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سازمان هدفمند سازي يارانه ها اعالم کرد: پنجاه و چهارمين مرحله از واريز يارانه نقدي مربوط به مرداد 
سال جاري ساعت ٢٤ روز دوشنبه ٢٦ مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود. به گزارش 
ايرنا، بر اساس اعالم سازمان هدفمندي يارانه ها، يارانه اين مرحله نيز همانند ماه هاي گذشته ٤٥ هزار 

و ٥٠٠ تومان بوده که به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.

زمان واريز يارانه نقدى مرداد ماه 

آيت ا... جنتى: هر چه زودتر 
وضعيت برجام مشخص شود
خطيب نماز جمعه تهران گفت: مقامات مسئول 
هر چه زودتر تكليف برجام و اينكه جزو موافقت نامه هاى
 بين المللى به حساب مى آيد يا نه...

امروز، وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
به خراسان جنوبى سفر مى كند 

محمود واعظى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات امروز شنبه 
24 مردادماه به خراسان جنوبى سفر مى كند. از جمله برنامه هاى 
محمود واعظى در اين سفر احترام به مقام شامخ شهدا ...
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آنقدر كه ما محجوبيم!

*هرم پور
از  زودتر  كرد.  اقدام  زود  بايد  كارها  بعضى  براى   
نوشداروى  نه  برود.  از دست  كار  يا  شود  دير  آنكه 
بعد از مرگ سهراب به كار مردم مى آيد و نه داد 
سهوى  يا  عمدى  آن  از  بعد  كه  هايى  مرافعه  و 
فايده  بى  هم  آخراالمر  و  شود  مى  بلند  صدايش 
آنقدر  هم  مردم  ما  چند  هر  گذرد.  مى  ثمر  و 
حيدرى  هاى  جنگ  بعضى  از  كه  ايم  شده  زرنگ 
در  سرمان  خوب  ايام  و  روزها  اين  در  نعمتى   و 
مى آيد و القصه به آخر و عاقبتش هم زياده از حد 
واقفيم! اما خوب تر از اين ها، آن است كه برخى از 
اين  از  بتوان  يا در خواب ماندگان را  خواب زدگان 
و  كرد  جدا  مضراب  خوش  و  نشين  خوش  متكاى 
نه  كردن،  نگاه  فقط  و  جنبيدن  دير  كه  زد  نهيبى 

بجاست و نه مورد انتظار. 
هميشگى  شده  اى  شيوه  هم  اين  كه  افسوس  اما 
از  بعد  كه  بود  اين  انتظار  مدام.  تأسف،  كمال  با  و 
خبر بسيار تلخى كه اين روزها در روزنامه ها آمد و 
مسئولين محترم شهرستانى و برخى از مديران عزيز 
استانى مطرحش كردند، همه رسانه ها و هم مديران 
و  اجتماعى  و  سياسى  نخبگان  هم  و  اجرايى  ارشد 
اقتصادى واكنش در خور و در شأنى نشان مى داند 
و عالوه بر سرى كه به تأسف جنباندند، قدمى هم 
بر مى داشتند. - هر چند حاال نه انتظار اين بود كه 
منتشر شوند  سياه  لوگوى  با  نشريات  و  ها  روزنامه 
كه اين روزها خود مى بينيم و مى بينيد در عزاى 
ائمه معصوم عليهم السالم هم پارچه سياهى بر سر 
در خيلى از ارگان هاى فرهنگى ما نصب نمى شود 
واگويه  و  درمان  بى  دردهاى  همان  از  هم  اين  و 
هاى گوياى شهر و ديار ماست- نمى دانم در اين 
نيمه اول سال مهم تر اين هم خبرى در رسانه ها 

آمده بود يا نه؟. (ادامه در صفحه2) 

يادداشت

تشكر و قدرداني

 اينجانب حسنعلي زينلي كه به علت بيماري شديد مدتي را در بيمارستان ولي عصر (عج) 

و بعد در بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند بستري بودم وظيفه خود مي دانم

 از كليه پزشكان محترم ، پرستاران زحمتكش و خدمه سختكوش بيمارستان ها 

 كاركنان بخش  ICU  و بخش جراحي عمومي بيمارستان امام رضا (ع) باالخص

 آقايان: دكتر ناصح ، دكتر آموزشي ، دكتر مهدي آبادي ، دكتر قاسمي 
و همچنين پرستار بسيار عزيز و مهربان سركار خانم زهرا زينلي 

 و همكاران شان كه طي اين مدت بدون هيچگونه چشمداشتي با توكل به خداي بزرگ 

در جهت درمان اينجانب تالش نمودند صميمانه قدرداني نمايم. همچنين تالش و زحمات 

مديرعامل محترم تعاوني مسكن 04 بيرجند آقاي علي سلطاني فر 

و ديگر همكاران تعاوني ، همسر مهربانم ، پسر عزيزم

 و دامادهاي بزرگوارم آقايان محمود قندي و حامد استانستي 

برايم غيرقابل جبران است. 

از خداوند بزرگ اجر عظيم و توفيق روزافزون آنان و شفاي همه مريضان را مسئلت مي نمايم.

حسنعلي زينلي

تقدير و تشكر
اگر لطف بيكران الهى و همراهى و همدلى فاميل ، دوستان عزيز 

و ياران مهربان ، ادارات ، ارگان ها ، نهادها ، شركت هاى حمل و نقل

 هيئت هاى مذهبى و پزشكان ارجمند نبود تحمل اين بار گران بسيار 

شكننده تر مى نمود. اكنون به حكم ادب و حق شناسى از همه خوبان 

و سروران گرامى كه در مراسم عزيز سفر كرده 

شادروان ذبيح ا... عشقى موحد
 شركت نموده و يا با ارسال پيامك ، تاج گل، درج آگهى در جرايد، 

پرده نويسى، تماس تلفنى همدلى و هم آوايى فرمودند، صميمانه سپاسگزاريم 
خاضعانه ترين سپاس ها و نيكوترين دعاهاى خود را نثارتان مى كنيم 

در انتظار روزى هستيم كه در شادى ها گوشه اى از محبت هاى بيكران تان را جبران نماييم. 

خانواده مرحوم عشقى موحد

كل نفس ذائقه الموت

مراسم سومين روز درگذشت 

حاجيه كربالئيه 
رقيـه دلخروشان

 امروز شنبه 94/5/24 از ساعت 5:15 

الى 6:15 بعدازظهر در محل هيئت 

ابوالفضلى منعقد مى شود

 حضور سروران عزيز موجب 

امتنان مى باشد.

خانواده مرحومه

فروشگـاه
 نى نى سـالــن

 فروش انواع تخت و كمد 
نوزاد و نوجوان خود را 

با اقساط بلند مدت و تخفيف ويژه 
به اطالع مى رساند.

آدرس: نبش مدرس 21

قابل توجه كليه موسسات 
و ارگان هاى دولتى و خصوصى 

ملك دو طبقه واقع در خيابان پاسداران 
پاسداران 11 - پالك 1 به متراژ 500 

مترمربع اجاره داده مى شود. 

09155618461

فروش فروشگاه لوازم 
كادويى و لوازم خانگى 

 با 5 سال سابقه كار معتبر

 و شناخته شده واقع در خيابان معلم 

09151638004

ثبت نام كالس هاى آموزشى دوره دوم هيئت تنيس آغاز شد

آقايــان             خانــم ها      
مهلت ثبت نام تا 31 مرداد ماه    

تلفن تماس : 32424646 
   09151646982 

بدون محدوديت سنى

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

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

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى مهندس فدوى
با نهايت تاسف و تالم، درگذشت برادر گرامى تان 

شادروان كرباليى حسين فدوى
 را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده
 براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان

 از درگاه خداوند صبر مسئلت داريم.
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان

 استان خراسان جنوبى

پيكر شهيد «دليل» در زادگاهش آرام گرفت / صفحه7

رضايتمندى 80 درصدى مردم استان از خدمات بيمارستانى
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وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: تا پايان سالجاري با کمک دولت، ٢٥ هزار روستا به شبکه اينترنت پرسرعت اي دي سي ال 
متصل مي شود. به گزارش ايرنا ، واعظي اظهار کرد: هم اکنون هشت هزار روستاي کشور به شبکه اينترنت پرسرعت متصل است. وي 
اضافه کرد: برنامه وزارت ارتباطات برخورداري تمام روستاهاي کشور از اينترنت پرسرعت تا پايان کار دولت در دو سال آينده است.

25هزار روستا به شبكه اينترنت پر سرعت متصل مى شود

امروز 24 مرداد 1394 مصادف با

 29 شوال 1436 و 15 آگوست 2015

 عمليات عاشوراي ٢ در چنگوله در جنوب مهران 
توسط سپاه (١٣٦٤ ش).

ناييني»  حسين  «ميرزامحمد  عالمه  ارتحال 
اشرف  نجف  علميه  حوزه  گرانقدر  استاد 

(١٣١٥ش).
حمله هواپيماهاي عراق به جزيره نفتي خارك 

در جريان جنگ تحميلي (١٣٦٤ ش).
تجزيه  عناصر  توسط  كردستان  در  پاوه  اشغال 

طلب ضد انقالب (١٣٥٨ ش).
نخستين دوره خبرگان رهبري (١٣٦٢ش).

هالكت قوم عاد به امر پروردگار.
رحلت فقيه بزرگ شيعه آيت ا... «آقا محمدباقر 

وحيد بهبهاني» (١٢٠٥ ق).
ايران  و  روسيه  ميان  گلستان  عهدنامه  انعقاد 

پس از شكست ايران از روس(١٢٢٨ ق).
آملي  محمدتقي  شيخ  حاج  ا...  آيت  حضرت 

درگذشت(١٣٩١ق).
علم  عالم  و  نويسنده  الْبروِيْر»  دو  «ژان  تولد 

اخالق فرانسوي (١٦٤٥م).
كشورگشاي  پادشاه  ُبناپارت»  «ناپلئون  تولد 

فرانسه (١٧٦٩م).
اْشتاْين»  «ليْخِتْن  اروپايي  كشور  ملي  روز 

(١٨٦٦م).
اقيانوس  اتصال  و  پاناما  كانال  رسمي  افتتاح 

آرام و اطلس (١٩١٤م).
حمله هواپيماهاي آلمان نازي به انگلستان در 

جريان جنگ جهاني دوم (١٩٤٠م).
(روز  جنوبي»  «كره  استقالل  و  ملي  روز 

جمهوري) (١٩٤٥م).
انگليس  استعمار  از  «هند»  استقالل  روز 

(١٩٤٧م).
افريقايي  كشور  كامل  استقالل  و  ملي  روز 

از استعمار فرانسه (١٩٦٠م). «كنگو» 
حضرت  عروج  جشن  و  مسيحيان  مقدس  روز 

عيسي بن مريم(ع) به آسمان. 

تقويم مناسبت هاى  روز

تاريخ دريافت كارت شركت در آزمون 
استخدامى فرهنگيان اعالم شد

دريافت  تاريخ  از  سنجش  سازمان  عالي  مشاور   
خبر  فرهنگيان  استخدامي  آزمون  در  کارت شرکت 
خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  توکلي  حسين  داد. 
جوان اظهار داشت: ثبت نام براي شرکت در آزمون 
استخدامي پيماني و مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش سال ۹۴ در 
ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه پايان پذيرفت. وي افزود: بر اساس آمار 
گزارش شده اوليه ۱۸۰ هزار داوطلب نسبت به ثبت نام براي شرکت در اين 
آزمون اقدام کردند، بديهي است آمار نهايي اعالم خواهد شد.وي گفت: کارت 
شرکت در اين آزمون روز شنبه ۲۴ شهريورماه بر روي سايت سازمان سنجش 

قرار مي گيرد و آزمون در روز جمعه ۲۷ شهريورماه برگزار خواهد شد. 

 اجراى بيمه تكميلى فرهنگيان به روش صندوقى 

بيمه  به مشکالت  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزير 
فرهنگيان از اجراي بيمه تکميلي فرهنگيان به روش 
صندوقي با هدف ارتقاي کيفيت خدمات ارايه شده خبر 
داد. به گزارش ايسنا، علي اصغر فاني، افزود: دولت در 
آخرين جلسه سال ٩٣ طرح رتبه بندي معلمان را به 
تصويب رسانده است و از مهرماه امسال اين طرح اجرايي مي شود که براي همين 
طرح امسال ١٣٥٠ ميليارد تومان و در سال ٩٥، سه هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان 
پيش بيني شده که اين ارقام مازاد بر آن سقف بودجه جاري و عمراني وزارت 
آموزش و پرورش است. وي گفت: خدمات ارايه شده به کارکنان وزارت در برخي 
شهرستان ها مناسب نبود و از اين رو اميدواريم با اجراي بيمه تکميلي فرهنگيان 

به روش صندوقي شاهد ارتقاي کيفيت خدمات ارايه شده به آنان باشيم. 

دانش آموزان پنجم و ششم ابتدايى 
سه معلم خواهند داشت

با  ابتدايي وزارت آموزش و پرورش  معاون آموزش 
بيان اينکه پايه پنجم و ششم ابتدايي سه معلم خواهند 
داشت، گفت: تعداد سه معلم براي تربيت بدني، گروه 
علوم انساني و گروه علوم پايه خواهيم داشت. محمد 
ديمه ور در گفتگو با مهر، درباره تامين کمبود معلم براي سال تحصيلي جديد 
اظهار کرد: بخشي از نيازهاي ما از طريق همکاراني که در گذشته از متوسطه 
اول به دوره ابتدايي وارد شده اند و کماکان خواهند ماند، تامين مي شود. وي 
افزود: در متوسطه دوم نيز امسال مازاد نيرو داريم که به متوسطه اول منتقل 
مي شوند و نيروهاي متوسطه اول در قالب تدريس دروس تخصصي پنجم و 

ششم وارد اين دوره خواهند شد. 

