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يادداشت

طعم شيرين يك توافق خوب 

*هرم پور

 توافق نامه هسته اى دست هايمان را بر زانوهايمان 
سفت تر كرد، يعنى باز هم اميدمان به خدا باشد و 
خودمان و همه توانمندى هاى كوچك و بزرگمان. 
شيرين بود و گوارا. درست مثل همه دستاوردهاى 
قول  به  و  برانگيزتر  تأمل  شايد  و  انقالب  از  پس 
پشت  كه  چرا  عميق».  و  «ژرف  اى؛  هسته  تيم 
 سرش دعاى خير ميليون ها زن و مرد ايرانى بود و 
پشتوانه اش، خون پاك شهداى عزيزى كه در اين 

راه به خدا پيوستند.
مبارك  ماه  از  روز  هفتمين  و  بيست  در  ديروز 
شد،  مخابره  جهان  همه  به  وين  از  آنچه  رمضان، 
بدون ابهام، فرياد نوزده روز رايزنى و مذاكره نهايى 
براى  ماه مذاكره غير مداوم  بيست و سه  مداوم و 
اثبات تالش و تمايل ايران به گفتگوى صلح آميز 
شايد  و  بود  مشترك  گفتمان  به  رسيدن  و  دنيا  به 
بى پرده بتوان گفت كه پيروز نهايى مذاكرات هيچ 
كس جز ايران نبود. تيم هسته اى ايران در تمام اين 
چند ماهه از حقوق ملت دفاع كرد تا رويكرد هاى 
صلح آميز يك كشور اسالمى با تمدنى بزرگ را به 
جهان بنماياند و چشم ها را متوجه آينده اى كرد كه 
افق هاى روشنش براى مردم پر تالش و خونگرم 

سرزمينش دست نايافتنى نيستند. 
اين  قبل  ساعات  در  كه  آنچنان  خوشحاليم،  همه 
شادمانى را مردم و به ويژه جوانان اميدوار به آينده 
هاى  پرچم  با  دادند،  نشان  ديگران  از  بيش  وطن 
شهداى  هاى  عكس  با  اسالمى،  ايران  رنگ   سه 
هسته اى و با شعارهاى تشكر از تيم هسته اى و 
حمايت از رهبرى انقالب و دولت تدبير و اميد، هم 
براى رسيدن به توافقى مطلوب و سرافرازانه و هم 
به  اميد  از  جديدى  هاى  بارقه  شدن  روشن  براى 

پيشرفت هاى بيشتر در آينده. (ادامه در صفحه 2)

توافق؛ فرجام 12 سال مذاكرات هسته اى

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

سركار خانم مژگان شريفى
انتصاب بجا و شايسته شما را به عنوان 

مديركل امور بانوان استاندارى خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده و برايتان از درگاه ايزد منان

 توفيق روزافزون خواستاريم.
همكاران مركز توانبخشى و حرفه آموزى دختران خورشيد

جناب آقايان: سهرابى ، خّرم نژاد ، ضمانى مقدم
انتخاب مجدد شما بزرگواران را به عنوان 

هيئت مديره انجمن شركت هاى حمل و نقل كاالى بيرجند 

تبريك عرض مى نماييم.

انجمن صنفى رانندگان ناوگان بارى بيرجند

جناب آقـاى المعى
مدير كل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبى

 حسن انتصاب استاد گرامى جناب آقاى سيد محمد سعيدى 

را به معاونت پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى تبريك عرض نموده 

 موفقيت شما عزيزان را در راستاى اهداف دولت تدبير و اميد آرزومنديم.

خانواده هاى: كاظمى ، عسكرى ، موسوى نژاد ، قاسمى

بيست و چهارم تيرماه ، مصادف است با سومين سالگرد درگذشت پدرى مهربان و دلسوز 

مرحوم حاج محمدحسين شاعرزاده
             گردش دور قمر را نه تو دانى و نه من 

                         وقت اعالم سفر را نه تو دانى و نه من
             تا بود سايه پر مهر پدر بر سر ما

                      به خدا قدر پدر را نه تو دانى و نه من

فرزندانروحش شاد

جناب آقاى مهندس عباس عامرى
 درگذشت برادر گرامى تان را تسليت عرض نموده 

براى آن مرحوم آمرزش و مغفرت و براى بازماندگان سالمتى و بهروزى از خداوند 
منان مسئلت مى نمايد.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان
 استان خراسان جنوبى

همكار گرامى جناب آقاى حسين عباس نيا
درگذشت ناگهانى برادر عزيزتان را تسليت عرض نموده 

علو درجات براى آن مرحوم و براى خانواده محترم صبر جميل از خداوند منان 

مسئلت داريم.

انجمن صنفى شركت هاى حمل و نقل كاالى بيرجند

جناب آقاى مهندس على عباس نيا طهرانى
همكار گرامى جناب آقاى محمد عباس نيا طهرانى

با نهايت تاسف و تالم درگذشت عموى گرامى تان 
را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 

براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند
 مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان
 استان خراسان جنوبى

آگهي مزايــده
شركت تعاوني مسكن سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي به شماره ثبت 2005

در نظر دارد: تعداد قابل توجهي لوله داربست يك الي شش متري به همراه بست و 

اتصاالت مربوطه ، لوله هاي سيماني 15 و 10 در اندازه هاي مختلف ، قالب هاي فلزي در 

انواع مختلف و لوله هاي اتصاالت  PVC  در اندازه هاي مختلف برخي اقالم اضافي مربوط 

به پروژه هاي اين تعاوني را از طريق مزايده به فروش برساند.

متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي به مدت 3 روز نسبت به بازديد اقالم ذكر شده 

در محل پروژه به نشاني: خيابان شهيد آويني- خيابان نارنج 1 و 3 قيمت پيشنهادي خود 

را به دفتر تعاوني اعالم نمايند.

شركت تعاوني مسكن سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي

آدرس ملكرديف
عرصه 

نوع ملك كاربرى(مترمربع)
ميزان 
مالكيت

1
 بيرجند 

 خيابان حكيم نزارى 1
(روبروى مقبره
حكيم نزارى)

ششدانگملك مسكونى435/8

2
بيرجند ، خيابان شهيد 

ششدانگملك مسكونى90آوينى ، نارنج 3

آگهى فــروش
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش

 خراسان جنوبى
به استناد مصوبات مجمع عمومى و هيئت مديره ، يك واحد مسكونى وياليى در 
خيابان حكيم نزارى 1 و يك واحد مسكونى آپارتمانى در پروژه نارنج خود را در 

نظر دارد با مشخصات ذيل به قيمت توافقى به فروش برساند.
لذا متقاضيان مى توانند براى قيمت پيشنهادى خود به دفتر تعاونى مسكن واقع 
مراجعه   (4 نارنج  (روبروى   3 و   1 نارنج  خيابان  ابتداى  آوينى،  شهيد  خيابان  در 

فرمايند.
ضمنا به منظور اخذ اطالعات و بازديد از محل با شماره ذيل تماس حاصل نمايند

تلفن تماس: 32408435- 056

تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش
 خراسان جنوبى
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يارانه نقدى ماه جارى ساعت 24 پنجشنبه-25 تيرماه- واريز خواهد شد. به گزارش ايسنا، يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى به ازاى هر يارانه بگير از بامداد جمعه قابل 
برداشت است. اين در حالى است كه با وجود آمار متفاوت اعالمى درباره تعداد يارانه بگيران حذف شده از ليست سازمان هدفمندى يارانه ها بنابر اعالم رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى در حال حاضر بيش از 76 ميليون نفر متقاضى در هر ماه يارانه نقدى دريافت مى كنند كه هزينه ماهانه 3500 ميلياردى را به همراه دارد.

يارانه تيرماه پنجشنبه شب واريز مى شود
طعم شيرين يك توافق خوب 

(ادامه از صفحه1) و همه اين ها وقتى قطعى و يقينى 
و  سياسى  جديد  فضاى  شدن  باز  با  كه  شد  خواهد 
اقتصادى بين المللى، براى توسعه  برنامه ريزى كنيم و 

فرصت هاى طاليى را آسان از دست ندهيم.
 از اين پس شايد الزم باشد مسئولين استان هم گوشه 
چشمى به باز شدن درب فرصت ها داشته باشند.حاال 
شايد الزم باشد با بازشناسى ظرفيت هاى مهم و جهانى 
استان خراسان جنوبى در عرصه هاى  مهمى مثل 
صنايع دستى و كشاورزى  و معدن از فرصت هاى ايجاد 
شده درآينده استفاده هاى بزرگى شود. شايد الزم باشد 
 نمايندگى وزارت خارجه در استان به صورت ويژه ترى 
به اين زمينه ورود پيدا كند و مديران اجرايى و اقتصادى 
و به ويژه اتاق بازرگانى با تكيه بر قابليت هاى پيدا و 
پنهان استان برنامه هاى جديدى را براى حضور فعال و 

پر سود در بازار هاى جهانى طرح ريزى نمايند. 
شايد الزم باشد قابليت هاى معدنى استان را براى حضور 
در بازارهاى جهانى به نوع ديگرى فعال كنيم و نيز مرز 
را خاص تر و از زاويه مهم ترى ببينيم. گردشگرى 
را با اولويت هاى معرفى شاخصه ها و توانمندى ها 
نگاه كنيم و خالصه در توافقنامه اى كه مردم خراسان 
جنوبى با دعاى خيرشان و با حمايت هاى بى دريغشان 
 در رسيدن به قله افتخار و سربلندى اش نقش داشته اند، 
حداقل در بهره مندى از دستاوردهاى توسعه اى در 
حوزه عمران و آبادانى عمومى اش سهم داشته باشيم.

 اين يك سهم خواهى ملى نيست، انتظارى واقع بينانه 
از مسئولين كشورى و استانى است كه خراسان جنوبى 
را به عنوان استانى ويژه با شرايط خاص، با محروميت 
و خشكسالى، با قابليت هاى بزرگ در عرصه هاى 
مختلف، با توانمندى هاى ويژه در حوزه استعدادهاى 
انسانى و با شرايط منحصر به فرد براى گام گذاشتن در 

مسير توسعه ببينند و براى آن برنامه ريزى كنند. 
توافق نامه هسته اى دست هايمان را بر زانوهايمان 
سفت تر كرد تا نشان دهيم ما ملت هوشيارى هستيم 
ميز  پاى  هايمان  دستاورد  حفظ  با  كه  دانيم  مى  و 
 مذاكره، قائل به گفتگوى صلح آميز با جهان هستيم و 
 دست هايمان بر شانه هيچ كشورى به اميد كمك هايش 

گذاشته نشده و نخواهد شد. 
اين ملت جواب  استوارى چندين ساله  شادمانيم كه 
 گرفت و خداوند متعال در اين كارزار سخت و نفس گير، 
در گستره  نمود.  يارى  را  اين كشور  متعهد  فرزندان 
موفقيت هاى بزرگ ايران اسالمى، توافق هسته اى 
نقطه عطف بزرگى است كه متعلق به همه گروهها و 
جناح هاست. چه آنهايى كه موافق بودند و چه آنهايى 
انتقادهايى  و  توصيه ها  يا  ها  دلسوزانه مخالفت  كه 
داشتند. اميدواريم طعم خوش اين توافق به مذاق همه 

شهروندان هم استانى نيز خوش باشد.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

امروز 24 تير 1394 مصادف با
 28 رمضان 1436 و 15 جوالى 2015

 مهاجرت علما و مردم تهران به قم و آغاز هجرت 
كبري در جريان نهضت مشروطه (1285ش).

ترور روحاني مجاهد آيت  ا... «سيدعبدا... بهبهاني» 
يكي از سران اصلي مشروطيت (1289ش)

ا... «سيد على خامنه  اى» رهبر  تولد حضرت آيت 
معظم انقالب اسالمى در مشهد (24 تير 1318 ش).

منجم  و  محدث  بلخى»  معشر  «ابو  درگذشت 
(272 ق).

 وفات سيدمحمد شيرازى؛ سلطان        الواعظين (1391ق) .
تصرف و اشغال بيت المقدس در فلسطين توسط 

سپاهيان صليبي (1099م).

تقويم مناسبت هاى  روز

ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  انسانى  سرمايه  معاون 
ويژه  به  دولتى  استخدام هاى  وضعيت  آخرين  كشور 
فارس،  گزارش  به  كرد.  تشريح  را  پرورش  و  آموزش 
استخدام  بر  مبنى  سوالى،  به  پاسخ  در  صفدرى  على 
كرد:  اظهار  اجرايى  دستگاه هاى  در  دستيار  هزار   2
براى  دستيار  انتخاب  و  نيست  استخدام  موضوع  اين 
طراحى  نظامى  يك  و  است  نياز  كه  بوده  بخش هايى 
ويژگى هاى  و  كارآيى  از  در سطحى  كه  افرادى  تا  شده 
مديريت  به  بتوانند  باشند  تجربى  و  تحصيلى  خاص 
كشور كمك كنند. صفدرى ادامه داد: هنوز اين موضوع 
آن  دستورالعمل هاى  طراحى  حال  در  و  نرسيده  اجرا  به 
آخرين وضعيت  كه  اين سوال  به  پاسخ  در  هستيم. وى 

كرد:  تصريح  چيست،  پرورش  و  آموزش  استخدام هاى 
آموزش  وزير  با  و  نيست  مشخص  قطعى  زمان  هنوز 
تحصيلى  مقطع  با  متناسب  تا  شده  هماهنگ  پرورش  و 
مديريت سرمايه  توسعه  معاون  تصميم گيرى شود.  آينده 
انسانى سازمان مديريت گفت: تا پايان هفته دستورالعمل 
و  مى شود  نهايى  پرورش  و  آموزش  استخدام  به  مربوط 
معاون  شود.  برگزار  ماه  شهريور  در  آن  آزمون  احتماالً  
در  مديريت  سازمان  انسانى  سرمايه  مديريت  توسعه 
اين  داشت:  بيان  دولت  در  نفر  هزار   8 استخدام  مورد 
موضوع به تدريج در حال انجام است و از اول امسال بر 
افراد  داده اند،  ارائه  استان ها  آمار و اطالعاتى كه  اساس 
با  مى شوند.صفدرى  اجرايى  دستگاه هاى  وارد  تدريج  به 

حال  در  استخدام ها  اين  اجرايى  فرآيند  اينكه  به  اشاره 
انجام است، افزود: مباحث مربوط به كارآموزى و فرآيند 
شده  تامين  نيز  آن  بودجه  و  مى شود  انجام  آنها  جذب 
است. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست جديد 
كرد:   عنوان  دارد،  وجود  دستگاه ها  سوى  از  استخدام 
و  داده اند  ارائه  را  خود  پيشنهادات  جديدى  دستگاه هاى 
و  استخدام  رويكرد  و  است  بررسى  در حال  مباحث  اين 
خواهد  ستادى  و  تخصصى  پست هاى  اساس  بر  جذب 
كه  شده  تعيين  مباحث  اين  براى  چارچوبى  البته  بود 
ارائه  سازمان  به  را  خود  انسانى  نيروى  برنامه  سند 
انسانى  نيروى  تقاضاى  و  عرضه  تعادل  نقطه  تا   كنند 

شود. مشخص 

آخرين جزئيات استخدام آموزش و پرورش/ انتخاب 2 هزار دستيار ويژه دستگاه هاى اجرايى

بازار روز گذشته سكه و ارز در تهران همزمان 
با اعالم به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته اى 
همراه  نوساناتى  و  هيجان  با   5+1 با  ايران 
بوده است.به گزارش ايسنا، بعد از توقف روند 
كاهشى قيمت سكه و ارز در روز شنبه (20 
تير)، بار ديگر از روز (دوشنبه 22 تير) قيمت 
ها سير نزولى پيدا كرد و اين روند ديروز البته 
ادامه داشت. نشانه ها از بازار حاكى از آن است 
كه در شرايط فعلى كه قيمت ها رو به كاهش 

است، افراد ميل بيشترى به سمت فروش ارز 
مى رسد  نظر  به  كه  چند  هر  دارند،  سكه  و 
بعد از اعالم اخبار به نتيجه رسيدن مذاكرات 
هسته اى بازار به اوضاع چندان با ثباتى نرسيده 
است و براى همين مردم تا حدودى با ترديد 
به وضعيت فعلى بازار واكنش نشان مى دهند.
قيمت هر دالر آمريكا ظهر ديروز به كمتر از 
تومان رسيده و حول و حوش 3190   3200
تومان خريد و فروش مى شد اما در ادامه روند 

افزايشى پيدا كرد و به 3220 تومان هم رسيد.
سكه نيز با نوسان زيادى در بازار قيمت همراه 
شد، پيش از ظهر طرح جديد تمام بهار آن 867 
هزار تومان عرضه مى شد اما در ساعت هاى 
بعد به حدود 877 هزار تومان رسيد كه چنين 
نوسانى دست كم در ماه هاى اخير بى سابقه 
است.در بازار روز گذشته نيم سكه نيز به قيمت 
450 هزار تومان خريدارى و 460 هزار تومان و 
ربع سكه 250 هزار تومان خريدارى و به قيمت 

260 هزار تومان عرضه مى شد. به گفته برخى 
فروشندگان ارز، اين احتمال وجود دارد كه طى 
داشته  ادامه  قيمت ها  نوسانات  آينده هم  روز 
باشد. البته طال در بازار ديروز نسبت به روز قبل 
تر با اندكى افزايش قيمت مواجه شد و هر گرم 
طالى 18 عيار 89 هزار و 278 تومان فروخته 
مى شد. همچنين هر مثقال طال به قيمت 384 
هزار تومان و انس جهانى با افت قيمت نسبت 

به روزهاى قبل 1154 دالر عرضه  مى شد. 

