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مدارس استان
بدهكار يا طلبكار ؟

معاون استاندار : 
فضاى سبز  در مناطق 
كويرى خراسان جنوبى 
ايجاد مى شود

صفحه 7

ماليات قانونى از اقساط وام خودرو 

وام  اقساط  از  ماليات  اخذ  صنعت  وزير  مقام  قائم 
25 ميليونى خودرو را قانونى اعالم كرد. به گزارش 
فروخته  كاالهاى  تمامى  گفت:  خسروتاج  تسنيم، 
شده مشمول ماليات بر ارزش افزوده مى شود كه بايد 
مصرف كننده آن را بپردازد و در نهايت اين ماليات بر 

روى اقساط محاسبه شده است.

جبران كسرى بودجه 
با حذف يارانه 3 ميليون ايرانى

ميدرى معاون وزير كار در گفتگو با مهر، از جبران 
كسرى بودجه دولت با منابع حاصل از حذف يارانه 
3 ميليون ايرانى داراى تمكن مالى خبر داد و گفت: 

تاكنون يارانه 15 درصد معترضان برگشته است.

ثبت نام مجدد جريمه سربازى از 20 آذر 

سخنگوى نيروى انتظامى از اجراى مجدد ثبت نام 
براى طرح جريمه ريالى سربازى از 20 آذرماه خبر داد 
و گفت: ثبت نام تا پايان دى ماه ادامه دارد. به گزارش 
ايسنا، سردار منتظرالمهدى درباره اجراى دوباره طرح 
جريمه ريالى مشموالن داراى بيش از هشت سال 
دفاتر  به  مراجعه  با  متقاضيان  كرد:   اظهار  غيبت 

پليس+ 10 مى توانند درخواست خود را ثبت كنند. 

تصويب دائمى شدن بيمه شخص ثالث

اليحه  كليات  تصويب  با  مجلس  نمايندگان  الف: 
شده  وارد  خسارات  اجبارى  بيمه  دائمى شدن 
وسايل  از  ناشى  حوادث  اثر  در  ثالث  شخص  به 
اقتصادى  اعضاى كميسيون  موافقت كردند.  نقليه 
مجلس تالش كردند كه براساس داده هاى تجربى 

اشكاالت موجود در قانون را اصالح كنند.

در حالى از بدهى كالن مدارس استان به شركت هاى دولتى آب و برق و گاز سخن به ميان 
مى آيد كه دولت 75 درصد سرانه دانش آموزى را به مدارس استان بدهكار است 

صفحه 7

 رئيس پليس فتاى خراسان جنوبى با بيان اينكه در قسمت كشف جرايم سايبرى زير 10 روز اين استان جزو استان هاى 
نخست در كشور است، گفت: خراسان جنوبى به نسبت جمعيت خود در استفاده از شبكه هاى اجتماعى جايگاه 
پنجم را در كشور دارد. حسينى در جمع مسئوالن با اشاره به پيشگيرى از وقوع جرم در فضاى مجازى و سايبرى 
اظهار كرد: اينترنت و فضاى مجازى از سويى براى ما نوعى نعمت است ولى اگر دانش استفاده از آن را نداشته 
باشيم، مذمت است. وى با بيان اينكه مهم ترين هدف دشمن از فضاهاى مجازى كسب اطالعات محرمانه و 

جاسوسى است، اظهار كرد: متأسفانه امروزه ِرنج سنى استفاده كنندگان از فضاى مجازى بسيار پايين است.

رتبه نخست خراسان جنوبى
در كشف جرايم سايبرى زير 10 روز 

ياقوتى كه ديگر سرخ نيست
صفحه 4

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تالم ضايعه درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، علو درجات اخروى براى آن مرحومه و صبر و شكيبايى براى بازماندگان 

از درگاه احديت خواستاريم.

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه صنف اغذيه و چلوكباب بيرجند

جناب آقاى مهندس حاج مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تان 
صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال براى آن مرحومه علو درجات 

و براى شما و خانواده معزز صبر و شكيبايى آرزومنديم.

اتحاديه صنف فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و نقره ، ساعت و عينك بيرجند

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
 رئيس محترم اتاق اصناف مركز استان و شهرستان درميان و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تان 
صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال براى آن مرحومه علو درجات 

و براى شما و خانواده معزز صبر و شكيبايى آرزومنديم.

اتاق اصناف شهرستان درميان و نمايندگى صنعت، معدن و تجارت شهرستان

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند 

با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، براى شما و بازماندگان صبرى جميل و اجرى عظيم و براى آن مرحومه

 علو درجات را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

اتحاديه صنف خوار و بار فروشان شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند

با نهايت تالم و تاسف فقدان مادر خانم گرامى تان را خدمت جناب عالى 
تسليت عرض نموده از درگاه ايزدى صبر جميل براى بازماندگان و مغفرت را 

براى آن مرحومه مسئلت داريم.
هيئت مديره و اعضاى اتحاديه صنف سازندگان

 و فروشندگان مصنوعات فلزى

جناب آقاى

مهندس حاج مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

ضمن عرض تسليت، اندوه ما را در غم از دست دادن مادر همسر گرامى تان پذيرا باشيد. 
هر مصيبتى، شكيبايى و صبرى مى طلبد كه اعطاى آن را براى جناب عالى 

و بازماندگان محترم از خداوند متعال مسئلت داريم
 بى شك همه ما حزن آلود و صميمانه شريك سوگوارى تان هستيم.

اتحاديه صنف فروشندگان پوشاك - اتحاديه صنف فروشندگان 
لوازم بهداشتى و آرايشى

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند 

با نهايت تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان 
را تسليت عرض نموده، براى آن مرحومه علو درجات و براى شما 

و خانواده معزز صبر و شكيبايى آرزومنديم.

بيمه كارآفرين مديريت خراسان جنوبى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم

حاج محمدحسين كاروان مقدم
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز امروز 
دوشنبه 94/8/25 ساعت2 الى 3 بعدازظهر از محل غسالخانه

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

خانواده كاروان مقدم

هر كجا هست همه ذكر نكوكارى توست
                                     اى نكو مرد نشايد كه تو از ياد روى

در سومين سالگرد درگذشت شادروان 

حاج محمد ابراهيم رنديان
ياد و نامش را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم. روحش شاد

خانواده هاى: عابدين پور، رنديان

چنديست كه زير بار غم بودم سالى كه گذشت يار غم بودم 
همسايه بيقرار غم بودم همسايه من نبودى، اما من 

سومين سالگرد رحلت جانگداز پدر عزيزمان مرحوم

حاج ابراهيم هاشمى مقدم
را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

آگهى مزايده
 فروش اراضى تجارى
شهردارى سربيشه

شرح در صفحه 2

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى

اجراى نماى آلومينيوم
پرداخت هزينه = شرايط مالى شما

09151655537- بلوچى

شركت پخش سراسرى ايران (شيرين عسل) 
براى تكميل نيرو در شعبه بيرجند به يك نفر نگهبان داراى كارت پايان 
خدمت و ديپلم رياضى و فيزيك و حداكثر سن 30 سال نيازمند مى باشد.

آدرس: شهرك صنعتى، بلوار صنعت، بلوار توليد، نبش توليد 1
ساعت تماس: 8:00 الى 16:00     056-32255000

فروش ذرت علوفه اى  پرس يك تنى
آدرس: استان خراسان جنوبى- شهرستان خوسف- بخش جلگه ماژان

 روستاى اصغريه شركت تعاونى توليد مالك اشتر
تلفن ثابت (ساعت ادارى): 056-32483224

همراه: 09157558234- 09155623708 - 09156672016 - 09157401231

حكيم نزارى 14بعد از بانك سپه يا جمهورى 8 - فرعى دوم سمت راست
  تلفكس: 32225032-056     09369701009-09159254650 موسوى
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 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به موضوع وسيله نقليه در تصادفات، گفت: طرفدار مصرف توليد داخلى هستم اما فكر مى كنم كه بايد كمپين نخريدن 
 خودرو تبديل به كمپين خودروهاى ايمن و حافظ جان سرنشينان شود و بايد تغيير جهت دهد. به گزارش مهر، ربيعى، با بيان اينكه در بخش بيمه ها 
هم تالش مى كنيم تا پوشش هاى بيشترى را براى افراد حادثه ديده داشته باشيم، اظهار كرد: البته منابع ما بسيار محدود است و به دنبال تامين منابع هستيم.

پيشنهاد جالب ربيعى براى كمپين نخريدن خودرو 

وقتى در بسته اقتصادى دولت براى خودرو 
پول هست، اما براى ازدواج و مسكن نيست

را  بانك مركزى  منابع  اقتضا مى كرد دولت  تدبير 
براى تكميل زيرساخت هاى مسكن مهر اختصاص 
مى داد و پرداخت بيش از 2 هزار ميليارد تومان براى 
وام خودرو در حالى است كه در 2 سال اخير به بهانه 
كمبود منابع، پرداخت وام ازدواج و تكميل مسكن 
مهر با مشكل مواجه شده است.به گزارش مشرق، از آنجا كه برخالف 
وعده هاى دولتمردان در شرايط ركود اقتصادى كشور تغييرى ايجاد نشده، 
دولت بسته ضد ركود را طراحى و اجرايى كرد كه پرداخت وام ميليونى 
رشد  به  دولت كمك  بود.اگر هدف  بسته  اين  بخش  مهمترين  خودرو 
اقتصادى كشور بوده، چرا چنين اقدامى نصيب ساير بخش ها،نشده است؟. 

آغاز فاز جديد بيمه كارگران ساختمانى
 

ايران  كارگران  صنفى  انجمنهاى  عالى  كانون  مديره  هيئت  عضو 
كارگر  هزار   100 بيمه  جديد  مرحله  اجراى  از 
تامين  مديرعامل  هاى  گفته  طبق  ساختمانى 
اجتماعى خبر داد و گفت: 3 مرحله بيمه كارگران 
ساختمانى در سال جارى در ماه هاى ارديبهشت، 
تير و شهريور انجام شده و مجموعا 300 هزارنفر 
بگيرند.  قرار  اجتماعى  تامين  بيمه  پوشش  تحت  اند  توانسته  امسال 
بيمه كارگران  اجراى طرح  ابتداى  از  اظهار كرد: در مجموع  ساداتى 
ساختمانى تاكنون بيش از يك ميليون و 100 هزارنفر تحت پوشش 
بيمه قرار گرفته اند و عالوه بر اين، 500 هزار نفر نيز در ليست انتظار 

دريافت بيمه قرار دارند.

توصيه هاى سخنگوى وزارت كشور به زائرين اربعين

قائم مقام وزير كشور به زائران اربعين حسينى تأكيد كرد كه از سفر انفرادى 
به عراق براى حضور در مراسم اربعين خوددارى 
كنند. به گزارش الف، اميرى، با بيان اينكه برخى 
از استان ها در اين فرآيند به عنوان استان معين 
تعيين شده اند و اينكه هر يك از دستگاه ها از جمله 
وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، سپاه پاسداران 
و... وظايفشان در اين ارتباط مشخص شده است، گفت: همكارى خوبى 
بين دستگاه ها وجود دارد و اميدواريم كه روند به خوبى به پيش برود و 
ما شاهد برگزارى مراسم اربعين با شكوه هرچه تمام تر باشيم. وى افزود: 
سازمان حج و زيارت سامانه اى را تدارك ديده و افراد مى توانند از طريق 

اين سامانه در كاروان هاى معتبر ثبت نام كنند. 

