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يادداشت

حركت با گام هاى تدبير و خرد

*هرم پور

 اين روزها و پس از انجام مراحلى از توافق هسته اى 
 ،5+1 كشورهاى  و  ايران  اسالمى  جمهورى  ميان 
به  جامعه  سطح  در  متفاوتى  و  مختلف  هاى  واكنش 
با  مردم  از  هايى  طيف  سو  يك  از  است.  آمده  وجود 
براى  ضرورتى  را  توافق  اين  انجام  آينده،  به  نگاهى 
 كشور مى دانند و گروه هاى ديگر نيز با تأكيد بر داده ها 
هايى  نگرانى  توافق،  متن  در  ايران  هاى  ستانده  و 
انبوهى  حجم  راستا  همين  در  كنند.  مى  مطرح  را 
ميزگردهاى  ها،  تحليل  ها،  گزارش  ها،  مصاحبه  از 
 كارشناسى، اظهارنظرها و در پاره اى موارد بيانيه هاى 
ريز و درشت نيز توليد و انجام شده اند كه از يك سو 
به اطالعات مخاطبين عام و خاص جامعه در اين زمينه 
حتماً خواهند افزود و از طرف ديگر نيز جريان سازى  و 
سمت و سو دهى مى كنند. نگاهى به آنچه در اين روزها 
و در خصوص توافق هسته اى در استان خراسان جنوبى 
نيز مى گذرد نشان مى دهد جامعه استانى ما نيز متأثر از 
چنين فضايى در كل كشور همچنان در حالتى از انتظار و 
چشم به راهى به سر مى برد. در چنين شرايطى كه جامعه 
بيش از هر چيز به آرامش و تحليلى مبتنى بر خرد و منطق 

نيازمند است ذكر چند نكته خالى از لطف نخواهد بود:
 1- پس از مطرح شدن انجام توافق اوليه در خصوص 
متن، گستره اى از اميد در سطح جامعه ايجاد شده است. 
اين اميد و نگاه مثبت به فردا كه نشأت گرفته از ايام 
سخت تحريم در چندساله اخير و فشارهاى اقتصادى 
بسيار  ظرفيت  است،  مردم  زندگى  و  كشور  به  متعدد 
خوبى براى كشور و استان است كه الزم است ضمن 
قدرشناسى از آن، نه گروه و جناحى آن را به اسم خودش 
تمام كند و نه گروه و جناح ديگرى با تخطئه عملكرد تيم 
هسته اى آن را زير سوال ببرد كه به نظر مى رسد هر دو 
به دور از مرام و معرفت سياسى و اجتماعى و اجحافى به 
حق همه تالش هاى انجام شده  -كه صاحب اصلى آن 

مردم هستند- خواهد بود.  (ادامه در صفحه 2)

صفحه 7

فرآورده هاى  قيمت  درصدى   10 افزايش  ابالغ  به  توجه  با  گفت:  لبنيات  فروشندگان  اتحاديه  مديرعامل 
رجبى  على  نيوز،  بولتن  گزارش  به  است.  شده  اعمال  برند ها  بيشتر  در  قيمت  افزايش  اين  لبنى صنعتى 
افزود: افزايش 10 درصدى قيمت فرآورده هاى لبنى در بيشتر برند ها اعمال شده است و وزير صنعت نيز 

بر آن صحه گذاشته اما اين افزايش قيمت در برخى از برند هاى صنايع لبنى معلق مانده است.

شرط روحانى
 براى عمل به تعهدات ايران

رئيس جمهور با اشاره به توافق هسته اى گفت:
 ايران به تعهدات خود پايبند خواهد بود؛
 به شرط آنكه طرف مقابل نيز به تعهداتش پايبند باشد....

7

اولين جلسه كميته گردشگرى سالمت
 استان برگزار شد

اولين جلسه كميته گردشگرى سالمت استان در سالن اجتماعات 
معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشكى برگزار شد. 
معاون گردشگرى، سرمايه گذارى و... 
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لبنيات رسما 10 درصدى گران شد 

صادرات دام وطيوراستان شتاب مى گيرد

جناب آقاى مهندس رضا حبيب نيا 
و سركار خانم مهندس مه لقا زمانيان 

با نهايت تاسف و تالم درگذشت نابهنگام زنده ياد 
 مهندس سيد محمد محبيان را خدمت شما بزرگواران تسليت عرض نموده 

 از درگاه ايزد توانا براى آن فقيد سعيد رحمت الهى و براى بازماندگان صبر آرزومنديم.

خانواده هاى: مهدى پاكرو ، حائرى ، پاداريان ، حسينى ، على پاكرو 
 براتى ، نوفرستى راد ، ايوبى

گذشته سالى و رويت نديديم 
گلى از گلشن رويت نچيديم

رسيده سالگرد تو ولى ما
به قدر سال ها محنت كشيديم

در اولين سالگرد عروج ناباورانه

 مرحوم سيد مصطفى حسينى
 ياد و نام و خاطره اش را با ذكر صلوات 

و قرائت فاتحه اى گرامى مى داريم.
خانواده

«هو الحي الذى اليموت»
نهمين سالگرد سفر بى بازگشت 

شادروان غالمرضاآوان
مهربانا      كجايى كه هر لحظه      خاطراتت      خيالت     يادت 

اندوهى شده اند براى دل غريب مان

همسر و فرزندان هميشه داغدارت

يـادبـود

 به مناسبت چهلمين روز درگذشت 
مادرى مهربان و فداكار مرحومه مغفوره 

شادروان 
حاجيه معصومه مركى 

(همسر مرحوم حاج مسلم تخم پاش)

جلسه يادبودى امروز چهارشنبه 94/4/31

از ساعت 5/15 الى 6/15 بعدازظهر

  در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى)
  برگزار مى شود. حضور شما سروران گرامى
  در اين جلسه باعث شادى روح آن مرحومه

 و تسلى خاطر و امتنان بازماندگان خواهد شد.

 خانواده هاى: تخم پاش ، مركى 

 جوينده فضل ، عباس زاده ، ديمى مقدم 

نارمنجى ، گنابادى ، پورفرزان و ساير بستگان

فروش امتياز تعاونى مسكن فرهنگيان (صياد شيرازى)
فروش امتياز تعاونى مسكن كوير گستر باقران (پشت ترمينال)

09153024138

سركار خانم مهين على پور 
انتخاب بجا و شايسته شما را به عنوان 

نماينده استانى خيريه آبشار عاطفه هاى 
خراسان جنوبى

 تبريك عرض نموده و برايتان از درگاه ايزد منان 
توفيق روزافزون خواستاريم.

تعدادى از همكاران شما در شركت تعاونى
 آبشار عاطفه هاى بيرجند

كيـارش عزيز 
كسب رتبه هفتم كنكور سراسرى

 در رشته علوم تجربى

 را به شما ، آقاى مهندس رضا زارع 
و سركار خانم دكتر شكوه حسنى تبريك مى گوييم.

خانواده هاى: نورس ، سّيار، باهرى

پرواز تفريحى در آسمان بيرجند / صفحه 7
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رئيس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه اولين پرواز رفت زائران حج يكم شهريورماه و آخرين پرواز برگشت 26 مهرماه است، گفت: از 10 مردادماه 
صدور رواديد زائران ايرانى تمتع 94 آغاز مى شود. سعيد اوحدى در گفتگو با فارس، با اشاره به جمع آورى گذرنامه هاى زائران حج تمتع گفت: 
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده صدور رواديد زائران تمتع 94 از 10 مردادماه آغاز مى شود.

10 مرداد زمان صدور رواديد حجاج
حركت با گام هاى تدبير و خرد

 (ادامه از صفحه 1)  2- تا تصويب نهايى متن توافق به ويژه 
در مجلس شوراى اسالمى و كنگره نمايندگان آمريكا و 
نيز به خط اجرا رسيدن آن هنوز زمان قابل توجهى باقى 
نيست. لذا به نظر مى رسد تأكيد بر نهايى و حتمى شدن 
توافق كه در برخى تحليل ها و اظهار نظرهاى اين روزهاى 
سايت ها و عناصر سياسى صاحب نظر در استان مشاهده 
مى شود و يا ابراز يأس و نااميدى و القاى اين نااميدى 
به جامعه در خصوص متن توافق و تعهدات جمهورى 
 اسالمى ايران كه در برخى اظهار نظرها و بيانيه هاى 
نگاهى   با  توان  مى  را  گردد  مى  مشاهده  شده  صادر 
نقدآلود و چه بسا سرشار از گاليه مورد بررسى قرار داد.

لزوم  و  بيان  آزادى  مناسب  فضاى  به  توجه  با   -3  
آگاهى بخشى به جامعه، مناسب و شايسته آن است 
 كه همه افراد صاحب نظر به ويژه گروهها و جناح ها 
در ابراز نظرها و ارائه انتقادات خود، منطق را سرلوحه 

كار قرارداده و انصاف را رعايت كنند.
 4- انجام توافق هم در شرايط اقتصادى و سياسى 
جامعه ما در آينده تأثيرگذار خواهد بود و هم اينكه 
همه سرنوشت ما و آينده سياسى و اقتصادى كشور 
منوط به اين توافق نخواهد بود. لذا اجازه دهيم در 
رفتار  و  منطقى  تحليل  و  آرامش  از  فضايى سرشار 
فرايندهاى  كشور  مسئولين  خردورزانه،  و  مدبرانه 
كارهاى عجوالنه  نمايند.  پيگيرى  و  انجام  را  الزم 
و سطحى، موضع گيرى هاى غيرمنطقى و تأكيد و 
اصرار بر نظرات خود و الغير، راه حل و راهبرد مناسبى 
 براى قدم گذاشتن به روزهاى آينده نيست. به نظر 
مى رسد اين رويه در كشور و استان ما نيز مى تواند 

بيشتر از قبل رعايت شود.
همه  شود،  تصويب  توافق  متن  كه  زمانى  در   -5  
آمده  پيش  هاى  فرصت  از  استفاده  براى  كشور 
در  كه  همانگونه  مجدداً  لذا  شد.  خواهند  بسيج 
مسئولين  به  گرديد،  تأكيد  نيز  قبلى  يادداشت 
برخى  به  توجه  با  شود  مى  پيشنهاد  استانى   محترم 
بحث  در  اخير  ماههاى  در  كه  هايى  انگارى  سهل 
فرصت سوزى و عدم استفاده از ظرفيت هاى موجود 
شده  ايجاد  فرصت  اين  است،  شده  مشاهده  استان 
يعنى فضاى باز سياسى و بين المللى را قدر دانسته 
و براى بهره گيرى از آن در راستاى رونق اقتصادى 

استان بيش از پيش مهيا بوده و تالش نمايند.
بارها  اسالمى  انقالب  رهبر معظم  6-همانگونه كه 
از  برخى  اخير  سخنان  در  نيز  و  اند  نموده  تأكيد 
به  است،  نيز مشخص شده  اى  تيم هسته  اعضاى 
طرف  تعهدات  صحت  به  توان  نمى  عنوان  هيچ 
با  آن،  بر  عالوه  داشت.  خاطر  اطمينان  مقابل 
تصويب متن توافق در شوراى امنيت، عمًال شرايطى 
نقض  با  كه  است  شده  گذاشته  ايران  روى  پيش 
قابليت  ها  تحريم   5+1 اعضاى  از  يكى  حتى   عهد 

برگشت دارند. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

امروز 31 تير 1394 مصادف با
 5 شوال 1436 و 22 جوالى 2015

رأي مثبت دادگاه «الهه» نسبت به حقانيت ايران 
در اختالف با انگليس (1331 ش).

وزير  نخست  و  سياستمدار  قوام»  «احمد  مرگ 
دوره قاجار و پهلوي (1334ش).

تهاجم وسيع ارتش بعث عراق به خاك ايران پس 
از پذيرفتن قطعنامه 598 (1367ش).

حركت امام علي(ع) از طريق مداين براي جنگ 
صفين(37 ق).

حسين(ع)  امام  نماينده  عقيل»  بن  «مسلم  ورود 
به كوفه(60 ق).

تولد «خواجوي كرماني» شاعر و اديب 
شهير ايراني(679 ق)

ابوالعطاء كمال الدين محمود بن علي بن محمود، 
معروف به خواجوي كرماني در سال 679 ق در 
شهر كرمان به دنيا آمد. ديوان قصيده ها، غزل ها 
رباعي ها، مثنوي هاي هماي و همايون، گل و  و 
نوروز، كمال نامه، گوهر نامه و... از آثار خواجوي 
خواجوي  توسط  شده  ايجاد  روش  است.  كرماني 
كرماني به همت حافظ شيرازي كامل شده است. 
اين اديب نامدار ايراني سرانجام در 753 ق در 74 

سالگي درگذشت.
رحلت «سيدجمال الدين حسيني اسدآبادي» متفكر 

و مصلح بزرگ جهان اسالم(1314 ق).
درگذشت «يوهان سباستين ژان باخ» موسيقي دان 

و آهنگ ساز شهير آلماني (1750م).
وقوع نبرد معروف «ايزونزو» بين ايتاليا و اتريش 

در جريان جنگ جهاني اول (1915م).
بندر  در  تونس  و  فرانسه  نيروهاي  نبرد  وقوع 

«بِْيزْرْت» در تونس (1961م).

تقويم مناسبت هاى  روز

آموزى  از طراحى يك بسته ويژه مهارت  معاون وزير كار 
براى اشتغالزايى فارغ التحصيالن دانشگاه ها خبر داد و گفت: 

اين طرح در 6 مرحله انجام مى شود.
 به گزارش مهر، كوروش پرند در خصوص تدابير انديشيده 
التحصيالن  فارغ  ميليونى  بيكارى  معضل  حل  براى  شده 
دانشگاهى و همچنين پيش بينى هاى صورت گرفته براى 
فعال سازى جمعيت 40 ميليون نفرى غيرفعاالن اقتصادى، 
دنبال  دنيا  آموزشى  نظام هاى  در  تغييرات  بحث   گفت: 
مى شود كه يك بخش عمده آن به تغييرات در كارآيى، بهره 
ورى و اثربخشى فارغ التحصيالن در بازار كار برمى گردد. 
بينى  پيش  دنيا  در  اتفاق  سه  كرد:  اظهار  كار  وزير  معاون 
فناورى  طريق  از  را  سنتى  آموزشى  مسيرهاى  كه  شده 
اطالعات، سالمت و تامين مالى متحول مى كند و بايد گفت 
بيكارى فارغ التحصيالن معضلى نيست كه تنها در ايران 
اتفاق افتاده باشد. پرند افزود: با اين وجود، به دليل افزايش 
يكباره جمعيت ايران تا سال 64، امروز كشور با معضلى به 

نام بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى مواجه است. رئيس 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور گفت: به دليل توسعه 
نظام آموزشى، هم اكنون 4.5 ميليون دانشجو در دانشگاه ها 
به  آن  از ضعف هاى  يكى  كه  تحصيل هستند  به  مشغول 
با  حال،  عين  در  دهد.  مى  نشان  را  خود  بيكارى  صورت 
ارائه روش هاى جديد آموزشى جهانى پيش بينى مى شود تا 
سال هاى 2025 و 2035 ميالدى نوعى امپرياليسم آموزشى 
به هر  بتوانند  آموزشى  ابرقدرت هاى  بيفتد و  اتفاق  دنيا  در 

نقطه از جهان آموزش هاى دانشگاهى ارائه كنند. 
 وى با اعالم اينكه يك برنامه عملياتى براى آموزش مهارتى 
فارغ التحصيالن دانشگاهى در كوتاه مدت پيشنهاد كرده ايم، 
حرفه  شايستگى هاى  ارتقاى  طرح  همچنين  كرد:  بيان 
كار  بازار  نياز  براساس  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان  اى 
پيشنهاد شده است كه در 6 مرحله از جمله كارورزى نوين 
در پايان تحصيالت دانشگاهى، كارآموزى فارغ التحصيالن 
در محيط واقعى كار و مهارت آموزى توام با تحصيالت كه 

از مراحل مهم اين طرح است، دنبال مى شود. پرند همچنين 
از تدوين 6 هزار استاندارد آموزشى خبر داد و گفت: دستكم 
خرد،  خانگى،  مشاغل  در  استانداردها  اين  از  مورد   1500

روستايى، كشاورزى، صنايع دستى و شيالت است.
تعمير  رشته هاى  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون 
و نگهدارى لپ تاپ، موبايل، خودرو، ماشين آالت صنعتى، 
دارويى،  گياهان  طراح،  توليد،  خطوط  راه اندازى  و  نصب 
محصوالت غذايى سالم و انرژى هاى تجديدپذير را مهم ترين 
رشته هاى مورد نياز بازار كار نام برد و از جوانان جوياى كار 
خواست تا در اين رشته ها جذب بازار كار شوند. كوروش پرند 
اينكه در حال حاضر بيشترين فارغ التحصيل بيكار  با بيان 
را در حوزه فناورى اطالعات داريم، گفت: از اين رو براى 
جذب فارغ التحصيالن اين حوزه ضرورى است تا رشته هاى 
اين حوزه متناسب با نياز بازار كار طراحى و ارائه شود. وى 
حوزه  در  كار  بازار  نياز  بيشترين  حاضر  حال  داد:  در  ادامه 
فناورى اطالعات برنامه نويسى اپليكيشن موبايل است و با 

شرايط موجود در سال 94 يكى از حوزه هايى كه مى توانيم 
برنامه نويسى  توسعه  شويم  متمركز  آن  كار  و  روى كسب 
اپليكيشن است به نحوى كه هم اكنون كشور ظرفيت جذب 

100 هزار برنامه نويس اپليكيشن را دارد. 

طراحى بسته ويژه اشتغال براى فارغ التحصيالن دانشگاه ها

 رئيس انجمن علمى فرش ايران گفت: فرش 
برتر كشور قبل از برپايى نمايشگاه بين المللى 
فرش، در هفته نخست شهريور ماه سال جارى 
معرفى مى شود. اميرحسن چيت سازيان در 
گفتگو با ايرنا ، افزود: برنامه مقدماتى برگزارى 
اين جشنواره در دست بررسى است و بزودى 

فراخوان ارسال آثار اعالم مى شود.وى معرفى 
فرش برتر كشور را در برندسازى فرش، منطقه 
بافت و بافنده موثر دانست. رئيس انجمن علمى 
چهارمين  برگزارى  از  همچنين  ايران  فرش 
همايش دانشجويان و دانش آموختگان فرش 
بيرجند  دانشگاه  در  امسال  مهرماه   15 در 

خبر داد. وى افزود: نخستين بار در كشور از 
پايان نامه هاى دانشجويى دانش آموختگان 
و  دانشجويان  و  شود  مى  تقدير  نيز  فرش 
توانند  مى  هنرى  آثار  بجز  آموختگان  دانش 
فرش بافته، طرح و نقشه فرش و كار مرمتى 
هفتم شهريور  تا  را  فرش  زمينه  در  شاخص 

دهند.چيت  ارائه  همايش  دبيرخانه  به  ماه 
همايش  اولين  برگزارى  از  همچنين  سازيان 
مهرماه   16 جنوبى  خراسان  دستباف  فرش 
 در بيرجند خبر داد و اظهاركرد: عالقه مندان 
به شركت در اين همايش تا اول مرداد آثار خود 

را به جشنواره ارسال كنند.

