
خراسان جنوبى و 
فردايى بهتر از امروز
* هرم پور

 از ميان همه خصلت هاى خوب مردم خراسان 
جنوبى، حب وطنشان ويژه و شايد در ميان مردم 
ميان  در  كه  است  همين  و  باشد  نظير  كم  ايران 
ها،  گرفتارى  و  ها  روزمرگى  ها،  سختى  همه 
چه  و  باشند  دور  استان  اين  پرگهر  خاك  از  چه 
حضور  براى  سفرند  رنج  خريدار  نزديك،  آن  به 
و  دوباره  بازگشتى  براى  آرزومند  و  شهرشان  در 
خدمتى به هم استانى هاى چشم انتظار. دلگيريم 
اش  طاليى  دوران  از  استان  اين  افتادن  دور  از 
شاهدش  امروز  كه  شرايطى  در  گرفتن  قرار  و 
درباره  بيشتر  آنانكه  براى  باورش  شايد  هستيم. 
آورتر  و مالل  تر  دانند سخت  قابليت هايش مى 
اين هم  آنچه هست همين است و جز  اما  باشد. 
نيست. ولى با تمام اين دلگيرى ها، دلخوشيم كه 
اين استان هم فردايى دارد بهتر از امروز. فردايى 
كه خودش قدر ظرفيت هايش را بداند و مردمش 
از هر روز به بال كشيدنش به آسمان  پرآوازه تر 

پيشرفت و آبادانى كمك كنند. 
تفكر  با  دارد  بزرگى  انسانهاى  استان  اين 
مردان  و  دين،  و  علم  امتزاج  از  گرفته  نشأت 
از  سرشار  و  غيرت  پر  غايت  به  دارد  زنانى  و 
جوار  در  گرفتن  قرار  و  مرزنشينى  حماسه.  روح 
با  گردبادها،  و  بادها  با  تشنه،  هميشه  كوير 
و  ها  كمبود  با  ها،  سختى  و  ها  رنج  از   دريايى 
صبور  اگر  كه  كند  مى  اقتضا  چنين  ها،  نقصان 
و  معرفت  و  اخالق  در  اينچنين  نجيب،  و  نبودند 

زبانزد نمى گشتند. نوع دوستى 
ادامه در صفحه 2
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رتبه هاى هراس آور
رتبه پنجم استان در استفاده از شبكه هاى اجتماعى ؛ رتبه ششم استان در استفاده از اينترنت و اما

 80 درصد طالق هاى استان، معلول استفاده از شبكه هاى مجازى

از  را يكى  راه آهن خراسان جنوبى  پروژه  نوبخت،  يافت. محمدباقر  نمايشگاه مطبوعات در غرفه خراسان جنوبى حضور  از  بازديد  تهران؛ سخنگوى دولت در   كاظمى فرد- 
پروژه  اعتبار  درباره وضعيت  ما،  به سوال خبرنگار  پاسخ  در  نوبخت  دارد.  قرار  توجه دولت  مورد  يقينأ  دانست كه  استان  اين  به حق مردم  و خواسته   پروژه هاى مهم كشور 
راه آهن خراسان جنوبى در سال 95، اظهار كرد: در سال آينده بودجه راه آهن استان بطور قطع افزايش خواهد داشت. به گفته وى، اين پروژه رديف اعتبارى دارد و در سال 
آينده شاهد شروع به كار اين پروژه مهم خواهيم بود. سخنگوى دولت درباره پروژه هايى كه دولت تدبير و اميد وعده اجراى آن را در استان خراسان جنوبى داده است، عنوان 
كرد: بخشى از اعتبارات به استان وارد شده و يقين داشته باشيد كه تمام وعده دولت براى استان محقق خواهد شد. نوبخت ادامه داد: بخشى از اعتباراتى كه براى دو بانده كردن 
 جاده هاى استان در نظر گرفته شده تخصيص يافته و مابقى نيز پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص حضور مطبوعات استان ها و به خصوص 

خراسان جنوبى گفت: حضور در اين نمايشگاه بسيار مهم و ارزشمند و بيش از انتظار است.   

تمام وعده هاى دولت تدبير و اميد در خراسان جنوبى محقق مى شود

قول نوبخت براى افزايش بودجه راه آهن استان 

صفحه 3

آغاز پرداخت وام 25 ميليونى خودرو با چك (كارمزد 16 درصد) 
در نمايندگى سايپا قربانى راد  كد: 3029

تلفن: 32338006 و 2-32338000   آدرس: بيرجند -  بلوار فرودگاه مقابل پايانه مسافربرى

فروش ويژه انواع

بخـارى ژاپنى
گازى و نفتى

ـىآدرس: نبش سجاد 13
جزي

 - 
ـى

كل

«اوست پايدار»

ضمن ابراز تشكر و قدردانى از همدردى تمامى عزيزان
 به اطالع مى رساند:

 به مناسبت چهلمين روز درگذشت شادروان 

حاج غالمرضا نصرالهى (گل) 
مراسم يادبودى پنجشنبه 94/8/21 از ساعت 

2:30 الى 3:30 بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) 
«واقع در خيابان معلم» برگزار مى شود 
حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: نصرالهى ، خشنود ، جان احمدى ، طاووسى

به مناسبت سومين روز درگذشت شادروان

 غالمرضا غالمى
«پدر محمدعلى غالمى

 بازنشسته نيروى انتظامى»
جلسه ترحيمى  امروز چهارشنبه 94/8/20 از ساعت

 2 الى 3 بعدازظهر در محل مسجد على بن ابيطالب (ع) 
«واقع در خيابان بهشتى» برگزار مى شود، حضور سروران 
خاطر  تسلى  و  مرحوم  آن  روح  شادى  موجب  محترم 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: غالمى ، حيدرى ، رضايى فر، زنگوئى ، رضايى و ساير بستگان

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

مناقصه اجراى آستر و خاك گچ و نصب ُكم
عالقه مندان حداكثر تا پايان وقت ادارى 94/8/24 براى كسب اطالع و تكميل 
پارك صياد  مقابل  شيرازى  بلوار صياد  در  واقع  پروژه  محل  به  مناقصه  فرم 

شيرازى مراجعه فرمايند.
تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش

     به مناسبت چهلمين روز درگذشت فرهنگى بازنشسته

شادروان
 حاج محمد مهدى رضا پور

جلسه يادبودى پنجشنبه 94/8/21 از ساعت 14/30 الى 15/30 
در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب»

 برگزار مى شود 
تشريف فرمايى شما سروران عزيز موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم

هوالباقى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

بزرگ خاندان مرحوم مغفور شادروان 

حاج محمدعلى پامرغى
جلسه يادبودى پنجشنبه 94/8/21 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 

در محل مسجد صاحب الزمانى (عج) خيرآباد نو
 برگزار مى شود، حضور سروران معظم موجب شادى روح 

آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى پامرغى و بستگان

خانواده معزز دليرى نيا
درگذشت نابهنگام و اندوه بار مادر عزيزتان

 مرحومه حاجيه رقيه سيار
 را تسليت عرض مى نماييم. 

خانواده هاى: فخار، شرفى

قابل توجه هم استانى هاى محترم
 ساكن در شهرستان هاى نهبندان و سربيشه

بدينوسيله به اطالع مى رساند: طرح واكسيناسيون سرخك و سرخجه براى 

كودكان 9 ماهه تا 15 سال از تاريخ 23 آبان لغايت 5 آذر سال جارى در شهرستان 

هاى نهبندان و سربيشه اجرا خواهد شد. بنابراين از خانواده هايى كه فرزند 9 

ماهه تا 15 ساله دارند، خواهشمند است براى واكسيناسيون فرزندان خود در 

 اين 2 شهرستان به مراكز بهداشتى درمانى، پايگاه هاى بهداشتى و خانه هاى 

بهداشت مراجعه نمايند.

روابط عمومى معاونت بهداشتى 

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

اطـالعيـــه

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه 

حاجيه رقيه سيار
 «همسر مرحوم حاج محمد حسن دليرى نيا» 

جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/8/20 از ساعت
 3 الى 4 بعدازظهر در محل هيئت حسينى (سالن پايين) 

برگزار مى شود، تشريف فرمايى يكايك شما سروران ارجمند 
موجب امتنان است.

خانواده هاى: دليرى نيا ، سيار و ساير بستگان

به مناسبت سومين روز درگذشت پدرى مهربان و فداكار و برادرى دلسوز 
مرحوم مغفور شادروان

حبيب ا... جلوه (بازنشسته آموزش و پرورش)
جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/8/20 از ساعت 14:30 الى 15:30 

در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود
 حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم

 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: جلوه ، قيطاسى، بهراد، توفيق نژاد، فريدونيان و ساير بستگان

جناب آقاى حاج غالمرضا ساجد
 مدير عامل محترم شركت هموار ره ساز

از شما خير نيك انديش كه تبلور ايثار و سخاوت طبع براى مساعدت و 
همكارى هستيد در امر آسفالت حياط دبستان سردار شهيد محمد حسن 

حسين زاده به رسم ادب و احترام كمال تشكر و قدردانى را داريم.

مدير و انجمن اوليا و مربيان دبستان شهيد حسين زاده
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خراسان جنوبي و فردايي بهتر از امروز

 ( ادامه از صفحه اول ) سومين استان پهناور كشور، با 
همه ظرفيت ها و قابليت هاى مهم و اصيلش در 
 ، گردشگرى  اقتصادى،  كشاورزى،  هاى   عرصه 
هاى  پله  انسانى،  هاى  قابليت  ويژه  به  و  معدن، 
خرامان  و  كند  را  توسعه  هاى  قله  به  صعودش 
خرامان طى مى كند و اين يعنى كه بايد برايش 

چاره اى انديشيد.  
 ما معتقديم توسعه استان همه جانبه و با در نظر 
گرفتن قابليت هاى بزرگ آن در تمام عرصه ها و 
در همه شهرستانها بايد انجام شود و اين توسعه كه 
در سايه امنيت و در پرتو روشن حضور همه نخبگان 
و  متناسب  و  مناسب  مديريتى  نيازمند  است  ميسر 

چشم داشتن به افقى نه چندان دور است. 
پيشرفت  و  توسعه  جز  اى  چاره  جنوبى  خراسان   
از  بهتر  بايد  الجرم  استان  اين  فرداى  ندارد. 
امروزش باشد و آوازه آينده اش بهتر و سرشارتر 
كه  عزيزى  استانى  هم  صدها  اش.  گذشته  از 
در  و  كشور  مختلف  هاى  بخش  در  حاال  همين 
سياسى،  فرهنگى،  علمى،  گوناگون  هاى  عرصه 
اقتصادى و اجتماعى به فعاليت مشغولند، هر كدام 
آرزوى خدمت به مردم اين خطه و آرمان بزرگ 
تالش و مساعدت براى آبادانى خراسان جنوبى را 
دارند. در چنين شرايطى به وجود آمدن رگه هايى 
از خودكم بينى يا ايجاد شيارهايى براى به حاشيه 
رفتن استان از ذهن تصميم هاى مديران كشور، 

شايسته و پسنديده نيست. 
 مطبوعات، دور كردن استان از اين حاشيه ذهنى را 
از مدت ها پيش بر سر آنهايى كه مى بايد بدانند و 
ببينند فرياد كرده اند و اين رسالت تاريخى باز هم 
براى روزنامه ها و جرايد همچنان باقى و جاريست. 
خراسان جنوبى اگر به حاشيه ذهنى مسئوالن براى 
تصميم گيرى ها برود، اگر در اولويت هاى چندم 
توسعه اى و بودجه اى قرار گيرد، ظلمى مضاعف 
كشور  شرق  توسعه  توازن  به  و  استان  مردم  به 
خواهد بود كه براى سالها، صعود طاليى اش را به 
قله هاى آبادانى به افولى باورنكردنى مبدل خواهد 
كرد. دلسوزان، نخبگان و صاحب نظران به هوش 
باشند و از مديران اين مطالبه را قبل از ايجاد ضرر 

و خسران غيرقابل جبران پيگيرى نمايند. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

چهارشنبه*20 آبان 1394*شماره 3366 

مهر: خان كرمى معاون بازاريابى و فروش ايران خودرو درباره زمان تحويل خودروها گفت: حداقل زمان تحويل، يك هفته تا حداكثر يك ماه پس از زمان تكميل 
مالى است. تقى زاده، معاون بازاريابى و فروش سايپا گفت: با توجه به اينكه ظرفيت هاى پاركينگ هاى سايپا محدود است ابتدا خودروهاى موجود در نمايندگى ها 
همان روز تحويل مشترى  مى شود و خودروهاى داخل پاركينگ نيز بالفاصله حمل مى شود و خودروهاى در مرحله توليد تا حدود يك ماه تحويل مى شود.

زمان تحويل خودروها؛ حداقل يك هفته، حداكثر 30 روز

بيمه سالمت همگانى همچنان رايگان خواهد بود

بيمه  اينكه دفترچه  بر  تأكيد  با  ايران  بيمه سالمت  مديرعامل سازمان 
در  رايگان  به صورت  همچنان  همگانى  سالمت 
اختيار بيمه شدگان قرار خواهد گرفت، گفت: برنامه اى 
براى دريافت حق بيمه از سوى بيمه شدگان نداريم. 
به گزارش فارس، كبير با اشاره به اينكه سال گذشته 
4 درصد از منابع سازمان بيمه سالمت در بخش 
روستايى و عشاير صرف هزينه هاى خدمات دهان و دندان شد، اظهار كرد: 
طرح ارائه خدمات دندانپزشكى ويژه كودكان زير 14 سال از سال گذشته 
آغاز شده است.وى گفت: امسال نيز بنا داريم خدمات دهان و دندان را 
در روستاها و شهرهاى زير20 هزار نفر گسترش دهيم كه در اين زمينه 

تفاهم نامه  اى با وزارت بهداشت به امضا رسيده است.

آخوندى: وام مسكن 100 ميليون تومان مي شود 

اظهار كرد:  ركود مسكن  از  راه در خصوص سياست هاي خروج  وزير 
منجر  كه  بخش مسكن  براي  برنامه  اصلي ترين 
به تجهيز منابع در اين بخش مي شود راه اندازي 
صندوق هاي سپرده گذاري است. به گفته آخوندي 
از زمان راه اندازي صندوق پس انداز مسكن در چند 
ماه گذشته تاكنون 400 ميليارد تومان سپرده گذاري 
انجام شده و بيش از 20 هزار نفر اقدام به سپرده گذاري كرده اند.وي 
گفت: گفتگو ها با شوراي پول و اعتبار براي افزايش وام 80 ميليوني 
خريد مسكن به 100 ميليون تومان ادامه دارد. وي افزود: با حساسيت 
افزايش وام مسكن دارد  اعتبار در خصوص  مثبتي كه شوراي پول و 

افزايش ميزان وام قطعي است و احتماًال از سال آينده اجرا مي شود.

صدور كارت 10 ميليونى خريد كاال 
براى معلمان و بازنشسته ها 

قائم مقام وزير صنعت از صدور كارت 10 ميليون 
براى  آينده  هفته  از  ايرانى  كاالى  خريد  تومانى 
معلمان و بازنشسته ها خبر داد. به گزارش تسنيم، 
اعطاى  و  نام  ثبت  از  پس  گفت:  تاج  خسرو 
كارتهاى كاركنان و حقوق بگيران، اين كارتهاى 
اعتبارى براى صاحبان مشاغل آزاد و دانشجويان نيز صادر و توزيع مى 
شود. فهرست كاالهاى قابل خريدارى در اين طرح نيز ازطريق تارگاه 
دولت (www.dolat.ir)، شاپرك (www.shaparak.com) و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختيار 

عموم قرار گرفته است.

در  بار  اولين  براى  گفت:  آموزش مجلس  كميسيون  عضو 
كه  پيگيرى هايى  با  پرورش  و  آموزش  استخدامى  آزمون 
انجام شد، طرح «بوم براى بوم» تعريف شد يعنى نيروهاى 

هر منطقه براى همان منطقه انتخاب شدند.
برگزارى  در خصوص  فارس،  با  گفتگو  در  احمدى  قاسم   
آزمون استخدامى وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: در 
تاريخ 27 شهريور 94 براى پوشش دادن كمبودهايى كه در 
رشته هاى مختلف آموزش و پرورش وجود داشت، آزمونى 
نفر پس  نفر، 3 هزار و 704  از رقم 5 هزار  تا  برگزار شد 
نفر  تعداد 5 هزار  تا  باقيمانده  و  آزمون  پذيرفته شدن در  از 
باالى 50  جانبازان  و  فرزندان شاهد  ايثارگران،  از سهميه 
درصد به استخدام آموزش و پرورش درآيند. وى ادامه داد: 
در  برابر ظرفيت  و سه  است  اعالم شده  آزمون  اين  نتايج 

مرحله اول پذيرفته شدند كه بايد در همين ماه، در مصاحبه 
و گزينش حضور يابند و افراد پذيرفته شده نهايى به مدت 
يك سال در دانشگاه فرهنگيان، دوره آموزشى را طى كنند. 
عضو كميسيون آموزش مجلس يادآور شد: اين افراد از مهر 
95 در كالس هاى درس حضور پيدا خواهند كرد و به همراه 
23 هزار و 750 نفرى كه سال چهارم دانشگاه فرهنگيان 
هستند و درس آنها پايان مى يابد، تقريبًا نزديك به 29 هزار 
نيروى جديد وارد كالس درس  به عنوان  اول مهر  از  نفر 
مى شوند. احمدى افزود:  نكته اى كه مى تواند جذب نيروى 
است كه  اين  كند  متمايز  پرورش  و  آموزش  در  را  انسانى 
«بوم  انجام شد، طرح  كه  پيگيرى هايى  با  بار  اولين  براى 
براى بوم» تعريف شد يعنى نيروهاى همان شهرستان براى 

همان مجموعه انتخاب شدند.

