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  آمد و رفت مسئوالن مركز به استان، بدون اجرايى شدن وعده هاى آنها مشكلى را حل نمى كند

گره هايى كه فقط با سفر باز نمى شود
 گازرسانى به نهبندان، مهمترين خواسته مردم شهرستان از معاون اول رئيس جمهور

احتمال توقف عرضه كارتى بنزين

در  سوخت  جايگاه داران  انجمن  رئيس  خاني  زمان   
گفتگو با مهر، با اشاره به عدم استفاده مردم از کارت 
شخصي بنزين در جايگاه ها گفت: عرضه کارتي بنزين 
ديگري  دستاورد  جايگاه ها  در  صف  شکل گيري  جز 

ندارد و آماده توقف عرضه کارتي بنزين هستيم. 

دولت، لبنيات را پلكانى گران كند

 مقدسي رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران 
در گفتگو با مهر، گفت:پيشنهاد شده است دولت براي 
رعايت حال مصرف کنندگان، افزايش قيمت لبنيات را 
به صورت پلکاني ابالغ کند تا کارخانجات هم بتوانند به 

همين شکل قيمت شيرخام را افزايش دهند.

تغيير سهميه سوخت ناوگان عمومى 
از اول مهرماه

تغيير  درباره  راهداري  سازمان  برنامه ريزي  معاون   
جاده اي  عمومي  ناوگان  به  سوخت  سهميه  عرضه 
و  دارند  پايه  سهميه  ناوگان  همه  گفت:  شهري  و 
به  بود.  خواهد  پيمايش  براساس  سهميه ها  بقيه 
همه  اول  گام  در  افزود:  آدم نژاد  فارس،  گزارش 
ناوگان سهميه پايه مي گيرند. سهميه بعدي، سهميه 
سوخت عملکردي است که براساس عملکرد شامل 
بين المللي  راهنامه  و  صورت  وضعيت  بارنامه، 

اختصاص مي يابد.

تامين مسكن خانواده هاى دو معلول 
سرعت مى گيرد 

سيد محمد پژمان مديرعامل سازمان زمين و مسکن 
تامين مسکن خانواده هاي  ايسنا، گفت:  با  در گفتگو 
داراي دو معلول و بيشتر به سرعت عملياتي مي شود. 

صفحه ٧

صفحه ٧

رهبر معظم انقالب با اشاره به خطر نفوذ دشمن در کشور تأکيد کردند: براي نفوذ سياسي سعي مي کنند در مراکز 
تصميم گيري و اگر نشد، در مراکز تصميم سازي نفوذ کنند. حضرت آيت ا... خامنه اي در ديدار هزاران نفر از 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سپاه را نعمت بزرگ الهي و پاسدار آگاه و بيناي انقالب اسالمي در 
مسائل داخلي و خارجي خواندند و با تبيين الزامات و ابعاد پاسداري از انقالب اسالمي افزودند: دشمن به اميد 
واهي پايان يافتن انقالب، در فکر نفوذ بخصوص نفوذ سياسي – فرهنگي است که شناخت توطئه هاي دشمن، 
تقويت و استحکام روحيه انقالبي و حرکت مستمر به سمت تحقق آرمانها اين هدف را ناکام خواهد گذاشت ...

خراسان جنوبى از طالق تب كرد
ازدواج از نظر اسالم پيمان مقدسى است كه برقرارى آن 
بر اساس مقررات، آداب و رسوم صورت مى گيرد
 اما اين روزها برخى هدف...

رهبر معظم انقالب : 

دشمن به  دنبال نفوذ سياسى 
در مراكز تصميم گيرى
 و تصميم سازى است
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جناب آقاى سيد حسن يوسفى
مديرعامل محترم اتحاديه مصرف فرهنگيان

جناب آقاى حميد خورسندى
رئيس محترم هيئت مديره اتحاديه مصرف فرهنگيان 

انتخاب اتحاديه مصرف فرهنگيان خراسان جنوبى را به عنوان 

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

بانك سپه شعبه بيرجند

جناب آقاى دكتر كاظم قائمى
از اينكه با انديشه نيك ، رفتار انسانى و دانش كم نظيرتان با انجام عمل موفقيت آميز 

بهبودى دوباره به پدر عزيزمان ارزانى گرديد از جناب عالى سپاسگزارى نموده، 

آرزومنديم دستان زندگى آفرين تان همواره توانمند  و شفابخش بيماران باشد.

الزم مى دانيم از حسن برخورد، جديت و زحمات بى شائبه

 پرسنل اتاق عمل و پرستاران بخش مغز و اعصاب 
و ساير نيروهاى سخت كوش بيمارستان امام رضا (ع)

 تشكر نموده، توفيق و مزيد عزت شان را خواستاريم.

«اوست پايدار»مشهد - خانواده اشپكانى

به مناسبت هفتمين روز درگذشت همسر و مادر عزيزمان 

مرحومه انيس آغا ثقفى 
جلسه بزرگداشتى جمعه 94/6/27 از ساعت 10 الى 11 صبح

 در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى باعث شادى روح 
آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

شكوهى راد (نقره اى) ، ثقفى ، شهابى ، ساالرى ، حسنى و ساير بستگان

كل من عليها فان

شرمم كشد كه بى تو نفس مى كشم هنوز

تا زنده ام بس است همين شرمساريم

به مناسبت اولين سالگرد عروج مادر بزرگوارمان 

مرحومه حاجيه حديقه اورنگى 
«همسر شادروان حاج محمد تقى اربابى»

 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/26  از ساعت 15 الى 16 

در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

 حضور شما بزرگواران موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده اربابى و فاميل وابسته

سپاس بيكران پروردگار مهربان را كه دشوارترين روزهاى زندگى مان را مرهون لطف عزيزانى 

نمود كه حضور گرم و صميمانه شان موجب شد تا غم 

هجران عزيز از دست رفته مان را شكيباتر تحمل كنيم. 

  بدينوسيله از ابراز همدردى و عنايت تمام عزيزان 

 و بزرگانى كه در مراسم تشييع و سوگوارى آن مرحوم 

ما را يارى نمودند، تقدير و تشكر مى گردد

 و به استحضار مى رساند:

به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان 

و همسرى دلسوز مرحوم مغفور 

حاج سيد رسول موسوى
 " بازنشسته هالل احمر" 

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/26 از ساعت 17 الى 18

 در محل حسينيه گازاريها " واقع در ميدان دوم مدرس" برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده هاى موسوى و ساير بستگان

سرور معظم جناب آقاى عبدا... شكوهى راد
آقايان دكتر سعيد ، مهدى ، مجيد و سركار خانم دكتر مژده شكوهى راد

 درگذشت همسر و مادر عزيزتان زنده ياد

 مرحومه انيس آغا ثقفى را خدمت شما تسليت گفته ، غفران الهى براى آن مرحومه 
و صبر جميل براى شما آرزومنديم.

خانواده هاى: نقره اى ، طيبى نژاد

به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

شادروان كرباليى حاج احمد مالئى 
خادم با اخالص حضرت ابوالفضل العباس (ع) 

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/6/26 از ساعت 16 الى 17 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده مرحوم

سرور معظم جناب حاج آقا ناصرى
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

درگذشت بانوى مومنه ، مادر ارجمندتان را خدمت جناب عالى

 و جناب آقاى دكتر ناصرى و ساير بازماندگان محترم

 تسليت عرض نموده، خود را در غم بزرگ تان شريك مى دانيم.

مديران و كاركنان صنايع كاشى نيلوفر

جناب آقاى على سلطانى فر
مديرعامل محترم شركت تعاونى مسكن 04 بيرجند

انتخاب شايسته آن تعاونى را به عنوان شركت تعاونى برتر ملى و 
استانى در سال 1393 كه نشان از زحمات جناب عالى و همكاران 

محترم تان مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نمايم.

ياسر بهدانى- مديرعامل شركت ساختمانى دژ آسه شرق

در آستانه سفر معاون اول رئيس جمهور به استان انجام شد

بازديد چندباره استاندار از پروژه هاى آماده افتتاح
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دشمن به  دنبال نفوذ سياسى در مراكز 

تصميم گيرى و تصميم سازى است

 (ادامه از صفحه اول) حضرت آيت ا... خامنه اي کلمه 
و  تشکيالت  و  سازمان  داشتن  معناي  به  را  «سپاه» 
نظم و انضباط دانستند و خاطرنشان کردند: براي هيچ 
سازمان و نهادي همچون سپاه وظيفه سازماني براي 
پاسداري از انقالب اسالمي به عنوان عزيزترين حادثه 

تاريخي و جاري کشور، تعريف نشده است. 
رهبر انقالب اسالمي، «پيرنشدن و تجديد حيات» از 
طريق رشد و تعميق و «تربيت عناصر جديد، کارآمد 
و فهيم» را از جمله الزامات تشکيالت سپاه برشمردند 
جديد،  دروني  عناصر  تربيت  بر  سپاه عالوه  گفتند:  و 
قرار  دستگاههاي مختلف  در خدمت  که  عناصري   با 
 مي دهد بر آن مجموعه ها و تشکيالت تأثيرگذاري 
مي کند و انسانهاي مؤثري را رشد مي دهد. ايشان يکي 
ديگر از ابعاد مفهوم «پاسداري از انقالب» را مورد تهديد 
بودن انقالب، برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر تهديدي 
وجود نداشت، پاسداري از انقالب لزومي نداشت، پس با 

توجه به وجود تهديدات، بايد آنها را شناخت.
حضرت آيت ا... خامنه اي با تأکيد بر اينکه يکي از 
وظايف اصلي سپاه، رصد دائِم مسائل داخلي، منطقه اي 

 

و بين المللي به منظور شناخت تهديدهاست، گفتند: 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي يک سازمان سر به زير 
اداري خود نيست بلکه يک ناظِر  و سرگرم کارهاي 

آگاه و بينا و متوجه مسائل داخلي و خارجي است.
ايشان اهميت مجموعه اطالعات سپاه را در اين بخش 
يادآور شدند و افزودند: مجموعه اطالعات سپاه بايد 

بطور دائم مسائل را رصد و تهديدها را شناسايي کند.
ايشان با اشاره به اينکه يکي از راههاي نفوذ دشمن، 
ايجاد خلل در باورهاست، افزودند: راه مقابله با چنين 
مستحکم  منطق  به  سپاهيان  شدن  مجهز  نفوذي، 
انقالب از طريق افزايش قدرت اقناعي، منطقي و بياني 

در مورد انقالب اسالمي است.
يکي  را  دشمن  شناخت  اي  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
ديگر از ابعاد «پاسداري از انقالب» برشمردند و گفتند: 
آن  استکبار جهاني و مظهر کامل  از دشمن،  منظور 
آمريکاست که رژيم هاي مرتجع و انسان هاي ضعيف 
با  انقالب همچنين  النفس، عوامل آن هستند. رهبر 
تأکيد بر ضرورت توجه کامل سپاه پاسداران به همه 
از جمله  نفوذ،  براي  افزودند: تالش دشمن  تهديدها 

تهديدات بزرگ است. 
ايشان افزودند: نفوذ اقتصادي و امنيتي البته خطرناک 
سياسي  نفوذ  اما  دارد  سنگيني  پيامدهاي  و  است 
که  است  باالتري  بسيار  خطر  دشمن،  فرهنگي  و 
با تأکيد بر  همه بايد مراقب آن باشند. رهبر انقالب 
ضرورت بيداري عمومي در مقابل ترفندهاي دشمنان 
افزودند: آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد 
مسئوالن  و  ملت  اما  کنند  محقق  را  اهدافشان  که 
خواب  به  درباره  بيگانگان  شيطاني  اميد  نمي گذارند 

رفتن ملت، در دل دشمن پا بگيرد.
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يک منبع آگاه در گفتگو با فارس در مورد قيمت شکر، گفت: دو پيشنهاد براي تعيين قيمت شکر وجود دارد، يکي اينکه قيمت 
اين محصول تک نرخي شود و يا دو نرخي که اگر دو نرخي باشد، مبلغ يارانه اي که دولت به اين محصول اختصاص مي دهد، 
کمتر از سال گذشته خواهد بود. وي افزود: پيشنهاد وزارتخانه براي قيمت هر کيلوگرم شکر به دولت ٢٦٠٠ تومان است.

  يارانه شكر كم مى شود/ اعالم قيمت شكر در روزهاى آتى

امروز ٢٦ شهريور ١٣٩٤ مصادف با
 ٣ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١٧ سپتامبر ٢٠١٥

سلطه  عصر  مشروطه،  چهارم  دوره  آغاز   
آمريكا بر ايران (١٣٢٠ ش) .

تشكيل نيروهاي سه  گانه در سپاه پاسداران به 
فرمان امام خميني(ره) (١٣٦٤ ش).

در  مكه  به  اصحاب  و  اكرم(ص)  پيامبر  ورود 
سفر حجة الوداع(١٠ ق).

شهير  دانشمند  بيروني»  «ابوريحان  تولد 
ق). مسلمان(٣٦٢ 

بزرگ  شاعر  شرواني»  «خاقاني  تولد 
ايراني(٥٢٠ ق).

رحلت آيت ا... «شيخ حسين رشتي نجفي» از 
مراجع شيعه(١٣٤٨ ق).

فقيه  خراساني»  هاشم  مالمحمد  «حاج  رحلت 
و مورخ بزرگوار شيعه(١٣٥٢ ق).

و  «صبرا  اردوگاه هاي  فلسطينيان  قتل عام 
(١٩٨٢م). رژيم صهيونيستي  توسط  شتيال» 

تهاجم ارتش سرخ شوروي به لهستان در آغاز 
جنگ جهاني دوم (١٩٣٩م).

 وقوع فاجعه «سپتامبر سياه» و كشتار فلسطيني ها 
توسط شاه حسين اردني (١٩٧٠م).

تقويم مناسبت هاى  روز

توسعه پايگاه هاى تغذيه سالم در مدارس
 

مديرکل امور سالمت وزارت آموزش و پرورش از توسعه 
پايگاه هاي تغذيه سالم در مدارس خبر داد و گفت: سال 
توزيع  ممنوعيت  مدارس  درصد   ٨٠ حدود  گذشته 
خوراکي هاي غيرمجاز را رعايت کردند، مابقي مدارس 
نيز تذکر گرفتند. ضياءالديني در گفتگو با ايسنا، به تفاهم 
نامه مشترک با وزارت بهداشت و سالم سازي بوفه ها نيز اشاره و عنوان کرد: 
سال گذشته پايگاه هاي تغذيه سالم پوشش خوبي در کشور داشت و اين پايگاه ها 
امسال توسعه مي يابند تا بتوانيم خوراکي هاي مجاز را ارائه و دانش آموزان را به 
مصرف غذاهاي سالم تشويق کنيم. وي با بيان اينکه متاسفانه آمار چاقي در 
دانش آموزان باالست، اظهار کرد: آگاهي دهي و آموزش به دانش آموزان درباره 

بيماري هاي غيرواگير چون ديابت و چاقي در دستورکار قرار دارد.

راه اندازى بانك صنايع كوچك براى
 رونق كارآفرينى

 
بانک  راه اندازي  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
و  داد  خبر  کارآفريني  رونق  براي  کوچک  صنايع 
گفت: هدف از راه اندازي اين بانک از سوي دولت، 
کمک به کارآفرينان و حمايت از کارآفريني است.  
 به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در خصوص ارائه تسهيالت براي 
اندازي کسب و کارهاي کوچک گفت: موسسات مختلفي در کشور  راه 
بانوان  از جمله  به متقاضيان  براي کارآفريني  دارند که تسهيالتي  وجود 
ارائه مي دهند.وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: موسسات ديگري نيز 
 در اين عرصه فعاليت مي کنند و بانک ها نيز با توجه به ظرفيت هاي خود 

مي توانند در اين زمينه حضور داشته باشند.

داشتن خودرو و خانه مالك قطع يارانه ها نيست 
 

قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از برقراري 
و  داد  خبر  خارج  در  شاغل  ايراني  کارگران  يارانه 
گفت: داشتن خودرو و خانه به تنهايي مالک قطع 
يارانه نيست. فيروزآبادي در گفتگو با ايسنا، درباره 
براي حذف  مالک هايي همچون مسکن و خودرو 
يارانه ها اظهار کرد: وزارت کار هنوز وارد اين حوزه ها نشده اما در مجموع تحت 
عنوان وسع، ميزان قدرت هزينه کرد را با معيارهاي تحت اختيار اندازه گيري 
مي کند.وي همچنين از برقراري يارانه کارگران شاغل در خارج کشور خبر داد 
و گفت: بخشي از ايرانيان خارج، کارگران شاغل در کشورهاي ديگر بودند که 
خانواده هايشان ساکن ايران هستند و خودشان در خارج کشور شاغلند ولي از 

لحاظ سطح زندگي در حدي نبودند که از يارانه محرومشان کنيم. 

