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 حذف محدوديت سهميه اعزام 
حاجيان از سال آينده

معاون امور حج سازمان حج و زيارت گفت: از سال 
آينده محدوديت سهميه اعزام به حج از سوي دولت 
گفتگو  در  برداشته مي شود. حميد محمدي  سعودي 
طرح  دليل  به  گذشته  سال  سه  از  گفت:  فارس،   با 
توسعه مسجد الحرام سهميه اعزام زائران کشورهاي 
اين  که  شد  محدود  سال  سه  مدت  به  اسالمي 

محدوديت از سال آينده برداشته  مي شود.

يك سوم قيمت آب را از مشتركان 
دريافت مى كنيم

مديرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با تأکيد بر اينکه 
برنامه پنجم به پايان رسيد اما قيمت آب واقعي نشد، گفت: 
براي اينکه بتوانيم پروژ ه هاي آبفا را خودگردان کنيم بايد 
تعرفه هاي تکليفي در بخش آب را تغيير دهيم. جانباز در 
گفتگو با فارس،  گفت:  يک سوم قيمت تمام شده آب را 
از مشترکان دريافت مي کنيم، درحالي که براساس قانون 

بايد قيمت آب واقعي مي شد که نشده است.

معاون اول رئيس جمهور در شوراى ادارى استان تصريح كرد:

پروژه راه آهن استان به طور حتم عملياتى مى شود

معاون اول رئيس جمهور گفت: خراسان جنوبى مهمترين محور براى ارتباط سواحل جنوبى كشور با آسياى 
ميانه است كه بايد زيرساخت هاى الزم براى اين استان فراهم شود. (شرح در صفحه٧)

پيوند بودجه راه آهن به نتايج توافق

صفحه ٧

 با ورود هواپيماهاى جديد 
پروازهاى بيشترى در فرودگاه 
استان خواهد نشست
وزير راه و شهرسازى با اشاره به كمبود ناوگان هوايى در
 استان گفت: در آينده اى نزديك با ورود هواپيماهاى جديد ...
7

 مطالعه طرح انتقال آب 
از درياى عمان در سال جارى 
تكميل و به زودى اجرايى مى شود
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان گفت : در حال حاضر 
مطالعه طرح انتقال آب براى شرق كشور از درياى عمان در ...
8

بيش از 40 ميليون نفر در كشور زير پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند/ صفحه 7

جناب حاج آقاى ناصرى 
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

درگذشت بانوى محترمه و متدين مادر ارجمند و بزرگوارتان را حضور جناب عالى 

جناب آقاى دكتر ناصرى و ساير بازماندگان و فاميل محترم وابسته 

تسليت عرض نموده، شادى روح آن مرحومه و صبر و اجر فراوان 

براى بازماندگان محترم را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره ، مديرعامل و كاركنان بنگاه مستقل خيريه آبلوله بيرجند

حادثه تلخ درگذشت پدر گرامى تان در مكه مكرمه را خدمت 
شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم 

غفران و رحمت الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت 
داريم، اندوه بى پايان ما از اين واقعه دردناك قابل وصف نيست.

گروه عمرانى جهان بتون

سركار خانم مهندس سميه اسماعيلى
جناب آقاى دكتر مصطفى محسنى

جناب آقاى مهندس محمدرضا الهى
درگذشت مادر گرامى تان 

 را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از خداوند منان آرزوى صبر 
و سالمتى براى بازماندگان و علو درجات براى آن عزيز از دست رفته را داريم.

مديريت و كاركنان شركت سكنى ساز  پارسيان

«بقا مختص ذات اوست»
گل هاى بهشت سايبانت مادر           يك دسته ستاره ارمغانت مادر
ديگر چه كسى چشم به راهم باشد             قربان نگاه مهربانت مادر

جناب آقاى مهندس ناصرى  مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى 
جناب آقاى دكتر مهدى ناصرى  مديرعامل محترم صنايع كاشى تيما

مشيت الهى بر اين تعلق گرفت كه بهار فرحناك زندگى را خزانى ماتم زده به انتظار بنشيند و 
اين بارزترين تفسير فلسفه آفرينش در فراخناى بيكران هستى و يگانه راز جاودانگى اوست. 

درگذشت مادر عزيزتان را تسليت عرض نموده، برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت  
و براى شما و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل خواهانيم.

مديريت و كاركنان صنايع رنگ و لعاب مارال

« اوست پايدار»

جناب آقاى حاج عليرضا ناصرى  مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى 
با قلبى ماالمال از تاثر، فقدان مادر بزرگوارتان بانوى محترمه

 حاجيه خانم صديقه كامرانى
را تعزيت عرض نموده و مراتب تسليت خود را كه قطره اى در برابر درياى غم و اندوه شماست ، حضور 
جناب عالى وخاندان محترم تقديم مى داريم. از پروردگار متعال براى آن فقيده سعيده غفران و رحمت 

واسعه و براى شما شكيبايى و طول عمر با عزت مسئلت داريم. ضمنا مفتخريم كه در مراسم ترحيم 
آن بانوى محترمه كه امروز يكشنبه 94/6/29  از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل مصلى

 (هيئت ابولفضلى) بيرجند برگزار مى شود، حضور يافته و يادشان را گرامى داريم. 
غالمرسول هاديان ، فرهاد هاديان

« اوست پايدار»
مادرا، مرگ تو داغى است كه تا آخر عمر     در دلم جايگزين گشته، بيرون نرود

جناب آقاى مهندس عليرضا ناصرى    مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى 

جناب آقاى دكترمهدى ناصرى     مديريت محترم كاشى تيما
درگذشت مادر مومنه و صالحه شما كه عمر پربركت خود را در تربيت شايسته فرزندان و 
ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) گذراند؛ خدمت شما بزرگواران و يكايك بازماندگان 
 و مصيبت زدگان تسليت و تعزيت عرض نموده، همنشينى آن مرحومه با سيده زنان 
اهل بهشت و صبر و اجر بازماندگان را از پيشگاه ذات مقدس ربوبى مسئلت مى نماييم.

سيد فضل ا... و سيد على هدائى

«هوالباقى»
نظاره  را  زمان  سال  يك  ناباورانه  چه 
 كرديم و اشك هايمان تنها مرهم دردهاى 
برايمان  خداوند  از  بود.  بودن  تو  بى 
صبورى بخواه تا بار غم از دست دادنت را 
آسان به دوش كشيم چه حيف كه ديگر 

در بين ما نيستى

اولين سالگرد درگذشت همسرى فداكار و مادرى مهربان

 مرحومه سيده فاطمه متوّلى
 را امروز يكشنبه 94/6/29 از ساعت 4:30 الى 5:30 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب»
 به سوگ مى نشينيم

حضور شما سروران معزز را گرامى مى داريم.

خانواده ناياب و ساير بستگان

«اوست پايدار» 

در دايره قسمت ما نقطه تسليميم      لطف آنچه تو انديشى، حكم آنچه تو فرمايى

در سعادتت همين بس كه عمرى ارادت به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم 

ورزيدى و آنگاه كه سنت الهى عروج از خاكدان تن نصيبت گشت ، روح پاكت در روز 

شهادت جواد االئمه (ع) به اعلى عليين پركشيد و مركب زمينى ات در روز پيوند 

آسمانى على (ع) و زهرا (س) در آستان ولى نعمت مان حضرت ثامن الحجج 

على ابن موسى الرضا (ع)آرامش ابدى يافت

اينك در هفتمين روز مفارقت مادر عزيزمان ، فقيده سعيده ، مومنه صالحه 

حاجيه صديقه كامرانى 
امروز يكشنبه 94/6/29 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 

بيرجند (مصلى) گرد هم مى آييم و سوگ آن فرشته زمينى را به عزا مى نشينيم

حضور سروران معظم (برادران و خواهران) مرهم قلوب جريحه دار بازماندگان 

و موجب امتنان خواهد بود.

خاندان ناصرى
خانواده هاى: كامرانى ، فقيه ، موهبتى ، نوربخش و ساير بستگان

سرور ارجمند جناب حاج آقاى ناصرى

 مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى دكتر مهدى ناصرى
 مديريت محترم عامل صنايع كاشى تيما

درگذشت مادر عزيزتان فقيده سعيده

 حاجيه خانم صديقه كامرانى
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت و تعزيت عرض نموده ، غفران الهى براى آن 

مرحومه مومنه و صبر و اجر جزيل براى شما و ساير بازماندگان را از درگاه احديت آرزو مى نماييم.
ضمنا مقدم برادران و خواهران بزرگوار در جلسه هفتم آن بانوى صالحه را امروز 

يكشنبه 94/6/29 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل سالن مصلى (هيئت ابوالفضلى) 
به ديده منت مى گذاريم.

هيئت مديره ، مديرعامل و كاركنان شركت آيدا سرام

همشهريان گرامى و خيرين بزرگوار 
در آستانه عيد االضحى عيد بزرگ مسلمانان جهان و عرض تبريك اين روز فرخنده موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) بيرجند

 كه مسئوليت نگهدارى و سرپرستى 300 معلول و مددجو را در 17 سال گذشته با حمايت هاى شما عهده دار مى باشد همچون سنوات گذشته در اين 
روز آماده دريافت نذورات شما در پايگاه هاى ذيل در سطح شهر مى باشد. پيشاپيش قدردان همت بلند شماييم و اميد به قبولى آن در درگاه احديت 

آرزوى ماست.
1- ميدان امام خمينى 2- ميدان ابوذر 3- ميدان طالقانى 4- ميدان دانشگاه آزاد اسالمى 5- چهارراه دوم مدرس 6- چهارراه باشگاه فرهنگيان

موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)  بيرجند 7- ورودى سجادشهر 8- تقاطع بلوار شهداى عبادى و بلوار پيامبر اعظم (ص)
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معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش از پيش بيني حضور يک ميليون و ۳۰۰ هزار دانش آموز اول دبستاني و حدود ۸۰۰ 
هزار نوآموز پيش دبستاني در سال تحصيلي ۹۵-۹۴ خبر داد. محمد ديمه ور در گفتگو با فارس، اظهار کرد: جشن شکوفه ها و 
جشن غنچه ها ويژه دانش آموزان اول دبستان و نوآموزان پيش دبستاني سه شنبه ٣١ شهريور ماه برگزار مي شود.

پيش بينى حضور يك ميليون و 300 هزار كالس اولى و 800 هزار پيش دبستانى در سال تحصيلى جديد

امروز ٢٩ شهريور ١٣٩٤ مصادف با
 ٦ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢٠ سپتامبر ٢٠١٥

 سقوط هواپيماي حامل كمك به مناطق زلزله  
زده طبس در شيراز (١٣٥٧ ش).

رحلت فقيه معظم و جامع معقول و منقول، آيت ا... 
«سيد محمد علي موحد ابطحي» (١٣٨١ ش).

ايران  كتاب شناسي  بنيان  گذار  درگذشت 
(١٣٥٩ش).

شهير  محدث  همام»  بن  «محمد  تولد 
ايراني(٢٥٨ ق).

شهادت زايرين خانه خدا در حرم امن الهي توسط 
وهابيون سعودي(١٤٠٧ ق).

و  دريانورد  ماژالن»  «فرناندو  تاريخي  سفر  آغاز 
مكتشف بزرگ پرتغالي (١٥١٩م).

اختراع اتوبوس بخار توسط «گوردون برانز» مبتكر 
انگليسي (١٨٣١م).

تقويم مناسبت هاى  روز

طرح ويژه بخش خصوصى براى تامين جهيزيه 

بخش  ويژه  طرح  از  خانگي  لوازم  اتحاديه  رئيس 
خصوصي براي تامين جهيزيه لوازم خانگي مورد نياز 
مردم در قالب سه پکيج ۵ تا ۱۰ ميليون توماني خبر 
داد.به گزارش مهر، طحان پور از ارائه پيشنهادي از 
خانگي  لوازم  فروشندگان  و  کنندگان  توليد  سوي 
به دولت خبر داد و گفت: در پکيج هاي ويژه اي که براي تامين جهيزيه 
همچون  اقالمي  است  شده  ديده  تدارک  مردم  نياز  مورد  خانگي  لوازم  و 
يخچال فريزر سايد باي سايد، يخچال فريز معمولي، جارو برقي، ماشين 
است. شده  ديده  تدارک  آشپزخانه  کوچک  کاالي  قلم  چند  لباسشويي، 

 وي افزود: بر اين اساس بسته به مبلغي که براي اين سبدها در نظر گرفته 
مي شود به فرد متقاضي ۵ تا ۱۰ميليون تومان به صورت وام خواهد پرداخت.

 تفكيك مدارس ابتدايى به دو دوره از مهر 95 
 

پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدايي  آموزش  معاون 
از سال  ابتدايي  مدارس  در  دوره اي  نظام  اجراي  از 
تحصيلي ٩٦-٩٥ خبر داد و گفت: مدارس باالي ٥٠٠ 
دانش آموز به دو دوره مجزا تبديل خواهند شد. ديمه ور 
ايسنا، درباره طرح دوره اي در مدارس  با  در گفتگو 
ابتدايي گفت: يکي از تکاليف سند تحول بنيادين اجراي نظام دوره اي در 
مقطع ابتدايي است، به اين معنا که بايد ساختار دوره ابتدايي ٣-٣ شود. وي 
افزود: بر اين اساس پايه هاي اول، دوم و سوم در دوره اول ابتدايي و پايه هاي 
چهارم، پنجم و ششم در دوره دوم ابتدايي ساماندهي مي شوند.وي گفت: از 
استان ها و مناطق درخواست کرده ايم تا مدارس باالي ٥٠٠ دانش آموز از سال 
تحصيلي آينده به دو مدرسه مجزا دوره اول و دوره دوم ابتدايي تبديل شوند. 

راه اندازى سامانه تشخيص داروهاى
 تقلبى تا پايان سال

 
وزير بهداشت از راه اندازي سامانه اي براي شناسايي 
داروهاي تقلبي تا پايان سال خبر داد و گفت: مردم 
از طريق اين فناوري مي توانند از اصالت، تاريخ توليد، 
مدت زمان اعتبار و قيمت دارو مطمئن شوند. هاشمي 
در گفتگو با فارس، اظهار کرد:  ما بايد برنامه اي را داشته باشيم که مردم زماني که 
دارو را دريافت مي کنند از اصالت، تاريخ توليد، زمان اعتبار براي مصرف و قيمت 
آن مطمئن باشند که اين مسئله نياز به نرم افزار دارد. وي بيان کرد: اميدواريم تا 
آخر سال به اين فناوري جهت تائيد اصالت دارو دست يابيم. اين سامانه و فناوري 
در همه دنيا وجود دارد و دوستان ما نيز تالش مي کنند که به اين مسئله دست 

يابند تا مردم بتوانند داروي قاچاق از غير قاچاق را تشخيص دهند.

مديرکل دفتر سهام عدالت کشور با اعالم اين که دارايي هاي 
غيربورسي به دولت بازگردانده خواهد شد، گفت: پيشنهاد 
دولت تشکيل صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تعاوني ها دفاتر خدمات سهام عدالت خواهند شد.  است و 
دولت آبادي در گفتگو با فارس، با اشاره به اينکه ٣٤ شرکت 
از دارايي هاي سهام عدالت بورسي و ٢٦ شرکت غيربورسي 
است، اظهار کرد: دولت در حال آماده سازي يک بسته کامل 
در حوزه سهام عدالت است که در اين پيشنهاد، دارايي هاي 
به  افزود:  وي  شد.  خواهد  بازگردانده  دولت  به  غيربورسي 
احتمال زياد براي شفاف سازي صورتهاي مالي شرکت هاي 
حاضر در «پرتفوي» سهام عدالت، شرکت بورسي واگذار و 
شرکت هاي غيربورسي به دولت بازگردانده مي شود.وي در 

با ايجاد صندوق هاي  پاسخ به اين سوال که آيا تعاوني ها 
شد،  خواهند  حذف  بورسي  معامله  قابل  سرمايه گذاري 
را  تعاوني ها  انحالل  حق  عنوان  هيچ  به  کرد:  تصريح 
دفاتر  عنوان  به  تعاوني ها  صندوق،  تشکيل  با  اما  نداريم، 
خدماتي سهام عدالت در سراسر کشور با دريافت کارمزدي 
همچنان فعال خواهند بود. دولت آبادي با بيان اينکه جلسات 
اشکاالت  و  شده  برگزار  عدالت  سهام  حوزه  در  بسياري 
توسط  که  اليحه اي  گفت:  کرده ايم،  آسيب شناسي  را  آن 
دولت براي ارائه به مجلس در حال آماده سازي است، تمام 
مشکالت قبلي و نقص ها را پوشش خواهد داد. وي گفت: 
يکي از داليل تأخير در ارائه اليحه سهام عدالت به مجلس، 

رفع نواقص قبلي بوده است.

  دارايى هاى غيربورسى سهام عدالت به دولت بازگردانده مى شود

و  خانواده  جمعيت،  سالمت  دفتر  مديرکل 
مدارس از تشکيل پرونده الکترونيک سالمت 
درصد   ۱۳ ارجاع  و  آموزان  دانش  براي 
گذشته  سال  در  متخصص  به  دانش آموزان 
خبر داد. به گزارش فارس، محمد اسماعيل 
مطلق اظهار کرد: هر سال با همکاري وزارت 
آموزش و پرورش تمامي دانش آموزان آماده 
ورود به مدرسه معاينه جسمي، روحي، چشم، 

اسکلتي،  و  ذهني  آمادگي  معاينه  و  گوش 
عضالني مي شوند. وي افزود: سال گذشته 
به  درمان  براي  آموزان  دانش  درصد   ١٣
سطح باالتر نزد متخصصان معرفي شدند که 
مشکالتشان شامل چشم، گوش و… بود. 
وي ادامه داد: امسال نيز بالغ بر يک ميليون 
نفر مورد معاينه قرار خواهند گرفت که نتايج 
آنان  الکترونيک  پرونده  وارد  معاينات  اين 

خواهد شد و در آبانماه گزارش اين معاينات 
گفت:  مطلق  شوند.  مي  تکميل  ارائه  براي 
مدرسه  به  ورود  بدو  در  آموزان  دانش  همه 
داراي پرونده الکترونيک سالمت مي شوند و 
اختيار خانواده ها،  از آن در  لوح فشرده  سه 
مدارس و مراکز بهداشتي قرار مي گيرد. وي 
افزود: طبق بررسي ها در گروه سني ٦ تا ١٨ 
سال مشکالتي نظير اضافه وزن، چاقي، تغذيه 

ناسالم، کم تحرکي و رفتارهايي نظير خشونت 
وجود دارد. معاينات ادواري در بدو ورود دانش 
آموز به دبيرستان و چهارم دبيرستان نيز به 
مرحله اجرا خواهد رسيد. مطلق از گسترش 
مدارس مروج سالمت به ٢٠ هزار مدرسه خبر 
داد و گفت: ١٠ هزار مدرسه مروج سالمت 
فعال هم اکنون در کشور وجود دارند که اين 

تعداد بايد به ٢٠ هزار مدرسه برسد. 

