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در سفر استاندار به پايتخت؛

مطالبات مهم استان پيگيرى شد

افزايش 8 درصدى هزينه اعزام به عتبات

مديرکل عتبات سازمان حج و زيارت از اعزام ۲۷ هزار زائر 
ايراني به عتبات در ايام عرفه تا عيد غدير خبر داد و گفت: 
هزينه اعزام به عتبات در اين ايام خاص، ۸ درصد افزايش 
مي يابد.نظافتي در گفت وگو با فارس،   ادامه داد: در ايام عرفه 
تا عيد غدير حدودًا روزي ۲ هزار و ۷۰۰ زائر به عتبات اعزام 
مي شوند که با احتساب ميانگين دوره ۱۰ روزه تقريبًا در کل 

اين ايام ۲۷ هزار زائر ايراني در عتبات حضور دارند.

خراسان جنوبى يك سال بيكارتر شد!

به گزارش جهان نيوز،به گفته مرکز آمار در فاصله بهار 
سال ۹۳ تا بهار ٩٤، اوضاع بيکاري در خراسان جنوبي و 
١٤ استان ديگر  بدتر شده که نشان دهنده دشوارتر شدن 

شرايط ورود به بازار کار در اين مناطق از کشور است.

ضرب االجل براى متقاضيان
  «جريمه سربازى»

مهلت  آخرين  ناجا  عمومى  وظيفه  سازمان  جانشين 
پرداخت جريمه خدمت مشموالن غايب را اعالم كرد.

سردار ابراهيم كريمى گفت: مشموالن غايب بايد توجه 
كنند ، اگر كسى به هر دليل پيامك هاى سازمان وظيفه 
عمومى را دريافت نكرده است، بايد ظرف 48 ساعت آينده 
به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى(پليس+10) 

مراجعه و برگ هاى الزم را دريافت كند. 

 ارائه تسهيالت به زوج هاى با مهريه پايين
سازمان  اجتماعى  امور  و  خيريه  موسسات  مديركل 
اوقاف   از تالش براى ترويج فرهنگ وقف براى ازدواج 
جوانان سخن گفت و افزود:   تنها كسانى كه مهريه 
آنان پايين تر از 110 سكه است، مى توانند  از تسهيالت 

ازدواج در طرح پيوند آسمانى استفاده كنند.

صفحه ٧

 مركز آمار ايران چكيده يافته هاى طرح آمارگيرى گذران وقت نقاط شهرى پاييز 93 را اعالم كرد كه براساس 
آن شاغالن روزانه 2 ساعت و 55 دقيقه كار مى كنند. به گزارش ايرنا، بررسى الگوى گذران وقت افراد 15 ساله 
و بيشتر براساس نتايج فصل پاييز 1393 نشان مى دهد كه بعد از فعاليت نگهدارى و مراقبت شخصى، متوسط 

بيشترين زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعاليت خانه دارى با 3 ساعت و 18 دقيقه، است.

ايرانى ها روزانه چند ساعت كار مى كنند؟

ازدواج؛ خيلى دور 
خيلى نزديك
چندى پيش اعالم شد سن ازدواج دختران به 28 سال و پسران 
به 29 سال رسيده است، اما چگونه شد كه ازدواج هايى ...

لزوم بازنگرى در شاخص هاى 
تعريف شده براى استان
رئيس شوراى اسالمى استان در جلسه شورا كه با حضور 
كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى ...
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سركار خانم دكتر الهه اسمعيلى 
معاون محترم آموزشى دانشگاه صنعتى بيرجند

با نهايت تاسف، ضايعه جانكاه جان باختن پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج ولى اسمعيلى را در حادثه دلخراش بيت ا... الحرام 
تسليت عرض نموده، خود را در غم شما شريك مى دانيم.

روابط عمومى دانشگاه صنعتى بيرجند

دهمين سالگرد درگذشت فرزند عزيزمان زنده ياد

سوسن سليمى خراشاد
را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم.

روحش شاد و قرين رحمت 

خانواده هاى: سليمى خراشاد و فاضلى

     سايه اى بود و پناهى بود و نيست
                            شانه ام را تكيه گاهى بود و نيست

     سخت دلتنگم، كسى چون من مباد
                       سوگ، حتى قسمت دشمن مباد

 در حالى بيست و چهارم شهريور ماه سال 1394 را پشت سر مى گذاريم
  كه چهار سال را در فراق جانسوز همسرى مهربان و پدرى 

دوست داشتنى سپرى كرديم. پدرى كه عاشقانه زيست و معلمى 
بود براى تك تك لحظات زندگى مان، ولى مجال نيافت تا تحمل 

غم فراق سفر بى بازگشت عزيزان مان را به ما بياموزد
چهارمين سال بى حضور عزيزمان مرحوم مغفور 

                                  (دبير بازنشسته آموزش و پرورش)
را به سوگ نشسته و گرماى وجود نازنينش را در قاب خاطرات مان جستجو مى كنيم.

همسر و فرزندان

خانواده محترم اسمعيلى
مصيبت درگذشت

مرحوم حاج ولى اسمعيلى
 در سانحه دلخراش مكه مكرمه را صميمانه تسليت و تعزيت 

عرض نموده ، ما را در غم خود شريك بدانيد.

موسسه خدمات حفاظتى و مراقبتى نظام گستر 
خراسان جنوبى

جناب آقاى حسن بهدادفر
 رئيس محترم بانك سامان شعبه بيرجند

جناب آقاى عادل دارم 
مسئول محترم اعتبارات بانك سامان

از تالش و زحمات بى شائبه شما بزرگواران و تمامى پرسنل شعبه
 در امر خدمت رسانى به مردم كمال تقدير و تشكر را داريم

 توفيق روزافزون تان را از درگاه باريتعالى خواهانيم.

جمعى از مشتريان

آغاز كشت پياز زعفران در خراسان جنوبي
صفحه7
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مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور با اشاره به اينكه بابت طلب خود از ايرالين ها دنبال  جنجال  نيستيم، گفت: براى تعيين تكليف 
مطالبات خود در كميته وصول به جديت عمل مى كنيم.به گزارش مهر، مه آبادى  با اشاره به اينكه بدهى ايرالين ها در 6 ماه ابتدايى 
امسال نسبت به سال قبل 100 ميليارد تومان افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر 10 شركت هواپيمايى ورشكسته داريم.

10 شركت هواپيمايى ورشكسته داريم

امروز24شهريور 1394 مصادف با
 1 ذى الحجه 1436 و 15 سپتامبر 2015

و  علي(ع)  امام  اميرالمؤمنين  ازدواج 
حضرت فاطمه  ي زهرا(س)(2 ق).

نجومي»  ا...  «حبيب  استاد  درگذشت 
ايران  سالنماي  ناشر  و  معاصر  ستاره شناس 

(1366 ش) .

شيعه،  نامدار  عالم  و  كبير  فيلسوف  رحلت 
. حكيم «جهانگيرخان قشقايي» (1289 ش) 

حسين  «سيد  آيت ا...  بزرگوار،  فقيه  ارتحال 
بَُدال» (1382ش).

كوب»  زرين  «عبدالحسين  دكتر  درگذشت 
استاد بنام ادبيات پارسي (1378 ش) .

نامى  ،نقاش  حيدريان  على  محمد  درگذشت 
معاصر (1369ش) .

شهادت شهيد رحمت  ا... زكى  پور (1360ش) .

به  مسكو  در  ايران  سفير  ميرفندرسكى  احمد 
و  شد  تعيين  خارجه  امور  وزارت  مقامى  قائم 
مسكو  به  اميرتيمور  محمدرضا  وى  جاى  به 

رفت(1350ش) .

همايون سميعى، على فتوحى معاونين وزارت 
امور خارجه شدند(1350ش) .

رياست  به  مجدداً  امامى  شريف  جعفر 
محمد  سيد  دكتر  شد.  انتخاب  سنا  مجلس 
نايب  پناه  يزدان  ا...  عزت  دكتر  و  سجادى 

رئيس شدند(1354ش) .

به  السلطنه  احتشام  محمودخان  ميرزا 
برگزيده  اسالمبول  در  ايران  كبراى  سفارت 

شد(1289ش).

تقويم مناسبت هاى  روز

بررسى بيش از 200 هزار پرونده 
تخريب بناى غيرمجاز

از 200  بررسى بيش  از  استان ها  رئيس شوراى عالى 
توسط  غيرمجاز  ساز  و  ساخت  تخريب  پرونده  هزار 
كميسيون هاى ماده 100 در كشور خبر داد و گفت: اين 

پرونده ها هنوز به جريان نيفتاده است.
افزود:  ايسنا،  با  گفت وگو  در  بصيرى پور  غالمرضا 
از مراكز استان هاى كشور، 40 هزار پرونده  در برخى 
تخريب ساخت و ساز غيرمجاز وجود دارد كه به مرحله 
اجرا نرسيده است. بى ترديد در آينده اين موضوع را در 
دستور كار قرار مى دهيم و سعى مى كنيم اين پرونده ها را 
از مرحله خاك خوردن خارج كنيم و به جريان بيندازيم.

نرمش به كالس ها مى آيد

وزارت  مدارس  و  نوجوانان  سالمت  اداره  كارشناس 
بهداشت، از افزوده شدن سه پايه چهارم، هفتم و دهم 
به معاينات دوره اى و غربالگرى هاى وزارت بهداشت 
براى دانش آموزان خبر داد و گفت: برنامه هاى مربوط 
به افزايش فعاليت فيزيكى، بهبود وضعيت اسكلتى - 
از  پيشگيرى  زمينه  در  آموزش  همچنين  و  عضالنى 
حوادث براى دانش آموزان مدارس در دستور كار است.

دكتر مجذوبه طاهرى در گفت و گو با ايسنا، از راه اندازى 
پايگاه هاى تغذيه سالم در مدارس خبر داد و گفت: عمده 
فعاليت هاى ما در مدارس در خصوص بهبود وضعيت 
تغذيه آنها، راه اندازى پايگاه هاى تغذيه سالم همزمان با 
شروع مدارس و براساس استاندارد هاى تغذيه مناسب 
خواهد بود. اين استانداردها با همكارى دفتر بهبود تغذيه 
جامعه وزارت بهداشت تهيه شده  است. اداره بهداشت 
محيط و كار نيز از نظر فضاى فيزيكى و اداره تغذيه 
نيز از نظر محتويات و موادى كه در اين پايگاه ها عرضه 

مى شود با ما همكارى مى كنند.

تراكنش 3 ميلياردى كارتخوانها ؛
كارمزد هم بايگانى شد  

آخرين آمار بانك مركزى از تراكنش حدود سه ميلياردى 
شاپرك از طريق دستگاههاى كارتخوان كه زمانى قرار 
بود از صاحبان آنها كارمزد دريافت شود خبر مى دهد.

بانك  دبيركل  گفته  به  حالى  در  ايسنا،  گزارش   به 
مركزى تا 99 درصد تراكنش هاى شاپرك با موفقيت 
انجام مى شود كه از حدود يكسال قبل طرح دريافت 
كارمزد از صاحبان كارتخوانها(فروشندگان) مطرح و با 
وجود جديت بانك مركزى براى اجراى آن، با مخالفت 
اصناف مواجه شد كه با وساطت هيات وزيران موضوع 
براى بررسى بيشتر به شوراى پول و اعتبار سپرده شد.در 
شرايطى با توجه به تراكنش باالى شاپرك به ويژه از 
طريق پايانه هاى فروش عدم دريافت كارمزد از صاحبان 
كارتخوانها، هزينه بااليى به شبكه بانكى تحميل مى كند 
كه با توجه به وعده چندماهه مقامات بانك مركزى براى 
بررسى موضوع در شوراى پول و اعتبار و قرار نگرفتن 
آن در دستور كار، به نظر مى رسد طرح به جاى قرار 

گرفتن در نوبت بررسى، بايگانى شده باشد.

آخرين وضعيت آزادسازى سهام عدالت   

اينكه  بر  تاكيد  با  سازى  سازمان خصوصى  رئيس 
به  نيستند،  دارندگان سهام عدالت هنوز مالك آن 
ابهامات آزادسازى سهام عدالت پاسخ داد. ميرعلى 
اشرف عبدا... پورى حسينى در گفتگو با مهر درباره 
گفت:  عدالت  سهام  آزادسازى  وضعيت  آخرين 
اليحه ساماندهى سهام عدالت در شوراى عالى اصل 44 مطرح شد و 
اعضاى شورا نظرات خود را درباره آن اعالم كردند و مقرر شد كه اگر 
اعضا نظر تكميلى در اين زمينه دارند، ارائه كنند.وى با بيان اينكه منتظريم 
كه اليحه به تصويب هيات دولت برسد و سپس به مجلس براى تصويب 
نهايى ارائه شود، افزود: در آن زمان بخشى از ابهاماتى كه در مسير اجراى 

طرح سهام عدالت و آزادسازى آن وجود دارد، از بين خواهد رفت.

زمان ثبت نام مهدهاى كودك براى مجوز 
«پيش دبستانى» اعالم شد

معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش اعالم 
پيش  داراى  كودك  مهدهاى  مديران  كليه  كرد: 
دبستانى كه كودكان پنج و شش سال دارند موظف اند 
از 30 شهريورماه به مدت 45 روز نسبت به درخواست 
صدور مجوز «پيش دبستانى» در سامانه مربوط اقدام كنند.به گزارش ايسنا، 
محمد ديمه ور در پاسخ به پرسشى درباره كودكان بازمانده از تحصيل نيز گفت: 
به استناد قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال گذشته والدينى را داشتيم كه 
به لحاظ معيشتى و... فرزندانشان را از تحصيل منع مى كردند و ما در همين راستا 
275 ولى دانش آموز را به مراجع قضايى ارجاع داديم و در سال گذشته موفق 

شديم 35 هزار و 145 دانش آموز بازمانده از تحصيل را به مدرسه بازگردانيم.

  توقف چاپ اسكناس 10 هزار تومانى

مسكوك  و  اسكناس  توليد  سازمان  توليد  معاون 
بهار  بانك مركزى گفت: سكه هاى 2.5، 5 و 10 
آزادى به صورت سفارشى ضرب و توليد و به عنوان 
مدال شناخته مى شوند و قيمت آن براساس نرخ روز 
سكه و طال محاسبه مى شود.به گزارش مهر، مسعود 
از سال 62  اسكناس  از دستگاه هاى چاپ  برخى  اينكه  بيان  با  آذرمهر 
فعاليت مى كنند و در حال حاضر اسكناس هاى 20 تومانى و 50 تومانى 
توسط اين دستگاه ها چاپ مى شود، افزود: اين دستگاه ها متعلق به 32 
سال پيش است.به گفته آذر مهر، امسال توليد اسكناس 10 هزار تومانى 
در برنامه بانك مركزى نبوده و اين در حالى است كه نياز توليد و انتشار را 

ساليانه شوراى پول و اعتبار تعيين و مصوب مى كند. 

با  اقتصادى  و  برنامه ريزى  امور  در  نيرو  وزير  معاون   
اشاره به اين كه بين هزينه تمام شده آب و برق و مبلغى 
از  دارد،  زيادى وجود  فاصله  پرداخت مى كنند  مردم  كه 
برنامه اين وزارتخانه براى دريافت قيمت تمام شده آب 
از مشتركان پر مصرف خبر داد.به گزارش ايسنا، عليرضا 
دائمى با ابراز گاليه از تعرفه هاى آب و برق گفت: در حال 
حاضر در صنعت برق 10 هزار ميليارد تومان و در صنعت 
آب در بخش كشاورزى شش هزار و 600 ميليارد تومان 
و در حوزه آب شرب 3500 ميليارد تومان يارانه به مردم 
يارانه نقدى  ارائه ى  بر  داده مى شود. يعنى دولت عالوه 
به مردم، صنعت آب و برق نيز 20 هزار ميليارد تومان 
يارانه غيرمستقيم به مردم مى دهد كه اين مساله با اقتصاد 

مقاومتى سازگارى ندارد.وى ادامه داد: اميدواريم با توجه 
به تمهيدات در نظر گرفته شده در برنامه ششم بتوانيم به 
مصرف معقول و بهره بردارى در اين دو صنعت بپردازيم.

معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزى و اقتصادى با اشاره 
بين  حاضر  حال  در  گفت:  برق  صنعت  تعرفه هاى  به 
گرفته  مردم  از  كه  مبلغى  آن  و  توليد  تمام شده  هزينه 
حال  در  كه  به طورى  دارد  وجود  زيادى  فاصله  مى شود 
حاضر به طور ميانگين حدود 50 تومان از مصرف كنندگان  
دريافت مى شود.به گفته دائمى اين در شرايطى است كه 
براى توليد برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت 35 
تومان، در حوزه توزيع و انتقال هر كدام 30 تومان براى 
به  پاسخ  در  مى شود.دائمى  هزينه  ساعت  كيلووات  هر 

سوال ايسنا، درباره تصميم دولت براى افزايش تعرفه آب 
اظهار كرد: هيچ چيز پنهانى براى اعالم تعرفه آب نداريم، 
اما آنچه كه در اين زمينه مشخص است اين است كه 
هزينه تمام شده با آن مبلغى كه از مردم گرفته مى شود 
تفاوت زيادى دارد.وى ادامه داد: بحث تعرفه آب و جريمه 
مشتركين پرمصرف از تابستان سال گذشته مطرح بود، 
اما متاسفانه هيچ اقدامى در اين زمينه صورت نگرفت، 
اما امروز انتظار مى رود تغييرى در تعرفه هاى آب صورت 
اقتصادى  و  برنامه ريزى  امور  در  نيرو  وزير  بگيرد.معاون 
با بيان اين كه تغيير تعرفه آب مربوط به تصميم نهايى 
پيش بينى  داد:  ادامه  مى شود،  دولت  و  اقتصاد  شوراى 
مى شود كه طى چند روز آينده تصميم نهايى اعالم شود.