 در حالي با نزديک شدن به لغو تحريم هاي بانکي سياست 
يکسان سازي نرخ ارز به طور جدي تري مورد تاکيد قرار 
گرفته که رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي معتقد است 
که تک نرخي کردن ارز به طور زودرس و قبل از احياي 
شرايط الزم به طور يقين زيان بيشتري نسبت به حال براي 
کشور خواهد داشت. فرهاد نيلي در گفتگو با ايسنا، با بيان 
اينکه هيچ کسي به ارز چندنرخي اعتقاد ندارد، اظهار کرد: 
همه بر اين موضوع واقفند که در شرايط فعلي تخصيص 
بروکراسي  بايد  و  دارد  وجود  فساد  بوده،  ناکارآمد  منابع 
سنگيني را درگير نظام ارزي کرد؛ اما عجله براي يکسان 
نيز  نيست  فراهم  آن کامال  مقدمات  زماني که  در  سازي 
قابل قبول نخواهد بود. وي با بيان اينکه «کشور ما اصال 

عقبه کم عمقي در بانکداري بين الملل و کارکردن در نظام 
ارزي ندارد»، ادامه داد: اما به دليل تحريم اين توانمندي تا 
اندازه اي از بين رفته است؛ به عبارت ديگر توانمندي ما کم 
نشده اما بازتاب آن در عرصه بين الملل ضعيف شده و بايد 
ترميم شود. با اين وجود قطعا پتانسيل بازگشت به شرايط 
قبلي براي ايران وجود دارد. نيلي که اخيرا نمايندگي ايران 
اگر  تاکيد کرد:  بر عهده گرفته است،  را  بانک جهاني  در 
بخواهيم به طور زودرس و قبل از احياي شرايط، نظام ارزي 
را تک نرخي کنيم، مطمئنا زيان بيشتري براي کشور خواهد 
داشت. وي ادامه داد: از اين رو بايد ذخاير ارزي به اندازه 
کافي تامين و شبکه کارگزاري احيا شود که همه بستگي به 
شرايط بين المللي دارد. اين کارشناس امور بانکي همچنين 

اشاره اي هم به اقدامات اخير دولت براي ورود به يکسان 
سازي نرخ ارز داشت و گفت: دولت در ماه هاي گذشته سهم 
بازار رسمي را به تدريج کم و بازار آزاد را بيشتر کرده و آن 
را به رسميت شناخته است که اقدام مناسبي بود و فاصله 
بين نرخ آزاد و رسمي کمتر شد، با اين وجود چون هنوز 
اطمينان کافي براي يکسان سازي وجود ندارد اعالم آن زود 
است. اظهارات نيلي در رابطه با يکسان سازي نرخ ارز به 
عنوان يکي از مهمترين سياست هاي اصلي بانک مرکزي 
در حالي مطرح مي شود که ولي ا... سيف- رييس کل بانک 
موضوع  اين  به  نسبت  بارها  اينکه  وجود  با  نيز  مرکزي- 
نرخ  براي يکسان سازي  تاکيد داشته، مهيا شدن شرايط 
ارز را پس از لغو تحريم ها مورد توجه قرار داده است. سيف 

تاکيد دارد که تک نرخي کردن ارز دغدغه هميشگي بانک 
مرکزي بوده، اما بايد توجه داشت که تا زيرساخت هاي آن 
به ويژه برقراري و تقويت رابطه کارگزاري بين المللي وجود 

نداشته باشد، نمي توان به آن ورود پيدا کرد. 

زيان يكسان سازى زودرس نرخ ارز 

از  زعفران  صادرات  توسعه  صندوق  رئيس 
بازار  در  زعفران  قيمت  درصدي  نوسان ٤٠ 
داخلي طي يکسال گذشته خبر داد و گفت: 
ابتداي امسال هر کيلوگرم زعفران به بيش از 
هفت ميليون تومان رسيد که اکنون به حدود 
٦,٨ ميليون تومان کاهش يافته است. علي 
شريعتي مقدم در گفتگو با ايسنا،  اظهار کرد: 
محصول زعفران جزو حساس ترين محصوالت 
کشاورزي است که از عوامل طبيعي و شرايط 

اقليمي تاثيرپذيري بااليي دارد و خشکسالي و 
گرماي هوا، طي سال زراعي گذشته سبب شد 
حدود ٣٠ درصد معادل حدود ٧٠ تن از توليد 
زعفران کاسته شود. وي افزود: از آنجا که ايران 
تامين کننده بيش از ٩٥ درصد زعفران جهان 
بوده و توليد و بازار اين محصول انحصارا در 
اختيار ايران است ، کمبود توليد به هر ميزاني 
زعفران  صادراتي  و  داخلي  بازار  در  مي تواند 
اثرگذار باشد. رئيس صندوق توسعه صادرات 

زعفران با اشاره به نوسان حدود ٤٠ درصدي 
قيمت زعفران طي سال گذشته گفت: قيمت 
زعفران در ابتداي فصل زراعي گذشته کيلويي 
حدود ٤,٥ ميليون تومان بود که پس از آن 
به حدود ٥,٥ ميليون تومان و طي ماه هاي 
ابتدايي سال جاري به بيش از هفت ميليون 
گرم  کيلو  اکنون هر  البته هم  رسيد.  تومان 
زعفران به ٦,٥ تا ٦,٨ ميليون تومان کاهش 
يافته است. شريعتي مقدم گفت: با توجه به 

نزديک شدن به فصل برداشت زعفران که از 
آبان ماه آغاز مي شود،  مي توان پيش بيني کرد 
که خريد و فروش زعفران در هفته هاي آتي در 
پي کاهش قيمت آن نيز افزايش يابد، چراکه 
دالالني که محصول خريداري شده خود را 
براي سود بيشتر در اين روزها دپو کرده بودند 
مجبورند هرچه سريع تر آن را به بازار عرضه 
کنند و اين وفور زعفران در بازار عامل کاهش 

قيمت آن مي شود.  

بازگشت طالى سرخ روى مدار 7 ميليونى! 

آنقدر كه ما محجوبيم!

 30 كاهش  خبر  معتقدم  ولى   (1 صفحه  از  (ادامه 
اى  سرمايه  و  ها  دارايى  تملك  اعتبارات  درصدى 
مركز استان آنقدر مهم بود كه جاداشت بسيار بيشتر 
از اين ها به آن توجه شود و يا حتى زبان اعتراض 
مسئولين  از  و  كند  باز  گاليه  به  را  ريزان  برنامه 

كشورى پاسخى خواسته شود. 
متهمت  گويى  مى  كه  هم  را  رنج  و  درد   آخر 
گويى  نمى  كه  وقتى  و  نمايى  سياه  به  كنند  مى 
چگونه  مردم  توقع  پيشگاه  در  را  خودت   وجدان 
داشته  را  قدر  همين  ما  از  كنى؟.  قانع  توانى  مى 
مشكالت  مگر  كه  را  سؤال  چند  همين  و  باشيد 
كرده  پيدا  كاهش  درصد   30 امسال  استان  مركز 
اگر  تازه  شود؟.  كمتر  درصد   30 هم  اعتبارات  كه 
كه  يابد  تخصيص  سال  پايان  تا  هم  مقدار  همين 
پاى  و  بيندازيم  آسمان  به  را  شانسمان  كاله  بايد 
رقص شادباش حل گوشه اى از مشكالت را محكم 

به زمين بكوبيم. 
اين  در  فريادى  از  پر  و  كشيده  درد  حنجره  مگر 
استان يا شهرستان نيست كه رنج اين مردم محروم 
را به گوش باالنشينان مركز نگهدار برساند يا گوش 
شنوايى نيست كه اين دردها را بشنود يا چشمى بينا 

كه اين محنت ها و مشكالت را ببيند؟. 
مگر ما خشكسالى، حاشيه نشينى، افزايش جمعيت، 
دست  در  هاى  پروژه  تمام،  نيمه  هاى  پروژه 
هاى  پروژه  مهر،  مسكن  ملى،  هاى  طرح  اجرا، 
غيرمترقبه،  حوادث  آبرسانى،  بهداشتى،  و   درمانى 
اعتبار  تأمين  به  نياز  روستايى،  هاى  نيازمندى 
اعتبارى  هاى  نيازمندى  انتخابات،  استخدامى، 
ايجاد  و  صنعتى  كشاورزى،  هاى  پروژه  امنيتى، 
امدادى،  و  بهزيستى  و  مددكارى  اشتغال، 
دهها  و  نقل،  و  حمل  شهرى،  فضاى  زيباسازى 
كه  نداريم  ديگر  اى  بودجه  نيازمندى  صدها  و 
به  هم  بعد  و  شود  اجحاف  حقمان  در  اينچنين 
بعد  و  كنيم  بسنده  اى  ساده  اعالم  و  اى  جلسه 

هيچ. هم 
فرماندارى  سكان  مديرى  كه  شرايطى  در  البته 
تالش  به  كارها  و  نگرفته  دست  به  را  بيرجند 
در  رسمى  حكم  بدون  و  فداكارانه  كه  دوستانى 
شود،  مى  فتق  و  رتق  اند،  وظيفه  انجام  حال 
و  شهرستان  حقوق  و  حق  از  دفاع  براى  انتظارى 
مركز استان نمى توان داشت جز اينكه باز اميد به 
شوراى  اگرهاى  و  اما  به  چشم  و  محترم  نماينده 
مى  چه  كه  آه  بس.  و  باشيم  داشته  ريزى  برنامه 
به  را  اين فرياد واسفا  نويسى كه  گويى و چه مى 

بايد گفت آنقدر كه ما محجوبيم!!. چه كسى 
با  رابطه  در  خود  پيشنهاد  و  نظر   (لطفا 
شماره  به  را  روزنامه  هاى  يادداشت 

500010004068438 ارسال فرماييد.)

يادداشت

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

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 

3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
4- 302 متر زمين مزروعى در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد و قسط يا معاوضه با ماشين   

5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  
6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون
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mامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

لبنيـات و بستنى سنتى قائـم 

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى در خراسان جنوبى)

عرضه شير خام در دستگاه هاى تمام اتوماتيك
 و مجهز به دانش روز

عرضه: بستنى- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 

 خامه - كشك - عسل طبيعى- خرما 
نان محلى و …

ساعت كارى 7:30  الى 15 - 17 الى 23:30 جمعه ها 17 الى 24
32421000-09151613591   مديريت: رستمى 
فلكه سوم مدرس- باهنر غربى (بيست مترى سوم به سمت پاسداران) نبش چهارراه شهيد نوربخش

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

فراخوان مزايده عمومى به شماره 94/33/44
" نوبت دوم"

دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى
موضوع مزايده: واگذارى ، نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار بيرجند

مهلت دريافت اسناد: سه شنبه 94/5/27 تا پايان وقت ادارى 
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه 94/6/4 تا ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادات: چهارشنبه 94/6/4  ساعت 10 صبح – اتاق جلسات اداره 
كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى
 ، بانكى  نامه  ضمانت  صورت  به  ريال   2/000/000 مزايده:  در  شركت  تضمين  مبلغ 
 : هاى سانترال  با شماره  بيشتر  اطالعات  براى كسب  باشد.  مى  شده  تضمين  چك 

9- 32342137 داخلى 219 تماس حاصل فرماييد. 

 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى 

تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان 

به اطالع مى رساند: مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده "نوبت اول" شركت تعاونى مسكن 
آباد ساز زهان پنجشنبه 94/5/29 ساعت 17 در محل مسجد جامع فاطمه الزهرا (س) شهر 
زهان برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود با در دست داشتن برگ ورود به 
جلسه يا وكالت نامه براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم 
رسانند. داوطلبين عضويت درهيئت تصفيه مى بايست درخواست كتبى خود را حداكثر 5 
روز پس از صدور آگهى دعوت به دفتر شركت ارسال نمايند. ضمنا هر عضو مى تواند وكالت 
سه نفر و هر فرد غير عضو وكالت يك نفر را به همراه داشته باشد. زمان و مكان بررسى وكالت 

نامه تاريخ 94/5/29 در محل دفتر شركت تعاونى خواهد بود. 
دستور جلسه: 1- انتخاب هيئت تصفيه و مدير تصفيه 2- تعيين مدت تصفيه 3- تعيين 

آدرس محل تصفيه

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان

 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

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى



پيام شماجشن بانوى مهر و ماه در طبس برگزار مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

به  اشاره  با  بيرجند  رحيمى  شهيد  بيمارستان  رئيس 
 اينكه در اين بيمارستان كمبود نيرو نداريم، افزود: اما با 
از  كه  هستيم  رو  روبه  متخصص  پزشك  شديد  كمبود 
استاندارى و دانشگاه درخواست كرديم و قول تأمين نيرو 

تا زمستان داده شده است.

زمانى كه خط آزاد مى شود
مى گويند نوبت ها به پايان رسيده است

نشدن  ارائه  از  مردم  از  اى  عده  خاورستان،  گزارش  به 
بيمارستان شهيد دكتر  خدمات و سخت گيرى نوبت در 
رحيمى بيرجند گاليه داشتند كه اين موضوع با مراجعه 
بيمارستان مورد بررسى قرار  اين  حضورى خبرنگار، در 
بيمارستان  به  مراجعين  از  يكى  غالمى  آقاى  گرفت. 
بيمارستان  دهى  نوبت  سيستم  كرد:  اظهار  باره  دراين 
شهيد رحيمى بيرجند 24 ساعته و تلفنى است اما گاهى 
از صبح تا شب براى گرفتن نوبت اقدام كرده اما موفق 
به گرفتن نوبت نشده است و در نهايت تصميم گرفتم 
كه  من  براى  افزود:  وى  كنم.  مراجعه  حضورى  كه 
بى سواد هستم اينگونه نوبت گرفتن بسيار سخت است. 
ابتداى تماس كه تلفن  از  ادامه داد:  اين مراجعه كننده 
مشغول است و پس از مدتى انتظار و زمانى كه خط آزاد 

مى شود، مى گويند نوبت ها به پايان رسيده است.

به دليل ترافيك زياد در تماس ها
بايد زمان زيادى را براى گرفتن نوبت بگذاريم

مراجعه كنند ديگرى نيز تصريح كرد: سيستم نوبت دهى 
به  اما  دارد،  زيادى  مزاياى  و  است  خوب  بسيار  تلفنى 
دليل ترافيك زياد در تماس ها، بايد زمان زيادى را براى 

گرفتن نوبت بگذاريم و در نهايت شايد نوبت نباشد. 
نوبت  عمومى  پزشك  به  مراجعه  براى  داد:  ادامه  وى 

پزشك  از  نوبت  گرفتن  اما  نيست،  سخت  زياد  گرفتن 
خاطرنشان  كننده  مراجعه  اين  است.  دشوار  متخصص 
كرد: از زمان مشخص شده براى تماس تا 3 الى 4 دقيقه 
بعد، ديگر نوبت دندانپزشك وجود ندارد و به اين سرعت 

نوبت ها تمام مى شود.

پزشكان عمومى در سه شيفت 
صبح، عصر و شب فعال هستند

رحيمى  دكتر  شهيد  بيمارستان  رئيس  اميرشاهى  دكتر 
در  عمومى  پزشكان  كرد:  اظهار  باره  اين  در  بيرجند 
فعال هستند و پزشكان  سه شيفت صبح، عصر و شب 
بيشتر در شيفت  نيز كه در درمانگاه هستند،  متخصص 

زنان،  داخلى،  متخصص  افزود:  وى  دارند.  صبح حضور 
ارتوپدى،  عفونى،  اطفال،  ارولوژى،  عمومى،  جراحى 
دارند.  فعاليت  مركز  اين  در  بينى  و  حلق  گوش،  قلب، 
وى با بيان اينكه درمانگاه داخلى اعصاب در اين مركز 

تست  و  اكو  نيز  قلب  درمانگاه  در  گفت:  دارد،  وجود 
ورزش انجام مى شود. اميرشاهى تصريح كرد: اين حرف 
مردم كه مى گويند نمى توانيم نوبت بگيريم اصًال حرف 
درستى نيست چرا كه تعداد شماره و نوبت تعريف شده 
و مشخص است و اگر فرد بگويد نمى توانم نوبت بگيرم 
دليلى بر ارائه نشدن آن خدمت نيست و حجم بسيار زياد 

مراجعه كننده را نشان مى دهد.

