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وضعيت ميزان در برموداي
 تصميم ها گم نشود!

*هرم پور

 از چند ماه قبل که ماجراي مؤسسه ميزان اتفاق افتاد 
 همه منتظر بوديم تا شخص يا نهادي پاسخگو براي 
سوال هاي بي شمار، ابهامات ايجاد شده و مطالبات مردمي 
باشد. طبق روال هميشه متأسفانه نه کسي پاسخگو بود و 

نه به صورت صريح و شفاف با مردم صحبت مي شد. 
 مسئولين محترم مثل هميشه موضوع را «در دست 
بررسي» داشتند و مديران وقت مؤسسه نيز آينده ماجرا 

را منوط به تصميم هاي مسئولين مي دانستند. 
 در اين ميان صدها شهروند عزيز هم بودند که بخشي از 
سرمايه هاي خود را در اين مؤسسه به امانت سپرده بودند 
و حاال به حق، مطالبه بازگشت اصل سپرده و مبالغ سود 
وعده داده شده را داشتند. پاداش بازنشستگي يک کارمند، 
پول حاصل از فروش يک ملک، مبلغي از تقسيم يک 
ارث خانوادگي، بخشي از وام اخذ شده از يک بانک ديگر 
يا سپرده اي حاصل از فروش منزل يا زمين و يا خودرو، 
 به اميد کشيدن دستي به صورت زندگي و استفاده اي 
همان  جزو  همه  و  همه  مقتضي،  شرايط  در   مناسب 
سرمايه هايي بودند که حاال عامل نگرانِي دل شده بودند. 
سهامداران  از  تعدادي  افراد،  اين  بر  عالوه  حتي   
شرکتها و يا برخي از اعضاي هيئت مديره کارخانه ها 
نيز بخشي از سهام اعضاي خود را سپرده گذاري کرده 
بودند تا در آينده بتوانند از آن به صورت مناسب تري 
اين  در  بود که  و واضح  بديهي  استفاده کنند. کامًال 
ميان، وقتي پول شهروندان در مؤسسه اي به هر دليل 
بلوکه شده و از سوي ديگر فرد يا نهادي پاسخگويي 

مناسبي ندارد، چه اتفاقي خواهد افتاد. 
 وضعيت شرکت پديده، بي اعتمادي مردم و بيرون کشيده 
شدن حجم بااليي از سپرده ها از صندوق ميزان، پخش 
شايعات و تصريح بر احتمال عدم بازگشت اصل پول، 
 باعث شد شرايط روز به روز سخت تر و تصميم گيري ها 
دشوارتر و نگراني مردمي نيز بيشتر شود. (ادامه در صفحه ٢)

يادداشت

خراسان جنوبى، بهترين مسير براى ارتباط با افغانستان
تأمين آب، عمده ترين دستور كار در توسعه مرزها

در نشست استانداران منطقه پنج كشور عنوان شد:

صفحه ٧

 مديرعامل توانير گفت: در حال حاضر نرخ پرداختي هزينه برق به صورت تصاعدي متناسب با افزايش 
مصرف زياد مي شود، يعني هرچه ميزان مصرف افزايش يابد هزينه ها واقعي تر مي شود و قرار نيست که 
طرح جديدي مبني بر جريمه مشترکين پرمصرف وضع شود. آرش کردي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه 
اظهار کرد:  در تمامي قبوض برق ميزان مصرف و هزينه  آن و حتي حالت تصاعدي درج شده است، 

برنامه اي براي جريمه پر مصرف ها وجود ندارد. 

طرح جريمه مشتركين پر مصرف برق منتفى است 

انسان، راه يا وسيله نقليه 
كدام عامل پيشتازترند؟

هفته هاى پايانى شهريور ماه را سپرى مى كنيم 
و بى گمان هر يك به فكر مسيرى براى گذراندن 
اين آخرين روزهاى تابستانى هستيم ...

طرح كاهش نرخ طالق در استان 
عملياتى مى شود 
 سى و دومين جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان با حضور 
حجت االسالم گيوى نهاوندى استاد حوزه و دانشگاه و اعضاى شورا 
در دفتر امام جمعه بيرجند برگزار و ...

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

دختر عـزيزمان اعظم ميابادى
خبر مسرت بخش مدرك دكترا كه نشان از لياقت و شايستگى 

شما مى باشد، باعث خوشحالى اينجانبان شد
موفقيت روزافزون تان را از درگاه يزدان پاك آرزومنديم.

پدر و مادرت

مديرعامل و هيئت مديره اتحاديه مصرف فرهنگيان
 خراسان جنوبى

بدينوسيله انتخاب اتحاديه مصرف فرهنگيان به عنوان 
اتحاديه برتر استان در دهمين جشنواره تعاونى ها و كارآفرينان برتر 

تبريك عرض مى نماييم.

شركت كيان تابان ايرانيان

جناب آقاى مهندس ياسر رضائى
مديرعامل محترم شركت تعاونى فراگير ملى هنرمندان

انتخاب شما را به عنوان كارآفرين برتر استان
  كه نشان از لياقت شماست، تبريك عرض نموده

 سالمتى و سربلندى بيش از پيش تان را آرزومنديم.

خانواده

تقدير و تشكر

از مساعدت و همكارى هاى وراث مرحوم مزروعى و مرحوم دشتى
 بابت پيگيرى و سند خوردن پالك 246 اصلى بيرجند مشهور به اراضى موسوى

 و همچنين زحمات بى دريغ

 مسئولين محترم استاندارى و فرماندارى 
و ساير سازمان هاى ذيربط و تالش هاى وكيل قانونى مردم در پالك مذكور 

كمال تشكر را داريم 
 اميد است با حسن نيت كليه عزيزان كار تفكيك قطعات نيز به زودى انجام

 و پرونده اراضى براى هميشه بسته شود.

جمعى از مالكين 

آگهي مناقصه شركت كوير تاير
شركت كوير تاير در نظر دارد: ارائه خدمات پرستاري و پوشش فعاليت هاي مرتبط با 

آن را از طريق مناقصه براي مدت يك سال به شركت هاي خدمات بهداشتي و درماني 

 واجد صالحيت كه داراي تاييديه معتبر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

مي باشند، واگذار نمايد.

از كليه شركت هاي متقاضي واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ نشر آگهي نسبت 

به دريافت اسناد مناقصه اقدام و تا پايان وقت اداري سه شنبه 94/6/24 براى تحويل 

پاكت پيشنهادي در مناقصه به واحد تداركات كارخانه واقع در كيلومتر 11 جاده بيرجند 

- كرمان مراجعه و يا ارسال نمايند. 

محيط  و  ايمني   ، بهداشت  واحد  سرپرست  تكميلي  اطالعات  به  نياز  صورت  در  ضمنا 

زيست با شماره 32255444 داخلي (479) آماده پاسخگويي خواهد بود.

شركت كويرتاير در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
روابط عمومي شركت كويرتاير

آگهي مزايده محدود شماره 86 شركت كويرتاير

شركت كوير تاير در  نظر دارد: محصول باغات پسته خود را به صورت سر درختى به 
دعوت  متقاضيان  ازكليه  لذا  رساند.  فروش  به  مزايده  طريق  از  تن  ده  تقريبى   ميزان 

دوشنبه  اداري  وقت  پايان  تا  حداكثر  را  خود  كتبي  پيشنهاد  بازديد  از  پس  شود  مى 

94/06/23  در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به نشانى بيرجند - كيلومتر 

11 جاده كرمان تحويل نمايند. شركت كوير تاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات 

مختار است.

تلفن تماس: 32255366    روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهي مزايده شماره  87 شركت كويرتاير
اسقاطى  هاى  (كانال  ضايعاتى  سيمكو  ورق  مقدارى  دارد:  نظر  در  تاير  كوير  شركت 
ايرواشرها و هواكش ها) موجود در كارخانه به ميزان تقريبى 8 تن از طريق مزايده يكجا 

به فروش برساند. متقاضيان مي بايست پس  از بازديد پيشنهاد كتبي خود را حداكثر تا 

پايان وقت اداري دوشنبه 94/06/30 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به 

نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند. شركت كويرتاير در رد يا قبول 

يك يا همه پيشنهادات مختار است.

تلفن تماس: 32255366     روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهي مزايده شماره 88 شركت كويرتاير
محل  در  موجود  نياز،  بر  مازاد  فلزى  قرقره  تعدادى  دارد:  نظر  در  تاير  كوير  شركت 

كارخانه را از طريق مزايده يكجا به فروش برساند. متقاضيان مي بايست پس از بازديد 

پايان وقت اداري دوشنبه 94/06/30 در پاكت دربسته  تا   پيشنهادكتبي خود را حداكثر 

تحويل  كرمان  جاده   11 كيلومتر   - بيرجند  نشانى  به  شركت  اين  تداركات  واحد  به 

نمايند.

شركت كوير تاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار است.

تلفن تماس: 32255366     روابط عمومى شركت كويرتاير

اطالعيه شركت بسيجيان
جلسه مجمع عمومى "نوبت دوم" شركت تعاونى توليدى توزيعى 
بسيجيان امام (ره) امروز شنبه 94/6/21 ساعت 4 بعدازظهر در 
دعوت  محترم  اعضاى  از  شود.  مى  برگزار  توحيد  مسجد   محل 

مى شود در جلسه مزبور شركت فرمايند.
هيئت مديره

استخــدام 
شركت پخش بهنوش

جهت  راه اندازى الين انحصارى فروش محصوالت 

شركت بـه پــخش
بازارياب با سابقه استخدام مى نمايد.

تلفن: 09155611064-32253309

 اعطاى نمايندگى رسمى
 بيمه كار آفرين

در استان خراسان جنوبى
شرح در صفحه آخر

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

همكار ارجمند جناب آقاى ضيايى
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان 

تسليت عرض مى نماييم.

پرسنل شركت فراز پريمر فردوس
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 بر اساس ضوابط مالي ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئيس جمهور ابالغ شد، 
به گزارش الف، افزايش ۱۰ درصدي حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عيدي ۷۵۰ هزار توماني 
است. پيشنهاد شده  کارمندان 

ميزان پيشنهاد افزايش حقوق و عيدى 95
وضعيت ميزان در برموداي

 تصميم ها گم نشود!

(ادامه از صفحه ١) هنوز هيچکس پاسخي براي مردم 
نداشت که چگونه مؤسسه اي که سالها با شعب مختلف 
و متعدد در سه استان بزرگ شرق کشور فعاليت مي 

کرد، به يک شب غيرقانوني و فاقد مجوز اعالم شد. 
چرا و با چه هدفي و چه قصدي و چه تدبيري با چند 
 مصاحبه و اعالم موضع، به دامنه فراگير نگراني هاي 
مردم افزوده مي شد؟. بخش ناديده و ناگفته ماجرا 
نيز  و  ها  دارايي  و  اموال  وضعيت  حتي  بود؟.  چه 
شرايط کارمندان خود مؤسسه چه مي شد؟ و يا در 
آينده با تغيير سياست ها، باز هم به چنين مؤسساتي 

مجوز ايجاد يا ادامه کار داده مي شد؟.
 اين ها دهها سوالي بود که در اين ماه ها به بخشي 
از آن رسيديم و هنوز بخش هايي از آن در برموداي 

تصميم ها و برنامه ريزي هاي نانوشته، گم است. 
  اما اين روزها که از يک سو حجم بااليي از پيام هاي 
ارسالي خوانندگان عزيز به مطالبه تعيين تکليف اين 
مؤسسه و سپرده هايشان اختصاص داشته و از سوي 
ديگر وضعيت شرکت پديده نيز تا حدودي مشخص 
باره  اين  در  توان  مي  بيشتري  اميدواري  با  شده، 
صحبت کرد و نوشت؛ اما نه از زبان مديران، بلکه از 
زبان مردم؛ که زبان مردم، زبان حق، زبان صراحت 
و  همدلي  زبان  و  شفافيت  و  يکرنگي  زبان  لهجه، 
همراهيست: شهروندان قدردان پيگيري هاي مکرر 
و مداوم نمايندگان خود به ويژه نماينده محترم مردم 
بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراي اسالمي 
بر  تأکيد  اما  هستند،  محترم  استاندار  نيز شخص  و 

ادامه آن تا حل ماجرا دارند. 
 مردم با توجه به شرايط حساس کشور و احتمال سوء 
استفاده هاي متعدد از مطالبات به حق خود، رويکردهاي 
اعتراضيشان را به سمت ارائه مطالبه از مجراي قانوني 
سوق داده اند که اين مهم، هم قابل تقدير و ستايش و 
هم قابل توجه براي مسئولين و هم بدون شک کارساز و 

براي به نتيجه رسيدن، دست يافتني تر است.
صوت  به  دارند  تقاضا  مديران  و  مسئولين  از  ولي   
مستمر اطالع رساني الزم را داشته باشند و شرايط 
دارند  تأکيد  نمايند. شهروندان  تشريح  را  و وضعيت 
آنقدر سعه صدر و صبوري در وجودشان هست که 
اگر هر تصميمي اتخاذ شد به شرط آنکه با شفافيت 
نيز اصل حقشان را  و چاشني اعتماد همراه باشد و 
آن  براي تحقق  و  بپذيرند  را  آن  دارد،  نگه  محفوظ 
تالش کنند. آنها مي گويند کداميک از شما با وجود 
ابهام در سرنوشت چند ده ميليون سرمايه شخصي،  
چنين  که  گذاريد  مي  بالين  بر  سر  آرامش  با  شب 
توقعي از ما داريد؟. بنابراين توقع مردم از مسئولين، 
پرهيز از طوالني شدن موضوع، درک واقعي و متقابل 
شرايط سپرده گذاران  و پاسخگويي مستمر براي رفع 

نگراني هاست. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

اعمال تغييرات در جريمه هاى رانندگى در شهريور

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي با اشاره به اينکه 
و  راهنمايي  مقررات  رانندگان  درصد   ۹۰ از  بيش 
رانندگي را رعايت مي کنند، افزود: تنها درصد کمي 
اصرار بر تخلف دارند و باعث بي نظمي و بروز حادثه 
براي خود و ديگران مي شوند که برخورد قاطع و بدون 
اغماض بايد در دستور پليس براي اين دسته از خاطيان قرار گيرد. به گزارش 
عصرايران، سردار مهري با اشاره به قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي 
و جرايم رانندگي که در سال ۸۹ به تصويب رسيد و در سال ۹۰ ابالغ شد، 
گفت: سختگيرانه تر شدن اين قانون باعث شد ما شاهد کاهش تخلفات 
حادثه ساز باشيم از اين رو با پيشنهاد دو برابر شدن جريمه هاي رانندگي در 

ماه شهريور که مرگبارترين ماه سال است به دليل افزايش سفرموافقيم.

نهضت حمايت از خانواده معلوالن و سالمندان 
در سال آينده آغاز خواهد شد

از  حمايت  نهضت  از  بهزيستي  سازمان  معاون 
در  نهاد  اين  توسط  سالمندان  و  معلوالن  خانواده 
نژاد  نحوي  ايرنا،  گزارش  به  داد.  خبر  آينده   سال 
معلوالن  درصد   ٩٧ که  اين  به  اشاره  با 
نگهداري بهزيستي  نظر  تحت  مراقبتي  مراکز  در  سالمندان   و 
بيشتر مردم در زمينه نگهداري معلوالن در   : اظهار کرد   نمي شوند، 
داشته  آنها  براي  حمايتي  برنامه  بايد  رو  اين  از  دارند،  مشکل  منزل 
و  معلول  خانواده  هزار  پنج  براي  حاضر،  حال  در  افزود:  وي   باشيم. 
سالمند برنامه اي تحت عنوان مراقبين خانگي يا توانبخشي مبتني بر 

خانواده به صورت آزمايشي اجرا مي شود. 

فقط 7 درصد مصرف آب متعلق به مردم است 

عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس با بيان اينکه ميزان مصرف آب، عامل 
تشديد بحران است و مصرف در حال افزايش است، 
گفت: وزارت نيرو و جهاد کشاورزي براي مديريت 
بحران آب و مصرف آن برنامه ارائه دهند. به گزارش 
بولتن نيوز، توکلي با بيان اينکه جهادکشاورزي بايد سطح زير کشت را پايين 
بياورد، تصريح کرد: مردم فقط ٧ درصد آب کشور را مصرف مي کنند و اگر 
٢٠ درصد در مصرف آب که مردم مصرف مي کنند، صرفه جويي کنيم، فقط 
برابر ١,٥درصد آب کشور است.وي با اعالم اينکه کشاورزي ٩٠درصد آب 
کشور را مصرف مي کند گفت: اگر اين ميزان را به ٧٠درصد کاهش دهيم به 

اندازه همه آب مصرفي مردم صرفه جويي مي شود.