دريافت قيمت تمام شده آب از مشتركان پرمصرف

توانمندسازى  و  حمايتى  امور  دفتر  مديركل 
جزييات  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت 
به  كرد.  تشريح  را  فرزندخواندگى  قانون 
در  تاج الدين  عبدالرحيم  ايسنا،  گزارش 
فرزندخواندگى  جديد  قانون  مزاياى  تشريح 
از  حمايت  صرفا  قبلى  قانون  در  گفت: 
كودكان بى سرپرست بوده است اما در قانون 
و  سرپرست  بى  نوجوانان  و  كودكان  جديد 

بدسرپرست را شامل مى شود. در قانون قبلى 
فرزندخواندگى براى خانواده بدون فرزند بوده 
است اما در قانون فعلى اول براى خانواده هاى 
بدون فرزند، دوم دختران ازدواج نكرده و سوم 
خانواده هاى داراى فرزند مى باشد.وى تصريح 
كرد: حمايت مالى در قانون قبلى ذكر شده 
ولى شفافيت در راهكارهاى عملياتى و قانون 
وجود نداشت اما در قانون جديد بيمه تمليك 

ولى مستمرى  حق  از  برخوردارى  و   اموال 
 ( فوت و ازكارافتادگى) مثل كودكان معمولى 
آورده شده است. در قانون قبلى متقاضيان از 
طريق دادگاه به بهزيستى معرفى مى شدند اما 
به بهزيستى  در قانون فعلى متقاضيان اول 
مراجعه و در صورت احراز صالحيت به دادگاه 
مراجعه مى كنند.تاج الدين افزود: عالوه بر اين 
براى  فرزندخواندگى  امكان  قبلى  قانون  در 

متقاضيان مقيم خارج از كشور وجود نداشت 
اما در قانون جديد متقاضيان مقيم خارج كشور 
مى توانند با مراجعه به كنسولگرى تقاضاى 
قانون قبلى  فرزندخوانده كنند. همچنين در 
در صورت پيدا كردن فرزند و نگهدارى وى 
مشكالتى بوجود مى آمد اما در قانون جديد در 
صورت ثابت كردن موضوع، تسهيلگرى براى 

فرزند و خانواده پيش بينى شده است.

تسهيل پذيرش «كودك سر راهى» براى خانواد ه  يابنده

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده

 شركت تعاونى مرزنشينان شفق اسديه " نوبت اول "

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان شفق اسديه سه شنبه 94/7/28 ساعت 
9 صبح در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه برگزار مى شود.

از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام 
االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا 
داوطلبان عضويت در سمت هاى هيئت مديره يا بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ 

انتشار آگهى دعوت تشكيل مجمع مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

 استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1393
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1394 - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى 

مدت 3 سال - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرسين براى مدت يك سال مالى
تصميم گيرى در خصوص برنامه هاى آتى شركت 

هيئت مديره 

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول) 
 شركت تعاونى مسكن كاركنان واحدهاى صنعتى شهرستان بيرجند  تاريخ انتشار: 94/6/24

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن كاركنان واحدهاى صنعتى 
شهرستان بيرجند سه شنبه 94/7/7 ساعت 3 بعدازظهر در محل مسجد توحيد نبش نبوت 11 برگزار مى 
گردد. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع 
عمومى حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى شخصا نتواند حضور يابد، مى تواند همزمان 
با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا 
داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت 

نامه تشكيل مجمع عمومى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب ترازنامه سال مالى 93- تصويب بودجه 
پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى 94- انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال 

مالى - تصميم گيرى در خصوص  روند جارى و تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان واحدهاى صنعتى شهرستان بيرجند
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 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

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

آگهى فقدان سند مالكيت 

نظر به اين كه آقاى حسن شهريارى زاده مديرعامل شركت تعاونى كشاورزى مرغداران ققنوس آرين شهر با 
ارائه دو برگ استشهاديه گواهى امضا شده تقاضاى كتبى جهت دريافت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
گرديده سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى يك فرعى از 730- اصلى واقع در بخش 09 قاين به علت جابجايى مفقود شده است 
فلذا با بررسى ثبت دفاتر امالك و پرونده ثبتى معلوم گرديد كه ششدانگ يك قطعه زمين محل احداث كارخانه خوراك طيور 
به پالك فوق ذيل ثبت 3474 صفحه 313 دفتر 19 به نام شركت تعاونى كشاورزى مرغداران ققنوس آرين شهر به شماره ثبت 
635 ثبت شركت هاى قاين ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است، دفتر امالك سابقه اى بيش از اين ندارد. لذا مراتب 
به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 80/11/8 يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد كه هركس نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده كه در اين آگهى ذكر نشده و  يا  مدعى سند مالك نزد خود مى باشد بايد تا  10 روز پس 
از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تنظيم نمايد و اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراض نرسد يا سند ارائه نشود سند مالكيت المثنى نوبت اول صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد.

تاريخ انتشار: 94/6/24
على صفايى فر- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاينات

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده " نوبت دوم "

شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى  تاريخ انتشار : 94/6/24

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده " نوبت دوم" شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان 
جنوبى چهارشنبه 94/7/8 ساعت 3:30 بعدازظهر در محل دفتر شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق واقع در 
خيابان پاسداران 15- رسالت 3- پالك 32 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 با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا 
داوطلبان عضويت در هيئت مديره يا بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور 

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه: 
گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از استماع گزارش هيئت مديره 

و بازرس- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94- انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت يك سال مالى
تصميم گيرى در خصوص فروش وسايل نقليه (وانت پيكان) - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

تاسيس شركت سهند آسانسور سپهر پيمايش " سهامى خاص" در تاريخ 94/5/29 
به شماره ثبت 5120 و شناسه ملى 14005166466 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديد 

كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: خريد و فروش، صادرات و واردات، ساختار و مونتاژ ، نصب و راه اندازى، تعمير و نگهدارى انواع آسانسورها و پله 
برقى و وسيله هاى متحرك عمودى و افقى (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت 

شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان مدرس 8 - پالك 40 - طبقه سوم واحد 6 – كدپستى 9713673981
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى 

بانكى شماره 2251/81 مورخ 94/5/12 نزد بانك سرمايه شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: خانم ريحانه ملك كيانى به شماره ملى 0651952808 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم انسيه 
خوش رو به شماره ملى 0640000681 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى على هاشمى به شماره ملى 3622156635 

به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و نامه هاى ادارى با امضاى 

آقاى على هاشمى (مديرعامل ) و مهر شركت معتبر است.
بازرس اصلى و على البدل: آقاى غالمرضا خليلى گل به شماره ملى 0652018963 به عنوان بازرس اصلى و آقاى عباس 

جوانشير گيو به شماره ملى 3651713474 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 

به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)
09159658659

 برگ سبز خودرو پرايد SX 111 سفيد
 مدل 1390 به شماره موتور 4306929 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.



پيام شمابرنامه واكسن تزريقى فلج اطفال در استان آغاز شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه* 24 شهريور 1394* شماره 3319
سالم. آوا لطفاً شما پيگيرى كنين شايد كسى جواب ما 3

رو داد. موندم چرا آبونمان فيش گاز بايد 6 هزار 
و 600 تومان بياد وقتى كه مصرف گازم فقط 4 
هزار و 500 تومان هست؟ جالب اينه كه وقتى گاز 

بيشترى مصرف مى كنيم آبونمان كمتر مياد!
915...854

لطفًا مسئوالن جواب دهند: اداره ورزش و جوانان 
ورزش  توسعه  زمينه  در  خوسف  شهرستان 
روستايى، ارتقاى سطح ورزش، اجراى طرح آمايش 
ليگ  برگزارى  قهرمانى،  ورزش  توسعه  سرزمينى، 
اقدامات عملى  چه  پروژه ها  شهرستان و تكميل 

انجام داده است؟
915...008
هر چند وقت يكبار، در جرايد درباره سهام عدالت، 
علت  مسئوالن محترم  لطفاً  مطالبى گفته مى شود. 

طوالنى شدن تعيين تكليف آن را بيان نمايند.
915...537

با سالم. دهيار روستاى ماهميران هستم دكل تلفن 
ثابتى در روستا نصب شده اما اين دكل واقعاً 
 افتضاحه كيفيت صدا خيلى خرابه حتى تلفن هاى

خواهشمندم  شوند.  نمى  گرفته  هم  ضرورى 
مسئوالن مربوطه پيگيرى كنند اگر نمى خواهند پيگير 

شوند الاقل بفرمايند دكل را جمع كنند.
915...743
شهرسازى  و  راه  مسئوالن  گويا  آوا.  سالم 
فراموش كرده اند پنج سال است مسافت 3 
كيلومتر جاده روستاى كالته محمد سلطان را 
اين  ديگر  دهه  چند  باالخره  اند!  زيرسازى كرده 

جاده آسفالت مى شود؟ مردم خسته شدند.
  915...246
راهنمايى و رانندگى استان كه مى گويد نمونه كشورى 
سيستم  صداى  سفيد،  چراغ  نور  با  چرا  شده 
آلودگى  اتومبيل و موتورهايى كه عمداً  صوتى 
 صوتى ايجاد مى كنند، بر خورد قاطع نمى كند؟

چند  شدن  طوالنى  باعث  كه  بلوارها  بريدگى  بستن 
كيلومتر مسير شده با اين گرانى سوخت آيا هنر نمونه 
شدن است؟ شما در گرفتن جريمه و كمى آمار تصادف 
سر  قديم  در  است  يادم  هستيد  نمونه  باال  طرف  از 
ميادين افسرانى بودند چراغ و بوق و ... اتومبيل را چك 
مى كردند و برخورد مى شد حاال توى تاكسى پخش 

موسيقى آزاد شده، شيشه دودى آزاده و...
915...701

ايرنا- مدير گروه بيمارى هاى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از آغاز برنامه واكسن تزريقى فلج اطفال از روز گذشته همزمان با سراسر 
كشور در خراسان جنوبى خبر داد. شايسته در مراسم افتتاح برنامه واكسن تزريقى فلج اطفال در مركز بهداشت شهرستان بيرجند گفت: 
تا پايان امسال واكسيناسيون تزريقى فلج اطفال، 8 هزار كودك چهار ماهه در استان انجام مى شود. وى ادامه داد: واكسن تزريقى فلج 

اطفال از شهريور ماه امسال به برنامه ايمن سازى جارى كودكان اضافه شده و همزمان با قطره فلج اطفال اجرا مى شود.

* رحيم زاده
چندى پيش اعالم شد سن ازدواج دختران به 28 سال و 
پسران به 29 سال رسيده است، اما چگونه شد كه ازدواج 
هايى كه در سن 18 تا 20 سالگى براى دختران انجام مى 
شد در سال هاى اخير به مرز 30 سالگى رسيده است؟ اين 
روزها دختران جوان و خانواده هاى آنها اولويت نخستشان 
ادامه تحصيل و پس از آن يافتن كار است؛ بديهى است 
مراحل  اين  كردن  طى  به  ازدواج  كردن  موكول  كه 
ديگر  سوى  از  و  عاليه  تحصيالت  به  يافتن  دست  يعنى 
ازدواج را به آستانه 30 سالگى   يافتن شغل مناسب، سن 
ازدواج،  نبودن شرايط  آسان  نيز  ميان  اين  در  رساند.  مى 
توجه همه را به خود جلب كرده و بايد گفت كه شرايط 
به  افراد  تمايل  و  ازدواج  براى  كنونى  جامعه  در  مناسب 
نويد جوانى 35 ساله است كه  رفته است.  بين  از  ازدواج 
نسبت  به  كار  و  تحصيالت  او  است،  نكرده  ازدواج  هنوز 
بنفشه  است.  مردد  ازدواج  درباره  هنوز  اما  دارد  خوبى 
دخترى 33 ساله است كه هنوز به خانه بخت پا نگذاشته 
است. هر بار كه از او درباره علت ازدواج نكردنش سؤالى 
اين  با  معموًال  و  نمى دهد  روشنى  پاسخ هاى  مى پرسند، 
كار  اين  براى  توجيهى  ندارم»  را  «آمادگى اش  كه  جمله 
مى آورد. در اطراف شما حتماً جوانانى مشابه نويد، بنفشه 
عقد  پاى سفره  نشستن  از  كه  جوانانى  دارند،  وجود  و… 
خوددارى مى كنند بدون آنكه دليل قابل قبولى داشته باشند. 
راستى تا چه اندازه مى توان داليل جوانانى را كه براى ازدواج 
اقدامى نمى كنند، پذيرفت؟ و آيا واقعاً اين داليل به اندازه اى 
در  تبديل شوند؟  ازدواج  براى  موانعى  به  كه  مهم هستند 
اين ارتباط نقطه نظرات برخى دختران و پسران شهرمان را 

درباره مسايل و مشكالت ازدواج جويا شده ايم:

خبرى از خواستگار خوب نيست!

«معصومه» دختر 30 ساله و دانشجوى دوره دكترا، درباره 
علت ازدواج نكردن خود مى گويد: خواستگار مناسبى براى 
ازدواج ندارم. بيشتر خواستگارهايم وضع مالى خوب و كار 
مناسب ندارند و براى همين تاكنون ازدواج نكرده ام. وى 
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه شايد توقعات فراوان 
درس  ها  سال  افزايد:  مى  شده،  مشكل  اين  بروز  سبب 
خواندم و براى شأن اجتماعى اهميت زيادى قائل هستم و 

دوست دارم همسرم نيز هم سطح من باشد.

 نمى خواهم از چاله به چاه بيافتم

ازدواج  هنوز  كه  است  ديگرى  ساله   27 دختر  «هانيه» 
نكرده و در خانه پدرى زندگى مى كند. وى نيز در پاسخ 
به اينكه كه چرا تاكنون ازدواج نكرده مى گويد: در شرايط 
و  ندارند  قرار  خوبى  مالى  وضع  در  پسرها  بيشتر  كنونى 
خواستگار  تا  و  نيفتم  چاه  به  چاله  از  تا  دهم  مى  ترجيح 

خوبى نداشته باشم، ازدواج نكنم.

 مشكالت خواهر سبب ترس از ازدواج

داده  ترجيح  كه  است  ديگرى  ساله   29 دختر  «محبوبه» 

گويد:  مى  خود  نكردن  ازدواج  علت  درباره  نكند،  ازدواج 
با وجودى كه  و  ازدواج كرد  خواهرم در سن 18 سالگى 
اكنون 15 سال از ازدواجش گذشته، زندگى خوبى ندارد. 
معصومه مى گويد: شوهر خواهرم به دليل مشكالت مالى 
نتوانسته خانه اى مستقل براى خواهرم فراهم كند و اين 
موضوع سبب شده تا خواهرم با شوهر و خانواده شوهرش 
اختالف داشته باشد. مشكالت خواهرم همه را كالفه كرده 

و سبب ترس من از ازدواج شده است.

 نبود امنيت شغلى

را  خود  نكردن  ازدواج  دليل  هم  ساله   35 «مصطفى» 
نداشتن امنيت شغلى عنوان كرده و مى گويد: با وجودى 
كه با مدرك ليسانس در يك شركت فعاليت مى كنم اما 
با  ادامه مى دهد:  دارم. وى  ترس  اخراج خود  از  هميشه 

هفت سال سابقه كار، از امسال حقوقم يك ميليون تومان 
شده و هر لحظه ممكن است كار خود را از دست بدهم. 
مصطفى توضيح مى دهد: در اين اوضاع چگونه مى توانم 
ازدواج كنم؟ با حقوق ماهى يك ميليون تومان حتى نمى 

توانم خانه اى اجاره كنم و خرج زن و بچه بدهم.

در استان محروم خراسان جنوبى 
فرصت كار بسيار كم است

كشاورز  مادرم  پدرو  گويد:  مى  ساله   27 جوان  «حامد» 
اين  در  ساله   17 هاى  خشكسالى  به  توجه  با  و  هستند 

استان متأسفانه كشاورزى از رونق افتاده،  از اين رو براى 
كار به مركز استان آمدم اما با وجود مدارك دانشگاهى هم 

در اين استان محروم كار پيدا نمى شود.
وى ادامه مى دهد: از طرفى توقعات بسيار خانواده دختران 
و ترس برخى از دختران از ازدواج، آغاز زندگى مشترك 
را دو چندان مى كند. به گفته حامد در حال حاضر هزينه 
كه  است  تومان  12ميليون  باالى  معمولى  ازدواج  مراسم 

جوان بيچاره اين مخارج را از كجا بياورد؟

آرمانگرايى خانواده ها

«على» نيز درباره دليل افزايش سن ازدواج، آرمانگرا بودن 
خانواده ها را علت اصلى دانسته و مى گويد: سال گذشته 
به خواستگارى دختر مورد عالقه ام رفتم اما خانواده او به 
دليل اينكه خانه اى مستقل ندارم با اين وصلت مخالفت 

اجاره خانه اى را در مركز  افزايد: امكان  كردند. وى مى 
اى  خانه  تا  داشتند  انتظار  دختر  خانواده  اما  داشتم  شهر 
موجود  شرايط  با  خواسته  اين  اجابت  كه  كنم  خريدارى 
فقط  را  گرايى  آرامان  مجرد،  جوان  اين  نبود.  امكانپذير 
متعلق به خانواده دخترها ندانسته و مى گويد: بسيارى از 
خانواده پسرها نيز توقع دارند تا عروشان جهيزيه كاملى به 

خانه همسرش بياورد كه اين توقع نيز نادرست است. 
على مى گويد: توقع زياد خانواده ها سبب شده تا فراهم 

شدن امكان و زمينه ازدواج در جامعه كمتر شود.