فرش برتر كشور شهريور ماه معرفى مى شود

پاداشى خصوص براى سوادآموزى به نزديكان
 

اينكه  بيان  با  سوادآموزى  نهضت  سازمان  رئيس 
اجبارى شدن تحصيل در قانون ششم توسعه پيش 
بينى شده است، گفت: طى طرح فرد به فرد و خانه به 
 خانه مبلغ 600 الى 700 هزار تومان به آموزش دهنده 
باقرزاده  على  گزارش جهان،  به  پرداخت مى شود. 
درباره آمار بيسوادى به ويژه در دختران، اظهار كرد: 
برنامه ريزى هايى براى شناسايى افراد بيسواد باالى 10 سال شده است.

وى افزود: در حال تهيه يك بانك اطالعاتى از افراد بيسواد باالى 10 سال 
هستيم و عمدتا مخاطبان ما خانم ها هستند. وى تصريح كرد: در برخى از 
استانها كه كار شناسايى و جذب افراد براى سوادآموزى بيشتر است، مبلغ 

پرداختى هم به 700 هزار تومان مى رسد.

 بازنشستگى 38 هزار فرهنگى در سال جارى 

مصوبه  اساس  بر  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزير 
بودجه سال 94 مجلس شوراى اسالمى، واگذارى 
شده  ممنوع  خصوص  بخش  به  دولتى  مدارس 
آموزش  براى  محدوديت هايى  امر  اين  كه  است 
فارس،  گزارش  به  است.   كرده  ايجاد  پرورش  و 
على اصغر فانى همچنين به بازنشستگى 38 هزار نيروى انسانى در سال 
خروج  به  توجه  با  گذشته  سال  همانند  كرد:  خاطرنشان  و  اشاره  جارى 
و  دانش آموزان  جمعيت  افزايش  و  پرورش  و  آموزش  از  انسانى  نيروى 
عدم ورود فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان در مهر ماه 94، ضرورت 
هم  امسال  تا  گيرد  صورت  الزم  دقت  نيروها  ساماندهى  در  كه  دارد 

همانند مهر گذشته هيچ كالس درسى بدون معلم نماند.

تغيير وضعيت استخدام مربيان 
آموزش فنى و حرفه اى

 معاون ادارى و پشتيبانى سازمان آموزش فنى و حرفه اى 
كشور از تغيير وضعيت استخدام مربيان آموزش فنى و حرفه 
اى كشور كه به تصويب مجلس رسيده بود تا پايان نيمه 
دوم سال جارى خبر داد. به گزارش ايرنا، كيايى با اشاره به 
 نحوه محاسبه نمره قبولى شركت كنندگان در آزمون استخدامى مربيان حق التدريس 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور، افزود: حدنصاب نمره قبولى در آزمون 
آزمون  در  كنندگان  توسط شركت  نمره كسب شده  باالترين  مذكور، نصف 
استخدامى تبديل وضعيت مربيان حق التدريس سازمان مى باشد. افراد واجد 
شرايط كسانى بودند كه تا پيش از مهر 91 به عنوان مربى حق التدريس با اين 

سازمان همكارى داشته اند و تا سال 93 اين همكارى ادامه داشته است.

(ادامه از ستون مقابل) عليرغم اين موضوع، همه مردم 
با توكل بر خدا، به اين تعهد اميدوارند و  الزم است 
گيرى  موضع  يا  سخن  هر  كه  شرايطى  ايجاد  از 
و  اعتمادى  بى  القاى حس  و  باعث سرخوردگى  ما 
ملتى  ما  نماييم.  خوددارى  شود  جامعه  در  نااميدى 
هستيم كه براى امتحان شرايط سخت، واهمه اى 
با دو  را  قدمهايمان  لذا  نداريم.  از هياهو و دشمنى 
چشم باز «اميد» و «خردورزى و تدبير» برخواهيم 
داشت و منتظر روزهاى روشن آينده خواهيم ماند.  
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

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

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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

جلسه مجمع عمومى فوق العاده "نوبت سوم" شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير يكشنبه 94/5/11 
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 در سامانه ثبت اسناد و امالك كشور ارائه تصوير 

شناسنامه و كارت ملى عضو الزامى مى باشد.

دستور جلسه:  
اصالح ماده 6 اساسنامه جديد تعاونى در خصوص تمديد مدت فعاليت تعاونى از تاريخ تاسيس

 به مدت 15 سال 

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگاه    كودك 

 ا ميــر
سجادشهر، امامت 2       32412973   نودهى فاطمى

آگهى اصالحى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  تمامى  رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آيين   122 و   121 مواد  استناد  به 
داراى  شعله  بنزين  پمپ  از  بعد  فارس،  خليج  بلوار  حاشيه  بيرجند،  در  واقع  مزروعى  زمين  قطعه  يك 

دارنده  اكبر  على  فرزند  شعار  حكمت  غزاله  خانم  ملكى  بيرجند   2 بخش  اصلى   -345 از  فرعى   317 ثبتى  شماره 
440 دفتر جلد  مالكيت آن ذيل صفحه  بيرجند و شماره ملى 0651810892 كه سند  522 صادره  شناسنامه شماره 
شده  ثبت  و  انتقال  راهن  نام  به  الواسطه  مع  رسمى  سند  موجب  به  و  صادر  اوليه  مالك  نام  به  بيرجند  امالك   -194
است. ششدانگ ملك به شرح پرونده ثبتى محدود به حدود اربعه ذيل مى باشد: شماال به طول 35/5 متر مرزى است 
است  مرزى  متر   19 و   30 و   38 هاى  طول  به  مستقيم  غير  طور  به  شرقا  زاهدان  بيرجند-  آسفالته  جاده  حاشيه  به 
به  غربا  فرعى   318 به پالك  است  مرزى  متر   15 و   17 به طول هاى  غيرمستقيم  به طور  فرعى جنوبا   315 به پالك 
ارتفاقى) كه اصل  طور غيرمستقيم به طول هاى 16/5 و 40 و 29 متر مرزى است به پالك 322 فرعى (فاقد حقوق 
ميليارد  يك  مبلغ  قبال  در  تهران   1087 دفتر   85/10/21-  580 شماره  رهنى  سند  برابر  نامبرده  مالكيت  دانگ  سه 
ا... به شناسنامه شماره 46 صادره بيرجند در رهن شركت گروه بهمن  تعهدات آقاى محمد على هدايتى فرزند رحمت 
قبال  در  بيرجند   7 دفتر   92/3/18-25502 شماره  رهنى  سند  موجب  به  آن  مازاد  و  است  گرفته  قرار  عام)  (سهامى 
مشخصات  با  هدايتى  على  محمد  آقاى  بدهى  موضوع  وصول  روز  تا  ديركرد  جريمه  انضمام  به  ريال  ميليارد  پنج  مبلغ 
نامبردگان  قرار گرفته است. چون  آرمان سابق)  بيرجند (موسسه  بدر توس شعبه  اعتبارى  الذكر در رهن موسسه  فوق 
ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراين شركت گروه بهمن (سهامى عام) و موسسه 
اعتبارى بدر توس شعبه بيرجند (آرمان سابق) به عنوان مرتهنين مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه 
تنظيم كننده سند تقاضاى صدور اجراييه عليه مديون و راهن مذكور را نموده كه پرونده هايى به ترتيب تحت كالسه 
بيرجند تشكيل شده  امالك شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  اجراى  واحد  نزد  اين خصوص  در   9300290 و   9300042
نزد صندوق  يا  پرداخت  را  بدهى خويش  متعهدين  كه  اين  دليل  به  مقرر  مهلت  انقضاى  و  اجراييه  ابالغ  از  پس  است. 
صورتجلسه  موجب  به  واصله  اعتراضات  به  رسيدگى  از  پس  و  بستانكار  بانك  تقاضاى  به  بنا  اند،  ننموده  توديع  ثبت 
نظريه  برابر  ثبت  عالى  شوراى  از  صادره  رويه  وحدت  راى  به  مستند  و  بيرجند  ثبت  اجراى  مميز   94/3/18 مورخ 
راه و ساختمان  نفره كارشناسان رسمى دادگسترى در رشته  94/4/2 هيئت سه  به شماره 139400438 مورخ  وارده 
به مساحت 2800 مترمربع كه ششدانگ آن داراى 1436  با عرصه اى  از ششدانگ زمين  مورد رهن سه دانگ مشاع 
مترمربع اعيان مشتمل بر حدود 624 مترمربع نمايشگاه ماشين شامل زيرزمين و همكف و حدود 652 مترمربع سوله 
به  كه  مزروعى  كاربرى  با  مشتريان  مترمربع مخصوص   160 تقريبا  و  بايگانى)  و  انبارى  و  و صافكارى  تعميرات  (جهت 
الى  صبح   9 ساعت  از   94/5/18 مورخ  يكشنبه  روز  در  و  است  يافته  قطعيت  و  ارزيابى  ريال   4/498/320/000 مبلغ 
از  الذكر  فوق  بستانكاران  طلب  قبال  در  بيرجند  شهرستان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  اجراى  شعبه  محل  در  ظهر   12
باالترين قيمت  به  ارزيابى شده مذكور شروع و  از مبلغ  طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى 
برق و گاز  و  قبيل آب  از  احتمالى  انتقال و ساير هزينه هاى  و  نقل  به  واگذار مى شود. هزينه هاى مربوط  پيشنهادى 
اعم از مصرف و انشعاب و بدهى هاى مربوط به دارايى و شهردارى و غيره كه مبلغ آن فعال مشخص نگرديده بر عهده 
برنده مزايده مى باشد كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40 آيين نامه اجرا 
تا  متعهدين  است.چنانچه  نامه رسمى  بيمه  فاقد  مزايده  ، مورد  بستانكار  بر طبق گواهى وكيل  وصول مى گردد. ضمنا 
نمايند  توديع  ثبت  نزد صندوق  يا  و  پرداخت  موسسه  يا  به شركت  را  بدهى خويش  مزايده  امضاى صورتجلسه  از  قبل 
گردد  اعالم  تعطيل  روز  با  مصادف  مزايده  روز  دليل  هر  به  هرگاه  و  شد  خواهد  خوددارى  مزايده  جلسه  تشكيل   از 

مزايده روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد.

                                                        تاريخ انتشار: 94/4/31        رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

قابل توجه مديران و كارفرمايان و حسابداران
خدمات انجمن صنفى حسابداران درراستاى تنظيم اظهارنامه مالياتى 

 مشاوره تا پايان 94/4/31 به صورت رايگان 
تنظيم اظهارنامه مالياتى به صورت تخصصى توسط حسابداران عضو انجمن

 * زيرنظرحسابداران باتجربه استان 
آدرس: بيرجند - خيابان توحيد-چهارراه دوم توحيد- امام موسى صدر- پالك 40 

تلفن تماس: 05632431910 - 09155610601

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

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

32225807 - 32226161 - 09157615979

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

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

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

ابن حسام - پالك 33      09155615463 - 09158636100

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت دوم "

نظر به اين كه در پرونده 930717 اجرايى اين اجرا در قبال محكوميت آقاى حسن محمدى فرزند اكبر به 
پرداخت مهريه – نفقه- اجرت المثل در حق محكوم لها خانم طلعت عباسى با توجه به توقيف ملك واقع در شهرك چهكند 
خيابان مالك اشتر واقع در طبقه دوم با زيربناى حدود 170 مترمربع كه داراى پالك ثبتى نمى باشد و از خانه هاى واگذارى 
بنياد مسكن مى باشد كه حسب نظريه كارشناس 870/000/000 ريال ارزيابى شده است كه قرار است از طريق مزايده در روز 
چهارشنبه 94/5/14 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد و به كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است 
حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
مدير اجراى احكام شعبه سوم دادگاه حقوقى (خانواده) بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



پيام شما15 ميليون مترمكعب از كسرى مخازن منابع آبى خراسان جنوبى جبران شده است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 31 تير 1394 * شماره 3273

گروه خبر- مديرعامل شركت آب منطقه اى استان با بيان اينكه مخازن ذخاير آبى خراسان جنوبى 170 ميليون متركعب كسرى آب دارد، افزود: نداشتن الگوى 
... از عوامل كسرى مخازن آب زيرزمينى در استان است.  آبيارى، افزايش دماى هوا و   مناسب در كاشت محصوالت كشاورزى، هدررفت آب در شبكه هاى 

براى پيگيرى پرونده هاى بيمه ... به دادگاه، روزنامه، 3امامى يادآور شد: در يك سال گذشته با اجراى طرح هاى احيا و تعادل بخشى منابع آبى، 15 ميليون مترمكعب از كسرى مخازن منابع آبى استان جبران شده است.
راديو، تهران، استاندارى و ... تماس گرفتم نتيجه نداد!! 

خدايا شاهد باش با اين همه عدالت
915...547

وقف  درباره  تون  گزارش  از  سالم.  آوا  روزنامه 
ممنونم. اميدوارم هميشه مثل االن، دغدغه مديران 
تشكر  كنم  مى  خواهش  باشه،  واقفين  نيات  اجراى 

من رو به گوششان برسونيد.
935...267

جنبه  هرگز  جامعه  حقايق  و  مشكالت  بيان 
حقيقت  در  نيست  جريانى  يا  مسئول  تضعيف 
تلنگرى است به مسئولينى كه قدر و منزلت و 
ارزش اين ملت واليتمدار را نمى دانند چون دير 
يا زود اين دوران صدارت به پايان رسيده و درصورت 
كوتاهى و قصور در انجام وظيفه خاطره تلخ آن براى 
اين  درج  اينكه  ضمن  ماند  خواهد  يادگار  به  نسلى 

مطالب فقط زحمتى است براى آواى عزيز و بس.
915...940
رياست محترم راهنمايى و رانندگى لطفًا دستور دهيد 
هاى  كوچه  پس  داخل  اينكه  جاى  به  همكارانتان 
منزلشان  بنده خداهايى كه درب  و  شهر مى گردند 
داخل پياده روها پارك كردند و به دليل بزرگى پياده 
رو براى كسى مزاحمت هم ندارد را جريمه مى كنند! 
بروند در خيابان طالقانى نظارت كنند و كسانى 
باعث  ممنوع  توقف  و  ممنوع  زدن  دور  با  كه 

ترافيك شديد مى شوند را جريمه كنند...
915...598
با سالم و احترام. انتظار ما از آواى دوست داشتنى اين 
بود در اعتراض به برگزارى كنسرت در سالروز 
تخريب قبور بقيع، مطلبى مى نوشت نه اينكه از 

چاپ پيامك هاى اعتراضى نيز اجتناب كند!
915...893
با  كارمند  بنده  پيامك  داريد  عزيز. حق  آواى  سالم 
قطع  به  اعتراض  در  را  حقوق،  يك  و  عائله  نفر   5
يارانه نقدى من و خانواده ام را درج نكرديد شايد 
مى ترسيد يارانه مطبوعاتى شما را قطع كنند؟ 
از  آقاى رئيس جمهور محترم وقتى فرمودند بعضى 
جيب خالى مردم اطالعى ندارند خوشحال شدم كه 

ايشان حتمًا مطلع هستند ولى حاال متوجه شدم...
915...893
تقاضا  سربيشه  شهرسازى  و  راه  اداره  از  سالم.  با 
مى شود تا چاله هاى شبيه به چاه به وجود 
آمده ابتداى حوزه استحفاظى سربيشه - 

درميان را آسفالت نمايند. با تشكر
915...517

جمهورى اسالمى 19 جنب پاركينگ طبقاتى 
هميشه با ازدحام جمعيت و خودرو روبرو است 
و ما ساكنين شاهد درگيرى مردم هستيم. الاقل از 
يك طرف كوچه را مطلقًا ممنوع كنند تا هم ما نفس 
پاركينگ  نفع  به  كار  اين  ضمنًا  مردم،  هم  بكشيم 

طبقاتى هم است.
915...062
 با سالم. آقاى استاندار هميشه از سرمايه گذار

گذار  سرمايه  از  اما  كنند  مى  دعوت  خارجى 
را  دليلش  كنيد!  نمى  حمايتى  داخلى  حاضر 

بفرماييد، ممنون مى شوم.
915...062
متبركه  اماكن  محترم  مسئولين  از  باسالم. 
نظارتى  خواهشمندم  مزاركاهى  خصوصاً 
داشته باشند صبح كه وارد مى شويد درب ورودى 
دنبال  ساعت  يك  بايد  شدن  خارج  براى  عصر  باز، 
كه  خارجى  چندمهمان  پيش  واقعًا  بگردى  نفرات 
داشتيم آبرويمان رفت الاقل جذب كه نمى كنند هيچ 

جواب هم نميدن! لطفًا رسيدگى فرمائيد. ممنون
915...714
سالم آوا جان. با احترام خواهش دارم درباره ميزان 
مردم  كه  اينها  كنيد.  تهيه  گزارش  يا  پيگيري  يك 
االن  نيست.  خبري  هيچ  ولي  كردند  ساكت   رو 
 2 زير  خودشون  حساب  به  دارن  شده  هفته  چند 
ميليوني ها رو پرداخت مي كنند. عمًال دارن مردم رو 
سر مي دوانند. مگر يك حواله دادن چقدر طول مي 
كشد. ضمنًا در مورد برداشت سودها هم هيچ خبري 
نشده، مردم كه پولشان رو از سر راه نياوردن. 
بي  خيلي  بيرجند  مسئولين  اين  چرا  دونم  نمي  من 
اگر  ريزه  مي  به هم  داره  ما  زندگي  خيال هستند.  
با  كنيد.  چاپ  رو  پيام  يا  كنيد  پيگيري  داره  امكان 

تشكر و سپاس فراوان.
935...994

در  جنوبى  خراسان  در  فراغت  اوقات  پايگاه   78 فعاليت 
حالى از حدود يك ماه قبل آغاز شده كه كمبود امكانات 
و فضا و تكرارى بودن برنامه ها از مهمترين مشكالت 

فراروى بهره گيرى درست از اوقات فراغت است. 
ماه  سه  به  را  خود  جاى  تحصيلى  سال  ماه   9 ديگر  بار 
براى  والدين  هاى  دغدغه  و  داده  تابستانى  تعطيالت 
پركردن سه ماه اوقات فراغت فرزندانشان آغاز شده است، 
16 ساعت خالى در روزهاى طوالنى تابستان كه خود را 
 بيشتر از هر زمان ديگر خودنمايى مى كند و بايد به گونه اى

آن را پر كرد. اينكه اين ساعت ها چگونه، در چه فضايى و 
با چه هدفى پر شوند نقش بسيار مهمى در آينده فرزندان 
ما خواهد داشت. به همين دليل همواره برنامه ريزى براى 
اوقات فراغت دانش آموزان يكى از مهمترين دغدغه هاى 

خانواده ها و مسئوالن بوده است. 
جديت  با  فراغت  اوقات  هاى  طرح  اخير  هاى  سال  در 
مى شود.  دنبال  ها  سازمان  از سوى  ترى  ويژه  توجه  و 
تبليغات  سازمان  ارشاد،  و  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش 
اسالمى و ورزش و جوانان از جمله سازمان هايى هستند 
اند كه هنوز هم  آغاز كرده  را  اين مسير حركتى  كه در 
مثل هميشه موازى كارى دستگاه ها در پركردن اوقات 
با  دستگاهى  هر  و  شود  مى  ديده  آموزان  دانش  فراغت 
توجه به امكانات و وظايف سازمانى خود به گونه اى در 
اين راه قدم بر مى دارد. در اين ميان خانواده هايى هستند 
كه به تأثيرات و نتايج كالس هاى اوقات فراغت توجه 
اوقات چشم و هم چشمى ها سبب  بيشتر  و  كنند   نمى 
مى شود فرزندان خود را وادار به گذراندان كالس هايى 

كنند كه چندان دلچسب براى خودشان نيست.