تشكيل پرونده الكترونيك سالمت براى دانش آموزان

سازمان حمايت افزايش قيمت روغن 
نباتى را تاييد و ابالغ نكرده است   

به گفته دبير انجمن صنايع روغن نباتي با وجود صدور 
از  نباتي  روغن  درصدي  پنج  قيمت  افزايش  مجوز 
سوي ستاد تنظيم بازار، کارخانه هاي روغن مورد تهديد 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قرار 
تاکيد  سازمان  سخنگوي  زمينه  اين  در  اما  گرفته اند 
کرد: اين سازمان به هيچ وجه، افزايش قيمت روغن 
بارها  را  اين موضوع  و  نکرده  ابالغ  و  تاييد  را  نباتي 
به انجمن صنايع روغن نباتي جهت اجرا ابالغ کرده 
اظهار کرد:  ايسنا،  با  است. غالمرضا کاوه در گفتگو 
حساسيت  به  توجه  با  يارانه ها،  هدفمندسازي  ستاد 
برخي از کاالهاي مصرفي، روغن نباتي را در اولويت 
اول سبد کااليي قرار داده و به تبع آن هرگونه تغيير 
قيمت روغن نباتي بايد طي فرآيند دقيق کارشناسي 
حمايت  سازمان  توسط  آن  با  متناسب  و  گرفته  قرار 
و  تعيين  هيئت  توليدکنندگان،  و  کنندگان  مصرف 
تثبيت قيمتها و کارگروه تنظيم بازار تصميم گيري شده 
و ابالغ شود. وي افزود: هرگونه تخطي به بهانه هاي 

تفاهم يا توافق، فاقد وجاهت قانوني است. 

صندوق هاى صدقات الكترونيكى مى شود

براي  گفت،  خميني(ره)  امام  امداد  کميته  رئيس 
الکترونيکي کردن صندوق هاي صدقات اقدامات اساسي 
در حال اجراست. به گزارش ايرنا، فتاح به مبحث عدم 
امنيت و هزينه بر بودن صندوق صدقات فلزي اشاره کرد 
و گفت: براي الکترونيکي کردن اين صندوق ها اقدامات 
اساسي در حال اجراست تا بهره وري براي کمک به 
بيشترين  زيرا  يابد  افزايش  طريق  اين  از  مستمندان 
جابجايي تراکنش هاي مالي مشارکت هاي مردمي از 

طريق خدمات الکترونيک صورت مي گيرد.

ارائه خدمات فوريت هاى پزشكى به 
روستائيان و ساكنان شهرهاى زير 50 هزار نفر

در  بهداشت  وزير  بهداشت  معاون  اکبر سياري  علي 
خدمات  ارائه  تفاهم نامه  انعقاد  از  فارس،  با  گفتگو 
ساکنين  به  بيمارستاني  پيش  پزشکي  فوريت هاي 
مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي با جمعيت زير 

٥٠ هزار نفر خبر داد.

رتبه ايرانيان از نظر
 افتتاح حساب بانكى در دنيا

بانک جهاني اعالم کرد ۷۳.۷ درصد افراد باالي ۱۵ 
سال در ايران حساب بانکي دارند که اين رقم بيشتر 
امارات،  ايتاليا، ترکيه،  از جمله  از ۱۱۰ کشور جهان 
جديدترين  تسنيم،  گزارش  به  است.  روسيه  و  قطر 
آمار منتشر شده از سوي بانک جهاني نشان مي دهد 
از نظر  ايراني ها در رتبه ۳۷ جهان بين ۱۴۷ کشور 

افتتاح حساب بانکي قرار دارند.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 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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قابل توجه سازمان هاى مردم نهاد استان 
در خصوص گزارش عملكرد اجرايى و مالى 93

در راستاى اجراى ماده 5 تصويب نامه شماره 27862/ت/5/3128 مورخ 
84/5/8 هيئت محترم وزيران (آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاى 
مردم نهاد) بدينوسيله از كليه سازمان هاى مردم نهاد درخواست مى گردد 
نسبت به تنظيم و ارسال گزارش عملكرد اجرايى و مالى منتهى به پايان سال 
93 اقدام نمايند. الزم به ذكر است فرم گزارش عملكرد در سامانه اينترنتى 
به نشانى http://saman.moi.ir قابل دسترس بوده و مى بايست پس از 
تكميل به دبيرخانه هيئت نظارت استان (مستقر در دفتر امور اجتماعى و 

فرهنگى استاندارى) تحويل نمايند.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
              شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند        تاريخ انتشار: 94/6/29

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند 
چهارشنبه 94/7/15 ساعت 9 صبح  در محل دفتر شركت واقع در خيابان قدس برگزار مى شود. از كليه اعضا 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر 
شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى 

هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره يا بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار 
 آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ، مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب بودجه 
پيشنهادى براى سال 94- انتخاب 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 3 نفر عضو على البدل هيئت مديره براى 
مدت 3 سال كامل شمسى - انتخاب يك نفر بازرس اصلى و يك نفر بازرس على البدل براى مدت يك سال 
مالى- طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه - اتخاذ تصميم در خصوص اخذ وام از منابع بانكى- تصويب و 
 تعيين خط مشى آتى شركت- اتخاذ تصميم در خصوص تعيين ميزان پاداش هيئت مديره و مديرعامل و بازرس
هيئت مديره

 دعوت مجامع عمومى عادى ساليانه و مجمع عمومى فوق العاده 
موسسه خيريه مكتب نرجس ام االمام المنتظر (عج) بيرجند

 به شماره ثبت 129 و شناسه ملى 10980273465
به اطالع كليه اعضاى موسسه فوق مى رساند: جلسات مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى 
عادى ساليانه يكشنبه 94/7/12 به ترتيب در ساعت 20 و 21 در محل مكتب نرجس (س) واقع 
در بيرجند - خيابان طالقانى 1 و بر اساس دستور جلسه ذيل برگزار مى گردد. از كليه اعضاى 
مجمع دعوت مى گردد در ساعت مقرر در جلسه فوق حضور يافته و يا كتبا نماينده خود را 

معرفى فرمايند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

افزايش سرمايه موسسه از طريق ورود اعضاى جديد و اصالح ماده 29 اساسنامه
 اصالح مواد 13 و 21 و 25 اساسنامه - ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده باشد.

دستور مجمع عمومى عادى ساليانه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- بررسى و تصويب صورت هاى مالى موسسه سال هاى 
1390 الى 1393- تصويب بودجه پيشنهادى براى سال مالى 1394- انتخاب اعضاى هيئت 
مديره براى مدت 2 سال - انتخاب بازرس قانونى براى يك سال مالى- ساير موارد در صالحيت 

مجمع عمومى عادى ساليانه
هيئت مديره موسسه خيريه مكتب نرجس ام االمام المنتظر (عج) بيرجند

يك شركت تبليغاتى به تعدادى نيرو با قدرت بيان باال 
براى مدير فروش و بازارياب نياز دارد.    تلفن: 09155628902

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى
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

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

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

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت دوم "

چون در پرونده 471/94 اجرايى در قبال محكوميت تضامنى آقاى غالمحسين اميرآبادى زاده و حسن اميرآبادى 
زاده به مبلغ 123/740/000 ريال در حق محكوم له آقاى مهدى زيبايى و پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت حق 

االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى شماره صفر فرعى از 244 اصلى بخش يك بيرجند توسط 
شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در حكيم نزارى 4 
پالك 10 مى باشد و داراى 239,20 مترمربع عرصه و 151 مترمربع اعيان مى باشد و داراى دو امتياز برق و دو امتياز گاز و يك 
انشعاب آب مى باشد و سقف آن گنبدى و قدمت آن سال 1350 است و ملك فوق در تعريض نمى باشد كه ارزش ششدانگ آن به 
مبلغ 956/700/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/7/18 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر 
اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت 
به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
 مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
آگهى انتخابات

قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف صافكار و 
رادياتورسازان در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى ، 
بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه 
دعوت مى گردد با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه 
اتحاديه سه شنبه  دار  يا كارت عضويت عكس  و  كسب 
در  شركت  براى  صبح   10 الى   8 ساعت  راس   94/7/7
انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى مسجد امام 
رضا (ع)  واقع در خيابان شهيد رجايى مراجعه و نمايندگان 
مورد نظر خود را از بين افراد ذكر شده به تعداد 5 نفر 
عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و على البدل 
انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره ماده 13 
اعطاى  هاى صنفى  اتحاديه  انتخابات  اجرايى  نامه  آيين 
وكالت و يا اعزام نماينده جهت دادن راى ممنوع مى باشد.

نام و نام خانوادگىرديف
غالمرضا  احمدى1
مهدى اميرآبادى2
فرهاد حسنى3
محمدرضا خسروى القار4
اكبر سالكى نيا5
مجيد عزيزى6
غالمرضا قاسمى7
مهدى قلندرى روبيات8
محمد محمدزاده 9
محمود نبئى10
اسدا... نژاد11

  اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس:
نام و نام خانوادگىرديف

حجت چاجى1
على زارعى2
غالمحسين غالمپور3

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

ورود 10 هزار نفر به دستگاه 
تعليم و تربيت از مهر امسال

معاون توسعه مديريت وزير آموزش و پرورش با اشاره 
به استخدام و ورود ۱۰ هزار نفر به آموزش و پرورش، 
گفت: پنج هزار نفر از طريق آزمون استخدامي و پنج 
امسال  مهر  از  سراسري  کنکور  طريق  از  نفر  هزار 
وارد آموزش و پرورش مي شوند. بطحايي در گفتگو 
با فارس و در پاسخ به اين پرسش که «آيا به غير از 
از طريق آزمون استخدامي وارد آموزش  نفراتي که 
از  و پرورش مي شوند، امکان جذب در اين دستگاه 
طريق ديگر وجود دارد؟»، اظهار کرد: بله، امسال در 
مهر از دو طريق، ورودي نيروي انساني به آموزش 
هزار  پنج  نخست  روش  داشت.  خواهيم  پرورش  و 
نفري هستند که داراي مدرک تحصيلي ليسانس و 
باالتر هستند و از طريق آزمون استخدامي پذيرش 
مي شوند. روش دوم رويه سابقي است که از طريق 
پرورش  و  آموزش  جذب  نيرو  فرهنگيان  دانشگاه 

مي شد که اين کار ادامه خواهد داشت.

امكان افزايش قيمت لبنيات وجود ندارد

محمد فربد عضو هيئت مديره انجمن صنايع لبني در 
گفتگو با مهر، با بيان اينکه هنوز هيچ تصميمي در 
حوزه قيمت شيرخام و لبنيات اخذ نشده است، گفت: 
ما نمي توانيم قيمت ها را باال ببريم، چراکه مردم به 

اين موضوع واکنش منفي نشان خواهند داد.
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راجع 3 من  قبلى  جواب سؤال  مسئولى  چرا  آوا  سالم 

نداد؟  رو  آب  خانه  تصفيه  پساب  از  بهتر  استفاده  به 
اينجا با اين همه مشكالت خشكسالى و كمبود آب و 
هزينه هاى نقل و انتقال آب،ى حيفه كه آن همه 
پساب تصفيه خانه راحت هدر بره تو فاضالب 
شهرى بيان فكر بهترى بكنيم كه اسراف نشه 
اين مايه حيات در حال خشكيدن كه فردا بسيار دير 

است براى ما كوير نشينان.
933…941
بيرجند  اگر  شد  مى  خوب  چه  واقعاً  سالم. 
كشورى  و  دولتى  ميهمانان  ميزبان  هميشه 
بود. اون وقت ديگه با اين بهسازى هايى كه حتى 
شبانه انجام ميشه بيرجند گلستان مى شد. واال شب 
بينى خروجى ميدان فرودگاه به  ميخوابى صبح مى 
صياد  بلوار  يا  ميشه  آسفالت  روكش  زاهدان  سمت 

شيرازى خط كشى.... بابا ايو ا... به اين پشتكار
930…399
سالم. باتوجه به تبليغات گسترده دولت در پاسداشت 
منابع آبى، جهادكشاورزى بگويد در سال 93و94 كدام 
چاه عميق استان در سطح توزيع لوله كشى شده است. 
آيا رهاسازى آب چاهاى استان در بيابان جهت 

انتقال به كشتزارها درست است؟
915…644

سالم حاال كه مسئوالن براى افتتاح بيمارستان 
مشكالت  لطفاً  بيرجند  ميان  اجتماعى  تأمين 
با  كه  كنين  منعكس  آنها  به  رو  ادارى  سايت 
وجود جانمايى فضاى سبز در اين منطقه يك پارك 

بازى براى كودكانمان وجود نداره ...
915…975
باتشكر از مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان كه 
حرف دل مردم را زد بله «مقام اول در كمبود اعتبار» 
اين تبعيض بين ما و ساير استان هاست كه مردم خوب 

ما را رنج مى دهد و چرا بايد اينگونه باشد ...
915…008
دستگاه  كه  متأسفم  استان  مركز  براى  سالم. 
سى تى اسكن آن خراب است. مسئوالن چرا 
فكرى براى سى تى بيمارستان ولى عصر(عج) نمى 

كنند؟ بلكه درخواب زمستانى اند.
915…233
سالم در هفته دولت كه به مشكالت سايت ادارى 
نشد  رسيدگى  دولتند  كاركنان  آن  ساكنان  اكثر  كه 
اين مشكالت  بيمارستان  افتتاح  با  اميدواريم 

برطرف بشه.
915…609
مردم  دل  درد  كه  شما  پيام  ستون  آوا.  به  سالم  با 
را منعكس مى كند اگر گوش شنوا باشد خيلى 

خوب است. با تشكر
915…622
سالم. با توجه به سفر معاون اول رئيس جمهور به 
از فرماندار خوسف و مسئوالن مربوطه  استان 
فصل  رسيدن  فرا  به  توجه  با  خواهيم   مى 
سرما نسبت به گازرسانى شهرك معصوم آباد 

پيگيرى كنيد.
915...185

با سالم. بوى درس و مدرسه آيد همى! كمبود مدرسه 
با آمدن مهرماه و اينكه چه زود دير مى شود از 
بى مهرى مسئوالنى كه به تعهداتشان عمل نكردند 
و اكنون دغدغه مردم مهرشهر در شروع فصل مدرسه 
نگرانى  باز  و  نيست...  آنها  جوابگوى  هيچكس  كه 

والدين براى مسيرهاى طوالنى مدرسه فرزندان...
915...008

پيكر جان باخته حادثه مسجدالحرام مرحوم حاج ولى اسمعيلى با حضور گسترده مردم و مسئوالن استان تشييع و در مزار شهداى بيرجند به خاك سپرده شد. 
 در اين مراسم كه تعداد زيادى از ائمه جمعه، فرماندهان نظامى و انتظامى، مديران كل دستگاه هاى اجرايى، كارگزاران زيارتى و آحاد مردم حضور داشتند 
حجت االسالم اوحدى نماينده بعثه مقام معظم رهبرى در حج و زيارت استان مطالبى را درباره جايگاه اين عزيزان كه در جوار حرم امن الهى به ديدار معبود شتافتند 

بيان كرد. پيكر مرحوم اسمعيلى پس از ذكر مصيبت توسط مداح اهل بيت و اقامه نماز ميت، با تشريفات نظامى در قطعه شهداى بيرجند به خاك سپرده شد.

* رحيم زاده

روى يكى از مبل ها گوشه پذيرايى نشسته بود و كمى آن 
طرف تر چند تا از جوانان فاميل هم مشغول خوش و بش 
بودند. حوصله پدربزرگ سر رفته و منتظر بود تا زودتر شام 
را بياورند، در همان حال و هوا به ياد جوانى هاى خودش 
نوجوان كه خاطرات نشاط و شادابى آن  به چند  رو كرد 

روزها را برايش زنده كند.
كه  حالى  در  بعد  كرد،  دقت  آنها  گفتار  و  رفتار  به  كمى 
نوه  بر كله سعيد  و موهاى عمود  لباس هاى غيرمعمول 
دخترى اش، خيلى او را متعجب كرده بود، گفت: سعيد بابا! 
اين چه لباسيه؟ تو ديگه 20-19 سالته- موهات چرا رو 
به هواست! سعيد هم از خوش اخالقى پدربزرگ استفاده 

(البته سوءاستفاده) كرد و گفت: پدر بزرگ مده!
پدر بزرگ گفت: مد چيه بابا؟! آدم بايد  طورى اصالح كنه  
كه بهش بياد. سعيد هم شروع كرد به توضيح اينكه مدل 
موهايش، مدل موهاى فالن هنرپيشه هاليووديه، شلوارش 
مد فالن سال ميالديه و پيراهنش مارك فالن كارخونه 
اما  نشد  قانع  سعيد  حرفهاى  از  اما  بزرگ  پدر  اروپايى  
نخواست س بيشتر از اين موضوع را جلوى جمع پيگيرى 
اين  به  هم  شما  شايد  و...  داد  تكان  سرى  فقط  و  كند 
موارد برخورد كرده باشيد كه وقتى به يك جوان به خاطر 
پوشيدن لباس هاى غيرمعمول و سر و شكل نامتعارف و 
 ناشايست اعتراض مى كنيد، عمل خود را با مد و مد روز

حتى  گاهى  اينكه  تر  عجيب  و  كنند  مى  توجيه  بودن 
خانواده ها و والدين اين جوانان نيز با چنين توجيهاتى قانع 

مى شوند و ديگر موضوع را پيگيرى نمى كنند.

