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حل مشکالت ترافيکي شهر بيرجند؛ 
شعار يا عمل؟

هرم پور

حال و هواي قلب ترافيکي شهر ما اين روزها خوب 
نيست. نه اينکه قبٌال خوب بوده و حاال بد شده باشد.

اين حال و هوا سالهاست روز به روز بد و بدتر شده 
بحث  نشيني،  شهر  مشکالت  همه  ميانه  در  است. 
ترافيک و حمل و نقل در داخل شهر چشمگيرتر و پر 
اهميت تر است. به ويژه براي شهرهايي مثل بيرجند 
که هم مرکز استان هستند و هم به داليل مختلف 
هاي  و سکونت  جمعيت  افزايش  حال  در  سالهاست 
بيشتر و بيشتر. در خوشبينانه ترين حالت، اگر جمعيت 
بيرجند در پنج ساله اخير ثابت مي ماند و افزايش نمي 
باقي  خود  قوت  به  ترافيکي  باز هم مشکالت  يافت 
اين سالها حجم جمعيت  اينکه در  به  بود، چه برسد 
به شدت افزايش يافته و قالب خيابانها و کوچه هاي 
شهر به همان صورت باقي مانده اند. مصوبات شوراي 
کوتاه  اقدامات شهرداري هم عمدتٌا مسکني  و  شهر 
مدت براي اين درد بوده و تعريض چند خيابان محدود 
و يا کشيدن کمربندي به دور شهر تنها بخش بسيار 
بسيار کوچکي از معضالت بيماري مزمن مشکل رفت 
و آمد در بيرجند را رفع کرده است. پيش بيني ها نشان 
نرخ  احتمالي  افزايش  با  آينده  سالهاي  در  دهد  مي 
اطراف  در  فراگير شدن سکونت  نيز  و  رشد جمعيت 
مهرشهر، حاجي  مناطق مهمي همچون  در  ويژه  به 
آباد، اميرآباد، چهکند و علي آباد همه روزه شاهد بر 
بيرجند  از شهري مثل تهران در  پا شدن مينياتوري 
هم خواهيم بود. يعني شهري که روزانه چندين هزار 
خودرو از داخل و خارج به داخلش مي آيند و شبانگاه 
نيمه  يا  و  خلوت  ترافيکي،  چرخه  از  شدن  خارج  با 
خلوت مي شوند. ساخت و سازها ، خيابان کشي ها 
از  اميدوار کننده اي  و ترميم نقشه ها خبر خوش و 
 حل مشکالت آينده بيرجند در حوزه ترافيک به کسي 

نمي دهد (ادامه در صفحه ٢)

يادداشت

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى عنوان كرد :

مقام اول دركمبود اعتبار
صفحه ٧

معاون اول رئيس جمهور 
به استان سفر مى كند
استاندار از سفر معاون اول رييس جمهور به استان در چند روز 
آينده خبر داد و گفت: يکي از تاريخ هاي احتمالي اين سفر ...

روحانى : تحريم  قدرت هاى 
جهانى يك شبه لغو نمى شود 
ولى ما اين كار را كرديم
رئيس جمهور در مجمع سراسري فرماندهان سپاه ...
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و  «پنجاه  رساند  مي  ايران  شريف  مردم  اطالع  به  کرد:  اعالم  هدفمندسازي  سازمان  عامل  مدير 
ازاي هر  به  ماه سال جاري همانند ماههاي گذشته  به شهريور  نقدي مربوط  يارانه  پنجمين» مرحله 
نفر ٤٥٥ هزار ريال ساعت ٢٤:٠٠ روزشنبه مورخ ٢٨ شهريورماه به حساب سرپرستان محترم خانوار 

واريز و قابل برداشت خواهد بود.

يارانه 45500 تومانى  28 شهريور واريز مى شود

انعقاد تفاهم نامه همكارى بين كتابخانه، و مركز اسناد مجلس و دانشگاه بيرجند
صفحه ٧

جناب آقاى دكتر نعمت ا... حقيقى
رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى

انتخاب جناب عالى را در شوراى مركزى نظام مهندسى معدن ايران
 تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى روزافزون تان را

 از خداوند متعال خواستاريم.
شركت آذر سنگ بيرجند شركت سرمايه گذارى خانه سازى ايران  

جناب آقاى دكتر نعمت ا... حقيقى 
رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى

انتخاب جناب عالى را در شوراى مركزى نظام مهندسى معدن ايران كه با حكم جناب آقاى نعمت زاده 
وزير صنعت، معدن و تجارت همراه بوده و نتيجه راى اكثريت اعضاى هيئت هاى مديره نظام مهندسى 

معدن استان هاى كشور مى باشد، تبريك عرض نموده در مسيرى كه جهت توسعه
 و اعتالى وضعيت معادن و صنايع معدنى استان آغاز نموده ايد

 براى شما و همكاران تان آرزوى توفيق و سربلندى داريم.

شركت منيزيت ايران

جناب آقاى حاج عباس عسكرى
خانواده هاى محترم عسكرى و حسن زاده

درگذشت برادر و پدر بزرگوارتان مرحوم حاج محمد حسن زاده را خدمت شما بزرگواران 

تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان تسلى خاطر خواستاريم.

اصغرزاده ، گلستانى ، الهيارى ، جمشيدى پور

ضمن تقدير و تشكر از تمامى بزرگوارانى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم مادر عزيزمان 

مرحومه حاجيه رقيه دلخروشان 
شركت نمودند به اطالع مى رساند: آيين بزرگداشت چهلمين روز درگذشت آن مرحومه 

پنجشنبه 94/6/26 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى 

منعقد مى شود، تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: انزلى و دلخروشان

شركت مهندسين مشاور 

براى تكميل كادر نظارت از فارغ التحصيالن

 مهندسى صنايع 
بومى خراسان جنوبى 

 MSP و مسلط به نرم افزار

دعوت به همكارى مى نمايد.
32400512 - 09158667196

ميزان مالكيتنوع ملك كاربرىعرصه (مترمربع)آدرس ملكرديف

بيرجند- خيابان حكيم نزارى 1 1
ششدانگملك مسكونى435/8(روبروى مقبره حكيم نزارى)

بيرجند2
ششدانگملك مسكونى90 خيابان شهيد آوينى - نارنج 3

تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

آگهى فروش
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

، يك واحد مسكونى وياليى در خيابان  استناد مصوبات مجمع عمومى و هيئت مديره  به 
حكيم نزارى 1 و يك واحد مسكونى آپارتمانى در پروژه نارنج خود را در نظر دارد با مشخصات 
ذكر شده به قيمت توافقى به فروش برساند. لذا متقاضيان مى توانند براى قيمت پيشنهادى 
خود به دفتر تعاونى مسكن واقع در خيابان شهيد آوينى ، ابتداى خيابان نارنج 1 و 3 (روبروى 

نارنج 4) مراجعه فرمايند.
ضمنا به منظور اخذ اطالعات و بازديد از محل با شماره 056-32408435 

تماس حاصل نماييد.

مزايده حضورى
 فروش محصوالت پسته سر درختى 
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي در نظر دارد:

با  از طريق مزايده حضورى  را   محصول پسته سر درختى سال 94 خود 

قيمت پايه هر كيلو پسته سر درختى 82000 ريال به فروش برساند. لذا از 

عموم خريداران محترم دعوت مى شود براى بازديد به مركز آموزش فنى 

و حرفه اى واقع در جاده خانكوك و جهت ثبت نام با در دست داشتن يك 

فقره ضمانت نامه بانكى به مبلغ 50000000 (پنجاه ميليون) ريال به اداره 

كل  آموزش فنى و حرفه اى – دفتر حقوقى و يا مركز آموزش فنى وحرفه اى 

شهرستان فردوس واقع در بلوار امام رضا (ع) نرسيده به اسالميه مراجعه 

 نمايند. آخرين مهلت براى دريافت و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/7/7

مى باشد.

روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى دكتر رضا كميلى 
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رئيس نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى
 كه نشان از توانمندى هاى شما مى باشد

 صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.
شركت تعاونى مرغداران وحدت سربيشه
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اعضاي  مسئولين،  چنانچه  و  صفحه١)  از  (ادامه   
محترم شوراي شهر، مديران شهرداري و خود مردم 
مناسب، همکاري  تصميم  اخذ  براي  فرايند  اين  در 
و همياري نداشته باشند هيچ تصميم مثبتي اخذ و 
خيابانهاي  شد.  نخواهد  انجام  مطلوبي  اقدام  هيچ 
شلوغ، چهاراههاي پر ازدحام، ترافيک واقعا سنگين 
معلم  طالقاني،  مدرس،  مثل  خيابانها  از  برخي  در 
قابل  هاي  پارکينگ  فقدان  اسالمي،  جمهوري  و 
استفاده براي رانندگان، عدم بهره گيري از سيستم 
الکترونيک ترافيک شهري، عدم رعايت  مکانيزه و 
ترافيکي  موانع  از  برخي  نامناسب  جانمايي  قوانين، 
راهنمايي، عالئم هشدار  چراغ  گيرها،  مثل سرعت 
قضا  تحميل  امر،  تسهيل  جاي  به  گاهي  و...(که 
در  روزانه  مکرر  تصادفات  نيز  و  کنند)  مي  قدر  و 
از همه آن چيزي  خيابانهاي مختلف بخش مهمي 
به  توان  و مي  دارد  زمينه وجود   اين  در  است که 

آن اشاره کرد.
 پليس راهور با همه اهتمام، تالش و سخت کوشي 
فني  و  انساني  هاي  ظرفيت  همه  از  استفاده  با  و 
خود مي کوشد تا حداقل نيمي از مشکالت موجود 
اما  کند.  تسهيل  يا  و  تقليل  را  ديگر  نيم  و  رفع  را 
شرايط امروز بيرجند به گونه ايست که به نظر مي 
متعدد  هاي  آلودگي  از  که  مشکل  اين  رفع  رسد 
مالي  و  جاني  امنيت  عدم  تا  گرفته  هوا  و  صوت 
آمد ها  مخاطره ذهن شده است، فقط  و  در رفت 
رجوع  و  رفع  قابل  با همت خود شهروندان  فقط  و 
از ما حتي  اندازه اي که هر کدام  است. به همان 
به کوچکي نامي عاريت گرفته شده از شناسنامه از 
است   داريم،خوب  بر مي  در شهر سهم  حضورمان 
رفت  امر  تسهيل  به  کمک  و  مقررات  رعايت  به 
هم  شهري  ترافيک  همان  يا  روزانه  هاي  آمد  و 

کنيم. کمک 
 اين روزها که اول مهر هم نزديک است استفاده از 
ماند،  باقي مي  تا ظهر تک سرنشين  خودرويي که 
توقف  شهر،  اصلي  خيابانهاي  در  باال  هاي  سرعت 
حرکات  انجام  ممتد،  هاي  زدن  بوق  نابجا،  هاي 
نمايشي در خيابان، ايجاد کندي عبور و مرور، عدم 
هاي  چراغ  حريم  رعايت  عدم  تقدم،  حق  رعايت 
بر  ديگر، عالوه  مورد  و دهها  رانندگي  و  راهنمايي 
آسيب  به  روزمره  شاداب  زندگي  در  مشکل  ايجاد 

هاي جاني و مالي متعدد هم دامن مي زند. 
قوانين  خودمان  اندازه  به  ما  از  کدام  هر  که  حاال 
و سهل  ها  اغماض  برخي  شايد  تا  کنيم  رعايت  را 
امور  تسهيل  سازي  بستر  حوزه  در  ها  انگاري 
يک  مرکز  عنوان  به  بيرجند  مثل  شهري  ترافيکي 

استان، اينگونه جبران شوند.
 (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت
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در بازار روز - سه شنبه - نرخ دالر آمريكا ثبات نسبى دارد و به قيمت 3458 تومان فروخته مى شود. همچنين سكه تمام طرح 
جديد 912 هزار تومان است.به گزارش ايسنا، هرگرم طالى 18 عيار با اندكى كاهش، حدود 93 هزار تومان عرضه مى شود. نيم 
سكه و ربع سكه نيز به ترتيب 464 و 256 هزار تومان است.

دالر 3458 تومان شد 

امروز٢٥شهريور ١٣٩٤ مصادف با
 ٢ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١٦ سپتامبر ٢٠١٥

•برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شوراي 
ملي در ايران (١٢٨٥ ش) .

آغاز  و  ميرپنج  رضاخان  ديكتاتوري  سقوط   •
حمايت  با  پهلوي»  «محمدرضا  سلطنت 

انگليس (١٣٢٠ ش)  .
ادامه  بر  مبني  روحانيان  اعالميه  صدور    •
رژيم  پايه  هاي  شكستن  درهم  تا  مبارزات 

طاغوت (١٣٥٦ ش) .
• وقوع زلزله شديد در طبس (١٣٥٧ ش) .

معاصر  نويسنده  و  اديب  درگذشت   •
انجوي شيرازي» (١٣٧٢ ش) «سيدابوالقاسم 

نهضت  به  يونسكو  افتخار  نشان  اهداء   •
سوادآموزي (١٣٧٨ ش) 

• رحلت عالمه سيد مرتضي عسگري ١٣٨٦( ش) 
•درگذشت جعفر پتگر،استاد نقاشي( ١٣٨٤ ش) 

احداث  براي  ريالي  ميليارد   ٥٤ قرارداد   •
يک  با  ايران  بذري  مجتمع  بزرگترين 

کنسرسيوم ايتاليايي امضا شد(١٣٥٤ش) .
• رحلت آيت  ا... «سيدمحمد محقق داماد» استاد 

بزرگ حوزه  ي علميه  ي قم(١٣٨٨ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

پرداخت مطالبات پيمانكاران؛ انتشار 30هزار 
ميليارد ريال اسناد خزانه

 
وزير راه و شهرسازي از پرداخت مطالبات پيمانکاران 
طرف قرارداد با اين وزارتخانه از محل واگذاري اسناد 
خزانه اسالمي به ميزان ۳۰ هزار ميليارد ريال در سال 
۹۴ خبر داد.عباس آخوندي با اشاره به اينکه ۱۰ هزار 
ميليارد ريال از اين اسناد در مرحله اول آماده توزيع است، اظهارداشت: شرکت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 
اي، راه آهن، سازمان هواپيمايي کشوري و طرح هاي ستاد وزارتخانه از جمله 
حوزه هاي مشمول بند (ط) تبصره ۶ است.آخوندي ادامه داد: اين اوراق به 
منظور تامين مالي طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي از تاريخ ۲۱شهريور 

امسال انتشار يافت که   قابليت داد و ستد در بازار ثانويه فرابورس را دارد.

زمان احتمالى خروج بازار مسكن از ركود 

معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين که براي 
بر  مبتني  نظام  بر  بايد  خانه اولي ها  شدن  خانه دار 
پس انداز تکيه کرد افزود: خروج از رکود بازار مسکن 
و  است  مربوط  اقتصادي  کالن  شاخص هاي  به 
واقعيت اين است که بازار مسکن هيچ گاه جداگانه 
عمل نکرده است.به گزارش ايسنا، حامد مظاهريان  افتتاح حساب صندوق 
پس انداز مسکن يکم را راهي براي افزايش حجم سرمايه گذاري دانست و 
گفت: اين حساب ها و مبالغي که سپرده گذاري مي شود در حوزه مسکن و 
ساختمان صرف و سبب رونق اين صنعت مي شود ولي به دليل اين که هنوز 
در ابتداي راه هستيم طبيعي است که اين مبالغ تاثير پيش بيني شده را بر بازار 

مسکن نگذاشته اند.

اجراى طرح جديد افزايش ايمنى در كار 
 

در  کار  از  ناشي  حوادث  کاهش  اعالم  با  کار  وزير 
سال گذشته نسبت به سال ۹۲، گفت: افزايش ايمني 
محيط هاي خدماتي و توليدي از مهم ترين برنامه هاي 
وزارت کار است.به گزارش مهر، علي ربيعي با تأکيد 
بر اينکه افزايش ايمني محيط هاي خدماتي و توليدي 
از مهمترين برنامه هاي وزارت کار است، گفت: از سال گذشته مسئوليت 
بررسي علل ساختاري و فردي حوادث شغلي به سازمان هاي مطالعاتي سپرده 
شد و براي رفع مشکالت با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه برنامه ريزي 
هاي صورت گرفت.ربيعي ادامه داد: جهت مراعات ايمني در محل کار تدابير 
فراواني انديشيده شده است که هم افزايي بين دستگاه هاي مختلف و امضاي 

تفاهم نامه با آنها از جمله آنهاست.

 وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اين که نوسانات 
ارز نگران کننده نيست، گفت: دولت هرگز به ارز به عنوان 
منبع تامين درآمد نگاه نمي کند، لذا در مورد ارز بر اساس 
تصميم گيري  توليد  و  تجاري  تراز  و  واردات  صادرات، 
مي شود.به گزارش ايسنا، علي طيب نيا  اظهار کرد: با توجه 
به اين که از نيمه سال گذشته قيمت نفت کاهش پيدا 
کرد و وضعيت رکود نيز متاثر از نرخ نفت است . در حال 
حاضر وضعيت ما با سال گذشته متفاوت است و علي رغم 
برنامه ريزي،  با  کرده  سعي  دولت  محدوديت ها  همه 
سياست کاهش تورم و دستيابي به رونق اقتصادي را پي 
بگيرد و انتظار مي رود در ماه هاي آينده تغييرات شديدي 

در عرصه اقتصادي داشته باشيم.

وي در مورد وضعيت اليحه اصالح نظام بانکي گفت:  اين 
اليحه آمده است و تا دو هفته ديگر به مجلس مي رود.

طيب نيا بار ديگر با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: 
در هر اقتصادي نوسان وجود دارد و نوسانات اخير قيمت 
ارز محدود بوده و جاي نگراني نيست.همچنين وزير امور 
اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اين که ايران مي تواند از 
منابع مسدود شده در خارج استفاده کند،خاطرنشان کرد: 
اين  از  بلکه  شود  تکرار  دوباره  نبايد  گذشته  اشتباهات 
امکانات نبايد در راستاي توسعه بخش دولتي و تشديد 
اين  بر  تاکيد  با  استفاده کنيم.طيب نيا  قبلي  عارضه هاي 
که ايران از معدود کشورهايي است که همه ظرفيت هاي 
بالقوه براي رشد و توسعه فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي 

را در اختيار دارد، گفت: منابع عظيم نفت و گاز، ايران را 
در رتبه اول قرار داده و ظرفيت هاي معدني، منابع نيروي 
انساني تحصيلکرده، کارآمد و با دستمزد مناسب و رقابتي، 
وجود بازار بزرگ و رو به رشد داخلي ايران که در منطقه 
خاورميانه و آفريقا بي نظير است، کشور را از ويژگي هاي 
خاص برخوردار کرده و امکان دسترسي به بازار چند صد 
ميليوني به ساير کشورها نيز از طريق ايران وجود دارد.
طيب نيا با اشاره به رشد اقتصادي نيز اظهار کرد: در دو 
سال متوالي رشد اقتصادي منفي بوده اما در سال گذشته 
در چهار فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت شد؛ گر چه 
رونق اقتصادي در صنايع بزرگ رخ داد اما در حال تسري 

به صنايع ديگر است.

 ارز منبع درآمد دولت نيست؛ رونق اقتصاد در حال تسرى است

تاکيد  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير   
کشور،  اقتصاد  در  زنان  نقش  افزايش  بر 
مردان  برابر  سه  را  زنان  در  بيکاري  نرخ 
محمدرضا  ايسنا،  گزارش  به  کرد.  اعالم 
نعمت زاده  در دومين نمايشگاه بين المللي 
نقش آفريني زنان در توسعه پايدار با اشاره 
خانواده  تشکيل  در  زنان  اصلي  نقش  به 
خدمت گزاري  براي  فرزندان  پرورش  و 

کفايت  موضوع  اين  گفت:  جامعه  در 
اخير  قرن  دو  در  که  همانطور  نمي کند، 
فعاليت هاي  در  جهان  در  زنان  نقش 
کرده  پيدا  افزايش  علمي  و  اقتصادي 
از  زنان  سهم  اين که  بيان  با  است.وي 
زير  از  انقالب  از  پس  دانشگاه ها  ورودي 
رسيده  درصد   ٦٠ از  بيش  به  درصد   ٣٠
مي دهد  نشان  موضوع  اين  گفت:  است، 

افزايش  به  ويژه اي  توجه  ما  ملت  که 
که  کساني  و  دارند  بانوان  دانش  سطح 
بيشتر  مي شوند  مجهز  روز  دانش  به 
باشد. نقش آفرين  کشور  در  مي توانند 
بيان  با  تجارت     و  معدن  وزير صنعت، 
مشاغل  و  مناطق  برخي  در  زنان  اين که 
داشته  حضور  مردان  از  بيش  مي توانند 
آموزش  در  مثال  براي  گفت:  باشند، 

خانم ها  دبيرستان  سطح  تا  پرورش  و 
آقايان  و  شده  ميدان  يکه تاز  مي توانند 
بدهند.وي  به خانم ها  و  کنند  را خالي  جا 
در  درصدي   ٣٠ بيکاري  نرخ  به  اشاره  با 
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  کشور  زنان 
ميليون   ٢٣ ما حدود  فعال کشور  جمعيت 
زمينه  اين  در  خانم ها  که سهم  است  نفر 

بسيار کم و حداکثر ١٥ درصد است.

نرخ بيكارى در زنان 3 برابر مردان است

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مرزنشينان آريا سازان مهراب مود   تاريخ انتشار: 94/6/25

 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان آريا سازان مهراب مود ساعت 9 صبح دوشنبه 94/7/6 
در محل مسجد صاحب الزمانى (عج) مود 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.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
هيئت مديره تعاونى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول "

شركت تعاونى مرزنشينان آريا سازان مهراب مود   تاريخ انتشار: 94/6/25

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان آريا سازان مهراب مود دوشنبه 94/7/6 ساعت 8 صبح در محل حسينيه 
صاحب الزمانى (عج) مود برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع 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.

دستور جلسه:
هيئت مديره تعاونىطرح و تصويب اساسنامه جديد

اين آگهى در چاپ مورخ 94/6/24 نوبت دوم صحيح مى باشد كه بدين شرح اصالح مى گردد

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) 
 شركت تعاونى مسكن كاركنان واحدهاى صنعتى شهرستان بيرجند  تاريخ انتشار: 94/6/25

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) 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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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهى نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
شيشه فروشان و آلومينيوم كاران

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه 
 صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/6/28 با ارائه مدارك ذيل براى

ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف 
و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران-  نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر- عدم ممنوعيت 
تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات 
كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى 
ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر 

دائم-  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا 
معافيت (براى متولدين 1337 به بعد )- عكس 4×3 رنگى (6 قطعه)- فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى 

گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق 
خراسان جنوبى چهارشنبه 94/7/8 ساعت 4:30 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.

دستور جلسه:
تصميم گيرى در خصوص اعضايى كه به تعهدات مالى خود عمل ننموده اند

محاسبه زيان تاخير واريزى اعضا و اخذ جرايم مربوطه

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
لودر و كمپرسى و كوره داران

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت پانزده روز از تاريخ 94/6/28 با ارائه مدارك 
ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت 

(اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان: تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه 
كيفرى موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى 
(موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف- عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 
فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 

75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز: فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- فتوكپى مدرك پايان خدمت 
نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى 
 آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارك فوق زمان 

ثبت نام الزامى است. 
 معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت

 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

 باقي ماندن چنين وضعيتي قطعٌا  در شئون مختلف 
زندگي ما تأثير خواهد گذاشت و نيازمند توجه ويژه 
مسئولين به ويژه شوراي شهر و شهرداري خواهد 
مردم   از  دلي  حداقل  بجاست  هم  مسؤولين  بود. 
آنچناني  عوارض  است  قرار  وقتي  که  کنند  خوش 
حوزه  در  جامعي  هاي  برنامه  جايش  به  بگيرند، 

حمل و نقل شهري هم مصوب و اجرا مي کنند.
يادداشت  با  رابطه  در  خود  پيشنهاد  و  نظر  (لطفا 
 ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ شماره  به  را  روزنامه  هاي 

فرماييد) ارسال 



پيام شماامروز جشن «پيوند آسمانى» در آستان امامزادگان باقريه بيرجند برگزار مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه* 25 شهريور 1394* شماره 3320
باسالم. شما در شماره قبلى تون از ازدواج آسان سخن 3

گفتين اما خبر دارين هزينه محضر از ماه گذشته 
دو برابر شده!

915…085
من يك بازنشسته ام چون مؤسسه ميزان سپرده ام را 
باال كشيده به خاطر بدهى ها و سر رسيد اقساط 
مجبور شده ام منزلم كه حاصل چندين سال 
دولت  بر  درود  بفروشم.  بوده  زحماتم  و  تالش 

تدبير و اميد و مالك اشتر خراسان جنوبى
935..294
استاندار  از  شد»  پيگيرى  استان  مهم  «مطالبات 
محترم انتظار داريم نتايج ملموس اين پيگيرى 
رفتن  جلسه  و  گذاشتن  جلسه  صرف  كنند  بيان  را 
مشكل حل نمى شود! نشان به اين نشان تا پايان سال 

اگر خبرى شد كه خدا را شكر ولى اگر نشد چه!
915…267
اندازى دستگاه دوم راه  فكر  به   چرا مسؤلين 
 ام آر آى نيستند مركز استان و يك دستگاه ام آر آى!

به خاطر خدا فكرى به حال اين مردم مظلوم و محروم 
اين منطقه بكنيد. ممنون

915…542
در روزنامه بيست و يكم تون تيتر «پايين ترين اعتبار 
چى  تو  ما  كنيد  مى  فكر  شما  خوندم  رو  فرهنگى» 
به حق خودمون رسيديم؟ شهر بيرجند 12 سال 
هاى  استان  مراكز  ساير  با  اگر  استانه  مركز 
متفاوت  آسمان  تا  زمين  كنيد  مقايسه  همتراز 
از  براى خودم متأسفم كه هيچ كارى  واقعاً  است.  

دستم بر نمى آيد...
915...236 
از شهردارى محترم به خاطر قطع شبانه درختان 
كاج زنده خيابان ارتش كمال تشكر و سپاس را 
داريم. اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد تا بزودى 

شاهد حذف درخت در شهر بيرجند باشيم. ممنون.
915…475
روانسازى  درباره  داريم  تقاضا  ترافيك  شوراى  از 
باعث  درست  تصميمات  با  شهر  ترافيك 
و  مردم  ذهاب  و  اياب  مسير  شدن  نزديكتر 

كاهش مصرف بنزين آنها شوند. با تشكر
915…357
اينجانب  پدر  هستم.  بيرجندى  همشهريان  از  سالم. 
دو سال پيش تصادف نموده كه خودروى ايشان بيمه 
... بوده و به دليل ورشكسته شدن اين بيمه، بيمه ... 
متعهد شده جوابگو باشد اما با گذشت2 سال هيچ 
گونه پرداخت ديه اى به شاكى پدرم پرداخت 
نشده و اكنون پدرم درزندان به سر مى برد. از 
مسئوالن محترم خواهشمندم رسيدگى بفرمايند و ما را 

مورد لطف قرار دهند. 
935…606

همزمان با سالروز ازدواج فرخنده امام على(ع) و حضرت فاطمه(س) و روز ملى ازدواج، جشن «پيوند آسمانى» در آستان مقدس 
امامزادگان باقريه بيرجند برگزار مى شود. رئيس اداره اوقاف بيرجند با بيان اين مطلب گفت: اين جشن امروز چهارشنبه ساعت 17 
با همكارى مؤسسه خيريه آبشار عاطفه ها برگزار مى شود. حجت االسالم خدايى افزود: هدف از برگزارى اين جشن تبليغ و ترويج 

فرهنگ وقف، اجراى امينانه نيات واقفين است كه با هزينه اى بالغ بر 120 ميليون ريال برگزار مى شود.

كميته  حمايت  تحت  دانش آموز  هزار   9 از  بيش 
آستانه  در  جنوبى  خراسان  (ره)  خمينى  امدادامام 
و  پرمهر  كمك هاى  نيازمند  جديد  تحصيلى  سال 
محبت مردم خير و نيكوكار استان هستند تا آنان 
و  با كيف، كفش  دانش آموزان  هم همانند ساير 

لباس نو روانه كالس درس شوند.

اين روز ها چشم به راه دست هاى نوازشگرى هستيم كه 
خود  همنوع  و  خود  بين  را  مهربانى  بهانه اى،  به  همواره 
تقسيم مى كنند. در اين روز ها اقشار مختلف جامعه براى 
رو  همين  از  مى كنند.  تالش  خود  هم نوع  از  دستگيرى 
بهانه اى  تنها  غيره  و  نيكوكارى  جشن  عاطفه ها،  جشن 
تنها فرصتى  به يكديگر،  براى نزديك شدن دل ها  است 
است براى حضور پربار و محبت آميز مردم، تا اين حقيقت 
ما  كه  شود  آشكار  جامعه  محروم  و  آسيب پذير  قشر  بر 
ايران  فرزندان  تا همه  باشد  تنها فرصتى  هستيم و شايد 
تقديم  نمى شود  را  عاطفه  اگر كه  بدانيم  فرزندان خود  را 
كرد فقط مى توان تقسيم كرد و در حقيقت جشن حقيقى 

عاطفه ها،   همان جشن عدالت است.
بيست و يك سال است كه كميته امداد امام خمينى (ره) 
بانى اين جشن ملى در كشور است و در فضاى صميمى و 
با حضور و حمايت هاى نقدى و غيرنقدى مردم سخاوتمند 
صدا  همكارى  با  را  جشن  اين  اسالمى  ايران  نيكوكار  و 
پرورش، بسيج مستضعفين و سازمان  و  آموزش  و سيما، 

دانش آموزى برگزار مى كند.
(ره)  امام خمينى  امداد  كميته  امسال  تسنيم،  گزارش  به 
قبل از بازگشايى مدارس و آغاز سال تحصيلى جديد اقدام 
به برگزارى جشن عاطفه ها مى كند در روزهاى 26 و 27 
شهريور ماه با شعار «مهر در انتظار همدلى» تا كمك هاى 

مردم نيكوكار را جمع آورى و در اولين فرصت در روزهاى 
ابتدايى مهرماه به دست دانش آموزان نيازمند برسانند تا 
لبخندى شاد و پرمهر در نخستين روزهاى سال تحصيلى 
را فرزندان  ايران  بيائيم همه فرزندان  باشند. حال  داشته 
پيش قدم  نيكوكارانه  و  خير  كارهاى  در  و  بدانيم  خود 
و  ثبت  آخرت  براى  خير  كارهاى  اين  اجر  چون  باشيم، 

ماندگار خواهد شد. 
مدارس  در  ماه  مهر   8 امسال  عاطفه ها  جشن  مراسم 
تا  مى شود  برگزار  جنوبى  خراسان  ويژه  به  كشور   سراسر 
دانش آموزان نيكوكار كمك هاى نقدى و غيرنقدى خود را 

به دانش آموزان هم نوع خود اهدا كنند.

برپايى1430 پايگاه ثابت و سيار
 جشن عاطفه ها در خراسان جنوبى

امام  امداد  كميته  مردمى  مشاركت هاى  توسعه  معاون 
 1430 امسال  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان  (ره)  خمينى 
اين  پايگاه هاى  در  عاطفه ها  جشن  سيار  و  ثابت  پايگاه 
نهاد، مراكز نيكوكارى، بسيج و مدارس در استان برگزار 
مى شود. سيدرضا حسينى گفت: از اين تعداد 203 پايگاه 
ثابت و سيار توسط امداد، 50 پايگاه درمراكز نيكوكارى، 
 190 و  مساجد  در  پايگاه   162 درمدارس،  پايگاه   825
انسانى  نيروى  نفر   1781 حضور  با  بسيج  توسط   پايگاه 
دعوت  استان  نيكوكار  و  خير  مردم  از  وى  مى شود.  برپا 
كرد با حضور در پايگاه هاى جشن عاطفه ها با كمك هاى 
جديد  تحصيلى  سال  آستانه  در  خود  غيرنقدى  و  نقدى 
آموزان  دانش  لب هاى  بر  را  مهربانى  و  محبت  لبخند 

نيازمند استان بنشانند. 
استان  نيكوكار  و  متدين  مردم  كمك هاى  افزود:  وى 

تشخيص  به  محروم  مناطق  اولويت  با  فرصت  اولين   در 
امداد توزيع مى شود.