تومانى  ميليون   10 اعتبارى  كارت هاى  طرح  اول  فاز 
كاالها  مشخصات  اعالم  با  گذشته  هفته  از  كاال  خريد 
پرسش  اين  هنوز  اما  شد؛  آغاز  فروش  نمايندگى هاى  و 
ارائه  براى  كه  دارد  وجود  طرح  اين  مشموالن  براى 
درخواست خود چگونه بايد اقدام كنند؟ مشموالن دريافت 
انتظار  در  بايد  تومانى  ميليون   10 اعتبارى  كارت هاى 
اطالعيه سازمان هاى مربوطه خود باشند و نيازى نيست 
كه براى ارائه درخواست به صورت مستقيم به بانك هاى 
عامل مراجعه كنند. در ابتدا دستگاه هاى دولتى براساس 
حقوق  كه  بانك هايى  با  گرفته  صورت  برنامه ريزى 
مذاكره  وارد  مى كنند  پرداخت  آن  طريق  از  را  كاركنان 
از پايان مذاكره و تعيين اعتبار سنجى طى  شده و پس 
اطالعيه اى كاركنان را در جريان دريافت كارت اعتبارى 

قرار داده و به اين ترتيب متقاضيان مى توانند با مراجعه به 
بخش مرتبط در سازمان نسبت به تكميل فرم درخواست 
اقدام كنند. با اين شرايط هيچ نيازى به مراجعه حضورى 
متقاضيان دريافت كاال به بانك هاى عامل نيست؟ مراجعه 
متقاضيان دريافت كاال به بانك هاى عامل فقط در مرحله 
نهايى صورت مى گيرد. به اين شكل كه پس از تكميل 
ليست متقاضيان دريافت كارت اعتبارى، سازمان مرتبط 
ليست متقاضيان را به بانك اعالم كرده و پس از صدور 
كارت، متقاضيان براى احراز هويت به بانك مراجعه كرده 
و  دريافتى  تسهيالت  رقم  بر  مبنى  قراردادى  بانك  با  و 
را  خود  اعتبارى  كارت  و  منعقد  آن  بازپرداخت  نحوه 
مى شود  موجب  شده  پيش  بينى  روش  مى كنند.  دريافت 
روند  و  شود  جلوگيرى  بانك ها  در  جمعيت  ازدحام  از  تا 

اعطاى تسهيالت آسان شود. به منظور جلوگيرى از تجمع 
متقاضيان مقرر شده كه طرح به صورت مرحله به مرحله 
اجرا شود و در مرحله اول نيز مقرر شده تا فرهنگيان و 
صندوق هاى بازنشستگى مشمول طرح شوند. در مرحله 
اول اعطاى كارت اعتبارى به گروه هايى كه اعتبارسنجى 
از آنها آسان تر است، صورت خواهد گرفت و پس از آن 
كارت اعتبارى به ساير گروه هايى كه شرايط براى اعتبار 
اعتبار  گرفت.  خواهد  تعلق  است،  آنها سخت  از  سنجى 
كارت  با  خريد  زمان  مدت  اما  است؛  يكساله  كارت ها 
بستگى به بانك عامل دارد. از سوى ديگر براساس اين 
اندازه  همان  به  شود  بازپرداخت  اقساط  ميزان  هر  طرح 
به اعتبار كارت اضافه مى شود كه با اين شرايط مى توان 

گفت كارت هاى صادر شده يك بار مصرف نيستند.

مشموالن دريافت كارت 10 ميليون تومانى 

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
با تشريح آخرين وضعيت عرضه بنزين پس 
از حذف سهميه ها از اول آذر، گفت: ذخيره 
به  تومانى موجود در كارت ها  بنزين 700 
آزادسازى  از  پس  خود  ميزان  كمترين 
قيمت ها رسيد. به گزارش مهر، سيد ناصر 
هيئت  مصوبه  براساس  گفت:  سجادى، 
 700 بنزين  سهميه  مصرف  اعتبار  دولت 

كارت هاى  در  شده  ذخيره سازى  تومانى 
سال  ماه  آذر  ابتداى  از  سوخت  هوشمند 
اعالم  با  وى  رسد.  مى  پايان  به  جارى 
جارى  سال  آذرماه  ابتداى  از  عمال  اينكه 
با  بنزين معمولى به صورت تك نرخى و 
بهاى 1000 تومان و بنزين سوپر با قيمت 
كشور  كل  جايگاه هاى  در  تومان   1200
عرضه مى شود، تصريح كرد: بر اين اساس 

عرضه بنزين با قيمت 700 و 800 تومانى 
در جايگاه ها متوقف خواهد شد. اين مقام 
بنزين  با عرضه  اينكه  بر  با تاكيد  مسئول 
ماه سال جارى،  آذر  ابتداى  از  نرخى  تك 
حذف كارت هاى هوشمند سوخت در دستور 
كار قرار ندارد، اظهار كرد: از اين رو همچون 
سابق مردم با استفاده از كارت شخصى و 
يا كارت جايگاهداران مى توانند نسبت به 

خريد بنزين معمولى و يا سوپر اقدام كنند. 
وى همچنين با رد حذف كارت هاى بنزين 
آذر  ابتداى  از  با حذف سهميه ها  همزمان 
ماه، بيان كرد: با توجه به اتمام سهميه بندى 
بنزين مردم كمتر انگيزه براى خريد بنزين با 
استفاده از كارت هاى شخصى را دارند و هم 
اكنون بخش عمده خريد بنزين با استفاده از 

كارت جايگاه داران انجام مى شود. 

جزئيات جديد عرضه بنزين در آذر 

امروز ٢٥ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٤ صفر ١٤٣٧ و ١٦  نوامبر ٢٠١٥

 درگذشت «ستارخان» مبارز آزادي خواِه نهضت 
مشروطه، معروف به «سردارملي» (١٢٩٣ش).

ايران  نامي  غزل سراي  و  شاعر  درگذشت 
«محمدحسين رهي معيري» (١٣٤٧ش).

دشمن  با  نبرد  در  سوسنگرد  مدافعان  شهادت 
متجاوز بعثي (١٣٥٩ش).

عالمه  توانا،  نويسنده  و  شهير  فيلسوف  رحلت 
«محمدتقي جعفري» (١٣٧٧ ش).

تصرف شهر بغداد پايتخت خلفاي عباسي توسط 
«هالكوخان مغول» (٦٥٦ ق).

و  دريانورد  مكتشف،  گاما»  دو  «واسكو  مرگ 
پيشاهنگ استعمار پرتغال (١٥٢٤م).

 روز بين  المللي آزادمنشي و آزادگي .
اختراع باران مصنوعي (١٩٤٦م).

تقويم مناسبت هاى  روز

آمار وزارت مسكن از خانه هاى خالى

مشاور وزير راه و شهرسازى در مديريت و تامين مالى 
ايران  در  دالر  ميليارد  هم اكنون 20  اين كه  بيان  با 
خانه خالى داريم، ضمن آن كه 27 ميليارد دالر در 10 
سال اخير واحد مسكونى تخريب شد، گفت: منتظران 
بيخودى در انتظار افزايش قيمت مسكن نباشند. به 
مسكن  كرد:   اظهار  عبده تبريزى،  تسنيم،  گزارش 
بزرگترين كاالى مصرفى خانوارهاست و دولت هم 
ُمصر است كه تسهيالت مورد نظر را به اين بخش 
اختصاص دهد. در اين زمينه دولت به دنبال اعطاى 

تسهيالت براى نوسازى بافت هاى فرسوده است.

 نصب 600 دوربين براى ثبت
 سرعت هاى غيرمجاز 

وزير راه و شهرسازى از نصب 600 دستگاه دوربين 
كنترل سرعت در جاده هاى كشور تا پايان سال جارى 
خبر داد و گفت:  تا دو سال آينده تعداد دوربين هاى 
افزايش مى يابد. به  ثبت سرعت به 2200 دستگاه 
گزارش تسنيم، آخوندى با بيان اين كه برنامه نصب 
1880 دوربين در دستور كار قرار دارد،  افزود: تا پايان 

امسال 600 دستگاه دوربين نصب مى شود.

معاون وزير بهداشت:
 حمايت مالى از زوج هاى نابارور

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  درمان  معاون 
پزشكى، از توافق نظر در مورد تغيير نحوه پرداخت 
از سوى  بيمارستان هاى وزارت بهداشت  مطالبات 
وزارت  پيشنهاد  به  پايه  گر  بيمه  هاى  سازمان 
عامل  اساس  اين  بر  افزود:  و  داد  خبر  بهداشت 
سوم با استفاده از بانك هاى عامل با كمك بانك 
به  پرداخت  براى  ايران  اسالمى  مركزى جمهورى 
 موقع مطالبات بيمارستان ها از سازمان هاى بيمه گر 
پايه تعيين مى شود. به گزارش ايرنا، محمد آقاجانى  
موسسات  با  بهداشت  وزارت  بين  قرارداد  انعقاد  از 
بمنظور حمايت  نزديك  آينده  در  نابارورى  خدمات 
عنوان  و  گفت  سخن  نابارور  هاى  زوج  از  مالى 
كرد: همچنين درصدد هستيم دسترسى به خدمات 
نابارورى را در تمام استان ها گسترش دهيم. وى 
افزود: بدين منظور يك برنامه جامع تدارك ديده ايم 

كه بزودى ابالغ مى شود. 

تورم نقطه به نقطه آذرماه 
تك رقمى مى شود

مشاور اقتصادى رئيس جمهور با بيان اين كه مشكل 
فعلى اقتصاد مشكل تقاضا و كاهش بودجه خانوار و 
درآمد سرانه است، گفت: انتظار داريم، نرخ تورم نقطه 
به نقطه در آذرماه تك رقمى شود. به گزارش تسنيم، 
از دى ماه سال 93 روند كاهش  نيلى تصريح كرد: 
تورم در كشور آغاز شد و تا پايان مهر نيز ادامه داشته 
به  نقطه   تورم  نرخ  انتظار مى رود كه كاهش  است. 

نقطه تا پايان آذرماه به وضعيت تك رقمى برسد. 

120 هزار خودرو اقساطى ثبت نام شد

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق 
آخرين آمار دو شب گذشته 120 هزار دستگاه خودرو 
با تسهيالت 25 ميليون تومانى ثبت نام شده و قرار 
ارائه  طرح  اين  در  خودرو  دستگاه  هزار   110 بود 
شود اما عدد و رقمى اعالم نكرديم تا تبعات منفى 
فارس، مجتبى  گزارش  به  نكند.  ايجاد  رانت  مانند 
خسروتاج در مورد آخرين وضعيت ارائه تسهيالت 25 
ميليون تومانى براى فروش اقساطى خودرو، گفت: 
براى باال رفتن قدرت خريد مردم جلساتى را در بانك 
مركزى داشتيم كه چگونه مى توان اين تسهيالت را 
براى ارائه خودرو به مردم در نظر گرفت و براى  آنكه 
تبعات منفى و رانتى به وجود نيايد تصميم گرفتيم كه 
قبل از اجراى طرح عدد و رقمى از تعداد خودرويى 

كه قرار است به فروش برسد اعالم نكنيم.

هدايت تحصيلى دانش آموزان از اين 
پس در پايه نهم انجام مى شود   

و  آموزش  وزارت  اول  متوسطه  آموزش  كل  مدير 
پرورش گفت: طرح تعالى مديريت طى چهار سال 
آينده در تمام مدارس كشور اجرايى خواهد شد. به 
گزارش ايسنا، محبى همچنين با اشاره به ايجاد پايه 
نهم در سال تحصيلى جديد درباره هدايت تحصيلى 
دانش آموزان بيان كرد: از اين پس هدايت تحصيلى 
دانش آموزان در پايه نهم انجام مى شود، بخشنامه 
مربوطه به تمام استان ها ابالغ خواهد شد و پس از 

آن دانش آموزان وارد دوره دبيرستان مى شوند.