گشتى در شهر و مشاهده 
رواج مدهاى عجيب و غريب

اگر اين روزها به خيابان هاى شهر قدم بزنيد مى بينيم كه 
اكثر نوجوانان و جوانان به دنبال مدهاى عجيب و غريبى 
هستند كه ريشه در فرهنگ غرب دارد و با جامعه اسالمى 
با   زده،لباسهايى  روغن  موهايى  با  جوانانى  ندارد.  تطابقى 
مارك هاى عجيب و غريب غربى، شلوار لى چاك چاك و 
عينكى بزرگ تر از صورت به چشم، در خيابان راه مى رود. 
از اينكه مورد توجه رهگذران قرار گرفته خوشحال است 
اما اگر كسى به او اعتراض كند كه اين چه نوع پوششى 

است مى گويد كه مد است.  
نوجوانى كه 15- 16 سالي بيشتر ندارد قبل از بيرون رفتن 
آرايش موها و اصالح  آينه مشغول  نيم ساعتي را جلوي 
صورتش است، از اتوي مو گرفته تا مدل هاي عجيب و 

غريب براي اصالح صورتش.
پدرش با عصبانيت مي گويد: اين رفتارها را دخترها هم 
آبرويم را پيش همسايه ها و  نمي كنند چه برسد به تو. 
فاميل برده اي. اما كو گوش شنوا. تازه براي خريد مدل 

جديد لباسش هم از پدر پول مي خواهد. 

مد چيزى جدا از سليقه فردى افراد نيست!

عاليه دختر نوجوانى است كه با ظاهرى عجيب و غريب 
در بازار بيرجند درحال خريد است. وى درباره نحوه لباس 
سليقه  از  جدا  چيزى  مد  گويد:  مى  جديد  نسل  پوشيدن 
از  خود  سليقه  تناسب  به  هركس  و  نيست  افراد  فردى 
نوعى تيپ و ظاهر خوشش مى آيد. وى ادامه مى دهد: 
بالتبع  ارتباطى  امكانات  افزايش  و  تكنولوژى  پيشرفت  با 

سليقه هاى افراد هم فرق كرده و به روز مى شود ....

عرضه و فروش انواع مدها 
جوانان را مدگرا مى كند

جوانان  است:  معتقد  خاص  مويى  مدل  با  20ساله  حسن 
امروزى بايد متناسب جامعه و فضاى روز جامعه پيش برود 
معرفى  امل  دوستانش  مقابل  در  باشد  اين  از  غير  اگر   و 
 مى شوند. وى مد را جزو الينفك جوامع دانسته و مى گويد:
افراد  وقتى  هستند.  مد  دنبال  به  كه  نيستند  جوانان  تنها 
براى خريد لباس به هر فروشگاهى مراجعه مى كنند رواج 
انواع و اقسام مدل هاى روز باعث اشتياق هر چه بيشتر 

جوانان براى استفاده از پوشش نو و جديد مى شود.

امروزه ديگر اين شكل و ظاهر 
چيزى طبيعى است 

 پسر ديگرى  نيز در حالى كه با  ظاهرى زنانه در شهر 
ظاهر  و  شكل  اين  ديگر  امروزه  گويد:  مى  شده  حاضر 
چيزى طبيعى است و نه تنها جوانان كه مى توان گفت مد 

و مدگرايى در ميان همه اقشار جامعه فرا گير شده است.
لباس  نحوه  از  شدت  به  كه  حالى  در  ساله   52 مادري 
با  گفتگو  در  است  ناراضى  جوان  نسل  رفتار  و  پوشيدن 
آوا مى گويد: فرزندم بيش از حد به مد اهميت مي دهد. 
لباس هايي مي پوشد كه در شأن خانواده ما نيست. مدل 
موهايش را هم عجيب و غريب مي كند. بايد در برابر اين 

كارهاي او، چگونه رفتار كنم؟

ذائقه جوانان ما فرق كرده...

اشاعه فرهنگ غربى  نيز در حالى كه  حسينى فرهنگى  
و مدگرايى در ميان جوانان را از مهمترين و اصلى ترين 
دستاوردهاى ماهواره ها مى داند، مى گويد:  متأسفانه با 
لباس  نحوه  درباره  همسرم  و  من  سرسختى  همه  وجود 
داليل  به  و  بوده  مد  تابع  شديداً  آنها  فرزندانم،  پوشيدن 
مختلف با  ظاهرى  دور از شأن و شخصيت يك جوان 

ايرانى در ميان عموم حاضر مى شوند.
گويد:  مى  و  دهد  مى  تكان  حسرت  روى  از  سرى  وى 
ما  دست  از  هم  گوياكارى  و  كرده  فرق  ما  جوانان   ذائقه 

بر نمى آيد!؟؟ الگوها و مدهاي نامتعارف پوشش و رفتارى كه 
 متأسفانه توسط بخشي از جامعه به ويژه نسل جوان پذيرفته 
نتيجه  شاهديم  بسيار  جامعه  در  را  آن  نمود  و  شود  مي 

چيزي جز بحران هويت نيست. 
از  بسياري  ساز  زمينه  خود  كه  ديگر  نوعي  از   بحران 
آسيب هاست چراكه به دنبال آن فاصله گرفتن از ارزش ها 
و باورهاي اسالمي و ايراني رخ مي دهد و همين   مساله 
به بيگانگي  ازفرهنگ خودي مي انجامد كه خود سرآغاز 

بروز بسياري از معضالت است. 
يكى از معضالت امروز جوامع بشرى، بحث مد و مدگرايى 
و تطبيق دادن خود با شرايط هر روزه مدل لباس، آرايش 
جامعه  در  متأسفانه  كه  است  پوشش  نوع  و  سر  موى 
خودمان نيز با مصاديق زيادى از اين پديده روبرو هستيم.

جوانان به دليل داشتن روحيه تأثيرپذير
 آمادگى بيشترى براى پديده هاى نو دارند

سريع  اشاعه  را  مد  خانواده  مشاور  و  كارشناس  سلطانى 
كاال يا گرايش يك رفتار در ميان افراد جامعه دانسته كه 
به دليل رابطه مستقيمى  كه با حس تنوع طلبى دارد، بين 
نوجوانان و جوانان بيشتر ديده مى شود. وى ادامه مى دهد: 
نوع طلبى و نوگرايى از خصايص انسان است و هميشه او 
را به سمت تجربه يك زندگى بهتر سوق مى دهد و اين 
نياز از تغييرات اساسى دوران بلوغ و نوجوانى است كه به 
شكل هاى مختلف در نوع رفتار، صحبت كردن و پوشش 
ديده مى شود. به اعتقاد وى يكى از داليل گرايش جوانان 
به  پاسخگويى  و  قرار گرفتن  توجه  مورد  به خاطر  مد  به 
نيازهاى روانى آنها است و جوانان به دليل داشتن روحيه 

تأثيرپذير آمادگى بيشترى براى پديده هاى نو دارند.

مدگرايى افراطى مى تواند 
موجب آسيب اجتماعى و فرهنگى شود

سلطانى  ادامه مى دهد: مدگرايى افراطى مى تواند موجب 
از بين رفتن قدرت تعقل، ابتكار و تصميم گيرى در افراد و 

همچنين موجب آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى شود. 
 به گفته وى  مد يك رفتار اجتماعى است كه به يك باره 
به تغيير سليقه ناگهانى در افراد منجر مى شود كه ممكن 
افراد بر  با فرهنگ و رسوم خانواده و جامعه اى كه  است 
تناقض  كنند،  مى  پيروى  آن  از  قدمت  و  سابقه  حسب 
به  رسيدن  براى  راهى  را  مدگرايى  سلطانى  باشد.  داشته 
آرامش ظاهرى دانسته و ادامه مى دهد: طرد شدن يا مورد 
پذيرش قرار نگرفتن فرد از سوى خانواده، انطباق نداشتن 
پاسخگو  و  جامعه  فرهنگى  نظام  با  خانواده  ارزشى  نظام 
گسترش  داليل  از  فرزندان،  نيازهاى  به  خانواده  نبودن 

مدگرايى در بين جوانان است.

رواج مدگرايى در ميان همه طبقه هاى سنى و اجتماعى

و  نيست  ناپسند  به خودى خود  مد  ادامه مى دهد:   وى 
عجيب و غريب هم نيست، بلكه نوعى الگوى سليقه اى 

فرهنگى يا اجتماعى است. 
عالقه مندان به آن نيز گروه هاى سنى ويژه اى نيستند 
سنى  هاى  طبقه  همه  ميان  در  ضعف،  و  شدت  با  بلكه 
و  نوجوانان  ميان  اين  در  و  شوند  مى  ديده  اجتماعى  و 
ت روحيه  و  كنجكاوى  سنى،  شرايط  دليل  به   جوانان 
مجذوب  اجتماعى،  هاى  گروه  ديگر  از  بيش  طلبى  نوع 

جاذبه هاى مد مى شوند.

برخوردهاى منفى و فيزيكى والدين
با اين پديده نيز كارساز نيست 

يا  خوب  باشد،  چه  هر  مد  گويد:  مى  خانواده  مشاور  اين 
نكته  ارزشى،  غير  يا  ارزشى  اخالقى،  غير  يا  اخالقى  بد، 
نبايد  آن  رد  يا  تأييد  در  است.  آن  با  برخورد  شيوه  مهم 
مخالفت  يا  رد  ويژه  به  كرد.  برخورد  احساسى  يا  افراطى 
با آن بدون طرح پيشنهاد مناسب و اجرايى و متناسب با 
عاليق و ساليق نسل جوان و نوجوان نه تنها موفقيتى در 

پى نخواهد داشت، بلكه خود مشكل ساز خواهد شد.
سلطانى خاطرشان مى كند: بى شك برخوردهاى منفى و 
با  و  بود  نخواهد  كارساز  نيز  پديده  اين  با  والدين  فيزيكى 
گذشت زمان، به مشكالت در اين زمينه و مخالفت با خانواده 
منجر خواهد شد. با توجه به پيامدهاى گوناگون مدگرايى 
منفى، براى كاهش پيامدهاى ناگوار آن در جامعه، بايد به 

دنبال راهكارهايى براى تعديل آن بود. به يقين در اين ميان 
نقش فرد مدگرا و خانواده از همه بيشتر است.

برنامه ريزى مناسب براى اوقات فراغت

و  جوانان  كه  عواملى  جمله  از  دهد:  مى  ادامه  سلطانى   
نوجوانان را به مدگرايى منفى يا پوچى و بيهودگى دچار 

مى كند، بى برنامگى و بيكارى است. 
مناسب  ريزى  برنامه  با  بايد  مادرها  و  پدر   بنابراين 
برنامه هاى جذابى براى اوقات فراغت نسل جوان تدارك 
ببينند و همچنين جوانان و نوجوانان نيز بايد براى اوقات 
فراغت خود در زمينه هاى علمى، هنرى، ورزشى و تفريحى 
برنامه ريزى سودمندى داشته باشند تا وقت ارزشمند خود 
را براى كارهاى غير ضرورى مانند خودنمايى و جلوه گرى 

يا پيروى از گروه هاى پوچ و بيهوده صرف نكنند.
به هر حال  مد و مدگرايى  پديده ايست  كه در اشكال 
شد  اشاره  كه  همان گونه  و  داده  رخ  جامعه  در  گوناگون 

برخى از جوانان به آن دچارند. 
حال چه خوب است دست اندركاران امر در كنار فعاليت هاى 
فرهنگى براى جوانان جهت ارائه الگوهاى مناسب ايرانى 
هم  گوناگون  لباس هاى  توليدكنندگان  بر  اسالمى  و 
نظارت كافى را داشته باشند تا هر روز شاهد آن نباشيم 
گاه  عالمت هاى  و  مارك ها  با  غربى  مد  لباس هاى   كه 
ويترين  پشت  در  ايران  و  اسالم  با  معاند  و   معنى دار 

مغازه ها صف كشيده باشند. 

مد گرايى تب امروز جوامع

استاد گرانقدر

جناب آقاى دكتر مهدى محمود زاده
مدير گروه محترم مديريت بازرگانى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

بدينوسيله از زحمات بى شائبه شما در امر آموزش دانشجويان كمال تقدير و تشكر را دارم 
موفقيت روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

جواد شيردالن

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

 سيسمونى و اسباب بازى            

         دنياى فرشته ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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دستگاه ساب سيار قي
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت 
و موزاييك ساده       09156706538

 جناب حاج آقاى ناصرى
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

درگذشت مادر ارجمندتان
 را خدمت جناب عالى و ساير بازماندگان
  محترم تسليت عرض نموده، از خداوند 

غفران الهى براى آن مرحومه و صبر جميل براى شما آرزومنديم.

سازمان مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها خراسان جنوبى

                      انا هللا و انا اليه راجعون

 خير  ارجمند

تشكر و سپاس
در مركز نيكوكارى محله 

هركس به اندازه توان مالى ، تخصص ، 
مهارت و عالقه خود

 در رسيدگى به نيازمندان محل سهيم مى باشد

مركز نيكوكارى محله غفارى
 از كليه ائمه جماعات ، هيئت امنا، مسئولين و اعضاى پايگاه هاى بسيج 
خواهران و برادران  مساجد حضرت محمد رسول ا... (ص) ، حضرت ولى  عصر 
(عج)، امام على (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و كسبه محترم ارائه دهنده 

خدمات پايگاه هاى جشن و تمامى مردم خير و دلسوزى كه ما را در 
هر چه بهتر برگزارى مراسم جشن عاطفه ها در محله هاى غفارى

 شهيد آوينى و معلم يارى رساندند
 كمال تشكر و قدردانى خود را اعالم مى دارد

مجموع كمك هاى نقدى و غير نقدى اهدا شده: 12/800/000 ريال 
(تمامى كمك هاى جمع آورى شده ميان دانش آموزان نيازمند 

محله هاى مذكور توزيع مى گردد)

هيئت عامل مركز نيكوكـارى محله غفـارى
آدرس: خيابان غفارى- بيست مترى جرجانى
 مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)
09151639086 -09151602439 -32347323



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

يكشنبه * 29 شهريور 1394 * شماره 3323 

هومن آپرين اولين كوهنورد ايرانى كه موفق به صعود قله اورست شد، در دهه هفتاد به ميهن بازگشت، مدتى با دوستان سابق و 
كوهنوردان كشور گذراند و به قله دماوند صعود كرد. او هماهنگى هايى براى تشكل تيم ايرانى جهت صعود به اورست به عمل آورد كه 
به نتيجه مطلوب نرسيد. . وى در ارديبهشت 1394(2015) در آمريكا چشم از جهان فرو بست.

اولين ايرانى فاتح قله اورست  دين و مذهب
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وقتى خبر درگذشت فاطمه ن. در زندان بيرجند را مى شنوم 
تصوير زندگى اش در ذهنم ورق مى خورد.  فاطمه ن. كه طى 
نيروى  توسط  بيرجند،  در  متكديان  جمع آورى  طرح  اجراى 
انتظامى دستگير شد در   همان شب اول ورود به زندان بر اثر 

بيمارى آسم در زندان درگذشت. 
بيش از يك سال است كه از طريق جمعيت پژواك حقيقت،  
با او و فرزندانش در ارتباط هستيم. تصور چنين سرنوشتى دور 
از اميد هايمان بود و متاسفانه نزديك به حقيقت تلخ زندگى. به 
گزارش ايسنا به ياد اكرم چهار ساله مى افتم كه اين روز ها در 
بهزيستى به سر مى برد. كار شناس بهزيستى مى گويد: «حال 
اكرم خوب نيست. كابوس مى بيند. قطع انگشتش تاثير بدى 
را مرور  او  زندگى چهار ساله  تمام  او گذاشته» و من  روى 
مى كنم. وقتى اكرم را در آغوش بگيرى پايش را دور بدنت 
چگونه  مى داند  باشى،  مراقبش  اينكه  بدون  مى كند.  قفل 
خودش را محكم نگه دارد و نيفتد. اين را از زندگى در خيابان 
آموخته است؛ در فرار از نيروهاى انتظامى و شهردارى، وقتى 
صبح تا شب در بغل برادر سيزده ساله اش گدايى مى كردند. 
يك سال پيش اكرم و برادرش امين معتاد بودند. اكرم معتاد به 
ترياك بود و امين كريستال مصرف مى كرد. آن ها با مادرشان 
زندگى مى كردند كه او نيز كريستال مى كشيد. پدر در زندان 
به سر مى برد و مادر و بچه ها از راه گدايى خرج خودشان را 
در مى آوردند. اكرم پدرش را به ياد نمى آورد. او يك ساله بود 
كه پدرش به زندان افتاد. اكرم تنها خانه  امنى كه مى شناخت 
آغوش امين بود. بدون حضور برادرش لحظه اى آرام نمى ماند.