خبرى از هياهوى دانش آموزان 
در پايگاه هاى فراغت نيست

اى  بهانه  اوقات  اين  پركردن  و چگونگى  فراغت  اوقات 
شد كه سرى به پايگاه هاى اوقات فراغت در شهرستان 
فراغت  اوقات  هاى  پايگاه  از  يكى  اينجا  بزنيم.  بيرجند 
شمال شهر بيرجند است، هر چند در محل ورود مدرسه 
تابلو طرح اوقات فراغت نصب شده اما خبرى از هياهوى 
كالس ها نيست و  به گفته مدير مدرسه امسال استقبال 
از كالس هاى اوقات فراغت كمتر بوده كه شايد يكى از 
داليل آن ماه مبارك رمضان باشد و اميدوار است كه بعد 

از ماه مبارك استقبال از اين كالس ها بيشتر باشد.
از  با يكى  پايگاه هاى ديگر مى روم در مسير  به سراغ 
هم  است  شهر  شمال  هاى  منطقه  ساكن  كه  والدين 
صحبت مى شوم از او در مورد چگونگى پركردن اوقات 
فراغت فرزندانش سؤال مى كنم، او كه داراى دو فرزند 3 
ساله و 11 ساله است، مى گويد: دخترم كه امسال كالس 
پنجم دبستان را تمام كرده تنها در كالس هاى قرآنى كه 

در مسجد محله برگزار مى شود، شركت مى كند.
ها  كالس  اين  در  شركت  اينكه  بيان  با  زاده  اسماعيل 
توانايى  ما  دهد:  مى  ادامه  است،  رايگان  و  هزينه  بدون 
به  و  نداريم  را  ديگر  هاى  كالس  هاى  هزينه  پرداخت 
همين دليل فرزندم را در كالس هاى قرآن محله ثبت 
نام كرده ام. وى با بيان اينكه روزهاى تابستان روزهاى 
 طوالنى است و بايد از آنها نهايت استفاده را كرد، بيان 
 مى كند: شركت در كالس هاى هنرى و قرآنى يكى از راه هايى

كرد.  بهينه  استفاده  فرصت  اين  از  تواند  مى  كه  است 
فراغت  اوقات  هاى  پايگاه  از  ديگر  يكى  نزديك   به 
از  مى رسيم، پسر نوجوانى كه به سرعت در حال عبور 
خيابان است توجه ام را به خود جلب مى كند از كوله پشتى 
اى كه به دوش دارد مطمئن هستم كه اين همه دغدغه 
هاى كالس  سر  به  موقع  به  رسيدن  براى  او  عجله   و 

تأييد  را  اين حرف  نيز  فراغتش است كه خودش  اوقات 
ابتدايى  پنجم  آموز سال  دانش  فتاحى،  كند. حسين  مى 

زبان  رياضى،  تقويتى  هاى  كالس  در  امسال  كه  است 
 9 از  آيا  كه  پرسم  مى  او  از  است،  كرده  شركت  شنا  و 
ماه درس در مدرسه خسته نشده كه تابستان نيز در اين 
كالس ها شركت مى كند، در پاسخ مى گويد: من اين 
شركت  بعد  سال  براى  شدن  آماده  براى  را  ها   كالس 
كرده ام تا در رياضى سال بعد مشكل نداشته باشم. وى 
ادامه مى دهد: هر چند خودم هم تا حدودى درس خواندن 
را دوست دارم اما بيشتر پدر و مادر تأكيد دارند كه به اين 
كالس ها بروم و معتقدند كه اين كالس ها براى سال 

آينده من مفيد است.
فتاحى با بيان اينكه خودم بيشتر به كالس هاى ورزشى 
به خصوص شنا عالقه دارم، بيان مى كند: دو روز هفته در 
كالس هاى شنا شركت مى كنم و كالس هاى رياضى 

و زبان كه هر روز برگزار مى شوند.
بعد از جدا شدن از حسين به سمت پايگاه اوقات فراغت 
پشت  در  گروه  دو  روم،  مى  بيرجند  زينب(س)  حضرت 
ميزهايى كه در طول يك سالن بزرگ چيده شده مشغول 
يادگيرى هستند گروهى ديگر نيز در يكى از اتاق ها در 
اند، تابلوى كنار در  پشت سيستم هاى كامپيوتر نشسته 

اتاق كالس كامپيوتر را نشان مى دهد.
وضعيت در اين كانون متفاوت تر از كانون قبلى است و هر 
چند كه استقبال دانش آموزان از اين پايگاه بيشتر بوده اما 
مدير كانون معتقد است كه نسبت به سال گذشته استقبال 
كمتر بوده كه شايد يكى از داليل آن ماه مبارك رمضان 
آموزان دانش  شركت  كند:  مى  اميدوارى  اظهار  و   باشد 

بعد از ماه مبارك بيشتر شود.
مدير كانون اجازه مصاحبه با دانش آموزان را نمى دهد 
و حتى خودش نيز حاضر نيست صحبت بيشترى كند و  
 مصاحبه را منوط به هماهنگى با آموزش و پرورش مى كند.

از  تن  چند  با  اما  آمده  بيرون  كانون  از  دليل  همين  به 
والدين اين دانش آموزان به گفتگو مى نشينم.

 
كمبود امكانات و فضا در پايگاه هاى اوقات فراغت

يكى از والدين دانش آموزان با رضايت از تنوع كالس ها 
در  اين پايگاه مى گويد: دانش آموزان 9 ماه در مدارس 
درس مى خوانند و اگر قرار باشد تعطيالت تابستان را نيز 
در اين مكان ها كالس شركت كنند سبب دلزدگى آنها از 
درس و مدرسه مى شود. موسوى ادامه مى دهد: به همين 
 دليل رغبت دانش آموزان براى شركت در كالس هاى

پايگاه هاى اوقات فراغت بيشتر است اما به نظر مى رسد 
فضا و امكانات موجود در اين پايگاه ها كافى نيست و بايد 

بيشتر به آن رسيدگى شود.
يكى ديگر از والدين دانش آموزان نيز از كمبود امكانات و 
فضا در پايگاه هاى اوقات فراغت گاليه مى كند و معتقد 
است كه بايد مسئوالن به جاى مدارس در پايگاه هاى اوقات 
 فراغت هزينه بيشترى كنند تا خروجى بهتر و مناسب ترى

داشته باشد. حسينى تأكيد مى كند: در صورت بى توجهى 
و نبود برنامه ريزى مناسب براى بهره گيرى الزم از اوقات 
تواند به مسئله و معضلى براى  اين موضوع مى  فراغت، 
نسل نوجوان و جوان و دانش آموز تبديل شود. يكى ديگر 
از اين والدين از تكرارى بودن برنامه هاى اوقات فراغت 
هاى برنامه  كه  است  سال  چند  گويد:  مى  و  دارد   انتقاد 

اوقات فراغت در اين استان تكرار مى شود، طورى كه اين 
دبيرستان  تا  ابتدايى  آموزان مقطع  دانش  براى  ها  برنامه 
يكنواخت و فضاى كالس ها كسل كننده و جذاب نيست.

تكرار برنامه ها در طرح هاى اوقات فراغت

محمدى با بيان اينكه كالس هاى اوقات فراغت كم محتوا، 
تكرارى، بدون جاذبه و خسته كننده و تنها در حد پركردن 
وقت دانش آموزان است، اضافه مى كند: فرزندم به دليل نبود 

برنامه هاى جذاب براى غنى سازى اوقات فراغت و باالبودن 
هزينه هاى كالس ها، وقت خود را با بازى فوتبال در كوچه 

و در منزل با اينترنت و تلويزيون مى گذراند.
ابراهيمى يكى ديگر از والدين است كه معتقد است كه 
دانش آموزان در طول سه ماه تابستان بايد به دنبال آموختن 
دهد: مى  ادامه  وى  باشند.  خاصى  شغل  و   حرفه   يك 

مختلف  هاى  حرفه  در  آموزان  دانش  بيشتر  گذشته  در 
مشغول به كار مى شدند و به صورت استاد شاگردى و 
امروزه  كه  حالى  در  آموختند  مى  را  هايى  حرفه  تجربى 
براى  چندانى  رغبت  آنها  هاى  خانواده  و  آموزان  دانش 
مهارت آموزى يك شغل يا حتى يك تخصص را ندارند 
و از ظرفيت هاى موجود نيز استفاده نمى كنند. وى ادامه 
مى دهد: مراكز آموزش فنى و حرفه اى استان در قالب 
دوره هاى كوتاه مدت قادر به ارائه كالس هاى آموزشى 
به منظور ايجاد رغبت و انگيزه براى يك حرفه هستند كه 

مى توانند در اين زمينه نقش آفرين باشند.
در  ها  كارى دستگاه  موازى  به  نيز  والدين  از  ديگر  يكى 
طرح هاى اوقات فراغت اشاره مى كند و مى گويد: در حال 
حاضر هر سازمانى به گونه اى در اين زمينه ورود پيدا كرده 
و بهتر است كه اين طرح ها در يك دستگاه خاص تجميع 

شود تا خروجى بهتر و مفيدترى داشته باشد.
 

شركت پنج هزار دانش آموز 
در كالس هاى اوقات فراغت 

پرورش  و  آموزش  اداره كل  پرورشى  و  فرهنگى  معاون 
آغاز  از  اينكه  بيان  با  مهر  با  گفتگو  در  جنوبى  خراسان 
فعاليت پايگاه هاى اوقات فراغت حدود سه هفته گذشته 
شوراى  مصوبات  به  توجه  با  امسال  كرد:  اظهار  است، 
اوقات  طرح  در  كه  شد  مقرر  استان،  پرورش  و  آموزش 

فراغت محوريت با آموزش و پروش باشد.
سيد عليرضا موسوى نژاد بيان كرد: طبق پيش بينى ها 
در  فراغت  اوقات  پايگاه  امسال حدود 100  كه  بود  قرار 
استان فعال شود كه تاكنون حدود 78 پايگاه تشكيل شده 
پايگاه در  تعداد حدود 17  اين  از  اضافه كرد:  است. وى 
شهرستان بيرجند، 8 مورد در بشرويه، 7 پايگاه در قاين، 

8 تا در سرايان، 10 پايگاه در فردوس، زيركوه 5 مورد و 
طبس نيز 3 پايگاه راه اندازى شده است.

پرورش  و  آموزش  اداره كل  پرورشى  و  فرهنگى  معاون 
خراسان جنوبى از تحصيل 148 هزار و 220 دانش آموز 
در استان خبر داد و گفت: از اين تعداد تاكنون تعداد پنج 
هزار و 347 نفر بدون تكرار پايه و هفت هزار و 757 نفر  
فراغت شركت  اوقات  در كالس هاى  رشته  احتساب  با 
كرده اند. موسوى نژاد بيان داشت: امسال پيش بينى شده 
بود كه حدود 10 درصد از دانش آموزان در طرح اوقات 
فراغت جذب شوند كه تا حدودى اين ميزان محقق شده 
قرآن،  كامپيوتر،  هنرى،  هاى  دوره  برگزارى  وى،  است. 
از  را  دورزى  ترمه  خياطى،  تجسمى،  و  دستى  هنرهاى 
جمله برنامه هاى پايگاه هاى اوقات فراغت عنوان كرد 
و  آموزش  خود  معلمان  از  مدارس  اين  مربيان  افزود:  و 

پرورش و به صورت 100 درصد تخصصى هستند.
پرورش  و  آموزش  اداره كل  پرورشى  و  فرهنگى  معاون 
 خراسان جنوبى با بيان اينكه شهريه اين پايگاه ها با سال هاى

گذشته تفاوت چندانى ندارد، بيان داشت: شهريه برابر با 
مصوبه شوراى آموزش و پرورش مناطق اعالم شده و ما 
نيز تأكيد كرده ايم كه نبايد عده اى به دليل عدم توانايى 

پرداخت از حضور در اين پايگاه ها محروم شوند.

استقبال دانش آموزان از كانون ها
امكانات در اختيار آموزش و پرورش نيست

موسوى نژاد با بيان اينكه عمده استقبال از پايگاه هاى 
تربيتى  و  فرهنگى  كانون هاى  به  مربوط  فراغت  اوقات 
است، عنوان كرد: به عنوان مثال استقبال دانش آموزان از 
پايگاه هاى مطهرى و حضرت زينب (ص) بيرجند بسيار 
زياد بوده در حالى كه فضاى اين پايگاه ها كافى نيست.

وى ضمن قبول كمبود امكانات و زيرساخت ها در اين 
پايگاه ها مى گويد: امكانات و تجهيزات مدارس در اختيار 
ما نيست و بر عهده اداره كل نوسازى و توسعه و تجهيز 
مدارس است. وى ادامه داد: تنها كارى كه ما مى توانيم 
براى تجهيز اين اماكن داشته باشيم اين است كه بخشى 
از هزينه هاى نوسازى كه به عنوان تجهيز اعالم مى شود 

از كمك هاى  يا  افزايش تجهيزات اضافه كنيم و  براى 
مردمى براى توسعه اين پايگاه ها استفاده كنيم.

موسوى نژاد در ارتباط با عدم استقبال مناسب از برخى از 
پايگاه هاى اوقات فراغت نيز مى گويد: از قبل از آغاز طرح 
اوقات فراغت به پايگاه ها اعالم شده كه تبليغات خود را 
 براى جذب دانش آموزان آغاز كنند و آنها مى توانستند

به هر شكل ممكن اين كار را انجام دهند.

 برنامه هاى آموزش و پرورش
در طرح اوقات فراغت

پرورش  و  آموزش  اداره كل  پرورشى  و  فرهنگى  معاون 
آموزش  ديگر  هاى  برنامه  به  همچنين  جنوبى  خراسان 
و پرورش در طرح اوقات فراغت اشاره كرد و گفت: بعد 
از ماه مبارك رمضان اعزام دانش آموزان برتر مسابقات 

قرآن و عترت را به شيراز خواهيم داشت.
وى از اعزام دانش آموزان برتر مسابقات فرهنگى و هنرى 
به نيشابور خبر داد و افزود: بعد از ماه مبارك رمضان 600 
به  علوى  اردوهاى  قالب  در  استان  آموزان  دانش  از  نفر 

تهران اعزام مى شوند.
اردوهاى  به  مرزى  نوار  هاى  بچه  اعزام  نژاد،  موسوى   
تهران، برگزارى اردوهاى زائر اولى و اعزام دانش آموزان 
بر  عالوه  هنرى  و  فرهنگى  مختلف  مسابقات  برگزيده 
مسابقات سرود و تئاتر را از برنامه هاى ديگر آموزش و 

پرورش استان در طرح اوقات فراغت عنوان كرد.
*****

 كم رونقى و استقبال پايين دانش آموزان از برنامه هاى
اين  از  حكايت  استان  در  فراغت  اوقات  هاى  پايگاه 
با  ريز  برنامه  و  مسئول  هاى  دستگاه  متأسفانه  كه   دارد 
 بهانه هايى همچون نبود بودجه و امكانات تاكنون نتوانسته اند 
برنامه هاى خوب و فراگير در حوزه اوقات فراغت اجرايى 
ريزى  برنامه  و  ها  كارى  موازى  رسد  نظرمى  به  كنند. 
مهمترين  از  جوان،  نسل  ساليق  به  كافى  توجه  بدون 
فراغت  اوقات  از  درست  گيرى  بهره  فراروى  مشكالت 
است كه شايد همدلى و همزبانى بتواند جاى خالى نيازها 

را با يك نياز سنجى پر كند.

