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كشاورزى به چه قيمتى؟

ايزدى معاون وزير راه و شهرسازى در گفتگو با جهان، از موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزى براى 
پرداخت دو هزار ميليارد ريال يارانه سود تسهيالت به منظور تحريك بازار مسكن خبر داد و گفت: بر اساس 

اين موافقتنامه براى نيمه دوم امسال حدود 55 هزار فقره تسهيالت در بافت فرسوده قابل پرداخت است.

موافقت با پرداخت يارانه براى وام مسكن

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان :  

جذب فاينانس براى فوالد 
قاين در حال پيگيرى است
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: 
براى ادامه فعاليت هاى عمرانى در كارخانه فوالد قاينات ...

نامه رهبرى در اجراى برجام 
نصب العين ما خواهد بود 
وزير خارجه در جلسه علنى مجلس گفت: از اين پس همه در يك 
جبهه تالش مستمرى خواهيم داشت تا به بهترين نحو برجام را ...
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صفحه ٣

بحران جدى آب در خراسان جنوبى

صفحه ٧پليس مدرسه هم در بيرجند جريمه مى كند

نتايج اوليه آزمون فرهنگيان 
هفته آينده اعالم مى شود

توكلى مشاور عالى رئيس سازمان سنجش آموزش 
كشور در گفتگو با فارس، گفت: نتايج اوليه آزمون 
استخدام پيمانى مشاغل آموزشى وزارت آموزش و 

پرورش سال 94 هفته آينده اعالم مى شود.

زمان ارائه وام 25 ميليونى خودرو
   و خريد اقساطى كاال اعالم شد 

سيف رئيس كل بانك مركزى در گفتگو با ايسنا، 
از اجرايى شدن سياست هاى اعتبارى اين بانك در 
رابطه با فروش اقساطى كاالهاى داخلى از جمله وام 

25 ميليونى خودرو از نيمه دوم آبان خبر داد.

آغاز پرداخت وام 3 ميليون تومانى
 به مستمرى بگيران 

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى از آغاز پرداخت 
به  تومانى  ميليون   3 تا   2 الحسنه  قرض  وام 
در  سازمان  اين  شدگان  بيمه  و  بگيران  مستمرى 
اين هفته خبر داد. به گزارش بولتن نيوز، نوربخش 
مجموع اعتبارات پيش بينى شده براى پرداخت وام 
را100ميليارد تومان دانست و گفت: اولويت پرداخت 
اين نوع تسهيالت بانكى بدون بهره، با متقاضيانى 

است كه تاكنون وامى دريافت نكرده اند.

زمان آزادسازى سهام عدالت
 دو دهك كم درآمد 

سازمان  رئيس  عالى  مشاور  سبحانى  فارس: 
خصوصى سازى از آزادسازى كامل سهام عدالت دو 
دهك پايين درآمدى در نيمه اول سال 96 خبر داد و 
گفت: اين افراد مشمول50 درصد تخفيف هستند كه 

سهامشان را نيمه اول سال96، دريافت خواهند كرد.

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

همسر عزيزم و داماد گرامى

جناب آقاى زاهد زرگر
با كمال مسرت ، انتخاب جناب عالى را به سمت

رئيس هيئت شنا ، شيرجه و واترپلوى استان خراسان جنوبى
كه بيانگر تعهد ، تخصص ، لياقت و شايستگى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده  از درگاه خداوند مزيد 

توفيقات براى خدمتى سرشار از شور و نشاط در جهت رشد و شكوفايى ورزش اين خطه آرزومنديم.

همسر  ، پدر و مادر خانم

صلى ا... عليك يا ابا عبدا... (ع)

بدينوسيله از كليه عزادارانى كه با  حضور خود در مجالس عزادارى سرور و ساالر شهيدان 
حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) رونق افزاى اين مراسم بودند ، به خصوص از 

جناب آقاى خدمتگزار استاندار محترم خراسان جنوبى 
 برادر بزرگوار و ارزشى جناب آقاى حسينى معاون محترم سياسى، امنيتى و 
اجتماعى استاندارى ، جناب حجت االسالم و المسلمين لطفيان مدير كل محترم 

تبليغات اسالمى استان
  و همچنين كليه سروران معظم در ساير هيئت هاى عزادارى و پيرغالمان و جوانان پر شور
 و شعور هيئت صاحب الزمانى(عج)  كه حضورشان در خانه منتسب به آقا امام زمان (عج) 
در ايام تاسوعا و عاشورا و شام غريبان حضرت، زينت بخش مجلس عزاى ساالر شهيدان 

و ياران باوفايش بود، تشكر مى نماييم.

اجركم عند صاحب الزمان (عج)

شوراى سرپرستى هيئت صاحب الزمانى (عج) 

آگهــى مزايــده
سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى در نظر دارد: تعدادى از اقالم مازاد بر نياز خود را در شهرستان هاى استان 
به شرح جدول ذيل از طريق مزايده و به صورت حراج حضورى به فروش رساند. لذا متقاضيان مى توانند در تاريخ هاى اعالم شده 

 از ساعت 8 لغايت 12 از كاالها بازديد نموده و در صورت تمايل به شركت در مزايده نسبت به واريز سپرده شركت در مزايده 
اقدام نمايند. ضمنا هر متقاضى مى تواند تا 10 برابر سپرده از كليه اقالم و در تمامى شهرستان ها خريد نمايد. 

پس از هر خريد 10 درصد آن به عنوان پيش پرداخت و مابقى در ساير خريدها قابل احتساب مى باشد.
مبلغ سپرده بايد به حساب 2174202101003 نزد بانك ملى به نام تمركز وجوه سپرده تملك سازمان جهاد كشاورزى 

خراسان جنوبى واريز گردد.
سپرده كسانى كه برنده مزايده نشوند و يا ما به التفاوت وجه واريزى در صورت اضافه واريزى پس از وصول سپرده از خزانه 

پرداخت خواهد شد.

نام 
شهرستان

تاريخ برگزارى 
مزايده

ساعت 
برگزارى 

مزايده
گروه كاالآدرس بازديد و مزايدهتاريخ هاى بازديد

894/8/9 صبح94/8/13بيرجند
 لغايت 94/8/12

 بيرجند ، تقاطع غفارى 
و قدس ، جنب باغ فتح

گروه 1: وسايل ادارى
گروه 2: لوازم صوتى و تصويرى ، كامپيوتر و ...

گروه 3: ادوات كشاورزى ، ماشين آالت
 موتور برق ، الكتروپمپ و ...
گروه 4: آهن آالت اسقاطى

گروه 5: تانكر آب ثابت و سيار
گروه 6: لوازم يدكى و الستيك

گروه 7: شيرفلكه و اتصاالت و لوازم آب و خاك

94/8/9 94/8/1314درميان
”“““انبار جهادلغايت 94/8/12

94/8/9 8 صبح94/8/14نهبندان
 لغايت 94/8/12

نهبندان ، بلوار معلم 
روبروى مركز بهداشت 
مجتمع جهاد كشاورزى

“““”

94/8/141494/8/9سربيشه
لغايت 94/8/12

جاده سنتو ، روبروى اداره
 راه و شهرسازى نمايندگى

 تعاون روستايى
“““”

94/8/9 8 صبح94/8/16قاين
لغايت 94/8/12

قاين ، بلوار سيمان ، جنب 
”“““شهردارى ، انبار جهاد

94/8/9 94/8/1614سرايان
لغايت 94/8/12

سرايان ، مديريت جهاد 
”“““كشاورزى

94/8/9 8 صبح94/8/17فردوس
 لغايت 94/8/12

فردوس ، مديريت جهاد 
”“““كشاورزى

 94/8/171494/8/9بشرويه
 لغايت94/8/12

بشرويه ، بلوار جهاد 
”“““كشاورزى ، انبار جهاد

94/8/9 8 صبح94/8/18طبس
لغايت 94/8/12

طبس ، فلكه امام رضا (ع)
”“““ انبار جهاد

الزم به ذكر است، مبلغ فروش اقالم از طريق سيستم كارتخوان به صورت همزمان با فروش كاال از خريدار اخذ
 و در غير اين صورت مبلغ سپرده واريزى نفر اول ضبط و اقالم به برنده بعدى تحويل خواهد شد.

خاندان محترم 

رئوفى فرد 
درگذشت والده مكرمه شما
 در ظهر تاسوعا مرحومه 

حاجيه خانم مقدم
  كه از دوستداران و ارادتمندان خاندان عصمت 

و طهارت (ع) بود ، مورد تاثر و تالم گرديد
 ان شاءا... با شهيدان كربال محشور شود، از نيت 
خير خواهانه شما و توجه به ايتام سپاسگزاريم.

دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع) 
وابسته به هيئت ابوالفضلى بيرجند

فـــروش
 آپارتمان 68 مترى، طبقه اول 

خيابان توحيد 10
09157206691

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

آموزشگاه آزاد

 صنايع دستى
  نگـاره

زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34   

  تلفن: 32221695

برادر ارجمند 

جناب آقاى مهندس هادى معين فر 
مدير محترم هتل جهانگردى بيرجند 

انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس انجمن صنفى كارفرمايان واحدهاى اقامتى استان خراسان جنوبى 
كه نشان از لياقت ، تعهد ، مديريت و شايستگى شما مى باشد ، صميمانه تبريك عرض نموده 

 برايتان آرزوى موفقيت و سعادت دارم.
زاهـد زرگـر 

خانواده  محترم  سمائى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزيزتان 

مرحومه كربالئيه بانو زينلى
  را تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحومه غفران الهى و براى بازماندگان محترم

خانواده خليلى صبر و طول عمر مسئلت مى نمايى
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امروز ٥ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ١٣ محرم ١٤٣٧ و ٢٧ اکتبر ٢٠١٥

وفات محقق شهير «شيخ محمدصالح مازندراني» 
داماد عالمه  مجلسي (١٠٨٠ ق).

كشف سرزمين «كوبا» توسط «كريستف ُكُلْمْب» 
دريانورد ايتاليايي (١٤٩٢م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

معاون پشتيبانى وزير آموزش و پرورش از فعال شدن كارت سرمايه چند منظوره براى فرهنگيان سراسر كشور خبر داد. بطحايى در مصاحبه با 
خبرگزارى صدا و سيما گفت: فرهنگيان دارنده اين كارت مى توانند عالوه بر استفاده از آن به عنوان كارت شناسايى از ديگر خدمات شامل خدمات بيمه 
طاليى، خدمات بانكى ، خريد كاال ، استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى و خدمات رفاهى باشگاه فرهنگيان و خانه هاى معلم بهره مند شوند.

آغاز شمارش معكوس براى  كارت سرمايه فرهنگيان فعال شد
 رفع تحريم نظام بانكى 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى از آغاز شمارش 
معكوس براى رفع تحريم نظام بانكى و بانك مركزى 
خبر داد و گفت: نظام بانكى اين رخداد را در آينده 
نزديك پيش رو دارد. به گزارش بولتن نيوز، به گفته 
نوبخت، براى دستيابى به رشد 8 درصدى اقتصاد نياز 
به 800 هزار ميليارد تومان تا 1063 هزار ميليارد تومان 
در سال داريم كه مى توان بخشى از آن را از ابزارهاى 

فناورى اطالعات تامين مالى كرد.

توليد روزانه ايران خودرو 
به زير 1000 رسيد 

يك مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتگو با تسنيم، 
با گاليه از اينكه اعالم ارائه وام 25 ميليونى خريد 
خودرو باعث تشديد ركود بازار خودرو شده است، اظهار 
كرد: مردم با اعالم اين خبر دست از خريد برداشته 
هستند.  وام  اين  تخصيص  شدن  اجرايى  منتظر  و 
خودرو  فروش  و  خريد  حاضر  حال  در  افزود:  وى 
 راكد است و كمتر خريدارى در بازار ديده مى شود 
كه اين امر خود تأثيرات منفى را بر صنايع وابسته 
به صنعت خودروسازى مى گذارد. اين مقام مسئول 
روزانه  توليد  اينكه  بيان  ضمن  خودرو  صنعت  در 
ايران خودرو در ارديبهشت ماه حدود 2 هزار و 400 
دستگاه بود، افزود: ميزان توليد روزانه اين شركت در 
مهرماه به حدود 910 دستگاه رسيده است كه اين 

رقم نشان از ركود جدى بازار خودرو دارد. 

واكنش معاون حجتى
 به آلودگى برنج ايرانى 

مطرح  مباحث  به  واكنش  در  جهاد  وزير  معاون 
شده مبنى بر وجود سم بيش از حدمجاز در برخى 
محصوالت كشاورزى از جمله برنج گفت: اين مسئله 
درباره برنج توليد داخل صحت ندارد. به گزارش مهر، 
عباس كشاورز در واكنش به مباحث مطرح شده از 
سوى وزارت بهداشت مبنى بر وجود سم بيش از حد 
مجاز در برخى محصوالت كشاورزى از جمله برنج، 
كه  است  اين  از  حاكى  ما  بررسى هاى  كرد:  اظهار 

مسئله فوق درباره برنج صحت ندارد.

بيش از 72 ميليون ليتر بنزين
 در كشور سوخت شد

ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور به بيش از 72 
در  مصرف  ميزان  بيشترين  كه  رسيد  ليتر  ميليون 
بوده  ليتر  هزار   400 و  ميليون   95 با  مهرماه   30
براساس  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به  است. 
ايران  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  آمار 
ميانگين مصرف روزانه بنزين در بازه زمانى بيست 
و پنجم مهرماه تا دوم آبانماه امسال 578 ميليون 
ليتر بنزين بود كه از مصرف روزانه 72 ميليون و 

250 هزار ليتر اين فرآورده نفتى حكايت دارد.

  ادغام بيمه ها هزينه غيرمستقيم
 مردم را افزايش مى دهد

نايب رئيس هيئت مديره سازمان تامين اجتماعى 
گفت: ظاهرسازى و عوام فريبى است كه بگوييم 
 ادغام بيمه ها پرداخت از جيب مردم را كاهش مى دهد 
مردم  مستقيم  جيب  از  پرداخت  واقع  در  كه  چرا 
كاهش اما پرداخت از جيب غير مستقيم (بيمه ها) 
افزايش مى يابد. به گزارش ايرنا، حيدرى افزود: ادغام بيمه ها فقط سبب 
افزايش بار مالى دولت و بيمه ها خواهد شد و چون منابع و اعتبارات 
دولتى محدود و ناپايدار است و اگر فقط بيمه ها اين افزايش ها را متقبل 
شوند، در نهايت به بيمه ها فشار خواهد آمد. وى تاكيد كرد: در سرجمع 

با افزايش تعرفه ها مردم ضرر خواهند كرد. 

پذيرش اوليه 12 هزار نفر در آزمون استخدامى 
آموزش و پرورش براى مصاحبه و گزينش

رئيس مركز برنامه ريزى نيروى انسانى و فناورى 
هزار  پذيرش 12  از  پرورش  و  آموزش  اطالعات 
نفر براى مصاحبه اختصاصى و گزينش در آزمون 
سليمى  داد.  خبر  پرورش  و  آموزش  استخدامى 
 جهرمى در گفتگو با فارس، در خصوص زمان بندى 
معرفى پذيرفته شدگان به دانشگاه فرهنگيان، خاطرنشان كرد: از زمانى 
و  اختصاصى  كار مصاحبه  پذيرفته شدگان مشخص شود،  اسامى  كه 
اسامى حدود  كرد:  تصريح  خواهد شد. وى  آغاز  افراد  اين  از  گزينش 
12 هزار نفر از مجموع شركت كنندگان در آزمون استخدامى آموزش و 

پرورش براى گزينش و مصاحبه اختصاصى اعالم مى شود.

25 ميليون بگيريد، 47 ميليون پس بدهيد

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
سود 16درصدى وام 25ميليونى تسهيالت خريد 
براى  خودرو  هر  قيمت  گفت:  داخلى  خودروى 
مصرف كننده با اين تسهيالت حدود 47ميليون 
باالست.  مردم  براى  اين  و  تمام مى شود  تومان 
به گزارش تسنيم، سيد محمد بياتيان افزود : در 
براى خريد خودروى  تومانى  ميليون  تسهيالت 25  با  كنونى  شرايط 
جديد داخلى تأثير مثبت در بازار به وجود نخواهد آمد بلكه تأثير منفى 
هم خواهد داشت. بياتيان با اشاره به اعتراض و انتقاد مردم به قيمت 
باال و كيفيت پايين خودروهاى توليد داخل گفت: اين مسائل باعث 

ركود و عدم استقبال مردم از خودروى داخلى شده است.