اولين واكنش بازار سكه و ارز به توافق 

 توكلى: مردم براى فروختن طال و سكه عجله نكنند

نماينده مردم تهران در مجلس اثرات مثبت انتظارى 
اثرات  گفت:  و  دانست  ظاهر  زود  را  تحريم  رفع 
افتاد.  نخواهد  اتفاق  فاصله  با  تحريم ها  رفع  واقعى 
آثار  به  اشاره  با  توكلى  احمد  تسنيم،  گزارش  به 
توافق هسته اى در مسائل اقتصادى، اظهار كرد: آثار 
اقتصادى تحريم ها به سرعت برطرف نمى شود، ابتدا در بازارهاى حساسى 
مثل ارز تكانه اى اتفاق خواهد افتاد كه اين موضوع كاهشى خواهد بود. وى 
در خصوص نتيجه احتمالى مذاكرات و شوك آن به بازار گفت: اين شوك 
يك شوك كاهشى است و باعث پايين آمدن قيمت ها در بازار خواهد شد، 
بايد به مردم اطالع رسانى شود تا هوشيار باشند، زود كاالهاى خود مثل 

طال و سكه را نفروشند تا خداى نكرده باعث ضرر آنها شود. 

مركز آمار ادعاى خروج از ركود را تكذيب كرد
 

درباره  مركزى  بانك  گزارش هاى  آمار،  مركز  رئيس 
رشد اقتصادى كشور در سال گذشته را زير سوال برد. 
به گزارش جهان، بانك مركزى ادعا كرده بود كه نرخ 
رشد اقتصادى كشور در فصل بهار سال گذشته به 
رقم چشمگير 4.6 درصد رسيده است. حسن روحانى 
بر مبناى همين آمار از عبور اقتصاد كشور از ركود سخن گفته بود. با اين حال،  
هفته گذشته عادل آذر گفت: از آنجايى كه مركز آمار در نظر دارد، نرخ قطعى را 
اعالم كند همچنان هم اگر كسى به ما نسبت به عدم انتشار آمار آن ايرادى وارد 
كند، معتقديم كه ما مرجع هستيم و فعال نرخ رشد بانك مركزى اعالم شده و 
نرخ ديگرى اعالم نمى كنيم تا نرخ قطعى مشخص شود. رئيس مركز آمار ايران 

در مورد زمان اعالم رشد اقتصادى يادآور شد: به زودى آن را اعالم مى كنيم.

پيشنهاد افزايش وام ازدواج به ده ميليون تومان

عضو كميسيون عمران مجلس، از پيشنهاد تعدادى 
بر  مبنى  جمهور  رئيس  به  مجلس  نمايندگان  از 
داد.  خبر  تومان  ميليون  ده  به  ازدواج  وام  افزايش 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فالحى اظهار كرد: با 
ازدواج جوانان  از كاهش  توجه به نگرانى هايى كه 
و افزايش طالق وجود دارد، تعدادى از نمايندگان تصميم گرفتند در اين 
ارتباط به رئيس جمهور نامه اى بنويسند تا گشايشى در اعتبارات مربوط به 
وام ازدواج صورت بگيرد. وى با بيان اينكه در چند ماه اخير شاهد گشايشى 
در اعتبارات پولى كشور و موجودى بانك ها بوده ايم، تصريح كرد: با توجه 
به اين موضوع تعدادى از نمايندگان پيشنهاد دادند كه وام ازدواج جوانان 

به 10 ميليون تومان افزايش يابد. 

ميزان زكات فطره امسال اعالم شد  
مراجع معظم تقليد، نظر خود را پيرامون ميزان و مبلغ 
زكات فطريه اعالم كردند. به گزارش جهان، نظر حضرات 
آيات مكارم شيرازى، صافى گلپايگانى، و شبيرى زنجانى 
بدين شرح است: بر اساس فتواى حضرت آيت ا... مكارم 
شيرازى، زكات فطره امسال بر مبناى قوت غالب گندم 
در تهران مبلغ شش هزار تومان و در شهرستان مبلغ پنج 
هزار تومان و بر مبناى قوت غالب برنج، مبلغ پانزده هزار 
تومان اعالم شده است. نظر آيت ا... صافى گلپايگانى: با 
توجه به اين كه قيمت گندم در شهرهاى مختلف، متفاوت 
كيلوگرم  قيمت سه  است  روزه داران الزم  لذا  مى باشد، 
گندم يا برنج (قوت غالب) را بر طبق قيمت محل زندگى 
خود محاسبه نموده و به عنوان فطرّيه پرداخت نمايند. 
آيت ا... شبيرى زنجانى مبلغ 6000 تومان بابت فطريه هر 
نفر به حساب گندم و مبلغ 18000 تومان را براى پرداخت 

زكات فطره به حساب برنج تعيين كرده است.

اعزام هاى تابستانى عتبات
 از ديروز آغاز شد

ايرنا: مديركل عتبات سازمان حج و زيارت گفت: دور 
جديد اعزام هاى زائران ايرانى عتبات از ديروز آغاز شد 
و تا 23 شهريور ماه ادامه دارد. محسن نظافتى افزود: بر 
همين اساس ثبت نام از چهار روز گذشته آغاز شده و تا 
تكميل گروهها ادامه دارد، ضمن اينكه براى زمان ثبت 
نام محدوديتى در نظر گرفته نشده است.وى با اشاره به 
كاهش 8 تا 10 درصدى قيمت ها تصريح كرد: ثبت 
نام براى اعزام هاى دوره تابستانى به صورت زمينى و 

هوايى انجام مى شود.

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس
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كالسه 93/1946 اجرايي شورا   آگهي مزايده اموال غيرمنقول " نوبت دوم"

 نظر به اينكه 0/467 از يك دانگ پالك ثبتي 1299 فرعي از 1 اصلي بخش 2 به مساحت 9907 مترمربع به مالكيت آقاي حسن عليزاده به مبلغ 42/000/000 ريال كارشناسي شده در قبال 
بدهي آقاي حسن دلزنده به مبلغ 40/788/556 ريال متضامنا در حق بانك قوامين و مبلغ 1/750/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/5/17 از ساعت 9 الي 

10 صبح در دفتر اجراي احكام مجتمع شوراي حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به شخصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادي في 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 مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقاني- بين طالقاني 14 و 16 مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده 

بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 
 برمقدم- مدير اجراي احكام مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب 
 فروش لوازم  داربست     

 09153637507
 09156217507- حسينى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
خدمات فنى و مهندسى حسـام"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

مشاوره و اجراى سيستم هاى نوين برودتى (اسپيلت)
نصب و اجراى لوله كشى اسپيلت با نازل ترين قيمت

ابن حسام - پالك 33      09155615463 - 09158636100

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

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

مغـز پستــه   42/000 تومــان
پسته و خشكبار رزاقى- نبش بهشتى 21

آگهى مزايده اموال غير منقول (رهنى)
به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى  بيرجند ششدانگ يك قطعه زمين كه به صورت ساختمان در آمده است به نشانى بيرجند، خيابان غفارى، 
غفارى 32 پالك 65 داراى شماره ثبتى 3071 فرعى از 2048 فرعى از 250 – اصلى بخش دو بيرجند ملكى خانم زهرا براتى فرزند غالم دارنده شناسنامه شماره 587 صادره 

بيرجند و به شماره ملى 0651835119 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 26052 صفحه 122 دفتر 174 امالك بيرجند به نام وى صادر و تسليم گرديده است و به موجب سند رهنى شماره 
79665 -90/9/30 و سند متمم شماره 87622 - 92/4/23 نزد دفتر 6 بيرجند در قبال مبلغ 6/000/000/000 ريال بدهى آقاى غالم براتى فرزند على با وكالت آقاى ابوالفضل براتى فرزند 
غالم در رهن بانك ملت شعبه ميدان امام خمينى (ره) بيرجند قرار گرفته و ششدانگ پالك مذكور با موافقت بانك مرتهن به قطعات شماره پالك 7077 فرعى از 3071 فرعى از 250- اصلى 
بخش 2 بيرجند ذيل ثبت 107315 صفحه 77 دفتر 632 و شماره پالك 7078 فرعى از 3071 فرعى از 250- اصلى بخش 2 بيرجند ذيل ثبت 107316 صفحه 80 دفتر 632 به نام راهن 
با مشخصات فوق تفكيك و اسناد مالكيت آن صادر و تسليم كه در رهن بانك ملت شعبه ميدان امام خمينى (ره) بيرجند مى باشد. حدود قطعه يك تفكيكى شماره 7077 فرعى شماال: در 
پنج قسمت كه قسمت دوم آن شرقى و قسمت چهارم آن غربى است ، اول به طول 4/60 متر ديوار به ديوار پالك 3064 فرعى دوم به طول 4/70 متر ديواريست به راه پله سوم به طول 3/40 
متر درب و ديواريست به راه پله چهارم به طول 4/70 متر ديواريست به راه پله پنجم به طول 4 متر ديوار به ديوار پالك 3064 فرعى شرقا : به طول 17/45 متر ديوار به ديوار پالك 3070 
فرعى جنوبا : در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربى است اول به طول 4 متر ديوار و پنجره ايست به بالكن غير مسقف دوم به طول 0/80 متر ديواريست به بالكن غير مسقف سوم به طول 
8 متر درب و ديوار و پنجره اى است به بالكن غير مسقف غربا: به طول 16/65 متر ديوار به ديوار پالك 3072 فرعى حدود پاركينگ واقع در قطعه يك به شرح سند صادره مى باشد. حدود 
قطعه دو تفكيكى شماره 7078 فرعى شماال : در پنج قسمت كه قسمت دوم آن شرقى و قسمت چهارم آن غربى است اول به طول 4/60 متر ديوار به ديوار به ملك مجاور شماره 3064 فرعى 
دوم به طول 5/50 متر درب و ديواريست به راه پله سوم به طول3/40 متر درب و ديواريست به راه پله چهارم به طول 5/50 متر ديواريست به راه پله پنجم به طول 4 متر ديوار به ديوار ملك 
مجاور شماره 3064 فرعى شرقا : به طول18/80 متر ديوار به ديوار پالك 3070 فرعى جنوبا : به طول 12 متر درب و ديوار و پنجره ايست به حياط مشاعى غربا: به طول 18/80 متر ديوار 
به ديوار پالك 3072 فرعى كه در قبال مبلغ فوق الذكر به انضمام خسارت تاخير در رهن بانك مذكور قرار گرفته است. چون مديون و راهن ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل 
ننموده اند. بنا براين بانك به استناد ماده 34 - اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجراييه عليه متعهدين را نموده كه پرونده اى تحت كالسه 9300228 نزد 
شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند در اين خصوص تشكيل شده است. پس از ابالغ اجراييه و انقضاى 10 روز مهلت مقرر قانونى حسب تقاضاى بانك بستانكار مورد رهن ارزيابى و پس از 
رسيدگى به اعتراضات واصله ، بر طبق گزارش هيئت سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى مورد رهن با عرصه اى به مساحت 300 مترمربع و اعيانى مشتمل بر دو طبقه ساختمان مسكونى 
مستقل كه هر طبقه داراى سند مالكيت مجزا مى باشد با نماى سنگ مرمر داراى يك امتياز آب و دو اشتراك برق و يك اشتراك گاز شهرى كه طبقه همكف به مبلغ 2/637/900/000 (دو 
ميليارد و ششصد و سى و هفت ميليون و نهصد هزار ريال) و طبقه اول به مبلغ 3/362/760/000 (سه ميليارد و سيصد و شصت و دو ميليون و هفتصد و شصت هزار ريال) جمعا به مبلغ 
6/000/660/000 (شش ميليارد و ششصد و شصت هزار ريال) ارزيابى و قطعيت يافته است و بنا به درخواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 94/5/21 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در 
محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد شد. 
مورد مزايده برابر گواهى نماينده بانك بستانكار فاقد بيمه نامه رسمى مى باشد. بانك ملت برابر تقاضانامه مربوطه طلب خويش را تا روز درخواست صدور اجراييه راجع به اسناد رهنى مذكور 
بدين شرح : مبلغ 4/000/000/000 ريال بابت اصل و مبلغ 90/334/950 ريال خسارت تاخير تا روز درخواست (93/7/3) به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول تقاضا نموده كه به استناد 
تبصره ذيل ماده 4- آيين نامه اجرا محاسبه خسارت تاخير بر طبق نرخ قرارداد از تاريخ مذكور به بعد بر عهده اداره ثبت اسناد خواهد بود. هزينه هاى راجع به نقل و انتقال ملك كه مبلغ 
آن فعال مشخص نمى باشد بر عهده برنده مزايده و هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40 - آيين نامه اجرا وصول خواهد شد. هرگاه متعهدين تا قبل از تنظيم و امضاى صورتجلسه مزايده اقدام 
به پرداخت و يا توديع بدهى خويش نمايند از انجام  مزايده خوددارى مى گردد و چنانچه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل رسمى گردد مزايده روز بعد از تعطيل در همان مكان 

و ساعت برگزار خواهد شد.  تاريخ انتشار: 94/4/24
 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند
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براى نخستين بار پروانه كاربرد عالمت استاندارد تشويقى در زمينه توليد شمش منيزيم غير آلياژى بر اساس استاندارد ملى به شماره 16589 درخراسان جنوبى 
صادر شد. مروى مقدم مدير كل استاندارد خراسان جنوبى در اين باره گفت: واحد توليدى شمش فلز رويال فردوس، موفق به دريافت پروانه استاندارد تشويقى 

تقسيم 3شد. قابل ذكر است اين شركت به عنوان اولين و تنها توليد كننده شمش منيزيم در ايران و خاورميانه فعاليت خود را از دى ماه 93 آغاز نموده است. نحوه  از  كنيد  تهيه  گزارشى  لطفا   ، آوا  سالم 
بودجه ها. شايد بهتر باشد به جاى ورود به بحث سهم 
شهرستان ها كمى به اصل نحوه تقسيم در حوزه هاى 
مختلف توجه كنيد نكند در يك شاخص بسيار هزينه و 
در شاخصى ديگر دچار عقب ماندگى شويم. اميدوارم 

اين حداقل بودجه ها به درستى مديريت شود.
936 .. 204
هياهو كردن درباره فرهنگيان اين روزها گويا رسم شده، 
درباره امتياز فرزندان فرهنگيان براى استخدام در آموزش 
و پرورش كه عمًال نه به دار است و نه به بار اين روزها 
اعتراضات زيادى مى شود در حالى كه اين موضوع پيش 
از اين در خيلى از سازمان هاى ديگر وجود داشته و دارد 
حتى در شهردارى...اى كاش معترضان وضع حقوق و 
مزاياى فرهنگيان را با كارمندان بانك ها، شركت نفت 
چرا كسى  راستى  ادارات مقايسه مى كردند  و ساير 
غريب  و  عجيب  هاى  دريافتى  و  امتيازات  به 