و  آموزش  وزارت  پشتيباني  و  مديريت  توسعه  معاون 
بيمه  گرفتن  قرار  پوشش  اينکه تحت  بيان  با  پرورش 
است،  اعتبار  تامين  به  منوط  بازنشسته  فرهنگيان 
اول  از  فرهنگيان  تکميلي  بيمه  جديد  قرارداد  گفت: 

مهر منعقد مي شود.
 سيد محمد بطحايي در گفتگو با مهر، درباره تکليف 
بيمه  مهلت  کرد:  بيان  فرهنگيان،  تکميلي  بيمه 
تکميلي فرهنگيان تا پايان شهريور است. وي افزود: 
انجام  ارزيابي هاي  طبق  جديدي  قرارداد  مهر  اول  از 
منعقد  مي کنيم،  انتخاب  که  بيمه اي  شرکت  با  شده 
پشتيباني  و  مديريت  توسعه  معاون  کرد.  خواهيم 
بيمه  قرارداد  کرد:  تصريح  پرورش  و  آموزش  وزارت 

بتوانيم  تا  ۵ ماهه منعقد کرديم  را  تکميلي دوره قبل 
ببنديم  جديدي  قرارداد  تحصيلي،  سال  شروع  با 
آمده،  عمل  به  ارزيابي هاي  طي  کرد:  بيان  .بطحايي 
به  نسبت  تکميلي  بيمه  از  فرهنگيان  رضايت  سطح 

است. يافته  افزايش  گذشته 
وي با تاکيد بر اينکه شرکت بيمه آتيه  سازان اکنون 
به  شرکت  اين  کرد:  خاطرنشان  ماست،  کارگزار 
هزينه  و  بررسي  را  ما  پزشکي  اسناد  کارگزار،  عنوان 
بيمه شده را پرداخت مي کند و پس از آن، از وزارت 
معاون  مي شود.  دريافت  هزينه ها  پرورش  و  آموزش 
توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش 
نيز  آتيه سازان  بيمه   شرکت  مجوز  مشکل  درباره 

بيشترين  شرکت  اين  و  شده  حل  مشکل  اين  گفت: 
انجام مي دهد. را  بيمه تکميلي کشور  بخش 

بيمه  گرفتن  قرار  پوشش  تحت  درباره  بطحايي 
بيمه  کرد:  بيان  بازنشسته،  فرهنگيان  تکميلي 
آموزش  وزارت  پوشش  تحت  فرهنگيان  تکميلي 
صندوق  پوشش  تحت  بلکه  نيست  پرورش  و 
فرهنگيان  کرد:  خاطرنشان  وي  است.  بازنشستگي 
شوند  ادغام  شاغلين،  با  بودند  عالقه مند  بازنشسته 
داديم  انجام  مديريت  سازمان  با  مکاتبه  چند  ما  و 
بيمه  تا  داريم  آمادگي  شود،  اعتبار  تامين  اگر  که 
وزارت  پوشش  تحت  نيز  بازنشسته  فرهنگيان 

آموزش و پرورش قرار گيرد.

جزئيات بيمه تكميلى فرهنگيان/ شرط پوشش بيمه فرهنگيان بازنشسته

با تداوم تاخيرها در واريز يارانه هاي نقدي، 
به  نقدي  يارانه  ماه  يک  دولت  سرانجام 
ميزان بيش از ۳۴۰۰ ميليارد تومان به ۷۶ 
ميليون ايراني بدهکار شد. به گزارش مهر، 
هدفمندسازي  قانون  شد  قرار  که  روزي 
سال  آذرماه   ۲۸ روز  شود،  اجرا  ها  يارانه 
۸۹ بود. به مرور زمان دولت هر ماه چند 
تاخير  نقدي  هاي  يارانه  پرداخت  در  روز 

منجر  تاخيرها  اين  تمام  سرانجام  و  کرد 
در  کامل  ماه  يک  دولت  که  شد  اين  به 
پرداخت يارانه هاي نقدي به يارانه بگيران 
يک  اساس،  اين  بر  و  باشد  داشته  تاخير 
يارانه بگيران بدهکار شد. سازمان  به  ماه 
است  کرده  اعالم  ها  يارانه  هدفمندسازي 
نقدي  يارانه  مرحله  پنجمين  و  پنجاه  که 
جاري  ماه  شهريور   ۲۸ شنبه   ۲۴ ساعت 

خواهد  واريز  خانوار  سرپرستان  حساب  به 
شد، اين در حالي است که پنجاه و شش 
گذرد.  مي  طرح  اين  اجراي  زمان  از  ماه 
بر اين اساس با تاخير يک ماهه در واريز 
يارانه نقدي، دولت بيش از ۳۴۰۰ ميليارد 
ايراني  ميليون   ۷۶ از  بيش  به  تومان 
يارانه بگير بدهکار مي شود. علي طيب نيا 
هفته  چند  دارايي  و  اقتصادي  امور  وزير 

براي  نقدي  هاي  يارانه  واريز  روز  پيش 
دولت را «مصيبت عظما» توصيف کرد و 
با اشاره به پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان بابت يارانه نقدي ماهيانه گفت: با 
پرداخت هاي  بايد  درآمدي  شرايط  اين 
از  اين  و  دهيم  انجام  را  ها  يارانه  نقدي 
و  بوده  دولت  اين  در  ما  جدي  مشکالت 

هست.

دولت يك ماه يارانه نقدى به 76 ميليون ايرانى بدهكار شد

انتقاد رئيس اتاق بازرگانى از
  افزايش تعرفه آب و برق 

تعرفه  افزايش  به  تهران نسبت  بازرگاني  اتاق  رئيس 
آب و برق انتقاد کرد و گفت: قيمت در اين دو بخش 
در  خوانساري  شود.  تعيين  انحصاري  به شکل  نبايد 
گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه بخش آب و برق در کشور 
انحصاري است، اظهار کرد: افزايش تعرفه آب و برق 

 توسط وزارت نيرو اقدام درستي نيست.
انتقاد يك نماينده از روند

 رو به رشد بيكارى 

عليرضا سليمي دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: حرف 
ما به دولت اين است که شما نمي خواهد شغل ايجاد کنيد، 
همين شغل هاي موجود را حفظ کنيد. ما با يک روند رو به 
رشد بيکاري در کشور روبرو هستيم.اين نماينده مجلس 
همچنين از نحوه  اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در 
دولت يازدهم انتقاد کرد و گفت: دولت يارانه بخش توليد 
را نداده است. همان طور که دولت قبل قانون هدفمندي 
يارانه ها را به طور کامل اجرا نمي کرد، اين دولت هم دقيقا 

پايش را جاي پاي دولت قبلي گذاشته است.

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

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

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم اقدس رضائى با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى امضا شده تقاضاى كتبى جهت دريافت المثنى 
ثبتى  از ششدانگ پالك  مشاع  دانگ  مالكيت يك  گرديده سند  مدعى  و  نموده  مراجعه  اداره  اين  به  اول  نوبت 

1820/317/2951 و 1934 و 1935 - اصلى واقع در بخش 11 قاين به علت نامعلوم مفقود شده است فلذا با بررسى ثبت دفاتر 
امالك و پرونده ثبتى معلوم گرديد كه يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب واحد آپارتمان به پالك فوق ذيل ثبت 18697 صفحه 
154 دفتر 115 به نام اقدس رضائى فرزند حاجى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و دفتر امالك سابقه اى بيش از اين 
ندارد. لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 80/11/8 يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد كه هركس 
نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده كه در اين آگهى ذكر نشده و  يا  مدعى سند مالك نزد خود مى باشد بايد تا  10 روز 
پس از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تنظيم نمايد و اگر ظرف مهلت 

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

تاريخ انتشار: 94/6/26

على صفايى فر- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاينات
 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

يادى از شاعر اهل بيت (ع)

 على اصغر اكبرى 
در روز شعر و ادب پارسى

 جاى پدربزرگ پارسى گوى مان خالى ...
هيچ واژه اى، هيچ غزلى را نمى توان براى تو سرود. تو كه خياط شده اى 
واژه ها را وصله كردى تا جاودانه باشى. شعرهايت را مثل همان تار و پود 
قالى هاى ريزه ماهى نخ به نخ چيده اى تا جاودانه باشى. مهربانم، ديگر 

 از آن خانه و آن طاق هاى رنگى ، از عطر چاى مادربزرگ و آن خاطره ها اثرى نيست، فقط واژه ها مانده اند 
سرو بلند قامت من، آسوده بخواب آسوده در بستر خاك به ابديت برو، نبض واژه هايت هنوز مى زند شعرها 

هميشه بيدارند. حال همه ما خوب است فقط جاى تو خالى است همين...

سروده على اصغر اكبرى (دستان)
از زندگى امروز به تنگ آمده ام                      با بخت بد خويش به جنگ آمده ام

عشق صنمى برد ز سر هوش مرا                    من عاشـق چشمـان قشنگ آمده ام 
از دست رفيقان شده ام زار و نحيف                گوينـد كه مـن با دل تنـگ آمده ام
عمرم بگذشت عشق به پايان نرسيد                   افسـوس كه در كـام نهنـگ آمده ام
از كف ساقى ايام گرفتم ساغر                    مست گرديده و بر جنگ پلنگ آمده ام
ساقيا هرچه شده باده گل رنگ بيار             باز گوييـد حريفـان به شرنـگ آمـده ام
حال دستان شده از باده گلبن سرمست       چون مبارز بنگر به دشت جنگ آمده ام

شله مشهـدى يـاس (عدل)
« صبح جمعه هر هفته»

در ضمن  سفارشات شله براى تمامى مراسم (ختم ، زيارت عاشورا ، تعزيه و...) پذيرفته مى شود.
نبش عدل 18     32204431  - 09155610366 - رمضانى

 1- آپارتمان 110 مترى – صفر- تخليه – سند آزاد- طبقه ششم- حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس
 165 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر   30 رهن تا 50 ميليون مى توان وام گرفت

2- واحد 380 مترى دوبلكس شيك - خيام -  600 ميليون -  معاوضه با واحد كوچكتر
3- مغازه درحال ساخت 30 متر زمين 60 متر بنا (زيرزمين و كف) حاشيه بيست مترى خيام -  160 ميليون

4- واحد 130 مترى بيست مترى دوم مدرس - شيك -  200 ميليون يا معاوضه با كوچكتر
5- وياليى 90 متر زمين 120 متر بنا - قابل بازسازى – مدرس 21 -  120 ميليون

6- پيش فروش سپيده كاشانى -  100 مترى - آورده اوليه 36 ميليون
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پنجشنبه* 26 شهريور 1394* شماره 3321
در جواب دوستى كه به خاطر دريافت سود بيشتر 3

بدون برنامه پولش رو به ميزان داده و االن از 
دولت تدبير و اميد گله داره عرض مى كنم اين 
پديده و ميزان از چندين سال گذشته اقداماتى داشته 
قدرت  با  كه  نداشت  نظارت  هم  دولت  اين  اگر  اند 
به كارشان ادامه مى دادند و چند سال بعد بدبختى 

چندين برابرى حاصلش بود...
915...608
سالم در ستون يادداشت در مورد ترافيك نوشته بوديد 
خواستم يادآورى كنم در خيلى از شهرها براى حل 
معضل ترافيك عالوه بر تعريض معابر به جاى 
ميدان از چهارراه و تقاطع هاى غير همسطح 
استفاده ميشه در بيرجند هم مهر 93 قرار بود تقاطع 
پاسداران و ارتش غير همسطح بشه كلى هم با ساز 

وكرنا اعالم شد ولى شهردارى كارى نكرد.
915...608

با سالم چرا شركت گاز فكرى براى گازكشى 
دورترين  حاالكه  كند؟  نمى  فارس  خليج  بلوار 
روستاها گاز دارند چرا ما در داخل شهر آن هم مركز 

استان گاز نداريم!! زمستان نزديك است...
915...425

حد  فايده  شهيد  بلوار  در  مسئوالن  چرا  سالم. 
تا چهار  آپارتمان هاى نظام پرستارى  فاصل 
سمت  به  باال  سرعت  با  خودروها  كه  انقالب  راه 
يا  تابلو  نصب  به  نسبت  آيند  مى  راه  چهار 

سرعتگير اقدام نمى نمايند. با تشكر.
915...947

و  گاز  و  نفت  مخازن  اينقدر  كه  كشورى  چرا 
معادن سنگ و طال و مس و ... دارد مردمش 
مردمش  دارند؟چرا  ها  عاطفه  جشن  به  نياز 
براى واريز يارانه لحظه شمارى مى كنند؟چرا 
جوانانش بيكار و نااميد و بى انگيزه شده اند؟
915...842

ركات  محور  آسفالت  كه  حاال  راه  محترم  اداره 
براكوه به اين زودى به پايان نمى رسد لطفاً   مسير 

قبلى را حداقل ماهى يك بار تسطيح كنيد.
915...748

سالم با توجه به اقبال جوانان به ورزش واليبال لطفاً 
ثامن و دولت مكانى  آزادى،  در بوستان هاى 
جهت زمين واليبال درنظر گرفته شود تا مورد 

استفاده عالقه مندان قرار گيرد. باتشكر
915...804
سالم آوا. لطفا به گوش مسئوالن شهردارى برسان 
ما تو خيابان پانزده خرداد براى تابلوى سر در 
مغازه كلى عوارض مى دهيم اما اين جوشكارها، 
معبركردن  رو سد  پياده  تمام  كارها  كابينت  نجارها، 

كسى به هاشون كار نداره!
936...390
سالم آوا. از اداره كل استاندارد مى خوام بپرسم 
كه پولى كه بابت ترازو مغازه مى گيرند به چه 
حسابى ريخته ميشه؟ با اين پول كه هزاران ترازو 
در مغازه ها مى باشد آيا مى دانند كه چند مغازه مى 

شود با اين پول ها دوباره راه انداخت...
919...437
باجه  را  ابوذر  تا  جماران  مسير  لطفاً  باسالم. 
ها  راننده  چون  بگذاريد  اتوبوس  كارت  شارژ 
اصًال  برخوردها  و  دارند  دعوا  مسافران  با  هميشه 

شايسته شهروندان و رانندگان نيست.
915...061
با تشكر از شهردارى اسديه كه در شهر اسديه 
هم  ها  بچه  جمعيت  و  آوردند  بازى  سرسره  2عدد 
زياد است  اگه خواسته باشيم بچه هامون رو ببريم 
بتونند  تا  باشند  صف  داخل  ساعت  چند  بايد  پارك 

نوبتشون بشود...
937...142
از اداره راه و برق تقاضا داريم نسبت به روشنايى 

ورودى دستگرد از جاده اصلى اقدام فرماييد.
915...594 

تظاهرات مردم خراسان جنوبى در محكوميت يورش ددمنشانه نظاميان صهيونيست به مسجداالقصى همزمان با 27 شهريورماه در بيرجند برگزار 
مى شود. شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى با صدور اطالعيه اى، يورش ددمنشانه نظاميان رژيم صهيونيستى به مسجداالقصى 
را محكوم كرد و از عموم هم استانى هاى آزاده، حق طلب و شريف استان خواست تا با حضور خود در تظاهرات بعد از اقامه نماز جمعه در سراسر 

استان انزجار خويش را از رژيم سفاك صهيونيستى اعالم نمايند.