اجراى طرح «بوم گزينى» در آزمون استخدامى  آموزش و پرورش

كارگران مى گويند دولت عمال در طراحى 
وام 10ميليونى خريد كاالى ايرانى آنها را 
ميليون ها  از  امكان  اين  و  كرده  فراموش 
مشمول قانون كار كم درآمد و حداقل بگير 
به دليل ناتوانى در بازپرداخت اقساط گرفته 
شده است.به گزارش مهر، طرحى از سوى 
دولت رونمايى و مطرح شده كه در قالب 
تا 10 ميليون تومان  آن، مردم مى توانند 

وام بانكى براى خريد كاالى ايرانى دريافت 
كنند، همچنين محصوالت و شركت هايى 
نيز براى عرضه محصوالتشان معرفى شده 
و به متقاضيان اعالم كرده اند مى توانند 
نسبت به خريد كاالها و محصوالت مورد 
است  مطرح  سويى  كنند.از  اقدام  نيازشان 
اقتصادى  ركود  با  مقابله  براى  دولت  كه 
و در قالب بسته جديد اقتصادى از طريق 

منابع بانك ها به دنبال ايجاد رونق در بازار 
ايجاد  نتيجه  در  و  داخلى  توليدات  فروش 
و حفظ اشتغال موجود است. با اين وجود، 
نحوه بازپرداخت اقساط بانكى اين طرح و 
مدت زمان در نظر گرفته شده براى آن به 
نحوى است كه بسيارى از اقشار كم درآمد 
و اتفاقا گروه هايى كه شايد نياز بيشترى 
باشند،  داشته  وام ها  اينگونه  دريافت  به 

شوند. مى  حذف  دريافت  چرخه  از   عمال 
كارشناسان مى گويند تنظيم برنامه وام 10 
ميليون تومانى بيشتر براى اقشار با درآمد 
كم  هاى  گروه  و  باالست  به  رو  متوسط 
درآمد و ميليونى كارگران كه جزو حداقل 
بگيران دستمزد هستند و يا متوسط دريافتى 
آنها يك ميليون تومان است، عمال امكان 

استفاده از اينگونه وام ها را ندارند.

حذف گروه هاى كم درآمد از وام كاال

آخرين مهلت ثبت نام 
«وام ضرورى» بازنشستگان

اينكه  بيان  با  بازنشستگى كشورى  رئيس سازمان 
امسال وام ضرورى بازنشستگان به 250 هزار نفر 
ضرورى  وام هاى  نام  ثبت  گفت:  مى گيرد،  تعلق 
 23 تا  و  شده  آغاز  مهرماه  اواخر  از  بازنشستگان 
آبان ماه ادامه دارد. اسالميان در گفتگو با ايسنا، با 
بيان اينكه خوشبختانه در سال 94 به كمك بانك 
صادرات تعداد وام هاى ضرورى بازنشستگان را به 
250 هزار وام افزايش داديم، اظهار كرد: در سال 
93 تعداد اين وام ها به 200 هزار و امسال به 250 

هزار وام رسيده است. 

خراسان جنوبى؛ صدرنشين
 درصد كاهش كشته ها

فارس: در دومين همايش فصلى رؤسا و فرماندهان 
اساس  بر  خوزستان  راه  پليس  ناجا،  راهور  پليس 
راه  پليس  و  اول  رتبه  كشته  كاهش  مطلق  عدد 
شمال استان فارس نيز بر همين اساس رتبه دوم 
شرق  ويژه  راهور  پليس  رؤساى  همچنين  شد؛ 
استان تهران و استان خراسان رضوى نيز بر اساس 
عدد مطلق كاهش كشته به ترتيب رتبه اول و دوم 
را كسب كردند. بر اساس درصد كاهش كشته ها، 
پليس راه و راهور استان خراسان جنوبى رتبه اول 

را به خود اختصاص داده است.

هر ايرانى سالى چند بار پزشك مى رود

عضو هيئت مديره انجمن داروسازان كشور گفت: 
به  بار  ميليون   680 ما  كشور  مردم  گذشته  سال 
هر  ميانگين  به طور  يعنى  كردند؛  مراجعه  پزشك 
به  است.  كرده  مراجعه  پزشك  به  بار   10 ايرانى 
بودجه  كل  اينكه  بيان  با  سهرابى  ايسنا،  گزارش 
دارويى كشور 12 تا 14 هزار ميليارد تومان است، 
از كشورهاى پر مصرف  ابراز كرد: كشور ما يكى 

دارو خصوصا به صورت خودسرانه است. 

37 هزار خودرو 30 ساعته فروش رفت

مديران صنعت خودرو اعالم كردند تا ساعت 15 
قالب  در  خودرو  هزار   37 از  بيش  شنبه  سه  روز 
ميليون   25 وام  اعطاى  و  تقاضا  تحريك  طرح 
خان كرمى  مصطفى  رفت.  فروش  خودرو  تومانى 
طرح  اجراى  ابتداى  از  گفت:  مهر  با  گفتگو  در 
مجموع  در  ديروز   15 ساعت  تا  خودرو  خريد 
نمايندگى هاى  سوى  از  پيش ثبت نام  هزار   23
ثبت نام  هزار   15 كه  گرفته  صورت  ايران خودرو 
همچنين  است.  شده  نهايى  وجه  واريز  به  موفق 
رضا تقى زاده معاون بازاريابى و فروش سايپا نيز 
در  براى شركت  نفر   377 و  هزار   14 ثبت نام  از 
طرح خريد خودرو با وام 25 ميليون تومانى خبر 
از  نفر   538 و  هزار   8 تعداد  اين  از  گفت:  و  داد 

سوى سايپا تائيد صالحيت شده اند.

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

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند

 پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير: ششدانگ يك باب مسجد
 پالك 1492 فرعى و يك باب غسالخانه پالك 466 فرعى از 1105- اصلى بخش 2 بيرجند واقع در اراضى مزرعه

 چهكند مود مورد تقاضاى اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند  در روز 94/9/14 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا
 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار
 مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع
 مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات
 مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20
 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست

اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند

تاريخ انتشار: 94/8/20                                  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده
 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460308001001440
 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك
 بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد خزيمه نژاد فرزند حسن به شماره شناسنامه 2 صادره از بيرجند در ششدانگ
 يك باب منزل به مساحت 92/30 مترمربع قسمتى از پالك 4537 فرعى از يك فرعى از 1402 اصلى واقع در بخش 2 بيرجند از محل
 مالكيت ليلى شكروئى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه
 اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود
 را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/20    تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/9/5                            رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول اسناد رهنى
 به استناد مواد 121 و 122 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ پالك ثبتى 399 فرعى از 17 فرعى از

 249 – اصلى بخش 2 بيرجند واقع در بيرجند ، فلكه سوم مدرس – خيابان سيد جمال الدين اسدآبادى پالك 15 ملكى آقاى سيد
 محمد حائرى فرزند سيد على دارنده شناسنامه شماره 247 صادره بيرجند با شماره ملى 0651593402 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت
 15020 صفحه 388 دفتر جلد 112- امالك بيرجند به نام مالك اوليه صادر و تسليم شده است و محدود به حدود اربعه ذيل مى باشد:
 شماال به طول 12 متر به پالك مجاور شرقا به طول 30 متر به پالك مجاور جنوبا به طول 12 متر به خيابان (بيست مترى سوم غربى
 مدرس) غربا به طول 12 متر به پالك مجاور (فاقد حقوق ارتفاقى) ؛ برابر سند رهنى شماره 80105-1391/12/28 و سند متمم شماره
 86104-1391/12/28 تنظيمى در دفتر اسناد رسمى شماره 6 بيرجند در قبال مبلغ دو ميليارد و پانصد و نود و نه ميليون و پانصد و
 شانزده هزار و نهصد و سى و يك ريال (2/599/516/931) به انضمام خسارت تاخير تاديه تعهدات شركت صدف بيرجند به شماره ثبت
 2058 ثبت شركت هاى بيرجند با مديريت و امضاى آقاى سيد امير على حائرى و محمد ابراهيم دادرس مقدم در رهن بانك تجارت
 شعبه بيرجند قرار گرفته است. چون نامبردگان ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند ، بنابراين بانك تجارت
 به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضاى صدور اجرائيه عليه مديون و راهن مذكور
 را نموده كه پرونده اى تحت كالسه 9300126 در اين خصوص نزد واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند تشكيل شده است. پس از ابالغ
 اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند، لذا به تقاضاى بانك
 بستانكار و پس از رسيدگى به اعتراضات واصله به موجب صورتجلسه وارده به شماره 94001132-94/6/31 هيئت سه نفره كارشناسان
 رسمى دادگسترى ، مستند به راى وحدت رويه صادره از شوراى عالى ثبت ، ششدانگ پالك ثبتى فوق با مساحت 360 متر مربع و اعيان
 زيرزمين به مساحت 143/25 مترمربع و اعيان همكف 189 متر مربع و امتياز آب و گاز و برق تك فاز و فاضالب و تلفن جمعا با توجه به
 جميع جهات به مبلغ نه ميليارد و هشتاد ميليون ريال (9/080/000/000) ارزيابى و قطعيت يافته است در قبال طلب بانك تجارت راجع
 به اسناد فوق بر طبق تقاضانامه صدور اجرائيه و مستند به تبصره ذيل ماده 4- آيين نامه اجرا به انضمام خسارت تاخير تا روز مزايده به
 مبلغ سه ميليارد و سيصد و ده ميليون و يكصد و پنجاه و سه هزار و چهل و دو ريال (3/310/153/042) محاسبه شده و حقوق دولتى
 متعلقه و همچنين طلب بانك راجع به قرارداد شماره 902500073 مشمول قانون عمليات بانكى بدون ربا (سند ذمه) موضوع پرونده
 اجرايى كالسه 9300138 كه در قبال مبلغ 4/212/048/324 ريال تا روز درخواست اجرائيه به انضمام خسارت تاخير تاديه تا روز وصول
 و حقوق دولتى متعلقه بدهى شركت مذكور به ضمانت آقاى سيد محمد حائرى و غيره ذيل رديف 3669- امالك بازداشتى ثبت بيرجند
 توقيف شده است در روز يكشنبه مورخ 94/9/15 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند به نشانى
 ميدان شهدا از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده مذكور (نه ميليارد و هشتاد ميليون
 ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار مى شود. هزينه هاى مربوط به نقل و انتقال و ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل آب
 و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهى هاى مربوط به دارايى و شهردارى و غيره كه مبلغ آن فعال مشخص نگرديده بر عهده برنده
 مزايده مى باشد كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40- آيين نامه اجرا وصول مى گردد. ضمنا
 برطبق گواهى وكيل بستانكار ، مورد مزايده فاقد بيمه نامه رسمى است. چنانچه متعهدين تا قبل از امضاى صورتجلسه مزايده بدهى
 خويش را به شركت و يا موسسه پرداخت و يا نزد صندوق ثبت توديع نمايند از تشكيل جلسه مزايده خوددارى خواهد شد و هرگاه به

هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل اعالم گرد مزايده روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد

تاريخ انتشار: 94/8/20      غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
چون مقرر گرديده: اموال شامل سرويس اوپال 5 عدد- فالسك دو قلو 10 عدد- سبد سيب زمينى پياز سه طبقه 50 عدد- 

جاروبرقى سونيا 2 عدد- سرويس چينى 56 پارچه ممتاز يك عدد به مبلغ 40/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى 
حسن دهنوى به مبلغ 39/587/928 ريال در حق آقاى غالم نبى محمدى و مبلغ 1/750/000 ريال حق االجرا در حق دولت از 
طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 ساعت 9 الى 10  صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به 
فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت 
تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل 

اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از 
وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkg.ir قابل مشاهده مى باشد

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده اجرايى در قبال محكوميت شركت بيمه توسعه بيرجند به پرداخت مبلغ 119/776/565 ريال در حق آقاى محمد
 يعقوبى و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه خودروى پژو پارس
 به شماره انتظامى 847 ج 59 ايران 66 از محكوم عليه كه حسب نظريه هيئت كارشناسى خودروى مذكور مدل 89 و دوگانه سوز
 بوده و داراى زدگى روى درب عقب سمت چپ و زدگى روى گلگير عقب سمت چپ و زدگى روى درب عقب مى باشد و الستيك ها
 حدودا 90 درصد و بقيه خودرو سالم است كه به مبلغ 235/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه
 مورخ 94/9/1 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و
 به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و
 نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع
 دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق
برگزارى 24،23،21 و27 آبان ماه ساعت: 16 الى 17/30 

با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد
09152672237-05632235499

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4    فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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فروش جك J5 سفيد، 92، دنده، بدون رنگ، كم كار، فنى به 
شرط، فروش و معاوضه با خودرو در حد 25 تومان 09015610022



پيام شماستاد اربعين خراسان جنوبى 8 موكب در كربال برپا مى كند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 20 آبان 1394 * شماره 3366
در خبر نماينده خواندم كه ايشون گفته بودند فرماندار 3

تا  دو  شوند.  مى  معرفى  انتخابات  از  قبل  تا  بيرجند 
سؤال يا درخواست داشتم اول اينكه آخه فرماندارى 
كه بود و نبودش فرقى نمى كرده و نزديك يكساله 
المال  بيت  جيب  از  چرا  اصًال  نداره  فرماندار  بيرجند 
و  نبود  و  تقسيم شد  اعتبارات  منصوب بشه حاال كه 
واسه  نبود  و  شد  انجام  انتخابات  مقدماتى  كارهاى 
فرماندارى  اونم  بيارين.  فرماندار  خواين  مى  دكور 
همين  نه.  يا  باشد  انتخابات  بعد  نيست  معلوم  كه 
اينا  باشه  خوش  دلشون  مردمم  تا  باشه  سرپرست 
اى نماينده  كه  شما  آخه  دومًا  نيست.  سياسى  بازى 

 

وقتى از حق مردم دفاع نمى كنى كى مى خواد بياد به 
وزير و استاندار بگه چرا فرماندار قبلى اينجا رو فقط 
پست  يه  كه  تا  و  خواست  مى  پرتاب  سكوى  واسه 
اينقدر  استان  مركز  يعنى  رفت.  دادن  بهش  باالتر 

الكيه يا استاندار و نماينده ها اينقدر بى خيال؟
936 ... 770
چه  خالى  تو  هاى  وعده  اين  پشت  دانيم  نمى 
حاال  انتظار،  چندماه  از  بعد  افتاد.  خواهد  اتفاقى 
با  كنيم  مى  مراجعه  (صادرات)  ميزان  شعب  به  كه 
جديد  سپرده  بايد  ميگن  مجدداً  سپهر  حساب  داشتن 
پانصد  با  گيرند،  مى  تومان  هزار  دو  نفرى  كنيد.  باز 
هزار سپرده گذار حساب كنيد ببينيد يك ميليارد جمع 
ميشه، بعد يك تكه كاغذ دستمون ميدن بدون هيچ 
از  تومانى كه  ياحتى رسيد دو هزار  امضايى و   مهر و 

سپرده گذار مى گيرن؟!
935…745

تومان،   7200 آمده  ماه  اين  گاز  قبض  سالم. 
هم  مصرفى  گاز  بهاى  صفر،  كنتور  كاركرد 
شده  بيمه  و  ماليات  آبونمان،  جمع  اما  صفر. 
گاز  شركت  درستيه؟  كار  واقعًا  تومان!   7200

لطفًا... باشد  جوابگو 
915…400

كاش دولت كه اينقدر به فكر جيب خودش و فروش 
هست  قيمتى  و  شگرد  هر  با  كيفيت  بى  خودروهاى 
وام  بود!  مى  جوانان  ازدواج  در  تسهيل  فكر  به  كمى 
ميليون...   6 ازدواج  وام  وقت  اون  ميليون   25 خودرو 
فروش  يا  است  تر  واجب  جوانان  ازدواج 
تمام  قيمت  برابر  چند  كيفيت  بى  خودروهاى 

شده با 80 درصد وام؟
930…247

فرزندان  رساندن  خاطر  به  انصافه  آيا  جان سالم.  آوا 
هزار   40 تيزهوشان  مدرسه  به  همسايگان  و  خود 
تومان جريمه بشيم. اگر قراره هر نفر فرزند خود 
را برسونه كه هم ترافيك سنگين ميشه و هم 
هوا آلوده ميشه. ما بد كرديم نوبتى فرزندان هم را به 

مدرسه مى رسانيم.مسئوالن رسيدگى كنند.
915…007

بابت  رانندگى  و  راهنمايى  اقدام  از  خواستم  سالم 
آموزان  دانش  تردد  ساعت  در  مأمور  گذاشتن 
(خيابان  ها  ماشين  كنترل  و  مدرسه  در  جلوى 
راهنمايى  چراغ  كردن  زمانه  سه  و  كارگران) 

خيابان پاسداران تشكر كنم.
915…742

بيرجند جزو مناطق شهرى  ادارى  نكند سايت 
ايران نيست چون هيچ مسئولى در خصوص خدمات 
و  معابر  نظافت  آسفالت، فضاى سبز،  قبيل  از  شهرى 
خيابان ها، جمع آورى زباله ها، جمع آورى سگ هاى 

ولگرد پاسخگو نيست.
915…385
  سالم. چرا شهردارى مجوز بازگشايى بن بست كوچه هاى
 مدرس 34 تا40 رو نمى ده تا از حجم شلوغى كوچه هاى
عدالت كه همش آپارتمانى شده كاسته بشه. خواهشاً 

براى حرف مردم يكم ارزش قائل بشين.
938…989

يا  با رضايت مشترى  ها)  بانكى(وام  قراردادهاى  اكثر 
نباشد  واقعى مردم  بارضايت  نبوده و چيزى كه  مردم 
شرعًا باطل است! و به طور كل متأسفانه قوه قضائيه و 

قوانين اشتباه و غير شرعى هم حمايت مى كنند!
919…920

با تشكر از مسئوالن شهر بابت امكانات پارك جنگلى 
معصوميه اگر صد تا نهال انواع ميوه و صد نوع درخت 
گل هم نشانده شود اين پارك از خشكى و بى حالى 
درخت هاى كاج كاسته خواهد شد گر چمن هم داشته 

باشد كه ديگر نور على نور است.
915…651

هاى  آپارتمان  به  سرى  شهردارى  لطفاً  سالم. 
سلمان آخر آوينى بزنه. راه عبور وسايل نقليه كه 
شايد  باشد.  داشته  بازديدى  را  كردند  درست  ساكنين 

ايده اى خالق باشد براى مسئوالن وظيفه شناس.
915…458

بانك  مسئوالن  از  كنم  مى  خواهش  جان  آوا  سالم 
دادن مؤسسات... وام  بر  نظارتى  بخوان يك  مركزى 
براى  گفته  قانون  كجاى  باشن  داشته  شهر  سطح 
وام گرفتن بايد ضامن حتماً حساب تو مؤسسه 

باز كنه و چك بده مگر نظارتى نيست؟
915.…337

ورودى  بين  تفاوت  شهرداى  از  خواستم  مى 
چيه  آدينه  فلكه  و  اميد  سفير  فلكه  به  خيابان 
كه در غفارى خيابون رو به فلكه باز كردن و در فلكه 
آدينه  فلكه  اطراف  ندادن  انجام  اقدامى  هيچ  آدينه 

مثل بيابون هستش.
915…809
چراغ  به  نياز  ميالد  با  الهيه  بلوار  تقاطع 
بروز  از  قبل  لطفًا  مربوطه  سازمان  دارد  راهنمايى 

هر گونه اتفاقى اقدام كند.
915…282
باالى  سودهاى  تقليد  مراجع  فتواى  به  سالم. 
براى (البته  است.  حرام  جرايم  و  ها   بانك 

بانك هايى كه مسلمان هستند، نه همه بانك ها!)
919…920

مسئول ستاد اربعين خراسان جنوبى گفت: 10 روز مانده به ايام اربعين حسينى در شهرهاى كاظمين و كربال 8 موكب توسط ستاد اربعين استان برپا مى شود. جوينده  با 
بيان اينكه اين مواكب 10 روز مانده به اربعين حسينى فعاليت خود را آغاز كرده و تا سه روز مانده به اربعين فعاليت مى كنند، اظهار كرد: همزمان با اين ايام، ستاد اربعين 
خراسان جنوبى 280 دستگاه كاميون نيز براى انتقال زائران از مرز به داخل عراق به عتبات اعزام مى كند. وى با بيان اينكه در اين مواكب 100 نفر خدمه خدمت 

رسانى مى كنند، تصريح كرد: طبخ 200 هزار غذاى گرم، پذيرايى 300 هزار چاى زعفران و آويشن از جمله اقداماتى است كه توسط اين مواكب انجام مى شود.