كارمندان ساير دستگاه ها اعتراضى ندارد؟
935...994
آقاى استاندار؛ سؤالى داشتم كه اگر صالح دونستين از 
طريق رسانه ها جواب بدين! اگر اختصاص بودجه ها 
در سفرهاى استانى رئيس جمهور بين خراسان جنوبى 
و شمالى عادالنه بوده چرا داليل را براى مردم بازگو 
نمى كنيد و اگر هم غير عادالنه چرا دليلش را براى 
مردم توضيح نمى دهيد. مردم استان به شما به عنوان 
استاندار اميد بسته اند كه از حقشان دفاع كنيد. شما 

نماينده عالى دولتيد و اين دولت، دولت پاسخگو  
935 ... 780
كنونى  ثبات  بى  بازار  در  نرخ  تغير  شاهد  روز  هر 
هستيم. تأثير گرانى، معادالت اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى جامعه را تغيير داده است. اگر دولت طرح 
در  گرانى كمرشكن  و  جامعه  رشد  با  متناسب  نويى 
قشر  نارضايتى  و  جرائم  و  تخلفات  بروز  نگيرد  نظر 
نيازمند مهار نخواهد شد فلذا از جيب خالى مردم 

كه نمى توان كشور را اداره كرد...
915...940
اداره راه و پليس  از مسئولين  با سالم. مى خواستم 
راه بپرسيد مسافرىكه از طرف مشهد خواسته 
باشه بره اسديه يا درميان با توجه به اتوبان از 
كدام بريدگى دور بزند؟ پليس راه لطف كرده دور 

برگردانش را تابلو دور زدن ممنوع گذاشته!
915...202
نفر  سالن ورزشى صالحين ولى عصر (عج) چرا يك 
مسئول ندارد. سر و صداى بلند ورزشكاران در شب و 
جيق و داد بچه هاى محله در روز... ساكنين به شدت 

رنج مى برند چرا مسئولين بى اعتنا هستند.
915...765

ديروز از بس افغانى تو بازار بودند فكركردم برعكس 
شده و من تو افغانستانم. خدا به خير بگذرونه

936...241
تحويل  نگران  ديگر  محترم:  پيمانكاران  توجه   قابل 
مى  باشدتحويل  هرطور  زيرا  نباشيد  خود  هاى  پروژه 
گيرند! پروژه روشنايى اميراباد شيبانى تا هتل كوهستان 
انجام گرفته يكى از تيرها كنار منازل نصب شده كه 
از هر لحاظ روشنايى آن حياتى مى باشد اما كالهك 
روشنايى ندارد به اطالع مسئولين اداره برق رسانديم 
گفتن پروژه را پيمانكار تحويل داده آيا واقعاً نظارت 

نيست يا جان مردم برايشان مهم نيست...
915...315 

 ورود دالالن و نبود تعاونى براى فروش عناب، مشكالت 
اين  براى حل  كه  مى كند  دوچندان  را  كشاورز  معيشتى 
مركز  و  عناب كاران  تعاونى  كه  است  نياز   مشكالت 

نرخ گذارى قطعى براى اين محصول تشكيل شود.
به گزارش خاورستان، عناب يكى از محصوالت مهم و 
راهبردى باغبانى خراسان جنوبى است كه جايگاه ويژه اى 
كه  محصول  اين  و  دارد  استان  كشاورزى  اقتصاد  در  را 
دما،  نوسانات  شورى،  خشكى،  مقابل  در  مقاوم  گياهى 
خشكسالى  دوران  طى  در  و  بوده  بيمارى ها  و  آفات 
كمترين خسارت را در مقابله با ساير محصوالت متحمل 
شده است، به عنوان يكى از محورهاى توسعه باغات در 

الگوى كشت استان مد نظر قرار دارد.
صورت  به  كه  است  خزان پذير  درختى  عناب  درخت 
 5 بين  ارتفاعى  و  كرده  رشد  معوج  و  كج  يا  و  مستقيم 
پيدا مى كند و در علم طب سنتى كشورهاى  تا 10 متر 
مختلف جايگاه ويژه اى براى كمك به سالمت و درمان 
بيمارى ها دارد. درخت عناب را مى توان از ايران تا هند و 
جنوب چين و حتى جنوب اروپا پيدا كرد؛ در هر منطقه اى 
را  آن  پاكستان  و  هند  در  است.  مختلفى  اسامى  داراى 
ايناب و در شرق آسيا آن را خرماى قرمز، خرماى چينى 

يا خرماى هندى مى نامند.
براى بررسى مشكالت اين محصول راهبردى در استان، 

پاى حرف هاى مردم و مسئوالن مى نشينيم.
مهدى ميرزايى متولد 1363 از شهرستان ُ آرين شهر است 
آغاز  هكتار  نيم  با  را  كشاورزى  كار   1380 سال  از  كه 
كرده و هم اكنون نزديك به 8 هكتار زمين با 450 رأس 

درخت عناب دارد.
 اين كشاورز بيرجندى اظهار كرد: از 15 شهريورماه سال 
عناب  تن   1,5 به  نزديك  آغاز شد؛  برداشت  كه  گذشته 

خشك و 4 تن عناب تازه در هكتار برداشت كرديم.

در صورت نبوِد بازار فروش
محصول را به دالل مى فروختيم

نبود  فروشى  بازار  چنانچه  اينكه  بيان  با  ميرزايى 
محصولمان را به مغازه دار يا دالل مى فروختيم؛ گفت: در 
سال گذشته پس از برداشت، محصول را براى فروش در 
بسته بندى هاى 20 كيلويى به مغازه ها عرضه كرديم اما 

درآمدمان نسبت به سال هاى قبل افزايشى نداشت.

مزاياى عناب به عنوان يك گياه دارويى 
به مردم معرفى شود

اين كشاورزى بيرجندى افزود: عناب محصول راهبردى 
خراسان جنوبى است اما در كشور ناشناخته مانده است و 
بايد  كه  برمى گردد  تبليغات  بودن  محدود  به  مورد  اين 
براى شناخت آن اطالع رسانى شود و مزاياى آن به مردم 

به عنوان يك گياه دارويى معرفى شود.
ميرزايى خاطرنشان كرد: براى اينكه عناب استان محصول 
پربار و با كيفيت خوب باشد به آب زيادى نياز دارد هرچند 
اين محصول استقامتش در زمان بى آبى زياد است اما براى 

درشت و مرغوب شدن آن نياز به آب زيادى دارد.

مسئوالن در زمينه  سرمايه گذارى 
و برندسازى تالش كنند

از روش غرقابى براى  اكنون  اينكه هم  بيان  با  ميرزايى 
ما  انتظار  گفت:  مى كنيم؛  استفاده  محصول  اين  آبيارى 
اين محصول راهبردى،  اين است كه روى  از مسئوالن 
خاص  برند  با  و  گيرد  صورت  بيشترى  سرمايه گذارى 

استان صادر شود.

تفاوت 15 هزار تومانى خريد و فروش توسط دالل

از  با نظرسنجى  بايد  بابيان  اينكه  بيرجندى  اين كشاورز 
برند  با  را  اين محصول  بزرگ  و  مالك  كشاورزان خرده 
خود استان صادر كنيم؛ اضافه كرد: در حال حاضر عناب 
اما  مى رسد  فروش  به  تومان  هزار   25 كيلويى  خشك 
هزار   10 كيلويى  كننده  توليد  از  را  آن  دالل  متأسفانه 
تومان مى خرد. ميرزايى با تأكيد بر اينكه بايد قيمت تمام 
محصوالت راهبردى مديريت شود؛ اظهار كرد: زمانى كه 

محصول از دست كشاورز خارج مى شود؛ قيمتش دو برابر 
مى شود براى رفع اين مشكل بايد تعاونى اين محصول را 

خريده تا كمبودى در بازار حس نشود.
در  و  مى خرند  را  محصول  فروشندگان  شد:  يادآور  وى 
انبارها احتكار مى كنند و با كم شدن عرضه محصول، آن 
بازار عرضه مى كنند و موجب عدم  با قيمت گران به  را 

تعادل در بازار مى شود. 
را  كشاورزان  عمده  مشكالت  بيرجندى  كشاورز  اين 
هرس  جهت  در  جهادكشاورزى  حمايت  عدم  و  كم آبى 
باغات، كوددهى محصول و آشناكردن كشاورز در استفاده 

درست از روش هاى نوين آبيارى عنوان كرد.
تا كشاورزان  داد: شرايطى فراهم شود  پيشنهاد  ميرزايى 

محصولتشان را در بازار ملى و بين المللى ارائه دهند.
نهال  كرد:  اظهار  نيز  كشاورزى  كارشناس  غوث،  كمال 
استان  در  اما  مى شود  كشت  ايران  نقاط  تمام  در  عناب 

خراسان جنوبى اقتصادى توليد مى شود.
باغبانى  راهبردى  محصول  را  عناب  اينكه  بيان  با  وى 

روز  به  تكنولوژى هاى  با  بايد  گفت:  مى شناسيم؛  استان 
روى اين محصول كار شود و زمانى كه كشاورزان دانش 
و  محصول  كيفيت  آن  دنبال  به  مى برند،  باال  را  خود 

درآمدشان باال مى رود.
كارشناس كشاورزى يكى از داليلى كه كشاورزان براى 
فروش محصولشان دالالن را ترجيح مى دهند وجود پول 
نقد در دست اين افراد دانست و افزود: قطعًا جهادكشاورزى 
اين محصول است و  توافقى و تضمينى  به دنبال خريد 
براى خريد و صدور اين محصول، قوانين و قواعدى وجود 
دارد و چون اين روال قانونى خريد محصول از كشاورز 
زمان بر است، كشاورزان دالالن را ترجيح مى دهند اما اين 

افراد در فروش محصولشان به دالالن اشتباه مى كنند.

كشاورزان عناب كار
تعاونى مختص محصول عناب را تشكيل دهند

غوث افزود: چنانچه كشاورزان عناب كار، تعاونى مختص 
به  را  خود  محصول  و  دهند  تشكيل  را  عناب  محصول 
كمك  سهام شان  افزايش  در  تعاونى  بفروشند،  تعاونى 

كرده و محصولشان با قيمت مناسب به فروش مى رسد.

به طور رسمى مركز خريد 
و نرخ گذارى قطعى عناب نداريم

اين كارشناس با اشاره به اينكه متأسفانه به طور رسمى 
اين  قطعى  نرخ گذارى  و  عناب  براى  خريدى  مركز 

عرضه  براساس  قيمت  كرد:  تصريح  نداريم؛  محصول 
واقع  اين مورد در  و  تعيين مى شود  تقاضاى محصول  و 

احاطه بازار سياه بر جامعه است. 
هم  تا  است  پيگيرى  حال  در  قدرت  با  جهادكشاورزى 

تعاونى و هم مركزى براى نرخ گذارى فراهم كند.
كارشناس كشاورزى يادآور شد: 5 يا 6 سال است كه درباره 
تسهيالت  نوين  فشار  تحت  آبيارى  سيستم هاى  اجراى 

كم بهره و بالعوض به كشاورزان داده مى شود.
مبدأهاى  از  يكى  تحقيقات  اساس  بر  شد:  يادآور  غوث 
ديگر  استان هاى  در  كه  عناب هايى  پراكنش  اصلى 
اين  از  گونه  هر  چراكه  است  خراسان جنوبى  دارد،  وجود 
محصوالت را كه در استان هاى ديگر مى بينيد نمونه اش 
در خراسان جنوبى وجود دارد و اين نشان مى دهد عناب از 

استان خراسان جنوبى معامله شده است.
و  علمى  همايش   1391 سال  در  اينكه  بيان  با  وى 
پژوهشى درباره عناب در رده علمى و پژوهشى انجام شد 
اما بازخورد آن حالت تئوريك داشت؛ گفت: اگر سيستم 

شود،  وارد  مستقل  باره  اين  در  نمى تواند  بازرگانى  اتاق 
جهادكشاورى بخشى را با عنوان تعيين نرخ ايجاد كند.

حسين ارجمندزاده كشاورز بيرجندى و توليدكننده عناب 
سال  در  بازنشستگى  از  پس  كه  است   1323 متولد 
1381 در چاه كشاورزى كلنگى خواه بخش مركزى كار 
حال  در  كه  كرده  آغاز  زمين  نيم هكتار  با  را  كشاورزى 

حاضر به 25 هكتار رسيده است.
 اين كشاورز بيرجندى و توليدكننده عناب با بيان اينكه 
قطره اى  و  غرقابى  آبيارى  از  خود  محصول  توليد  براى 
استفاده مى كنم؛ گفت: 23 هكتار تحت اجراى لوله كشى 
قطره اى دارم كه از اول فروردين  ماه سال جارى اجرا شده 
كه هم اكنون در حال اتمام است. براى اين نوع آبيارى 

تسهيالت دريافت كرده ام.

دريافت پول نقد
عامل فروش محصول به دالل است

به  نياز  دليل  به  كشاورز  متأسفانه  افزود:  ارجمندزاده 
پول نقد، اين محصول را به دالل مى فروشد و چنانچه 
با  را  محصول  تعاونى  شركت  يك  ايجاد  با  مسئوالن 
قيمت مشخص يكجا از كشاورز خريدارى كنند، به نفع 

كشاورز خواهد بود.
كه  زمانى  از  كرد:  خاطرنشان  بيرجندى  كشاورز  اين 
با  روز  هر  كرديم،  شروع  را  عناب  درخت  كاشت 
اين  تا  داشتيم  تصميم  مختلف  نهال هاى  جمع آورى 

محصول را با هسته محلى خود سبز كنيم.

ايجاد باغ الگويى با جمع آورى 50 گونه عناب

گونه   50 از  بيش  جمع آورى  با  كرد:  اظهار  ارجمند زاده 
همكارى  با  را  الگويى  باغ  يك  كشور،  سراسر  از  عناب 
شده  موجب  كه  كرديم  ايجاد  سربيشه  جهادكشاورزى 
اين  به  براى تحقيقات  دانشگاه هاى مختلف  دانشجويان 
بى نتيجه  ما  زحمت  كه  خوشحاليم  و  كنند  مراجعه  باغ 
نمانده است.  وى ا بيان اينكه در حال حاضر 7 يا 8 هكتار 
نهال دوساله داريم كه به ثمر نرسيده؛ گفت: 18 هكتار از 
اين محصوالت به صورت عناب  تر يا كل پسته و مابقى 
به  نسبت  اما  فروش مى رسانيم  به  به صورت خشك  را 

خودش درخت كم آب، به صرفه و كم هزينه اى است.

درآمد 20 ميليون تومانى در سال

كرد:  خاطرنشان  عناب  توليدكننده  و  بيرجندى  كشاورز 
ثمر  به  كوچك  نهال هاى  از  برخى  هنوز  اينكه  وجود  با 

درآمد  سال  در  تومان  ميليون   20 حدود  است،  نرسيده 
كود  گران شدن  را  مشكالت  از  يكى  ارجمند زاده  داريم. 
و كمى كودهاى حيوانى دانست و افزود: با در ميان بودِن 
فروش  به  واقعى  قيمت  با  محصول  اين  دالالن،  دست 
نمى رسد و چنانچه تعاونى تشكيل شود اين محصول با 

قيمت عادالنه بدست مردم خواهد رسيد.

مسئوالن، كشاورزان را فراموش نكنند

را  كشاورزان  مسئوالن،  شد:  متذكر  بيرجندى  كشاورز 
سرما  و  زمستان  در  كشاورز  اين  چراكه  نكنند  فراموش 

در حال تالش است.