گريز از زير بار تعهد

از تعهد را  «مسعود» يكى ديگر از جوانان بيرجند، ترس 
يكى از داليل ازدواج نكردن خود و بسيارى از جوانان هم 
سن و سال خود عنوان كرده و مى گويد: برخى دوستان و 
همساالن من به اين خاطر ازدواج نمى كنند كه از تعهد 
از جوانان  اينكه بسيارى  به  با اشاره  گريزان هستند. وى 
افزايد:  مى  بروند،  تعهدات  برخى  زيربار  نيستند  حاضر 
متأسفانه بسيارى از جوانان تن به ازدواج نمى دهند، چون 
مى دانند با تأهل، بايد تعهد را بپذيرند. مسعود مى گويد: 

اين معضل تبعات بسيار بدى براى جامعه دارد.

ترس از تغيير اعتقادات و ساليق شخصى

سبب  كه  موضوعى  كه  است  باور  اين  بر  نيز  «مرضيه» 
ازدواج نكردن بسيارى از جوانان شده است، ترس از تغيير 
اعتقادات و ساليق شخصى است. وى مى گويد: دخترى 

با اعتقادات و ساليق مشخص و مستقل هستم، و نگرانى 
اين را دارم كه در صورت ازدواج، همسر آينده ام بخواهد 

اين اعتقادات را تغيير دهد. 
ادامه مى دهد: اكنون نگاه رايج سنتى در جامعه  مرضيه 
اين است كه زنان بايد مطيع محض همسران خود باشند 

و اين موضوع براى من خوشايند نيست.

 مشكالت اقتصادى
 علت اصلى افزايش سن ازدواج

در اسالم آمده است كسى كه مى خواهد ازدواج كند بايد 

هاى هزينه  تأمين  بتواند ضمن  كه  باشد  داشته   درآمدى 
خود و همسرش، سرپناهى تهيه كند. اين نظر يك جامعه 
را  ازدواج   سن  افزايش  اصلى  علت  كه  است  شناس 

مشكالت و وضع بد اقتصادى مى داند.
«دادرس» ادامه مى دهد: فردى كه نه سرپناه، نه امنيت 
ازدواج  تواند  مى  چگونه  دارد  مناسب  درآمد  نه  و  شغلى 
نيز  دولت  نظر  مورد  ازدواج  وام  اينكه  بيان  با  وى  كند؟ 
نمى تواند راه حلى براى مشكل ازدواج باشد، مى افزايد: 
در بيشتر كشورهاى فقير و ثروتمند دنيا چيزى به عنوان 
وام ازدواج وجود ندارد و دولت وظيفه دارد تا زمينه هاى 
اشتغال جوانان را فراهم كند. دادرس مى گويد: جوانى كه 
كار و درآمد متناسب داشته باشد به سمت ازدواج مى رود و 

نيازى نيست تا كسى او را مجبور به اين كار كند. 
اين جامعه شناس ادامه مى دهد: در بررسى هايى صورت 
در  جوانان  براى  ازدواج  دغدغه  كه  گرفته مشخص شده 

رتبه هفتم اولويت زند گى قرار دارد. 
دادرس مى گويد: اكنون در بين جوانان، نخستين اولويت 
با ازدواج رابطه  كار و دومين آن سرپناه است كه هر دو 

مستقيمى دارد و آن را به رتبه هفتم سوق داد ه است. 
اين كارشناس و محقق اجتماعى با اشاره به بيانات رهبر 
درباره  رهبرى  گويد:  مى  ازدواج  درباره  انقالب  معظم 
جمعيت صحبت و از پيرى جمعيت در 20 سال آينده ابراز 

نگرانى كرده اند كه به حق اظهارات درستى است.
وى  با بيان اينكه اگر مى خواهيم به نرخ استاندارد ازدواج 
در  افزايد:  مى  باشد،  مهيا  شرايط  بايد  برسيم  جامعه  در 
جامعه استاندارد، افراد در همه سطوح درآمدى، 25 درصد 
از درآمد خود را براى مسكن، 25 درصد آن را خوراك و 
پوشاك، 25 درصد براى تفريحات و درمان و 25 درصد 

باقيمانده را صرف پس انداز مى كنند.
به گفته وى، حداقل درآمد مردم بايد با حداقل هزينه هاى 
آنان همخوانى داشته باشد اما اكنون شاهد هستيم كه براى 
مثال يك كارگر ساختمانى روزى20 هزار تومان دستمزد 
مى گيرد كه اين ميزان نمى تواند هزينه هاى زندگى او را 
تأمين كند. وى شرايط برخى كارمندان دولت را هم نامطلوب 
تر دانسته و ادامه مى دهد: بايد اين سؤال را مطرح كرد كه 
 چطور ممكن است كاركنان و متخصصان در دستگاه هاى
تومان  هزار   900 تا   700 حدود  ماهى  حقوق  با  دولتى 
بتوانند مخارج زندگى خود را تأمين كنند در حالى كه اجاره 
يك آپارتمان كوچك در يك منطقه معمولى شهر حداقل 

300هزار تومان است.
با  ارتباط  در  تورم  نرخ  اينكه  بيان  با  شناس  جامعه  اين   
مقابل،  در  افزايد:  مى  است،  100درصد  كاالها  برخى 
افزايش  درصد   20 تا   10 بين  سال  هر  افراد   حقوق 
مى يابد. دادرس علت افزايش بسيارى از طالق ها در كشور 
را مشكالت اقتصادى دانسته و مى گويد: مرد خانواده به 
 علت مشكالت اقتصادى، فشارهاى زيادى را تحمل مى كند
و با وجودى كه تا دير وقت مشغول كار است، امكان تأمين 

نيازهاى خانواده خود را ندارد. 
به  كار  محل  از  خانواده  مرد  وقتى  دهد:  مى  ادامه  وى 
در  كه  روحى  فشار  علت  به  گردد،  مى  باز  خانه  محيط 
آغاز  اين  و  پردازد  مى  پرخاشگرى  به  گيرد  مى  قرار  آن 

مشكالت ديگر در خانه و خانواده است. 

ازدواج؛ خيلى دور خيلى نزديك

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -1
نمودن  «جابجا  درباره   94/5/21 مورخ  شما  پيام 
تابلوى خيابان نارون» به استحضار مى رساند: مورد 

بررسى و رفع نقص شد.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/5/18 درباره «سگ هاى ولگرد 
هفته  دو  در  رساند:  مى  استحضار  به  همت»  بلوار 
اخير تعداد 15 قالده سگ ولگرد به روش ترحم آميز 
در اين منطقه معدوم شده و اين برنامه همچنان به 

صورت متوالى ادامه دارد.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -3
به  «رسيدگى  درباره   94/6/5 مورخ  شما  پيام 
زيباسازى  و  نظافت  از  اعم  ادارى  سايت  مشكالت 
و فضاى سبز و ...» به استحضار مى رساند: سايت 
شهردارى  لذا  است  نشده  شهردارى  تحويل  ادارى 
جهت رفاه حال شهروندان نسبت به جمع آورى زباله 
و  محبت  (بلوارمهر،  اصلى  هاى  خيابان  نظافت  و 

دوستى) اقدام مى نمايد.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -4
«4 الهيه  «نظافت  درباره   94/6/5 مورخ  شما   پيام 
تحويل  الهيه  شهرك  رساند:  مى  استحضار  به 
شهروندان  رفاه  جهت  به  اما  است  نشده  شهردارى 
مى  انجام  هفتگى  صورت  به  الهيه  شهرك  نظافت 
 4 الهيه  هاى  بلوك  داخل  است  ذكر  به  شود. الزم 

مربوط به شهردارى نمى باشد.

جوانان استان از مشكالت تشكيل خانواده مى گويند؛

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)

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

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

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

واگذار نمايد.

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

مسكونى/ تجارى / صنعتى 
09159354648  -  محمدى  

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

آبكـش شهـرى
حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط 

با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          

09379316676

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

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

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

دعـوت به همكـارى 
نمايندگى رسمى 3043 بيمه كارآفرين با كادرى مجرب براى تكميل كادر 

فروش خود از طريق مصاحبه حضورى دعوت به همكارى مى نمايد. 
شرايط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بيان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصيلى فوق ديپلم 
  3- حداكثر سن 45 سال 

 به متقاضيان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شركت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 

بيرجند – خيابان صياد شيرازى – مجتمع تجارى ميرداماد – واحد 92
 32235863



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

سه شنبه * 24 شهريور  1394 * شماره 3319 

  ابراهيم عبدا... زاده كشاورز اهل روستاى آبيز زيركوه كه در زمينى به مساحت100 متر مربع پياز خوردنى كاشت كرده بود توانست 
از اين سطح زيركشت، بيش از يك تن پياز برداشت كند. به گزارش فارس اين كشاورز كه در زمين كشاورزى كدو كاشت كرده 
بود، كدوهايى با وزن قريب به 30 كيلوگرم برداشت كرد.

برداشت كدوى 30 كيلويى توسط كشاورز زيركوهى علم و دانش 

بدن انسان به تنبل ترين حالت راه مى رود!

بزرگان و گذشتگان هميشه ما را از تنبلى منع كرده اند 
اما تحقيقات جديد نشان مى دهند كه انسان ها اساسًا 
براى تنبل بودن برنامه ريزى شده اند! محققين متوجه 
شده اند كه مغز ما به صورت ناخودآگاه راه رفتنمان را 
به گونه اى تنظيم مى كند كه ميزان انرژى مصرف شده 

را به كمترين حد  ممكن برساند.
داوطلبان شركت در اين بررسى به يك اسكلت خارجى 
روباتيك متصل شدند كه راه رفتن با حالت طبيعى را 
براى آن ها دشوار كرده و وادارشان مى كرد گام هايشان 
را به گونه اى تغيير دهند كه به صرفه جويى در ميزان 
انرژى مصرف شده كمك كند. نتايج به دست آمده 
نشان داد كه داوطلبان تنها با گذشت مدتى كوتاه و 
مقاومتى اندك از سوى اسكلت خارجى موفق شدند به 

طور ناخودآگاه شيوه ى جديدى را براى راه رفتن به كار 
گيرند. ما دريافتيم كه افراد به سرعت شيوه ى راه رفتن 
ميليون ها  طى  كه  گام هايشان  خصوصيات  جمله  از 
قدمى كه در طول زندگى شان برداشته اند تثبيت شده 
را تغيير مى دهند تا مقدار بسيار كمى از انرژى شان را 
ذخيره كنند. اين مشاهده كامًال با اين حس كه تمايل 
داريم كارها را با كمترين ميزان انرژى مصرفى انجام 
را  راه  دهيم مطابقت دارد مانند وقتى كه كوتاه ترين 
براى رسيدن به مقصدمان انتخاب مى كنيم يا نشستن 
را به ايستادن ترجيح مى دهيم.بررسى حركتى مانند راه 
مى شود  تكرار  زندگى مان  در  بارها  و  بارها  كه  رفتن 
نشان داد كه سيستم عصبى به طور دائم و ناخودآگاه 
بهينه سازى  و  انرژى مصرفى  ميزان  بررسى  در حال 
الگوهاى حركتى ما است تا انرژى مورد نياز براى راه 
ترتيب  اين  به  و  دهد  كاهش  ممكن  تا حد  را  رفتن 
بنيان هاى فيزيولوژيك براى اين گونه تنبلى مشخص 
شد. آنچه موجب حيرت اين محققين شد، سرعت باالى 
تطبيق سيستم عصبى بدن و يافتن تعادل مناسب ميان 
انرژى مورد نياز و شيوه ى هميشگى راه رفتن فرد براى 
صرفه جويى هرچند اندك در ميزان انرژى مصرفى بود. 
ما  دريافتيم كه افراد گام هايشان را حتى براى ذخاير 
گاهى  كه  مى دادند  تغيير  انرژى  اندك  بسيار  بسيار 
اوقات حتى كمتر از 5 درصد كل انرژى مصرفى براى 
انجام كار بود. اگر بدن براى تطبيق دادن خود به اين 
صورت تالش نمى كرد، ميزان انرژى اضافه ى مصرف 
شده بعد از يك ساعت راه رفتن با مقدار انرژى موجود 

در يك دانه ى بادام زمينى برابرى مى كرد!

4
ايجاد اشتغال، تامين معيشت و امنيت ساكنان مناطق مرزى از 
مهم ترين اهداف ايجاد بازارچه هاى مرزى در كشور بوده است، 
بازارچه هايى كه نمونه آن را مى توان در مرز شهرستان زيركوه 

با كشور افغانستان مشاهده كرد.
اما بازارچه  يزدان شهرستان زيركوه به عنوان تنها اميد اقتصادى 
اين شهرستان تاكنون نتوانسته است به اهداف موردنظر دست 

يابد تا به رونق اقتصادى مردمان اين منطقه كمك شود.
براى  استان  مسئوالن  تالش  على رغم  اخير  سال هاى  در 
اين  تبديل  و  زيركوه  شهرستان  مرزى  بازارچه  بازگشايى 
بازارچه به معبر اصلى صادرات بعد از بازارچه ماهيرود، هنوز 

اين مهم تحقق پيدا نكرده است.
بازارچه و  اين  انتظار تجار شهرستان زيركوه رونق  اگر چه 
تبديل آن به گمرك است كه مسئوالن استانى و كشورى 
بار ها در بازديد از اين بازارچه قول مساعد داده اند، اما در حال 
بازارچه مرزى شهرستان زيركوه خراسان جنوبى در  حاضر 
تعطيل به سر برده و صادرات از اين بازارچه با ركود مواجه 
شده كه اين عامل نگرانى مردم و تجار اين شهرستان را به 

دنبال داشته است.

بازارچه مرزى يزدان در سال 80 تا 85 به عنوان 
بازارچه نمونه كشورى مطرح بوده است

گفتنى است بازارچه مرزى يزدان در سال 1380 تا 1385 از 
لحاظ صادرات كاال به عنوان بازارچه نمونه كشورى مطرح 
بازارچه كند  اين  از سال 1386 رونق صادراتى در  اما  بوده 
شده و اين بازارچه مرزى چند سالى است براى صادرات كاال 
از طرف كشور افغانستان با وجود فراهم بودن زيرساخت هاى 

مناسب با بى مهرى مواجه است.
در تيرماه سال جارى استاندار خراسان جنوبى با هيئت همراه 

سربيشه  شهرستان  ماهيرود  بازارچه  شدن  بسته  دليل  به 
مرزى  بازارچه هاى  تقويت  هدف  با  و  افغانستان  توسط 
استان به كشور افغانستان سفر كرد كه فعال بودن و رونق 
از دستاوردهاى اين سفر  بازارچه هاى استان  از  تنها دو ماه 
بوده و بار ديگر صادرات از  بازارچه مرزى خراسان جنوبى 
افغانستان  كشور  بى مهرى  مورد  زيركوه  شهرستان  به ويژه 
قرار گرفت.فرماندار زيركوه در گفت وگو با خبرنگار فارس در 

زيركوه، يكى از اولويت هاى اصلى در بازرگانى خارجى را بهبود 
معيشت مرزنشينان و امنيت بيشتر در مرز ها عنوان كرد و 
گفت: تالش هاى گسترده اى در اين زمينه از سوى وزارت 
خارجه و وزارت كشور و مسئوالن استانى و شهرستانى صورت 
گرفته است. حجت ا... خانزاده تصريح كرد: در نشست هاى دو 
جانبه و نشست هاى كنسولى و مشترك مرزى كه با كشور 
افغانستان انجام شده، بازگشايى بازارچه مرزى يزدان يكى از 

خواسته هاى اصلى ما بوده است.
وى افزود: در سفرى كه استاندار خراسان جنوبى به افغانستان 
جمهور  رئيس  و  شده  مطرح  درخواست  اين  است  داشته 

افغانستان قول هايى در بازگشايى اين بازارچه داده اما متاسفانه 
هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

بازارچه  نقش  بيشترين  كرد:  خاطرنشان  زيركوه  فرماندار 
مرزى يزدان كمك به بهبود امنيت منطقه است به گونه اى 
كه اكثريت قريب به اتفاق مردم روستاهاى ساكن در حاشيه 
مرز به نوعى زندگى و معيشت شان وابسته به وجود بازارچه 
است.خانزاده بيان كرد: در مدتى كه بازارچه بسته و غيرفعال 

بوده عده اى از مردم به فعاليت هاى غير قانونى و به سوى 
گروه هاى غير قانونى روى آوردند كه اين موضوع هم براى 
كشور افغانستان و هم امنيت مرزهاى جمهورى اسالمى ايران 

نوعى تهديد به حساب مى آيد.
بسيار  تالش  موضوع  اين  حل  براى  كرد:  تصريح  خانزاده 
گسترده اى انجام داده ايم و در نشستى كه با استانداران منطقه 
5 كشور در استان خراسان جنوبى برگزار شد بر بازگشايى 
و فعاليت مجدد بازارچه يزدان تاكيد شد و يكى از مصوبات 
اين جلسه پيگيرى اين موضوع توسط كميته سياست خارجى 

وزارت امور خارجه در سطح ملى بود.

استانى  پيگيرى هاى مسئوالن  با  اميدوارى كرد  اظهار  وى 
و قول هاى مسئوالن افغانستانى در يكى دو هفته آينده اين 

بازارچه بازگشايى شود.