پخش  و  پااليش  امور  در  نفت  وزير  معاون    
شدن  سرويس  وارد  با  گفت:  نفتي  هاي  فرآورده 
واحد  و  بندرعباس  پااليشگاه  سازي  بنزين  طرح 
در  بنزين  توليد  اصفهان،  پااليشگاه  ايزومريزاسيون 
افزايش  ليتر  ميليون  چهار  امسال  پايان  تا   کشور 

يابد. مي 
اينکه مقدار  بيان  با  ايرنا، عباس کاظمي  به گزارش   
ميليون   ١٠ حدود  اکنون  هم  بنزين  روزانه  کسري 
را  کشور  هاي  پااليشگاه  توليد  حجم  است،  ليتر 
تا  اميدوارم  افزود:  و  کرد  عنوان  ليتر  ميليون   ٦٦
بنزين  طرح  شدن  سرويس  وارد  با  امسال  پايان 
ايزومريزاسيون  واحد  و  بندرعباس  پااليشگاه  سازي 
سه  افزايش  سبب  ترتيب  به  که  اصفهان  پااليشگاه 
مقدار  شود  مي  بنزين  توليد  ليتري  ميليون  يک  و 

ليتر برسد. ٦ ميليون  بنزين به  کسري 
وي اظهار کرد: با وارد مدار شدن واحد بنزين سازي 
نيازي  ديگر  تنها  نه  فارس  خليج  ستاره  پااليشگاه 
فهرست  در  ايران  بلکه  نيست  بنزين  واردات  به 
نفتي قرار خواهد گرفت. اين فرآورده  صادرکنندگان 

ذخاير کنوني بنزين کشور باالي يک 
ميليارد ليتر و مقدار خوب و مطمئني است

اندکي  را  کنوني  شرايط  در  بنزين  واردات  وي حجم 
بيان  با  و  کرد  عنوان  روز  در  ليتر  ميليون   ٦ از  بيش 
شود،  مي  برداشت  ذخاير  از  کشور  نياز  بقيه  اينکه 
درباره مقدار کنوني ذخاير بنزين، تصريح کرد: ذخاير 
مقدار  و  ليتر  ميليارد  يک  باالي  کشور  بنزين  کنوني 

ملي  شرکت  مديرعامل  است.  مطمئني  و  خوب 
اينکه  بيان  با  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  و  پااليش 
جي»  پي  «ال  و  جي»  ان  «سي  مصرف  افزايش 
سبب شد مصرف بنزين در سالهاي ٩٣ و ٩٤ نسبت 
به سال ٩٢ رشدي نداشته باشد، به افزايش ظرفيت 
کرد  اشاره   ٩٣ به سال  نسبت   ٩٤ در سال  پااليشي 
کارت سوخت  درباره  گيري  آخرين تصميم  درباره  و 
زيرا  شد،  خواهد  حفظ  سوخت  کارت  گفت:  نيز 
ريزي  برنامه  و  مصرف  بحث  در  وسيعي   اطالعات 
نرخي  تک  با  کاظمي،  گفته  به  دهد.  مي  ما  به 
بنزين  اتمام  و  آذرماه  يکم  از  بنزين  قيمت  شدن 
دليل  به  سوخت  هوشمند  کارت  حفظ  توماني،   ٧٠٠ 
پيش بيني آينده مصرف بنزين و برنامه ريزي براي 

بود. خواهد  مفيد  آن 

توليد بنزين تا پايان امسال 4 ميليون ليتر افزايش مى يابد

 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با 
طرح  اجراي  راه  ادامه  در  اينکه  بر  تاکيد 
و  ساز  بايد  حتما  همگاني،  سالمت  بيمه 
از  بيمه  حق  پرداخت  براي  مناسبي  کار 
سوي افرادي که توان مالي الزم را دارند 
فراهم شود، تاکيد کرد: البته رويکرد کلي 

دولت اين است که بيمه سالمت همگاني 
معيشت  تامين  لحاظ  به  که  افرادي  براي 
رايگان  صورت  به  هستند  مشکل  دچار 
با  گفتگو  در  کبير  محمدجواد  يابد.  ادامه 
مبني  شنيده هايي  به  واکنش  در  ايسنا، 
همگاني  سالمت  بيمه  حق  دريافت  بر 

کرد:  اظهار  باالتر  مالي  توان  با  افراد  از 
فاقد  افراد  از  ما  برآورد  گذشته  سال  در 
تا  شش  درمان،  بيمه  هرگونه  پوشش 
هشت ميليون نفر بود اما در نهايت بالغ بر 
رفتند  بيمه  پوشش  تحت  نفر  ميليون   ١٠
و تخمين مي زنيم هنوز يک تا دو ميليون 

نفر ديگر باقي مانده باشند. وي ادامه داد: 
حق بيمه افراد در يک سال اول از سوي 
دولت پرداخت شد اما براي ادامه راه، حتما 
بايد ساز و کار مناسبي براي پرداخت حق 
بيمه از سوي افرادي که توان مالي الزم 

را دارند فراهم شود. 

بيمه سالمت همگانى پولى مى شود؟ 

امروز 21 شهريور 1394 مصادف با
 28 ذى القعده 1436 و 12 سپتامبر 2015

روز سينما 

مشروطه  خواه  مجاهد  و  مبارز  روحاني  شهادت 
«شيخ محمد خياباني» (١٢٩٩ش) 

تولد جالل معيريان چهره پرداز (١٣٢٠ ش)
امام خميني (ره) در پيامي به ملت ايران، فاجعه 
به  را  مردم  و  گفت  تسليت  را  شهريور   ١٧ روز 

ادامه مبارزه دعوت کرد.(١٣٥٧ش)

مسلمان محدث  طبراني»  «ابوالقاسم   وفات 
(٣٦٠ ق) 

سفالگر،  پيكرتراش،  شهوق،  چنگيز  درگذشت 
نقاش (١٣٧٥ش)

تاريخ  در  ماه  به  شوروي  موشك  اولين  اصابت 
تحقيقات فضايي (١٩٥٥م) 

زن   اولين  دالروش»  «ِريموند  خانم  درگذشت 
خلبان رسمي  جهان (١٩١٩م)

در  متفقين  توسط  آلمان  اشغال  قرارداد  امضاي 
لندن در جريان جنگ  جهاني  دوم (١٩٤٤م)

تقويم مناسبت هاى  روز

متأسفانه چون  يا  مقابل) خوشبختانه  از ستون  (ادامه 
نويسنده اين يادداشت در ميزان سپرده اي ندارد و نيز 
چون قرار نيست يکطرفه به محکمه و قاضي برويم، 
اجازه دهيد صحبت آخر را هم با شهروندان عزيز داشته 
باشم و آن هم اينکه پيگيري هاي مسئولين در مرکز 
که  همانگونه  و  دارد  ادامه  جديت  با  تهران  و  استان 
ذکر شد با تغيير شرايط در وضعيت اموال و ساخت و 
سازهاي شرکت پديده و مجوز جديد دادستاني مشهد 
به اين شرکت و اعالم نظر دادستان محترم کل کشور 
که در خبرها هم آمد، به نظر مي رسد با توجه به وابسته 
بودن مشکالت اين دو مجموعه(يعني پديده و ميزان)، 
خبرهاي خوبي از وضعيت سپرده هاي مؤسسه ميزان نيز 

در آينده نزديک در راه باشد. 
 در اين ميان رسانه ها نيز به شرط همراهي مردم، بدون 
تعارف مطالبه پاسخ مناسب و شفاف از مسئولين را خواهند 
داشت. اميدواريم پيگيري هاي قانوني، صبوري و متانت 
شهروندان و نيز جديت مسئولين استان به زودي باعث 

بدست آمدن نتايج بهتري در اين خصوص شود.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

 گـچ كـارى و گـچ بـرى پـذيـرفتـــه مى شـود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)     09159658659

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

   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

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول"
شركت تعاونى مصرف راه و ترابرى بيرجند

شماره ثبت: 236       شناسه ملى: 10360010916      تاريخ انتشار: 94/6/21
بيرجند  ترابرى  و  راه  تعاونى مصرف  شركت  اول"  "نوبت  العاده  به طور فوق   جلسه مجمع عمومى عادى 
سه شنبه 94/7/21 راس ساعت  13 در محل نمازخانه اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى برگزار مى 
شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
ضمنا داوطلبان سمت بازرسى مكلفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهى دعوت به دفتر 

شركت تعاونى مراجعه و فرم مربوطه را تكميل نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - تصويب صورت هاى مالى 93- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

براى يك سال مالى- تصويب بودجه پيشنهادى سال 94                                           هيئت مديره
1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون

2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت
5 -  فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى

6 -  30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

دعوت مجمع عمومى موسس انجمن صنفى كارفرمايى 
واحدهاى اقامتى استان خراسان جنوبى

مجمع عمومى موسس انجمن صنفى مذكور يكشنبه 94/7/19 ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان به آدرس بيرجند خيابان معلم برگزار مى 

گردد. از كليه كارفرمايان شاغل در صنف مربوط دعوت مى شود در جلسه شركت نمايند.
همچنين از كليه اشخاصى كه تمايل به عضويت در هيئت مديره و بازرسان انجمن دارند، دعوت مى 
شود تقاضاى كتبى خود را به انضمام كپى شناسنامه ، كارت ملى و يك قطعه عكس 4*3 حداكثر تا 

تاريخ 94/7/15 به آدرس فوق ارسال نمايند.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه انجمن- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره به مدت سه سال و 

بازرسان انجمن به مدت يك سال                                                                هيئت موسس

دعوت مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول" شركت  تعاونى پروفيل بيرجند 

جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول " شركت  تعاونى پروفيل بيرجند سه شنبه 94/6/31 
 راس ساعت 18/30 در محل دفتر شركت واقع در ميدان شهدا برگزار مى شود. لذا از كليه اعضا دعوت 

مى شود در جلسه فوق حضور به هم رسانده يا وكيل خود را از بين اعضا معرفى نمايند.

دستور جلسه:
هيئت مديرهطرح و تصويب اساسنامه جديد شركت

كالسه 1285/93 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول  " نوبت دوم"

چون مقرر گرديده: اموالى شامل يك دستگاه تريل علف كن مدل AGROMACHINE سه چرخ به مبلغ 
25/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى بابك صالحى به مبلغ 23/314/999 ريال در حق آقاى على اصغر بيهقى و 
مبلغ 150/500 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/7/11 ساعت 9 الى 10 صبح 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

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

آگهى برگزارى انتخابات هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

شهرستان بيرجند
قابل توجه اعضاى محترم انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

در راستاى اجراى آيين نامه اجرايى ماده 21 قانون حمايت بدينوسيله از كليه ثبت نام كنندگان 
دعوت به عمل مى آيد  با در دست داشتن كارت شناسايى اخذ شده در روز چهارشنبه 94/6/25 
راس ساعت 10 صبح براى شركت در انتخابات هيئت مديره شخصا به نشانى سالن اجتماعات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت واقع در خيابان شهيد مطهرى مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را  از بين 
افراد ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى و يك نفر به عنوان بازرس انتخاب نمايند. الزم به ذكر است 
طبق تبصره ماده 26 اساسنامه انجمن شهرستان هر عضو مجاز است فقط وكالت يك عضو ديگر 
انجمن را در غياب وى (با داشتن وكالت نامه معتبر با تشخيص هيئت نظارت بر انتخابات) براى راى 

دادن بر عهده گيرد.
اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره/بازرس:

نام و نام خانوادگىرديفنام و نام خانوادگىرديف
احمدرضا شوكتى راد8عليرضا يادگارى1
على سرگلزايى9محمد حسين دلير2
محمد على خيرخواه10محمد جواد دهقان3
حسن خسروى11مجيد احمدى4
حميدرضا پاكمهر12محسن فريضه5
مليحه احتشام13حجت كدخدايى6
سعيد برفى آبسردى14محمد على مهدوى كيا7
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شنبه* 21 شهريور 1394* شماره 3316
باسالم به گوش مسئوالن مزار بى بى زينب خاتون 3

برسانيد آدم شرمنده خود بى بى و زائرين اين مكان 
نه مسئولى، نه نظافتى از همه  شريف مى شود 
جماعتى  نماز  نه  شنيديم  اذانى  نه  مهمتر 
برگزار شد با اين همه زائرى كه حضور داشتند. دل 

آدم به درد مى آيد چقدر مظلوم و غريب....
915…041
شهر  در   fm راديو  امسال  اوايل  از  باسالم، 
شده  انجام  پيگيرى  و  است  قطع  سربيشه 

فايده اى نداشته است! لطفًا شما پيگير شويد.
915…510
كسب مقام نخست كشورى در كاهش تلفات رانندگى 
استان تبريك مى گويم.  رانندگى  به راهنمايى و  را 
ولى وضع راهنمايى كردن شما عزيزان خيلى 
ضعيف است و منحصرشده به تابلوها و عالئم 
روى  حوزه  اين  در  كار  بار  ضمنًا  سرعتگيرها.  و 
دوش سربازان وظيفه است كه سر چهارراه هاحضور 
دارند.اگر سالى يك نكته مهم در رانندگى شهرى را 

به مردم آموزش دهيد، وضع درست ميشه. با تشكر
915…305

تره  و  ميوه  داران  مغازه  بر  نظارتى  چرا  سالم 
روى  بخواهد  دلشان  چه  هر  تا  نيست؟  بار 
به  سرى  كه  است  بهتر  كشند  مى  ميوه  قيمت 
دست فروشان بزنيد قيمت ها نصف هست با مغازه 

دار (كيفيت هم همان كيفيت...)
915…861
رو هم  بدمينتون  بچه هاى  درد  اين  لطفاً  آوا.  سالم 
چاپ كن شايد مسئولين ورزش ببينن و بخوانن 
و  حرفا  هم  بدمينتون  هاى  بچه  ما  بفهمن  و 
درد دلهايى داريم اما چندنفر كارشكن نمى گذارن 
صداى ما بگوش مسئولين ورزش برسه. مثًال برخى 
مربيان مسابقات را بدون اطالع قبلى برگزار مى كنن، 
سرتمرين يا ساعت باشگاه حضور ندارن، دوتا مربى 
خوب هم كه ميخوان بيان با بچه ها روى اسلوب و به 

روز تمرين كنن مانع مى شن و ... 
938…686

ايرنا- مديركل امور روستايى استاندارى خراسان جنوبى گفت: اشتغال و تأمين آب مهمترين مشكل روستائيان استان است. شفيعى با 
اشاره به زنگ خطر افزايش مهاجرت، از روستاها در چند سال گذشته گفت: بحران خشكسالى روستاهاى استان را با مشكل رو برو كرده 
و مردم را به شدت تحت تأثير قرار داده است. وى بيان كرد: با ادامه روند خشكسالى ها در استان در 10 سال آينده بسيارى از روستاهاى 

زير 50 تا 100 خانوار خالى از سكنه خواهند شد. وى ايجاد اشتغال را مهمترين راهكار كاهش مهاجرت عنوان كرد.

*عصمت برزجى
 هفته هاى پايانى شهريور ماه را سپرى مى كنيم و بى گمان
هر يك به فكر مسيرى براى گذراندن اين آخرين روزهاى 
تابستانى هستيم. اما عبور از جاده ها جزو الينفك هر سفرى 

است؛ سفرى كه مى تواند بازگشتى امن داشته باشد يا... 
تعطيالت و شلوغى جاده ها،   پايانى  هر ساله در روزهاى 
وقايعى دلخراش بسيارى يه گوش مى رسد و اخبارى ناگوار 
برخوردها و مرگ هاى دلخراش. تصادف  از واژگونى ها، 
مرگبار پرايد با ديوار يك كارخانه، يك سمند در حين حركت 
آتش گرفت، مرگ مرد ميانسال در تصادف بامدادى، برخورد 
اتوبوس با پژو 405 جان دو نفر را گرفت، راننده در حال 
ريختن چاى بود كه اتومبيل واژگون شد، پژو 206 له شد، 
مرگ نوعروس و مادرش در تصادف خودرو .... اينها آخرين 
مصداق  است  اخير  روز  چند  در  اى  جاده  حوادث  از  اخبار 

مشتى نمونه خروار كه بايد شنيد و جدى گرفت. 

تلفات جاده اي كشور
 در سال برابر با يك جنگ تمام عيار  

 به گزارش جامعه خبرى الف، آمارها نشان مى دهد در دنيا 
به ازاى هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر كشته مى شوند، 
تن  تعداد خودرو، 37  اين  ازاى  به  ايران  در  در حالى كه 
در  كشته  هزار   27 تا   23 ميانگين  اگر  شوند.  مى  كشته 
با ميانگين 250  حوادث رانندگى در طول سال را همراه 
هزار زخمى اين حوادث در نظر بگيريم، گويى هر سال در 
ايران يك زلزله بزرگ با اين مقدار كشته و زخمى اتفاق 
با  در سال  جاده اي كشور  تلفات  تعداد  مى افتد. همچنين 

تلفات يك جنگ تمام عيار برابري  مي كند.
بانك  شده  باعث  كشور  جاده اى  حوادث  نامناسب  وضع 
جهانى در بررسى و مطالعات خود، وضع حوادث جاده اى 
پژوهشكده  اعالم  اساس  بر  بحرانى عنوان كند.  را  ايران 
ناايمن  تصادفات  نظر  از  ما  كشور  ايران،  مركزي  بيمه 
رانندگي در بين 190 كشور جهان، رتبه 189 را به  خود 
در  سيرالئون  كشور  تنها  جهت،  اين  از  و  داده  اختصاص 
به  نسبت  نامناسب تري  وضع  كه  است  آفريقا  قاره  غرب 
آسيايى  كشورهاى  از  برخى  با  مقايسه  در  دارد.  ايران 
ايران  در  رانندگى  تصادفات  تلفات  ميزان  گفت:  مى توان 

25 برابر ژاپن و 2 برابر تركيه است.

سهم 52 درصدى خطاى انسانى 
در تصادفات رانندگى

كه  تصادفى  هر  كلى  طور  به  كارشناسان  نظر  اساس  بر 
صورت مى گيرد بر اثر 4 عامل انسان، جاده، وسيله نقليه 
و محيط صورت مى گيرد. جاده ها و راه هاى كشور ما در 
از مناطق كشور به خصوص در مناطق كويرى،  بسيارى 
ساختارى  جدى  بسيار  ايرادهاى  با  كوهستانى  و  جنگلى 

نيست  اصالح پذير  مشكالت  اين  از   برخى  كه  مواجهند 
بايد  كه  حالى  در  است.  ساخت ها  زير  تغيير  نيازمند  و 
جاده  و  نيست  مرگ  رانندگى،  اشتباه  يك  جزاى  بدانيم 
بايد فرصت جبران اشتباه را به راننده بدهد. بر اساس آمار 
در تصادف هاى كشور،  تأثيرگذار  ميزان عوامل  بررسى  و 
52 درصد انسان، 30 درصد مشكالت جاده اى و 13 درصد 

نقص فنى خودروها نقش دارند.