توليد بيش از 4 هزار تن عناب
در سال گذشته در استان

مديركل جهادكشاورزى خراسان جنوبى  هم با بيان اينكه 
2 هزار و 809 هكتار سطح زيركشت باغات خراسان جنوبى 
است؛ اظهار كرد: در سال گذشته حدود 4 هزار و 188 
تن توليد عناب در استان داشته ايم كه 9 هزار و 500 نفر 

بهره بردار اين محصول هستند.
انواع آفت هاى عناب توضيح  هاشم ولى پورمطلق درباره 
داراى  كه  است  عناب  مگس  عناب  آفت  مهمترين  داد: 
از  است.  بيشتر  اول  نسل  كه خسارت  مى باشد  نسل  دو 
و  تازه  ميوه هاى  ريزش  اول،  نسل  مگس  حمله  عالئم 
ريز مى باشد. نسل دوم آفت به ميوه هايى كه بعد از دوره 

فعاليت نسل اول مگس تشكيل شده اند حمله مى كند كه 
اين ميوه ها نيز اكثراً ريز و يا متوسط مى باشند.

مديركل جهادكشاورزى خراسان جنوبى روش هاى مبارزه 
ازبين بردن  با آفات را شخم سطحى پاى درختان جهت 
فرم زمستان، گذران آفت در خاك و مبارزه شيميايى در 

دو نوبت با مشورت كارشناسان حفظ نباتات عنوان كرد.
ولى پورمطلق افزود: سنك و پارانشيم خوار برگ عناب از 
ديگر آفات اين محصول هستند كه مبارزه با مگس عناب 

آنها را كنترل مى كند.
وى توصيه كرد: كشاورزان جهت مبارزه با آفات و عوامل 
مراكز  كشاورزى  كارشناسان  با  گياهى  خسارت زاى 
جهاد  مديريت  يا  و  پزشكى  گياه  كلينيك هاى  خدمات، 
كشاورزى شهرستان مشورت كرده و از سم پاشى بى رويه 

در تمامى محصوالت خوددارى كنند.

با تهيه برنامه جامع محصوالت خاص
 صادرات عناب قابل انجام است

شهرستان هاى  خراسان جنوبى؛  جهادكشاورزى  مديركل 
شهرستان هاى  مهمترين  را  سربيشه  و  بيرجند  خوسف، 
بيشتر  حاضر  حال  در  افزود:  و  برشمرد  استان  عناب خيز 
عناب توليدى استان در داخل كشور به مصرف مى رسد اما 
تالش براى بهبود كمى و كيفى محصول عناب از اهداف 
جامع محصوالت  برنامه  تهيه  با  كه  است  سازمان  مهم 
خاص مانند زرشك، زعفران و عناب و اجرايى كردن آن 
با  ايجاد هماهنگى ساير ادارات مرتبط و تدوين قوانين 

حمايتى، صادرات آن نيز قابل انجام است.
ولى پورمطلق با بيان اينكه يكى از اهداف مهم برگزارى 
و  و عناب در سال گذشته معرفى  همايش ملى زرشك 
گفت:  بود؛  زرشك  و  عناب  صادرات  به  بخشيدن  رونق 
به  باال  با خواص غذايى  به عنوان گياه دارويى و  عناب 
صورت تازه و خشك مصرف مى شود و اين ميوه سرشار 
از ويتامين C است كه در حالت تازه 74. 36 درصد و در 
حالت خشك  65 الي 71,77 درصد قند دارد و به همين 

دليل از آن در توليد كمپوت و شيرينى استفاده مى شود.
و  لعاب دار  داروى  عنوان  به  عناب  ميوه  از  افزود:  وى 
نرم كننده براي تصفيه خون و كمك به هاضمه استفاده 
مى شود، جوشانده ريشه عناب را براى كاهش تب به كار 
مى برند و گرد ريشه خشك آن روى زخم ها و جراحت هاى 

كهنه التيام بخش است.
ميوه  يادآور شد:  خراسان جنوبى  مديركل جهادكشاورزى 
و ضدسرطان  مؤثر  نفس  تنگى  و  آسم  درمان  در  عناب 
مفيد  سرفه  و  صدا  گرفتگى  براى  آن  جوشانده  و  است 
فقدان  پى در پى،  خشكسالى هاى  ولى پورمطلق  است. 
فرآورى عناب به دليل نبود صنايع تبديلى و بسته بندى 
راستاى  در  كافى  و  مناسب  تبليغات  فقدان  استان،  در 
شناساندن خواص و ارزش غذايى و دارويى اين محصول 
و  استان  از  خارج  بازارهاى  در  عناب  محدود  عرضه  و 
همچنين نبود ساماندهى صادرات عناب را از عمده ترين 

مشكالت اين محصول عنوان كرد.

اعطاى تسهيالت كم بهره به كشاورزان

جهادكشاورزى  اينكه  به  اشاره  با  مطلق  پور  ولى 
كارگروه  محل  از  كم بهره  تسهيالت  خراسان جنوبى 
اختيار  در  اعتبارى  فنى  كمك هاى  و  كشاورزى  توسعه 
متقاضيان احداث و نوسازى باغات قرار داده است؛ گفت: 
ارائه مشاوره هاى تخصصى به باغداران توسط كارشناسان 
سازمان و كارشناسان مديريت جهادكشاورزى شهرستان ها 
در راستاى امورات مربوط است. مديركل جهادكشاورزى 
در  عناب  محصول  برداشت  زمان  گفت:  خراسان جنوبى 
استان از اوايل مردادماه به صورت مصرف تازه خورى آغاز 

و تا اواخر شهريورماه ادامه مى يابد.
طبق اين گزارش عالوه بر مشكالت عناب كاران مبنى بر 
خشكسالى و كمبود آب، ورود دالالن و نبود تعاونى براى 
فروش اين محصول با ارزش، مشكالت معيشتى كشاورز 
را دوچندان مى كند كه براى حل اين مشكالت نياز است 
كه تعاونى عناب كاران و مركز نرخ گذارى قطعى براى اين 
استان  در  عناب  ارزش  تا حداقل  تشكيل شود  محصول 
سنجيده شود و همچنين اطالع رسانى مناسب در كشور 

براى شناخت اين محصول با فوايد زياد صورت گيرد.

سود دوبرابرى عناب در جيب دالالن
 نبود تعاونى و مركز نرخ گذارى، مانعى بر سر راه فروش عناب

جوابيه اداره كل ثبت اسناد و امالك استان

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
با  رساند:  مى  استحضار  به   94/4/18 مورخه  شما 
بررسى هاى به عمل آمده در آگهى هاى نوبتى سه 
ماهه سوم و چهارم سال 93 و آگهى هاى تحديدى 
مذكور در مواعد قانونى مندرج در قانون ثبت و حتى 
در خارج از مواعد مقرر هيچ گونه اعتراضى از ناحيه 
قبول  امالك  به  نسبت  حقوقى  و  حقيقى  اشخاص 
 2 بخش  اصلى   433 پالك  اراضى  در  شده  ثبت 
بيرجند موسوم به اراضى و مزرعه دشت بجد واصل 
ثبت  به  نسبت  اشخاص  چنانچه  لذا  است.  نشده 
طريق  از  توانند  مى  دارند  اعتراضى  مذكور  اراضى 
احقاق  و  پيگيرى  به  نسبت  قضايى  محترم  مراجع 

حقوق احتمالى خود اقدام نمايند.

جوابيه شركت آب و فاضالب
 روستايى خراسان جنوبى

احترامًا، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
روستاى  آب  «قطع  درباره   94/04/11 مورخه  شما 
استحضار  به  قاين»  شهرستان  توابع  از   گرماب 
و  قاينات  منطقه  در  خشكسالى  تداوم  رساند:  مي 
كمبود شديد آب شرب منجر به جيره بندى آب در 
تمامى روستاهاى تحت پوشش مجتمع گرماب شده 
است. الزم به ذكر است؛ درباره رفع اين مشكل، حفر 
چاه جديد صورت پذيرفته و آماده پمپاژ مى باشد كه 
اميدواريم در ماه آينده وارد مدار شده و مشكل كمبود 

آب روستاها بر طرف شود.

پاسخ مسئولين به پيام شما

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

كارت هاى تلفن همگانى 20 هزار ريالى فقط تا پايان سال 94 اعتبار دارد
به منظور يكپارچه سازى بازار مصرف، كارت هاى اعتبارى 20 هزار ريالى تلفن همگانى

تا پايان سال 94 اعتبار خواهد داشت و پس از آن ابطال مى شود.
لذا از هم استانى هاى عزيز درخواست مى شود ضمن آگاهى از اين موضوع نسبت به تهيه و استفاده از 

كارت هاى تلفن همگانى اقدام نمايند.
روابط عمومى شركت مخابرات خراسان جنوبى

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
 نبش جمهورى 30 و 28

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

بورس كليه ابزارآالت 
اجاره اى رادمان

صياد شيرازى 
 بلوك 84

09151655100
056-32212980-1
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ايسنا - سفر يكروزه دبيركل اتحاديه انجمن اسالمى دانش آموزان كشور به بيرجندعكس روز 

خارجه  امور  وزير  ظريف،  جواد  محمد   
مسئول  موگرينى،  فدريكا  و  كشورمان 
از  پس  اروپا  اتحاديه  خارجى  سياست 
پايان نشست عمومى ايران و 1+5 بيانيه 
مشتركى را قرائت كردند.  در بخش هايى 
از اين بيانيه آمده است :  امروز يك روز 
بزرگى  افتخار  ما  براى  است.  تاريخى 
توافق  يك  به  كه  كنيم  اعالم  كه  است 
ايران  هسته اى  برنامه  موضوع  درمورد 

دست يافته ايم. 

اين توافق مورد موشكافى و تامل 
ژرف قرار خواهد گرفت

ايران  اسالمى  جمهورى  و   5+1 گروه 
مشترك»  اقدام  جامع  «برنامه  اين  از 
آميز  صلح  منحصرا  ماهيت  كه  تاريخى 
كرده  تضمين  را  ايران  اى  هسته  برنامه 
آنها  رويكرد  در  بنيادين  تغيير  نشانگر  و 
نسبت به اين موضوع مى باشد، استقبال 
اجراى  كه  دارند  انتظار  آنها  كنند.  مى 
صلح  در  مثبت  نقشى  برجام  اين  كامل 
ايفا  المللى  بين  و  اى  منطقه  امنيت  و 
كه  نمايد  مى  تاكيد  مجددا  ايران  نمايد. 
هاى  سالح  پى  در  شرايطى  هيچ   تحت 
هسته اى، ساخت يا تحصيل آنها نخواهد 
مورد  توافق  اين  كه  دانيم  مى  ما  بود. 
موشكافى و تامل ژرف قرار خواهد گرفت. 
اما آنچه كه ما امروز اعالم مى كنيم تنها 

يك توافق نيست، بلكه يك توافق خوب 
براى همه طرف ها توافقى خوب   است. 

 و براى كل جامعه بين الملل.

امروز مردم قدس و لبنان
 هم خوشحال هستند

توافق  از حصول  پس  نيز  جمهور  رئيس 

تلويزيون سخن گفت:  از طريق  با مردم 
روحانى تاكيد كرد: امروز يك پايان است 
و يك آغاز، پايان ظلم ها و اتهام هاى نابجا 
نسبت به ملت ايران و آغازى براى روند 
تنها  امروز  اينكه  بيان  با  روحانى  جديد. 
به  ايران  مختلف  شهرهاى  مردم  براى 
خاطر اينكه مشاهده مى كنند زنجيره هاى 
هستند،  شدن  گسسته  حال  در  تحريم 
روز خوشحالى نيست، گفت: امروز مردم 

مردم  اردن،  رود  باخترى  كرانه هاى  غزه 
قدس و لبنان هم خوشحال هستند چون 
تالش هاى  صهيونيستى  غاصب  رژيم 
به  داد  انجام  ماه   23 در طول  كه  واهى 
تدبير  دولت  رئيس  شد.  منتهى  شكست 
 5+1 كشورهاى  اگر  كرد:  اضافه  اميد  و 
مى خواهند از دستاوردى سخن بگويند، از 
اين  آن  و  بگويند  سخن  واقعى  دستاورد 

است كه فضاى جديدى امروز در منطقه 
در  همكارى ها  اينكه  براى  شده  ايجاد 

منطقه و سطح جهان گسترش يابد.

اجازه نمى دهم كه كسى بخواهد 
با دروغ و اتهام به اميد و اعتماد 

مردم صدمه بزند

لبخند مردم  اينكه  بيان  با  رئيس جمهور 

همواره به ما اميد داده و تصميم و اراده 
گفت:  است،  بخشيده  قدرت  ما  به  آنها 
نقد  بخواهد  كسى  اگر  مى كنم  اعالم 
اجازه  من  اما  است  آزاد  بكند  دلسوزانه 
آينده  براى  مردم  اميد  كه  نمى دهم 
و  اقتصادى  رونق  و  اين كشور  درخشان 
مورد  منطقه  و  كشور  در  امنيت  و  صلح 
خدشه قرار گيرد و كسى بخواهد با دروغ 
و اتهام به اميد و اعتماد مردم صدمه بزند. 
پايان  روز  امروز  اينكه  بيان  با  روحانى 
نيست، بلكه امروز روز آغاز است، اظهار 
كرد: امروز آغازى براى حركتى نو، نشاط 
نو، اميدى نو و آينده اى بهتر براى جوانان 
توسعه  و  رشد  براى  سريع تر  حركتى  و 

كشور عزيزمان ايران است.

از ايستادگى و مقاومت ملت 
در مقابل فشارها و هدايت ها و 

ارشادات رهبرى متشكرم

روحانى افزود: از ملت بزرگ ايران براى 
در  ساله شان   12 مقاومت  و  ايستادگى 
از  و  نابجا  و  غلط  فشارهاى  انواع  برابر 
راهبرى  عنوان  به  رهبرى  معظم  مقام 
كه همواره در شرايط سخت و با دستان 
به كشور  پرتوان و هدايت هايش همواره 
اين  در  و  كرد،  كمك  نظام  و  ملت  و 
مسير نيز با ارشادات و نظارت هايشان بار 
سنگينى بر دوش داشتند، تشكر مى كنم.

اين نه يك توافق،بلكه يك توافق خوب است

پوتين: جهان يك نفس راحت بكشد

توافق هسته اى  از حصول  استقبال  با  روسيه  رئيس جمهور 
ايران و گروه 1+5  گفت: مذاكره كنندگان يك تصميم قاطع 
به نفع ثبات و همكارى گرفته اند. والديمير پوتين با انتشار 
بيانيه اى كه در وب سايت رسمى كرملين منتشر شده است، 
اكنون  جهان  گفت:  و  كرد  استقبال  توافق  اين  حصول  از 
مى تواند يك نفس راحت بكشد. پوتين افزود: اين توافق به افزايش همكارى هاى 

هسته اى صلح آميز ميان تهران و مسكو منجر خواهد شد

 اظهارات اوباما درباره توافق  هسته اى با ايران

رئيس جمهور آمريكا در سخنرانى خود پس از توافق ميان 
ايران و 1+5 گفت كه ايران 98 درصد از اورانيوم غنى شده 
اين  خاطر  به  افزود:  اوباما  گذاشت.  خواهد  كنار  را  خود 
كه كند  حاصل  اطمينان  توانست  بين الملل  جامعه   توافق، 
وى  كرد .  نخواهد  توليد  هسته اى  سالح  اسالمى  جمهورى 
خطاب به كنگره گفت: اين توافق امنيت ملى ما را تأمين مى كند. من هر قانون و 

مصوبه اى را كه مانع از اجراى اين توافق شود وتو خواهم كرد.

كرى : ظريف مذاكره كننده اى سخت، 
ميهن دوست و مورد احترام است

نزاع  ايران  ملت  با  گاه  هيچ  ما  گفت:  كرى   جان 
تغيير  مسائل  توافق  اين  بركت  به  و  ايم  نداشته 
پذيرفته  ايران  كه  تعهداتى  به  توجه  با  و  كرد  خواهد 
است تحريم هاى ايران لغو مى شود. وقتى ايران به 
به  كشور  اين  هاى  تحريم  كند  عمل  خود  تعهدات 
مذاكره كننده اى  را،  ظريف  وى  شود.  مى  لغو  تدريج 
گفت:  و  خواند  احترام  مورد  و  ميهن دوست  و  سخت 
حتى وقتى كار سخت مى شد آخر جلسات را با لبخند 

ترك مى كرديم.