ركود  از  بسته خروج  اجراى  از  مركزى  بانك  رئيس كل 
از نيمه دوم آبان 94 خبر داد و گفت: حجم تراكنش هاى 

برابر حجم كل نقدينگى است.  بانكى 10 
اجراى  زمان  مورد  در  سيف  ولى ا...  فارس،  گزارش  به 
و  مديريت  سازمان  كرد:  اظهار  ركود  از  خروج  بسته 
برنامه ريزى اقداماتى را در اين زمينه آغاز كرده و تزريق 
تاكيد  وى  است.  شده  آغاز  عمرانى  طرح هاى  به  منابع 
و  نقدينگى  رشد  از  مراقبت  مسئول  مركزى  بانك  كرد: 
اين  و  است  ركود  از  بسته خروج  اجراى  از  تورم حاصل 
با  سيف  كرد.  خواهد  اجرا  مالحظاتى  با  قطعا  را  بسته 
بخش  گفت:  تحريم ها  وجود  با  فناورى  توسعه  به  اشاره 
قابل  دستاوردهاى  اخير  سال هاى  در  اطالعات  فناورى 
رشد  شاهد  سال هاى  اين  در  و  است  داشته  مالحظه اى 

جديد،  شرايط  به  توجه  با  و  بوده ايم  فناورى  توسعه  و 
زمينه  اين  در  مهمى  نقش  مى تواند  خصوصى  بخش 
حضور  زمينه  مركزى  بانك  كرد:  تصريح  كند.وى  ايفا 
زمينه  در  فعال  نقش  ارتقاى  براى  خصوصى  بخش 
مورد  در  سيف  مى كند.  فراهم  را  الكترونيك  بانكدارى 
نحوه آزادسازى پول هاى بلوكه شده گفت: اصوال نيازى 
و  نيست  شده  بلوكه  پول هاى  در  ارز  نقدى  ورود  به 
و  كشور  از  خارج  در  بانكى  حساب هاى  به  پول ها  اين 

مى شوند. منتقل  كارگزارى ها 
حجم  اينكه  بيان  با  مركزى  بانك  كل  رئيس 
است،  نقدينگى  برابر حجم كل   10 بانكى  تراكنش هاى 
عمليات  نقدينگى  برابر   5,7 نيز  ساتنا  سيستم  گفت: 

مى دهد. انجام  مالى 

اجراى بسته خروج از ركود از نيمه دوم آبان ماه/ حجم تراكنش بانكى 10 برابر نقدينگى است

 در حاليكه طبق قانون تمام خودروسازان 
پرداخت  به  ملزم  خودرو  واردكنندگان  و 
جريمه خواب خودرو به خودروهاى تحت 
از  برخى شركتها  اما  گارانتى خود هستند 
گزارش  به  مى كنند.  خوددارى  كار  اين 
ايسنا، در آيين نامه قانون حمايت از حقوق 
كه  شده  قيد  خودرو  مصرف كنندگان 
عرضه كنندگان خودرو در ايران موظفند در 

صورتى كه خودروى سوارى تحت گارانتى 
به  تصادفى)  خودروهاى  از  غير  (به  آنها 
دليل كمبود قطعه و ناتوانى در تعمير، به 
مدت بيش از 48 ساعت در نمايندگى هاى 
خدمات پس از فروش متوقف شود، جريمه 
به  روزشمار  صورت  به  را  خودرو  خواب 
مالك آن پرداخت كنند. با اين حال با وجود 
صراحت قانونى در اين زمينه اما برخى از 

شركتهاى خودروساز و واردكننده خودرو از 
خوددارى  خودرو  خواب  جريمه  پرداخت 
مى كنند.  اين وضعيت در حالى است كه 
در آيين نامه جديد قانون حمايت از حقوق 
در  هم اكنون  (كه  خودرو  مصرف كنندگان 
تصويب  و  بررسى  دست  در  دولت  هيئت 
نهايى است)، شمول پرداخت جريمه خواب 
قرار  خودروهاى  و  گسترده تر شده  خودرو 

نيز  را  (ضمانت)  وارانتى  دوره  در  داشته 
جديد،  طبق آيين نامه  است.  گرفته  بر  در 
بر  عالوه  موظفند  خودرو  عرضه كنندگان 
خودروهايى كه در دوره گارانتى قرار دارند، 
به خودروهاى قرار داشته در دوره وارانتى 
نيز اگر بيش از هفت روز در تعميرگاه هاى 
متوقف شوند، جريمه خواب خودرو  مجاز 

پرداخت كنند.

 يك تخلف در حوزه خدمات خودرويى! 

هزينه واردات خودرو معادل 
يارانه چند نفر است؟

اگرچه واردات خودرو درسال جارى كاهش داشت اما 
در شهريور ماه معادل يارانه نقدى پنج ميليون نفر ارز از 
كشور براى واردات اين محصول صرف شده است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، با يك حساب سرانگشتى 
اگر دالر واردات خودرو سه هزارو 400 تومان در نظر 
گرفته شود در شش ماهه نخست سال جارى نزديك 
به يك هزار و 689 ميليارد و 603 ميليون و 772 هزار 
و 400 تومان ارز از كشور براى واردات خودرو خارج 
شده است.در اين ميان مقايسه رقم يارانه 45 هزار و 
500 تومانى و دالرهايى كه براى واردات خودرو هزينه 
شده، حاكى از آن است كه اين رقم معادل يارانه بيش 

از 36 ميليون نفر در يك ماه است.

 تمديد ثبت نام تسهيالت رفاهى دانشجويان
رفاه  صندوق  انسانى  منابع  و  پشتيبانى  معاون 
دانشجويان  اطالعات  ثبت  كرد:  اعالم  دانشجويان 
از وام ها در سيستم  واجد شرايط دريافت هر يك 
اتوماسيون از 3 تا 13 آبان 94 تمديد شد. به گزارش 
جهان، تقى زاده گفت: در زمان اعالم شده سامانه 
براى ثبت وام باز است و دانشجويان مى توانند نسبت 

به ثبت نام وام مورد نظر اقدام كنند.

كف اجاره مسكن
 در 31 استان چقدر است؟

به گزارش دنياى اقتصاد، رتبه بندى 31 استان كشور 
با  خانه اى  يك سال  اجاره  هزينه  «حداقل  معيار  با 
كرد:  مشخص  سكونت»،  قابل  امكانات  كمترين 
استان هاى تهران و ايالم به ترتيب، رتبه باالترين 
و پايين ترين «خط فقر مسكن» را به خود اختصاص 
داده اند. در اين تحقيق، خط فقر مسكن در استان  
خراسان جنوبى را به ازاى هر خانوار معادل ساالنه   
بر  و  است.  كرده  محاسبه  سال 91  در   2073600
فقر  خط  زير  استان  در  خانوار   84103 اساس  اين 
مسكن زندگى مى كنند كه رقمى معادل 26 درصد 

خانوارهاى استان را تشكيل مى دهد.

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 جلسه مجمع عمومى ساليانه شركت تعاونى مسكن سلحشوران كوير شرق
شركت نگين خاوران) پروژه نگين معصوميه)

94/8/19 ساعت 3 بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در فلكه اول سجادشهر
:دستور جلسه

ارائه گزارش كار هيئت مديره - ارائه گزارش بازرس- بررسى نحوه تامين اعتبار براى ادامه پروژه
 تعيين حق و حقوق بازرس و هيئت مديره 

آگهى دعوت وقت افراز

 نظر به اينكه آقاى حسين وفائى فرد احدى از مالكين مشاعى پالك 686 فرعى از 124- اصلى واقع در بخش 2 بيرجند
 تقاضاى افراز حصه مشاعى خويش را در پالك مذكور به ميزان 2500 سهم مشاع از 4928 سهم ششدانگ نموده لذا

 به كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد كه عمليات افرازى در ساعت 9 صبح روز 94/8/16 با حضور نماينده و نقشه بردار
 اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازى به اطالع

تاريخ انتشار: 94/8/5        رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند.مالكين مشاعى خواهد رسيد

      مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مرزنشينان شفق اسديه
تاريخ انتشار: 94/8/5

 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مرزنشينان شفق اسديه يكشنبه
 94/8/24 در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود
 براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند
 شخصا حضور پيدا كند، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگه
 وكالت نامه را تنظيم و برگ ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر

.فرد غير عضو يك راى مى باشد

:دستور جلسه
 استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1393- طرح و تصويب بودجه
 پيشنهادى سال 1394 -  انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى 3 سال شمسى- انتخاب اعضاى

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

 هيئت مديره
مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

(مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم
 اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى در نظر دارد: عمليات تكميل بخشى
 از سالن ورزشى كارگران نهبندان (فاز 3) واقع در شهرستان نهبندان- انتهاى بلوار استقالل
 را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران داراى صالحيت از معاونت برنامه ريزى و نظارت
:راهبردى رياست جمهورى و حداقل داراى پايه 5 رشته ابنيه با شرايط ذيل واگذار نمايد

مبلغ برآورد اوليه پروژه : 2/203/819/488 ريال بر اساس فهرست بهاى سال 94
مدت اجراى پيمان: 7 ماه

 مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 13/500/000 ريال (سيزده ميليون و پانصد هزار)
صرفا به صورت ضمانت نامه بانكى

 محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند - انتهاى بلوار صنعت و معدن - سايت ادارى- امور
ادارى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى

 مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى پنجشنبه مورخ 94/8/7 به همراه
معرفى نامه كتبى از شركت

 آخرين مهلت عودت اسناد تكميل شده: پيشنهاد دهندگان بايد پاكت هاى اسناد
 مناقصه را تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 94/8/20 به واحد حراست اداره كل تعاون، كار

.و رفاه اجتماعى تحويل دهند
زمان بازگشايى پيشنهادات: ساعت 10 صبح چهارشنبه 94/8/20
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 " آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول

 چون در پرونده اجرايى 1525/93 در قبال محكوميت آقاى غالمرضا فدايى و شركت نگين پوشاك بيرجند به پرداخت
 مبلغ 932/155/658 ريال در حق بانك صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 34/685/804 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با
 عنايت به توقيف اموال از محكوم عليه رديف دوم كه شامل 32 قلم مى باشد و ليست آنها در تابلوى اجراى احكام مدنى موجود است كه
 حسب نظريه كارشناس اقالم مذكور جمعا به مبلغ 1/379/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه
 مورخ 94/8/20 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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند.داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659



پيام شمابيرجند ميزبان 2 شهيد گمنام مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 5 آبان 1394 * شماره 3353
آوا از اينكه حرف دل ما را نوشتى واقعًا ممنون، بايد بگويم 3

 اعضاى شورا نه تنها شهر را قربانى كرده اند
دعواهاى  با  مردم  مصلحت  كردن  ضايع  با   بلكه 

بى مورد آخرت خود را هم به خطر مى اندازند. 
936 ... 898
زيادى  آشنايان  و  دوستان  دادم  پيام  چند  سالم. 
پيام دادن براى  بار  چندين  هم مى شناسم كه 
زيباسازى ورودى مركز استان كه در شأن آن 

نيست ولى متأسفانه توجه نمى شود.
915…918

حساسيت  به  توجه  ضرورت  درباره  يادداشتى  آوا 
انتصاب فرمانداران بنويس. شنيده مى شود افرادى 
كه گزينه هستند كه وابستگى هاى شديد سياسى تند 
دارند. آخر زمانى كه يك كانديداى احتمالى مجلس 
آن  و  كند  انتخاب  فرماندار  فشار سياسى  با  بخواهد 
 فرماندار هم انتخابات برگزار كند پس رأى و حق الناس

و بى طرفى و ... چه مى شود؟ 
937 ... 489
با عرض خسته نباشيد. بسيار تيتر زيبايى زده بودين در 
مورد شورا من چند پيام در مورد شورا داده بودم ولى 
شما چاپ نكردين. مطلبتان كه خواندم ديدم خودتان 
در  ممنونم  شما  از  كردين  منعكس  ديگر  زبان  به 
ضمن اگر دوستان خواستن جوابى بدهند لطف كنن 
 تعداد رأى ها كه در رأى گيرى ها مصوبه اى

مردم  براى  شفاف  طور  به  را  ميشه  تصويب 
مثل مجلس بازگو كنن تا همگان متوجه بشوند 
يك رأى چه مى كند اميد است با ورود شما برخى 
رانتهاى اطالعاتى كه موجب سو استفاده افرادى مى 
شوند جلويش گرفته شود و برخى دوستان به جاى 

آباد كردن اين دنياى خود به فكر آخرت هم باشن 
915…720
در همه شهرها شهردارى ها به هنگام صدور پروانه 
ساختمانى درصورت تمايل مالك انجام آماده سازى 
را به خود مالك واگذار مى كنند جز در بيرجند! لطفاً 

شهردارى بيرجند دليلش را توضيح دهد؟
915…873
بازمانده  تنها شهرستان  با سالم. شهرستان خوسف 
درمان.  و  بهداشت  هاى  زيرساخت  و  بيمارستان  از 
مسئوالن استان و شهرستان خوسف در جذب 
بودجه تواناتر عمل كنند سهم مردم منطقه از 

بودجه ملى چه مى شود؟
915…031

تقاطع  پرستار مخصوصًا  خيابان  ساكنين  ما  سالم. 
پرستار و ابوريحان بيرونى يك درخواست داريم. 
اينكه اكثر خودروها با سرعت بسيار زياد حركت مى 

كنند فرزندانمان در خطر تصادف هستند. 
935…888
از اداره برق به جهت سرعت در خشك كردن درختان 
كاج نيروگاه برق تشكر داريم. ديگران كاشتن ما به 
راحتى خشك مى كنيم صداى كسى هم درنمياد.
930...195
چى فكر كرده دولت، وام 25 ميلونى خودرو؟ 12 درصد 
7 ساله سودش 10 ميليون ميشه؟ وضع مالى مردم به 
جايى رسيده كه قادر به دادن 100 تومن قسط هم در 

ماه نيستن، ماشيناتون مال خودتون.
936…450
در  خواندم  جوانان  و  ورزش  كل  مدير  از  مطلبى 
ادامه  در  داريم  تجهيزات  فقر  فرمودن  كه  روزنامه 
تجهيز  رو  روستايى  پايگاه  چندين  ما  كه  فرمودن 
كرديم و چندى پيش كه شما هم تيتر زدين اينكه 
نابودى  حال  در  آن  هاى  پروژه  و  روستايى  ورزش 
است و كار اشتباهى بوده برادر جان همه ما مى دانيم 
استراتژيك  بسيار  و  است  محرومى  منطقه  منطقه 
استان.  اين  جوانان  براى  مخدر  مواد  تهديد  نظر  از 
بفرمايين يك جوان كدوم باشگاه مى تونه بره ورزش 
آب و برق اماكن ورزشى  نگيرن  كنه كه هزينه 
ميون  در  يك  سازيتون  خصوصى  اين  با  هم 
دادين  آمار  مصاحبه  تو  باز  شما  حاال  ميشه  قطع 
تجهيز كردين بعضى پايگاه هاى روستايى رو شما با 

خودتون چند چندين؟
915…720

شبستان- معاون ادبيات بنياد حفظ  آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى از ورود پيكر مطهر 2 شهيد 
 گمنام به بيرجند خبر داد. مهدى رحيم آبادى گفت: پيكر مطهر دو شهيد گمنام 6 آبان ماه، وارد فرودگاه بيرجند 
مى شود. وى ادامه داد: قرار است پيكر مطهر اين شهيدان واالمقام در دانشگاه پيام نور بيرجند خاكسپارى شود. 

وى افزود: مراسم تشييع پيكر اين دو شهيد همزمان با 10 آبان و با حضور پرشور مردم بيرجند برگزار مى شود.

گروه گزارش - خشكسالى خراسان جنوبى 17 ساله شد. 
اين شايد جمله خيلى از مسئوالن استان باشد. موضوعى 
كه هر ساله بر تعداد سال هايش افزوده شده و امروز 
 تبديل به جوانى شده است كه قادر به انجام هر كارى 
باشيم  اما به نظر مى رسد تنها اگر خواسته  باشد.  مى 
حل  اى  مسئله  كنيم،  نگاه  موضوع  به  شكل  اين  به 
نخواهد شد. بايستى وضع بحرانى را قبول كرد و دست 

به اقدامات اساسى زد. 
وقتى نمى توانيم شيوه هاى جديد آبيارى را جايگزين 
كام به  آب  ريختن  از  بايد  كنيم،  سنتى  هاى   شيوه 

زمين هاى بى حاصل كشاورزى جلوگيرى كرد.

كشاورزى به چه قيمتى؟

جاى سؤال بزرگى خالى مى ماند كه چگونه شده است 
كه نياكان ما سال هاى سال با آبيارى سنتى و تقريبًا 
همين مقدار نزوالت جوى روزگار مى گذرانيده اند اما 

اكنون ما به وضعى سخت دچار آمده ايم؟
چه عواملى باعث خشك شدن چشمه ها و آبرسانى با 
است؟  شده  استان  روستاى   440 از  بيش  براى  تانكر 
باعث  و عواملى كه  اقدامات خود  در  را  نبايد علت  آيا 

سرعت بخشيدن به بحران آب شده جستجو كرد؟ 
آيا شبكه هاى انتقال آب شهرها و روستاها بى مشكل 

است؟ آيا سدسازى ها درست بوده است؟ 
آيا مجوز دادن به حفر چاه ها منطقى بوده است؟ و ...