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

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق

برگزارى 27 آبان ماه ساعت: 16 الى 17/30 
با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد

09152672237-05632235499

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
 چون در پرونده 192/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت تعاونى توانگران خراسان جنوبى به پرداخت مبلغ 231/850/000 ريال در حق محكوم له آقاى ابراهيم صالح نژاد و پرداخت مبلغ 11/250/000
 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى شماره 122 فرعى از 1830 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور در فاصله كمتر از 150
 مترى از منازل ساخته شده در شمال حاجى آباد قرار دارد كه مساحت آن 11226/84 متر مربع و با كاربرى كشاورزى است و در جنوب اراضى پل بندى وجود دارد و خارج از محدوده طرح بنياد مسكن مى
 باشد حال با توجه به موارد گفته شده هر مترمربع از اراضى فوق به مبلغ 200/000 ريال برآورد مى گردد و در نتيجه قيمت كل 11226/84 مترمربع به مبلغ 2/245/368/000 ريال ارزيابى گرديده است كه
 از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/9/17 از ساعت 9 الى 10 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 اينصورت 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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندخريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده 940914 اجرايى در قبال محكوميت شركت مهندسى عمران و توليدى نيرو به پرداخت مبلغ 116/761/756 ريال در حق آقاى عبدالحميد عباس پور و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت
 حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه خودروى سمند به شماره انتظامى 419 ق 32 ايران 44 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور مدل 86 بوده و داراى 60
 درصد الستيك و بدنه سالم ولى درب عقب راننده و گلگير عقب و درب عقب سمت شاگرد رنگ شده است و به مبلغ 140/000/000 ريال ارزيابى مى گردد كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/9/14 از
 ساعت 9 الى 10 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

آگهى اجاره خودرو
شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

 شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى در نظر دارد: نسبت به اجاره يك دستگاه خودرو
 (پژو 405، پژو پارس يا سمند) مدل سال 1393 به باال براى انجام وظايف محوله در
 شركت طبق قراردادهاى موجود دعوت به همكارى نمايد. داوطلبان مى توانند حداكثر تا
 ساعت 10 صبح روز شنبه 94/8/30 به شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى – امور

تداركات - اداره خدمات و نقليه مراجعه نمايند
 شايان ذكر است، فرد مورد نظر پس ارزيابى هاى الزم توسط واحدهاى حراست و تداركات

جذب و بكارگيرى خواهد شد
در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 32233201-4 – 32237540 -056

امور تداركات تماس حاصل فرماييد
دفتر روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

مزايده فروش اراضى تجارى (مرحله اول)
 شهردارى سربيشه در نظردارد: با رعايت آيين نامه مالى شهردارى ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند 2 مصوبه شماره 4/94/471 مورخ
 94/7/9 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش 24 قطعه از اراضى متعلق به خود با كاربرى تجارى در مجاورت بازار قديم سربيشه به شرح
 مندرج در جدول ذيل به منظور تامين منابع مالى مورد نياز براى تملك امالك واقع در طرح از طريق مزايده كتبى به صورت نقد اقدام
 نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى شود جهت كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه
 94/9/7 به واحد حسابدارى شهردارى واقع در ميدان طالقانى مراجعه فرمايند. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار
 بوده و شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 32662508- 32663350

تماس حاصل فرماييد.

 شمارهرديف
قطعه

 نوع
كاربرى

   مسا حت
((مترمربع

 قيمت پايه  هر
(مترمربع  (ريال

 قيمت پايه كل هر قطعه
(ريال)

 5 درصد سپرده
(هر قطعه  (ريال

آدرس  ملك

مجاور بازار قديم26/5134/565/949121/057/0006/500/000تجارى12
مجاور بازار قديم25/884/667/658120/799/0006/500/000تجارى23
مجاور بازار قديم25/3354/664/456118/174/0006/000/000تجارى34
مجاور بازار قديم25/0236/264/836156/765/0008/000/000تجارى45
مجاور بازار قديم17/667/310/249129/099/0006/500/000تجارى56
مجاور بازار قديم19/655/099/949100/214/0005/500/000تجارى67
مجاور بازار قديم14/0115/249/87573/556/0004/000/000تجارى78
مجاور بازار قديم18/6495/000/10793/247/0005/000/000تجارى89
مجاور بازار قديم13/3615/249/90670/144/0004/000/000تجارى910
مجاور بازار قديم14/9455/306/18979/301/0004/000/000تجارى1011
مجاور بازار قديم13/3395/286/07870/511/0003/500/000تجارى1112
مجاور بازار قديم14/4595/382/25377/822/0004/000/000تجارى1213
مجاور بازار قديم14/7625/499/79781/188/0004/500/000تجارى1314
مجاور بازار قديم14/4336/166/21688/997/0004/500/000تجارى1415
مجاور بازار قديم49/4893/849/583190/512/00010/000/000تجارى1517
مجاور بازار قديم33/674/533/294152/636/0008/000/000تجارى1618
مجاور بازار قديم32/6124/532/810147/824/0007/500/000تجارى1719
مجاور بازار قديم33/6244/533/161152/423/0008/000/000تجارى1820
مجاور بازار قديم30/0484/447/617133/642/0007/000/000تجارى1921
مجاور بازار قديم18/646/266/685116/811/0006/000/000تجارى2024
مجاور بازار قديم12/8386/233/68180/028/0004/500/000تجارى2125
مجاور بازار قديم13/1145/766/12875/617/0004/000/000تجارى2226
مجاور بازار قديم12/9975/667/15473/656/0004/000/000تجارى2327
مجاور بازار قديم12/9575/572/66372/205/0004/000/000تجارى2428

شهردارى سربيشه

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

خدمات بيل مكانيكى

زنجيــرى و پيكــور 
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

قنات و غيره 
09151613389 - بنى اسدى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شمافعاليت سه كتابخانه با 700 عضو در شهرستان زيركوه
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 25 آبان 1394 * شماره 3370
سالم آوا جان. بنياد مسكن بعد از دو سال هنوز 3

معابر را نامگذارى نكرده و تابلو نصب نكرده 
گرفتند  ما  از  پول  ساخته  كه  جديد  شهرك  است. 

خدمات ندادند! لطفًا پيگرى كنيد.
915…953

برق  هاى  قبض  برق،  شركت  چرا  سالم.  با 
را  ديهوك  بخش  توابع  از  مرغوب  روستاى 
نموده  صادر  نجومى  مبالغ  با  و  ماهه  چهار 
از  حقى  تا  كنند  پيگيرى  مسئوالن  لطفًا  است؟ 

مردم ضايع نشود.
913…108
سالم آوا. احترام بايد دو طرفه باشد. آيا رئيس جمهور 
فرانسه براى حادثه ديدگان ايرانى در منا پيام تسليت 
فرستاد كه مسئوالن ما براى حوادث تروريستى اخير 
فرانسه پيام تسليت فرستادند؟ اقتصادتان، عزتتان 
را با ايستادگى و مقاومت حفظ كنيد نه با 
را  غرب  به  اتكاء  كفار.  مقابل  در  نرمش 

بهانه روشنفكرى صلح طلبى قرار ندهيد.
915…534

سالم بر آوا. از شركت نفت تقاضا داريم وضع 
را  غفارى  گاز  پمپ  خوان  كارت  دستگاه 

پيگيرى كنيد هر روز مردم با پمپ چى در گيرند.
915…438
اتفاقى  يه  حتمًا  طوريه  اين  چرا  دانم  نمى  باسالم 
بايد بيفته كه مسئوالن به فكر بيفتن. اين چندمين 
ولى  كنين  مى  چاپ  رو  مطلب  اين  كه  است  دفعه 
كسى اهميت نمى ده. چرا بولوار احمدى روشن 
مهرشهر پس از پنج ماه از نصب تيرهاى برق 
وسط بولوار هنوز روشن نشدن. به خدا شب ها 
خيلى تاريك مى شه خودتون شب بياين ببينين. لطفًا 

مسئوالن پيگيرى كنند.
915…266
است  نشده  گازكشى  هنوز  كه  مدارسى  چرا  سالم 
و  اند  كرده  جمع  را  نفت  تانكرهاى  و  ها  بخارى 
اند مثل  بچه هاى مردم چه گناهى كرده  اند.  برده 

مدرسه... معصوميه نه گاز دارد نه نفت.
915…029
به اين مشاور امالك حساب  آيا دادن پروانه 
به طول  نداره داخل يك راسته خيابان  كتاب 
از  كه  است  امالك  مشاور  تا  ده  متر  دويست 
آمار بقالى كه ارزاق مردم رو عرضه مى كنن بيشتره 
نميشه؟  بازى و گرون شدن قيمت  دليل دالل  اين 

اتحاديه محترم امالك جواب بدين لطفًا
915…684
سالم. از شهردارى محترم درخواست داريم با اين 
افرادى كه روى ديوار خونه مردم شده محل 
رو  شهر  نماى  واقعًا  كنن  برخورد  تبليغاتشون 
باشيم  مطلع  ما  بگن  هست  قانونى  اگه  داره  خراب 

جلو كارشون رو بگيريم.
915…684

ايكنا- رئيس اداره كتابخانه هاى شهرستان زيركوه خبر داد: در حال حاضر سه باب كتابخانه نهادى با 600 تا 700 عضو در شهرستان 
زيركوه در حال فعاليت است. غالمحسينى افزود: در اين كتابخانه ها 10 هزار نسخه كتاب موجود است. وى بيان كرد: از كتابخانه موجود، 
2 باب كتابخانه شهرى و يك باب روستايى است كه در روستاى آبيز شاسكوه واقع است. به گفته وى: برگزارى مسابقات كتابخوانى، 

نمايشگاه كتاب، قصه گويى، تجليل از كتابخوان ها و كتابدارها از مهمترين برنامه هاى شهرستان زيركوه در اين ايام است.

* نسرين كارى- سرانه مطالعه در ايران بين 3 تا 7 دقيقه در 
روز مى باشد كه اين ميزان در مقايسه با كشورهاى توسعه 
يافته همانند ژاپن و يا انگليس كه سرانه مطالعه در حدود 
90 دقيقه در روز است و يا در مقايسه با كشورهاى در حال 
توسعه اى همانند تركيه يا مالزى كه اين عدد نزديك به 
55 دقيقه در روز است، فاجعه است. آرى، سرانه مطالعه 
در ايران چيزى در حد فاجعه است! جامعه ايرانى با كتاب 
 و خط قهر است، اين را آمارهاى تأييد شده و نشده گواهى 
از مطالعه 3 تا 30 دقيقه  ايرانى را  مى دهند و سهم هر 
برشمرده اند. مطالعه و نشر، وضع ناگوار و دل آزارى دارد، 
اين را از شمارگان كتاب ها مى توان فهميد. كتاب هايى با 
هزار، دوهزار و در نهايت سه هزار شمارگان، وضع نگران 

كننده اى را نشان مى دهند. 
همين كتاب هايى كه با شمارگان اندك چاپ مى شوند، 
اينكه  از  برسند.  فروش  به  تا  كشد  مى  طول  ها  سال 
بگذريم، آيا كتاب هاى فروش رفته، مطالعه مى شوند؟ 
به راستى چرا كتاب در سرزمين ما مهجور افتاده است؟ 
آيا وقت آن نرسيده است كه در سوگ كتاب، اندوهناك 
شويم و پرسشى سرنوشت ساز را در ميان بنهيم كه به 
چه دليل و علت، چراغ دانايى و معرفت، چنين كم سو 

گشته است و چرا با كتاب قهر كرده ايم؟

بايد كتابخوانى از كودكى فرهنگسازى شود

بهناز نجاتى دانشجوى بيرجندى كه عالقمند به كتاب هاى 
 رمان، روانشناسى،و آموزش آشپزى است عنوان مى كند:

  

با  افراد  يعنى  دانشگاه  واساتيد  دانشجويان  آموزان،  دانش 
بيشترى  آزاد  باال كه وقت  به  رو  متوسط  فرهنگ  سطح 
دارند كتاب مى خوانند. وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
زمينه   اين  در  گويد  مى  است،  پايين  كتابخوانى  فرهنگ 
كم  سنين  از  وقتى  او  نظر  است.به  نشده   فرهنگسازى 
دانش آموز خوداتكا بار بيايد و به كتاب هاى درسى بسنده 
نشود و روحيه آموزش همراه با پژوهش دربچه ها نهادينه 
شود بى شك با پا گذاشتن به سنين جوانى انها اين روحيه 
را ترك نخواهندكرد و آن را به فرزندان خود انتقال خواهند 
داد. وى خاطر نشان مى كند: جذابيت شبكه هاى اجتماعى 
و وابستگى  به آن و مشكالت   فراروى مؤلفان  و حمايت 
ناكافى  دولت از نويسندگان از داليل ديگر قهر با كتاب وبى 

رونقى بازار ان است . 