همه تحريم ها برداشته خواهد شد

ايران  ميان  نهايى  توافق  گفت:  روسيه  خارجه  وزير   
تهران  عليه  تحريم ها  همه  شد  خواهد  باعث  و5+1 
برداشته شود. سرگى الورف افزود : اين توافق به ايران 

حق داشتن انرژى صلح آميز هسته  اى را خواهد داد.

سوريه مال شما، فقط يمن را رها كنيد

صادق خرازى فعال سياسى گفت: برخى روشنفكران ما 
امروز ناسزار مى گيوند كه چرا از اسد حمايت مى كند؟ 
حال اينكه بشار اسد محور مقاومت است. وى افزود: 
خبر دارم كه عربستان سينه خيز به سمت ايران مى آيد 
تا مشكلش را حل كند. پيام محرمانه آنها (عربستان) 
هم به دست  ايران رسيده است كه در آن گفته اند، ما 

سوريه را رها مى كنيم شما هم يمن را رها كنيد.

صالحى: خطوط قرمز كشور رعايت شد

على اكبر صالحى رئيس سازمان انرژى اتمى اعالم 
ايران توسط  اقداماتى  انجام  با  توافق  اين  در   كرد: 
و  حل  كامل  طور  به  گذشته  مسائل  تمام  آژانس  و 
فصل خواهد شد. صالحى افزود: انجام تمام توافقات 
از جمله ترتيبات مقرر براى موضوع پارچين با رعايت 

كامل خطوط قرمز كشور خواهد بود.

وزير اقتصاد: چند ماه زمان مى خواهيم

 على طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره 
به دست يابى به توافق هسته اى و اينكه هم اكنون 
از  بعد  گفت:  است،  رسيده  فرا  مشكالت  حل  زمان 
توافق، چند ماه زمان نياز داريم تا پس از طى مراحل 
شدن  برداشته  آثار  غرب،  و  ايران  سوى  از  اجرايى 

تحريم ها به طور كامل خود را نشان دهد.

زاكانى:  جشن زودرس معنايى ندارد

اصولگرايان  فراكسيون  سخنگوى  زاكانى  عليرضا 
مجلس با تاكيد بر اين كه بايد به تيم مذاكره كننده 
خدا قوت گفت، اظهار كرد: ما نفى جشن نمى كنيم اما 
در شرايط فعلى دعوت به جشن زودرس معنايى ندارد. 
اين نماينده خاطرنشان كرد:  اگر شوراى عالى امنيت 
ملى جمع بندى اوليه را خالف منافع ملى تشخيص 

داد به تبع آن راى منفى خواهد داشت.

اجازه ندهيم كسى موفقيت ملى را كه 
متعلق ملت و رهبرى است، مصادره كند

جمعيت ايثارگران با صدور بيانيه اى اعالم كرد: اجازه 
ندهيم افراد يا جريان هايى با مصادره موفقيت ملى كه 
قبل از هر چه متعلق به ملت و رهبر انقالب است، به 
آمده است: هر  بيانيه  اين  نفع خود مصادره كنند. در 
وحدت  رهبرى،  هدايت  سايه  در  موفقيتى  و  پيروزى 
و مقاومت ملت ايران امكان پذير است. عده اى دنبال 
تحريك فضاى «ذوق زدگى سطحى و ظاهرى» به 
جاى «شادى با بصيرت و حكيمانه در جامعه» هستند.

سكه توافق را بنام رهبرى بايد زد 

توافق  پيروزي  ابطحي نوشته است: سكه  محمدعلي 
هسته اي را بنام آيه ا... خامنه اي به عنوان هدايتگر 
اين مسير و ظريف به عنوان مجري هوشمند آن بايد 
را  توافق  پيروزي  شده  هم  بار  يك  براي  بياييم  زد. 
پيروزي كل ايرانيان بدانيم و آن را جناحي نكنيم. اين 
را شادي ملي بدانيم و بلوغ خود را به دنيا نشان دهيم.

زيباكالم: احمدى نژاد بر مى گردد

توافق  چه  و  بشود  توافق  چه  گفت:  زيباكالم  صادق 
آقاى  است،  زياد  بسيار  توافق  احتمال  كه  نشود 
احمدى نژاد و جبهه پايدارى و اصولگرايان تندرو يقينا 

به قدرت بازخواهند گشت.

 فصل جديدى در ديپلماسى باز شد

اتحاديه  خارجى  سياست  مسئول  موگرينى،  فدريكا 
اروپا در آغاز نشست مشترك ايران و 1+5 در جمع 
خبرنگاران گفت: نشان داديم با همكارى مى توانيم 
كه  تصميماتى  افزود:  وى  شويم.  فائق  مسائل  بر 
ما امروز مى گيريم فقط مربوط به برنامه هسته اى 
ايران نيست و خيلى بيشتر از آن است كه مى تواند 
باز  بين الملل  روابط  در  جديدى  فصل  براى  را  راه 
هماهنگى  و  همكارى  ديپلماسى  دهد  نشان  و  كند 
مى تواند بر دهه ها تنش و رودررويى فايق شود كه 

اين نشانه اميد براى همه جهانيان است.

علت غيبت الوروف در قرائت بيانيه

وزير خارجه روسيه در زمان ورود وزراى خارجه ايران 
و 1+5 و موگرينى، مسئول سياست خارجى اتحاديه 
گرفتن  و  مشترك  بيانيه  متن  قرائت  براى  اروپا 
گزارشها  بر  بنا  نداشت.  حضور  يادگارى  عكس 
از  گرفتن  اجازه  با  و  كارى  سفرى  براى  الوروف 

ديگر وزيران خارجه، زودتر وين را ترك كرد.

نتانياهو: توافق خطاى تاريخى است 

با  اسرائيل  داد:  ادامه  اسرائيل  خارجه  وزير  معاون 
(در  توافق  اين  تاييد  توقف  براى  ممكن  وسيله  هر 
كنگره) تالش خواهد كرد. همزمان نتانياهو هم اين 

توافق هسته اى را اشتباه تاريخى توصيف كرد.

كميسيون امنيت مجلس جمع بندى مذاكرات را موفقيتى مهم دانست
اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس مذاكرات وين را موفقيتى مهم براى ديپلماسى جمهورى اسالمى ارزيابى 
كرده و تاكيد كردند كه اگر رهنمودهاى مقام معظم رهبرى نبود رسيدن به توافقى با اين دستاوردهاى مهم غير ممكن به نظر 
مى رسيد. بروجردى همچنين به نيابت از اين كميسيون اين موفقيت در عرصه ى خارجى را به مقام معظم رهبرى تبريك گفت

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

09156706538    

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

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

قابل  توجه  موديان  محترم  مالياتى
به اطالع كليه اشخاص حقوقى و همچنين اشخاص حقيقى بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاى مستقيم مى رساند: مهلت ارسال الكترونيكى 
فهرست معامالت فصل بهار 1394 از طريق سامانه www. tax. gov. ir و يا به صورت لوح فشرده (CD) حداكثر تا پايان تيرماه سال جارى مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

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

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس:32229051



* بدبختى ما اين حسن را دارد 
كه دوستان واقعى را به ما مى شناساند

* دوست آن است كه شما را قادر سازد، 
در هنگام روز، ستارگان را ببينيد..

* اگر قادر نيستى خود را باال ببرى، 
همانند سيب باش تا با افتادنت 

انديشه اى را باال ببرى

چهارشنبه *24 تير 1394 * شماره 3269 

سبك زندگى، زاويه نگاه ما را تغيير داده است 
در اين نوع سبك زندگى، نيازهاى ما پابرجاست 

منتهى به ولع تبديل شده است . 
در اين سبك، نياز به خوردن و آشاميدن هست، 
منتهى غذا ها زود پخته مى شود، زود خورده 

مى شوند و پشت ميز و فرمان اتومبيل مصرف 
مى شود و نهايت اينكه، چاق مى شويم.

همچون يك سيب زمينى، تماشاگر فيلم هاى 
تلويزيونى هستيم كه انواع مانكن ها را 

در قالب هنرپيشه نشانمان مى دهند و دستور
 مى دهند كه الغر شويم و بازهم خرج كنيم 

تا چربى هاى انباشته را با آن همه هزينه 
كه پرداخته ايم، آب كنيم..

هنگامي كه رويدادهاي اين جهان را با وجود دردناك 
با ديد و نگرشي مثبت  آنها،  بودن  ناخوشايند  بودن و 
آن مي دهيد،  به  ديگرگوني  مفهوم  و  َچم  و  مي نگريد 

 

به راستي برنده مي شويد.
«آنتوني رابينز»

بينش نسنجيده و نيازموده براي فراهم آمدن حقيقت 
كافي نيست، هر چند كه بسياري از مهمترين حقايق 

نخست به اين صورت تجلي كرده اند.
«برتراند راسل»

من برخي شاعران غنا يي سرا را دوست دارم، چون از 
بينش درست برخوردارند و هرگز حاضر نيستند احساس 

يا رويا را بيش از يك لحظه به هنر منتقل كنند.
«فرناندو پسوا»

گذريم مي  خويش  خويشتن  از  هميشه  كه  ما   براي 
چشم اندازي جز آنچه خودمان هستيم وجود ندارد، چرا 
كه ما حتي صاحب  خودمان هم نيستيم. ما هيچ چيز 

نداريم، چرا كه هيچ ايم.
«فرناندو پسوا»

خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به 
مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر كردن 

و يا داشتن مسائل و نزديك گردان در آن 
وسيله   ام به سويت از ميـان وسيله ها اى آنكه 
سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.

بهانـه هايـت بـراى رفتـــن چـــه بچـگانـه بـود 
چـه بيقــرار بــودى زودتـــر بـــروى . . 

از دلـــى كـــه روزى . . .
« بـــى اجــــازه  وارد آن شـــــدى !!»

خدايا به هر كس كه دوست ميدارى بياموز كه تابستان 
از زمستان گرم تر است و به هر كس كه بيشتر دوست 

ميدارى بفهمان كه اودكلن كار حمام را نمى كند

ز آتش شوق تو هر جا كه برم نام لبت   
  نفس دود برآيد به دماغ از دهنم

ابن حسام خوسفى

جايى كه بودن و نبودنت هيچ فرقى ندارد نبودنت 
را انتخاب كن

اينگونه، به بودنت احترام گذاشته اى . . .

كودكى كه از تاريكى مى ترسد 
را مى توان بخشيد.تراژدى زندگى

 زمانيست كه مردى از روشنايى بترسد

چالش كارآفرينان تازه كار، چگونگى شروع كسب وكار جديد 
است. اما اگر از اين مرحله عبور كنيد و آن قدر پيشرفت كنيد 
كه ديگر فرد مناسبى براى اداره كسب وكارتان نباشيد، چه 
 Robert) مى شود؟ اين موقعيتى بود كه رابرت بروزين
رستوران هاى  سابق  مديرعامل  و  موسس   ،(Brozin
زنجيره اى ناندوز (Nando’s) چهار سال پيش در آن قرار 
گرفت. جوجه معروف «پرى-پرى» كه بروزين به عنوان 
غذايى نوآورانه ارائه مى كرد، باعث شد رستوران كوچك او 
در گوشه اى از ژوهانسبورگ به تاسيس بيش از هزار شعبه 
در 23 كشور دنيا برسد. ناندوز با ايجاد محيطى خانوادگى، 
پرسنل خوش  برخورد و البته جوجه هاى ويژه خود، فقط 
يك رستوران موفق نيست، بلكه برندى صميمى و مشترى 

مدار در مقياس جهانى است.
اما همين موفقيت روزافزون بروزين را بر سر يك دوراهى 
قرار داد. آيا او بهترين گزينه موجود براى پيش بردن اين 
كسب وكار گسترش يافته بود؟ او مدتى با اين موضوع درگير 
بود و با همكارانش مشورت كرد و به پاسخى منفى رسيد و 
در نهايت افسار اين كسب وكار را به «حرفه اى ترها» داد. با 
توجه به اينكه از سال 1987 اين سازمان را اداره كرده بود، 
اين اقدام تحولى عميق براى بروزين محسوب مى شد كه 

درس هاى زير را مى توان از آن آموخت:
غلبه بر خود، سخت تر از همه

بروزين اذعان دارد كه ناديده گرفتن خود و تصميم گيرى 

به نفع كسب وكار براى او يك چالش جدى بوده است. 
او مى گويد «وقتى مديرعامل كسب وكارى هستيد، همه 
كارها به ميز شما ارجاع مى شوند. حق اين را داريد كه سوال 
كنيد، پاسخ دهيد و سپس روزى مى رسد كه همه كارها را 
بايد به شخص ديگرى واگذار كنيد و همه ارتباطات با شما 
قطع مى شود. ديگر از امتيازاتى كه قبال داشتيد برخوردار 
نيستيد و افرادى كه تا ديروز با آنها جلسه برگزار مى كرديد، 
امروز با فرد ديگرى جلسه دارند. حتى ممكن است افرادى 
كه تا ديروز محترمانه و محتاطانه با شما رفتار مى كردند، با 
جسارت بيشترى صحبت كنند. اما وقتى از زاويه اى دورتر 
نگاه مى كنيد، مى بينيد كسب وكارتان عملكرد خوبى دارد، 
كار مى كنند. پس  بهتر  پرسنل  و  بيشتر شده  سودآورى 

شرايطى كه در آن هستيد را خيلى جدى نگيريد.»
 دستاوردهايتان را مرور كنيد

بروزين مى گويد وقتى مى خواهيد كسب وكار موفق خود را 
رها كنيد، وقت خوبى است كه دستاوردهايتان را به خودتان 
يادآورى كرده و اعتماد به نفس به دست آوريد. «خودتان 
بهتر مى دانيد چه چيزهايى به دست آورده ايد، بنابراين وقتى 
آنها را مرور مى كنيد، مى بينيد شالوده اى قوى براى كس 
ديگرى كه قرار است سر كار بيايد، ايجاد كرده ايد. مى توانيد 
به اين موضوع افتخار كنيد، چون اگر اين شالوده ايجاد 

نمى شد، شانسى براى موفقيت وجود نداشت.»
 قرار نيست بازنشسته شويد

بروزين شغل جديدى براى خودش ايجاد كرده و بر تاثيرات 
اجتماعى ناندوز كه خواهان آن بود، متمركز شد. او به طور 
خالقانه اى كار روى پروژه مبارزه با بيمارى ماالريا را كه 
در مشاركت با دولت موزامبيك در اين كشور آغاز شده 
بود، شروع كرد. بروزين توضيح مى دهد «بايد با خودم كنار 
مى آمدم و به اين فكر مى كردم كه چگونه مى توانم بدون 
دخالت در اداره كسب وكار، براى پيشرفت آن كارى انجام 
به عنوان  اين است كه  انجام دهيد  بايد  دهم. كارى كه 
مديرعامل سابق به مدير جديد كمك كنيد كارها را به 
شيوه اى پيش ببرد كه براى كسب وكار ارزش ايجاد كند، 
البته شرايطى ايجاد كنيد كه او گمان نكند در كارش دخالت 
مى كنيد. اين كار خيلى سخت است؛ به خصوص در دو يا 

سه سال اول.»

 كسب وكارتان فرزند شما است
دل كندن از كسب وكارى كه خودتان راه اندازى كرده ايد 
كار آسانى نيست. بروزين اذعان مى كند كه او با اين مساله 
كشمكش داشته است. اما اكنون خوشحال است كه دست 
بر حوزه هاى ديگر متمركز  اقدام زده و مى تواند  اين  به 
هستيد،  كسب وكارى  موسس  «وقتى  مى گويد  او  شود. 
حتى  يا  تغيير شغل  مى دانيد.  خودتان  فرزند  مثل  را  آن 
فروش كسب وكار، با اينكه كنار بكشيد و به فرد ديگرى 
بنيانگذاران  از  اختيار مديريت بدهيد، فرق دارد. بسيارى 

شركت ها دچار شكست مى شوند، چون آن نقطه اى را كه 
ديگران بهتر از آنها مى توانند كسب وكارشان را اداره كنند، 

نمى شناسند و كنار نمى روند.»