لزوم اصالح آب كشاورزى

را  آب  مصرف  در  جويى  صرفه  درخواست  مسئوالن 
در  خانگى!  مصارف  از  دارند.  مردم  و  شهروندان  از 
صورتى كه بيشترين هدر رفت آب در بخش كشاورزى 
منابع  ريشه  به  تيشه  كه  اى  سنتى  كشاورزى  است. 
آب  تمام  كه  بازدهى  كم  كشاورزى  است.  زده  آب 
مسئوالنى  است.  كشيده  كام  به  تنه  يك  را  موجود 
جويى صرفه  تقاضاى  خانگى  بخش  در  مدام   كه 
در  آب  مشكل  حل  كليد  كه  بدانند  بايد  دارند، 
آب  مصرف  درصد   92 است.  كشاورزى  بخش 
براى  درصد   6 و  است  كشاورزى  بخش  در  استان 
بخش  در  درصد   2 فقط  و  شرب  و  خانگى  مصارف 
به  نيز  استاندار  پيش  چندى  كه  موضوعى  صنعتى. 
آب  مصرف  درصد   92 اينكه  «با  داشت:  اذعان  آن 
اما  است  كشاورزى  بخش  در  جنوبى  خراسان  استان 
در اين زمينه اقدام جدى صورت نگرفته است.» حال 
آب  مصرف  در  هم  درصد   50 تا  مردم  اگر  پيداست 
پس  افتاد!  نخواهد  شگرفى  اتفاق  كنند  جويى  صرفه 
كشاورزى  بخش  در  آب  مصرف  اصالح  فكر  به  بايد 
قابل  مبالغ  بخش  اين  در  جويى  صرفه  با  تنها  بود. 

توجهى آب صرفه جويى خواهد شد و مشكل تا حدود 
زيادى رفع مى شود.

تمام دولت ها مقصر در بحران آب

مشاور  كالنترى  عيسى  سخنان  از  ماهى  چند  هنوز 
معاون اول رئيس جمهور در مورد بحران آب نمى گذرد 

جنجالى  موارد  اقتصاددانان كشور  از  رنانى  كه محسن 
ديگرى را در اين باب بيان داشته است. 

از  ايرانى  ها  ميليون  اجبارى  مهاجرت  از  كالنترى 
ها  خشكسالى  خاطر  به  شان  اجدادى  و  آبا  سرزمين 
تمام  دانستن  مقصر  و  آب  جنگ  از  رنانى  و   گفت 

دولت ها در اين 30 سال اخير.

دولت سازندگى سد سازى را شروع كرد و 19 سدى كه 
ارتقا يافت درحالى  از انقالب داشتيم به 647 سد  قبل 
كه جمعيت ايران تنها 2 برابر شد. اما سدها 30 برابر! 
دولت اصالحات قانون تبديل شركت هاى آب منطقه اى 
استانى  هر  شد  باعث  كه  نمود  تصويب  را  استانى  به 
با  نژاد  احمدى  دولت  و  كند  برداشت  آب  دلخواه  به 
اليحه دادن به مجلس و تصويب آن به ده ها هزار چاه 

غيرمجاز پروانه داد.

انتقال آب اولويت اصلى استان

را  ها  خشكسالى  ريشه  زاده  عبدا...  على  محمد  اما   
كمبود نزوالت جوى مى داند و در گفتگويى اختصاصى 

افزايد: «باالخره 17 سال پياپى سيكل خشكسالى  مى 
ادامه داشته و پايين آمدن سطح آب ها كه به ازاى هر 
و  دارد  دنبال  به  تصاعدى  سير  يك  خشكسالى  سال 
شده  ها  آب  رفتن  پايين  موجب  اثرات خشكسالى  اين 
است.» نماينده مردم طبس، فردوس، سرايان و بشرويه 
ادامه مى دهد: «از امسال  در مجلس شوراى اسالمى 
اين اثرات خشكسالى شديدتر خواهد شد و قطعًا بايد به 

فكر انتقال آب به استان بود. 
افتادند.  آن  فكر  به  قبًال  ها  استان  از  خيلى  كه  كارى 
ايران  مركزى  فالت  در  كه  هايى  استان  خصوص  به 
وضعى نيمه بيابانى دارند به بيابانى تبديل خواهند شد 
كه براى ادامه زندگى و ادامه صنعتى و كشاورزى نياز 

به آب دارند كه براى اين بايد فكر كرد.

هاى  برنامه  درباره  ما  سؤال  به  پاسخ  در  زاده  عبدا... 
گويد:  مى  بحران  اين  حل  براى  استان  نمايندگان 
 «نماينده استان كار اجرايى نمى كند. يكى از اولويت هاى

نيز  نيرو  وزير  با  كه  است  آب  انتقال  پيگيرى  استان 
صحبت هايى صورت گرفته است.» 

وى اظهار مى دارد: «شهر طبس از خط انتقال آب به 
يزد بهره مند خواهد شد و اين براى طبس ديده شده 
است. اما همه شهرستان هاى استان از كم آبى رنج مى 
برند و وضع بدى دارند كه اگر فكرى به اين حال نشود، 

استان با چالش جدى مواجه خواهد بود.» 
اين نماينده مجلس همچنين مى افزايد: «دولت طرح و 
مسير انتقال آب را تهيه كند و مشخصًا معلوم گردد كه 
از طريق سد دوستى يا از جنوب كشور يا از داخل و يا 
خارج استان، و مهم اين است كه اين طرح به سرعت 
از  و  ايم  كرده  تأكيد  و  داريم  اصرار  ما  شود.  عملياتى 
آماده  را  طرح  كه  خواهيم  مى  جمهور  رئيس  و  دولت 
كنند و به عنوان نماينده مردم هشدار مى دهيم كه اگر 
آب به استان نرسد دچار چالش جدى خواهيم شد. آقاى 
اند. گذاشته  موضوع  اين  را  خود  اولويت  هم   استاندار 
و  است  بزرگى  و  جدى  موضوع  منطقه،  آب  بحران 
رئيس  شخص  و  دولت  طرف  از  بايستى  ملى  طرحى 

جمهور پيگيرى شود.»

آب دشت هاى استان شور شده

اقداماتى شجاعانه سيراب  با  را  زندگان  تشنه  كام  بايد 
ارزش  با  هاى  آب  تا  است  رسيده  آن  وقت  كرد. 
كشاورزى  لب  تشنه  هاى  زمين  روى  به  را  زيرزمينى 
بست. اين زمين ها اگر تمام آب هاى زير زمينى استان 

را ببلعند نيز سيراب نخواهند شد. 
اين همان گفته هاى مدير عامل شركت آب منطقه اى 
خراسان جنوبى است اما با بيانى ديگر. جايى كه حسين 
هاى  آب  ميزان  نظر  از  استان  «وضعيت  گفت:  امامى 
زير زمينى بحرانى است و به دليل اضافه برداشت، آب 

بسيارى از دشت هاى استان شور شده است».

آب گران بها را هدر ندهيد

پس بيش از اين تعلل جايز نيست. بايد واقعيت را ديد 
و براى برداشت ميزان ناچيزى محصول، آب گران بها 
از  آن  مصرفى  آب  تمام  كه  استانى  در  نداد.  هدر  را 
ها  كشى  وقت  اين  گردد  مى  تأمين  زمينى  زير  منابع 
كشنده است. وقتى دولت و وزارت نيرو طرح مشخصى 
براى انتقال آب به استان ندارند شايسته است مسئوالن 
و  ببرند  را  بهره  نهايت  موجود  هاى  داشته  از  استان 
بيش از اين وضع را بحرانى نسازند. وقت آن است كه 

كشاورزى همراه با ضرر فراوان را بى خيال شد.

كشاورزى درخراسان جنوبى؛ 

به چه قيمتى؟

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

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

داربست مهـدى 
   نصب ، رولپالك ، سايبان 

 خريد و فروش لوازم 

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون
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n.c
omامالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
پايه 2 (10 سقف) آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن براى اخذ پروانه 
ساختمان و اجراى آن مى باشد.

09331316418 - 09155616079
مديريت: احرارى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

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

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

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

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

واگذار نمايد.

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:

اين موضوع را قبال هم ابالغ كرده ام، االن هم تاكيد مى كنم كه بايد تدابير كارساز در باب پدافند غير عامل را عملى  كنيد.

به سه نفر همكار خانم مسلط به فتوشاپ نيازمنديم. (اولويت با دارندگان مدرك مربوطه) 
09157573803 - 32327043
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  برترين ها: ستاره شناسان آلماني ۵ سال تمام آسمان را در جهت جنوب عکسبرداري کردند. هفته ها طول کشيد تا رايانه ها بتوانند ۱۹۴ 
گيگابايت (۴۶ ميليارد پيکسل) عکس را تجزيه و تحليل کنند و کنار هم بچينند. در نهايت بزرگترين عکس موجود از کهکشان راه 
شيري به دست آمد. 

بزرگترين عكس تاريخ از كهكشان راه شيرى  طنز نويس 

4

د ر ستون طنز آزاد  امروز قصد  د اريم برخالف دفعات قبل 
كه يا از سياست و اقتصاد  نوشتيم يا از كمپين خود رو و آب 
به سبك برخى  و... يك مطلب همسردارى  آلود ه  معد نى 

مجالت خوش رنگ و لعاب بنويسيم. آموزند ه هم هست.
 به هر حال سوژه هاى سياسى هميشه د ر د سترس است. 
خد ارا شكر به لطف وجود  پربركت بعضى آقايان! و برخى 
سوژه  بد ون  ما  و...  اختالس  و  تورم  نيز  و  د لنگران ها 

نمى مانيم.
مى پرسد :  كه  سوال همسرشان  جواب  د ر  مرد ان  وقتى 
و  مى روند   ور  موبايلشان  با  خريد ؟»  بريم  عصر  «امروز 
كه  است  اين  معنايش  د قيقا  عزيزم».  «باشه  مى گويند : 
د اد ند ،  حقوق  نيست  د وروز  يعنى«زن!  عزيزم!»  «نباشه 

نصفش تموم شد  خب.»
مى كنند   تماشا  فوتبال  وقتى  د ارند   د وست  مرد ان 
د ر  جارى اش  زشت  لباس  مورد   د ر  تنها  نه  همسرشان 
عروسى د ختر عمه سوسن اينا و چين و چروك هاى صورت 
و  كوفتى  گوشت  چرخ  آن  بلكه  نكند   كتى صحبت  عمه 
فوتبال  د اريم  كند .  خاموش  هم  را  زهرمارى  جاروبرقى 

مى بينيما.
مرد ان از خورش باميه و مرباى پوست پرتقال متنفرند . از 
سبزى نيم پز و بعضا نپخته د اخل قورمه سبزى هم متنفرند . 
آن ها ترجيح مى د هند  غذاى پخته بخورند  حتى اگر تمام 

ويتامين ها، پروتئين ها، آنتى اكسيد ان ها و هر چيز مفيد ى با 
پختن از بين برود  و سرطان رود ه بزرگ بگيرند . 

اصال مرد ان از غذاى سالم متنفرند . نخواهند  غذاى سالم 

بخورند  بايد  چه كسى را ببينند ؟

مرد ان وقتى همسرشان براى مد تى به مسافرت رفته يا 
خانه نيست، روز اول خوشبخت ترينند ، روز د وم خوشبختند ، 

روز سوم معمولى روبه خوب، روز چهارم معمولِى متوسط، 
روز  از  و  افسرد ه  ششم  روز  بد ،  روبه  معمولى  پنجم  روز 
خب؟ كنند   چه  مى شوند .  د يوانه  رسما  بعد   به   هفتم 

(اسمايلى ناراحتى)
خبر: شستن ظرف موجب آرامش ذهن مى شود (فرارو)

آقا: عزيزم امروز يه كم ذهنم به هم ريخته  است. ميشه با 
هم يه كم صحبت كنيم؟

خانم: مى خواى حالت بهتر شه عزيزم؟
آقا: اوهوم. موخام.

خانم:پس بيا تو آشپزخونه كنار سينك ظرفشويى.
اون وقت  ند ارم.  ذهن  آرامش  مى گم  عزيزم  سينك؟  آقا: 

ميگى بيا پاى سينك؟!
خانم: عزيزم د و د قيقه د هنتو ببند  به حرفم گوش كن.

آقا: باشه حاال. قاطى نكن. اومد م. چيكار كنم االن؟
خانم: عزيزم چقد ر خنگ و ابله شد ى جد يد ا. يه كم كف 

بمال به ظروف كثيف و بشورشون.
آقا: من كه نمى فهم اما باشه.

و  الحق  عزيزم.  نمى فهمى  هيچى  هيچوقت  تو  خانم: 
االنصاف گفتى زكى عشقم. حالت بهتر نشد ؟

چه حس  وااااااى...  بسته):  را  كه چشمانش  حالى  (د ر  آقا 
خوبى د ارم. انگار كنار ساحل د راز كشيد م و يه نسيم خنك 
پوست صورتم رو نوازش ميد ه و بيژن خاورى د اره «ياد  تو 
د ر د ل من طوفان به پا مى كنه، تا ساحل زند گى با من شنا 

مى كنه» رو مى خونه. واااى... چقد ر خوبه.
خانم: خب خد اروشكر. پس من مى رم يه چرتى بزنم تا تو 
آرامش ذهن پيد ا مى كنى. عزيزم فقط چند تا ظرف كثيف 

هم اون طرفه، اونارم بشور تا كامال آروم شى

وحيد  ميرزايى

 آنچه زنان د ر مورد  مرد ان نمى د انند 
آموزشى 

راه هاى مقابله با برنامه هاى
 مخرب تلفن همراه

برنامه هاي مخرب تلفن هاي هوشمند به طور هفتگي 
و گاهي اوقات روزانه پديدار مي شوند،يك بدافزار جديد 
تهديدات  كند  مي  آوري  ياد  ما  به   Android در 
پيگيري هستند،  رشد  حال  در  همراه  هاي   تلفن 

هاي  تلفن  محافظت  براي  ساده  امنيتي  هاي  نكته 
هوشمند و تلفن هاي همراه از برنامه هاي مخرب مفيد 
دنبال  به   Android مخرب  هاي  برنامه  هستند. 

دسترسي كامل به تلفن هستند.
ضبط را  كاربران  تلفني  ي  مكالمه  برنامه    اين 

مي كند و آن ها را از راه دور بر روي سرور بارگزاري 
مي كند.برنامه هاي مخرب تلفن هاي هوشمند به طور 
هفتگي و گاهي اوقات روزانه پديدار مي شوند، هر چند 
بدافزارهاي  تهديدات  هنوز  كاربران  از  بسياري  كه  
سيستم هاي شخصي را جدي مي گيرند ولي به طور 
فزاينده اي بايد در مورد برنامه هاي مخرب تلفن هاي 

همراه نگران بود.
يك نكته جدى كه وجود دارد اين است كه كالهبرداران 
هاي  تلفن  كه  اند  شده  موضوع  اين  متوجه  اينترنتي 
خوبي  امنيت  شخصي  هاي  رايانه  برخالف  همراه 
ندارند،بنابراين در استفاده از اين وسيله بايد بسيار دقت 
كرد.خوشبختانه برخي از گام هاي ساده اي هستند كه 
هر كس مي تواند براي محافظت تلفنش از بدافزارهاي 
در حال رشد و تهديدات مداوم دستگاه هاي نا امن از 
آنها استفاده كند. در اينجا شما با  راه هاى آسان براي 

ايمن سازي دستگاهتان آشنا مي شويد:
* قفل كردن  گوشي تلفنتان

گام اول قرار دادن يك رمز بر روي  گوشي هاي تلفن 
است،در واقع تنها گام براي زماني است كه گوشي تلفن 

به سرقت برده مي شود.
* از برنامه هاي شناخته شده استفاده كنيد

 براي نصب يا دانلود برنامه ها تنها از نرم افزارهايي 
استفاده كنيد كه به خوبي شناخته شده باشند و قانوني 

و از منابع معتبر باشند.
*هر برنامه اي را كه دانلود مي كنيد به دقت 

بررسي كنيد
صرف نظر از اينكه برنامه رايگان است يا هزينه ي آن 
بالقوه براى  پرداخت شده است هر دانلود يك تهديد 
امنيت گوشى هايتان است،قبل از دانلود هر برنامه در 
دستگاهتان در ليست بازار آن را به دقت مورد بررسي 

قرار دهيد.

عبيد زاكانى طنز نويس منتقد

فارسى زبان  نويسندگان  و  شعرا  از  زاكانى  عبيد 
به  ملقب  عبيدا...  است.  قمرى  هجرى  هشتم  قرن 
قزوين  زاكان  خاندان  صدور  صاحبان  از  نظام الدين 

است و اشعار خوب و رسائل بى نظيرى دارد.