با حمايت رسانه ها و مسئوالن 
مى توان كتابخوانى را فرهنگسازى كرد

جايزه  و  از سنين كم  كتاب  با  آشنايى كودكان  نجاتى، 
دادن به آنها در قالب كتاب و يا خواندن يك داستان و 

فرهنگ سازى براى خواندن كتاب در فضاهاى عمومى 
براى  فرهنگسازى  راهكارهاى  از  بوستانهارا  مانند 
كتابخوانى مى داند و ادامه مى دهد: فرهنگ سازى از 
طريق تلويزيون و رسانه ها، با شكوه برگزار كردن هفته 
مسابقات  افزايش  مربوطه،  نهادهاى  توسط  كتابخوانى 
كتابخوانى، برگزارى همايش پياده روى به همراه سؤال 
كردن از يك كتاب خاص و سپس دادن جايزه، گذاشتن 
گفتگو،  و  بحث  و  كتابخوانى  براى  خانواده  در  زمانى 
الكترونيك،  شروع كردن  فرهنگ خواندن كتاب هاى 
اين فرهنگ سازى با فرهنگ خواندن روزنامه و مجله، از 
ديگر راه هاى فرهنگسازى است.  به گفته وى دسترسى 
كم به برخى از كتاب ها در بيرجند و گران بودن قيمت 
از مشكالت تهيه كتاب مى باشد. وى مى گويد: يك ماه 
پيش دو كتاب را به دليل اينكه در بيرجند پيدا نمى شد 

به قيمت 45 هزار تومان از شهر ديگرى  خريدم. 

وجود شبكه هاى اجتماعى، عاملى براى 
احساس بى نيازى ازكتاب 

به   بيشتر  كه  همشهرى  ديگر  دانشجوى  قاسمى،  بهروز 
كتاب هاى فلسفى عالقمند است هم مى گويد: تا حدى  
مى توان گفت آموزش و پرورش در فرهنگسازى كتابخوانى 
كوتاهى كرده و بايد با برنامه هاى جذاب و ارزش نهادن به 
كتاب فرهنگسازى را شروع كرد. وى مى افزايد: برداشت 

عمومى اين است كه مطالعه كارى است دشوار.
مهم ترين انگيزه اي كه باعث مي شود ايراني ها سراغ كتاب 

نروند بي نيازي از مطالعه است. وى تصريح مى كند: اگر 
كاله مان را قاضي كنيم مي بينيم كه ما آدم هاي با اعتماد 
 به نفسي هستيم و اين روزها به دليل حضور در شبكه هاي
اجتماعي و فضاي اينترنت و مواجه شدن با اطالعات حداقلي 
و پيامكي بيشتر از هر زماني خودمان را بي نياز از مطالعه مي 
بينيم. وى خاطر نشان مى كند: شايد كمبود تنوع مشكل 
ديگر اين معضل باشد. حاال هر قدر هم در آمارها خودمان 
را خوب جلوه دهيم و آمارهاي پر و پيماني را ارائه كنيم، 
 صنعت نشر و تيراژ كتاب ها خبر مي دهد از سر درون؛ درون 
جامعه اي كه قرار است توسعه پيدا كند و آگاهي مردم و 

افزايش سواد فرهنگي در اين موضوع بسيار مؤثر است.

استفاده از اينترنت 
و شبكه هاى اجتماعى بيشتر شده است

عنوان  استثنايى  كودكان  رشته  دانشجوى  نجات،   مليحه 
مى كند: مردم بيشتر از كتاب هاى درسى و كمك درسى 
بهره مى برند و بيشتر اطالعات خود را از اينترنت دريافت 
مى كنند  چون كتاب خريدن مستلزم جاى بيشتر است ولى 

استفاده از CD و فلش ها بسيار راحت ترند. حتى مدارس 
نيز به سوى مدارس هوشمند پيش مى روند كه با رايانه و 
دنياى بى كاغذ سر كنند، حاال حفظ محيط زيست يا خواندن 

كتاب كدام ارجح ترند؟! 
ها  كتابخانه  به  افرادى  بيشتر  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 
مى روند كه كتابخانه نزديك خانه يا محل كارشان باشد 
و دانش آموزان براى امتحانات و اساتيد براى ارائه مطلب و 
دانشجويان فقط براى انجام پايان نامه به كتابخانه ها مى 
 روند، در صورتى كه مردم عادى حتى ازادرس كتابخانه ها 
هم اطالع هم بى خبرند . به نظرمن اگر كتابخانه ها و 
قوانين آنها اصالح شود و جاذبه بيشترى داشته باشد مسلمًا 

بهبودى در راه خواهد داشت.
خانواده ها شكل مى  از  ادامه مى دهدفرهنگسازى  وى 
گيرد ولى در دوره دبيرستان كامًال مى توان فرهنگ تغيير 
يافته را در جوانان مشاهده نمود. اگر افراد خانواده به داليل 
معيشتى كمتردرخانه حضور دارند و فقط خواب و خوراك 
نيز  ايرادى ديگر است نقش مدارس  برايشان مهم شده 
كتاب  براى  رغبتى  درمدارس  مانده،  پنهان  ها  ديده  از 
خواندن ايجاد نمى شود. وى براى فرهنگسازى كتابخوانى 
و  اينترنت  از  استفاده  آموزش  ابتدا  كند:  مى  پيشنهاد 
در  والدين  آموزش  با   و  شود  شروع  مجازى  فضاهاى 
قالب مشاوره هاى مدرسه اى  و  تشويق دانش آموزان 
دبيرستانى و حتى دانش آموزان ادامه پيدا كند و همچنين 
ها رسانه  گسترده  تبليغ  و  ها  كتابخانه  در  جاذبه   ايجاد 

مى تواند بسيار مفيد باشد. 
 نجات عنوان مى كند: كسى كه كتاب هاى خوب نمى خواند،
 

برتر از كسى كه كتاب نمى خواند نيست. كتابخوان هم مهم 
است كه چه هدفى را دنبال مى كند. مشكل كتاب خواندن 
بيشتر اين است كه  خيلى ازكتاب ها كمياب اند. احساس 
زيبايى كه از خواندن و محو شدن درصفحات كتاب داشتيم 
 كم كم به تبليغات اطراف سايت ها و وب ها تبديل مى شود.

و  نهاد  مردم  سازمانهاى  كند:  مى  اميدوارى  ابراز   وى 
كمپين هايى راه بيفتد كه كتابخوانى را رواج دهند .

فرهنگ مطالعه از ابتداى تحصيل 
اجرايى نشده است

 على اكبر بيجارى، مدير عامل كتابشهر بيرجند نيز عنوان 
با  هايى  داستان  روز،  علم  هاى  كتاب  بيشتر  كند:  مى 
مضامين اخالقى و آموزنده و همين طور رمان و اشعار 
عاشقانه و، عارفانه مورد توجه قرار مى گيرد. به گفته وى 
بيشتر مطالعه كنندگان كتاب دانش اموز  دانشجو، طلبه، 

دانشگاهى، يا فرهنگى هستند.
بيجارى در مورد اينكه چرا سرانه مطالعه پايين است، بيان 
مى كند:  فرهنگ مطالعه از ابتداى تحصيل دانش آموزها 

به خصوص در دهه هاى 60 و 70 كه به صورت درست 
 اجرا نشده است و همچنين وسايل ارتباط جمعى همچون 
شبكه هاى اجتماعى و متأسفانه گوشى هاى موبايل عاملى 

براى جدايى از كتاب است. 

كتابفروشى با ميز مطالعه رايگان
 با استقبال كم

وى با بيان اينكه عمومًا عنوان مى شود كتاب گران است 
و بابت مشكالت مالى نمى توان كتاب خريد، يادآور مى 
شود: من  به عنوان مدير بزرگترين مركز بخش كتاب در 
استان، با وجود گذاشتن ميز مطالعه رايگان در فروشگاه 
ولى  برندارد  در  شخص  براى  اى  هزينه  هيچ  اينكه  و 

استقبالى را از مردم شاهد نبوديم. 
وى براى فرهنگسازى كتابخوانى مى گويد: آشنا كردن 
 نسل كودك و نوجوان با كتاب و كتابخوانى در مهدكودك ها

و مدارس از طريق برگزارى مسابقات كتابخوانى و عرضه 
كتاب هاى مورد عالقه دانش آموزها نه به دلخواه مسئول 
آن مجموعه  و ايستگاه هاى مطالعه در مجامع عمومى 
به ويژه در مدارس،  دانشگاه ها و خيابان هايى كه وصل 
هاى ايستگاه  است،  تردد  پر  كه  جاهايى  يا  مدارس   به 

(توشهرى)   واحد  هاى  اتوبوس  خود  داخل  اتوبوس، 
ارشاد و  با حمايت  ادامه داد:  بسيار مفيد است. بيجارى 
مسئوالن ذيربط از جامعه كتاب و كتابخوانى (به شكل 
عرضه بن تخفيف) بين اهل كتاب در هر مجموعه اى و 
همين طور حمايت مالى از مجموعه هاى عرضه كتاب 
در سطح  شهر تا حداقل مكان هاى عرضه كتاب جديد 
و به روز متنوع تر و بيشتر باشند يا حداقل براى خريد 

كتاب از طرف فروشگاه مى توان  حمايت مالى كرد.

به كتاب بيشتر فكر كنيم نه به كباب

بيجارى تصريح مى كند: اكثر ناشرين ما كه كتب روز يا پر 
فروش را در اختيار دارند نقدى كار مى كنند و اين مشكل 
بزرگى در جامعه كتابفروشان مى باشد و دليل مهمتر از اين 
بحث فروش و در واقع عدم خريد از طرف جامعه كتابخوان 
ماست. و در نهايت به كتاب بيشتر فكر كنيم نه به كباب اى 

مادر، پدر و مسئولين ذيربط.

سرانه مطالعه در  خراسان جنوبى نسبت 
به خيلى استان هاى كشور باالتر است

عمومى  كتابخانه هاى  نهاد  مديركل  زاده  كاظم  محمود 
و  كتاب  حوزه  در  بايد  رسانه ها  اينكه  بيان  با  استان 
كتابخوانى به مانند يك ذره بين عمل كنند، مى گويد:  
از هفته كتاب و كتابخوانى سال گذشته تاكنون كارهاى 

خوبى در اين حوزه انجام شده است.
كاظم زاده با بيان اينكه در بيرجند 14 هزار و 531 نفر 
عضو كتابخانه ها هستند، تصريح كرد: 8 كتابخانه نهادى 
و 6 كتابخانه مشاركتى در اين شهر وجود دارد و خراسان 
در  و  است  كشور  فرهنگى  استان هاى  از  يكى  جنوبى 
كتابخانه هاى نهادى استان 10هزار نفر عضو و در كتابخانه 
هاى مشاركتى بيش از 4 هزار نفر عضو هستند. كاظم زاده 
تصريح كرد: عضويت در كتابخانه هاى شهرستان بيرجند 
است. وى  نسبت كشورى  برابر  دو  كه  بوده  درصد   6,3
با بيان اينكه توسعه فرهنگ كتاب و كتابخوانى نيازمند 
مشاركت همگانى است، گفت: بايد از شعار زدگى دورى 
فرهنگسازى  براى  خود  نوبه  به  شخص  هر  و  كنيم 

كتابخوانى قدم بردارد. 

طرح كتابت قرآن كريم همزمان باهفته 
كتابخوانى در كتابخانه سعيدى برگزار مى شود

كاظم زاده مسئول نهاد كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
بيرجند از رونمايى طرح كتابت قرآن كريم همزمان با هفته 
كتاب و كتابخوانى در كتابخانه سعيدى اين شهرستان خبر 
داد و افزود: اين طرح براى نخستين بار همزمان با هفته 

كتاب و كتابخوانى در بيرجند رونمايى مى شود.
 وى در ارتباط با اجراى اين طرح گفت: اعضاى كتابخانه هاى
استان با هر هدف و نيتى كه دارند مى توانند با انتخاب 
آن  نگارش  به  و  انتخاب  را  قرآن  از  اى  صفحه  خود 
بيرجند  عمومى  هاى  كتابخانه  نهاد  بپردازند.مسئول 
اظهار كرد: انجام اين طرح ويژه نيازمند پشتوانه و همت 

شخصى و انگيزه روحانى است. 
كاظم زاده يادآور شد: دانش آموزان يا دانشجويانى كه 
مى خواهند در كنكور شركت كنند مى توانند با شركت 
در اين طرح معنوى يك صفحه از قرآن را به اسم خود 
نگارش و به يادگار بگذارند. وى با بيان اينكه پايين هر 
شد،  خواهد  درج  شهدا  از  يكى  و  نگارنده  اسم  صفحه 
اضافه كرد: پس از اتمام كتابت قرآن، اين قرآن دست 
بيرجند  نوشته به صورت موزه اى در كتابخانه سعيدى 
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.