100 درصد درآمد پايگاه هاى مدارس 
تحويل خود مدارس مى شود

معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد خراسان 
جنوبى با اشاره به تحصيل بيش از 140 هزار دانش آموز 
دانش آموزان  اين  از  نفر  هزار   40 كرد:  اظهار  استان  در 
نيازمند در استان هستند كه از اين تعداد 9 هزار  و 400 

نفر دانش آموز تحت حمايت اين نهاد هستند.
مدارس  پايگاه هاى  درآمد  درصد   100 گفت:  حسينى 
به  امداد  در  ضبط  و  ثبت  از  پس  پرورش  و  آموزش  و 
آموزشگاه مربوطه تعلق خواهد گرفت كه در سال گذشته 

93 ميليون تومان تحويل آموزش و پرورش شده است.
خراسان  امداد  كميته  مردمى  مشاركت هاى  توسعه  معاون 
ويژه  پاكت  هزار   85 از  بيش  اينكه  به  اشاره  با  جنوبى 
تصريح  توزيع مى شود،  استان  مدارس  در  عاطفه ها  جشن 
آموزان  دانش  بين  مهرماه  ابتداى  در  پاكت ها  اين  كرد: 
و  توزيع  استان  سراسر  راهنمايى  و  ابتدايى   مدارس 
دانش آموزان مى توانند كمك هاى نقدى خود را داخل اين 
پاكت ها گذاشته و در روز 8 مهر ماه تحويل مدارس دهند. 

وى به اهداف اين جشن ملى اشاره كرد و افزود: تالش 
مجدانه به منظور كاهش آالم نيازمندان در زمان بازگشايى 
تحت  آموزان  دانش  به  افزون تر  خدمات  ارائه  مدارس، 
روحيه  ترويج  نيازمند،  آموزان  دانش  ديگر  و  حمايت 
نوع دوستى و فرهنگ انفاق و ايثار در بين دانش آموزان، 
همراهى و يارى آموزش وپرورش در جهت انجام فرآيند 

تعليم و تربيت اسالمى ايرانى است.

كمك 763ميليون تومانى مردم نيكوكار استان 
درجشن عاطفه هاى سال گذشته

خراسان  امداد  كميته  مردمى  مشاركت هاى  توسعه  معاون 
جنوبى بيان كرد: مردم سخاوتمند و نيكوكار خراسان جنوبى 
در سال گذشته بالغ بر763 ميليون تومان كمك نقدى و 
غيرنقدى به اين جشن ملى اهدا كردند. حسينى اظهار كرد: 
همه ساله جهت برگزارى دو جشن ملى كه از سوى  اين 
ابتداى  با عنوان جشن عاطفه ها در  نهاد در سراسر كشور 
سال تحصيلى و جشن نيكوكارى درپايان سال هر دو براى 
برگزار مى شود.  و محروم  نيازمند  آموزان  دانش  به  كمك 

وى گفت: آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزى، صدا و 
سيما، بسيج مستضعفين به عنوان دستگاه هاى عضو ستاد 
جشن عاطفه ها با اين نهاد همكارى الزم را دارند. وى اظهار 
كرد: شماره حساب 0102102891005 بانك صادرات شعبه 
مركزى بيرجند بابت كمك هاى نقدى مردم خير استان به 
منظور كمك به دانش آموزان نيازمند و محروم استان در 

نظر گرفته شده است.
ابتداى  در  بيائيد  جنوبى  خراسان  نيكوكار  و  متدين  مردم 
غيرنقدى  و  نقدى  كمك هاى  با  جديد  تحصيلى   سال 
آموزان  دانش  چهره  در  را  همدلى  و  شادى  لبخند  خود 

محروم داشته باشيم.

9 هزار دانش آموز  نيازمند 

در انتظار همدلى

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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دستگاه ساب سيار 
اميرآبادى زاده

 ساب انواع سنگ هاى 
مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
قوه قضائيه       سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى در نظر دارد: برابر اعتبار ابالغى از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
به منظور ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكى پرونده هاى ثبتى مطابق مشخصات فنى ارائه شده در پيوست هاى شماره 
يك تا چهار اسناد مناقصه و با رعايت كليه موارد اعالمى در اسناد مناقصه را در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مصوب 
1383 و آيين نامه ها و اصالحيه هاى بعدى و مطابق نمونه قرارداد پيوست و با شرايط ذيل به اشخاص حقوقى داراى 

صالحيت واگذار نمايد.
موضوع  مناقصه: 

ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكى پرونده هاى ثبتى موجود در اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند مطابق مشخصات اعالم 
شده در پيوست هاى شماره يك تا چهار اسناد مناقصه

دستگاه مناقصه گذار:
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى

پيمانكار (پيشنهاد  دهنده):
پيمانكار شخص حقيقى يا حقوقى است كه با ارائه پيشنهاد در مناقصه شركت كرده و برنده مناقصه اعالم و قرارداد مطابق 

نمونه پيوست با او منعقد گرديده باشد.
شرايط  متقاضى (پيشنهاد دهنده):

داراى رتبه بندى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 5 بوده و حداكثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم 
شده در برگ پيشنهاد قيمت كمتر نباشد و پيشنهاد فنى آنها مورد تاييد مناقصه گذار باشد.

داشتن امكانات الزم و نيروى انسانى متخصص و مجرب     داشتن ظرفيت آزاد كارى (تعداد و ريالى) جهت ارجاع كار
داشتن توان اجرايى و تجربه كافى و مرتبط با موضوع عمليات

ارائه ضمانت نامه معتبر بانكى شركت در مناقصه به مبلغ 14/481/651 ريال
توانايى مالى متقاضى براى انجام كار

 متقاضيانى كه داراى شرايط فوق الذكر بوده و آمادگى اجراى پروژه را دارند، مى توانند حداكثر تا پايان وقت ادارى 
سه شنبه 94/6/31 جهت دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه به بخش فناورى و كاداستر اداره كل ثبت اسناد و 
امالك استان خراسان جنوبى يا سايت اينترنتى http: //kj. ssaa.ir و پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس 
htpp: //iets.mporg.ir  مراجعه نمايند. همچنين متقاضيان مى بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى  
شنبه 94/7/11 در مقابل دريافت رسيد به حفاظت اطالعات اين اداره كل به آدرس ذيل تحويل نمايند. ضمنا تاريخ 

بازگشايى پاكت ها و تشكيل كميسيون يكشنبه 94/7/12 ساعت 10 صبح خواهد بود.

آدرس: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- بيرجند- بلوار شهداى عبادى – بلوار صنعت و معدن – سايت ادارى  
تلفن: 32400200-056 داخلى 24

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

خوشا آنان كه بار خويش بستند

 ز دل، بند عاليق را گسستند

سفر به ميقات لحظه مقدس ديدار حق بود

استاد گرامى جناب آقاى دكتر اسمعيلى 
به سوگ پدر نشسته ايد، وفادارانه در اين اندوه عميق همراه شما هستم 

خداوند روان آن عزيز را قرين رحمت و به بازماندگان صبر و بردبارى عنايت فرمايد.

مريم كاهنى -  دانشجوى شما در مقطع كارشناسى ارشد

مديرعامل و هيئت مديره اتحاديه فرهنگيان 
انتخاب اتحاديه مصرف  فرهنگيان را به عنوان

 اتحاديه برتر در دهمين جشنواره تعاونى ها و كارآفرينان استان
 خدمت شما و فرهنگيان فرهيخته استان تبريك عرض مى نمايم.

هايپر ماركت ولى عصر (عج) - طرف قرارداد اتحاديه فرهنگيان

مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

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

  09153612717 
09151604496



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

چهارشنبه * 25 شهريور 1394 * شماره 3320 

.ِسر هيو بيور، رئيس شرکت آبجوسازي «گينس»، در سال ١٩٥١  مشتاق بود بداند سريع ترين پرنده در اروپا کدام است.نتيجه اي 
که پس از چند سال کار تحقيقي به دست آمد، مجموعه اي از توانمندي هاي عجيب و غريب بود که بعدها در قالب کتابي به چاپ 
رسيد. اين کتاب «رکوردهاي جهاني گينس» نام دارد که به تازگي ۶۰ ساله شد.

كتاب ركوردهاى «گينس» 60 ساله شد طنز

انشاى طنز آميز اينترنت چيست؟

معلم  كنم.  آغاز مى  را  انشاى خود  خدا  ياد  و  بانام 
از  من  بنويسيم.  اينترنت  مورد  در  گفت  ما  به 
 اينترنت خيلى سرم مى شود و در خانه مان اينترنت 

پرسرعت داريم.
فراوانى  بسيار  بسيار  بسيار  هاى  كاربرد  اينترنت 
ازاينترنت  من  خواهر  و  برادر  بابا،  مامان،  دارد. 
پاى  برادرم  وقت  هر  كنند.  مى  استفاده  خيلى 
كسى  است  مواظب  اش  همه  نشيند  مى  اينترنت 
حريم  به  خيلى  خيلى  و  نشود  نزديك  كامپيوتر  به 
نمى  ياد  من  به  وقت  هيچ  دارد.  اعتقاد  خصوصى 
 دهد كه چه كار مى كند، مى گويد بزرگ مى شوى 

ياد مى گيرى.

خواهرم همه اش به سايت هاى مختلف سر مى زند 
و موقعى كه پشت كامپيوتر مى نشيند كه تحقيقات 
دانشگاهى اش را انجام دهد يه حرف هايى مى زند 
كه نمى شود در انشا نوشت اما همه اش به سرعت 

اينترنت مربوط مى شود.
ما اينترنت پرسرعت داريم ولى هر وقت مى خواهم 
به سايت باشگاه مورد عالقه ام سربزنم بايد مدتها 
دهد  مى  خطا  پيغام  هم  سر  پشت  آخر  كنم،  صبر 
با چراغ  برادرم مى گويد مربوط به سرعت است و 

نفتى كار مى كند.
نمى  كارى  چرا  آمده  برق  كه  حاال  دانم  نمى  من 

كنند اينترنت هم برقى شود.
خواهرم مى گويد كابل با كشتى قطع شده و دارند 
فهميدند  مى  ها  اين كشتى  كاش  كنند.  مى  تعمير 
بايد   … و  تلفن  گاز  آب،برق،  قبض  داريم  كار  ما 
اينترنتى پرداخت شود. دانشگاه ها اينترنتى ثبت نام 
مى كنند و تازگى هر كارى مى خواهى بكنى مى 

گن از طريق سايتمان اقدام كنيد، اما نمى شود.
پدرم مى گويد همه تقصير ها به گردن اينترنت ملى 
است.  خوانده  اينترنت  فاتحه  بيفتد  راه  اگر  و  است 
دانم  مى  اما  چه  يعنى  ملى  اينترنت  دانم  نمى  من 
مردن چيز بدى است خدا كند اينترنت نميرد وگرنه 

من ديگرنمى توانم بازى كنم و عكس ببينم.

اين بود انشاى من.
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ازدواج، سنتى است آسمانى، الهى و ارزشمند كه مايه آرامش 
و اطمينان فرد، تحكيم بنيان خانواده و ثبات و پايدارى و 
امنيت اجتماع مى شود.اسالم بر اين منش نيكو و اين نهاد 
اجتماعى كوچك، اّما پراهمّيت چندان تأكيد فرموده كه گاه 

آن را تا حد وجوب رسانده است.

از ابزار همسو با آموزه هاى دينى استفاده كنيم

حجت االسالم حسينى، امام جمعه درميان در گفت و گو با 
ترويج  در خصوص  رسانه اى  كار  اينكه  به  اشاره  با  ايسنا، 
است،  شده  عمل  بلعكس  بلكه  نشده  انجام  آسان  ازدواج 
اجتماعى  مسائل  خصوص  در  تلويزيون  در  كرد:  اظهار 
مى شود  تبليغ  زندگى هايى  و  فيلم ها  ازدواج،  اهداف  و 
و سخت گيرى  گرايى  مادى  و  پاش  و  ريخت  از  غير  كه 
چيزى نمى بينيم. وى با تاكيد بر اينكه بايد از ابزار رسانه به 
عنوان همسويى با آموزه هاى دينى استفاده كنيم، افزود: در 
آموزه هاى دين ما گفته شده انسان را موعظه كنيد با غير از 
زبان، كه با عمل بايد آموزش دهيم.امام جمعه درميان اظهار 
كرد: معتمدين و بزرگان جامعه مى توانند الگو شده و سبك 

ازدواج آسان را ترويج دهند.

بحث مهريه حضرت زهرا(س) مغفول مانده است

حجت االسالم حسينى تاكيد كرد: اكثر طالق ها مربوط به 
زوجينى است كه مهريه بااليى دارند كه بايد روحيه سادگى 
و بى آاليشى را در بين نسل جوان ترويج كنيم.وى يادآور 
شد: يكى از نكات مغفول واقع شده از ازدواج حضرت على 
(ع) و زهرا (س) بحث مهريه نقد حضرت زهرا است كه 
مهريه آن حضرت نقدا پرداخت شد. امام جمعه درميان ادامه 
داد: در جامعه دنبال مهريه هاى كاذب هستيم و توجيه داريم 

كه كالس داشته و با آن فخر فروشى مى كنيم.
حجت االسالم حسينى با بيان اينكه در بحث عقد بايدچند 
جزء يعنى زن، شوهر صيغه عقد و مهريه كه از اركان عقد 
زهرا  مهريه حضرت  كرد:  تصريح  باشد،  موجود  بايد  بوده 
(س) هم كم بود و هم نقدا پرداخت شد و اگر اين امر در 
جامعه رواج پيدا كند زن با كوچك ترين ناراحتى مهريه خود 
را به اجرا نگذاشته و حرمت بين زن و مرد شكسته نمى شود. 
وى تاكيد كرد: اگر مهريه نقد پرداخت شود زن هيچ ابزارى 
تعيين  زمان  در  نيز  مردم  و  كند  تا حرمت شكنى  نداشته 
مهريه مى داند كه بايد پرداخت كرده و كااليى نيست كه 

از زير آن در برود.امام جمعه درميان افزود: اگر هزينه تاالر 
و مهمانى و همه هزينه هاى عروسى به عنوان مهريه نقدا 

پرداخت شود در تداوم خانواده ها موثر تر خواهد بود.

مانع از شناخت دختر و پسر از هم نشويم

حجت االسالم حسينى ادامه داد: آشنايى قبل از ازدواج نيز از 

نكاتى بوده كه از ازدواج حضرت على (ع) و زهرا(س) ناديده 
گرفته شده و اين دو نفر ارتباطى در چارچوب و زيبا داشته و 

از هم شناخت كسب كرده اند.
وى با اشاره به اينكه نبايد با نام دين مانع از شناخت دختر 
و پسر از هم شويم، يادآور شد: بحث رضايت دختر نيز از 
ازدواج حضرت على (ع) و زهرا  جمله نكاتى است كه در 
(س) بوده كه 1400 سال پيش اول شخص عالم و داماد 
نظر  پيامبر  اما  و دختر مطيع ترين دختر  انسان  كامل ترين 
ندانست هيچ  را  زهرا  نظر حضرت  تا  و  را جويا شد  دختر 
قولى داده نشد. امام جمعه درميان ادامه داد: ازدواج تجملى، 
شاخص هاى غير اخالقى در انتخاب و عدم شناخت عقالنى 
زوجين باعث ازدواج نادرست مى شود و ازدواج نادرست آمار 

طالق را باال مى برد.

بزرگان و علماى جامعه در بحث ترويج 
ازدواج آسان پيش قدم باشند

زهرا توانا، مشاوره خانواده نيز گفت: ترويج ازدواج آسان بايد 
در جامعه رواج پيدا كرده و سعى كنيم ارزش هايى فراموش 
شده را روشن كنيم.وى افزود: بزرگان و علماى جامعه بايد 

در بحث ترويج ازدواج آسان پيش قدم بوده و با برگزارى 
رونق  را در جامعه  امر  اين  آسان  و  ازدواج هاى كم هزينه 
دهند.اين مشاور خانواده تاكيد كرد: در زمان عمل مبلغين 
بايد خود نيز الگو باشند تا آسان گيرى در ازدواج عرف شود.

در خصوص  توجه  قابل  نكات  با  داد: همچنين  ادامه  توانا 
به صورت  زهرا (س)  و حضرت  (ع)  على  ازدواج حضرت 
و  دانشگاه ها  مانند  مكان هاى  در  درشت  نوشته هاى 

مكان هاى حضور خانواده هاى مختلف وجود داشته باشد.
وى تصريح كرد: تلويزيون و رسانه بايد ساده زيستى را رواج 
داده و تقوا، عفت، شوهردارى و فرزندپرورى و سياست فهمى 

را از زندگى حضرت زهرا (س) استخراج و رواج دهند.
افراد  يادگيرى  درصد  كرد: 75  تاكيد  خانواده  مشاوره  اين 
بدون  و  زندگى هاى ساده  زمانى كه  و  است  بينايى  راه  از 
تلويزيون بخش شود در ذهن  تجمل گرايى در رسانه ها و 
افراد مانده و در جامعه رواج پيدا مى كند. توانا يادآور شد: 
ازدواج به هنگام، آسان و به دور از هر چشم و هم چشمى 
و آلودگى به گناه از معيارهايى است كه بايد به آن توجه 

شود.