 رحيم زاده- صحبت از دعوا و تنش در خانه و خانواده كه 
مى شود انگشت اتهام  همه به سمت مشكالت اقتصادى، 
دخالت  و  اعتياد  بيكارى،  تجمل گرايى،  سليقه،  اختالف 
از  واقعيت هاى ديگرى هم هست!  اما  خانواده ها مى رود. 
زمانى كه اينترنت آسان  و ارزان در اختيار همه  افراد جامعه 
قرار گرفت و هر فرد به صورت دلخواه از فضاى موجود در اين 
دهكده بى در و پيكر جهانى استفاده كرد هر روز بر قوز باالقوز 

مشكالت خانوادگى و اجتماعى جامعه افزوده شد.
پيشرفت فناورى  خوب است و نيازهاى افراد را در عرصه هاى 
علم، صنعت و فناورى به روز مى كند و در عصر ارتباطات آن 
را نفى نمى كنيم اما اين فناورى ها روى ديگرى هم دارد. 
افتادن خواسته يا ناخواسته افراد در دام شبكه هاى اجتماعى 
كه با اهداف خاص فعاليت مى كنند  اهدافى كه الزاماً با ارزش 
هاى دينى و اخالقى ما همخوانى ندارد به طورى كه مى توان 
گفت يكى از عمده عوامل مؤثر در زمينه افزايش اختالفات 
خانوادگى، روى آوردن افراد به عضويت در اين شبكه ها و 
شكستن حريم هاى خانوادگى و اخالقى و سرگرمى هاى 
كاذب است. اين روزها استفاده نادرست از اينترنت و پيوستن به 
شبكه هاى اجتماعى از فيسبوك و توييتر گرفته تا اينستاگرام 
و واتساپ همه دست به دست هم دادند تا با سرگرم كردن 
افراد آنها را از هدف اصلى زندگى دور سازند زيرا اغلب افرادى 
كه از اين نرم افزارها و برنامه ها استفاده مى كنند تا جايى 
 پيش رفته اند كه زندگى خانوادگى آنها تحت تأثير اين گروه ها

و شبكه هاى به ظاهر اجتماعى قرار گرفته و مشكالتى براى 
آنها به وجود آمده است تا آنجا كه اين موضوع زندگى هاى 
بسيارى را از هم پاشانده يا  تا مرز جدايى و طالق كشانده 
است. يادش بخير آن روزها كه  اعضاى خانواده ها به بهانه  
شب نشيينى ساعت ها در كنار هم چاى محبت مى نوشيدند 
و بر سر سفره  مهربانى عاطفه را به يكديگر تعارف مى كردند، 
و  باورها  همه  مدرن  دنياى  سوغات  عنوان  با  امروزه  آنچه 
هستى خانواده هاى ايرانى و حتى  متعصب  و مذهبى  ديار 
ما را به يغما برده افسون پنهان فناورى در لباس تجدد و 
نوآورى است كه چونان سمى مرگ آور در سكوت، ريشه هاى 
فرهنگ و باورهاى ما را مى سوزاند و بيش از همه كانون گرم 
خانواده ايرانى را هدف خود قرار داده است. اين موج متأسفانه 

مدتهاست كه به استان ما هم رسيده است ...

سال ها بهترين وآبرومندترين زندگى را 
داشتيم تا اينكه براى همسرم 
يك گوشى هوشمند گرفتم.... 

سال ها بهترين و آبرومندترين زندگى را داشتيم تا اينكه براى 
 همسرم يك گوشى هوشمند گرفتم كه داراى شبكه هاى

اجتماعى بود، آب دهانش را به سختى فرو مى برد و ادامه 
مى دهد: خانم من از طريق اين شبكه ها با فردى ارتباط 
برقرار كرد و زمانى كه متوجه رابطه آنها شدم، به او فرصتى 
ديگر براى اعتماد دادم و او نيز قبول كرد و تعهد داد، ديگر 
اما...  كند  جبران  را  گذشته  و  نكند  تكرار  را  خود  اشتباه 
لبهايش را از روى حسرت مى گزد و مى گويد: اما بعد از 
مدتى باز هم با همان آقا ارتباط برقرار كرد و حاال ديگر به او 
اعتماد ندارم، او نيز به صراحت به من گفته است، نمى خواهم 
با تو بمانم و قصد دارم با آن آقا ازدواج كنم و حاال براى 
مشورت درباره طالق به اينجا آمده ام. اينها را آقايى 47 ساله 
مى گويد كه دو فرزند دارد و در اين سن دربه در راهروهاى 

طالق شده  است. 

سرگرم  قدرى  به  همسرم  ها  وقت  گاهى 
چت در شبكه هاى اجتماعى  است كه اصًال 

متوجه آنچه سر سفره خورده نيست!

سرابندى  خانمى است كه در گفتگو با آوا مى گويد: چند سال 
پيش شهر ما به عنوان شهرى كامًال امن شناخته مى شد اما 
امروزه به همت تكنولوژى هاى ناخوانده نه تنها امنيت شهر 
كه بنيان خانواده ها زير سؤال رفته است. وى كه از رفتار 
همسرش در استفاده نادرست و افراطى از شبكه هاى مجازى 
ناراضى است، مى گويد: متأسفانه مردم ما فرهنگ استفاده از 
اينترنت را ياد نگرفته اند و گوشى هاى هوشمند عارى از هر 
 گونه حجاب يا ديد فرهنگى به صورت مداوم با تكنولوژى هاى

مختلف وارد استان مى شوند. وى ادامه مى دهد: به شخصه 
جنس  با  نامناسب  ارتباطات  دليل  به  شوهرم  كه  دانم  مى 
مخالف شبانه روزش را درگير فضاهاى مجازى گوشى اش 
است و كارى هم از دستم بر نمى آيد، معضل تا حدى است 
كه گاهى وقت ها به اندازه اى سرگرم شبكه هاى اجتماعى 
و چت است كه اصًال متوجه آنچه سر سفره خورده نيست و 
گويا در اين دنيا وجود ندارد.حكايت او واقعاً داستان من در ميان 

جمع و دلم جاى ديگر است.

عملكرد خوب  برخالف  استانى  مسئوالن 

خود در جلوگيرى از اشاعه ماهواره ها در 
برابر شبكه هاى اجتماعى سكوت كرده اند

 مسئوالن استانى براى مقابله با برنامه هاى هدفمند ماهواره ها
 كارهاى خوبى كرده اند كه به نظر  مى رسد تا قبل ورود

با ظرفيتى  و  امن  واقعاً  استان  و  شبكه هاى مجازى شهر 
داشتيم و آمار طالق هم به نسبت امروز فزاينده و رعب آور 
نبود، اما در برابر شبكه هاى اجتماعى كه نسبت به ماهواره ها 
در دسترس تر هستند و شايد مى توانند آسيب هاى بيشترى را 

به دنبال داشته باشند سكوت كرده اند.
سليمانى با اين توضيح ادامه مى دهد: امروزه گوشى هاى 
هوشمند اعتماد دو طرفه در خانواده ها را تحت تأثير قرار داده 
و با افزايش آمار طلالق و خيانت، خواه ناخواه زن يا شوهر را 

دچار سوظن نسبت به رفتارهاى يكديگر مى كند.

شبكه هاى اجتماعى ارتباط زنده تصويرى 
دارد و اين مى تواند، تأثير بيشترى بر 

دو طرف بگذارد و رابطه را نزديكتر كند

به اعتقاد وى در گذشته فقط گوشى ها تنها براى مكالمه و 
يا رد و بدل  پيامك بين دو نفر بود  اما گوشى هاى هوشمند 
امروز با قابليت نصب شبكه هاى اجتماعى ارتباط زنده تصويرى 
دارد و اين مى تواند، تأثير بيشترى بر دو طرف بگذارد و رابطه 

را نزديكتر كند.

به نظر مى رسد كنترل از دست خانواده ها 
خارج شده و بايد مسئوالن اقدام كنند

يكى از كسبه بيرجندى مى گويد: فكر مي كنم كنترل از 
دست خانواده ها خارج شده و بايد دولت مردان يك كار جدي 
و بازدارنده انجام دهند. وى ادامه مى دهد: بچه ها خيلي جريح 
شده اند و با تبليغات گسترده اى كه در زمينه اين نرم افزارها 
صورت گرفته است ديگر والدين و خانواده ها اقتدار و احترام  

خودشان را از دست داده اند. 

 درگذشته فقط خانواده و مدرسه در شكل دهى
شخصيت فرد مؤثر بود ولي امروزه آن 

عوامل،آخرين اولويت هاي تربيتي هستند

وى ادامه مى دهد: به خاطر استفاده افراطي از شبكه هاي 
اجتماعي با فرزندم درگير شدم و او موبايلش را بر زمين كوبيد  
ولي دوباره مجبور شدم براى در دسترس بودنش برايش گوشى 
آن هم هوشمند  بخرم و همان آش و همان كاسه! قديم فقط 
خانواده و شايد مدرسه درتثبيت شخصيت فرد مؤثر بود ولي 

االن اين دو عامل آخرين اولويت هاي تربيتي هستند.

با داشتن گوشى ساده وسوسه هاى 
شبكه هاى اجتماعى را از خود دور كرده 

و زندگيمان را بيمه كرده ايم

هاى  گوشى  انواع  فروشنده  خودم  اينكه  با  گويد:  مى  وى 
به گوشى هاى جديد  اعتقادى  اندرويدى و هوشمندهستم 
نداشته و گوشى قديمى خود را ترجيح مى دهم. وى ادامه 
مى دهد: با وجود افزايش آمار طالق در استان كه زمانى مهد 
تعصبات دينى و خانوادگى بود، من و همسرم هيچ يك تمايلى 
به  گوشى هاى جديد نداريم و با استفاده از گوشى هاى ساده، 
وسوسه رفتن به شبكه هاى مجازى را از خود دور كرده و از 

اين راه در واقع  زندگى مشتركمان را بيمه كرده ايم.

 موبايلى كه قرار بوده در اختيار ما باشد، 
امروز، ما را در اختيار خود گرفته است!

يكى از دانشجويان بومى نيز معتقد است: ظاهراً امروزه استفاده 

از فضاهاى ايتترنتى و شبكه هاى مجازى تبديل به عادت 
شده تا آنجايى بسيارى از جوانان متأهل و غير متأهل به 
قدرى به اين محيط ها و چت روم ها وابسته شده اند كه اگر 
گوشى را از آنها بگيريم، ناراحت، عصبى و برافروخته مى شوند، 
موبايلى كه قرار بوده در اختيار ما باشد، حال ما را در اختيار خود 
گرفته است. حسنى ادامه مى دهد: امروز كاربران شبكه هاى 
اجتماعى ساعت هاى بسيارى را براى گفتگو با دوستانشان 
شبكه هاى  در  رسانى صفحه شخصى  روز  به  و  مطالعه  و 

اجتماعى صرف مى كنند. 
مطالعه صفحه شخصى و به روز رسانى هاى دوستان، نظر دادن 
درباره عكس ها و فيلم هاى ديگران، به عادتى ناخودآگاه تبديل 
شده است كه در كوتاه مدت مى تواند تمركز افراد بر امور جارى 
زندگى يا فعاليت هاى شغلى را تحت تأثير خود قرار دهد. به 
اعتقاد وى در شبكه هاى اجتماعى افراد ازمحيط واقعى خارج 
شده و در فضايى موهوم سير مى كنند، فضايى كه افراد به 

سرعت و بدون شناخت كافى مجذوب يكديگر مى شوند. 

گوشى هاى هوشمند امروزه
قربانيان بسيارى از همه اقشار مى گيرد 

معاون يكى از مدارس بيرجند مى گويد: اين روزها داشتن 
گوشى هوشمندى كه به نرم افزار ارتباطى مثل وى چت مجهز 
 باشد، پول زيادى نمى خواهد و حتى مى توان با هزينه اى
كمتر از 300 هزار تومان هم گوشى داشت كه مجهز به وى 
چت يا نرم افزار هاى مشابه باشد. اما همين نرم افزار رايگان 
آسيب هاى حاال  نمى شد،  تلقى  مهم  خيلى هم  ابتدا   كه 

اجتماعيش به حدى  رسيده كه اولياى مدرسه اى را دور هم 
جمع مى كند، نوجوانان زيادى را به آغوش خطر مى سپارد 
و در نهايت مسئوالن را مجبور مى كند كه اين امكان نرم 

افزارى را روى گوشى هاى هوشمند فيلتر كنند.

چالش هاى مختلف در زندگى 
رهاورد شبكه هاى اجتماعى غيربومى

يك روانشناس بالينى در گفتگو با  ما مى گويد: هرچه ميزان 
حضور افراد در شبكه هاى اجتماعى بيشتر باشد به همان اندازه 
گرايش به سبك زندگى مدرن نيز بيشتر مى شود و از آنجايى 
كه هدف اين نوع شبكه ها سست كردن بنيان خانواده است، 

استفاده و عالقمندى بيش از حد به آن منجر به بروز اختالف 
و تنش بين زوجين در زندگى خواهد شد. 

همچون  اجتماعى  هاى  شبكه  دهد:  مى  ادامه  خراشادى 
فيس بوك و نرم افزارهاى تلفن همراه مانند تانگو، واتساپ 
و وايبر كه به شكل رايگان در اختيار كاربران قرار مى گيرند 
با جايگزين كردن سبك زندگى غربى چالش هاى جدى بين 
الگوهاى رفتارى افراد در زندگى ايجاد مى كنند. وى علت 
اصلى تغيير رفتار افراد را ضعف هاى فرهنگى و مديريتى 
عنوان و مى گويد: شبكه هاى اجتماعى برخالف نامى كه 
دارند، خانواده ها را از هم دور مى كنند و افراد جامعه را دچار 
انزوا مى كنند لذا يكى از عمده آسيب هاى ورود به شبكه هاى 
اجتماعى تغيير در شيوه ازدواج جوانان است به اين علت كه 
روابط صورت گرفته در بين اعضا در اين گروه ها باعث از بين 

رفتن اعتماد افراد نسبت به يكديگر مى شود. 
بالينى به رمز گذارى تلفن همراه همسران  اين روانشناس 
اين رمز گذارى سوء ظن و  يادآور مى شود:  اشاره كرده و 
ترديد را در بين اعضاى خانواده به وجود مى آورد كه خود 
گامى براى شروع آشفتگى، دورى اعضاى خانواده از هم و 

طالق مى شود.
وى خاطرنشان مى كند: اينترنت با داشتن ويژگى هاى منحصر 
به فرد مانند دسترسى آسان، گمنامى كاربران، سهولت استفاده 
و هزينه پايين به يكى از عمومى ترين رسانه ها در بين افراد 
جامعه تبديل شده به گونه اى كه بخش اعظمى از وقت افراد 

در ساعات شبانه روز  على الخصوص جوانان را مى گيرد.
اكثر  كه  آنجايى  از  گويد:  مى  مطلب  اين  تكميل  در  وى 
موضوعات در فضاى شبكه هاى اجتماعى با فرهنگ دينى 
و اسالمى ما همخوانى ندارد لذا اگر شبكه هاى اجتماعى با 
مديريت، نظارت و كنترل داخلى در كشور با شرايط فرهنگى 
و بومى خودمان راه اندازى شود، به مراتب مى تواند مفيدتر و 

تأثيرگذارتر از شبكه هاى موجود باشد.