به گفته كارشناسان هر طالق هفتاد آسيب اجتماعى 
را وارد جامعه مى كند و بيمارى مسرى است كه براى 
پيشگيرى از آن نياز به آموزش و توليد پادزهرهايى از 

جمله تقويت مهارت هاى زندگى زوجين است

ازدواج از نظر اسالم پيمان مقدسى است كه برقرارى آن بر 
اساس مقررات، آداب و رسوم صورت مى گيرد اما اين روزها 
برخى هدف از ازدواج كردن را در وادى و مسأله ديگرى 
مى كنند  معنا  ماديات  ساير  و  مقام  ثروت، كسب  جمله  از 
خداوند  كه  ازدواج  نهايى  از هدف  كامًال  است  ممكن  كه 
معين كرده فاصله بگيرند. اين روزها اگر سرى به راهروهاى 
دادگاه خانواده بزنيم مردان و زنانى را مى بينيم كه در تالشند 
تا هرچه زودتر اجازه حك شدن مهر «باطل شد» را روى 
عقدنامه هايشان بگيرند، مهرى كه به قول خودشان حكم 
ارائه   رهايى از يك زندگى تلخ و سراسر كشمكش است. 
مهر، محبت و همبستگى عميق زوجين نسبت به يكديگر، 
عالوه  بر شكوفايى استعدادها و دستيابى به آرامش درونى، 
از بسيارى فسادها، انحراف ها، سردرگمى ها، بى بندوبارى ها، 
خالف ها، جنايت ها جلوگيرى مى كند اما امروز شاهد هستيم 
بسيار جوانانى كه ره يك ساله را يك شبه طى مى كنند و 
يا خانواده هايى كه به داليلى مبهم كانون گرم زندگيشان را 

منزلگه رعب و وحشت مى كنند.

 از هر100 ازدواج، 12 مورد ختم به طالق شد

از  مهر،  با  گفتگو  در  جنوبى  ثبت احوال خراسان  مديركل 
ازدواج در استان طى پنج ماه  ثبت 3 هزار و 647 واقعه 
گذشته خبر داد و گفت: اين تعداد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كاهش 1.14 درصدى را نشان مى دهد. وى 
مناطق  در  مورد   255 و  هزار   2 تعداد  اين  از  كرد:  بيان 
شهرى و يك هزار و 392 واقعه نيز در مناطق روستايى 

به ثبت رسيده است.

افزايش 8.94 درصدى طالق در استان

 پور حسين به ثبت 454 طالق در استان طى اين مدت 
اشاره كرد و افزود: تعداد طالق هاى ثبت شده نيز نسبت به 
سال گذشته 8.94 درصد افزايش يافته است. وى با اشاره 
به ثبت 342 واقعه طالق در مناطق شهرى، عنوان كرد: 
در مناطق روستايى نيز در اين بازه زمانى تعداد 109 طالق 
ثبت شده است. وى، نسبت طالق به ازدواج را 12.4 عنوان 
منجر  مورد   12.4 ازدواج   100 هر  برابر  در  گفت:  و  كرد 
به طالق شده است. وى بابيان اينكه در پنج ماه گذشته 
بيشترين ازدواج مردان بين گروه سنى 20-24 سال با رقم 
ازدواج  بيشترين  كرد:  بيان  است،  بوده  و 768  هزار  يك 
زنان نيز در اين مدت در گروه سنى 15 تا 19 سال با رقم 

يك هزار و 411 مورد بوده است.

بيشترين طالق ها
 مربوط به زوجين هم سن بود

پور حسين اضافه كرد: بيشترين درصد ازدواج هاى ثبت شده 
با رقم 12.8 درصد مربوط به زوج هاى است كه هم سن 
هستند و اقدام به تشكيل زناشويى كرده اند. به گفته وى 
در اين فاصله زمانى، بيشترين درصد طالق هاى ثبت شده 
با رقم 13.1 درصد مربوط به زوج هاى هم سن بوده است. 
در  اينكه  به  اشاره  با  ثبت احوال خراسان جنوبى  مديركل 
51.4 درصد از طالق هاى ثبت شده، طول زندگى مشترك 
بين زوجين كمتر از چهار سال بوده است، بيان كرد: 12.9 
درصد از طالق هاى ثبتى، زوجين داراى زندگى مشترك 
كمتر از يك سال، 14 درصد داراى زندگى مشترك بين 
1-2 سال، 13.5 درصد بين 2-3 سال و 11.1 درصد نيز 

بين 3-4 سال بوده است.

زياده خواهى، جايگزين محبت مى شود

روز به نيمه رسيده است و بادهاى گرم درد شالق گرماى 

پس كوچه هاى  كوچه   در  مى كند.  دوچندان  را  شهريور 
خيابان انقالب بيرجند قدم مى زنم و در پى يافتن سكينه، 
از  مشترك  زندگى  سال  ده  از  بعد  كه  ساله اى   30 خانم 
ديگرى  از  پس  يكى  را  خانه ها  است،  جداشده  شوهرش 
آلبالويى رنگ  درى  خاكى،  كوچه  انتهاى  مى كنم  رصد 
را  در  زنگ  آمده ام.  درست  مى زنم  حدس  است  نيمه باز 
مى فشارم خانمى با دست هايى نحيف و سياه به استقبالم 

مى آيد. خودم را معرفى مى كنم.
و  مى كند  باز  را  صدايش  راه  سرفه  چند  با  غ  سكينه.   
مى افزايد: زياده خواهى، چشم و هم چشمى و  بى تعهدى 
زوجين نسبت به وظايفى كه دارند اين روزها به بسيارى از 
خانواده ها آسيب وارد كرده است. وى به علت جدا شدنش 
اشاره مى كند و مى گويد: شوهرم بعد از ازدواج به خوش 
گذارنى خويش مشغول بود و همنشينى با همسر و فرزند 
برايش بى معنا بود. سكينه كه سعى دارد با نفس عميقى 
لرزش صدايش را محو كند، ادامه مى دهد: خيلى از مردها 
و شايد ما زنها هنوز ياد نگرفتيم كه چه وظايفى در قبال 
يكديگر داريم و زندگى مدرن و اينترنتى تأثير نامطلوبى بر 

روى ما گذاشته است.

از فقر فرهنگى تا ازدواج هاى اجبارى

چند خيابان آن طرف تر به سراغ خانه اى مى روم كه مانند 

افراد درونش، بى پالك و بى نشانه است. دختركى از الى 
از  داريد؟  كار  كه  با  مى گويد:  و  مى كشد  سرك  اتاق  در 
از عقد طالق گرفته  او كه به گفته خودش چند ماه بعد 
است مى خواهم چند لحظه اى وقتش را به من بدهد. مرا 
به داخل خانه دعوت مى كند اتاقش در انتهاى راهرو زير 
راه پله اى در كنار چاله عميقى كه سستى خانه را دوچندان 
به  ناموفق خود  ازدواج  درباره  راضيه. ب  دارد.  قرار  كرده 
من مى گويد: 18 ساله بودم كه در مراسمى ساده به عقد 
پسرعمه ام درآمدم و بعد از گذشت چند ماه طالق گرفتم. 
از دليل طالقش مى پرسم، نگاهش را به در حياط مى دوزد 
و مى گويد: از بچگى در خانواده اى كم درآمد بزرگ شدم و 

به دليل ضعف مالى در سن پايين ازدواج كردم. 
وى مى افزايد: پدر و مادرم افرادى ساده دل و با سواد پايين 
هستند كه ازدواج را ايجاد كانون گرم مى دانند اما هيچ كدام 
با  را  اشك هايش  راضيه  نكردند.  فكر  شوهرم  گذشته  به 
آستين قرمزرنگش پاك مى كند و مى گويد: حميد قبل از 
به دخترعمويش داشت و در  زيادى  با من عالقه  ازدواج 
زندگى زناشويى با من از معرفت بويى نبرده بود و مدام با 
رفتارهاى سردش مرا مالمت مى كرد و لذا همين موضوع 

موجب شد تا به زندگى زناشويى خود پايبند نباشد.
ادامه مى دهد: اگر در خانواده اى فرهنگى بزرگ شده  وى 
سرنوشتم  شايد  داشتيم  بيشترى  سواد  والدينم  و  بودم 

به گونه اى ديگر رقم مى خورد.

اعتياد پدرم مرا وادار به ازدواجى نامناسب كرد

سال   19 از  كمتر  كه  است  ديگرى  دختر  ى  محدثه. 
ابتدايى  كالس هاى  تا  را  نوشتن  و  خواندن  و  دارد  سن 
فراگرفته است. به گفته خودش پدر و مادرش نيز در سن 
كم ازدواج  كرده بودند و در نهايت به خاطر اعتياد پدر از 
هم  جداشده اند. نگاه معصومانه اش را كه حكايت از دردى 
دارد كه يك تنه به دوش مى كشد را به زمين مى دوزد و 
مى گويد: به خاطر اعتياد پدرم در سن 14 سالگى با شاگرد 
مغازه همسايه مان ازدواج كردم. وى محمدعلى را حاصل 
ازدواجش مى داند و مى گويد: باوجود اين فرزند بارها قصد 
كرده ام طالق بگيرم چراكه شوهرم نيز به سمت سيگار و 
مواد مخدر روى آورده است. محدثه مى افزايد: اگر پدرم 
معتاد نبود، مادرم نيز جدا نمى شد و من در شرايط سخت 
مجبور به ازدواج نامناسب نمى شدم ولى افسوس كه بايد 
زندگى  مشكالت  با  دانشگاه،  صندلى  بر  نشستن  به جاى 
بجنگم. از وى خداحافظى كرده و از كوچه تنگ و باريك 

انقالب به خيابان اصلى مى رسم.
مسيرم را به سمت خيابان جمهورى كج مى كنم تا دقايقى 
پاى درد و دل رضا، همان پسر 22 ساله اى كه توسط يكى 

از فاميل معرفى شده بود، بنشينم.

چشم و هم چشمى همسرم 
كانون زندگى ام را ويران كرد

در خانه اى كوچك كه سرشاخه هاى درخت عناب از داخل 
حياط سر به آسمان نهاده اند را مى كوبم. مردى با دستانى 
كه جاى سوختگى و تاول تركيده بود، درب را مى گشايد. 
خودم را معرفى مى كنم صداى گريه دختربچه اى از پنجره 

باز اتاق به گوش مى رسد.
رضا. پ مرا به داخل خانه دعوت مى كند و خود نيز به داخل 
اتاق مى رود. دقايقى بعد با دختربچه اى سه ساله برمى گردد 

و با چهره اى گشاده به سؤال هايم جواب مى دهد.
موهاى  به  دستى  مى پرسم.  مادرش  و  مهسا  دخترش  از 
دخترش مى كشد و مى گويد: همسرم بعد از سه سال زندگى 
مشترك من و دخترم مهسا را ترك كرد. وى نفس عميقى 
مى كشد و مى افزايد: چشم و هم چشمى هاى همسرم كانون 
زندگى ام را فروريخت و آرزوهاى سفيدم را سياه كرد. وى 
ادامه مى دهد: پول خوشبختى نمى آورد و اين جمله را بارها 
دوستش حسادت  زندگى  به  كه  او  اما  گفته ام  به همسرم 
داشت معتقد بود كه فرش زيرپايمان بايد از جنس پول باشد. 
وى اظهار پشيمانى مى كند و مى گويد: دوسال قبل از ازدواج، 
با همسرم رابطه داشتم و در طى اين مدت عشقى شديد به 

وجود آمد و باعث شد كه فقط خوبى هايش را ببينم.

خراسان جنوبى، در طالق پيشتاز است

در  گذشته  هفته  جنوبى  خراسان  دادگسترى  كل  رئيس 
شوراى فرهنگ عمومى، اعتياد را عامل اصلى روى آوردن 
به طالق دانسته و افزود: خراسان جنوبى دومين استان در 
توجه ويژه دستگاه ها  نيازمند  باالى طالق است كه  آمار 
در  حقوقى  پرونده هاى  بيشترين  كرد:  بيان  صيفى  است. 
اين حوزه مربوط به خانواده ها است، ازدواج هاى زودهنگام 
و نامنانسب در استان رو به افزايش است و اين در حالى 
است كه حجت االسالم امرا... گيو نهاوندى استاد حوزه و 
دانشگاه نيز در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان اظهار 
نخست سال جارى 363 طالق  در چهارماهه  بود:  كرده 
در خراسان جنوبى به ثبت رسيده است كه اين آمار بسيار 
نگران كننده است. وى خواستار توجه ويژه مسئوالن به 
روند افزايش طالق در استان شد و افزود: طبق اين آمار 
به ازاى هر 100 ازدواج در استان، 12.6 طالق ثبت شده 
هر  كرد:  بيان  طالق،  آسيب هاى  به  اشاره  با  وى  است. 
طالق هفتاد آسيب اجتماعى را وارد جامعه مى كند و عالوه 

بر اين، طالق يك بيمارى مسرى است.
ازدواج هاى  افزود:  ادامه  در  نهاوندى  گيو  االسالم  حجت 
نامناسب باعث افزايش طالق مى شود و در اين زمينه بايد 

آموزش هاى الزم از ابتدا در خانواده ها داده شود.
افزايش  آسيب  با  مقابله  افزود:  و  كرد  نگرانى  اظهار  وى 

طالق عزمى ملى مى طلبد و همه دستگاه ها در استان و 
كشور بايد فكرى اساسى بيانديشند.

عدم شناخت زوجين از يكديگر، عامل طالق

بين  در  طالق  دليل  نيز  خانواده  امور  كارشناس  يك 
دانست  ازدواج  از  قبل  صحيح  تحقيقات  عدم  را  زوج ها 
و  اعتقادات  و  اخالق  روحيات،  نظر  از  انسان ها  گفت:  و 
به  و  متفاوتند  يكديگر  با  اجتماعى  و  فرهنگى  سطح 
بروند  سقف  يك  زير  هم  با  اينكه  از  قبل  دليل  همين 
ادامه  پور  نخعى  باشند.  داشته  آگاهى  هم  به  نسبت  بايد 
مى دهد: نمى گوييم كه رفتار آنها بايد دقيقًا منطبق با هم 
باشد بلكه بايد ويژگى هاى آنها به هم نزديك باشد. وى 
عدم شناخت صحيح زوجين بعد از ازدواج را هم از ديگر 
عوامل مهم طالق عنوان كرد و افزود: زوجين بايد بعد از 
ازدواج تفاوت ها و مشكالت يكديگر را درك كنند و آن را 
بپذيرند. وى دخالت هاى بيجاى اطرافيان را عامل ديگرى 
در ايجاد زمينه طالق دانست و اظهار كرد: گاهى اوقات 
پدر و مادر از روى دلسوزى مواردى را مطرح مى كنند كه 
مى توانند به عنوان دخالت در زندگى تلقى شود، درحالى 
باشند. داشته  هدايتگرى  نقش  بايد  همسران  والدين  كه 
كمبود  اعتياد،  عاطفى،  مسئوليت پذيرى، طالق  عدم  وى 

و  روانى  حمايت هاى  عدم  بيكارى،  زندگى،  مهارت هاى 
عاطفى را از عوامل ثانويه طالق بين زوج ها ذكر كرد.

 دستگاه هاى فرهنگى وارد ميدان شوند

دستگاه هاى  اينكه  بيان  با  خانواده  امور  كارشناس  اين 
طالق  از  پيشگيرى  حوزه  در  سنگينى  وظيفه  فرهنگى 
 دارند، افزود: نياز است دستگاه هاى فرهنگى با برنامه ريزى
فرهنگ  و  رسانى  اطالع  پور  نخعى  شوند.  ميدان  وارد 
زوجين  براى  آموزشى  كالس هاى  برگزارى  سازى، 
و  راهكارها  از  را  طالق  حوزه  در  رايگان  مشاوره  و 
 اقداماتى دانست كه بايد نهادهاى فرهنگى و اجتماعى با 

برنامه ريزى مدون و مستمر به آن بپردازند.

برگزارى همايش «طرح خشنود» 
پيرامون ازدواج موفق در استان

خراسان  مساجد  دبيرخانه  پژوهش  و  آموزش  معاون 
جنوبى بيان كرد: افزايش طالق در استان دغدغه اصلى 
دستگاه هاى استان است و بايد از اين امر پيشگيرى شود.

است،  درمان  از  بهتر  پيشگيرى  اينكه  بيان  با  پور  نخعى 
اظهار كرد: بايد آموزش هاى وسيعى به خانواده ها و زوجين 
در قبل از ازدواج داده شود. وى از برگزارى همايش «طرح 
در  بيرجند  آباد  در حاجى  موفق  ازدواج  پيرامون  خشنود» 
هفته جارى خبر داد و گفت: اين طرح كه مخفف خانواده، 
ازدواج هاى  معرفى  هدف  با  است  دين  و  نشاط  شادى، 
موفق و كاهش نرخ طالق برگزار مى شود. نخعى پور ادامه 
در  نيز  در شهرستان سربيشه  اين همايش  داد: همچنين 
افراد شركت  اميد است در  برگزار مى شود و  هفته جارى 

كننده در همايش اثرگذار باشد.