فرهنگ ما با كتاب و كتابخوانى
سابقه طوالنى دارد

دكتر محمدرضا مجيدى استاد دانشگاه و رئيس كتابخانه، 
اسناد مجلس شوراى اسالمى عنوان مى  موزه و مركز 
كند: اينكه بيان كنيم در كشور ما با كتاب قهر هستيم تا 
حدى كم لطفى به نظر مى رسد چه بسا كه ما ايرانيان 
چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم با كتاب در ارتباط 
بوديم  و مشاهير و دانشمندان و نويسندگان بزرگ، خود 
گواه اين مصداق است. اين استاد دانشگاه در پاسخ به 
اين سؤال كه چه كنيم تا نرخ مطالعه افزايش يابد، مى 
گويد: فرهنگسازى بايد از نهاد خانواده شروع شود و تا 
همه حوزه هاى اجتماعى و سياسى، مدرسه و مسجد و 

رسانه فرهنگسازى شود. 

كتاب بايد  به عنوان يك كاالى اساسى
جزو سبد خانوار هر خانواده شود

كشور  بزرگ  هاى  كتابخانه  مجمع  امناى  هيئت  عضو 
خاطرنشان مى كند: كتاب هم به مانند ساير اقالم بايد 
جزو سبد خانوار هر خانواده ايرانى شود و يك قلم كاالى 
اساسى به حساب آيد و صبح مان را با كتاب شروع كنيم 

و شب مان را با كتاب به پايان ببريم.
وى مى افزايد: با توجه به سابقه تاريخى كشورمان كتاب 
جايگاه بسيار بااليى دارد و بايد رسانه ها تأكيد بيشترى 
بر كتابخوانى داشته باشند و روزنامه ها صفحات خاصى 
را براى كتاب و كتابخوانى و معرفى كتاب هاى خوب 
اينكه هر كتابخانه 4  با بيان  اختصاص بدهند. مجيدى 
الى 5 بخش دارد كه بايد با ابزار الزم محيط و جايگاه 
نوجوانى  از  مان  فرزندان  به  و  كرد  جذاب  را  كتابخانه 

حالوت و شيرينى و انس با كتاب را بچشانيم. 
كنيم   نهادينه  را  كتابخوانى  بايد  كند:  مى  عنوان  وى 
و  نباشد  كتاب  هفته  و  روز  مختص  كتابخوانى  تبليغ  و 
با  در حوزه هاى مختلف  ملى مى خواهد كه   اين عزم 
برنامه هاى جامع كارساز خواهد بود من به عنوان يك 
و  خبرنگار   يك  و  دارم  آموزش  وظيفه  دانشگاه  معلم 
رسانه به عنوان يك وسيله ارتباطى وظيفه نشر و تأكيد 
بيشتر و آموزش را دارد اول از همه بايد از خودمان شروع 
كنيم وقتى هر كس به فراخور حرفه اش قدمى بردارد 

كم كم فرهنگ كتابخوانى در كشور نهادينه مى شود.

جوابيه هاى مركز اطالع رسانى معاونت 
اجتماعى فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
به  انصافه  «آيا  درباره   94/8/20 مورخ  شما  پيام 
خاطر رساندن فرزندان خود و همسايگان به مدرسه 
تيزهوشان 40 هزار تومان جريمه بشيم اگر قراره هر 
سنگين  ترافيك  هم  كه  برسونه  را  خود  فرزند  نفر 
نوبتى  كرديم  بد  شه.  مى  آلوده  هوا  هم  و  ميشه 
مسئوالن  رسانيم.  مى  مدرسه  به  را  هم  فرزندان 
سرويس  رساند:  مى  استحضار  به  كنند»  رسيدگى 
براى  آموزان داراى ضوابطى است و  مدارس دانش 
اين رانندگان برچسب و كارت تردد مخصوص صادر 
شده و در كالس هاى آموزشى قبل از سال تحصيلى 
نيز شركت كرده اند و همه اين موارد فقط به خاطر 
ايمنى دانش آموزان و آرامش خاطر والدين است لذا 
مجوز)  (اخذ  قوانين  به  توجه  بدون  رانندگان  برخى 
سرويس  قالب  در  آموزان  دانش  جابجايى  به  اقدام 
مدارس مى نمايند كه پليس راهور برابر وظيفه ذاتى 

با متخلفين برخورد مى نمايد.
21- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/8/20 درباره «تقاطع بلوار الهيه با ميالد 
از  قبل  مربوطه  سازمان  دارد  راهنمايى  چراغ  به  نياز 
بروز هرگونه اتفاقى اقدام كند» به استحضار مى رساند: 
موضوع به سازمان مربوطه اعالم شد. نصب تابلو و 

عالئم و چراغ و ... به عهده شهردارى ها مى باشد.

كتاب به عنوان يكى از اقالم الزم در سبد خانوار هر ايرانى قرار گيرد 

عضويت در كتابخانه هاى شهرستان بيرجند 
دو برابر نسبت كشورى است

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

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
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اجراى  نصب  داربست  فلزى
 با پيچ و رولپالك  

  09153637507 - 09156217507  حسينى

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

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"
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 سينماپرس: بهروز بقايي بازيگر و کارگردان سينما و تلويزيون در رابطه با جديدترين فعاليت هايش 
گفت: اين روزها روي چند طرح مختلف براي تغيير شکل برنامه «خندوانه» کار مي کنم که با تصويب آنها تصور مي کنم 
«خندوانه» با شکلي جديد روي آنتن خواهد رفت.

بهروز بقايي: «خندوانه» با شکلي جديد روي آنتن مي رود
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انار يکي از سوغات ايرانيان براي کشورهاي هند، آفريقاي 
شمالي، چين، اروپا و امريکا بوده که گفته مي شود قدمت آن 
به چهار هزار سال قبل مي رسد. شهرستان فردوس با توليد 
ساالنه ۲۵ هزار تن انار به عنوان سومين شهر انار خيز کشور 
بوده که بيش از ۹۲ درصد انارهاي توليدي آن مربوط به 
رقم تجاري شيشه کپ است و تنها هشت درصد توليدي 
شهرستان فردوس متعلق به ساير ارقام است. در سال هاي 
کره،  کشورهاي  به  فردوس  انار  درصد   ۸۰ حدود  گذشته 
اسپانيا، ژاپن و کشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شده 
که در طول چند سال گذشته باوجود تحريم ها اين ميزان 
کاهش يافته و  نبود سردخانه هاي کافي براي نگهداري و 
سياه  سايه  که  شده  سبب  سرمازدگي  از  کشاورزان  ترس 

دالالن بر بازار اين محصول چنبره اندازد.

کشاورزان فردوسي به فکر کاشت پسته افتادند

از  استفاده  با  تعاوني  تنها يک شرکت  ورود  ميان  اين  در 
تسهيالت جهاد کشاورزي براي خريد محصول بازهم گره 
به گفته کشاورزان  باز نکرده چراکه  از کار کشاورزان  اي 
تعاوني  شرکت  خريد  قيمت  رقابتي  فضاي  نبود  دليل  به 
که  دارد  تفاوت  تومان   ۳۰۰ تا   ۲۰۰ تنها  دالالن  با  نيز 
انار از کشاورز درنهايت به قيمت هزار  اين سبب مي شود 
و ۵۰۰ تومان خريداري شده و اين يعني قيمت يک کيلو 
اين عوامل  از يک کيلو شلغم است.حاال همه  انار  کمتر 
دست به دست هم داده و سبب شده که کشاورزان فردوسي 
به فکر جايگزيني محصول ديگري براي انار باشند و بيشتر 
تيغ  زير  را  انار خود  باغستان هاي  با دست خودشان  آن ها 
اره هاي برقي برده و  به جاي آن پسته بکارند.محمود قرائي 
به  که  است  فردوس  باغستان هاي  اين  از  يکي  صاحب 
باغات خود  از  گفته خودش حدود پنج هزار تن محصول 
برداشت مي کند اما حاال به گفته خودش دخل و خرجش با 
يکديگر همخواني ندارد و به فکر کاشت پسته افتاده است.
اين کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: خوشبختانه 
امسال کشاورزان مشکل سرمازدگي و دانه سفيدي انار را 
کمتر داشتند و به نسبت محصول خوبي امسال داشتند اما 
بازهم مثل هرساله کشاورزان براي فروش محصوالت خود 

دچار مشکل هستند.
وي ادامه مي دهد: به دليل اينکه فصل برداشت انار مصادف با 
برداشت زعفران مي شود و از طرفي کشاورزان از سرمازدگي 

محصول ترس دارند تصميم مي گيرند محصول را هرچه 
زودتر بفروشند و دالالن نيز از اين فرصت استفاده مي کنند.

وقتي قيمت يک کيلو شلغم از يک کيلو
 انار بيشتر است

قرائي اين را اضافه مي کند: در حال حاضر قيمت يک کيلو 
شلغم در بازار حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان است درحالي که 
کشاورزان ما انار خود را کيلويي درنهايت يک هزار و ۵۰۰ 
داشت  کشت،  که  است  حالي  در  اين  مي فروشند  تومان 
و برداشت شلغم تنها يک تا دو ماه زمان مي برد و خيلي 

هزينه آن پايين است. وي با انتقاد از اينکه دولت براي خريد 
محصول کشاورزان برنامه ريزي درستي نداشته است، بيان 
مي کند: ورود تنها يک شرکت تعاوني براي خريد محصول 
کشاورزان کافي نيست چراکه اگر دالل محصول را کيلويي 
هزار و ۱۰۰ مي خرد، شرکت آن را با ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان 

گران تر کيلويي يک هزار و ۳۵۰ خريداري مي کند.
فردوس  انار   ۸۶ سال  از  قبل  مي دهد:  ادامه  کشاورز  اين 
به کشورهاي ديگر صادر مي شد که با تحريم ها صادرات 
دولت  تا  است  الزم  اکنون  و  يافت  کاهش  نيز  محصول 
انار  قرائي  بينديشد.  محصول  صادرات  براي  تمهيداتي 
انار  افزود:  و  دانست  ارگانيک  کامًال  را محصولي  فردوس 
محصول  براي  شيمايي  مواد  نوع  هيچ  از  فردوس  داران 
استفاده نمي کنند و همه کارهاي کاشت، داشت و برداشت با 
دست انجام مي شود که اين سبب مي شود هزينه توليد بسيار 

باال باشد و  عمًال چيزي عايد کشاورز نمي شود.

ورود يک شرکت تعاوني
 براي خريد محصول انار کافي نيست

مؤدب نيز يکي ديگر از انار کاران فردوس است که  مهم ترين 
مشکل کشاورزان را فروش محصول مي داند و  مي گويد: با 
آغاز فصل برداشت سروکله دالالن پيداشده و  حاصل دست 
رنج يک ساله کشاورز را نصف قيمت يک کيلو شلغم يعني 

کيلويي ۷۰۰ تا هزار تومان خريداري مي کنند.
از  استفاده  با  تعاوني  شرکت  يک  ورود  به  اشاره  با  وي 

تسهيالت جهاد کشاورزي براي خريد محصول کشاورزان، 
ادامه مي دهد: دولت اگر قرار است کاري کند بايد حداقل 
چند تعاوني در اين زمينه ورود پيدا کنند تا فضاي رقابتي 
بين شرکت ها ايجاد شود و محصول را قيمت منصفانه تري 
را  باال  با ظرفيت  بخرند.اين کشاورز، وجود يک سردخانه 
يکي از نيازهاي اساسي کشاورزان فردوس عنوان مي کند و 
مي گويد: اگر سردخانه اي براي نگهداري محصول کشاورزان 
باشد ديگر کشاورز ناچار نمي شود به دليل ترس از سرما 

محصول خود را به هر قيمتي بفروشد.