مرزبان جديد كالته نظر براى
 بازگشايى بازارچه قول هايى داده است

گفتنى است مرزبان جديد كالته نظر قول داده با روى كار 
آمدن وى تغييراتى ايجاد خواهد شد و بازارچه را بازگشايى 
خواهد كرد، شنيده ها حاكى از اين است كه با اين تغييرات 
اقداماتى درباره جذب نيروى انسانى و استقرار نيروى گمرك 
از طرف افغانستان صورت گرفته و بزودى قرار است كه اين 

نيرو ها مستقر و فعاليت بازارچه از سر گرفته شود.
بازارچه مرزى يزدان در فاصله 80 كيلومترى شهر حاجى آباد 
و270 كيلومترى مركز استان قراردارد كه از سال 1372 شروع 

به فعاليت كرده است.
اين بازارچه تا سال 1384 زير مجموعه گمرك دوغارون بوده، 
اما با توجه به تقسيم استان خراسان و الحاق شهرستان قاين 
به خراسان جنوبى از آن گمرك منفك و زير نظر گمركات 
خراسان جنوبى قرار گرفت. در نخستين سفر رياست جمهورى 
تصويب  به  يزدان  رسمى  مرز  جنوبى  خراسان  استان  به 
تعطيل  حالت  به  بازارچه  اين  حاضر  حال  در  وليكن   رسيد 

درآمده است.
اگر چه رونق مجدد بازارچه مرزى يزدان و البته ارتقاى اين 
بازارچه به گمرك رسمى تاثير بسزايى بر ايجاد اشتغال و رونق 
اقتصادى منطقه خواهد گذاشت، اما مهم تر از همه اين مسائل 
دلگرمى مرزنشينان به ماندن در مناطق مرزى و شور و نشاط 
مردم مرزنشين به عنوان سنگربانان اصلى مناطق مرزى را هم 

بايد به آثار رونق اين بازارچه افزود.

جامعه بازگشايى گمرك يزدان همچنان در ابهام

خشم ايرانيان از خودروهاى وطنى

«خودروسازان پول را ارزشمندتر
 از وجدان خود مى دانند»

ايرانى  گران  و  غيراستاندارد  خودروى  كمپين 
پيدا  طرفدار  شدت  به  اجتماعى  هاى  شبكه  در 
خائن  صنعت  وزير  سوى  از  آن  حاميان  و   كرده 

توصيف شده اند.

به گزارش «انتخاب»، ايرانى ها به منظور نشان دادن 
به  از صنعت خودروى داخلى  نارضايتى خود  خشم و 

اينترنت روى آورده اند.
خودروسازان  گويد:  مى  تلگرام  در  كاربرى  «ولى» 
وجدان  از  مهمتر  و  ارزشمندتر  را  پول  و  سود   ايران 

خود مى دانند.
فنى مشكالت  خاطر  به  بسيارى  جان  افزود:   وى 

از بين رفته است.
تقريبا بيست هزار نفر ساالنه در جاده هاى ايران جان 
خود را از دست مى دهند و پليس مى گويد خودروها را 

بايد تا حدى مقصر دانست.
مسئوالن ايرانى مى گويند كه خودروهاى توليد داخل 
ايران  خيلى ارزان تر از خودروهاى وارداتى است و اين 

صنعت موجب ايجاد  صدها هزار شغل شده است.
گويد:  مى  توييتر  كاربر  يك  مصطفوى،  حسن 
ملت  به  گران  و  كيفيت  بى  هاى  خودروى   تحميل 
خيانت است. در اين ميان، نعمت زاده وزير صنعت ايران 
به كمپين تحريم خريد خودرو حمله كرد و حاميان آن 

را ضد انقالب خواند.
نعمت  سخنان  به  تندى  واكنش  ايران  هاى  روزنامه 
كه  دارند  حق  مردم  كه  كردند  تاكيد  و  داشتند  زاده 
اين حال سعيد  نكنند.با  انتخاب  را  ايرانى  خودروهاى 
ليالز معتقد است كه اقتصاد راكد مقصر دشوارى هايى 

است كه مردم براى خريد خودرو با آن مواجهند.

پهنه  در  هنر  شاخص ترين  مى توان  را  خوشنويسى   
سرزمين هاى اسالمى دانست و آن را به منزله زبان هنرى 
مشترك براى تمام مسلمانان دانست. هنر خوشنويسى همواره 
براى مسلمانان ارزش ويژه داشته است؛ زيرا در بنياد، آن را 
هنر تجسم كالم وحى مى دانسته اند. آنها خط زيبا را نه فقط 
در نسخه پردازى قرآن، بلكه در بيشتر هنرها به كار مى بردند.

مهدى اسماعيلى، مدير انجمن خوشنويسان خراسان جنوبى 
در گفت  وگو با ايكنا گفت: ساز و كار احياى خوشنويسى در 

استان نيازمند بودجه در اين زمينه است چراكه با هزينه كردن 
مى توان افراد را عالقه مند به اين هنر كرد.

كارگاه هاى  و  كالس ها  برگزارى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
آموزشى يكى از راه هاى جذب هنرجو در اين رشته هنرى 
ديگر  و  استان  بزرگ  اساتيد  از  دعوت  داد:  ادامه  است، 
شهرستان ها  اعتبار مى خواهد كه با بودجه اندكى كه در اين 
زمينه وجود دارد آن طور كه شايسته است نمى توان براى 
گسترش خوشنويسى كارى انجام داد. به گفته وى وضعيت 

هنرجويان خوشنويسى در چند سال اخير دچار ريزش شده 
اينكه رونق  اين كار مستلزم  با اشاره به  است. اسماعيلى 
كرد:  بيان  است،  اسالمى  هنر   اين  از  خانواده ها  حمايت 
فضاى مجازى و بازى هاى رايانه اى يكى از عواملى است 
كه نه تنها بر روى هنر خوشنويسى بلكه بر روى ديگر هنرها 

نيز تأثير گذاشته است. 
وى حضور آموزش و پرورش را در احياى هنر خوشنويسى 
مهم دانست و افزود: آموزش و پرورش مى تواند با قرار دادن 

يك برنامه در راستاى آموزش هنر خوشنويسى در مدارس 
به احياى آن كمك كند.اسماعيلى گفت: يادگيرى اين هنر 
زمان و حوصله زياد مى خواهد و يكى از داليلى كه افراد در 
اين دوره به آن رغبتى نشان نمى دهند كم حوصله بودنشان 
زمان  و  حوصله  بايد  هنرى  هر  يادگيرى  براى  لذا  است 
گذاشت.مدير انجمن خوشنويسان خراسان جنوبى يادآور شد: 
رسانه  ملى با برگزارى برنامه هاى تبليغاتى مى توانند توجه 

خانواده ها و كودكان را به اين رشته جلب كنند.

احياى خوشنويسى در خراسان جنوبى؛ نيازمند بودجه

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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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

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.

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشته ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

فقط 100 تومان سود قيمت خريد+ 100 تومان= قيمت فروش
كليه اجناس شوينده ، خوراكى

 لبنيات ، پوشك بچه و ...
بيست مترى چهارم مدرس ، خيابان طهماسبى ، پالك 41
فروشگاه بزرگ پامچال    09354734772-32444436

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

مـزايــــــا: 
عدم نياز به خط تلفن و سيم كارت

 اينترنت پرسرعت با قابليت جابجايى در 31  استان
 ارائه خدمات گارانتى يك ساله و پشتيبانى شبانه روزى پس از فروش (24*7)

اينترنت پر سرعت + مودم رايگان+ فروش اقساطى
يك ساله 

وايمكس مبين نت 
سرعت 1024
25 گيگا بايت

بيرجند- بلوار شهيد صياد شيرازى - مجتمع ميرداماد واحد 85 - شركت آدلى
31055 - 09124239713

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا



افقي: 1- ورزشگاه  - پرنده نجار 
2- تالشگر -  هر چيز خوردني  - 
چرخ  ضروري-    -3 مشكي  رنگ 
حركت  به  را  ساعت  هاى   دنده 
گونه  رنج 4-  و  درد   - آورد  درمي 
ورودي   - مكان  و  زمان  ظرف   -
صاحب   -5 زاري  حال  در  خانه  
رود   - -گروه  عواطف   و  ذوق 
از شهرهاي   - تبار  و  نژاد  آرام 6- 
قوم   -7 روپوشي  پارچه   - همدان 
مغول - نوعي پارچه توري- نقشه 
ماده  يك  -جزء  كوچكترين  دار-  
دشمن   - بزرگواري  و  جالل   -8
 -9 برقي  بادبزن   - سالمتي 
سلمان  اصلي  -نام  مهيب   فرياد 
فصل   -10 بلند  فرياد  فارسي-  
آغاز سال - فرمان مغولي - زنگ 
از   - پيكاندار  تير  چهارپايان 11-  
فرخزاد  -جوجه  فروغ  معروف  آثار 
تيغي 12-  واحدانداز ه گيري حجم 
درا نگلستان-  حرف تعجب خانم ها 
- گياه رنگي  -الفباي موسيقي 13-  
گل سرخ - آرزوي عالي-  بيمار و 
ناخوش 14-  گل شب بو - بيماري 
گل    -15 هفتم  -هنر  واگيردار  
هواپيما -خدمه-  زيبا   و  خوشبو 
آثار  -از  گرفتن   ياد   -1 عمودي: 
امام  لقب   -2 اي  گالبدره  معروف 

ضخيم-   و  كلفت   - چهارم(ع) 
تايلند  كشور  مردم  زبان  حصير3- 
– برافروختگي-  نشاني 4- خاك 
ريختن روي مرده در قبر - گوشت 
تركي-  سگ بيمار - درياي عرب 
و  معشوق  وحشي-   حيوان   -5
محبوب  -امتداد فيزيكي 6- هنوز 
نفس مي كشد-  گل سرخ  -كشور 
خوشبخت 7- ميهن - غاري زيبا در 
زاهدان  -مجسمه عظيم الجثه كه 
جزو عجايب هفتگانه باستاني است 
8- محل عبادت  -ورزشي با توپ 
اجسام  جايي  جابه  وسيله   - بيضي 

-غذاي  رزم   و  نبرد   -9 سنگين 
رو  به    -10 قرآني  جمله   - ظهر 
دريا  كناره   - پوشاننده   - خوابيده 
وسيله   - وارسي  و  بازديد    -11
  -12 شباهت  پسوند   - كوبي  آب 
اندازه گيري  واحد  خاك صنعتي-  
رودهاي  از  الكتريكي   مقاومت 
گرگاني  فخرالدين  قهرمان  اروپا-  
13-  پيمانه كننده  -كشور نوشابه 
- حيله گر حافظ 14-  هر رديف 
-تكرار شدن  پيوسته  گلي-   ديوار 
- پدر شعر نو 15-  از تاليفات آذري 
مرگ هنگام  فرارسيدن  طوسي-  

طراح: نسرين كارىجدول 3319                        
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اعتماد به نفست را باال ببر...

نكته  اى مهم براى موفقيت اعتماد به نفس است؛ يعنى 
قبول داشته ها و طبيعتا هرچه داشته هاى فرد بيشتر و 
قوى تر باشد، حال بهترى از لحاظ اعتماد به نفس دارد 
اما اعتماد به نفس صرفا وابسته به حوزه هاى تحصيلى، 

شغلى و... نيست. 
اعتماد به نفس ريشه هاى پايه اى دارد و بعضى افراد؛ 
هم خانم ها و هم آقايان اعتماد به نفس آسيب پذيرتر 
در  تفاوتى  وقتى  دليل  به همين  دارند.  ترى  پايين  و 
 موقعيت طرف مقابلشان، از جمله تحصيل و... ايجاد

مى شود، حالشان بد مى شود؛ بعنى احساس عدم امنيتى 
است،  نفسشان  به  اعتماد  بودن  پايين  به  مربوط  كه 
سراغشان مى آيد.به همين دليل با مسئله ادامه تحصيل 
و هر نوع پيشرفت ديگر همسرشان مى جنگند چون 
 احساس مى كنند باالرفتن همسرشان باعث پايين آمدن 
امنيت رابطه  آنهاست. احساس عدم  و كوچك شدن 
فرد  شود  مى  باعث  كه  است  ديگرى  موضوع  اى، 
درواقع  كند.  تراشى  مانع  همسرش  پيشرفت  براى 
فرد تصور مى كند اگر همسرش موقعيت تحصيلى، 
او داشته باشد، نگرشش  شغلى و... بهترى نسبت به 
در مورد او تغيير خواهدكرد و شايد نخواهد در زندگى 
با اين فرد باقى بماند و از لحاظ ذهنى به سمت فرد 
قدرت)  (نمادهاى  موقعيت  و  تحصيالت  كه  ديگرى 
اين  و  كند  پيدا  تمايل  ازدواج  براى  دارد،  بهترى 
 ديدگاه منجر به طالق شود بنابراين افرادى كه چنين

همسرشان  دهند  مى  ترجيح  دارند،  اى  دغدغه 
پيشرفت برابر  در  و  بماند  قبلى  موقعيت  همان   در 

 او مقاومت مى كنند.

حكايت همسايه فضول

جوانى  مرد  و  زن 
جديدى  محلــه  به 
كردند.  كشى  اسباب 
روز بعد هنگام صرف 
متوجـه  زن  صبحانه 
اش  كه همسايه  شد 
 در حال آويزان كردن 
و  كرد  همسرش  به  رو  است.  شسته  هاى  رخت 
گفت: لباس ها را چندان تميز نشسته است. احتماال 
را  پودرش  بايد  هم  شايد  بشويد  لباس  نيست  بلد 

عوض كند.
و  گذشت  منوال  همين  به  مدتى  نگفت.  هيچ  مرد 
 هر بار كه زن همسايه لباس هاى شسته را آويزان 

مى كرد، او همان حرف ها را تكرار مى كرد.
لباس هاى  متوجه شد همسايه  تعجب  با  روز  يك 
همسرش  به  است  كرده  پهن  طناب  روى  را  تميز 

گفت: ياد گرفته چه طور لباس بشويد.
و  شدم  بيدار  زود  صبح  امروز  من  داد:  پاسخ  مرد 

پنجره هايمان را تميز كردم!

اميدوارم آنقدر خوب باشيم و زيبا زندگى
 كنيم كه وقتى از خط پايان زندگى 

مى گذريم كسى دست نزند

بهترين قسمت رفتن به كوهنوردى
 در صبح اون لحظه ايه كه .....

بيدار ميشى و ميبينى خواب موندى ...

گاه سحر است خيز اي مايه ناز 
نرمك نرمك باده خور و چنگ نواز

كه آنها كه بجايند نپايند دراز 
و آنها كه شدند كس نمي آيد باز

از گره هاى بيشمار زندگى گله نميكنم 
آن بافنده ى آفريننده مى داند حاصل صبر 
بر اين گره ها، فرشى گران بها خواهد شد

پيش از آنكه پاسخى بدهى با يك نفر 
مشورت كن ولى قبل از تصميم گرفتن

 و راى نهايى با چند نفر مشورت و صحبت كن.

نخستين روز از آخرين ماه سال قمرى، سالروز پيوندى 
تاريخ  در  آن  مانند  گاه  هيچ  ديگر  كه  است  آسمانى 
تكرار نشد. على (ع)  ، پيشواى پارسايان با فاطمه (ع)، 
برترين بانوى جهان پيمان عشق بست و خدا، واالترين 
فرستاده خويش را بر اين پيمان گواه گرفت. بركت اين 
ازدواج، عمرى به گستردگى آفتاب دارد؛ هم چنان كه 
اول  گرديد.  مانا  هميشه  براى  تاريخ  در  آن  نام  و  ياد 
ذيحجه، روزى مبارك براى همه نوگامانى است كه دل 
به زندگى فاطمى (ع) داده اند تا شادى خود را با خاطره 

هميشه روشن آن روز مبارك، پيوند زنند.
فاطمه (ع) ، برترين بانو

جسمانى  رشد  بود.  رسيده  سالگى  نه  به  (ع)  فاطمه 
مناسب آن حضرت و رشد وكمال عقلى بانوى فضيلت 
ها، سبب شده بود كه با وجود كمى سن، گوى سبقت از 
همه بربايد و يكه تاز ميدان فضيلت ها گردد. ايمان واال، 
پارسايى بى نظير، آگاهى، ذهن سرشار و هوش فراوان 
و نيز بهره مندى از زيبايى، وى را از همه دختران ديگر 
ممتاز ساخته بود. كماالت بى شمار فاطمه (ع) ، باعث 
از  را  او  عرب  ديرين  رسم  به  تا سرشناسان شهر،  شد 

پيامبر خواستگارى كنند.
عروس بى همت

كه  دادند  مى  كسانى  به  را  خود  دختران  عرب  اشراف 
روى  باشند.  آنها  مثل  زور  و  زر  و  قدرت  و  قبيله  در 
اين عادت ديرينه، اشراف و بزرگانى اصرار داشتند كه 

غافل  كنند؛  ازدواج  (ع)  فاطمه  پيامبر،  گرامى  دختر  با 
و  داشته  فرق  ديگر  دختران  با همه  دختر  اين  آنكه  از 
به  (ع)  فاطمه  دارد.  بلندى  مقام  مباهله  آيه  موجب  به 
معصوم  جز  شوهرى  و  بود  معصوم  تطهير  آيه  تصريح 
نمى توانست داشته باشد؛ از اين رو، پيامبر از طرف خدا 
مأمور بود كه در پاسخ خواستگاران بگويد ازدواج فاطمه 

بايد به فرمان خدا صورت گيرد.
عشق على(ع)

پاسخ هاى منفى پيامبر(ص)  و دخترش فاطمه (ع)، و 
(ع)  طالب  ابى  بن  على  به  آن حضرت  ويژه  توجه  نيز 
جمعى را بر آن داشت كه براى اين وصلت سهمى ايفا 
كنند. به همين دليل روزى به در خانه على (ع) آمدند 
او  كنند.  تشويق  (ع)  فاطمه  براى خواستگارى  را  او  تا 
در منزل نبود. دانستند كه در نخلستان مشغول آبيارى 
كار  مشغول  را  حضرت  و  شدند  روانه  آنجا  به  است. 
ديدند. يكى از آنان پيشنهاد خواستگارى را مطرح كرد. 
چشمان على (ع) پر از اشك شد و فرمود: «احساساتم 
را به هيجان آوردى و آرزوى ديرينه ام را بيدار كردى. 
به خدا سوگند فاطمه مورد خواست و رغبت من است، 
ولى چه كنم كه دستم خالى است». آن مرد گفت: تو 
مى دانى كه همه دنيا نيز پيش خدا و پيامبرش ناچيز 
است و پيامبر به مال و ثروت چشم ندارد. على(ع) كار 
آب دهى نخلستان را رها كرد، شترش را به خانه آورد 
و آن را بست و خود را براى رفتن به خانه رسول خدا 

(ص) آماده كرد.
على (ع) در خانه پيامبر (ص)

هنگامى كه حضرت على (ع) براى خواستگارى فاطمه 
(ع) رفت، پيامبر در خانه ام سلمه بود. على(ع) در زد. 
ام سلمه پرسيد: كيست؟ قبل از پاسخ خواستگار، پيامبر 
دستور داد: «در را باز كن و بگو داخل شود. كسى پشت 
در است كه محبوب خدا و رسول است». على (ع) وارد 
و در حضور رسول خدا (ص) نشست.  شد، سالم كرد 
(ص)  پيامبر  از  شرم  دوخت.  زمين  بر  را  خود  چشمان 
پيامبر (ص) كه خود  مانع گفتن خواسته اش مى شد. 
است،  باخبر  او  روحيات  از  و  كرده  بزرگ  را  (ع)  على 
حاجتى  براى  بينم  «مى  فرمود:  و  شكست  را  سكوت 
اينجا آمده اى. خواسته ات را بر زبان آور و آنچه در دل 

دارى بازگو كه خواسته ات پيش من پذيرفته است».
مرا بپذير!