تغيير نگرش ها عاملى براى
 تاخير در ازدواج جوانان

محمدرضا محمدى، جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: در 
مباحث جامعه شناسى اگر يك پديده اجتماعى در جامعه زياد 
شود بدنبال آن هستيم تا بدانيم چه عوامل اجتماعى باعث 

ايجاد اين پديده شده است.
وى با بيان اينكه اعتماد اجتماعى كم شده افزود: با توجه 

شرايط  بايد  شده  كم  خانواده ها  اجتماعى  اعتماد  اينكه  به 
اجتماعى و ساختار اجتماعى درست شود و در جامعه اى كه 
 طالق و آسيب اجتماعى و روابط نامشروع زياد باشد خانواده ها 

عكس العمل نشان مى دهند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: با توجه به اينكه آزادى زياد به 
جوانان داده شده اين امر باعث مى شود اعتماد بين دختر و 
پسر كم شده و بايد شرايط اجتماعى كه باعث اين مسايل 
مى شود را بر طرف تا خود به خود اعتماد اجتماعى باال رود.

محمدى با اشاره به اينكه چيزهايى از غرب گرفته شده كه 
نبايد گرفته مى شد، ادامه داد: در كشورهايى غربى همه چيز 
در كنار هم است در غرب وقتى دوستى دختر و پسر وجود 
دارد افرادى كه مى خواهند با يكديگر نيز ازدواج كنند اين 
موضوع را قبول كرده اما در ايران دوستى هاى دختر و پسر 
رواج يافته اما موقع ازدواج به دنبال بهترين و پاك ترين فرد 
مى گرديم.وى با بيان اينكه جامعه ما در حال توسعه است، 
تصريح كرد: در جامعه سنتى افراد تحت تاثير اجتماع هستند 
اما در جوامع در حال توسعه فردگرايى و سودگرايى جاى 

جامعه سنتى را گرفته و فرد به فكر سودگرايى هستند.
اين جامعه شناس يادآور شد: نگرش افراد نسبت به ازدواج 
تغيير  و  اجتماعى  پرستيژ هاى  ازدواج  در  و  شده  عوض 

نگرش ها باعث تاخير در ازدواج بين جوانان شده است.
محمدى اظهاركرد: همچنين با افزايش فرزند ساالرى ديگر 

جوانان خانواده ها را تحويل نگرفته و تمكين نمى كنند.
متاسفانه  نيز  رسانه ها  و  تلويزيون  اينكه  به  اشاره  با  وى 
زندگى قشر طبقه باال جامعه را نشان مى دهند، يادآور شد: 
اين زندگى مربوط به 5 درصد از جامعه است كه اين امر به 
عنوان ارزش در جامعه تبيين شده و جوانان تا از نظر مالى 

به اين حد نرسند رغبتى به ازدواج ندارند.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: متأسفانه جوانان به سبب 
ادامه تحصيل از ازدواج امتناع مى كنند، در حالى كه ازدواج و 

ادامه تحصيل هيچ گونه منافاتى با يكديگر ندارند.
ساده  زيستى بايد در تمام شوون زندگى جامعه و بخصوص 
ازدواج راه يابد، و گرنه قيد و بندهاى اجتماعى در امر ازدواج 
كه بيشتر نشأت گرفته از فرهنگ غير اسالمى و يا ساخته 
و پرداخته ذهن هاى كوتاه مادى و اشرافى است چون غل 
و زنجير بر دست و پاى جوانان و والدين آن ها مى افتد و 
هر روز اين غل و زنجير بزرگ تر و سنگين تر مى شود، تا 
و  مى گيرد  را  صحيحى  حركت  نوع  هر  امكان  كه  جايى 
و  فساد  بر  و  مى كشاند،  نابودى  به سوى  را  جامعه  حيات 

نابسامانى هاى روانى و مشكالت اخالقى مى افزايد.

گردشگرىپيوندى آسمانى؛ ساده اما باشكوه

خنكاى چشمه در كوير؛ 
تجربه اى ماندگار از طبس

يكى از مناطق توريستى در دل شهرستان كويرى طبس ، 
روستاى خرو در 20 كيلومترى شرق طبس است كه يكى 

از جاذبه هاى طبيعت را در دل خود جاى داده است.
روستاى خرو كه يكى از روستاهاى هدف گردشگرى 
كه  دارد؛  ساله  قدمتى 700  است،  جنوبى  خراسان  در 
وجود چشمه مرتضى على و طاق شاه عباسى در انتهاى 
دره هاى پر پيچ و خم اين چشمه به قدمت تاريخى و 
ارزش امروزى آن افزوده است. آب شگفت انگيز چشمه 
مرتضى على در مسيرى پنج كيلومترى در جريان است كه 
مكانى تكرار نشدنى براى گردشگران و مسافران فراهم 

آورده است؛ گردشگرانى كه در مسير آبى اين چشمه قدم 
زده اند به اختالف دماى آب آن در نقاط مختلف مسير 
چشمه پى برده اند؛ اين پديده خدادادى سبب شده تا آب 
گرم و سرد در مسير چشمه با يكديگر مخلوط نشود. 
گردشگران در اين مسير عالوه بر تجربه قدم زدن در آب 
و آن هم در مسير يك دره امن، مى توانند از مشاهده 
صخره هايى كه به دليل عبور آب در طول ساليان دراز 
پديد آمده است، لذت ببرند.  و اما در انتهاى اين دره پر 
پيچ و خم، طاق شاه عباسى بنا شده است، اين اثر كه 
مربوط به دوره صفويه است شامل سدى با ارتفاع 60 
متر است كه قديمى ترين و بزرگ ترين سد قوسى جهان 
نام گرفته است.اين سد حتى تا 550 سال بلندترين سد 
جهان بود و به دليل عرض يك مترى آن، به نازكترين 
سد جهان نيز شناخته مى شود.وجود سنگ نگاره بر پيكر 
اين طاق نشان از قدمت آن است، سنگ نگاره هاى بز 
كوهى نمادى از درخواست براى فزونى آب، زايندگى و 
نعمت است.چشمه مرتضى على يك ميراث خدادادى 
است كه گرماى طاقت فرساى كوير را در خنكاى چشمه 
قابل تحمل مى كند، اين ميراث طبيعى مكان ويژه اى 
براى جذب گردشگر است كه به رسيدگى و معرفى بيشتر 
نياز دارد. چشمه مرتضى على طبس در 29 مرداد ماه 93 

در فهرست ميراث طبيعى كشور به ثبت رسيده است. 
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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

* 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

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

پونــه
خيابان معلم 38 بين 7تير 2 و 4 

 (پاسداران 48)
09155623001 / 32434341 -2

با  مديريت 
جعفرى

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

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

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى



                        

2576

1397

42

926

8476

385

34

6328

5173

917568234
625413987
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

نسرين كارىجدول 3320

چهارشنبه *25 شهريور 1394 * شماره 3320 

بيش از حد مي خواهند سريع باشند

يک تيم در مسابقات رانندگي فرمول يک را درنظر 
بگيريد. اين افراد بايد در عين سرعت، با کيفيت باال 
کار کنند، اما مي دانند اگر فقط روي سرعت باال تمرکز 
کنند، لزوما سريع نخواهندبود، بلکه هنگامي سريع تر 
کار مي کنند که روي بدون اشکال و روان کار کردن 

در قالب يک گروه تمرکز کرده باشند. 
همين قاعده براي مديريت زمان و بهره وري کار الزم 
است. افرادي که بسيار به سريع و عجوالنه کارکردن، 
دهند، مي  اهميت  کارکردن  روان  و  نرم  جاي   به 

نمي توانند به اندازه اي که دوست دارند بهره وري يا 
سرعت بااليي داشته باشند.

روي روان کارکردن تمرکز کنيد تا سريع کارکردن، 
در اين صورت بهره وري تان باال مي رود و کارهاي 

بيشتري را در همان زمان انجام مي دهيد. 
عالوه بر آن، به ياد داشته باشيد زندگي يک دو ماراتن 
است، نه دو صد متر سرعت! هدف تنها اين است که 
هم خودتان به خوبي حرکت کنيد و هم به بقيه کمک 
کنيد تا چنين کاري را انجام دهند، نه اينکه به عنوان 

نفر اول به خط پايان برسيد.
افرادي که برنامه شان، اهداف شان و عادات شان به 
طور منظم مرور نمي کنند، معموال وقت و انرژي خود 
 را روي چيزهايي تلف مي کنند که زياد به دردشان 
هاي  اولويت  که  هنگامي  مخصوصا  خورد.  نمي 
مي  ثابت  قضيه  اين  درستي  کند،  مي  تغيير  افراد 
شود. ولي همچنان به ناچار با زمان جلو مي روند و 
که هميشه دهند  انجام مي  را  قبلي  کارهاي   همان 

انجام مي داده اند.

بهلول و صاحب حساب

بهلول  كه  اند  آورده 
چون  و  رفت  بصره  به 
آشنايى  شهر  آن  در 
مدت  براى  نداشت 
كمى اطاقى اجاره نمود 
بس  از  اطاق  آن  ولى 
مخروبه  و  ساز  كهنه 
بود به محض وزش باد 

يا بارانى تيرهايش صدا مى كرد .
كه  اطاقى  گفت  و  رفته  خانه  صاحب  پيش  بهلول 
به  زير  است  خطرناك  اندازه  بى  ايد  داده  من  به 
از سقف ديوارش  محض وزش مختصر بادى صدا 

شنيده ميشود.
بهلول  جواب  در  بود  شوخى  مرد  كه  خانه  صاحب 
گفت عيبى ندارد البته مى دانيد كه تمام موجودات 
اين  و  را مى گويند  تسبيح خداى  و  به موقع حمد 

صداى تسبيح و حمد اطاق است .
و  تسبيح  چون  ولى  است  صحيح  گفت:  بهلول 
از  من  شود  مى  منجر  سجده  به  موجودات  تحليل 

ترس سجده اطاق خواستم زودتر فكرى بنمايم.

مشکالتي که هميشه حل نشده باقي
 مي مانند را بايد سواالتي که به نحو اشتباه 

پرسيده مي شوند دانست . .

بسان رود كه در شيب صخره سر به سنگ مي زنه 
رونده باش اميد هيچ معجزه اي

 ز مرده نيست، زنده باش.

از منزل كفر تا به دين يك قدم است
وز عالم شك تا يقين يك نفس است
اين يك نفس عزيز را خوش مى دار

كز حاصل عمر ما همين يك نفس است

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره 
رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند،

 نه رفتار و عملكرد شما

از گره هاي بيشمار زندگي گله نمي کنم آن 
بافنده آفريننده مي داند حاصل صبر 

بر اين گره ها، فرشي گران بها خواهد شد

آخرين بارى كه يك كتاب يا مقاله ى مهمى در روزنامه 
خوانديد ِكى بود؟ اگر يكى از بى شمار افرادى هستيد كه 
قلم  از  را  بدانيد چيزى  ندارند،  به مطالعه ى منظم  عادت 
انداخته ايد: مطالعه مزاياى بسيارى دارد كه در زير تنها چند 

فايده ى آن را فهرست كرده ايم.
 1.محرك ذهنى

پژوهش ها نشان داده اند كه تحريك ذهن مى تواند فرآيند 
فعال  چون  كند،  ُكند  را  عقل  زوال  و  آلزايمر  به  ابتال 
نگه داشتن ذهن و درگير كردن آن از كاهش توان ذهنى 
جلوگيرى مى كند. مثل ساير عضله ها در بدن، مغز هم به 
تحرك نياز دارد تا آن را قوى و سالم نگه دارد، بنابراين 
اصطالح «يا به كارش بگير يا بى خيالش شو» در اين جا 

دقيقا مصداق پيدا  مى كند. 
2.كاهش استرس

مهم نيست چه قدر در محل كار، در روابط شخصى يا در 
با  اين ها  تمام  داريد،  استرس  روزمره تان  بى شمار  مسائل 
غرق شدن در يك داستان عالى، محو خواهند شد. يك رمان 
خوب مى تواند شما را به دنياى ديگرى ببرد، تنش ها را دور 
كند و به شما آرامش ببخشد، و خواندن يك مقاله چالشى در 

زمان حال نگه تان مى دارد ولى حواس تان را پرت مى كند.
3.آگاهى

هر چيز را كه مى خوانيد ذهن تان را پر از اطالعات جديد 
مى كند و هيچ وقت نمى دانيد كه اين اطالعات كجا ممكن 
است به كارتان بيايد. هر چه قدر اطالعات تان باالتر مى رود، 

خاطر  به  مى شويد.  مجهزتر  چالش ها  با  مواجهه  براى 
داشته باشيد حتى در وخيم ترين وضعيت كه ممكن است 
همه چيزتان را از دست بدهيد- شغل تان، پول تان، حتى 

سالمتى تان – آگاهى و دانش تان هرگز از بين نمى رود.
4.گسترش واژه نامه

اين مورد به موضوع باال برمى گردد: هر قدر بيش تر بخوانيد، 
واژه هاى بيش ترى را مى فهميد و اين واژه ها راه شان را به 
گنجينه ى واژه هاى روزمره ى شما باز مى كنند. شمرده و 
خوب سخن گفتن مزيتى بزرگ در همه ى مشاغل است و 
اين كه بتوانيد با اعتماد به نفس صحبت كنيد يعنى مى توانيد 
به خودتان احترام بگذاريد. مطالعه كردن حتى مى تواند به 
پيشرفت شغل تان كمك كند، چون كسانى كه اهل مطالعه، 
خوش صحبت و نسبت به موضوعات مختلف مطلع هستند، 
به  نسبت  مى دانند،  كمى  واژگان  كه  كسانى  سريع تراز 
موضوعات آگاهى ندارند، و چيزى از علم و اتفاقات جهانى 

نمى دانند، ترقى مى كنند.
5.بهبود حافظه

زمانى كه كتابى را مى خوانيد، با مجموعه اى از شخصيت ها، 
جزئى  تفاوت هاى  و  تاريخچه،  جاه طلبى ها،  پيشينه ها، 
آن ها، هم چنين توطئه ها و نقشه هاى مختلفى را كه اين 
شخصيت ها در طول داستان مى سازند به خاطر مى سپاريد. 
به خاطر سپردن اين موارد نسبتا مشكل است، اما مغز چيز 
شگفت انگيزى است كه مى تواند همه ى اين چيزها را به 

آسانى به خاطر بسپرد.

6.مهارت هاى قوى تر ذهنى
آيا هرگز رمان مرموز جالبى خوانده ايد كه قبل از پايان كتاب، 
اسرار آن را حل كرده باشيد؟ اگر بله، شما ذهنى منتقد و 
تحليل گر داريد كه مى توانيد با يادداشت برداشتن از تمام 

جزييات و دسته بندى آنها «راز جنايت» را كشف كنيد.
اين توانمندى تحليل جزييات هم چنين مى تواند در فن انتقاد 
به كار آيد؛ يعنى مى توانيد شناسايى كنيد كه آيا اين نوشته 
خوب است يا خير، آيا به شخصيت ها به خوبى پرداخته شده 
تا به حال  آيا خط داستان روان است و غيره. اگر  است، 
فرصت بحث روى كتابى را با ديگران داشته ايد، بايد بتوانيد 
ديدگاه هاى تان را به طور شفاف بيان كنيد، تا مشخص شود 

به همه ى جنبه هاى آن توجه كرده ايد.
7.بهبود تمركز

داستان  روى  توجه تان  تمام  مى خوانيد،  كتابى  كه  زمانى 
متمركز مى شود – فارغ از دنيا مى شويد و مى توانيد خود را 
در جزيياتى غرق كنيد كه جذب مى كنيد. سعى كنيد قبل از 
شروع كار، 15 تا 20 دقيقه كتاب بخوانيد، از اين كه چه قدر 

تمركزتان روى كار باال مى رود، شگفت زده خواهيد شد.
8.مهارت هاى بهتر نوشتارى

مى دهد:  واژه نامه تان  گسترش  به دست  دست  مورد  اين 
خواندن كارهاى خوب تأثيرى عميق روى نوشتن فرد دارد، 
چون مشاهده ى ضرب آهنگ، سليس بودن و شيوه هاى 
مى گذارد.  تأثير  كارتان  روى  نويسندگان  ساير  نوشتارى 
تأثير  يك ديگر  روى  روش  همين  به  هم  موسيقى دان ها 

استادان پيشين  ابداعى  از شيوه هاى  نقاشان  مى گذارند و 
استفاده مى كنند، پس مطالعه كردن كار ديگر نويسندگان به 

شما ياد  مى دهد چگونه بنويسيد.
9.آرامش خيال

بر آسايشى كه محصول مطالعه كردن يك كتاب  عالوه 
خوب است، امكان دارد موضوعى كه درباره اش مى خوانيد 
بتواند براى تان آرامش درونى بى اندازه اى را به ارمغان آورد.