 رمز موفقيت ناندوز
بروزين اذعان مى كند كه دوران كارى خود را با تالشى 
ناموفق به عنوان حسابدار شروع كرده بود. اين تجربه اگرچه 
ناموفق بود، اما درس هاى ارزشمندى از آن گرفت؛ از جمله 

اينكه چه فايده دارد اگر پول درآوريد، اما غمگين باشيد؟
اين درس مبناى منش مشترى مدارانه ناندوز قرار گرفت كه 
بروزين آن را رمز موفقيت كسب وكار مى داند. او مى گويد 
احساس  ما  با  كه  باشيم  افرادى  با  مى دهيم  «ترجيح 
ناندوز  رستوران هاى  قلب  در  باشند.  داشته  خوشحالى 
ارزش هاى پيوسته اى وجود دارد. در واقع هدف ما اين است 
كه تجربه اى جديد از طعم جوجه براى مردم ايجاد كنيم. 
به همين منظور، بايد همزمان با پول درآوردن احساس 
خوشحالى داشته باشيد. بايد مدل كسب وكار پايدارى داشته 
باشيد تا بتوانيد از نظر مالى رشد كنيد، اما اگر پول تنها 
دليل حضور شما در كسب وكار باشد، خيلى ناراحت كننده 
است. اين كاركنان هستند كه غذاها را تهيه مى كنند. اگر 
ما به كاركنان اهميت بدهيم، آنها نيز به مشترى اهميت 
همواره  مدار  مشترى  سازمان هاى  من  نظر  از  مى دهند. 

موفق هستند.»
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

سخنان بزرگان درباره نگرش

آيه روز  

 و بدين سان فرمان پروردگارت درباره كسانى كه كفر ورزيده بودند به حقيقت پيوست 
كه ايشان همدمان آتش خواهند بود. سوره غافر، آيه 6

حديث روز  

هر كس كه سخن خدا را راهنماى خود بگيرد، به استوارترين راه ها هدايت مى شود.
حضرت على (ع)

سبك زندگى

دعاى روز بيست و  هشتم  رمضان

مديريت كسب وكارتان را به ديگرى بسپاريد!

                        

3578

9412

25

2147

8639

9635

94

8257

4982

958631247
471529386
362784195
697812453
125473869
843956812
286197534
539248671
714365928

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

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

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

جدول 3269طراح: نسرين كارى اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

براى اولين بار در استان
قابل توجه دانش آموختگان 

رشته هاى روانشناسى ، مشاوره
 و علوم تربيتى

 (على الخصوص فرهنگيان 
و مربيان محترم پيش دبستانى)

برگزارى دوره كوتاه مدت
 اختالالت ويژه يادگيرى توسط مركز 
غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى 

بهار و مركز جهاد دانشگاهى
 با ارائه گواهينامه معتبر

با حضور دكتر مصطفى تبريزى 
استاد ممتاز روانشناسى و مشاوره 
دانشگاه عالمه طباطبايى و چهره 
شناخته شده راديو و تلويزيون 
09156669643-32229234 

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش
 كليه البسه زير مردانه و زنانه

 با دكور و تمامى تجهيزات 
قيمت: توافقى

09360564234 

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

شركت پخش مواد غذايى 
 تعدادى بازارياب با حقوق 

و پورسانت عالى نيازمند است.
09153622575

تماس در ساعات ادارى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فــورى      استخــــدام        فــورى
يك شركت معتبر پخش مواد غذايى و لبنى در حوزه استان خراسان 

جنوبى براى توسعه كادر فروش خود 4 نفر بازارياب آقا و 4 نفر 
بازارياب خانم با فن بيان و روابط عمومى باال نيازمند است.
آدرس: شهرك شهيد مفتح- شهيد يوسفى 2- پالك 86

32258355-32258327  ساعت تماس: 8:00 الى 14:30

آژانس هواپيمايى جلوه استخدام مى نمايد
 آقا ، ديپلم مسلط به كامپيوتر، با موتور

09151611131- 32227770 

چند نفر خانم براى كار در پيتزا 
فروشى با حقوق عالى نيازمنديم.
09391994776-32448894

آژانس هواپيمايى جلوه استخدام مى نمايد
 آقا ، ديپلم مسلط به كامپيوتر، با موتور

09151611131- 32227770 

يك آشپز ماهر و با تجربه براى كار 
در رستوران نيازمنديم.

09333265876

 تعدادى فروشنده خانم 

با روابط عمومى باال و ترجيحا با 

سابقه كار در پوشاك نيازمنديم.

32442606 -09153622760

فروش به علت دو شغله بودن
 پوشاك با موقعيت عالى 
در خيابان جمهورى (بازار)
نقدى يا معاوضه با خودرو

09307861430

آشپزخانه  غذا بيرون  بر ارس 

به فروش مى رسد.

09158635106

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
الستيك اكبرى09156049468 - 09159621311

فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 -  32338354
  09155611355 

فروش آپارتمان 86 مترى ، فول امكانات 
معلم 42 ، پالك 21  فى: توافقى  

09371200162 - 09158610783

فروش آپارتمان  98/5 متر، امكانات كامل  
طبقه 4، سه نبش ، شهيد آوينى ، سند آزاد 

فى: 140 ميليون    09153113569

 منزلى سه خوابه ، طبقه همكف 
 با امكانات كامل واقع در خيابان معلم 
اجاره داده مى شود. 09155035241

فروش111 سفيد ، مدل 92، بدون رنگ 
قيمت: 18 ميليون و 500 تومان

09372568050

كبابى  فروشى
با تمام امكانات و موقعيت عالى 

09354804744

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

تعدادى بازارياب براى همكارى
 در دفتر بيمه نيازمنديم.

32229941-09381178386

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878
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اخبار ورزشى

سالمانه: طب سنتى بر تنوع غذايى تأكيد زياد دارد ولى بهتر است كه در هر زمان كه مى خواهيد غذا مصرف كنيد فقط يك نوع غذا مصرف كنيد كه در هضم و 
جذب غذا اختاللى بروز پيدا نكند. سفره زيبا با رنگ موافق مزاج افراد به هضم و جذب غذا كمك مى كند، البته در طب سنتى رنگ مشخص براى سفره بيان نشده 
است. رنگ سفره در هضم غذا مؤثر است و در سيستم گوارش تأثير دارد. سفره آبى رنگ اشتها را كم مى كند، غذاهايى به رنگ قرمز اشتها را برمى انگيزد.

تأثير رنگ سفره بر هضم و جذب غذا

3 دليل خوب براى عدس خورى

شهرخبر: «عدس» مانند اعضاى ديگر خانواده  
حبوبات شاخص گليسمى پايينى دارد. يعنى اينكه 
قند خون را با جهش ناگهانى مواجه نمى كند. 

در واقع اينكه به كندى هضم مى شود و سيرى 
طوالنى مدتى ايجاد مى كند. همين هم باعث 
مى شود از پرخورى و ريزه خوارى دور باشيد. اگر 
از مشكل يبوست رنج مى بريد مى توانيد به اين 

باشد  حواستان  البته  كنيد.  اعتماد  غذايى  ماده  
فيبرهاى  قابل توجهى  ميزان  حاوى  عدس  كه 
زياد  مصرف  كه  مى باشد  آب  در  محلول  غير 
آن باعث تحريك روده ها مى شود. اگر زياد نفخ 
مى كنيد در مصرف حبوبات احتياط كنيد. عدس 
مى باشد.   B خانواده  ويتامين هاى  تمام  حاوى 

فوق العاده اى  ضداسترس هاى  ويتامين ها  اين 
است  زياد  استرستان  اگر  همين  براى  هستند. 
ببريد.  بهره  غذايى  مواد  اين  از  بيشتر  چه  هر 
خوشبختانه ويتامين هاى گروه B مانند منيزيم 

موجود آن در براى بهبود خلق و خوى ما مفيد 
 B6 است. در واقع همكارى منيزيم و ويتامين
و  خلق  و  كند  ناكار  را  استرس  اينكه  براى 

خويتان را بهتر كند فوق العاده است.

در هواى داغ تابستان
 اين عاليم را جدى بگيريد

و  گرمازدگى  اينكه  بيان  با  پزشكان   : سالمانه 
سرگيجه ناشى از گرمى هوا، خطر مرگ و مير را 
افزايش مى دهد، تاكيد  مى كنند تبخير بيش از 
حد آب از بدن به علت گرماى زياد، سبب كاهش 
فشار خون مى شود كه در صورت عدم تشخيص 
يا نبود مراقبت هاى الزم، احتمال بروز عوارض و 
حتى مرگ و مير را افزايش مى دهد. مركز توازن  
و حفظ  تعادل ، در مغز و گوش  داخلى  است. به  
و  آب   تابستان  فصل  در  شديد  تعريق   هنگام  
فشارخون   و  مى شود  دفع   بدن   از  زيادى   نمك 
به  منجر  كه  مى آيد  پايين   خطرناكى   طرز  به  
ورزش  يا  بدنى   فعاليت   اگر  مى شود.  سرگيجه 
فعاليت   بالفاصله   بايد  شود،  منجر  سرگيجه  به 
بايد بنشيند و سر خود  قطع شود و سپس  فرد 
راه  جلوگيرى   بهترين   قرار دهد.  زانوها  را ميان  
به  بدن   اين  مشكل، رساندن  آب  كافى   بروز  از 

بويژه قبل  و بعد از فعاليت  بدنى  شديد در هواى  
در  و  كافى  مقدار  به  هنگامى خون  گرم   است. 
زمان خود به كليه ها نرسد، ميزان ادرار كاهش 
و مقدار سم هاى اوره و كراتين در بدن افزايش 
مى يابد و به مرور زمان فرد دچار نارسايى حاد 
كليه مى شود كه بايد به طور مداوم دياليز شود. 

و  فشار خون  آمدن  پايين  در صورت  همچنين 
نرسيدن خون به مغز فرد دچار سرگيجه مى شود 
كه در اين صورت فرد گرمازده با بى هوشى نيمه 

كامل بر زمين مى افتد.

 C كاهش بيمارى هاى قلبى با ويتامين

عصرايران: مطالعات محققان نشان مى دهد كه 
احتمال بروز بيمارى هاى قلبى و مرگ زودرس 
ويتامين  از  رژيم غذايى خود  در  افرادى كه  در 
C بيشترى استفاده مى كنند، كمتر است. رژيم 

غذايى حاوى سبزى و ميوه هايى كه ويتامين 
مى  جلوگيرى  نيز  زودرس  مرگ  از  دارند،   C
حلوايى،  كدو  فرنگى،  گوجه  مركبات،  كند. 
 انواع كلم، اسفناج، خربزه و طالبى، شلغم، فلفل 

 دلمه اى، آناناس، نخود فرنگى و كيوى سرشار از 
ويتامين C هستند.

3 اشتباه موقع استفاده از ضدآفتاب
 

سالمت نيوز: همگى ما از عوارض و مضرات نور 
از ضدآفتاب  بايد  باخبريم و مى دانيم كه  آفتاب 
كمك بگيريم اما گاهى استفاده از ضدآفتاب خود 
ضدآفتاب  كرم  از  استفاده  باشد.  مضر  مى تواند 
سال گذشته: شايد مدت انقضاى يك محصول به 
پايان نرسد اما فيلترهاى محافظت كننده از پوست 
تاثيرگذارى  با گذشت زمان   UV برابر اشعه در 
خود را از دست مى دهند. از زمانى كه در تيوپ 
كرم باز مى شود نبايد بيش از يك سال تا اتمام 
 UVB آن زمان ببرد.استفاده از كرم هايى كه تنها
 UVB جلوى  كه  كرم هايى  مى كند:  بلوك  را 
پيشگيرى  آفتاب سوختگى  از  فقط  مى گيرد  را 
 UVA .نيز مضر است UVA مى كنند اما اشعه
دليل پيرى پوست است و بهتر است هنگام خريد 
از كرم هايى استفاده كنيم كه جلوى هر دو اشعه 
را مى گيرند. قرار دادن كرم ضدآفتاب در معرض 
نور و گرما: گذاشتن تيوپ ضدآفتاب در ماشين در 
بسته درست نيست. سعى كنيد بعد از استفاده آن 

را در كيفتان يا در محلى سايه بگذاريد.

در هواى داغ تابستان اين عاليم را جدى بگيريد
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حوادث

پايان رقابت هاى پينگ پنگ
 جام رمضان نهبندان 

قهرمانى  پينگ پنگ  رقابت هاى  پايانى  مرحله  نتايج 
جام رمضان نهبندان در حالى مشخص شد كه عنوان 
اين  ديدارهاى  رسيد.  شاهبيكى  عقيل  به  قهرمانى 
قهرمانى  رمضان  جام  پينگ پنگ  مسابقات  از  دوره 
با  و  شد  برگزار  روى ميز  تنيس  سالن  در  شهرستان 
مشخص شدن نفرات راه يافته به مرحله نهايى، اين 
معرفى  برترين ها  تا  شد  پيگيرى  پيكارها  از  مرحله 
پينگ پنگ بازان  مسابقات،  از  دوره  اين  در  شوند. 
شركت كننده به صورت دو حذفى به رقابت پرداختند 
و دو تن از پينگ پنگ بازان پيشكسوت به ديدار فينال 
عليرضا كوهستانى  و  صعود كردند. عقيل شاهبيكى 
با شكست حريفان خود در مرحله نيمه نهايى مجوز 
به  را  مسابقات  از  دوره  اين  فينال  ديدار  در  حضور 
دست آوردند و حسين احمدى نيز مقام سوم اين دوره 

از مسابقات را كسب كرد.

دانشگاه بيرجند فيناليست  مسابقات 
واليبال جام رمضان كاركنان دولت شد

فارس: رئيس هيئت ورزش همگانى خراسان جنوبى 
گفت: در مسابقات واليبال جام رمضان كاركنان دولت 
تاير گذشت.  از سد كوير  بيرجند  تيم دانشگاه  استان 
حسينى اظهار كرد: در اين مسابقات 21 تيم در دو گروه 
دسته يك و دو به صورت دوره اى در سالن ورزشى 
كه  رقابت مى پردازند  به  يكديگر  با  بيرجند  راهداران 
پس از پايان دور مقدماتى هشت تيم به مرحله نيمه 
نهايى صعود كردند.وى تصريح كرد: در مرحله نيمه 
مسابقات،  از  دوره  اين  دو  دسته  رقابت هاى  نهايى 
تيم  واليبال تاكسيرانى پنج بر سه از سد پيشكسوتان 
آموزش و پرورش گذشت و راه و شهرسازى نيز شش 
بر دو جهاد كشاورزى را شكست داد و به ديدار پايانى 
راه يافت. به گفته حسينى در رقابت هاى دسته يك 
مسابقات واليبال قهرمانى جام رمضان ادارات خراسان 
جنوبى نيز تيم دانشگاه بيرجند با غلبه بر كوير تاير به 
و  پارك ها  سازمان  ديدار  برنده  با  تا  يافت  راه  فينال 

مخابرات ديدار پايانى را برگزار كند.

شاهين قهرمان فوتسال بانوان 
جام رمضان طبس شد

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان طبس گفت: 
تيم شاهين نوين بر سكوى نخست مسابقات فوتسال 
توتونچى  ايستاد.  شهرستان  اين  رمضان  جام  بانوان 
اظهار كرد: در اين مسابقات پنج تيم بصورت دوره اى 
در سالن ورزشى كوثر طبس از چهارم تيرماه جارى 
در  شد:  يادآور  وى  پرداختند.  رقابت  به  يكديگر  با 
فينال مسابقات تيم فوتسال شاهين نوين با غلبه بر 
تيم شب رويايى طبس بر سكوى قهرمانى ايستاد و 

فوتسال شب رويايى به نايب قهرمانى رضايت داد.

سرقت خودرو از سارقان حرفه اى 

تابناك:ماموران گشت انتظامى به دو سرنشين خودروى 
تيبا در اتوبان آزادگان مشكوك شده و به راننده دستور 
ايست دادند و متوجه شدند خودرو ساعتى قبل از شهرستان 
اسالمشهر سرقت شده است. به اين ترتيب دو سرنشين 
خودرو دستگير شدند.يكى از متهمان گفت: چندسالى 
است معتاد به مواد مخدر شيشه هستم. براى تامين هزينه 
موادمخدر مجبور به سرقت بودم. چند روز قبل به كارگاه 
نجارى دوستم رفتم. آنجا پاتوق معتادان است. دو نفر كه 
از سارقان حرفه اى هستند نيز آنجا بودند. بعد از كشيدن 
مواد، آنها مدعى شدند خودروى تيبايى را سرقت كرده اند. 