خانه  به  پيامبر  دختر  خواستگارى  براى  كه  (ع)  على 
ايشان رفته بود، با سخنانى شيرين خواسته اش را چنين 
بازگو كرد: «پدر ومادرم فداى شما، وقتى خردسال بودم 
با  اسد گرفتيد.  بنت  فاطمه  و  ابوطالب  از عمويتان  مرا 
غذاى خود و به اخالق و منش خود بزرگم كرديد. نيكى 
و  بيشتر  مادرم  و  پدر  از  من  درباره  شما  سوزى  دل  و 
شما  و  بوده  شما  دست  به  هدايتم  و  تربيت  بود.  بهتر 
آخرتم  و  دنيا  ذخيره  خداسوگند  به  خدا  رسول  اى 
ام،  شده  بزرگ  كه  اكنون  خدا!  رسول  اى  باشيد.  مى 

سايه  در  تا  باشم  داشته  همسرى  و  خانه  دارم  دوست 
را  فاطمه  تا دخترتان  ام  آمده  يابم.  آرامش  او،  با  انس 
چهره  پذيريد؟»  مى  مرا  آيا  كنم.  خواستگارى  شما  از 
را  لحظه  اين  انتظار  گويا   پيامبر چون گل شكفته شد. 
مى كشيد. خوشحال شد، ولى جواب قطعى را برعهده 

فاطمه (ع) گذاشت.
سكوتى برتر از سخن

پسر  خواستگارى  ماجراى  (ص)  اسالم  گرامى  پيامبر 
بازگو  دخترش  براى  را  (ع)  على  امام  خويش،  عموى 
مى  خوب  را  على  تو  عزيزم!  «دختر  فرمود:  و  كرد 
فضيلت  و  خويشاوندى  و  ايمان  سابقه  به  و  شناسى 
و پارسايى او آگاهى دارى. من هميشه آرزو داشتم تو 
بهترين  كه  درآورم  به عقد كسى  و  كنم  را خوشبخت 
على  همسر  هستى  راضى  آيا  است.  زمين  روى  مرد 

باشى؟»
فضاى اتاق لحظاتى غرق در سكوت بود؛ سكوت از سر 
تكبير  نغمه  نگفت.  و چيزى  ماند  خاموش  فاطمه  حيا. 
پيامبر بلند شد: «ا... اكبر! فاطمه راضى است. سكوت 
برابر  او نشانه رضايت اوست». واكنش فاطمه (ع) در 
ناراحتى  اظهار  و  چهره  برگرداندن  قبلى،  خواستگاران 
بود، اما اين بار با سكوت خود صد سخن گفت و روى 
خود را هم بر نگرداند. آن حضرت (ص) نزد على (ع) 
(ع)  فاطمه  برگشت و رضايت  بود  پاسخ  انتظار  در  كه 

را خبر داد.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

بخوريد و بنوشيد گواراتان باد به [پاداش] آنچه در روزهاى گذشته انجام داديد.
سوره الحاقة، آيه 24

حديث روز  

حضرت فاطمه (س) در وصف اين كه بهترين چيز براى زنان چيست، فرموده اند: اين كه زنان، مردان را نبينند،
 و مردان هم زنان را نبينند.

سبك زندگى

روشن ترين تالقى آب و آينــه

123456789101112131415

ىلنامربىفاقبا1

كوىردسهركتسىز2

روجكىروهامپك3

اجازمىمدمدمرا4

زمرهكىانهىور5

مىسلكدخدومناو6

ولىاراوگاداا7

نرىسانشناكمخن8

واكنهراوسكار9

فوسلىفوبنخالف10

اىپارماشالوت11

درمناتسدرازهه12

ااماهوانونجم13

رنىتناكرگاولد14

ىىولنلاگناشىا15

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

09151636052 

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

تجربه كنيد.    09158668002

شركت پخش مواد غذايى استخدام مى نمايد
بازارياب تلفنى  3 نفر خانم/ حسابدار 2 نفر آقا يا خانم

اپراتور يك نفر خانم / بازارياب 4 نفر/ توزيع كننده يك نفر (40 سال به باال)
حقوق ثابت ، پورسانت ، پاداش و بيمه

32322802 - 09150069386

شركت مواد غذايى قائم استخدام مى نمايد:
فروشنده آقا 2 نفر - حداقل ديپلم - سابقه كارى 2 سال - متاهل 

كارگر ساده آقا 2 نفر - ديپلم - متاهل / كارگر ساده خانم يك نفر - متاهل
بازنشسته آشنا به كامپيوتر و امور حسابدارى 
مصاحبه حضورى و  در محل شركت خواهد بود

ساعت تماس: 8 الى  15        32421000 -09151613591

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

يك فرصت استثنايى  براى شغل جديد 
قابل توجه  فروشندگان لوازم خانگى 

تمامى اجناس به صورت كلى زير قيمت تهران  
توافقى به فروش مى رسد.

09387592012

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

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

فروش تضمينى   09369352508

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

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

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

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

آگهى  استخـدام
بزرگ ترين موسسه زبان 

موسسه زبان شريف (شكوه بيرجند) 
در نظر دارد: در خصوص تكميل كادر 

 آموزشى خود از بين عالقه مندان 
به تدريس دوره هاى آموزشى زبان 

اقدام به جذب مربى نمايد.
براى اطالعات بيشتر با شماره هاى 

 32200000 - 32423300
09152651500 تماس حاصل فرماييد.

تعدادى بازارياب فعال با 
سابقه كار براى كار در پخش 

مواد غذايى نيازمنديم.
حقوق ثابت + پورسانت عالى

09105005835

قابل توجه ادارات ، مدارس ، خوابگاه ها 
شستشوى پرده ، باز و بست رايگان

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

نصب بازى و تعويض ويندوز 
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

به يك نفر نيروى آقا داراى مدرك 
ليسانس برق و الكترونيك ، بومى 

و با روابط عمومى باال نيازمنديم.
09151411550 - 32341050

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 
تعويض شغل به فروش مى رسد. 

مدرس1- داخل ميالن      
09109313400

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

يك واحد آپارتمان سه خوابه با تمام  امكانات 
انتهاى  خيابان  معلم  اجاره  داده مى شود.    

09155620654

فروش پژو 2000 مشكى مدل 80 
4 حلقه الستيك نو  فى: 7/500/000 

تومان       09159648055

سپرده ميزان تا مبلغ 10 
ميليون تومان معاوضه با گوسفند 

09151642528

فروش لوازم دست دوم رستوران 
09155616181

 به يك كارگر ساده آقا با گواهينامه 
براى كار در انبار مصالح فروشى نيازمنديم.  

09155628113 - 32322169

به دو نفر نيروى ام دى اف كار 
نيمه ماهر نيازمنديم

32444817  - 09157713788

به تعدادى نيروى داربست بند 
نيازمنديم.    09156694379

شركت پخش زاگرس 
جهت تكميل كادر فروش خود نياز 
به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 
حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898

 به تعدادى بازارياب مجرب 
با روابط عمومى باال نيازمنديم
حقوق ثابت - پورسانت- بيمه

09151408169- 32237958

 به يك منشى خانم مسلط 

به كامپيوتر با روابط عمومى باال 

نيازمنديم.

09153623473-32445162

 معاوضه هاچ بك مدل87 
با پژو پارس يا 206

همراه: 09157400717
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اخبار ورزشى

مهر-«سرجيو كاناورو» مدير گروه مدوالسيون عصبى پيشرفته در تورين ايتاليا مدعى شده بود كه اولين پيوند سر دنيا را تا سال 2017 ميالدى انجام خواهد داد.ادعاى دكتر 
كاناورو در حالى است كه يك مرد روسى كه از يك بيمارى كشنده رنج مى برد با انجام اين عمل موافقت كرده است. بدين ترتيب «والرى اسپريدونوف» اولين بيمارى 
خواهد بود كه پيوند سر را انجام خواهد داد. انجام اين عمل جراحى در حالى است كه بسيارى از پزشكان و جراحان بين المللى انجام پيوند سر را غير اخالقى مى دانند. 

تاريخ اولين عمل جراحى پيوند سر اعالم شد

11عارضه مصرف خودسرانه كورتون ها

6
كاهش كلسترول در 10 ثانيه!

ايرنا-مطالعات محققان دانشگاه جانز هاپكينز نشان 
مى دهد كه پياده روى روزانه، مصرف آجيل، چاى 
سبز، گريپ فروت و غالت سبوس دار و نوشيدن 

آب به كاهش كلسترول كمك مى كند.

چند روش براى كنترل فشار خون

محققان معتقدند مصرف يك ليوان آب چغندر در 

روز مى تواند به طور متوسط ظرف مدت تنها 24 
ساعت باعث كاهش 10 درجه اى فشار خون شود.به 
گزارش سالمت نيوز ، نتايج مطالعه اى كه در ژورنال 
است  رسيده  چاپ  به   «Hypertension»
نشان مى دهد استفاده از خوراكى هاى سرشار از نيترات 
مانند چغندر يا سبزى هاى برگ سبز تيره به صورت 

روزانه مى تواند كمك زيادى به گشاد شدن عروق و 
تسهيل گردش خون در رگ ها كند. از اين رو، مصرف 
چغندر و سبزى هاى برگ سبز تيره به تمام افراد مبتال 
به فشار خون باال توصيه مى شود. محققان مى گويند 

كه مصرف روزانه نصف فنجان گردو به مدت4ماه هم 
مى تواند باعث بهبود جريان خون در بدن و كاهش 
سطح فشار خون شود. عالوه بر اين افراد تحت اين 
مطالعه عليرغم اضافه شدن 350 كالرى به رژيم 
غذاييشان در روز افزايش وزنى مشاهده نكردند.گردو، 
منبع خوبى از فيبر، منيزيم و چربى هاى خوب است و 
به همين دليل هم نقش بارزى در تنظيم و كاهش 

فشار خون باال دارد.

 غذاهاى پرچرب نخوريد!

متخصص قلب و عروق گفت: افراد داراى التهاب 
پرچرب  غذاهاى  مصرف  از  بايد  خونى  رگ هاى 
خوددارى كنند. به گزارش ايسنا،دكتر بابك غفوريان 
اظهار كرد: التهاب رگ هاى خونى پديده اى است 
كه چربى و كلسترول بر روى ديواره قلب تجمع 
در  و  عروق  تنگ شدن  باعث  و  كرده  رسوب  و 
نتيجه بروز بيمارى سكته قلبى و مغزى مى شود.وى 
تصريح كرد: هر چقدر رگ هاى عروقى كه تحت 
تاثير اين بيمارى قرار مى گيرند، بزرگتر باشند آسيب 
بيشترى مى خورند.وى با بيان اينكه ديابت، سيگار 
و كلسترول باال و سن باال از جمله مواردى است 
كه التهاب رگ هاى خونى را تشديد مى كند، عنوان 
كرد: بر اين اساس افراد بويژه مبتاليان به التهاب 
مصرف  از  بايد  باال  كلسترول  و  خونى  رگ هاى 

غذاهاى پرچرب خوددارى كنند.  

11عارضه مصرف خودسرانه 
كورتون ها

خودسرانه  مصرف  كه  اين  بيان  با  داروساز  يك 
سالمت  به  جبران ناپذيرى  آسيب هاى  كورتون 

مصرف كننده وارد مى كند، گفت: يكى از بيشترين 
موارد سوءمصرف داروهاى كورتون، استفاده از آنها 
و چاقى  اشتها  افزايش  براى  به صورت خوراكى 
است.به گزارش سالمت نيوز، دكتر فرخ رامش با 

اشاره به برخى عوارض مصرف خودسرانه داروهاى 
كورتون گفت: نازك شدن و تحليل رفتن پوست، 
مرواريد،  آب  چشم،  درون  فشار  افزايش 
ضعف  استخوان،  پوكى  خون،  فشار  افزايش 
عضالنى، باال رفتن قند خون، آسيب در فرايند 
ترميم بافت ها و اختالل در فرايندهاى سيستم 

عفونت ها  بروز  امكان  افزايش  بدن،  ايمنى 
جمله  از  كليوى  فوق  غده  ثانويه  نارسايى  و 
عوارض مصرف خودسرانه و نادرست داروهاى 

كورتون هستند.

براى بهبود پوسِت خشك چه بخوريم!

به گزارش زندگى آنالين، رژيم غذايى سرشار از 
امگا 3 و ساير چربى هاى سالم در داشتن پوستى 
شاداب و نرم موثر است. مواد غذايى كه سرشار 
از:  عبارتند  مى باشند  امگا 3  چرب  اسيدهاى  از 
ماهى هاى چرب مانند سالمون، شاه ماهى، ماهى 
آنچوى، ماكول و ساردين، همچنين روغن تخم 
كتان، برخى از انواع تخم مرغ ها و گوشت گاو كه از 
علف تغذيه كرده باشد. روغن گل پامچال و روغن 
گل گاوزبان حاوى اسيدهاى چرب امگا6 بوده و 
در حفظ رطوبت پوست موثرند و مانع تبخير آب 

از پوست مى شوند.

تاثير باكترى هاى روده
  بر وزن و چربى افراد

طبق يافته اخير محققان، باكترى هايى در روده وجود 
دارند كه نقش اساسى در چربى بدن و كلسترول 
خوب ايفاء مى كنند.به گزارش مهر، ميكروب ها و 
عملكرد طبيعى بدن انسان رابطه اى دو طرفه با هم 
دارند. در بدن انسان هزاران ميليارد ميكروارگانيزم 
وجود دارد و در واقع تعداد آنها ده برابر سلول هاى 
بدن است. اين ميكروب ها به بدن در هضم غذا و نيز 

عملكرد بهتر سيستم ايمنى كمك مى كنند. 

ايستگاه سالمت

حوادث

حضور ورزشكاران 20 كشور در نهبندان

فرماندار نهبندان با بيان اينكه 26 مهر ماه تعدادى ورزشكار 
از 20 كشور جهان به كوير لوت نهبندان سفر مى كنند، 
گردشگران  و  ورزش دوستان  توريست،  حضور  گفت: 
خارجى در نهبندان و ديدن مناطق بكر گردشگرى و 
جاذبه هاى شهرستان در حقيقت به صنعت گردشگرى 
منطقه كمك مى كند كه اين امر توسعه اقتصادى را در 

پى خواهد داشت.

  تساوى االهلى در حضور دو ايرانى
تيم فوتبال االهلى با حضور دو بازيكن ايرانى خود در 
يك  قطر،  ستارگان  ليگ  نخست  هفته  بازى  آخرين 
آورد.به  دست  به  الجيش  خانه  در  را  ارزشمند  تساوى 
گزارش ايسنا به نقل از سايت الكاس قطر، در آخرين 
ديدار هفته نخست فصل جديد ليگ ستارگان قطر، دو 
تيم الجيش و االهلى برابر هم صف آرايى كردند كه اين 

ديدار در نهايت با تساوى يك بر يك به پايان رسيد. 
در اين ديدار، مجتبى جبارى و پژمان منتظرى، دو بازيكن 
ايرانى االهلى در تركيب اصلى تيم خود به ميدان رفتند. 
منتظرى 90 دقيقه براى تيمش بازى كرد و در دقيقه 13 
يك كارت زرد از داور دريافت كرد. جبارى نيز در تركيب 

اصلى قرار گرفت اما در دقايق پايانى تعويض شد.

قاينات در مسابقات قهرمانى كاراته 
سبك ساكاموتو شرق كشور بر سكوى 

نخست ايستاد
در مسابقات قهرمانى كيوكوشين كاراته سبك ساكاموتو 
در جايگاه  قاينات خراسان جنوبى  شمال شرق كشور 
نخست قرار گرفت.به گزارش فارس ، مسابقات قهرمانى 
كيوكوشين كاراته سبك ساكاموتو شمال شرق كشور به 
ميزبانى خراسان جنوبى برگزار شد.در اين مسابقات 195 
 كاراته كا از استان هاى خراسان جنوبى، شمالى، رضوى، 
يزد، خوزستان و سيستان و بلوچستان در سالن ورزشى 
آزادى قاين با يكديگر به رقابت پرداختند.تيم شهرستان 
قاينات كه به نمايندگى از خراسان جنوبى در مسابقات 
قهرمانى كيوكوشين كاراته سبك ساكاموتو شمال شرق 
كرد،  خود  آن  از  را  نخست  مقام  داشت  كشور حضور 
خراسان شمالى نايب قهرمانى را بدست آورد و خراسان 

رضوى به مقام سومى راضى شد. 