كمبود امكانات در پايگاه هاى اوقات فراغت

دغدغه والدين در تابستان

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون در پرونده 513/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت شن شويى صدف به پرداخت مبلغ 129/717/909 
ريال در حق محكوم له مهدى فدائى و غيره و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت 

و با توجه به توقيف يك دستگاه لودر سى ان جى مدل 2007 از محكوم عليه و حسب نظريه كارشناس لودر مذكور داراى 40 
درصد الستيك و شاسى سالم و موتور بدون روغن ريزى و روغن سوزى و پمپ هاى جك ها سالم و رنگ آن مات بوده و به 
قيمت 675/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/5/17 از ساعت 10 الى 11 صبح در 
دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا 
يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 

داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

اجراى انواع سقف كاذب (كناف ، PVC ، رابيتس)
 اجراى سايبان و آالچيق

 با ضمانت 15 ساله و نازل ترين قيمت

مهرشهر- ولى عصر(عج) 7   09105091970  مديريت: رحيم آبادى
همايش بزرگ انتخاب رشته كنكور سراسرى 

با حضور اساتيد محترم دانشگاه جناب آقايان: حسن پور و حسينايى

پنجشنبه 94/5/1- ساعت 10 صبح خواهران      ساعت 6 بعدازظهر برادران

آدرس ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3    تلفن: 32232943

ضمنا پايگاه مشاوره انتخاب رشته با همراهى
 و هدايت اساتيد و مشاورين مجرب و بهره گيرى
 از آخرين نرم افزارهاى موجود در اين موسسه

مشاورين همكار آقايان: زمينى- اصغرى- بهنام فر 
حاجى آبادى- سورگى- جوقه ساالر- فرامرز معينى 

محسن معينى- محمد بى باك- خيرآبادى

قابل توجه داوطلبان كنكور سراسرى 

موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع) برگزار مى نمايد:



چهارشنبه * 31 تير  1394 * شماره 3273 

اين رساله شامل حكايت هاى كوتاه و لطيفه هايى است كه به دو زبان فارسى و عربى تنظيم شده اند.عبيد در تأليفات خود از چندين تن از پادشاهان و معاصرين خود 
را مانندخواجه عالءالدين محمد، شاه شيخ ابوالحسن اينجو، ركن الدين عبدالملك وزير سلطان اويس و شاه شجاع مظفرى را ياد كرده است. وى از نوابغ بزرگان 
ايران است كه بيشتر منظور او انتقاد اوضاع زمان بزبان هزل و طيبت بوده است

رساله دلگشا نوشته عبيد زاكانى يكى از مشهورترين آثار طنزآميز ادبيات فارسى

4
پيشه هايى كه در پس زندگى مدرن رنگ مى بازد

در انتخاب رشته خيالبافى نكنيد

 در انتخاب رشته تحصيلى، به هيچ وجه خيالبافى نكنيد 
و سعى كنيد تنها واقعيت هاى موجود، شرايط شغلى و 
توان تحصيلى خودتان را در جامعه امروز در نظر بگيريد 
و در كنار آن از عالقه خود به يك يا چند رشته در اين 

مرحله غافل نباشيد.
انتخاب رشته را با شتاب انجام ندهيد

اقدام  بى دغدغه،  و  آرام  و شرايط  در يك محيط  بايد 
شتاب  با  را  كار  اين  هرگز  و  كنيد  رشته  انتخاب  به 
دقيق  مطالعه  و  فراوان  حوصله  با  بلكه  ندهيد،  انجام 
انتخاب رشته  به  راجع  اطالعيه هاى سازمان سنجش 
كه در سايت سازمان و همين طور پيك سنجش قابل 

دسترسى است، اقدام به انجام اين كار كنيد.

براساس اولويت عالقه انتخاب رشته كنيد
 فرم انتخاب رشته هاى تحصيلى در بردارنده 100 گزينه 
انتخابى است، سعى كنيد تمام موارد صدگانه را بر اساس 
اولويت عالقه و همچنين نمره و رتبه اكتسابى تان در 
زيرگروه هاى مختلف همراه با در نظر گرفتن مواردى 
چون بومى يا ناحيه اى بودن و … پر كنيد.ضمن آنكه 
دورى و نزديكى كد رشته محل انتخابى تا محل زندگى 
خود و داشتن يا نداشتن امكانات رفاهى گزينه هاى مورد 
 نظرتان از جمله داشتن يا نداشتن خوابگاه، غذاخورى

 و … را نيز در اين مرحله در نظر بگيريد.
اساس  اينترنتى،  رشته  انتخاب  فرم  پركردن  هنگام   
رشته ها،  با  آغاز  در  را  تحصيلى  رشته هاى  انتخاب 
دهيد  قرار  دوره هايى  همچنين  و  مقاطع  دانشگاه ها، 
بسيار  احتمال  يا  هستند  شما  عالقه  مورد  بسيار  كه 
پايينى مى دهيد در يكى از آنها پذيرفته شويد؛ سپس 
به انتخاب رشته هايى بپردازيد كه احتمال قبولى شما 
در آن انتخاب ها به طور نسبى بيشتر است و دست آخر 
به انتخاب ساير مواردى بپردازيد كه احتمال قبولى شما 
در آن موارد بسيار باالتر از ساير انتخابهاى شماست، به 
طور مثال در انتخابهاى صد گانه در مورد رشته ها، تقدم 
انتخاب از سوى تمام داوطلبان مجاز به انتخاب رشته با 
رشته هاى پرطرفدار است و در مورد دانشگاه ها معموال 
تقدم در انتخاب رشته هاى باسابقه تر و مراكز استانهاى 
بزرگ است. همچنين در نظر داوطلبان مجاز به انتخاب 
رشته، تقدم انتخاب رشته با رشته هايى است كه داراى 
مقطع دكترى پيوسته يا حرفه اى هستند و سپس تقدم با 
انتخاب رشته هايى است كه در مقطع كارشناسى دانشجو 
مى پذيرند و سرانجام رشته هاى مقطع كاردانى در اولويت 

آخر انتخاب رشته داوطلبان قرار دارند. 
همچنين از نظر داوطلبان دوره روزانه بر شبانه، شبانه 
بر پيام نور، پيام نور بر موسسات غيرانتفاعى و دوره هاى 
نيمه حضورى، بين الملل و مجازى اولويت دارند. بنابراين 
اولويت ها و تقدم هاى پيشگفته را هنگام انتخاب رشته 
خود در نظر بگيريد. هنگام تكميل فرم انتخاب رشته در 

ترتيب كد رشته ها دقت كنيد

راهنماى انتخاب رشته كنكور

صنايع دستى  اصلى ترين سند هويت تاريخى ملت هاست، 
چرا كه بخشى از ميراث فرهنگى محسوب شده و بازتابى 
از تاريخ و تمدن هر قوم و ملت بوده و مى تواند نقش موثرى 
در  زمينه تبادل و انتشار فرهنگ ها و سنن مناطق مختلف ايفا 
كند.صنايع دستى به عنوان ارزنده ترين هنر كاربردى كشور، 
پتانسيلى با ظرفيت هاى نهفته است و اثرات قابل مالحظه اى 
در برطرف كردن مسايل سوء  اجتماعى و توسعه اقتصادى و 

اجتماعى كشور دارد.
متأسفانه بسيارى از اين هنر و صنعت ها براى عموم معرفى 
نشده  و در حقيقت از داليل مهم كمرنگ شدن صنايع دستى 

عدم معرفى جامع و مطلوب اين هنراست.

فرهنگ سازى اصلى ترين گام 
در رمز بقاى صنايع دستى

دستى صنايع  و  سنتى  هنرهاى  معاون  عباس زاده   حسين 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
جنوبى در گفت و گو با ايسنا گفت: فرهنگ سازى مى تواند 

اصلى ترين گام و رمز بقاى صنايع دستى باشد.
وى افزود: با توجه به اهميت توليد داخلى، ايجاد فرهنگ 
استفاده از كاالى ايرانى به ويژه صنايع دستى بايد در راس 
و صنايع  سنتى  هنرهاى  معاون  گيرد.  قرار  برنامه ها  همه 
دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان جنوبى اظهار كرد: حمايت از توليد صنايع دستى 
و  يارانه  ارائه  كارگاهى،  مجوزهاى  انواع  صدور  قالب  در 
تجهيز  دستى،  صنايع  توليدى  كارگاه هاى  به  تسهيالت 
در  ويژه  به  دستى  آموزشى صنايع  كارگاه هاى  برگزارى  و 
روستاها، برگزارى نمايشگاه ها و بازارچه ها، مستندنگارى و 
مستندسازى، بسته بندى، استانداردسازى مى تواند مسبب بقاء 

صنايع دستى باشد.

فعاليت بيش از 80 رشته مصوب
 صنايع دستى در خراسان جنوبى

 عباس زاده ادامه داد: از بين بيش از 300 رشته و زير رشته 
كد دار و مصوب صنايع دستى كشور بيش از 80 رشته در 

استان خراسان جنوبى زمينه فعاليت داشته و يا دارند.
وى افزود: رشته هاى فعال شامل؛ بافت انواع قالى و قاليچه، 
گليم بافى «ساده، پيچ، سفره آردى»، جاجيم بافى، حوله بافى، 
فلز،  مشبك  مس،  قلم زنى  شب بافى،  چادر  كرباس بافى، 
ساخت زيورآالت، معرق چوب، منبت چوب، پيكر تراشى، 
سوخت نگار چوب، حصيربافى، تركه بافى، معرق چرم، تراش 

سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى، نگارگرى، تذهيب، طراحى 
سنتى، سفال و سراميك و انواع رودوزى هاى سنتى است.

عباس زاده با بيان اينكه  بيش از 300 نفر از هنرمندان استان 
معاونت  داد:  ادامه  هستند،  بهره مند  بيمه  قانون  مزاياى  از 
صنايع دستى استان هر ساله  فعاليت هاى گسترده اى را در 
سه بخش آموزش، توسعه و ترويج و بازرگانى براى باال بردن 
سطح كيفى و كمى، توسعه و بازاريابى توليدات صنايع دستى 

استان انجام  مى دهد.

فروش 700 ميليون تومانى 
صنايع دستى در سه ماهه اول امسال

عباس زاده با بيان اينكه فروش محصوال ت صنايع دستى 
استان بيشتر به صورت خانگى و سفارشى بوده است، گفت: 
اما ميزان  اين نوع فروش در دست نيست،  از  آمار دقيقى 
فروش توليدات صنايع دستى به استثناى قالى و قاليچه كه 

به وسيله تعاونى ها، كارگاه هاى توليدى تجمعى و صنعتگران 
و هنرمندان فعال تحت پوشش دراستان به صورت متفرقه، 
در  و حضور  فروش  نمايندگى هاى  فروشگاه ها،  در  عرضه 
نمايشگاههاى برگزار شده در سطوح مختلف و بازارچه هاى 
نوروزى، در سه ماهه اول امسال، مبلغى حدود 700 ميليون 

تومان است.
وى، برگزارى دوره هاى آموزشى در سطوح مختلف با اولويت 
رشته هاى بومى در سطح استان، انعقاد تفاهم نامه با ساير 
دستگاه هاى اجرايى، تجهيز كالس هاى آموزشى در مناطق 
براى اخذ  ارائه خدمات كارشناسى به هنرمندان  روستايى، 
درجه هنرى، نشان ملى و مهر اصالت، برگزارى جشنواره ها و 
همايش هاى تخصصى در خصوص حفظ و احياى رشته هاى 
صنايع دستى بومى و اصيل منطقه، پيگيرى شناسايى و تهيه 
شناسنامه به منظور پرونده ثبت ميراث ناملموس از جمله 

اقدامات صنايع دستى استان برشمرد. معاون هنرهاى سنتى 
و صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان جنوبى ادامه داد: مستندسازي رشته هاي 
صنايع دستي موجود با اولويت رشته هاي در حال فراموش 
استان،  شهرستانهاى  دستى  صنايع  اطلس  تهيه  شدن، 
استانداردهاى  تهيه  اوليه ،  استانداردسازى تجهيزات و مواد 
براى  ملى  استاندارد  اخذ  بومى،  رشته هاى  در  آموزشى 
رشته هاى بومى صنايع دستى استان، بسته بندى محصوالت 
صنايع دستى بخشى از اقدامات معاونت صنايع دستى استان 

به منظور شناساندن و رونق صنايع دستى استان است.

فعاليت 10 هزار صنعتگر 
صنايع دستى در خراسان جنوبى

دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  مدير  رمضانى  حسن 
حدود 10هزار  از  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  گردشگرى  و 
صنعتگر صنايع دستى در رشته هاي كددار و مصوب صنايع 
دستى كشور در استان به غير از گروه دست بافته هاى دارى 
و پرزدار «قالى و قاليچه»، بيش از 7 هزار نفر در واحدهاي 
كارگاهي و خانگي روستايي و عشايرى و حدود 3 هزار نفر 
در واحدهاي كارگاهي و خانگي شهري به توليد صنايع دستي 
مشغول هستند. وى افزود: از اين تعداد نزديك به 3 هزار و 
500 نفر در قالب مجوزهاى سه گانه «كارت صنعتگرى، 

اعالميه تاسيس و پروانه توليد» شناسايى شده اند.
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  مدير 
خراسان جنوبى اظهار كرد: تعداد 31 تعاونى و موسسه نيز در 
حوزه خدمات توليدى وآموزشى صنايع دستى در سطح استان 

به ثبت رسيده و فعاليت مى كنند.
رمضانى گفت: مهاجرت روستاييان به شهر و ورود بى رويه 
زدن  باعث ضربه  خارج كشور  از  بى كيفيت  دستى  صنايع 
فرهنگى  ميراث  است.مديركل  هنر صنايع دستى شده  به 
خراسان جنوبى با بيان اينكه فعاالن صنايع دستى مى توانند از 
تسهيالت ارزان قيمت استفاده كنند، افزود: متقاضيان زيادى 
براى برخوردارى از تسهيالت معرفى شده اند و تا سقف 5 
ميليون تومان از تسهيالت استفاده شده است.وى خاطرنشان 
اقداماتى است كه  از  بازارچه صنايع دستى  راه اندازى  كرد: 
مى تواند نقش مهمى در توسعه صنايع دستى داشته باشد.
مديركل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى، راه اندازى مراكز 
آموزش صنايع دستى را از ديگر اقدامات مهم براى رونق 
صنايع دستى عنوان كرد و گفت: خانه ترويج صنايع دستى 
در بيرجند در خانه تاريخى پردلى با كمك بخش خصوصى 

راه اندازى شده است.

كارى - كيارش زارع 18 ساله متولد بيرجند است و ديپلم 
دريافت  بيرجند  درخشان  استعدادهاى  دبيرستان  از  خودرا 
كرده و در كنكور امسال موفق به كسب رتبه هفتم كشور 

در رشته تجربى شد.
اين دانش آموز فرهيخته، با بيان اينكه  در  مدرسه روزانه 5 
ساعت و در زمان  تعطيالت روزانه 8 ساعت مطالعه داشتم 
افزود: خانواده همه چيز را براى من مهيا كرده بودند و فضاى 
داخل خانه كامال خوب بود، به نظر من بدون حمايت خانواده 
 مؤفقيت بسيار سخت است. و برادر كوچك ترم هم خيلى من را 

تشويق مى كرد.
 

هميشه از برنامه جلوتر بودم 
و به همين دليل استرس نداشتم

محصل  بهشتى  شهيد  تيزهوشان  دبيرستان  در  كه  وى 
و  رياضى  درس هاى  در  معلمان  گفت:  است،  بوده 
زارع  داشتند.   من  به  توجهى  قابل  كمك هاى  فيزيك 
هيچگاه و  بودم  جلوتر  برنامه  از  هميشه  كرد:  بيان   زاده 
 استرسى نداشتم. وى ادامه داد: در رشته شطرنج هم به 
صورت حرفه اى كار مى كنم و عالقه زيادى به اين رشته 
دارم. وى در خصوص ادامه تحصيل در مقاطع باالتر گفت: 
اميدوارم بتوانم در رشته چشم پزشكى يا راديولوژى ادامه 
تحصيل بدهم و تا مقاطع باالتر و در دانشگاههاى معتبر 

جهانى ادامه تحصيل بدهم 
دارنده رتبه 7 كنكور سراسرى سال 94 تصريح كرد: بعد از 
كنكور انتظار رتبه زير 30 و شايد 20 را داشتم، اما هيچ وقت 

فكر نمى كردم كه رتبه 7 را كسب كنم.
تنها  داد:  ادامه   94 سال  سراسرى  كنكور   7 رتبه  دارنده 

در  و  بود.  آموزش  فرهنگى  كانون  رفتم  كه  مؤسسه اى 
و هفت كشورى  اى  منطقه  رتبه 4  قلم چى هم   آزمون 

را بدست آوردم. 

فضاى خانه مناسب براى درس خواندن بود

زارع گفت: به كتابخانه نمى رفتم چرا كه فضاى خانه بسيار 
خوب و مستعد براى درس خواندن بود.

زارع يادآور شد: موقعى كه به خانه زنگ زدند براى اعالم 
اين خبر خواب بودم وخبر كسب رتبه 7 را از مادر شنيدم و 

بعد اين خبر را به پدرم دادم.
زارع افزود: اولين نذر من اين بود كه اگر در كنكور رتبه 
خوبى كسب كنم، تمامى كتب كمك آموزشى خود را به 
يك موسسه اهدا كنم و در اولين اقدام حتما اين نذر را ادا 
خواهم كرد. دكتر شكوه حسنى، مادر كيارش زارع نيز اظهار 
كرد: بزرگترين عامل موفقيت كيارش در كنكور سراسرى، 

پشتكار و تالش خود وى بوده است.
براى  آرام  پدر كيارش، محيطى  اينكه من و  بيان  با  وى 
مطالعه وى فراهم كرديم، گفت: معلمان خوب و دلسوزى 
كه در كنار كيارش حضور داشتند بر موفقيت  او تاثير فراوانى 
 داشت.  مادر كيارش زارع خاطرنشان كرد:  به دليل تالش
تك  رتبه  كسب  انتظار  كيارش،  خوب  خيلى  پيشتكار  و 
در  كه  چرا  داشتم  سراسرى  كنكور  در  را  وى  از  رقمى 
رتبه  همين  دقيقاً  چى،  قلم  آزمايشى  كنكور  آخرين 

 

را كسب كرده بود.
زارع كيارش  براى  هم  جنوبى  خراسان  آواى   روزنامه 
 دانش آموز سختكوش بيرجندى آرزوى موفقيت و پيروزى 

در زندگى و كسب مدارج باالى علمى را دارد

با اراده و تالش و باور مى توان موفق شد

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

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

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

09156706538   

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

   09151605216

  3 2236030

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

نمايندگى ايزوگام 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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مجرى و طراحى سقف هاى 
كاذب ، ديوارپوش، كفپوش، 

پاركت آيدا و ...
با نازل ترين قيمت در اسرع وقت

خيابان شهيد كاوه، كاوه 3، پالك 32
09158652889 - صحرانورد

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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

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

فروش ويژه         فروش ويژه        
 اقساط 10 ماهه  بدون افزايش قيمت 

و پيش پرداخت
11 سال سابقه فعاليت/ تعميرات تخصصى
3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 

قنادى طوس   09151615329 - 32442272
نهبندان: 09152509960 -  فرشيد فيروزى



*اگر داشتن فكر و انديشه مثبت به تنهايى 
كارساز بود، بايد همه در كودكى اسب هاى
 كوچك داشته و اكنون نيز زندگى رويايى

 داشته باشيم؛ هر موفقيت بزرگ
 با عمل به دست مى آيد. 