بيش از 40 درصد از جاده هاى كشور 
در وضع نامناسبى قرار دارند

از  يكى  جاده ها  هندسى  وضع  كه  معتقدند  كارشناسان 
اصلى ترين عوامل تصادفات جاده اى است و رسيدگى به 
اختيارات  حوزه  در  و  پليس  كنترل  از  خارج  موضوع  اين 
و فعاليت هاى وزارت راه است. طبق اين گزارش، عباس 
گذشته  سال  ده  طى  شهرسازى،  و  راه  وزير  آخوندى 
جاده هاى  نگهدارى  بخش  در  كمى  بسيار  سرمايه گذارى 
كشور انجام شده است. به همين خاطر امروز بيش از 40 
درصد از جاده هاى كشور در وضع نامناسبى قرار دارند و 
ميليارد  هزاران  يكجا،  طور  به  آنها  آسفالت  روكش  براى 
زمينه  اين  در  راه  وزارت  البته  است.  الزم  بودجه  تومان 
در سال 93 اقدام هاى مناسبى انجام داده و ميزان روكش 
آسفالت در سال گذشته بيش از 100 درصد افزايش داشته 
قانون  اساس  بر  نيز،  جاده ها  روشنايى  زمينه  در  است. 
مصوب تنها روشنايى تونل ها و گردنه هاى مه گير بايد از 
سوى وزارت رأه تأمين شود و باقى مسير بايد توسط نور 

خودروها صورت بگيرد.

سهم  ناچيز خراسان جنوبى از آزاد راه ها  

به گزارش اداره كل راه و شهر سازى استان، مدير كل راه 
و شهرسازى خراسان جنوبى سهم آزاد راه ها و بزرگراها 
در استان  را نسبت به متوسط كشورى بسيار پايين دانسته  
خاطر نشان مى كند: طول مورد نياز براى رسيدن استان 
بزرگراه  كيلومتر،   300 ها  آزادراه  در  كشورى  متوسط  به 
باشد. مى  كيلومتر   2000 اصلى  راه  و  كيلومتر   1200 
 جعفرى با تأكيد بر اينكه  ارتقاى شاخص تراكم بزرگراه ها
رفع  در  تواند  مى  استان  ساليانه  اعتبارات  افزايش  و 
محروميت و توسعه منطقه مؤثر باشد، مى گويد: مجموع 
راه هاى خراسان جنوبى 16هزار و 222 كيلومتر است كه 
از اين تعداد 2029 كيلومتر را راه هاى شريانى، يك هزار 
 و 33 كيلومترراه هاى اصلى و 14 هزار و 851 كيلومتر 

راه هاى فرعى و روستايى است. 

راه طوالنى خراسان جنوبى 
تا بزرگراه هاى استاندارد 

ساخت  معاون  كل،  اداره  اين  عمومى  روابط  گزارش  به 
خراسان  شهرسازى  و  راه  كل  اداره  هاى  راه  توسعه  و 
جنوبى نيز با بيان اينكه در كشور 13 هزار و 520 كيلومتر 
بزرگراه وجود دارد، مى گويد: 368 كيلومتر از اين ميزان 
در خراسان جنوبى واقع شده است. رضا رجبى تأكيد مى 
كيلومتر   200 و  هزار  يك  جنوبى  خراسان  در  بايد  كند: 

بزرگراه احداث شود.
وى با اشاره به اينكه در كشور دو هزار و 157 كيلومتر آزاد 
راه احداث شده، بيان مى كند: در خراسان جنوبى اكنون 
آزاد راهى وجود ندارد، لذا بايد 300 كيلومتر آزاد راه احداث 

شود تا بتوان به ميانگين نرخ كشورى دست يافت. 
از مجموع 24 هزار و 285  اكنون  وى تصريح كرد: هم 
كيلومتر راه اصلى در كشور يك هزار و 33 كيلومتر آن در 

خراسان جنوبى احداث شده است.
به گفته رجبى، براى رسيدن به ميانگين راه هاى اصلى 
كشور بايد دو هزار كيلومتر راه اصلى در خراسان جنوبى 
احداث شود. وى طول كل بزرگراه هاى در دست احداث 
استان را 785 كيلومتر عنوان مى كند و مى افزايد: احداث 
درصد   35 فيزيكى  پيشرفت  از  استان  اين  هاى  بزرگراه 
برخوردار است. رجبى با بيان اينكه تاكنون در زمينه احداث 
بزرگراه هاى خراسان جنوبى سه هزار و 549 ميليارد ريال 
قرارداد منعقد شده است، مى گويد: همچنين براى تكميل 
هزار   9 به  استان  مواصالتى  محورهاى  شدن  دوبانده 

ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. 
به طور 100 درصد  به خاطر داشت كه  جاده هاى  بايد 
در امر تصادفات مقصر نيستند. پس بايد سهمى هم براى 

رانندگان و وسيله نقليه هم در نظر گرفت. 

انسان،  مهمترين عامل در بروز حوادث رانندگى
 

سردار محمدرضا مهماندار معاون عمليات ترافيك پليس 
عامل  مهمترين  است:  معتقد  باره  اين  در  ناجا هم  راهور 
در  كه  جاده اى  و  رانندگى  حوادث  بروز  در  تأثيرگذار 
تحقيقات مختلف به آن پرداخته شده، عامل انسانى است 

كه درصد بااليى از تصادفات به اين عامل برمى گردد.
اين در حالى است كه عوامل ايجاد تصادفات رانندگى و 
جاده اى همان طور كه مى توانند شرايط را بهبود ببخشند، از 
طرف ديگر مى توانند باعث تشديد خسارات شده و ضزيب 
انسان خطا كند،  اگر  نمونه،  براى  افزايش دهند.  را  خطر 
ويژه خطرات  به  و  وارده  ايمن مى تواند خسارت  راه  يك 
جسمى را كاهش دهد. خالف اين امر نيز مى تواند اتفاق 
بيفتد. گاهى ممكن است وسيله نقليه يا راه، ايمن نباشد 
كه در اين حالت، هوشيارى راننده و عامل انسانى مى تواند 

احتمال بروز تصادفات را كاهش دهد.

هر دو ساعت رانندگى، 15 دقيقه استراحت كنيد

خراسان  راه  پليس  فرمانده  مهر،  خبرگزارى  از  نقل  به 
حوادث  درصدى   18 رشد  از   آمار  آخرين  در  نيز  جنوبى 
جاده اى خبر داد و اعالم كرد: 84 درصد تلفات رانندگى 
اينكه 31 فقره در هفته  بيان  با  انسانى است. وى  عامل 
آخر مرداد ماه به وقوع پيوست گفته است: 61 درصد اين 
است.  بوده  خودرو  واژگونى  شكل  به  جاده اى  تصادفات 
در  غفلت  ثانيه  يك  اينكه  به  اشاره  با  رضايى  سرهنگ 
رانندگى خسارات جبران ناپذيرى را به دنبال دارد،  عنوان 
كرد: سوارى ها با 52 درصد، وانت و كاميون ها با 30 درصد 
و موتورسيكلت و دوچرخه با 13 درصد از بيشترين وسايل 

نقليه حادثه ساز در تصادفات هفته آخر مردادماه  بوده اند.
تردد  مسير  در  جنوبى  خراسان  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مسافران ساير استان ها قرار دارد و به دليل شرايط كويرى 
رانندگان  از  است  خسته كننده  محورها  اين  در   رانندگى 
خواست تا در صورت احساس خستگى در امن ترين نقطه 
توقف و استراحت كنند. وى با تأكيد بر گذشت و صبورى 
افزود:  به عنوان سرلوحه كار رانندگى خطاب به رانندگان 
استراحت در فواصل مختلف راندگى امرى مهم در جلوگيرى 
از خطرات احتمالى است و رانندگان بايد براى امنيت بيشتر 

بعد از هر 2 ساعت رانندگى 15 دقيقه استراحت نمايند.

سهم ايمنى خودرو ها در كاهش تصادفات

رانندگى  تصادفات  كاهش  در  خودروها  ايمنى  سهم  اما 
چيست؟ عده اى معتقدند كه استاندارد نبودن خودروهاى 

توليد داخل يكى از داليل تصادفات است.  
وجود  كه  دارند  اذعان  همه  خودروسازى  وضع  درباره 
در  پذيرى  رقابت  عدم  باعث  بازار  در  چندجانبه  انحصار 

كيفيت و قيمت خودروهاى توليد داخل شده است. 
نقش  به  اشاره  با  نيز  ترافيك  ايمنى  كارشناس   يك 

 تكنولوژى هاى نوين خودروها در كاهش تصادفات جاده اى،
مى گويد: ايمنى خودرو يكى از عواملى است كه از بروز 
تصادف جلوگيرى مى كند و يا اينكه پس از وقوع تصادف 

خطرات جانى را كاهش مى دهد.
عليرضا اسماعيلى با بيان اينكه سيستم هاى ترمز خودروها، 
ايربگ و يا استفاده از شيشه هاى مدرن در خودروها شدت 
تصادفات را كاهش مى دهد، بيان مى كند: در حال حاضر 
ايمنى خودروها در دنيا بسيار گسترده شده است و حتى در 
تاير و شيشه خودروها هم به عواملى توجه مى شود كه تا 

جاى ممكن از جان سرنشينان محافظت شود.

روزانه 32 ميليارد تومان ضرر اقتصادي 
ناشي از تصادفات را متحمل مي شويم

بر اساس اين گزارش، حوادث رانندگى عالوه بر زيان هاى 
دارد.  نيز  بى شمارى  اقتصادى  ضررهاى  اجتماعى،  بسيار 
طبق آمارها روزانه 32 ميليارد تومان ضرر اقتصادي ناشي 

از تصادفات را متحمل مي شويم. 
ساالنه  درمانى  هزينه  كنيم؛  اضافه  ارقام  و  اعداد  اين  به 
11 هزار ميليارد ريالى افرادى كه بر اثر تصادف مصدوم 
شده اند و هزينه 180 ميليون تومانى هر فرد كشته شده 
در تصادفات و هزينه 280 ميليون تومانى هر معلول بر اثر 
تصادف هاى جاده اى.  در نتيجه بايد ابزار الزم در ايمنى راه 
و وسيله نقليه بيش تر مورد استفاده قرار بگيرد و در راستاى 
پوشش خطاى انسانى باشد، اما از آن طرف نبايد از تأثير 

آموزش و فرهنگ سازى در عامل انسانى غافل شد.
تجربه كشورهاى موفق از جمله سوئد نشان مى دهد كه 
اگر مى خواهيم در كاهش تصادفات ترافيكى موفق باشيم 
بايد سرعت ارتقاى ايمنى راه و خودرو به طور همزمان و 

با يك سرعت افزايش پيدا كند.

 انسان، راه  يا وسيله نقليه 
كدام عامل پيشتازترند؟

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/5/5 درباره «نشست آسفالت پياده 
رو بلوار ميالد» به استحضار مى رساند: مشكل پياده 

رو بلوار ميالد برطرف شد.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/5/18 درباره «پياده رو سازى در 
مدرس 63 تا 69 » به استحضار مى رساند: اجراى 

پياده روسازى برعده مالكين مى باشد.
3- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/5/8 درباره «نبود سطل زباله در مسكن 
رساند: مى  استحضار  به  كاوه»  شهيد  خيابان   مهر 

پس از تحويل به شهردارى جانمايى سطل زباله در 
برنامه كارى مى باشد.

در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -4
آبسرد كن  پيام شما مورخ 94/5/15 درباره «نصب 
با  در مسير جاده سالمت» به استحضار مى رساند: 
رفع مشكل تأسيساتى كه در حال پيگيرى مى باشد 

اين كار انجام خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -5
پيام شما مورخ 94/5/13 درباره «دربستى سوار نمودن 
تاكسى ها در ميدان آزادى» به استحضار مى رساند: 
باشند  مى  خطى  آزادى  ميدان  هاى  تاكسى  تمامى 
دربستى  به صورت  نمودن مسافر  به سوار  كه مجاز 
نمى باشند لذا در صورت مشاهده تخلف و يا گزارش 
نظارت  و  بازرسى  واحد  طريق  از  عزيز،  شهروندان 

سازمان تاكسيرانى با متخلفين برخورد مى شود.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -6
پيام شما مورخ 94/5/12 درباره «بستن درب ورودى 
رساند:  مى  استحضار  به  تاكسيداران»  توسط  پايانه 
نظارت  و  بازرسى  واحد  طريق  از  الزم  تذكرات 
پايانه  تاكسيداران  تمامى  به  تاكسيرانى  سازمان 

مسافربرى داده شد.

مرثيه مرگ در جاده ها؛

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

ايزوگــام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس      09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

 با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ
مسير مشهد و  زاهدان

09159618581
 فاروقى

 تنها نمايندگى پنجره وين تك در خراسان جنوبى
نمايندگى پنجره دكتر وين

مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال

  آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان توحيد
بين توحيد 1 و 3 - پالك 29

09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

پيش دبستانى غيردولتى  رضوان

خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5« با  رويكـرد  قرآنـى »
تلفن : 32229234 - 09156669643
پدر و مادر گرامى: 
آيا مى دانيد كودك دلبند شما با وجود بدنى 
سالم و با نشاط و هوش باال ممكن است 
دچار مشكالت حافظه و يادگيرى در دوران 
تحصيل شود؟

اين پيش دبستانى به عنوان اولين و تنها 
مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى احتمالى 
(رياضى، خواندن، نوشتن ، دقت و ...)
با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت
 ويژه يادگيرى بهار در خدمت كودكان
 پيش دبستانى شماست.

از كودكان 6 ماه تا 6 سال شما
ثبت نام مى كند 

پونــه
 خيابان معلم 38 بين 7تير 2 و 4

(پاسداران 48) 
09155623001 / 32434341 -2

با  مديريت جعفرى



گردشگرى

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

رستورانى براى عاشقان گل و گياه 
الپالس - رستوران Mas Provencal يك رستوران گل باورنكردنى در جنوب فرانسه است كه به طور كامل از گل و گياه 
ساخته شده است. وقتى اولين بار در آن قدم بگذاريد احتماال آن را با گلخانه اشتباه بگيريد. هر اينچ از آن با سبد گل، پيچك، و 
هرنوع گل از رز تا اركيده و حتى گياهان گوشتخوار پوشيده شده است.
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طرح هاى  توسعه  و  راه اندازى  در  مشاركت  با  بركت  بنياد 
اقتصادى در بخش هاى مختلف صنعتى، كشاورزى، عمرانى، 
زيربنايى، مدرسه سازى وغيره به دنبال تأثير كلى بر توسعه 
اقتصادى مناطق محروم كشور، افزايش فرصت هاى شغلى، 
توسعه كارآفرينى، فقرزدايى و جلوگيرى از مهاجرت نيروهاى 

محلى به شهرهاى بزرگ است.
حال بنياد بركت در استان خراسان جنوبى كه يكى از مناطق 
مورد توجه ويژه بنياد است توانسته با بركات هاى فراوان فعاليت 
عمرانى، فرهنگى، اقتصادى وسرمايه گذارى دراين استان انجام 
دهد وهرروز شاهد سرمايه گذارى ها جديد و ايجاد اشتغال براى 
جوانان اين دياركويرى هستيم. به گزارش تسنيم، ساخت 114 
كالس درس با سرمايه گذارى 10 ميليارد تومان، ساخت 14 
مسجد در نقاط مختلف خراسان جنوبى، احداث 10 بيمارستان 
با سرمايه گذارى 100 ميليارد تومان، انجام خدمات پوشش 
بيمه اى در نقاط مختلف روستاهاى استان و پرداخت وام ازدواج، 
خريد مسكن و وام قرض الحسنه به تعداد 482 نفر از ديگر 
 اقداماتى است كه توسط بنياد بركت در استان خراسان جنوبى

 انجام شده است.

امسال 110 ميليارد تومان 
سرمايه گذارى بركت درخراسان جنوبى

به  توجه  با  بيرجند گفت:  بركت كشور در  بنياد  مديرعامل 
اين  كارآفرينى،  طرح هاى  اجراى  به  محروم  مناطق  نياز 

سرمايه گذارى ممكن است تا 20 درصد افزايش يابد.
عارف نوروزى با اشاره به اجراى هزار و 700 طرح عمرانى با 
سرمايه گذارى 4 هزار و 100 ميليارد تومانى از سوى بنياد بركت 
در كشور افزود: از اين تعداد طرح 450 مدرسه و 300 مسجد 
ساخته شده و 250 مدرسه ديگر نيز در حال ساخت است. وى 
اظهارداشت: بنياد بركت امسال 110 ميليارد تومان در طرح هاى 
اقتصادى و كارآفرينى خراسان جنوبى سرمايه گذارى مى كند و 
تاكنون 10 طرح اقتصادى با مشاركت بنياد بركت و با هزينه 
170 ميليارد تومان اجرا شده كه ساخت 12 مدرسه، 10 مسجد 
و تكميل بيمارستان شهرستان فردوس از جمله اين طرح هاست.
مديرعامل بنياد بركت تصريح كرد: ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام (ره) تاكنون سرمايه گذارى بااليى را در خراسان جنوبى 
برنامه ريزى كرده و در دست اجرا دارد كه در قالب فعاليت هاى 

بنياد بركت و طرح هاى تدبير بركت انجام مى شوند كه بيشترين 
تبلور آن در ايجاد مجتمع فوالد قاينات است. وى گفت: تاكنون 
به مراتب باال تر از سهم استان موفق به سرمايه گذارى در اين 
منطقه شده ايم و در كمتر استانى حدود 500 ميليارد تومان 
سرمايه گذارى توسط اين بنياد انجام شده است. مديرعامل بنياد 
بركت درسفر به شهرستان سربيشه گفت: اين بنياد قصد دارد در 
زمينه محروميت زدايى از شهرستان سربيشه اقداماتى را به ويژه 
 در زمينه سرمايه گذارى در طرح هاى توانمندسازى اقتصادى

و كارآفرينى به اجرا درآورد.