جهاد کشاورزي کاري
 براي دانه سفيدي انار انجام نداده است

وي با اشاره به اينکه آفت کرم گلوگاه در چند سال گذشته 

همواره محصول کشاورزان را تهديد کرده است، بيان مي کند: 
جهاد کشاورزي براي مقابله با اين آفت کارت هايي را در 
اختيار کشاورز قرار مي دهد که اوًال در زمان مناسب توزيع 
نمي شود و دوما با اندازه کافي نيست و خيلي از کشاورزان 
از آن بي بهره اند.اين کشاورز ادامه مي دهد: دانه سفيدي انار 
يکي ديگر از مشکالتي است که بيشتر از کرم گلوگاه وجود 
دارد اما جهاد کشاورزي کاري براي آن انجام نداده و براي 

کشاورز علت آن و نحوه مقابله با آن را مطرح نکرده است.
يکي ديگر از باغداران فردوسي نيز عالوه بر مشکل فروش 
محصول، کم آبي را يکي ديگر از مشکالت کشاورزان عنوان 
کرده و مي گويد: نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاه هاي 
کشاورزي سبب شده که آبياري باغ هاي انار از هر ۱۲ روزبه 
۱۵ تا ۲۰ روز برسد و همين امر سبب شده که انارها امسال 

مقداري سوخته و ترکيده باشد.

فردوس رتبه سوم
 بين شهرهاي انار خيز کشور را دارد

مدير جهاد کشاورزي فردوس نيز از  پيش بيني برداشت ۲۵ 
هزار تن انار از باغات فردوس در سال جاري خبر داد و گفت: 
در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضي کشاورزي 
اين شهرستان زير کشت انار قرار دارد که پيش بيني مي شود 

برداشت انار امسال حدود ۴۰ درصد افزايش داشته باشد.
عليرضا مهميز بابيان اينکه امسال هم به لحاظ کيفيت و 
هم به لحاظ کميت انار فردوس رشد داشته است، بيان کرد: 
دليل کاهش توليد در سال گذشته سرمازدگي بود که امسال 
اين مشکل را نداشتيم و حتي امسال مشکل دانه سفيدي انار 

خيلي کمتر از سال قبل شده است.
 مدير جهاد کشاورزي فردوس بابيان اينکه بهترين روش 
مبارزه با اين آفت مبارزه تلفيقي است، عنوان داشت: اين 
مبارزه شامل چند بخش ازجمله جمع آوري مکانيکي، استفاده 
از زنبور، تميز کردن تاج انار و استفاده از کودهاي پتاسه براي 
بهبود کيفيت است.مهميز تأکيد کرد: مبارزه همگاني تنها راه 
مبارزه با اين آفت است و مبارزه يکدست به تنهايي جواب 
نمي دهد وي به جايگاه انار فردوس در کشور و استان اشاره 
کرد و گفت: شهرستان فردوس رتبه نخست توليد انار استان 
و در رتبه سوم بين شهرهاي انار خيز کشور قرار دارد.به گفته 
مدير جهاد کشاورزي فردوس خراسان جنوبي رتبه ششم 

کشور در توليد انار کشور را دارا است.

تيشه بـه ريشه ياقوت هاى سرخ
صدا و سيما

«من ايراني ام» دانشمند برتر جهان 
را به شبکه مستند مي آورد

سينماپرس: مهدي بخشي 
مجموعه  کارگردان  مقدم 
«من ايراني ام» درباره اين 
دکتر  داد:  توضيح  قسمت 
شخصيت  داراي  دوميري 
بسيار جالبي است. او نه تنها 

به فکر مهاجرت از کشور نيست بلکه حتي در تهران 
او  بماند.  بابل  ندارد و عالقمند است در  نيز سکوت 
براي آرامش خودش ارزش بسياري قائل است و براي 
تفريح به دل کوه و دريا مي زند. دريافت نشان درجه 
سه پژوهش در سال ۱۳۹۲، دانشمند برتر جهان در 
سالهاي ۲۰۱۱، ۲۰۱۰،  ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸، پژوهشگر برتر 
استان مازندران در سال ۱۳۸۸، پژوهشگر برتر کشور 
در بخش ويژه در سال ۱۳۸۷، پژوهشگر برتر استان 
مازندران در سال ۱۳۸۷ و دانشجوي نمونه کشور در 
سال ۱۳۷۸ از جمله افتخارات دوميري گنجي داراي 
مدرک دکتراي مهندسي مکانيک است.«من ايراني ام» 
توليد مشترک شبکه هاي مستند و پرس تي وي است 

و به ۱۰ تن از دانشمندان ايراني مي پردازد. 

مقاله 

براي از بين بردن تعارض ميان کار و زندگي، 
به کارفرمايان توصيه مي شود:

روش ها،  اين  از  يکي  کنيد:  کم  را  اضافي  کارهاي 
جلوگيري از مکاتبه هاي اضافي و ارجاع آن از مديريت به 
کارکنان، اصالح و بهبود فرآيندهاي کاري است. در اين 
زمينه با کارکنان مشورت کنيد،  کاهش مأموريت هاي 
پرداخت هاي  و  اضافه کاري  پرداخت  کاهش  اداري،  
(پاداش  زندگي  هزينه هاي  جبران  براي  جايگزين 
براساس شايستگي و عملکرد)، به کارکنان براي انجام 
اضافه کاري، فرصت «نه گفتن» بدهيد، به شرطي که 
نيايد. ساعت هاي کاِر  به وجود  اداري  وقفه در کارهاي 
شناور تدوين کنيد تا کارکنان بتوانند در طول هفته، چند 
روزي از اين ساعت هاي کاري استفاده کنند يا شرايط 
انجام کار در خانه را فراهم سازيد. نبايد کارکنان را براي 
خانواده  به  رسيدگي  و  شغلي  پيشرفت  ميان  انتخاب 
تحت فشار بگذاريد، بلکه بايد راه کارها و شاخص هاي 
ارتقا و ترقي شغلي به نحوي طراحي شود که به زندگي 

خصوصي کارکنان، صدمه اي نرساند. 
براي حفظ تعادل ميان کار و زندگي خانوادگي 

کارکنان بايد:
-  به اضافه کاري هاي غيرمنطقي «نه» بگوييد.

ببريد. خانه  به  کم تر  را  اداري  کار  کنيد  سعي   - 
اگر مجبوريد در خانه، کارهاي اداري انجام دهيد، بايد 
وقت خاصي را به آن ها اختصاص دهيد. براي نمونه، 

وقتي که فرزندان به رختخواب رفتند. 
- مأموريت هاي اداري را کاهش دهيد.

- از ساعت هاي کارِي شناور استفاده کنيد. 
واکنش افراد در مقابل استرس، متفاوت است. ممکن 
است استرس براي يک نفر عارضه هاي جسماني و رواني 
شديد داشته باشد درحالي که ديگري، از اين عارضه ها 

در امان باشد.

بهروز کاظمي کارشناس ارشد بهداشت روان 

سينمايى

كارگردان سينما

ارزان ترين فيلم جهان توليد شد

كارگرداني  به  «سگدوني»  سينماپرس،  گزارش  به 
مشترك فرزان و عليرضا زارع براي ثبت يک جنبش 

سينمايي در جهان با هزينه ٥ دالر توليد شده است.
ايفاگر  فيلم  اين  بازيگر  تنها  اردهي  ياسين  محمد 
 نقش بوكسوري است كه در آخرين مسابقه حريفش

 را كشته و...
اين اثر، به قلم عليرضا زارع و به تهيه كنندگي فرزان 
زارع، در قالب يك سكانس پالن طراحي ساخته شده 
است. در اين پروژه سجاد سپهري شكيب نيز به عنوان 

مدير فيلمبرداري حضور داشته است.

خوشحالم در ايران فيلم مي سازم

به زودي  فرهادي  اصغر 
در  را  «فروشنده»  ساخت 
کرد.  خواهد  آغاز  ايران 
فيلمي  ساخت  خبر  پيش تر 
الکساندر  تهيه کنندگي  به 
کمپاني  مدير  ماله گي، 

کروز  پنه لوپه  بازي  با  آلمادوآر  پدرو  و  ممنتو  فرانسوي 
منتشر شد که قرار است در سال ٢٠١۶ به کارگرداني 
اصغر فرهادي در اسپانيا کليد بخورد. وي در مصاحبه با 
شرق گفت:تقريبا يک سال زمان داشتم تا شروع پيش توليد 
فيلم در اسپانيا. احساس کردم اين زمان يک ساله تا شروع 
آن پروژه، موقعيت خوبي  است براي ساخت يک فيلم در 
ايران. قلبا هم دوست داشتم قبل از کار در خارج از کشور، 
فيلمي در ايران بسازم و خوشحالم که هردو تهيه کننده 
گذاشتند  احترام  تصميم  اين  به  اسپانيايي  و  فرانسوي 
چون اگر امسال فيلمي در ايران نمي ساختم، ساخت فيلم 

بعدي ام در ايران به سه سال ديگر موکول مي شد.

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»

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
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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 

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى

سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جديد

با %15 
تخفيف

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف 
قرارداد  فرهنگيان

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)
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كار در مايكروسافت

با مشاهده آگهى شركت مايكروسافت  روزى مردى 
به  راه  در  آنجا رفت.  به  استخدام يك سرايدار  براى 
اميد يافتن يك شغل خوب كمى خريد كرد. در اتاق 
مدير همه چيز داشت به خوبى پيش مى رفت تا اينكه 
مدير گفت: اكنون ايميلتان را بدهيد تا ضوابط كاريتان را 

برايتان ارسال كنم. مرد گفت: من ايميل ندارم.
مدير گفت: شما مى خواهيد در شركت مايكروسافت 
كار كنيد ولى ايميل نداريد. متاسفم من براى شما كارى 
ندارم.مرد ناراحت از شركت بيرون آمد و چيزهايى كه 
و  فروخت  عابران  به  حوالى  همان  در  را  بود  خريده 
سودى هم عايدش شد. از فرداى آن روز مرد از حوالى 
خانه خود خريد ميكرد و در باالى شهر ميفروخت و با 
سود حاصل خريدهاى بعدى اش را بيشتر كرد.تا جايى 
كه كارش گرفت. مغازه زد و كم كم وارد تجارت هاى 
بزرگ و صادرات شد. يك روز كه با مدير يك شركت 
بزرگ در حال بستن قرارداد به صورت تلفنى بود، مدير 
آن شركت گفت: ايميلتان را بدهيد تا مدارك را برايتان 
ارسال كنم. مرد گفت: ايميل ندارم. مدير آن شركت 
گفت: شما با اين همه توان تجارى اگر ايميل داشتين 
سرايدار  احتماآل  گفت:  مرد  شدين.  مى  چى  ديگه 

شركت مايكروسافت بودم.

همواره روحى مهاجر باش به سوى مبدا به سوى 
آنجا كه بتوانى انسان تر باشى و از آنچه كه هستى 

و هستند فاصله بگيرى اين رسالت دائمى توست

چه بسا تالش كننده اى كه به زيان خود مى كوشد 
هركس پرحرفى كند ياوه مى گويد
 و آن كس كه بينديشد آگاهى يابد

بر هيچ کس پوشيده نيست که بعضي از کارمندان هر 
سازماني، بهتر از بقيه کار مي کنند. کارکنان پر بازده، 
ارزشمند ترين منابع هر شرکتي محسوب مي شوند و 

اين چيزي از ارزش هاي ديگران کم نمي کند.
ارزش  بيشترين  که  است  بازده کسي  پر  کارمند  يک 
به  شما  مشتريان  همچنين  و  کار،  و  کسب  براي  را 
ارمغان مي آورد. بنابراين به نفع شماست براي راضي 
نگه داشتن آنها و حفظ مشارکتشان در دراز مدت، هر 

کاري از دستتان بر مي آيد انجام دهيد.
اين ۵ توصيه به شما کمک خواهند کرد نگاه کارکنان 
پر بازده تان را روي شرکت خود نگه داريد و آنها را 

از دست ندهيد.

۱- آنها را سرگرم نگه داريد

از  را  شما  بازده  پر  کارمندان  که  عواملي  جمله  از 
بودن  فعال  و  بقيه متمايز مي کند هوش، کنجکاوي 
آنهاست. اينگونه افراد هميشه به دنبال انجام کارهاي 
جديد و جالب هستند. با محول کردن جرياني مداوم 
آنها  نياز  اين  جالب،  و  هاي جذاب  پروژه  و  کارها  از 
هاي  هزينه  کاهش  براي  اگر  کنيد.مثًال  برطرف  را 
محيط  با  بيشتر  سازگاري  يا  و  خود  کاالهاي  ارسال 
زيست به دنبال ايده هاي تازه اي مي گرديد، يا اگر 

به دنبال راهي تازه براي تبليغ محصوالت خود روي 
شبکه هاي اجتماعي هستيد، اين کار را به کارمندان 

پر بازده خود محول کنيد.