*گاهى افرادى به موفقيت هاى بزرگ 
مى رسند، تنها به اين دليل ساده كه 

نمى دانند كارى كه به آن دست زده اند،
 بسيار دشوار، بلكه غيرممكن است.
*يكى از كليدهاى موفقيت اين است

 كه پيوندى سازنده بين كارهايى كه انجام 
مى دهيم و چيزهايى كه دوست داريم به وجود آوريم.

چهارشنبه *31  تير 1394 * شماره 3273 

يك رابطه عميق، رابطه اى است كه هر دو طرف 
از آن سود مى برند. در ادبيات تجارى، داشتن رابطه 
كه  است  افرادى  با  داشتن  ارتباط  معنى  به  عميق 
مى توانند الگوى ديگران باشند، افرادى كه بتوانند 
اطالعات داده شده به آنان را با ديگران به اشتراك 
بگذارند، بتوانند زمينه ارتباط افراد ديگرى را نيز با 
شما ايجاد كنند و خالصه اينكه داشتن ارتباط عميق 
به معناى ورود به رابطه اى است كه به دنبال بدست 

آوردن هدفى باشيد.
فردى كه رابطه عميقى را بنا مى كند به اين فكر 
با  او نخست  نمى كند كه خودش چه مى خواهد؛ 
اين فكر آغاز مى كند كه چه چيزى را مى تواند به 

ديگران بدهد.

به او اعتماد كن
مردى ثروتمند وجود داشت كه هميشه پر از اضطراب 
و دلواپسى بود. با اينكه از همه ثروتهاى دنيا بهره مند 
بود، هيچ گاه شاد نبود.او خدمتكارى داشت كه ايمان 
درونش موج مى زد. روزى خدمتكار وقتى ديد مرد تا 

حد مرگ نگران است به او گفت:
ارباب،آيا حقيقت دارد كه خداوندپيش از بدنيا آمدن شما 

جهان را اداره مى كرد؟
او پاسخ داد: بله

 خدمتكار پرسيد:....
آيا درست است كه خداوند پس از آنكه شما دنيا را ترك 

كرديد آن را همچنان اداره مى كند؟
ارباب دوباره پاسخ داد: بله

خدمتكار گفت:
پس چطور است به خدا اجازه بدهيد وقتى شما در اين 

دنيا هستيد او آن را اداره كند؟
به تو هجوم  تيره  ترديدهاى  اعتماد كن، وقتى  او  به 

مى آورند
به او اعتماد كن، وقتى كه نيرويت كم است

به سادگى  به  وقتى  زيرا  كن،  اعتماد  او   به 
 او اعتماد كنى

اعتمادت سخت ترين چيزها خواهد بود...

آيا دوست داريد براى صلح جهانى
 كارى انجام دهيد ؟

به خانه برويد و به خانوادتان عشق بورزيد

بدترين شكست عشقى عمرمو كالس 
سوم خوردم كه فهميدم جايزه ها

 رو مامانم مى خريده مى داده به معلم ها

نهانگاِه غِم پيدا و پنهان مى شوم بى تو
و در چشم تو پنهان مى كنم پيدايى خود را

سعيد عندليب

ممكن است به آرامى راه بروم اما هيچگاه 
به عقب راه نخواهم رفت مگر زمانى 

كه خود را آماده پرش طول ببينم

براى نابود كردن يك فرهنگ نيازى نيست
 كتابها را سوزاندكافيست كارى كنيد

 مردم آنها را نخوانند

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

در سنت  و  است  بوده]  [جارى  [همين] سنت خدا  بوده اند  پيشتر  كه   درباره كسانى 
خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت. سوره األحزاب، آيه 62

حديث روز  

منم كه زمين را از عدالت لبريز مى كنم ، چنان كه از ستم آكنده است .
امام زمان (عج)

سبك زندگى

                        

3729

94

215

5361

37

4875

489

56

6254

234576891
816293754
597148362
378469215
162357948
945821637
629714583
453682179
781935426

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 3273طراح: نسرين كارى

موفقيت براى هر كسى مهم است، اما هنوز هم، موفقيت 
براى افراد متفاوت معانى مختلفى مى تواند داشته باشد اما 
يك حقيقت جهانى اين است كه موفقيت حقيقى، همان 
نوعى كه داراى سطوح چندگانه است، بدون خلق روابط 
عظيم غير ممكن است. بدست آوردن موفقيت واقعى بدون 
با ديگران  از احترام و توجه  رفتار محبت آميز و سرشار 

امكان پذير نيست.
در زير به توضيح اين پرداختيم كه چگونه افراد موفق به 

صورت غيرمعمول روابط تجارى موفقى را بنا مى نهند:
الزم نيست كمك بخواهيد تا به كمكتان بيايند.

اينكه از شما بخواهند و سپس كمك كنيد كار آسانى است، 
اكثر افراد نيز اين چنين اند، اما هستند كسانى كه پيش از 
اينكه از آنان درخواست شود به ديگران كمك مى كنند و 
اغلب اين كمك به گونه ايست كه يك كمك كوچك 

بيشترين تاثير را دارد.
افرادى كه روابط عظيمى را بنا مى نهند به دقت توجه 
دارند از اين رو مى دانند كه چه هنگام ديگران على رغم 
تالش بسيار در حال شكست اند و آن گاه است كه پيشنهاد 
اينكه  به شيوه ى عمومى مثل  نه  اما  كمك مى دهند 
بگويند:“كارى هست كه براى كمك به شما انجام دهم؟“ 
 بلكه آنان با شيوه هاى خاصى كه مى توانند به كمك
مى آيند، و اين گونه كسى نمى تواند در مقابل پيشنهاد 
آنان پاسخ تدافعى مثل “ نه… مشكلى نيست“ بدهد و بعد 

آستين باال مى زنند تا تغييرى در زندگى فرد ايجاد كنند.
آنان اين كار را نه به خاطر ايجاد روابط بهتر بلكه صرفا به 
اين دليل كه برايشان مهم است انجام مى دهند(اگرچه 

نتيجه اين كار نيز روابط بهتر خواهد بود).
كه گيرند  مى  گردن  به  را  تقصيرى  ها   آن 

 شايسته اش نيستند.
شود، عصبانى  خريدار  يك  گاهى  است   ممكن 
فروشنده اى به خاطر خدمات ضعيف شاكى باشد، يا يك 
دوست مشترك احساس حقارت كند. گاهى افرادى هستند 
كه صرف نظر از اينكه موضوع چيست و تقصير از جانب 
چه كسى است، قدم پيش مى نهند تا تقصير را به گردن 
بگيرند. چنين فردى انتقاد يا توهين را به جان مى خرد 
چون مى داند كه مى تواند از پس آن برآيد و مى داند كه 
شايد (و فقط شايد) كسى كه واقعا مسئول است نتواند از 

عهده آن برآيد.
كمتر كارى است كه به اندازه پذيرفتن اشتباهى كه شايسته 
اش نيستيد فداكارانه باشد و كمتر كارى است كه بهتر از 

اين كار بتواند روابط محكمى ايجاد كند.
پرسيده  كه  دهند  مى  پاسخ  به سواالتى  آنان 

نشده است.
وقتى پاى روابط در ميان باشد معموال ارزش اسمى فاقد 
هرگونه ارزشى است. اغلب افراد سواالتى از شما مى پرسند 
كه با سوالى كه واقعا مى خواهند پاسخ داده شود متفاوت 

است. ممكن است همكارتان از شما بپرسد آيا به نظر شما 
در يك دانشكده محلى تدريس كنم يا نه؟ چيزى كه او 
كه  است  اين  كنيد  گفتگو  موردش  در  خواهد  واقعا مى 
چگونه مى تواند مسير زندگى اش را عوض كند، يا ممكن 
است شريكتان از شما بپرسد كه نظرتان در مورد  ايده اى 
كه در جلسه قبلى هيئت مديره ارائه كردم چيست؟ چيزى 
كه او واقعا مى خواهد در موردش گفتگو كنيد جايگاه نتزل 

يافته او در اداره شركت است.
يك  چگونه  كه  بپرسد  شما  از  كارمندتان  است  ممكن 
دنبال  به  حقيقت  در  او  ايد؟  كرده  ايجاد  موفق  تجارت 
توصيه هايى ( و تشويق هايى) است كه به او در رسيدن به 

روياهايش كمك كند.
در پشت بسيارى از سواالت ساده اغلب سواالت بزرگترى 
افرادى كه روابط بزرگى را  است كه پرسيده نمى شود. 
ايجاد مى كنند به دقت گوش مى دهند تا اليه ى زيرين را 

كشف كنند و بتوانند به آن سوال نيز پاسخ دهند.
 آنان به راستى به فكر ديگران هستند.

افرادى كه روابط عظيمى را بنا مى كنند به فكر كردن در 
مورد افراد اكتفا نمى كنند، آنان بر روى آن افكار كار مى 

كنند و براساس آن عمل مى كنند.
يك راه ساده اش اين است كه به صورت غير منتظره 
اى تمجيد كنيد. هر كسى عاشق تمجيدهاى غير منتظره 
است، درست مثل آن كه به كسى گل بدهيد نه به خاطر 

اين كه تولد است بلكه صرفا به اين دليل كه تمجيد از 
ديگران باعث مى شود احساس بهترى در مورد خودشان 
داشته باشند و به آنان اين فرصت را مى دهيد كه بدانند 
به فكر آن ها هستيد هر روز اندكى وقت بگذاريد تا كار 
مثبتى براى افرادى مى شناسيد انجام دهيد نه به اين خاطر 
كه از شما چنين انتظارى مى رود بلكه صرفا به اين دليل 
كه شما مى توانيد اين كار را انجام دهيد. وقتى اين كار 
را انجام دهيد روابطتان تقريبا به ميزان غيرقابل وصفى 

بهبود مى يابد.
آن ها وقتى كه ضعيف عمل مى كنند بر تالش 

خود مى افزايند.
يا  رفتارها  كه  كنند  مى  عذرخواهى  وقتى  افراد  اغلب 
گفتارهايشان زير سوال باشد. تنها افراد اندكى هستند كه 
پيش از آن كه از آنان انتظار برود يا حتى قبل از آن كه 
 كسى به لزوم عذرخواهى آن ها توجه كرده باشد عذرخواهى
مى كنند. مسئوليت پذيرى نقش كليدى در ايجاد روابط 
بزرگ دارد. افرادى كه تقصير را به گردن مى گيرند، آنانى 
 كه ابراز تاسف مى كنند و دليل تاسفشان را نيز توضيح
مى دهند، آن هايى كه سعى نمى كنند هيچ تقصيرى را به 
گردن ديگر افراد بياندازند، آن ها هستند كه هر كسى در 
زندگى اش جايى براى آنان باز مى كند، زيرا آنان بالفاصله 
اشتباهى كه مى تواند باعث ايجاد يك راه بندان و مانع 

دائمى شود را به يك دست انداز تبديل مى كنند.

افراد موفق چگونه روابط حرفه اى ايجاد مى كنند؟

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

فروش امتياز آپارتمان پروژه نگين 
ارتش در معصوميه ، واريزى  12/800  

فى: 12/800     09336571014

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

09156694379 - موذن

فروش خودرو 405 مدل 85 ، بيمه 
كامل ، بسيار تميز    فى: توافقى

09156217507

يك واحد مسكونى با امكانات كامل 
رهن 2 ميليون ،اجاره 350/000 تومان 

09151602133

اجاره و فروش كارگاه قارچ با تمام 
امكانات و تجهيزات با موقعيت عالى

09366142689

تعدادى كناف كار ماهر 
نيازمنديم. 09384015003
يك شركت تبليغاتى تعدادى بازارياب خانم و آقا با 
روابط عمومى باال و سابقه كار نيازمند است. حقوق 
ثابت + پورسانت  09365403880-32226589

يك آشپز و يك كارگر خانم براى كار 
در باغ رستوران نيازمنديم.

58323324 -09157285321

چند نفر خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

05632450229 -09397690128

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

تجربه كنيد.    09158668002

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
فروش آپارتمان 86 مترى ، فول امكانات 

معلم 42 ، پالك 21  فى: توافقى  
09371200162 - 09158610783

پروانه بهره بردارى  واحد گاو  شيرى به  شماره 00377/ص/91 به  نام على
 هالل بيرجندى به شماره ملى 0651942942 مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09393618929 - 09156049468

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز 09155611355  
 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

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

بورس كليه ابزارآالت 
اجاره اى رادمان
صياد شيرازى 

 بلوك 84
09151655100

056-32212980-1

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

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

09151614038- نجفى

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

آدرس : نبش غفارى 4         09151643778  - 32315776  شهريارى

 09151606528

32212519  

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

سالمانه: از مهم ترين خواص سنجد مى توان به اثرات قابض، محرك، ضدالتهاب، ضداكسيدان، ضدسرطان و رفع مشكالت معده و روده اشاره كرد. 
مطالعاتى كه روى سنجد انجام شده، حاكى از آن است كه مصرف پودر سنجد به بهبود دردهاى مفصلى به خصوص در خانم ها كمك كند. 
ولى هنوز به درستى مكانيسمى كه باعث كاهش درد در اين بيماران توسط تركيبات موجود در سنجد مى شود، مشخص نيست.

پوكى استخوان داريد؟ پودر سنجد بخوريد

خوراكى هاى  براى  محافظت از كبد 

ميوه ها  بهترين  از  يكى  «ليمو»  نيوز:  نامه 
ويتامين  طبيعى  منبع  زيرا  است؛  كبد  براى 
به  مى تواند  عالى  ماده  اين  كه  است   C

كمك  بدن  سمى  مواد  از  رهايى  براى  كبد 
بهبود  عامل  همچنين  خاصيت  اين  كند. 
بى  ماده اى  ليمو  آب  غذاست.  هضم  روند 
تنظيم  و  كبد  هاى  آنزيم  تقويت  براى  نظير 

يكى  است.  خون  در  موجود  كربن  هيدرات 
باالى  مقدار  بر سالمتى،  تأثيرات «گردو»  از 
امگا 3 و گلوتاسيون موجود در آن است. اين 
براى  كبد  به  بدن،  براى  تركيب ضرورى  دو 
سم زدايى و پاكسازى بدن كمك مى كند. اگر 
ليوان آب  داريد كه هر روز صبح يك  عادت 

مطمئن  مى توانيد  بنوشيد،  فروت»  «گريپ 
باشيد كه بدن پاكسازى مى شود و به تقويت 
مقدار  ميوه  اين  واقع،  در  مى كند.  كمك  كبد 

بااليى ويتامين C و آنتى اكسيدان دارد.

خطر ابتال به بيمارى سياتيك
 با نوشيدن چاى 

رشته هاى  از  يكى  سياتيك  رگ  عصرايران: 
عصبى است و پس از عبور از اعصاب نخاعى و 
ورود به اندام هاى تحتانى باعث تحرك مى شود. 
باعث  چاى  زياد  نوشيدن  و  غلط  رژيم غذايى 
در  تغيير  ايجاد  با  مى شود.  سياتيك  رگ  تورم 
رژيم غذايى و عدم مصرف غذاهاى فست فودى 
و پرچرب و همچنين انواع نوشابه ها مى توان از 
دارو هاى  كرد.  جلوگيرى  بيمارى  اين  به  ابتال 
ضد التهابى از نوع غير كورتونى مثل ديكلوفناك 
درمان  براى  پزشكان  سوى  از  كه  آسپرين  و 
هرچند  مى شود  تجويز  (سياتيك)  بيمارى  اين 
كه باعث كاهش التهاب مى شود اما تاثير زيادى 

در بهبود بيمارى سياتيك ندارد. 

 چند توصيه براى داشتن مفاصل سالم
 

مفاصل  از  محافظت  به  كمك  براى  سالمانه: 
خود فعاليت ورزشى منظمى داشته باشد. ورزش 
بدن  هاى  ماهيچه  تقويت  و  حفظ  به  منظم 
كمك مى كند. يك برنامه ورزشى هر چند ساده 
افزايش  و  درد  كاهش  به  تواند  مى  خوب  ولى 

كند.  كمك  مفاصل  قدرت  و  كيفيت  تحرك، 
هاى  حركت  روزانه  حتما  كه  شود  مى   توصيه 
پذيرى  انعطاف  حفظ  براى  را  ماليم  كششى 
انجام  مفاصل  اطراف  تاندونهاى  و  عضالت 
تا  كند  مى  كمك  استخوان  سالمت  دهيد. 
خود  تغذيه  به  باشد.  مناسب  مفاصل  عملكرد 

اهميت بدهيد.موادغذايى حاوى كلسيم همچون 
كلم پيچ، كلم بروكلى، ماهى آزاد و انجير مصرف 
كنيد. آرتروز زمانى ايجاد مى شود كه غضروف 
بين مفاصل شروع به از هم پاشيدن كند. از بين 

رفتن غضروف ممكن است همراه با تورم، سفتى 
و درد در زانو، لگن، گردن، كمر و مفاصل بين 
انگشتان باشد. فراموش نكنيد كه از دست دادن 
وزن، فشار و درد بر مفاصل را كاهش مى دهد.

كدام ميوه با چاقى مبارزه مى كند؟ 

شد  مشخص  تحقيق  يك  براساس  نيوز:  نامه 
چاقى  با  مى تواند  روز  در  سيب  يك  خوردن 
مبارزه كند. در واقع سيب مى تواند يك راه حل 
براى كمك به مبارزه با چاقى كه يك بيمارى 

و كشنده است باشد. به گفته محققان خوردن 
گرسنگى  احساس  مى تواند  روز  در  سيب  يك 
را كاهش دهد همچنين در كاهش وزن موثر 

است و در فلور روده تعادل ايجاد مى كند.