شناساندن آسيب هاى ازدواج نامناسب
به خانواده ها در دستور كار است

معاون آموزش و پژوهش دبيرخانه مساجد خراسان جنوبى 
با بيان اينكه پيشگيرى از ازدواج هاى نامناسب با آموزش 
هسته  برنامه ها  از  يكى  كرد:  تصريح  مى گيرد،  صورت 
آسيب هاى  شناساندن  استان  مساجد  كانون ها  پژوهشى 
به  اشاره  با  پور  نخعى  است.  خانواده  به  نامناسب  ازدواج 
برخى  كرد:  بيان  ازدواج،  براى  غلط  فرهنگ هاى  برخى 
از عواقب و  با عدم شناخت  آداب رسوم و  به  بنا  خانواده 
ازدواجى مى دهند كه  به  نامناسب، تن  ازدواج  آسيب هاى 
بعد از چند مدت به جدايى سرانجام مى شود. وى از وجود 
45 هسته پژوهشى در استان ياد كرد و افزود: آسيب هاى 
به  و  شناسايى  هسته ها  اين  توسط  نامناسب  ازدواج 
خانواده ها معرفى مى شود. نخعى پور افزود: بعد از شناسايى 
دقيق آسيب ها به دنبال راهكارهايى براى جلوگيرى اين 

آسيب ها در راستاى كاهش نرخ طالق خواهيم بود.

الگوبردارى از فرهنگ غربى
 عامل طالق هاى امروزى

تبليغات اسالمى خراسان  مبلغين سازمان  امور  كارشناس 
جنوبى هم گفت: يكى از عوامل طالق هاى امروزى چشم 
اشتغال  و هم چشمى ها، دوستى هاى خيابانى و كمبود 
است. حجت االسالم كوثرى اظهار كرد: اگر جوانانى كه 
با مدارك بااليى هستند به دنبال مشاغلى با فن و حرفه 
خود بروند، مى شود از ميزان طالق جلوگيرى كرد. وى 
از فرهنگ غربى، عامل طالق  الگوبردارى  اينكه  بيان  با 
هاى امروزى است، بيان كرد: زندگى هاى كنونى به سمت 
لوكس گرايى روى آورده است و اين يكى از اصلى ترين 
عوامل طالق است. وى گفت: اگر جوانان اسالمى با الگو 
بردارى از بزرگان دين و با سبك زندگى اسالمى ازدواج 

كنند، عاقبت آن به طالق سرانجام نمى شود. 
نگران  جنوبى  خراسان  در  طالق  افزايش  آمارها  طبق 
دستگاه هاى  ريزى  برنامه  نيازمند  كه  اعالم شده  كننده 

فرهنگى براى جلوگيرى از اين افزايش است.

طالق، زنگار حلقه هاى طاليى ازدواج

خراسان جنوبى از طالق تب كرد

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/06/22 درباره «بهتر نيست با آغاز مدارس 
راننده هاى اتوبوسرانى با يك پيراهن متحد شكل با 
اين خود  به نظر من  باشند  آرم و عالئم يك دست 
يك نوع زيبايى دادن به شهر است...» ضمن تشكر از 
حسن سليقه شهروند محترم به استحضار مى رساند: 
است  اقدام  دست  در  الشكل  متحد  فرم  لباس  تهيه 
و مراحل تهيه و سفارش لباس ها از سوى سازمان 
اتوبوسرانى بيرجند صورت پذيرفته است كه به اميد 
خدا با آغاز سال تحصيلى جديد تمامى رانندگان داراى 

پوشش يكسان خواهند بود.

 خانواده هاى محترم

رستگار مقدم و سبزبان
 با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 حاج ابوالفضل رستگار مقدم
  را خدمت شما و خاندان معزز تسليت عرض نموده و از ايزد منان علو درجات

را براى آن مرحوم خواستاريم

 دارااليتام حضرت ابوالفضل(ع) - موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى بيرجند

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشته ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

 تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى

نمايندگى پنجره دكتر وين

مجرى نماى  فريملكس

مجرى نماى كرتين وال

آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312

قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

توليد و اجراى فوم بتنمركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى



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

پنجشنبه * 26 شهريور 1394 * شماره 3321 

برنامه «خندوانه» که قرار است ٢١ مهر از آنتن تلويزيون خداحافظي کند، اين روزها به دليل تعداد باالي کمدين ها چينش آنها را 
در کنداکتور طوري تنظيم کرده است که رقابت ها از دو کمدين به چهار کمدين برسد. به گزارش ايسنا  برهمين اساس، چهارشنبه - 
٢٥ شهريور ماه - نيز «خندوانه» ميزبان مهران غفوريان و نادر سليماني خواهد بود.

«خندوانه» يك ماه ديگر خداحافظى مى كند خواندنى ها

اولين خلبان زن بدون دست دنيا

انجمن  مشكى  كمربند  اكنون  كه  كاكس  جسيكا 
مادرزادى  است  كرده  دريافت  نيز  را  امريكا  تكواندوى 
بدون دست متولد شده و حاال در 32 سالگى به يكى 

از موفق ترين زنان امريكا تبديل شده است.

دست هاى  از  كه  مى گيرد  تصميم  14سالگى  در  او 
پاهايش  از  آن  جاى  به  و  نكند  استفاده  مصنوعى 
اينكه  نتيجه اش  بگيرد  كمك  كارها  انجام  براى 
كند  تايپ  كند،  غواصى  و  رانندگى  مى تواند  او  حاال 
مصنوعى  لنزهاى  پاهايش  با  حتى  بنوازد  پيانو   و 
چشمش را بگذارد. او كه در سال 2008 پس از سه سال 
آموزش موفق به دريافت گواهينامه خلبانى شد و نامش 
در كتاب ركوردهاى جهانى گينس به ثبت رسيد، ازدواج 
كرده و حتى در روز عروسى اش توانست قطعه اى كيك 

در دهان همسرش بگذارد.

ابررايانه اى كه زمان احتمالى
 مرگ را پيش بينى مى كند

ادعا كه  اند  ساخته  اى  ابررايانه  آمريكايى  محققان    
 مى كنند مى تواند حتى زمان احتمال مرگ يك بيمار را 

با ضريب اطمينان 95 درصد پيش بينى كند.
پايگاه اينترنتى ديلى ميل با اعالم اين خبر افزود: گفته 
مى شود كه اين ابررايانه در تشخيص بيمارى ها بهتر از 
پزشكان عمل مى كند، به طورى كه يك مركز پزشكى 
مانيتورهاى بيماران خود را به اين سيستم متصل كرده 
است. در اين ابررايانه، اطالعات حدود بيش از 250 هزار 
اين  از  و  است  بارگذارى شده  از 30 سال گذشته  نفر 
اطالعات براى تشخيص سريع بيمارى ها استفاده مى 
شود. همچنين با تجزيه و تحليل داده هاى ذخير شده، 

بيماران در معرض خطر مرگ شناسايى مى شوند.
براساس اين گزارش، تشخيص سريع بيمارى، درمان 
بالقوه موجب  سريع را امكان پذير مى كند و به طور 
نجات جان بيمار مى شود، هر چند اين سيستم مرگ 

قريب الوقوع بيمار را هم پيش بينى مى كند.
دكتر استيو هورنگ كه رياست پروژه ابررايانه را بر عهده 
كند، هر  مراجعه مى  بيمار  زمانى كه  گويد:  دارد، مى 
آنچه درباره وى مى دانيم، هم اطالعات دريافت شده 
در مالقات جديد و هم در مالقات هاى قبلى، ثبت مى 
كنيم و بعد وضعيت او را با بيماران ديگرى كه وضعيت 
ترتيب  اين  به  و  كنيم  مى  مقايسه  دارند  مشابه  هاى 
بيمارى هايى را كه در آينده ممكن است به آنها مبتال 

شود، پيش بينى مى كنيم.

4
زرد  فصل  به  شدن  نزديك  و  هوا  تدريجى  شدن  سرد  با 
زعفرانى، كشاورزان شهرستان زيركوه، دومين مرحله كاشت 

پياز زعفران را از سر گرفته اند.
زعفران كاران اين محصول را در دو مرحله كاشت مى كنند، 
ارديبهشت ماه زمانى كه علف زعفران  نخستين مرحله در 
رو به زردى و خشكى مى رود و دومين مرحله نيز از اواسط 

شهريورماه آغاز شده و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.
گرماى  دليل  به  كه  عقيده هستند  اين  بر  عده اى هم  اما 
زياد و آفتاب شديد با جابجايى، پياز زعفران در زمين ديگر، 
مى سوزد و ناقص مى شود و زمان كاشتن پياز در شهريور تا 

آبان  ماه را بهتر مى دانند.

بهترين بازدهى زعفران در زمين بكر مى باشد

اين است كه همه  اين ميان چيزى كه مهم است  اما در 
كشاورزان بر اين باورند كه پياز زعفران بايد هر پنج تا هفت 
پياز  تا هفت سال  پنج  كه  زمينى  يعنى  جابجا شود،  سال 
مورد  ويتامين  به علت كمبود  آن كاشت شده  در  زعفران 
نياز و زياد شدن پياز بايد پياز آن كنده و به زمينى ديگر 
منتقل شود.كشاورزان مى گويند بهترين باردهى زعفران در 
زمينى است كه بكر باشد و تاكنون زعفران در آن كاشت 

نشده باشد.
كوهستانى  روستاهاى  در  بيشتر  زعفران  كه  آنجايى  از 
شهرستان كاشت مى شود، كشاورزان شهرستان زيركوه به 
دليل كمى زمين ناچارند هر پنج تا هفت سال خاك زمينى 

كه پياز آن را خارج كرده اند، جمع آورى و به بيرون منتقل 
كنند و مجدد با جايگزينى خاك بكر از معادن خاك و هموار 

و مسطح كردن زمين پياز زعفران را در آن زمين بكارند.
اين كار اگر چه هزينه هنگفتى بر دوش كشاورز مى گذارد، 
درآمد  كسب  و  معاش  امرار  براى  پرتالش  كشاورزان  اما 

مجبور به انجام اين كار هستند. پس از كاشت پياز زعفران 
گل دهى آن در سال نخست بسياركم است، اما از سال دوم 
و گل يك خوانده  گفته كشاورزان علف 2  به  كاشت كه 

مى شود محصول بيشتر و بيشتر مى شود.
كارشناس جهاد كشاورزى زيركوه توصيه هايى به كشاورزان 
دارد و معتقد است: زعفران جزو گياهانى است كه چند سال 

در زمين مى ماند و بهتر است كشاورزان براى باردهى بهتر و 
برداشت بيشتر به چند نكته توجه كنند.

به گفته ابوالفضل فرخ دوست، كشاورزان بايد سعى كنند پياز 
زعفران را در زمين هاى آيش كشت كنند و هر هفت سال 
از  جابجايى  اين  در  و  كنند  اقدام  آن  جابه جايى  به  نسبت 

پيازهاى هشت گرم به باال كه قبل از كشت ضد عفونى 
بهترين زمان  اينكه  بيان  با  استفاده كنند. وى  باشد،  شده 
كاشت پياز زعفران بعد از زرد شدن علف زعفران در اواسط 
ارديبهشت و اوايل خرداد است، تصريح كرد: عمق كاشت 
پياز بايد بين 15 تا 20 سانتيمتر باشد و قبل از آبيارى اول از 

كودهاى عالى و حيوانى استفاده شود.

پيش بينى 5 تن زعفران
 از سطح زيركشت زيركوه

اراضى  از  هكتار   350 و  يك هزار  فرخ دوست؛  گفته  به 
شهرستان زيركوه زيركشت زعفران قرار دارد كه پيش بينى 
مى شود از اين ميزان زمين زيركشت حدود 5 تن زعفران 

خشك برداشت شود.
شهرستان زيركوه به علت برخوردارى از شرايط مساعد آب 
و هوايى، قنوات فراوان با آب شيرين و زمين هاى مستعد 
و مساعد يكى از بزرگترين توليدكنندگان طالى سرخ در 
استان خراسان جنوبى به شمار مى رود و محصول توليد شده 
اين شهرستان از كيفيت باال و منحصر به فردى برخوردار 
است.زعفران ماده غذايى با ارزشى است كه به مقدار كم از 
اين گياه بدست مى آيد به طورى كه از هر 100 تا 200 هزار 
گياه زعفران، حدود 5 كيلوگرم گل زعفران بدست مى آيد 
يك  به  از خشك شدن  بعد  زعفران  كيلوگرم   5 وزن  كه 

كيلوگرم مى رسد.
زعفران از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است  و يكى 
از مهم ترين خواص دارويى زعفران كه از قديم االيام مورد 

استفاده قرار مى گرفته، درمان افسردگى است .
زعفران نه تنها عوارض رنگ دهنده هاى مصنوعى همچون 
 ،B2 ،B6 حساسيت زايى را ندارد، بلكه حاوى ويتامين هاى
B1، ويتامين C و ديگر مواد مغذى مورد نياز بدن است و اگر 

مى خواهيد هميشه شاد و خندان باشيد؛ زعفران بخوريد .

آيين و رسومآغاز كاشت طالى سرخ در مزارع زيركوه

آيين فراموش نشده بالشت زنى
 در ازدواجهاى قاين

سنت ازدواج در ميان ايرانيان محترم شمرده مى شود و 
هر كدام از آداب و رسومى كه براى با شكوه تر برگزار 
به  توجه  كه  دارد  اى  فلسفه  مى كنند  اجرا  آن  كردن 
آن فرهنگ ازدواج ساده همراه با پايبندى به عقايد و 

مذهب را در ميان جوانان گسترش مى دهد.
و  آداب  شناساندن  و  نمايش  قاين  نسيم  گزارش   به 
سازى  آسان  به  تواند  مى  ازدواج  در  ايرانيان  رسوم 
اقوام  از  بسيارى  در  كه  چرا  كند  كمك  ازدواج 
حال  عين  در  و  هزينه  كمترين  با  عروسى   مراسم 

با شكوه ترين مراسم برگزار مى شود. 

اگر سنت هاى ازدواج به جوانان اين دوره شناسانده شود 
چه بسا تجمالتى كه گريبان آنها را گرفته كمرنگ تر 
شود چون به طور حتم آنها مى گويند كه به عنوان مثال 
از قديم مهريه ايرانيان كم بوده و اكنون مهريه هاى 
باال ضد فرهنگى است كه رواج پيدا كرده است بنابراين  
شايد شنيدن اين موضوع براى بسيارى از هموطنان ما 
جالب باشد درشهرستان قاين يكى از رسوماتى كه هنوز 
درشب عقد صورت ميگيرد زدن نازبالشت داماد برسر 
جوانان دم بخت است كه بسيارى ازپسران قاينى اعتقاد 
دارند اگراين بالشت برسر هرجوان مجردى بخورد پس 

از مدت كوتاهى داماد مى شود.
درقديم اين بالشتها به شكل استوانه اى بود ودرزمان 
مراسم خطبه عقد داماد اين بالشت را زيرپاى راستش 
از  پس  وبالفاصله  نشست  مى  ودوزانو  گذاشت  مى 
خواندن خطبه عقد داماد بالشت را برسرجوانان مجرد 
مى زند وپس از آن جوانان نازبالشت را دست به دست 
به كله همديگر مى زنند وخنده وشادى درميان جمع 
سبب مى شود تاداماد استرس ونگرانى اش ازبين برود 
وشرمى كه برچهره اش نشسته است كاسته شود.اين 
دارد  ادامه  قاين  درشهرستان  هم  هنوز  قديمى  رسم 

وترك نشده است

دانشگاه  فارسى  ادبيات  و  زبان  دانشيار  بهنام فر،  محمد 
بيرجند و پژوهشگر ادب ، گفت: بررسى ميزان انس مردم با 

ادبيات و شعر فارسى مستلزم يك كار تحقيقى است.
وى اظهار كرد: اما اگر بخواهيم به صورت كلى نظر بدهيم 
با توجه به سرگرمى هاى متعددى كه در  به نظر مى رسد 
زندگى امروز از شبكه هاى ماهواره اى گرفته تا شبكه هاى 
ادبيات فارسى فاصله  تلفن همراه ميان مردم و  اجتماعى 

افتاده است.
نويسنده كتاب «وحى دل» موالنا در گفتگو با ايكنا بيان 
كرد: در گذشته اگر اوقات فراغتى حاصل مى شد مردم با 
غنى  را  آن  سعدى  و  موالنا  حافظ،  با  انس  و  شعرخوانى 
مى كردند، اما امروز بيشتر زمان فراغت با سرگرمى هايى كه 

بيان شد مى گذرد. بهنام فر ادامه داد: رسانه ها  ابزارى هستند 
كه مى توان در جهت رشد و تعالى مردم و آشنايى آنان با 
ماهيت و هويت فرهنگى شان نيز استفاده كرد كه مستلزم 
يك نوع برنامه ريزى است كه اگر اين برنامه ريزى آگاهانه 
تلفن  اجتماهى  شبكه هاى  همين  از  باشد  داشته  وجود 
همراه نيز مى توان انس با شاهكارهاى ادبى را در جامعه 
ترويج كرد. وى افزود: شاهنامه، مثنوى معنوى و گلستان 
شاهكار  زمين  ايران  ادب  بزرگان  آثار  ديگر  و  بوستان  و 
از  نيستند و  به زمان و مكان خاصى  جهانى اند و محدود 
اين جهت هميشه براى مخاطبان در هر عصرى شيرين 
و داراى جذابيت است.نويسنده كتاب «خاقان اقليم سخن» 
ادبيات فارسى به زبان مردم  آثار كهن  اينكه  گفت: براى 

امروز نزديكتر شده و به ويژه كودكان و نوجوانان قابل درك 
آثارى چون داستان هاى  بايد  باشد متوليان و متخصصان 

شاهنامه را به زبان ساده بازنويسى كنند.
بهنام فر در اين زمينه كه چرا زبان متون كهن فارسى براى 
مخاطب فعلى ثقيل و سنگين است، اظهار كرد: اين مسئله 
و  تغيير  حال  در  هميشه  زبان  چرا  است  طبيعى  حدى  تا 
تحول است و بسيارى از واژه ها در گذشته كاربرد داشته كه 

امروزه كلمات ديگرى جايگزين آن شده است.
وى يادآور شد: اين جايگزينى واژه ها در يك قرن اخير به 
علت رشد فناورى هاى جديد سرعت بيشترى گرفته و گذر 
از زندگى سنتى به مدرن بر ادبيات مرسوم ميان مردم نيز 

تأثير گذاشته است.