حاجى پور با تيم آزاد به ايران
  بر  مى گردد

دبير فدراسيون كشتى در  رابطه با آخرين وضعيت محسن 
حاجى پور، گفت: طبق گفته خود اين كشتى گير قرار 
است امروز (سه شنبه) با تيم  ملى كشتى آزاد به كشور باز 
گردد.حميد بنى تميم  در پاسخ به اين پرسش كه آيا وى 
هم اكنون به تيم  ملى كشتى آزاد ملحق شده است يا 
خير؟ گفت: در اين زمينه فعال اطالعات دقيقى نداريم و 
به دنبال آن هستيم تا   اين موضوع را پيگيرى كنيم كه 

بتواند به همراه تيم  ملى كشتى آزاد به كشور باز گردد.

كشف گونه جديد انسان در آفريقا  
از  يكى  در  پيش  چندى  پژوهشگران   - چين  راديو 
غارهاى آفريقاى جنوبى اسكلت نوعى جانور انسانواره 
را پيدا كردند.آنها مدعى هستند اين كشف احتماال باعث 
تجديد شناخت ما از نياكان بشر مى شود.پژوهشگران 
خبر دادند استخوان 15 قسمت از بدن اين اسكلت جمع 
آورى شده است.آنها اين گونه جديد جانور انسانواره را 
 «هومو نالدى» ناميده اند.مطالعات نشان مى دهد نالدى ها

نيز برگزار مى كردند.گرچه پژوهشگران   آيين هايى 
نمى توانند سن مرد نالدى كه اسكلت او پيدا شده را 
تشخيص بدهند، اما اين احتمال هست كه نالدى ها 
اولين نياكانان انسان بوده اند و سه ميليون سال پيش 

زندگى مى كردند.

  يك دزد 100روستايى را مسموم كرد
مرد سارق كه تنها براي دزديدن مخزن يك كپسول 100 
كيلويي، گاز كلر موجود در آن را خالي كرده بود، 100 
نفر از اهالي يك روستا را در اهواز راهي بيمارستان كرد. 
اين سارق نمى دانست كه با باز كردن در اين كپسول كه 
پر از گاز كلر بود، فضاي كل روستا را مسموم مى كند.
به گزارش جهان، چند شب گذشته اهالي روستاي قلعه 
احساس  روستا  سرتاسر  در  را  مشكوكي  بوي  چنعان 
كردند. مردم روستا به بيرون از خانه هايشان آمدند تا 
علت اين بوي مرموز را جويا شوند. ولي كم كم نفس 
كشيدن در فضاي روستا برايشان سخت و سخت تر شد 
تا جايي كه بيشتر آنها بيهوش شدند. بعضي از اهالي نيز 

به سختي نفس مى كشيدند. 

آتش سوزى در فرودگاه مهرآباد  
خودرو پوش بك هندلينگ سامان در فرودگاه مهرآباد 
مهار  حادثه  اين  خوشبختانه  شد.  آتش سوزى  دچار 
يك  شب  يكشنبه   20:30 ساعت  است.حدود  شده 
دستگاه خودروى پوش بك (حمل كننده هواپيما) دچار 
آتش سوزى شد.يك منبع آگاه در فرودگاه مهرآباد درباره 
جزئيات اين حادثه گفت: آتش سوزى به هيچ وجه جدى 
نبوده و هيچ مشكلى براى پروازها و باند پروازى ايجاد 
نشده است.وى با بيان اينكه «اين خودرو براى شركت 
هندلينگ سامان بوده است»، ادامه داد: بالفاصله بعد از 
اين آتش سوزى، بخش ايمنى زمينى فرودگاه مهرآباد 
در صحنه حاضر شد و در مدت كوتاهى آتش سوزى 

را مهار كرد.

زنى كه يك روز پس از دفن 
زنده شد

يك زن هندوراسى يك روز پس از تشييع جنازه اش 
در قبر زنده شد.نيسى پرز هنگام شنيدن صداى شليك 
گلوله در نزديكى خانه اش هوشيارى خود را از دست 
داده بود. اطرافيان به گمان اين كه نيسى فوت كرده 
است او را به بيمارستان منتقل و پزشكان نيز مرگ او 
را تاييد مى كنند.همسر نيسى يك روز پس از دفن وى 
بر سر مزارش حاضر مى شود و صداهايى از داخل قبر 
مى شنود. او موضوع را به نزديكانش خبر مى دهد و 
نيسى را   زنده از قبر خارج مى كنند.اين زن دوباره به 
بيمارستان منتقل شد، اما با وجود تالش هايى كه براى 

نجات جانش صورت گرفت، جان باخت.

دوئل مرگبار 2 كارتن  خواب
 سر جاى خواب

دعواى خونين دو مرد كارتن خواب در يكى از پارك هاى 
جنوب تهران با قتل يكى از آنها خاتمه يافت.با اطالع 
پليس از حادثه مذكور تيم جنايى در محل حادثه با جسد 
خونين مرد ناشناسى حدوداً 30 ساله كه بر اثر ضربه 
جسم نوك تيز و برنده اى به گردنش به قتل رسيده بود، 
روبه رو شدند.نخستين بررسى ها نشان داد مقتول كه مرد 
كارتن خواب و معتادى است دقايقى قبل با مرد ناشناس 
كارتن خواب ديگرى دوئل خونينى را رقم زده اند كه در 
جريان آن وى با اصابت چاقوى ديگرى به قتل مى رسد. 
همچنين در بررسى ها مشخص شد قاتل بعد از حادثه از 

محل گريخته است. 

شركت  فنى مهندسى
 راه كران نيروى آسيا

مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى
طراحى ، مشاوره و ساخت 

تابلوهاى برق صنعتى
اتوماسيون صنعتى ، PLC ، اينورتر
انواع دستگاه هاى اندازه گيرى 

حرارت و رطوبت
آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى 
روبروى دادگسترى كل استان

تلفن: 32221324   فكس:32235726  محمودى راد

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 

ايزوگام سليمانى 

ه 
يم

و ب
ت 

مان
 ض

ل
سا

 10
ن

را
اي

ول
ص

مح
ع  

نو
ت

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

الليـك
عطر ، ُادكلن ، آرايشى 

معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى
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مرحله دوم كشت پياز زعفران در خراسان جنوبى آغاز شد. رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان گفت: 
كشت پياز زعفران تا اواسط مهر در خراسان جنوبى ادامه دارد. ولى پور مطلق با بيان اينكه مرحله اول 
با كشت هاى جديد، سطح زيركشت زعفران در اين  افزود:  انجام شد،  ارديبهشت  پياز زعفران  كشت 

استان به بيش از 14 هزار و200 هكتار مى رسد. زعفران كشت دوم آذرماه برداشت مى شود.

نظام دامپزشكى كشور عهده دار 
صدور پروانه هاى خدمات دامپزشكى شد

نظام  توسعه  و  آموزش  بهداشت،  معاون  ايسنا- 
رئيس  معارفه  و  توديع  مراسم  در  كشور  دامپزشكى 
ابتداى  از  گفت:  جنوبى  خراسان  دامپزشكى  نظام 
مهر سال جارى سازمان نظام دامپزشكى جمهورى 
خدمات  پروانه هاى  صدور  وظيفه  ايران  اسالمى 
دامپزشكى بخش خصوصى را بر اساس قانون عهده 
برنامه هاى  همچنين  افزود:  جعفرى  داشت.  خواهد 
و  بيمارستان ها  داروخانه ها،  كلينيك ها،  درمانگاه ها، 
مراكز مايه كوبى با شركت هاى موضوع ماده 2 قانون 
سازمان  كشاورزى  بخش  منابع  بهره ورى  افزايش 
نظام دانپزشكى جمهورى اسالمى اسالمى ايران بر 
عهده خواهد گرفت. وى ادامه داد: تا پيش ازاين، اين 
بوده كه  اختيار سازمان دامپزشكى كشور  وظيفه در 
به نظام دامپزشكى محول شده است. گفتنى است؛ 
تقدير  قربان زاده  محمود  خدمات  از  مراسم  اين  در 
دامپزشكى  نظام  شوراى  رئيس  عنوان  به  كميلى  و 

خراسان جنوبى معرفى شد.

حضور قارى نوجوان فردوسى در بين
 50 قارى منتخب كشورى در طرح اسوه

شبستان- «مصطفى دهقان» قارى 12 ساله فردوسى 
كه به مدت 4 ماه است كه در دفتر قرآن و عترت 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس آموزش ديده 
بود در طرح كشورى اسوه پذيرفته شد. رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس با بيان اين مطلب 
اظهار كرد: طرح اسوه مربوط به قاريان ممتاز نوجوان 
قران كريم سراسر كشور است كه به مدت 5 سال 

روى منتخبين كار حرفه اى آموزشى مى شود.

جانمايى مراكز عرضه مواد پروتئينى
 بر روى نقشه شهرستان بيرجند

گوره خبر- جانمايى و ثبت مشخصات مراكز عرضه 
فرآورده هاى خام دامى در بيرجند انجام شد. سرپرست 
شبكه دامپزشكى بيرجند گفت: تمامى مراكز عرضه و 
فروشگاه ها، رستوران ها و قصابى هاى شهرستان 
نظارتى  بازرسان  شناسايى  در  سهولت  براى 
بر روى نقشه شهرستان جانمايى شدند.  دامپزشكى 
حسين زاده يادآور شد: از اهداف مهم طرح جانمايى 
تعداد حدود200 واحد مركز عرضه مواد پروتئينى در 
نقشه  شهرستان بيرجند، ثبت، آناليز و شناخت نقاط 
مديريت  ارزيابى  پروتئينى جهت  عرضه محصوالت 
اين مراكز بوده تا شهروندان بيرجندى با خيال راحت 
مواد پروتئينى را مورد نياز خود را تهيه كرد و هيچ 

دغدغه اى در اين زمينه نداشته باشند. 

دستمزد 7 هزار كارگر طبسى
با تأخير پرداخت مى شود

گلشن- دبير خانه كارگر طبس گفت: حقوق دست كم 
7 هزار كارگر شاغل در بخش هاى توليدى، معدنى و 
خدماتى شهرستان طبس با 2 تا 4 ماه تأخير پرداخت 
شهرستان  اين  در  شغلى  فرصت  چون  و  مى شود 
بسيار محدود است، كارگران شاغل ترجيح مى دهند 
با شرايط تحميل شده از سوى كارفرمايان دولتى و 
خصوصى كنار بيايند. محمدى ضمن انتقاد از ادامه 
روند ركودى بازار اشتغال در شهرستان، اظهار كرد: 
شهرستان طبس با توجه به وسعت محدوده بازرسى 
كار، فاقد امكانات بازرسى از كارگاه هاست و از نظارت 

مسئوالن پايتخت نشين هم دور مانده است. 

نهمين جشنواره تئاتراستانى
 به ميزبانى قاين برگزار مى شود

تا   14 استانى  تئاتر  جشنواره  نهمين  خبر-  گروه 
مى  برگزار  قاين  شهرستان  ميزبانى  به  16مهرماه 
شود. جلسه برنامه ريزى و هماهنگى نهمين جشنواره 
اندركاران  دست  حضور  با  ديروز  صبح  استانى  تئاتر 
ريزى  برنامه  معاون  امينى  شد.  برگزار  جشنواره 
وعمرانى فرماندار در اين جلسه گفت: تئاتر از گذشته 
دور نقش مهمى در انتقال مفاهيم اجتماعى به مردم 
جشنواره  اينگونه  برگزارى  و  است  داشته  جامعه  و 
شهرستان  در  فرهنگى  رويدادهاى  ايجاد  زمينه  ها 
جشنواره  اينگونه  برگزارى  اينكه  بيان  با  وى  است. 
ها فرصتى براى شناسايى شهرستان در زمينه هاى 
ازمسئولين  است،  اقتصادى  و  گردشگرى  فرهنگى، 
و  ها  همايش  اينگونه  برگزارى  كنار  در  تا  خواست 
جشنواره ها نهايت تالش خود را در جهت شناخت 
شهرستان  گردشگرى  و  فرهنگى  هاى  پتانسيل 
داشته باشند.  اردوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان قاين گفت: 30 گروه آثار خود را 
كه  اند  كرده  ارسال  جشنواره  اين  در  شركت  جهت 
با برنامه ريزى انجام شده 7 گروه برتر به جشنواره 
استانى راه خواهند يافت. وى افزود: 25شهريور ماه 
گروه بازبين 7 گروه برتر را انتخاب خواهند كرد  و14 
تئاتر  آمفى  سالن  در  برتر  هاى  گروه  16مهرماه  تا 

شهرستان به اجراى نمايش خواهند پرداخت.

كسب رتبه سوم در نهمين جشنواره 
موسيقى جوان كشور توسط جوان سرايانى

جوان  موسيقى  جشنواره  نهمين  در  خبر-  گروه 
بخش  در  سرايان  از  ابروفراخ»  «فاطمه  كشور 
كشورى  سوم  مقام  الف  سنى  گروه  در  و  كمانچه 
نفرات  معرفى  با  جشنواره  اين  كرد.  خود  آن  از  را 
موسيقى  بزرگان  حضور  با  شهريورماه   20 برگزيده 
ايران و على مرادخانى معاون هنرى وزير فرهنگ و 
ارشاد در تاالر وحدت تهران به كار خود پايان داد. 
هومان اسعدى دبير جشنواره بيان كرد: در مجموع 

1188 اثر به دبيرخانه ارسال شده بود.

لزوم هم انديشى رسانه ها
 در معرفى ظرفيت هاى استان

خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير  ايسنا- 
جنوبى، بر هم فكرى و هم انديشى رسانه هاى استان 
تأكيد كرد و گفت: براى جذب سرمايه گذار و معرفى 
رسانه ها  توجه  به  نياز  امكانات  و  استان  پتانسيل هاى 
است. محبى، در ديدار با رئيس جهاددانشگاهى استان 
و بازديد از خبرگزارى ايسنا، گفت: در استان ظرفيت هاى 
خوب خبرى داريم و جايى جز رسانه نمى تواند خالء هاى 
استان را پر كند. وى با اشاره به اينكه در اين استان از 
عقب ماندگى سنتى رنج مى بريم، تصريح كرد: رسانه ها 
وظيفه دارند ظرفيت ها و حوزه هاى مختلف استان را به 
عنوان استانى نوپا معرفى كنند. محبى تصريح كرد: براى 
حضور سرمايه گذار بايد زير ساخت ها را فراهم كرد كه 
رسانه با مطالبه گرى درست مى توانند مؤثر باشد.رئيس 
اينكه  به  اشاره  با  نيز  جهاددانشگاهى خراسان جنوبى 
اجرايى  دستگاه هاى  مطمئن  بازوى  جهاددانشگاهى 
است، گفت: جهاد دانشگاهى آمادگى كامل دارد تا به 
دهد  پاسخ  دستگاه ها  ساير  آموزشى  نياز  و  درخواست 
همچنين مجوز آموزش هاى عالى كوتاه مدت نيز اخذ 
شده است. قادرى گفت: جهاددانشگاهى استان در سه 
حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ فعاليت مى كند. وى با 
اشاره به اينكه بايد ازتمامى ظرفيت هاى استان در معرفى 
هرچه بهتر استفاده شود، افزود: بهره مندى از ظرفيت 
موجود اولويت جهاددانشگاهى استان است.در پايان مقرر 
شد تفاهم نامه همكاريى بين جهاددانشگاهى خراسان 
جنوبى و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در 

زمينه هاى فرهنگى، آموزشى و پژوهشى منعقد شود.

حمايت اجتماعى و عاطفى 
مهمترين نياز سالمندان است

ايرنا- حمايت اجتماعى و عاطفى مهمترين نياز سالمندان 
است كه بايد از طرف خانواده ها توجه ويژه اى به اين 
فرماندارى  اجتماعى  و  سياسى  معاون  شود.  موضوع 
درميان در شوراى ساماندهى امور سالمندان شهرستان، 
با بيان اين مطلب گفت: گرفتارى هاى سالمندان با شعار 
و تبليغات حل نمى شود و مسئوالن بايد با برنامه ريزى 
بلند مدت به دنبال افزايش حضور اين قشر در جامعه 
باشند. عربشاهى افزود: با خرد جمعى، همكارى دستگاه 
هاى اجرايى و برنامه ريزى دقيق مى توان حرمت و 
جايگاه سالمندان را حفظ كرد. وى حساس كردن جامعه 
نسبت به بحث سالمندان، پيش بينى نيازهاى اساسى 
آنها و ارائه خدمات رفاهى از جمله بهداشتى، درمانى، 
فرهنگى و اجتماعى مطلوب به سالمندان با حفظ احترام 
و كرامت آنها را از اهداف اين شورا ذكر كرد. عربشاهى 
با بيان اينكه ايده هاى آرمانى گره گشاى مشكالت 
سالمندان نيست، افزود: الزم است به راهكارهاى اجرايى 
در شهرستان پرداخت و در اين شورا پيشنهادهاى قابل 

اجرا براى تكريم اين قشر مطرح شود.

بيش از 3200 هكتار از اراضى استان
 زير كاشت درخت گردو است

كشاورزى  جهاد  سازمان  باغبانى  امور  مدير  تسنيم- 
خراسان جنوبى با بيان اينكه 327.6 هكتار از اراضى 
استان زير كشت درخت گردو است، گفت: پيش بينى 
زير  سطح  اراضى  از  گردو  تن   611 امسال  مى شود 
اظهار  رضايى  شود.  برداشت  جنوبى  خراسان  كشت 
كرد: بيشترين سطح زير كشت گردو در استان مربوط 
افزود:  وى  است.  هكتار   88 با  بيرجند  شهرستان  به 
پيش بينى مى شود امسال 611 تن گردو به ارزش ريالى 
110 ميليارد ريال در خراسان جنوبى توليد شود. به گفته 
وى بيشتر رقم هاى گردوى استان از طريق بذر به وجود 
پوست  داراى  بيشتر  و  دارد  زيادى  ژنتيكى  تنوع  آمده 

سخت است و تعداد كمى داراى پوست كاغذى است.