ويزيت 30 بيمار در روز توسط پزشك متخصص 

بيان  با  بيرجند  رحيمى  دكتر  شهيد  بيمارستان  رئيس 
بيمار   30 روز  طى  در  متخصص  پزشك  هر  اينكه 
سرپايى را ويزيت مى كند، افزود: پزشك عمومى نيز در 
روز ويزيت60 بيمار را انجام مى دهد. وى تصريح كرد: 

متأسفانه صورت و جواب همخوانى ندارد و متخصصين 
ما كفاف جوابگويى اين همه مراجعه را ندارند.

نوبت ها در 15 يا 20 دقيقه تكميل مى شود

 اميرشاهى افزود: نوبت ها در 15 يا 20 دقيقه تكميل مى شود
و اين در حالى است كه بيمه شده ها مى خواهند در همان 
اين  كه  باشند  داشته  مراجعه  نفر  مثال200  براى  زمان 
يك مسئله محال است. وى خاطرنشان كرد: نوبت دهى 

جدا  مرداد  ابتداى  از  را  عمومى  از  متخصص  پزشكان 
تا هر  از 7 شب  نوبت دهى متخصص  كرديم و شروع 

زمان كه نوبت ها تكميل شود، تعريف مى شود.

قول تأمين نيرو 
تا زمستان امسال داده شده است

رئيس بيمارستان شهيد دكتر رحيمى بيرجند اضافه كرد: 
نوبت ها  و  است   32450900 شماره  زيرگروه  14خط 
جاى  همه  در  كرد:  بيان  اميرشاهى  مى شود.  پر  سريع 
بررسى  ابتدا  متخصص،  پزشك  به  مراجعه  براى  دنيا 
به  مراجعه  بعد  و  انجام مى شود  پزشك عمومى  توسط 
به  ابتدا  در  فرد  اينجا  در  اما  مى شود،  انجام  متخصص 

پزشك متخصص مراجعه مى كند. 
پزشكان  بر  عالوه  بيمارستان  اين  در  شد:  يادآور  وى 

متخصص، 4 دندانپزشك نيز فعاليت دارند.
رئيس بيمارستان شهيد دكتر رحيمى بيرجند با اشاره به 
اينكه دراين بيمارستان كمبود نيرو نداريم، افزود: با كمبود 
شديد پزشك متخصص روبرو هستيم كه از استاندارى و 
دانشگاه درخواست كرديم و قول اينكه اين كمبود نيرو تا 

زمستان امسال تأمين شود، داده شده است.
اميرشاهى به راه اندازى بيمارستان جديد تأمين اجتماعى 
افزود:  و  كرد  اشاره  است  تخصصى  مركز  يك   كه 
راه اندازى اين بيمارستان كمكى به بيمه شده هاى تأمين 
اميدواريم در شهريورماه ساختمان آن  اجتماعى است و 
خواهد  صورت  تجهيز  آن  از  پس  و  شود  داده  تحويل 
رحيمى  دكتر  شهيد  بيمارستان  شد:  يادآور  وى  گرفت. 
بيرجند هم اكنون با تمام توان و نهايت ظرفيت در حال 

خدمت رسانى است.
اميدواريم راه اندازى بيمارستان جديد تأمين اجتماعى و 
تأمين پزشك متخصص انتظارهاى طوالنى و مشكالت 

مردم در نوبت گرفتن را حل نمايد.
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با عرض سالم و خسته نباشيد تقاضا مى شود نسبت 3

به آبيارى درختان توجه بيشترى شود چون تعداد 
زيادى از درختان در حال خشك شدن است...

933...708
خدمات رسانى كنونى در مزار بلنجير شهرستان 

خوسف، شايسته زوار عزيز نيست...
915...031
بيرجند  برق  اداره  محترم  رياست  خدمت  سالم. 
روستاى  برق  مشكل  كنيد  لطف  خواهشمنديم 
سوختن  منتظر  روز  هر  كه  كنيد  حل  را  منظريه 

وسايل منزلمان نباشيم...
915...463
مورد  در  داريم  تقاضا  محترم  مسئوالن  از  سالم 
ميزان گزارش دهند  پيگيرى مشكل سپرده گذاران 
تا ما هم بدانيم و حسابى تشكر كنيم. آخه چند پيام 
در اين باره ديدم كه از مسئوالن تشكر كرده بودند... 
به خدا ما كه به نتيجه اى نرسيديم تازه يارانه 

ما روهم قطع كردند... 
915...990
از سمت مدرس  به پارك توحيد  ميالن هاى منتهى 
مخصوصاً مدرس 27، شب ها مشكل ترافيكى دارد. 

خواهشمند است مسئوالن فكرى بينديشند.
915...880
خراسان  شهرسازى  و  راه  اداره  به  پيشنهاد  يك 
جنوبى: حال كه توافقات انجام شده بهتر است بايك 
تا  ببنديد  ايتاليايى قرارداد  شركت راه سازى 
شايد بعد از گذشت چند سال دوبانده شدن 

جاده بيرجند قاين به اتمام برسد...
915...914

نان  واسه خريد  پول  مردم  همين جورى  آخه 
كيفيت  چيه؟  قيمتش  افزايش  ديگه  ندارند! 
داشتن نان وظيفه نانوايان است نه دليل و بهانه اى 

براى توجيه افزايش قيمت نان!
915...015
از  بعد  آدينه  ميدان  حاشيه  در  متأسفانه  باسالم. 
برق  تير  هنوز  زمين،  واگذارى  گذشت 7 سال 
داخل زمين شخصى مى باشد آيا مسئوالن محترم 

اداره برق در مقابل حق الناس هيچ تعهدى ندارند؟!
915...187
تشكر  ضمن  احترام  و  سالم  با  محترم  شهردار 
سبز،  فضاى  و  ها  پارك  سازمان  هاى  فعاليت  از 
و  تاب  نصب  و  روشنايى  تقويت  ضرورت 
كه  وحدت  پارك  براى  استاندارد  سرسره 
(ع)،  حسين  امام  مسجد  نمازگزاران  تجمع  محل 
كننده،  مالقات  هاى  خانواده  محترم،  بازنشستگان 
سربازان مركز آموزش04 و بانوان ورزشكار مى باشد، 

مزيد امتنان خواهد بود. باتشكر
915...189

باكمبود پزشك متخصص روبرو هستيم

گروه خبر- به همت مؤسسه فرهنگى و هنرى آواى قاصدك و به مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه (س)، جشن بانوى مهر 
و ماه برگزار مى شود. اين جشن از ديشب 23 مرداد 94، به مدت سه شب در سالن جمعيت هالل احمر طبس برگزار خواهد شد. 

شايان ذكر است جشن بانوى مهر و ماه ويژه خواهران مى باشد و ساعت برگزارى اين جشن 18 الى 20 خواهد بود.

گاليه مردم از نوبت دهى بيمارستان شهيد رحيمى بيرجند

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

دوران عاشقــــىاكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

كالسه 93/2726 اجرايى شورا  
 آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده: اموالى از قبيل تعدادى البسه شامل 13 عدد 
بافت مردانه كه جمعا به مبلغ 8/370/000 ريال كارشناسى 
شده در قبال قسمتى از بدهى آقاى حسين على پور به مبلغ 
مبلغ  و  رضائى  محسن  آقاى  حق  در  ريال   10/000/000
500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز 
چهارشنبه مورخ 94/6/11 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 
احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف 
است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد لذا متقاضيان در صورت تمايل مى 
توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان 
طالقانى-  بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف 
بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل 

و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم
  مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان نهبندان (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره: 344 و شناسه ملى: 14003440417
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان نهبندان (سهامى 
 خاص) مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور دوشنبه 94/6/9 
به ترتيب در ساعت 9 و 10 صبح در محل نمازخانه مديريت جهاد كشاورزى شهرستان نهبندان واقع در بلوار 

كشاورز برگزار مى شود.
بدينوسيله از نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل 
خود و افراد حقيقى با در دست داشتن كارت شناسايى معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد شركت- بررسى و تصويب اصالحيه بودجه سال مالى منتهى 
به 94/6/31- بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى منتهى به 95/6/31- انتخاب 

اعضاى هيئت مديره

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين در خصوص افزايش سرمايه - بررسى و تصويب تمديد مهلت افزايش 

سرمايه - بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام
هيئت مديره شركت

دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت دوم)
شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى خراسان جنوبى

تاريخ انتشار آگهى: 94/5/24
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى 
خراسان جنوبى شنبه مورخ 94/6/7 راس ساعت 18 در محل نمازخانه بانك كشاورزى به آدرس 
ميدان شهدا تشكيل مى شود. لذا از كليه اعضا دعوت مى شود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه 
عضويت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند و يا وكيل / نماينده تام االختيار خود 

را كتبا معرفى نمايند.
ضمنا به اطالع مى رساند به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى تعداد آراى وكالتى 
هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود. الزم به ذكر است چنانچه 
عضوى تمايل به كانديداتورى در سمت هيئت مديره و يا بازرس را داشته باشد درخواست كتبى خود را 

به مدت يك هفته از انتشار آگهى به دفتر شركت تعاونى مصرف بانك كشاورزى ارسال فرمايند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره به مدت سه سال شمسى
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرس براى مدت يك سال مالى

هيئت مديره



چند درصد ايرانى ها اينترنت دارند؟
 ،ADSL به گزارش مهر، آمار مركز «متما» مربوط به پايان سال 93 است و بر اساس آن 73.94 درصد مردم ايران از طريق اينترنت
اينترنت دايل آپ، وايمكس، اينترنت موبايل و اينترنت فيبر به شبكه متصل مى شوند.بر اساس آخرين آمار اعالم شده از سوى اين مركز، 
كه طبق جمعيت 75 ميليونى ايران برآورد شده است، 55 ميليون و 564 هزار و 820 نفر در ايران كاربر اينترنت هستند. 4 فناورى اطالعات
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بحران آب در كشور در حال تبديل شدن به فاجعه زيست 
محيطى است ولى مسئوالن كماكان به ارائه رهنمودهاى شعار 
محور و ارائه راه حل هاى فانتزى و مقطعى مشغولند و همه 
در حالى از مديريت منابع آبى و فرهنگ سازى در خصوص 
مصرف بهينه آب سخن به ميان مى آورند كه بيشترين بار 
روى دوش مردم است و دولت حاضر نيست بهايى براى اين 

مديريت و فرهنگ سازى بپردازد.
متاسفانه در حل و فصل بحران هاى بزرگ زيست محيطى و 
مسائل مربوط به محيط زيست، شاهد دو رويكرد يا دو رويه 
هستيم.رويكرد اول  مشكل به هيچ عنوان جدى انگاشته نمى 
شود و تا مراحل حاد (نظير خشك شدن كامل درياچه اروميه) 
عكس العمل جدى و اراده  ملى در خصوص مقابله با آن ديده 
نمى شود. رويكرد بعد، اينكه هر دولت يا مقام مسئول تالش 
مى كند، مشكلى كه به عنوان مثال در چهل سال يا بيست 
سال يا حتى ده سال به وجود آمده است يك شبه و به قولى 
بدون پرداخت هزينه و تنها با چند برنامه كوتاه مدت برطرف 
كند. برگزارى همايش، تغيير مديران، ساخت تيزر و كارتون، 
تشكيل كارگروه و كميته ملى از جمله دم دست ترين و دهن 
پركن ترين اقدامات مسئوالن در برخورد با مشكالت عديده 
زيست محيطى است. اين دو رويكرد از داليل اصلى ناكامى 

طرح هاى مقابله اى در محيط زيست مى باشند.
 

منابع آبى محدود و تجديد ناپذير، استفاده 
نامتعارف از آب نامحدود و تجديدپذير!

بحران آب را بايد يكى از بحران هاى جدى و مسائل زيست 
محيطى حياتى ناميد كه بر سر نوشت همه افراد جامعه تاثير 
مستقيم دارد. صنعتى شدن جوامع، رشد بى رويه كارخانجات، 
حفر چاه هاى عميق و نيمه عميق، روى آوردن به كشت 
محصوالت پر آب نظير هندوانه، خربزه، خيار و ... حتى در 
مناطق كويرى، احداث سدها بدون در نظرگرفتن مالحظات 
در  عدم تالش  مجاز،  غير  هاى  چاه  حفر  محيطى،  زيست 
و  آب،   بهينه  مصرف  خصوص  در  سازى  فرهنگ  جهت 
هزاران عامل ريز و درشت ديگر باعث شده تا كشور ما كه 
داراى اقليم عمدتاً گرم و خشك است، بحران كمبود آب را 
البته اين بحران در سال هاى  بيش از پيش احساس كند. 
اخير وضعيت ناگوارى پيدا كرده است و بخش آب شرب را نيز 
تحت تاثير قرار داده است. بحران آب در بسيارى از نقاط كشور 
على رغم داشتن رودها و چشمه هاى فراوان، هم در بخش 
كشاورزى و هم در بخش آب شرب، جدى است و هرگونه 
سهل انگارى در مديريت منايع آبى و تعالى فرهنگ مصرف 

تبعات جبران ناپذيرى به همراه خواهد داشت. اما نكته اى كه 
در اين بين براى مردم الينحل باقى مانده است تضادى است 
كه در خصوص مديريت منابع آبى و مراقبت از آن به چشم 
مى آيد. با وجود جدى بودن مشكل آب هنوز در ادارات حتى 
همان اداره آب و فاضالب، خودروها با آب شرب شستشو مى 
شوند، در رسانه ملى از ارزش يك قطره آب كه از يك شير 
خراب جارى مى شود تيزر پخش مى شود، ولى اراده اى براى 
مرمت شبكه فرسوده آب رسانى كشور و جلو گيرى از هدر 
 رفت ميلياردها ليتر آب تصفيه شده ديده نمى شود؛ نبود مهار

 آب هاى سطحى، بى توجهى به تركيدگى لوله هاى معابر 
عمومى و هدر رفت آب گاهى به مدت چند روز و ... از ديگر 
مواردى هستند كه باور بحرانى بودن شرايط آب در كشور را 

مردم سخت دشوار مى سازد.
 

جراحى يا فرهنگ سازى!

متاسفانه در سال هاى اخير هر گاه دولت ها تصميم به اجراى 
يك طرح ملى گرفتند، در عوض فرهنگ سازى، فراهم كردن 
زير ساخت ها و تغيير ذائقه مردم كه هر كدام نياز به برنامه 
ريزى، صرف زمان و هزينه دارد، كوتاه ترين و پرخطر ترين 
راه را در نظر گرفتند. به عنوان مثال: «هدفمندى يارانه ها» 
كه از جمله امورات واجب و زير بنايى در جامعه است، بدون 
در نظر گرفتن جميع شرايط و فراهم كردن زير ساخت ها 
با تبليغات فراوان و هلى برد رسانه ملى آغاز شد و از آن به 
جراحى اقتصادى ياد شد. ماحصل آن نيز ناگفته عيان است و 
نيازى به شرح ما وقع نيست! در مورد آب كشاورزى نيز در 
حال حاضر جريمه نقدى به عنوان دم دست ترين راهكار در 

نظر گرفته شده است كه هيچ رابطه معنا دارى بين جريمه و 
صرفه جويى ديده نمى شود. چرا كه كشاورزان معتقدند آيا با 
جريمه كردن كشاورز آب رفته به جوى باز مى گردد؟! در حالى 
كه بهتر است به جاى محروم كردن يكباره كشاورز از كشت 
محصول آبى، با برنامه ريزى و هدف گذارى كوتاه مدت، ميان 
مدت و دراز مدت و معرفى كشت جايگزين، ذائقه كشاورزى 
كشاورزان استان را به ساير كشت ها تغيير دهيم و خود كشاورز 

ديگر تمايلى به كشت محصوالت آب بر پيدا نكند.
 