سبك زندگى نوين ميان مردم و ادبيات فاصله انداخته است

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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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.

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث در چندين قسط   
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

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

خريد انواع فلزات مستعمل ادارى 

ساختمانى ، كشاورزى ، صنايع ، معادن و خانگى

   09011864824 -  09151602835 - ترابى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

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

 09153634099  
فرهمند

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

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

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

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

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

اينترنت پر سرعت وايمكس مبين نت
      + مـودم رايگـان+ فروش اقسـاطى

                عـدم نياز به خط تلفـن و سيم كارت

يك ساله 
سرعت

1024 Kbps 
25 گيگابايت

 اينترنت پرسرعت با قابليت جابجايى در 31  استان و پشتيبانى شبانه روزى

شركت فناورى اطالعات آدلى بيرجند
 بلوار شهيد صياد شيرازى  -  مجتمع ميرداماد واحد 85    

056 - 310 55  ***  0912 423 9713  
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492856317
835417926
167329854
386391475
749563281
251784639

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 3321

پنجشنبه *26 شهريور 1394 * شماره 3321 

 نمي توانيد «نه» بگوييد

«بله گفتن» به درخواست هر فردي، مي تواند به معني 
«نه گفتن» به همه ي چيزهاي ديگر باشد. گاهي اوقات 
ناتواني در نه گفتن به دعوت همسايه مان براي شام، 
مي تواند فرصت رفتن به سالن ورزشي را بگيرد يا اينکه 
ناتواني در نه گفتن به درخواست دوست مان مي تواند 
به معناي از دست دادن زماني را که به خود اختصاص 

داده بوديم باشد. 
راهکار: اگر هميشه بله گفتن، به پاسخ خود آيند و خودکار 
شما تبديل شده است، مي توانيد با گفتن جمله «به آن 
فکر مي کنم و به زودي جواب رو به شما اطالع خواهم 
داد» يا مواردي ديگر شبيه اين شروع کنيد. بعد از آن،چند 
دقيقه اي را به اين فکر کنيد که قبل از اينکه قولي بدهيد 

چيزهايي هست که شما مي خواهيد انجام دهيد.
اساس  بر  به پرسش هاي ديگران  اگر عادت کرده ايد 
آنچه دوست دارند بشنوند و باب ميل شان است پاسخ 
با تصميم گيري مشکل خواهيد  احتماال  دهيد، شما 
داشت. زماني که شما به ديگران اجازه مي دهيد تا همه 
چيز، از انتخاب يک جفت کفش نو گرفته تا تصميم 
گرفتن براي پيدا کردن يک جاي خوب براي صرف نهار 
را آنها براي  شما انتخاب کنند، مسيري را که در زندگي 

براي خود بر مي گزينيد نمي توانيد عملي کنيد.
 راهکار: قبل از همه چيز خودباوري را در درون تان به 
خود تلقين کنيد؛ سپس با توجه کردن به چيزهايي که 
دوست داريد و چيزهايي که دوست نداريد شروع کنيد. 
سعي کنيد فعاليت هايي که شما را سرحال، شاداب و 
سرزنده، و چيزهايي که انرژي شما را خشک مي کنند 
پيدا کنيد. با عمل کردن به اين ها، آگاهي يافتن از باورها 

و عقايد تان رشد خواهد کرد.

شاخه و برگ

يك روز گرم شاخه اى مغرورانه و با تمام قدرت خودش 
را تكاند به دنبال آن برگهاى ضعيف جدا شدند و آرام بر 
روى زمين افتادند شاخه چندين بار اين كار را با غرور 
خاصى تكرار كرد تا اين كه تمام برگها جدا شدند. برگى 
سبز و درشت و زيبا به انتهاى شاخه محكم چسبيد ه بود 
و همچنان در برابر افتادن مقاومت مى كرد. در اين حين 
باغبان تبر به دست داخل باغ در حال گشت و گذار بود 
 و به هر شاخه خشكى كه مى رسيد آن را از بيخ جدا 
مى كرد و با خود مى برد. وقتى باغبان چشمش به آن 
شاخه افتاد با ديدن تنها برگ آن از قطع كردنش صرف 
نظر كرد بعد از رفتن باغبان مشاجره بين شاخه وبرگ باال 
گرفت و باالخره دوباره شاخه مغرورانه و با تمام قدرت 
چندين بار خودش را تكاند تا اين كه به ناچار برگ با 
تمام مقاومتى كه از خود نشان مى داد از شاخه جدا شد 
و بر روى زمين قرار گرفت. باغبان در راه برگشت وقتى 
چشمش به آن شاخه افتاد و بى درنگ با يك ضربه آن 
را از بيخ كند شاخه بدون آنكه مجال اعتراض داشته باشد 
بر روى زمين افتاد. ناگهان صداى برگ جوان را شنيد 
كه مى گفت:«اگر چه به خيالت زندگى ناچيزم در دست 
 تو بود ولى همين خيال واهى پرده اى بود بر چشمان 

واقع نگرت كه فراموش كنى نشانه حياتت من بودم »

تو ويترين زندگي به عروسکي نگاه نکن
  که مال تو نيست، چون اون فقط وسوسه ات
 مي کنه تا اوني رو که داري از دست بدي.

مي دوني اگه صخره و سنگ
 تو مسير رودخانه زندگيت نباشه

 صداي آب قشنگ نيست .

شمع سردابيم و در سوز و گداز اشك و آه 
  پله بند از دود خود، يك شب، در ايوان آمديم

استاد شهريار

حماقتهايى هستند كه با يادآورى
 آنها مى خنديم و اين حماقتها

 دردآورترين خاطرات زندگى ما هستند

به غير از خدا، به هر آنچه اميد
 داشته باشى، خدا از همان

 چيز نااميدت مى كند.

شهريار  به  معروف  تبريزي  بهجت  محمدحسين  استاد 
از شعراي مشهور معاصر در چنين روزي از سال 1367 
تقويم جمهوري  در  روز  اين  درگذشت؛  هجري شمسي 
فارسي“  ادب  و  شعر  ”روز  عنوان  تحت  ايران،  اسالمي 
ناميده مي شود. سيدمحمدحسين بهجت تبريزي متخلص 
به شهريار در سال 1285ش در خانواده اي اهل ادب در 
تبريز به دنيا آمد. ايام كودكي او با جنبش آزادي خواهان 
مشروطه به رهبري ستارخان و باقرخان همراه بود. وي در 
كودكي با قرآن و ديوان حافظ آشنا شد و پس از تحصيل 
مقدمات حوزوي، به تهران رفت و وارد مدرسه دارالفنون 
گرديد. براي پاسداشت مقام ادبي استاد سيدمحمدحسين 
بهجت تبريزي معروف به شهريار و نكوداشت اين شاعر 
هفتم  و  بيست  با  برابر  وي  درگذشت  سالروز  پرآوازه، 
نام گذاري  فارسي  ادب  و  شعر  روز  به عنوان  شهريورماه، 

گرديده است.
هزار  از  بيش  فارسي،  گرانبار  و  پهناور  ادبيات  عمر  از 
سال مي گذرد، در اين مدت كشور ايران، فراز و فرودها 
و ناكاميهاي بسيار ديده و دورانهاي تلخ و شيرين زيادي 

را پشت سرگذاشته است.
مكاني  و  زماني  گستره  اين  در  سرزمين  اين  فرزندان 
پهناور، در زمينه هاي گوناگون دانشهاي بشري، تالش ها 
كرده و تجربه ها اندوخته و از جهان پر رمز و راز علم و 
به جامعه  ارزش و ماندگار،  با  دانش، ره  آوردهاي بسيار 
انسانيت پيشكش كرده اند و از همين رهگذر بوده است كه 

قرنها،  يافته ها و تجربه ها و علوم و دانش مسلمين، بويژه 
مسلمانان ايران، چشمان كنجكاو جهانيان را خيره كرده و 

به خود مشغول داشته است.

ادبيات پربار بارسى زمينه 
هنر و معارف و داستانهاى جذاب  است

ادبيات پر بار فارسي، جلوه  گاه راستين انعكاس تالشهاي 
زمينه هاي  در  زبان  فارسي  مسلمان  مردم  ساله  هزار 
گوناگون هنر و معارف از حماسه و داستانهاي دلكش و 
افسانه و سير و تفسير قرآن و علم و  تاريخ و  جذاب و 
عرفان و فلسفه و اخالق است، و از اينرو، گويي از لحاظ 
گستردگي در مفاهيم و اشتمال بر انواع ادبي، به رود پر آب 
و پهناور و زاللي مي  ماند كه عطش هر تشنه اي را ـ  با هر 
ذوق و سليقه اي كه باشدـ فرو مي  نشاند و اين معنا را بايد 

در انگيزه هاي اصيل اين فرهنگ جستجو كرد.

زبان و ادبيات فارسي در كشورهاي ديگر

جهان  زبان  دومين  عنوان  به  فارسي  ادبيات  و  زبان 
هزاران  با  ايراني،  تمدن  و  فرهنگ  حوزه  زبان  و  اسالم 
عرفاني،  ادبي،  مختلف  هاي  زمينه  در  سنگ  گران  آثار 
فلسفي، كالمي، تاريخي، هنري و مذهبي همواره مورد 
و  دور  سرزمينهاي  مردمان  و  ايرانيان  اعتقاد  و  توجه 

نزديك بوده است. عليرغم حوادث و رويدادهاي پر تب 
و تاب و گاه ناخوشايند سه سده اخير، باز هم اين زبان 
 شيرين و دلنشين در دورترين نقاط جهان امروزه حضور
 و نفوذ دارد.اين حضور و نفوذ حكايت از آن دارد كه در 
بلند و مضامين  آنقدر معاني  ژرفاي زبان و ادب فارسي 
كه  دارد،  وجود  انساني  و  اخالقي  ادبي،  علمي،  دلنشين 
از آنها، خود  با اطالع و آگاهي  الطبعي  انسان سليم  هر 
بخود به فارسي و ذخاير مندرج در آن دل مي سپرد. اگر 
چنين نبود، ترجمه و تأليف هزاران كتاب و مقاله از سوي 
خارجيان درباره آثار جاودان و جهاني ادب فارسي مانند؛ 
شاهنامه فردوسي، خمسه حكيم نظام گنجوي، گلستان 
الدين بلخي،  و بوستان شيخ اجل، مثنوي موالنا جالل 
غزليات خواجه حافظ شيرازي و رباعيات حكيم عمر خٌيام 
چهره نمي بست و هزاران ايرانشناس و ايران دوست غير 
ايراني دل و عمر بر سر شناخت، فهم، تفسير و ترجمه اين 

آثار ارزنده در نمي باختند.
و  اسالمي،  زبانهاي  از  يكي  عنوان  به  فارسي  زبان 
در  ايران،  بر  عالوه  ايراني  تمدن  و  فرهنگ  حوزه  زبان 
سرزمينهايي مانند؛ هند، افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، 
هم  هنوز  آذربايجان  و  ارمنستان  ازبكستان،  بنگالدش، 
اين  ميان  در  دارد.  بسياري  هواداران  و  مندان  عالقه 
كشورها، كشور هند وضع خاصي دارد. چرا كه زبان فارسي 
قريب به هزار سال زبان دين و زبان رايج در دادگاهها و 

دربارهاي آن بوده است.

ورود و حضور زبان فارسي در سرزمين هند سبب گرديد 
اين  هندي،  بزرگ  عارفان  و  نويسندگان  شاعران،  تا 
برگزينند  خويش  احساسات  و  افكار  بيان  براي  را  زبان 
ادبيات،  هاي  زمينه  در  ارزشمند  و  گرانبها  اثر  هزاران  و 
عرفان، فلسفه، كالم، زبانشناسي، تفسير و تاريخ بوجود 
آورند. با اقتدار حكومتهاي مسلمان و گسترش روابط با 
ايران و مهاجرت ايرانيان به هند زبان فارسي رفته رفته 
 رونق يافت و تا بدانجا پيش رفت كه زبان علم و سياست 

شبه قاره گرديد.
آمدن  تا  فارسي  فرهنگ  و  زبان  جانبه  همه  حضور 
انگليسيها در قرن هفدهم ادامه داشت. اما از اين تاربخ به 
بعد، اين حضور اندك اندك كم رنگ شد و حتي آرام آرام 
زبانهاي محلي و انگليسي جاي آن را گرفتند، به طوريكه 
از اواسط قرن نوزدهم، زبان وادبيات فارسي بتدريج ضعيف 

و ضعيفتر شد و ستاره درخشان آن رو به افول نهاد.
سال  در  انگليسي  استعمارگران  بساط  شدن  برچيده  با 
1947، فارسي به دوران تازه اي قدم نهاد و صدها دانشگاه 
و مدرسه علوم ديني به زبان فارسي توجه نشان دادند. در 
همان حال برخي جريانهاي سياسي و فكري و مذهبي 
افتاده  از كار  اعتبار و  تا زبان فارسي را بي  سعي كردند 
جلوه دهند. ولي تالش آنها به ثمر نرسيد و همچنان شعر 
و ادب فارسي گوي سبقت را در جهان ادب ربوده و به 
خود اختصاص داده است و چه خوش گفته اند كه زبان 

فارسي شكرشكن و خوش گفتار است.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و زكريا را [ياد كن] هنگامى كه پروردگار خود را خواند پروردگارا مرا تنها مگذار و تو 
بهترين ارث برندگانى. سوره األنبياء، آيه 89

حديث روز  

پيدا نيز جرأت  بزرگ  بر دروغ  زيرا چون كسى دروغ كوچك گفت  بپرهيزيد،  بزرگ در هر جّدى و شوخى  و  از دروغ كوچك 

 

 مى كند. امام سجاد (ع)

سبك زندگى

بزرگداشت استاد شهريار و روز شعر و ادب فارسى

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

فروش تضمينى   09369352508

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

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

09151636052 

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

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

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

مدرس1- داخل ميالن      
09109313400

به چند نفر نيروى ام دى اف كار ماهر 
نيازمنديم.

32444817  - 09157713788  

به تعدادى نيروى داربست بند 
نيازمنديم.    09156694379

 به يك خانم نسبتا ميانسال و تنها 
به صورت شبانه روزى يا پاره وقت براى 

نگهدارى از خانم سالمند نيازمنديم.
 32437446

 09155618156 - خزاعى

 به يك صندوق دار خانم مسلط به 
نرم افزار حسابدارى و روابط عمومى باال

 و يك نوجوان پسر براى كار 
در غذاى آماده  نيازمنديم.