پيشنهاد 50 پروژه اقتصادى از
شهرستان سربيشه به بنياد بركت

عارف نوروزى اظهارداشت: بر همين اساس، بيش از 50 طرح 
و پروژه اقتصادى براى مشاركت و مساعدت از سوى مسئولين 
شهرستان سربيشه به بنياد بركت پيشنهاد شده است. وى افزود: 
براساس امكانات و ظرفيت هايى كه بنياد بركت در اختيار دارد، 
در حال بررسى و برنامه ريزى براى مشاركت در پروژه هاى 
سطح استان هستيم. مديرعامل بنياد بركت نيزدرجمع اعضاى 
شوراهاى اسالمى خراسان جنوبى به مرزى و حساس بودن 
موقعيت استان اشاره كرد و گفت: افزايش بيكارى ما را بر 
آن داشت تا در اين استان قدم هاى مؤثرى برداريم. امسال 
120 ميليارد تومان سرمايه گذارى را در اين استان و به تنوع 
در حوزه هاى مختلف و در تمام شهرستان ها انجام مى دهيم. 
عارف نوروزى اظهار داشت: 22 مدرسه با ظرفيت 114كالس 
درس با اعتبار 10 ميليارد تومان در خراسان جنوبى توسط اين 
بنياد در حال ساخت يا بهره بردارى است و امسال نيز تعدادى 

مدرسه در نقاط مختلف به اين مجموعه اضافه خواهد شد.
وى تصريح كرد: در حال ساخت بودن 10 مسجد در مناطق 
وغيرهدر  آب رسانى  راه سازى،  روستايى،  به سازى  روستايى، 
به  آن  مورد  كه 3  است  انجام  حال  در  نيز  قالب 13پروژه 
بهره بردارى رسيده است.وى برقرارى بيمه  روستايى براى 
هزار نفر و برخوردارى 482 نفر از وام هاى قرض الحسنه اين 
بنياد با رقمى معادل يك ميليارد و 600 ميليون تومان از ديگر 

اقدام هاى انجام شده است.

سرمايه گذارى 300 ميليارد تومانى درفوالد قاين

مديرعامل بنياد بركت بيان داشت: اين بنياد و ستاد اجرايى فرمان 
امام (ره) در پروژه فوالد قاين 300 ميليارد تومان سرمايه گذارى 
مى كند كه اميدواريم ظرف يك سال و نيم آينده اين طرح به 
اتمام برسد. وى تصريح كرد: معاونت هماهنگى امور عمرانى 
استاندارى خراسان جنوبى با همكارى دفتر هماهنگى امور 
اقتصادى و دستگاه هاى اجرايى ذى ربط در استان، طرح هايى 
كه قابليت ماندگارى جمعيت را داشته و سبب ايجاد اشتغال و 
توليد در استان مى شود را ساماندهى و به بنياد بركت اعالم 

كنند تا با هماهنگى هايى كه انجام خواهد شد سرمايه گذارى 
الزم صورت گيرد. وى با اشاره به منويات رهبر معظم انقالب 
در نهبندان افزود: بنياد بركت مايل است مبلغى حدود 60 تا 
70 ميليارد تومان در طرح هاى زيربنايى و اقتصادى كوچك 
در اين شهرستان سرمايه گذارى كند تا مشكالتى كه در اين 
شهرستان وجود دارد، برطرف و اشتغال ايجاد شود. نوروزى به 
سرمايه گذارى و مشاركت در طرح هاى اقتصادى كوچك و 
زودبازده اشاره كرد و گفت: بنياد بركت به دنبال كسب سود 
نيست و بر اساس منويات و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب 
در طرح ها سرمايه گذارى و مشاركت مى كند.معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندار خراسان جنوبى نيز گفت: بنياد بركت نگاه 
ويژه اى به خراسان جنوبى داشته باشد تا سرمايه گذارى در اين 
استان توسعه يابد.همايون نخعى نژاد به شرايط خاص استان در 
موضوع اشتغال پرداخت و افزود: با مشاركت بنياد بركت بايد به 
سمتى حركت كرد كه اميد و ماندگارى جمعيت در روستا ها 

بيشتر شده و ايجاد اشتغال و كاهش مهاجرت از روستا ها را 
به دنبال داشته باشد.

ساخت 10مسجد ارمغان 
بنيادبركت به خراسان جنوبى

خراسان  مدارس  وتجهيز  توسعه  نوسازى،  مديركل 
مختلف  نقاط  در  مسجد  امسال 10  تاپايان  گفت:   جنوبى 

خراسان جنوبى توسط بنياد بركت و با همكارى و نظارت 
نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى  سازمان 
ساخته شود.محمدرضا بيكى اظهار داشت: ساخت هريك از 
مساجد در زمينى به مساحت 100 مترمربع و با اعتبارى بالغ بر 
100 ميليون تومان خواهد بود كه در صورت اعتبار اميدواريم تا 

پايان امسال به بهره بردارى برسد.
به گزارش تسنيم، اميد داريم بركت هايى كه خداوند بزرگ 
و هميشه  بوده  آن  قدردان  را  مااعطا مى كند  به  مهربان  و 
شكرگزار اين بركات الهى باشيم تا خداوند هرروز بركاتش 
سخت كوش  و  كويرى  ديار  مردم  كند.حال  افزون تر   را 
خراسان جنوبى كه با 17 سال خشكسالى پى درپى دست 
و پنجه نرم مى كند، همچنان استوار بوده و شكرگزار بركات 
خداوند مهربان در اين آزمون الهى است و هر روز بركت هاى 
بنياد بركت نصيب مردم اين استان شود و شاهد ايجاد اشتغال 

جوانان اين خطه باشيم.

بنياد بركت 110 ميليارد تومان 
در خراسان جنوبى سرمايه گذارى مى كند

به بهانه روز سينما

اولين   1279 سال  در  شاه  مظفرالدين  كه  روزى   
آن  از  پس  و  كرد  وارد  ايران  به  را  سينماتوگراف 
را  عمومى  سينماى  اولين  تا  كشيد  طول  سال   12
مى كرد  فكر  كسى  كمتر  شايد  بسازند،  ايران   در 

كه سينما روزى بتواند تا اين حد تاثيرگذار باشد.

از  آن  تمايز  دارد كه موجب  سينما خاصيت ويژه اى 
ساير اسباب مدرنيته مى شود و آن ويژگى  اين است 
كه مى تواند بيانگر نوع نگاه و افكار افرادى باشد كه 
به سراغ آن مى روند. سينما حرف هايى را مى زند كه 
بياوريم، ولى دوست  زبان  به  نتوانيم  گاه  شايد هيچ 
كه  است  دليل  همين  به  و  بزنيم  ديگران  به  داريم 
كسى كه  مى آيد  پيش  كمتر  كه  مى بينيم   امروز 

به تنهايى راهى سينما شود.
باعث  كه  است  يكديگر  حرف هاى  شنيدن  همين 
يا  دوست  دو  كه  مكان هايى  اولين  از  يكى  مى شود 
يك زوج جوان با هم به آنجا مى روند، سينما باشد، 
نقره اى  پرده   به  كردن  نگاه  با  مى توانند  كه  جايى 
ساعتى با يكديگر حرف بزنند بى آنكه معذوريت هاى 
رايج را داشته باشند و درست همين جاست كه سينما 
خاطره  هميشه  افراد  و  مى شود  نوستالژى  به  تبديل 
اولين فيلم مشترك را حفظ مى كنند و هميشه به ياد 

قديم به سينما مى روند… .
به خصوص سه  جامعه  بر  سينما  كه  بى بديلى  تاثير 
چشم پوشى  قابل  روى  هيچ  به  داشته  اخير  نسل 
نيست چرا كه با نگاهى به تحوالت جامعه مى بينيم 
كه سينما گام به گام با مردم و افكارشان تغيير كرده 
و هم سو با نيازهاى آنان پيش رفته است. گاهى ريز و 
جزئى نگر شده و گاهى سهل انگار… گاهى غمگين 

و گاهى شاد، گاهى موقر و گاهى … .
همه اين موارد نشان مى دهد كه سينما امروز به آيينه  
ما  رفتارهاى  و  حركات  كه  آيينه اى  تبديل شده،  ما 
را منعكس مى كند و در نتيجه اين سينما هرچه به 
قرار  بيشترى  استقبال  مورد  باشد  نزديك تر  واقعيت 
مى گيرد، چرا كه ما دوست داريم خودمان را ببينيم و 

در خصوص رفتارهايمان قضاوت كنيم.

«ِچنِشت» جاذبه اى بكر و دست نخورده 
در دل خراسان جنوبى 

روستاى «ِچنِشت» در شهرستان سربيشه  به عنوان 
يكى از جاذبه هاى تاريخى و فرهنگى مقصد تعداد زيادى 

از گردشگران به استان خراسان جنوبى است.
اين روستا در شصت كيلومترى شهرستان بيرجند و در 

ميان رشته كوه باقران واقع شده است.
در خصوص نامگذارى اين روستا، دو نظريه وجود دارد. 
برخى معتقدند كه به دليل طبيعت زيباى اين روستا و 
وجود رودخانه ها در آن، اين روستا در گذشته «بهشت» 
نام داشته و به مرور زمان  به «چنشت» تغيير نام داده 
است.برخى ديگر نيز بر اين باورند كه به دليل وجود 

چهار رودخانه فصلى، اين روستا «چند شط» نام داشته و 
در گذر زمان تبديل به «چنشت» شده است. وجود چهار 
رودخانه فصلى ذكر شده و موقعيت كوهستانى منطقه 
موجب شده تا روستاى «چنشت» داراى باغ هاى سرسبز 

بسيارى باشد.
دو غار به نام هاى غار چهل چاه و غار چنشت در اين روستا 
وجود دارند. در غار چنشت كه بر اثر زمين لرزه هاى رخ 
داده در منطقه ايجاد شده، بازمانده هايى از استخوان ها و 
نيز لوازم هزاره هاى دوم و سوم پيش از ميالد مسيح(ع)، 

كشف شده است.
آرامگاه سيد حامد علوى و فرزندانش از شيعيان كه در 
دوران خالفت عباسى درغار چنشت كشته شده اند نيز از 

ديگر جاذبه هاى گردشگرى اين روستا است.
عالوه بر موارد باال، آداب و رسوم ويژه مردم اين روستا 

هم به نوعى جاذبه فرهنگى محسوب مى شود.
پوشش ساكنان اين روستا سبكى منحصر به فرد دارد 
جنوبى  خراسان  استان  شهرستان هاى  ديگر  در  كه 
مشاهده نمى شود.لباس مردان اين روستا شامل پالتويى 
تمام قد و نوعى شال سر و يا كاله است. پوشش زنان 
نقره دوزى  از چارقدى گلدار، كالهى  روستاى چنشت 
تلفيقى  زنانه تشكيل شده كه همگى  پيراهن  شده و 
هستند.  قرمز  و  آبى  سبز،  همچون  شاد  رنگ هاى  از 
لباس هاى رنگارنگ مردم اين روستا باعث شده تا برخى 
آن را سرزمين رنگ ها بنامند.مردم روستاى چنشت، خالق 
صنايع دستى زيبايى همچون انواع گليم و قاليچه هاى 
كوچك، گيوه دوز، زيلو و جاجيم بافى هستند كه متاسفانه 
در حال حاضر توليد اين صنايع دستى كاهش زيادى پيدا 
مى توان  روستاى «چنشت»  به  است.در سفرى  كرده 
عالوه بر صنايع دستى، زعفران، زرشك و كشك محلى 

را نيز به سوغات آورد.

مناسبت ها

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
اي

ه 
م

بي

ى
ون

گ
ر

قي

لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون 
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

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

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

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس

- ق
 09

15
56

111
27

نقدى تخفيف ويژه ويژه     اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 
ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 

خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.
نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيـك  فـرازى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر
09153636648 - فنودى

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

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 

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

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

 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

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم ايرانئون
 www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى



به شك   - فردا  پس    -1 افقي: 
انداختن – كاله ايمني 2-  آبراهه 
گيرنده    - بهار  هميشه  گل   -
نام   - عزادار  ميوه   -3 موجي 
كورش  بزرگ  سرداران  از  يكي 
بريدن  آمريكايي-   عروسك   -  4
انگشتان  شاخه هاي درخت - سر 
پيدايش  آغاز   - زنبور  - صداي   5
بزرگترين  بزرگداشت 6-  جهان - 
 - كشباف  لباس    - ايراني  گوزن 
ايران-   از رودهاي  كيلو 7-   هزار 
باهوش   - است   اتريش  آبي  رود 
و عاقل 8 - نوعي شيريني- اعمال 
سيخ   -  9 مايعات  واحد   - حسنه 
از  كيشوت-   دن  دستيار   - كباب 
 - بدن    -10 ماشين  مدل  انواع 
قلعه  ديوار   - زنجان  استان  مركز 
11-  متنفر-  كانون دايره - حرف 
دندان   - روزگار    -12 همراهي 
نيش – كتابي از قائم مقام فراهاني 
حمل  رسمي  سند    - زم    -13
عجايب  سرزمين  مسافر   -14 بار 
جوهر    -15 جانشين   - كومه   -
خوشنويسي-  تن اسفنديار-  بزرگان

شخص  اول   -1 عمودي: 

توفان   - كن   پاك  غله   - جمع 
2 - شناگر – روح-  ساده لوح 3-  
پياپي-  مسلمان - برادر كمبوجيه 
عرب   - گيالن  شهرهاي  از   -  4
بيابان   - تولد  روز   -5 پايه  بي   -
پر شن 6 - كاله پادشاه-  پوست 
كن - زنده 7-  همانندي-  طبقه 
افشاي   - باستان  زمان  در  نظامي 
سرزمين   - فوتبالي  گوشه   -8 راز 
ضمير   -  9 پدري   - افراسياب 
خارجي-  شتربان - پايه ها 10 - 

انجام دهنده  - چه وقت-  غرور - 
قسمت مهم و اساسي 11-  خطوط 
ميله اي- اطالعات كاال -  ضبط 
كاروان    -12 حمل  قابل  صوت 
 -  13 فيزيكي  تشديد   - شادي 
رقم  و  عدد   - قوه  بدن-   و  تن 
14-  افسار و يراق زين اسب - راه 
شمال  در  ايالتي   - كودكانه  رفتن 
بزرگ  خيمه   -  15 برزيل  شرقي 
- آدم آهني- شهر ريشه اي اروپا
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شنبه * 21 شهريور 1394 * شماره 3316 
آيا از شكست مى ترسيد

يا خير  ترسيد  از شكست مى  آيا  بفهميد  مايليد  اگر 
جمالت  زير را با دقت بخوانيد و شدت هريك از آنها 
را در خودتان ارزيابى كنيد. توجه داشته باشيد كه اوًال 
اين جمالت براى تشخيص بالينى و چسباندن يك 
اختالل يا بيمارى به كسى تهيه نشده اند و دومًا همه 
ما تا حدودى به وجود اين موارد در خودمان اذعان 
مى كنيم. اگر بعد از خواندن اين جمالت به خودتان 
براى  بهتر است   داديد  را  پاسخ «خيلى» و «زياد» 
كسب اطالعات بيشتر و بررسى بهتر موضوع، با يك 

متخصص در سالمت روان صحبت كنيد.
* شكست، من را از اين نگران مى كند كه ديگران 

راجع به من چه فكرهايى مى كنند.
* شكست، من را درباره توانايى ام براى رسيدن به 

اهداف آينده ام نگران مى كند.
نكند  نگران مى كند كه:  اين  از  را  * شكست، من 
ديگران عالقه شان را نسبت به من از دست بدهند؟

ام  توانايى  و  هوش  درباره  را  من  شكست،   * 
نگران مى كند.

نكند  نگران مى كند كه:  اين  از  را  * شكست، من 
كسانى كه برايم مهم هستند را نا اميد كنم؟

كارى،  هر  نتيجه  شدن  اعالم  از  قبل  مايلم  من   *
شوم»  نمى  «موفق  كه  بگويم  ديگران  به  جلو   جلو 

تا انتظارات آنها را از خودم كم كنم.
سختى  به  خورم،  مى  شكست  كارى  در   *وقتى 
مى توانم به راههاى ديگرى كه براى موفقيت وجود 

دارند فكر كنم.
* من اغلب اوقات، در دقيقه نوِد انجام كارها سردرد، 
معده درد و بيماريهاى ديگر مى گيرم و نمى توانم 

آن را انجام دهم.

به گونه اى از عشق و شور خود
 مراقبت و پاسدارى كنيد

 كه گويى گرانبها ترين دارايى شماست .

سخت ترين كار تو دوران
 دانش آموزى خوردن نارنگى زير ميز بود! 

المصب بوش تا دفتر مى رفت

شيرين دهان آن بت عيار بنگريد
در در ميان لعل شكربار بنگريد

شيخ اجل سعدى

اگر يك چيزى را خيلى دوست دارى
 پس آن را واقعا دوست داشته باش 

و از آن واقعا لذت ببر.