مطالعه كردن متون اخالقى و معنوى مى تواند فشار خون را 
كم كند و حس آسودگى به انسان بدهد، هم چنين ثابت 
شده است مطالعه كردن كتاب هاى خودشناسى در درمان 

اختالالت شخصيتى و بيمارى هاى ذهنى مفيد است.
10.سرگرمى مجانى

بسيارى از ما خريدن كتاب را دوست داريم، چون مى توانيم 
در حاشيه شان بنويسيم و گوشه ى صفحه را براى مراجعات 
بعدى تا كنيم، ولى خيلى گران هستند. براى سرگرمى با 
سربزنيد  محل تان  كتابخانه ى  به  مى توانيد  پائين،  قيمت 
و در دنياى كتاب هاى بى شمار آن جا، مجانى قدم بزنيد. 
بكنيد،  را  تصورش  كه  موضوعى  هر  درمورد  كتابخانه ها 
كتاب دارند و چون مدام كتاب هاى تازه مى گيرند، منبعى 
تمام نشدنى از خواندنى ها خواهيد داشت.اگر در ناحيه اى 
يا وسيله ى  ندارد،  زندگى مى كنيد كه كتابخانه ى محلى 
به كتابخانه  آسانى  به  نمى توانيد  نقليه تان خراب است و 
روى  را  كتاب ها  پى دى اف  نسخه ى  مى توانيد  برويد، 

صفحه ى رايانه يا آى پدتان بخوانيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و بدانيد كه اموال و فرزندان شما [وسيله] آزمايش [شما] هستند و خداست كه نزد او 
پاداشى بزرگ است.سوره األنفال, آيه 28 

حديث روز  

مؤمن به توفيق از جانب خدا، پند دهنده اى از درون خويش و پذيرش خيرخواهِى آن كه خيرخواه اوست، نيازمند است.
امام جواد (ع)

سبك زندگى

10 مـزيـت مـطالعه كـردن

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

09151636052 

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

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

برگ سبز خودرو پرايد  111sx سفيد 
مدل 1390 به شماره موتور 4306929 
مفقود گرديده و از اعتبار ساقط مى باشد.

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

به دو نفر نيروى ام دى اف كار 
نيمه ماهر نيازمنديم

32444817  - 09157713788

به تعدادى بازارياب تلفنى و حضورى 
خانم و آقا براى كار تبليغات نيازمنديم.

09152651699-32436477

به تعدادى نيروى داربست بند 
نيازمنديم.    09156694379

استخدام      استخدام
جايگاه سوختى در آرين شهر (سده) 

براى تكميل پرسنل تعدادى نيرو جهت 
اپراتورى (پمپچى) به كار مى گيرد. 
حقوق ماهيانه 600/000 تومان 

با بيمه حداقل مدرك تحصيلى ديپلم 
افراد بومى در اولويت مى باشند 

09379232011
ساعت تماس: 16الى 19

آگهى استخدام
به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 

كارشناسى شيمى گرايش پليمر 
براى كار در واحد كنترل كيفيت 

نيازمنديم.
7-32255026-056 داخلى :101

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

با يك تماس     09159618050

فروش زمين در حاجى آباد پالك 
1832 با سند در متراژ مختلف فى: فقط 
مترى 5 هزار تومان   09157217868

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

فروش تضمينى   09369352508

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

09358864342

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

كليه اجناس مغازه ظروف يك بار 
مصرف نايلكس ،انواع پالستيك 

دستمال كاغذى ، شوينده و بهداشتى 
به قيمت فاكتور به فروش مى رسد.

 09197359408

آژانـس سيمـاى كوثـر
سرويس دهى به بانوان و دانشجويان محترم 
در محدوده هاى جماران ، معلم ، پاسداران 

غفارى ، بيست مترى چهارم مدرس 
و سرويس مدارس

آدرس: هفت تير 8       32441300

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

شركت پخش زاگرس 
براى تكميل كادر فروش خود نياز 

به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898



چهار شنبه*25 شهريور 1394*شماره 3320 

اخبار ورزشى

به گزارش مهر،   دانشمندان معتقدند كه لوتئولين كه در برخى سبزيجات يافت مى شود مى تواند در مبارزه با سرطان سينه موثر باشد. اين ماده مى تواند رشد سرطان 
سينه را كه ناشى از مصرف تركيبات استروژن و پروژسترون به منظور درمان جايگزينى هورمون (HRT) است، كاهش دهد.مصرف سبزيجات به دليل دارا بودن ماده 

لوتئولين -يك ماده ضد تومور محسوب مى شود- اين خطر را كاهش مى دهد. از طريق اين ماده، رگ هاى خونى تغذيه كننده سلول هاى سرطانى كاهش مى يابد.

سبزيجات بر ضِد سرطان سينه

استفاده از كيف هاى شانه اى براى دانش آموزان ممنوع!

6
7 درمان گياهي براي كمر درد

افرادي كه كمردرد را تجربه كرده اند، مي دانند 
كه هيچ چيزي بدتر از درد مزمن كمر نيست زيرا 
زندگي را مختل مي كند و مانع از تمركز روي 

را  داروهايي كه درد  بر  اما عالوه  كار مي شود؛ 
آرام مي كند گياهاني نيز وجود دارد كه مي تواند 
باعث تسكين درد شود. با اين حال توجه داشته 
باشيد كه داروهاي گياهي نيز بايد زير نظر پزشك 

مصرف شود.
بابونه گاوي، عوارض خفيف آن شامل تبخال 
و ناراحتي زبان است. مصرف آن به زنان باردار 

توصيه نمي شود.
يونانيان  از 2هزار و 400 سال پيش  بيد، بيش 
باستان از بيد براي درمان درد استفاده مي كردند. 

پنجه شيطان ، اين گياه در كنترل آرتريت و درد 
قسمت تحتاني كمر موثر است. در صورت مصرف 
كم آن و براي مدت كوتاه عوارضي نخواهد داشت. 
اما مصرف آن به زنان باردار، مبتاليان به زخم 

معده و روده و التهاب صفرا توصيه نمي شود.
ضد  ماده  حاوي  آن  هاي  برگ  رزماري، 
رزمارينيك  اسيد  و  لينولئيك  اسيد  التهابي 
استروئيد  همانند  رزماري  اسانس  تأثير  است. 
است.زنجبيل:  التهابي)  (ماده ضد  آسپرين  و 
درد  تسكين  در  تواند  مي  زنجبيل  عصاره 
حاوي  زيرا  باشد  موثر  مفصل  و  عضله 
التهاب  بروز  از  مانع  كه  است  فيتوكميكال 
قوي  گياه  يك  اين  شود.زردچوبه،  مي 
بيماري  نقرس،  آرتريت،  كه  است  ضدالتهابي 
هاي  بيماري  و  سياتيك  خودايمني،  هاي 
اين  كند.كندر،  مي  درمان  را  ديگر  التهابي 
است  مسكن  و  التهابي  ضد  ماده  حاوي  گياه 
مي  حتي  و  دهد  مي  تسكين  را  كمردرد  كه 
(بيماري  استئوآرتريت  از  ناشي  زانودرد  تواند 

تخريبي در مفصل) را نيز تسكين دهد.  

شيوه اى باستانى براى كاهش استرس 

از  يكى  عنوان  به  درمانى  نيوز:نمك  سالمت 
تكنيك هاى كاهش دهنده استرس و التيام بخش 
درد در دنياى امروز بريتانيايى ها به يكى از مشاغل 
درآمدزا تبديل شده است.محققان نوشيدن آب قبل 
و بعد از انجام تمرين وان درمانى را در كاهش 

استرس مؤثر معرفى مى كنند. 

ارتباط حشره كش ها با بروز سرطان 
در كودكان

 
در  كه  كودكانى  دادند  هشدار  متخصصان 
خطر  با  هستند  حشره كش ها  از  برخى  معرض 
ابتال به سرطان مواجه اند. به گزارش ايسنا،  يك 

داد  نشان  پيشين  مطالعات  روى  تحليل جديد 
انواع  از  برخى  معرض  در  كودك  گرفتن  قرار 
مى شوند  استفاده  خانه  در  كه  حشره كش ها 
احتمال ابتالى او به سرطان را افزايش مى دهد.

به گزارش اليوساينس، نتايج مطالعات پيشين 
از حشره كش ها  استفاده  كه  بود  آن  از  حاكى 
تاثير  بزرگساالن  سالمت  روى  آنكه  از  بيش 
مى اندازد  خطر  به  را  كودكان  سالمت  بگذارد 
ايمنى شان  سيستم  اينكه  دليل  به  كودكان  و 

تكامل پيدا نكرده آسيب پذيرتر هستند.

اثر موادشيميايى موجود در 
بسته بندى هاى غذايى بر سقط جنين

 گروهى از پزشكان هشدار دادند برخى از تركيبات 

موادغذايى  بسته بندى هاى  در  موجود  شيميايى 
دهند.به  افزايش  را  جنين  سقط  خطر  مى توانند 
گزارش (ايسنا)، در اين مطالعه نمونه هاى ادرار به 
دست آمده از 132 زن با سابقه سقط جنين و نيز 
قرار  بررسى  مورد  چين  در  سالم  باردار  زن   172
با افزايش  گرفت. يافته ها نشان داد سقط جنين 
از  ناشى  ادرار  در  متابوليت هاى «فتاالت»  سطح 
«دى اتيل فتاالت»، «دى ايزوبوتيل فتاالت» و 
«دى ان بوتيل فتاالت» ارتباط دارد.در مطالعات 
پيشين نشان داده شده بود كه چگونه قرار گرفتن 
طوالنى مدت در معرض سطح پايينى از فتاالت ها 
مى تواند براى سالمت حيوانات آزمايشگاهى مضر 
 باشد و همچنين خطر سقط جنين را افزايش دهد.  

استفاده از كيف هاى شانه اى  براى 
دانش آموزان ممنوع!  

يك فيزيوتراپ با تاكيد بر اينكه دانش آموزان نبايد 
به هيچ عنوان از كيف دستى استفاده كنند، بهترين 

جايگزين كيف را استفاده از كوله پشتى دانست.
از  استفاده  كرد:  اظهار  صداقت  محمدباقر  دكتر 
مرور  به  و كالسورها  كيف هاى شانه اى، دستى 
ستون  انحراف  و  مزمن  كمردرد  موجب  زمان 
فقرات مى شود، لذا توصيه مى شود دانش آموزان 

به جاى كيف از كوله پشتى استفاده كنند.

ايستگاه سالمت

حوادث

 كسب مقام نخست براى خراسان جنوبى
 با 16 مدال

اينكه  بيان  با  طبس  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
كاراته كاهاى طبس از مسابقات قهرمانى شرق كشور 
16 مدال كسب كرده اند، گفت: در اين دوره از مسابقات 
تيم خراسان جنوبى با درخشش ورزشكاران طبس مقام 
نخست را از آن خود كرد.  ايرج توتونچى تصريح كرد: 
كيوكوشين  كاراته  مسابقات  به  اعزامى  نفره   17 تيم 
قهرمانى شرق كشور با افتخار موفق به كسب 16 مقام  
در اين دوره از مسابقات شد.  توتونچى اضافه كرد: اين 
سرى مسابقات در حضور رياست سازمان كيوكوشين 
كاراته ساكاموتو ايران و خاورميانه در محل سالن ورزشى 
آزادى شهر قائن برگزار شد كه 200 نفر كاراته كا با هم 

 به رقابت پرداختند.
كسب مقام سوم اكبرى در مسابقات 
قهرمانى پينگ پنگ قرارگاه پدافند 

هوايى خاتم االنبياء

در  گفت:  جنوبى  خراسان  پينگ پنگ  هيئت  رئيس 
هوايى  پدافند  قرارگاه  پينگ پنگ  قهرمانى  مسابقات 

خاتم االنبياء(ص) مجتبى اكبرى در جايگاه سوم ايستاد.
 عليرضا حميدى در گفت و گو با  فارس اظهار داشت: اين 
مسابقات با شركت 90 پينگ پنگ باز كشورى در دانشگاه 
افسرى قرارگاه خاتم االنبياء تهران برگزار شد.رئيس هيئت 
پينگ پنگ خراسان جنوبى با اشاره به انجام 150 بازى 
انفرادى در اين ماراتن ورزشى، تصريح كرد: ميثم غالمى 
از بوشهر قهرمان شد، مصطفى نمازى زاده از تهران نايب 
قهرمانى را از آن خود كرد و مجتبى اكبرى از خراسان 
جنوبى در جايگاه سوم ايستاد.حميدى يادآور شد: نفرات 
برتر مسابقات قهرمانى پينگ پنگ قرارگاه پدافند هوايى 
خاتم االنبياء(ص) در رقابت هاى ورزشى ارتش جمهورى 
تا 26 شهريور ماه جارى در  از 25  ايران كه  اسالمى 
تهران برگزار مى شود به مصاف رقيبان ملى پوش خود 

مى روند.

 پايگاه شهيد لطفى قهرمان جام شهداى 
بسيج طبس شد

سرپرست اداره ورزش و جوانان طبس گفت: تيم فوتسال 
پايگاه شهيد لطفى موفق شد با حساب هفت بر پنج تيم 
پايگاه وليعصر(عج) را شكست دهد و عنوان قهرمانى 
مسابقات جام شهداى بسيج طبس را به خود اختصاص 
دهد.ايرج توتونچى اضافه كرد: در ديدار رده بندى نيز تيم 
پايگاه حضرت زهرا(س) توانست با حساب 10 بر سه 
تيم پايگاه حضرت فاطمه(س) را در هم بكوبد و عنوان 

سومى را تصاحب كند.
ادامه داد: در مراسم اختتاميه اين مسابقات كه با  وى 
حضور صادق احمدى فرمانده ناحيه مقاومت بسيج و 
تعدادى از مسئوالن ادارات شهرستان حضور داشتند از 
تيم هاى برتر اين مسابقات با اهداى جام قهرمانى و لوح 

يادبود تقدير به عمل آمد.

رئيس قالبى مخابرات دستگير شد 

يكى از كسبه با مراجعه به كالنترى 104 عباس آباد به 
مأمورين اعالم كرد كه شخصى تحت عنوان «رئيس 
مخابرات منطقه»، اقدام به كالهبردارى از وى كرده 
است.مالباخته گفت: مشغول كار بودم كه شخصى براى 
به عنوان  را  اين شخص  خود  خريد وارد مغازه شد. 
رئيس مخابرات منطقه معرفى كرد. در ادامه، موضوع 
ثبت نام خريد سيم كارت مطرح و مدعى شد كه در 
صورت ثبت نام براى تحويل خطوط تلفن همراه، به 
واسطه موقعيت كارى اش مى تواند خطوط تلفن همراه 
رند را براى من در نظر بگيرند؛ خطوطى كه در بازار آزاد 

مى توان آنها را به قيمت چند ده برابر فروخت.

قتل هولناك يك نوزاد 
توسط مرد معتاد

مردى چهار سال قبل با مأموران پليس تماس گرفت و 
گفت نوه اش توسط پسرش از خانه خارج شده  است و او 
هيچ توضيحى در اين باره نمى دهد. زمانى كه مأموران به 
محل رسيدند و مرد جوان را دستگير كردند، او اعتراف 
كرد نوزاد سه ماهه اش را به قتل رسانده  است.اين مرد 
كه مدعى  بود نوزاد حاصل خيانت همسرش بوده ، گفت: 
مدتى قبل من به خاطر موادفروشى به زندان افتادم و در 
اين مدت همسرم با مردان زيادى رابطه داشت بعد از 
اينكه آزاد كه شدم، متوجه شدم همسرم باردار است و 
مدتى بعد هم بچه به دنيا آمد. من هم  يك روز كه با او 

در خانه تنها بود با بالش او را خفه كردم .