۲- اجازه دهيد ديده شوند

هر کسي دوست دارد وقتي کار خوبي براي سازمان 
شناخته  رسميت  به  زحمتش  دهد،  مي  انجام  خود 
شود. بهترين کارمندان شما نيز از اين قاعده مستثني 
نيستند.با دعوت از آنها براي سخنراني در برابر هيئت 
مديره، يا رهبري تيم هاي حرفه اي و يا شرکت در 
بدهيد  آنها  به  را  اجازه  اين  از شرکت،  خارج  جلسات 

که خودشان را نشان دهند.
اي  حرفه  کارمندان  ساير  با  گرفتن  ارتباط  به  را  آنها 
مشترک  هاي  پروژه  در  آنها  با  همکاري  و   سازمان 
اجرايي  تيم  به  حاصل  نتايج  ي  ارائه  سپس   و 

کنيد. تشويق 

۳- براي آنها مربي در نظر بگيريد

ها  راهنمايي  از  مندي  بهره  با  شما   کارمندان 
و توصيه هاي مربي کاربلدي که مي تواند ارتباطات 
نحو  بهترين  به  دهد  قرار  اختيارشان  در  نيز  خوبي 

منتفع خواهند شد و در نتيجه در سازمان و کار خود 
انتخاب  در  اما  داد.  خواهند  نشان  بيشتري  مشارکت 

اين راهنما بايد خيلي دقت شود.
استفاده  تري  تجربه  با  و  تر  سابقه  پر  کارمندان  از 
از  و  دارند  با جوانها عالقه  به دمخور شدن  کنيد که 

راهنمايي و حمايت آنها لذت مي برند.

۴- به آنها مسئوليت، 
و سپس پاداش بدهيد

کارمند شما هرچه توان بيشتري داشته باشد، با درگير 
شدن در چالش هاي کاري، شکوفا تر خواهد شد. با 
وجود اينکه ممکن است گاهي مرتکب اشتباهي شود 
يا حتي شکست بخورد، در محول کردن امور مهم به 

نکنيد. ترديد  آنها 
مشتريان  جديد  يک طرح  مسئوليت  توانيد  مي  شما   
نقش  آنها  به  بسپاريد،  خود  بازده  پر  کارمندان  به  را 
به  را  آنان  يا  و  بدهيد،  را  مشترک  هاي  تيم  رهبري 
از  تازه اي  کليد زدن يک شرکت جديد در حوزه ي 
عملکرد  از  خيالتان  و  بگماريد  خود  شرکت  فعاليت 

خوب آنها راحت باشد. 
فراموش نکنيد پاداش کار دشواري که مسئوليتش را 
تشويق  مورد  را  آنان  و  بدهيد  آنها  به  را  اند  پذيرفته 

قرار دهيد.

۵- مسير مشخصي براي رشد و ارتقاي 
کارکنان خود ايجاد کنيد

ارتقا  براي رشد و  بدانند  ضروري است کارکنان شما 
مسير مشخصي پيش رويشان قرار دارد. 

براي خود متصور  آينده اي  اگر در سازمان شما  آنها 
از  يا اگر فکر کنند پيشرفتشان در آنجا بيش  نباشند، 
اندازه طول مي کشد، به دنبال فرصت هاي خروج از 

سازمان شما خواهند گشت.
زمان بگذاريد و چارچوبي براي ارتقاي کارکنان خود 

کنيد. مشخص 
عطف،  نقاط  خود  مسير  در  بايد  شما  چارچوب   
به  باشد.  داشته  مشخصي  هاي  سنجش  و  آموزش 
آنها مسئوليت طيف وسيعي از امور مختلف را محول 
کنيد تا از فرصت الزم براي تبديل شدن به مديران 

اثربخش بهره مند باشند.
در نظر داشته باشيد هيچ وقت نبايد حتي يک کارمند 

خوب و حرفه اي را از دست داد.
 براي شناسايي پر بازده ترين کارمندان خود نقطه ي 
سرآغازي در نظر بگيريد و سپس براي حفظ آنها، به 

صورت مستمر قدم هاي عملي برداريد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه 
پيش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد. سوره البقره، آيه 183

حديث روز  

كسى كه از حق َدم مى زند با سه ويژگى شناخته مى شود: ببينيد دوستانش چه كسانى هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه 
وقت آن را مى خواند؟ امام صادق (ع)

سبك زندگى

5 توصيه براى حفظ كارمندان پر بازده

هر آنكس مال و جاهش بيشتر بى
دلـش از درد دنـيا ريــشتر بــى
اگر بر سر نهى چون خسروان تاج
به شـيرين جـانت آخر نيشتر بـى

جواني، كاري به سال و ماه ندارد، مهم اين است كه 
انسان زنده دل و پرنشاط باشد. ممكن است موي شما 

سفيد باشد، اما مانند پسربچه ها بينديشيد.

برنده شدن هميشه به اين معني نيست
 كه اولين باشي، بلكه بدين معني است 

كه بهتر از قبل عمل كرده باشي! 

افقي: ١- از القاب چهارمين پيشواي 
مسلمانان – كهنه پرست ٢- كامل 
شدن رشد ميوه - دستگاه نمايش 
فيلم - پيمان زناشويي ٣- نخست 
باريك  برآورده شدن - شكاف    -
٤ - چيستان  - منجمد - ناشناخته 
 - خودرو  راننده   - گذشته  روز   -٥
كيسه كاه و جو چارپايان ٦-  نابه 
سامان – كهن ترين قسمت اوستا 
ترديد  معامله ٧ -  -  فسخ كردن 
قبر  اول  - مجازات - فرشته شب 
بهترين  را  آن  علي(ع)  امام   -٨
فارسي  معادل    - داند  مي  ميراث 
اينترنت- از يك پدر و مادر ٩-  دانه 
شهري   - پوست  روي  ريز  چركي 
در هلند -  مهيا ١٠- بتي در عصر 
پيشدادي-  فريدون  مادر  جاهلي - 
نيجريه-  پول   -١١ كننده  ياري 
در خانه  رفتاري -  يا  لفظي  اشتباه 
فلزي   –  ١٢ شيراست  صاحبش 
براي ساختن وك خودنويس-  رود 
آراز-  گاوآهن ١٣ - از القاب اشرافي 
اوكراين  در  بندري   - اروپا  زنان 
  -١٤ انرژي  و  كار  فرعي  واحد   -
جنبه  داراي   - سرمه   – روشنايي 
دراستان  شهري   -  ١٥ غيرمادي 

وهاب،  پور  محمود  آثار  از  قم- 
نويسنده معاصر كشورمان. شاعر و 

 - ديگران  از  برتر   -١ عمودي: 
 -٢ سيخونك   - آمريكا  در  ايالتي 
فرقه اي از راهبان مسيحي كاتوليك 
- بسيار مهربان-  ساكنان ٣- ازاقوام 
ايران-  چاره  قديمي ساكن شمال 
آذري-   نام  مرطوب ٤-   - انديشي 
تخم ماهي - بسندگي ٥ - رودي 
در روسيه - برق را از كوئل به دلكو 
سه  متغير-  مقاومت   - رساند  مي 
سر ٦- جسد بوگرفته - آژير خطر 
- تكرار يك حرف ٧ - قسمتهاي 

  -٨ آذري  پدر  طبيعت-   پاياني-  
قطعي براي كتاب  بخشي از رويان 
دانه - گوشواره ٩- سم حشره كش 
- به هم پيچيده - خانه زيرزميني 
زبان  كجي-   دهن  حرف   -١٠
قراردادي بين چند نفر - بنيانگذار ١١ 
- مايع نوشيدني گازدار - برتري مقام 
و موقعيت - حد نهايي ١٢-  دوستان  
سركرده – نيم صداي درازگوش ١٣ 
-بازگردانيدن - نوعي پارچه از الياف 
گياهي- از ملزومات اداري ١٤-  قرار 
مصري-  مردان  -كاله  شده   داده 
اهل ساري ١٥- دشمن سرسخت- 
قمري خانگي -  از پهلوانان شاهنامه

طراح : نسرين كارى                        

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول 3370

123456789101112131415

ارگادنولببابك1

نواشلمادروجال2

دابانگكنسالدم3

رداربكتىارب4

ناوىماساانحوى5

ىگنابلوحاترجا6

لاندنكالانى7

ىهناىندمابتمس8

رمقمكشوربلر9

كبمتاكوتواراپ10

راىهبتهزنهوسا11

منماهرنالىا12

لدبنىىاروانهپ13

ىراجوبماسردود14

نلراتباناناور15

يار در خانه

هاي  «مهارت  نويسنده  و  مدرس  دهقان  نصير  دکتر 
زندگي»در تعريف اعتماد به نفس مي گويد:

اعتماد به نفس در حقيقت نوع تفکر ما درباره خودمان 
است، اينکه چگونه توانايي ها و محدوديت هاي خود را 
مي بينيم، چطور با آنها کنار مي آييم و براي بهبودشان 
چه کارهايي مي کنيم؟ زماني که اعتماد به نفس در 
حد سالم و طبيعي باشد، فرد حس خوبي دارد و خود 
را مستحق احترام مي داند اما برعکس، وقتي که فرد 
اعتماد به نفس پاييني دارد، ارزش کم و ناچيزي براي 
نظرات و عقايدش قائل مي شود. چنين افرادي هميشه 
نگران هستند، نگران از اينکه به اندازه کافي در نگاه 
تعريف  اين  با  نباشند.  قبول  مورد  و  خوب  اطرافيان، 
 در واقع اعتماد به نفس، حسي است که شما را قادر 
مي سازد تا ببينيد در زندگي براي پيشرفت و ترقي به 
چه فاکتورهايي نياز داريد؟ همين معجزه گر به شما توان 
تالش مي دهد و کاري مي کند تا با عالقه بيشتري 
اهداف تان را دنبال کنيد. جالب اينکه حتي اگر گام هاي 
اوليه کوچک باشند، با تکيه به اعتماد به نفس به راحتي 
مي توانيد به موفقيت دست پيدا کنيد. انسان هايي که 
با اعتماد به نفس پيش مي روند به خوبي مي دانند که 
براي بهبود وضعيت زندگي خود بايد چه کاري انجام 
دهند؟ در ضمن زماني که به خودتان احترام بگذاريد 
و اعتماد به نفس خوبي داشته باشيد، احساس امنيت و 
ارزش مي کنيد؛ در نتيجه روابطي مثبت و محکم نيز 
با ديگران برقرار خواهيد کرد. مجموع آنچه گفته شد 
منجر به اين مي شود که افراد با اعتماد به نفس باالتر از 
ديگران بتوانند با استرس ها و مشکالت زندگي مبارزه 
کرده يا کنار بيايند. اين گروه کمتر احساس «نااميدي»، 

«غم»، «بي ارزش بودن» و «شرمندگي» مي کنند.

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

تجربه كنيد.    09158668002

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

فروش فورى واحد بنياد مسكن 
شوكت آباد ، 30 ميليون مقطوع

 10 ميليون وام   09151603194

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

 فست فود فعال با موقعيت عالى
 و فروش باال به علت مهاجرت 

واگذار مى گردد.  09356214184

شركت  نما نور گستر خراسان جنوبى

به يك نفر منشى و دو نفر نيروى 
برقكار ماهر يا نيمه ماهر نيازمند است.

09363448493

استخدام بازارياب آزاد
 Relax شركت پخش گستر شعبه خراسان جنوبى نماينده انحصارى آدامس

و Trident و پوشك Confy Baby از بين جوانان آقا يا خانم عالقه مند 
به ساعت كار و حضور و غياب توافقى و ميانگين درآمد ماهيانه 1/5ميليون 

تومان با آموزش رايگان بازاريابى قبل از شروع كار، براى بيرجند 
و شهرستان هاى خراسان جنوبى بازارياب آزاد جذب مى نمايد.