من تحت تاثير مواد، خودرو را سرقت كردم.

كالهبردارى ميلياردى زوج شياد 
در صندوق خانوادگى 

پيش  چندى  گفت:  يزد  آگاهى  پليس  رئيس  تابناك: 
از  ادعا كردند  فاميل و طايفه  اعضاى يك  از  تعدادى 
گرفته اند  قرار  كالهبردارى  هدف  شياد  زوجى  سوى 
به صندوق  داشته اند،  زيادى  و سال  آنها سن  و چون 
قرض الحسنه خانوادگى شان اعتماد كردند.سرهنگ خالقى 
افزود: كارآگاهان متوجه شدند اين زوج با تشكيل صندوق 
و پرداخت چند فقره وام، اعتماد خانواده ها و اقوام را به 
اين صندوق جلب كرده و با سرمايه 2 ميلياردى از محل 
متوارى شده اند. با تالش ماموران، مخفيگاه اين زن و 

شوهر كالهبردار شناسايى و هر دو دستگير شدند.

دعواى خونين تا سر حد مرگ
 براى پس گرفتن بدهى 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش مرد جوانى با مراجعه به 
دادسرا در شكايتى گفت: چند وقتى بود كه به يكى از 
دوستانم بدهكار بودم. دوستم هر بار بيشتر به من فشار 
مى آورد تا پولش را پس دهم. تا اينكه به سراغم آمد و 
گفت كه مى خواهد با من صحبت كند. با او رفتم و در راه 
مرا به محله خلوتى برد. در آنجا آنقدر كتكم زد كه تقريبا 
داشتم از حال مى رفتم. با اعالم اين شكايت موضوع در 
دستور كار ماموران قرار گرفت. در ادامه متهم شناسايى و 
دستگير شد. وى با اعتراف به جرم خود گفت: وقتى ديدم 

كه دوستم پولم را پس نمى دهد دست به اينكار زدم. 

كالهبردارى 17 ميلياردى رئيس بانك 

ايسنا: فرمانده انتظامى قم گفت: با شكايت چند نفر از 
شهروندان مبنى بر اينكه فردى پس از فروش آپارتمان 
به آنان، اقدام به دريافت وام مسكن به نام خريداران بدون 
اطالع آنان كرده است، مراتب در دستور كار پليس قرار 
گرفت. سرهنگ ديده ور افزود: ادامه تحقيقات حاكى از 
اين بود كه متهم، رئيس شعبه يكى از بانك هاست كه با 
توجه به اشتغال همزمان وى در ساخت و ساز مسكن، با 
اسناد آپارتمان هاى فروخته شده، به نام خريداران و بدون 
اطالع آنان وام هاى سنگين دريافت كرده و از باز پرداخت 
آن خوددارى كرده است. ماموران محل سكونت متهم  را 

شناسايى و وى را دستگير كردند. 

دستگيرى «گداى ميلياردر»
 

ايسنا : پليس كويت گدايى را كه مقادير زيادى دينار 
ايران در  از چهار ميليارد تومان  كويت معادل بيش 
ماموران  كرد.  دستگير  داشت،  بانكى اش  حساب 
پليس، اين مرد خارجى را در حالى دستگير كردند كه 
در نزديكى مسجدى در شهر كويت، گدايى مى كرد 
و به مردم مى گفت كه هيچ پول و سرپناهى ندارد. 
وى در حين گدايى بازداشت و در بازجويى مشخص 
شد كه موجودى حسابش در يك بانك محلى بيش 
از چهار ميليارد تومان ايران است. در سال 2012 نيز 
پليس كويت يك مرد مهاجر را كه براى گدايى به 

شكل يك زن تغيير چهره داده بود، بازداشت كرد. 

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

  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

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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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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 
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تسهيالت ويژه پليس راهور استان براى ترخيص موتورسيكلت هاى توقيفى به مناسبت عيد فطر

باال بودن آمارمددجويان 
 نهادهاى حمايتى يك نقص است

كاظمى فرد- سازمان بهزيستي 
به عنوان يك سازمان حمايتي 
داراي وظايفي سخت، حساس 
در  خدمت  كه  است  خطير  و 
عبادت  نوعي  مهم  نهاد  اين 
ديدار  در  استاندار  است. 
كل  اداره  منتخب  مددجويان  كاركنان  مسئولين، 
بهزيستي استان با بيان اينكه در حال حاضر بالغ بر 
نهادهاي  پوشش  تحت  استان  جمعيت  از  درصد   20
با  آمار  اين  كنيم  تالش  بايد  گفت:  هستند  حمايتي 
انجام اقدامات مناسب به صفر نزديك شود. به گفته 
پوشش  تحت  خانواده هاى  از  باال  آمار  ارائه  استاندار 
توسط نهادهاى حمايتى، افتخار نيست بلكه يك نقص 
اين  توانمندسازى،  با  بايد  و  مى شود  محسوب  عمده 
جامعه  در  آمار طالق  افزايش  وي  يابد.  كاهش  آمار 
اجتماعي دانست و تصريح كرد:  نقيصه مهم  را يك 
كه  است  هايي  سازمان  از  يكي  بهزيستي   سازمان 
مي تواند با ارائه مشاوره هاي قبل از ازدواج و نيز انجام 
اقدامات مشابه آمار طالق را در جامعه كاهش  ساير 
داده ونسبت به تقويت بنيان خانواده اقدام نمايد. وي 
 با بيان اينكه سازمان بهزيستي يكي از سازمان هاي
بسيار مهم باشرح وظايف متنوع و گسترده است گفت: 
ساير دستگاه هاي اجرايي و ذيربط نيز بايد اين سازمان 
را در جهت دستيابي به اهداف سازماني و از قبل پيش 
بيني شده ياري رسانند. سرپرست اداره كل بهزيستى 
هزار   25 حاضر  حال  در  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان 
مددجو تحت پوشش بهزيستى هستند كه 417 پرسنل 
به آنها خدمت رسانى مى كنند. رجبى با بيان اينكه اين 
اداره كل با 17 اداره و نمايندگى در سطح استان فعال 
است، گفت: در حال حاضر 25 هزار مدد تحت پوشش 
از  تعدادى  از  مراسم  اين  پايان  در  بهزيستى هستند. 
از  نمايندگي  به  وكاركنان  مددجويان  ورزشكاران، 

منتخبين خانواده بزرگ بهزيستي قدردانى شد.

بهره بردارى مدرسه  خيرساز 
شهرك چهكند در مهرماه امسال

كاظمى فرد- نماينده بانوان خير نيك انديش قارى 
قرآن حسينيه سعيدى نژاد تهران در مراسم افطارى 
طبق  گفت:  بيرجند  نيازمند  و  يتيم  آموزان  دانش 
روال سال هاى گذشته در ماه رمضان امسال حدود 
800 دانش آموز يتيم و محروم روستاهاى سيوجان، 
چهكند و شهر خوسف توسط بانوان خير قارى قرآن 
حسينيه سعيدى نژاد تهران اطعام شدند. حسن خانى 
مجموعه  كرد:  اظهار  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  نژاد 
بانوان خير نيك انديش قارى قرآن حسينيه سعيدى 
نژاد تهران حدود بيش20 سال است كه در اين استان 
فعاليت هاى خيرخواهانه در امر آموزشى، بهداشتى، 
المنفعه  عام  كارهاى  و  آموزشى  فضاهاى  ساخت 
دارند. به گفته وى اين خيرين تاكنون در 22 پروژه 
ساخت فضاى آموزشى، مسجد، غسالخانه، كمك به 
دانش آموزان يتيم و محروم و خانواده هاى نيازمند 
استان فعاليت داشتند و يكى از پروژه هايى كه اين 
در  مدرسه  باب  يك  دارد  ساخت  حال  در  مجموعه 
شهرك چهكند مى باشد كه با همكارى دولت كه در 

اول مهرماه به بهره بردارى خواهد رسيد.

جمع آورى اطالعات نقش زنان استان 
در انقالب و جنگ تحميلى تا شهريور امسال

شبستان- مدير تحقيقات و پژوهش بنياد حفظ آثار و 
ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى گفت:  نشر 
اطالعات نقش زنان استان در انقالب و دفاع مقدس 
شود.  آورى  جمع  جارى  سال  يورماه  شهر  تا  بايد 
قاسمى در جلسه نقش زنان خراسان جنوبى در انقالب 
ادارات و  نمايندگان  اسالمى و دفاع مقدس در جمع 
نهادهاى نظامى استان اظهار كرد: بسيج خواهران سپاه 
انصارالرضا (ع) و دفتر خواهران حفظ آثار و نشر ارزش 
هاى دفاع مقدس تمامى آثار مكتوب، عكس ها، فيلم 
ها، خاطرات، دل نوشته هاى همسران و مادران شهدا 
انتظامى و  را با همكارى سپاه، بسيج، ارتش، نيروى 
جهاد سازندگى جمع آورى مى كند. وى افزود: ثبت 
خاطرات و انجام مصاحبه از 116 نفر از زنان جامعه 
بانوان استان در  ايثارگر استان با هدف معرفى نقش 

دفاع مقدس و انقالب انجام شده است.

ميدان اصلى مبارزه با جنگ فرهنگى 
كف مدرسه هاست

فارس- دبيركل اتحاديه انجمن اسالمى دانش آموزى 
با اينكه امروز ميدان اصلى مبارزه با جنگ فرهنگى 

گفت:  است،  مدارس  كف 
و  نوجوانان  روى  دشمن  امروز 
كرده  سرمايه گذارى  ما  جوانان 
جمع  در  عالمتى  است.حامد 
دانش آموزان عضو اتحاديه هاى 
انجمن اسالمى خراسان جنوبى 

اسالمى  انجمن  اتحاديه  عمده  هدف  كرد:  اظهار 
دانش آموزى پاسدارى از ارزش هاى انقالب اسالمى 
مأموريت  دو  به  وى  است.  دانش آموزان  بين  در 
اشاره  دانش آموزى  اسالمى  انجمن  اتحاديه  اصلى 
اتحاديه  اين  هدف  به  رسيدن  براى  گفت:  و  كرد 
در  اسالمى  انقالب  ارزش هاى  از  پاسدارى  كه 
مأموريت  دو  اتحاديه  اين  است،  دانش آموزان  بين 
نيروسازى و جريان سازى را برعهده دارد. وى افزود: 
دانش آموزان امروز رزمندگان جنگ فرهنگى هستند، 
دشمن  با  مقابله  بايد  ما  استراتژى  منظور  همين  به 
انجمن  قرارگاه هاى  منظور  همين  براى  كه  باشد 

اسالمى دانش آموزى راه اندازى شده است.

ويزيت رايگان هزار و 167 نفر در استان

خراسان  احمر  هالل  جمعيت  عامل  مدير  تسنيم- 
جنوبى گفت: در ماه مبارك رمضان هزار و 167 نفر 
بود  شده  پا  بر  استان  در  كه  سالمتى  چادرهاى  در 
جمع  در  خامسان  شدند.  ويزيت  رايگان  صورت  به 
اظهار  جنوبى  خراسان  احمر  هالل  جمعيت  مديران 
كرد: 16 چادر سالمت در ايام ماه مبارك رمضان به 
مردم خدمات ارائه كرده اند. وى درباره كمك هاى 
داوطلبان  معاونت  گفت:  يمن  مردم  به  استان  مردم 
 85 نصب  و  پايگاه   64 ايجاد  با  استان  احمر  هالل 
صندوق جمع آورى كمك هاى نقدى مردم در اين 
مدت 80 ميليون و 751 هزار ريال جمع آورى كرده 
رحمت  هماى  طرح  اجراى  به  همچنين  وى  است. 
مبارك رمضان 2  ماه  ابتداى  از  و گفت:  اشاره كرد 
هزار و 446 سبد غذايى بين نيازمندان استان توزيع 
كه تعداد 9 هزار و 294 نفر از آن بهره مند شده اند.

بيست  و دومين جشنواره هنرهاى تجسمى 
جوانان، شهريور ماه برگزار مى شود

اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  هنرى  معاون  خبر-  گروه 
جشنواره  دومين  و  بيست   گفت:  جنوبى  خراسان 
هنرهاى  دفتر  توسط  جوانان  تجسمى  هنرهاى 
تجسمى با همكارى مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى 
معاصر و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها 
برگزار مى شود. زمزم اظهار كرد: اين دوره از جشنواره 
سال   25 تا   16 جوانان  براى  مختلف  رشته هاى  در 
برگزار مى شود كه هنرمندان عالقه مند تا 24 مردادماه 
فرصت دارند با ثبت نام و ارسال حداكثر تصوير پنج اثر 
www. خود در هر رشته در سايت جشنواره به نشانى

yafestival.ir در اين جشنواره شركت كنند.

240 عنوان برنامه فرهنگى و اجتماعى 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

مهر- مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى 
خراسان جنوبى از برگزارى 240 عنوان برنامه فرهنگى 
و اجتماعى همزمان با هفته عفاف و حجاب در استان 
امنيت  حريم  از   صيانت  ستاد  در   شريفى  داد.  خبر 
عمومى و حقوق شهروندى اظهار كرد: اين برنامه ها 
با محورهاى كارگاه آموزشى، نشست، تقدير از فعاالن 
حوزه عفاف و حجاب، برپايى نمايشگاه و ميزگردهاى 

تخصصى در تمام نقاط استان خواهد بود. 

اولين دانشجوى دكترى تربيت بدنى 
دانشگاه بيرجند دانش آموخته شد  

گروه خبر- حسين طاهرى چادرنشين، اولين دانشجوى 
دكترى رشته تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه بيرجند 
با دفاع از رساله دكترى خود در گرايش فيزيولوژى و با 

كسب امتياز 20 و درجه عالى دانش آموخته شد. 

رشد 88 درصدى حمل زغالسنگ 
در اداره كل راه آهن شرق

فارس- مديركل راه آهن شرق گفت: حمل زغالسنگ 
در اداره كل راه آهن شرق در خرداد ماه امسال 32 هزار 
و 505 تن بوده كه نسبت به خرداد ماه سال گذشته از 
رشد 88 درصدى برخوردار بوده است و درآمد حاصل از 
آن نيز 102درصد رشد داشته است. اقبالى افزود: در سه 
ماهه امسال تعداد 379 هزار و 440 نفر در اين منطقه 

جابجا شده اند كه رشد هفت درصدى داشته است.

رحيم زاده- هرچند در حال حاضر در درون ساختمان هاى ادارى 
در  اما  انجام شده  حدودى  تا  معلولين  براى  معابر  مناسب سازى 
قانع كننده  مواجه هستيم كه  با مشكالتى  محيط شهرى هنوز 
خبرى  نشست  در  بيرجند  بهزيستى  مدير  نيست.  مطلوب  و 
ضمن تأكيد بر افزايش تعامل جامعه و بهزيستى گفت: معلوالن 
داراى توانمندى هاى زيادى هستند كه بايد به آنها توجه شود و 
دستگاه ها در اين زمينه همكارى داشته باشند. شرفى از واگذارى 
100 واحد از پروژه 248 واحدى مسكن معلوالن اين شهرستان 
پيشرفت  درصد   80 پروژه  اين  گفت:  و  داد  خبر  فجر  دهه  در 
مددجويان  براى  مسكن  ساخت  به  اشاره  با  وى  دارد.  فيزيكى 

زيرپوشش بهزيستى، بيان داشت: اگر خود اين افراد براى پرداخت 
 254 پروژه  دو  امسال  باشند  داشته  همكارى  خود  آورده  سهم 

واحدى و 248 واحدى مسكن معلوالن واگذار مى شود.
شرفى به وجود 15 مركز درمان اعتياد در شهرستان بيرجند اشاره 
كرد و گفت: آنچه براى ما اهميت دارد حمايت از افراد بهبوديافته 
است كه در اين راستا با پرداخت وام هاى خوداشتغالى با بهره كم از 
آنها حمايت مى كنيم. وى از فعاليت چهار مركز ژنتيك در بيرجند 
خبر داد و افزود: با باال رفتن سن ازدواج و روى آوردن مردم به 
ازدواج هاى فاميلى ضرورت دارد كه مردم به سمت مشاوره هاى 
ژنتيكى سوق داده شوند. شرفى همچنين با اشاره به فعاليت 13 

مشاوره هاى  مراكز  اين  در  كرد:  بيان  بيرجند  در  مشاوره  مركز 
خانوادگى، عمومى، روان شناختى و ... انجام مى شود. 