كشف سرنخ هايى از 3 زائر مفقود 
شده در مكه

 معاون سازمان حج و زيارت در گفت وگويى درباره ى 
در  ايرانى  زائر گمشده ى  از سه  يافت شده  سرنخ هاى 
حادثه روز جمعه مكه گفت: شواهد و سرنخ هايى از سه 

زائر مفقودشده در حادثه مكه به دست آمده است.
 حميد محمدى  اظهار كرد: پس از بررسى هاى زياد 
شد،  مشخص  زائر  سه  آن  همراهان  با  گفت وگو  و 
متأسفانه آن ها دقيقا در محل و نقطه ى وقوع حادثه 
مفقودشده  زائر  زن  آن سه  نشان مى دهد  اين  بودند، 
جزو حادثه ديدگان سقوط جرثقيل هستند، ولى با اين 
حال هنوز نمى توان با قطعيت اعالم كرد كه آن ها جان 

باخته اند.

دستگيرى قاتالن كودك 4 ساله
گروه استان ها- رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى 
خراسان جنوبى از دستگيرى قاتالن كودك چهار ساله 
در بيرجند خبر داد.سرهنگ پرويز عرب زاده گفت: با 
اعالم وقوع مرگ مشكوك كودك چهار ساله در حوزه 
ماموران  بيرجند  شهرستان   12 كالنترى  استحفاظى 
انتظامى به محل حادثه اعزام شدند.وى با اشاره به اينكه 
در ابتداى اعالم اين خبر مرگ مشكوك گزارش شده 
است خاطرنشان كرد  : متهمان پس از ارتكاب جرم از 
محل وقوع جنايت متواري شده بودند با هماهنگي هاي 
الزم و ايجاد طرح مهار در خروجي شهرستان بيرجند 
دستگير شدند.وى تصريح كرد: تحقيقات تكميلى اين 

پرونده در دست بررسى مى باشد.

كشف بيش از 6 تن پياز زعفران 
قاچاق در سرايان

گروه استان ها- جانشين انتظامى سرايان از كشف شش 
تن و 600 كيلوگرم پياز زعفران خبر داد. على وطن 
دوست گفت: ماموران انتظامى سرايان در دو عمليات 
جداگانه هنگام كنترل محورهاى مواصالتى كريمو به 
كاخك و دوست آباد به قونجان به دو دستگاه خودروى 
نيسان و كاميونت مشكوك شدند.وى افزود: ماموران در 
بازرسى از خودروها مقدار يك تن و 800 كيلوگرم پياز 
زعفران فاقد مجوز حمل از خودروى نيسان و ازكاميونت 
بنز خاور مقدار 4 تن و  800 كيلو پياز زعفران كشف 
كردند كه كارشناسان ارزش ريالى اين محموله هاى 

قاچاق را 160 ميليون ريال برآورد كردند.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

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

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

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

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  

در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

             اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى

     پيرايش مردانه كوروش 
(شعبه  بيرجند) 

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

فتتاح شد
ا

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

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)
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شبستان- استاندار از سفر معاون اول رييس جمهور به استان در چند روز آينده خبر داد و گفت: يكى از تاريخ هاى احتمالى اين 
سفر شنبه 28 شهريور است. خدمتگزار اظهار كرد: اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در چند روز آينده به استان سفر 
مى كند ولى هنوز تاريخ دقيق سفر وى به طور دقيق اعالم نشده است. استاندار با بيان اينكه موضوعات مختلفى در دستور كار 

معاون اول رئيس جمهور در سفر به استان است، ادامه داد: بيمارستان تأمين اجتماعى در اين سفر افتتاح خواهد شد.

طرح واليت علوى در استان برگزار مى شود

فارس- معاون فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقاف و 
امور خيريه خراسان جنوبى گفت: طرح مهر تحصيلى، 
طرح واليت علوى و طرح پيوند آسمانى در راستاى 
در  كشور  سراسر  با  همزمان  واقفين  نيت  اجراى 
خراسان جنوبى برگزار مى شود. حجت االسالم مومنى 
اظهار كرد: طرح مهر تحصيلى، طرح واليت علوى و 
طرح پيوند آسمانى سه طرح ويژه در راستاى اجراى 
نيت واقفين به صورت هماهنگ در سراسر كشور اجرا 
جهيزيه  آسمانى  پيوند  طرح  در  افزود:  وى  مى شود. 
نوعروسان نيازمند تهيه و به ازدواج اين جوانان كمك 
مالى مى شود. وى بيان كرد: طرح پيوند آسمانى همه 
ساله در سطح كشور برگزار مى شود و در شهرستان 
بيرجند نيز امروز اجرايى خواهد شد. وى با بيان اينكه 
برگزار مى شود،  طرح واليت علوى در عيد غديرخم 
اخوت و  برادرى و عقد  افزود: خوانده شدن عقدنامه 
ميثاق نامه از جمله برنامه هايى است كه در اين طرح به 
اجرا درمى آيد. مؤمنى اذعان كرد: طرح واليت علوى 
جنوبى  خراسان  امامزاده   40 در  همزمان  صورت  به 
برگزار مى شود و طرح مهر تحصيلى نيز در راستاى 
اجراى نيت واقفينى است كه مال خود را در راستاى 

كمك به دانش آموزان نيازمند وقف كرده اند.

اعطاى نمايندگى مستقل آموزشى
 انجمن سينماى جوان ايران به فردوس

آموزشى  فرهنگى  معاون  اسماعيلى  پور  خبر-  گروه 
انجمن سينماى جوانان ايران از اداره فرهنگ و ارشاد 
نمايندگى  دفتر  اعطاى  با  و  بازديد  فردوس  اسالمى 
مستقل آموزشى به شهرستان فردوس موافقت كرد. 
ماهه   7 عملكرد  بازديد  منظور  به  كه  پوراسماعيلى 
دوره فيلم سازى به گناباد سفر كرده بود طى بازديدى 
با  ديدار  و  ها  كالس  برگزارى  محل  و  فردوس  از 
اساتيد، با مسئوالن فرهنگى شهرستان و هنرجويان 
ايمان  سينمايى فردوس ديدار كرد. در اين خصوص 
طلب رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
فردوس گفت: پس از اطالع از سفر معاون فرهنگى 
آموزشى انجمن سينماى جوانان ايران و هيئت همراه 
درخواست هاى الزم و مكاتبات مبنى بر اعطاى مجوز 
تأسيس دفتر انجمن سينماى جوانان در فردوس انجام 
و درجلسه اى كه با حضور مسئوالن ارشد شهرستان 
برگزار شد به مهندس پوراسماعيلى تقديم شد. بنا به 
انجمن  اولين دوره پيشرفته فيلم سازى  اين گزارش 
نظر  زير   93 سال  ماه  آذر  از  كشور  جوانان  سينماى 
دفتر گناباد در فردوس آغاز شد و در شهريور ماه سال 
جارى با 16 هنرجو به پايان رسيد. گفتنى است؛ آزمون 
ورودى دوره جديد آموزش فيلم سازى مهرماه امسال 

همزمان در دفاتر سراسر كشور برگزار خواهد شد.

رئيس جديد اداره فرهنگ و ارشاد
شهرستان زيركوه معرفى شد

فارس- طى مراسمى با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خراسان جنوبى، رئيس جديد اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى زيركوه معرفى شد. مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان جنوبى در اين مراسم اظهار كرد: 
بسيار خوبى خريدارى  ماه گذشته تجهيزات  در يك 
زيركوه  ارشاد شهرستان  و  اختيار فرهنگ  در  و  شده 
قرار گرفته و به دنبال برگزارى آزمون استخدامى براى 
ارشاد شهرستان زيركوه هستيم.  نيرو در  به كارگيرى 
گرايش هاى  بين  از  تالشيم  در  كرد:  تصريح  محبى 
مورد نياز و ظرفيت نيروهاى متخصص و بومى منطقه 
براى پست هاى مورد نياز اين اداره استفاده كنيم. در 
اين مراسم از خدمات محمد اسحق صادقى سرپرست 
سابق فرهنگ و ارشاد زيركوه قدردانى و امير كوچى 

به عنوان رئيس جديد اين اداره معرفى شد.

همايش و كارگاه آموزشى هيئت امنا 
و خدام مساجد خوسف برگزار شد

فارس- همايش و كارگاه آموزشى هيئت امنا و خدام 
مساجد شهرستان خوسف برگزار شد. در اين همايش 
مساجد  خادمان  و  امنا  هيئت  از  نفر   20 از  بيش 

شهرستان خوسف حضور داشتند.

دشنه، در بيرجند به نمايش گذاشته مى شود

 گروه خبر- نمايش دشنه با بازى هنرمندان  سربيشه اى
از امروز به مدت 3 روز در آمفى تئاتر گلبانگ شهر 
با  نمايشنامه   اين  رود.  مى  روى صحنه  به  بيرجند 
خسروى  رضا  محمد  حسينى،  مجتبى  آقايان  بازى 
چاهك و خانم ها فاطمه بى باك و زهره گرگانى به 
به روى صحنه خواهد  زاده  كارگردانى هادى صباغ 
اين نمايشنامه در سربيشه  رفت. ظاهراً عدم اجراى 
به علت نبود تجهيزات نورى مناسب كه سالن فرزين 

سربيشه از آن بى بهره مى باشد.

آغاز كارگاه آموزشي 
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 

يوزپلنگ  از  حفاظت  آموزشى  كارگاه  خبر-  گروه 
آسيايى روز گذشته در ديهوك طبس آغاز به كار كرد. 
در اين كارگاه 45 نفر از دهياران، اعضاى شوراهاى 
اسالمى و محيط بانان شهرستان طبس به مدت 2 
روز در خصوص حفاظت از يوزپلنگ آسيايى آموزش 
مى بينند. شركت كنندگان در اين كارگاه با اكولوژى 
يوزپلنگ، اكوتوريسم و ارتباط آن با مناطق يوزخيز و 
نحوه كار با دوربين هاى تله اى براى عكسبردارى از 
يوزپلنگ آشنا مى شوند. اين كارگاه با حضور مسئول 
برگزار  كشور  آسيايى  ازيوزپلنگ  حفاظت   طرح 
و  ايران  وحش  حيات  پناهگاه  بزرگترين  شود.  مى 
مهم ترين زيستگاه يوزپلنگ آسيايى ايران در منطقه 

نايبندان طبس است.

لزوم باال بردن اطالعات مشتريان در مورد 
بانكدارى اسالمى براساس معارف دينى

فارس- امام جمعه موقت بيرجند گفت: بايد اطالعات 
مشتريان در مورد بانكدارى اسالمى براساس معارف 
دينى باال رود. حجت االسالم تابعى در ديدار صميمى 
با رئيس امور شعب بانك مهر اقتصاد خراسان جنوبى 
اقتصاد  مهر  بانك  خوب  اقدامات  به  اشاره  ضمن 
اظهار  اسالمى  بانكدارى  تحقق  راستاى  در  استان 
كرد: تحقق بانكدارى اسالمى يكى از مسائل روز و 
يكى از دغدغه هاى اصلى علماء و روحانيون است و 
انتظار از حكومت دينى نيز همين است. وى با بيان 
اينكه پول هاى سرگردان در جامعه زياد است كه بايد 
شد:  يادآور  شود،  هدايت  اشتغال  و  توليد  سمت  به 
افرادى كه در زمينه اشتغال و توليد  با  بايد  بانك ها 
گام برمى دارند همكارى كنند. حجت االسالم عارفى 
مسئول عقيدتى سياسى نيروى انتظامى استان نيز در 
بانكدارى  كار  اساس  اينكه  بيان  با  جداگانه  ديدارى 
نگهبان  شوراى  و  مجلس  مصوبه  براساس  اسالمى 
است ولى در اجرا مشكل داريم، يادآور شد: از آنجايى 
كه ربا در اسالم به شدت مورد سرزنش قرار گرفته 
اجتماعى دارد و  بعد فردى و  آثارى زيان بارى در  و 
بانكدارى  تحقق  متقاضى  مردم  اكثريت  همچنين 
اسالمى هستند بايد بانك ها، مردم و مسئوالن تالش 
رئيس  غالمى  باشيم.  موفق  آن  اجراى  در  تا  كنند 
با  نيز  اقتصاد خراسان جنوبى  بانك مهر  امور شعب 
اظهار  استان  اقتصاد  مهر  بانك  تاريخچه  به  اشاره 
اسالمى  بانكدارى  راستاى  در  مؤثرى  اقدامات  كرد: 

در بانك مهر اقتصاد انجام داده است.

آبشخورهاى استان، نيازمند اعتبارات ويژه

اقليمى،  كارى،  سخت  شرايط  وجود  با  ايسنا- 
جغرافيايى، عدم دسترسى وسايل نقليه به بسيارى از 
نواحى، محيط بانان سخت كوش در اعماق زيستگاه ها 
توجه  آبشخورها  به  وقفه  بدون  افتاده  دور  مناطق  و 
مى كنند و براى تأمين آبشخور ها نياز به اعتبارات ويژه 
خراسان  وحش  حيات  بر  نظارت  اداره  رئيس  داريم. 
جنوبى با بيان اين مطلب گفت: عدم دسترسى حيات 
وحش به منابع آبى به خصوص با آغاز گرماى هوا در 
ايران طى  تابستان و در مناطق كويرى مركز  فصل 
سال هاى اخير به يكى از بزرگترين معضالت مديريت 
از  يكى  و  است  شده  تبديل  كشور  در  وحش  حيات 
مهمترين داليل نابودى تنوع زيستى و كاهش جمعيت 

وحش به شمار مى رود. 

دستگيرى حفاران غير مجاز 
آثار تاريخى در شهرستان قاينات

ايسنا- رئيس اداره ميراث فرهنگى قاينات گفت: 6 
نابودى  و  تخريب  در حال  مجاز  غير  حفاران  از  نفر 
دستگير  قاينات،  شهرستان  فرهنگى  و  تاريخى  آثار 
گزارشات  براساس  شدند.  قضايى  مقامات  تحويل  و 
واصله از نيروهاى مردمى در روستا و يگان حفاظت 
با هدف  بر وقوع حفارى غيرمجاز  شهرستان، مبنى 
يافتن اشياء تاريخى، اين موضوع مورد بررسي قرار 

گرفت و متخلفان دستگير شدند.

توزيع 5 هزار جلد كتاب در بقاع متبركه 

گروه خبر- 5 هزار جلد كتاب در بقاع متبركه خراسان 
جنوبى توزيع شد. معاون فرهنگى و اجتماعى اوقاف و 
امور خيريه خراسان جنوبى گفت: اين كتب شامل قرآن، 
منتخب ادعيه، مفاتيج الجنان و نهج البالغه است. حجت 
االسالم مؤمنى افزود: اين كتب از سوى اوقاف و امور 

خيريه در 60 بقعه متبركه استان توزيع شد.

طرح رايگان واكسيناسيون تب مالت
 گاو و گوساله در نهبندان آغاز شد

اجراى  آغاز  از  نهبندان  دامپزشكى  شبكه  سرپرست 
طرح واكسيناسيون رايگان بروسلوز در گاو و گوساله 
خبر داد. به گزارش روابط عمومى دامپزشكى خراسان 
فنى  اكيپ هاى  كرد:  اظهار  محمدزاده  على  جنوبى، 
واحدهاى  و  روستاها  به  عزيمت  با  دامپزشكى  سيار 
صنعتى و نيمه صنعتى داراى گاو و گوساله، دام هاى 

حساس را عليه بيمارى تب مالت واكسينه مى كنند.
واگير دار  بيمارى  يك  مالت  تب  كرد:  بيان  وى 
مشترك بين انسان و دام است كه همواره از دو بعد 
اقتصادى و بهداشتى مورد توجه قرار مى گيرد و شيوع 
اين بيمارى به دليل افزايش مصرف مواد لبنى غير 
پاستوريزه نيز بيشتر مى شود و عالئم اين بيمارى در 
انسان تب مواج، عرق شديد، سردرد، ضعف، كاهش 

وزن، افسردگى، درد كمر، پشت و مفاصل است.