عباس اقبال در مقدمه ديوان عبيد مى نويسد:
از شرح حال و وقايع زندگانى عبيد زاكانى بدبختانه 
اطالعات  نيست.  دست  در  مشبعى  و  مفصل  اطالع 
كه  معلوماتى  به  است  منحصر  باب  اين  در   ما 
دولتشاه  او  از  پس  و  عبيد  معاصر  مستوفى  حمدا... 
قرن در  شده  تأليف  خود،  تذكره  در   سمرقندى 
892 هـ .ق.، در ضمن شرحى مخلوط به افسانه در 
العلماء در باب  او به دست داده و مؤلف رياض  باب 
بعضى از تأليفات او ذكر كرده است. معلومات ديگرى 

نيز از اشعار و مؤلفات عبيد به دست مى آيد. 
و  پادشاهان  از  تن  چندين  از  خود  تأليفات  در  عبيد 
شاه  محمد،  عالءالدين  خواجه  مانند  خود  معاصرين 
وزير  عبدالملك  الدين  ركن  اينجو،  ابوالحسن  شيخ 
سلطان اويس و شاه شجاع مظفرى را ياد كرده است. 
وى از نوابغ بزرگان است. مى توان او را تا يك اندازه 

شبيه به نويسنده بزرگ فرانسوى ولتر دانست.
وفات عبيد زاكانى را تقى الدين كاشى در تذكره خود 
سال 772 دانسته و صادق اصفهانى در كتاب شاهد 
امر  آورده است.   771 سال  وقايع  ذيل  را  آن  صادق 
مسلم اين كه عبيد تا اواخر سال 768 هـ .ق. هنوز 
حيات داشته است و به نحو قطع و يقين وفات او بين 

سنوات 768 و 769 و يا 772 رخ داده است.
از تأليفاتى كه از او باقى است معلوم است كه بيشتر 
طيبت  و  هزل  زبان  به  زمان  اوضاع  انتقاد  او  منظور 

بوده است. 
مجموع اشعار جدى كه از او باقى است و در كليات به 

طبع رسيده است از 3000 بيت تجاوز نمى كنند.

طنز عبيد

صرفنظر از اينكه عبيد شاعرى متوسط در حد و اندازه 
هزل  و  طنز  با  را  او  نام  همگان  بوده است،  خويش 

عجين و اغلب عامه او را به لطايفش مى شناسند. 
ديوان لطايف او شامل:

اخالق االشراف، ريش نامه،  صد پند ، ترجيع بند ج...، 
تضمينات و قطعات ، رباعيات ، رساله دلگشا   تعريفات 
مال دو پياز ، موش و گربه ، سنگتراش مى باشند. در 
اين ميان موش و گربه شهرت بسيار داشته و ريش 
مانند  متأسفانه  ترند.  لطيف  همه  از  پند  صد  و  نامه 
مانند سعدى شيرازى،  متقدم  از طنز پردازان  بسيارى 

طنز و هزل به يكسان در لطايف او راه يافته است

نرم افزار فارسى و سرگرم كننده قند پهلو

و  جالب  مطلب  هزاران  شامل  اندرويدى  گوشى  براى  افزار  نرم  اين 
اشعار طنز با امكان به اشتراك گذارى، اپليكيشن 
و  است  ايرانى  حجم  كم  برنامه  يك  پهلو  قند 
باشد  مى  جالبى  و  طنز  اشعار  و  مطالب  داراى 
براى  را  شما  ادبى  صورت  به  تواند  مى   كه 
از  ساعت ها سرگرم كند. در صورتيكه هر يك 
مطالب موجود در برنامه معرفى شده مورد توجه 
شما قرار گرفت مى توانيد آن ها را با دوستان و افراد مورد نظر خود 
به اشتراك بگذاريد. از ويژگى هاى نرم افزار مى توان به مواردى چون 
محيط ساده و زيبا، قابليت جستجو در هر آيتم و متن، حجم كم برنامه 
و … اشاره كرد. برنامه در ماركت هاى ايرانى با استقبال چشمگيرى 

مواجه شده است و مى تواند براى ساعت ها شما را سرگرم كند.

كتاب طنز جشن پتو 

«جشن پتو» مجموعه اى از طنز تعدادى از رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس است. جنگ تحميلي 8 ساله به كشورمان 
هر  مثل  هايش  زمختي  و  ها  خشونت  همه  با 
موقعيت ديگري داراى اتفاقات طنزي هم بود. به 
اين صورت كه گاهي ناخواسته و اتفاقي جرياني 
پيش مي آمد كه موجب خنده مي شد؛ گاهي هم 
بر و بچه هاي شوخ براي باال بردن روحيه نشاط رزمنده ها دست به 
خلق اتفاقات طنزآميزي مى زدند. باهم بخش شيرينى از اين خاطرات 
از بچه  هاى چادر  را مرور مى كنيم:«قرار گذاشته بوديم هرشب يكى 
رو توى «جشن پتو» بزنيم. يه روز گفتيم: ما چرا خودمون رو ميزنيم؟ 
 واسه همين قرار شد يكى بره بيرون و اولين كسى رو كه ديد بكشونه 

توى چادر  و ....

معماى صندوق  امانات مدرسه

امانات وجود  دانش آموز و 1000 صندوق     در يك مدرسه، 1000 
دارد. مدير مدرسه از اولين دانش آموز درخواست مى كند كه در تك تك 
صندوق ها را باز كند. سپس از دانش آموز دوم مى خواهد كه در  تك تك 
صندوق هايى را كه شماره آن ها مضربى از عدد دو است، ببندد. سپس 
داراى  صندوق هاى  به  مراجعه  با  كه  مى  خواهد  سوم  دانش آموز  از 
شماره اى با مضرب سه، در صندوق هاى باز را بسته و در صندوق بسته 
به  مراجعه  با  دانش آموز چهارم مى  خواهد كه  از  ادامه  در  كند.  باز  را 
صندوق هاى داراى شماره اى با مضرب 4، در صندوق هاى باز را بسته 
و در صندوق هاى بسته را باز كند و اين كار تا آخرين دانش آموز مدرسه 
ادامه مى يابد. بعد از اينكه آخرين دانش آموز درخواست مدير مدرسه را 
اجرا كرد، در چه تعداد از صندوق  هاى امانات مدرسه باز خواهد بود؟    

1: 31 در     2: 29 در     3: 28 در     4: 27 در
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اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى 
مختلف خياطى از 
مبتدى تا پيشرفته 
با مجوز رسمى از 
سازمان آموزش

 فنى و حرفه اى كشور 
 .................................

خيابان معلم – ميدان 7 تير
 32444141 - 09153611928 بهدانى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس جديد: طالقانى 14، كوچه باشگاه تختى ، روبروى بهزيستى

09158068116 - شمـس آبـادى
ايزوگام مصطفى هريوندى

محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

كركره برقى -  جك پاركينگى صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.
نبش مدرس 7      32226200

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت    09380160779- على آبادى

  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
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بهلول عاقل ترين ديوانه

اى كوچه  از  داشت  كه  حالى  در  بهلول   روزى 
 مى گذشت شنيد كه استادى به شاگردانش مى گويد: 
من امام صادق (ع) را قبول دارم اما در سه مورد با او 
ديده  خداوند  گويد:  مى  اينكه  يك   ! مخالفم   كامال 
نمى شود پس اگر ديده نمى شود وجود هم ندارد. دوم مى 
گويد: خدا شيطان را در آتش جهنم مى سوزاند در حالى 
كه شيطان خود از جنس آتش است و آتش تاثيرى در 
او ندارد.  سوم هم مى گويد: انسان كارهايش را از روى 
اختيار انجام مى دهد در حالى كه چنين نيست و از روى 
اجبار انجام مى دهد. بهلول تا اين سخنان را از استاد شنيد 
فورا كلوخ بزرگى به دست گرفت و به طرف او پرتاب كرد 
اتفاقا كلوخ به وسط پيشانى استاد خورد و آن را شكافت! 
استاد و شاگردان در پى او افتادند و او را به نزد خليفه 
آوردند خليفه گفت: ماجرا چيست؟ استاد گفت: داشتم به  
دانش آموزان درس مى دادم كه بهلول با كلوخ به سرم 
زد و آن را شكست! بهلول پرسيد: آيا تو درد را مى بينى؟ 
گفت: نه بهلول گفت: پس دردى وجود ندارد، ثانيا مگر 
تو از جنس خاك نيستى و اين كلوخ هم از جنس خاك 
پس در تو تاثيرى ندارد. ثالثا: مگر نمى گويى انسانها از 
خود اختيار ندارند ؟پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات 
نيستم استاد داليل بهلول ديوانه را شنيد و خجل شد و از 

جاى برخاست و رفت !!!

گاه الزم است که انسان ديدگان 
خود را ببندد زيرا اغلب خود را به 

نابينائي زدن نيز نوعي خوشبختي است.

آنچه جذاب است سهولت نيست،
 دشواري هم نيست،

 بلكه دشواري رسيدن به سهولت است.

بهترين و حقيقي ترين دوستانم
 از تهي دستانند. توانگران

 از دوستي چيزي نمي دانند.

اگر تو به كارهاى خود قضاوت كنى،
 احتياج به قضاوت ديگران

 نخواهى داشت.

بي خاصيت. پشت گوش انداز. مردد. اين ها القابي هستند 
که دوستم خودش را مستحق آنها مي داند که البته موجب 
حيرت من مي شود. در واقع از نظر من او هم موفق است 
و هم زيبا که در اوقات فراغتش شيريني هاي فوق العاده ايي 
براي خانواده اش مي پزد. بله، آشپزي مي کند! (گيج شدم 
چون من نه آشپزي بلدم و نه وقت آن را دارم). اما اين روزها 
زمزمه هاي منفي درون بر او غالب شده و موفقيت هايش را 

با خاک يکسان مي کند.
بيائيد درباره ي واگويه هاي منفي درون که همه ي ما گاه 
بايد اين واگويه ها که  و بيگاه داريم، صحبت کنيم. چرا 
فقط بر زخم هاي نمک مي پاشند، تحمل کنيم؟ اين بار، 
به عنوان  يا خودتان  به خودتان در قالب من  مي خواهم 
يک مادر، خواهر، بهترين دوست نگاه کنيد. قسم مي خورم 
که تالشتان را مي کنيد و معرکه تر از آنچه تصور مي کنيد، 
هستيد. بعالوه، ازآنجايي که همه ي ما به کمک نياز داريم، 

از اين نکات بهره ببريد.

از سکون دست برداريد و وارد عمل شويد
را  حل  راه  به  دست يابي  ناخوشايند،  عواقب  بر  تمرکز 
معدوم مي کند. به جاي آنکه وقت خود را معطوف افکار 
مغلوبانه نمائيد، به انديشه هاي برتري جويانه متمايل شويد 
تا انرژيتان به سوي اقدامات متمايز هدايت شود. گام هاي 
موثق يا ديدگاه هاي جديد که اکنون يا دفعه ي بعد که با 

موقعيتي مشابه مواجه شديد، مي تواند نتيجه را تغيير دهند، 
چه هستند؟ هدفمند بودن نيروبخش است و تمرکز ما را از 

ناکامي هاي جاري به سمت اميدواري سوق مي دهند.

با خودتان مهربان باشيد
تجسم کنيد عزيزترين فرد زندگيتان از آنچه به خودتان 
نسبت مي دهيد، چه تصوري خواهد کرد و يا اگر ديگري 
اين حرف ها را درباره ي او مي زد، شما چه تصوري از او پيدا 
مي کرديد. هنگامي که انتقادات دروني ام آغاز مي شود، از 
خودم مي پرسم که آيا مي خواهم دخترم نيز چنين نگرش را 
نسبت به خودش داشته باشد؟ فقط همين تفکرات مجبورم 

مي کنند تا سناريوي انتقادات دروني را کنار بگذارم.

استنتاجات منفي خود را به چالش بکشيد
آيا يک انتقاد از سوي رئيستان حقيقتا بدان معناست که 
آيا  است؟  متوسط  حد  از  پايين تر  شما  عملکرد  نحوه ي 
رفتارهاي کودکتان که شما را عصباني مي کند حاکي از آن 
است که او به مشاوره نياز دارد؟ از خودتان بپرسيد که آيا 
استنتاجات ناخودآگاه و انتقادي شما صحيح هستند، يا خير؟ 
آيا حقيقتا قابل اثبات هستند؟ خودتان قاضي شويد، ادله و 

حقايق را يکي يکي برشماريد.
تذکر: هنگامي که آشفته و نگران هستيد، اين امر چندان 
سهل و آسان نيست. بنابراين براي آنکه روند درستي در 

پيش گيريد، ابتدا بايد آرامش پيدا کنيد.

ديگران  به  و  بکشيد  دست  خود  بر  تمرکز   از 
توجه کنيد

تحقيقات حاکي از آن است که يکي از بهترين شيوه هاي 
عدم تمرکز بر نقص ها و کمبودهاي خود، خرسند نمودن 
در  احساستان  کنيم.  شروع  بيائيد  پس  است.  ديگران 
روزهايي که دوستتان اخالق فوق العاده ي شما را تحسين 
کرده يا شما از تمجيد کرد را به خاطر آوريد. همين حاال 
همين کار را براي ديگران انجام دهيد. هنگامي که اين 
مقاله را به اشتراک مي گذاريد، آن را براي دوستان خود نيز 
بفرستيد و از سه صفت فوق العاده ي او تمجيد کنيد، زيرا 
ممکن است او نيز مانند شما، از واگويه هاي منفي درونش 
رنج مي برد. اميدوارم روزي برسد که از شر اين زمزمه هاي 
منفي خالص شويم، اما تا آن زمان ما به کمک يکديگر 
نياز داريم. شجاعت به خرج دهيد و زمزمه هاي دروني را با 

فريادهاي عاشقانه و حمايتي بيرون بريزيد.

دوستان منفي نگر خود را حذف کنيد
همين حاال يک ليست از دوستان منفي نگر خود تهيه کرده 
و سعي کنيد کم کم آن ها را از زندگي خود بيرون کنيد. در 
عوض به دنبال افراد مثبت نگر براي برقراري يک رابطه 
دوستانه بگرديد، افرادي که مي توانند به شما انرژي و نشاط 

دهند و به دوستي شان نيز پايبند باشند.

فعاليت هاي داوطلبانه انجام دهيد
از مشکالتمان دور کنيم  نياز است که ما خود را  گاهي 
و  به حل مشکالت ديگران بپردازيم. انجام فعاليت هاي 
داوطلبانه و خيرخواهانه مي تواند شما را به احساس رضايت 
و خوشنودي برساند و روح تان را نيز به آرامش معنوي 
نزديک تر کند.مي توانيد با کمک به کودکان بي سرپرست 
و يا بي خانمان، احساس مفيد بودن و شادماني را به خود 

القا کنيد.

با يک دوست قديمي ارتباط برقرار کنيد
ارتباط تلفني و يا نوشتن پيامک يا ايميل به يک دوست 
قديمي و دعوت او به يک ديدار مي تواند به طرز عجيبي، 
روح و قلب شما را غرق در آرامش نمايد. حتما اين روش 

را امتحان کنيد.