رعايت الگوى مصرف خوب
 است اما براى همسايه! 

در مورد فرهنگ سازى در مورد مصرف آب نيز بايد به اين 
نقدى  جرايم  اعمال  با  سازى  فرهنگ  كه  كرد  اشاره  نكته 
كشاورزان محصوالت آب بر، افزايش آب بها، قطع نمايشى 
آب چند مشترك پر مصرف و امورى از اين دست حاصل 
نخواهد شد. بدون تعارف بايد بپذيريم كه اكثر مردم جامعه 
خودرورى شخصى و حياط منزل شان را با آب شرب شستشو 
حتى  شود.  ثابت  موضوع  اين  آنكه خالف  مگر  دهند،  مى 
تقبيح  به  يا جرايد  يا كارشناسى كه در رسانه ملى  مسئول 
اين عمل مى پردازد در صورت دسترسى نداشتن به كارواش 
بدون شك خودروى شخصى خود را با آب شرب شستشو مى 
دهد و اين يك واقعيت تلخ است. در واقع همه افراد جامعه 
از جمله كارشناسان و مسئولين انتظار رعايت الگوى مصرف 
را از ديگران دارند. به عبارتى الگوى مصرف خوب است اما 
براى همسايه!  آنچه مسلم است اينكه رعايت همگانى الگوى 
صحيح مصرف نياز به هزينه و زمان دارد و با اجراى نيم بند 

 چند طرح نمايشى و پخش چند تيزر از رسانه ملى حاصل 
نمى شود. چطور مخابرات براى بيشتر صحبت كردن مردم 
حاضر است در ماه چند خودرو جايزه بدهد، اما نمى توانيم 
براى صرفه جويى در مصرف جايزه اى در نظر بگيريم؟! جالب 
اينكه در خصوص مصرف انرژى يا منابع مختلف فرقى بين 
افراد كم مصرف و پر مصرف ديده نمى شود و همه با يك 
چوب رانده مى شوند. به عنوان مثال: درج عبارت «مشترك 
پر مصرف» در قبض برق افرادى كه به لحاظ صرفه جويى 
در مصرف برق و رعايت اصول الگوى صحيح مصرف زبانزد 
هستند، چه معنايى مى تواند داشته باشد؟! به راستى كسى كه 
در فصل سرما از جريان برق براى روشن كردن يك دستگاه 
يخچال، يك دستگاه تلويزيون، يك دستگاه رايانه خانگى و 
چند عدد المپ كم مصرف و هفته اى دو بار ماشين لباسشويى 
استفاده مى كند، مشترك پر مصرف است؟! پس كسانى كه در 
منزل شان عالوه بر موارد باال، از مايكروفر، ماشين ظرفشويى، 
يك كولر و تلويزيون در هر اطاق، بخارى برقى، المپ هاى 
 پر مصرف لوستر و چراغانى حياط منزل استفاده مى كنند،

«سوپر مصرف كننده» يا «هايپر مصرف كننده» هستند؟! 
به نظر مى رسد يا در طول اين سال ها معناى صرفه جويى 

تغيير پيدا كرده است يا معنى پر مصرف!
 

راهكارهاى كاهش مصرف آب خانگى

اما چاره كار چيست؟ صرفنظر از اقدامات ويژه حاكميت براى 
تغيير الگوى كشت و آبيارى زمين هاى كشاورزى كه مى 
تواند بحران آب را به طرز اساسى حل كند، مى توان در اين 
بخش به راهكارهاى كاهش مصرف آب در بخش خانگى 
پرداخت. همانطور كه در صدر اين مقال به آن اشارت شد، 
با  جامعه  در  الگوى هاى صحيح  رعايت  و  فرهنگ سازى 
ساخت تيزر، برگزارى همايش هايى نظير «ايست؛ آب نيست 
تهديد  و  ترساندن  مناظره،  مصاحبه،  سخنرانى،  داناب»،  و 
 مردم با ارائه نظراتى نظير لزوم مهاجرت اجبارى از كشور در
سال هاى آينده، جريمه كشاورزان، طرح هايى نظير جداسازى 
آب روشويى و استفاده از آن در آبيارى و قرار دادن يك آجر 
... حاصل نمى شود، بلكه  در مخزن آب فالش تانك(!) و 
مديريت منابع آبى كشور در بخش آب شرب شهرى، بايد در 
دو جبهه عملياتى و فرهنگى آغاز شود. در بخش عملياتى ابتدا 
بايد شبكه آبرسانى كشور و لوله هاى آب مربوط به چهل سال 
گذشته تعويض و مرمت شود، جلوى حفر چاه هاى عميق 
و نيمه عميق گرفته شود و سپس به خارج كردن چاه هاى 
غيرمجاز از مدار مصرف پرداخته شود. در كنار جرايم مشتركان 

پر مصرف، جوايز نقدى براى مشتركان كم مصرف در نظر 
گرفته شود. همچنين متوليان امر بايد به تركيدگى لوله هاى 
آب در معابر عمومى به صورت اورژانسى عكس العمل نشان 
دهند، برنامه مدونى جهت مهار آب هاى سطحى و باران هاى 
فصلى تدوين شود، يارانه اى به شير هاى آب كم مصرف تعلق 
گيرد تا مردم عالوه بر تعويض شير هاى قديمى از شيرهاى 
مدرن استفاده كنند، و با اجراى طرح هايى از اين دست ابتدا 
جلوى هدر رفت آب گرفته شود. سپس به فرهنگ سازى در 

خصوص مصرف بهينه و منطقى آب برنامه ريزى شود.
در خصوص فرهنگ سازى نيز بايد اذعان كرد فرهنگ سازى 
كارى  زمان بر و هزينه زاست. اما اين هزينه سرمايه گذارى 
محسوب مى شود. به عنوان مثال: در حال حاضر شستشوى 
محسوب طبيعى  امرى  كوچه  يا  منزل  حياط  در   خودرو 

ندارد. كما  اين موضوع  به  اعتراضى  مى شود و هيچ كس 
اينكه در گذشته شاگرد اتوبوس يك پارچ قرمز در دست مى 
گرفت و با يك ليوان پالستيكى به همه چهل مسافر آب مى 
 داد و كسى هم اعتراض نمى گرفت. اما امروز بعد از گذشت

 15 يا بيست سال از آن روز ها حتى فكر كردن به اين موضوع 
نيز تهوع آور است كه چگونه چهل نفر با يك ليوان آب مى 
نوشيدند! اما بعد از گذشت يك يا دو دهه و صرف هزينه، 
فرهنگ استفاده از آب بسته بندى و ليوان يك بار مصرف 
جا افتاده است و ضرورت رعايت بهداشت و توجه به ليوان 

شخصى در جامعه نهادينه شده است.
بنابراين در خصوص رعايت الگوى مصرف و استفاده درست 
از آب شرب، نياز به صرف هزينه و وقت است. شايد توزيع 
يك سر شيلنگى كه آب را در فرم هاى مختلف به بيرون 
هدايت مى كند بتواند در ساالنه مانع هدر رفت ميليون ها بلكه 
ميلياردها ليتر آب شود. چراكه اوًال آب را با فشار بيشترى خارج 
مى سازد، در ثانى بعد از انداختن شيلنگ روى زمين آب قطع 

مى شود و براى خروج آب حتماً بايد دسته آن را فشرد.
اجراى طرح كارواش ارزان قيمت با پرداخت يارانه به صاحبان 
كارواش و اعطاى وام بدون بهره به متقاضايان ساخت كارواش 
نيز مى تواند از اولين گام ها در فرهنگ سازى مصرف باشد. 
در واقع دولت بايد به منظور تغيير رويكرد مردم در شستشوى 
خودرو هزينه كند تا به مرور شستشوى خودرو در منزل يا 
خيابان به يك تابو تبديل شود و كسى حتى به اين موضوع 
فكر نكند.اميد است در سالى كه همدلى و همزبانى ملت و 
دولت مطرح است، گام هاى اساسى در خصوص استفاده بهينه 
از آب صورت گيرد و شاهد روزى باشيم كه هر ايرانى خود را 

موظف به حفاظت از اين مايه حيات بداند.
وحيد حاج سعيدى

فرهنگ سازى و تغيير ذائقه مصرف تنها راهكار حل بحران آب

چگونه عمر لپ تاپ مان را افزايش دهيم؟

زمانى هر  تا  كنند  مى  تصور  تاپ  لپ  كاربران   اكثر 
لپ تاپشان از عهده انجام وظايف خود برآيد مى توان از 
آن براى انجام امور مختلف رايانه اى استفاده كرد، اما اين 
تصورى اشتباه بوده و ممكن است لپ تاپ ها وقتى كه 
بيشتر از هر زمان ديگر به وجود آنها نياز داريد، ناگهان 

دچار ايراد شوند.

مراقب باترى خود باشيد
معموال يكى از اولين قطعاتى كه در لپ تاپ دچار مشكل 
مى شوند باتريها هستند در اين صورت اگر همچنان باترى 
لپ تاپ شما در بازار موجود باشد  مى توانيد با صرف 
مبلغى مشكل را برطرف كنيد اما در غير اين صورت شما 
براى استفاده از دستگاه خود بايد لپ تاپ را به پريز برق 
متصل كنيد كه با اين شيوه ديگر امكان آن را نخواهيد 
داشت كه از لپ تاپ خود در حين حركت و هرجايى 
استفاده كنيد به عبارت ديگر با اين شيوه لپ تاپ شما به 
يك دستگاه رايانه شبيه خواهد شد.بر همين اساس بهترين 
راه آن است كه از باترى خود مراقبت كرده و پس از شارژ 
باترى آن را از برق خارج كنيد.حتى توصيه مى شود زمانى 
كه در محيطى ثابت هستيد و امكان استفاده از پريز برق 
براى شما وجود دارد از باترى استفاده نكنيد تا بدين ترتيب 

عمر مفيد آن را افزايش دهيد.
لپ تاپ را تميز نگه داريد

چون لپ تاپ ها بيش تر با محيط و خصوصا دستها در 
تماس هستند خيلى زود كثيف ميشوند و اين باعث كاهش 
عمر لپ تاپ مى شود. براى همين هميشه سعى كنيد لپ 
تاپ خود را تميز نگه داريد زيرا باعث افزايش طول عمر 

آن  مى شود.
از لپ تاپ در محيط مناسب استفاده كنيد

براى استفاده از لپ تاپ بهتر است از يك سطح صاف 
و سخت استفاده كنيد. لپ تاپ كامپيوترى بسيار جمع و 
جور و كوچك است كه فضاى خالى كمى بين قطعات با 
يكديگر و با بدنه وجود دارد. بنابراين بيشتر گرماى توليد 
شده توسط اين تجهيزات بايد از زير و اطراف بدنه لپ 

تاپ خارج شود. 
زياد روى تاچ پد فشار نياوريد

يكى از عوامل مهم در طول عمر لپ تاپ و به خصوص 
همان تاچ پد اين است كه نبايد زياد روى آن فشار آورد 
زيرا همان طور كه مشخص است تاچ پد يكى از نيازهاى 
مهم هر لپ تاپ است خصوصا هنگامى كه ماوس همراه 
نداشته باشيد. به همين دليل از فشار آوردن روى صفحه 
تاچ پد خوددارى كنيد و سعى كنيد اگر از دكمه هاى آن 

استفاده مى كنيد آنها را به آرامى فشار دهيد.

بحران جدى آب با ارائه راهكارهاى 

فانتزى و همايشى حل نخواهد شد!

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس 5 - پالك 29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

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

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

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

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

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 

 ساخت نسل جديد استخرهاى 

ذخيره آب كشاورزى و پرورش ماهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

 حاشيه ميدان آزادى -  جنب موسسه
  مالى و اعتبارى ثامن الحجج (ع) 

 ساختمان تجارى كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800 -  056-32316358

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

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  

 كاروان پياده ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند:

 جشن ويژه والدت حضرت معصومه (س)
با مداحى: حاج غالمحسين عليزاده

 كرباليى مهدى سبزه كار و كرباليى رضا هامونى
  زمان: شنبه 94/5/24 ساعت 21 مكان: سه راه اسدى ، منتظرى 24 روضه الرضا (ع)

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
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تو نبودى!

تو نبودى كه بدانى ز فراقت چه كشيدم
و ز پى ات ناله كنان تا به كجاها كه دويدم

نامه هر سوى نوشتم كه سراغ از تو بگيرم 
تا كسى از تو نگيرد خبر، از خلق بريدم

كوله بارى ز غم انباشته، دنبال تو گشتم 
پاى پر آبله از غرب كه تا شرق رسيدم

بر سر راه مگر از چمن و باغ گذشتم؟
همه جا بوى دل آويز تو  از باد شنيدم

هر طرف عطر خيال تو مرا برد و نجستم
رد پايى ز تو اندر همه آفاق نديدم

اى همه توش و تنت جادوى اكسير جوانى
از غمت پير شدم، بسكه به تن جامه دريدم

هوشنگ رحيمى

شريك زندگى ات را با دقت انتخاب كن
 نود و پنج درصد خوشبختيها و بدبختى هاى 

زندگى ات ناشى از همين يك تصميم خواهد بود

پول خوشبختى مياره؛ من حاضرم اين ريسك رو 
بپذيرم و به عنوان نمونه آزمايشگاهى

 ثابت كنم به جهانيان … ديگه كى با منه؟

تو را در ازدحام شهر بى تدبير گم كردم
چنان كه در ميان الل ها گويايى خود را

سعيد عندليب

زندگى يك اثر هنريست، 
نه يك مسئله ى رياضى

  بهش فكر نكن، ازش لذت ببر

هر خطا از چشم آيد،
 عذر مى خواهد لبت تلخى بادام

 را ِشَكر تالفى مى كند

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

گفتند اگر گرگ او را بخورد با اينكه ما گروهى نيرومند هستيم در آن صورت ما 
قطعا [مردمى] بى مقدار خواهيم بود سوره يوسف، آيه 14

حديث روز  

پيوند خويشاوندى  را برقرار كنيد گرچه  با جرعه  آبى  باشد  و بهترين  پيوندخويشاوندى، خوددارى  از آزار خويشاوندان  است 
امام رضا (ع)

شعر شاعران

انسان در جهت خالقيت  به نظر مى رسد هر قدمى كه 
بر مى دارد و هر گامى كه براى بهتر شدن زندگى خود و 

ديگران به جلو مى گذارد يك محصول است.
آيا همه  معناست؟  به چه  زندگى  نظر شما محصول  به 
انسان ها در زندگى خود محصول دارند؟ و اگر دارند چرا 
حسرت  لب  پيرى  و  كهولت  زمان  در  افراد  از  بسيارى 
مى گزند و كمتر كسى است كه به واقع در پايان عمر، از 
زندگى و نتايج و تبعات زندگى خود رضايت داشته باشد و 
سال هاى پايانى عمرش را با آرامش و خوشحالى بگذراند. 
دستاورد هايى  را  زندگى  نهايى  محصول  انسان ها  اكثر 
مى دانند كه هركس در آخر عمر خود بدست آورده است. 
همه آنچه از او بر جاى مانده و همه آنچه براى ديگران به 