درمان هموروئيد با روش هاى خانگى 

شهرخبر: يك چهارم فنجان آب تربچه را در روز دو 
بار بنوشيد. صبح ها و شبها، به مرور ميزان آن را به 
نصف ليوان برسانيد. مخلوط ليمو و شير نيز يكى از 
راههاى درمان هموروئيد مى باشد.نصف يك ليمو 
ترش را داخل يك ليوان شير گرم بچكانيد و اگر 
طعم آن اذيتتان مى كند كمى عسل هم بريزيد. 
روزى سه تا چهار بار اين تركيب را بخوريد. ليمو 
ديواره رگ هاى خونى را تقويت مى كند. اگر شير 
نمى توانيد بخوريد نصف ليمو ترش را با دمنوش 
زنجبيل و نعنا و عسل تركيب كنيد و روزى يك 
بار آن را بنوشيد همه اين تركيبات براى هموروئيد 
عالى هستند.انجيرها  را بشوييد و شبها در آب 
بگذاريد. صبح با شكم خالى آب انجير خشك را 
بنوشيد. يك قاشق غذاخورى سياه دانه را روى 
حرارت تفت دهيد و با همين ميزان سياه دانه تفت 
داده نشده تركيب كنيد و پودر كنيد. روزانه نصف 

قاشق چايخورى از آن تركيب را با آب بخوريد.

چند توصيه براى داشتن مفاصل سالم
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حوادث

كشتى گيران خراسان جنوبى 
به مصاف حريفان كشورى مى روند

گفت:  جنوبى  خراسان  كشتى  هيئت  دبير  فارس: 
به  جنوبى  خراسان  نونهال  و  خردسال  كشتى گيران 
رقابت هاى قهرمانى كشور اعزام شدند. حسن گلكار 
با اشاره به برگزارى اين مسابقات در دو بخش فرنگى 
از خراسان جنوبى  نونهاالن  افزود: در بخش  آزاد،  و 
10 كشتى گير حضور دارند كه در خرم آباد به مصاف 
حريفان ملى پوش خود مى روند. وى تصريح كرد: در 
كشور  قهرمانى  كشتى  مسابقات  خردسال  سنى  رده 
كه  مى پردازند  رقابت  به  استان  از  ورزشكار   10 نيز 
اميرحسين اسالم دوست در وزن 32 كيلوگرم و امين 
گلكارى در وزن  38 كيلوگرم در رشته فرنگى روى 
استان  تيم كشتى  شد:  يادآور  گلگار  مى روند.  تشك 
شهرستان هاى  انتخابى  ورزشكاران  از  متشكل 
بيرجند  و  قاين  بشرويه،  طبس،  سربيشه،  نهبندان، 
كسب  با  استان  قهرمانى  مسابقات  در  كه  هستند 
جنوبى  خراسان  كشتى  تيم  عضويت  به  برتر  رتبه 

درآمده اند.

بانوى بسكتباليست خراسان جنوبى
 به اردوى تيم ملى دعوت شد

فارس: رئيس هيئت بسكتبال خراسان جنوبى گفت: 
بانوى   25 از  بسكتبال  فدراسيون  بانوان  كميته 
دعوت  ملى  تيم  اردوى  به  كشورمان  قامت  بلند 
خزاعى  مهتاب  نخستين بار  براى  و  آورد  عمل  به 
گرفت.  قرار  ليست  اين  در  نيز  خراسان جنوبى  از 
شركت  با  اردو  اين  كرد:  اظهار  خزاعى  رضا  حسن 
ماه  مرداد  سيزدهم  تا  دهم  بسكتباليست  بانوى   25
آزادى  ورزشى  مجموعه  بسكتبال  تاالر  در  امسال 
مربيگرى  كرد:  تصريح  وى  مى شود.  برگزار  تهران 
تيم ملى بسكتبال بانوان كشورمان بر عهده بلقيس 
پروانه  و  روانى پور  سرور  عباسى،  پروانه  عادلى، 
عباسى است و سرپرستى و هدايت تيم را نيز اميك 

زادور انجام مى دهد.

«رمضانى» قهرمان مسابقات 
دارت سربيشه شد

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان سربيشه گفت: 
در راستاى توسعه و ترويج ورزش هاى همگانى، شور 
استعدادهاى  پرورش  و  شناسايى  اجتماعى،  نشاط  و 
ادارات  بانوان  دارت  قهرمانى  مسابقات  بالقوه، 
كرد:  اظهار  عباسى  شد.  برگزار  سربيشه  شهرستان 
در اين مسابقات حدود 30 بانوى ورزشكار در سالن 
ورزشى انديشه سربيشه با يكديگر به رقابت پرداختند. 
طاهره رمضانى بر سكوى قهرمانى مسابقات ايستاد، 
طاهره طالبى از شبكه بهداشت و درمان نايب قهرمان 
شد و نسرين هادى نژاد از اداره برق شهرستان مقام 

سوم را كسب كرد.

كشف 4 تن پياز زعفران 
قاچاق  در «سرايان»

فرمانده انتظامى سرايان گفت: در اجراي طرح كنترل 
آيسك  انتظامى  بخش  مواصالتي،مأموران  محورهاي 
و پاسگاه انتظامى مصعبى اين فرماندهي هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دستگاه وانت نيسان مشكوك 
شدند و به راننده دستور ايست دادند .سرهنگ برادران 
افزود: راننده كه با مشاهده مأموران تغيير مسير داده بود به 
علت نداشتن مجوز حمل و بارنامه به پاسگاه هدايت و پس 
از بررسي دقيق 4 تن پياز زعفران قاچاق كشف شد. راننده 
متخلف عنوان كرد كه پيازها را از سرايان خريدارى و قصد 

انتقال و فروش آن ها را در تربت حيدريه داشته است.

كشف محموله 28 تنى 
گوشت قاچاق در طبس 

مأموران  گفت:  طبس  شهرستان  انتظامى  جانشين 
كنترل  هنگام  طبس  ديهوك  بازرسى  ايستگاه 
خودروهاى عبورى به يك دستگاه كاميون كشنده كه 
از بندرعباس عازم شهرهاى شمالى كشور بود مشكوك 
شدند و خودرو را براى بررسى به داخل ايستگاه بازرسى 
 هدايت كردند. سرهنگ دوم زهدى افزود: در بررسى ها 
منجمد  گوشت  تن   28 حامل  خودرو  شد  مشخص 
گاوميش فاقد مجوز دامپزشكى مى باشد كه كارشناسان 
ارزش اين محموله را 4 ميليارد ريال برآورد كردند. در 

اين رابطه يك متهم دستگير شد.

دستگيرى زمين خوار 

رئيس پليس آگاهى خراسان جنوبى گفت: با شكايت 
اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان بيرجند مبنى 
بر تصرف، تخريب و تسطيح اراضى ملى در ارتفاعات 
باقران بيرجند موضوع در دست بررسى مأموران قرار 
گرفت. سرهنگ عرب زاده افزود: با بررسى مدارك و 
مستندات از تمام تخريب ها و تسطيح هاى صورت 
گرفته عكس بردارى شد كه پس از هماهنگى با مرجع 
قضايى متهم شناسايى شد .متهم به محض مواجهه با 
مستندات و مدارك چاره اى جز بيان حقيقت نداشت و 
به تخريب، تسطيح و تصرف ميزان سه هزار متر مربع 

از اراضى ملى اعتراف كرد.

راننده اسكانيا سه ماه 
از رانندگى محروم شد

 فرمانده پليس راه خراسان جنوبى گفت: كارشناسان 
و  رانندگان  مدارك  كنترل  هنگام  بشرويه  راه  پليس 
يك  استان  هاى  جاده  در  رانندگى  وضعيت  استعالم 
دستگاه اتوبوس اسكانيا را متوقف و مدارك راننده آن را 
بررسى كردند.سرهنگ رضايى افزود: مأموران با بررسى 
و استعالم گواهينامه راننده اتوبوس متوجه شدند وى با 
انجام تخلفات متعدد راهنمايى و رانندگى جريمه شده و 
40 نمره منفى از كارشناسان پليس دريافت كرده است. 
سرهنگ رضايى تاكيد كرد: گواهينامه راننده متخلف 

توقيف شد و به مدت سه ماه از رانندگى محروم شد.

 كشف دوهزار و 500 سى سى 
شربت ترك اعتياد

دست  به  اطالعات  گفت:با  بشرويه  انتظامى  فرمانده 
غير  و  گسترده  توزيع  بر  مبني  محلى  منابع  از  آمده 
مجاز شربت متادون قرص هاى ترك اعتياد دستگيرى 
عامالن توزيع داروهاى غيرمجاز در دستور كار مأموران 
قرار گرفت.سرهنگ دوم على پور اظهار كرد: مأموران 
دريافتند كه داروهاى قاچاق از مشهد به وسيله يك 
مغازه  در  و  شده  منتقل  بشرويه  به  اتوبوس  دستگاه 
عطارى محلى به صورت غيرمجاز به فروش مى رسد. 
در بازرسي از خودرو 10 شيشه متادون پلمپ شده حاوي 

دو هزار و500 سي سي شربت متادون كشف شد.

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

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

شركت  فنى مهندسى راه كران نيروى آسياحمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى

طراحى ، مشاوره و ساخت تابلوهاى برق صنعتى
اتوماسيون صنعتى ، PLC ، اينورتر

انواع دستگاه هاى اندازه گيرى حرارت و رطوبت
آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- روبروى دادگسترى كل استان

تلفن: 32221324   فكس:32235726  محمودى راد
كيفيت و ارزانى

را از ما بخواهيد 

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

     09158076574 - نظرى

تالش در راه مدرسه سازى ، خود جهادى مقدس است

 و مشاركت در مدرسه سازى از ماندگارترين كارهاى نيك است.

مقام معظم رهبرى :

اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبى 
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وقوع 16 فقره تصادف در جاده هاى استان طى چند روز گذشته 

تصويب 100 ميليارد تومان
براى ساخت مجتمع هاى آبرسانى استان

روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل  ايرنا- 
 100 جارى  سال  بودجه  در  گفت:  جنوبى  خراسان 
ميليارد تومان اعتبار براى ساخت مجتمع هاى آبرسانى 
كرد:  اظهار  بسكابادى  است.  شده  مصوب  استان 
محل  از  تومان  ميليارد   70 اعتبارات  اين  مجموع  از 
اعتبارات  از محل  تومان  ميليارد  اعتبارات ملى و 30 
سفر رئيس جمهورى به استان مصوب شده است. وى 
بيان كرد: با اختصاص اعتبار پيش بينى شده در بودجه 
سال جارى عمليات اجرايى 48 مجتمع آبرسانى استان 
تخصيص شش  از  همچنين  وى  رسد.  مى  اتمام  به 
ميليارد و 100 ميليون تومان اعتبار به اين شركت در 
سال جارى خبر داد و گفت: پيشنهاد شده كه اين اعتبار 

در زمينه آبرسانى سيار هزينه شود.

خانه قلى زاده ثالث خراسان جنوبى 
در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد

در شهرستان  واقع  ثالث  زاده  قلى  خانه  خبر-  گروه 
بشرويه با شماره 31257 در فهرست آثار ملى به ثبت 
رسيد. كارشناس ثبت آثار اداره كل ميراث فرهنگى 
گفت: قدمت اين خانه تاريخى به اواخر دوره قاجاريه  
افزود:  اندوز  بر مى گردد. مال  اوايل دوره پهلوى  و 
اين بنا در خراسان جنوبى، شهرستان بشرويه، بخش 
خيابان  خمينى،  امام  ميدان  بشرويه،  شهر  مركزى، 
مال عبدا... تونى بشروى، كوچه مستوفى، نبش كوچه 

ساباط، پالك 2 واقع شده است.

شكوفه دادن درختان سيب در ديهوك 

گروه خبر- در حالى كه بسيارى از محصوالت باغى 
در روزهاى پايانى اولين ماه از تابستان برداشت مى 
شهرستان  ديهوك  در  سيب  درخت  تعدادى  شوند، 
جهاد  كارشناس  رضايى  دادند.  شكوفه  طبس 
كشاورزى استان، علت شكوفه دادن اين درخت ها را 
تغييرات آب و هوايى شامل شب هاى سرد و روزهاى 
گرم در طبس اعالم كرد. اين درختان زمستان و بهار 

نيز شكوفه داده بودند.

راه اندازى وب سايت امور بانوان
 آموزش و پرورش خراسان جنوبى

مشاور امور بانوان اداره كل آموزش و پرورش استان 
به  حجاب  و  عفاف  ملى  روز  بزرگداشت  مراسم  در 
جايگاه زن در جامعه اشاره كرد و گفت گفت: كرامت 
زن مسلمان به حفظ حجاب و عفاف بوده و تكليفى از 
جانب خدا براى زنان در جهت حفظ و ارزش آنان در 
جامعه است. معصومه نظرى ادامه داد: ترويج فرهنگ 
عفاف و حجاب در جامعه تأثير زيادى در تحكيم بنيان 
خانواده و ايجاد امنيت و سالمت جامعه دارد.  وى در 
آموزش  بانوان  امور  سايت  وب  اندازى  راه  از  ادامه 
كرد:  تصريح  و  داد  خبر  جنوبى  خراسان  پرورش  و 
اخبار مربوط  براى اطالع و دريافت  بانوان فرهنگى 
اينترنتى به آدرس  توانند  استان مى  بانوان   به حوزه 
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 تقدير از 40 جوان فعال قرآنى در فردوس

و  الغدير  هنرى  ـ  فرهنگى  كانون  همت  به  ايكنا- 
از  فردوس  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همكارى 
هاى  رشته  در  كه  قرآنى  فعال  نوجوان  و  جوان   40
حفظ، مفاهيم و قرائت در طول ماه مبارك رمضان 
اداره  رئيس  طلب،  ايمان  شد.  قدردانى  بودند،  فعال 
اين  در  گفت:  فردوس  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
و  قرآن  جمله  از  غيرنقدى  و  نقدى  جوايز  مراسم 

مفاتيح به فعاالن قرآنى اهدا شد.

آغاز ساخت مسجد حضرت ولى عصر(عج) 
در شمال شهر بيرجند

ولى  حضرت  مسجد  ساخت  مجوز  خاورستان- 
هاى  پيگيرى  با  بيرجند  ا...  بقيه  بلوار  در  عصر(عج) 
اهالى محل صادر شد. ساكنين بلوار بقيه ا... و خيابان 
نيرو هوايى بيرجند از جمله محالتى هستند كه به دليل 
ساخت و سازهاى گسترده و مجتمع هاى مسكونى 
از  محل  اين  در  جمعيت  سكونت  تبع  به  و  متعدد 
مسجد  جمله  از  توجه  قابل  هاى  زيرساخت  بسيارى 
هاى  پيگيرى  و  همت  با  خوشبختانه  اما  محرومند؛ 
مصرانه جمعى از ساكنين و اهالى محل، مجوز ساخت 
مسجد در زمينى به مساحت 500 متر مربع صادر شد.

تغيير تاريخ برگزارى كنسرت مازيار فالحى 

اعم  استان  فرهنگى  نخبگان  خاطر  دغدغه  دليل  به 
برگزارى كنسرت مازيار  تاريخ  ائمه جمعه،  از علما و 
با  درميان  جمعه  امام  شد.  جا  جابه  روز  يك  فالحى 
اعالم اين خبر گفت: 3 مردادماه 94 مصادف با سالروز 
تخريب قبور مطهر ائمه بقيع است، به همين علت با 
تاريخ  مساعدت و هميارى مؤسسه فرهنگى عرفان، 

برگزارى كنسرت مازيار فالحى يك روز جابه جا شد.

نياز 150 ميليارد ريالى 
بيمارستان فردوس براى بهره بردارى

گروه خبر- نمايندگان بنياد بركت از پروژه بيمارستان 
فردوس  شهرستان  احداث  حال  در  تختخوابي   100
بنياد  نمايندگان  ساعته  سه  بازديد  در  كردند.  بازديد 
تاپايان سال  از اين بيمارستان، تكميل پروژه  بركت 
راه و  پيشاورى رئيس  قرار گرفت.  تأيد  جاري مورد 
عمليات  گفت:  بازديد  اين  در  فردوس  شهرسازى 
و  شروع   1387 سال  از  فردوس  بيمارستان  ساخت 
تاكنون بيش از 78 درصد عمليات اجرايي آن انجام 
شده است. وى اظهار اميدوارى كرد: در صورت تأمين 
اين  شود  مى  بينى  پيش  ريال،  ميليارد   150 اعتبار 

 پروژه تا پايان سال براى بهره بردارى آماده شود.
عمليات اجرايى طرح گردشگرى
 بوذرجمهر قايني به اتمام رسيد

هاي  دارايي  تملك  اعتبارات  محل  از  خبر-  گروه 
اجرايى  عمليات   (1393) سال  استاني  اي  سرمايه 
طرح گردشگرى بوذرجمهر قايني در سال مالى 93 
ميراث  كل  اداره  گردشگرى  معاون  رسيد.  اتمام  به 
طرح  اين  اجراي  براى   گفت:  استان  فرهنگى 
گردشگري مبلغ 917 ميليون ريال اعتبار اختصاص 
يافت. عربى افزود: شرح عمليات طرح مذكور شامل 
اجراى  سنگفرش،  گذارى،  جدول  سازى،  محوطه 
سكوى استراحت، احداث آالچيق و خريد تجهيزات 
پاركى بوده است.  به گفته وى تاكنون مبلغ 3 ميليارد 
و 575 ميليون ريال بابت اين پروژه هزينه شده و اين 

طرح در تير ماه 94 به اتمام رسيده است.

ساخت آبشخور از ضروريات 
منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه

گروه خبر- مديركل حفاظت محيط زيست استان از 
بازديد كرد.  منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه 
وى با اشاره به خشكسالى هاى اخير در شهرستان و 
كم شدن آب در آبگاه هاى منطقه، ساخت آبشخور را 
از ضروريات منطقه دانست و عنوان كرد:  براى حفظ 
حفاظت  منطقه  در  گياهى  و  جانورى  غنى  پوشش 
آبشخورها  اليروبى  به  نياز  سربيشه  و  درميان  شده 
و ساخت چندين آبشخور جديد است. آرامنش خاطر 
به  مربوط  اعتبارات  تخصيص  با  امسال  كرد:  نشان 
و  بازسازى  آبشخور،  و  انبار  آب  ساخت  خشكسالى 
قرار  كار  دستور  در  آبى  منابع  و  ها  اليروبى چشمه 
از  ها  طرح  اين  اجراى  با  اميدواريم  و  است  گرفته 
آسيب پذيرى به تنوع زيستى منطقه جلوگيرى شود. 