سطح ويتامين D بدنتان را کنترل کنيد
مصرف ويتامين دي به ويژه در زمستان که نور خورشيد به 
ميزان کمتري به ما مي رسد مي تواند به رسيدن به شادي 
کمک کند. سطح کم اين ويتامين موجب افسردگي خفيف 
مي شود.برنامه غذايي تان را طوري تنظيم کنيد که بتوانيد 

در هفته چند بار اين ماده ي مهم را دريافت کنيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر [از] كسى كه بر او ستم رفته 
باشد و خدا شنواى داناست. سوره النساء, آيه 148

حديث روز  

انجام دهنده ظلم، كمك دهنده ظلم و كسي كه راضي به ظلم باشد، هر سه شريك خواهند بود.
 امام صادق (ع)

سبك زندگى

روشـهاى  قـطعى براى مـهار انـتقادات درون

افقي: ١- نوعي از كباب هاي ايراني 
– سرمربي چلسي ٢- پارسا، پاكيزه 
زينتي  سراميك   – صفوي  شاه   –
٣- لوله شيشه اي مدرج آزمايشگاه 
– لقب اشرافي غرب اروپا – پوشيده 
يادداشت   – كشاورزي   -٤ شده 
– وسيله روفتن ٥- دوال چرمي – 
آدينه – شهري در استان كردستان – 
حرف تمسخر ٦- ماه هشتم از سال 
شمسي – حنا –  بنوسياه ٧- ورودي 
خانه – مرغ سحر – مرجمك ٨- 
شهر و بندري در جمهوري اوكراين 
– گلوله – پيگيري ٩- چربي حيوان 
 – شكن  دندان  و  محكم  پاسخ   –
رود   -١٠ ون  خودروي  بر  ماركي 
مرزي – نام دخترانه – قسمي نان 
سنتي ١١- عيد ويتنام – دشت بلند 
نام گلي – واحد عملي  و هموار – 
چاهي   -١٢ برق  رسانايي  سنجش 
فلز   – مدينه  جنوب  در  متبرك 
 -١٣ آدم  حضرت  فرزند   – رسانا 
سبد – بازيگر مشهور فرانسوي با نام 
آلن – باني مكتب رومانتيسم ١٤- 
عقيم – مبتدي – مته ١٥- شركت 
بچه گهواره   – ژاپن  خودروسازي 

و  محبوب  داستاني   - عمودي: ١ 
كودكانه – چخماق ٢- شكستني در 
ورزش – گزارش – كشتي جنگي 
٣- جالب و جذاب – شيطان – وان 
٤- حيرت كردن – پايين و قعر – 
 – ديدن   – نوشته  دست  غريو ٥- 
انگور   – بخشش  برهان ٦-  علت، 
– مهتابي – مايه ٧- عصر و دوره 
– ماه ميالدي – نمونه نمايشي ٨- 
گلر منچسترسيتي – يكي از دوازده 
بنايي ٩-  حواري مسيح – مخلوط 

سالخورده – تخم چشم – كشوري 
در جنوب آفريقا ١٠- صفحه اينترنتي 
 – زنان  سوره   – زنگ  صداي   –
شهر روشنايي ١١- جايگاه – زمان 
مستقبل – رازيانه ١٢- سراسر – به 
شمار آوردن – معصيت ١٣- سازمان 
پيمان آتالنتيك شمالي – سندها – 
حضور داشتن ١٤- قسمتي از اوستا 
عروقي  سردرد   – خوشبو  گلي   –
هاوايي ايالت  مركز   – اديت   -١٥

طراح: نسرين كارى                        
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راهكارهاى  براى خجالتى بودن فرزندان

كمكش كنيد احساساتش را بيان كند كودكان خجالتى 
از اينكه مورد قضاوت ديگرا ن قرار بگيرند، ترسان اند 
اضطراب ناشى از اين موضوع سبب بروز حس حقارت 
در آنها مى شود. الزم است به طور مرتب به حرف هاى 
كودك و چيزهايى كه از اطرافيان شنيده گوش كنيد.به 
او اعتماد به نفس بدهيد.هرچه شما بيشتر با او صحبت 
كنيد، برقرارى ارتباط با ديگران نيز براى او راحت تر 

خواهد شد.
از انگ زدن به كودك پرهيز كنيد از گفتن جمالتى نظير 
را ببخشيد،كمى خجالتى است!» خوددارى كنيد.  «او 
بيان چنين جمالتى سبب مى شود كودك شما گمان 
كند دچار مرضى درمان ناپذير است و خجالتى بودن 
جزو ذات اوست. بيان اين جمالت حتى توجيهى براى او 
مى شود تا نخواهد تغيير كند و از هر موقعيت اجتماعى 

كه برايش سخت است، بگريزد.
نياوريد  ميان  به  حرفى  جمع  در  او  بودن  خجالتى  از 
بسيار  اطرافيان  برابر حرف هاى  كودكان خجالتى در 
حساس اند. حرف زدن در مقابل او با مادر دوستش تنها 
وضعيت را وخيم تر خواهد كرد. كودكان خجالتى بيش از 

قضاوت هاى منفى به قضاوت هاى مثبت محتاج اند.
كردن  تشويق  نكنيد  ارتباط  برقرارى  به  مجبور  را  او 
كودكان خجالتى براى پيوستن به ديگران تنها وضعيت 
را بدتر مى كند. باعث مى شود اين حس به كودك 
منتقل شود كه والدين او را نمى فهمند و او بيشتر در خود 
فرو مى رود و منزوى مى شود. كنار آمدن با خجالت بايد 

به تدريج و به آرامى صورت پذيرد.

مردان همه عمر پاره بردوخته اند  
قوتي به هزار حيله اندوخته اند  

فرداي قيامت به گناه ايشان را   
شايد که نسوزند که خود سوخته اند
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

فروش يك باب  منزل مسكونى  واقع در 
اميرآباد ، ولى عصر(عج) 14پال ك  3 ، زمين 
152 متر  زيربنا 120 متر ،  تمام اسكلت  

جنوبى  ، سند ششدانگ  فى: 130
32254024 - 09158651043

فروش يخچال ويترينى
 سه درب ايستاده 

دو مترى ، قرمز رنگ ، در حد نو   
  قيمت: توافقى    
09159859884

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

يك شركت خصوصى براى تكميل 
كادر فروش خود از 4 نفر خانم 

با روابط عمومى باال و آشنا به كامپيوتر 
دعوت به همكارى مى نمايد.

09130919448 - 32238124  

نيازمنديم
- يك نفر بازنشسته يا مسن 

براى  كارپردازى
- بازارياب با حقوق ثابت  
پورسانت ، بيمه ، پاداش

09152031250

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

حراج وسايل محرمى
طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

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

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

يك شركت براى تكميل كادر فنى خود از 
آشنايان به امور كامپيوترى نيرو  مى پذيرد.

32432811 - 09397403828

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

فروش فورى
يك باب منزل دوبلكس ، خاك گچ شده 
آماده گچ ، داراى پايان كار و تاييديه ناظر
امتياز آب ، نما سنگ ، زيربناى پايين 

120متر ، طبقه باال 115 متر
 واقع در دستگرد ، خيابان احمدى روشن 

با شرايط نقد و اقساط 
به فروش مى رسد.

فى كارشناسى: 90 ميليون
50 نقد الباقى 6 ماهه يا معاوضه
 با خودرو      09153623179

زمين مسكونى به متراژ 300 متر واقع در شهرك 
فرهيختگان دانشگاه بيرجند با موقعيت بسيار عالى 

زير قيمت كارشناسى به فروش مى رسد.
09351444336 - 09357501278

به يك فروشنده خانم براى كار در 
فروشگاه رفاه غرفه پروتئين نيازمنديم.

09353315656- 32230415

به يك كارگر ساده خانم 
براى كار در فست فود نيازمنديم.

09353694511-09353115656

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى گردد.

09361855710

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

فروش منزل با مساحت 165متر – دو 
طبقه – طبقه همكف با زيربناى 100 متر 

و حياط خلوت مجزا - بدون وام 
 واقع در مهرشهر- خيابان شهيد احمدى 

روشن   قيمت: توافقى
09156655121

متقاضيان مسكن
فقط 2 واحد ديگر باقى مانده 

از مجتمع 17 واحدى پيروزى 
واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 

وام مسكن + مابقى در حين ساخت
متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى)

 با كليه امكانات
شركت تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير
09155614208-09155612431

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

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

09151636052 

فورى         آگهى استخدام             فورى
پخش سالمت آوران پارسيان براى توسعه كادر فروش خود از عالقه مندان 

به شغل بازاريابى با شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:
1- داشتن فن بيان و آشنا به بازار  2- مدرك تحصيلى حداقل ديپلم

فروشندگان داراى سابقه مفيد در اولويت هستند. پذيرفته شدگان از حقوق قانون كار 
به عالوه مزاياى كار، بيمه ، پورسانت و جوايز فروش برخوردار خواهند شد.

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح (معصوميه) - شهيد يوسفى 2- پالك 86
32258327 - 32258351
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: پرتقال و ليمو شيرين در فصل پاييز مي تواند سبب ايجاد حساسيت افراد شود و برخالف تصور مردم نارنگي کمتر موجب اين بيماري مي شود و افراد 
در صورت بروز عاليم حساسيت بايد نسبت به مصرف اين مواد امتناع کنند. با تجويز پزشک مي توان از داروهاي ضد التهاب و حساسيت همچون آنتي هيستامين 
استفاده کرد.مصرف شلغم مشابه آنتي بيوتيک بوده و در درمان بيماري هاي عفوني مؤثر است. بنابراين استفاده از اين خوراکي در بهبودي افراد تأثيرگذار است.

براى پيشگيرى از سرماخوردگى اين ميوه ها را بخوريد

چگونه بدون دارو، سرماخوردگى كودكان را درمان كنيم؟ 

6

با كلم بروكلى بدن تان را 
سم زدايى كنيد 

سالمت نيوز: به دليل وجود «فالوونوئيدها» به 

سبزي  به عنوان  را  بروكلي  «سولفورافن»  ويژه 
ضدسرطان مي شناسند. مصرف كلم بروكلي مانع 
از گسترش سلول هاي سرطاني به ويژه در قفسه 
سينه مي شود. كلم بروكلي حاوي تركيباتي است 

كه اعصاب را تقويت كرده ، ديد چشم را بهبود 
فكر  در  اگر  مي كند .  زيبا  را  پوست  و  مي بخشد 
از بين بردن سموم و مواد زائد بدن تان هستيد، 
باشيد. در  به كلم بروكلي داشته  نيم نگاهي هم 
اين كلم پرخاصيت تركيبات مفيدي وجود دارد كه 

پله پله مراحل سم زدايي بدن را انجام مي دهد.

كنترل گرسنگى با مصرف اسفناج 

 شهرخبر: يافته هاي جديد محققان نشان مي دهد
اسفناج،  در  موجود  تيالکوئيد  افشره   مصرف 

کاهش   را  خوردن   هوس  و  گرسنگي  مي تواند 
دهد. تيالکوئيد با آزادسازي هورمون هاي سيري، 
موجب کاهش سرعت هضم چربي مي شود. با 
توجه به کاهش در گرسنگي و کاهش تمايل به 
غذاهاي شور که محققان در  اين بررسي مشاهده 
کرده اند، مصرف تيالکوئيد ممکن  است به  ويژه 
با  همراه  باالي  فشار خون  به  مبتال  افراد  براي 

مشکالت اضافه  وزن مفيد باشد. 

چرا ديابتى ها بايد ميوه بخورند؟ 

تمامي  که  دارد  واقعيت  اين  نيوز:   نامه 
 کربوهيدرات ها که از مواد غذايي به دست مي آيد 
در نهايت به گلوکز خون تبديل مي شود از جمله 
کمتري  تأثير  ميوه  اما  ها.  ميوه  کربوهيدرات 
که  غذايي  مواد  تا  دارد  قندخون  ميزان  روي 
واقعًا مضر است مانند شکالت، نوشابه و... زيرا 
همانند سبزيجات، ميوه به طور عمده از آب و 
فيبر تشکيل شده است. فيبر روند افزايش قند 
ميوه را در جريان خون کند مي کند در نتيجه 
به جاي افزايش ناگهاني، قند خون به آرامي باال 
براي  بلکه  نيست،  تنها مضر  نه  ميوه  رود.  مي 
مبتاليان به ديابت مفيد هم است. به چند دليل: 
ميوه با عفونت مقابله مي کند : هلو، آلو و شليل 

حاوي ماده مغذي خاص است که خواص ضد 
التهابي دارد. اين ترکيب به جريان خون و سپس 
به سلول ها راه پيدا مي کند و آن جا تأثير مثبتي 
روي ژن ها و پروتئين هاي مختلف مي گذارد.  
فالوونوئيد   : کند  پيشگيري مي  ديابت  بروز  از 
نوعي ماده مغذي موجود در گياهان و به ويژه 

 بسياري از انواع ميوه هاست. اين ترکيب مي تواند 
ميوه  دهد.  کاهش  را   ۲ نوع  ديابت  بروز  خطر 
سالمتي مي آورد : همراه با سبزيجات، ميوه از 
بدن در برابر بيماري قلبي، سکته و سرطان معده 

و کولون محافظت مي کند. عالوه بر آن از بروز 
افسردگي که در مبتاليان به ديابت شايع است، 

پيشگيري مي کند. 

چگونه بدون دارو ،سرماخوردگى 
كودكان را درمان كنيم؟ 

شهرخبر: گرچه اکثر والدين دوست دارند هر کاري 
که مي توانند انجام دهند تا عاليم سرماخوردگي 
داروهاي  پزشکان  اما  يابد  بهبود  کودکشان  در 
سرماخوردگي و ضدسرفه را براي خردساالن زير ۴ 

 سال توصيه نمي کنند. متخصصان توصيه مي کنند: 
کنيد. تشويق  زياد  استراحت  به  را  خود  کودک 

مايعات زياد به کودک خود بدهيد. براي درمان 
نمک  آب  محلول  هاي  قطره  از  بيني  گرفتگي 
براي کودک استفاده کنيد. به هنگام شب در اتاق 
کودک يک دستگاه بخور سرد قرار دهيد. شير آب 
داغ را در حمام باز کنيد به طوري که حمام بخار 
کند و سپس از کودک خود بخواهيد در حالي که 
دوش آب باز است در فضاي بخار کرده حمام، 
بخار آب گرم را تنفس کند.چه زماني يک بيمار 
تب  نمايد؟.  مراجعه  پزشک  به  بايد  سرماخورده 
يا  خستگي  با  همراه  باال  تب  درجه،  باالي ٣٩ 
 بدن درد، تب باال همراه تعريق و لرز يا با سرفه,

همراه خلط رنگي، وقتي که با گذشت زمان عاليم 
بجاي بهتر شدن بدتر شوند يا بيشتر از ١٠ روز 
طول بکشند. تغذيه و ساير مراقبت هاي الزم در 
زمان سرما خوردگي : مصرف مايعات مانند آب, 
آب ميوه, چاي, سوپ و مانند آن توصيه مي شود 
تا جايگزين مايعات از دست رفته شوند. مصرف 
التهاب  بعنوان يک ضد  مرغ  مرغ: سوپ  سوپ 
عمل مي کند،همچنين باعث تسريع تخليه مخاط 
و ترشحات از بيني و بهبودي احتقان مي شود.

استراحت: اگر بيمار دچار تب, سرفه هاي شديد و 
بيحالي مي باشد در خانه استراحت نمايد. 

ايستگاه سالمت

حوادث

 جديدترين تغييرات كى روش در تيم ملى
جهان نيوز: اردوي آماده سازي تيم ملي براي مصاف با 
 ترکمنستان و گوام از پانزدهم آبان در کمپ تيم هاي 
ملي برپا مي شود. تيم ملي که با يک بازي کمتر نسبت 
طي  دارد  قرار  گروه  جدول  دوم  جايگاه  در  عمان  به 
ترکمنستان  مصاف  به  بايد  آبان   ۲۵ و   ۲۱ روزهاي 
نظر  مد  نفرات  جديد  ليست  است  قرار  برود.  گوام  و 
برگزاري  از  بعد  ماه  آبان   ۱۴ روز  ملي  تيم  سرمربي 
بازي هاي جام حذفي اعالم شود. ليستي که در آن ۲۶ 
بازيکن حضور خواهند داشت و گفته مي شود در اين 
ليست سورپرايزهاي جالبي از جمله دعوت چند بازيکن 
تيم اميد و خط خوردن چند بازيکن باتجربه و سرشناس 

براي فوتبال دوستان وجود خواهد داشت.

واليبال صددرصد المپيكى مى شود

جاري  سال  در  گفت:  واليبال،  فدراسيون  رئيس  ايرنا: 
تنها يک ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان بودجه مصوب 
داشتيم، اما تاکنون بيش از ١٤ ميليارد هزينه کرده ايم و 
 خوشبحتانه موفقيت هاي بزرگي هم بدست آورده ايم. 
محمدرضا داورزني، با بيان اينکه انتظارات مردم از واليبال 
باال رفته است و البته عملکرد اين رشته باعث افزايش اين 
انتظارات بوده است، گفت: تاکنون به ٩٠ درصد اهداف 
تعيين شده دست يافته ايم و بهانه اي براي زير سوال 
بردن اهداف پيش بيني شده وجود ندارد. تنها هدفي که 
هنوز محقق نشده،کسب سهميه المپيک است.وي تاکيد 
کرد: واليبال ايران ١٠٠ درصد المپيکي خواهد شد و در 
مسابقات انتخابي سال آينده در ژاپن، به اين هدف مهم 
نيز دست خواهيم يافت.وي در ادامه درباره ادامه همکاري 
اسلوبودان کواچ با تيم ملي واليبال ايران گفت: اين مسئله 
 يکي از موضوعاتي است که در چند هفته اخير بحث داغ 
رسانه هاي ورزشي بوده است،اما بحث سرمربي تيم ملي 
موضوع مهمي است و بايد از همه نظر کار کارشناسي 

روي آن انجام شود.

زمان مى خواهم تا يك تيم تشكيل بدهم   
ايسنا: سرمربي تيم  ملي کشتي فرنگي با ابراز رضايت از 
وضعيت روحي و رواني فرنگي کاران در دومين اردوي 
اردو  از ميان فرنگي کاران حاضر در  تيم ملي گفت: 
فقط پيام بويري از ناحيه ساق دست راست دچار آسيب 
ديدگي شده است. محمد بنا، اظها ر کرد: هنوز به زمان 
و  جسمي  نظر  از  را  فرنگي کاران  تا  دارم  نياز  زيادي 

روحي به وضعيت ايده آل برسانم.