ميراث گذاشته است. چه مادى و چه معنوى.
راه هايى براى افزايش رضايت از زندگى

بعضى ها فقط اموال و ثروت مادى را مايملك فردى مى دانند 
و برخى بيشتر به آثار معنوى توجه دارند. عده اى هم هستند 
كه به بقاى نامشان در اين دنيا بيش از هرچيز ديگر اعتقاد 
دارند و فرزند و نوه و نتيجه را محصول زندگى و باعث 
بقاى نام مى دانند. در اين ميان دسته ديگرى هم هستند 
كه گرچه به بقاى نام معتقدند اما آن را در به جا گذاشتن 
از  اثر هنرى، علمى، نگارش يك كتاب و مواردى  يك 
اين دست جستجو مى كنند. اينك دوباره سوالم را تكرار 
مى كنم. به  نظر شما محصول زندگى به چه معناست؟ آيا 

شما محصول زندگى خود را مى شناسيد و در جهت ايجاد و 
افزايش محصول زندگى خود حركت مى كنيد؟

اهميت محصول در زندگى انسان
گرچه همه چيزهايى كه از آنها ياد شد مى توانند محصول 
زندگى هر يك از ما باشند اما دامنه محصوالت انسانى 
محدود به اين محصوالت نيست. به نظر مى رسد هر قدمى 
كه انسان در جهت خالقيت بر مى دارد و هر گامى كه 
براى بهتر شدن زندگى خود و ديگران به جلو مى گذارد 
يك محصول است. محصولى كه مى تواند زندگى او را 
تغيير دهد، برايش رضايت به همراه بياورد يا الاقل زندگى 
موضوع  اين  از درك  مهم تر  كند.  لذت بخش تر  را كمى 
كه محصول زندگى ما چيست، درك اين حقيقت است 
اگر  نيست.  مطلوبى  زندگى  محصول،  بدون  زندگى  كه 
بيشترى  رضايت  احساس  زندگى  پايان  در  مى خواهيم 
داشته باشيم و با خاطر آسوده ترى از اين جهان برويم و 
حتى اگر مى خواهيم زندگى امروزمان غنى تر و لذتبخش تر 
باشد، الزم است محصوالت روزمره زندگى خود را افزايش 
دهيم. محصوالت ما نشانه هايى هستند كه ميزان درك 
و رشد ما را نشان مى دهند. نشانه هايى كه به خود ما و 
ديگران اثبات مى كنند كه جايگاه ما كجاست و در كجاى 

جهان ايستاده ايم.
اين محصوالت نشان مى دهند كه نسبت به روز، ماه يا 
ساليان پيش چقدر و در چه سو و راستايى رشد كرده ايم 

و درك ما از جهان و هستى و بودن خودمان در مجموعه 
ارتقا يافته است. فرقى نمى كند كه  اندازه  هستى تا چه 
محصول امروز شما چيست؟ ممكن است كسى را كمى 
از  يكى  خود  شغل  در  است  ممكن  باشيد،  كرده  شادتر 
بهبود  كمى  را  كارى تان  فرمول هاى  يا  دستورالعمل ها 
بخشيده باشيد، ممكن است دستور پخت غذايى را بهتر و 
مقوى تر كرده باشيد شايد هم يك اختراع جهانى را به ثبت 
رسانيده يا داروى يك بيمارى مهلك را يافته باشيد يا ... 
اما به هر حال هر كارى كرده ايد اگر منجر به اين شده كه 
محصولى از شما به جا بماند كه زندگى را حتى كمى بهتر 

و قابل تحمل تر كند بدانيد كه موفق شده ايد.
محصوالت بيشتر، كليد رضايت از زندگى

هر يك از ما بايد سعى كنيم عالوه بر محصوالتى كه 
در طول عمر به سمت ساختن آنها حركت مى كنيم به 
محصوالت روزانه هم فكر كنيم و طرح هايى براى ايجاد 
مجموع  چه  هر  باشيم.  داشته  بيشتر  روزانه  محصوالت 
محصوالت ما در زندگى بيشتر و غنى تر وبراى خودمان 
مان  زندگى  از  ما  باشند رضايت كلى  مفيدتر  ديگران  و 
به  اغلب  زندگى  از  بيشتر شدن رضايت  بيشتر مى شود. 
واقعى  خواست  كه  مى انجامد  بيشتر  آرامش  و   شادى 

هر كسى است.
دفترچه ايده ها

افزايش دادن محصوالت روزانه داشتن  راه هاى  از  يكى 

دفترچه ايده ها است. شما مى توانيد دفترچه كوچكى تهيه 
را در  نزديكان تان  يا  نيازمندى هاى خود  كنيد و هر روز 
دفترچه يادداشت كنيد. هر چه را كه مى خواهيد يا كم داريد 
و همه مشكالت يا مسائلى را كه مى خواهيد حل شوند در 
دفترچه يادداشت كنيد و به مرور به دنبال پاسخ يا راه حل 
براى آنها باشيد. راه حل ها را هم در دفترچه بنويسيد تا جايى 
كه به راه حل روشن و موثرى برسيد  بعد از اينكه به راه 
حل رسيديد تالش كنيد تا راه حل تان را عملى و اجرايى 
كنيد و بدين ترتيب هر روز به محصول برسيد. حتى اگر 
محصول تان ساده باشد. حسن اين دفترچه اين است كه 
به مرور ذهن شما را براى حل مسائل بزرگ تر زندگى تان 
آماده مى كند. كمك مى كند مسائل مهم تر و بزرگ تر را 
هم بازيابى و يادداشت كنيد و برايشان به راه حل هاى موثر 
به خود  روزانه،  براى محصول  ابتدا مى توانيد  در  برسيد. 
پاداش بدهيد و سپس به مرور آن را به صورت يك وظيفه 

براى خود تعريف كنيد.
وظيفه داشتن محصول، امروز و هر روز. به گذشته نظر 
كرد. به ناكامى ها و كاميابى ها. خوشى ها و ناخوشى ها. به 
هر كارى كه كرده بود و هر كارى كه بايد مى كرد و نكرده 
از آن گذشته بود. چشم هايش را بست. حاصل عمل خود 
و همه محصوالت خود را مرور كرد. چشمانش را بست و 
با آرامش به خوابى خوش فرو رفت... «فرصت كوتاه بود و 

سفر جانكاه بود. اما يگانه بود و هيچ كم نداشت...»

دفترچه ايده  ها به چه دردى ميخوره؟

كوزه عسل

مرد خياطى كوزه اى عسل 
در دكانش داشت. يك روز 
كارى  دنبال  خواست  مى 
گفت:  شاگردش  به  برود. 
زهر  از  پر  كوزه  اين 
به  باش  مواظب  است! 
 آن دست نزنى! شاگرد كه 
مى دانست استادش دروغ 

هم  شاگرد  رفت.  استادش   ... و  نزد  حرفى  گويد  مى 
پيراهن يك مشترى را بر داشت و به دكان نانوايى 
تازه   و  داغ  نان  دو  و  داد  نانوا  مرد  به  را  آن  و  رفت 
گرفت و بعد به دكان برگشت و تمام عسل را با نان 

خورد و كف دكان دراز كشيد.
 خياط ساعتى نگذشته بود كه بازگشت و با حيرت از 

شاگردش پرسيد: چرا خوابيده اى؟
شاگرد ناله كنان پاسخ داد: تو كه رفتى من سرگرم 
كار بودم، دزدى آمد و يكى از پيراهن ها را دزديد و 
رفت. وقتى من متوجه شدم، از ترس تو، زهر توى 
كتك  از  و  بميرم  تا  كشيدم  دراز  و  خوردم  را  كوزه 

خوردن و تنبيه آسوده شوم!

آب  رفتن  پائين  و  باال   -1 افقي: 
دريا - واحد اندازه گيري طول امواج 
استان  پرجمعيت  دومين شهر   -2
تنبيه  خوشنما-  و  زيبا  زنجان- 
فارس  استان  در  اداري 3- شهري 
و  با قدمت چندهزار ساله- محكم 
قاطع- عقيم 4- پخش و پال- بزرگ 
منشي- قهرمان اسطور هاي يونان- 
ثلث   -5 غش  و  غل  بي  و  خالص 
مسابقه  آسمان!-  اشك  نه-  عدد 
اتومبيلراني 6- ييالق تهران- ناتوان 
نيروي  سرباز   -7 لنگه  سست-  و 
دريايي- رنگ آسمان- قدم يك پا- 
مزرع هاي كوچك و محصور شده 
8- ميانجيگري 9- دورافتاده- كلمه 
شگفتي- پايان شب... سپيد است- 
پناهگاه 10- توان اخر- واگير- رايج 
در  كودك- شهري  رفتن  راه   -11
استان خوزستان- ستون بدن 12-
ميانه-  آسياي  اقوام  از  مادر وطن- 
كف  تمام   -13 « «م  تلفظ  دلير- 
دست يا انگشتان- توان- بخشي از 
سيرابي 14- حاصل- درون- سمبل 
15-كشور 72 ملت- لباس مردانه 

قديمي

عمودي: 1- كنايه از شاعر فصيح- 
آشغال-   -2 كامبوج  كشور  مركز 
نمايش با ساز و آواز- گيرنده امواج 
3- سالك و رونده- ظرف مركب- به 
سر-  پشت   -4 ستودن  نيكويي 
نكوهش  اجتماعي-  ضمير  پيك- 
معروف  شهر  اين  كباب   -5 شاعر 
هيتلر  معاون  دهكده-  است- 
از غصه- تنظيم مقررات  6- مرگ 
پروژه  يك  انجام  براي  كارها  و 
نوشتاري  شيوه  به  بوئيدن-   -7

سخن گفتن- سيستم عاملي براي 
چرمي-  كيسه   -8 همراه   تلفن 
نوميدي- پرده سينما 9- ديد- آجر 
از معروف  نصفه- صداي درد 10- 
ترين خطاطان نستعليق- بي حس 
تاالر  بي دين-  تنيس-  واحد   -11
12- گلخن حمام- درهم پيچيده- 
اسرار- بوي بد 13- مرد عارف- واژه 
پرسش- قابله 14- امضاي گذرنامه- 
-15 پيش  سال  دو  خوشخواني- 

تلفنخانه- دلسردي

پيامك 

*  هنگام عصبانيت نفس عميق بكش و تا 10 بشمار
* با ديگران طورى رفتار كن 

كه دوست دارى با خودت رفتار شود.
* هرگز سعى نكن به ديگران بقبوالنى

 كه حرفت درست است.
* خود را از اسارت زنجيرهاى بدبينى، 

منفى نگرى و نا اميدى آزاد كن.
* به جاى بيزارى از انسان ها از رفتارهاى

 بد آنها متنفر باش.
* به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نكن.

* در فرهنگ لغات خود «شكست»
 را «تجربه» معنا كن
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بانتجاگنىلوارت1
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كدىهبهارتهزن7
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اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

مهد باغ آرزوها
يك نيروى خدماتى نيازمند مى باشد.

32450925

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336
جوياى كار

مردى 55 ساله براى نگهبانى و ... با حقوق 
پايين و بدون بيمه     09389282099

فروش رستوران با موقعيت عالى و تمامى 

امكانات و تجهيزات       09306645219

فروش  كليه  وسايل آرايشگاه زنانه
09335213578

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

مركز فوق تخصصى عروس ويولت 
يك  همكار  خانم  حرفه اى براى همكارى نيازمند است. 

بين مدرس 14و 16    09151609062 

يك نفر خانم و آقا براى همكارى 
در پوشاك نيازمنديم.

بازار نو - پوشاك دادرس
يك نفر فروشنده به صورت تمام وقت 

نيازمنديم.
09158419682

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 يك نفر خانم تنها 
 براى نگهدارى نوزاد و امور منزل 
به صورت شبانه روزى در مشهد 

نيازمنديم.
09155118224 -05138814549

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

ارزان ترين و با كيفيت ترين را از ما بخواهيد  
فروش و تعمير كامپيوتر و لوازم جانبى

Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران  

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

سمسارى ونك
  خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت 
نبش 17 شهريور 32
09365643596   

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

فروش زمين واقع در شهرك 
چهكند ، خيابان مالك اشتر

 نبش نبوت 5 ، 100 متر ، 
حصار شده ، با مدارك قرارداد 
بنياد فى: كارشناسى يا معاوضه 
با ماشين    09158640145

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

پرايد مدل 87 به باال 
نقدا خريداريم.

ترجيحا سفيد و دوگانه
09389282099

زمينى واقع در دشت بجد حاشيه 
جاده آسفات، نزديك برق، داراى 

پالك ثبتى با نازل ترين قيمت 
به فروش مى رسد.
يا معاوضه با ماشين
09153613217

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

خدمات الكترونيك محمودآبادى
تعميرآيفون ، تبديل ضبط و پخش

 به فلش پلير
سيم كشى ساختمان 

32202173 - 09158623356

تعمير موتور آالت كشاورزى 
و صنعتى

برق ، آب ، جوش ، تيلر
نبش غفارى 3 - شيدرى

32221457 - 09156040480

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

فروش سوپرماركت واقع در بيست مترى 
دوم مدرس با موقعيت عالى   زير فى 

تقريبا  13 ميليون       09157268449

فروش پياز زعفران
09011251205

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى 
09157210430

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

رايانه ثامن بيرجند فروش ويژه هفته:
 فلش 8 گيگ ارجينال با گارانتى 12000 تومان

 مونوپاد000 15 تومان

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: آويشن مي توانند ريه ها را تقويت کند، ضد سرفه و خلط آور خوبي است. براين اساس براي درمان سرفه، گلودرد، برونشيت، سياه سرفه، التهابات دستگاه 
تنفس فوقاني و تحتاني همچنين آسم مي توان از آن استفاده کرد. همچنين تيمول و کاروانول مواد موثره ترکيبات فنولي موجود در گياه آويشن است که ترکيبات 
ضدعفوني کننده و بسيار مفيدي هستند. البته اويشن را نبايد افرادي که دچار تب هستند، استفاده کنند چون ميزان تب در آنها افزايش خواهد يافت. 

خواص شگفت انگيز «آويشن»

معجزه نوشيدن آب گرم
 پس از صرف غذا 

داد  نشان  جديد  هاي  پژوهش  نيوز:  سالمت 
نوشيدن آب گرم بعد از هر وعده غذايي معجزه 

بررسي هاي خود دريافتند  مي کند. محققان در 
مصرف آب گرم بعد از هر وعده غذايي به هضم 
و عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک مي کند. 
براي  زيادي  فوايد  گرم  آب  نوشيدن  واقع  در 

موثر  بسيار  وزن  کاهش  در  و  داشته  سالمتي 
است. آب گرم با افزايش دماي بدن، منجر به 
افزايش سرعت سوخت وساز شده و به کاهش 
براي  گرم  آب  همچنين  مي کند.  کمک  وزن 
شست وشوي سيستم گوارشي، بخصوص چربي 
هضم  راحتي  به  را  غذايي  مواد  و  است  مفيد 

مي کند. از ديگر مزاياي نوشيدن آب گرم بعد از 
هر وعده غذايي، سم زدايي بدن است و مشکل 
جاي  به  بنابراين  مي برد.  بين  از  را  معده  نفخ 
استفاده از آب معمولي از آب گرم استفاده کنيد.