براى اعتماد بچه ها از پارك 
و بازى حرف مى زنم

براى بدست آوردن اعتماد بچه ها تالش زيادى كرديم. از گپ 
زدن با آن ها سر چهار راه و توى خيابان تا بردنشان به سينما، 
پارك، بازى فوتبال و تامين اسپرى درمانى براى آسم مادرشان. 
با دلسوزى هاى مدير و معلم هاى دبستان حكيم نزارى، امين 
را كه از سال سوم ابتدايى ترك تحصيل كرده بود به مدرسه 
فرستاديم. اما على رغم تشويق زياد مدير مدرسه، امين مدرسه 
را طاقت نياورد. آن روز ها مى گفت: «چه كسى اكرم را نگه 
دارد؟» و دوباره آن ها بودند و دويدن در خيابان هاى شهر و 
گريز از دست ماموران. بعد از تالش هاى بسيار در زمستان 
اعتياد به مركز ترك  امين و اكرم براى ترك  سال گذشته 
اعتياد كودكان بخش روان بيمارستان امام رضا (ع) معرفى 

شدند؛ ابتدا از مادرشان خواستيم پرستاريشان را برعهده بگيرد، 
اينجا، خودش  او در خمارى مى گويد «هر كس آورده  ولى 
جمعشون كنه» و مثل تمام اين چهارده سال مى رود و دردشان 
را نمى بيند. مسئولين جمعيت شاهد مى شوند پيچيدن درد در 
استخوان هاى كوچكشان را و لرزش هاى مدامشان را. شاهد 
چيره  درد  وقتى  و  مى آورند  باال  را  زندگى  چگونه  مى شوند 
مى شود مراقبند تا به خيابان نگريزند. روند ترك اعتياد دو ماه 
طول كشيد و بنا بر نظر پزشك و براى جلوگيرى از رسيدن 
مواد به آن ها، از ديدن مادرشان محروم شدند در آن زمان تصور 
نمى كرديم نديدِن مادرى كه آن قدر گرفتار بدبختى هايش بود 
و حتى حاضر به پرستارى از كودكانش يك شب هم نشد تا 
دردشان را ببيند و برايشان مادرى نكرد، سخت باشد؛ اما روزى 
كه مادر با هل دادن دِر اتاق بيمارستان به زور خودش وارد 
شد، فهميدم مفهوم «مادر» براى كودكان با آنچه در ذهن ما 
شكل گرفته متفاوت است. آن روز بچه ها به سمتش دويدند و 

هر سه با هم گريه كردند. بعد از ترخيص از بيمارستان بچه ها 
درباره   تا  شدند  منتقل  بهزيستى  خيابانى  كودكان  مركز  به 
آينده شان تصميم گرفته شود و از اينجا پاس كارى آن ها شروع 
شد. بهزيستى مادر را بى كفايت تشخيص داد و سرپرستى 
كودكان را به پدربزرگ آن ها سپرد. اما پدربزرگ كه در روستا 
زندگى مى كرد و توان آمدن به شهر نداشت، خاله  بچه ها را به 
دنبالشان فرستاد. امين به روستا رفت و قرار شد اكرم به دليل 
سوء تغذيه، چند هفته بيشتر در بهزيستى بماند اما چند هفته، 
چند ماه شد و كسى سراغ او نيامد. خاله كه خودش دو فرزند 
كوچك داشت از نگه داشتن بچه ها سر باز زد و اين بار خواهر 

آن ها متقاضى نگهدارى از بچه ها شد. 

خاله اكرم را به اميد تحويل
 به بهزيستى مى آورد

او كه هفده سال بيشتر ندارد و مادر كودكى سه ساله است 
بعد از چند هفته با اظهار ناتوانى از نگهدارى بچه ها، اكرم را به 
بهزيستى آورد. صبح تا ظهر را جلوى در بهزيستى مى نشست 
به اين اميد كه او را تحويل بگيرند اما بهزيستى نپذيرفت و او 
اكرم را به مادرش باز گرداند.  چند روزى از بازگشت بچه ها نزد 
مادرشان نگذشته بود كه باخبر شديم دست اكرم الى در له 
شده است. به سرعت او را به بيمارستان رسانديم. مادر كه خمار 
شده بود بيمارستان را ترك كرد و اكرم تنها در حياط بيمارستان   
رها شد. يكى از پزشكان داوطلب جمعيت، تا صبح از اكرم كه 
ترسيده بود، مراقبت كرد. جمعيت، هزينه بيمارستان و مراقب 
شب را به عهده گرفت و اين بار امين، مادر شد و روز ها كنار 
اكرم در بيمارستان ماند. انگشتش پس از دو بار عمل جراحى، 

در   نهايت قطع شد. خبر قطع انگشت اكرم را به بهزيستى داديم 
و از بى خبرى آن ها از وضعيتش گله كرديم. اين بار بهزيستى 
او را پذيرفت. البته تا انجام روند ادارى پذيرش، باز هم نزد 
مادر ماند. تمام اين تالش ها را كرديم كه شايد اندكى گرما به 

زندگى يخ زده  آن ها راه يابد، اما.... 
پنجم شهريورماه در طرح جمع آورى زنان خيابانى كه توسط 
بهزيستى،  مانند  سازمان  چند  همكارى  با  انتظامى  نيروى 
شهردارى و... انجام شد. فاطمه كه اكرم را نيز به همراه داشت 
جزء دستگيرشدگان بود. در اين طرح تعدادى از زنان دستگير 
و بعد از ساعاتى با گرفتن مشاوره از مددكاران بهزيستى آزاد 
شدند. پس از آزادى فاطمه، اكرم به شيرخوارگاه بهزيستى 

انتقال يافت. مجدداً يك هفته بعد مادر اكرم در طرح جمع آورى 
متكديان دستگير شد و برايش مبلغى به عنوان جريمه تعيين 
كردند و از آنجا كه توانايى پرداخت آن را نداشت، به زندان 
منتقل شد. او كه از بيمارى آسم رنج مى برد در زندان به دليل 
تمام شدن اسپريش حالش وخيم مى شود و پزشك ساعتى 
بعد از مرگ بر بالين او حاضر شد و اين بار او، نه تنها از سطح 
شهر بلكه از صفحه  هستى خط  خورد. به گفته برادر متوفى، 
وى مبتال به بيمارى آسم بوده و از اسپرى درمانى سالبوتامول 
استفاده مى كرده است. بعد از اتمام اسپرى حال وى وخيم شده 
اماكسى  به   درخواست كمك وى توجهى نكرد . به گفته وى، 
پزشك زندان يك ساعت بعد از مرگ بر بالين او حاضر شده 
است. اميرآبادى مسئول مركز جمع آورى متكديان شهرستان 
بيرجند نيز در اين باره گفته است كه «اين فرد را نيروى انتظامى 
دستگير كرده و يك روز در مركز نگهدارى موقت متكديان در 
شهردارى بوده و بعد از آن به دادگاه فرستاده شده است و 
براى وى جريمه تعيين كردند ولى چون قادر به پرداخت مبلغ 
جريمه نبود دوباره به زندان منتقل شد». پدر كه روزهاى آخر 
حبس را مى گذراند با شنيدن خبر مرگ همسر به مرخصى آمد. 
سرخورده و نااميد مى گفت: «شكايت نمى كنم تا براى مامور 
بد نشود». روزى كه به حبس مى رفت، بنياد خانواده اش را در 
خطر مى ديد و امروز هم زمان با مرگ همسر مدت زندانش به 
پايان رسيده است تا روزهاى آزادى، بدون همسر پيش رويش 
باشد. اكرم در بهزيستى، بى خبر از مرگ مادر و امين منزوى 
و متنفر از جامعه، در انتظار فردا، فردايى نامعلوم...... طرح هاى 
ضربتى تنها صورت مسئله را براى ساعاتى پاك مى كنند و 
با جلسات مشاوره چند دقيقه اى قصد ارشاد و از بين بردن 
اين آسيب اجتماعى را دارند. فاطمه ن. يك شبه تبديل به 
زن خيابانى نشده بود كه با طرحى آنى اصالح پذيرد. زنان 
خيابانى كه اكثراً درگير اعتياد هستند به خودى خود در اين 
مسير قرار نگرفته اند و شرايط جامعه آن ها را به اين سمت 
سوق داده است. جمله «نجات يك معتاد، نجات يك فرد 
نيست، نجات يك جامعه است» كه روى ديوارهاى شهر ديده 
و در رسانه ها تكرار مى شود بيان گر ديدگاه رايجى است كه 
آسيب فرد به جامعه را مى بيند و در پى اصالح آن است ولى آن 
سوى قضيه را ناديده مى انگارد و نمى پرسد جامعه چه نقشى 
در اعتياد فرد داشته است؟ از مسئوالن امر بايد پرسيد «اين 
رويكرد چه تاثيرى در حل معضالت اجتماعى داشته است؟ آيا 
دستگيرى متكديان و زنان و كودكان خيابانى تعداد آن ها را 

كاهش داده است؟» 

وقتى درد رخنه مى كند... 
سينمايى

هومن برق نورد به «دوردست ها»مى رود

كيلومترى   75 در  «دوردست ها»  توليد  گروه  اكنون   
نزديكى  در  ماهى  پرورش  مزرعه  لوكيشن  در  تهران 
شهر آمل مشغول كار هستند و پس از آن قرار است به 
لوكيشن ها ديگرى مثل تهران ، شمال و كرج بروند. اين 
مجموعه به دليل اينكه كار پرلوكيشنى است و از طرفى 
براى كارگردان كار لوكيشن ها مهم هستند، با وسواس 

و سخت گيرى كار مى كند.

فريبا توكلى تهيه كننده سريال اعالم كرد: حدود 15 
روز است كه كار تصويربردارى سريال «دوردست ها» 
تاكنون  كرديم.  شروع  را  ارشاد  جواد  كارگردانى  به 
بازيگرانى چون دانيال حكيمى ، فاطمه گودرزى، بهرام 
ابراهيمى ، كوروش سليمانى ، معصومه كريمى و رحمان 
باقريان مقابل دوربين رفته اند و بازى هومن برق نورد 
نيز در اين سريال به تازگى آغاز شده است و به تدريج 

بازيگران ديگرى هم به كار اضافه خواهند شد.
به گزارش سينماخبر تهيه كننده سريال «دوردست ها» 
در ادامه به مضمون اين مجموعه اشاره كرد و توضيح 
با  اجتماعى  ملودرام  سريال  يك  «دوردست ها»  داد: 
مضمون مسووليت پذيرى است اما در داستان لحظات 

مفرحى هم ديده مى شود.

منتظر 2 سريال جديد 
از مهران مديرى باشيد!

خانگى  نمايش  شبكه  در  حاشيه»  «در  سريال  توزيع 
به  طنز  سريال  شود.اين  مى  آغاز  مهرماه  اوايل  از 
سه  شبكه  از  پيش  چندى  مديرى  مهران  كارگردانى 
سيما پخش شده است. سريال در حاشيه مراحل پايانى 
 آماده سازى را در شركت صوتى و تصويرى سروش
سريال  مديرى  كه  است  حالى  در  اين  گذراند.  مى 
نمايش  شبكه  براى  قسمت  در 10  هم  را  «عطسه» 
خانگى ساخته است.مجموعه «در حاشيه» ماجراى چند 
پزشك قالبى را روايت مى كرد كه با حضور در يك 
مركز پزشكى نامعتبر حوادث متعددى را رقم مى زدند. 
در اين سريال مهران مديرى، سيامك انصارى، مهران 

غفوريان، جواد رضويان و ... ايفاى نقش كرده اند.

فلسفه تبرك جستن به «حجر االسود»

انديشمندانى  و  فقها  جمله  از  آملى  جوادى  آيت ا... 
فلسفه  و  حكمت  درباره  مفصل  طور  به  كه  است 
است. گفته  سخن  اسالم  مبين  دين  عبادى  اعمال 
اين  بيانات  از  برگرفته  مى خوانيد  ادامه  در   آنچه 

عالم فرزانه است.
مناسب است گفته شود كه برداشت هاى مفسران در 
قرآن يكسان نيست. برادران يوسف وقتى برادر ديگر 
برادرتان  فرمود:  يعقوب(ع)  نياوردند،  و  بردند  را هم 
بپرس.  شهر  و  محل  آن  از  گفتند:  كرديد؟  چه  را 
كه  بپرس،  شهر  اين  مردم  از  كه  است  اين   منظور 

ما كوتاهى نكرده ايم.
شخصى درباره حجراالسود پرسيد چرا آن را استالم 
سنگ هاى  مانند  است  سنگى  ببوسيم؟   يا  كنيم، 
ديگر، بدون آنكه نفع و ضررى داشته باشد. خواست 
بود و  بدعتى بگذارد. ولى على (ع)  در محل حاضر 

جلوى اين بدعت را گرفت.
فرمود:  على(ع)  مى فرمايد:  صادق(ع)  امام   
مى شود،  برانگيخته  قيامت  روز  در  حجراالسود 
زبان و دو لب دارد، به نفع كسى كه به او وفا كرده 
كه  باشد  نداشته  شعور  و  فهم  اگر  مى دهد.  شهادت 
در  خدا  دست  تجلى  حجراالسود  نمى دهد.  شهادت 

روى زمين است.
اهل معنا از گناه شرم مى كنند و مى گويند همه موجودات 
آنان  در محضر  را مى بينند.  ما  باز كرده  عالم چشم 
 چگونه گناه كنيم؟ او با اين ديد به سراغ قرآن مى رود

 و قرآن مى خواند.
از فرمايشات نبى گرامى اسالم(ص) است كه: دهان 
است؛  قرآن  راه  انسان،  دهان  زيرا  كنيد  خوشبو  را 
امام رضا(ع) نيز از رسول اكرم(ص) نقل مى كند كه 
فرمود: نه فقط دندان را مسواك كنيد، بلكه دندان و 

زبان و فضاى دهان را هم پاك كنيد. 
از  هم  و  بپرهيزيد  شبهه ناك  غذاى  خوردن  از  هم 
شما  دهان  تا  كنيد  دورى  مشكوك  حرف  گفتن 

شايستگى پيدا كند مجراى الفاظ قرآن شود.
دهان  از  است،  زالل  چشمه  و  كوثر  كه  قرآن،  اگر 
اليه روبى نشده عبور كند بى اثر است؛ رنگ مى گيرد و 
بو مى پذيرد و چون مى خواهيد قرآن بخوانيد و سخن 
شما در ديگران اثر كند و خودتان هم كه مى شنويد 
حديثى  داريد.در  نگه  پاك  را  دهان  شويد،  متأثر 
آماده غذاى  قرآن  است:  آمده  خدا(ص)  رسول   از 

الهى است.
را  خود  غذاى  كسى  هر  كه  نيست  سفره اى  قرآن 
همراه بياورد و بر آن سفره بخورد. يعنى كسى حق 
و  كند  تحميل  قرآن  بر  را  خود  خواسته هاى  ندارد 
زيرا  بگذارد؛  قرآن  حساب  به  را  خود  برداشت هاى 
قرآن غذايى است آماده كه هر كسى گرسنه معارف 

باشد از اين غذا استفاده خواهد كرد.

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

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

  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور
  09153634099 - فرهمند

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور 

ويبراتور و ...
 توليد و اجراى سقف ، بازسازى 

و تعميرات ساختمان 
(معمار پايه يك با كادرى مجرب) 

مشاوره رايگان
جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208



شاعر،   – دمل   -1  افقي: 
رمان نويس و نمايشنامه نويس نام 
آشناي ايرلندي و نويسنده كتاب از 
طرف كنعان 2- غالف شمشير – 
بيماري   از  پس  دوران   – مبحث 
3- جست وجو كردن – يك ششم 
به  رو  ضلع   -4 مجلس  باالي   –
روي زاويه قائمه در مثلث – سفيد 
منقار   -5 روز   – كميابي   – آذري 
شن   – پالنها  مجموعه   – كوتاه 
نرم 6- انگل – قوم ايراني – حرف 
نفي 7- مهره اي در شطرنج – از 
انواع شيريني هاي ايراني – گودال 
ژرف 8- تنگه – مسافرت پرندگان 
– نازك 9- واحد فشار برق – نام 
حرف   – تازه  نظير 10-   – گاندي 
يوناني – رساندن پيام 11- دوست 
از  تابلويي   – سرزمين   – جاني 
كردن  پراكنده   -12 ليختنستاين 
آواي   – اعيان  بيماري   – دشمن 
چروك  و  چين   -13 نام   – گريه 
 – دوبيتي  يكصدا 14-   – يكتا   –
بيماري جذام – آرزوها 15- تابلويي 
ورزشي پرتابه   – ليليارپين  از 

جديد  1-سرمربي  عمودي: 

اين  به  كه  ايتاليا  فوتبال  ملي  تيم 
بيماري  نشانه   – شد  نائل  سمت 
جانور   – استيك  خوراك   -2
مكنده - كلمه تعليل 3- پوشاننده 
 -4 اسرار  محرم   – سرشت   –
سفيران   – استمراري  فعل  نشانه 
عدد مجهول 5-   – و خرام  ناز   –"
شكوه گر – تكيه دادن – هر فصل 
واحد   – ساس  مخفف   -6 يسنا 
شمارش صابون – عنوان 7- ماضي 
بودن – اجداد – ژست -8 كارگزاري 

– نيرو – مهارت فوتبالي 9- يكي از 
شهرهاي آذربايجان شرقي – زورگو 
– نوعي يقه 10- داراي حرارت – 
يك نوع بيماري واگير – از چاشني 
هاي معطر 11- پول ساموراييها – 
آبگير – پنبه داخل دوات 12- كم 
شدن – راز – مقتدا – قوم ايراني 
كم   – مصباح   – صحرا    -13
سنگربندي   – سالك   -14 خوني 
عالمت   -15 بيمارگونه  دقت   –
ابواس آثار  از   – جعلي  مصدر 
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نقش اوليا و مربيان در آثار مثبت و منفى 
بازيهاى رايانه اى بروى كودكان و نوجوانان

هاى  فناورى سبك  و  علم  گسترش  و  رشد  با  امروزه 
ارتباط افراد با يكديگر به موضوعى مهم و پيچيده تبديل 
شده است. زيرا استفاده از رايانه و شبكه هاى ماهواره 
هاى  مهارت  در  هم  و  ارتباط   چگونگى  در  هم  اى 
اجتماعى افراد نقش اساسى برعهده دارد. بنابراين، استفاده 
از رايانه به عنوان زيربناى فناورى اطالعات و ارتباطات 
اهميتى چشمگير يافته است. با حضور رايانه و فناورى، 
تحول و دگرگونيهايى در محيط هاى علمى و آموزش 
و حتى در منازل به وجود آمده است. گسترش بازيهاى 
رايانه اى و راهيابى اين پديده به زندگى افراد به ويژه 
كودكان و نوجوانان، نگرانى هاى ناشى از تاثيرات منفى 
آن را افزايش داده و مسئوليت تربيتى خانواده ها و مراكز 
آموزشى را سنگين تر ساخته است. بازيهاى كامپيوترى 
عالوه بر داشتن جنبه هاى مثبت همچون كارايى بهتر 
در آموزش مفاهيم به دانش آموزان، آموزش مهارتهاى 
اجتماعى، كنترل درونى و ... در صورت استفاده بى رويه 
و نبود نظارت بر توليد و كاربرد آنها ممكن است اثرات 
منفى جبران ناپذيرى براى كاربران به خصوص كودكان 
و نوجوانان در پى داشته باشد. با توجه به اينكه امروزه 
استفاده كودكان و نوجوانان از اين نوع بازى ها انكار ناپذير 
است و نمى توان اين بازيها را از زندگى افراد حذف كرد 
بهتر است همه آنهايى كه به نحوى با كودكان و نوجوانان 
سروكار دارند سعى نمايند به نحوه استفاده از اين بازيها 
سمت و سو داده و و با انتخاب بازيهاى مفيد و مناسب از 
اين بازيها در جهت پيشرفت و رشد مهارتهاى شناختى و 

ذهنى، آموزش مفاهيم و مطالب آموزشى استفاده نمايند.
محمود بخشى

پاره آجر

روزى مردى ثروتمند در اتومبيل گران قيمت خود با 
سرعت فراوان از خيابان كم رفت و آمدى مى گذشت. 
ناگهان از بين دو اتومبيل پارك شده در كنار خيابان، يك 
پسر بچه پاره آجرى به سمت او پرتاب كرد . پاره آجر به 
اتومبيل او برخورد كرد.مرد پايش را روى ترمز گذاشت 
و سريع پياده شد و ديد كه اتومبيلش صدمه زيادى ديده 
است . به طرف پسرك رفت تا او را به سختى تنبيه 
كند پسرك گريان، با تالش فراوان باالخره توانست 
توجه مرد را به سمت پياده رو ، جايى كه برادر فلجش 
از روى صندلى چرخدار به زمين افتاده بود جلب كند.