مسئوالن زمانى به فكر پيشگيرى از آسيب 
مى افتند كه تهديدات بسيار جدى شده

و به مرز بحران رسيده است

يك جامعه شناس هم در گفتگو با آوا مى گويد: امروزه جامعه 
ما با پديده گسترش استفاده از وسايل نوين ارتباطى در ميان 
جوانان و خانواده ها روبرو است. متأسفانه معموًال مسئوالن 
زمانى به فكر پيشگيرى از آسيب مى افتند كه تهديدات بسيار 
جدى شده و به مرز بحران رسيده است. به جرأت مى توان 
گفت تلگرام،وايبر، تانگو، واتس آپ به عنوان اولين سرگرمى 
و وسيله ارتباطى مورد استفاده جوانان در خانواده ها محسوب 
مى شود و ديگر آنها حتى با ورود به خانه از تكنولوژى هاى 
ارتباطى جدا نمى شوند دادرس يادآور مى شود: شايد جذاب 
بودن و نو بودن اين نوع ارتباطات و از سوى ديگر در دسترس 
بودن آن باعث گرايش جوانان به اين موضوع شده باشد و  
هم اكنون عالوه بر جوانان حتى افراد ميانسال نيز از اين نرم 
افزارها استفاده مى كنند كه در ميان زنان و مردان متأهل بايد 
جدى تر به آن نگاه كرد چراكه بنيان خانواده را به شدت تهديد 
مى كند و ارتباطات مجازى و صورى شكل گرفته بر روى 

ارتباطات واقعى افراد تأثيرات سوء مى گذارد.

فيلتر كردن تنها راه حل مشكل نيست

به اعتقاد وى بحث هايى كه در مورد فيلتر شدن نرم افزارهاى 
نوين مطرح مى شود راه حل نهايى اين مساله نيست و بايد 
پيش از هر چيز فرهنگ استفاده صحيح از آن در ميان مردم 
از  يكى  است:  معتقد  اجتماعى  كارشناس  اين  شود.  ترويج 
بزرگترين مسايل اجتماعى كه جوامع امروزى به آن مبتال مى 
باشند ضعف بنياد خانواده است.جوانان بايد بتوانند به خصوص 
براى زندگى هاى مشترك آماده شوند و سعى نمايند روابط 
خود را با پيرامون شان در حد متعارف و قابل قبولى تنظيم 
نمايند. وى مى گويد: صرف نظر از آمار و ارقام باال و روز 
افزونى كه در مسايلى مانند باال رفتن سن ازدواج، طالق، فرار 
از منزل، فحشا و ساير مسايل اجتماعى وجود دارد، سرد شدن 
ارتباطات عاطفى و نارضايتى ها از زندگى خانوادگى باعث 
ناكامى ها و شكست هاى بزرگى در زندگى جوانان شده است.
به گفته دادرس يكى از زمينه هاى اصلى در بروز مشكالت 
خانوادگى و اصوًال نارضايتى از زندگى مشترك، فضاى مجازى 
است كه تحت تأثير توليدات رسانه اى به وجود آمده و باعث 
گرديده تا سطح توقع از زندگى هاى مشترك را به خصوص 

در ميان نسل جوان باال ببرد.

تبعات رواج شبكه هاى اجتماعى 

دادرس اعتياد به اينترنت، بحران هويت و اختالل در شكل 
 گيرى شخصيت، رفتارهاى نامناسب اخالقى، تعارض ارزش ها
اجتماعى  هاى  شبكه  رواج  پيامد  را  ها  نسل  شكاف  و 
دانسته و ادامه مى دهد: ما ديگر كمتر نشانه هايي از آن نوع 
خانواده هايي را داريم كه والدين و فرزندان دور هم نشسته 
و درباره موضوعات مختلف خانوادگي و كاري با هم گفتگو 
كرده و نظرات همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا 
شوند. در شرايط فعلي روابط موجود ميان والدين و فرزندان به 
سردي گرائيده و دو نسل به دليل داشتن تفاوت هاي اجتماعى 
و تجربه هاي زيسته مختلف زندگي را از ديدگاه خود نگريسته 

و مطابق با بينش خود آن را تفسير مي كنند. 

از  استفاده  در  كشورى  پنجم  رتبه  كسب 
شبكه هاى اجتماعى توسط خراسان جنوبى

اينكه  بيان  پبش،  فتا خراسان جنوبى چندى  پليس  رئيس 
استان رتبه پنجم در استفاده از شبكه هاى اجتماعى را دارد، 
ششم  رتبه  جمعيتى  تناسب  به  جنوبى  خراسان  اظهاركرد: 
استفاده از اينترنت در كشور را دارد. غالمرضا حسينى افزود: 
خود افراد تنها كسانى هستند كه مى توانند سبب نجات خود در 

فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى باشند.

96 درصد از جرايم استان عميق است
دستگيرى بزرگترين هكر كشور در استان

حسينى با بيان اينكه استان رتبه نخست كشور در كشف زير 
10 روز را دارد، اضافه كرد: 96 درصد از جرايم استان عميق 
است و تنها چهار درصد از جرايم سفيد است. وى ادامه داد: 
معضل تكديگرى، اعتياد و النه نشينى در همه جا هاى كشور 
وجود دارد اما در استان خراسان جنوبى پيك جرم در شمال 
افزود:  جنوبى  خراسان  فتا  پليس  رئيس  است.  بيشتر  شهر 
بزرگترين هكر كشور در خراسان جنوبى دستگير شده است 
كه جاى تاسف دارد براى بعضى از مسئوالن با توجه به اينكه 

علم و آگاهى بااليى را دارند اما باز هم فريب مى خورند.

80 درصد طالق ها به علت 
اختالفات در فضاى مجازى است

وى با اشاره به اينكه در برخى از پرونده هاى جرايم فضاى 
مجازى مشكالت خانوادگى مطرح مى شود، گفت: بعضى از 
اين جرايم پسر از مادرش اخاذى مى كند و اگر خانواده تسليم 
خواسته او نشوند تمام عكس هاى محرمانه و خانوادگى را 
پخش مى كند. رئيس پليس فتا خراسان جنوبى تأكيد كرد: اگر 
با پيشگيرى و آموزش نتوانيم جلوى اين آسيب ها را بگيريم 
از اين به بعد فضاى مجازى قشر علمى جامعه را تخريب و 
بيچاره مى كند. حسينى با اشاره به افزايش آمار طالق در استان  
و جايگاه خانواده  خانواده به عنوان مبدا آغاز هر آسيبى ، گفت: 
80 درصد طالق ها به علت اختالفات در فضاى مجازى است 

كه زوجين نسبت به يكديگر بى اعتماد مى شوند.
در پايان شايد طرح اين سؤال بجا باشد در حالى  كه مقام 
معظم رهبرى به علت اهميت فضاى مجازى، شوراى عالى 
فضاى مجازى را موظف به مديريت اين فضا كرده اند، چرا 
شاهد اقدام عملى و سريع از سوى اين شورا و ساير مسئوالن 

كشورى نبوده ايم؟

رتبه هاى هراس آور
رتبه پنجم استان در استفاده از شبكه هاى اجتماعى؛ رتبه ششم استان در استفاده اينترنت و اما

 80 درصد طالق هاى استان معلول استفاده از شبكه هاى مجازى
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4
طنز نويس

علي اکبر دهخدا

علي اکبر دهخدا متولد ۱۲۵۹ شمسي در تهران، نويسنده، 
طنز نويس  و پژوهشگر ايراني و گردآورنده لغت نامه 

دهخدا بود. او در ابن بابويه مدفون است.
قزوين  متوسط  مالکان  از  که  «خانباباخان»  پدرش 
و  آمد  تهران  به  قزوين  از  وي  والدت  از  پيش  بود، 
را  قديمي  تحصيالت  گزيد.ت  اقامت  شهر  اين  در 
بعدها  آموخت.  بروجردي»  غالمحسين  «شيخ  نزد 
تحصيل  پايان  از  رفت.پس  سياسي  علوم  مدرسه  به 
آمد. در سال ۱۲۸۱  در  امور خارجه  وزارت  به خدمت 

ايران  مختاري  وزير  به  که  غفاري»  «معاون الدوله  با 
اروپا  به  بود  شده  منصوب  بالکان  کشورهاي  در 
 رفت و حدود دو سال و نيم در اروپا و بيشتر در وين 
آ غاز  با  مقارن  ايران  به  دهخدا  داشت.بازگشت  اقامت 
همکاري  با   ۱۲۸۵ سال  حدود  در  بود.  مشروطيت 
جهانگيرخان شيرازي و با سرمايه قاسم خان تبريزي 
روزنامه صور اسرافيل را منتشر کرد. بخش «چرند و 
پرند» در اين روزنامه را او با امضاي «دخو» مي نوشت 
که با استقبال زياد خوانندگان روبرو شد. «دخو» (مخفف 
ده خدا) شخصيت خيالي ساده دل حکايت ها و مثل هاي 

مردم قزوين است. 
دهخدا بعدها نام خانوادگي خود را از همين نام گرفت. 
از به توپ بستن و تعطيل مجلس شوراي ملي  پس 
از  بسياري  مانند  دهخدا،  شاه،  علي  محمد  دوره  در 
آزادي خواهان، ناچار به استانبول و از آنجا به اروپا رفت.

در سوئيس سه شماره از «صوراسرافيل» را منتشر کرد. 
آنگاه دوباره به استانبول رفت و در سال ۱۳۲۷ (قمري) 
روزنامه اي به نام «سروش» را به زبان فارسي انتشار 
داد. پس از فتح تهران به دست مجاهدين و خلع محمد 
علي شاه، دهخدا از تهران و کرمان به نمايندگي مجلس 
شوراي ملي انتخاب شد.دهخدا به غير از زبان فارسي به 
 زبانهاي عربي و فرانسه هم تسلط داشت و گاه براي تفنن

در سن ۷۷  اسفند ۱۳۳۴  در ۷  مي سرود.او  نيز  شعر   
بابويه  سالگي در تهران درگذشت و در گورستان ابن 

مدفون شد.

جلوي پخش اين کارتون ها را بگيريد

هفته نامه تماشاگران نوشت صداوسيما به دليل اين که 
کارتون بل و سباستين باعث ترويج نگهداري سگ 

مي شود پخش آن را ممنوع کرده است. 
جدول  گرفتيم  تصميم  است  اين طور  که  حاال 
علت  همراه  به  هم  را  کارتون ها  ديگر  پخش  عدم 
و  تهيه  آنها  از پخش  براي جلوگيري  ما  پيشنهادي 
خدمتتان عرضي کنيم:کارتون يوگي و دوستان، پت 
و مت، پينوکيو، سندباد، زبل خان،بارباپاپا، مهاجران، 

فوتباليست ها، پسر شجاع، ملوان زبل

علت پيشنهادي براي جلوگيري از پخش
خيلي بد است که مردم ببينند برخي مي توانند يک 
کشتي پرنده را هدايت کنند بدون اين که سقوطي رخ 
نقاط  اما در برخي  بيايد  يا مشکلي فني پيش  بدهد 
جهان تپ و تپ هواپيما سقوط کند يا به علت نقص 
فني فرود اضطراري داشته باشد. لعنت به يوگي که 

دستاوردهاي صنعت هوايي ما را خدشه دار مي کند.
به ويژه  برخي مسئوالن  به  رفتاري  به علت شباهت 
مي بايست  کارتون  اين  پخش  سابق  مقامات  برخي 
مادام العمر متوقف شده و سازنده اش را هم محاکمه 
کنند.يعني چه که هر که دروغ بگويد دماغش بزرگ 
اين  کودک  وقتي  است؟  هرت  شهر  مگر  مي شود؟ 
دروغ مي گويد  بعد که خودش  و  را مي بيند  کارتون 
دماغش بزرگ نمي شود باور مي کند که دروغ نگفته 
که  مي شود  همين  و  کرده  بيان  را  حقيقت  بلکه 
علت  مي زند.به  سرش  به  شدن  سياستمدار  سوداي 
از  ارز  تبليغ خروج  و  دنيا  ديگر  نقاط  به  ترويج سفر 
کشور بايد جلوي اين برنامه گرفته شود.معني ندارد 
که زبل خان اين جا زبل خان اونجا زبل خان هرجا 
باشد. اين به نوعي ترويج فرهنگ حضور در نقاطي 
عينهو  باشيد.  نيست  و صالح  باشيد  نبايد  که  است 
تغيير  فرهنگ  ترويج  علت  سمج.به  خبرنگاران  اين 
شکل دادن و شکل عوض کردن توصيه مي شود اين 
کارتون نه تنها توقيف نشود که پخش آن ٢٤ ساعته 
فرار  پديده  و  مهاجرت  فرهنگ  اشاعه  دليل  شودبه 

مغزها اکيدا توصيه مي شود پخشش متوقف شود.
به علت باالبردن انتظار از فوتباليست هاي وطني در 
داوري  دادن  نشان  نيز  و  بيش تر  تکنيک  يادگيري 
بدون غش در اين کارتون که توقع ها را باال مي برد 
اين کارتون هم جلوگيري کرد.ما که  از پخش  بايد 
نفهميديم پدر پسر شجاع چرا اسم ندارد و همه کار 
است  بهتر  همين  براي  است.  مشکوک  رفتارش  و 
ترويج  به  توجه  شود.با  جلوگيري  هم  اين  پخش  از 
بيلدينگ  بادي  نيز  و  اسفناج  مصرف گرايي  فرهنگ 
به زور دوپينگ و ترويج خشونت پخش اين کارتون 

هم صالح نيست.
شهرام شهيدي

پنبه محصول استراتژيك كشور است كه از گذشته ايران 
اسالمى به عنوان كشورهاى پيشتاز در توليد اين محصول 
با ارزش شناخته شده بود و اما در سال هاى اخير با روند 
افزايش واردات محصوالت فراورى پنبه از جمله محلوج، 
پارچه، نخ و روغن اين محصول صنعتى كشور، با ضربه 
پاك  پنبه  كارخانجات  تعطيلى  كه  شده  مواجه  بزرگى 
كنى، روغن كشى، نساجى، توليدات پارچه، كاهش سطح 
كشت محصول، عدم رغبت كشاورزان براى كشت مجدد 
پنبه و بيكارى بخشى از مشكالت بوجود امده ناشى از 
به  بشرويه  شهرستان  است.  بوده  محصول  اين  واردات 
عنوان قطب كشاورزى خراسان جنوبى و رتبه دار كشورى 
از ضربات  اين محصول  بذر رقم خرداد  پنبه و  توليد  در 
واردات محلوج پنبه آن هم با تعرفه صفر بى نصيب نماند 
وكشاورزان، دو كارخانه پنبه پاك كنى بشرويه و  صنايع 

وابسته به آن دچار خسارت شدند.
و  ننشسته  بيكار  بين  اين  در  نيز  دولتى  مسئوالن  اما 
پيگيرى هاى مكررى از سوى فرماندارى اين شهرستان 
براى بهبود وضعيت پنبه و خاموش كردن آتش وارداتى 
قابل  نتايج  پنبه زده شد، صورت گرفت و  به خرمن  كه 
افزايش  پنبه،  محلوج  واردات  ممنوعيت  جمله  از  قبولى 
تعرفه گمرك و وعده خريد تضمينى پنبه با قيمتى مناسب 

را به همراه داشت.
 

دالالن به دنبال طالى سفيد بشرويه

خود  اراضى  از  بخشى  امسال  كه  بشرويه  كشاورزان  اما 
پنبه  هنوز  اند  داده  اختصاص  اين محصول  به كشت  را 
هايشان بر زمين مانده كه چشم هاى دالالن بازار پنبه به 

دنبال اين طالى سفيد است.
يكى از كشاورزان پنبه كار در گفتگو با پيام بشرويه دليل 
فروش محصول خود  به افراد شخصى و دالالن را،تامين 
تسويه  در  سرعت  عدم  و  افراد  اين  سوى  از  نقدينگى 
از سوى عامالن فروش و شركت ها  حساب كشاورزان 

برشمرد.  اين كشاورز پنبه كار بشرويه مى گويد:با توجه 
به بحران كم آبى كه در بشرويه حاكم شده و مشكالت 
مالى برخى كشاورزان، نياز است تا نقدينگى انان فراهم 
شود تا بتوانند به كشاورزى و معاش خود ادامه دهند ولى 
شركت ها معموال خيلى دير پرداخت وجه دارند و مجبور 

مى شويم محصول خود را به افراد شخصى بفروشيم.

قيمت خريد تضمينى منطبق 
با هزينه هاى كشاورزى نيست

قيمت  هماهنگى  بشرويه،عدم  كشاورزان  از  ديگر  يكى 
گويد:  مى  و  كند  مى  معرفى  پيشتازى دالالن  عامل  را 
قيمت هاى خريد شركت ها معموال منطبق با هزينه هاى 
قيمت هاى  واسطه ها  اوقات  برخى  و  نيست  كشاورزى 
بهترى را پيشنهاد مى كنند. نبود نيروى كارگرى  از ديگر 
مشكالت پنبه كاران بشرويه است كه گويا امسال بيش 

از سال هاى گذشته خود را نشان داده. 

نيروى كارگرى براى برداشت 
پنبه در بشرويه كم است

پنبه  بسيارى  در حال حاضر  گويد  دنيايى» مى  «محمد 
مواجه  محصولشان  برداشت  مشكل  با  شهرستان  كاران 

هستند و نيروى كارگرى به سختى پيدا مى شود.
او مى گويد: على رغم اينكه فصل برداشت رسيده و پنبه 
به ثمر نشسته، كارگرانى كه سال گذشته براى جمع اورى 
اين محصول فعاليت مى كرده اند، امسال يا رغبتى به اين 

كار ندارند و يا در جاى ديگرى مشغول هستند. 