مصرف انگور براى 
افزايش شير مادران 

شهرخبر: مصرف آب انگور در دوران شيردهي 
در زياد شدن شير و افزايش کيفيت شير بسيار 
بدن هاي  براي  انگور  همچنين  است،  موثر 
ضعيف, افراد کم خون, افراد الغر و افرادي که 
دچار بيماري هاي روحي و روان پريشي هستند, 
رفع  براي  انگور  مصرف  است.  مفيد  بسيار 
بواسير مفيد است و يبوست را برطرف مي کند, 

همچنين چهره را روشن و زيبا مي کند.

حافظه كودكان، را 
چگونه تقويت كنيم؟ 

 سالمانه: اگر خواهان تقويت حافظه کودک خود 
هستيد و مي خواهيد ذهن وي از رشد و عملکرد 
مناسبي برخوردار باشد از دادن غذاهاي فراوري 
شده، نوشابه هاي گازدار و ديگر غذاهاي ناسالم 
به کودک خودداري کنيد چرا که اين نوع غذاها 
که  هستند  سديم  و  قند  فراواني  مقادير  حاوي 
باعث کند و ضعيف شدن فعاليت هاي مغزي وي 
مي شوند. در اين مطلب چند غذاي مفيد براي 
حافظه کودک را به شما معرفي مي کنيم: غالت 

 کامل، آنتي اکسيدان ها و تخم مرغ. به اين منظور 
نان گندم و ماکاروني استفاده  انواع  از  مي توان 
کرد. آنتي اکسيدان ها را مي توان در انواع ميوه و 
سبزيجات خام پيدا کرد. بسياري از انواع لوبياها نيز 
سرشار از آنتي اکسيدان ها هستند. اسيدهاي چرب 
امگا ۳ را مي توان در روغن زيتون، آجيل، سالمون 

و تن ماهي پيدا کرد. سعي کنيد هميشه در يخچال 
خود ماست، شير سويا و پنير داشته باشيد چرا که 
اين مواد غذايي منبع خوبي از کلسيم محسوب 
مي شوند. مصرف آهن، سطح هوشياري ذهني 

و نيز انرژي بدن افزايش مي دهد. گوشت مرغ، 
ميوه جات خشک  و  لوبياها  قرمز،  انواع گوشت 
به دليل  از منابع خوب آهن به شمار مي روند. 
تحرک باالي کودکان، مصرف حلوا ارده در وعده 
صبحانه، عالوه بر رساندن انرژي الزم به آن ها، 

باعث تقويت حافظه شان هم مي شود.

4 چيزى كه هرگز فكر نمى كنيد 
چاق تان كند

 
فکر  اگر  آفتاب:  نور  از  نيوز: محروميت  سالمت 

مي کنيد خوردن قرص ويتامين D براي جبران 
کمبود نورآفتاب کافيست، اشتباه مي کنيد. مطالعات 
نشان داده، بودن در معرض نور آفتاب مي تواند به 
کاهش وزن کمک کند. حداقل ۲۰ دقيقه در روز، 
زير آفتاب باشيد تا به بدن تان براي چربي سوزي 
کمک کنيد. البته به چند حرکت ورزشي و تحرک 
بدني هم نياز داريد. افزايش باکتري روده: باکتري 
موجود در روده و معده شما، کارهاي زيادي براي 
حفظ سالمتي تان انجام مي دهد. اما باکتري زيادي 
بيشتري  مغذي  مواد  چون  باشد  مضر  مي تواند 
باعث  و  کرده  تلف  را  شما  مصرفي  غذاهاي  از 
چاقي تان مي شود. براي سالمت روده و معده تان، 
بيشتر غذاهاي سالم و خالص بخوريد و آب فراوان 
بنوشيد. تا دير وقت کار کردن: پژوهش ها نشان 
مي دهد کساني که شب کار هستند يا تا ديروقت 
کمتري  کالري  ديگران  به  نسبت  مي کنند،  کار 
مي سوزانند. اگر نمي توانيد زمان کارتان را تغيير 
عرق  و  تحرک  براي  را  زماني  صبح ها  دهيد، 
ريختن اختصاص دهيد. حذف وعده هاي غذايي: 
کمبود تغذيه، بدن تان را وادار به استفاده از ذخيره 
چربي و تبديل آن به گلوکز مي کند. اما زماني که 
بايد اين کار را متوقف کند ولي ادامه مي دهد، تمام 
قندهاي اضافي به عنوان چربي ذخيره مي شوند. 
بنابراين وعده هاي غذايي تان را به موقع بخوريد .

4 چيزى كه هرگز فكر نمى كنيد چاق تان كند

6
ايستگاه سالمت

حوادث

جشنواره ورزشى شهيد فرهادى بسيج 
رسانه خراسان جنوبى برگزار شد 

 
مسابقات انفرادي جشنواره ورزشي شهيد فرهادي بسيج 
رسانه خراسان جنوبي برگزار و نفرات برگزيده مشخص 
شدند. به گزارش خاورستان، مسابقات انفرادي جشنواره 
ورزشي شهيد فرهادي بسيج رسانه خراسان جنوبي عصر 
چهارشنبه ٢٢ مردادماه در کانون فرهنگي ورزشي بسيج 
بيرجند برگزار شد. در رشته تيراندازي در قسمت برادران، 
حسين خسروي چاهک و مجتبي فالحي از پايگاه خبري 
تحليلي خاورستان مشترکا مقام اول، امير غفاري از واحد 
خبر صداوسيما و سعيد کاظمي از خبرگزاري شبستان 
در  کردند.  را کسب  و سوم  دوم  مقام هاي  ترتيب  به 
آواي  روزنامه  از  حسين زاده  رضا  برادران،  دارت  رشته 
خراسان جنوبي، احسان مداح از خبرگزاري فارس و سعيد 
کاظمي از خبرگزاري شبستان به ترتيب مقام هاي اول 
تيراندازي خواهران،  تا سوم را کسب کردند. در رشته 
خانم سيروسي از واحد خبر صداوسيما مقام اول، مهرور 
از خبرگزاري شبستان و فلکي از واحد خبر صداوسيما 
مشترکا مقام دوم و قادري از واحد خبر صداوسيما مقام 
خانم  خواهران،  دارت  رشته  در  کردند.  کسب  را  سوم 
انصاري از خبرگزاري تسنيم مقام اول، خانم ها نصرآبادي 
از روزنامه آواي خراسان جنوبي و کريمي از روزنامه امروز 
از  رمضاني  خانم  و  دوم  مقام  مشترکا  خراسان جنوبي 

خبرگزاري شبستان مقام سوم را کسب کردند.

برگزارى مسابقات روستايى منطقه اى 
بانوان شرق كشور در خراسان جنوبى 

و  روستايي  ورزش هاي  هيئت  سرپرست  فارس: 
گفت:  جنوبي  خراسان  محلي  و  بومي  بازي هاي 
پنج  ميزبان  جاري  مرداد   ٣٠ تا   ٢٧ جنوبي  خراسان 
وزنه  پرتاب  وميداني،  دو  رشته هاي  در  استان کشور 
و واليبال است. عليزاده افزود: اين مسابقات با حضور 
و  شمالي  و  رضوي  خراسان  سمنان،  استان هاي 
گلستان در سه رشته دو وميداني (دووي سرعت ٦٠ 
متر)، پرتاب وزنه و واليبال چهار نفره برگزار مي شود. 
نماينده  عنوان  به  قهرمان  تيم  کرد:  وي خاطرنشان 
به مسابقات کشوري که در  استان هاي شرق کشور 

اواخر تابستان برگزار خواهد شد، اعزام مي شود.
 

 جشنواره ورزش هاى همگانى
 در فردوس برگزار مى شود

فارس : مسئول امور بانوان فرمانداري فردوس گفت: 
به  مناسبت روز دختر جشنواره ورزش هاي همگاني با 
همکاري تمامي رابطان امور بانوان در محل استاديوم 
وي  مي شود.  برگزار  شهرستان  اين  درخشان  شهيد 
تصريح کرد: به مناسبت روز دختر جشنواره ورزش هاي 
در  بانوان  امور  رابطان  تمامي  همکاري  با  همگاني 

محل استاديوم شهيد درخشان طراحي شده است.

 يكى از قربانيان اسيدپاشى در يك 
قدمى از دست دادن چشمانش 

اسيدپاشي  مورد  يک  گذشته  چند شب  خبرنگاران:  باشگاه 
حادثه  اين  پيوست.  وقوع  به  کهنوج  در  نقابدار  دو  توسط 
از  يکي  اسيدپاشي  قربانيان  و  بود  داده  رخ  کهنوج  بازار  در 
تر  ارزان  را  خود  اجناس  که  بود ه اند  شاگردش  و   کاسبان 
از ساير واحد هاي صنفي به فروش مي رساند. البته ٣ نفر مظنون 
دستگير شده اند که ٢ تن از آنان از کاسبان همان محل هستند. 
عامالن اين جنايت از قبل تهديدات خود را نسبت به اسيدپاشي 
کرمان  در  بيمارستاني  مدير  بودند.دکترمصدق  کرده  اعالم 
گفت:يکي از قربانيان از ناحيه چشم مورد صدمات شديدي قرار 

گرفته است که ممکن است موجب نابينايي وي شود.

 خودكشى جوان 26 ساله در بيرجند 
بر اثر اختالفات خانوادگى بوده است

شهرستان  در  ساله   ٢٦ جوان  خودکشي  جزئيات  جنوبي،  خراسان  انتظامي  فرماندهي  اجتماعي  معاون   
روز  چند  دقيقه   ٤٠ و  يک  ساعت  در   : گفت  سرفرازي  محمدرضا  سيد  کرد. سرهنگ  تشريح  را  بيرجند 
گذشته جواني ٢٦ ساله از طبقه هفتم ساختماني در خيابان سجادشهر بيرجند سقوط کرد و جان باخت.

با اطالع مردم به مرکز فوريت هاي پليس ١١٠ بالفاصله عوامل گشتي و کارآگاهان پليس  وي گفت: 
انتظامي  آگاهي خراسان جنوبي به محل مراجعه و موضوع را بررسي کردند. معاون اجتماعي فرماندهي 
خراسان جنوبي ادامه داد : با حضور کارشناسان پليس و اورژانس در محل مشخص شد جوان ٢٦ ساله 
در دم فوت کرده است. سرهنگ سرفرازي گفت: با هماهنگي مقام قضايي، پزشک قانوني جسد متوفي 
ساکن  ساله   ٢٦ جوان  شد  مشخص  پليس  تحقيقات  در  شد.  منتقل  سردخانه  به  جسد  و  کرد  معاينه  را 
اين مجتمع نبوده و بر اثر اختالفات خانوادگي خود به باالي بام اين ساختمان رسانده و از طبقه هفتم 

خود را پرتاب کرده است.

سرقت كيف هاى پول مشتريان بانك
 با كمك برادر بزرگتر

 ١٥٣ کالنتري  به  مراجعه  با  فردي  خبرنگاران:  باشگاه 
شهرک وليعصر به مأموران اعالم کرد که کيف دستي اش 
حاوي مبلغ ٣٧ ميليون تومان وجه نقد سرقت شده است. 
وي گفت: بعد از خارج شدن از بانک مشغول پنچرگيري 
 ماشين شدم که ناگهان جواني اقدام به سرقت کيف پول ها 
بررسي  به  فرار کرد. کارآگاهان  نمود و همراه همدستش 
تصاوير بدست آمده از دوربين هاي مداربسته پرداخته و موفق 
به شناسايي يکي از مجرمين سابقه دار شدند. در تحقيقات 
مشخص شد که برادر متهم نيز داراي سوابق متعدد در زمينه 
سرقت است. در نهايت هر دو نفر شناسايي و دستگير شدند.   

قتل پسر ميانجى در 
دعواى دوستان قديمى

باشگاه خبرنگاران: پسر جواني كه در يك درگيري مرگبار 
پسر ١٧ ساله اي را با ضربات پيچ گوشتي به قتل رسانده بود 
با تاييد حكمش از سوي ديوان عالي كشور به زودي اعدام 
مي شود. اول خردادماه سال ٩٠ به ماموران پليس خبر رسيد 
كه درگيري مرگباري در محله يافت آباد رخ داده است و 
كارآگاهان با حضور در محل به تحقيق پرداختند. بالفاصله 
ضارب دستگير شد و در بازجويي ها با اعتراف به قتل گفت: 
وقتي داشتم با يكي از دوستانم دعوا مي كردم، او خودش را 
دخالت داد و سعي كرد ما را جدا كند. من هم كه عصباني شده 

بودم ضربه اي به او زدم و او هم كشته شد. 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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فروشى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى 

مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله 

درخت زرشك  با استخر ذخيره آب 

و 6 ساعت آب قنات - فى: توافقى            

09155623695

تعمير و سرويس 
آبگرمكن و كولر آبى 

فقط با يك تماس 
آدرس: 17 شهريور 29 - پالك 11 

   همراه:09156653138  

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

   سينما بهمـن
سينماى خانـواده 

سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

دوران عاشقــــىاكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل 

سازمان ها  نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها 

و نشست ها به صورت اجاره واگذار نمايد.

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       
بجد - امالك كوروش 

امالك كوروش  كبير
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اطلس جامع زنان، تدوين شد

استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  مديركل  مهر- 
خراسان جنوبى با اشاره به تدوين اطلس جامع زنان، 
گفت: اين اطلس با استناد به آمار، آسيب هاى حوزه 
شريفى  دهد.  مى  نشان  را  استان  در  خانواده  و  زنان 
در جلسه برنامه ريزى بزرگداشت دهه كرامت اظهار 
كرد: اين اطلس نشان مى دهد كه بيكارى جوانان و 
دختران فارغ التحصيل، افزايش سن ازدواج دختران و 
در    نهايت تجرد قطعى آنها و كاهش شادابى و نشاط 
در ميان زنان از جمله آسيب هايى هستند كه در استان 
وجود دارد. وى كم رنگ شدن احساس كارآمدى در 
بين جوانان، كمبود خودباورى، اعتماد به نفس، روند 
رو به رشد اعتياد و كاهش سن ازدواج در بين جوانان، 
معضالت فرهنگى، وجود ناهنجارى هاى اخالقى را از 
ديگر آسيب هاى استان در حوزه زنان و خانواده عنوان 
كرد. وى تأكيد كرد: البته اين آسيب ها خاص خراسان 
جنوبى نيست و بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد 

كه كل كشور با اين آسيب ها درگير هستند.