1024 تن ماهى در استان توليد مى شود

تسنيم- رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى با 
بيان اينكه در حال حاضر 560 باب استخر ذخيره پرورش 
ماهى در استان فعاليت دارد، گفت: پيش بينى مى شود 
امسال يك هزار و 24 تن انواع ماهى در خراسان جنوبى 
توليد شود. هاشم ولى پور مطلق اظهار كرد: سال گذشته 
در خراسان جنوبى 950 تن توليد ماهى پيش بينى شد 
كه 941 تن محقق شد و از اين ميزان 600 تن گرم 
آبى و 341 تن سرد آبى بود. وى از وجود استخر ذخيره 
پرورش ماهى در خراسان جنوبى ياد كرد و افزود: تعداد 
استخرهاى پرورش ماهى در استان 560 باب بود كه 
آبى  گرم  باب  و 499  آبى  باب سرد  تعداد 61  اين  از 
است. به گفته وى تاكنون در راستاى پرورش آبزيان در 
استان 521 نفر در پرورش ماهى مشغول به كار هستند و 
بيشترين ميزان توليد ماهى مربوط به شهرستان قاين به 
ميزان 144 تن است. ولى پور مطلق افزود: ميزان سرانه 
آبزيان در سال 93 به ميزان 3,24كيلوگرم به ازاى هر 
نفر در خراسان جنوبى است و پيش بينى توليد انواع 
ماهى در خراسان جنوبى يك هزار و 24 تن است. وى با 
اشاره به ارزش ماهى هاى توليد شده در خراسان جنوبى 
گفت: ارزش ماهيان زينتى 20 هزار و 750 ميليون ريال، 
ماهيان سرد آبى 60 هزار ميليون ريال و ماهيان گرم آبى 

34 هزار و 100 ميليو ن ريال است.

سرپرست فرماندارى بيرجند گفت: رسيدگى به مشكالت 
توجه  مورد  بايد  ازدواج  امر  در  ويژه  به  نيازهاى جوانان  و 
اجرايى  هاى  دستگاه  مسئوالن  كارى  اولويت  در  و 
جوانان  امور  ساماندهى  نشست  در  جزندرى  گيرد.  قرار 
شهرستان بيرجند افزود: توجه به مسأله ازدواج پايدار بايد 
هاى آسيب  به  اشاره  با  وى  باشد.  مسئوالن  توجه   مورد 

انديشيده  تدابيرى  بايد  گفت:  طالق  ويژه  به  اجتماعى 
شود كه افراد بعد از انجام طالق نيز آموزش هاى الزم را 
فراگيرند تا دچار آسيب هاى اجتماعى نشوند. جزندرى اظهار 
كرد: آموزش هاى مربوط به خانواده بايد قبل، حين و بعد 
از ازدواج ادامه يابد تا شاهد كاهش طالق در جامعه باشيم. 
وى ادامه داد: امروزه خانواده ها خود را از مسائل جوانان كنار 
كشيده و اين موجب شده جوانان الگوى خود را از ماهواره 
و اينترنت و ساير شبكه هاى اجتماعى دريافت كنند. وى 
و  كرد  تأكيد  جوانان  به  ازدواج  از  درستى  الگوى  ارائه  بر 
يادآور شد: امروز افكار جوانان ما در فضاى ديگرى نسبت 
به گذشته است لذا بايد تعاريف جديدى براى اين نسل ارائه 

دهيم و از طرفى اجازه دهيم جوانان ما ديدگاه هاى خود را 
مطرح كنند. وى مشاوره قبل از ازدواج را اقدامى ضرورى 
بايد به جوانان در تمامى مسائل مشاوره  دانست و گفت: 

دهيم تا كمكى به كاهش مشكالت فرهنگى جامعه باشد.

مشكل جوانان و خانواده ها 
قبل از اينكه اقتصادى باشد فرهنگى است

يكى از اساتيد دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند هم در اين نشست 

از موازى كارى دستگاه ها در امور مربوط به جوانان انتقاد كرد 
و گفت: امروزه مشكل جوانان، خانواده و طالق در جامعه 
مربوط به شوك عظيمى است كه در بحث فرهنگى به ما 
از  امروز جوانان  اينكه  به  اشاره  با  وارد شده است. اصغرى 
كنترل پدر و مادر خارج شده اند، افزود: با توجه به شرايط 
امروزى بايد تعاريفى كه از خانواده، جوانان و پديده طالق 
طى دو دهه اخير صورت گرفته، تغيير يابد. وى گفت: مشكل 
جوانان و خانواده ها قبل از اينكه اقتصادى باشد فرهنگى است 

لذا رفع مشكالت بزرگتر، توانمندى هاى بزرگترى را طلب 
مى كند. اين استاد دانشگاه با اشاره اينكه برخى مسئوالن 
كمبود امكانات را براى رفع مشكالت جوانان مطرح مى كنند، 
ادامه داد: در اين راستا مى توان با مهندسى ارزش از امكانات 

حداقلى موجود، بهترين استفاده را ببريم. 
مساجد  هاى  كانون  دبيرخانه  پژوهش  و  آموزش  معاون 
خراسان جنوبى هم با بيان اينكه راه اندازى مجمع خيرين 
با  اميدواريم  گفت:  است،  اقدام  دست  در  استان  ازدواج 
تشكيل اين مجمع، گام هاى اساسى براى رفع مشكالت 
ازدواج جوانان برداشته شود. نخعى پور ادامه داد: هم اكنون 

500 كانون فرهنگى هنرى مساجد در استان وجود دارد.
به  اشاره  با  نشست  اين  در  هم  بيرجند  بهزيستى  رئيس 
امروزه وجود طالق  آمار طالق در جامعه گفت:  افزايش 
عاطفى در جامعه خطرات آن بيش از طالق هاى قانونى 
 است. شرفى افزود: با توجه به پبشرفت ها و تكنولوژى ها
كه در دنياى امروزى به وجود آمده لزوم آموزش هاى قبل 

از ازدواج امرى ضرورى است.

انعقاد تفاهم نامه همكارى 
بين كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى و دانشگاه بيرجند

مسئوالن  از  درميان  شهرستان  جمعه  امام 
ظرفيت  از  تا  خواست  شهرستان  اين  اجرايى 
افزايش همدلى  اعياد قربان و غدير به منظور 
و برادرى استفاده و اين شهرستان را به عنوان 

الگوى تقريب مذاهب به همه معرفى كنند.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم حسينى در ستاد 
برگزارى غدير شهرستان درميان، با اشاره به تقارن 
عيد قربان و هفته غدير گفت: وجود اين اعياد در 
كنار هم نبايد باعث دوگانگى شود بلكه پتانسيل 
مناسبى براى تأليف قلوب و وفاق و برادرى بيشتر 
باشد. امام جمعه درميان از برگزارى جشن بزرگ 
سادات در روستاى سيدان خبر داد و بيان كرد: 

مسئوالن با استفاده از ظرفيت مردم برنامه هاى 
در خور اين ايام و ويژه تمام سنين را بايد تدارك 
ببينند. وى نسل جديد را از مهم ترين اقشار جامعه 
كه مخاطب اين برنامه ها هستند معرفى و تصريح 
كرد: بايد توجه ويژه اى در ستادهاى مختلف در 
اين  مختص  فرهنگى  برنامه هاى  تنوع  راستاى 
گروه انجام شود. حسينى با بيان اينكه در دهه 
صورت  بايد  شاخص  امر  يك  واليت  و  امامت 
گيرد، گفت: ايجاد المان هاى زيبا، زيبا سازى معابر 
و تبليغات محيطى بايد به نحوى انجام گيرد كه 
هر شخصى با ورود به شهرستان كامًال حال و 
هواى اعياد را احساس كند. حسينى بر مردمى 

بودن اين جلسات تأكيد كرد و افزود: در جامعه اى 
كه مردم در بطن برنامه ها و مراسم هايى هستند و 
رنگ و بوى عملياتى ندارد مراسمى به مراتب بهتر 

و ماندگارتر برگزار مى شود.

ورود به مسائل حاشيه اى
 آفت مناسبات ادارى است

پر  حضور  بر  تأكيد  با  نيز  درميان  فرماندار 
تا  قربان  اعياد  برنامه هاى  در  مردم  رنگ 
غدير گفت: سادات اهل سنت و تشيع بايد در 
اين  در  و وحدت  نشان همدلى  به  و  كنار هم 
برنامه ها حضور پيدا كنند. بشيرى زاده خواستار 

با  افزود:  و  شد  برنامه ها  كيفيت  با  برگزارى 
شهردارى ها  بودجه  از  بخشى  اينكه  به  توجه 
تمام  از  است  فرهنگى  برنامه هاى  راستاى  در 
در  داريم  درخواست  شهرستان  شهردارى هاى 
باشند.  سهيم  غدير  هفته  برنامه هاى  اجراى 
وى ورود به مسائل حاشيه اى را آفت مناسبات 
به  توجه  شك  بدون  گفت:  و  خواند  ادارى 
به  مربوط  كارى  فعاليت هاى  از  غير  امورى 
پى  در  را  ناپذيرى  جبران  آسيب هاى  سازمان 
دارد. وى از تمام مسئوالن شهرستان خواست 
در  و فصل مسايل  در حل  با همدلى سعى  تا 

خود شهرستان داشته باشند.

شهرستان درميان به عنوان الگوى تقريب مذاهب معرفى شود

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى عنوان كرد:

مقام اول در كمبود اعتبار
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى درباره اختصاص اعتبار 100 
ميليون تومانى استاندارى براى خبرنگاران گفت: تنها 20 درصد اين اعتبار محقق 
شد. به گزارش مهر محبى ضمن انتقاد از سهم ناچيز دستگاه هاى فرهنگى از 
اعتبارات استانى، اظهار كرد: كمبود اعتبارات براى دستگاه هاى فرهنگى مشكالت 
زيادى ايجاد كرده و خراسان جنوبى در اين زمينه از استان هاى ديگر عقب است. وى 
بيان كرد: در حال حاضر اداره كل فرهنگ و ارشاد تنها به اعتبارات وزارت فرهنگ 

و ارشاد وابسته است و از اعتبارات استانى بى نصيب مانده ايم.

فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبى رتبه آخر دريافت بودجه استانى را دارد

محبى با بيان اينكه با توجه به اين كمبود اعتبارات دست ما در اجراى كارهاى 
لحاظ  به  جنوبى  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  كرد:  بيان  است،  بسته  فرهنگى 
بودجه هاى استانى در رتبه آخر كشور قرار دارد. به گفته وى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد خراسان رضوى داراى باال ترين بودجه استانى و خراسان جنوبى با 16 
ميليون تومان اعتبار نيز پايين ترين اعتبارات استانى را در بين استان هاى كشور 

خالى  و گفت: جاى  اشاره كرد  عيد غدير خم  به  نزديك شدن  به  دارد. وى 
روز شمار عيد غدير در استان خالى بود و نياز است تا دستگاه هاى فرهنگى 
برنامه هاى ويژه اى در اين زمينه انجام دهند. وى ادامه داد: در سال هاى گذشته 
براى استقبال از اين عيد بزرگ جشنواره قربان تا غدير در استان برگزار مى شد 
برگزار  اين جشنواره دو سال است كه  اعتبارات  به دليل كمبود  كه متأسفانه 
نشده است. محبى تأكيد كرد: اداره كل فرهنگ و ارشاد برنامه هاى فرهنگى 
زيادى در دستور كار دارد كه به دليل كمبود اعتبار بسيارى از آنها لغو مى شود 
كه از استان فرهنگى اى مانند خراسان جنوبى بعيد است. وى با طرح اين سؤال 
ما مستندات  بيان كرد:  باشد؟  اينقدر  بايد  استان ها  با ساير  ما  تفاوت  كه چرا 
اين موضوع را به استاندارى ارائه كرده ايم اما هنوز پاسخ مشخصى از سوى 
آنها دريافت نكرده ايم. محبى همچنين به قول استاندار براى اختصاص 100 
ميليون تومان اعتبار براى خبرنگاران در جشن روز خبرنگار اشاره كرد و گفت: 

با پيگيرى هاى زياد 20 ميليون تومان از اين اعتبار ابالغ شده است. 
مديركل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى نيز در گفتگو با مهر با انتقاد از كمبود 

از اعتبارات تملك  اعتبارات فرهنگى در استان، اظهار كرد: سهم اين سازمان 
استان 450 ميليون تومان بوده كه با وجود مشكالت موجود بسيار ناچيز است.

نمى توانيم فعاليت هاى فرهنگى را به دليل كمبود اعتبار تعطيل كنيم

ايامى مانند  بيان كرد: نمى توان كارهاى فرهنگى در  حجت االسالم لطفيان 
مطالبه  يك  چراكه  كرد  تعطيل  اعتبار  كمبود  دليل  به  را  محرم  و  غدير  عيد 
عمومى است. وى همچنين به برگزارى برنامه ويژه در اين ايام در روستاهاى 
براى حدود 30  ويژه اى  برنامه  ايام  اين  در  و گفت:  اشاره كرد  استان  مرزى 
روستاى مرزى پيش بينى شده است. مديركل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى 
همچنين از اداره كل فرهنگ و ارشاد استان خواست تا در برگزارى اين برنامه 

به كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد كمك كند.

معاون اول رئيس جمهور به خراسان جنوبى سفر مى كند

گروه خبر- مراسم امضاى تفاهم نامه همكارى بين كتابخانه، موزه و مركز اسناد 
مجلس شوراى اسالمى روز گذشته در سالن جلسات حوزه رياست دانشگاه بيرجند 
برگزار شد. در اين مراسم كه اعضاى هيئت رئيسه و جمعى از مديران ارشد دانشگاه 
حضور داشتند دكتر خليلى رئيس دانشگاه بيرجند ضمن تبريك چهلمين سال تأسيس 
دانشگاه، از دانشگاه بيرجند به عنوان يك دانشگاه بالغ و بالنده ياد كرد و افزود: چهل سال 
حضور آموزش عالى در اين منطقه نقش انكار ناپذيرى در توسعه علمى و دانشگاهى 
خراسان جنوبى داشته است. خليلى درباره اهميت ارتباط و تعامل با ساير بخش هاى 
بيرون دانشگاه آن را هم افزايى و از مصاديق اقتصاد مقاومتى توصيف كرد و ضمن 
بيان فوايد و اثرات مثبت تعامل و ارتباط با كتابخانه و مراكز اسناد و مجلس شوراى 
 اسالمى گفت: كتابخانه مركزى دانشگاه بيرجند كتابخانه بزرگى است كه مى تواند

به عنوان كتابخانه مرجع استان مورد استفاده قرار گيرد. 

اميدوارم از بيرجند به عنوان يك مركز علمى و فرهنگى در جهان ياد شود

اسالمى  شوراى  مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  رئيس  مجيدى  دكتر 

نيز در اين جلسه با معرفى ظرفيت هاى فراوان ارتباطى بين دانشگاه بيرجند 
بيرجند  پتانسيل فرهنگى و دانشگاهى  و كتابخانه مجلس شوراى اسالمى و 
گفت: اميدواريم روزى از بيرجند به عنوان يك مركز علمى و فرهنگى در سطح 
جهان ياد شود. مجيدى انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه بيرجند را در راستاى انتقال 
تجاري و ارتباط بيشتر كتابخانه مجلس با استان ها بيان كرد و افزود: با تحقق 
با مجموعه كتابخانه و موزه مجلس  تنها  نه  بيرجند  نامه دانشگاه  اين تفاهم 
كشور  علمى  و  اى  كتابخانه  بزرگ  مجموعه  چهار  با  بلكه  شود  مى  مرتبط 
شامل مجمع كتابخانه هاى بزرگ كشور(مكتب)، مجمع هماهنگى مراكز تاريخ 
ايران (مهتاب)، كنسرسيوم تأمين محتوا و كميته ملى حافظه جهانى  پژوهى 

ارتباط و تعامل خواهد داشت.
دكتر محمدعلى بهدانى معاون پژوهش و فناورى دانشگاه بيرجند هم اظهار 
كرد: كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى به دليل غنا و قدمتى كه 
در سطح كتابخانه هاى كشور دارد مى تواند موجب رشد و تعالى هرچه بيشتر 

دانشگاه، اعضاى هيئت علمى و عالقه مندان به حوزه تحقيق و كتاب باشد.

بهره ورى  ارتقاى  و  به خارج  وابستگى  و قطع  بى ترديد كاهش 
كشاورزى  بخش  در  مقاومتى  اقتصاد  راهبردهاى  مهم ترين  از 
سازمان جهادكشاورزى  رئيس  ايسنا،  گزارش  به  تلقى مى شود. 
با  مرتبط  پيشنهادات  بيان  و  بررسى  جلسه  در  جنوبى  خراسان 
اين مطلب گفت:  بيان  با  در حوزه كشاورزى،  مقاومتى  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى كه در شرايط فشار در شرايط 
و  رشد  كننده  تعيين  مى تواند  و خصومت هاى شديد  دشمنى ها 

شكوفايى كشور باشد. 