پسرك گفت: اينجا خيابان خلوتى است و به ندرت كسى 
از آن عبور مى كند. هر چه منتظر ايستادم و از رانندگان 
كمك خواستم، كسى توجه نكرد. برادر بزرگم از روى 
صندلى چرخدارش به زمين افتاده و من زور كافى براى 
بلند كردنش ندارم.  براى اينكه شما را متوقف كنم، 
ناچار شدم از اين پاره آجر استفاده كنم «مرد متاثر شد 
و به فكر فرو رفت ... برادر پسرك را روى صندلى اش 
نشاند، سوار ماشينش شد و به راه افتاد. در زندگى چنان 
با سرعت حركت نكنيد كه ديگران مجبور شوند براى 
جلب توجه شما، پاره آجر به طرفتان پرتاب كنند !خدا در 

روح ما زمزمه مى كند و با قلب ما حرف مى زند.

قواعد را فراگير تا به چگونگي شكستن آن ها
 به گونه اي شايسته، آگاه باشي. نگذار ستيزه اي 

ُخرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد.

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، 
محترم داشتن ديگران،

جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

دوش ديـدم كــه مـاليك در ميـخـانـه زدنــد
گــل آدم بسـرشتنــد و بـه پيمـانــه زدنــد

حافظ شيرازى

بر اين باور باش كه عشق
 و دستاوردهاي عظيم، 

در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

در ناسازگاري ها با افراد مورد عالقه ات، 
تنها به وضعيت فعلي بپرداز.

 گذشته را بزرگ نكن.

آرامش و حفظ خونسردى از موارديست كه در هر شرايطى، 
براى شما مفيد خواهد بود و از طرفى، كارآفرينان موفق مى 
دانند كه اين مهم، نقش موثرى در كنار آمدن با مشكالت 
دارد. مهارت حفظ خونسردى در شرايط دشوار، هنريست كه 
مانند بسيارى از مهارت هاى ديگر، تنها از طريق تمرين 

نهادينه مى گردد.
1.تنفس عميق

اكسيژن، مغز و سيستم گردش خون شما را تحريك كرده 
و در واقع به شما كمك مى كند تا به آرامش برسيد. اگر 
خاطرتان باشيد، در فيلم هاى قديمى مشاهده مى كرديم 
كه شخصى، پس از خارج شدن از حالت طبيعى و عصبانى 
شدن، شروع به تنفس درون يك كيسه هوا مى كرد. ورود 

اكسيژن به بدن، جريان خون را به دنبال خواهد داشت.
در چنين شرايطى، مغز دوباره مى تواند به بازدهى مناسبى 
دست پيدا كند. سپس اتصاالت قوى بين عصب هاى قطع 
شده و در نتيجه همين موضوع، شما خواهيد توانست دوباره 
تصميمات بهتر و البته عاقالنه ترى را اتخاذ نماييد يا دست 
كم، به گزينه هاى بيشترى فكر كنيد. تنفس عميق، آرامش 

فيزيكى و روحى را در برخواهد داشت؛ آن را امتحان كنيد.
2.تمركز بر نتيجه نهايى

يكى از بدترين كارهايى كه مى توانيد در مواقع اضطرارى 
اين  با  است.  دادن  نشان  سريع  واكنش  دهيد،  انجام 
حال، اين همان كاريست كه بسيارى از مردم انجام مى 

كه  دانند  مى  موفق  كارآفرينان  اما  ميان  اين  در   دهند. 
عكس العمل نشان دادن در شرايط اضطرارى اشتباه ترين 
كار ممكن خواهد بود. افراد مورد بحث با فرصت دادن و 
تمركز بر روى نتيجه و تصويرى بزرگ تر، فضايى بهتر 
براى تصميم گيرى صحيح و غير سطحى خواهند داشت. 
آن نتيجه نهايى برايشان قابى ذهنى از راههاى رسيدن به 

نتيجه نهايى و دلخواه را ترسيم مى كند.
3.ورزش كردن

استرس،  كردن  منهدم  براى  خوبى  راه  فيزيكى  حركات 
نگرانى و حتى خشم هستند. مسئله اينجاست كه تمام اين 
شرايط، در زمان سختى كامال طبيعى هستند و كارآفرينان 
موفق مى دانند كه با انجام حركات ورزشى و فعاليت، به 
راحتى مى توانند به آرامش برسند. اگر نياز به تصميم گيرى 
مهمى داريد يا حتى منتظر تماس تلفنى با اهميتى هستيد، 
سعى كنيد كمى قدم بزنيد يا بدويد. با انجام اين حركات 
به  كه  يافته  افزايش  بدن  داخل  اندروفين  مقدار  ورزشى، 

تنظيم تعادل عصبى و روحى يارى مى رساند.
4.تفكر و تمرين تمركز حواس

يك تفكر عميق يا تمرين تمركز حواس به ذهن شما تعليم 
مى دهد تا آرامش داشتن را فرا گيرد؛ سپس شما خواهيد 
يا  نماييد.مديتيشن  استفاده  آن  از  لزوم،  موقع  به  توانست 
همان تفكر و تمركز حواس تمرينيست كه به شما كمك مى 
كند تا افكار خود را مديريت و يا به عبارتى، رام كنيد. افكارى 

كه آگاهانه و يا ناخودآگاه مدام از سويى به سوى ديگر تاب 
مى خورند. شما با تمرين مداوم قادر هستيد ذهنتان را تعليم 
داده تا به موقع لزوم، به راحتى آرامتان كند. كارى كه براى 

كارافرينان يك عادت است.
5.گوش دادن

به معنى سكوت كردن  غالبا  داشتن  آرامش  و  بودن  آرام 
و اجازه به خودتان است تا نظرات ديگران را نيز بشنويد. 
بيشتر مردم مايلند تا ديگران به حرفهايشان گوش دهند 
و در نتيجه، مرتبا صحبت كرده تا جايى كه فراموش مى 
دارند. شنيدن يك  به شنيده شدن  نياز  نيز  كنند ديگران 
را  زا و…  استرس  اكتسابيست كه خيلى شرايط  مهارت 
كارافرينان  برد.  بين مى  از  و  كرده  تغيير  دچار  راحتى  به 
به  شنيدن،  خوب  مهارت  يادگيرى  كه  دانند  مى  موفق 
شرايط از  بسيارى  در  راحتى  به  تا  كند  مى  كمك   آنها 

 استرس زا، آرام شوند.
6.همدلى كردن

همدلى، اندكى بيشتر از شنونده خوب بودن است. همدل 
بودن به اين معنيست كه واقعا حس كنيد جاى طرف مقابل 
هستيد. گاهى مردم به اشتباه فكر مى كنند همدلى يعنى 
كارى براى ديگرى انجام دادن؛ اين به معنى حل كردن 
مشكالت ديگران نيست اما وقتى بتوانيد به طور موثرى 
به حرفهاى طرف مقابل گوش بدهيد، به نقطه اى خواهيد 
رسيد كه ذهن شما، با ايده ى يك پيشنهاد و راه حل آرامش 

بخش مواجه خواهد شد؛ راهكارهايى كه به معنى واقعى 
كلمه مفيد باشند. يادگيرى همدلى به شما كمك مى كند تا 
آرام بمانيد به اين دليل كه شما در اين حالت ياد مى گيريد 
تا مسايل و مشكالت را شخصى تلقى نكنيد. گاهى جريانات 
و اتفاقاتى كه در گذشته برايتان رخ داده باعث مى شوند تا 
حس كنيد حرفهايى كه طرف مقابل مى زند، مربوط به 
شماست، در حالى كه واقعا چنين نيست. گاهى اطرافيان 
صرفا از مشكالتى مى گويند كه خودشان با آنها دست به 

گريبان هستند.
7.ثابت قدم بودن

مهم اينكه همدلى و شنونده بودن به اين معنى نيست كه 
شما از تصميم خود منصرف شويد. كارآفرينان موفق مى 
دانند كه پس از تصميم گيرى نهايى آرامش حق اوليه و 
مسلم آنهاست. اين افراد باور دارند كه مى توانند ثابت قدم 
باشند و از انتخاب و تصميمشان به راحتى دفاع كنند. ثابت 

قدم بودن به داشتن آرامش، كمك فراوانى مى كند.
8.دانستن ارزش واقعى خود

افراد موفق  وقتى شرايط پرتنش و استرس زا مى گردد، 
همواره ارزش واقعى خودشان را به ياد مى آورند و به همين 
طريق، اجازه نمى دهند تا برخى گفته ها يا شريط دشوار، بر 
روحيه آنها تاثير گذارد. وقتى به ارزش خود باور داريد، موانع 
و مشكالت رسيدن به هدف را موقت دانسته و بنابراين، در 

آرامش خواهيد توانست تصميمات بهترى اتخاذ كنيد.
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اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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

كليه لوازم كارواش به قيمـت 
مناسب به فروش مى رسد.   

09153614485- رزقى

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

فروش تضمينى   09369352508

به يك نفر ترجيحا آقا مسلط به امور 
تايپ ،اينترنت و icdl  براى كار در 

كافى نت نيازمنديم.  09158612687

به يك آشپز ماهر براى كار در 
رستوران نيازمنديم.

32447141 - 09153635269

به يك آرايشگر ماهر با روابط عمومى 
باال به صورت درصدى نيازمنديم. 
خيابان معلم     09366390663

به يك فروشنده آقا با روابط 

عمومى باال براى كار در مبلمان 

فروشى نيازمنديم.

09309860480

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

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

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

09155626304

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى

دعوت به همكارى2099  928  0938
يك مجموعه بزرگ خدماتى از كليه 

افراد حائز شرايط براى عقد قرارداد 
كار معين (تامين نيرو، طبخ و توزيع غذا 
روزانه در طول سال 1000 تا 3000 

پرس) دعوت به همكارى مى نمايد.
براى برقرارى ارتباط مشخصات و سابقه 

كارى خود را طى يك پيامك به شماره 
09105331600 ارسال نماييد.

آگهى  استخـدام
بزرگ ترين موسسه زبان 

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

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

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

 32200000 - 32423300
09152651500 تماس حاصل فرماييد.

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

گواهى موقت پايان تحصيالت آموزش 
معلمان در رشته آموزش ابتدايى اينجانب 
هادى بخشى به شماره 82131407436 

مورخ 83/5/7 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

يك شركت تبليغاتى به يك بازارياب 
 با روابط عمومى باال و حقوق قانون كار 

به صورت حضورى و يك طراح فتوشاپ 
با سابقه كار نيازمند است.

09365403880-32226589
09155614450

 به يك صندوق دار خانم مسلط به 
نرم افزار حسابدارى و روابط عمومى باال
  يك نوجوان پسر و يك پيك موتورى 

براى كار در غذاى آماده  نيازمنديم.
09155624508- 32445179

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

فروش ويژه
فلش 8 گيگ فقط 10 هزار تومان 

گارانتى مادام العمر 
گيرنده ديجيتال فقط 60 هزار تومان 

مطهرى 2 و 4 - سروشبا گارانتى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

به دو نفر خانم مسلط به 
كامپيوتر و وب با روابط عمومى 
و فن بيان باال براى همكارى در 
شركت كامپيوترى نيازمنديم. 

32230916 - 7

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

استخدام شركت پخش زاگرس 
براى تكميل كادر فروش خود نياز 

به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898
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اخبار ورزشى

شهرخبر: استرس ممكن است سبب افزايش فشار خون شود. به اين ترتيب بايد كوشش كنيد كه آنچه را كه سبب استرس در شما مي شود تا آنجا كه ممكن 
است برطرف كنيد و اگر نتوانستيد از پزشك خود كمك بگيريد. برطرف كردن استرس و داشتن آرامش خاطر نه تنها در درمان بيماري
 فشار خون بلكه در درمان هر بيماري ديگري موثر است.

استرس چه اثرى در افزايش فشار خون دارد؟

سرخ كردن غذاها را كنار بگذاريد

6
با اين خوراكى ها جلوى اشتهاى

 خود را بگيريد 

قبل  ساعت  نيم  حدود  سيب:  نيوز:  سالمت 
کنيد،  ميل  سيب  يک  اصلي  غذايي  وعده  از 

شود  مي  باعث  سيب  در  موجود  آب  و  فيبر 
شود.  کنترل  اشتها  و  کنيد  سيري  احساس 
و  لوبيا  عدس،  نخود،  عدس:  نخود،  لوبيا، 
نخود فرنگي غذاهاي خارق العاده اي هستند 

از  سرشار  همچنين  و  پروتئين  از  غني  که 
آهن  و   B ويتامين  ها،  اکسيدان  آنتي  فيبر، 
نوع  اين  از  زيادي  مقدار  خوردن  هستند.  نيز 
خود  اشتهاي  بتوانيد  کند  مي  کمک  غذاها 
نشان  تحقيقات  فلفل:  پودر  کنيد.  کنترل   را 
روي  غذايي  وعده  يک  کردن  تند  دهد  مي 

کنترل  را  آن  و  گذارد  مي  تاثير   اشتها 
مرغ  تخم  با  روز  شروع  مرغ:  تخم  کند.  مي 
احساس  ناهار  وعده  در  تا  کند  مي  کمک 

سيري و رضايت کنيد. 

سرخ كردن غذاها را كنار بگذاريد
 

کردن  سرخ  مانند  شيوه اي  هيچ  نيوز:  سالمت 
سودمند  مغذي  مواد  نمي تواند  روغن  در  غذاها 
براي قلب را در آنها از بين ببرد. براي حل اين 
مشکل مي توانيد از روش هاي جايگزين استفاده 
درون  گذاشتن  با  را  سبزي ها  مي توانيد  کنيد: 
به اين   کنيد،  بخارپز  جوشان  آب  روي  سبدي 
حفظ  را  رايحه هايشان  بيشتر  سبزي ها  ترتيب 
خواهند کرد و نياز به نمک هم نخواهيد داشت.

هنگام برشته کردن، آب پز يا بريان کردن از يک 
قطرات چربي  تا  کنيد  استفاده  روغن گير  توري 
گوشت خارج شود و گوشت درون قطرات چربي 
خودش ننشيند. در عوض، از مايعات بدون چربي 
مانند آب گوجه فرنگي يا آب ليمو استفاده کنيد. از 
يک ماهيتابه فلزي يا پوشش دار نچسب استفاده 
از  استفاده  به  نياز  پختن  هنگام  بنابراين  کنيد، 

روغن نداريد يا اندکي روغن کافي خواهد بود.

آشنايى با خواص انگور سياه 

استخوان سازي,  در  انگور  آب  و  انگور  شهرخبر: 
بيماري نقرس, اسيد اوريک, بيماري هاي اعصاب 
و روان, رفع دردهاي استخواني, تقويت عمومي بدن 

و... موثر است، همچنين انگور و آب انگور به عنوان 
ماده غذايي اي است که به پاکسازي عمومي بدن 
کمک مي کند.همچنين انگور سياه سرشار از آنتي 
ويتامين هاي  و  امالح  قوي,  بسيار  اکسيدان هاي 
با ارزشي است که مي تواند خون را شستشو دهد؛ 

بنابراين انگور سياه يک غذاي کامل است. 

روش هاى غلط درمان ميخچه 

نامه نيوز: ميخچه يک نوع پينه است که در اثر 
استمرار فشار به قسمتي از پوست تشکيل مي شود 

و در واقع پوست با ايجاد ميخچه به محافظت از 
خود پرداخته و ضخيم تر مي شود تا بتواند با فشار 
زياد مقابله کند. تنها راه تشخيص و درمان ميخچه 
توسط پزشک متخصص است و فرد نبايد قبل 
از مراجعه اقدامي را براي درمان آن انجام دهد. 
بهترين روش براي پيشگيري از اين ضايعه در پا 

پوشيدن کفش مناسب و راحت است؛ البته الزم 
است از پوشيدن کفش هاي پاشنه بلند و نوک تيزي 
کنيد.  پرهيز  مي دهد  قرار  تحت فشار  را  پا  که 
تحريک ميخچه باعث بزرگ شدن آن مي شود 

به همين علت هيچ گاه از ناخن گير، چاقو، سنگ پا 
و چسب ميخچه براي بهبود اين ضايعه در بدن 
استفاده نکنيد و تنها درمان بايد توسط متخصص 
و با خارج کردن ريشه ميخچه و يا فريز کردن 
سلول ها انجام پذيرد.  اين ضايعه به علت فشار زياد 
به پوست در پا و گاهي در دست به وجود مي آيد؛ 
پوشيدن کفش مناسب بهترين راه براي پيشگيري 

از اين اختالل در پا است.