كسب مقام برتر كشور توسط اتحاديه 
انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان 

ايسنا- رئيس اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان 
شهرستان هاى  انتخاب  اينكه  به  اشاره  با  استان 
شهرستان  ها  و  ها  استان   مراكز  بخش  دو  در  برتر 
اسالمى  انجمن هاى  اتحاديه  افزود:  مى شود،  انجام 
دانش آموزان استان برتر كشورى شد. موذنى گفت: 
انجمن هاى اسالمى درحوزه هاى استعداديابى قرآنى، 
مقاله نويسى، فكرى، علمى، تبليغى، فعاليت دارند كه 
در جشنواره هاى مختلف برترين ها انتخاب مى شوند. 
آموزان  دانش  اسالمى  انجمن هاى  كرد:  اظهار  وى 
هنرستان  بيرجند،  تربيت  نمونه  پسرانه  دبيرستان 
پسرانه شهيد هاشمى نژاد بيرجند، دبيرستان دخترانه 
فرزانگان  دخترانه  دبيرستان  بيرجند،  تقوى  نمونه 
ها  شهرستان  بخش  در  بيرجند  زينب(س)  حضرت 
كرد:  نشان  خاطر  وى  كردند.  كسب  را  كشور  برتر 
فروغ  دبيرستان  دانش آموزان  اسالمى  انجمن هاى 
استعداد هاى  پسرانه  دبيرستان  و  نهبندان  علم 
كشور  برترين هاى شهرستان هاى  فردوس  درخشان 
و  شهرستانى  بخش  دو  در  فرشتگان  لشكر  طرح  و 

استانى مقام برتر كشور را كسب كردند.

 برپايى پايگاه هاى جمع آورى كمك هاى 
دانش آموزان در مدارس استان 

خراسان  خمينى  امام  امداد  كميته  مديركل  تسنيم- 
جنوبى با بيان اينكه دانش آموزان با شركت در برخى 
از برنامه هاى كميته امداد روحيه مشاركت پذيرى را 
براى  امسال  در تالش هستيم  گفت:  مى گيرند،  فرا 
جشن عاطفه ها در هر مدرسه يك پايگاه جمع  آورى 
كمك هاى دانش آموزى برپا شود. رضوى در نشست 
دانش  با  آموزى  دانش  سازمان  مقام  قائم  صميمى 
اعضاى  مربيان،  منتخب  استان،  منتخب  آموزان 
پانا  خبرنگاران  و  آموزى  دانش  سازمان  تشكل هاى 
مدرسه  هر  در  امسال  كنيم  مى  تالش  كرد:  اظهار 
يك پايگاه جمع آورى كمك دانش آموزان در جشن 
عاطفه ها مستقر باشد و بايد دانش آموزان نيازمند هر 
در  افزود:  وى  شوند.  شناسايى  مدير  توسط  مدرسه 
سال گذشته در خراسان جنوبى هزار و 24 پايگاه در 

سطح مدارس برپا شد.

حسين زاده- اعضاى شوراى اسالمى استان از عدم حضور نماينده اين شورا در 
جلسات شوراى برنامه ريزى خراسان جنوبى گاليه كردند.

جاى خالى نمايندگان شوراى استان، در شوراى برنامه ريزى

رئيس شوراى اسالمى استان در جلسه شورا كه با حضور كارشناسان سازمان 
مديريت و برنامه ريزى خراسان جنوبى برگزار شد، گفت: برخى آمارها از قبيل 
نرخ بيكارى كه در توزيع اعتبارات نيز مورد توجه قرار مى گيرد با واقعيت ها 
در تضاد است و بايد در اين آمارها و شاخص ها بازنگرى شود. قرايى خواستار 
توجه بيشتر به شهرستان هاى تازه تأسيس، معضل خشكسالى و كم آبى، حق 
و حقوق معوقه كارمندان و بازنشستگان و ... در توزيع اعتبارات شد و گفت: 
اگر توزيع اعتبارات طى 10 سال گذشته در استان عادالنه بوده پس چرا هنوز 

خراسان جنوبى در بحث توسعه سى امين استان كشور است؟ 
عاصفى نماينده شوراى استان در شوراى عالى استان ها نيز با بيان اينكه طبق 
قانون وظيفه شوراى استان همكارى با شوراى برنامه ريزى و نظارت بر حسن 
اجراى طرح هاى ملى و استانى و نيز ارائه پيشنهاد و راهكار در راستاى بهبود 
شوراى  جايگاه  به  توجه  لوزم  بر  نيز  نوبخت  آقاى  اظهاركرد:  است،  وضعيت 
استان ها در برنامه ريزى هاى استانى تأكيد دارند اما متأسفانه شوراى استان 

در برنامه ريزى استان خراسان جنوبى جايگاهى ندارد.

توزيع اعتبارات طى سال هاى گذشته 
فاصله نقاط محروم و برخوردار استان را كاهش نداده است

عاصفى با انتقاد از روش توزيع اعتبارات گفت: اگر اين روش درست بود طى 
سال هاى گذشته بايد فاصله نقاط محروم استان با نقاط برخوردار كمتر مى شد 
اما نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه اين فاصله بيشتر هم شده است و ما اگر بر 
توسعه متوازن استان و محروميت زدايى و جلوگيرى از مهاجرت ها تأكيد داريم 
بايد به شاخص جمعيت، وزن كمترى بدهيم و من آماده برگزارى مناظره با دست 
اندركاران در اين زمينه را دارم. به نظر من شاخص تعريف شده در استان طى 
سال هاى گذشته شاخص هاى غلطى بوده است. عاصفى اصالح و بازنگرى 
شاخص ها و برخى آمارها از جمله نرخ بيكارى در استان را خواستار شد و گفت: ما 
خواستار اجراى عدالت و توزيع عادالنه اعتبارات هستيم اما شاخص ها و آمارهايى 

كه مدنظر قرار مى گيرد اشكال دارد و حتماً بايد اصالح شود.

بايدها و نبايدها در توزيع اعتبارات از نگاه اعضاى شوراى استان

مقيميان، نماينده شهرستان بشرويه در استان نيز با اشاره به اينكه در زمان توزيع 
اعتبارات بايد ابتدا مبلغى را به عنوان كف تعيين و بين تمامى شهرستان هاى استان 
به طور مساوى تقسيم نمايند و بعد به شاخص ها استناد كنند، گفت: مدنظر قراردادن 
تعداد روستاها و نقاط داراى جمعيت، خشكسالى، نرخ واقعى بيكارى، بومى سازى 

اشتغال، پرهيز از نگاه شهر محور و ... در توزيع اعتبارات ضرورى است.
لطفى، نماينده شهرستان طبس هم با تأكيد بر لزوم سرمايه گذارى دولت در 
راستاى توانمندسازى مردم در مناطق محروم، رفع مشكل تأمين برق صنعتى 
در ديهوك، اجراى پروژه فاضالب در شهر طبس و دادن اختيارات و تخصيص 

اعتبارات بيشتر به فرماندارى ويژه شهرستان طبس را خواستار شد.
آهنى نماينده شهرستان نهبندان، خوشحال نماينده شهرستان خوسف، فاضلى 
نماينده شهرستان درميان و هوشيار نماينده شهرستان زيركوه نيز بر ضرورت 
 توجه به پراكندگى جمعيت و محروميت ها، تسريع در پرداخت ديون دستگاه ها
ميان  اعتبارات  توزيع  در  آميز  تبعيض  نگاه  رفع  بازنشستگان،  و  كارمندان  به 

شهرها و روستاها و توجه ويژه به شهرستان هاى تازه تأسيس تاكيد كردند.

به دنبال رشد متوازن در استان هستيم 

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان نيز اخذ نظرات و پيشنهادات 
دستگاه ها و صاحب نظران و استفاده از تجربيات ساير استان ها را در توزيع 
اعتبارات تملك دارايى استان تأثيرگذار دانست و گفت: به دنبال رشد متوازن 
هستيم و خيلى از استان هاى كشور نيز روش توزيع اعتبارات ما را الگو قرار 
شوراى  نمايندگان  يا  نماينده  حضور  تحقق  اينكه  بيان  با  جهانشاهى  دادند. 
اسالمى استان  در جلسات شوراى برنامه ريزى را پيگيرى مى كنيم، افزود: 
توزيع اعتبارات در بين دستگاه ها بر اساس پروژه هاى تعريف شده صورت مى 
گيرد و با نظر فرماندارى ها اولويت به پروژه هاى نيمه تمام داده شده است. 
وى در ادامه به برخى سؤاالت و ابهامات اعضاى شوراى استان پاسخ گفت و 

درباره پيگيرى برخى مسايل مطرح شده وعده داد.

در سفر استاندار به پايتخت؛

مطالبات مهم استان پيگيرى شد

شوراى ادارى شهرستان سربيشه با حضور فرماندار، امام 
جمعه، معاون مدير كل سياسى استاندارى و اعضاى اين 

شورا در محل فرماندارى سربيشه برگزار شد.
امام  سنجرى  االسالم  سربيشه، حجت  آواى  گزارش  به 
جمعه شهرستان در اين جلسه با بيان اينكه در موضوعات 
اعتبارات  و  هستيم  مواجه  زيادى  مشكالت  با  فرهنگى 
خواستار  است،  ناچيز  راستا  اين  در  شده  داده  اختصاص 
حل  براى  مسئوالن  سوى  از  بيشتر  اعتبار  تخصيص 
معضالت فرهنگى شد. وى همچنين خطاب به مسئوالن 
شهرستان گفت: برخى از مسئوالن با مردم و در كنار آنها 

نيستند از اين رو براى تحقق شعار رهبرى در نامگذارى 
سال  همدلى و همزبانى، خواستار حضور پررنگ مسئوالن 
در مراسمات مختلف و همراهى در كنار مردم شد. سنجرى  
همچنين با اشاره به مشكالتى كه عدم حضور بخشدار و 
آورده است، خواستار  به وجود  معرفى آن در بخش درح 

همكارى بيشتر مسئوالن استانى درحل اين مشكل شد.

بخشدار درح به زودى معرفى مى شود

اين  در  نيز  استاندارى  سياسى  كل  مدير  معاون  حدادى 
زودى  به  درح  بخشدار  كه  موضوع  اين  بيان  با  جلسه 

مسئوالن  همه  همراهى  خواستار  شود  مى  معرفى 
وى  شد.  جارى  سال  انتخابات  پيشبرد  در  شهرستانى 
نامزدهاى  حمايت  از  تا  خواست  مسئوالن  از  همچنين 
انتخاباتى خوددارى نمايند و اموال دولتى را براى حمايت 

از نامزدهاى انتخابات به كار نبرند.

انتصابات جديد در شهرستان

خدادادى فرماندار شهرستان هم در اين جلسه با اشاره به 
اهميت تعاونى ها در اقتصاد كشور خواستار توجه هرچه بيشتر 
مسئوالن به اين قشر شد. وى همچنين با اشاره به ايجاد 

اجراى طرح  واسطه  به  ماهيرود كه  در مرز  صف طوالنى 
الكترونيكى نوبت دهى به وجود آمده است گفت: اين طرح 
بدون هماهنگى با فرماندارى اجرا شده است. وى ضمن گاليه 
شديد از مديران آن مجموعه خواستار هماهنگى بيشتر آنها با 
فرماندارى شد. وى ادامه داد: كاركنان مجموعه مرز ماهيرود 
تا زمانى كه صف طوالنى در مرز وجود دارد بايد فعاليت كارى 

خود را حتى بعد از ساعت كارى نيز ادامه دهند. 
معاون  سمت  به  فالحى  آقايان  مراسم   اين  پايان  در 
سياسى اجتماعى فرماندارى و حسينى به عنوان بخشدار 

مركزى شهرستان سربيشه معرفى شدند.

ناهماهنگى، باعث به وجود آمدن صف هاى طوالنى در مرز ماهيرود شد

در شوراى برنامه ريزى گراميداشت هفته دفاع مقدس استان مطرح شد؛

انتقاد از نگاه جلسه اى به برنامه هاى هفته دفاع مقدس
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى با انتقاد از نگاه جلسه اى 
مديران به برنامه هاى هفته دفاع مقدس گفت: دستگاه هاى اجرايى 
بايد با جديت در برگزارى هرچه بهتر برنامه هاى هفته دفاع مقدس 
و جمع آورى اسناد و خاطرات از ايثارگران كارمند ورود پيدا كنند. به 
گزارش شبستان، حسينى در شوراى برنامه ريزى گراميداشت هفته 
دفاع مقدس اظهار كرد: شهدا تمام هستى و توان خود را براى حفظ 
ايران در طبق اخالص گذاشتند.  نظام مقدس جمهورى اسالمى 
وى با بيان اينكه در دستگاه هاى اجرايى و ادارات و نهادها بايد 
فضاسازى خوبى در هفته دفاع مقدس انجام شود، ادامه داد: نبايد 
به برنامه هاى دفاع مقدس نگاه جلسه اى داشته باشيم بلكه بايد به 

عنوان يك فرصت و ارزش به آن نگاه كنيم.

 اسناد و خاطرات رزمندگان كاركنان دولت 
در دست اقدام نهادها وسازمان ها قرار گيرد

مجنونى مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
ها  برنامه  اين  در  را  خود  نگاه  بايد  مسئوالن  افزود:  نيز  استان 
و  رزمندگان  اسناد  آورى  جمع  به  اشاره  با  وى  كنند.  مردمى 
 شهداى دولت در هشت سال دفاع مقدس تصريح كرد: سازمان ها
و نهادهاى اجرايى دولت بايد يك نماينده به بنياد حفظ آثار استان 
براى جمع آورى اين اسناد معرفى كنند تا بتوانيم به عنوان يك 

حضور  با  آينده  سال  دولت  هفته  در  پژوهشى  و  تحقيقاتى  كار 
مسئوالن آن سازمان ها و نهادها رونمايى شود. 

سپاه  در  مقدس  دفاع  ارزش هاى  و  آثار  حفظ  جانشين  زهرايى، 
انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى هم گفت: همايش بزرگ ايثارگران، 
جانبازان و رزمندگان در حسينيه جماران بيرجند به مناسبت هفته 
دفاع مقدس برگزار مى شود. مديركل دفتر امور بانوان استاندارى 
نيز با بيان اينكه تكميل بانك اطالعاتى زنان ايثارگر، تاريخ ساز 
دفاع  گراميداشت  هفته  در  انجام مى شود، گفت:  افتخارآفرين  و 
مقدس همايش «نقش زنان ايثارگر در دوران دفاع مقدس» در 

خراسان جنوبى برگزار مى شود.

آغاز كشت پياز زعفران در خراسان جنوبي

استاندار خراسان جنوبى در نشستى كارى با معاون نظارت 
علوم،  وزير  جمهورى،  رئيس  اول  معاون  هماهنگى  و 
تحقيقات و فناورى و معاون وزير جهاد كشاورزى، مباحث 
قرار  پيگيرى جدى  مورد  را  مربوطه  كارى  موضوعات  و 
داد. خدمتگزار، در ديدار با وزير علوم، تحقيقات و فناورى 
درخواست هاى مربوط به حوزه دانشگاه هاى استان را مورد 
 پيگيرى قرارداد و مقرر شد در ايام بازگشايى دانشگاه ها،

ايشان با سفر به استان و بررسى مسائل و درخواست هاى 
مربطه در اين بخش، نسبت به رفع آنها اقدامات و برنامه 

ريزى هاى الزم را صورت دهد.
اين گزارش حاكيست، همچنين استاندار در ديدار با معاون 
درباره  جمهورى  رئيس  اول  معاون  هماهنگى  و  نظارت 

تجهيز بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند، موضوع اتصال 
استان به خط ريلى راه آهن سراسرى، اشتغال روستائيان 
را  مربوطه  موضوعات  كربن،  ترسيب  طرح  تقويت  و 
رابطه  اين  در  شد  مقرر  و  داد  قرار  جدى  پيگيرى  مورد 
نيز اقدامات و برنامه ريزى هاى الزم صورت گيرد و در 
جمهورى  رئيس  اول  معاون  حضور  با  نزديك  اى  آينده 
عمليات اجرايى راه آهن استان به نحوى كه داراى نمود 
اجتماعى مناسبى باشد آغاز شود. گفتنى است، همچنين 
مقام عالى دولت در استان، در ديدار با معاون وزير جهاد 
و  روستائيان  اشتغال  همچون  مهمى  مباحث  كشاورزى 
را  كربن  ترسيب  تعميم طرح  نيز  و  آنان  معيشت  تقويت 
از سوى  نيز  مورد پيگيرى جدى قرار داد و قول مساعد 

ايشان براى اجراى آنها داده شد.
كميسيون  حاشيه  در  گذشته  روز  همچنين  استاندار 
رئيس  و  نيرو  شهرسازى،  و  راه  وزير  با  دولت  اقتصادى 
و  مباحث  ايران  اسالمى  جمهورى  مركزى  بانك  كل 
موضوعات كارى مربوطه را مورد پيگيرى جدى قرار داد.

موضوع  شهرسازى،  و  راه  وزير  با  ديدار  در  خدمتگزار، 
آغاز عمليات اجرايى اتصال استان به خط ريلى راه آهن 
سراسرى و نيز رفع مشكالت موجود در بخش پروازهاى 
وجود  زمينه  اين  در  كه  فورى  نياز  به  توجه  با  را  استان 
دارد را مورد پيگيرى جدى قرارداد. وى در ديدار با رئيس 
كل بانك مركزى نيز موضوعات مهمى همچون مشكالت 
نيز موضوع  و  اعتبارى  و  مالى  به حوزه مؤسسات  مربوط 

مؤسسه  در  گذاران  سپرده  براى  شده  ايجاد  مشكالت 
و  داد  قرار  پيگيرى جدى  مورد  را  ميزان  اعتبارى  و  مالى 
مقرر شد بانك صادارت در يك برنامه زمانبندى مشخص 
و  اقدامات  گذاران  سپرده  سپرده  بازپرداخت  به   نسبت 

برنامه ريزى هاى الزم را صورت دهد.