احتماًال از همه شنيده ايد كه يكى از نكات مهم در موفق 
شدن يك تجارت و نگه داشتن مشتريان، محل است. 
فقط منظور محله اى كه در آن كارتان را راه انداخته ايد 
يا  باشد  اينكه كدام طرف خيابان  نيست، جزيياتى مثل 
كنار كدام فروشگاه هم مهم است. مطمئناً بارها شده كه 
بخاطر شلوغ بودن يك طرف خيابان، به فروشگاهى كه 
در آنطرف خيابان قرار گرفته رفته ايد يا حتماً فروشگاهى 
كه محل پارك مناسب داشته باشد را ترجيح مى دهيد. 
را  اينكه فروشگاهى  با  از خيلى ها شنيده ايد كه  احتماًال 
يا  آن  محل  بودن  شلوغ  بخاطر  اما  دارند  دوست  خيلى 

نبودن جاى پارك به آن نمى روند.
- تبليغات

خيلى مهم است كه بيزنستان را به روش هاى درست تبليغ 
روزنامه ها،  دارد، مثل  تبليغات روش هاى مختلفى  كنيد. 
مجالت، اينترنت، تبليغات محلى، تبليغات كالمى و… 
بُن  يا  روزه  دو  حراج  از  مى توانيد  حتى  تبليغات  براى 
تخفيف استفاده كنيد. اين باعث مى شود مشتريان زيادى 
به خاطر حراج به سمتتان هجوم بياورند اما وقتى ببينند 
محصولى كه ارائه مى كنيد و قيمت هايتان خوب است و 
خدمات خوبى به مشترى ارائه مى كنيد، دوباره به سمتتان 

برخواهند گشت، چه در حراج باشيد چه نباشيد.
- قيمت ها

بديهى است كه اين يكى از مهمترين جنبه هاى دنياى 
ماندن  باقى  براى  مى خواهيد  بااينكه  است.  تجارت 
الزم  اما  باشيد،  داشته  كافى  سود  تجارت،  دنياى  در 
خدمات  يا  محصوالت  با  رقابت  در  قيمت هايتان  است 
اين  باشد. در  آنها  از  پايين تر  يا حتى كمى  و  مشابه تان 
پايين تر  تا  باشيد  داشته  بيشترى  بايد محصوالت  حالت 
بودن قيمت هايتان را جبران كند. هيچ چيز براى مشترى 
جذاب تر از اين نيست كه بداند اگر چند متر جلوتر برود، 
فروشگاهى هست كه مى تواند همان جنس را با قيمتى 
پايين تر بخرد. اين كار به روش هاى مختلف قابل انجام 
است مثل حراج، بُن تخفيف، يكى بخريد بعدى را نصفه 
قيمت بخريد و هزار و يك ترفند ديگر. همانطور كه در 
باال اشاره كرديم، مى توانيد قيمتتان را پايين تر آورده اما 
از هر كاال ارائه دهيد كه سود كمتر  بيشترى   محصول 

را جبران كند.
- ظاهر

ماندگارترين  اول  تاثير  مى گويند  كه  است  درست  دقيقاً 
تاثير است. اين فقط در روابط ميان فردى صدق نمى كند. 
وارد  كسى  اگر  است.  همينطور  هم  تجارت  دنياى  در 
فروشگاهى شود كه باوجود باال بودن قيمت ها روى زمين 
آشغال ريخته باشد، بوى بدى در هوا جريان داشته باشد يا 
اجناس همه اينطرف و آنطرف پخش باشند، مطمئناً ديگر 

به آن جا پا نخواهند گذاشت. مگراينكه برايشان تخفيف 
100 درصد بگذاريد.
- رفتار دوستانه

كه  مردم مى شنويد  زبان  از  وقت ها شكايت هايى  خيلى 
بوده  بداخالق  و  بى ادب  فالن شركت  در  كارمند  فالن 
است. اين مشكل بزرگى براى آن بيزنس ايجاد مى كند. 
پخش  دهان  به  دهان  سريع  خيلى  مردم  حرف هاى 
مى شود و همه ما مى دانيم كه وقتى چيزى مى شنويم، 
آن را باور مى كنيم و معموًال مطمئن مى شويم كه سراغ 
امتحانش كرده  اينكه خودمان  بدون  نرويم،  آن شركت 
بزنيد،  لبخند  آنها  به  بزنيد،  حرف  مشتريانتان  با  باشيم. 
به آنها پيشنهاد بدهيد اما سعى نكنيد چيزى را به آنها 
تحميل كنيد. مردم دوست دارند حرف بزنند، مخصوصًا 

زنان خانه دار كه زياد از خانه خارج نمى شوند.
- شبكه سازى و ارجاع

يا  و  هستيم  عضوشان  كه  جامعه هايى  طرفه  از  معارفه 
از طريق شركاى تجارى قديمى روش قدرتمندى براى 
جذب مشترى جديد است. اين موضوع باعث مى شود كه 
مشتريانى با نرخ بازگشت بسيار باال به سراغ ما بيايند. 
مشتريانى كه با معارفه آمده اند، در طول زمان بيشتر و 
معارفه  براى  مرجعى  خود  و  كرد  خواهند  خريد  بيشتر 
ديگران خواهد شد.ولى چكار كنيم كه ما را بيشتر و بيشتر 

معرفى كنند؟
مسائل زيادى در اين موضوع درگير است ولى عالوه بر 
اينكه بايد محصولى داشته باشيم كه تقاضا براى آن زياد 
است، بايد تصور دقيقى از اين موضوع داشته باشيم كه 

مشترى ايده آل ما چه كسى است؟
تحت اين شرايط مى توان ارتباط مشخص ترى با افراد 
بيشتر  ايجاد كرد. همچنين مى توانيد  جامعه هاى محلى 
روى خدمات و محصوالت خود تمركز كنيد تا نيازهاى 

دسته مخاطب خود را برطرف كرده باشيد.
خود،  راضى  مشتريان  از  كه  مى رسد  آن  وقت  سپس 
معرفى نامه بگيريد. يادتان باشد كه به روش هاى گوناگون 

و مرتب از حمايت آن ها قدردانى كرده باشيد.
- كار تيمى

نفوذ به  راه ديگرى است كه مى توانيد به عنوان اهرم 
ذينفع»  و آن طرح «ميزبان  كنيد  استفاده  منابع موجود 
است. در اين طرح مؤسسات ديگرى كه مشتريان هدف 
اطالعاتى خودشان  پايگاه  از  است  با شما مشترك  آنها 
يعنى  كنند.  مى  استفاده  شما  براى  مشترى  جلب  براى 
مؤسسه هم پيمان شما در جريان تجارت خود راهى را هم 
براى جلب مشترى براى شما باز مى كند، مثل همكارى 
يك وكيل و يك حسابرس.آگاهى نسبت به محصولى 

كه مى فروشيد.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

آرى ماييم كه مردگان را زنده مى سازيم و آنچه را از پيش فرستاده اند با آثار [و اعمال]شان 
درج مى كنيم و هر چيزى را در كارنامه اى روشن برشمرده ايم.  سوره يس آيه 12

حديث روز  

آن كه در كارى كه نافرمانى خداست بكوشد اميدش را از دست مى دهد و نگرانيها به او رو مى آورد.
امام حسين (ع)

سبك زندگى

راههاى جذب مشترى و نگه داشتن آنها

كارآگاه معروف شرلوك هلمز
 و معاونش واتسون

كارآگاه معروف و معاونش واتسون صحرانوردي رفته 
بودند و شب هم چادري زدند و زير آن خوابيدند.

نيمه هاي شب هلمز بيدار شد و آسمان را نگريست 
بعد  واتسون را بيدار كرد و گفت:

«نگاهي به باال بينداز و به من بگو  چه مي بيني؟»
واتسون گفت:» ميليون ها ستاره مي بينم».

هلمز  گفت: «چه نتيجه اي مي گيري؟»
مي  نتيجه  روحاني  لحاظ  «از  گفت:  واتسون 
اين در  چقدر  ما  و  است   بزرگ   خداوند  كه   گيرم 

 دنيا حقيريم».
«از  لحاظ ستاره شناسي نتيجه مي گيرم كه  زهره در 

برج مشتري ست، پس بايد  اوايل تابستان باشد.»
در  مريخ  كه  گيرم  مي  نتيجه  فيزيكي  لحاظ   «از 
محاذات قطب است، پس بايد ساعت حدود سه نيمه 

شب باشد».
شرلوك هلمز قدري فكر كرد و گفت: «واتسون!»

نتيجه ي اول و  مهمي كه بايد بگيري اين است كه 
چادر ما را دزديده اند.

اگر خداوند نزد كسى عقل و خرد را به وديعه نهد، 
 با همان حقيقت شريف روزى وى را نجات 

مى دهد و از مشكل مى رهاند.

عارفانه روز

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

09151636052 

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم.

با يك تماس   09159618050

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

تجربه كنيد.    09158668002

كارشناس  فروش   خانم  عالقه مند
 به بازاريابى  تلفنى  نيازمنديم.

حقوق ثابت - پاداش - پورسانت
32341226 -09387460747

شركت پخش زاگرس 

جهت تكميل كادر فروش خود نياز 

به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

09156686898

فروش زمين بهترين گزينه  براى 
سرمايه گذارى يا ساخت باغ و ويال و ... 
با حداقل سرمايه    09376234005

كباب سرا با كليه امكانات 
و موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09358864342

فروش يك واحد آپارتمان واقع در مدرس خيابان 
عدالت 2 طبقه اول ، 150 متر زيربنا ، سند آزاد با تمام 

امكانات   09105468068 - 09155132616

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

كارگاهى به متراژ 240 متر با امكانات 
كامل واقع در شهرك صنعتى اجاره داده 
مى شود. فى: توافقى   09156671132

 يك نفر خانم مسلط به كامپيوتر 
با روابط عمومى خيلى قوى براى كار در

 شركت بازرگانى نيازمنديم.  32443131

به يك نفر خانم براى كار در استوديو 
نيازمنديم.    09151637866

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

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 ام وى ام 110 مدل 89 ، رنگ 
دو ستون ، سفيد  فى: 9/700 تومان

09153622693

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين

* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 

 * اجراى سقف سبك 

براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 

و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل)

09151604496  - 09153612717 

سوپر ماركت با كليه امكانات و وسايل 
واقع در مهرشهر به فروش مى رسد.
32301942 - 09154944850

فروش ون غزال ، سفيد ، مدل 84 ، يازده ماه 
بيمه ، 14 نفره ، مناسب براى سرويس مدارس  

ادارات و شركت ها      09151607106

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

سمسارى ونك  
خريد و فروش كليه لوازم 

منزل و ادارى با باالترين قيمت  
نبش 17 شهريور 32    09365643596

لوازم خانگى سانيـا
از سه راه اسدى به معلم 44 انتقال يافت

به مناسبت افتتاح شعبه جديد كليه 
اجناس به قيمت خريد عرضه مى گردد.

09158645826 - مهرآسا

فروش فورى سالن زيبايى آنسه به دليل 
مهاجرت ، واگذارى لوازم و انتقال اسم سالن 

09359799779

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم.   

  با يك تماس      09159618050
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اخبار ورزشى

 شهرخبر: در طب سنتي از شيرين بيان براي درمان اسپاسم عضالت و تورم، برونشيت، روماتيسم و ورم مفاصل استفاده مي شود. ريشه شيرين بيان محافظ 
بافت معده در برابر عوامل خطر (داروها و استرس) است و از بروز زخم معده و اثني عشر جلوگيري مي کند.همچنين از تخم و برگ رازيانه 
مي توان به عنوان دم کرده استفاده کرد. رازيانه حاوي ماده اي است که در تحريک ترشحات معده و دستگاه گوارش نقش دارد.

فوايد شيرين بيان و رازيانه براى معده

 اين چاشنى جذب آهن را افزايش مى دهد

6
ويتامينى كه موجب 

آرامش اعصاب مى شود 

از   ،  B خانواده ي  ويتامين هاي  شهرخبر: 
بيوتين   ،B٥  ،B٣  ،  B٢  ،  B١ ويتامين هاي 

و  شده  تشکيل   B١٢ و  فوليک  اسيد   ،B٧ يا 
اين  مي باشند.  آب  در  محلول  ويتامين هاي 
در  عملکردي  نقش  کلي  بطور  ويتامين ها 
معني  بدين  دارند،  بدن  مختلف  واکنش هاي 

که به عنوان واسطه  عملکرد مي باشند و باعث 
مي شوند تا انرژي به خوبي مصرف و پروتئين ها، 
و  درستي  به  نيز  چربي ها  و  کربوهيدرات ها 
بگيرند.  قرار  مصرف  مورد  خودشان  به جاي 
اين ويتامين ها به جز  ويتامين B١٢ در منابع 
بيسکوئيت   کامل،  غالت  و  نان  نظير:  گياهي 

ويتامين  و  مي باشند  موجود  جوانه ها  و  کامل 
مانند:  گوشتي  منابع  در  بيشتر  نيز  را   B١٢
توجه  با  مي شود.  يافت  ماهي  و  قرمز  گوشت 
ويتامين ها  از  اين گروه  به عملکرد خاصي که 

دارند، يکي از نقش هاي آن تثبيت خلق است، 
اختالالت  داراي  که  افرادي  که  معني  بدين 
خلقي هستند، چه به صورت اضطراب و چه به 
صورت افسردگي، معموال يکي از عوامل آن ها 
کمبود ويتامين هاي خانواده B است، بدين علت 
که اين ويتامين ها بصورت واسطه هاي آنزيمي 
مختلف  مواد  ساز  و  سوخت  در  و  مي باشند 
غذايي نقش مهمي را برعهده دارند، لذا افرادي 
مستعد  هستند،   B ويتامين  کمبود  دچار  که 

افسردگي و اضطراب مي باشند.

نان سفيد براى زنان مسن 
افسردگى مى آورد  

سالمانه: نان و برنج سفيد (بدون سبوس) مي تواند 
مسن  زنان  بين  در  را  افسردگي  به  ابتال  خطر 
افزايش دهد. تغييرات هورموني ناشي از غذاهاي 
را  افسردگي  است عاليم  بدون سبوس ممکن 
خوراکي هاي  خوردن  مقابل،  در  کند.  تقويت 
مبارزه  مشکل  اين  با  سبزيجات،  و  دار  سبوس 
مي کند. هر چه مصرف اين نوع کربوهيدرات ها 
بيش تر شود، قند خون در بدن باالتر مي رود و 
هورمون هاي بدن براي کاهش آن واکنش نشان 
مي دهند. اين واکنش مي تواند عامل تغيير خلق، 
خستگي و ديگر عاليم افسردگي شود يا آن ها را 

تشديد کند.در مقابل، رژيم هاي غذايي سرشار از 
فيبر، غالت با سبوس و سبزيجات اين خطر را 

کاهش مي دهد.

توصيه هاى غذايى براى كاهش 
ترى گليسيريد خون 

شهرخبر: تري گليسيريد نوعي چربي در خون است 
 و بدن از آن براي توليد انرژي استفاده مي کند. 
با وجود اين مقدار کمي از آن مورد نياز است. 
خون  گليسيريد  تري  مقادير  که  هنگامي 

زمان طوالني  مدت  براي  و  يابد،  مي  افزايش 
بروز  خطر  معرض  در  فرد  ماند  مي  باقي  باال 
به  ادامه  قلبي قرار مي گيرد. در  بيماري هاي 
توصيه هاي مؤثر در کاهش اين نوع از چربي 

خون مي پردازيم.
سبزيجات  انتخاب  در  اي:  نشاسته  سبزيجات 

دريافتي به اين نکته توجه کنيد که سبزيجات 
نشاسته اي مثل نخود فرنگي و ذرت را بايد محدود 
کنيد. بدن مقادير مازاد نشاسته را به چربي تبديل 
مي کند. بنابراين شما مي توانيد از سبزيجاتي مثل 

خانواده کلم، قارچ، کلم برگ و ساير سبزيجات 
 غير نشاسته اي استفاده کنيد. عسل و شيره خرما: 
شايد فکر کنيد که عسل و ساير شيرين کننده 
هاي طبيعي مثل شهد توت يا شيره خرما بهتر از 
قندها و شيرين کننده هاي تصفيه شده هستند. 
با وجود اين، آن ها شبيه شکر مي توانند موجب 
شوند.  خون  گليسيريد  تري  مقادير  افزايش 
هنگامي که مقادير تري گليسيريد خون باالست 
بهتر است دريافت هر نوع قند حتي اگر طبيعي 

باشد نيز کاهش يابد و محدود شود. 

 اين چاشنى جذب آهن را 
افزايش مى دهد

 
عصرايران: اگر مي خواهيد آهن جذب شده از 
غذاي خود را افزايش دهيد از اين چاشني ميل 
غذا  با  همراه  آب نارنج  و  آبليمو  مصرف  کنيد. 
جذب آهن را افزايش مي دهد. براي پيشگيري 
مثل  آهن  حاوي  غذايي  منابع  از  كم خوني  از 
گوشت، مرغ، ماهي، جگر، حبوبات و سبزي هاي 
سبز تيره مثل جعفري در برنامه غذايي روزانه 
بادام،  انواع مغزها مثل گردو،  از  استفاده كنيد. 
پسته و انواع خشكبار مثل برگه ها، توت خشك، 
كشمش و خرما كه منابع خوبي از آهن هستند، 

به عنوان ميان وعده استفاده كنيد.   