راه هاى تشخيص كبد چرب

شهرخبر: کبد محل تصفيه بدن از سموم است 
و در صورتي که به درستي عمل نکند، در ساير 
ارگان هاي بدن اختالل ايجاد مي کند. عادات و 
رفتارهاي غلط در شيوه زندگي و غذا خوردن از 
علل ابتال به کبد چرب است. مصرف مواد غذايي 
چرب، اضافه وزن و نداشتن فعاليت بدني سالم 
تغذيه،  سوء  مي شود.همچنين  چرب  کبد  سبب 
فشار خون باال و مصرف برخي داروها سبب کبد 
چرب مي شود. خستگي، بي حالي، کاهش وزن 
و اشتها، درد در مرکز و يا سمت راست بخش 
باالي شکم از عاليم کبد چرب به شمار مي رود. 
راه هاي  از  سونوگرافي  و  خون  آزمايش  انجام 

تشخيص  کبد چرب است.

ايستگاه سالمت

حوادث

نجمه خدمتى از خراسان جنوبى
 بر سكوى سوم ايستاد

فارس: در چهارمين مرحله مسابقات آزاد تيراندازي ١٠ 
با  از خراسان جنوبي  بانوان کشور نجمه خدمتي  متر 
کسب مدال برنز در جايگاه سوم قرار گرفت. مديرکل 
ورزش خراسان جنوبي اظهار کرد: در اين مسابقات ١٠٩ 
بانوي تفنگدار کشوري از ٢٦ تا ٢٨ شهريور ماه جاري 
در سالن ٨٠ خط  تيراندازي مجموعه ورزشي آزادي 
عزيززاده  پرداختند.بهرام  رقابت  به  يکديگر  با  تهران 
تصريح کرد: الهه احمدي بر سکوي نخست چهارمين 
ايستاد،  کشور  بانوان  تيراندازي  آزاد  مسابقات   مرحله 
مه لقا جام بزرگ نايب قهرمان شد و نجمه خدمتي از 
خراسان جنوبي با کسب مدال برنز مقام سوم مسابقات 
را از آن خود کرد.زينب رحيمي، نجمه خدمتي، راضيه 
حاجي پور، سيده فاطمه حسيني و فاطمه حاجي پور 
تيراندازان خراسان جنوبي بودند که در اين ماراتن ملي 

به مصاف رقيبان خود رفتند.

مجتبى اكبرى از خراسان جنوبى 
نايب قهرمان مسابقات تيمى ارتش شد 

جمهوري  ارتش  ميز  روي  تنيس  قهرماني  مسابقات 
با  مقدس،  دفاع  هفته  گراميداشت  ايران،  اسالمي 
شرکت تيم هاي نيروي زميني، قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبياء ، نيروي هوايي ، نيروي دريايي ، حفاظت 
اطالعات و عقيدتي سياسي ارتش در دانشگاه فارابي 
تهران ٢٥ و ٢٦ شهريور ماه به صورت دوره اي برگزار 
شد که در پايان تيم نيروي هوايي مقام اول را به دست 
آورد، قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء دوم شد و نيروي 
زميني مقام سوم را کسب کرد. مجتبي اکبري از خراسان 
جنوبي، نعيم نوبخت از ساري و ميثم غالمي از بوشهر 
بازيکنان تيم قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء را تشکيل 
مي دهند. مجتبي اکبري در مسابقات انفرادي قرارگاه 
پدافند هوايي خاتم االنبياء که اخيرًا برگزار شده بود ، نيز 

مقام سوم کشوري را کسب کرده است.

كسب 4 مدال  مسابقات آسيايى 
كيوكوشين توسط كاراته كاهاى استان

تيم کيوکوشين IKU  خراسان جنوبي موفق به کسب 
٤ مدال در رقابت هاي آسيايي شد.رئيس هيئت کاراته 
با  استان گفت: تيم کيوکوشين IKU  خراسان جنوبي 
حضور در رقابت هاي آسيايي به ميزباني تهران موفق 
به کسب يک مدال نقره و ٣ مدال برنز شد. احمدي 
پيما افزود: در اين مسابقات که با حضور ٧ کشور آسيايي 
به  از خراسان جنوبي  نژاد  علي  برگزار شد محمدرضا 
مقام نايب قهرماني دست يافت و مصطفي خاوري، اميد 
صداقت تهراني و سلمان سنگ کار نيز در جايگاه سوم 
قرار گرفتند. همچنين مجيد يزدان پناه از استان به عنوان 

داور چندين ديدار از اين رقابت ها را قضاوت کرد.

قاتل از اعدام رهايى يافت 

در  پليس  مأموران   ٨٩ سال  خبرنگاران:تير  باشگاه 
حضور  با  گرفتند.  قرار  جنايت  يک  وقوع  جريان 
مأموران در محل جنايت که پارکي در افسريه بود، 
مشخص شد پسر جواني با ضربات چاقو مردي را به 
قتل رسانده است. بنابراين متهم دستگير شد و تحت 
گفت:  قتل  به  اعتراف  با  وي  گرفت.  قرار  بازجويي 
مقتول زورگير بود و با تهديد چاقو قصد زورگيري از 
من و دوستم را داشت.  براي همين من هم عصباني 
شدم و براي دفاع از خودم او را با چاقو زدم. در پايان 
از  را  متهم  و  شدند  شور  وارد  قضات  دادگاه  جلسه 

قصاص معاف کردند. 

حنابندان خونين در سانحه 
رانندگى جاده عليصدر

 ايرنا: رئيس پليس راه استان همدان گفت: بر اثر برخورد 
سه دستگاه خودرو در مسير غارعليصدر همدان چهار نفر 
کشته و پنج نفر مجروح شدند. سرهنگ شاکري افزود: 
يکدستگاه پرايد از همدان به سمت يکي از مناطق غار 
عليصدر براي حضور در مراسم حنابندان در حال تردد بود 
که با دو دستگاه خودروي سمند و پرايد برخورد کرد. در 
اين سانحه سه نفر از سرنشينان پرايد که عازم عروسي در 
روستاي سوباشي کبودرآهنگ بودند در دم جان باختند و 
يک دختر يک ساله نيز مجروح شد همچنين يک نفر از 

سرنشينان سمند نيز جان خود را از دست داد.

 زنى به دليل برداشت غيرمجاز 
از حساب همسر سابقش دستگير شد

 ايرنا: رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان مرکزي 
از دستگيري يک زن ساوجي به دليل برداشت غيرمجاز از 
حساب همسر سابقش خبر داد. سرگرد نوروزي افزود: در 
پي شکايت يکي از شهروندان مبني بر برداشت غيرمجاز 
از حساب بانکي، موضوع در دستور کار قرار گرفت.وي 
بيان کرد: با انجام اطالعات فني و تخصصي پليس فتا، 
همسر سابق شاکي شناسايي و دستگير شد.وي ادامه داد: 
متهم با در اختيار داشتن اطالعات حساب شاکي در مدت 
پنج ماه، ١٠ ميليون ريال برداشت غيرمجاز از حساب 

همسر سابقش داشت.

دستبرد  خانمى به حساب هاى بانكى 

تابناک: اوايل شهريور امسال زني با حضور در پليس فتاي 
خراسان رضوي از دستبرد سارقان به حساب بانکي اش 
خبر داد و در ادامه گفت زماني که مدير بانک موضوع را 
بررسي کرد متوجه شد زني چند روز پيش با مراجعه به 
بانک، با نشان دادن کارت ملي، خود را به جاي من معرفي 
و درخواست کارت عابر بانک جديد کرده است. ماموران 
متوجه شدند چهره سارق فراري با يک متهم سابقه دار 
مطابقت دارد. تا اين که متهم در يکي از محله هاي شهر 
مشهد دستگير شد. متهم  زماني که در مواجهه حضوري 
با کارمند بانک قرار گرفت بناچار سکوت خود را شکست 

و به سرقت از حساب شاکي اعتراف کرد.

هفت تيركشى بر سر چند متر خانه

بوشهر  استان  انتظامي  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
از تسليم شدن قاتل در دشتستان خبر داد و خاطر 
نشان کرد: فرد ٤٠ ساله اي که در درگيري با دايي 
و  کرده  مجروح  را  وي  گلوله،   ٣ شليک  با  خود 
معرفي  پليس  به  را  خود  بود،  شده  مرگش  باعث 
اختالف  اثر  بر  متهم  عباس زاده گفت:  کرد. سردار 
درگير  دايي اش  با  خود  شخصي  منزل  در  ملکي 
شده و به وسيله کلت کمري به سمتش تيراندازي 
به  از اصابت گلوله،  کرده است. فرد مضروب پس 
جراحات  اثر شدت  بر  ولي  منتقل شده،  بيمارستان 

وارده فوت کرده است.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

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

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

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

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

خريد و  فروش  انواع قالب بتن  -  داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن توكــل
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مردم خراسان جنوبى 661 ميليون تومان در جشن عاطفه ها به دانش آموزان نيازمند كمك كردند. معاون توسعه مشاركت هاى 
مردمى كميته امداد استان گفت: اين كمك ها 26 و 27 شهريور در 605 پايگاه جشن عاطفه ها، جمع آورى شد. حسينى افزود: 
از اين رقم 870 ميليون ريال نقدى، 5 ميليارد و 430 ميليون ريال غير نقدى و 310 ميليون ريال در قالب تعهدات است. وى 

گفت: مرحله دوم جشن عاطفه ها 8 مهر در مدارس استان همزمان با سراسر كشور برگزار مى شود.

نخستين سامانه جامع تجارت فرامرزى 
كشور بهره    بردارى شد

به  اول رئيس جمهور  به دنبال سفر معاون  فارس- 
مناطق  به  كشور  گمركات  رئيس  جنوبى  خراسان 
مرزى استان رفت و تعدادى پروژه گمركى را افتتاح 
روز  كشور  گمركات  رئيس  كرباسيان  مسعود  كرد. 
گمركى  امور  فرامرزى  تجارت  جامع  سامانه  گذشته 
نخستين  كه  ماهيرود  مرزى  بازارچه  در  مستقر 
افتتاح كرد. وى  را  سامانه كشور محسوب مى شود 
داد  قرار  بررسى  را مورد  اين مركز  همچنين سامانه 
و بر فعاليت هاى انجام شده نظارت كرد. افتتاح چند 
خانه سازمانى نيز برنامه ديگر رئيس گمركات كشور 
در سفر به سربيشه بود كه از اين واحدها هشت واحد 

در درح و 13 واحد در سربيشه بود.

افتتاح 78 هكتار زمين زرشك 
با آبيارى تحت فشار در آرين شهر

ايسنا- رئيس جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: 
افتتاح 78 هكتار زمين زرشك با آبيارى تحت فشار 
جمله  از  كنفرانس  ويدئو  برگزارى  و  شهر  آرين  در 
بود.  استان  در  جهادكشاورزى  وزير  برنامه هايى 
به  متعلق  اراضى  اين  مالكيت  گفت:  مطلق  ولى پور 
عموم مردم بوده كه به صورت مشاركتى و يك پارچه 
در آمده اند و قرار بوده در برنامه هاى گذشته افتتاح 
شود كه به داليلى انجام نگرفته است. وى تصريح 
نقطه   32 در  تشكل ها  و  استان  بهره برداران  كرد: 
حجتى  آقاى  با  كنفرانس  ويديو  طريق  از  همزمان 
گفتگو كردند. وى با اشاره به درخواست هاى بخش 
كشاورزى و تشكل ها از وزير جهادكشاورزى، اظهار 
كرد: تخصيص اعتبارات و مشكالتى كه مورد تأييد 
مديريت ستاد بحران كشور قرار گرفته، بحران آفات 
و مشكالت مالى باغدارن براى بحران آفات چوبخوار، 
اعتبار خريد مازاد دام و تامين علوفه براى خشكسالى 

  و اعتبارات پروژه هاى سفر رياست جمهورى است.
كمپ گردشگرى فردوس انجام شد

گروه خبر- از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه 
اي ملى سال گذشته كمپ گردشگرى فردوس اجرا 
شد. معاون گردشگرى، سرمايه گذارى و تأمين منابع 
اداره كل ميراث فرهنگى استان گفت:  جهت اجراي 
اين كمپ مبلغ 1000 ميليون ريال اعتبار تخصيص 
يافت. مرتضى عربى افزود: شرح عمليات طرح مذكور 
در سال 1393 شامل محوطه سازى و احداث آالچيق 
باشد و در سال هاى قبل پروژه محوطه سازى  مى 
سرويس  و  آالچيق  احداث  پاركى،  روشنايى  شامل 
بهداشتى كارشده است. وى ادامه داد: تا كنون مبلغ 
4300 ميليون ريال بابت اين پروژه هزينه شده است. 
به گفته وى همچنين از محل اعتبارات تملك دارايي 
هاى  زيرساخت   1393 سال  ملى  اي  سرمايه  هاي 
افزود:  اجرا شد. وى  مجتمع خدمات رفاهى فردوس 
شرح عمليات طرح مذكور در سال 1393 شامل اجراى 
آبرسانى است و تاكنون مبلغ 2250 ميليون ريال بابت 

اين پروژه هزينه شده است.

اعالم برنامه هاى دانشگاه بيرجند 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

مقدس  دفاع  هفته  گراميداشت  هاى  برنامه  ويژه 
و  فرهنگى  معاونت  سوى  از  بيرجند  دانشگاه  در 
نمايشگاه  برپايى  شد.  اعالم  دانشگاه  اين  اجتماعى 
جامع  نمايشگاه  برپايى  مقدس،  دفاع  ويژه  كتاب 
فرهنگ4  «برگ  نامه  ويژه  انتشار  افتخار»،  «نشان 
سينمايى  فيلم  نقد  و  اكران  مقدس،  دفاع  باموضوع 
كتابخوانى،  برگزارى مسابقه  دفاع مقدس،  در حوزه 
شركت دانشگاهيان در مراسم غبارروبى مزار شهدا، 
غبارروبى مزار شهيد گمنام دانشگاه، برگزارى مراسم 
شبى در كنار شهيد گمنام، برگزارى كارگاه آموزشى 
مقدس  دفاع  هاى  ارزش  حفظ  اهميت  فرهنگى  ـ 
شعر،  شب  مراسم  برگزارى  دانشگاه،  كاركنان  ويژه 
آذين بندى فضاى دانشگاه و برپايى ايستگاه صلواتى 
دفاع  در هفته  بيرجند  دانشگاه  برنامه هاى  از جمله 
مقدس مى باشد. قريشى معاون فرهنگى و اجتماعى 
ذكر شده  برنامه هاى  اعالم  بيرجند ضمن  دانشگاه 
همچنين از برگزارى كرسى آزاد انديشى با محوريت 
دفاع مقدس  و  انجام ديدار صميمى مديران دانشگاه 

با ايثارگران خبر داد.

20 مهرماه؛ آخرين مهلت ثبت نام 
در چهاردهمين دوره آزمون سراسرى قرآن

خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  ايكنا- 
آبان ماه   22 در  آزمون  اين  اينكه  بيان  با  جنوبى 
چهاردهمين  شد:  يادآور  مى شود،  برگزار  جارى  سال 
و  استان  مركز  در  كريم  قرآن  آزمون سراسرى  دوره 
گفت:  محبى  مى شود.  برگزار  تابعه  هاى  شهرستان 
قرآن  سراسرى  آزمون  دوره  چهاردهمين  برگزارى 
كريم از سوى معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همچون دوره هاى پيشين همزمان با 
سراسر كشور در استان نيز برگزار مى شود. وى تصريح 
كرد: كسانى كه در مؤسسات قرآنى آموزش ديده اند و 
آزمون  اين  به شركت در  آزاد عالقمند  يا به صورت 
هستند تا 20 مهر ماه سال جارى فرصت دارند تا از 
وزارت  وعترت  قرآن  معاونت  اينترنتى  پايگاه  طريق 
 www.qia.ir نشانى  به  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
نسبت به ثبت نام اقدام كنند. وى با اشاره به رشته هاى 
اين آزمون اظهار كرد: اين آزمون در 22 آبان ماه سال 
چهاردهمين  شد:  يادآور  وى  مى شود.  برگزار  جارى 
و  استان  مركز  در  كريم  قرآن  آزمون سراسرى  دوره 

شهرستان هاى تابعه برگزار خواهد شد.

كمك 661 ميليون توماني در جشن عاطفه هاي خراسان جنوبي  

خوبى  منابع  كه  تحريم  پسا  در  اميدواريم  زاده-  حسين 
جدب كشور خواهد شد بتوانيم براى استان خراسان جنوبى 
در بحث راه اهن كارهاى مهمى انجام دهيم. معاون اول 
رئيس جمهورى روز گذشته هنگام ورود به فرودگاه بيرجند 
در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: خراسان 
جنوبى مهمترين محور براى ارتباط سواحل جنوبى كشور  
بايد زيرساخت هاى الزم براى  با آسياى ميانه است كه 
اين استان فراهم شود. اسحاق جهانگيرى افزود: در سفر 
مشهد  بيرجند،  زاهدان،  چابهار،  آهن  راه  جمهور  رئيس 
افتتاح شد و امسال نيز در بودجه براى آن اعتبار در نظر 
منابع خوبى  تحريم كه  پسا  در  ا..  ان شاء  و  گرفته شده 
جدب كشور خواهد شد بتوانيم براى اين استان در بحث 
راه آهن كارهاى مهمى انجام دهيم. وى در وصف مردم 

استان آنان را يكى از با فرهنگ ترين مردمان ايران زمين 
خواند و گفت: فرهنگ مردم خراسان جنوبى زبانزد خاص 
و  بزرگ  نقش  استان  اين  مردم  افزود:  است. وى  عام  و 
توجه  مورد  بايد  كه  اند  كرده  ايفا  ايران  تاريخ  در  مهمى 
قرار گيرد. معاون اول رئيس جمهورى ادامه داد: خراسان 
پتاسيل  و  هست  كشور  شرق  در  مهمى  استان  جنوبى 
استان هاى مهم  از  معدنى  لحاظ  از  و  دارد  زيادى  هاى 
معدنى به شمار مى رود كه بايد زمينه فرآورى اين مواد در 
استان فراهم شود. گفتنى است معاون اول رئيس جمهور 
مورد  بيرجند  فرودگاه  به  ورود  هنگام  همراه  وزيران  و 
استقبال قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى، 
استاندار، نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان و تعدادى 

از مديران و مسئوالن استانى قرار گرفت. 