قيمت نهادهاى كشاورزى 
افزايش مى يابد و كيفيت ها كاهش

اين كشاورز قديمى بشرويه گاليه اى هم از كيفيت بسيار 

پايين نهاده هاى كشاورزى كرد و گفت: با توجه به اينكه 
نرخ نهادهاى كشاورزى باال است ولى كيفيت مطلوب را 
ندارند به ويژه اينكه كيفيت در سموم كشاورزى  و بذرهاى 
كارشناسان رود  مى  انتظار  كه  است  پايين  بسيار   پنبه 
جهاد كشاورزى نظارت خود را بر مراكز فروش افزايش 
پيام  خبرنگار   با  گفتگو  هم  كه  ديگرى  كشاورز  دهند. 
هاى  نرخ  با  كشاورزى  بخش  تسهيالت  از  شد  بشرويه 
سود باال گاليه مند بود و ادعا كرد: ارائه تسهيالت يك 
كشاورزى  محصول  هكتار  يك  براى  تومان  ميليون 
بى  نوعى  ماهه،   9 بازپرداخت  و  درصد   16 سود  نرخ  با 
 انصافى است و اين در حالى است كه نرخ بهاى برق چاه
برابر   10 گذشته حدود  به  نيست  كشاورزى  هاى  موتور 

افزايش يافته است! 
كشاورزان  از  پنبه  تضمينى  خريد  حوزه  به  دولت  ورود 
فروش  بر  بيشتر  نظارت  آنان،  به  پرداخت سريع وجه   با 
با وضعيت  نهاده هاى كشاورزى،ارائه تسهيالت مناسب 
مالى كشاورزان،چاره انديشى براى رفع مشكالت برداشت 
كشاورزان  هاى  خواسته  و  مشكالت  مهمترين  از  پنبه 
هاى  شركت  عامل  مديران  اما  و  بود  بشرويه  كار  پنبه 
كشاورزى بشرويه نيز ورود به بخش خريد پنبه را مستلزم 

تامين نقدينگى برشمرده اند.  
مى  پنبه  تضمينى  خريد  باره  در  زاده  حاجى  رضا  غالم 
ندارند  تضمينى  خريد  براى  رغبتى  ها  شركت  گويد: 
نه  و  است  به صرفه  براى كشاورزان مقرون  نه   چرا كه 

براى شركت ها. 

شركت ها نقدينگى كافى
 براى خريد پنبه را ندارند

بشرويه  شهرستان  اسالم  تعاونى  شركت  عامل  مدير 
افزود: شركت ها داراى نقدينگى بسيار پايينى هستند و 
اين مشكل  تا  انديشده شود  تدابيرى  بايد  امر  اين  براى 
مركزى  بخش  شوراى  رئيس  قنبرى،  على  شود.  رفع 
اين  كشاورزى  قطب  عنوان  به  بخش  اين  كه  بشرويه 
شهرستان محسوب مى شود هم خواستار هماهنگى نرخ 
قيمت هاى خريد پنبه شد و گفت: زمان خريد پنبه، تجار 
هم وارد ميدان مى شوند و بهتر است بين تمام خريداران 
هماهنگى الزم به عمل آيد.به نظر مى رسد با توجه به 
اينكه مشكل واردات محلوج پنبه در سال جارى حل شده 
و قيمت تضمينى پنبه نيز با نرخ 2 هزار و 500 تومان تا 2 
هزار و 900 تومان پيش بينى شده است، تامين نقدينگى   
مى تواند روش موثرى در حذف دستان دالالن از خريد 

طالى سفيد بشرويه داشته باشد. 
بررسى  منظور  به  كه  نشستى  در  نيز  بشرويه  فرماندار 
اين  بود  شده  برگزار  بشرويه  شهرستان  پنبه  مشكالت 
تامين  خصوص  در  انديشى  چاره  كه  داده   را  وعده 
نقدينگى براى خريد تضمينى پنبه انجام شود و پيشنهاد 
فروش  عامل   7 و  ها  شركت  به  تسهيالت  پرداخت 

شهرستان بشرويه نيز مطرح گرديده است.

وارداتى كه آتش به خرمن 
پنبه بشرويه زد، ممنوع شد

نوبت بستن دست دالالن است

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

تكيه سيد الشهدا (ع) كاروان پياده عاشقان حضرت مهدى (عج)
 طبق روال همه ساله با پاى پياده عازم حرم آقا امام رضا (ع) هستيم در اين جهت از عاشقان آن حضرت ثبت نام به عمل مى آيد

مدارك الزم: 1- فتوكپى شناسنامه  2- فتوكپى كارت ملى  3- دو قطعه عكس 
تاريخ حركت كاروان: 5 آذر

آخرين مهلت ثبت نام: چهارشنبه 94/8/20
آدرس تحويل مدارك: بيرجند- نبش شهدا 5 – ساختمان آذر- طبقه اول – شركت كارپردازان نوژان كوير

09172490018 - سيد مرتضى حسينى           09157262036 - على مظفرى

از بخشش كم حيا مكن، زيرا محروم ساختن از آن هم كمتر است. امام على (ع)

مركز نيكوكارى محله يعنى: واگذارى وظايف مردم به مردم و پيوند نياز محرومين به توانمندى مردم
 مركز نيكوكارى سجادشهر به منظور رفع محروميت و فقرزدايى از محله آماده دريافت 

 كمك هاى نقدى و غير نقدى (اعم از كاالهاى نو و دست دوم ، وسايل مازاد زندگى، پوشاك 
 مواد غذايى، كفارات و ...) شما همشهريان محترم مى باشد

آدرس: بيرجند، سجادشهر، مسجد امام جعفر صادق (ع)      تلفن: 32450605
شماره حساب: 476570336 بانك تجارت شعبه سجادشهر

ضمن تشكر از كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما هموطنان ارجمند در انتظار دستان پر مهر شما هستيم 

مركز نيكوكارى سجادشهر

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

نبش مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

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

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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647938

37

724
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495672

524913687
317468529
896752134
682549713
139687245
745231896
278396451
463125978
951874362

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

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

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

نسرين كارى

چهارشنبه *20 آبان  1394 * شماره 3366 

حکايتي از عبيد زاکاني

داخل  را  هرقومي  است.  شده  قيامت  ديدم  خواب 
نگهباناني  چاله  سرهر  بر  و  انداخته  عظيم  چاله اي 

گرز به دست گمارده بودند اال چاله ي ايرانيان.
«عبيد  پرسيدم:  و  رساندم  زاکاني  عبيد  به  را  خود 

اين چه حکايت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان 
نگمارده اند؟»

 گفت:....«مي دانند که به خود چنان مشغول شويم 
که ندانيم در چاهيم يا چاله.»

که  کسي  ما  ميان  در  باشد  «اگر  بپرسم:  خواستم 
بداند و عزم باال رفتن کند...»

نپرسيده گفت: گر کسي از ما، فيلش ياد هندوستان 
کند خود بهتر از هر نگهباني پايش کشيم و به تِه 

چاله باز گردانيم!

درياي طوفاني، ناخداي اليق مي سازد،
 هميشه ممنون لحظات

 سخت زندگي باش

آنچه واال بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده اي 
او نيست ، چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني 

مختلفي دارند ، وااليي در ايمان به هدف و آرمان است.

وارد شدن به يک حوزه کاري، معادل موفق شدن در آن 
نيست. کارآفرين ها، همه موفق نيستند و بعضي ها کامال 
شکست مي خورند. بعضي ها از هدف شان تا حدي عقب 
افرادي هم هستند که اساسا براي  اما معدود  مي مانند 

موفقيت کامل تمرکز مي کنند.
در اين مطلب راجع به همين خلق و خو همين افراد مي 
خوانيد. اگر مي خواهيد همان سطح از موفقيت را تجربه 
کنيد، تجربه اين عادت ها را شروع کنيد و تا جايي ادامه 
بدهيد که هرکدام از اين رفتارها جزو شخصيت تان بشود. 
کارآفرينان موفق  در پي گرفتن شيوه  و  انجام عملکرد 
 اين نتيجه را خواهدداشت که در نهايت شما نيز همچون

آن ها موفق شويد.

١- ترس آن ها را از پا نمي اندازد
يکي از بزرگ ترين خطرات در راه کارآفريني، اين طرز 
کردن  ريسک  ارزش  وقت  هيچ  زندگي  که  است  فکر 
ندارد. احساساتي که با ترس نيز همراه مي شوند توسط 
يک سري از هورمون ها وقتي ترشح مي شوند که بدن 
شما در معرض يک دعوا يا سفر با هواپيما قرار مي گيرد. 
کارآفرينان بر اين باورند که هيچ گونه خطر قريب الوقوعي 
وجود ندارد، بلکه تنها چيزي که وجود دارد يک موقعيت 
خوب بالقوه براي موفقيت است. هنگامي که آن ها اين 
تا  است  کافي  حس  همين  کنند،  مي  دريافت  را  حس 

ترغيب شوند به جلو حرکت کنند به جاي اينکه بنشينند 
و از پا بيفتند.

٢- حريص هستند، پس خلق پول آسان است!
همه کارآفرينان دست به خلق پول مي زنند چون اين 
راه را راهي منحصر به فرد براي محل مشکل مشتريان 
خود مي دانند و هيچ کدام از اول خواهان اين نبوده اند 
که هدف شرکت آن ها صرفا رسيدن به ثروت بوده است. 
آن  تحقق  دنبال  که  اند  داشته  اي  نقشه  و  ايده  ها   آن 
رفته اند. آن ها آنچه را خريدار مي خواهد و مي خواهد به 

آن برسد، مي دانند.

٣- شکست را جزئي از مسير موفقيت مي دانند
کارآفرين ها مي دانند که هنري فورد، سه بار ورشکست 
شد و بعد از بازگشايي نيز تنها توانست ٢٠٠ دالر در سال 

اول تجارت خود کسب کند.
پس کارآفرينان شکست را نمي بينند، بلکه تالش هاي 
ناموفق را مي بينند و همين تالش هاي ناموفق آن ها را 

ذره ذره به موفقيت نزديک تر مي کند.

٤- خود را با گروه مجرب مجهز مي کنند
کارآفرين ها از قدرت خود، آگاهي دارند و خودشان را با 
همراهي افرادي مجهز مي کنند که مشخصه قدرت آنان 

براي محيط کار بسيار مناسب است. 

آورند  مي  دست  به  را  خودشان  دل   -٥ 
و قربان صدقه خودشان مي روند!

جايزه دادن در مسير موفقيت نه تنها يک عمل ترغيب 
کننده به حساب مي آيد بلکه گاهي اوقات با قراردادن 
اهداف کوچک تر در طول مسير موفقيت، قادر خواهيد بود 
حرکتي انفجاري در مسير خود به سمت پايان راه ايجاد 
کنيد. اين کار دقيقا نمونه آشکاري از اين است که چگونه 

مسير را با موفقيت به پايان برسانيد.

٦- باهدف و عامدانه کار مي کنند
فعاليت هاي کارآفرين هاي موفق با يک قصد عامدانه 
در وراي اهداف آنان توام شده است. اين کار به آن ها 
اجازه مي دهد تا از اينکه در طول مسيرشان متوقف شوند، 
و مشخص  واضح  مقصود  داشتن يک  کنند.  جلوگيري 

باعث باالرفتن و جاري شدن انرژي شما مي شود.

٧- قبل از آمادگي ، شروع به کار مي کنند
اين نکته اي است که «ماري فرلو» يکي از سخنرانان 
بزرگ حوزه موفقيت، مدام بر آن تاکيد دارد، زيرا هنگامي 
براي  براي زمان مناسب صبر مي کنيم، درواقع  ما  که 
چيزي غيرممکن صبر مي کنيم. حتي اينکه هنوز دست 

تان خالي است و مي خواهيد با اين حال مشغول به کار 
شويد، به نوبه خود عالي است.

٨- شاه يک شطرنج هستند و نه مهره سرباز آن
کارآفرين هاي موفق تحرکات و طرح و نقشه هاي قابل 
توجهي را براي تمام حاالت محتمل طراحي مي کنند. 
پروژه  ماحصل  و  خروجي  به  را  خود  توجه  تمام  ها  آن 
اختصاص مي دهند و از اين رو مي توانند آن پروژه را 
کنترل و رهبري کنند. اين ويژگي به آن ها اجازه مي دهد 

که جنبشي قابل توجه ايجاد کنند.

٩- وقت شان را براي شبکه هاي اجتماعي 
هدر نمي دهند

فقط  گوناگون،  ارتباطي  از طريق  موفق  کارآفرين هاي 
کنند. مي  استفاده  خود  منفعت  و کسب  نياز  رفع   براي 

اين کار وقت پرارزش آنان را هرگز هدر نمي دهد.

١٠- فکري باز دارند و تنها به دور و بر خود 
فکر نمي کنند

در جهان کنوني، اکثر ميلياردرهاي موفق همان ٢٤ ساعت 
شبانه روز و همان دسترسي به اطالعاتي را دارند که بقيه 
آدم ها نيز دارند؛ اما تفاوت آن ها با ديگران اين است که 

بيش از هر کس ديگري متفاوت با بقيه فکر مي کنند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

اين از خبرهاى آن شهرهاست كه آن را بر تو حكايت مى كنيم بعضى از آنها [هنوز] 
بر سر پا هستند و [بعضى] بر باد رفته اند. سوره هود، آيه 100

حديث روز  

من آخرين وصّى پيغمبر خدا هستم به وسيله من بالها و فتنه ها از آشنايان و شيعيانم دفع و برطرف خواهد شد.
امام زمان (عج)

سبك زندگى

10 عادت مشترك كارآفرينان براى موفق شدن

خودتان را زير نظر بگيريد

به  مته  زياد  بدهيد،  انجام  بايد  که  کاري  سر  بر  آيا 
آيا بخش کمال گراي  يا خير؟  خشخاش مي گذاريد 
ذهن شما دستش را به چانه اش زده و با نگاهي قضاوت 
گرانه شما را تماشا مي کند؟ در چنين شرايطي دست نگه 
داريد و از خودتان بپرسيد که آيا دارم براي رسيدن به 

استانداردهاي خيلي باال، خودم را آزار مي دهم؟
در صورتي که کار شما به خوبي پيش رفته ولي هنوز 
ايده آل نيست، توصيه مي کنم عمدا آن را کنار بگذاريد 
يا تحويل بدهيد. ممکن است در ابتدا احساس بدي پيدا 

کنيد اما به راحتي اش مي ارزد.
کمال گرايي به جز اين که احساس خوبي مثل برتر بودن 
نسبت به ديگران در شما ايجاد کند، چه سودهايي براي 
زندگي تان داشته است؟ در زندگي تان بگرديد و صادقانه 
بررسي کنيد که کمالگرايي چه تاثيري روي زندگي تان 
گذاشته است.گاهي براي اين که بتوانيد راحت تر پديده 
هاي غيرکامل محيط اطراف تان را تحمل کنيد، کمي 
خرابکاري کنيد و بعد احساسات و افکاري را که از ذهن 

تان مي گذرد، بررسي کنيد.
تان  اتاق  از  يا گوشه اي  از ميز کار  مثال يک بخش 
را کثيف و نامرتب باقي بگذاريد و سعي کنيد که اين 
شرايط را تحمل کنيد. مي توانيد ظرف هاي غذا را براي 
مدتي نشسته باقي بگذاريد و در مقابل ميل به شستن 

آنها مقاومت کنيد.
تحمل کردن اين شرايط مثل ورزش کردن، به مرور 
چيزهايي  تحمل  براي  را  شما  توانايي  و  قدرت  زمان 
چيز)  همه  تقريبا  (يعني  نيستند  کامل  زندگي  در   که 

باالتر مي برد.

گفتم كه تو اي ستاره برمي گردي
هر لحظه به يك اشاره برمي گردي

بيچاره دلم خيال مي كرد كه تو
با خواهش من دوباره بر مي گردي

جدول 3361

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

 نيز نوعي خوشبختي است.

نبردهاي زندگي هميشه به نفع قويترين ها
 پايان نمي پذيرد بلكه دير يا زود برد

 با آن كسي است كه بردن را باور دارد

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

تجربه كنيد.    09158668002

شركت پخش مواد غذايى 
براى كادر ادارى و فروش خود از 
افراد با سابقه دعوت به همكارى 
مى نمايد و به افرادى كه از ابتدا 
مى خواهند كار بازاريابى را تجربه 
نمايند، آموزش الزم را تدريس 

مى نمايد. 
حسابدار  يك نفر / مرد يا زن
بازارياب 10 نفر / مرد يا زن

     32322802
    09155619386

09150069386

دوخت انواع سلفون 
با نازل ترين قيمت

09158651230- 32434372

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

1- وانت تويوتا 3F مدل 1379، رنگ 
سفيد، بيمه 95/4، تازه تعمير، فنى و بدنه 

عالى  فى: 40 ميليون  فقط نقد 
2- سوارى نيسان پاترول4 درب، 4 

سيلندر، دوگانه سوز، سبز يشمى و كرم 
مدل 79 ، بدون پوسيدگى ، موتورى سالم 

فى: 23 ميليون  فقط نقد
3- خودروى رونيز مدل 88 ، بسيار تميز 

كاركرد 170 هزار ، بيمه 95/3  
نوك مدادى فى: 46 ميليون فقط نقد 

معاوضه و اقساطى نداريم فقط نقد 
 تخفيف جزيى پاى معامله
09151650160

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

ماشين وانت با راننده براى حمل 
مصالح با حقوق ماهيانه 500/000 
تومان نيازمنديم.  09151609542

به يك نيروى ساده آقا 
نوجوان براى كار در غذاى آماده 

نيازمنديم.
(ترجيحا داراى گواهينامه موتور)

09155624508

يك شركت معتبر ساختمانى به يك 
نفر خانم با روابط عمومى باال و مسلط

 به آفيس به صورت دو شيفت 
نيازمند است.

آدرس شركت: بلوار شعبانيه
09105706375 - 32313289

يك شركت معتبر 
ساختمانى و تاسيساتى 

به مهندس عمران - برق - مكانيك 
با حداقل 7 سال سابقه كارى 

نيازمند مى باشد.
متقاضيان مى توانند رزومه كارى 

خود را به آدرس ايميل
birjand.shahre.man@gamail.com 

 ارسال و يا به شماره 
05632235015 فاكس نمايند.

به نيروى ساده و نيمه ماهر MDF كار 
براى كار در كارگاه نيازمنديم.

 32310242 - 09151632632 شهابى

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

تهران  كباب به علت تغيير شغل با قيمت 
استثنايى به فروش مى رسد.  فى: 45 ميليون 
تومان   09151613628- 09351614718

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى شود. 