رونمايى از كتاب «قبيله گل» 
در آيين نمازجمعه بيرجند

تسنيم- آيين رونمايى از كتاب قبيله گل برگرفته از 
زندگينامه آيت ا... تهامى ظهر ديروز در آيين نماز جمعه 
بيرجند برگزار شد. حجت االسالم رضايى امام جمعه 
بيرجند در اين باره اظهار كرد: خوشبختانه در خراسان 
داريم  زيادى  نخبگان  علمى،  مراجع  بزرگان،  جنوبى 
كه بايد تالش كنيم به شخصيت اين بزرگان بيشتر 
پرداخته شود. وى افزود: جايگاه بزرگى براى عالمان  
خراسان جنوبى  بايد انجام شود زيرا بيرجند و خراسان 
جنوبى از گذشته هاى دور سرزمين فرهيختگانى بزرگ 
بود كه در روزگار خود سرآمد بودند. گفتنى است در 
تأليف اين كتاب 180 نفر از مردم خراسان جنوبى و 
ديگر استان ها براى خاطره گويى از آيت ا... تهامى با 
نويسنده كتاب محمد نظام دوست همكارى  داشتند و 
بيش از 400 خاطره در 504 صفحه درج شده است. 
همچنين در مراسم رونمايى از اين كتاب بيان شد كه 
همسايه مقبره آيت ا... تهامى منزل شخصى خود را 

براى توسعه آرامستان وقف و اهدا كرده است.

اختصاص 17 ميليارد تومان به نهبندان

نهبندان  شهرستان  اعتبارات  درمجموع  خبر-  گروه 
است.  تومان  ميليون  ميليارد 867  جارى 17  در سال 
سرپرست فرماندارى نهبندان با بيان اين مطلب گفت: 
اصلى  هدف  و  ها  شاخص  اساس  بر  اعتبارات  توزيع 
تكميل پروژه هاى نيمه تمام و توسعه كلى شهرستان 
نهبندان است. ابراهيمى با اشاره به اينكه توسعه آبرسانى 
به روستاها، موضوعات آموزشى و راه سازى هدف كلى 
بوده است، گفت: با اعتباراتى كه امسال در حوزه آموزشى 
در نظر گرفته شده است پروژه هاى نيمه تمام آموزش و 

پرورش به طور 100 درصد تكميل خواهد شد.

بانوان درميان، 40 تخته فرش
 براى كمك به عتبات عاليات بافتند

تسنيم- رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات درميان با 
بيان اينكه بانوان اين شهرستان 40 تخته فرش براى 
بازسازى عتبات عاليات بافتند، گفت: مردم اين شهرستان 
در چهار ماهه نخست امسال بالغ بر 100 ميليون ريال 
به عتبات عاليات كمك كردند كه نسبت به مدت مشابه 

پارسال پيشرفت بسيار مطلوبى داشته است.

مؤسسه ميزان به سرمايه گذاران جديد 
واگذار مى شود

بودجه  و  ريزى  برنامه  كميسيون  عضو  خاورستان- 
مجلس شوراى اسالمى گفت: طبق آخرين جلسه اى 
كه در وزارت كشور برگزار شد سه سرمايه گذار جديد 
اعالم آمادگى كردند تا امتياز مؤسسه مالى و اعتبارى 
اظهار  ثروتى،  الرضا  موسى  كنند.  دريافت  را  ميزان 
كرد: سرمايه گزاران جديد توسط وزارت كشور تأييد 
شده اند و در صورت تأييد صالحيت اين افراد توسط 
كارمندان و  با  ميزان  امتيازات  تمامى  بانك مركزى 
شعبات فعال آن در سه استان در اختيار اين گروه قرار 
مى گيرد. تا زمان تعيين تكليف اين موضوع،  هيئت 
تسويه طبق روال قبلى با فروش اموال ميزان طلب 

سپرده گزاران را پرداخت مى كند.

معوقه يك ميليارد و 700 ميليون تومانى 
بنياد شهيد به ايثارگران استان

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان با اشاره 
بنياد  تومانى  ميليون   700 و  يك ميليارد  معوقات  به 
شهيد به ايثارگران، گفت: بنياد به جز پرداخت حقوق 
فعاليت هاى  انجام  توان  درمان،  هزينه  و  ايثارگران 
ديگرى از جمله برگزارى اردوهاى زيارتى را ندارد و 
با كمبود اعتبار مواجه است. معصومى در گردهمايى 
اينكه  به  اشاره  با  فردوس  شهداى  خانواده هاى 
هر  ازاى  به  و  كوچك تر  روز  هر  ادارى  سيستم هاى 
سه نفر نيروى بازنشسته تنها يك نفر نيرو جايگزين 
شده  سخت  بسيار  استخدام  شرايط  گفت:  مى شود، 
است و در حال حاضر 600 نفر نيروى متقاضى كار 
از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان در استان وجود 
دارد وى تصريح كرد: هر شركتى كه ايثارگر و يا فرزند 
شهيدى را به كار گيرد تا پنج سال حق بيمه نيروى به 

كار گرفته توسط بنياد شهيد پرداخت مى شود.

امروز، وزير ارتباطات و فناورى اطالعات به خراسان جنوبى سفر مى كند 

گروه خبر- محمود واعظى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات امروز شنبه 24 مرداد ماه به خراسان جنوبى سفر مى كند. از جمله برنامه هاى 
محمود واعظى در اين سفر احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدا، ديدار با قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان، شركت در جلسه شوراى 

ادارى، افتتاح يك طرح مخابراتى، شركت در نشست خبرى و ديدار با فعاالن حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات است.

رحيم زاده- بيش از 80 درصد مردم خراسان جنوبى از طرح تحول سالمت 
در بيمارستان ها رضايت دارند. مديركل بيمه سالمت خراسان جنوبى در جمع 
خبرنگاران از هزينه كرد 100 ميليارد تومان براى حمايت بهداشتى و درمانى 
در استان در سال گذشته توسط بيمه سالمت خبر داد و افزود: از اين ميزان 
35 ميليارد تومان براى سطح يك روستاييان و شهرهاى زير 20 هزار نفر و 
مابقى براى بخش خصوصى و سطح دو هزينه شده است. حسين خوبان هدف 
از بيمه سالمت را عدالت محورى، ارتقاء سطح كيفيت در ارائه خدمات سالمت، 
و  بيمه اى  بيمه شدگان، رفع همپوشانى  از سوى  بيمه  پرداخت حق  كاهش 
بسط و گسترش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در سراسر كشور دانست 
و با اشاره به  اينكه در حال حاضر 41 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سالمت 
 هستند، گفت: بعد از اجراى طرح تحول سالمت 9 ميليون نفر كه هيچ بيمه اى

نيز  اكنون  هم  و  اند  شده  همگانى  بيمه سالمت  رايگان  به صورت  نداشتند 
افرادى كه زير پوشش هيچ يك از بيمه هاى پايه سالمت يا درمان نيستند، 
مى توانند بدون پرداخت حق بيمه نسبت به ثبت نام اوليه در سامانه اينترنتى 

سازمان بيمه سالمت ايران اقدام كنند. 
خوبان، با اشاره به اينكه تاكنون 522 هزار نفر از جمعيت 730 هزار نفرى استان 
زير پوشش بيمه سالمت قرار گرفته و دفترچه بيمه سالمت همگانى دريافت 
كرده اند، تصريح كرد: از اين تعداد 387 هزار نفر ساكن روستاها و شهرهاى 
از سال گذشته اجراى  افزود:  ادامه  نفر جمعيت هستند. وى در  زير 25 هزار 
طرح ملى بيمه سالمت برون سپارى شده و خدمات بيمه اى از جمله صدور، 
چاپ، تعويض و ابطال دفاتر بيمه به صورت نيابتى به 21 دفتر پيشخوان بخش 
خصوصى استان واگذار شده است. به گفته وى سال گذشته در شهرستان هاى 

بشرويه، درميان، سرايان و سربيشه ادارات سازمان بيمه سالمت فعال شده و 
مردم براى حل مشكالت بيمه اى خود به آنها مراجعه مى كنند.

نمره باالى مردم استان به طرح تحول سالمت

و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  كل  مدير  برزجى- 
نوجوانان خراسان جنوبى  با بيان اينكه اخبار حوزه كودك 
كمتر  سياسى  و  اقتصادى  اخبار  با  مقايسه  در  نوجوان  و 
مورد توجه قرار مى گيرد از توليد ساالنه بيش از 300 خبر 

در بخش كودك و نوجوان استان خبر داد.   
حوزه  خبرنگاران  از  تجليل  مراسم  در  صمدى  عبدالرضا 
اينكه  به  توجه  با  اين خبر گفت:  اعالم  با  استان  كودك 
خبرهاى  از  بيشتر  سياسى  و  اقتصادى  خبرهاى  همواره 
قرار  توجه  مورد  فرهنگى  بخش  در  نوجوان  و   كودكان 
مى گيرد، الزم است رسانه ها در انعكاس اخبار اين حوزه 
بيشتر همكارى كنند. وى با اشاره به وجود استعدادهاى 
كانون  كرد:  اظهار  نوجوانان  و  كودكان  بين  در  فراوان 
كودكان  استعداديابى  با  است  تالش  در  فكرى  پرورش 

كند.  فراهم  خبرى  هاى  عرصه  در  را  حضورآنان  هاى زمينه  كانون  اعضاى  بهتر  آشنايى  بر  تأكيد  با  يادآور صمدى  خبرنگارى  همچون  مشاغلى  با  فكرى  پرورش 
شد: اين امر موجب حساس شدن آنان نسبت به محيط 
اطرافشان شده و موجب مى شود كه در آينده بتوانند از افراد 
موفق در عرصه خبر باشند. وى همچنين بر فعاليت بيش 
از بيش خبرنگاران در عرصه كودك و نوجوان تأكيد كرد و 
 گفت: خبرنگاران به عنوان صداى مؤثر كودكان مى توانند

مسئوالن را از مشكالت دنياى كودكان آگاه كنند. 
گفتنى است در اين مراسم چند تن از خبرنگاران به بيان 
در  را  نوجوان  و  كودكان  و  پرداخته  خاطرات شغلى خود 
اجراى  راهنمايى كردند.  به حرفه خبرنگارى  جهت ورود 
شده  منتشر  اخبار  نمونه  چهار  از  رونمايى  طنز،  نمايش 
ديگر  از  فعال  خبرنگاران  تقدير  و  استان  هاى  رسانه   در 

بخش هاى اين مراسم بود.  

انتقاد يك مدير فرهنگى از كم توجهى به اخبار حوزه كودك و نوجوان

پيكر مطهر پاسدار شهيد«احمد دليل» از رزمندگان 
از  پس  پنجشنبه  روز  مقدس  دفاع  خيبر  عمليات 
قاين  پرور  شهيد  مردم  دستان  بر  باشكوه  تشييع 
شهرستان  اين  ورزگ  روستاى  شهداى  گلزار  در 
آرام گرفت. پيكر مطهر اين شهيد كه تا يك هفته 
سالروز  در  بود  قرار  گمنام  شهيد  عنوان  به  قبل 
شهادت امام جعفر صادق(ع) در تهران تشييع شود، 
احراز هويت و 31  از  بعد  پنجشنبه 22 مرداد  روز 

در  ورزگ  تولدش  محل  روستاى  به  دورى،  سال 
شهرستان قاين منتقل و در آنجا تدفين شد.

در  استان  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  كل  مدير 
گفت:  واالمقام  شهيد  اين  وتدفين  تشييع  مراسم 
به  است  شده  ما  ملت  نصيب  كه  عزتى  و  افتخار 
مقام  رهبرى  و  واليت  خدا،  به  ملت  ايمان  بركت 
امام (ره) و به بركت خون مطهر  معظم رهبرى و 
شهداست. حجت االسالم معصومى افزود: امروز با 

و  انقالب  و  نظام  به  خود  وفادارى  خودتان  حضور 
رهبرى و شهدا را نشان داديد. وى افزود: اين حركت 
عظيم در رابطه با تشييع يك شهيد كه بعد از 31 
جامعه  كالبد  در  اى  تازه  حيات  آمد،  شهر  به  سال 
اسالمى ما به وجود آورد. وى اظهار كرد: امروز دنيا 
به ملت ما افتخار مى كند و اين عزتى كه تا امروز به 
دست آورده ايم و افتخارى كه نصيب ملت ما شده 

است به بركت خون مطهر شهداست.

پيكر شهيد «دليل» در زادگاهش آرام گرفت

رحيم زاده- نمايشگاه دستاوردهاى هنرجويان و هنرآموزان 
هنرستان هاى خراسان جنوبى در قالب 15 غرفه در محل 

نمايشگاه بين المللى بيرجند افتتاح شد.
معاون آموزش متوسطه اداره  كل آموزش و پرورش استان در 
حاشيه افتتاح اين نمايشگاه، هدف از برپايى اين نمايشگاه را 
توسعه رشته هاى فنى و كار دانش با رويكرد آموزش همراه 
با توليد براى افزايش توانمندى هاى  هنرجويان عنوان كرد 
و افزود: 15 غرفه از توانمندى هاى هنرجويان و هنرآموزان 

هنرستان هاى كاردانش و فنى و حرفه اى تمام شهرستان ها 
و آموزشكده سپيده كاشانى، سما و همچنين اداره آموزش و 

پرورش استثنايى در اين نمايشگاه برپا شده است. 
هنرجو  هزار  مشاركت 5  با  نمايشگاه  اين  افزود:  ميرزايى 
در  استان  شهرستان   12 و  105هنرستان  از  هنرآموز  و 
نمايشگاه بين المللى استان داير و افتتاح شده است. وى 
همچنين به برگزارى نهمين جشنواره هنرى هنرستان هاى 
كاردانش كشور اشاره و افزود: همه استان هاى كشور در اين 

جشنواره نمايندگانى داشته و در اين جشنواره 9 گرايش و 
33 رشته و در مجموع 364 نفر به مرحله نخست كشورى 

راه پيدا كرده و 138 اثر به مرحله نهايى راه يافته است.
به گفته ميرزايى اين جشنواره در چند مرحله و از آذرماه 
سال گذشته آغاز شده و هنرجويان پس از رقابت در سطوح 
مختلف، از هر رشته دو نفر به مرحله كشورى راه يافته اند 
و آثارى كه به مرحله نهايى راه يافته در هنرستان ابتكار 
توسط هنرجويان با حضور داوران مورد دفاع قرار گرفته و 

ارزيابى مى شود. وى با اشاره به اينكه مراسم اختتاميه اين 
جشنواره نيز 25 مردادماه با حضور ميهمانان كشورى در 
محل سالن عالمه فرزان بيرجند برگزار مى شود، افزود: در 

اين مراسم از آثار برتر تجليل به عمل خواهد آمد.
دست  هزار   16 امسال  مهرماه  كرد:  خاطرنشان  ميرزايى 
هنرستان هاى  هنرجويان  توسط  دانش آموزى  فرم  لباس 
براى  فرهنگى  ياورى  جامعه  همكارى  با  استان 

دانش آموزان نيازمند آماده مى شود.

نمايشگاه دستاوردهاى هنرجويان و هنرآموزان هنرستان ها افتتاح شد  

اجراى قانون براى آقازاده ها 
سبب اعتماد مردم به قوه قضائيه است

امام جمعه فردوس گفت: اجراى قانون براى آقازاده ها 
قضائيه  قوه  به  مردم  اعتماد  سبب  دانه درشت ها  و 
هفته  در  كه  خوبى  اتفاق  كرد:  اظهار  بابايى  است. 
رفسنجانى  داد، محاكمه مهدى هاشمى  رخ  گذشته 
متوجه  مردم  حكم  صدور  و  محاكمه  اين  با  و  بود 
شدند كه قانون تنها براى ضعفا نيست بلكه به سراغ 

دانه درشت ها و آقازاده ها نيز مى آيد.