 گروه خبر- رئيس سازمان تأمين اجتماعى كشور گفت: 
در حال حاضر 40 ميليون و 930 هزار نفر زير پوشش بيمه 
تأمين اجتماعى در كشور هستند. سيدتقى نوربخش عصر 
روز گذشته در مراسم افتتاح بيمارستان و ساختمان تأمين 
تأمين  سازمان  كرد:  اظهار  بيرجند  شهرستان  اجتماعى 
اجتماعى در حال حاضر 13 ميليون و 500 هزار نفر بيمه 
شده اصلى دارد. وى با بيان اينكه اين سازمان 2 ميليون 
و 600 هزار مستمرى بگير تحت پوشش دارد، بيان كرد: 
آنها در سرشمارى مردادماه 40 ميليون و  افراد خانوار  با 
930 هزار نفر تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند. 
افزود:  اجتماعى  تأمين  بگيران  به مستمرى  اشاره  با  وى 
به اين مستمرى بگيران در سازمان تأمين اجتماعى هم 
درمان  كه  مى شود  داده  مستمرى  هم  و  درمان  خدمات 
آنها سه برابر هزينه بيمه شدگان است. نوربخش با بيان 
 14 از  اجتماعى  تأمين  سازمان  بگيران  مستمرى  اينكه 
مزيت ديگر در راستاى بيمه تأمين اجتماعى نيز برخوردار 
هستند، تصريح كرد: اين مزايا شامل بيمه، حق مسكن و 
حق عائله مندى است. وى گفت: 5 ميليون مستمرى بگير 
طور  به  و  هستند  سازمان  سياست هاى  تحت الشعاع 
مركز   300 حدود  و  بيمارستان   80 خدمات  از  مستقيم 
درمانى استفاده مى كنند. وى بيان كرد: امروز توسط معان 
اول رئيس جمهور هشتادمين بيمارستان تامين اجتماعى 
كشور به بهره بردارى رسيد. نوربخش با بيان اينكه دولت 
در سال 92 با 5 هزار ميليارد تومان كسرى بودجه مواجه 
بوده است، خوشبختانه با اقدامات و برنامه  ريزى هاى انجام 
شده در سازمان تأمين اجتماعى توانسته از اين مشكالت 
تأمين  سازمان  كرد:  بيان  ادامه  در  وى  شويم.  خارج 

به  مى تواند  كه  مى دهد  را  خاطر  اطمينان  اين  اجتماعى 
صورت خوب در توسعه سازمان هاى بيمه گر قدم مؤثرى 
بردارد و بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند با 50 هزارمتر 
مربع و زير بناى 20 هزارمتر مربع از سال 87 آغاز به كرده 
و يك سوم  داشته  پيشرفت  دو سوم  تنها   92 سال  تا  و 
ديگر آن به صورت عملياتى در يك سال و نيم گذشته 
بوده است. رئيس سازمان تأمين اجتماعى كشور بيان كرد: 

نحوه مديريت اين بيمارستان هيئت مديره اى است و به 
صورت شفاف سازمان خريد خدمت خواهد كرد.

 مصالح مردم نبايد
 در بين دعواى مسئوالن قربانى شود

معاون اول رئيس جمهور هم با تأكيد بر اينكه مردم و مصالح 

آنها نبايد در بين دعواى مسئوالن قربانى شوند، گفت: اولويت 
كشور طرح تحول نظام سالمت است كه اميد است بتوانيم 
خدمات بيشترى را به مردم ارائه كنيم.  جهانگيرى اظهار 
كرد: تأمين اجتماعى، يك سازمان مهم است كه در حال 
خدمت رسانى به بخش وسيعى از مردم است. وى با اشاره 
به اينكه بيش از 40 ميليون نفر در كشور به طور مستقيم و 
غيرمستقيم از خدمات اين سازمان بهره مند مى شوند، افزود: 

مردم براى روزهاى سخت زندگى خود، عضو سازمان تأمين  
اجتماعى مى شوند و اين سازمان نيز شكل گرفته است تا 
مردم نسبت به آينده خود، دغدغه اى نداشته باشند. وى با 
بيان اينكه سازمان تأمين اجتماعى در مقطعى از تاريخ خود 
دچار فرسودگى سازمانى شد، گفت: در مقطعى از مديريت 
كشور، اين سازمان به جاى آرام كردن فضا براى كار كردن 

نهادهاى مختلف، فضاى كشور را متشنج كرد به طورى كه 
به سطح سه قوه نيز كشيده شد. جهانگيرى با تاكيد بر اينكه 
نبايد قربانى  آنها در بين دعواى مسئوالن  مردم و مصالح 
شوند، تصريح كرد: برخى مى گويند چرا درباره گذشته سخن 
مى گويد و نقد مى كنيد، اما بايد دقت كرد كه برخى از مسائل 
بر زمين مانده، هنوز حل نشده و چون حل نشده است،  ما آنها 
را بيان مى كنيم و اگر حل نشود تا 100 سال آينده هم آن 

را بيان خواهيم كرد. 

زمانى مردم براى خريدن نخ بخيه 
به خارج بيمارستان ارجاع مى شدند

جهانگيرى با اشاره به اينكه يكى از افتخارات دولت تدبير و 
اميد بازگرداندن آرامش و ثبات به نهادهاى مختلف كشور 
است، تصريح كرد: طرح تحول سالمت يكى از طرح هاى 

مهم دولت است كه هم اكنون درحال اجراست.
به گفته معاون اول رئيس جمهور، در دو سال قبل وضعيت 
بيمارستان ها به شكلى بود كه مردم حتى براى يك نخ 
اما  كردند  مراجعه مى  بيمارستان  از  بيرون  به  بايد  بخيه 
رئيس جمهور در اولين اقدام خود بعد از روى كار آمدن، 
دستور حل مشكالت بيماران را صادر كرد كه طرح تحول 

سالمت در نتيجه اين اقدام است.
على ربيعى وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعى دولت يازدهم 
نيز در اين مراسم با تأكيد بر اينكه دولت تدبير و اميد، رفاه 
را حق مردم مى داند،  افزود: سياست دولت، توانمندسازى 
براى  حق  يك  عنوان  به  مردم  رفاه  بردن  باال  و  مردم 
آنهاست. وى افزود: اين دولت رنج و غم مردم را درك مى 

كند و خود را در غم هاى مردم شريك مى داند.

در مراسم افتتاح بيمارستان و ساختمان تأمين اجتماعى شهرستان بيرجند مطرح شد:

بيش از 40 ميليون نفر در كشور زير پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند

هيئت  و  رئيس  اول  معاون  سفر  پى  در   - فرد  كاظمى 
همراه به استان نشست خبرى مديران عامل شركت هاى 
صنعت آب و برق استان برگزار و مطالبات اين استان در 

اين حوزه مورد بررسى قرار گرفت.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى 
به  دولت  مصوب  اعتبارات  تخصيص  در  تسريع  خواستار 
استان شد و گفت: در سفر هيئت  به روستاهاى  آبرسانى 
دنبال  به  استان  به  جمهور  رئيس  اول  معاون  و  دولت 
توشه اى براى مشكالت خراسان جنوبى هستيم. بسكابادى 
از  استان،  آب  صنعت  مسئوالن  مطبوعاتى  كنفرانس  در 
 948 راه اندازى  براى  وام  دالر  ميليون   500 اختصاص 
مجتمع آبرسانى در سطح كشور در اختيار شركت هاى آب 
روستايى خبر داد و افزود: سهم خراسان جنوبى در اين زمينه 
60 ميليارد تومان است كه يكى از درخواست هاى استان 
مجوز  اخذ  در  تسريع  جمهور،  رئيس  اول  معاون  سفر  در 
تا مشكل حداقل  است  نيرو  وزرات  از  وام  اين  تخصيص 
8 مجتمع آبرسانى روستايى خراسان جنوبى برطرف شود. 
وى افزود: در سفر رئيس جمهور به استان 30 ميليارد تومان 
براى آبرسانى به 5 هزار خانوار روستايى مصوب شده كه 
اين اعتبار تخصيص يافته از ماده 10 و 12 بحران پيش بينى 
شده كه يكى از درخواست هاى استان اختصاص اين اعتبار 
است. بسكابادى عنوان كرد: شبكه آب و فاضالب روستايى 
استان به دليل قدمت زيادى كه دارد فرسوده شده و نياز به 
اصالح و بازسازى دارد بنابراين مشاركت مردم در اين زمينه 
برانگيخته شده اما الزم است كه شركت آب و فاضالب 

روستايى استان لوله هاى مورد نياز را تأمين كند و مردم نيز 
در زمينه حفارى كمك كنند. وى با اشاره به وجود 2 هزار 
كيلومتر شبكه آبرسانى فرسوده در استان،  گفت: درخواست 
مى شود در قانون بودجه توسعه ششم رديفى اعتبارى براى 
نگهدارى، بازسازى و تنش آبى ايجاد شود تا بتوانيم با اين 
اعتبار اين شبكه ها را بازسازى و اصالح كنيم. بسكابادى با 
بيان اينكه قيمت تمام شده آبرسانى به روستاها نسبت به 
شهرها 50 درصد بيشتر است،  تصريح كرد: براى انتقال آب 

در هر متر مكعب 90 تومان هزينه از مشتركان روستايى 
دريافت مى شود در حالى كه اين وجه بر اساس مصوبه، هزار 
و 980 تومان براى آبفار تمام مى شود. به گفته وى: يكى 
از خواسته هاى استان اين است كه در قانون بودجه سال 
95 ميزان اعتبار مذكور به 250 ميليارد تومان ارتقا يابد تا 
خدمات بيشترى به روستاييان ارائه دهيم. وى  با بيان اينكه 
در حال حاضر 5 ميليارد و 400 ميليون تومان براى آبرسانى 
سيار به روستاها نياز داريم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 

64 مجمتع روستايى را در دست اقدام داريم كه به 320 
ميليارد تومان اعتبار نياز دارند.

مطالبه 22 ميليارد تومانى شركت برق استان
 از مشتركان خانگى و دولتى 

نشست   اين  در  نيز  استان  برق  توزيع  شركت  مديرعامل 
ندارد  مشكلى  چندان  برق  حوزه  در  استان  اينكه  بيان  با 
دولتى  و  خانگى  مشتركان  تومانى  ميليارد   22 بدهى  از 

بيان  با  شركاء  داد.  خبر  جنوبى  خراسان  برق  شركت  به 
كه  است  مگاوات   700 استان  برق  توليد  ظرفيت  اينكه 
كرد:  اظهار  است،  استان  مصرفى  پيك  مگاوات   250
شبكه هاى توزيع برق استان به اندازه كافى توسعه يافته 
است به طورى كه حتى روستاهاى باالى 10 خانوار نيز 
وى  هستند.  بهره مند  برق  نعمت  از  درصد   100 طور  به 
افزود: روستاهاى 5 و 10 خانوار كه نياز به برق داشته اند 
از طريق انرژى خورشيدى از نعمت برق برخوردار شدند و 

روستاهايى كه باقى مانده اند به دليل جمعيت بسيار پايين، 
روستا تلقى نمى شوند. 

وى بيان كرد: براى رفع مشكالت  پست فوق توزيع ديهوك 
به 50 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه اگر اعتبارات الزم 
بيان  با  اجرايى آغاز مى شود. وى  يابد عمليات  تخصيص 
اينكه يكى از مشكالت برق خراسان جنوبى نقدينگى است 
كه به وصول مطالبات از مشتركان خانگى و دستگاه ها بر 
مى گردد، افزود: شركت برق خراسان جنوبى بيش از 22 
ميليارد تومان از دستگاه ها و مشتركان خانگى طلب كار 

است كه پيگير وصول اين مطالبات هستيم. 

از پروژه افتتاح تصفيه خانه بيرجند
 بايد الگوبردارى شود

دبير كميته دينى فرهنگى شركت هاى تابعه وزارت نيرو 
در استان نيز گفت: برخى از رسانه ها از افتتاح تصفيه خانه 
بيرجند براى باردوم سخن مى گويند و اين در حالى است 
نقاط  از  افتتاح نشده است و يكى  تاكنون  اين پروژه  كه 
قوت اين پروژه اين است كه قبل از افتتاح به بهره بردارى 

رسيده است و كام مردم را شيرين كرده است. 
حجت االسالم حسينى اظهار كرد: در اين جلسه سعى بر 
اين است تا مطالبات مديران استان از دولت رسانه اى شود 
تا اين مطالبات با پيگيرى بيشتر مردم و مسئوالن دنبال 
شود. وى افزود: بايد پروژه افتتاح تصفيه خانه مورد الگو 
بردارى قرار بگيرد چرا كه پس از بهره بردارى و رسيدن 

به تمام ظرفيت قرار است كه افتتاح شود.

تسريع در تخصيص اعتبارات مصوب دولت براى آبرسانى به روستاها

جهانگيرى: پروژه راه آهن استان
 به طور حتم عملياتى مى شود

رئيس  اول  معاون  جهانگيرى  اسحاق  زاده-  حسين 
جمهور در شوراى ادارى استان تأكيد كرد طرح راه 
آهن استان حتمًا عملياتى خواهد شد. وى با يادآورى 
پيشينه اين طرح و وعده دريافت فاينانس خارجى از 
كشورهاى هند و چين ادامه داد: تالش مى كنيم اين 
دو كشور را پاى كار بياوريم. وى افزود: به دوستان 
چينى و هندى از همين جا اعالم مى كنم اين طرح 
حتمًا اجرايى مى شود و اگر مى خواهند در اين پروژه 
مشاركت كنند به صورت جدى وارد عمل شوند. وى 
به مردم استان اطمينان داد كه پروژه راه آهن جزو 
اولويت هاى دولت است و حتمًا اجرا مى شود. شايان 
در  استان  ادارى  شوراى  مشروح  گزارش  است  ذكر 

شماره آينده به اطالع خوانندگان خواهد رسيد.

تشكيل كارگروه ICT خراسان جنوبى 
نيازمند 130ميليارد تومان اعتبار

جنوبى،  خراسان  نخبگان  ملى  بنياد  رئيس  ايسنا- 
عناب،  زعفران،  زرشك،  كانون  تشكيل  به  اشاره  با 
پيگيرى  و   ICT كارگروه  تشكيل  دارويى،  گياهان 
براى  بايد  افزود:  استان،  در  ارتباطات  وزير  مصوبات 
محصوالت استراتژيك استان برنامه ريزى دقيق شود 
به 130ميليارد  نياز   ICT كارگروه ها  اين  تشكيل  و 
رؤساى  نشست  در  احمدى زاده،  دارد.  اعتبار  تومان 
با  كه  بنيان  دانش  شركت ها  رؤساى  و  دانشگاه ها 
حضور معاون علمى و فناورى رئيس جمهور و رئيس 
برگزار شد، گفت: 10درصد  نخبگان كشور  بنيادملى 
و80  شد  عملياتى  جمهورى  رياست  سفر  مصوبات 
درصد از اعتبارات تخصيص يافته است. وى با تأكيد بر 
اينكه كارگروه گياهان دارويى حدود30ميليون تومان 
اعتبارنياز دارد، گفت: با فروش محصول عناب ساالنه 
با گردش مالى  700ميليارد تومان و محصول زرشك 
حدود100ميليارد تومان، 50 هزارخانواده زندگى خود را 
مى گذرانند. وى با تأكيد بر اينكه بايد از دانش علمى و 
تكنولوژى اين استان بهره كافى برد، خواستار حمايت 
مسئولين از نخبگان بخش كشاورزى و معدنى استان 
شد تا در اين استان به فعاليت پرداخته و از مهاجرت 
به استان هاى ديگر بپرهيزند. معاون علمى و فناورى 
دانش  اقتصاد  پايه  اينكه  بيان  با  جمهورينيز   رئيس 
بنيان ايجاد زمينه فعاليت براى بخش خصوصى است، 
گفت: دولت از طرح هاى فراورى محصول راهبردى 
ستارى  سورنا  كند.  مى  حمايت  جنوبى  خراسان  در 
حمايت  براى  نخبگان  بنياد  هاى  برنامه  كرد:  اظهار 
شود  ايجاد  سيستمى  بايد  است،  فراوان  نخبگان  از 
كه بتوانيم سبد تسهيالتى متفاوت به اين افراد ارائه 
كنيم. وى ايجاد پارك علم و فناورى توسط شركت 
هاى خصوصى را جزو اولويت هاى معاونت علمى ذكر 
كرد و افزود: براى فروش محصول شركت هاى دانش 
بنيان تسهيالت خوبى از سوى اين معاونت و صندوق 

نوآورى و شكوفايى در نظر گرفته شده است.

ويژه برنامه «سيب، شعر، شهريار» 
 در كانون پرورش فكرى

ويژه  فارسي  ادب  و  روز شعر  مناسبت  به  گروه خبر- 
برنامه «سيب، شعر، شهريار» در كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان برگزار شد. در آستانه روز شعر وادب 
فارسي اعضاي فعال كارگاه آفرينش هاي ادبي مراكز 
فرهنگي هنري سه گانه بيرجند، ويژه برنامه «سيب، 
شعر، شهريار» را در سالن آمفي تئاتر كانون شماره 1 
بيرجند برگزار كردند تا هر يك از شاعران نام آور ايران 
زمين را در قالب برنامه اي معرفي كنند.  در ويژه برنامه 
«سيب، شعر، شهريار» اعضاي مراكز فرهنگي هنري 
شماره 1، 2، 3 بيرجند، اشعار شاعراني هم چون شهريار، 
سعدي، مولوي، عطار، فردوسي را در قالب نمايش نامه 
خواني، معرفي شخصيت، معرفي كتاب، سرود خواندند. 
در پايان اعضاي مراكز فرهنگي هنري بيرجند با اهداي 
كانون  كل  مدير  صمدي  عبدالرضا  به  تجليل  لوح 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان و كارشناس 
توجه  از  بّزي  ويدا  استان  كانون  ادبي  آفرينش هاي 
آنان به شعر و فراهم آوردن زمينه هاي رشد و پرورش 
استعدادهاي ادبي كودكان و نوجوانان قدرداني كردند. 
پذيرايي با سيب و يك بيت شعر در كنار شيريني پذيرايي 
ويژه اين برنامه بود كه به همت اعضاي آفرينش هاي 

ادبي كانون خراسان جنوبي برگزار شد. 