اقدام غيرقانونى برخى مراكز ثبت نام 
اينترنتى در تغيير نام كاربرى مشتريان

خاورستان- حميد سليمانى، رئيس اتحاديه ارتباطات 
و محصوالت فرهنگى بيرجند گفت: مراكز ثبت نام 
نام  تغيير  به  اقدام  مختلف  هاى  بهانه  به  اينترنتى 
كاربرى و رمزعبور مشتريان مى كنند و حتى آن را 
در اختيار شخص نيز قرار نمى دهند  تا به اين بهانه 
دست  از  طوالنى  مدت  براى  اختصاصًا  را  مشتريان 
ندهند. وى افزود: متأسفانه تعدادى از مراكز ثبت نام 
اينترنتى پس از اولين مراجعه مشترى به ويژه ثبت 
موارد بيمه اى، به بهانه هاى مختلف اقدام به تغيير 
نام كاربرى و رمزعبور مشتريان مى كنند. وى تصريح 
كرد: اين كار خالف قانون است و باعث سوء استفاده 
مى شود كه نارضايتى و شكايت تعدادى از شهروندان 
را در پى داشته است. سليمانى به شهروندان توصيه 
كرد: در هنگام مراجعه براى هرگونه ثبت نام اينترنى، 
از اختصاصى كردن رمز عبور توسط متصديان مراكز 
ثبت نام جلوگيرى كنند و در صورت مشاهده اينگونه 
 32229987 هاى  شماره  با  را  موارد  سريعًا  موارد، 
اتحاديه و يا 09157402258 رئيس اتحاديه در ميان 

بگذارند تا در اسرع وقت رسيدگى شود. 

اعطاى تسهيالت بوم گردى 
به دفاتر خدمات مسافرتى استان 

گروه خبر- معاون گردشگرى و سرمايه گذارى ميراث 
دفاتر  از  واحد   10 گفت:  جنوبى  خراسان  فرهنگى 
فعاليت  كه  استان  جهانگردى  و  مسافرتى  خدمات 
هايى مرتبط با طبيعت گردى داشتند، براى دريافت 
تسهيالت بوم گردى معرفى شدند. عربى اظهار كرد: 
تفاهم نامه اى بين سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى كشور با صندوق كارآفرينى اميد 
براى ارائه تسهيالت به متقاضيان بوم گردى منعقد 
شده است. وى افزود: اين اداره كل نيز با هدف رشد 
گردشگرى  ويژه  به  گردشگرى  صنعت  توسعه  و 
اقدام  است،  بسيارى  طرفداران  داراى  كه  طبيعت 
وى  كند.  مى  صندوق  اين  به  متقاضيان  معرفى  به 
افزود: تسهيالت مذكور شامل خانه هاى روستايى در 

مناطق ييالقى گردشگرپذير نيز مى شود.

جمع آورى 690 ميليون ريال
 زكات فطريه در بيرجند

ميليون   694 كرد:  اعالم  بيرجند  امداد  كميته  مدير 
جمع  هاى  پايگاه  در  كفارات  و  فطريه  زكات  ريال 
آورى فطريه و كفاره اين شهرستان جمع آورى شد.

قريب افزود: تعداد 95 پايگاه كار جمع آورى فطريه و 
كفاره در شهرستان را برعهده داشتند.

با اشاره به وقوع 16 فقره تصادف در جاده هاى استان طى چند روز گذشته، گفت: اين  مهر- فرمانده پليس راه خراسان جنوبى 
تصادفات منجر به مجروح شدن 36 نفر و فوت دو نفر شد. حسين رضايى اظهار كرد: با توجه به آمار باالى مسافرت ها در تعطيالت 

چند روز گذشته، 12 فقره تصادف جرحى در محورهاى مواصالتى استان رخ داد كه اين تصادفات سبب زخمى شدن 36 نفر شد.

نخستين مركز آموزش خلبانى و پرواز هاى تفريحى در شرق كشور با خريد دو 
 فروند هواپيماى صفر از سازمان هواپيمايى كشور، در بيرجند راه اندازى مى شود.
به گزارش خاورستان، نماينده جامعه هليكوپترى در استان با اعالم اين خبر گفت: 
فعاليت مجموعه هوانوردى آسمان در مهر ماه سال 93 در بيرجند آغاز و در دى 
ماه همان سال رسماً راه اندازى شد، اما بعد از مدتى به دليل اينكه محدوده هوايى 
بيرجند، منطقه پرواز ممنوع اعالم شد، فعاليت هاى اين مجموعه به سمت شهر 
اسديه كشيده شد.  مصطفايى تعداد هنرجويان اين مجموعه را 35 نفر دانست و 
تصريح كرد: تعداد هنرحويان اين مجموعه به دليل مقيم نبودن و يا دانشجو بودن 

برخى از آنها، ثابت نيست و ممكن است به داليل مذكور تغيير كند.  
مديرعامل مجموعه هوانوردى آسمان به روند قبولى و گزينش در دوره هاى 
پاراگاليدر اين مجموعه اشاره كرد و گفت: دريافت فرم هاى پزشكى و اخذ 
تأييديه  پزشكى و نيز تكميل پرسشنامه هاى مربوطه، براى اطمينان از سالمت 

جسمانى متقاضى از مهم ترين مراحل گزينش در اين دوره ها است.

از موانع برگزارى منظم اين دوره ها  مصطفايى بادخيز بودن منطقه را يكى 
دانست و تصريح كرد: دوره هاى آموزشى پاراگاليدر به طور ميانگين به مدت 
2 ماه و در قالب 5 ساعت دوره تئورى و 20 جلسه عملى برگزار مى شود كه 
در جلسات عملى 4يا 5 جلسه روى زمين هموار و به تدريج روى شيب و ارتفاع 
تقريبى 100 تا 150 متر انجام مى شود. وى درباره هزينه هاى مالى اين دوره 
گفت: قيمت مصوب در سال 92 به ازاى هر متقاضى يك ميليون تومان بوده 
كه احتماًال طبق قرارداد سازمان هواپيمايى كشورى، اين مبلغ به زودى به يك 

ميليون و 500 هزار تومان افزايش يابد.
مصطفايى همچنين از تأسيس اولين باشگاه پاراموتور در شرق كشور در محل 
فرودگاه قديم بيرجند و با پهناى باند وسيع خبر داد و تصريح كرد: به زودى 
با جذب سرمايه گذار كه روال قانونى آن نيز تقريبًا انجام شده، اولين باشگاه 
پاراموتور شرق كشور و با هدف انجام پروازهاى فوق سبك راه اندازى خواهد 
شد، كه مقدمات اين امر با خريد دو فروند هواپيماى صفر به ارزش 550 ميليون 

تومان از سازمان هواپيمايى كشورى و نيز معرفى خلبان از سوى اين سازمان 
كه به مدت شش ماه به طور رايگان هدايت اين هواپيماها را بر عهده خواهند 

داشت، فراهم شده است.

با راه اندازى نخستين مركز آموزش خلبانى و پرواز هاى تفريحى در شرق كشور انجام مى شود؛ 

پرواز  تفريحى در آسمان بيرجند

صادرات  توسعه  و  سرمايه گذارى  همايش  فرد-  كاظمى 
محصوالت خوشه  دام و طيور كه با حضور مديركل دام 
و  مسئولين  از  جمعى  و  كشاورزى  جهاد  وزارت  طيور  و 
در  گذشته  روز  صبح  استان  طيور  و  دام  گذاران  سرمايه 
سالن اجتماعات فنى و حرفه اى استان برگزار و  بر توسعه 

و صادرات دام و طيور خراسان جنوبى تأكيد شد.
اين  در  استان  صنعتى  شهرك هاى  شركت  مديرعامل 
جلسه با بيان اينكه خوشه ها عامل پيشرفت و توسعه هر 
استانى مى باشند، گفت: خوشه طيور در خراسان جنوبى 
به عنوان استان پايلوت آغاز شده است. جرجانى به مراحل 
افزود: نخستين  و  اشاره كرد  تشكيل خوشه هاى صنعتى 
مطالعات  صنعتى  خوشه  يك  شكل گيرى  براى  مرحله 
بوده و در همين راستا خوشه هاى طيور، سنگ، خشكبار و 

فرش در استان انجام شده است.

خوشه دام و طيور استان نيازمند برند خاصى 

استان  كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  رئيس 
مزيت  نيازمند  بازارجهانى  به  ورود  اينكه  به  اشاره  با  نيز 
دادن به محصول است، گفت: راهبرد تمايز، يك موفقيت 

نگاه  بايد  طيور  و  دام  خوشه  در  و  است  هدف  بازار  در 
خاصى به اين راهبرد داشته باشيم. احتشام با بيان اينكه 
بايد خوشه طيور خراسان جنوبى يك برند مشخص داشته 
باشد تا جلوى رقابت هاى منفى در بازار گرفته شود، افزود: 
تشكيل شركت مديريت صادرات كمك زيادى مى تواند 
بخش  در  وى  باشد.  داشته  طيور  صادرات  موضوع  به 
ديگرى از سخنانش به كاهش نرخ سود تسهيالت بانكى 
تأكيد كرد و افزود: بايد اين موضوع به طور جدى پيگيرى 
شود و خوشه هاى كسب و كار حمايت شوند تا بتوانند به 
حركت خود ادامه دهند و ظرفيت هاى خود را به حداكثر و 

نقاط ضعف خود را به حداقل برسانند.

پروژه برندسازى در استان 
از برندهاى فعال شروع خواهد شد

طيور  خوشه  توسعه  دفتر  مديرعامل  نژاد،  برادران  تورج 
اقدامات  از بهترين  خراسان جنوبى هم اظهار كرد: يكى 
براى رشد و توسعه صنعت طيور، توسعه صادرات است. 
وى افزود: در سال گذشته طرح توليد محصوالت صادارتى 
بيشترى شروع  با واحدهاى  امسال  اجرايى كرديم كه  را 

از  استان  در  برندسازى  پروژه  افزود:  وى  شد.  خواهد 
نيز  را  برند ها  برخى  و  شد  خواهد  شروع  فعال  برندهاى 

تقويت خواهيم كرد.
مديركل دفتر طيور و زنبور عسل وزارت جهادكشاورزى نيز 
گفت: با توجه به همجوارى خراسان جنوبى با كشورهاى 
نيازها  تعيين  جهت  منطقه  بازارهاى  ايجاد  زبان،  فارسى 
براى رونق در  پيشنهادات  از جمله  و تسهيل در تجارت 
توانايى  اينكه  بر  تأكيد  با  امينى  است.  افغانستان  بازار 
تخم  مرغ،  گوشت  خريد  براى  تمهيداتى  نمودن  فراهم 
مرغ توسط تجار افغانستان از بورس كاالى كشاورزى را 
داريم، اظهار كرد: تشكيل كارگروه متشكل از استاندارى، 
جهادكشاورزى، اتاق بازرگانى، صنعت، معدن و تجارت و 

تشكل هاى توليدى براى هماهنگى بيشتر الزم است.
ايران  در  كشتارگاه ها  وضعيت  با  اينكه  بيان  با  امينى 
بسته بندى  و  سايز  انواع  در  را  مرغ  نوع  هر  مى توانيم 
صادارت داشته باشيم كه بايد از اين امكان استفاده كنيم، 
به  مرغ  صادارت  تن   1,641 سال جارى  خرداد  تا  افزود: 
مرغ  طالب  افغانستان  كشور  كه  داشته ايم  افغانستان 

 گوشتى و تخم گذار است.

 ظرفيت هاى اقتصادى استان اولويت بندى شود

اولويت  بر  هم  جنوبى  خراسان  استاندار  سياسى  معاون 
بندى براى ظرفيت هاى اقتصادى استان تأكيد و اظهار 
كرد: اگر به تقدم اين ظرفيت ها توجه نشود به طور حتم به 
مشكل برخورد مى كنيم. محمد حسينى با اشاره به نقش 
مؤثر فعاليت هاى زنجيره اى خوشه هاى كسب و كار در 
توسعه اقتصادى استان، اظهار كرد: جزيره اى عمل كردن 
در هيچ بخشى به نتيجه نمى رسد. وى با انتقاد از اينكه 
در بسيارى از موارد آينده اى آرمانى براى طرح ها تعريف 
شده كه در مرحله اجرا با مشكل مواجه مى شود، بيان كرد: 
دليل همه اين مشكالت اين است كه ما بر اساس برنامه 
مدون عمل نكرده ايم. حسينى با تأكيد بر حمايت از بخش 
خصوصى، بيان كرد: هر كجا كه بخش خصوصى سرمايه 
گذارى مى كند، پشتيبانى نظام را مى طلبد.وى تخصصى 
شدن امور را يكى ديگر از نيازهاى بخش هاى اقتصادى 
دانست و گفت: در حال حاضر تخصصى شدن كارها در 
دنيا گوى سبقت مى گيرد و اگر بخشى يك زمان كوتاه 

غفلت كند به شكست مى خورد.

صادرات دام و طيور استان شتاب مى گيرد

احداث و تكميل «استخر شنا»، مطالبه اى كه سال ها است 
جوانان شهر كويرى بشرويه فرياد زدند و تاكنون نتيجه اى 
به جز شنا در استخر وعده ها به همراه نداشته است. كمبودى 
كه جوانان و نوجوانان اين شهرستان را براى رفع عطش 
بهداشتى  غير  استخرهاى  به  درجه،   50 گرماى  سوزان 
كشاورزى و جوى هاى آب روانه كرده است.شهر كويرى 
بشرويه، حتى يك استخر سرپوشيده ندارد و دو پروژه نيمه 
تمام استخر شناى آموزش و پرورش و استخر اداره ورزش 
و جوانان كه مقدمات شروع احداث آن از سال 1386 زده 
شده است تاكنون دو دولت، 2 وزير و 2 مسئول را به خود 

ديده ولى هنوز به سرانجام نرسيده است!

جوانان بشرويه براى فرار از گرما 
به استخرهاى غير بهداشتى پناه مى برند

يكى از جوانان بشرويه در گفتگو با تسنيم، با انتقاد از روند 
كند اجراى پروژه ها بيان كرد: با وجود اينكه دماى هوا در 
بشرويه بسيار باال است و متأسفانه حتى يك استخر شنا 
استخرهاى  به  گرما  رفع  براى  جوانان  از  بسيارى  نداريم، 
غير بهداشتى كشاورزى پناه مى برند. وى افزود: چرا بايد 
پروژه هاى مهمى مثل استخر شنا در بشرويه اينقدر با تأخير 
مطالبه  به  پاسخگويى  براى  جدى  تالش  و  شود  انجام 

جوانان و نياز مردم اين شهر در اين زمينه انجام نمى شود.
شهروندى ديگر با اشاره به اينكه براى استفاده از استخر 
ارتقاى  از  گويد:  مى  مى رود،  مجاور  شهرستان هاى  به 
بشرويه به شهرستان بيش از 8 سال مى گذرد ولى هنوز 
آمفى  سالن  شنا،  استخر  جمله  از  معمولى  مطالبات  بايد 

تئاتر و مراكز تفريحى براى جوانان بشرويه آرزو باشد.

مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار ديگر 
براى تكميل اين استخر نياز است

سرپرست اداره ورزش و جوانان بشرويه در اين باره گفت: 

تاكنون مبلغى بالغ بر 494 ميليون تومان براى نصب اسكلت 
و اجراى كاسه استخر هزينه شده و فقط حدود 30 درصد 
پيشرفت فيزيكى داشته است. حميد رضا پناهى، مبلغ يك 
براى تكميل  را  اعتبار ديگر  تومان  ميليون  ميليارد و 500 
اعتبارى  افزود: آخرين مبلغ  استخر شنا ضرورى دانست و 
براى اين استخر 500 ميليون تومان بوده كه فقط 16 ميليون 
تومان تخصيص يافته است و براى تكميل اين پروژه 8 ساله 

هنوز يك ميليارد و 500 ميليون تومان ديگر نياز است.

وعده 10 ساله كه هنوز گود اعتبارش پر نشده است

و اما استخر آموزش و پرورش، استخر پر ماجراى ديگرى 
كه هر چه اعتبار در گود آن ريخته مى شود هنوز به سرانجام 
نمى رسد و همچنان وعده ها براى افتتاحش از اين ماه به 
ماه بعد و از اين سال به سال بعد داده مى شود و با گذر اين 
تابستان، وعده ها براى افتتاحش 10 ساله مى شود. هر چند 
پيشرفت كارى اين استخر در تخصيص اعتبارات به مراتب 
از استخر اداره ورزش بيشتر بوده و اعتبارات قابل توجهى 
نيز جوانان بشرويه  امسال  تابستان  جذب شده است ولى 

همچنان در استخرهاى غير بهداشتى، شنا مى كنند.
اين  تكميل  درباره  نيز  بشرويه  پرورش  و  آموزش  مدير 
پروژه بيان كرد: بالغ بر 350 ميليون تومان اعتبار از محل 
ماده 180 در سال تحصيلى گذشته اعتبار در نظر گرفته 
شد. عليرضا رضوانيان افزود: با تخصيص كامل اين اعتبار 
مبلغ  اين  از  ولى  استخر شنا وجود داشت  تكميل  امكان 

فقط 150 ميليون تومان آن تخصيص يافته است. 
مدير آموزش و پرورش بشرويه با شرط تخصيص اعتبار، 
وعده افتتاح پروژه چندين ساله استخر آموزش و پرورش 
را در ايام عيد و سال آينده داد و گفت: به شرط در نظر 
گرفتن اعتبار از سوى فرماندارى مى توانيم اين پروژه را 
كه بالغ بر 75 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است تا عيد 

سال آينده به بهره بردارى برسانيم.

گروه خبر- اولين جلسه كميته گردشگرى سالمت استان در 
سالن اجتماعات معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشكى 
برگزار شد. معاون گردشگرى، سرمايه گذارى و تأمين منابع 
اداره كل ميراث فرهنگى استان در اين جلسه ضمن اشاره به 
مهاجرت معكوس روستائيان در استان و كاهش رونق صنعت 
گردشگرى  به  دادن  اهميت  گفت:  در كشور،  كشاورزى  و 
سالمت و رونق بخشيدن به آن مى تواند به عنوان محرك و 

راه برون رفت از اين شرايط به شمار آيد. 
نيز گفت:  استان  ادامه گنجى معاون درمان و داروى  در 
اوليه،  هاى  بررسى  كميته  اين  اندازى  راه  در  قدم  اولين 
تفكيك گروه ها و ارائه برنامه مى باشد تا در جهت هدف 

مشخص بتوان بهترين عملكرد را داشته باشيم.
هم  استان  امورخارجه  وزارت  نمايندگى  رئيس  ابراهيمى 
بيان كرد: رايزنى با همسايه هاى شرقى كشورمان براى 
خطوط  برقرارى  پزشكى،  و  درمانى  خدمات  از  استفاده 
مسافرتى  پايانه  نمودن  فعال  هوايى،  و  زمينى  ارتباطى 
و  درمان  هدف  با  موقت  عبور  برگ  صدور  و  ماهيرود 
مستقر  افغانى  دانشجويان  طريق  از  درمانى  تبليغات 

توسعه صنعت  در  راهگشا  عوامل  از  تواند  مى  استان  در 
گردشگرى ما باشد. 