09361855710

فروش پرايد مدل 85
09156684287 

فروش مغازه پوشاك
 با موقعيت عالى - نقد و اقساط

09392498960

فروش فورى دهكده اى كامال اختصاصى 
در دامنه كوه باقران فاصله تا شهر حدود 

12 كيلومتر ، 2 هكتار زمين به همراه قنات 
با آبدهى خوب ، چشم انداز بسيار عالى و 

آينده دار به علت مهاجرت ، 10% زير قيمت 
كارشناسى     09379428082

فروش
دو قطعه زمين درختكارى شده ، 1500 
و 3000 متر واقع در دشت بجد با آب 

چاه عميق ، داراى استخر ، قطره اى 
 برق ، 30 متر خانه مسكونى
09365611604 - حسينى

فروش خودروى رونيز مدل 88 بسيار تميز 
كاركرد 170 هزار ، بيمه  95/3، نوك مدادى 
فى: 46 ميليون "فقط نقد" 09131116229

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم
 فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

با 15% تخفيف

سجادشهر، حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)

32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جديد
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اخبار ورزشى

قدس آنالين : دانشمندان دريافتند که مصرف غذاهاي خانگي باعث کاهش خطر ابتال به ديابت نوع ۲ به ميزان ۱۳ درصد مي شود. مصرف غذايي که در 
منزل آماده و پخته شده است، سالم ترين راه براي تأمين نياز بدن به مواد غذايي است و در عين حال، خطر ابتال به ديابت نوع دو را ندارد. اگر چه بعضي از 
افراد مبتال به ديابت نوع دوم نياز به مصرف انسولين پيدا مي کنند؛ اما غالبًا شروع مصرف انسولين پس از عدم پاسخ به درمان با قرص هاي خوراکي است.

راهى آسان براى در امان ماندن از ديابت 

برترين مواد غذايى ضد سرطان را بشناسيد!

6

فوايد مصرف خرمالو
 

سالمانه: ويتامين E موجود در خرمالو منجر به 
بدن  از  سم زدايي  و  آزاد  راديکال  شدن  خنثي 

مي شود. عالوه بر اين، خرمالو، حاوي ويتامين 
E و همچنين ويتامين A و کاروتن بااليي است 
کمک  بينايي  تقويت  و  پوست  طراوت  به  که 
مي کند و به دليل مزاج معتدل و تري که دارد، 

تقويت کننده معده است.  خرمالو ميوه اي کامال 
اشتهاآور است و مصرف آن به جهت رشد و نمو 

در کودکان بسيار موثر است.

برترين مواد غذايى
 ضد سرطان را بشناسيد!

سالمت نيوز: مقابله با سرطان با مصرف ميوه ها 
و سبزيجات رنگي: ميوه ها و سبزيجات سرشار 
چه  هر  و  هستند  ضدسرطان  غذايي  مواد  از 
رنگ آنها بيشتر باشد خاصيت ضدسرطاني آنها 

بيشتر است. سبزيجات متنوعي مثل سبزيجات  
سبز پررنگ و قرمز و نارنجي را در رژيم غذايي 
از  از فوالت:  تان بگنجانيد. مواد غذايي سرشار 
منابع خوب فوالت مارچوبه و تخم مرغ هستند. 
انواع لوبيا و تخم آفتابگردان و  اين ويتامين در 
هم  کاهو  و  اسفناج  مثل  سبز  برگ  سبزيجات 
يافت مي شود. بهترين راه دريافت فوالت مصرف 
قرص هاي ويتامين نيست بلکه مصرف ميزان 
کافي ميوه ها و سبزيجات و غالت کامل است. 
خواص ضدسرطاني گوجه فرنگي: تحقيقات ثابت 
کرده است که خوردن گوجه فرنگي خطر ابتال به 
سرطان هايي مثل سرطان پروستات را کاهش 
مي دهد. خواص ضدسرطاني انگور: انواع انگور 
و آب آن مخصوصا انگور بنفش و قرمز حاوي 
آنتي  حاوي  ريزوراترول  هستند.  «ريزوراترول» 
است.  ضدالتهابي  مواد  و  قوي  هاي  اکسيدان 
مطالعات نشان داد که مصرف انگور جلوي نوعي 
 آسيب که باعث تشديد سرطاني شدن سلول ها 
مي شود را مي گيرد. سبزيجات برگ سبز تيره: 
و  کاهو  و  کلم  مثل  تيره  سبز  برگ  سبزيجات 
کاسني و اسفناج و خانواده چغندر حاوي ميزان 
زيادي فيبر و فوالت و کارتنوئيد هستند. اين مواد 
از ابتال به سرطان هاي دهان و حنجره و لوزالمعده 

و ريه و پوست و شکم جلوگيري مي کنند.

تخمه كدو سرشار از ويتامين 

کلسيم،  پتاسيم،  از  سرشار  کدو  تخم  شهرخبر: 
فسفر، منيزيوم، روي و سلنيوم است و هرکدام 
از  جلوگيري  در  اساسي  نقش  ترکيبات  اين  از 
فشار  کاهش  عروقي،  و  قلبي  هاي  بيماري 

و  اي  روده  عفوني  هاي  بيماري  باال،   خون 
که  معتقدند  پزشکان  دارد.  مثانه  هاي  عفونت 
تخم کدو از سرطان پروستات و مثانه جلوگيري 
مي کند. کدو مقدار زيادي ويتامين E و A دارد 

و به همين دليل ضدسرطان به خصوص سرطان 
هاي پروستات و مثانه محسوب مي شود.

آفت دهان درمان دارد؟
 

 شهرخبر: استرس و يا آسيب بافتي مي تواند باعث 

ايجاد زخم هاي عودکننده و دردناک مخاط دهان 
شود که به آفت دهان معروف هستند اين زخم ها 
را  آشاميدن  و  خوردن  اوقات  بعضي  دهان  در 
سخت و دردناک مي کند. شکل کلي اين زخم ها 

گرد يا بيضي است که به رنگ زرد خاکستري 
با حاشيه قرمز و تا حدي برجسته ديده مي شود 
محل شايع آن پشت لب ها – مخاط گونه، کف 
دهان؛ زير و کناره هاي زبان است. اگر بخواهيم 
به صورت سنتي اين آفت دهان را از بين ببريم با 
آب انار دهان را شست و شو مي دهيم و از رب 
انار هم استفاده مي کنيم که اين کار به بهبود 
کمک  دهان  آفت  و  دهاني  زخم هاي  التيام  و 
اجتناب  مواردي همچون  رعايت  با  اما  مي کند. 
از مصرف غذاهايي که دهان را ملتهب مي کند 
از  اجتناب  همچنين  و  اسيددار  ميوه هاي  مانند 
جويدن آدامس که در هنگام آفت زدگي باعث 
التهاب آفت مي شود مي توان زودتر از شر آفت ها 
رهايي يافت البته استفاده از مسواک هاي نرم و 
نخ دندان تأثيرات بسزايي در بهبود سريع آفت 
گوجه  پرتقال،  ليمو،  فلفل،  مصرف  دارد.  دهان 
فرنگي، رب گوجه فرنگي، توت فرنگي، شکالت 
کند.  مي  تشديد  را  دهان  آفت  ايجاد  گردو  و 
مواد  گنجاندن  ماست،  روزانه  و  مرتب  مصرف 
غذايي سرشار از آهن، اسيد فوليک، و ويتامين 
ب ١٢ در رژيم غذايي موجب از بين رفتن آن 
مي شود. استفاده از مواد غذايي همچون شکالت 
و آجيل، استرس هاي محيطي و مواد شيميايي از 

ديگر عوامل مؤثر در بروز آفت دهان است.

ايستگاه سالمت

حوادث

تيرانداز خراسان جنوبى
 مدال برنز را بر گردن آويخت

فارس: در دور دوم مسابقات برترين هاي المپياد ورزشي 
خواهران بسيج گراميداشت روز ١٣ آبان و يادواره شهيد 
طيبه واعظي، نماينده خراسان جنوبي خوش درخشيد. 
در اين رقابت ها بيش از ٣٥٠ ورزشکار بسيجي از ٢٨ 
استان کشور در پنج رشته ورزشي تيراندازي، تيروکمان، 
جودو، کاراته و دووميداني از ١٦ تا ١٩ آبان ماه جاري در 
مجموعه هاي ورزشي پنج آذر و آفتاب تهران با يکديگر 
به رقابت پرداختند.در رشته تيراندازي با تپانچه بادي 
المپياد ورزشي خواهران بسيجي کشور، منيژه زارع از 
يزد قهرمان شد، زهره صادقي از يزد نايب قهرماني را 
از آن خود کرد و سيده منيژه رضوي از خراسان جنوبي با 
کسب مدال برنز بر سکوي سوم ايستاد. رضوي، تيرانداز 
نوجوان استان در رشته تپانچه بادي چند مقام قهرماني 
مسابقات استاني و منطقه اي را در پرونده ورزشي خود 
مرحله اي  سه  فصلي  مسابقات  در  همچنين  و  دارد 
(بهاره، پاييزه و زمستاني) تيراندازي آزاد کشور با کسب 
مدال نقره رقابت ها بر سکوي نايب قهرماني ايستاده و 

چند بار نيز به اردوي تيم ملي دعوت شده است.

نخستين خانه پينگ پنگ شهرستان 
زيركوه افتتاح شد

فارس: در راستاي اجراي سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش، نخستين خانه پينگ پنگ شهرستان زيرکوه 
افتتاح شد. با حضور مدير آموزش و پرورش  شهرستان و 
جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي 
سند تحول بنيادين و اسناد باالدستي آموزش و پرورش 
و پيگيري هاي مدير پژوهش سراي دانش آموزي دکتر 
گنجي، نخستين خانه پينگ پنگ شهرستان افتتاح شد. 
مهدي پور با اشاره به اهداف راه اندازي خانه پينگ پنگ، 
اظهار کرد: اين خانه ورزش با توجه ويژه به ورزش در 
کنار پژوهش و تحقيق، افزايش احساس اعتماد به نفس، 
تقويت اراده، تقويت قدرت تمرکز، افزايش دقت عمل، 
بهبود عکس العمل فکري و جسمي، باال بردن قدرت 
خالقيت  و به طور کلي تقويت قواي ذهني دانش آموزان 

با استعداد شهرستان زيرکوه راه اندازي شده است. 
  

برگزارى نخستين كارگاه آموزش 
ورزش كبدى در فردوس

از  فردوس  جوانان  امور  و  ورزش  اداره  رئيس  فارس: 
در  کبدي  ورزش  آموزش  کارگاه  نخستين  برگزاري 
براي  کرد:  اظهار  مهران پور  داد.  خبر  شهرستان  اين 
دوره  يک  استان  دانشگاه هاي  سطح  در  نخستين  بار 
کارگاه آموزش کبدي با کمک و همکاري اداره ورزش و 
امور جوانان فردوس و دانشگاه پيام نور براي عالقمندان 
خواهر و برادر برگزار مي شود.وي از اعطاي گواهي پايان 
دوره به شرکت کنندگان خبر داد و گفت: اين کارگاه 
مجموعه  رزمي  سالن  در  آبان ماه   ٢٢ جمعه  آموزشي 

ورزشي شهيد درخشان فردوس برگزار مي شود.

خواستگار قالبى دستگير شد

يزد گفت:  استان  فتا  پليس  باشگاه خبرنگاران: رئيس 
چندي پيش خانمي با در دست داشتن مرجوعه قضايي 
مبني بر انتشار تصاوير خصوصي اش در فضاي مجازي 
توسط فرد ناشناسي اعالم شکايت کرد. شاکي گفت: 
مدتي قبل در فضاي مجازي با فرد ناشناسي آشنا شدم 
و تعدادي از تصاوير خصوصي ام را در اختيارش قرار دادم 
و متوجه شدم كه عكس هاي خصوصي ام در فضاي 
با  افزود:  رضايي،  است.سرهنگ  شده  منتشر  مجازي 
تالش ماموران متهم شناسايي و دستگير شد. متهم با 
دادن وعده ازدواج، تصاوير خصوصي افراد را دريافت و با 
تهديد مبني بر انتشار اين تصاوير، از آنان اخاذي مي کرد. 

روشى متفاوت براى آزار و اذيت 
دوست قديمى

 
باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا استان قم گفت: در 
پي شکايت فردي مبني بر اينکه شخص ناشناسي با 
ايجاد يک آگهي ساختگي و درج شماره تلفن نامبرده 
در سايت هاي اينترنتي باعث ايجاد مزاحمت و سلب 
آسايش براي وي شده است، موضوع در دستور کار 
انجام  از  پس  موالي  سرهنگ  گفته  گرفت.به  قرار 
متهم  کارشناسان،  توسط  تخصصي  و  فني  اقدامات 
شناسايي و دستگير شد.وي افزود:متهم به بزه انتسابي 
خود اعتراف و اذعان کرد به دليل خصومت شخصي 

قصد آزار و اذيت شاکي را داشتم.

توقيف خودروى سمند با 19 ميليون 
ريال خالفى در بيرجند

فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي 
از توقيف خودروي سمندي با ١٩ ميليون ريال خالفي 
رضايي  سرهنگ  داد.  خبر  ماموران  توسط  بيرجند  در 
گفت: ماموران حين کنترل وسايل نقليه سواري، خودروي 
سمندي را به دليل تخلفات رانندگي براي اعمال قانون 
متوقف مي نمايند که در استعالم از سيستم اجرائيات پليس 
راهور مشخص شد خودروي مذکور داراي خالفي بيش از 
١٩ ميليون ريال است. برابر قانون، پليس از ادامه حرکت 
ريال خالفي جلوگيري  ميليون  باالي ١٠  خودروهاي 

مي کند که اين خودرو نيز مشمول اين قانون بوده است.

سرقت با اسلحه قالبى

تابناک: سارق که يک فندک طرح اسلحه را در زير لباس 
خود مخفي کرده بود وارد يک مغازه سوپر مارکت شد و 
از مالک آن خواست در ازاي کشيدن کارت با دستگاه 
بدهد  او  به  نقد  وجه  تومان  هزار  صد  خوانش  کارت 
فروشنده وقتي پول ها را روي ميزش گذاشت متوجه 
شد سارق اسلحه اي را در دستش مي فشرد. سارق به 
سرعت پول ها را برداشت و متواري شد.چند لحظه بعد 
زن جواني با مراجعه به مغازه مالباخته مدعي شد کيفي را 
هنگام تعقيب و گريز او و سارق يافته است که مالباخته با 
ديدن محتويات آن پي برد کيف متعلق به سارق مسلح 

است. پليس متهم را شناسايي و دستگير کرد.

نجات نوجوان 14 ساله بعد از 58 
ساعت سرگردانى در كوهستان

در  يکشنبه  روز  از  که  ساله  نوجوان ١٤  يک  فارس: 
سرانجام  بود،  سرگردان  خورموج  در  بنگه  ارتفاعات 
صبح ديروز توسط امدادگران هالل احمر نجات پيدا 
کرد. سخنگوي سازمان امداد و نجات گفت: ساعت ٨ 
صبح يکشنبه هفدهم آبان مان اعضاي يک خانوده با 
مراجعه به شعبه خورموج امداد و نجات، از مفقود شدن 
فرزندشان در ارتفاعات بنگه و کوه «گله زردي» خبر 
در  جستجو  عمليات  امدادگران  افزود:  دادند.مرتضوي 
کوهستان هاي منطقه را آغاز کرده و سرانجام بعد از ٥٨ 

ساعت موفق شدند اين نوجوان ١٤ ساله را پيدا کنند.

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

نصب و تعمير  
 لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519

ايزوگام سليمانى 
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بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23

دستگاه ساب سيار  اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538

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

محمد رسول ا... (ص)مزار شريفاكران فيلم
ساعات  شروع 

14:3020:00   16:15    18سانس  ها

32222636056تلفن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 

و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 
را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
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گلشن- رئيس فرودگاه طبس با اشاره به پيگيرى براى افزايش پرواز تهران - طبس و بالعكس به 3 روز در هفته، گفت: در حال حاضر پرواز 
تهران - طبس و بالعكس، يكشنبه و سه شنبه هر هفته، ساعت 9:10 از مبدأ تهران و ساعت 11:15 از مبدأ طبس انجام مى شود. صولتى  اظهار 
كرد: پرواز تهران - طبس و بالعكس پيش از اين روزهاى سه شنبه و پنج شنبه انجام مى شده كه اكنون پرواز پنج شنبه به يك شنبه انتقال يافته، اما 

پرواز روز سه شنبه تغييرى نكرده است. وى بيان كرد: افزايش پرواز تهران - طبس و بالعكس به 3 روز در هفته هم در حال پيگيرى است.

رونمايى از طرح پرواز طبس - تهران به 3 روز در هفته افزايش مى يابد
كتابت قرآن كريم در بيرجند

ايرنا- مسئول نهاد كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
از رونمايى طرح كتابت قرآن كريم همزمان  بيرجند 
با هفته كتاب و كتابخوانى در كتابخانه سعيدى اين 
طرح  اين  افزود:  روز  زاده  كاظم  داد.  خبر  شهرستان 
براى نخستين بار همزمان با هفته كتاب و كتابخوانى 
اعضاى  گفت:  وى  شود.  مى  رونمايى  بيرجند  در 
كتابخانه هاى استان با هر هدف و نيتى كه دارند مى 
توانند با انتخاب خود صفحه اى از قرآن را انتخاب و 
هر  پايين  اينكه  بيان  با  بپردازند. وى  آن  نگارش  به 
صفحه اسم نگارنده و يكى از شهدا درج خواهد شد، 
اضافه كرد: پس از اتمام كتابت قرآن، اين قرآن دست 
نوشته به صورت موزه اى در كتابخانه سعيدى بيرجند 
نگهدارى خواهد شد. وى يادآور شد: بعد از اتمام كتابت 
قرآن كريم، كتابت نهج البالغه و صحيفه سجاديه نيز 

به همين صورت انجام مى شود.