ايستگاه سالمت

حوادث

پرونده المپياد فرهنگى ورزشى 
استان هاى خراسان در فردوس بسته شد

فارس : نخستين المپياد فرهنگي و ورزشي استان هاي 
گروه  پنج  و  رشته  در ١٢  نفر  شرکت٣٥٠  با  خراسان 
شد.در  برگزار  فردوس  شهرستان  ميزباني  به  ورزشي 
مسابقات فوتسال ١٢ تيم از استان هاي خراسان جنوبي، 
رضوي و شمالي در ٢٠ بازي با يکديگر به رقابت پرداختند 
که شهرستان خواف خراسان رضوي بر سکوي قهرماني 
ايستاد، عماد نظام فردوس خراسان جنوبي نايب قهرمان 
مقام  رضوي  خراسان  فريمان  کشاورزي  بانک  و  شد 
سوم را کسب کرد. در مسابقات شطرنج ٣٠ ورزشکار از 
شهرستان هاي کاشمر، شيروان، فريمان، سبزوار، تربت 
جام، بيرجند و فردوس به رقابت پرداختند که مجتبي 
قالسي مود از بيرجند قهرمان شد، ابوالفضل فرسادي 
از بيرجند رتبه دوم را کسب کرد و ميالد مشرقي مقدم 
از آن خود کرد.مسابقات رشته  از بيرجند مقام سوم را 
بدمينتون به صورت انفرادي و دوبل برگزار شد در رشته 
انفرادي سعيد بابياني رتبه نخست را کسب کرد، محمد 
جواد غريب از مشهد بر سکوي نايب قهرماني ايستاد 
و عرفان المکاني از نيشابور سوم شد و در رشته دوبل 
نيز تيم سعيد بابياني و محمد علوي قهرمان شدند، تيم 
محمد جواد غريب و محمد باقر تنهايي نايب قهرماني 
را از آن خود کردند. همچنين مسابقات تيراندازي در دو 
بخش تيمي و انفرادي برگزار شد که در بخش تيمي 
آکادمي عماد نظام فردوس خراسان جنوبي قهرمان شد، 
هيئت تيراندازي بيرجند نايب قهرماني را بدست آورد و 
نيروي انتظامي فردوس سوم شد و در بخش انفرادي نيز 
سيد مجتبي رهي از فردوس مقام نخست را کسب کرد، 
عليرضا اکبري دوم شد و سيد مجتبي متولي از بيرجند در 

جايگاه سوم ايستاد.

موسوى و عبادى پور در صدر
 بهترين هاى جام جهانى واليبال

 ايرنا: سيد محمد موسوي و ميالد عبادي پور در پايان 
نخست  جايگاه  واليبال،  جهاني ٢٠١٥  جام  سوم  روز 
تصاحب  را  کننده  دريافت  بهترين  و  اسپکر  بهترين 
بخش  در  ايراني  هاي  واليباليست  همچنين  کردند. 
بهترين دريافت کننده جايگاه هاي اول و دوم را نيز به 
خود اختصاص دادند که صدر جدول از آن ميالد عبادي 

پور شد و مهدي مرندي نيز در رتبه دوم قرار گرفت. 

 محمدى به مدال برنز كشتى جهان رسيد
جهان نيوز: آزادکار وزن ۶۵ کيلوگرم ايران، با پيروزي 
مقابل قهرمان المپيک لندن در ديدار رده بندي، مدال 
برنز رقابت هاي قهرماني جهان را از آن خود کرد. سيد 
احمد محمدي در ديداري حساس رو در روي طغرل 
شد  موفق  پايان  در  و  رفت  آذربايجان  از  عسگراف 
حريف نامدار خود را مقتدرانه و با نتيجه ۱۵ بر ۵ از 

پيش رو بردارد و گردن آويز برنز را از آن خود کند.

آخرين جزئيات زمين لرزه 4,3 
ريشترى در هرمزگان

فارس : رئيس سازمان امداد و نجات هالل احمر با 
اشاره به وقوع زمين لرزه ٤,٣ ريشتري روز گذشته 
انجام  ارزيابي هاي  اساس  بر  گفت:  هرمزگان  در 
گزارش  جاني  و  مالي  خسارت  هيچگونه  شده، 
ساعت  کرد:  اظهار  چرخساز  ناصر  است.  نشده 
٧:٠٨ ديروز زمين لرزه اي با قدرت ٤,٣ ريشتر و با 
لرزاند. را  هرمزگان  در  تخت  منطقه  پس لرزه  سه 
زمين لرزه،  وقوع  از  بعد  بالفاصله  داد:  ادامه  وي 
تا گزارشي  ارزياب به منطقه اعزام شدند  تيم هاي 

از ميزان خسارت زلزله تهيه کنند. 

دستگيرى عامل تهديد
 زن جوان در تلگرام 

ايسنا: سرهنگ محمدخاني گفت: در پي ارجاع يک فقره 
پرونده از دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رشت به 
دادخواهي زني ٢٥ ساله اي مبني بر اينکه فردي ناشناس 
در تلگرام او را تهديد به انتشار عکس هاي خصوصي اش 
موضوع  بررسي  دارد،  را  وي  از  اخاذي  قصد  و  کرده 
در دستور کار ماموران قرار گرفت. رئيس پليس فتاي 
گيالن با بيان اينکه متهم که اهل بندر انزلي و ساکن 
رشت بود، شناسايي شد، گفت: اين مرد ٣٠ ساله به قصد 
اخاذي از شاکي در تلگرام اقدام به تهديدش کرده بود 

که دستگير و به مقر پليس منتقل شد. 

مردى براى اينكه همسرش را سر 
سفره شام ساكت كند،  او را كشت

ضربه چوب دستي مرد، مرگي سريع را براي همسرش 
رقم زد. به گزارش الف، اين جنايت هنگامي رخ داد که سر 
سفره شام بين زن و شوهر بابلسري جر و بحث به وجود 
آمد و در جريان آن مرد ۵۱ ساله با چوب دستي ضربه 
مرگباري را به سر زنش وارد کرده و او را از پاي درآورد. 
قاتل در بازجويي ها به قتل اعتراف کرد و گفت: موقع 
شام سر موضوعي با هم اختالف پيدا کرديم. وقتي زنم 
 صدايش را باال برد براي ساکت کردنش چوب دستي ام 
را برداشته و به طرف او رفتم. اما او صدايش را بلندتر 

کرد. من هم ضربه اي به سر او زدم.

موادفروش افغان از ترس پليس
 خود را از پل پرتاب كرد 

ترس  از  که  افغان  فروش  مواد  خبرنگاران:  باشگاه 
پرتاب کرده  پايين  به  از پل مديريت  را  پليس خود 
 ٤٨ بود  شده  زخمي  پليس  تير  با  حاليکه  در  بود، 
ساعت در بين درختچه هاي زير پل مخفي شد اما 
در نهايت به دام پليس پايتخت افتاد. سرهنگ کرمي 
رئيس کالنتري ١٠٩بهارستان گفت: پرونده اي در 
پليس  ستاد  به  اعالم  ضمن  و  تشکيل  رابطه  اين 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ براي متهم  مامور 
سير  براي  بهبودي  از  پس  تا  شد  داده  قرار  مراقب 

مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شود.

اهداى كليه هاى دختر 17 ساله 
مرگ مغزى به 2 بيمار 

عصرايران: مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوند مرکز 
آموزشي درماني الزهرا(س) اصفهان از اهداي اعضاي 
دختر جوان ١٧ ساله که بر اثر حادثه دچار مرگ مغزي 
شده بود، به دو بيمار نيازمند خبر داد. مريم خليفه سلطاني 
گفت: کليه هاي نگين خرم ١٧ ساله ساکن مبارکه که 
بر اثر حادثه، دچار مرگ مغزي شده بود به دو بيمار 
نيازمند اهدا شد.وي افزود: با اعالم مرگ مغزي از سوي 
خصوص  در  شده  انجام  صحبت هاي  طي  پزشکان، 
پيوند اعضاي بدن اين فرد به بيماران نيازمند خانواده 

اين جوان ١٧ ساله، رضايت خود را اعالم کردند.

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب 

العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 

كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى 

شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش 

پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز 

كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه  (ع)  

 32313472 - 09151631855 طاهرى -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                                         مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
حص

ع  م
نو

ت

بنگاه  قالب بتن            

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو
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بيمارستان جديد تأمين اجتماعى بيرجند به نام حضرت ابوالفضل العباس (ع) نامگذارى شد
در آستانه راه اندازى بيمارستان جديد تأمين اجتماعى بيرجند اين بيمارستان به نام مبارك حضرت ابوالفضل العباس (ع) نامگذارى شد. مدير درمان 
تأمين اجتماعى خراسان جنوبى با بيان اين خبر گفت: نوربخش مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى از بين نام هاى پيشنهادى استان، اولين اولويت 
پيشنهادى را انتخاب كرد. فيروزى افزود: اين بيمارستان در مرحله تجهيز و نصب و راه اندازى دستگاه ها و تجهيزات مى باشد و عمليات محوطه 

سازى آن نيز به سرعت در حال انجام است. وى ابراز اميدوارى كرد ظرف چند روز آينده شاهد افتتاح اين پروژه مهم در استان باشيم.

 خراسان جنوبى پيشرو در جلب، جذب
و تكريم از خيرين مدرسه ساز

از  پذيرفته  صورت  هاى  ارزيابى  طى  خبر-  گروه 
سطح  در  ساز  مدرسه  خيرين  جشنواره  هفدهمين 
استان هاى كشور اداره كل نوسازى مدارس خراسان 
جنوبى براى دومين سال متوالى رتبه نخست را در 
مدرسه  خيرين  از  تكريم  همچنين  و  جذب  و  جلب 
دبير  و  مدارس  نوسازى  كل  مدير  كرد.  كسب  ساز 
هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز در استان اين 
موفقيت را مديون تعامل اداره كل آموزش و پرورش، 
مجمع خيرين و حضور پرخير و بركت خيرين مدرسه 
ساز ذكر كرد. بيكى تعهد بيش از 16 ميليارد تومانى 
اين عزيزان را به استان محروم خراسان جنوبى نقطه 
و  دانسته  آموزشى  نيازهاى فضاى  تأمين  در  عطفى 
پيشبرد  شاهد  نيز  آينده  در  كه  كرد  اميدوارى  ابراز 

اهداف نظام آموزش با حضور اين عزيزان باشيم. 

تعيين اعضاى هيئت نظارت 
بر انتخابات در شهرستان هاى استان

در  انتخابات  بر  نظارت  هيئت  اعضاى  تعيين  با 
عنوان  به  نفر   33 جنوبى،  خراسان  هاى  شهرستان 
اعضاى هيئت هاى نظارت بر انتخابات در شهرستان 
باشگاه  گزارش  به  شدند.  معرفى  استان  هاى 
از بيرجند؛ رئيس هيئت نظارت بر  خبرنگاران جوان 
انتخابات خراسان جنوبى گفت در هر شهرستان 3 نفر 
براى اين منظور انتخاب شدند.شدند. حجت االسالم 
محمدى افزود: از اين سه نفر در هر شهرستان، يك 
نفر به عنوان رئيس و دو نفر ديگر به عنوان عضو 
از  با اشاره به تعيين بيش  فعاليت خواهند كرد. وى 
نظارت  هيئت  اعضاى  و  سرناظر  ناظر،  نفر  هزار   3
جلسات  كرد:  تصريح  جنوبى  خراسان  در  انتخابات 
توجيهى اين افراد از مهر آغاز مى شود. پيش از اين 
هيئت  اعضاى  عنوان  به  جنوبى  خراسان  در  نفر   5

نظارت بر انتخابات استان انتخاب مى شدند.

بيش از 18 هزار تن گندم تضمينى 
از كشاورزان خريدارى شد

خراسان  روستايى  تعاون  سازمان  مدير  تسنيم- 
جنوبى با بيان اينكه 25 مركز خريد گندم در سطح 
از  گندم  آماده خريد محصول  استان  شهرستان هاى 
كشاورزان است، گفت: تاكنون 18 هزار و 720 تن 
گندم تضمينى از كشاورزان خراسان جنوبى خريدارى 
شد. اسفنديارى اظهار كرد: در راستاى خريد تضمينى 
محصول گندم و حمايت از توليدكنندگان و كشاورزان 
سخت كوش، شبكه تعاون روستايى خراسان جنوبى 
بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت  مباشر  عنوان  به 
منطقه 5 خراسان جنوبى در اين زمينه ارائه خدمت 
هر  ازاى  به  پرداخت  قابل  مبلغ  افزود:  وى  مى كند. 
كيلو گندم تضمينى تحويلى يك هزار و 155 تومان 
خراسان  كشاورزى  بانك  طرف  از  كه  شده  تعيين 

جنوبى به حساب كشاورزان واريز مى شود.

حوزه خبرى جوان، نيازمند جريان سازى 
خبرى و حساس سازى مسئوالن

ايسنا- مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبى، با بيان اينكه حوزه خبرى جوان بيش از 
هر زمان ديگرى، نيازمند جريان سازى خبرى و حساس 
سازى مسئوالن است، گفت: ترويج روحيه مطالبه گرى 
منبعث از ظرفيت هاى قانونى براى ساماندهى مباحث 
جوانان را در حوزه رسانه دنبال مى كنيم. عزيزى در 
نخستين دوره توانمندسازى رسانه اى در حوزه ورزش و 
جوانان گفت: امروزه، بيش از هر زمان ديگرى، نيازمند 
جريان سازى خبرى و حساس سازى مسئولين هستيم 
و بايد به تبيين دغدغه هاى دولت تدبير و اميد براى 
ساماندهى مباحث و مطالبات جوانان پرداخت. وى ادامه 
داد: شكوفاسازى استعدادهاى جوانان و توانمند سازى 
آنان، تقويت جايگاه، نقش و حضور پررنگ جوانان در 
عرصه هاى مختلف جامعه، تزريق روحيه اميد آفرينى و 
نشاط اجتماعى تقويت سازمان هاى مردم نهاد جوانان، 
طرح گفتمان جوانان در جامعه، تقويت هويت دينى 
ايرانى– اسالمى،  آنان، ترويج سبك زندگى  و ملى  
و تشخص  آفرينى  منزلت  فراغت،  اوقات  غنى سازى 
طلبى، از جمله اين بسترهاى فرهنگى و اجتماعى براى 

تقويت حوزه جوانان در جامعه است.

 مراسم تكريم از كارفرمايان نمونه 
تأمين اجتماعى برگزار شد

تأمين  سازمان  نمونه  كارفرمايان  از  تكريم  مراسم  
اجتماعى در سال 94 باحضور مسئوالن حوزه وزارت 
تعاون در سالن  اجتماعى در هفته  تعاون، كار ورفاه 
همايش هاى هتل كوهستان بيرجند برگزار شد. در 
اين مراسم مديركل تأمين اجتماعى خراسان جنوبى 
از سوى  ابالغ شده  بخشنامه  اساس  بر  كرد:  اظهار 
نفر   4 اجتماعى،  تأمين  سازمان  محترم  مديرعامل 
كميته  توسط  انتخاب  از  پس  نمونه  فرمايان  كار  از 
نفر   4 اين  بين  از  كه  انتخاب شدند  استانى  ارزيابى 
يك نفر از كارفرمايان به عنوان منتخب اول استان  
نيز به عنوان كارفرماى برگزيده كشورى معرفى  شد. 
درپايان اين مراسم از مهندس محمد حسين زينلى 
سطح  در  نمونه  كارفرماى  كويرتاير  كارخانه  مدير 
يك ، مهندس  احدكرمانى مدير عامل كارخانجات 
 ، دو  سطح  منتخب  كارفرماى  فردوس  نساجى 
مهندس محسن احتشام مدير شركت تروند زعفران 
ساالر  دكتر  و  سه  سطح  منتخب  كارفرماى  قاين 
صادقى مدير داروخانه ساالرى به عنوان كارفرماى 
منتخب سطح 4 با اهداى تنديس و لوح تجليل شد. 

فرمانده  عنوان جانشين  به  سردار شفايى، 
سپاه خراسان جنوبى منصوب شد

فارس- سردار احمد شفايى در حالى به عنوان جانشين 
فرمانده سپاه  انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى منصوب 
خراسان  سپاه  به  حفظ سمت  با  هم  نظرى  كه  شد 
مدت ها،  از  بعد  پنجشنبه  روز  رفت.  خواهد  رضوى 
فرمانده كل  جعفرى  سرلشكر  از سوى  طى حكمى 
پيشنهاد سردار  به  انقالب اسالمى و  پاسداران  سپاه 
يعقوبعلى نظرى فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان 
جنوبى، سردار احمد شفايى به عنوان جانشين فرمانده 
سپاه انصارالرضا(ع) منصوب شد. اين انتصاب در حالى 
رقم خورد كه گويا انتصاب سردار يعقوبعلى نظرى به 
عنوان فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى هم 
با حفظ سمت  قرار است نظرى  قطعى شده و گويا 
اوايل هفته آينده در مشهد معارفه شود. پيش از اين 
سردار احمدى فرمانده سپاه خراسان رضوى بود كه 
به استان قم رفت. همچنين سرهنگ پاسدار حسن 
رجب زاده به عنوان فرمانده تيپ پياده انصارالرضا(ع) 
خراسان جنوبى منصوب شد. پيش از اين سردار احمد 

شفايى فرمانده تيپ بود.