09155624508- 32445179

به دو نفر خانم مسلط به 
كامپيوتر و وب با روابط عمومى و 
فن بيان باال براى همكارى در يك 

شركت كامپيوترى نيازمنديم. 
32230916 - 7

تدريس خصوصى درس عربى 
ويژه كنكورى ها

09368940762

دعوت به همكارى
كارشناس (مسئول ايمنى ، بهداشت 

كار و حفاظت محيط زيست)
عالقه مندان به همكارى درخواست 

و رزومه كارى خود را به تلفكس 
05632239299 و يا ايميل ذيل 

ارسال فرمايند.
MASKAN.KANOON@GMAIL.COM

تعاونى مسكن كانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش خراسان جنوبى

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

الليـك
عطر ، ُادكلن ، آرايشى 

معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

رهن و اجاره  منزل وياليى به مساحت 250 متر 
زيربنا واقع در خيابان طالقانى 11 به  موسسات، 

شركت ها و شخصى      09151607325

فروش پرايد سفيد مدل 79، دور رنگ 
تخفيف بيمه 9 سال  فى: 5/700 ميليون

09159658743

فروش لوازم دست دوم رستوران 
09155616181

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

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

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

09155626304

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

فروش ويژه
فلش 8 گيگ فقط 10 هزار تومان 

گارانتى مادام العمر 
گيرنده ديجيتال فقط 60 هزار تومان 

مطهرى 2 و 4 - سروشبا گارانتى

پرينتر ليزرى HP 1102  240 هزار - فلش 8 گيگ سليك 
ون پاور 12 هزار - مونوپاد 15هزار-  آنتى ويروس  اورجينال
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 

هفته
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اخبار ورزشى

شهرخبر: بررسى هاى جديد نشان داده، برخى افراد بزرگسال كه با مشكل چاقى و يا اضافه وزن مواجه هستند، 
آنها جايگزين مناسبى به جاى ورزش است.محققان دريافتند، مصرف روزانه C، براى  مصرف مكمل هاى ويتامين 
 مكمل هاى ويتامين C اثرى مشابه ورزش در افراد چاق دارد.

ويتامين c به جاى ورزش براى افراد چاق! 

اين غذاها مغزتان را كوچك مى كند! 
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كاهش پيشرفت آب مرواريد 
با مصرف كلم بروكلى و اسفناج 

شايع  داليل  از  يكى  مرواريد  آب  شهرخبر:   

از  كه  است  برگشت  قابل  بينايى  كاهش 
تجمع علل محيطى و فردى به وجود مى آيد. 
اسفناج  و  بروكلى  كلم  سفيد،  كلم  مصرف 
آب  پيشرفت  احتمال  هفته  در  بار  دو  پخته 

مرواريد را كاهش مى دهد. 

تاثير چرت نيمروزى بر سالمت قلب

شهرخبر: پژوهشگران در بررسي عادات مفيد و 
مضر براي بدن انسان به اين نتيجه رسيدند که 

مي  بعدازظهر  ساعات  در  نيمروزي  يک چرت 
تواند به سالمت قلب کمک کرده و فشار خون 
مشخص  مطالعات  اين  دهد.در  مي  کاهش  را 
افراد  براي  قهوه  حد  از  بيش  مصرف  که  شد 

حمالت  به  ابتال  خطر  و  بوده  نامناسب  جوان 
قلبي را در آنها افزايش مي دهد.در اين مطالعات 
همچنين مشخص شد افرادي که داراي خواب 
کوتاه و آرام در ساعات نيمروز هستند، داروهاي 
کمتري به نسبت ساير افراد مصرف مي کنند. 
ساعات  در  که  افرادي  دريافتند  پژوهشگران 
مياني روز چرتي کوتاه مي زنند گردش انقباضي 
به  تر و فشار خون کمتري نسبت  قلب منظم 
همچنين  مطالعات  اين  در  دارند.  افراد  ساير 
مشخص شد افراد جواني که داراي فشار خون 
باال هستند بايد در مصرف قهوه و محصوالت 
به صورت  حداکثر  و  کرده  احتياط  دار  کافئين 
روزانه دو يا سه فنجان کوچک قهوه بخورند. به 
گفته پژوهشگران، افراد داراي اعتياد به مصرف 
از  زيادي  ميزان  به  روزانه  که  کساني  و  قهوه 
اين نوشيدني استفاده مي کنند در معرض خطر 
ابتال به  بروز حمالت قلبي قرار داشته و خطر 
ديابت نوع يک در آنها نيز بيش از ساير افراد 

خواهد بود.

داليل دست كشيدن از غذا 
قبل از سير شدن 

اين  غذاخوردن  صحيح  آداب  از  نيوز:  نامه 

غذا  از  دست  شدن  سير  از  قبل  كه  است 
يا  افراد  معموال  محققان  گفته  به  بكشيم. 
فراتر  هم  آن  از  گام  چند  يا  و  مى شوند  سير 
مى گذارند و زمانى كه احساس ُپرى معده به 
آنها دست مى دهد دست از غذا مى كشند.چرا 
بكشيم  غذا  از  دست  شدن  سير  از  قبل  بايد 

براى اينكه احساس سيرى كمى ديرتر اتفاق 
اند  كرده  مشاهده  افراد  تجربه  به  و  مى افتد 
دهند،  انجام  را  كار  اين  اگر  كوتاهى  مدت 

احساس سيرى هم به دنبال آن مى آيد.

آشنايى با خواص بى نظير انار 

سالمانه: انار منبع خوبى از فيبر است. همچنين 
داراى ويتامين هاى A، C و E، آهن و ساير 
باشد.  مى  تانن)  ويژه  (به  ها  اكسيدان  آنتى 
طور  به  انار،  آب  ليوان  يك  روزانه  نوشيدن 

قابل توجهى پيشرفت سرطان پروستات را در 
مردان مبتال به سرطان پروستات، در محدوده 
زمانى معين، كاهش مى دهد. انار در استحكام 
استخوان  پوكى  از  جلوگيرى  و  ها  استخوان 

كمك كرده است.

اين غذاها مغزتان را كوچك مى كند! 

رژيم  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات  نيوز:  نامه 
(فست  آماده  غذاهاى  مانند  ناسالم  غذايى 
را  مغز  حجم  كالرى  پر  و  چربى  پر  فود)، 
غذايى  رژيم  كه  افرادى  دهد.  مى  كاهش 
نوع  اين  از  مستمر  طور  به  و  دارند  ناسالمى 
(بخشى  هيپوكامپ  كنند،  مى  استفاده  غذاها 
سالمت  و  حافظه  يادگيرى،  با  كه  مغز  از 
نتايج  دارند.  كوچكترى  است)  مرتبط  روانى 
اين مطالعات همچنين حاكى است هيپوكامپ 
دارند  سالم  غذايى  رژيم  كه  ميانسالى  افراد 
مى  استفاده  ماهى  و  ها  سبزى  از  بيشتر  و 
كنند، به نسبت هم سن و ساالن خود بزرگتر 
مصرف  با  مغز  چپ  سمت  هيپوكامپ  است. 
نوشيدنى هاى شيرين، تنقالت شور و گوشت 
هاى فرآورى شده به مرور زمان كوچك مى 
قرار مى  تاثير  را تحت  و عملكرد ذهنى  شود 
مى  نشان  مطالعات  اين  نتايج  همچنين  دهد. 
روان،  سالمت  با  غذايى  رژيم  نوع  كه  دهد 
رابطه  نيز  عقل  زوال  و  استرس  افسردگى، 

تنگاتنگى دارد.

ايستگاه سالمت

حوادث

حضور تيراندازان استان در چهارمين 
مرحله از مسابقات آزاد كشورى 

از  مرحله  چهارمين  به  استان  تپانچه  و  تفنگ  تيم 
از  اين مسابقات  اعزام شدند.  آزاد كشورى  مسابقات 
26  تا 27 شهريورماه 94 در سالن 80 خط فدراسيون 
تيراندازى مستقر در استاديوم آزادى تهران به صورت 
در  كشور  سراسر  از  ورزشكار   380 حضور  با  و  آزاد 
بخش مردان و زنان برگزار مى شود. سامان توكلى، 
تپانچه،  در گروه  رحيمى  زينب  و  متولى  سيدمجتبى 
اكبرى،  عليرضا  سلمانى،  احسان  هنرمند،  ابوالفضل 
حاجى  راضيه  خدمتى،  نجمه  متولى،  سيدمصطفى 
در  پور  حاجى  فاطمه  و  حسينى  فاطمه  سيده  پور، 
گروه تفنگ در اين رقابت ها حضور خواهند داشت. 
مسابقات بانوان پنجشنبه 26 شهريور و آقايان جمعه 

27 شهريورماه94 برگزار مى شود.

كسب مقام سوم انفرادى مسابقات 
قهرمانى خردساالن كشور توسط طاهرى

دارالعلوم  دبستان  آموز  دانش  طاهرى،  مصطفى 
مدرسه  هنرجويان  اولين  جزو  كه  بيرجند  شهرستان 
تخصصى پينگ پنگ عليرضا حميدى مى باشد، در 
ميزبانى  به  كه  كشور  خردساالن  قهرمانى  مسابقات 
از تاريخ 21 تا 23 شهريور ماه جارى  استان قزوين 
با حضور 28 استان برگزار شد، موفق به كسب مقام 

سوم انفرادى اين مسابقات شد.

چهارمين شكست شاگردان كواچ 
در شش بازى

مهر : تيم ملى واليبال ايران جدال حساس خود برابر 
ايتاليا در جام جهانى را با شكست 3 بر صفر به پايان 
رساند. شاگردان كواچ در اين بازى هم شادابى الزم 
كنند.  برآورده  را  انتظارات  نتوانستند  و  نداشتند  را 
دوم  مرحله  در   ايتاليا  و  ايران  واليبال  ملى  تيم هاى 
رقابت هاى جام جهانى ژاپن در شهر اوزاكا به مصاف 
يكديگر رفتند كه در پايان تيم ايتاليا با حساب 3 بر 

صفر به پيروزى رسيد.

كمك 80 ميلياردى وزارت 
ورزش به سرخابى ها  

جهان نيوز: وزارت ورزش و جوانان با تخصيص اعتبار 
80 ميليارد ريالى به باشگاه هاى استقالل و پر سپوليس 
كمك مالى كرده است. سهم باشگاه استقالل از اين 
كمك 30 ميليارد ريال بوده و باشگاه پر سپوليس نيز 
كمك  ريال  ميليارد   50 جدى تر  مشكالت  دليل  به 
از اين على اكبر طاهرى،  دريافت كرده است. پيش 
دريافت كمك  تاييد  با  پر سپوليس  باشگاه  سرپرست 
مالى از سوى وزارت ورزش و جوانان مبلغ اين كمك 

را 15 ميليارد ريال اعالم كرده بود. 

جنايت پدر پس از تصادف پسر 

تابناك: فرمانده انتظامى كرمان گفت: در پى جويى پرونده 
يك فقره قتل مسلحانه در سال 83 در شهرستان رودبار، 
اطالعاتى  اقدامات  يك سرى  انجام  از  پس  ماموران 
پيچيده، قاتل فرارى را در شهرستان كهنوج دستگير كرد. 
بنى اسدى فر افزود: در بازجويى از قاتل، وى  انگيزه قتل 
را جان باختن پسرش در يك حادثه رانندگى اعالم كرد. 
او پس از وقوع اين حادثه رانندگى از مقصران شكايت و 
سه نفر را با حكم قضايى روانه زندان كرد.پس از تحمل 
حبس از سوى سه مقصر حادثه رانندگى و آزادى آنها، 
قاتل در اقدامى جنون آميز با استفاده از يك قبضه سالح، 

اين سه نفر را به گلوله بست و متوارى شد.

خواهر به برادرش هم رحم نكرد 

تابناك: جانشين فرمانده انتظامى شهرستان رباط كريم 
غرب استان تهران گفت: بر اساس شكايتى فردى مبنى 
بر اينكه پس از مراجعه به عابر بانك متوجه شده از 
حسابش مبلغى كسر شده در حالى كه عابر بانكش نزد 
خودش بوده، تحقيقات پليس در اين زمينه آغاز شد و 
پس از استعالم از بانك مشخص شد كه از حساب وى 
مبلغ 30 ميليون ريال برداشت غيرمجاز و خريد شارژ 
از حساب  انجام شده است.وى گفت: برداشت كننده 
خانمى جوان بوده كه توسط شاكى مورد شناسايى قرار 
گرفت و مشخص شد سارق خواهر شاكى بوده كه از 

اعتمادش سوء استفاده كرده است.

عامل سرقت هاى پيامكى 
در شمال كشور دستگير شد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا مازندران،گفت: در پى 
 ارجاع چند فقره پرونده مبنى بر كالهبردارى هاى پيامكى ،

موضوع در دستور كار قرار گرفت.سرهنگ محمدنژاد گفت: 
مالباختگان اظهار داشتند،در پى دريافت پيامك هايى با 
مضمون برنده شدن در قرعه كشى از آنان خواسته شده 
براى دريافت جايزه نقدى خود، اطالعات حساب بانكى 
خود را براى انتقال وجه ارائه كنند كه پس از اين عمل 
مبالغ زيادى از حساب آنان خارج مى شد. ماموران، متهم 
را شناسايى كردند. اين فرد تنها در يك سرقت اينترنتى 

بيش از 65ميليون ريال سرقت كرده است.

انتقام جويى از همسر سابق با 
انتشار تصاوير خصوصى در تانگو

فارس: رئيس پليس فتاى اردبيل گفت: به دنبال اعالم 
شكايت خانمى مبنى بر اينكه در شبكه اجتماعى تانگو 
تصاوير  انتشار  و  آميز  توهين  و  درج مطالب كذب  با 
در  موضوع  بررسى  شده،  حيثيت  هتك  خصوصى 
دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.سرگرد شريفى افزود: 
كارآگاهان پليس فتا موفق شدند مجرم اينترنتى 34 
ساله كه همسر سابق شاكى بود را دستگير كنند. وى 
ضمن اعتراف به جرم ارتكابى گفت با درج مطالب كذب 
و توهين آميز و انتشار تصاوير خصوصى همسر سابقم، 

قصد انتقام جويى از او را داشتم.

قتل زن همسايه براى سرقت جواهرات

باشگاه خبرنگاران: فروردين سال 91 ماموران در جريان 
وقوع يك قتل در ورامين قرار گرفتند و موضوع را در 
دستور كار قرار دادند. در تحقيقات مشخص شد كه زن 
جوانى با ضربات چاقو به قتل رسيده است. با توجه به 
اظهارات شاهدان ماموران به پسر همسايه مظنون شدند 
كه در نهايت اين پسر 19 ساله دستگير شد و با اعتراف 
به اين جنايت به ماموران گفت: از قبل مى دانستم كه 
اين زن در خانه اش طال و جواهر دارد. براى همين 
وسوسه شدم كه طالهايش را سرقت كنم. روز حادثه 
وارد خانه اش شدم و پس از سرقت قصد فرار داشتم كه 

او مرا ديد. من هم از ترسم با چاقو او را كشتم. 

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 
ايزوگام سليمانى 
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انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه

09302511101-32345000-32345050   

غذاى لذيذغذاى آماده پاتيــل 
با يك تماس

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

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

بنگاه  قالب بتن         مودى

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش
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تسنيم- مديركل گمرك استان گفت: در 5 ماهه نخست امسال 272 هزار و 830 كيلوگرم كاال از كشور افغانستان به خراسان جنوبى صادر 
شده است. خاشى اظهار كرد: در اين مدت تعداد 6 فقره اظهارنامه وارداتى به ارزش 213 هزار و 304 دالر و به وزن 272 هزار و 830 كيلوگرم 
تشكيل شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهار نامه 57 درصد، از نظر وزن 51 درصد و از نظر ارزش دالرى 18 

درصد كاهش داشته است. به گفته وى عمده اقالم وارداتى به استان شامل شاهدانه بوداده، گوسفند زنده و تخم اسپند بوده است.