تبلور علم همراه با عمل 
در كردار آيت ا... عبادى ملموس بود

سپاه  در  فقيه  ولى  نمايندگى  مسئول  فارس- 
آيت ا... عبادى  انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى گفت: 
آخرين  تا  مختلف  موقعيت هاى  در  عمل  با  همراه 
ناب  اسالم  واليت،  تحكيم  مسير  در  عمر  لحظات 
و ارزش ها در جامعه اسالمى كوشيد. حجت االسالم 
سيداحمد  آيت ا...  گراميداشت  مراسم  در  نوفرستى 
عالم  پيكر  تشييع  در  مردم  گسترده  حضور  عبادى، 
بزرگوار پرورش يافته اسالم ناب محمدى را گوياى 
مردم  با  بزرگوار  اين  ارتباط  و  شخصيت  عظمت 
از كسى جز خدا  عبادى  آيت ا...  افزود:  دانست. وى 
خدا  كه  بود  رسيده  حقيقت  به  و  نداشت  هراسى 
كفايت همه امور را مى كند. وى با اشاره به جايگاه 
ايشان در منظر حجت االسالم قرائتى، ادامه داد: آن 
عالم همراه با عمل در موقعيت هاى مختلف از جمله 
جهاد تا آخرين لحظات عمر در مسير تحكيم واليت، 
و  كوشيد  اسالمى  جامعه  در  ارزش ها  و  ناب  اسالم 

فرزند شهيدش شاهد بر اين مدعاست.

طرح برخورد با موتور سواران متخلف
 در شهرستان درميان

رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  درميان-  وحدت 
موتورسوارن  با  برخورد  اجراي طرح تشديد  از  درميان 
متخلف در اين شهرستان خبر داد و گفت: 31 دستگاه 
موتورسيكلت به دليل حركات مخاطره آميز و نداشتن 
مدارك توقيف شدند. غضنفرى با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: هدف اصلي پليس در اين طرح افزايش احساس 
تلفات  امنيت شهروندان، همچنين كاهش  و  آسايش 
جاني و مالي راكبين موتور سوار است. وى ادامه داد: 
ساز شهر  حادثه  نقاط  در  استقرار  با  انتظامي  مأموران 
تعداد  و  داده  تذكر شفاهي  موتورسوارن  از  تعدادي  به 
31 دستگاه موتورسيكلت متخلف و فاقد مدارك الزم 
را كه با حركات مخاطره آميز موجبات سلب آسايش 
شهروندان را ايجاد كرده بودند برخورد و وسيله نقليه آنان 
توقيف شد. وى به دو مشكل مهم رانندگى و ترافيك در 
درميان اشاره كرد و گفت: در شهرستان درميان مشكل 
عمده در دو بحث است يكى اينكه برخى در برابر قانون 
لجبازى مى نمايند و فكر مى كنند كه قانون مزاحم 
آنهاست و ديگرى افراد ذى نفوذى هستند كه انتظار 
دارند كه نبايد جريمه شده و بايد با ديگران فرق داشته 
رانندگى  تصادف  آمار  كاهش  كرد:  اضافه  باشند. وى 

نيازمند مشاركت همه دستگاه هاست.

توزيع سبد كاال ميان 818 نفر
 از مددجويان امداد بشرويه

بشرويه  خمينى  امام  امداد  كميته  مدير  خبر-  گروه 
ايتام،  از  نفر   818 بين  نقد  وجه  و  كاال  سبد  گفت: 
زنان بى سرپرست خانوار و سادات تحت پوشش اين 
نهاد توزيع شد. برمك اظهار كرد: اين سبد در راستاى 
ترويج فرهنگ انفاق و نيكوكارى توزيع شد كه شامل 
همچنين  و  بوده  چاى  و  قند  خرما،  روغن،  برنج، 
كاالهاى توزيع شده شامل مانتو و كفش است. برمك 
تصريح كرد: ارزش سبدهاى غذايى و كاالهاى اهدا 
ضمن  وى  است.  ريال  ميليون   593 از  بيش  شده 
قدردانى از توجه ويژه مؤسسه خيريه انصارالحجه(ع) 
و  ميليون  مبلغ 444  افزود:  نيازمند،  اقشار  به  مشهد 

600 هزار ريال نيز وجه نقد به آنان اهدا شد.

آموزش مربيان فنى سامانه جامع 
انتخابات در خراسان جنوبى آغاز شد

استاندارى  اطالعات  فناورى  دفتر  معاون  ايرنا- 
سامانه  فنى  مربيان  آموزش  گفت:  جنوبى  خراسان 
جامع انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى به صورت 
ويدئو كنفرانس همزمان با مراكز ساير استان ها آغاز 
شد. شفيعى روز سه شنبه در حاشيه اين كالس گفت: 
فناورى  مسئوالن  از  نفر   22 آموزشى  دوره  اين  در 
جنوبى  خراسان  تابعه  هاى  فرماندارى  اطالعات 
به  آموزش  فرايند  اينكه  بيان  با  وى  دارند.  حضور 
صورت صوتى و تصويرى از طريق ويدئو كنفرانس 
فناورى  مسئوالن  از  نفر   400 حدود  گفت:  است، 
نحوه  فرآيند  فراگيرى  حال  در  ها  استان  مراكز  در 
برگزارى انتخابات به صورت الكترونيكى هستند. وى 
ادامه داد: شركت كنندگان در اين دوره آموزشى بعد 
از فراگيرى آموزش هاى الزم از هفته آينده آموزش 

كاربران شهرستانى را آغاز خواهند كرد. 

خون جوانان و داوطلبان نهبندانى
 در رگ هاى نيازمندان

فارس- رئيس جمعيت هالل احمر نهبندان از اهداى 
118 واحد خون به مناسبت سالروز تشكيل سازمان 
اين  احمر  هالل  جمعيت  اعضاى  توسط  جوانان، 
شهرستان به نيازمندان خبر داد. رضايى با بيان اينكه 
امر خداپسندانه  اين  از اعضاى جمعيت در  نفر   130
اعضاى  از  نفر  تعداد 100  اين  از  كه  كردند  شركت 
داوطلبان و 18 نفر از اعضاى جوانان جمعيت هالل 
احمر اين شهرستان بوده اند. وى هدف از اين برنامه را 
فرهنگ سازى بين اعضاى جوان جمعيت در راستاى 
رسيدن به اهداف بشر دوستانه و كمك به نيازمندان، 
ارتقاى سطح سالمت جامعه و ترويج فرهنگ اهداى 

خون به نيازمندان دانست.

اجراى طرح پيشگيرى از سيل
 در شهرستان درميان

اينكه  بيان  با  درميان  شهرستان  فرماندار  تسنيم- 
دستگاه هاى اجرايى شهرستان براى مقابله با بحران 
آمادگى الزم را دارند، گفت: طرح پيشگيرى از سيل در 
شهرستان درميان اجرا مى شود. بشيرى زاده در جمع 
مسئوالن مديريت بحران شهرستان درميان با اشاره 
به آمادگى دستگاه هاى اجرايى شهرستان در مقابله با 
بحران اظهار كرد: هماهنگى هاى به موقع و آمادگى 
در شرايط حادثه باعث كاهش تلفات و خسارات خواهد 
بود. وى بيان كرد: پيش بينى و پيشگيرى 2 اصل مهم 
در مديريت بحران است و وقتى مى توان عملكرد را 
در اين زمينه موفق دانست كه اين دو اصل مهم و 
اساسى رعايت شده باشد. فرماندار درميان با تأكيد بر 
با سيالب ها  مقابله  در  آمادگى دهياران و شهرداران 
گفت: بازگشايى مسير سيل ها و تقويت سيل بندها بايد 
مورد توجه جدى قرار گيرد. وى جانمايى المان هاى 
دوره هاى  برگزارى  شهرها،  در  اضطرارى  اسكان 
پرورش،  و  آموزش  و  احمر  هالل  توسط  تخصصى 
بازديد  و  برق  از قطع آب و  براى جلوگيرى  آمادگى 
از پل ها و موانع را از مهم ترين اقدامات اعضاى ستاد 

مديريت بحران اعالم كرد.

طرح تعالى بسيج سازمان صدا و سيما 
در هفته بسيج رونمايى مى شود

گفت:  سيما  و  صدا  سازمان  بسيج  رئيس  ايرنا- 
همزمان با هفته بسيج طرح تعالى بسيج اين رسانه 
ملى رونمايى مى شود. عاطفى روز دوشنبه در شوراى 
مديران مركز صدا و سيماى استان خراسان جنوبى 
گفت: هدف از اين طرح توليد برنامه ها با قالب ها و 
موضوع نقش مردم در نظام جمهورى اسالمى ايران 
است. وى با بيان اينكه اين طرح براى اولين بار در 
اين  گفت:  رسيد،  تصويب  به  سيما  و  صدا  سازمان 
طرح پيوست جديد توليدات مراكز صدا و سيماست 
مرحله  و  دهد  مى  افزايش  را  توليدات  تعهدات  كه 

نخست اين طرح با مشاركت سپاه اجرا مى شود.

معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى استاندار خراسان جنوبى 
به  ترديد  جوانان  براى  متناقض  رفتار هاى  اينكه  بيان  با 
را  مسئوالن  رفتار هاى  از  بعضى  گفت:  مى آورد،  وجود 
در  حسينى  فارس،  گزارش  به  كرد.  هضم  نمى توان 
استان،  فرهنگى  و  اجتماعى  امور  تخصصى  كارگروه 
مشكالت  حل  براى  مى خواهند  كه  كسانى  كرد:  اظهار 
اجتماعى و فرهنگى كمك كنند بايد درك درستى از اين 
ابعاد  به  ادامه داد: مسئوالن  باشند. وى  مشكالت داشته 
مسئله توجهى ندارند و آسيب ها را نمى شناسند و براى 

حل آسيب ها رفتار كامًال ادارى دارند. 
معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى استاندار گفت: مقابله با 
آسيب هاى فرهنگى و اجتماعى بخشى كشورى و بخشى 
با  دارد. حسينى  نياز  ملى  اراده  به  همه  اما  است  استانى 
در  كرد:  تصريح  جنوبى،  خراسان  شدن  استان  به  اشاره 
خراسان جنوبى خيلى از مشكالت به چشم مى آيد كه بايد 
با سياست با آن برخورد شود. وى افزود: بايد آسيب هاى 
آن  با  برنامه  با  و  شود  ريشه يابى  اجتماعى  و  فرهنگى 

برخورد كنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم. 
مهم ترين  از  يكى  مسئوالن  صداقت  كرد:  اظهار  حسين 

به  هميشه  بايد  كه  است  رفتارهايى  تأثيرگذارترين  و 
افزود: در بعضى  باشد. وى  الگو مدنظر مسئوالن  عنوان 
از برنامه ها فشار هاى جانبى آن قدر زياد است كه برنامه 
اينكه  به  اشاره  با  وى  داد.  انجام  نمى توان  را  اصلى 
رفتار هاى متناقض براى جوانان ترديدى به وجود مى آورد، 
خاطرنشان كرد: بعضى از رفتار هاى مسئوالن را نمى توان 

هضم كرد و دليلى براى آن يافت.

دستگيرى بزرگترين هكر كشور در خراسان جنوبى

رئيس پليس فتا خراسان جنوبى نيز گفت: بزرگترين هكر 
جاى  كه  است  شده  دستگير  جنوبى  خراسان  در  كشور 
تأسف دارد براى بعضى از مسئوالن با توجه به اينكه علم 

و آگاهى بااليى را دارند اما بازهم فريب مى خورند. 
سيد غالمرضا حسينى اظهار كرد: فضاى مجازى حقيقى تر 
از فضاى حقيقى است. وى ادامه داد: معضل تكدى گرى، 
اعتياد و النه نشينى در همه جا هاى كشور وجود دارد اما 
در استان خراسان جنوبى پيك جرم در شمال شهر بيشتر 
افزود:  صلح،  و  علم  جهانى  روز  به  اشاره  با  وى  است. 
آگاهى و  به علت عدم  بيشترين كاربران فضاى مجازى 

كنجكاوى دچار جرم مى شوند.
تا  هفت  سنين  از  مجازى،  فضاى  در  داد:  ادامه  حسينى 
45 سال وجود دارد كه 75ميليون كاربر در حال فعاليت 
 OTT شبكه هاى  از  نفر  13ميليون  متأسفانه  و  هستند 
استفاده مى كنند. وى با اشاره به اينكه ارقام و آمار جرايم 
كرد:  تصريح  نمى گيرد،  قرار  مردم  اختيار  در  درستى  به 
كاربران فضاى مجازى افرادى با سن پايين و كسانى با 

علم هستند كه فريب مجرمان را مى خورند.
هكر  بزرگترين  افزود:  جنوبى  خراسان  فتا  پليس  رئيس 
جاى  كه  است  شده  دستگير  جنوبى  خراسان  در  كشور 
اينكه  به  توجه  با  مسئوالن  از  بعضى  براى  دارد.  تأسف 
علم و آگاهى بااليى را دارند اما باز هم فريب مى خورند. 
آسيبى  هر  آغاز  مبدأ  خانواده  كرد:  نشان  خاطر  حسينى 
وى  شود.  مديريت  درست  برنامه ريزى  با  بايد  كه  است 
فضاى  جرائم  پرونده هاى  از  برخى  در  اينكه  به  اشاره  با 
در  گفت:  مى شود،  مطرح  خانوادگى  مشكالت  مجازى 
بعضى از اين جرايم پسر از مادرش اخاذى مى كند و اگر 
خانواده تسليم خواسته او نشوند تمام عكس هاى محرمانه 

و خانوادگى را پخش مى كند.

با  اگر  كرد:  كيد  تأ  جنوبى  خراسان  فتا  پليس  رئيس 
پيشگيرى و آموزش نتوانيم جلوى اين آسيب ها را بگيريم 
از اين به بعد فضاى مجازى قشر علمى جامعه را تخريب 
و بيچاره مى كند. حسينى با اشاره به افزايش آمار طالق، 
فضاى  در  اختالفات  علت  به  طالق ها  درصد   80 گفت: 
بى اعتماد  يكديگر  به  نسبت  زوجين  كه  است  مجازى 
دارد كه  از جرايم وجود  افزود: يك سرى  مى شوند. وى 
حذف و هضم نمى شوند بايد با آنها مقابله كرد و حتى يك 
كرد:  تصريح  وى  است.  زياد  ما  براى  ببيند  خسارت  نفر 
آسيب ها  اين  با  مقابله  براى  بايد  كه  رويكردى  نخستين 
انجام شود آشنايى خانواده ها از آسيب هاى فضاى مجازى 
است. حسينى با بيان اينكه همه خوب سخن مى گويند و 
خوب مى نويسند اما در عمل كارى نمى كنند، گفت: پليس 
اين  با  اما  باشد  بايد در آخرين جايگاه  و مقامات قضايى 

شرايط در خط مقدم قرار دارند.

بعضى از رفتار هاى مسئوالن را نمى توان هضم كرد

مشاور وزير جهاد كشاورزى مطرح كرد:

جهش خراسان جنوبى در اجراى آبيارى  نوين
مشاور وزير جهاد كشاورزى گفت: در خراسان جنوبى بالغ 
 بر سه هزار هكتار آبيارى تحت فشار انجام شده كه اين اقدام 
بسيار بزرگ و جهش مورد توجه دولت قرار گرفته است. به 
گزارش مهر، عباس زارع در ديدار با مسئوالن جهاد كشاورزى 
خراسان جنوبى بابيان اينكه اين جهش در استفاده از آبيارى 
تحت فشار در هيچ كشورى نبوده، گفت: با توجه به كاهش 
آب قنوات در خراسان جنوبى، استفاده سه هزار هكتارى از 
آبيارى تحت فشار در اين استان و استفاده از آبيارى موضعى 
يا قطرى با همكارى كشاورزان باعث توجه مسئوالن به 
اين استان شده است. زارع با اشاره به اينكه سعى بر اين 
است كه آبيارى بارانى را محدود كرده و به سمت آبيارى 
قطره اى سوق دهيم، افزود: در سال جارى 32 هزار هكتار 
نوين  آبيارى  با  پايلوت  به صورت  گندم  زير كشت  اراضى 
آبيارى مى شوند. وى تصريح كرد: در سال گذشته يك هزار 
و 300 ميليارد تومان اعتبار براى سامانه هاى نوين آبيارى 
پيش بينى شده بود كه در 200 هكتار از اراضى كشاورزى 

كشور آبيارى تحت فشار انجام شد.

بيش از يك ميليون هكتار از اراضى كشور 
مجهز به سامانه نوين آبيارى است

 700 و  ميليون   8 وجود  از  كشاورزى  جهاد  وزير  مشاور 
هزار هكتار اراضى آبى در كشور خبر داد و گفت: از اين 

ميزان سه ميليون و 200 هكتار اراضى پاياب به سدها،پنج 
كوچك  آبى  منابع  به  پاياب  هكتار  هزار   500 و  ميليون 
اراضى  اين  از  هكتار  هزار   400 و  يك ميليون  هستندو 

تاكنون مجهز به سامانه هاى نوين آبيارى شدند.

كاهش 60 درصدى آب استحصالى 
از قنوات خراسان جنوبى

مدير آب وخاك سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
قنوات  از  آب  مترمكعب   560 استحصال  به  اشاره  با  نيز 
استان در سال هاى گذشته، گفت: اين رقم در حال حاضر 
60 درصد كاهش يافته است. على شفيعى از وجود 11 هزار 
و 740 منبع آبى در استان خبر داد و افزود: از اين منابع 
آبى، يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب استحصال 
ميليون   80 و  ميليارد  يك  اينكه  بابيان  وى  مى شود. 
مترمكعب آب در بخش كشاورزى استفاده مى شود، اظهار 
بايد  استان،  آب  منابع  كميت  و  كيفيت  به  توجه  با  كرد: 
مصرف آب مديريت شود. وى با اشاره به وجود هفت هزار 
و 600 هكتار طرح مطالعه شده در مراحل مختلف، افزود: 

از اين تعداد دو هزار و 800 هزار هكتار آماده اجرا است.
بر  تأكيد  با  نيز  بيرجند  كشاورزى  جهاد  مدير  محمدى 
تخصيص اعتبار براى آموزش بهره برداران، تصريح كرد: 
بايد مباحثى مانند نياز آبى گياه و نگهدارى رطوبت زمين 

به بهره برداران آموزش داده شود.

استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
پروژه  شدن  اجرايى  گفت:  جنوبى   خراسان 
راه آهن از امور زير بنايى و اولويت هاى مهم 
اين استان است كه مسئوالن بايد تالش كنند 

اين پروژه هر چه سريعتر عملياتى شود.
به گزارش ايرنا، همايون نخعى نژاد در پنجمين 
شهرسازى  و  زيربنايى  امور  كارگروه  جلسه 
شدن  اجرايى  با  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان 

به همت و تالش مضاعف  نياز  پروژه كه  اين 
خوبى  اقتصادى  آينده  دارد،  استانى  مسئوالن 
انتظار  امور زيربنايى در  در جهت فراهم شدن 
خراسان جنوبى است. وى اظهار اميدوارى كرد 
از  بسيارى  ها،  تحريم  شدن  برداشته  با  كه 

مشكالت اعتبارى مرتفع شود. 
استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
خراسان جنوبى افزود: مسئوالن استان بايد براى 

اشتغال  ايجاد  و  روستاها  در  جمعيت  پايدارى 
 برنامه ريزى كنند. وى همچنين بر برنامه ريزى

مناسب تر و بهتر در مباحث زيربنايى و تأمين 
و  كرد  تأكيد  استان  صنعتى  هاى  زيرساخت 
راه  آزاد  احداث  و  بزرگراه  افزايش طول  گفت: 

در اين استان بايد دستور كار قرار گيرد.
نخعى نژاد، انتقال آب به خراسان جنوبى را از 
ديگر امور زيربنايى استان ذكر كرد و يادآور شد: 

در اين راستا اقدامات خوبى آغاز شده و بحث 
انتقال آب به استان عملياتى خواهد شد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى خراسان 
جنوبى، اطالع رسانى به مردم در مورد فعاليت 
دستگاه ها را ضرورى دانست و افزود: دستگاه 
ها بايد گزارش مربوط به روند فعلى فعاليت هاى 
برنامه  در  كنند  اعالم  نيز  و  دهند  ارائه  را  خود 

ششم توسعه بايد به چه جايگاهى برسند.

اجرايى شدن پروژه راه آهن از اولويت هاى مهم خراسان جنوبى است

در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
ميليارد   10 وام  درخواست  به  اشاره  با  مجلس 
اين  گفت:  باقران،  سيمان  پروژه  براى  تومانى 
پروژه مى تواند سبب تحول و اشتغال در استان 
شود و در حال حاضر باالى 90 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد. به گزارش وحدت درميان، حجت 
االسالم عبادى  افزود: در سال هاى اخير تمركز 

ويژه اى بر روى صندوق ها، بنياد مستضعفان و 
بنياد بركت قرار گرفت و نتيجه نيز داد. وى با 
اشاره به سفر اخير رئيس بنياد مستضعفان كشور 
اراضى  تكليف  شدن  روشن  گفت:  استان،  به 
موسوى، كلنگ احداث مجتمع ورزشى 4 هزار 
مترى با اعتبار 3 ميليارد تومان سرمايه گذارى، 
شهر  به  زمين  مربع  متر  هزار   350 تخصيص 

اسديه و ... از بركات اين سفر بود.
وى در ادامه به پيگيرى 10 ميليارد تومان وام 
قهستان  قند  واگذارى  باقران،  سيمان  براى 
يك  گذارى  سرمايه  و  خصوصى  بخش  به 
چدن  كارخانه شمش  براى  چينى  سرمايه گذار 
از  يكى  عبادى تصريح كرد:  داد.  خوسف خبر 
معاونان  رئيس جمهور و  كارهايى كه در سفر 

دولت انجام شد، مطالبات استان بوده كه سطح 
اين  و  يافت  افزايش  مركز  از  مطالبات  اين 

موضوع در دراز مدت اثراتى خواهد گذاشت.
وى با بيان اينكه دفتر وزارت خارجه در بيرجند 
راه اندازى شده است، گفت: اگر تحريم ها برداشته 
شود و ارتباط بين سفراى ديگر به وجود آيد، اين 

دفتر مى تواند در جذب گردشگر مفيد باشد.

پروژه سيمان باقران باالى 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581
 فاروقى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

فروشگـاه مـروج 

بين معلم 44 
و چهارراه 15 خرداد

09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت

6 مرحله اى/ 7 مرحله اى      تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام جعفرصادق (ع) : هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او ترك كند
 خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند.

(اصول كافي ، ج ٣ ، ص ١٢٨)

11 : 18
16 : 55
22 : 35
4 : 36
6 : 00

قلعه تاريخى روستاى سرچاه تازيان بيرجند     عكس:  مجتبى گرگىعكس روز 

ايران هنوز اس300 را  تحويل  نگرفته 
عربستان  به  دنبال  اس400 است

 يك مقام روس مى گويد عربستان به دنبال خريد 
سامانه موشكى اس 400 از روسيه است اما تا به حال 
تنها چين قرارداد تحويل اين موشك ها را امضا كرده 
است. اين در حالى است كه ايران هنوز به دنبال خريد 
سامانه اس 300 است و به قول مسئوالن تا پايان 

سال ميالدى اين سامانه را تحويل خواهد گرفت.

بذرپاش : مواضع BBC در كالم مسئوالن 

هر  اينكه  گفت:  تهران  نماينده   ، بذرپاش  مهرداد 
موضوعى را شبكه BBC دنبال كند ما همان خط 
جاى  تنها  نه  ببينيم  مسئوالن  برخى  كالم  در  را 

افتخار ندارد بلكه جاى بسى تاسف است.

زاكانى:كار كميسيون برجام با پايان 
مجلس نهم يا با اتمام برجام خاتمه مى يابد

اخبار منتشر شده  برخى  به  اشاره  با  زاكانى  عليرضا 
ارسال  براى  مجلس  رئيسه  هيئت  مصوبه  بر  مبنى 
اسناد كميسيون برجام به امنيت ملى، اظهار كرد: اين 
كميسيون مبتنى بر ماده 44 آيين نامه داخلى مجلس 
شكل گرفته است. وى تصريح كرد: به هر حال اآلن 
نه عمر مجلس نهم به انتهاى خودش رسيده و نه 
موضوع برجام خاتمه يافته است، لذا هر گونه تصميم 
راجع به كميسيون برجام كامًال غيرقانونى است و به 
نظرم منشأ هزينه و اختالف خواهد بود كه به صالح 

مجلس و هيئت رئيسه محترم پارلمان نيست.

اوباما: من و نخست وزير اسرائيل درباره 
توافق ايران، شديدا اختالف داريم  

رئيس جمهور آمريكا به اختالفات خود با نخست وزير 
رژيم صهيونيستى بر سر توافق هسته اى اذعان كرد. 
اوباما افزود : ما درباره لزوم اطمينان يافتن از نرسيدن 
ايران به سالح هسته اى اختالف نداريم. همچنين 
بايد  كه  نداريم  اختالف  موضوع  اين  اهميت  درباره 
فعاليت هاى برهم زننده ثبات را كه ممكن است (از 
جانب) ايران رخ دهد، خنثى كنيم. بنابراين قصد داريم 

اطمينان يابيم كه به نقاط مشترك برسيم.

نتانياهو : با آمريكا همكارى مى كنيم 

با توافق  نتانياهو كه براى ماه ها به صورت جدى 
هسته اى ايران مخالفت مى كرد براى نخستين بار 
گفت.  سخن  اى  هسته  توافق  اجراى  ضرورت  بر 
اين مسئله همكارى خواهيم  درباره  نتانياهو گفت: 
افزود: همه جهان مى داند كه ما درباره  كرد. وى 
توافق هسته اى ايران اختالف داشته ايم ولى مسئله 

فعلى اين است كه هم اكنون چه بايد بكنيم؟.

لغو ناهار با  اوالند به خاطر سرو شراب

افتخار رئيس جمهورى  به  اليزه  ناهار كاخ  ضيافت 
ايران، به دليل اصرار ميزبان فرانسوى به سرو شراب 
در مراسم هاى رسمى لغو شد. در مقابل لغو برنامه 
دو  مشترك  صبحانه  برنامه  فرانسوى  طرف  ناهار، 
رئيس جمهور را پيشنهاد داده است اما اين پيشنهاد 

با توجيه ساده بودن از طرف ايران رد شده است. 

اميدواريم جلسات انتخاباتيمان با دولت به نتيجه برسد

عارف در مورد احتمال ائتالف اصالح طلبان با حاميان دولت، 
گفت:  تعامل خوبى با دولت داريم و جلسات برگزار مى شود و 
اميدواريم به نتيجه برسد. تالش مان اين است كه به ليست 
مشترك با حاميان دولت برسيم. عارف توضيح داد: موضوع 
ائتالف نسبى بين دو جريان اصيل كشور هم بدان معناست 
كه مثال 10 درصد از ليست ها مشترك باشند و در مجلس تعدادى مرتبط با دو جريان 

عمل كنند و كار را پيش ببرند. ما آمادگى مان را اعالم كرديم.

با  اين وضع ، احتمال انتخاب مجدد روحانى ضعيف است 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه دولت 
در حل مشكالت اقتصادى ُكند است، گفت: با ادامه مسير 
انتخاب روحانى در دوره بعد ضعيف  كنونى دولت، احتمال 
است. مصباحى مقدم افزود : قدرت خريد مردم كاهش پيدا 
كرده است بدون آنكه جبرانى براى آن در اين دولت درنظر 
گرفته شده باشد و نكته مثبت ديگرى داريم كه دولت انتظارات مردم را خيلى باال 

نبرده اما باز هم وعده هايى را داده كه انتظارات مردم محقق نشده است.

خبرى  نشست  در  نوبخت  باقر  محمد   
و  بيست  محل  در  كه  خود  هفته  اين 
يكمين نمايشگاه مطبوعات برگزار شد با 
اشاره به تدابير اتخاذ شده از سوى دولت 
براى مراسم اربعين حسينى اظهار كرد:  
با توجه به اين كه سال گذشته استقبال 
بسيارى از سوى شيعيان و مردم خوبمان 
عاليات  عتبات  و  كربال  در  براى حضور 
در روز اربعين حسينى داشتيم و با توجه 
بسيارى  استقبال  نيز  امسال  كه  اين  به 
از  گرفت،  خواهد  صورت  زمينه  اين  در 
سال گذشته تداركاتى براى برگزار شدن 
هر چه بهتر مراسم اربعين حسينى براى 
زائران ايرانى فراهم شد و ستاد خاصى در 

اين زمينه تشكيل شده است.
نوبخت همچنين به بسته اقتصادى دولت 
درباره رونق اقتصادى اشاره و بيان كرد: 
بايد توجه داشته باشيم كه دولت در حوزه 
اقتصاد رشد منفى 6,8 درصدى را به يك 
باالى يك درصد رسانده و تورم باالى 
برساند.  درصد   20 زير  به  را  درصد   40
البته اين اعداد از نظر دولت كافى نيست 
و براى سرعت بخشيدن و افزايش رشد 
ارائه  اقتصادى  بسته  اين  درصدى  يك 
شده است. پس بهتر است درباره اينكه 
اين بسته به نتيجه نخواهد رسيد نفوس 

كاهش  مسئله  اينكه  براى  ما  نزنيم.  بد 
اقتصادى  رشد  افزايش  و  تورم  نرخ 
قابل  تحول  نيازمند  كنيم  احساس  را 
و 8  رشدهاى 7  بايد  و  توجهى هستيم 
درصدى داشته باشيم تا مردم اين مسئله 

را در زندگى خود احساس كنند.

رئيس  گاليه هاى  به  واكنش  در  وى 
رئيس  صحبت هاى  درباره  قضائيه  قوه 
جمهور اظهار كرد: صادقانه بگويم شايد 
در هيچ يك از مقاطع گذشته به اين حد 
قوا  مسئوالن  بين  همدلى  و  هماهنگى 
دوره هاى  از  دوره  اين  و  نداشته  وجود 
به  است  مسئوالن  بين  همدلى  خوب 
بايد  كه  قضائيه  قوه  با  رابطه  در  ويژه 

قضا  دستگاه  رئيس  از  دولت  طرف  از 
تشكر  دولت  با  همكارى ها  خاطر  به 
كنم و همكارى درباره تصويب برجام را 

يادآورى كنم.
ممكن  البته  داد:  ادامه  دولت  سخنگوى 
است در همه مسائل يك نظر واحد وجود 

نداشته باشد و تفاوت نظر وجود دارد. ما 
به اصل 57 قانون اساسى كه به تفكيك 
قوا اشاره مى كند پايبنديم اما اصل 113 
براى رئيس جمهور  هم جايگاه ويژه اى 
اين  طبق  جمهور  رئيس  و  شده  قائل 
اصل بعد از مقام معظم رهبرى عاليترين 
مقام كشور است و مسئول اجراى قانون 
تشخيص داده شده است. به همين دليل 

جمع  در  صميمانه  را  خود  نظر  ايشان 
در  هم  دولت  و  كرد  بيان  رسانه  اهالى 
رئيس  نگرانى هاى  شدن  اجرايى  جهت 
از طرفى هم  بود.  خواهد  پيگير  جمهور 
نظر رئيس محترم قوه قضائيه نيز محترم 

است. 
انتقادهايى كه  با اشاره  ادامه  نوبخت در 
ما  تأكيد كرد:  دولت مطرح مى شود،  به 
اين را پذيرفته ايم كه هر اقدامى توسط 
عده اى  مى تواند  مى گيرد  صورت  دولت 
مخالف داشته باشد. آنچه مهم است آثار 
ملى  منافع  درباره  كه  است  تصميماتى 
منتقدانى  برجام  مى شود.  گرفته  كشور 
داشته و ما خوشبينانه اظهار مى كنيم كه 
مخالفت ها بر سر تأمين منافع ملى بوده 
اما وقتى آثار خوب  آن ظاهر شد نتيجه را 
به درستى خواهيم ديد. به هر حال قبول 

مى كنيم كه دولت منتقدانى دارد.
براين كه «درباره  تاكيد  با  پايان  در  وى 
كاهش نرخ سود تسهيالت به 18 درصد 
تصميمى  پاستور  در  كه  نيست  اين طور 
دولت  گفت:  شود»  ابالغ  و  گرفته 
وزيران  هيئت  افراد  طريق  از  مى تواند 
اعتبار  و  پول  شوراى  جلسه  در  كه 
مى كنند  مطرح  را  خود  بندى هاى  جمع 

پيشنهادات خود را بيان كند.

هاشمى: ساكتين بى قانونى دولت گذشته 
براى دولت فعلى مانع تراشى مى كنند

هاشمى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت از اقداماتى 
كه مانع پيشرفت مى شود ابراز تاسف كرد و گفت: 
كسانى كه در مقابل بى قانونى دولت گذشته به بهانه 
حمايت از دولت سكوت مى كردند امروز از هر موقعيتى 
 براى مانع تراشى در برنامه هاى دولت استفاده مى كنند.

واكنش وزير اطالعات به انتشار عكسى
 از وى در كنار رئيس دولت اصالحات

از وى  انتشار عكسى  به  واكنش  در  اطالعات  وزير 
در فضاى مجازى،  اصالحات  دولت  رئيس  كنار  در 
آن را اتفاقى و مختص به يكى از مجالس عزادارى 
اباعبدا... الحسين دانست كه در خالل آن حتى هيچ 

گفت وگويى بين طرفين انجام نشد.

احمدى نژاد كانديداى مجلس نمى شود   
ترقى عضو ارشد حزب موتلفه در پاسخ به سوالى در 
 مورد احتمال كانديداتورى احمدى نژاد و برنامه هاى 
احتمالى طيف نزديك به او براى مجلس گفت: بنده 
تصميمى  چنين  نژاد  احمدى  آقاى  كه  ام  نشنيده 
داشته باشد، يا طيف آن بخواهند وارد مجلس شوند 

و حتى مذاكره اى با اصولگرايان كرده باشند.

الريجانى و ناطق وارد ليست ما شوند
 سر مردم را كاله گذاشته ايم

كه  نظر  اين  درباره  اى  مصاحبه  در  الرى  موسوى 
اصالح طلبان  ليست  در  الريجانى  و  ناطق  «حضور 
محلى از اعراب ندارد» گفت: اگر جريانى كه رقيب 
ماست داراى اين ويژگى ها باشد و بتواند مصالح ملى 
را به موقع تشخيص دهد، ما استقبال مى كنيم اما اين 
بدان معنا نيست كه آنها به ليست ما بيايند و ما در 

ليست آنها. با اين كار سر مردم را كاله گذاشته ايم.
  

 همين االن 22 ميليارد يورو پول نقد دارم
مى گويم  مجبورم  چون  كرد:  اظهار  زنجانى  بابك 
كه من همين االن 22 ميليارد يورو پول نقد دارم.
زمانى  و  دادگاه  آخر  روز  بود  قرار  البته  افزود:  وى 
مطلب  اين  ندارد،  پولى  هيچ  زنجانى  مى گويند  كه 
برايتان نوشتم  اينكه  را عنوان كنم.وى گفت: دليل 
 2 و  ماشين   4 انگشتر،  ساعت،  نيستم   حاضر 
موتور سيكلتم را به نفت بدهيد اين است كه دوست 
ندارم ماشينم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت 

برسد، اين اموال را آتش بزنيد اما به نفت ندهيد.

تابش :  دولت در انتخابات دخالت نكند  
دولت  گفت:  مجلس  طلب  اصالح  نماينده  تابش، 
برگزار  چراكه  ندارد  را  انتخابات  در  دخالت  قصد 
خواهيم  مى  كه  همانطور  ما  و  است  آن  كننده 
دستگاه هاى نظارتى اعمال سليقه نكنند، از دولت 

هم انتظار نداريم وارد عرصه انتخابات شود.

سخنگوى دولت : در هيچ يك از مقاطع گذشته به اين حد 
هماهنگى و همدلى بين مسئوالن قوا وجود نداشت

از طرف دولت از رئيس دستگاه قضا به خاطر همكارى ها با دولت تشكر مى كنم

قابل نصب در واحدهاى كوچك آپارتمانى تا ساختمان هاى 
تجارى بزرگ و پاساژها با ظرفيت هاى متنوع

كاهش هزينه هاى تاسيساتى ساختمان تا 30 درصد 

بيرجند- بين مدرس 35 و 37  تلفن: 32449084- 09306007649    

نمايندگى انحصارى داكت اسپيلتنمايندگى انحصارى داكت اسپيلت

سرمايشى و گرمايشى بسيار قوى با صرفه جويى باال 
در مصرف گاز و برق در زمستان و تابستان

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.
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