در  مهم  بسيار  نهادهاي  جمله  از  آموزي  دانش  سازمان 
راستاي تربيت نسل هاي بعدي كشور است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در نشست صميمي 
رؤساي ادارات دانش آموزي شهرستان و مناطق و اعضاي 
تشكل هاي سازمان دانش آموزي استان كه با حضور قائم 
مقام سازمان دانش آموزي كشور برگزار شد با بيان اين مطلب 
افزود: امروز در تمامي كشورهاي دنيا انسان محوري و استفاده 
از تعقل و عقل گرايي مورد توجه قرار داد كه سازمان دانش 
 آموزي از جمله دستگاه هاي مهمي است كه در تربيت انسان ها

و تقويت نسل هاي بعدي نقش مهمي بر عهده دارد. حسينى 
با بيان اينكه امروز مدرسه يك كارگاه انسان سازي است، 
بيان كرد: مسئولين و متوليان امر بايد به گونه اي اقدام و 
حقوق  زندگي،  ما سبك  مدارس  در  تا  كنند  ريزي  برنامه 
شهروندي، تعامل با ديگران و... به نحو مطلوب و مناسب 
آموزش داده شود. وي مدرك گرايي را از جمله آفات جامعه 
امروزي دانست و تصريح كرد: مربيان و معلمين بايد خود به 

آنچه كه مي گويند عامل باشند تا داراي بازخورد و نتيجه مورد 
نظر بوده و بتوانند تأثير الزم را داشته باشد.

جاى خالى فعاليت هاى اجتماعى 
و مهارتى در مدارس احساس مى شود

قائم مقام سازمان دانش آموزي كشور نيز با انتقاد از اينكه 

مدارس  در  مهارتى  و  اجتماعى  فعاليت هاى  اكنون  هم 
نداريم، گفت: سازمان دانش آموزى ظرفيت خوبى براى 

اجتماعى كردن دانش آموزان است. روستايى اظهار كرد: 
در  كه  است  اجتماعى  عنصر  آموزى يك  دانش  سازمان 
اجتماعى كردن دانش آموزان نقش به سزايى دارد. وى با 

بيان اينكه هم اكنون جاى كار اجتماعى در مدرسه هاى ما 
خالى است، بيان داشت: در حال حاضر در مدارس بيشتر 
دانش دنبال مى شود تا مهارت آموزى. وى عنوان كرد: 
سازمان دانش آموزى ظرفيت خوبى براى اجتماعى كردن 

دانش آموزان است كه بايد از اين ظرفيت استفاده شود.

تشكيل گروه پيشتازان و فرزانگان در مدارس استان

گفت:  هم  جنوبى  خراسان  آموزى  دانش  سازمان  مدير 
سازمان دانش آموزى امسال تشكيل 400 گروه پيشتازان 
و فرزانگان را براى استان مصوب كرده اما اين گروه ها را 
در تمام مدارس استان تشكيل خواهيم داد. بااطمينان اظهار 
كرد: سازمان دانش آموزى يك نهاد عمومى غير دولتى است 
كه به عنوان بازوى مكمل آموزش و پرورش عمل مى كند. 
وى از اعزام مربيان استان به اردوهاى ملى پيشاهنگ فرزانه 
در شهريور ماه امسال خبر داد و افزود: در اين اردو ها مربيان 

استان موفق به كسب هشت تنديس افتخار شدند.

سازمان دانش آموزي،تربيت كننده نسل هاي بعدي كشور است

در شوراى اسالمى استان مطرح شد:

لزوم بازنگرى در شاخص هاى تعريف شده براى استان
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بدون شرحعكس روز 

تهران و واشنگتن ؛ نزديك و درگير   
نيويورك تايمز نوشت: آمريكا و ايران، پس از توافق 
هسته اى از يك سو با يكديگر كشمكش خواهند داشت 
و از سوى ديگر، به هم نزديك خواهند شد. ين روزنامه 
آورده است: نيروهاى آمريكايى كه در استان ناآرام االنبار 
عراق به نيروهاى امنيتى اين كشور مشاوره مى دهند در 
يك پايگاه مشترك نظامى با گروهى عجيب، هم خانه 
شده اند: شبه نظامياِن شيعِى مورد حمايت ايران. اكنون 
هر دو برضد شبه نظاميان گروه «دولت اسالمى» (گروه 

صهيونيستى تكفيرى داعش) مى جنگند. 

نشريه هيل : راند دوم فعاليت ها براى 
نابودى توافق ايران آغاز شده است   

نشريه هيل نوشت: مخالفان توافق هسته اى ممكن 
است راند اول را باخته باشند، اما هنوز تسليم نشده 
براى  اخير  از شكست  پس   : نوشت  نشريه  اين  اند. 
نابودى توافق ايران، جمهوريخواهان در سنا و مجلس 
نمايندگان در حال طراحى نقشه براى حمله بيشتر و 
با  مخالفت  به  ها  دموكرات  اجبار  يا  توافق  تضعيف 

توافق در راى گيرى مجدد هستند.

السيسى: من با سوريه و بشار اسد هستم 

 روزنامه الديار چاپ لبنان نوشت: عبدالفتاح السيسى 
رئيس جمهورى مصر در جريان سفر سرلشگر على 
قاهره،  به  سوريه  اطالعاتى  دستگاه  رئيس  مملوك 
حمايت خود از رئيس جمهورى سوريه را اعالم كرد و 

گفت: من با سوريه و بشار اسد هستم.

ظريف : آسمان و ريسمان نبافيد  

ظريف در پاسخ به سواالت مهرداد بذرپاش درخصوص 
و  ثانويه  و  اوليه  هاى  تحريم  بورس،  بازار  وضعيت 
نفت  قيمت  كاهش  گفت:  نيز  نفت  قيمت  كاهش 
به هم  ريسمان  و  آسمان  ندارد؛  ژنو  توافق  به  ربطى 
نبافيد. وضعيت بورس به خاطر شرايط خراب هشت 
ادامه  سال گذشته است، به خاطر توافق نيست. وى 
داد: ببينيد اگر توافق ژنو اجرا نمى شد وضعيت فروش 
نفت به خاطر سياست هايى كه شما از آن دفاع مى 
كنيد، به صفر مى رسيد. وى با اشاره به اظهارات جليلى 
به  را  نيز غرب پيشنهاداتى  آلماتى  اينكه در  بر  مبنى 
طرف ايرانى داده بود، عنوان كرد: پيشنهاد غرب دست 
ماست؛ مطالعه كنيد! اگر غرب يك جا گفته باشد من 
تحريم هاى شوراى امنيت را لغو مى كنم، به من نشان 
دهيد، دوستانى كه سر و صدا مى كنند بدانند بحث 
هاى قبل موجود است. در شرايط كنونى آنقدر فضاى 

آزادى در كشور است كه هر كسى هر حرفى را بزند.

با برجام ماهيت انقالب راتغيير مى دهيم 

مقام ارشد پيشين سرويس جاسوسى انگليس مدعى 
شد كه ماهيت انقالبيگرى ايران طى 10 تا 15 سال 
اجراى برجام تغيير مى يابد. ساورز همچنين ادعا كرد: 
«من فكر مى كنم ما نياز به قدرى صبر استراتژيك در 
قبال ايران داريم تا به آن، زمان براى توسعه و تكامل 
ظرف 10 تا 15 سال پيش رو بدهيم. البته اگر ايران 
سعى به گريز هسته اى بكند، ما همچنان يك ضامن 

نهايى كه همان حمله محتمل نظامى است، داريم.

محسن رضايى: نظارت رهبرى بر برجام
جايي براي نگراني نمي گذارد 

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت : با وجود نظارت رهبرى بر برجام جاي نگراني 
با  اين بار و همزمان   : افزود  ندارد. وى  خاصي وجود 
همه  به  اسالمي  شوراي  مجلس  در  برجام  بررسي 
مسائل  گرفتن  نظر  در  بدون  كه  مي گويم  گروه ها 

جناحي قدردان زحمات مذاكره كنندگان باشند.

سياسيون مجلس خبرگان را آلوده نكنند

امام  خط  پيروان  جبهه  كل  دبير  باهنر  محمدرضا 
براى  انتخاباتى  هاى  فعاليت  به  اشاره  با  رهبرى  و 
ايران  امروز  آرامش  و  ثبات  گفت:  خبرگان  مجلس 
مقتدر  رهبرى  و  فقيه  آثار وجود واليت  از  اسالمى، 
است و مجلس خبرگان پشتوانه يك چنين مسئوليتى 
در كشور است، بنابراين بايد حالت قدسى آن رعايت 

و آلوده به اختالفات سياسى نشود.

بررسى برجام وظيفه شرعى نمايندگان 

سعيد يارى رئيس كميته هسته اى جبهه اصالح طلبان 
با بيان اينكه دولت بايد برجام را به صورت اليحه به 
مجلس تقديم كند، گفت: رسيدگى به برجام نه تنها 
حق قانونى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بلكه 

مسئوليت شرعى آنان نيز به شمار مى رود.

احمدى نژاد دست به دامن اصولگرايان

تماس  در  رئيس جمهور سابق    : نوشت  نيوز  جهان 
هاى مكرر با برخى اصولگرايان گفته است حاضر به 
جبران اشتباهات گذشته هستم. اين در حالى است كه 
احمدى نژاد تا كنون پاسخ مثبتى از سوى اصولگرايان 
در  نژاد  احمدى  گفته مى شود  است.  نكرده  دريافت 
هفته هاى اخير با شريعتمدارى و صفار هرندى تماس 
گرفته است تا با آنان مالقات كند اما پاسخ اين دو نفر 
به وى قاطعانه و منفى بوده است . اصرار احمدى نژاد 
براى نزديك شدن به جريان اصولگرا در حالى است 
كه وى پيشتر و در دوران رياست جمهورى اش اعالم 
كرده بود كه اصولگرا نيست.  احمدى نژاد همچنين 
در جلسه اى گفته است كه ظرفيت اجتماعى من به 
مراتب بيشتر از آقاى روحانى است. او به طور مفصل 
درباره ناكارآمدى دولت روحانى حرف زده و گفته كه 
ما تحقيق كرديم و موارد خالف عملكرد اين دولت را با 

سند كنار هم گذاشته ايم و در آينده رو مى كنيم.

الريجانى براى حضور در ائتالف 
اصول گرايان سريع تر تصميم قطعى بگيرد

از  اصول گرايان  ميان  افكنى  اختالف  درباره  سرورى 
بپذيريم كه  بايد  ما  اظهار داشت:  سوى اصالحطلبان 
رقيب، رقيب است و به دنبال پيروزى است و پيروزى 
خود را در تشتت و اختالف رقيب خود مى بيند .وى گفت: 
از الريجانى اين توقع وجود دارد كه تصميم قطعى خود 

را براى همراهى و تقويت جريان اصول گرايى بگيرد.

 ابوترابى خطاب به جليلى: بارها از شما دعوت كرديم، اما به مجلس نيامديد 
ابوترابى فرد نائيب رئيس مجلس ، لغو قطعنامه هاى گذشته را « پيروزى بسيار بزرگ » دانست كه « نمى توان به راحتى از آن گذشت» و  خطاب به جليلى 
گفت : در آن زمان كه سه قطعنامه عليه ما به تصويب رسيد ما بارها از شما براى حضور در كميسيون امنيت دعوت كرديم اما تنها شما يك بار در جلسات 
حضور پيدا كرديد. اگر اجازه مى داديد بحث و مباحثه اى صورت مى گرفت احتمال داشت تصويب قطعنامه 1929 به تاخير بيفتد و يا حتى تصويب نمى شد.

پس از حضور در كميسيون ويژه بررسى برجام 

جليلى : تحريم ها لغو نمى شود ؛ ظريف : لغو مى شود
سعيد جليلى با حضور در جلسه  يكشنبه 
بيان  با  برجام  بررسى  ويژه  كميسيون 
را  قطعنامه  و  تحريم  موضوع  دو  اينكه 
سند  براساس  گفت:  كرد  خواهد  بررسى 
تعليق  اروپا  اتحاديه  هاى  تحريم  برجام 
را  اوليه  هاى  تحريم  آمريكا  شود،  مى 
نه لغو و نه تعليق مى كند، در خصوص 
تحريم هاى ثانويه آمريكا بخشى از آنها 
را تعليق مى كند و شوراى امنيت سازمان 
ملل تحريم هاى هسته اى را در صورت 

اعتراض يكى از اعضا برمى گرداند.

از 100 حق خود انصراف داده ايم

هاى  محدوديت  از  برخى  افزود:  وى 
 100 از  و  داشتيم  كيفى  و  كمى  شديد 
هاى  زمان  در  خودمان  اى  هسته  حق 
متفاوت انصراف داديم. مبانى و ساز و كار 
و ساختارى را براى نظارت ها و بازرسى 
ها ى متعارف پذيرفته ايم. حاال چه گرفته 
ايم؟ در مورد تحريم ها نكته مهمى كه 
وجود دارد اين است كه انگار مى خواهد 
را  ها  تحريم  برخى  شود  داده  اى  جايزه 
كاهش دادند اما ساختار تحريم ها حفظ 
شده است. جليلى اظهار داشت : ساختار 
و  اروپا  اتحاديه  هاى  تحريم  حقوقى 
تحريم هاى اقتصادى و غيره و ساختار و 
ساز و كار تحريم هاى آمريكا باقى مانده 
ثانويه  مادى  غير  هاى  تحريم  كليه  و 
شوراى  تسليحاتى  و  موشكى  و  آمريكا 

امنيت هم باقى مانده است . 

باره تحريم هاى آمريكا،  : در  افزود  وى 
آنچه در سند آمده در مقايسه با اتحاديه 
اروپا بدتر است. آنچه بيان كرده اند توقف 
موقت است. اين توقف موقت اين است 
اقتصادى مالى و هسته  كه تحريم هاى 

شود  نمى  لغو  تنها  نه  شده  بيان  كه  اى 
ثانويه هسته  هاى  تحريم  از  برخى  فقط 
آمريكا  در  شد  خواهد  موقت  توقف  اى 
در اين سند قولى داده نشده است. فقط 
مى گويد من هشت سال ديگر براى لغو 
تحريم هاى ديگر صرفا پيگيرى خواهم 
كرد. دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي 
با بيان اينكه محدوديت آب سنگين، نطنز 
و فوردو در برجام اعمال شده است، گفت: 
نگراني طرفين  بود  قرار  اينكه  وجود  «با 
به  اما  شود  برطرف  همجنس  طور  به 
نظر مي رسد با وجود اينكه نگراني سالح 
برطرف  ايران  به  نسبت  غرب  هسته اي 

خصوص  در  ايران  نگراني  است،  شده 
وي   « است.  نكرده  تغييري  تحريم ها 
تحريم  مسيرهاي  همه  «در  كرد:  عنوان 
چه تحريم  اتحاديه اروپا، امريكا و شوراي 
است،  مانده  باقي  حقوقي  ساختار  امنيت 

در برخي موارد تحريم ها تعليق شده است 
همچنان  آنها  ساخت  زير  و  ساختار  اما 

پابرجاست.»

اظهاراتشان ناحق است 

در ادامه و در نوبت عصر جلسه كميسون 
بررسى برجام ، هر چند وزير خارجه سعي 
پاسخ  ويژه  كميسيون  جلسه  در  كرد 
دولت  مقامات  و  جليلي  سعيد  انتقادات 
در  را  خود  اصلي  اما حرف  بدهد  را  قبل 
و  صدا  خبرنگار  با  تيز  و  تند  جمله  چند 
اظهارات  او  كه  جايي  كرد.  مطرح  سيما 

درباره  را  فريدون عباسي  و  سعيد جليلي 
كرد.  عنوان  «ناحق»  سخناني  برجام 
ظريف گفت: «دوستاني كه خودشان در 
آلماتي  مثال سند  مذاكره كرده اند،  گذشته 
يا سندي كه گفته شد در آن سندها قول 
رفع تحريم ها داده شده بود را ارايه دهند 
تا ما هم ببينيم كه يا خوشحال شويم يا 
آن  از  چرا  اينكه  از  شويم  ناراحت  اينكه 
امكانات استفاده نشده است. سندهايي را 
كه من ديده ام، متاسفانه در هيچ كدامش 
چنين چيزي وجود ندارد. برخالف نكاتي 
به  كرده اند،  مطرح  ناحق  به  دوستان  كه 
زودي معلوم خواهد شد كه ما در 15 سال 
نياز  حد  در  صنعتي  غني سازي  به  آينده 

كشور خواهيم رسيد.»
به  پاسخ  قصد   : افزود  خارجه  امور  وزير 
ايشان  زمانيكه  ندارم،   را  جليلى  دكتر 
مصاحبه  هم  يكبار  مذاكرات،  مسئول 
نكردم چون بحث ها را به نفع كشور نمى 
دوستان  جدى  منتفد  حال  اين  با  دانم، 
بودم. ظريف ادامه داد : كل تحريم هاى 
روز  از  اروپا  اتحاديه  و  مالى  اقتصادى، 
كه  هايى  تحريم  لغو مى شود. كل  اجرا 
غيرامريكايى  هاى  شخصيت  بر  امريكا 
مى  متوقف  آن  اجراى  كند،  مى  اعمال 
را  هواپيمايى  تحريم  بران  عالوه  شود. 
نيز برمى دارند. وى افزود : در سفرهاى 
منطقه، بيش ترين تشكر را از من، چه در 
عراق چه در سوريه و... دوستان مقاومت 
ايران  گرى  كنش  براى  فضا  داشتند. 

فراهم شده است.
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