گازرسانى به نهبندان، مهمترين خواسته 
مردم شهرستان از معاون اول رئيس جمهور

شبستان- نماينده مردم نهبندان و سربيشه با اشاره به 
اينكه مردم نهبندان مخالف گازرسانى به اين شهرستان 
از طريق سى ان جى هستند، گفت: گازرسانى از طريق 
خط لوله به نهبندان، اولين و مهمترين خواسته مردم 
از معاون اول رئيس جمهور است. هاشمزهى با بيان 
اينكه گازرسانى از طريق خط لوله به نهبندان نيازمند 
اعتبارات زيادى است، گفت: اميد است در سفر معاون 
وى  شود.  برطرف  مشكل  اين  جمهور،  رئيس  اول 
همچنين به زيرساخت هاى جاده هاى نهبندان اشاره 
كرد و اظهار كرد: جاده هاى شهرستان در وضع بسيار 
بدى قرار دارند به گونه اى كه در طول اين سال ها، 
تنها چند كيلومتر از جاده هاى اين شهرستان مرمت 
بايد  افزود:  كار  اين  انجام  از  انتقاد  با  وى  اند.  شده 
يك اقدام عملى براى جاده هاى نهبندان– بيرجند، 
نهبندان- زاهدان، نهبندان- زابل و نهبندان- شهداد 
انجام شود چرا كه با بازسازى تنها چند كيلومتر از اين 
ايجاد مى شود و  اميدوارى كاذب در مردم  جاده ها، 
مردم رفته رفته به دولت بدبين مى شوند. هاشمزهى 
با اشاره به وضعيت جاده نهبندان به شوسف توضيح 
اين جاده  براى  بسيار ضعيفى  پيمانكار  متاسفانه  داد: 
انتخاب شده است بگونه اى كه چندين سال است كه 
عمليات اين جاده به كندى پيش مى رود و مسئوالن 
نيز اعتراضى به عملكرد ضعيف اين پيمانكار نداشته 
اند. وى همچنين اتصال نهبندان به راه آهن را يكى 
ديگر از خواسته هاى مهم مردم اين شهرستان عنوان 
كرد و افزود: اميد است سيستان و بلوچستان از طريق 
نهبندان به شبكه ريلى كشور و خراسان رضوى متصل 
شود. وى همچنين به بحران آب در شهرستان نهبندان 
و مهاجرت مردم، خشكسالى هاى شديد و كم شدن 
رونق كشاورزى و دامدارى در اين شهرستان اشاره كرد 
و افزود: دولت بايد براى جلوگيرى از مهاجرت مردم 

نهبندان به ديگر شهرها، تدابير ويژه اى بينديشيد.

پيش بينى توليد 10 ميليون 
شاخه گل نرگس در شهرستان خوسف 

ايرنا- مدير جهاد كشاورزى خوسف پيش بينى كرد، 
گل  شاخه  ميليون   10 تعداد  جارى  زراعى  سال  در 
نرگس به ارزش 20 ميليارد ريال از مزارع اين گياه 
برداشت  افزود:  برداشت شود. اصغرى  در شهرستان 
گل نرگس از اوايل آبان ماه با تالش 70بهره بردار 
دارد. وى  ادامه  ماه  بهمن  اواخر  تا  و  آغاز مى شود 
سطح زير كشت اين گياه را 18,5 هكتار عنوان كرد 
و افزود: از اين رقم 8,5 هكتار بارور و بقيه غير بارور 
مردم  اشتغال  درصد   90 اينكه  بيان  با  وى  است. 
شهرستان از بخش كشاورزى تأمين مى شود، افزود: 
خوسف در توليد گل نرگس در استان رتبه نخست و 

در سطح ملى در جايگاه پنجم قرار دارد.

برپايى50 پايگاه جشن عاطفه ها در بشرويه

با  بشرويه  خمينى  امام  امداد  كميته  مدير  فارس- 
توسط  عاطفه ها  جشن  پايگاه   50 تعداد  اينكه  بيان 
كميته امداد بشرويه داير مى شود، گفت: از اين تعداد 
سه پايگاه ثابت، دو پايگاه سيار، 36 پايگاه در سطح 
مدارس و سه پايگاه در مساجد برپا مى شود. رمضان 
برمك افزود: همچنين يك پايگاه در مركز نيكوكارى 
نيز در ميادين اصلى شهر، مزار  پايگاه بسيج  و پنج 
شهدا، مدارس و مساجد جامع ارسك و بشرويه آماده 

دريافت كمك هاى مردمى است. 

افزايش 12 درصدى توليد مرغ در درميان

گروه خبر- مدير شبكه دامپزشكى درميان از توليد دو 
ميليون و 321 هزار قطعه مرغ در شهرستان خبر داد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12درصد افزايش 
دارد. معراجيان افزود: از اين تعداد 848 هزار قطعه در 
بازارهاى داخلى خراسان جنوبى و بقيه در سيستان و 
صنعت  كرد:  اظهار  وى  رسيد.  مصرف  به  بلوچستان 
 پرورش طيور از پوياترين و مهم ترين صنايع اشتغال زا

و توليدى شهرستان است. معراجيان به فعاليت حدود 
300 واحد مرغدارى اشاره كرد و گفت: اين شهرستان 
دومين قطب توليد گوشت مرغ در خراسان جنوبى است. 
وى ادامه داد: از مجموع مرغدارى ها 180 مورد مجوز 
فعاليت دارد كه در پنج ماهه سال 94 دو ميليون و 316 
هزار قطعه جوجه ريزى در اين واحدها انجام شده است. 
وى عنوان كرد: در سال هاى اخير به دليل نوسان قيمت 
مرغ و تخم مرغ، شيوع بيمارى طيور، افزايش قيمت 
ذرت و سويا، افزايش زمان پرداخت وام به مرغداران و 
خريد امانى توسط كشتارگاه ها و ساير خريداران موجب 

شده كه اين صنعت دچار مشكل شود.

گره هايى كه فقط با سفر باز نمى شود

در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  مهر- 
مجلس با انتقاد از اينكه روند اجرايى شدن مصوبات 
نيست،  بخش  رضايت  استان  به  رئيس جمهور  سفر 
موانع  دولت  اول  معاون  سفر  در  اميدواريم  گفت: 
با  عبادى  شود. حجت االسالم  بررسى  شدن  اجرايى 
اشاره به سفر معاون اول رئيس جمهور در هفته آينده 
به خراسان جنوبى اظهار كرد: در اين سفر به طور حتم 
بزرگراه هاى  سازى  دوبانده  در  تسريع  موضوع  بايد 
استان پيگيرى و تصميم جدى براى آن گرفته شود. 
اجرايى  رديف  حاضر  حال  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
است،  گرفته شده  استان  براى  راه آهن  احداث  براى 
بيان كرد: درخواست ما از آقاى جهانگيرى اين است 
كه اين موضوع تعيين تكليف شده و مشخص شود 
كه اين پروژه با چه اعتبارى قرار است اجرايى شود. 
مشخص  هنوز  كرد:  اضافه  عبادى  االسالم  حجت 
از محل صندوق  پروژه  اين  است  قرار  آيا  كه  نشده 
براى  اينكه  يا  شود  اجرايى  فاينانس  يا  ملى  توسعه 
بايد  كه  يافت  خواهد  اختصاص  ساالنه  بودجه  آن 
به  ويژه  توجه  وى  شود.  تكليف  تعيين  موضوع  اين 
از  ديگر  يكى  را  توليدى  صنايع  و  كشاورزى  بخش 
درخواست هاى استان عنوان كرد و گفت: با توجه به 
توجه  دولت  تا  است  نياز  مركز  از  استان  زياد  فاصله 
االسالم  حجت  باشد.  داشته  استان  اين  به  ويژه اى 
عبادى همچنين از معاون اول رئيس جمهور خواست 
تا در اعتبارات خشكسالى و مديريت بحران خراسان 
جنوبى به صورت ويژه ديده شود. وى تأكيد كرد: آمد 
و رفت مسئوالن مركز به استان بدون اجرايى شدن 

وعده هاى آنها گرهى از استان باز نمى كند.

ملخ كوهاندار 16 ميليارد ريال خسارت 
به تاغزارهاى خراسان جنوبى وارد كرد

خراسان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل  ايرنا- 
تاغزارهاى  در  كوهاندار  ملخ  شيوع  گفت:  جنوبى 
و 900  هزار  در سطح  اخير  دو، سه سال  در  استان 
هكتار مبلغ 16ميليارد ريال خسارت وارد كرده است.

شريفى افزود: اين حشره تك خوار است كه از گياه 
تاغ جنگلى و به ندرت از گونه هاى اشنيان، شور و 
خارشتر تغذيه مى كند. وى با اشاره به اينكه خراسان 
جنوبى يك ميليون و 300 هزار هكتار عرصه بيابانى 
دارد، افزود: اگر خشكسالى ها با همين روند ادامه يابد 
بيابان  بتوانيم عمليات  تا  است  نياز  زمان  200 سال 
زدايى انجام شود. وى تأكيد كرد: بايد با همكارى و 
دانش بومى مردم منطقه در زمينه جلوگيرى از روند 

بيابان زايى در استان گام برداشت.

قاچاق  پرونده هاى  براى  ريال  ميليارد   59
كاال و ارز استان محكوميت صادر شد

تسنيم- مديركل تعزيرات حكومتى با بيان اينكه در 
پرونده هاى  از  پرونده   57 و  هزار  يك  امسال  ماه   5
گفت:  شدند،  محكوم  استان  بدوى  شعبه  در  موجود 
براى پرونده هاى قاچاق كاال و ارز در خراسان جنوبى 
59 ميليارد محكوميت صادر شد. انصارى با بيان اينكه 
در اين مدت 85 درصد پرونده ها مربوط به قاچاق كاال 
و ارز بود كه از اين تعداد 236 پرونده مختومه شد و 
در بخش عدم درج قيمت 423 مورد، عدم ارائه فاكتور 
خريد 134 مورد و گران فروشى با 224 مورد بيشترين 
تخلفات پرونده هاى مربوط به كاال و خدمات بود. وى 
اظهار كرد: بيشترين مبلغ مربوط به بخش كاال و ارز 
با يك ميليارد و 220 ميليون ريال مربوط به كاال و 
و  بهداشتى  پرونده هاى  ريال  ميليون  خدمات و 125 
و  ميليارد  ارز 61  و  كاال  قاچاق  پرونده هاى  صاحبان 

269 ميليون ريال محكوم شدند.

همايش «كويرشناسى» با حضور نمايندگان 
22 كشور در نهبندان برگزار مى شود

خراسان  اينكه  بيان  با  نهبندان  فرماندار  تسنيم- 
است،  برخوردار  زيادى  توانمندى هاى  از  جنوبى 
حضور  با  كويرشناسى  همايش  مهرماه   26 گفت: 
نهبندان  شهرستان  در  جهان  كشور   22 نمايندگان 
ستادى  مديران  جمع  در  نظافت  مى شود.  برگزار 
ادارات ورزش و جوانان شهرستان هاى استان كه در 
در  اظهار كرد:  برگزار شد،  نهبندان  فرماندارى  محل 
كه  دارد  وجود  زيادى  توانمندى هاى  جنوبى  خراسان 
نيازمند مساعدت و همراهى همه دستگاه هاى اجرايى 
است. وى افزود: 26 مهرماه همايش كويرشناسى با 
حضور نمايندگان 22 كشور جهان در نهبندان برگزار 
در  محلى  بومى  بازى هاى  ورزش،  سهم  و  مى شود 
بزرگ  همايش  اين  هماهنگى  و  برگزارى   كميته 
كه  شده  ديده  برجسته  و  پررنگ  بسيار  المللى  بين 
وى  كرد.  استفاده  خوبى  به  ظرفيت  اين  از  مى توان 
اين  به  يونسكو  سازمان  ارزيابان  سفر  به  اشاره  با 
شهرستان گفت: ارزياب سازمان يونسكو براى بررسى 
شرايط كوير لوت به نهبندان سفر مى كند كه اميد است 

در معرفى شهرستان نهبندان خوب عمل كنيم.

تفاهم همكارى بين كتابخانه مجلس و حوزه علميه استان امضا مى شود

در آستانه سفر معاون اول رئيس جمهور به استان انجام شد

بازديد چندباره استاندار از پروژه هاى آماده افتتاح
با  گفت:  استان  اجتماعى  تأمين  درمان  مدير  خبر-  گروه 
سفر معاون اول رئيس جمهور به خراسان جنوبى بيمارستان 
حضرت ابو الفضل العباس(ع) (ميالد 3) تأمين اجتماعى در 

بيرجند افتتاح مى شود. 
بيمارستان 96 تختخوابى  اين  اينكه  بيان  با  فرزاد فيروزى 
اين  كرد:  تصريح  است،  ميالد  بيمارستان  برند  داراى 
عمل،  اتاق  اطفال،  داخلى،  بخش هاى  داراى  بيمارستان 
زايشگاه، دياليز و ويژه است. وى به زيربناى اين بيمارستان 
اشاره كرد و افزود: اين بيمارستان در زيربنايى به مساحت 
20 هزار متر مربع احداث شده است. فيروزى با بيان اينكه 
تاكنون براى ساختمان اين پروژه اعتبارى بالغ بر 450 ميليارد 

ريال هزينه شده است، يادآور شد: همچنين براى تجهيز اين 
بيمارستان تاكنون 300 ميليارد ريال هزينه شده است. وى 
ادامه داد: محوطه اين بيمارستان هنوز در حال ساخت است 

كه تاكنون 80 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. 
شايان ذكر است استاندار نيز صبح ديروز به همراه جمعى 
از مسئوالن براى دومين بار طى ماه اخير از اين پروژه و 
ها  شنيده  كرد.  بازديد  بيرجند  آب  خانه  تصفيه  همچنين 
باره  چند  افتتاح  از  مردمى  انتقادات  از  پس  است  حاكى 
اول  معاون  سفر  از  قبل  استاندار شخصًا  ها،  پروژه  برخى 
 رئيس جمهور در اين زمينه ورود و براى اطمينان بيشتر اين

بازديدها را انجام داده است. 

واردات 270 هزار كيلوگرم كاال از افغانستان به استان

اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  بين  همكارى  نامه  تفاهم 
جنوبى  خراسان  علميه  حوزه  و  اسالمى  شوراى  مجلس 
محمدرضا  دكتر  شبستان،  گزارش  به  شود.  مى  امضاء 
مجيدى رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى 
اسالمى روز گذشته با حجت االسالم محسن مشرفى مدير 
مركز نمايندگى حوزه هاى علميه خراسان جنوبى ديدار و 
گفتگو كرد. وى با اشاره به سابقه تاريخي و ظرفيت هاي 
اظهار  ايران  اسالمى  جمهورى  علميه  هاي  حوزه  خوب 
اميدوارى كرد: اين مراكز در عصر رسانه هاى نوين بتوانند 
ديني  نيازهاي  پاسخگوي  المللي  بين  و  ملي  سطوح  در 

در  باشند.همچنين  نسل جوان  ويژه  به  مردم  فرهنگي  و 
اين ديدار مدير مركز نمايندگى حوزه هاى علميه خراسان 
جنوبى گزارشي از وضع كتابخانه هاي حوزه هاي علميه 

استان و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي ارائه كرد.
در اين ديدار مقرر شد تفاهم نامه همكارى بين كتابخانه، 
موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى و حوزه علميه 

خراسان جنوبى امضا شود. 
نامه همكارى  نيز تفاهم  شايان ذكر است روز سه شنبه 
بين كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى 

و دانشگاه بيرجند امضا شد.

و  مرمت  از  خراسان جنوبى  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
بازسازى 230 قنات در استان خبر داد و گفت: اين قنات ها در 
يك سال گذشته با هزينه 3 ميليارد و 800 ميليون تومان مرمت 
شد. به گزارش تسنيم، هاشم ولى پور مطلق در جمع خبرنگاران، 
مرمت  نيازمند  جنوبى  خراسان  قنوات   درصد   80 كرد:  اظهار 
است كه براى مرمت آنها اعتبارى بالغ بر 450 ميليارد تومان 
نياز است. وى با بيان اينكه خراسان جنوبى با داشتن 6 هزار 

و 197 رشته قنات جزو 2 استان نخست كشور در تعداد قنوات 
است، بيان كرد: برخى از قنات هاى خراسان جنوبى 2 هزار و 

500 سال قدمت دارد. 
كاهش جدى  قنوات  آبدهى  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  وى 
داشته است، تصريح كرد: اين امر معيشت خانوارها را تحت تأثير 

قرار داده و شاهد مهاجرت آنها از روستاها به شهرها هستيم.
بالغ بر  رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان گفت: استان ما 

يك ميليارد و 207 ميليون مترمكعب مصرف آب در بخش هاى 
كشاورزى، صنعت و ساير بخش ها دارد.