«تعاون» در هنرمندى دستان 
كودكان بشرويه نقش بست

نقاشى  تعاون جشنواره  بزرگداشت هفته  به مناسبت 
از سوى اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان 
بشرويه با همكارى مركز پرورش فكرى و فرهنگى 
كار  تعاون،  اداه  مسئول  شد.  برگزار  شهرستان  اين 
اين  در  نوجوانان  و  كودكان  گفت:  اجتماعى  رفاه  و 
شكوفايى  و  سالم  رقابت  يك  ايجاد  ضمن  مسابقه 
استعدادهاى آنان در زمينه هاى معرفى شده، تعامل 
به  اثر  از 100  بيش  و  گرفتند  فرا  را  گروهى  كار  و 
رقابت گذاشته شد. حسن زاده ميدانى افزود: شركت 
كنندگان در اين مسابقه گروهى، تصويرهاى زيبايى 
در  را  هم نوعان  به  رساندن  يارى  و  همكارى  از 

بخش هاى مختلف جامعه به تصوير كشيدند.

جذب حداكثرى و دفع حداقلى
 وظيفه دانشجويان بسيجى

جنوبى  خراسان  دانشجويى  بسيج  مسئول  فارس- 
با تأكيد بر رعايت اصول انقالب اسالمى و منويات 
بسيجى  يك  گفت:  دانشجويى  بسيج  در  رهبرى 
جذب  به  نسبت  حزبى  تشكيالت  ايجاد  با  بايد 
حوزه هاى  به  دانشجويان  حداقلى  دفع  و  حداكثرى 
بسيج دانشجويى اقدام كند. على قاسمى در مراسم 
جنوبى  خراسان  دانشجويان  واليت  طرح  اختتاميه 
در دانشگاه صنعتى بيرجند اظهار كرد: اين طرح در 
دانشجويان  بصيرت افزايى  و  آگاهى بخشى  راستاى 
بسيجى استان در حوزه هاى معرفتى، سياسى، علمى، 
اقتصاد مقاومتى و آشنايى با حوادث و اتفاقات سياسى 
روز كشور برگزار شد. وى افزود: در اين طرح 120 
دانشجوى بسيجى منتخب دختر و پسر دانشگاه هاى 
و  تئورى  آموزش هاى  روز   10 مدت  به  بيرجند 
از مهر  و  فرا گرفتند  را  عملى و معرفتى و بصيرتى 
و  صالحين  حلقه هاى  سرگروه  عنوان  به  جارى  ماه 
نشست هاى بصيرتى – تشكيالتى بسيج دانشجويى 
مى كنند.  وظيفه  انجام  خود  تحصيل  محل  دانشگاه 
واليت  طرح  اهداف  از  يكى  كرد:  خاطرنشان  وى 
دانشجويى كادرسازى است كه هر مسئولى بايد طى 
مدت خدمتش با ارائه برنامه راهبردى و سياست هاى 

اجرايى بتواند جايگزين مناسبى را تربيت كند. 

انتصاب آرامنش، به عنوان سرپرست 
جديد هيئت كوهنوردى استان

خراسان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل  آرامنش 
عنوان سرپرست جديد هيئت كوهنوردى  به   جنوبى 
حضور   با  وى   معارفه  مراسم  شد.  منصوب  استان 
جمعى از ورزشكاران و پيشكسوتان اين رشته ورزشى 
برگزار شد. آرامنش در اين مراسم گفت: جلب مشاركت 
كوهنوردان در شناسايى و ريشه يابى تهديدات وارد 
بر محيط زيست كوهستان و هم انديشى جهت ارائه 
راهكارها و اجراى فعاليت هاى اصالحى و بهسازى 
به  توجه  با  و  بوده  اهميت  بسيار حائز  رابطه  اين  در 
بانان،  محيط  و  اجرايى  مأموران  توسط  كار  شرايط 
ورزش  با  تنگاتنگى  رابطه  زيست  محيط  حفاظت 
كوهنوردى دارد كه اميدواريم بتوانيم از اين فرصت 
حفاظت  و  حمايت  در  را  استفاده  نهايت  آمده  پيش 
هرچه بيشتر از محيط زيست ببريم و در اين راه از 

ظرفيت ورزشكاران و پيشكسوتان استفاده كنيم.

مسأله  اينكه  بيان  با  اسالمى خراسان جنوبى،  تبليغات  مديركل 
دفاع مقدس به خوبى براى نسل جوان تبيين نشده است، گفت: 
نسل جوان به خصوص دانش آموزان بايد با ايثارگرى هاى هشت 
حجت االسالم  ايسنا،  گزارش  به  شوند.  آشنا  مقدس  دفاع  سال 
دفاع  هفته  بزرگداشت  فرهنگى  كميته  جلسه  اولين  در  لطفيان، 
مقدس، اظهار كرد: ارتباط نسل جديد با دفاع مقدس قطع  شده 

چرا كه مسئله دفاع مقدس تبيين نشده است.

لطفيان ادامه داد: بايد در هفته دفاع مقدس نسبت به تبيين نقش 
رزمندگان و انتقال آن به نسل جوان برنامه ريزى مناسبى صورت 
مدارس  بازگشايى  با  مقارن  كه  هفته  اين  در  افزود:  وى  گيرد. 
است، نسل جوان به خصوص دانش آموزان بايد با ايثارگرى هاى 

هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.
خراسان  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  فرهنگى  كميته  مسئول 
تصريح  هفته،  اين  در  دستگاه ها  برخى  وظايف  بيان  در  جنوبى 

كرد: فضاسازى شهر در اين ايام بايد به نحو احسن انجام شود و 
فرماندارى ها نسبت به تحول ظاهرى شهرها اقدام كنند به گونه اى 

كه شهرها بايد چهره مقاومت اسالمى به خودش بگيرد.
حجت االسالم لطفيان خاطرنشان كرد: در اين ايام براى خانواده 
كاركنان ادارات حتمًا برنامه اى جامع برنامه ريزى و برگزار شود و 
در جلسات ادارى برگزار شده افراد و كاركنان با نماد بسيجى و 

نماد مقاومت در آن شركت كنند.

 طرح كاهش نرخ طالق در استان عملياتى مى شود 
كاظمى فرد- سى و دومين جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
استان با حضور حجت االسالم گيوى نهاوندى استاد حوزه 
و دانشگاه و اعضاى شورا در دفتر امام جمعه بيرجند برگزار 
و در آن بر ضرورت تبيين راه هاى كاهش و پيشگيرى از 

طالق و تحكيم بنيان خانواده در جامعه تأكيد شد.    
قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان در اين جلسه با بيان 
اينكه دستگاه هاى مسئول علل طالق هاى توافقى را مورد 
بررسى و مشاوره هاى الزم در اين زمينه را مورد توجه قرار 
دهند، اظهار كرد: نشست هاى سير آموزش طالق و ازدواج 
در استان و شهرستان ها در دستور كار باشد و مسئوالن به 
اين امر نگاه ويژه اى داشته باشند. حجت االسالم رضايى 
و  دانست  افراد  شخصيت  گيرى  شكل  كانون  را  خانواده  
افزود: آموزش ها بايد از سنين كودكى و از ابتدايى نهادينه 
شود و در اين زمينه بايد به خانواده ها آموزش الزم داده شود. 
وى افزايش آمار طالق را زنگ خطرى بزرگ براى استان 
دانست و گفت: مشاوره هاى رايگان ازدواج و آموزش هاى 

زندگى سالم در مساجد ارائه شود.

نبود امنيت شغلى، ازدواج هاى اجبارى، گرايش 
خانواده ها به ماهواره از مهم ترين داليل طالق

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان نيز در اين جلسه با 
اشاره به علل طالق در خانواده ها گفت: نبود امنيت شغلى، 
ازدواج هاى اجبارى، گرايش خانواده ها به ماهواره از مهم ترين 
داليل طالق است. محبى مهريه هاى سنگين، ازدواج هاى 
تفاوت سنى  و  بيجا  و غيرت  تعصبات  اينترنتى،  و  وكالتى 
زوجين را از ديگر عوامل طالق دانست و افزود: بزهكارى، 

مردساالرى، دوستى هاى خيابانى و حسادت از ديگر عوامل 
طالق است. وى با اشاره به راه هاى پيشگيرى از افزايش 
طالق، بيان كرد: جلوگيرى از خشم هاى آنى، محبت كردن 
به يكديگر و تأكيد خانواده در انتخاب همسر مناسب از جمله 

روش هاى جلوگيرى از افزايش طالق در خانواده ها است.

اعتياد، عامل اصلى روى آوردن به طالق

رئيس كل دادگسترى استان هم اعتياد را عامل اصلى روى 

دومين  جنوبى  خراسان  افزود:  و  دانست  به طالق  آوردن 
ويژه  توجه  نيازمند  كه  است  باالى طالق  آمار  در  استان 
دستگاه ها است. صيفى با بيان اينكه بيشترين پرونده هاى 
حقوقى در اين حوزه مربوط به خانواده ها است، تصريح كرد: 
بايد كارگروه هايى تشكيل شود تا زمينه اجراى دستور جلسات 
شوراهاى فرهنگى را فراهم كند. وى افزود: دستگاه هايى 

مانند آموزش و پرورش و دانشگاه ها بايد مشاوره رايگان در 
اختيار خانواده هاى كم بضاعت قرار دهند.

مديركل بازرسى خراسان جنوبى نيز با بيان اينكه در هر 
كرد:  تصريح  است،  شده  ثبت  طالق  واقعه   19 ساعت 

پديده طالق هر ساله 5,5 درصد رشد داشته است. 
قرائى نماينده شوراى اسالمى استان هم بر حل مشكل 
كه  كنونى  شرايط  در  افزود  و  تأكيد  استان  در  بيكارى 
با برنامه كاربردى  بايد  بيكارى علل  اصلى طالق است 

براى جوانان ايجاد اشتغال شود.

طالق، عامل اصلى آسيب هاى اجتماعى در جامعه

شوراى  عضو  گيوى  نهاوندى،  امرا...  االسالم  حجت 
فرهنگ عمومى كشور نيز در اين جلسه يكى از مهم ترين 
معضالت اجتماعى جامعه را پديده طالق دانست و اظهار 

به  را  اجتماعى  آسيب  بيشترين  امروز  پديده طالق  كرد: 
جامعه تزريق مى كند. وى ثبت آمار طالق در سال گذشته 
را در هر يك ساعت 19 مورد بيان كرد و افزود: در مقابل 
نيز  و خاموش  پديده طالق عاطفى  قانونى،  طالق هاى 
مراتب  به  كه  است  افزايش  به  رو  شدت  به  جامعه  در 
قانونى و دادگاهى دارد.  از طالق هاى  خطرات بيشترى 
وى خاطرنشان كرد: در مقابل هر 100 ازدواج 12,6 درصد 

طالق در كشور ثبت شده است.

ثبت 363 طالق در استان، طى چهار ماه

استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه در چهار ماهه نخست 
است،  رسيده  ثبت  به  استان  در  جارى 363 طالق  سال 
ملى  دارد كه عزم  اجتماعى  آسيب  افزود: هر طالق 70 
را مى طلبد. گيوى نهاوندى با بيان اينكه 26 علت براى 
طالق وجود دارد، تأكيد كرد: اعتياد، بيكارى، تجمل گرايى، 
رعايت  كه  تناسب  زوجين،  زندگى  در  اطرافيان  دخالت 

نمى شود از جمله اين علل هستند. 
كيوى نهاوندى با بيان اينكه مهم ترين علت اصلى طالق 
ازدواج هاى نامناسب است، تصريح كرد: ازدواج ها براساس 
فكر و منطق صورت نمى گيرد و زوجين آموزش هاى قبل 
از ازدواج، عين ازدواج و بعد از از ازدواج را فرا نمى گيرند و 

اين آموزش ها بايد از خانواده آغاز شود.
استان  در  نرخ طالق  اين جلسه طرح كاهش  پايان  در   
كه به تصويب شوراى فرهنگ عمومى رسيده بود مورد 
تأييد دستگاه هاى مربوطه قرارگرفت و بر اجرايى شدن 

اين طرح تأكيد شد. 

خراسان جنوبى بهترين مسير براى ارتباط با افغانستان است. 
استاندار خراسان جنوبى در نشست استانداران منطقه پنج 
كشور كه در بيرجند برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: 
خراسان جنوبى داراى ظرفيت هاى بسيار خوبى در بخش 
هاى مختلف است و با توجه به موقعيت خاص جغرافيايى 
اين استان دارد در صورت فراهم شدن زيرساخت ها  كه 
مى تواند به عنوان بهترين مسير براى ارتباط با افغانستان 
خراسان  اينكه  بيان  با  خدمتگزار،  گيرد.  قرار  توجه  مورد 
جنوبى سومين استان پهناور كشور است و با اشاره به برخي 
شاخص ها و ظرفيت هاي اقتصادي، فرهنگي و گردشگري 
استان اظهار كرد: 4 بازارچه مرزي، دو گمرك رسمي، يك 
مرز رسمي زميني و يك مرز رسمي هوايي، 14 دانشگاه 
مختلف دولتي و غير دولتي، 5 مركز آموزش عالي و بيش 
از 51 هزار دانشجو و وجود بيش از 1189 اثر تاريخى در 
استان و 589 اثر تاريخى ثبت شده در فهرست آثار ملى 

كشور بخشى از اين توانمندى ها است. 

لزوم تخصيص اعتبار براى اجراى طرح كمربند سبز 
امنيتى براى ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزى

مقام عالى دولت در استان در بخش ديگرى از سخنان خود 
ايجاد تسهيالت مناسب براى مرزنشينان و توسعه اقتصاد مرز 
را مورد تأكيد قرار داد و افزود: برنامه ريزى مالقات هاى 
مشترك مرزى بين مرزبانان ايران و افغانستان به منظور حل 
و فصل مشكالت احتمالى و تسهيل فرايندها براى فعاليت 
تجار و بازرگانان، تجهيز پليس مرزى و ايستگاه هاى ايست 
و بازرسى منتهى به معابر مرزى به تجهيزات پيشرفته براى 
تسريع در بازرسى خودروها در مواقع مورد نياز، ساماندهى اتباع 
خارجى غير مجاز كه حضور غير قانونى آنان موجب بيكارى 
كارگران ايرانى مى شود و نيز لزوم تخصيص اعتبار براى 

اجراى طرح هاى كمربند سبز امنيتى به منظور ايجاد اشتغال 
پايدار در مناطق مرزى از جمله مهمترين پيشنهادات و مواردى 
است كه مى تواند در اين زمينه مورد توجه مسئولين و دست 
اندركاران امر قرار گيرد. وى كمك وزارت بهداشت و درمان 
و سازمان توسعه تجارت ايران، در راه اندازي مراكز خدمات 
درماني و بهداشتي در بازارچه هاي مرزي با اولويت بازارچه 
مرزي ماهيرود را مورد تأكيد قرارداد. خدمتگزار گفت: نسبت 
به كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي به ويژه براي بخش 
هاي توليدي مساعدت و اقدام الزم به عمل آيد همچنين 
معافيت كامل مالياتي بخش هاي توليدي، صنعتي، معدني، 
كشاورزي، حمل و نقل و گردشگري استان هاي محروم و 
مرزي به مدت 15 سال به منظور تشويق و ايجاد انگيزه براي 
سرمايه گذاران را از ديگر ظرفيت هاى پيش بينى شده در 
قانون دانست و تصريح كرد: يكى از مهمترين راه هاى برون 
رفت از مشكالت اقتصادى و رسيدن به توسعه و رونق دراين 
بخش استفاده از ظرفيت هاى مرزى است كه اين زيرساخت 

در استان هاى شرقى كشور به خوبى وجود دارد.

تسهيل صادرات و واردات، از عوامل كاهش قاچاق كاال 

كرد:  اظهار  نشست  اين  در  نيز  شمالى  خراسان  استاندار 
و  صادرات  زمينه  در  موجود  مقررات  و  قوانين  تسهيل 
واردات مى تواند تا حد زيادى جلوى قاچاق كاال از كشور 
پرويزى،  بگيرد.  اقتصادى  شوم  پديده  يك  عنوان  به  را 
در  موجود  هاى  زيرساخت  تقويت  بر  تأكيد جدى  ضمن 
مناطق مرزى، گفت: اين زيرساخت ها چه در بخش راه 
هاى ارتباطى و چه در بخش نرم افزارى بايد مورد توجه 

قرار گرفته و هرچه زودتر فراهم شود.

تأمين آب، عمده ترين دستور كار در توسعه مرزها

و  مرزنشينان  براى  آب  تأمين  افزود:  هم  يزد  استاندار 
از سوى  بايد  روستائيان، عمده ترين موضوعى است كه 
مسئوالن امر مورد توجه قرار گيرد. ميرمحمدى افزود: در 

صورتى كه آب مورد نياز براى شرب،كشاورزى و دامدارى 
اين عزيزان تامين نشود نمى توان در ساير موضوعات و 

مباحث به توفيقات مورد نظر دست يافت.

انباشت قانون يك معضل جدى 
در تسهيل تجارت با كشورهاى همسايه است

و  قوانين  بايد  افزود:  هم  بلوچستان  و  سيستان  استاندار 
مقرراتى كه در زمينه تجارت با كشورهاى همسايه وجود 
زمينه  اين  در  وپاگير  دست  قوانين  و  شده  تسهيل  دارد 
حذف شود چرا كه در حال حاضر انباشت قانون به عنوان 

يك معضل جدى در اين رابطه مورد توجه است.
هاى  ظرفيت  از  استفاده  بر  نيز  رضوي  خراسان  استاندار 
مرزى براى رسيدن به توسعه متوازن تأكيد كرد و ادامه 
داد: در حال حاضر ظرفيت بسيار خوبى در اين زمينه براى 
به  آن  از  بايد  كه  شده  ايجاد  كشور  شرقى  هاى  استان 

بهترين نحو ممكن استفاده كرد.