وى به قانون سهميه سه درصدى معلوالن از استخدام دستگاه ها 
اشاره كرد و گفت: در حال حاضر برخى از دستگاه هاى اجرايى اين 

قانون را ناديده گرفته  و توانمندى معلوالن را باور ندارند.
منزل  به  پزشكى  توان  خدمات  انتقال  بيرجند،  بهزيستى  مدير 
جارى  سال  در  سازمان  اين  ديگر  برنامه هاى  از  را  مددجويان 
براى  كه  اعتباراتى  تا  مى شود  تالش  امسال  افزود:  و  دانست 
نگهدارى سالمندان و كسانى كه شرايط سخت دارند را در درون 

خانواده ها سامان دهى كنيم.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى از تسهيالت ويژه پليس براى ترخيص موتورسيكلت هاى توقيفى در پاركينگ ها به مناسبت عيد سعيد فطر خبر داد. 
رضايى اظهار كرد: مالكان اين موتورسيكلت ها از تاريخ 23 تيرماه جارى الى دوم مرداد ماه امسال به مدت 10 روز با در دست داشتن مدارك دال بر اثبات مالكيت در 

صورتى كه وسيله نقليه آنها تعقيب قضايى ندارد براى ترخيص موتورسيكلت توقيفى خود به پليس راهور مراجعه كنند.

تصويب  به   73 سال  در  كاربردى  علمى  جامع  دانشگاه  ايجاد  زاده-  حسين 
كارآمد  انسانى  نيروى  تأمين  با هدف  و  رسيد  فرهنگى  انقالب  عالى  شوراى 
در بخش هاى  فعال  و شركت هاى  ها  اجرايى، سازمان  براى دستگاه هاى 
آغاز كرد. رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى واحد  را  مختلف فعاليت خود 
استان خراسان جنوبى در گفتگو با آوا ضمن بيان اين مطلب گفت: دانشگاه 
جامع علمى كاربردى، دانشگاهى نسل سومى، كارآفرين و مهارت آموز است 
كه بر اساس نياز بازار كار كشور برنامه ريزى مى كند و مهارت هايى خاص را 
به دانشجو آموزش مى دهد كه شكل پودمانى ارائه شده و يا منجر به صدور 

مدرك در مقاطع مختلف كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد مى شود. 
دكتر جوانشير گيو افزود: اين دانشگاه در حال حاضر 16 مركز فعال در استان 

دارد كه 8 مركز در مركز استان و مابقى در شهرستان ها فعاليت مى كنند.

ايجاد 6 رشته كاردانى و كارشناسى در مركز ميراث فرهنگى

از  اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان  به گفته وى 
ايجاد 4  براى  اندازى مركزى  راه  طريق دانشگاه جامع علمى كابردى پيگير 
رشته در مقطع كاردانى و 2 رشته در مقطع كارشناسى در زمينه هاى مباحث 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى (در هر بخش 2 رشته) مى باشد 

كه قطعًا اين رشته ها متقاضيان زيادى از پرسنل ميراث فرهنگى گرفته تا ساير 
افراد، خواهند داشت. در حال حاضر باغ اكبريه را براى استقرار اين مركز معرفى 
كرده اند كه از هر نظر شرايط الزم را دارد و اميدواريم از مهرماه امسال پذيرش 

دانشجو در اين رشته ها را داشته باشيم. 
ابنيه  و  فرهنگى  ميراث  داراى  جنوبى  خراسان  كرد:  اظهار  ادامه  در  جوانشير 
تاريخى ارزشمند، متنوع و قابل توجهى است كه براى استفاده از اين ظرفيت 
 نياز به تأمين زيرساخت هايى از جمله افزايش پروازها، بهبود شرايط اقامتگاه ها
مربوط  كابرى  علمى  جامع  دانشگاه  به  زمينه  اين  در  آنچه  اما  داريم.   و... 
مى شود اين است كه اگر تورى از گردشگران خارجى براى بازديد از اين ابنيه 
تاريخى به استان بيايند، تورگردانان خبره اى كه بتوانند اطالعاتى درباره اين 
اماكن به گردشگران بدهند، نداريم. تورگردانان ما بايد مسلط به سه زبان اصلى 
انگليسى، فرانسوى و عربى باشند و لذا بنا داريم موضوع آموزش را در آينده نه 

چندان دور در مركز ميراث فرهنگى فعال كنيم.

پيگيرى براى ايجاد رشته هاى كارشناسى ارشد معدن در طبس و نهبندان 

جوانشير همچنين گفت: پيگير هستيم تا در شهرستان طبس به لحاظ ذخاير 
تزئينى،  معادن سنگ هاى  لحاظ  به  نهبندان  و شهرستان  زغال سنگ  غنى 

با  اين  بر  عالوه  كنيم.  فعال  را  معدن  ارشد  كارشناسى  مختلف  هاى  رشته 
آموزش عالى  امور خارجه و همكارى مراكز  نمايندگى وزارت  محوريت دفتر 
استان پيگير جذب دانشجو از ساير كشورها (در مرحله اول از كشور افغانستان 
و در مراحل بعد از كشورهاى آسياى ميانه از جمله تاجيكستان و تركمنستان 
و ... كه مشتركات دينى و زبانى و فرهنگى با كشور ما دارند) هستيم كه شايد 
ابتدا درآمد زا نباشد اما با هدف ارتقاى سطح ارتباطات فرهنگى كشور و  در 
استان با اين كشورها در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم سال آينده در 
اين بخش هم پذيرش دانشجو داشته باشيم. وى آمادگى اين دانشگاه را براى 
همفكرى و استفاده از نظرات بزرگان و صاحب نظران استان كه از وضعيت 
منطقه شناخت كافى  داشته و دغدغه توسعه و پيشرفت خراسان جنوبى را دارند 

در راستاى بهبود وضعيت فرهنگى اقتصادى و اجتماعى استان اعالم كرد.

جذب دانشجويان خارجى در دستور كار 
دانشگاه جامع علمى كاربردى واحد خراسان جنوبى 

از ورزشكاران  پشتيبانى و حمايت  ما،  نگاه  بابيان  اينكه  استاندار خراسان جنوبى 
به  به دست مى آيد.  بر مشكالت  پيروزى  باشد،  اراده مبارزه  است، گفت: وقتى 
گزارش خاورستان، روز گذشته نجمه خدمتى قهرمان تيراندازى جهان، با استاندار 
خراسان جنوبى ديدار كرد. خدمتگزار در اين ديدار گفت: اهداى مدال توسط نجمه 
خدمتى به شهدا و ايثارگران، كارى بسيار ارزشمند است كه اين، نشان از اعتقاد و 
ايمان وى و تربيت صحيح والدين دارد. وى افزود: اراده پوالدين و ايمان جوانان 

باعث مى شود پرچم جمهورى اسالمى ايران در جهان برافراشته شود.
دغدغه   جز  به  ورزشكاران  كه  فراهم شود  شرايطى  بايد  كرد:  اظهار  استاندار 
مؤفقيت در عرصه ورزش، نگرانى ديگرى نداشته باشند. وى بابيان اينكه نگاه 
باشد،  مبارزه  اراده  وقتى  گفت:  است،  ورزشكاران  از  حمايت  و  پشتيبانى  ما، 

پيروزى بر مشكالت به دست مى آيد.
استاندار در ادامه به بازگرداندن ماليات كارخانه شمش منيزيم فردوس اشاره كرد 

و گفت: از اين شركت، يك ميليارد تومان ماليات اخذ شده بود كه مسئوالن اين 
كارخانه، به آن اعتراض داشتند و اعالم مى كردند با بررسى هاى انجام شده، 
ماليات،  با حضور مدير كارخانه و مديركل  نبوده است.  اين ميزان  به  ماليات 
مشخص شد حق با شمش منيزيم است. با پيگيرى هاى انجام شده، نگذاشتيم 
اين مبلغ به خزانه برود وكل مبلغ را براى شركت واريز كرديم. خدمتگزار در 

پيايان براى نجمه خدمتى و همه ورزشكاران آرزوى موفقيت كرد.
ديدار  اين  در  نيز  خراسان جنوبى  جوانان  و  ورزش  مديركل  عزيززاده  بهرام 
بابيان اينكه سالن تيراندازى نداريم، گفت: موفقيت خانم خدمتى به دليل تالش 
خودش و حمايت هاى خانواده است. وى افزود: با توجه به جمعيت، محروميت 
و كمبود امكانات در استان، كسب موفقيت توسط ورزشكاران استان، نشان از 
استان هاى  اظهار كرد: جوانان  اين منطقه دارد. وى  باالى جوانان  توانمندى 
ديگر، مناطقى دارند كه در آن نشاط داشته باشند اما اين، در استان ما نيست 

كه الزم است مكان  هايى جهت ايجاد نشاط براى جوانان ايجاد كنيم.
خراسان جنوبى  سال جارى،  مردادماه   12 تا   10 در  گفت:  همچنين  عزيززاده 

ميزبان مسابقات بدمينتون كشورى است.
زحمات  از  بيان مشكالت،  ديدار ضمن  اين  در  نيز  پدر وى  و  نجمه خدمتى 

استاندارى، ورزش و جوانان و كاشى نيلوفر قدردانى كردند.

ورزشكاران به جز دغدغه موفقيت در عرصه ورزش، نگرانى ديگرى نداشته باشند

مناسب سازى محيط شهرى بيرجند مطلوب نيست

سرپرست دفتر نظارت و بازرسى انتخابات خراسان جنوبى 
نظارت  امر  بر  استان  در  نفر  پنج هزار و 747  از همكارى 
بر برگزارى انتخابات سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، 
حجت االسالم محمدى در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
به مناسبت سالروز تأسيس شوراى نگهبان اظهار كرد: شوراى 
نگهبان يكى از مؤثرترين و مهم ترين اركان نظام است. به 
گفته وى اين شورا ضامن جمهوريت و اسالميت نظام بوده و 

اگر نبود بسا اينكه نظام به انحراف كشيده مى شد. 

حاشيه ها در مورد شوراى نگهبان كذب محض است

صالحيت  مورد  در  بى نقص  و  دقيق  بررسى  محمدى، 
و  عنوان كرد  نگهان  از وظايف شوراى  يكى  را  انتخابات 
افزود: اينكه گاهى جوى عليه شوراى نگهبان درست مى شود 
كه شورا فرقه اى عمل كرده كذب محض است. وى بابيان 
نااهالن  كه  ندهد  اجازه  كه  است  اين  شورا  وظيفه  اينكه 

وارد مجلس و سيستم قانون گذارى كشور شوند، بيان كرد: 
عالوه بر اينها وظيفه بررسى و نظارت بر قوانين مجلس و 
صيانت از انتخاب مردم و سالمت انتخابات بر عهده شوراى 
نگهبان قرار دارد. وى بابيان اينكه بخشى از وظايف شوراى 
نگهبان ازجمله نظارت و چينش صندوق هاى انتخابات بر 
عهده دفاتر شهرستانى و استانى شوراى نگهبان سپرده شده 
است، افزود: افراد ناظر بر انتخابات بعد از تأييد صالحيت 
وى  بگذرانند.  را  انتخابات  قانون  با  مرتبط  دوره هاى  بايد 
اضافه كرد: در حال حاضر تعداد پنج هزار و 747 نفر در 
مجموعه نظارت در استان با ما همكارى دارند كه اين افراد 
شامل نيروهاى ستادى، نيروهاى سر صندوق ها، بازرسى و 

هيئت نظارت شهرستان ها و استان و ... هستند.

اعضاى هيئت نظارت استان اعالم شد

اشاره  اجرايى  هيئت  اعضاى  انتخاب  فرآيند  به  محمدى 

ابتدا 30 نفر معتمد  افراد  اين  انتخاب  كرد و گفت: براى 
توسط فرمانداران و بخش داران شناسايى و بعد از بررسى 
صالحيت ها8 نفر به عنوان هيئت اجرايى انتخاب مى شوند.
شامل  ديگر  نفر   3 تعداد  اين  بر  عالوه  داد:  ادامه  وى 
هم عضو  اخيراً  و  دادستان  و  ثبت احوال  رئيس  فرماندار، 
شوراى شهر به اعضاى هيئت اجرايى اضافه مى شوند. وى 
بابيان اينكه اعضاى هيئت نظارت استان نيز از سوى دفتر 
تأييد  از  بعد  استان به شوراى نگهبان پيشنهاد و  نظارت 
شورا 5 نفر انتخاب مى شوند، بيان كرد: در حال حاضر اين 
افراد در استان انتخاب شده اند.  محمدى ادامه داد: رئيس 
حجت االسالم  استان،  انتخابات  بازرسى  و  نظارت  دفتر 
محمدعلى جعفرى مسئول نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه 
بيرجند، مهدى ديانى از اساتيد دانشگاه بيرجند، محمدعلى 
اسماعيلى و غالمرضا پورسلطانى از اعضاى گذشته هيئت 

به عنوان اعضاى هيئت نظارت استان انتخاب شده اند.

تبليغات زودهنگام درتأييد صالحيت تأثيرگذار است

سرپرست دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان با اشاره 
استان   9 در  تنها  الكترونيكى  انتخابات  امسال  اينكه  به 
كشور انجام خواهد شد، عنوان كرد: به دليل فراهم نبودن 
زيرساخت ها امكان برگزارى انتخابات به صورت الكترونيكى 
در خراسان جنوبى وجود ندارد. محمدى با انتقاد از اينكه 
در حال حاضر در قانون براى برخورد با تبليغات زودهنگام 
دليل  همين  به  داشت:  بيان  است،  پيش بينى نشده  چيزى 
شروع  زمان  در  و  جمع آورى  االن  از  نامزدها  تخلفات 
با  بود. وى  مؤثر خواهد  آنها  تأييد صالحيت  در  انتخابات 
مسئوالن  از  بعضى  قانون   29 ماده  طبق  اينكه  به  اشاره 
دستگاه ها براى نامزد در انتخابات بايد از شغل خود استعفا 
افراد از 28 خرداد تا چهار تيرماه جارى  دهند، گفت: اين 

فرصت داشتند كه اين كار را انجام دهند. 

نظارت 5 هزار و 747 نفرى بر برگزارى انتخابات در استان

ايستـا داربـست 
اجرا و نصب داربست و پيچ روپالك

با مناسب ترين قيمت و كادرى مجرب
 و با تجربه - داخل و خارج شهر

09151613901- 09151609715- فرج زاده

بهره بردارى مومنين از ماه ضيافت الهى در روزهاى پايانى رمضان و 

در آستانه عيد سعيد فطر به تمامى همشهريان، خيرين و همكاران

موسسه خيريه مهر ماندگار
 مبارك باد

شماره حساب هاى موسسه براى اهداى كمك هاى مردمى 

0104994494007 سيبا (ملى)   21515875169 جام (ملت)

 www.mehrmc.ir  وب سايت موسسه

 آدرس و شماره تماس دفتر مركزى: طالقانى2 - ساختمان آلما 

واحد 403            056-32211826

آزمون هاى آزمايشى
وكالت                                       سردفتران

موسسه چتـر دانـش آغاز شد
مهلت ثبت نام فقط تا اول مرداد ماه 94

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

تلفن تماس: 09155610601 – 05632431910

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
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سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اكرم (ص): از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است 
دو كفش آتشين بپا دارد كه مغز وي از حرارت كفشهايش به جوش مي آيد. 
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روابط عمومى، امور فرهنگى و مشاركت هاى موسسه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

 با توجه به استفتاى مراجع عظام با پرداخت صدقات ، زكات و فطريه خود 

به موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) معلولين را يارى نماييد

پايگاه جمع آورى سطح شهر
نشانى: بيرجند - كوى شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى - خيابان شهيد شهاب

تلفن: 32252050 - 32252080

شماره حساب كمك هاى مردمى :
بانك ملى (0105625232002)
بانك كشاورزى (48988685)