جاللى سرمربى تيم فوتبال سايپا باقى ماند

فارس: هيئت مديره باشگاه سايپا راي به ابقاي سرمربي 
تيم فوتبال اين باشگاه داد. رضايي مديرعامل باشگاه از 
نتايج تيم ابراز نارضايتي کرده بود اما ديروز اعضاي هيئت 

مديره باشگاه راي به ابقاي مجيد جاللي دادند.

قتل پسر همسايه به خاطر يك سيلى

باشگاه خبرنگاران: آذر سال ٨٨ ماموران پليس کرج در 
جريان وقوع يک درگيري مرگبار قرار گرفتند و با حضور 
در محل حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. در 
بررسي ها مشخص شد که مرد جواني پس از درگيري 
با پسر همسايه او را به قتل رسانده است. بنابراين قاتل 
دستگير شد و به جرم خود اعتراف کرد. وي گفت: در 
حاليکه خسته از کار بودم، به خانه آمدم که متوجه گريه 
پسرم شدم. او گفت که پسر همسايه يک سيلي به صورت 
او و يک سيلي به صورت مادرش زده است. من که به 
شدت عصباني شده بودم، به سراغش رفتم. مقتول با چاقو 

به من حمله ور شد. من هم براي دفاع او را با چاقو زدم.

كشف كاالي قاچاق در قاين

فرمانده انتظامي شهرستان قاين از کشف ٤٠ميليون 
ريال کاالي قاچاق در اين شهرستان خبر داد . سرهنگ 
امير آبادي زاده گفت: مأموران ايست و بازرسي قاين 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري به يک دستگاه کاميون 
کشنده که از سيستان وبلوچستان عازم خراسان رضوي 
بود مشکوک و خودرو را براي بازرسي متوقف کردند. وي 
افزود:مأموران در بازرسي از خودروي توقيف شده، تعداد 
 ٨٠ کيسه برنج پاکستاني كه به طرز بسيار ماهرانه اي 
در زير بار کود شيميايي جاساز شده بود را کشف کردند. 
وي تصريح کرد:کارشناسان ارزش ريالي کاالي هاي 

کشف شده را ٤٠ ميليون ريال برآورد کردند.

دستگيرى كالهبرداران
 38 ميلياردي در «سربيشه»

با کسب  انتظامي شهرستان سربيشه گفت:  فرمانده 
خبري مبني بر اينکه افرادي مشکوک اقدام به خريد 
احشام با صدور چک بالمحل از اهالي اين شهرستان 
کار  دستور  در  موضوع  بررسي  بالفاصله  کنند  مي 
مأموران قرار گرفت. سرهنگ فوالدي افزود:مأموران 
دريافتند متهمان با يک دستگاه خودروي گران قيمت 
به همراه يکي از افراد بومي به ١٤ دامدار اين شهرستان 
مراجعه و ٥٠٠ رأس گوسفند از آنان خريداري کردند 
که شناسايي و دستگير شدند و به ٣٨ ميليارد ريال 

کالهبرداري اعتراف کردند.

گروگانگيرى به خاطر 500 هزار تومان 

باشگاه خبرنگاران: طي گشت زني ماموران کالنتري ١٧٣ 
امين آباد مشاهده شد يک خودرو پژو پارس کنار جاده 
متوقف شده که ماموران به خودرو مظنون شدند.در ادامه 
عوامل انتظامي مشاهده کردند که جواني افغان تقاضاي 
ايستاده اند. دو جوان  نيز  کنار خودرو  در  و  دارد  کمک 
ماموران پس از صحبت  با دو جوان متوجه حرف هاي ضد 
و نقيض شدند،  لذا تحقيقات را از پسر افغان آغاز کردند که 
وي گفت: قصد عزيمت به صورت قاچاق به افغانستان را 
داشتم که از طريق فردي با اين دو جوان آشنا شدم و قرار 
شد مبلغ ٥٠٠هزار تومان پرداخت کنم. من چنين مبلغي را 

نداشتم آنها نيز مرا به گروگان گرفتند. 

زلزله شديد8.1 ريشترى در پاكستان 
 

 روز گذشته زلزله  شديد کابل، اسالم آباد و دوشنبه و دهلي نو، 
پايتخت هاي افغانستان،پاکستان، تاجيکستان و هند را 
لرزاند.به گزارش جهان، مرکز لرزه نگاري پاکستان شدت 
زمين لرزه را ۸.۱ ريشتر و مرکز آنرا کوه هاي هندوکش در 
شمال پاکستان و هم مرز با هندوستان عنوان کرد. شدت 
اين زمين لرزه در تاجيکستان ۵ ريشتر برآورد شده است.
اين زمين لرزه در افغانستان نيز احساس شده و به گفته 
برخي منابع، مرکز آن در منطقه «َجرم» افغانستان بوده 
است.براثر زلزله اي که کانون آن در افغانستان اعالم شده 
است دست کم ١٠٠ نفر کشته و بيش از ٤٠٠ نفر زخمي 

شده اند. اين زلزله در مشهد نيز احساس شده است.

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى 

32313600  -  09151615069 جليلى

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد 

دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         

32317866 - 09153612963

فروش ويژه شركت بهين كشت قهستان
 دستگاه هاى ژنراتور برق از يك تا 5 كيلووات ، مخازن آب پلى اتيلن از 100 تا 5000 ليتر، انواع تراكتور

 يورو پارس و تيلر با تسهيالت بانكى كم بهره ، تيغ رنده زنى زعفران قابل نصب بر روى تيلر

بيرجند - بلوار امام رضا (ع) – نبش امام رضا (ع) 8
05632314103 - 09155614434 مهندس رحيمى

هر همشهرى
 يك لپ تاپ

فروش ويژه اقساطى 

لپ تاپ و تبلت

 بدون كارمزد 
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 

32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه 
هفته

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: با پيگيرى هاى انجام شده زمان بازپرداخت تسهيالت صندوق توسعه 
ملى به بخش كشاورزى از سه سال به هفت سال تغيير كرد. ولى پور مطلق از تخصيص 150 ميليارد ريال تسهيالت از محل 
صندوق مذكور به استان خبر داد و يادآور شد: اين مبلغ با بهره 10 درصد و با بازپرداخت هفت ساله از طريق چهار بانك عامل به 

كشاورزان پرداخت مى شود. وى بيان كرد: اين تسهيالت به بخش هاى باغبانى، زراعت، شيالت و گلخانه اى اختصاص دارد.

تجهيز و آموزش 200 دانش آموز پليس مدرسه بازپرداخت تسهيالت صندوق توسعه ملى به كشاورزان هفت ساله شد
پليس مدرسه هم در بيرجند جريمه مى كند

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  فارس- 
پليس  دانش آموزان  از  نفر   200 تعداد  گفت:  جنوبى 
مدارس  اولويت  با  بيرجند  در  ابتدايى  مقطع  مدرسه 
رضايى  يافتند.  آموزش  و  تجهيز  خيابان ها  حاشيه  
بيرجند  شهردارى  طرح  اين  اجراى  در  كرد:  اظهار 
تابلوى  پليس مدرسه شامل جليقه، كاله،  تجهيزات 
آموزش  اداره  فراخوان  با  و  تهيه  را  سوت  و  ايست 
و پرورش بيرجند دانش آموزان، آموزش هاى الزم را 
به صورت تئورى و علمى توسط كارشناسان پليس 
راهور فرا گرفتند. وى يادآور شد: اجراى اين طرح و 
برابر قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى عدم توجه 
مراكز  در  مدرسه  پليس  پرچم  يا  ايست  فرمان  به 
شهرها  ساير  در  و  ريال  هزار   500 مبلغ  استان ها 
اينكه  ضمن  مى شوند  جريمه  ريال  هزار   400 مبلغ 
براى رانندگان خودروهاى سوارى سه نمره منفى و 
براى خودروهاى عمومى و سنگين پنج نمره منفى 

در سوابقشان درج مى شود.

دانشكده فنى مهندسى فردوس 
اسير بى مهرى مسئوالن

كم توجهى  از  فردوس  اسالمى  شوراى  فارس- عضو 
فنى  دانشكده  به  نسبت  شده  انجام  بى مهرى هاى  و 
مهندسى فردوس انتقاد كرد و گفت: روز به روز شاهد 
ركود و افزايش مشكالت اين دانشگده هستيم. اكبرى 
اظهار كرد: دانشكده فنى مهندسى فردوس در سال 88 
به عنوان يكى از دانشكده هاى اقمارى دانشگاه بيرجند 
راه اندازى و در حال حاضر حدود 450 دانشجو در چهار 
رشته كارشناسى و سه رشته كاردانى در اين دانشكده 
مشغول به تحصيل هستند.وى تصريح كرد: با اظهار 
تاسف تاكنون پيگيرى هاى مستمر مسئوالن شهرستان، 
در راستاى ارتقاء اين دانشكده و افزايش رشته هاى آن 
بى نتيجه مانده و طى دو سال گذشته نه تنها رشته اى به 
رشته هاى موجود در اين دانشكده اضافه نشده بلكه با 
ريزش 30 تا 40 درصدى دانشجو مواجه بوده كه داليل 
متعددى دارد. عضو هيئت رئيسه شوراى خراسان جنوبى 
با بيان اينكه انتظار ما از دانشگاه بيرجند اين است كه 
برنامه ريزى  اقمارى  دانشكده هاى  تقويت  راستاى  در 
نمايد، افزود: ولى با اظهار تأسف شواهد گوياى عكس 
اين موضوع است. وى با اشاره به اعتراضات دانشجويان 
اعتراضات دانشجويان در بحث خوابگاه سلف،  گفت: 
و  ريزش  سبب  موارد  ساير  و  آموزشى  برنامه ريزى 
دلسردى دانشجويان اين دانشكده شده و تداوم اين امر 

بدون شك در آينده سبب تعطيلى دانشكده مى شود.

موافقت يك ميليارد ريالى تسهيالت به 
زندانيان جرايم غيرعمد خراسان جنوبى

گفت:  استان  مردمى  ديه  ستاد  مديرعامل  فارس- 
با  جنوبى  خراسان  ديه  ستاد  جلسه  هفدهمين  در 
پرداخت يك ميليارد و 673 ميليون و 75 هزار ريال 
تسهيالت به زندانيان جرايم غير عمد خراسان جنوبى 
موافقت شد. اربابى اظهار كرد: در اين جلسه پرونده 
با دو  اين تعداد پرونده  از  10 زندانى مطرح شد كه 
پرونده براى بررسى مجدد و با هشت پرونده موافقت 
شد. وى ادامه داد: مجموع مبلغ بدهى اين 12زندانى 
جرايم غيرعمد، 6 ميليارد و 830 ميليون و 600 هزار 
ريال بوده كه اين افراد در زمينه هاى مالى، مهريه و 

نفقه بدهكار بودند. 

 معدوم سازى بيش از 40كيلوگرم 
گوشت ماهى در شهرستان درميان

گروه خبر- طى بازديد اكيپ هاى نظارت بهداشتى 
هاى  فرآورده  عرضه  هاى  فروشگاه  از  دامپزشكى 
خام دامى مقدار 40 كيلوگرم گوشت ماهى غير قابل 
با  و  مناسب كشف  بهداشتى  فاقد شرايط  و  مصرف 
مهندس  گفته  به  معدوم شد.  مقررات  كامل  رعايت 
شرايط  در  كه  ماهى  گوشت  مقدار  اين  معراجيان 
مشخصات  هرگونه  فاقد  و  شده  نگهدارى  نامناسب 
بوده كه توسط اكيپ هاى نظارت بهداشتى شهرستان 

در شهر گزيك شهرستان كشف شد. 

7 آبان؛ دومين دوره مسابقات سراسرى 
حفظ و قرائت قرآن كريم برگزار مى شود

مسابقات  دوره  دومين  استانى  مرحله  شبستان- 
سراسرى حفظ و قرائت قرآن كريم خراسان جنوبى 
همزمان با 7 آبان ماه در بيرجند برگزار مى شود. اين 
مسابقات در حالى صبح و عصر روز پنج شنبه 7 آبان 
در اردوگاه بهلگرد كميته امداد حضرت امام خمينى 
از مجموع 400  (ره) در بيرجند برگزار مى شود كه 
نفر شركت كنننده در مرحله شهرستانى، 167 نفر به 
مرحله استانى راه يافتند. اين مسابقات در قالب يك 
عنوان  در 11  تربيتى  و  فرهنگى  روزه   اردوى يك 
بخش  دو  تفكيك  به  و  داور   8 حضور  با  و  رشته 
صورت  به  و  مجزا  سالن  دو  در  پسران  و  دختران 
ساعت  اختتاميه  مراسم  شد.  خواهد  برگزار  همزمان 
فرهنگى  و  ارشد  مسئوالن  از  جمعى  حضور  با   18
با اهداى جوايز نقدى و لوح  استان در همين محل 
سپاس به نفرات برتر اول تا سوم برگزار خواهد شد.

تدفين نمادين شهداى كربال 
در طبس توسط قبيله بنى اسد

فارس- تدفين نمادين شهداى كربال در طبس توسط 
يكى  محرم الحرام  دوازدهم  روز  در  بنى اسد  قبيله 
اجساد  براى دفن  است كه  آئين هاى مردم طبس  از 
تعزيه  نمايش  مى كنند.  تعزيه خوانى  كربال  كشتگان 
برگزار  طبس  ابوالفضلى  هيئت  توسط  بنى اسد  قبيله 
مى شود كه ظهر روز مذكور پس از نماز ظهر و عصر 
عده اى بيل و كلنگ بر دوش با لباس مخصوص به 
كربال  كشتگان  اجساد  دفن  براى  سمبليك  صورت 
و  عالقه  مردم  وسيله  بدين  و  مى كنند  تعزيه خوانى 
اشتياق خاص خود را با تمام توان به امام حسين(ع) 
شهادت  پرچمدار  بزرگ  و  شيعيان  بزرگ  پيشواى 
اعالم مى دارند. در چنين روزى در سال 61 هجرى 
قمرى، امام سجاد(ع) به همراه قبيله بنى اسد اقدام به 
جمع آورى بدن هاى مطهر شهداى كربال نمودند و اين 
يك  اساس  بر  ساله  همه  كه  است  سال  مراسم 55 

سنت ديرينه در طبس برگزار مى شود. 

كيفيت آب شهرستان بشرويه
 كاهش يافته است

با  تسنيم- مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى 
بيان اينكه شرايط بحرانى منابع آب زيرزمينى زنگ 
خطرى است كه بايد در زمينه كمبود آب برنامه ريزى 
شود، گفت: شهرستان بشرويه بيشترين ميزان تخليه 
چاه و كسرى مخازن آبى را در خراسان جنوبى دارد. 
زيرزمينى  آب  منابع  بحرانى  شرايط  افزود:  امامى 
زنگ خطرى است تا با تالش توأم با فكر و انديشه، 
برنامه ريزى جدى  و  صادقانه  هم فكرى  و  همكارى 
اينكه  بيان  با  وى  شود.  انجام  آب  كمبود  زمينه  در 
در شهرستان بشرويه ميزان 30 ميليون متر مكعب 
افزود:  داريم،  شهرستان  اين  در  مخازن  كسرى 
تأمين  كارستى  آب  منابع  از  شهرستان  شرب  آب 
اين شهرستان ظرف چند  در  و كيفيت آب  مى  شود 
سال گذشته كاهش يافته است. امامى افزود: افزود: 
ميزان تخليه چاه ها برابر با 118 ميليون متر مكعب و 
ميزان كسرى مخازن ساالنه برابر با 30 ميليون متر 
مكعب در شهرستان بشرويه است. وى بيان كرد: با 
توجه به تغيير شرايط جوى و اقليمى ميزان آبى كه 
از سفره هاى زيرزمينى برداشت مى شود با ميزان آبى 
كه به سفره هاى آب زير زمينى برگشت مى شود، برابر 
نيست و آب ورودى كمتر است و بايد تالش كنيم تا 

در اين زمينه به يك تعادل نسبى دست يابيم.

اعزام 111 هزار دانش آموز
 به اردوهاى درون و برون استانى

شبستان- مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
گفت: در شش ماهه نخست سال جارى قريب يكصد 
و  درون  اردوهاى  به  استان  آموز  دانش  هزار   11 و 
برون استانى اعزام شدند. المعى اظهار كرد: آموزش 
و پرورش در خراسان جنوبى به فعاليت هاى اردويى 
با  كه  هدفدار  فعاليت  يك  عنوان  به  آموزان  دانش 
مشاركت و تعامل خانه و مدرسه براى تحقق نيازهاى 
دانش  آموز  فرهنگى  و  اجتماعى  عاطفى،  جسمى، 
بنياد  اردوهاى  از  دارد. وى  توجه  صورت مى  گيرد، 
علوى، رهروان نبوى و زائران رضوى، اعضاى برتر 
شوراهاى دانش آموزى، دانش آموزان مناطق مرزى 
برگزار  اردوهاى  مهمترين  عنوان  به  نور  راهيان  و 
شده برون استانى ياد كرد و افزود: در اين اردوهاى 
دانش آموزان از امكانات، مناطق گردشگرى، مذهبى 
و تاريخى لواسانات، مشهد مقدس، نيشابور، رامسر و 
مناطق عملياتى جنوب بازديد كردند. وى با اشاره به 
درون  علمى  و  تفريحى  زيارتى،  اردوهاى  برگزارى 
اردوها  اين  در  آموزان  دانش  كرد:  تصريح  استانى، 
گردشگرى،  و  تاريخى  مناطق  مذهبى،  اماكن  از 
كارخانجات و صنايع استان بازديد كرده و با مهارت 
هاى زندگى در اجتماع آشنا شدند. المعى، از برگزارى 
86 اردوى درون و برون استانى تا پايان سال جارى 
خبر داد و افزود: پيش بينى مى شود بيش از يكصد 

هزار دانش آموز در اين اردوها شركت نمايند.