را  استان  قنات هاى  آب  از  استحصال  ميزان  مطلق،  ولى پور 
266 ميليون متر مكعب عنوان كرد و گفت: حدود 23 درصد 
با وجود  تأمين مى شود كه  قنوات  از  نياز كشاورزان  آب مورد 
رشته  هزار   2 آبى  منابع  كاهش  و  ساله  چند  خشكسالى هاى 

قنات در اين سال ها خشك شده است.

230 قنات در استان مرمت و بازسازى شد

ارزش  به  جهيزيه  سرى   22 گفت:  بيرجند  شهرستان  امداد  كميته  مدير    
تحت  نوعروسان  به  ازدواج  هفته  گراميداشت  مناسبت  به  ريال  ميليون   550

حمايت كميته امداد خراسان جنوبى اهدا شد.
به گزارش ايرنا، قريب افزود: از ابتداى امسال تاكنون 112 سرى جهيزيه به 
زوجين زير پوشش اين نهاد اهدا شده است. وى ادامه داد: طى هفته ازدواج، 
100 نفر از دختران آماده ازدواج كميته امداد اين شهرستان آموزش هاى قبل 
از ازدواج را فرا مى گيرند. وى با اشاره به آسيب هاى اجتماعى و مشكالت 
به رشد طالق در جامعه  رو  آمار  به  توجه  با  عاطفى داخل خانواده ها گفت: 

پديده  براى كاهش  بايد  ها  بهزيستى، همه دستگاه  و  امداد  بر كميته  عالوه 
طالق تالش كنند. وى بر ترويج الگوهاى دينى در امر ازدواج تأكيد كرد و 
افزود: جوانان بايد سبك زندگى حضرت على (ع) و فاطمه زهرا (س) را الگوى 
خود قرار دهند. قريب با بيان اينكه 321 پايگاه كميته امداد بيرجند كمك هاى 
مردمى را در جشن عاطفه هاى امسال جمع آورى مى كنند، اظهار كرد: از اين 
تعداد 137 پايگاه در مدارس، 52 پايگاه ثابت، پنج پايگاه سيار، در مساجد 237 

پايگاه و در بسيج 90 پايگاه استقرار مى يابند. 
امر  در  سازمان  و  بسيجى  امدادگر،  نيروى   388 مجموع  در  داد:  ادامه   وى 

جمع آورى كمك هاى مردمى به جشن عاطفه ها مشاركت مى كنند.
وى گفت: سال گذشته در جشن عاطفه ها 31 ميليارد و 950 ميليون ريال 

كمك نقدى و غير نقدى در اين شهرستان جمع آورى شد.
مديركميته امداد بيرجند با اشاره به اينكه هم اكنون 15 هزار و 88 نفر تحت 
حمايت خدمات كميته امداد بيرجند قرار دارند، افزود: از اين تعداد 35 درصد 

آنان را مردان و 65 درصد را زنان تشكيل مى دهند.
وى تعداد دانش آموزان زير پوشش اين نهاد را يكهزار 482 نفر و دانشجويان 

و طالب را يكهزار و 142 نفر اعالم كرد.

گيوكى- نماينده كميته ارزيابى يونسكو صبح ديروز 
براى ارزيابى نهايى قنات بلده براى ثبت در ميراث 
ارزياب  كازيا»،  «ياموچى  شد.  استان  وارد  جهانى 
يونسكو پس از ورود به استان از باغ و عمارت جهانى 
آزمايشگاه  نگارخانه و  اكبريه و مجموعه موزه ها، 

مرمت مستقر در اين مجموعه بازديد كرد. 
وى سپس همراه با طالبيان معاون ميراث فرهنگى 
كشور و رمضانى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
ارزيابى وضعيت  استان جهت  و گردشگرى  دستى 

قنات بلده به سمت فردوس حركت كرد. 
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
بلده  قنات  از  يونسكو  ارزياب  بازديد  در  فردوس 
كرد:  اظهار  شد،  انجام  ديروز  ظهر  كه  فردوس 
قنوات بلده با شماره ثبتى 30161 در شهر تاريخى 
مى كند.   حكايت  بشرى  خالقيت  و  نبوغ  از  تون 

نجفيان افزود: مجموعه قنوات بلده در حال حاضر 
مشتمل بر 15 رشته قنات و دو دهنه چشمه است 
كه آب استحصال شده از هر يك از اين سازه هاى 
آبى به شاه جويى مى ريزد و نهايتًا حجم آب قابل 
مهيا  فردوس  دشت  در  كشاورزى  براى  توجهى 
مى شود. وى تصريح كرد: ثبت قنات بلده فردوس 
اثر  اين  آثار جهانى سبب مى شود كه  در فهرست 
براى  مقصدى  و  معرفى  دنيا  زنده  زبان   36 به 
از  باشد و  جهانگردان و گردشگران سراسر كشور 
طرفى حمايت هاى مالى و فنى سازمان يونسكو نيز 

به اين اثر تاريخى تعلق پيدا مى كند. 
است  كيلومتر  فردوس 35  بلده  قنات  مسير  طول 
كه در روزگاران قبل از زلزله 1347 بخش اعظمى 
مى كرده  تأمين  را  فردوس  شهر  مصرفى  آب  از 
 است و در حال حاضر نيز قنات بلده حدود دوهزار 

منطقه  كشاورزى  زمين هاى  از  هكتار   382  و 
را سيراب مى كند.

قنات  پرونده  تأييد  درصورت  است:  ذكر  به  الزم 
اثر  اين  يونسكو،  ارزياب  توسط  بلده   تاريخى 
خرداد ماه سال آينده در جلسه اى كه در سازمان 
ميراث  آثار  به  رسمًا  شد،  خواهد  برگزار  يونسكو 

جهانى مى پيوندد. 
ياموچى كازيا پرونده 11 قنات در ايران كه آماده 
همه  و  كند  مى  بررسى  است  جهانى  ثبت  براى 
از طريق  ابالغ مى كند و  به يونسكو  را  گزارش ها 
يونسكو در مورد انتخاب يا عدم انتخاب قنات ها 

براى ثبت جهانى اطالع رسانى مى شود.
بلده  قنات  درباره  اقدامات  تمامى  است:  گفتنى 
انجام، بررسى و جمع بندى شده است تا در اختيار 

نماينده يونسكو قرار گيرد.

نماينده يونسكو از قنات بلده فردوس بازديد كرد

اهداى 22 سرى جهيزيه به نوعروسان كميته امداد بيرجند

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

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

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

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

واگذار نمايد.

ثبت  نام كربال هوايى
 اعزام 2/ 94/8

روز عاشورا
بيرجند-  نجف

دفتر زيارتى عماد بيرجند

ميدان شهدا- شهدا 8

 ساختمان آوا  32224113

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

آژانـس  همــا
با مديريت جديد و افراد متاهل با خودروهاى 
لوكس با آرم و عالئم براى همكارى با مدارس 

و دانشجويان عزيز در خدمت همشهريان 
محترم مى باشد.   مديريت: غيبى

32420220 - 32439197

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



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) : از دنيا بپرهيزيد ، قسم به آن كس كه جان من 
در كف اوست كه دنيا از هاروت و ماروت ساحرتر است.

(نهج الفصاحه ص ١٦٣ ، ح ٤٤)

12 : 28
18 : 57
23 : 46
4 : 55
6 : 18

آگهي مزايــده ( 94/2 )

آگهي مزايده امالك  (94/2 )

شماره پالك ثبتى نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف 

نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت  (متر مربع ) 

قيمت پايهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 
شرايط 

پرداخت 
( گروه ) ملكي ، تمليكي ، اعيان عرصه 

سرقفلي ، اوقافي 
/ غير اوقافي 

ساختمان ، آپارتمان ، 
مغازه ، زمين ، ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، مسكوني ، 
صنعتي ، رفاهي ،آموزشي ، ورزشي ، 

انبار ، مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد /دارد 
( بانكي / غير 

بانكي )

تخليه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

1
خراسان جنوبى 

ساختمان تجاري 
بيرجند ( ستاد سابق بانك ) 

 بيرجند- خيابان مدرس - بيست 
متري اول غربي - اداره مركزي 

سابق بانك صادرات 
تخليهندارد 35,500,000,000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 17/955/77/1263/915595/801417/76

اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور - طبقه چهارم دكوراتيو 
چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ -امتيازات شامل آب ، برق ، گاز ( به شكل موجود )

ز

2
خراسان جنوبى 

كارخانه توليد شانه 
 تخم مرغ 

كارگاه و ماشين آالت 
بيرجند 

بيرجند - شهرك صنعتى 
تخليه ندارد 3,830,000,000جانشينى صنعتى ساير تمليكى 1584/1411663576خيابان همت 3

 سوله صنعتي با نماي آجر سفال 5 سانت و محوطه شن ريزي شده  – يك بچه سوله – سرايداري  
ماشين آ الت  شامل : پرس 5 قالبه - پمپ و كيوم و الكتروپمپ ها - كمپرسور هوا- ميكسر  

خشك كن  ( ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است ) ( به شكل موجود )

ز

3
خراسان جنوبى 

كارگاه آجر نماي پرسي  
 ( كارگاه و 

ماشين آالت ) بيرجند
بيرجند 

 بيرجند - شهرك صنعتي  
تخليهندارد 2,110,000,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622قطعه3621

سالن توليد - ساختمان ادارى و سرايدارى - ماشين آالت : پرس ضربه اى مكانيكى - آسياب 
تيغه اى - تاسيسات لوله كشى و سوخت رسانى كوره - 3 دستگاه مشعل مارپيچ آجر نما - 7 عدد 

پالت آجر چينى - تانكر سوخت - تابلو برق - مخلوط كن ( به شكل موجود )

ز

4
گاوداري  - 30 رأسي  خراسان جنوبى 

خضرى 
تخليهندارد 1,366,355,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150نيمبلوك - خضري - دامداري خضرى 

سوله ( سالن با ارتفاع 4متر - سالن با ارتفاع 6متر - سالن نگهداري گوساله ) - محل نگهداري 
دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور با سايبان - حوض سيماني ايزوله - سرايداري و 

سرويس بهداشتي - انباري – ساختمان اداري – استخر – ذخيره آب – ميكسر – بادبر و آسياب  
توليد خوراك دام – دستگاه شير دوشي 12 رأسي ( به شكل موجود )

ز

زمين مزروعي و خراسان جنوبى 5
گاوداري 100 رأسي

سالن پرورش – سالن انبار – گاراژ مسقف با ايرانيت – سايبان با اتاقك متصل و آبشخور تخليهندارد 425,375,000سند قطعيمزروعي كشاورزي زمين و ساير تمليكي 1510/3938215436/20قاين - روستاي بيد مشك قاين
سرايداري – حوض و آب انبار ( به شكل موجود ) 

ز

 قاين - جاده پهناييقاينزمين مزروعيخراسان جنوبى 6
 جنب شن شويي

صورتجلسه محلي مزروعي زمينتمليكي -2000-
سند عادي

زكاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي ( به شكل موجود )تخليه ندارد 140,000,000

طرح گلخانه و زمين خراسان جنوبى 7
كشاورزي

بيرجند - كيلومتر 24بيرجند 
جاده خوسف

تخليهندارد 3,149,452,000ششدانگ كشاورزي ساير تمليكي 171/170/4617722/40145 
 آب 2 ساعت - خانه سرايداري 70 متر مربع- انبار با پوشش مسقف ايرانيت 75 متر مربع 
  تانكر -استخر ذخيره آب - اسكلت آماده نصب گلخانه - سالن گلخانه اصلي بدون پوشش

 امتياز آب ، برق - ايستگاه تصفيه فيزيكي آب - سمپاش ( مستعمل ) ساير لوازم و تجهيزات 
موجود از قبيل هيتر وغيره ( به شكل موجود )

ز

8
خراسان جنوبى 

مرغداري به ظرفيت 
30 هزار قطعه 

آرين شهر - ابتداي جاده چاهك آرين شهر
كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841/ 128موسويه ، سمت چپ 

مشاعى ( سهم بانك 
66/2 دانگ از شش 

دانگ مى باشد )
3,750,320,700

دارد
فعال ( غير بانكي )

هيتر هواي گرم - هواكش - ساير وسايل - شبكه آبرساني - امتياز برق - دستگاه آسياب با 
موتور سالن پرورش - سالن انبار و ... ( به شكل موجود ) 

ز

ز( به شكل موجود )تخليه ندارد112,000,000سند تك برگى مسكونى زمين ملكى .167/66سند محلى قاين - روستاى بيهود قاين زمين بيهود خراسان جنوبى 9

صورتجلسه محلى مسكونى زمين ملكى .165سند محلى قاين - روستاى قديم زهان قاين زمين زهان خراسان جنوبى 10
سند عادى 

ز( به شكل موجود )تخليه ندارد 41,250,000

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد ۱۰ واحد از امالک مازاد و ماشين آالت مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي 
توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در روزهاي يکشنبه مورخ ۹۴/۶/۲۹ و دوشنبه ۹۴/۶/۳۰ نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري شنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به نشاني بيرجند 
–  خيابان مدرس – نبش مدرس ۹-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. پاكت هاي پيشنهادي ارائه شده يکشنبه مورخ ۹۴/۷/۱۲ 

رأس ساعت ۱۰ صبح در محل فوق با حضور اعضاي كميسيون معامالت بانك و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.

 الزم به ذكراست اسناد شركت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴/۷/۱۱ ، فقط به دايره تداركات و ساختمان بانك تحويل و رسيد 
اخذ گردد 

توضيحات و شرايط :  ۱) جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۱۵۳۲۴۵۴۰۰۲ به نام دايره 
تداركات و ساختمان بانك صادرات خراسان جنوبي الزامي است. ۲) مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل ۵٪ قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد كه طبق 
مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. ۳) بازديد از امالك و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت ۸ تا ۱۵ فراهم و براي تمامي شرکت 
کنندگان ضروري مي باشد.۴) مزايده گذار در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است. ۵) کليه امالک با وضع موجود به فروش مي رسد و در 

صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار مي باشد.
بانك صادرات خراسان جنوبينحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول روبرو مى باشد :

 شرايط پرداخترديف
( گروه )

 ميزان پرداخت
نقدي

ميزان پرداخت غير نقدي
( باقيمانده در اقساط )

ذيلز۱ ترتيب  به   ، پرداخت  اولويت  با  نقدي  غير  پيشنهاد   ، نقدي  پرداخت  با                   اولويت 
( ۲-۳-۴ ) قابل بررسي خواهد بود

 ۳۰٪ در اقساط ۱۲ ماهه ( با سود بانکي )۲٪۷۰
۵۰٪ در اقساط ۲۴ ماهه ( با سود بانکي )۳٪۵۰
۷۰٪ در اقساط ۳۶ ماهه ( با سود بانکي )۴٪۳۰

خانواده هاى محترم حاج عباس عسكرى و حسن زاده
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر و پدر گرامى تان

مرحوم حاج محمد حسن زاده
را به آنجناب و فاميل محترم تسليت عرض نموده ، براى آن مرحوم علو درجات 

و براى بازماندگان صبر و اجر از خداوند بزرگ آرزومنديم.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان
شركت ستاره كيان بيرجند

مجمع خيرين مدرسه ساز استان خراسان جنوبى
برادران خيريه ، فرزين

به مناسبت اولين سالگرد عروج غم انگيز فرزند و برادر عزيزمان جوان ناكام

 شادروان عباس (ياسر) برآغوش
مراسم يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/26 ساعت 5 بعدازظهر 

 در محل خيابان شهيد رجايى- رجايى 6 - منزل برآغوش 

برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى برآغوش و ساير فاميل وابسته

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره

 سلطان حسن زاده 
(همسر مرحوم غالمحسن ناصحى كارمند دارايى)

 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/6/26 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل حسينيه صاحب الزمانى (عج) «واقع در خيابان حكيم نزارى» برگزار مى شود.

خانواده هاى ناصحى و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس رستگار مقدم
درگذشت عمو و پدرخانم گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 ضمن طلب مغفرت براى آن عزيز سفر كرده، صبر را براى ساير بازماندگان 
از خداوند منان خواهانيم.

شركت توان افروز بيرجند ، شركت مهتاب گستر بيرجند
 شركت پويش توان توزيع پارس

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجيه حوا وحدتـى
 «همسر حاج سيد غالمرضا موسوى نسب» 

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/26 از ساعت 15 الى 16 در محل مسجد مرتضوى منعقد مى شود.

خانوادهاى: موسوى نسب ، وحدتى