وحدت، خنثى كننده توطئه هاى دشمنان

اينكه وحدت توطئه هاى  بيان  با  امام جمعه بشرويه 
مذاكرات  بحث  در  گفت:  خنثى مى كند،  را  دشمنان 
هسته اى بايد بيشتر مراقب باشيم و به آمريكا اعتماد 
نكنيم. شمس الدين اظهار كرد: آمريكايى ها در طول 
ها  فتنه  انقالب مى گذرد  اين  از عمر  كه  36 سال 
انقالب  اين  براندازى  براى  بسيارى  هاى  توطئه  و 
داشتند اما همه آنها با وحدت مردم و پيروى از مقام 

معظم رهبرى خنثى شد.

دشمن امروز به دنبال 
تجزيه كشورهاى اسالمى است

امام جمعه بيرجند با بيان اينكه دشمن امروز به دنبال 
تجزيه كشورهاى اسالمى است، گفت: با بصيرت، عزم 
استكبار  شوم  اهداف  اين  جلوى  مى توانيم  همت  و 
بايستيم. رضايى اظهاركرد: يكى از اهداف مهم استكبار 
جهانى در منطقه منزوى كردن جهان اسالم است و 

سعادتمندى جهان اسالم در مقاومت است.

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

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
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قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان

شيرينى سراى بيرجند

 ابتداى خيابان معلم
جنب بانك سپه 
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مداح: حاج آقاى گرجى
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همراه با قرعه كشى سه كمك هزينه سفر

 به شهر مقدس قم
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روستاى ميمند كرمان با 12 هزار سال قدمتعكس روز 

خبرى درباره دارايى هاى ايران در آمريكا
 

رقم  از  متفاوت  آمار  انتشار  به  اشاره  با  جهانى  بانك 
توافق  از  بعد  نوشت:  ايران  شده  بلوكه  دارايى هاى 
هسته اى فقط دارايى هايى كه به دليل برنامه هسته اى 
ايران بلوكه شده آزاد خواهد شد و هيچ رقمى از دارايى 
نهاد  اين  نمى شود.  آزاد  آمريكا  در  ايران   بلوكه شده 
بين المللى افزود: به طور كلى ارزش تمام دارايى هاى 
ايران كه از سال 1979 مسدود شده به احتمال زياد 

بيش از 100 ميليارد دالر است. 

بيعت القاعده با سركرده جديد طالبان
 

 «ايمن الظواهرى» سركرده القاعده اعالم كرد كه با 
بيعت  طالبان  جديد  سركرده  منصور»،  اختر   «مال 
مى كند و اين مسئله گامى در جهت تقويت روابط دو 

گروه بعد از مرگ مال عمر به شمار مى آيد.

تأييد استفاده داعش از سالح شيميايى  
گروه  احتماال  كه  كرد  اعالم  آمريكا  دفاع  وزارت 
تروريستى داعش در حمله عليه نيروهاى كرد در عراق 
از سالح شيميايى استفاده كرده است. نماينده وزارت 
دفاع آمريكا در مصاحبه با شبكه سى .بى .اس اعالم كرد 
كه اين وزارتخانه اخبار منتشر شده درخصوص استفاده 
داعش از سالح شيميايى عليه كردها در عراق را تاييد 
مى كند. روزنامه وال استريت ژورنال نيز اعالم كرد كه 
آمريكا معتقد است داعش احتماال از گاز خردل در حمله 

به نيروهاى كرد در عراق استفاده كرده است.

سرنگونى بالن جاسوسى اسرائيل در سوريه 

رژيم  بالن  فروند  يك  سوريه  ملى  دفاع  نيروهاى 
گردان  يك  از  تصويربردارى  حال  در  را  صهيونيستى 
ارتش سوريه در منطقه برى الشرقى از توابع استان حماه 
در شمال غرب سوريه هدف قرار دادند. صهيونيست ها  
تصاوير ضبط شده دوربين هاى اين بالن را، در اختيار 

گروه تكفيرى - صهيونيستى داعش قرار مى دادند. 
 

واكنش به تعويق سفر ظريف به تركيه

در خصوص  تركيه  وزيرخارجه  اوغلو»  «مولود چاوش 
تعويق برنامه سفر وزيرخارجه ايران به اين كشور گفت: 
اين طبيعى است كه وزراى خارجه به خاطر برنامه هاى 
 فشرده خود هر از گاهى مجبور به تغيير برنامه مى شوند 
و تعويق اين سفر را نيز بايد در همين قالب ارزيابى كرد.

سناتور آمريكايى، آژانس را تهديد كرد 

ادامه  در  جمهورى خواه  سناتور  گراهام»،  «ليندسى 
آژانس  آمريكايى،  قانونگذاران  تهديدآميز  لفاظى هاى 
بين المللى انرژى اتمى را به قطع كمك هاى مالى، در 
صورت عدم تحويل توافقنامه محرمانه ايران و آژانس 

به كنگره آمريكا تهديد كرد.

بحرين مجددا ايران را متهم كرد 

عوامل  بازداشت  خبر  اعالم  با  بحرين  كشور  وزارت 
انفجار اخير در شهر ستره اين كشور، مدعى شد عوامل 

آن با ايران در ارتباط بوده اند. 

سران فتنه بايد به عنوان خائن و دروغگو مجازات شوند

افشاگرى «مايكل  به  اشاره  با  اسالمى  موتلفه  دبيركل حزب 
لدين» مشاور سابق شوراى امنيت ملى آمريكا مبنى بر درخواست 
سران فتنه از دولت اوباما گفت: انتشار اين نامه بيانگر اين است 
كه جريان فتنه 88 يك اعتراض داخلى و خودجوش به انتخابات 
از سوى موسوى نبوده است. حبيبى افزود: اينكه ايران به دنبال 
توليد بمب اتم بوده دروغ و اتهام بزرگى است كه آنهايى كه چنين گزارشى را دادند عالوه 
بر اينكه به عنوان خائن تلقى مى شوند دروغگويى آنها هم يك مجازات جداگانه دارند.

آيت ا... جنتى: هر چه زودتر وضعيت برجام مشخص شود

 خطيب نماز جمعه تهران گفت: مقامات مسئول هر چه زودتر 
به  المللى  بين  نامه هاى  اينكه جزو موافقت  تكليف برجام و 
حساب مى آيد يا نه را روشن كنند. آيت ا... احمد جنتى بحث 
هسته اى را « مسئله اى ملى» خواند و گفت: اين موضوع، 
جناحى و حزبى و جريانى نيست. نبايد افرادى براى مقاصد اصلى 
خود از اين موضوع استفاده ابزارى كنند. وى گفت: به همه دانشمندان و دست اندركاران 

تبريك مى گويم. در اين شرايط بايد مصلحت ملت را در نظر گرفت.

توافق به مفهوم بهبود روابط با آمريكا نيست 

ايران گفت كه توافق هسته اى به  وزير امور خارجه 
نيست.  آمريكا  و  ايران  ميان  اختالفات  حل  مفهوم 
اين  و  كنيم  را حل  مسئله  يك  ايم  توانسته  فقط  ما 
نيست. ظريف  روابط  بهبود  و  معناى عادى شدن  به 
همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر مخالفت احتمالى 
 كنگره آمريكا با توافق هسته اى، گفت كه فكر نمى كند 

كنگره با اين موضوع مخالفت كند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبرى نبايد 
رنگ و بوى سياسى پيدا كند 

آيت ا... جنتى به انتخابات آتى مجلس شوراى اسالمى 
و مجلس خبرگان اشاره كرد و گفت: انتخابات مجلس 
خبرگان نبايد هيچ رنگ و بوى سياسى پيدا كند. وى 
كه  را  افرادى  تا  هستند  اين  دنبال  به  برخى  افزود: 
صالحيت ندارند با ضرب و زور وارد مجلس خبرگان 
كنند كه اگر اين كار رخ دهد، خسارت هاى زيادى به 

انقالب و كشور وارد مى شود. 

نامه مطهرى به اژه اى درباره مهدى هاشمى

قوه  اول  معاون  به  خطاب  نامه اى  در  مطهرى  على 
قضائيه، به سخنان اخير وى در مورد مهدى هاشمى 
واكنش نشان داده و تاكيد كرده كه هر اعتراضى نبايد 

مصداق جرم و تضعيف قوه قضائيه تلقى شود.

توصيه جالب يك نماينده به احمدى نژاد

جعفرزاده عضو فراكسيون رهروان واليت مجلس در 
خصوص شكايت سريالي مقامات دولت دهم از برخي 
 دولتمرادن حسن روحاني خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد 
كه اين شكايت ها آخرين حركت براي گم كردن اصل 
موضوع و رد گم كني باشد از اين رو توصيه من به 

دولت هاي نهم و دهم، عذرخواهي از مردم است.

سليماني به مسكو سفر نكرده است

سرگئي ريابكوف معاون وزير خارجه روسيه در واكنش به 
اخباري مبني بر سفر يك ژنرال ايراني به مسكو گفت كه 
ژنرال سليماني به روسيه سفر نكرده است. رسانه هاي 
غربي اخيرا مدعي شده بودند كه سردار سليماني طي 

يك سفر برنامه ريزي شده به مسكو رفته است.

غرويان: هشت سال بداخالقى سياسى 
در كشور اوج گرفت

برخى  از  جلوگيرى  براى  كرد:  اظهار  غرويان  محسن 
بداخالقى هاى سياسى كه متاسفانه شاهد آن هستيم، 
زعماى قوم بايد آتش بس اعالم كنند. بايد ديد واقعا از اين 
بگم بگم ها و افشاگرى ها چه نتيجه اى جز ياس و نااميدى 
جامعه به دست آمده؟. وى يادآور مى شود كه متاسفانه 
حدود هشت سال بداخالقى هاى سياسى در كشور اوج 
گرفت و برگشتن به فضاى سالم و اسالمى زمان بر است.

وقتى ظريف به عربستان فِن بدل مى زند

چگونه ديپلماسى معادالت منطقه اى را تغيير مى دهد 
نوشت:  خبرآنالين  در  پويا  جعفرى  سعيد 
ظريف پس از بازگشت از وين بالفاصله دور 
تازه اى از سفرهاى منطقه اى خود را كليد 
زد. مقصد هايى كه با رصد آنها مى توان 
يافت.  دست  معنادارى  توالى  و  ترتيب  به 
ظريف از زمانى كه كليد وزارت خارجه را 
مجموعه  و  خود  اولويت  گرفت  دست  به 
تحت امرش را حل و فصل پرونده هسته 
اى تعريف كرد. پس از قريب به دو سال 
دست و پنجه نرم كردن با همتايان غربى 
هدف  به  را  پرونده  اين  توانست  باالخره 
موفقيت  اين  باد  در  اما  ظريف  برساند. 
نخوابيد و بالفاصله پس از بازگشت از وين 
دكترين سياست خارجى خاورميانه اى خود 
را تبيين و عملى كرد. او ابتدا در اظهارات 
از لزوم گسترش همكارى هاى منطقه اى 
با كشورهاى همسايه سخن گفت و تالش 
 كرد با اين اقدامات از حجم حساسيت هاى 

عربى براى ايراِن پسا توافق بكاهد.

 مقاله ظريف در روزنامه هاى 
مصر و لبنان

انتشار  با  سپس  كشورمان  خارجه  وزير 
و  مصر  عربى  هاى  روزنامه  در  اى  مقاله 
اى  خاورميانه  خارجى  سياست  ابعاد   لبنان 
باز  آغوش  از  او  كرد.  تئوريزه  را  ايران 

اعراب سخن گفت  با  براى مواجهه  ايران 
و از سخاوتمندى ايرانى ها براى در اختيار 
بومى  هاى  آورى  فن  و  علم  دادن  قرار 
ظريف  داد.  خبر  عربى  كشورهاى  براى 
با  امنيتى  مجمعى  داد  پيشنهاد  همچنين 
حضور كشورهاى منطقه تشكيل شود تا با 
همراهى يكديگر ثبات و امنيت خاورميانه را 

بدون حضور كشورهاى غربى تامين كنند. 
 ظريف در واقع به الگوى امنيت دسته جمعى 
منطقه اى اشاره كرد كه از اين طريق مقوله 
امنيت به مفهومى مشترك ميان بازيگران 

منطقه اى تبديل مى شود. 

رياض با شيوه جديد ايران 
منزوى مى شود

جديد  شيوه  با  كه  دريابد  بايد  رياض 

تعاملى كه ايران در پيش گرفته، به تدريج 
در تنگناهاى بيشترى گرفتار خواهد آمد 
در  مثبتى  ديپلماسى  كه  صورتى  در  و 
ساختن  منزوى  در  تنها  نه  نگيرد  پيش 
اين  بلكه  است،  خورده  شكست  ايران 
بار خودش در كل منطقه منزوى خواهد 
شد.وزير خارجه كشورمان سپس نخستين 

دور سفرهاى منطقه اى خود پس از توافق 
عراق  و  كويت  قطر،  زد.  كليد  را  وين 
ايران  ديپلماتيك  تيم  ابتدايى  مقصدهاى 
بودند. اين كشورها با هوشمندى انتخاب 
با  ايران  كه  شرايطى  در  بودند.  شده 
عربستان، امارات و بحرين روابط مناسبى 
همسايه  كشورهاى  ظريف  آقاى  ندارد 
ديگرى كه در همين حد و حدود تعريف 
مى شوند را انتخاب كرد. قابل پيش بينى 
بود كه برخورد مقامات عراقى تا چه اندازه 

با وزير خارجه كشورمان گرم باشد اما نوع 
همچنين  و  كويت  و  دوحه  در  استقبال 
اظهاراتى كه مقامات ارشد اين دو كشور 
آوردند  زبان  به  ظريف  دكتر  با  ديدار  در 
جملگى نشان از انتخاب صحيح نخستين 
اى  منطقه  سفرهاى  براى   مقصدها 

تيم ديپلماسى كشورمان داشت. 

سفر به تمام كشورهاى
 همسايه عربستان

 وزير خارجه كشورمان در بازگشت به تهران 
و پس از مدتى پذيرايى از همتايان اروپايى، 
بار ديگر بار سفر بست و اين بار لبنان، سوريه، 
پاكستان و هند را انتخاب كرد. ظريف با اين 
ماه  يك  از  كمتر  اى  بازه  در  كه  سفرها 
صورت پذيرفت تقريبا به تمامى همسايگان 
عربستان سفر كرد و همه اين پايتخت ها 
هم استقبال گرمى از نماينده كشورمان به 
از  پس  طرفى  بى  ناظر  هر  آوردند.  عمل 
مشاهده و مانيتور اين سفرها و همچنين 
جنس استقبال و اظهاراتى كه در اين ديد 
 و بازديدها ميان طرفين رد و بدل شده در 
منزوى  خاورميانه  در  ديگر  ايران  يابد  مى 
نيست. راهبردهاى فعاالنه دستگاه سياست 
به  را  رياض  رفته  رفته  كشورمان  خارجى 
سمت انزواى هر چه بيشتر سوق مى دهد. 

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    
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