افزايش 5,6 درصدى ازدواج در بشرويه

فارس- رئيس اداره ثبت احوال بشرويه گفت: در 6 
اين  در  ازدواج  واقعه   189 جارى،  سال  نخست  ماه 
شهرستان ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
جواد سردار  است.  يافته  افزايش  درصد   5,6 گذشته 
اظهار كرد: در 6 ماه نخست سال جارى، 280 واقعه 
والدت در بشرويه به ثبت رسيده است. وى با بيان 
اينكه تعداد والدت هاى ثبت شده در 6 ماه نخست 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7,3 
درصد كاهش داشته است، تصريح كرد: در اين مدت 
 266 شهرستان  اين  در  شده  ثبت  والدت  وقايع  در 

مورد تك زايى و هفت مورد دوقلوزايى داشتيم.

گروه خبر- رئيس اداره اوقاف بيرجند از برگزارى تجمع 
بزرگ رهروان زينبى در استان مقدس امامزادگان بيرجند 
خبر داد. حجت االسالم خدايى گفت: لبيك يا زينب امروز 
زنان ما، لبيك به ولى فقيه زمان خود است كه با الگوگيرى 
از لبيك حضرت زينب به امام حسين(ع) است، زنان ما با 
واليت و شهدا ميثاق مى بندند كه همچنان بر امام حسين 

(ع) و جانشين ايشان ولى فقيه وفادار باقى بمانند.
رئيس اداره اوقاف بيرجند پيش از ظهر ديروز در همايش 
بانوان زينبى كه در امامزادگان باقريه بيرجند (ع) برگزار 
طرح  افزايش  جلسه  اين  تشكيل  از  هدف  گفت:  شد، 

بصيرت عاشورايى شيعيان به ويژه بانوان است.

 كربال در كربال مى ماند اگر زينب نبود

نمايندگى  نهاد  فرهنگى  معاون  مسعودى  االسالم  حجت 
در  نيز  بيرجند  صنعتى  دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام 
وصف  به  اشاره  با  زينبى،  رهروان  كنندگان  تجمع  جمع 
كرد:  عنوان  (س)  زينب  از حضرت  مطهرى  شهيد  استاد 
شهيد مطهرى درباره حضرت زينب (س) مى فرمايد «كربال 
از  بعد  اسالم  دين  نبود،  زينب(س)  اگر  مى ماند  كربال  در 
رسول ا... (ص) با قيام حضرت اباعبدا...  الحسين(ع) و سپس 

به نهضت حضرت زينب (س) زنده ماند». وى با اشاره به 
اهميت نهضت حضرت زينب (س) اظهار كرد: از 11 محرم 
امثال ابن زياد و عمر سعد فكر كردند با به شهادت رساندن 
حضرت اباعبدا... الحسين(ع) ديگر امام حسين(ع) و شهادت 
اما حضرت  فراموشى سپرده مى شود.  به  تاريخ  در  ايشان 

با كالمى على گونه  كه  كردند  آغاز  را  نهضتى  زينب(س) 
واقعه كربال را براى مردم بيان مى كردند.

 بصيرت عاشورايى
 وفادارى به امام حسين(ع) است

حجت االسالم مسعودى با اشاره به ارزش و اهميت اشك 
ريختن بر حضرت اباعبدا... الحسين(ع) بيان كرد: با اينكه 

بسيار  اباعبدا...  الحسين(ع)  بر حضرت  اشك  و  عزادارى 
اين  بلكه  نيست  اين  صرفًا  نهايى  هدف  اما  دارد  ارزش 

سوگوارى ها براى نشان دادن وفادارى نسبت به حضرت 
عاشورايى  بصيرت  از  هدف  است،  ابا عبدا... الحسين(ع) 
سنخيت عمل ما از سنخ وفادارى با حضرت امام حسين(ع) 
زينب(س)  معروف حضرت  بيان  به  اشاره  با  وى  است.  
جميال»  اال  رايت  «ما  فرمودند:  كه  كربال  واقعه  درباره 
گفت: حضرت زينب(س) شهادت برادر و برادرزاده ها را به 

اين دليل زيبا مى ديدند كه مورد پسند الهى بود.

 حضرت زينب (س) عالمه بدون متعلم بود

حضرت  از  روايتى  به  اشاره  با  مسعودى  حجت االسالم 
درباره  سجاد(ع)  امام  كرد: حضرت  بيان  (ع)  سجاد  امام 
عالمه  زينب  مى فرمايند:  زينب(س)  حضرت  شخصيت 
بزگوار و دانايى بود كه كسى به او دانايى را آموزش نداده 
امروز  زينب  يا  لبيك  پايان خاطرنشان كرد:  در  بود. وى 
زنان ما لبيك به ولى فقيه زمان خود است كه با الگوگيرى 
امام حسين(ع) مى باشد، زنان  به  لبيك حضرت زينب  از 
ما با واليت و شهدا ميثاق مى بندند كه همچنان بر امام 

حسين(ع) و جانشين ايشان ولى فقيه وفادار باقى بمانند.
 در پايان مراسم شعار لبيك يا زينب، هيهات من الذله و 

لبيك يا حسين در استان اين امامزاده طنين انداز شد. 

آستان مقدس امامزادگان باقريه بيرجند ميزبان «تجمع بزرگ رهروان زينبى»

رئيس  رئيسى  احمد  حضور  با  گذشته  روز  خبر-  گروه 
معاون  مهدى زاده  بهداشت،  وزارت  ماالريا  كنترل  اداره 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، شايسته 
مديريت بيمارى هاى دانشگاه علوم پزشكى، ضيائى استاد 
عفونى  بيمارى هاى  دانشيار  عبادى  عفونى،  بيمارى هاى 
و  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  رحيمى  سالن شهيد  در 
آزمايشگاها  مسئوالن  و  متخصص  پزشكان  از  جمعى 
ماالريا  حذف  راهكارهاى  روزه  يك  همايش  شد  برگزار 
در بيرجند برگزار شد. اين همايش با همت مركز بهداشت 
تحقيقات  مركز  و  بهداشتى  معاونت  بيرجند،  درمان  و 
بيمارى هاى عفونى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با هدف 
و جهان، وضعيت  ايران  در  بيمارى  اين  بررسى وضعيت 
بيمارى در شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه، بررسى 
حذف  كشورى  برنامه  ماالريا،  بيمارى  احتمالى  ريسك 
ماالريا، نكات قوت و چالش ها و نكات مهم درمان ماالريا 

براساس دستورالعمل كشورى برگزار شد.

بيمارى ماالريا در خراسان جنوبى ديده نشده است

پزشكى  علوم  دانشگاه  بيمارى هاى  تخصصى  گروه  مدير 
ماالريا  بيمارى  جنوبى  خراسان  در  اينكه  بيان  با  بيرجند 
ديده نشده و برنامه پيشگيرى در حال انجام است، گفت: 
بايد در مقابله با ماالريا مديريت كنترل، پيشگيرى و كنترل 
اپيدمى ها انجام شود. شايسته در اين همايش اظهار كرد: 
خراسان جنوبى به علت همجوارى با كشورهاى افغانستان و 
پاكستان در خطر بيمارى ماالريا قرار دارد. وى ادامه داد: 83 
مركز بهداشتى درمانى، 314 خانه بهداشت، 6 بيمارستان 
دانشگاهى و دو بيمارستان غير دانشگاهى در استان فعال 

سال  و  نفر  سه  تعداد  در سال 1383  گفته وى  به  است. 
گذشته دو مورد از اين بيمارى در استان گزارش شده كه 

همه وارده بوده است.
شايسته با اشاره به اينكه همه اين مبتاليان در 24ساعت 
اوليه تحت درمان قرار گرفتند، افزود: به علت ورود اتباع 
خارجى و مراقبت نكردن از خود در طول سفر اين بيمارى 
به ايران و خراسان جنوبى وارد مى شود. وى ادامه داد: در 
خراسان جنوبى از اين بيمارى ديده نشده برنامه پيشگيرى 
بيمارى هاى  تخصصى  گروه  مدير  است.  انجام  حال  در 
با  مقابله  در  بايد  گفت:  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه 
اپيدمى ها  كنترل  و  پيشگيرى  كنترل،  مديريت  ماالريا 
انجام شود. شايسته اضافه كرد: حاشيه نشينى، هم مرز بودن 
براى شيوع  پاكستان تهديداتى  افغانستان و  با كشورهاى 
اين بيمارى در خراسان جنوبى هستند. وى با بيان اينكه 
خشكسالى هاى اخير به استان ضررهاى زيادى وارده كرده 
است، خاطرنشان كرد: همين خشكسالى ها سبب كاهش 
اين بيمارى در استان شد و از پيشرفت ماالريا جلوگيرى 
كرد. وى ادامه داد: گروهايى كه اين بيمارى آنها را تهديد 
هستند.  مدرسه  سنين  در  كودكان  و  باردار  زنان  مى كند 
تأكيد  استان  در  ماالريا  برنامه حذف  به  اشاره  با  شايسته 
كرد: حمايت سياسى و مالى، مشاركت فعال جامعه، پايش 
مداوم دارو و حشره كش ها، مشاركت سازمان هاى خصوصى 
و غيرخصوصى، همكارى بين مرزى با كشورهاى همسايه 

نياز است تا اين بيمارى پيشگيرى و حذف شود.

سهم 2 درصدى ايران از بيمارى ماالريا

رئيس اداره كنترل ماالريا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكى نيز گفت: 584 هزار مرگ و مير به علت بيمارى 
ماالريا در جهان تشخيص داده شده كه منطقه امرو كه ايران 
در آن قرار دارد از اين آمار 2 درصد سهم دارد. احمد رئيسى 
صبح امروز در همايش راهكارهاى حذف ماالريا كه در دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند برگزار شد، اظهار كرد: اين بيمارى در 
تمام كشورهاى جهان ديده شده و تمام شخصيت ها تاريخى 
و سران كشورهاى مختلف به اين بيمارى دچار شده اند. وى 
ادامه داد: در سال 2013 در 103 كشور كه عضو سازمان ملل 
هستند، 200 ميليون بيمار مبتال به ماالريا هستند. به گفته وى 
منطقه مديترانه شرقى با پنج درصد و آفريقا و آسياى جنوب 
شرقى با سهم 12درصدى بيشترين آمار مبتال به اين بيمارى 
را دارند. رئيسى ادامه داد: در سال 2013 طبق آمار سازمان 
بهداشت جهانى 198 مورد به اين بيمارى مبتال بودند. وى به 
مرگ و مير به علت بيمارى ماالريا اشاره كرد و افزود: 584 
هزار مرگ و مير به علت اين بيمارى تشخيص داده شد كه 
منطقه امرو كه ايران در آن قرار دارد مسئول 2 درصد از اين 
آمار است. وى تصريح كرد: 22 كشور در منطقه امرو قرار 
دارند كه 280 ميليون نفر در معرض خطر اين بيمارى هستند. 
رئيسى افزود: افغانستان و پاكستان بيشترين بروز مرگ و 
مير به علت اين بيمارى را دارند كه در اين منطقه عمده 
اين بيمارى از نوع بى واكس بوده است. وى با بيان اينكه 
120كشور در سال 2000 درگير اين بيمارى بودند، ادامه داد: 
در طى 13سال اخير 75 درصد اين بيمارى كاهش داشته 
است.رئيس اداره كنترل ماالريا در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى اضافه كرد: عراق براى سومين سال اخير 
مورد صفر را گزارش داده  و عربستان 34 مورد را داشته است.
رئيسى افزود: موارد تأييد شده از سال 2000 ميالدى 2 هزار 

نفر به يك هزار نفر كاهش پيدا كرده است.وى با بيان اينكه 
سودان با 57 درصد و پاكستان با 27درصد بيشترين مبتاليان 
بيمارى   2013 تا   2000 سال هاى  طى  داد:  ادامه  دارد،  را 
ماالريا در افغانستان 75 درصد كاهش داشته است. رئيس 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  ماالريا  كنترل  اداره 
پزشكى ياد آور شد: ايران در سال 1328 به نشانه اهميت اين 
بيمارى بر روى تمبر پستى خود يك عكس از واكس اين 
بيمارى چاپ كرده است.رئيسى ادامه داد: در آن زمان همه 
نقاط ايران به جزء كوير نمك و لوت بقيه نقاط ايران آسيب 
خيز بودند و در هيچ جاى ايران بيمارى ماالريا در سال 2015 
به نقطه قرمز نرسيده است. وى با اشاره به اينكه در ايران همه 
موارد بيمارى ماالريا از كشورهاى همسايه آورده شده  است، 
افزود: در ايران با پيشگيرى و برنامه ريزى هاى انجام شده از 

هر هزار نفر كمتر از يك نفر به اين بيمارى مبتال مى شود.
درمان  بهداشت،  وزارت  در  ماالريا  كنترل  اداره  رئيس 
تاكنون    2000 سال  از  كرد:  تصريح  پزشكى  آموزش  و 
مجموع مبتاليان 399 مورد بوده كه تا ابتداى آبان ماه اين 

آمار به 120 مورد گزارش شده است. 
بيمارى  درصد   67 گذشته  سال  در  شد:  يادآور  رئيسى 
ماالريا گزارش شده كه همه وارده بوده است كه ايرانى ها 
24 درصد، افغانستان 2 درصد و پاكستان 41 درصد به اين 

بيمارى مبتال بوده اند. 
وى با بيان اينكه خراسان جنوبى با كشورهاى افغانستان 
و پاكستان همجوار است، افزود: مهاجران و اتباع خارجى 
بايد  و  هستند  ماالريا  بيمارى  انتقال دهندهاى  از  يكى 
كسانى كه به اين كشورها سفر مى كنند تمام مراقبت ها را 

انجام دهند تا به اين بيمارى مبتال نشوند.

همايش راهكارهاى حذف ماالريا در بيرجند برگزار شد

جذب فاينانس براى كارخانه فوالد قاينات در حال پيگيرى است
جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  ايرنا- 
گفت: براى ادامه فعاليت هاى عمرانى در كارخانه فوالد قاينات 
390 ميليون يورو فاينانس مصوب شده است كه در حال پيگيرى 
جذب اين رقم از چين هستيم. حقيقى افزود: براى جذب اين رقم 
معدن  و  بانك صنعت  توسط  ريال  ميليارد   50 و  هزار  ارز، يك 
ايران در اختيار بانك مركزى چين قرار گرفت كه اين مبلغ 10 

درصد فاينانس اختصاصى به كارخانه است. 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: براى شتاب 
به  قاينات، بخش خصوصى حاضر  اجرايى پروژه فوالد  در روند 
به  چين  مركزى  بانك  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده  مشاركت 
به  ما  باالست، گفت:  بهره  نامتعارف و  دنبال دريافت رقم هاى 
دنبال كاهش واسطه گرى ها و دريافت پول با بهره پايين هستيم 

و پيگيرى ها براى اين اقدام در حال انجام است.
حقيقى ادامه داد: به دنبال كاهش هزينه ها براى دريافت فاينانس 

هستيم و تمام اقدامات براى اختصاص اين مبلغ صورت گرفته 
فوالدى  كارخانه  هشت  از  يكى  قاينات  فوالد  كارخانه  است. 
است كه در دولت نهم و با هدف توسعه مناطق محروم و كمتر 
برخوردار و افزايش نرخ اشتغال، قرار شد در هشت استان كشور 
احداث شود. از مهرماه سال گذشته پيگيرى ها براى اختصاص 
كه  است  پيگيرى  حال  در  قائنات  فوالد  كارخانه  به  فاينانس 

تاكنون اين ميزان اعتبار تأمين نشده است. 

مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى با اشاره به 
امسال، گفت: 44 دستگاه عضو مديريت  بسيار سرد  زمستان 
بحران استان، آمادگى كامل در برابر زمستان متفاوت امسال 
ال نينو  پديده  مورد  در  ميرجليلى  فارس،  گزارش  به  دارند.  را 
در  انباشته  انرژى  آزاد شدن  دنبال  به  رخداد  اين  كرد:  اظهار 
اقيانوس ها رخ مى دهد و برخى مواقع تمامى سطح دنيا را در بر 
مى گيرد. وى تغييراتى در جهت آب هاى سرد و گرم اقيانوس ها 
و بادهاى منطقه اى را از نشانه هاى اوليه اين پديده عنوان كرد 
را  همسايه  كشورهاى  و  ايران  امسال  ال نينو  پديده  افزود:  و 
تحت تأثير قرار مى دهد كه پيش بينى هايى از سوى وزارت نيرو 

و سازمان مديريت بحران كشور شده است.