دفاتر  كارفرمايى  صنفى  انجمن  مسئول  كاشانى  ادامه  در 
خدماتى مسافرتى استان، استفاده از پتانسيل هاى استان (فراه) 
جهت اخذ رواديد براى گردشگران درمانى و فعال نمودن هتل 
آپارتمان سالمندان توانبخشى على اكبر را حائز اهميت دانست 
و در مورد فعال نمودن گردشگرى سالمت فى ما بين دو 

كشور ايران و افغانستان اعالم آمادگى كامل نمود.
اعضا  ابالغ  شد  مقرر  جلسه  اين  در  است:  ذكر  به  الزم 
هر  براى  شود،  صادر  سالمت  كميته  دبيرخانه  توسط 
يك از شاخص هاى گردشگرى پزشكى، طبيعت گردى 

نامه  تفاهم  شود،  مشخص  هدف  هاى  گروه  سالمت  و 
از وزارت  افغانستان  ايران و  سوابق مشترك درمانى بين 
(معاونت  پزشكى  علوم  دانشگاه  شود،  اخذ  استان  خارجه 
درمان) با همكارى انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
سالمت  گردشگران  مخصوص  بروشور  تهيه  به  نسبت 
جلسات  در  نمايد،  اقدام  انگليسى  و  فارسى  زبان  دو  به 
و  ها  قابليت  موضوع  استان  گردشگرى  كارگروه   آتى 
 فرصت هاى گردشگرى سالمت با حضور ساير دستگاه هاى

و  ادارات  از  و  گيرد  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد   مرتبط 
دستگاه هاى مرتبط در جلسات بعدى كميته گردشگرى 

سالمت دعوت به عمل آيد.

وعده 10 ساله مسئوالن خراسان جنوبى و پروژه اى با 30 درصد پيشرفت پس از 8 سال

گام اول براى گردشگرى سالمت برداشته شد
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شرط روحانى براى عمل به تعهدات ايران
 

رئيس جمهور با اشاره به توافق هسته اى گفت: ايران به تعهدات 
خود پايبند خواهد بود؛ به شرط آنكه طرف مقابل نيز به تعهداتش 
پايبند باشد.روحانى افزود: به ظاهر گفته مى شود، بهترين راه 
آن  از  مهم تر  ولى  است؛  آژانس  نظارت  اعتماد،  ايجاد  براى 
مناسبات طرفين بر مبناى احترام متقابل است، بهترين تضمين 
زمانى حاصل مى شود كه كشورها احساس كنند ارتباطات بسيار مهم و تأثيرگذارى در 

حوزه هاى مختلف دارند و نبايد بخاطر مسايل كم اهميت آن را از دست بدهند.

سياست هاى ايران به هيچ وجه تغيير نمى كند

 مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل، گفت: سياست هاى 
ايران به هيچ وجه تغييرى نمى كند. حمايت جمهورى اسالمى 
ايران از مبارزان منطقه با محور خط مقاومت همان هست كه 
بوده، بلكه تقويت هم مى شود. واليتى تاكيد كرد كه به هيچ 
اين  بار توافق بد نمى رود.  ايران زير   وجه جمهورى اسالمى 
مالك كلى كسانى است كه اين متن را بررسى مى كنند كه ببينند تصويب نمايند يا 

تصميم ديگرى اتخاذ كنند. 

موگرينى: به زودى به ايران مى روم   
اتحاديه   خارجى  سياست  مسئول  موگرينى  فدريكا 
اروپا گفت كه در حمايت از گام اوليه توافق هسته اى 

به زودى به تهران سفر خواهم كرد.

كليساهاى آمريكا به كمپين تحريم 
رژيم صهيونيستى پيوستند 

فلسطينيان  از  حمايت  در  نيز  آمريكا  كليساهاى 
كمپين  اين  پيوستند.  اسرائيل  تحريم  جنبش  به 
جنوبى،  آفريقاى  آپارتايد  عليه  كمپين  از  الهام  با 
و  دانشگاه ها  همچنين  و  موسسات  و  سازمان ها  از 
گيرى  كناره  اسرائيل  از  تا  خواسته  مذهبى  مراكز 
 كنند تا حقوق پايه اى عرب هاى فلسطينى به رسميت 

شناخته شود.

ساحل اختصاصِى شاه سعودى جنجالى شد 

براى قرق شدن ساحل  فرانسه  اعالم دولت  از  پس 
«ميراندول» در شهر «گوان» براى «ملك سلمان» 
اين  از  شدت  به  منطقه  اين  مردم  سعودى،  پادشاه 
است  قرار  عربستان  پادشاه  هستند.  عصبى  تصميم 
به  را  نامشخصى  مدت  مالزم  نفر   400 با  همراه 
تا يك  و  بگذراند  منطقه  اين  در  تابستانى  تعطيالت 
شدن  نزديك  حق  هيچ كس  نيز  ساحل  كيلومترى 
ندارد. از آنجا كه در مدتى كه ملك سلمان به تفريح 
يا شنا در ساحل را  مى پردازد، مردم حق ماهيگيرى 

ندارند، اهالى منطقه عصبانى شده اند.

افشاگرى نوبخت درباره پول هاى ايران

محمد باقر نوبخت سخنگوى دولت گفت: حدود 12 
از  بعد  ايران  شده  بلوكه  دارايى هاى  از  دالر  ميليارد 
توافق ژنو طى 22 ماه به صورت اقساطى وارد كشور 
بلوكه شده  اين دارايى هاى  از  شده است.يك بخش 

به صورت طال وارد كشور شده است. 

ادبيات برخى جريان هاى سياسى باعث 
دوقطبى شدن جامعه مى شود

وزير اطالعات با تاكيد بر حركت تمامى جريان هاى 
كشور  در  وحدت  و  همدلى  تقويت  جهت  در  سياسى 
باعث  سياسى  هاى  جريان  برخى  ادبيات  كرد:  اظهار 
دو قطبى شدن جامعه مى شود و اين گونه حركت ها 
است. حجت  مقام معظم رهبرى  منويات  با  تقابل  در 
 االسالم علوى با تاكيد بر حاكم شدن فضاى رقابت هاى 
عاقالنه به جاى دعواهاى سياسى و جناحى در كشور 
و  اصولگرا  هاى  جريان  سوى  از  حركتى  هر  گفت: 
 اصالح طلب كه باعث تقويت نظام و افزايش جريان ها 
و شخصيت هاى زير چتر نظام شود در مسير خدمت 

به كشور است. 

 به دنبال استفاده جناحى از مذاكرات نيستيم 
دبير كل حزب مرم ساالرى گفت: در خصوص تصويب 
اوباما اذعان كرده  برجام نگرانى ندارم، چرا كه خود 
در صورت عدم تصويب برنامه جامع اقدام مشترك را 
وتو مى كنم. كواكبيان با انتقاد از سخنان برخى مبنى 
بر اينكه «اصالح طلبان از مذاكرات به نفع خود در 
انتخابات استفاده مى كنند»، عنوان كرد: ما به دنبال 
چنين پروژه اى نيستيم و نه چنين پروژه اى براى ما 

مطرح و نه هدف است. 

خواندن اسناد وين نفرت از آمريكا 
را دوچندان مى كند

قطعنامه  گفت:  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
پيشنهادى آمريكا به شوراى به اصطالح امنيت سازمان 
مى دهد  نشان  و  آمريكاست  شترى  كينه  نماد  ملل، 
دشمنى هايش  جدى تر  اعمال  براى  را  توافق  آمريكا 
مى خواهد، نه براى حل مسائل با ايران. سردار نقدى 
را بخواند  اسناد وين  ايرانى كه  اينكه هر  بر  تأكيد  با 
نفرتش از آمريكا صد چندان مى شود، خاطرنشان كرد: 
قطعنامه اى كه آمريكا به شوراى امنيت پيشنهاد داد در 

همه بندهايش دشمنى با ايران موج مى زند. 

سفر كرى به كشورهاى حاشيه خليج فارس

وزير خارجه آمريكا گفت كه در سفرش به كشورهاى حاشيه 
خليج فارس قرار است درباره جزئيات توافق هسته اى كه 
موجب امن تر شدن منطقه شده گفتگو كند. كرى با تكرار 
ادعاهاى خود تاكيد كرد كه توافق با ايران قطعا مانع از 

دستيابى اين كشور به سالح هسته اى مى شود.

ليندسى گراهام: توافق هسته اى با ايران 
باعث حمله به آمريكا مى شود

ليندسى گراهام، نماينده ايالت كاروليناى جنوبى در سنا 
مدعى شده توافق هسته اى با ايران به وقوع حمله اى 

ديگر به آمريكا مشابه11سپتامبر منجر خواهد شد.

شكست كامل عمليات آل سعود در عدن  
يمن  انصارا...  جنبش  سخنگوى  عبدالسالم  محمد 
عربستان  گذشته  روز  شش  نظامى  اقدامات  گفت: 
كامل  به طور  شد،  دنبال  عدن  تصرف  به منظور  كه 
با شكست مواجه شده و بقاياى نيروهاى وابسته به 

عربستان در حال فرار از اين شهر مى باشند.

 كنگره آراى الزم براى لغو توافق را ندارد
دفاع  وزارت  ويژه  مشاور  آليسون  گراهام  پروفسور 
براى  كافى  آراى  آمريكا  كنگره  گفت:  ريگان  دولت 

لغو توافق هسته اى ايران و 1+5 را ندارد.

استقبال اوباما از تصويب قطعنامه 2231 
در تائيد توافق هسته اى   

اوباما در واكنش به تصويب قطعنامه 2231 سازمان ملل در 
تاييد توافق هسته اى ابراز اميدوارى كرد كه اعضاى كنگره 
نيز به اين اجماع جهانى توجه نشان دهند.وى تاكيد كرد: 
رأى شوراى امنيت نشانه آن است كه اجماع گسترده اى 
وجود دارد كه اين توافق، بهترين راه براى اين است كه 

ايران به سالح هسته اى دست پيدا نخواهد كرد. 

وزير امور خارجه گفت: فرزندان ملت ثابت 
كردند كه برنامه موشكى و تسليحاتى ما به 
هيچكس صرف نظر از قدرت ادعايى اش 
ارتباط ندارد و روشن كردند كه اگر كسى 
در منطقه بايد پاسخگو باشد اين آمريكا و 
غرب است. محمد جواد ظريف در جلسه 
علنى روز گذشته مجلس شوراى اسالمى 
و  طوالنى  مذاكرات  اين  در  كرد:  اظهار 
نفس گير با توكل بر خداوند و با پشتوانه 
جمهورى  كه  شد  ثابت  همگان  بر  مردم 
اسالمى ايران با 6 كشور به ظاهر قدرتمند 

دنيا مذاكره مى كند اما باج نمى دهد.

عزت و اقتدار ايران در
 «برجام» حاصل شد

اسالمى  جمهورى  ستانده  داد:  ادامه  وى 
كه  مشترك  اقدام  جامع  برنامه  در  ايران 
برجام ناميده مى شود، عبارت است از حفظ 
ايران،  اسالمى  جمهورى  اقتدار  و  عزت 
تثبيت برنامه هسته اى به ويژه غنى سازى 
و شناسايى  فردو  و  رآكتور آب سنگين  و 
پايان  و  تحريم ها  رفع  آنها،  بين المللى 
دادن به 6 قطعنامه تهديدآميز كه نه تنها 
بلكه  ايران تحميل مى كرد،  به  را  تحريم 
استفاده از فناورى هسته اى را نيز ممنوع 
به  اشاره  با  خارجه  امور  بود.وزير  كرده 

خواسته طرف مقابل در مذاكرات هسته اى، 
تصريح كرد: خواسته كليدى طرف مقابل 
در مذاكرات اين بود كه از دسترسى ايران 
به سالح هسته اى از طريق محدوديت ها 
آنچه  و  كنند  پيدا  اطمينان  نظارت ها  و 
امروز طرف مقابل ما به دست آورده است، 
حقيقت  در  رجزخوانى ها  تمامى  عليرغم 

تحصيل حاصل است.

ُمهر غنى سازى شوراى امنيت
 بر غنى سازى در ايران

بزرگترين  اينكه  بيان  با  امور خارجه  وزير 
شوراى  غنى سازى  ُمهر  ايران،  دستاورد 
است،  ايران  در  غنى سازى  بر  امنيت 
قطعنامه   6 در  امنيت  شوراى  داد:  ادامه 

كرده  ممنوع  ايران  در  را  غنى سازى  خود 
ايران  بود و حال نه تنها برنامه هسته اى 
برنامه  يك  عنوان  به  را  غنى سازى  و 
مشروع و قانونى پذيرفت، بلكه كشورها را 
تشويق به همكارى با ايران مى كند.ظريف 
تصريح كرد: از همه مهمتر برنامه تجارى 
و صنعتى ايران بوده كه به رسميت شناخته 

ايران بدون  برنامه هسته اى  شده است و 
يك روز تعطيلى ادامه خواهد يافت.

همه تحريم هاى شوراى امنيت و 
اتحاديه اروپا يكجا لغو خواهد شد

ظريف با بيان اينكه ستانده ديگر جمهورى 
اسالمى ايران اين است كه همه تحريم هاى 
صورت  به  اروپا  اتحاديه  و  امنيت  شوراى 

يكجا و در روز توافق لغو خواهد شد، افزود: 
مابقى تحريم ها به صورت محدوديت زمانى 
برداشته مى شود و رفع  در طى چند سال 
تحريم هاى ظالمانه آمريكا و اتحاديه اروپا، 
ستانده ديگر ايران است. وى تصريح كرد: 
ما هيچ گاه ادعا نكرده و نمى كنيم كه برنامه 
است  ايران  نفع  به  كامًال  مشترك  جامع 
نيز  ما  و  بوده  بستان  بده  يك  مذاكره  و 
انعطاف ها  اين  اما  داشته ايم،  انعطاف هايى 

هدفمند و هوشمندانه بوده است.

دوره محدوديت برنامه هسته اى 
ايران 8 ساله است

وزير امور خارجه اظهار كرد: در بحث دوران 
محدوديت ها، تاكيد بر خط قرمز رهبرى مبنى 
بر اينكه محدوديت غنى سازى و تحقيق و 
توسعه بايد زير 10 سال باشد، اصلى ترين 
محور مورد اختالف و از دعواهاى عمده در 
آخرين دوره هاى مذاكرات بود كه تا آخرين 
لحظات نيز ادامه پيدا كرد و نهايتاً همانطور 
دوره  است،  مشخص  برجام  متن  در  كه 
هشت ساله براى محدوديت برنامه هسته اى 
ايران و تحقيق و توسعه صراحتاً ذكر شده 
است و پس از آن برنامه ايران سير طبيعى 
خود به سمت تجارى و صنعتى شدن را با 

يك شيب معقول طى خواهد كرد.

بر همگان ثابت شد كه ايران با 6 كشور به ظاهر قدرتمند دنيا مذاكره مى كند اما باج نمى دهد

انعطاف هاى ما هدفمند و هوشمندانه بوده است

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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

جناب آقاى دكتر پناهى ، سركار خانم دكتر محبوبه زنگويى 

و كسرى عـزيز
راهيابى شما را به مرحله نهايى كشورى المپياد شيمى

 تبريك عرض نموده
 سالمت و موفقيت روزافزون شما را از درگاه ايزد منان 

مسئلت داريم.

مهين اشراقى و كادر آموزشى و دفترى آموزشگاه اشراق

خانواده محترم محمدى درح 

و كاظم عـزيز
كسب رتبه 8 منطقه در گروه آزمايشى علوم انسانى

 را خدمت شما بزرگواران تبريك عرض نموده، سالمت و موفقيت 
روزافزون شما را از درگاه ايزد منان مسئلت مى نماييم.

مهين اشراقى و كادر آموزشى و دفترى آموزشگاه اشراق

جناب  آقاى مهندس زارع ، سركار خانم دكتر شكوه حسنى

و كيارش عـزيز
كسب رتبه 7 كشورى و 4 منطقه در گروه علوم تجربى 

 را خدمت شما بزرگواران تبريك عرض نموده، سالمت و موفقيت 
در ادامه راه پيش رويتان را از خداوند متعال مسئلت مى نماييم.

مهين اشراقى و كادر آموزشى و دفترى آموزشگاه اشراق

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
 www.tax.gov.ir امروز آخرين مهلت ارسال الكترونيكى اظهارنامه مالياتى با مراجعه به سامانه *

* شرط برخوردارى از هرگونه معافيت مالياتى ، تكميل و ارسال اظهارنامه مالياتى به صورت الكترونيكى در موعد مقرر مى باشد
* ضرورت انجام تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى براى ارسال اظهارنامه مالياتى به صورت الكترونيكى

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

يا علي! خداوند قبر تو و فرزندانت را بقاعي از بقعه هاي بهشتي و عرصه اي از عرصات آن قرار داده ، هر كس قبور شما را تعمير كند و به آن متعهد 
باشد به طور ويژه به شفاعت من مي رسد و بر حوض من وارد مي شود. 

پيامبر اكرم (ص) وسايل الشيعه ج 1 ص 383

ستاد بازسازي عتبات عاليات استان خراسان جنوبي تشكر و سپاس خود را از پزشكان متعهد و واليتمدار شهرستان بيرجند كه با كمك هاي 

سخاوتمندانه خود به ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف باعث افتخار جامعه پزشكي و خشنودي قلب مقدس 

امام زمان (عج) شده اند، اعالم مي دارد. 

1- جناب آقاي دكتر كاظم قائمي مبلغ 1/500/000/000 ريال

2- جناب آقاي دكتر محمد حسين داوري مبلغ 150/000/000 ريال

3- آقاي دكتر محمد رضا حاجي آبادي مبلغ 150/000/000 ريال

4- آقاي دكتر محمد رضا فخر مبلغ 60/000/000 ريال

5- آقاي دكتر محمد رضا آذركيش مبلغ 60/000/000 ريال

6- آقاي دكتر عليرضا حاجي آبادي مبلغ 60/000/000 ريال

7- آقاي دكتر حسن شفيعي مبلغ 30/000/000 ريال

8- آقاي دكتر حيدري مبلغ 30/000/000 ريال

9- سركار خانم دكتر صديقه ابراهيمي پور مبلغ 60/000/000 ريال