خراسان جنوبى، بهترين مسير براى ارتباط با افغانستان 

مسأله دفاع مقدس به خوبى براى نسل جوان تبيين نشده است

از گوشه و كنار استان

اقدامات انجام شده و در حال انجام كم كم اين اميد را به بيماران شهرستان 
سربيشه مى دهد تا دغدغه رفتن به مركز استان را براى درمان بيمارى خود 
استقرار پزشكان متخصص مختلف در  از  اين روزها خبرهايى  باشند.  نداشته 
شنيده مى شود  مردم سربيشه  به  تبليغاتى  هاى  پيامك  ارسال  با  بيمارستان 
و اين خبرها اميد اين را مى دهد كه قول مسئوالن در زمينه شروع به كار 

بيمارستان سربيشه در حال تحقق مى باشد.
راه اندازى بخش اطفال و بخش زنان اين بيمارستان هم كه يكى از نيازهاى 
اين  مردم  به  است  كرده  شايانى  كمك  بود  سربيشه  شهرستان  ضرورى 

شهرستان تا ديگر دغدغه رفتن به مركز استان را نداشته باشند.
روند  درباره  درمان شهرستان سربيشه  و  بهداشت  رئيس شبكه  نوغابى  دكتر 
ابتداى سال  از  شروع به كار اين بيمارستان به خبرنگار آواى سربيشه گفت: 
94 با حمايت هاى دانشكده علوم پزشكى بيرجند و مسئوالن كشورى شاهد 
تمامى  به كار  داد: شروع  ادامه  بوديم. وى  بيمارستان  اين  اقدامات خوبى در 
نيروهاى بيمارستان، حضور شبانه روزى پزشكان و پذيرش تمام وقت بيماران 

از  ابتداى سال94  از  در اورژانس بيمارستان و زايشگاه و ويزيت 17800 نفر 
حضور   نوغابى  گفته  به  است.  بوده  بيمارستان  كار  به  شروع  اقدامات  جمله 
نفر  تير ماه 94، ويزيت 280  اول  از  بيمارستان  زايمان در  زنان و  متخصص 

مراجعه كننده، حضور  متخصص راديولوژى و سونوگرافى به مدت 3 جلسه 
در بيمارستان و انجام سونوگرافى 180 نفر مراجعه كننده، بسترى 300 بيمار 
به صورت موقت و يا در بخش اطفال از ابتداى راه اندازى، خريد 30 ميليون 
كارشناس  تأمين  و  واحد  اندازى  راه  جهت  سنجى  بينايى  تجهيزات  تومان 
بينايى سنجى نيز از ديگر اقدامات بوده است. همچنين تكميل پد هلى كوپتر 
بيمارستان و انتقال اولين بيمار به وسيله بالگرد در چند روز گذشته، راه اندازى 
بخش اطفال، تكميل وتجهيز آزمايشگاه بادستگاه هاى مجهز و مدرن و ... از 

جمله اقدامات تكميلى براى راه اندازى اين بيمارستان است.
نوغابى با بيان اين موضوع كه بنا به قول مساعد معاونت درمان دانشگاه  از آبان ماه 
متخصص داخلى به صورت تمام وقت در بيمارستان حضور خواهد داشت كه اين 
امر منجر به راه اندازى بخش داخلى نيز خواهد شد، افزود: پيگيرى حضور پزشكان 
متخصص در بيمارستان (اطفال به صورت تمام وقت،قلب، داخلى، ارتوپدى، جراح 
عمومى و روانپزشك) و ويزيت 2180 نفر از ابتداى سال 94، پيگيرى راه اندازى 

بانك خون و اتاق عمل هاى بيمارستان نيز در دست اقدام است.

تريبون نماز جمعه

عده اى مى خواهند هر غلطى در كشور بكنند 
و حزب اللهى ها سكوت كنند

مسئوالن  برخى  اينكه  از  بيرجند  موقت  جمعه  امام 
جوانان حزب الهى را تندرو و افراطى مى خوانند انتقاد 
كرد و گفت: مسئوالن جوانان انقالبى را گرامى بدارند 
حجت االسالم  نزنند.  افراطى  و  تندروى  برچسب  و 
تابعى هشدار داد كه البته برخى مى خواهند هر غلطى 
پاسخ  باشد كه  نداشته  آنان كارى  با  بكنند و كسى 
اين  كه  است  اين  حزب اللهى  جوانان  و  ايران  ملت 

آرزو را به گور مگر ببريد.

برنامه ريزى دستگاه هاى متصدى 
براى ازدواج جوانان

از معضالت كنونى جامعه  امام جمعه سربيشه يكى 
را باال رفتن سن ازدواج بيان كرد و از دستگاه هاى 
جوانان  ازدواج  براى  تا  خواست  متصدى  اجرايى 
برنامه ريزى نمايند. حجت االسالم سنجرى با اشاره 
به سالروز ازدواج حضرت على (ع) و حضرت فاطمه 
(س) اساس ازدواج در اسالم را بر سادگى و دورى 
در  خواست  ها  خانواده  از  و  كرد  بيان  تشريفات  از 

موضوع ازدواج سخت گيرى ننمايند. 

چرخ بيمارستان سربيشه كم كم شروع به چرخيدن مى كند

از گوشه و كنار استان
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 آمادگى نتانياهو براى ادامه مذاكرات سازش
 نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى گفت: آماده از 
سرگيرى فورى و بدون قيد و شرط مذاكرات سازش با 
فلسطينيان است. اين در حالى است كه مذاكرات سازش 
ميان تشكيالت خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستى 

اوايل سال گذشته ميالدى متوقف شد.

ايران يك تهديد سايبرى است  
 «جيمز كلپر» رئيس اداره امنيت ملى آمريكا گفته كه 
عمده تهديدات سايبرى آمريكا از جانب ايران، روسيه 
هكرهاى  براى  جدى  عواقب  نبود  و  است  چين  و 

خارجى، اين تهديدها را تشديد مى كند.

رياض از اسد خواسته به ايران پشت كند  
 تحليلگر برجسته روزنامه واشنگتن پست در يادداشتى، 
از تنش  داخل خاندان سلطنتى عربستان پرده برداشته 
و از پيشنهاد رياض به رئيس جمهور سوريه خبر داده 
است.«ديويد ايگناتيوس» نوشته است كه محمد بن 
سلمان به رئيس جمهور سوريه پيشنهاد داده است كه 

به شرط پشت كردن به ايران، در قدرت باقى بماند.

سازمان ملل با برافراشته شدن پرچم 
فلسطين موافقت كرد

قطعنامه   پيش نويس  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   
اين سازمان  مقر  در  فلسطين  پرچم  برافراشته شدن 

در نيويورك را تصويب كرد.

واكنش جان كرى به راى سنا  
وزارت خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اى از راى سناى 
را  آن  و  كرد  استقبال  هسته اى  توافق  به  كشور  اين 
در  كرى  خواند.  توافق  اجراى  جهت  در  مهم  گامى 
اياالت  توافق،  اين  اجراى  كه  است  گفته  خود  بيانيه 
خاورميانه  منطقه  در  متحدان مان  و  دوستان   متحده، 
داد. خواهد  قرار  امن تر  موقعيتى   در  را  جهان  همه  و 
روز پنجشنبه، دهم سپتامبر، حاميان اوباما موفق شدند 
انتقادى  نويس طرح  پيش  درباره  گيرى  راى  از  مانع 

جمهوريخواهان بر سر توافق هسته اى ايران شوند.

ادعاى تكرارى اتحاديه عرب 
درباره جزاير ايرانى  

 شوراى اتحاديه عرب بار ديگر مدعى شده كه جزاير 
متعلق  ابوموسى  و  كوچك  تنب  بزرگ،  تنب  ايرانى 
و  اقدامات  تمام  امارات است و اعالم كرد  به كشور 
ابزارهاى مسالمت آميز امارات را براى بازپس گيرى 

اين جزاير مورد تاييد قرار مى دهد.

اوباما دستور پذيرش 10 هزار پناهجوى 
سورى را صادر كرد 

 سخنگوى كاخ سفيد اعالم كرد كه اوباما به دولتش دستور 
داده است آماده استقبال از دست كم 10 هزار پناهجوى 
سورى شود. ارنست، گفت: باال رفتن تعداد پناهجويان 
نشانه افزايش ميزان تعهد آمريكا در قبال مردم مناطق 

بحران زده و كمك به تهيه مايحتاج آنهاست. 

آمريكا به دنبال اداره داعش و نه 
ريشه كنى آن است

تهران  موقت  جمعه  امام  كرمانى  موحدى  ا...  آيت   
تاكيد كرد: آمريكا مى خواهد داعش را اداره كند و به 
دروغ مى گويد كه مى خواهد آن را ريشه كن كند. 
آمريكا دروغ مى گويد زيرا مى خواهد در جايى كه 

الزم مى داند از داعش استفاده كند.

علوى:وزارت اطالعات فرصت عرض اندام 
به بدخواهان نمى دهد 

 علوى وزير اطالعات با بيان اينكه وزارت اطالعات، 
اين  كرد:  تاكيد  داند،  مى  مردم  خدمتگزار  را  خود 
دشمنان  رخ  به  را  خود  اقتدار  و  صالبت  وزارتخانه 
به  را  اندامى  عرض  كوچكترين  فرصت  و  مى كشد 

دشمنان و بدخواهان كشورمان نمى دهد.

برنامه  راهبردى اصالح طلبان براى مجلس  
 عارف رئيس بنياد اميد ايرانيان از تدوين برنامه هاى 
خبر  مجلس  انتخابات  براي  اصالح طلبان  راهبردى 
داد. وي بر لزوم ترجيح منافع جبهه اى و گفتماني بر 
منافع حزبى و تشكيالتى تاكيد كرد و گفت :عملكرد 
در  واحد  ليست  به  را  ما  بايد  اصالح طلبان  جبهه اى 

سراسر كشور برساند.

توضيح احمد توكلى درباره گفتگويش
 با صداى آمريكا

 نماينده مردم تهران در مجلس درباره گفتگوى خود 
با صداى آمريكا (VOA) توضيحاتى ارائه كرد. احمد 
توكلى گفت: نمى دانم چه نكاتى از من نقل كردند، 
اما اين مصاحبه در حالى كه در جاده بودم انجام شد 
به خوبى متوجه منبع اصلى تماس گيرنده نشدم.  و 
وى گفت: چند بار اصرار كردم كه از كدام خبرگزارى 
تماس مى گيريد كه گفت از راديو واشنگتن يا راديو 
راديوهاى  براى  گفتگو  اين  اينكه  تصور  با  و  آمريكا 

داخلى آمريكاست، اقدام به پاسخگويى كردم.

نحوه كاهش ذخاير اورانيوم از زبان نجفى 

 نجفى نماينده ايران در آژانس انرژى اتمى مى گويد كه 
ايران براى كاهش ذخاير اورانيوم غنى شده خود از 10 
هزار كيلو به 300 كيلو دو راه دارد؛ يكى صادرات آن 
به خارج كه مقصد اورانيوم هاى ايرانى در اين صورت، 

«روسيه» خواهد بود و ديگرى، تبديل اورانيوم به گاز.

آژانس همچنان با ايران بازى خواهد كرد

در  برجام  بررسى  ويژه  كميسيون  عضو  كوثرى   
اخير  گزارش  به  اشاره  با  اسالمى  شوراى  مجلس 
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى و تكرار مواضع 
دوپهلوى وى، گفت: آژانس پس از اجراى برجام نيز 

همچنان با ما بازى خواهد كرد. 

كوبيدن  شورا ى نگهبان مقابله با حق الناس است
 

نظارت  اينكه  بيان  با  رهبرى  خبرگان  مجلس  عضو  يك 
استصوابى شوراى نگهبان حق الناس محسوب مى شود، گفت: 
اينكه عده اى حق الناس را به عنوان حربه اى براى كوبيدن 
شوراى نگهبان مطرح مى كنند خود مقابله با حق الناس است. 
آيت ا... خاتمى يادآور شد: اگر بخواهيم حق مردم حفظ شود 
بايد حق نظارت استصوابى محفوظ بماند و از اين رو رهبر معظم انقالب در سال 

88 مدافع حق الناس بودند و از جمهوريت نظام دفاع كردند. 

كنايه هاى رحيم پورازغدى به دولت در نماز جمعه 

رحيم پور ازغدى در نماز جمعه تهران ضمن دفاع تمام قد از شعار 
«مرگ بر آمريكا» سياست خارجى دولت يازدهم را مورد انتقاد 
قرار داد. وى گفت: برخى به جاى اينكه تقيه را مبارزه پيچيده 
و عقالنى با دشمن تعبير كنند، به دنبال ترك مبارزه و سازش 
مى روند و مى گويند تمام مشكالت ما به خاطر مرگ بر آمريكا 
گفتن است. وى  ادامه داد: هر كس كارى كند كه تلقى شود كه انقالب اسالمى دارد به 

اردوگاه سازش كاران مى پيوندد نفسانيت خود را مى خواهد به نام عقالنيت قالب كند. 

الريجانى در گفتگو با روزنامه فرانكفورتر

آمريكا به تعهداتش عمل نكند پاسخ متقابل مى دهيم
به  اگر  آمريكا  گفت:  مجلس  رئيس   
پاسخ  متقابال  ما  نباشد  پايبند  تعهداتش 
خواهيم داد؛ البته اين ناگوار است كه آمريكا 
ثابت  دنيا  به  زيرا  بزند  دست  كار  اين  به 
خواهد شد كه نمى توان به اياالت متحده 
با  در گفتگو  اعتماد كرد. على الريجانى، 
به  پاسخ  در  آلمان»  فرانكفورتر  «روزنامه 
معاهده  آمريكا  كنگره  آيا  كه  سوال  اين 
اتمى با ايران را تصويب مى كند؟ گفت: تا 
آنجا كه من مى دانم در كنگره آراى كافى 
وجود  معاهده  تصويب  از  اطمينان  براى 
دارد. اما اظهار نظرها، به خصوص از جانب 
نامزدهاى رياست جمهورى نشان مى دهند 
در  وضوح  به  را  ايران  موضوع  آن ها  كه 
نيافته اند. عالوه بر اين، آن ها مواضع خود 
تغيير مى دهند. يك روز مى گويند،  نيز  را 
مى خواهند از اين معاهده به عنوان مبنايى 
براى امور ديگرى كه در آينده مى خواهند 
مشتركا با ايران داشته باشند، استفاده كنند. 

بعد روز ديگر حرف ديگرى مى زنند.

چه خواهد شد اگر يك 
جمهوريخواه رئيس جمهور آمريكا 

شود و معاهده را لغو كند؟ 

پاسخ  بدان  متقابال  ما  گفت:  الريجانى 
خواهيم داد. ما اقدامات معينى را در نظر 
نكشيده  آنجا  به  كار  وقتى  تا  اما  داريم، 

حرفى نمى زنيم. اين ناگوار است كه اياالت 
متحده به اين كار دست بزند. آنوقت به دنيا 
دولت  تصميمات  به  كه  شد  خواهد  ثابت 
آمريكا نمى توان اعتماد كرد و به وجهه و 

اعتبار دولت آمريكا لطمه وارد خواهد شد.
 

شما از 2005 تا 2007 خودتان 
مسئول مذاكرات اتمى بوديد براى 

اين مذاكرات چه مى كرديد؟ 

وى افزود: به گمان من معاهده وين روى 
هم رفته قابل قبول است. دولت آمريكا در 
مدت برگزارى مذاكرات هرگز از كارشكنى 
عليه ما دست نكشيد. آنها چيزهايى را در 
از  كه  كردند  تحميل  ما  به  معاهده  اين 
عقالنيت منطقى، فنى و قانونى برخوردار 
نيستند. جمهورى اسالمى ايران با وجود 

دست  خود  هدف هاى  از  برخى  به  اين 
يافته است. معاهده نقاط ضعف و ايراداتى 
دارد. افرادى در ايران هستند كه معاهده 
جدى  مشكالت  آن  با  و  مى كنند  رد  را 
دارند. در پارلمان ايران هم كسانى از زمره 

آنها پيدا مى شوند.

معاهده راه را براى همكارى 
در خارج از پرونده اتمى هموار 

مى كند اين امور كدامند؟ 

الريجانى اظهار كرد: بسيارى از مشكالت 
منطقه اى را مى توان از طريق ديپلماسى 
بحران سوريه  براى  كرد.  و سياسى حل 
داشته  وجود  سياسى  حل  راه  هميشه 

است، همين طور براى يمن.

ائتالفى كه يك سال پيش عليه 
داعش تشكيل شد، چقدر 

موفقيت داشته است؟ 

جايى  به  آنها  كرد:  عنوان  مجلس  رئيس 
هم  تروريست ها  نفع  به  حتى  نرسيده اند. 
بوده اند. داعش به خاطر عدم موفقيت آنها 
اين  داعش  به  است.  شده  جرى تر  اكنون 
احساس دست داده است كه 40 كشور هم 

در مقابله با او عاجز مانده اند.

آيا اين امكان وجود دارد كه رقابت 
بين ايران و عربستان بر سر برترى 

در منطقه از شدت بيفتد؟ 

كه  نمى كنيم  احساس  ما  افزود:  وى 
برادر  مثل  سعودى ها  دارد.  وجود  رقابتى 
و  شده اند  اشتباهاتى  مرتكب  اما  هستند 
نبايد انتظار داشته باشند كه در اين موارد 
حمايتشان كنيم. مثال در يمن و بحرين 
تصور كنيم كه آنها در اين كشور منافعى 
آيا  اما  است.  وارد  آنها  نگرانى   و  دارند 
كشور  اين  به  مى دهد  حق  آنها  به  اين 
حمله ور شوند، مردمش را به قتل برسانند 
آنها  را منهدم كنند؟  و زير ساخت هايش 
يك  سر  بر  مقابل  طرف  با  مى توانستند 
ميز بنشينند و مشكل را از طريق سياسى 

حل كنند.
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