رد رخداد ال نينو از سوى سازمان هواشناسى

ميرجليلى اذعان كرد: البته سازمان هواشناسى رخداد اين پديده را 
امسال در كشور به صورت صد در صد نپذيرفته و پيش بينى مى كند 
كه زمستان امسال نيز مانند سال هاى گذشته خواهد بود. وى با 
بيان اينكه پديده ال نينو از سوى وزارت نيرو و سازمان مديريت 
بحران جدى گرفته شده است، ادامه داد: احتمال مى رود امسال 
باشيم  داشته  از سال هاى گذشته  متفاوت تر  و  زمستانى سردتر 
گفت:  وى  باشد.  بيشتر  زمستان  در  جوى  ريزش هاى  شدت  و 
گرچه رخداد اين پديده به صورت صد درصدى نيست اما تمامى 
برنامه ريزى هاى الزم با هرگونه رويداد در استان فراهم شده است. 

ميرجليلى اظهار كرد: هرچند كه سازمان هواشناسى به عنوان مرجع 
اعالم پيش بينى هوا بروز اين پديده را در زمستان امسال تأييد 
نمى كند اما موارد مديريت بحران بايد پيش بينى شود. وى از آمادگى 
دستگاه  هاى امدادى استان در زمستان امسال خبر داد و تصريح 
كرد: شايد شرايط زمستان امسال مانند زمستان 86 كه سرما و 
يخبندان 40 روزه خسارات زيادى را به دامداران و كشاورزان زد، 
نباشد اما شهردارى ها، دهيارى ها، بنياد مسكن، راه و شهرسازى، 
هالل احمر، جهاد كشاورزى و ساير دستگاه هاى متولى آمادگى 
الزم را كسب كرده اند. وى از آمادگى 44 دستگاه عضو شوراى 
افزود:  و  داد  خبر  امسال  زمستان  در  بحران  مديريت  هماهنگى 

پيش بينى مى شود بارندگى ها در ماه هاى آبان و آذر شدت بگيرد.

آماده باش 44 دستگاه در برابر زمستان متفاوت امسال
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عزادارى هيئت هاى روستاهاى ماسن، القور وكوشك  عكس: قاسمىعكس روز 

اظهارات تونى بلر تكان دهنده بود  
حميد بعيدى نژاد مدير كل سياسى و بين الملل وزارت 
خارجه در واكنش به اظهارات تونى بلر نخست وزير 
پيشين انگليس و عذرخواهى وى به خاطر همراهى 
نخست  زمان  در  عراق  عليه  جنگ  با  كشورش 
وزيرى اش كه منجر به تشكيل داعش و القاعده شد، 

گفت: اظهارات بلر كوتاه و بسيار تكان دهنده بود.

توافق براى انتخابات زودهنگام در سوريه 

بشار اسد رئيس جمهور سوريه گفته است كه آمادگى 
دارد انتخابات رياست جمهورى زودهنگام در كشورش 
برگزار كند و در آن كانديدا شود البته به شرطى كه 
را يك  اين موضوع  نباشد.  ملت سوريه مخالف آن 
عضو پارلمان روسيه به نقل از اسد گفته است.  قبل از 
اين سرگئى الوروف وزير خارجه روسيه گفته بود كه 
كرملين خواهان برگزارى انتخابات زودهنگام رياست 

جمهورى و پارلمانى در سوريه است.

پوتين ابقاى اسد در قدرت را تضمين كرد

داد:  گزارش  آگاه  منابع  از  نقل  به  الميادين  شبكه 
اسد  بشار  به  روسيه  جمهور  رئيس  پوتين  والديمير 
زمان  تا  است  داده  تضمين  خود  سورى  همتاى 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى در اين كشور در 
قدرت باقى بماند. اين منابع افزودند: مسكو خواهان 
گفتگو و سپس تشكيل دولت فراگير در سوريه است 
انتخابات  مختلف،  هاى  كميته  تشكيل  از  پس  تا 

پارلمانى در اين كشور برگزار شود.

واكنش ايران خودرو به اظهارات پژو 

مبنى  پژو  گروه  مسئوالن  اخير  اظهارات  دنبال  به 
بر علنى كردن متن مذاكرات اين شركت فرانسوى 
به دليل عدم تصميم گيرى شركت  ايران خودرو  با 
مديرعامل  همكارى ها،  مجدد  آغاز  درباره  ايرانى 
تنها  را  اظهارات  اين  خودرو  ايران  صنعتى  گروه 
 داراى مصرف داخلى در فرانسه دانست. وى افزود : 
پژو بايد بدانند آن دوران كه خودروسازان خارجى هر 
ايران مى شدند و هر  زمان كه دوست داشتند وارد 
زمان كه دوست داشتند به بهانه هايى چون تحريم، 

كار را متوقف مى كردند، گذشته است.

ادعاى دولت فرارى يمن درباره ايران 
 

ساختمان  ايران  شد  مدعى  يمن  تبعيد  در  دولت 
ها  حوثى  دولت  تحويل  را  تهران  در  يمن  سفارت 
يمن  تبعيد  در  دولت  اكنون  هم  است.  داده  قرار 
در  رئيس جمهور  منصور هادى  عبدربه  رهبرى  به 
رياض مستقر است. اين دولت در حال حاضر چند 

استان جنوبى و شرقى يمن را در كنترل خود دارد.

باال گرفتن اختالفات در عربستان

اينديپندنت نوشت : 8 نفر از 12 فرزند عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بنيانگذار آل سعود خواستار كناره گيرى 
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان از قدرت هستند. 
اين روزنامه تأكيد كرد: اين هشت شاهزاده معتقدند 
همانگونه كه سعود بن عبدالعزيز سال 1964 به علت 

ناكارآيى عزل شد، وى نيز بايد عزل شود.

منتقدان از حد معمول فراتر رفتند و همه را متهم كردند 

آيت ا... صادق آملى الريجانى با قدردانى از همه كسانى كه 
مذاكرات هسته اى را به سرانجام رساندند، افزود: باالخره 
اختالف نظر در اين خصوص فراوان بود و گاهى طرفين 
از اعتدال بيرون رفتند و سخنانى گفتند كه حق نبود. وى 
گفت: گاهى منتقدان از حد معمول فراتر مى رفتند و دولت، 
رئيس دولت، وزير امور خارجه و رئيس مجلس شوراى اسالمى را به امورى متهم 

مى كردند كه انصافا آنها برى بودند كه اين حق نبود.

هاشمى : الريجانى داشت نتيجه مى گرفت كه عوض شد 
 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت در خصوص مذاكرات در 
دوره هاى گذشته گفت : الريجانى خوب پيش مى رفت و 
هياهويى نداشت و داشت نتيجه مى گرفت كه عوض شد. 
الريجانى   : افزود  نيز  برجام  تصويب  در خصوص  هاشمى 
به روحانى گفته بود كه در مجلس رد نمى شود. چون اينها 
فراكسيون بزرگى دارند و صد و هفتاد، هشتاد نفر هستند و مى دانست كه رأى 

مى دهند. اين  جاى نگرانى نداشت. اما بد اخالقى هاى برخى واقعاً بد اخالقى بود.

وزير خارجه در جلسه علنى مجلس : 

نامه رهبرى در اجراى برجام نصب العين ما خواهد بود

وزير خارجه در جلسه علنى مجلس گفت: 
تالش  جبهه  يك  در  همه  پس  اين  از 
بهترين  به  تا  داشت  خواهيم  مستمرى 
كه  كنيم  اجرا  شكلى  به  را  برجام  نحو 
بيشترين منافع به مردم، مقاومت اسالمى 
و دوستداران انقالب اسالمى متوجه شود. 
محمد جواد ظريف افزود: موضوع حقابه 
همواره در مذاكرات با مقامات افغانستان 

نيز مطرح بوده است.
وى ادامه داد: وزارت امور خارجه حمايت از 
حقوق مردم ايران به خصوص سرافرازان 
مرزنشين را وظيفه خود مى داند و همواره 

در اين جهت تالش كرده و خواهد كرد.
ظريف اضافه كرد: وزارت امور خارجه اعتقاد 
دارد كه بايد حقابه آب در هامون، هيرمند 
موضوعات  از  يكى  عنوان  به  هريرود  و 
با افغانستان مد نظر باشد كه  اساسى ما 
اين موضوع در ديدارها به عنوان يكى از 
مطالبات جدى ما با افغانستان مطرح است.
ظريف پيش از پاسخ به سوال نماينده مردم 
ايام  تسليت  عرض  افزود: ضمن  زاهدان 
عزادارى ابا عبدا... الحسين(ع) و شهادت 
حضرت زين العابدين(ع) با توجه به اين كه 
اولين فرصت بعد از تصميم گيرى مجلس 
مجلس  به  رهبرى  معظم  مقام  نامه   و 
آمده ام، از اين فرصت استفاده كرده و از 

همه تالش ها تشكر مى كنم.وى با اشاره 
رياست  به  رهبرى  معظم  مقام  نامه  به 
جمهورى ادامه داد: از مقام معظم رهبرى 
براى نامه راهگشا و دستورالعمل هايى كه 
 حتما نصب العين همه ما و دستگاه هاى 
كه  كنم  مى  سپاسگزارى  است،  اجرايى 
و  بوده  ما  راه  چراغ  ايشان  رهنمودهاى 
خواهد بود . وزير امور خارجه اظهار كرد: 

اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  از 
به  كه  كمكى  براى  مجلس  رياست  و 
فرمودند،  برجام  مفاد  تمامى  بهتر  فهم 
يك  در  همه  پس  اين  از  و  سپاسگزارم 
جبهه تالش مستمرى خواهيم داشت تا 
در اجراى رهنمودهاى رهبرى به بهترين 
كه  كنيم  اجرا  شكلى  به  را  برجام  نحو 
بيشترين منافع به مردم، مقاومت اسالمى 

و دوستداران انقالب اسالمى متوجه شود . 
رئيس مجلس نيز با قدردانى از نامه مقام 
معظم  مقام  نامه  گفت:  رهبرى  معظم 
بعد  در  دقيق،  جامع،  موقع،  به  رهبرى 
كرد.  روشن  را  راه  آن  غير  و  راهبردى 
الريجانى با اشاره به بخشى از نامه مقام 
معظم رهبرى گفت: توجه به تأكيد مقام 
معظم رهبرى بر مصوبه مجلس و توجه 

به تالش هاى كميسيون  مربوطه و ساير 
كميسيون ها و همه نمايندگان و توصيف 
مصوبه مجلس به قانونى محتاطانه كه راه 
درست را پيش پاى دولت قرار داد،  نشانگر 
از  و  است  نمايندگان  ارزش كار ستودنى 
طرف ديگر دقت نظر رهبرى بر اركان اين 
امر مهم را نشان مى دهد كه بايد در مسير 
درستى در كشور به نتيجه برسد كه منزل 

آخر آن تصويب در مجلس بود.
الريجانى با تاكيد بر اينكه طبعا در مسئله 
و  داشتند  سهم  مختلف  قواى  هسته اى 
سهم قوه مقننه در اين امر برجسته بوده 
است، افزود: اما ديده شده است كه برخى 
قبل از اظهار نظر رهبرى در اين امر كه 
موضوع هسته اى از اموراتى است كه به 
برسد،  سرانجام  به  بايد  رهبرى  دست 
رد و آن را ظلم مضاعف دانستند. خيلى 
تعجب آور بود، البته با اقدام رهبرى در اين 
نامه على القاعده براى اين حرف ها جايى 
باقى نماند ولى نص قانون اساسى اين امر را 
روشن مى كند كه پرونده هايى كه در سطح 
شوراى عالى امنيت ملى مطرح است جز با 
تصميم نهايى رهبرى قابل اجرا نيست. وى 
در ادامه اظهار كرد: خالى از لطف نيست به 
نكته اى كه يكى از همكاران در نوشته خود 
ايشان  باشم.  داشته  اشاراتى  كرده،  درج 
تصور كرده كه محتاطانه صفتى است كه 
در آن تعريض است و به نحوى جسورانه را 
صفت بافضيلت تلقى كرده. حال اينكه بنده 
در هيچ كتاب اخالقى نيافتم كه محتاطانه 
را صفتى از جنس رذائل بدانند و در عوض 
جسورانه را صفتى از جنس فضائل تلقى 
كنند. اين از عجايب روزگار است كه برخى 

جاى فضيلت و رذيلت را اشتباه گرفتند.

الريجانى: پرونده هاى در سطح شوراى عالى امنيت ملى جز با تصميم نهايى رهبرى قابل اجرا نيست

بيانيه نمايندگان در حمايت از رهبرى

عضو شوراى مركزى فراكسيون رهروان مجلس از 
تهيه بيانيه اى با امضاى نمايندگان مجلس در تقدير 
از رهبر معظم انقالب به دليل مواضع حكيمانه شان 
در موضوع برجام خبر داد. در اين بيانيه نمايندگان از 
توجه دقيق و حكيمانه رهبرى به مصوبه مجلس در 

ابالغ بندهاى 9گانه اجراى برجام تقدير كرده اند.

 چهار وزير نامه نگار پشيمان شده اند 
كار،  اخير چهار وزير  نامه  به  اشاره  با  تركان  اكبر   
صنعت، دفاع و اقتصاد به رئيس جمهور گفت: اين 
نامه اى  چنين  امضاى  و  نوشتن  از  هم اكنون  وزرا 
پشيمان شده اند چرا كه در خواست نابجايى از رئيس 
جمهور داشتند.او در پاسخ به اين پرسش كه واكنش 
رئيس جمهور به آنان چه بود، گفت: رئيس جمهور 
بسيار پرظرفيت هستند و به همه آن ها لبخند زدند.

 الريجانى : بنده يك موجود زنده هستم 
على الريجانى در خصوص تكذيب ديدارهايى كه در 
 جلسه تصويب برجام به آن اشاره كرده بود در كنايه اى 
براى  بنده مستقيما  را كه  آنچه   : منتقدان گفت  به 
نمايندگان نقل كردم، همگى در كمال صحت و اتقان 
بود و برخى حرف هاى رسانه اى كه عده اى آن را رد و 
تكذيب كردند، به هيچ وجه قابل قبول نبوده و نيست 
زيرا بنده ظاهرا يك موجود زنده هستم و نمى توانم در 

حضورم در جلسه اى تخيل كرده باشم.

عالقه منديم اسرائيل حركتى بكند تا ...

درباره  ارتش  زمينى  نيروى  فرمانده  پوردستان، 
تهديدهاى اسرائيل گفت: اسرائيل هم اگر حركتى بكند، 
با موشك هاى دوربُرد نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ايران واكنش نشان خواهيم داد و شايد زودتر از آن 
25 سالى كه رهبر معظم انقالب فرمودند، موجوديت 
خارجى اسرائيل از بين برود و ما عالقه مند هستيم كه 
اسرائيل حركتى بكند تا ما هر چه زودتر فرمايش مقام 

معظم رهبرى را جامه عمل بپوشانيم.

بيانيه آيت ا... مكارم براى حكم اعدام 
 

آيت ا... مكارم شيرازى، با صدور بيانيه اى گفت: ما به 
دولتمردان كم تجربه عربستان نصيحت مى كنيم كه 
اوضاع نابسامان كشور خود را با اينگونه اقدامات كينه 
جويانه و تحريك آميز دستخوش آشوب و بى ثباتى 
بيشتر نكنند. ايشان در مورد اعالم حكم اعدام شيخ 
نمر توسط مقامات سعودى اين اقدام را محكوم كرد.

سيدحسن خمينى تصميمى نگرفته است

سايت جماران نوشت : در پى برخى اظهار نظرها درباره 
حضور سيد حسن خمينى در انتخابات آتى خبرگان و 
استحضار  به  اين خصوص؛  در   تماس هاى مختلف 
مى رساند كه حجت االسالم والمسلمين سيد حسن 

خمينى هنوز تصميمى در اين باره نگرفته است.

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

موسسه خيريه 

مهر مانــدگار
شماره حساب هاى موسسه براى اهداى كمك هاى مردمى 

0104994494007 سيبا (ملى)  

 21515875169 جام (ملت)
 www.mehrmc.ir  وب سايت موسسه

 آدرس و شماره تماس دفتر مركزى: طالقانى2 - ساختمان آلما 
واحد 403                 056-32211826

قابل توجه همكاران محترم آرايشگر زنانه
دفتر اتحاديه به مكان جديد انتقال يافت

آدرس: نبش جمهورى اسالمى 21-  طبقه دوم مجتمع تجارى - كوچه پاركينگ طبقاتى
تلفن تماس: 32212582-3

اتحاديه آرايشگران  زنانه بيرجند