ولى پور مطلق افزود: ارتباط با مردم و اعتمادسازى به ويژه در 
روستاها و با بهره برداران بخش كشاورزى، شرط و رمز  موفقيت در 
كار است. وى خريد دام خشكسالى، توزيع مرغ و ميوه تنظيم بازار، 
اجرايى كردن طرح هاى آبيارى تحت فشار را از جمله فعاليت هاى 
اقتصاد مقاومتى برشمرد. وى تصريح كرد: اقتصاد مقاومتى در 
تمامى حوزه هاى بخش كشاورزى اعم از منابع طبيعى، دامپزشكى، 

تنظيم بازار از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
داد: حفظ،  ادامه  رئيس سازمان جهادكشاورزى خراسان جنوبى 

حمايت و پايدارى در راستاى اقتصاد مقاومتى مهم است و نقش 
بخش كشاورزى در اقتصاد مقاومتى قابل تأمل است.

زير بخش هاى  داشتن  با  ولى پورمطلق گفت: بخش كشاورزى 
از  يكى  جنگلدارى  و  شيالت  دامپرورى،  زراعت،  چهارگانه 

مهمترين بخش هاى اقتصاد كشور ايران است.
وى يادآورشد: در اقتصاد مقاومتى بخش كشاورزى، توجه ويژه 
همه ارگان ها به مجموعه عواملى است كه باعث افزايش توليد و 

كاهش ضايعات مى شود.

ارتقاى بهره ورى، مهم ترين راهبرد اقتصاد مقاومتى در بخش كشاورزى

در نشست ساماندهى امور جوانان شهرستان بيرجند عنوان شد:

رسيدگى به امور جوانان مورد توجه مسئوالن قرار گيرد
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کرم خراط ، آفتي که به جان باغات خراسان جنوبي افتادعكس روز 

 ايراد بزرگ برجام از نگاه حميد رسايى 
شخصي  صفحه  در  تهران  نماينده  رسايي  حميد 
اشکاالت  مهمترين  از  يکي  نوشت:  اينستاگرامش 
برجام، موضوع تعيين کانال خريد براي تهيه قطعاتي 
با مصرف دوگانه در صنعت هسته اي است. مطابق 
آن کميسيوني مشترک، با هدف تاسيس يک کانال 
که  دولت هايي  توسط  شده  ارائه  طرح هاي  خريد، 
مايل به مشارکت هستند را مرور و «تصميم گيري» 
الزامي به پذيرش  خواهد کرد. دقت کنيد ١+٥ هيچ 

درخواست هاي ما در اين باره ندارد .

تاثير اقتدار سردار سليمانى بر دشمن   
قدرت  به يک  ما  گفت:   سپاه  فرمانده کل  جانشين 
که  طوري  يافتيم  دست  نيرومند  بازدارنده  و  دفاعي 
که  را  اي  نقطه  هر  سپاه  هوافضاي  نيروي  امروز 
بخواهد با شدت به آتش مي کشد و نيروي دريايي 
نيز ظرفيت انهدام دشمن را دارد. سردار سالمي افزود: 
امروز فرمانده سپاه قدس ما توانسته است ظرفيت هاي 
 سياسي - امنيتي دشمن را در معرض زوال قرار دهد.

روسيه در غرب سوريه پايگاه مى سازد

وزارت دفاع آمريکا از وجود طرح روسيه براي ايجاد 
يک پايگاه هوايي در غرب سوريه خبر داد. دو مقام 
آمريکايي به رويترز گفتند ٧ دستگاه تانک روسي از 
مشاهده  سوريه  الذقيه  فرودگاه  در   «٩٠- «تي  نوع 
تعدادي  اين،  بر  عالوه  روسيه  آنها،  گفته  به  شدند. 

توپخانه نيز در الذقيه مستقر کرده است.

جلسه رهبرى براى هشدار به سران قوا

رئيس دفتر مقام معظم رهبري گفت: چند روز قبل در 
از سران سه  متشکل  جلسه اي  انقالب  رهبر  محضر 
قوه در رابطه با خطراتي که فضاي مجازي براي نسل 

جوان ايجاد کرده است، برگزار شد.

سفر روحانى به نيويورك قطعى است 

سخنگوي دولت درباره سفر رئيس جمهور به سازمان 
اين سفر قطعي است و درخواست  انجام  ملل گفت: 
هاي زيادي هم براي مالقات از سوي سران کشورها 
اين  معمول  طبق  افزود:  نوبخت  است.  شده  ارائه 
تاثيري  کدام  هر  و  خواهد شد  بررسي  ها  درخواست 
در منافع ملي کشور داشته باشد و وقت ايجاب کند به 

درخواست ها پاسخ مثبت داده خواهد شد.

اعتراض ابوترابى به صدا و سيما

سخنگوي کميسيون برجام گفت : اعضاي کميسيون 
آقاي  و  کردند  اعتراض  سيما  و  عدم حضور صدا  به 
وقتي سعيد جليلي  زمينه گفت: چرا  اين  در  ابوترابي 
در جلسه حضور دارد همه دوربين ها حاضر هستند اما 
در زمان حضور تيم مذاکره کننده فعلي حضور ندارند. 
وي ادامه داد: آقاي ابوترابي همچنين به صداوسيما از 
اين بابت اعتراض داشت که چرا مباحث و ديدگاه هاي 
ايشان را در برخي از گزارشات جلسات حذف کردند 
 که رئيس جلسه در پاسخ توضيح داد: در مورد موضوع 

بعدازظهر قبال گفته شده بود که ضبط نداريم. 

 ما به پيتزا نگفتيم كش لقمه، معلوم نيست 
كدام حرام لقمه اى اينها را گفته است 

حداد عادل با حضور در برنامه خندوانه گفت: ما به پيتزا 
نگفتيم دراز لقمه، نمي دانم کدام حرام لقمه اي اين را 
گفته است. وي اظهار داشت:  اين لغات مثل کش لقمه، 
گرد لقمه و دراز لقمه را براي فرهنگستان ساخته اند. 
مردم دوست دارند با فرهنگستان شوخي کنند و اگر با 
اين کار خوشحال مي شوند ما هم خوشحاليم ولي توجه 

داشته باشيد که اين لغات را ما نساخته ايم.

سيف ، طيب نيا و واليتى نرفتند 

سخنگوي کميسيون بررسي برجام، از عدم حضور وزير 
اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي در نشست کميسيون 
گفت:  و  داد  خبر  برجام  اقتصادي  ابعاد  بررسي  براي 

واليتي هم اعالم کرده در جلسه حضور نمي يابد. 

جوانان انقالبى را تندرو نمى دانيم 

اقدامات  خصوص  در  جمهور  رئيس  معاون  نوبخت، 
افراد  اينکه  تندرو، گفت:  افراد  با  برخورد  براي  دولت 
ببرند، يک سياست  بين  از  را  مردم  اميد  نبايد  تندرو 
مشخص از سوي رئيس جمهور است. وي تاکيد کرد: 
ما جوانان انقالبي را که در دانشگاه ها حتي با بيان تند 
به وضعيت موجود انتقاد داشته باشند، تندرو نمي دانيم؛ 

مصاديق افراد تندرو در جامعه مشخص است.

 زاكانى : آمانو براى اثبات بى طرفى به كميسيون ويژه بررسى برجام مجلس بيايد 
عليرضا زاکاني از آمادگي براي استماع نظرات آمانو، دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در کميسيون برجام خبر داد. رئيس اين کميسيون تاکيد کرد: از آنجا که 
آقاي آمانو دبيرکل يک نهاد بين المللي مدعي بي طرفي و کار غيرسياسي است، خوب است براي اثبات اين ادعا عالوه بر حضور در کنگره آمريکا، به مجلس ايران 

هم بيايد و پاسخگوي سواالت نمايندگان مردم ايران نيز باشد و از نزديک با نظرات اعضاي کميسيون ويژه بررسي برجام آشنا شود. 

 به رهبرى گفتيم آمريكا مى گويد تحريم هاى كنگره را نمى تواند فورى لغو كند، ايشان پذيرفتند
معاون وزير خارجه گفت: برجام مي گويد ايران تا ۸ سال محدوديت ها را قبول مي کند و بعد از آن برنامه خودش را دارد. وي افزود : خط قرمزهاي رهبري کامال 
رعايت شده است.براي ١٠ سال محدوديت ها را قبول مي کنيم و فرض بر اين است که بعد از ١٠ سال اعتمادسازي شده است. بنابراين بعد از ١٠ سال اين قطعنامه 
خودبخود از بين خواهد رفت. رهبري فرمودند تحريم ها در فاصله معقول برداشته شود. عراقچي اظهار داشت: رهبري در مورد تحريم هاي تسليحاتي زمان مشخص 
نکردند. در مورد تحريم هاي کنگره خدمت ايشان رسيديم وگفتيم آمريکا مي گويد تحريم هاي کنگره را نمي تواند فوري لغو کند، ايشان پذيرفتند. عضو تيم مذاکره کننده افزود : تحريم 
هاي اوليه بعد از انقالب و به داليل غيرهسته اي و بعد از جريان هسته اي وضع شدند. از جمله تحريم هاي دالري. اگر مايل به برداشته شدن تحريم هاي اوليه هستيد بايد وارد مذاکره 
دوجانبه با آمريکا شويم.آيا مايليد؟! اين خط قرمز است که رهبري فرمودند. معاون وزير خارجه در ادامه گفت: ساده سازي تحريم ها کار کساني است که توانايي هاي ايران را ناديده مي 

گيرند. وي افزود: حرف قشنگي نيست که بگوييم خط قرمز رهبري رعايت نشده است. اصل تحريم ها لغو خواهد شد. هيچکدام از خط قرمزهاي رهبري رد نشده است.

روحانى در مجمع سراسرى فرماندهان سپاه :

تحريم  قدرت هاى جهانى يك شبه لغو نمى شود ولى ما اين كار را كرديم
رئيس جمهور  روحاني  المسلمين حسن  و  حجت االسالم 
در بيست و يکمين مجمع سراسري فرماندهان سپاه طي 
سخناني با اشاره به هفته دفاع مقدس و همچنين تشکيل 
گفت:  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  گانه  نيروهاي سه 
پيروزي  از  پس  مسلح  نيروهاي  ساير  و  پاسداران  سپاه 
بزرگ  بسيار  مسئوليت هاي  مختلف،  مقاطع  در  انقالب 
انقالب،  دستاوردهاي  و  انقالب  حفظ  راه  در  سنگيني  و 
بر  ارضي  تماميت  و  اسالمي  جمهوري  نظام  استقالل 
عهده داشته اند. روحاني افزود: هرگاه همه با هم و در کنار 
هم بوديم وحدت و يکپارچگي را در سايه نظام و فرامين 
رهبري، قانون اساسي و قانون انجام داده ، پيروز و موفق 

بوده و دشمن را به شکست و عقب نشيني وادار کرده ايم.

كسى به خاطر تحريم هاى ظالمانه غرب
 از ما حتى يك بشكه نفت هم نخريد 

روحاني با تأکيد بر اينکه بايد استقالل را به معناي وسيع 
کلمه مد نظر قرار دهيم، اظهار داشت: اينکه اگر نتوانيم 
نفت خودمان را در بازار جهاني بفروشيم، با آن استقالل 
به معناي کامل و آزادي عمل در صحنه جهاني به طور 
کامل منافات دارد. رئيس جمهور گفت: درست است که ما 

تحريم هاي ظالمانه قدرت هاي بزرگ را نپذيرفتيم و آنها 
را ظالمانه و غيرقانوني اعالم کرديم اما متاسفانه ديگران 
به آن تحريم، عمل کردند و از آن يک ميليون بشکه نفتي 
که گفته بودند ايران بفروشد، يک بشکه اضافه نيز هيچ 

کشوري نخريد حتي کشورهاي دوست. 

حتى عراق هم حاضر نشد اين تحريم را
 ظالمانه بداند و زير پا بگذارد و نقض كند 

روحاني ادامه داد:  تحريم ظالمانه اي که در بحث بانکي 
اما  بود،  غيرقانوني  و  ظالمانه  و  غلط  گرچه  کردند  اجرا 
کشورهاي همسايه و حتي کشورهاي دوست ما و حتي 
عراق هم حاضر نشد اين تحريم را ظالمانه بداند و زير پا 
بگذارد و نقض کند. روحاني گفت: اينکه ما بگوييم تحريم 
ها ظالمانه است که البته ظالمانه بوده، اما ديگران به آن 
عمل کنند و اينکه بگوييم تحريم ظالمانه است اما يک 
کشتي بزرگ در ساحل خليج فارس در منطقه شمالي خليج 
فارس در بندرگاه هاي ايران به خاطر تحريم پهلو نگيرد و 
کشتي که بار ايران را حمل مي کند در سواحل کشورهاي 
جنوبي پهلو بگيرد و براي هر کانتينر، ٧٠٠ دالر اضافه از 
جيب مردم پرداخت کنيم تا آن بار را از ساحل جنوبي به 

ساحل شمالي بياوريم، اين با آن استقالل به معناي عام 
کلمه سازگار نيست. 

رئيس جمهور افزود: البته نمي خواهم بگويم تحريم هاي 

ظالمانه قدرت هاي جهاني را يک روزه يا يک شبه مي 
با  با همت امت و ملت و  اما ما در عمل،  لغو کرد،  شود 
رهبري شجاع  هدايت  با  و  مسلح  نيروهاي  دالوري هاي 

توانستيم اين کار را انجام دهيم. وي افزود: تنها با ديپلماسي 
يا قدرت نظامي و يا فقط قدرت نرم و قدرت سخت، به 

پيروزي نمي ر سيم، بلکه همه بايد در کنار هم باشيم. 

سپاه و بسيج به عنوان يك قدرت بزرگ بايد 
به دولت در توليد و سازندگى كمك كند

روحاني افزود: ايران در اقتصاد بايد به توانمندي دست يابد 
تنها  نه  که دشمن احساس کند دشمني به ضرر اوست؛ 
بداند.  نفع خود  به  را  ايران  با  بلکه دوستي  نکند  دشمني 
از  اي  نقطه  به  اقتصاد  بخش  در  بايد  اينکه  بيان  با  وي 
بازدارندگي برسيم که هر کس بخواهد ما را تحريم کند 
ضرر کند، گفت: اگر به نقطه بازدارندگي در بخش اقتصاد 
برسيم، آن زمان ديگر جمهوري اسالمي آسيب پذير نخواهد 
بود. وي افزود: امروز سپاه و بسيج به عنوان يک قدرت 
در بخش  دولت  به  اين شرايط  در  بايد  در کشور،  بزرگ 
توليد و سازندگي کمک کند. وي با اشاره به اصل ١٤٧ 
قانون اساسي مبني بر کمک دولت به نيروهاي مسلح در 
زمان جنگ و کمک نيروهاي مسلح به دولت در زمان صلح 
گفت: بايد همه نيروهاي مسلح در مسير جهاد سازندگي و 

کمک به اقتصاد مقاومتي براي اجرا دولت را ياري دهند.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

                       موسسه خيريه دانش آموزي امام علـي (ع)

                                                              «ارائه دهنده خدمات به دانش آموزان مستعد و نيازمند» 

 كه از سال 1378 به شماره ثبت 36 با هيئت امنايي از معتمدين و خيرين شهرستان فعاليت مي نمايد براى خدمت رساني بيشتر به جامعه هدف و توسعه فعاليت هاي خود 
با توجه به محدوديت فضاي فعلي براي احداث ساختمان شماره «2» با وجود تامين هزينه ساخت از سوي خيرين با مشكل تهيه زمين مواجه مي باشد.

 لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان مشاركت در ساخت با اهداي زمين يا واگذاري زميني با تخفيف را دارند و مايلند نام خود را در رديف نيكوكاران 

ثبت و باقيات و صالحاتى داشته باشند در صورت تمايل و آشنايي بيشتر با دست اندركاران موسسه و نوع خدماتي كه  عرضه مي نمايند ، مي توانند به آدرس 

بيرجند - ميدان ابوذر -  خيابان شهيد اسدزاده - نبش اسدزاده 3 مراجعه و يا با شماره 32232940 مدير عامل موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب 

نمايند. 

قدوم خود را بر ديده هاي مان نهيد منتظر ديدار شما خيرخواهان در موسسه مي باشيم. 

هيئت مديره موسسه خيريه دانش آموزي امام علي (ع)