توليد پيكمنت سيمان رنگي در مركز رشد 
خالقيت و نوآوري بسيج استان

گروه خبر- با تالش 8 ماهه تيم تحقيقاتي مركز رشد 
بومي سازي شد. جواد  پيكمنت سيمان رنگي  بسيج 
و  پژوهشي  بسيج علمي  پور مسئول سازمان  عقيلي 
حاضر  حال  در  كرد:  عنوان  جنوبي  خراسان  فناوري 
پيكمنت سيمان رنگي در انحصار چند كشور مي باشد 
و اين محصول از ساير كشورها وارد ايران مي شود كه 
توسط تيم تحقيقاتي عمران مركز رشد با تالش مستمر 
موفق به ساخت اين محصول شدند. اين پيكمنت در 
انواع زرد، قرمز، آبي، سبز، قهوه اي، مشكي، كرمي 
توليد شده است. از اين سيمان رنگي براي كف پوش 
 ... داخلي، خارجي، نماي ساختمان ها كف استخر و 
استفاده مي شود. وى در ادامه مطرح كرد: مخترعين 
و مبتكرين كه داراى طرح و ايده نو هستند مى توانند 
از حمايت كارگاهى به صورت رايگان و خدمات مالى 

جهت ساخت پروژه خود بهره مند شوند.

كسب 40 رتبه دو و سه رقمى 
توسط دانش آموزان فردوس

از  فردوس  پرورش  و  آموزش  اداره  رئيس  فارس- 
رتبه دو و سه رقمى توسط دانش آموزان  كسب 40 
در  عليپرست  داد.  خبر  سراسرى  كنكور  در  فردوس 
اظهار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  شوراى  جلسه 
كرد: دانش آموزان مقاطع مختلف در سال تحصيلى 
گذشته موفقيت هاى زيادى را كسب كرده  و عالوه 
بر كنكور سراسرى در رشته هاى مختلف فرهنگى و 

هنرى نيز افتخار آفرين بوده اند.

كاظمى فرد- با ورود هواپيماهاى جديد پروازهاى 
خواهد  جنوبى  خراسان  فرودگاه  در  بيشترى 
افتتاح  مراسم  در  شهرسازى  و  راه  وزير  نشست.  
بلوار ورودى و تقاطع غير همسطح فرودگاه بيرجند 
هاى اولويت  از  يكى  گفت:  مطلب  اين  بيان   با 

خراسان  استان  در  و شهرسازى  راه  وزارت  اصلى 
اين  اصلى  هاى  راه  كردن  بانده   2 جنوبى 
اين از  كيلومتر   60 امروز  كه  باشد  مى   استان 

رئيس  مصوب  طبق  و  رسيده  افتتاح  به  ها  راه 
جمهور در استان 60 كيلومتر از راه هاى استان در 

طول امسال و سال آينده دو بانده خواهد شد.
گفت:  نيز  استان  آهن  راه  درباره  آخوندى  عباس 
انتخاب  اين طرح  از سفر هيئت دولت مشاور  بعد 
شده و به جد موضوع راه آهن استان را كه يكى 
از خواسته ها و دغدغه هاى مردم استان مى باشد 
كمبود  به  اشاره  با  آخوندى  كنيم.  مى  پيگيرى 

ناوگان هوايى در استان گفت: در آينده اى نزديك 
حتمًا  كشور  ناوگان  به  جديد  هواپيماهاى  ورود  با 
جنوبى  خراسان  فرودگاه  در  بيشترى  پروازهاى 

خواهد نشست. 
و  راه  وزير  حضور  با  گذشته  روز  است  گفتنى 
شهرسازى 60 كيلومتر باند دوم و 10 كيلومتر راه 
اصلى با اعتبارى بالغ بر 602 ميليارد ريال در استان 

به بهره بردارى رسيد. 

 با ورود هواپيماهاى جديد 
پروازهاى بيشترى در فرودگاه استان خواهد نشست

معاون اول رئيس جمهور در بيرجند: ان شاء ا...  بتوانيم بودجه راه آهن خراسان جنوبى را در منابع پساتحريم تأمين كنيم

پيوند بودجه راه آهن به نتايج توافق



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

امام حسن (ع) : همين مقدار بهره برداري از زبانت برايت بس كه
 راه هدايت را از گمراهي برايت آشكار مي كند.

12 : 27
18 : 53
23 : 46
4 : 58
6 : 20

ارتقاى  براى  گفت:  استان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
كيفيت آب شرب، تصفيه خانه بيرجند پس از فرآيندهاى تست 
و بهره بردارى آزمايشى در سفر ديروز معاون اول رئيس جمهور 

بطور رسمى افتتاح شد. 
مهندس امامى اظهار كرد: بى توجهى به موضوع آب و تأمين 
منابع مالى براى آن ريشه تاريخى دارد و ما وارث اين مشكل 
تاريخى هستيم كه به همين دليل در استان دچار بحران آب 
هستيم و زيرساخت هاى ما نيز دچار مشكل شده است. وى 
افزود: اين همتى را مى طلبد تا كمك شود خواسته هاى استان 
امر سبب  اين  در حوزه آب در سطح ملى مطالبه شود كه 

پيشرفت استان و منطقه مى شود. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان تصريح كرد: پروژه آبرسانى 
بيرجند از سال 83 از دشت سربيشه در فاز اول با انتقال150 
ليتر در ثانيه آغاز شده است كه در سال 85 فاز نخست آن به 
 بهره بردارى رسيد و در سال 86 در فاز دوم اين پروژه، تصفيه خانه 
آب بيرجند آغاز شد كه پيش بينى شده بود در سال 89 به 
بودن جزو  به دليل طوالنى  پروژه  اين  اما  برسد  بهره بردارى 
پروژه هاى مهر ماندگار تلقى شده بود اما به دليل نبود تخصيص 
 مناسب، پروژه با تاخير روز گذشته با حضور معاون رئيس جمهور ،

وزير نيرو و مسئوالن استانى بطور رسمى افتتاح شد.

براى تكميل پروژه تصفيه خانه 500 ميليارد ريال اعتبار 
هزينه شد

امامى افزود: در سال 93 با توجه به اينكه اين موضوع براى شهر 
بيرجند نياز بود يكى از اهداف آب منطقه اى به سرانجام رسيد 
و تكميل اين پروژه از محل اعتبارات ماده 10 و 12 بحران، 
تنش آبى، اوراق مشاركت، اعتبارات ملى و استانى كه از ابتدا 
تا انتهاى سال 93 باالى 13 ميليارد تومان تخصيص پيدا كرده 
است و در مجموع از سال 86 تاكنون براى تكميل آن 500 

ميليارد ريال اعتبار هزينه شد. به گفته وى در 27 ارديبهشت ماه 
سال گذشته بخشى از تصفيه خانه وارد مدار شد و چون بخش 
پساب و ايستگاه هاى پمپاژ تصفيه خانه تكميل نبود، مقرر شد 
در دهه فجر سال گذشته به بهره بردارى برسد كه خط شمال 
شهر بيرجند نيز تكميل نبود و فرآيند تصفيه خانه تست شده و 

كل تصفيه خانه وارد فاز بهره بردارى شد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان با بيان اينكه از پاييز 
سال قبل اين پروژه بهره بردارى و آب وارد مدار شده است، 
گفت: براى اين پروژه يكسال بهره بردارى آزمايشى پيش 
بينى شده است. امامى با بيان اينكه در هفته دولت سال 94 
مقرر شده بود كه  تصفيه خانه به بهره بردارى برسد، تاكيد 
كرد: به دليل عدم تكميل خط پساب پروژه از برنامه هاى 

افتتاحى حذف شد. 
وى با اشاره به مشخصات تصفيه خانه آب شرب بيرجند گفت: 
ظرفيت اوليه 640 ليتر در ثانيه مى باشد كه آب آن از محل منابع 
 آب زيرزمينى دشت هاى على آباد، مرك و ركات تأمين مى شود.

از 7 ميليارد تومان  تصفيه خانه بيرجند ساالنه بيش 
هزينه نگهدارى دارد

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان افزود: اين تصفيه خانه  
 شامل واحد پيش تصفيه ، واحد پلت راكتور، واحد ممبرت فيلتر ،

فيلتر شنى، اختالط، هوادهى، ته نشينى المال، تغليظ لجن، 
بستر لجن خشك و مخزن تماس با كلر مى باشد. 

وى با اشاره به اينكه تصفيه خانه آب هزينه بهره بردارى خيلى 
بااليى دارد كه پيش بينى مى شود ساالنه 7 ميليارد تومان براى 
نگهدارى آن هزينه شود، افزود: با اين تأخير و فرآيند آزمايش 
و تست كه سبب تكميل پروژه شد در سفر معاون اول رئيس 
جمهور به استان اين تاسيسات افتتاح رسمى شد تا كيفيت 

آب شهر بيرجند مورد رضايت شهروندان قرار گيرد.

 طرح خطوط ارتباطى و خط انتقال پساب تصفيه خانه 
آب شرب بيرجند

وى در ادامه به طرح خطوط ارتباطى و خط انتقال پساب تصفيه 
خانه آب شرب بيرجند اشاره كرد و گفت: هدف از اجراى اين 
طرح اتصال منابع تامين آب شهر با ديدگاه توزيع يكنواخت 
بيرجند و  لحاظ كيفى و كمى در داخل شهر  از  منابع آب 
همچنين انتقال پساب تصفيه خانه آب شرب به تصفيه خانه 
فاضالب شهر بيرجند مى باشد. وى هزينه اين طرح را 330 
ميليارد ريال دانست كه از محل اعتبارت طرحهاى عمرانى ملى، 

استانى و ستاد مديريت بحران تامين شده است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان افزود: عمليات اجرايى 
لوله گذارى خط انتقال آب با لوله هاى چدن و فايبر گالس به 
اقطار 350 تا 1000 ميليمتر به طول 29 كيلومتر و عمليات 
اجرايى لوله گذارى خط انتقال پساب تصفيه خانه و با لوله 
upvc به قطر 250 ميلمتر و به طول 12 كيلومتر مى باشد. 
وى احداث حوضچه بتنى خط انتقال، احداث مخزن 2000 متر 
مكعبى دشت على آباد ، احداث مخزن 200 مترمكعبى پساب 
تصفيه خانه ، احداث و تجهيز سه ايستگاه پمپاژ به همراه تهيه 
و نصب تابلوهاى برقى و اجراى سيستم  تله مترى ايستگاه هاى 

پمپاژ را از ديگر طرح ها عنوان كرد. 
به گفته امامى به دليل افزايش مهاجرت ها به بيرجند در چند 
سال اخير با كمبود آب در اين شهر مواجه هستيم كه انتقال آب 
از دشت مختاران براى تامين آب شرب در دستور كار قرار گرفته 
است. مدير عامل شركت آب منطقه اى استان افزود: در راستاى 
بهبود و تامين آب بيرجند پروژه مختاران شهرستان بيرجند در 
دست اقدام است كه براى تامين آب از دشت مختاران به بيرجند 
300 ليتر در ثانيه در نظر گرفته شده كه شهر خوسف نيز در 
اين پروژه مورد برنامه ريزى و چاه آن حفارى شده است كه نياز 
به 90 ميليارد تومان اعتبار است و با اختصاص اعتبار اين پروژه 

پيش بينى مى شود 2 ساله جمع بندى شود.

پروژه آبرسانى به شهرستان زيركوه  100 ميليارد تومان 
اعتبار در نظرگرفته شده است 

امامى بيان كرد: مطالعه پروژه آب از بخش آهنگران به زيركوه 
مجوز ماده 215 آن گرفته شده است و در بودجه 95 نيز 100 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده و در فاز دوم اين پروژه به 150 
ميليارد تومان خواهد رسيد كه يكى از درخواست هاى ما در سفر 
معاون اول رئيس جمهور در سفر به استان در مورد تسريع روند 

و اختصاص اعتبار اين پروژه است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان ادامه داد: در فاز دوم اين 
پروژه، آبرسانى به شهر قاين با اعتبار يك هزار و 500 ميليارد 
ريال در دستور كار قرار دارد. وى با اشاره به اينكه وضعيت 
افزود: كسرى  دارد،  قرار  بحرانى  در حالت  استان  آبى  منابع 
مخازن آبى استان بسيار است كه اميدواريم با مديريت مصرف و 
برنامه ريزى هاى انجام شده كسرى مخازن جبران و توسعه پايدار 

و مطمئن براى استان داشته باشيم. 
مدير عامل شركت آب منطقه اى استان عنوان كرد: با توجه به 
اينكه در استان آب سطحى نداريم توقع اين است كه در اين 
سفر در مديريت منابع آب و تغذيه مصنوعى اعتباراتى براى 
استان رديف مستقل ديده شود و ما با مديريت مصرف و فاصله 

معنا دار از بحران عبور كنيم.

خشكسالى هاى اخير و رشد جمعيت از عوامل اصلى 
بحران آب استان 

امامى بيان كرد: از عواملى كه سبب بحران آب در خراسان 
جنوبى شده است مى توان به خشكسالى هاى اخير در استان 
و رشد جمعيت اشاره كرد كه سبب شد از نظر كمى و كيفى 
آب دچار مشكل شود و تالش شده با مديريت مصرف و همدلى 

توسعه استان در آينده بدون دغدغه داشته باشيم. 
به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اى استان، اضافه برداشت 
آب از منابع آب زير زمينى باعث شده كه آب بسيارى از چاههاى 
استان از نظر كيفى افت داشته باشد و شاهد نشست زمين در 
برخى از دشتهاى استان باشيم. امامى با اشاره به انتقال آب به 
استان، افزود: انتقال آب به استان در سه پرسه در حال پيگيرى 
است و مطالعات آن در حال انجام است اما چون نهايى نشده 

است و 5 سال روند آن طول مى كشد، وظيفه ما اين است كه در 
اين راستا پيگيرى كنيم.

مطالعه طرح انتقال آب از درياى عمان در سال جارى 
تكميل  و به زودى اجرايى مى شود

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان اضافه كرد: در حال 
حاضر مطالعه طرح انتقال آب براى شرق كشور از درياى عمان 
در دستور كار قرار دارد كه مطالعه اين طرح در سال جارى 

تكميل و به زودى وارد فاز اجرايى خواهد شد.
 امامى با اشاره به طرح انتقال آب به خراسان جنوبى افزود: 
مكعب  متر  ميليون  از 217  بيش  سال 1425  افق  در  بايد 
 : گفت  وى  شود.  منتقل  استان  به  ها  حوزه  ساير  از   آب 
اعتبارات آب منطقه اى استان 27 ميليارد تومان تا سال 92 
بوده است و تنها 9 ميليارد آن تخصيص پيدا مى كرده است كه 
با توجهاتى كه از سوى دولت شده است در اين راستا در سال 

گذشته باالى 22 ميليارد تومان اعتبار دريافت كرده ايم. 
امامى با اشاره به اينكه مطالبات در استان با ديد مثبت بايد انجام 
شود، بيان كرد: امسال 1,5 ميليارد تومان از اعتبارات ملى در 

حوزه روان آب ها نيز ديده شده است.

در حال حاضر 170 ميليون متر مكعب آب اضافه برداشت 
در استان صورت مى گيرد 

وى وضعيت منابع آب هاى زيرزمينى استان را بحرانى دانست 
و گفت: در حال حاضر 170 ميليون متر مكعب اضافه برداشت 
از منابع آب زير زمينى صورت مى گيرد و در سه دهه اخير سه 
 ميليارد و 500 ميليون متر مكعب اضافه برداشت از منابع آب هاى 

زير زمينى استان صورت گرفته است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان با تاكيد بر اينكه بايد 
طرح انتقال آب به خراسان جنوبى از سوى مسئوالن كشورى 
سرعت بخشيده شود، افزود: اجراى طرح تعادل بخشى منابع 
آب زير زمينى با اعتبار 85 ميليارد ريال در سال جارى در 
اعتبار اختصاص  اين  دست اجراست كه تاكنون 35 درصد 
يافته است. امامى به اختصاص يك و نيم ميليارد اعتبار در 
بخش روان آب هاى استان اشاره و از پيگيرى حق آبه طبس 
از استان يزد در اجراى طرح آبرسانى از زاينده رود به شهر 

مذكور خبر داد.  

افتتاح رسمى تصفيه خانه بيرجند با حضور معاون اول رئيس جمهور  
 مطالعه طرح انتقال آب از درياى عمان در سال جارى تكميل و به زودى اجرايى مى شود/ مدير عامل شركت آب منطقه اى استان 

خواهان تسريع در طرح انتقال آبرسانى به استان توسط مسئوالن كشورى شد

سرور گرامى جناب آقاى ناصرى 
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

تسليت قطره اى است در برابر غم درياگونه شما درگذشت والده گرامى تان 

فقيده سعيده حاجيه خانم صديقه كامرانى
 را خدمت شما تسليت عرض نموده و آرزوى صبر و سالمتى براى شما و 
بازماندگان آن عزيز از دست رفته را داريم. روحش شاد و يادش گرامى باد

مهدى خدمتى و خانواده

خّير ارجمند جناب آقاى مهندس ناصرى
مديرمحترم عالى گروه صنعتى ناصرى 

 با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالى
 و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان 

براى بازماندگان صبر و اجر و براى آن مرحومه علو درجات آرزومنديم.
مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس ناصرى
مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

 و عضو محترم هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان بيرجند
با نهايت اندوه درگذشت والده مكرمه را صميمانه تسليت عرض نموده، از خداوند متعال 

غفران الهى و آرامش ابدى براى آن مرحومه مغفوره ، صبر و شكيبايى و طول عمر با بركت 
براى بازماندگان مسئلت مى نماييم.

هيئت مديره ، مديرعامل و پرسنل انجمن حمايت زندانيان بيرجند

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

         اعزام 94/7/25

94/8/2 

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجالل و االكرام

جناب آقاى حاج عليرضا ناصرى
 خير محترم و مدير گروه صنعتى ناصرى 

جناب آقاى دكتر مهدى ناصرى
 مدير عامل محترم كاشى تيما و خانواده هاى بزرگوار

ضايعه درگذشت مادر مهربان و مومن تان را از صميم قلب تسليت عرض مى نماييم، خداوند متعال روح 
پاكش را با سرورش حضرت فاطمه زهرا (س) محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

مديريت مجتمع كاشى و سراميك فرزاد (خانواده فالحى و پرسنل)
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