دانشجويان بيرجند و شهرستان هاى خراسان جنوبى در اولويت هستند
بيرجند- شهرك صنعتى  تالش - تالش شرقى 3- بلوك آخر

@pakhshGostar :تلفن: 6-32255723 (056)    تماس با تلگرام

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

فروش دوو سى يلو نوك مدادى 
مدل 79، يك ساله بيمه كامل 

بدون رنگ ، فنى سالم
09152694541

فروش فورى /  باالترين قيمت پيشنهادى

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

 10%  زير قيمت كارشناسى 
09379428082

فروش فورى به دليل مهاجرت 
فروشگاه ياران

 (تنباكو، قليان ، كباب پز و غيره)
واقع در خيابان معلم 21 - 19

فروش زمين براى احداث باغ و 
يا طرح هاى صنعتى و كشاورزى 

حاشيه  جاده اصلى قهستان 
(درخش آسيابان) 
مترى: 2000 تومان

        09331316418
09159619612

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

با يك تماس     09159618050

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

09153613243- شريفى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

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

به چند نفر بازارياب حضورى و تلفنى (آقا 
و خانم) با پورسانت عالى براى كار تبليغاتى 

نيازمنديم.  32430537-09152651699

 به تعدادى جوشكار
 براى كار در شهرستان نيازمنديم.

  09378991596 - اصغرى

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

فروش يخچال ويترينى سه درب ايستاده 
دو مترى ، قرمز رنگ ، در حد نو   

  قيمت: توافقى         09159859884

فروشگاه مروج 
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

قابل توجه صاحبان مشاغل 
فروش واحدهاى تجارى 95 مترى ،حاشيه خيابان غفارى 

 مترى 1,800 - تحويل اسفند 94 
 همراه:   09363587106

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519

ايزوگام سليمانى 
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اخبار ورزشى

جام جم سرا : آناناس حاوي آنزيمي به نام «بروملين» است. مي توانيد دردها، آرتروز، اضافه وزن،دردهاي گوارشي و غيره را با اين آنزيم چاره کنيد. پژوهش ها نشان 
مي دهد که بروملين موجود در آناناس با سرطان مقابله مي کند. بر اساس اين نتايج دريافت زياد اين آنزيم به مدت چند ماه باعث از بين رفتن تومورهاي سرطاني 
شده است. همچنين آناناس يک ميوه الغرکننده است. بروملين باعث تخريب فيبرهاي کالژن مي شود که سلول هاي چربي را در خود ذخيره مي کنند. 

آناناس براى مقابله با سرطان 

چرا سنگك مفيدترين نان است؟

6

دارچين سرشار از كلسيم و آهن 

روغن  و  دارچين  درخت  برگ  نيوز:  سالمت 
دارچين خاصيت هاي مشابه اي دارد. يک قاشق 

مرباخوري پودر دارچين به اندازه يک ليوان آب 
انار حاوي آنتي اکسيدان است.  دارچين سرشار 
فيبر  از کلسيم، آهن، ويتامين C ،K منگنز و 
براي  که  دارد  ضدباکتريايي  خاصيت  است. 

با  شود.  مي  برده  کار  به  دهان  کردن  خوشبو 
گوارشي  سيستم  در  باکتريايي  هاي  عفونت 
مقابله مي کند و کلسترول خون را کاهش مي 
استنشاق روغن دارچين، تمرکز ذهني و  دهد. 
حافظه را بهبود مي بخشد. افزودن آن به چاي، 
مي  التيام  را  تنفسي  مجراي  و  سينه  گرفتگي 

بخشد.  مصرف مخلوطي از عسل و دارچين به 
جاي مربا، ميزان کلسترول را کاهش مي دهد. 
روزي ۳بار مخلوطي از عسل و پودر دارچين را 

روي دندان بماليد تا درد آن از بين برود. 

حفظ سالمت مغز 
با اين عادت هاى خوب 

سالمانه: خواب کافي براي مغز بسيار الزم است 
زيرا به تثبيت خاطرات در مغز و انجام وظايفي 
که نمي تواند در طول روز انجام دهد کمک مي 
کند. سعي کنيد حتما ۷ ساعت خواب شبانه را در 
 برنامه خود بگنجانيد. تمرينات ورزشي سلول هاي 
و  کرده  تقويت  را  آنها  بين  اتصاالت  و  مغزي 
 توليد سلول هاي جديد را نيز تحريک مي کند. 
اين عادت سالم همچنين جريان خون را بهبود 
مي بخشد که خطر ابتال به بيماري هاي قلبي 
تغذيه  دهد.  مي  کاهش  را  آلزايمر  و  عروقي 
نادرست به طور کلي باعث باال رفتن کلسترول 
تواند  نيز مي  اين مسئله  بد خون مي شود که 
و  عروقي  قلبي  هاي  بيماري  به  ابتال  خطر 
دهد. افزايش  را  مغزي  هاي  آسيب  همچنين 
برنامه غذايي با مصرف کم چربي و کلسترول، 
به  از ميوه ها، سبزيجات سبز و غالت  سرشار 
 حفظ سالمت سلول هاي مغزي کمک مي کند. 
فلفل قرمز،  بروکلي، چغندر قرمز،  اسفناج، کلم 
پياز، انواع دانه ها و ميوه هاي خشک خوراکي 
هاي عالي در اين زمينه اند. فرايند يادگيري از 
 زمان تولد آغاز شده و هيچ گاه نيز تمام نمي شود. 

مطالب  آموختن  توسط  حافظه  به  دادن  تمرين 
جديد و تامل کردن در آموخته هاي قبل يکي از 
بهترين روش هاي حفظ سالمت مغز است.پس 
خواندن،  با  که  است  مهم  بسيار  سالگي  از ٣٠ 
نوشتن، بازي هاي ذهني و ... همواره فعاليت و 

پويايي مغز حفظ شود.

چرا سنگك مفيدترين نان است؟

شهرخبر: نان سنگك در صدر نان هاي ايراني قرار 
دارد و از آرد سبوس دار درست مي شود. از ويژگي 

هاي خوب اين نان طعم، عطر، مغذي بودن و 
قابليت سيركنندگي آن است. نان سنگك حاوي 
سطح بااليي از ويتامين ها، كلسيم، پروتئين و 
آهن است و به دليل داشتن مقدار زيادي فيبر، 
هضم آساني داشته و بسيار مورد توجه متخصصان 
تغذيه است. نان سنگك براي كودكان نيز بسيار 

خوب است، مخصوصًا در دوراني كه سلول هاي 
عصبي در حال رشد هستند، آهن موجود در نان 
سبوس دار سبب باهوشي و رفتار خوب كودكان 
آرد  از  بيشتر  نان سنگك  براي  مي شود.  چون 

كامل استفاده مي شود و آرد كامل، ويتامين ها و 
امالح آن حفظ شده است. همچنين سبوس يك 
ماده با ارزش و داراي مواد غذايي فراوان است و 
براي كساني كه به بيماري ديابت مبتال هستند، 

نان سبوس دار بسيار مفيد است. 

ناخن ها درباره سالمتى شما 
چه مى گويند

شهرخبر: اگر ناخن هاي تان ضعيف به نظر  مي 
رسند، ممکن است، کمبود «روي» داشته باشيد. 
زينک يا روي به رشد و ترميم سلول هاي پوستي 
کمک مي کند. با اضافه کردن مقدار قابل توجهي 
خود،  غذايي  رژيم  به  روي  از  غني  غذاهاي  از 
 وضعيت سالمتي ناخن هاي تان بهتر مي شود. 
ناخن هايي با انتهاي سفيد و رنگ پريده نشانه 
کم خوني است، يعني بدن شما سلو ل هاي قرمز 
سالم براي انتقال اکسيژن کافي به بافت هاي 
خود را نمي تواند بسازد. ناخن هايي که نرم و 
کلسيم  کمبود  از  نشان  تواند  بوده مي  منعطف 
و پروتئين باشند. کمبود کليسم مي تواند باعث 
شکننده بودن ناخن، پوست و موي زبر و خشک 
باشد. اگر  خطوط و رگه هاي سياه را در انتهاي 

ناخن هاي خود ديديد به پزشک مراجعه کنيد. 

ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مقام اول اتومبيلرانى 
توسط ورزشكار بيرجندى

ساله   ٢٨ ورزشکار  پور  يعقوب  حميد   - کاري 
هاي  رقابت  دومين  در  شد  موفق  بيرجندي 
هاي  اتومبيل  رشته  در  کشور  قهرماني  اتومبيلراني 
آمريکايي کالس ٨ مقام نخست را از آن خود کند. 
دومين دوره رقابت هاي ريس اتومبيلراني قهرماني 
 ٢ در  کننده  شرکت   ٩٠ از  بيش  حضور  با  کشور 
پيست  در  کشور  سراسر  از  آقايان  و  بانوان  بخش 

اتومبيلراني مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.

ووشوكاران خراسان جنوبى 
به 3 مدال رنگارنگ دست يافتند

گفت:  جنوبي  خراسان  ووشو  هيئت  دبير   : فارس 
فالحي، قاسمي و قرباني در دومين دوره از رقابت هاي 
را  رنگارنگ  مدال  سه  کشور  بانوان  ووشو  قهرماني 
اظهار  خرمشاد  وحيد  آوردند.  ارمغان  به  استان  براي 
کرد: نمايندگان استان در دومين دوره از رقابت هاي 
ووشو قهرماني ساندوانگ بانوان کشور يادواره بانوان 
شهيده سيستان و بلوچستان (فاطمه ترکان، ثنا پردل، 
سکينه سند گل و مطهره نارويي) خوش درخشيدند. 
وي افزود: در اين ماراتن ملي ١٥٦ ووشوکار در قالب 
١٦ تيم از ١٥ استان کشور در دو بخش تالو و ساندا 
 ١٧ ورزشي  استاديوم  در  جاري  آبانماه   ٢٣ تا   ٢٠ از 
شهريور شهر زاهدان به رقابت پرداختند.وي تصريح 
کرد: سميه فالح در وزن ٥٢ کيلوگرم رشته ساندا با 
کسب مدال نقره بر سکوي نايب قهرماني ايستاد و 
مطهره سادات قاسمي نيز در وزن ٧٥ کيلوگرم ساندا 
با گردن آويز نقره در جايگاه دوم قهرماني کشوري 
در  قرباني  فاطمه  شد:  يادآور  خرمشاد  گرفت.  قرار 
ووشو  قهرماني  مسابقات  از  دوره  دومين  تالو  بخش 
ساندوانگ بانوان کشور با کسب مدال برنز اين دوره 
از رقابت ها مقام سوم کشوري را از آن خود کرد. وي 
خاطرنشان کرد: در بخش تيمي اين دوره از مسابقات 
استان کرمان قهرمان شد، کانون زنان بلوچ سيستان 
و بلوچستان نايب قهرماني را بدست آورد و خوزستان 

نيز در جايگاه سوم قرار گرفت.

كاراته قهرمانى رده هاى سنى جهان؛ 
ژاپن قهرمان شد، ايران هفتم

اميد  و  جوانان  نوجوانان،  سني  رده  هاي  تيم  ايرنا: 
ژاپن با کسب ٨ مدال طال، ٣نقره و ٧ برنز به مقام 
قهرماني  کاراته  مسابقات  دوره  نهمين  قهرماني 
جهان دست يافتند. پس از ژاپن تيم ترکيه با کسب 
دوم  سکوي  بر  برنز   ٧ و  نقره  يک  طال،  مدال   ٧
با ٦ مدال طال، ٨ نقره و ٧  نيز  ايستاد و تيم مصر 
برنز به مقام سوم دست يافت. تيم ايران نيز با کسب 
يک مدال طال، يک نقره و ٨ برنز پس از تيم هاي 
اندونزي، فرانسه و مراکش در جايگاه هفتم جدول 

رده بندي قرار گرفت.

جاعالن دوقلو در خراسان جنوبى دستگير شدند

رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي از دستگيري برادران دوقلو که با جعل 
 اسناد از شهروندان اخاذي مي کردند خبر داد.سرهنگ پرويز عرب زاده گفت : 
دو برادر دوقلو ٣٠ ساله که به نحو حرفه اي و با انجام اعمال متقلبانه با جعل 
 سند ازدواج موقت از زنان مطلقه اخاذي مي کردند دستگير شدند. وي گفت : 
با  موقت  ازدواج  اسناد  جعل  و  مطلقه  زنان  شناسايي  با  اخاذ  برادران 
آنان اخاذي مي کردند  از  ازدواج جعلي  افشاي محتويات اسناد  تهديد 
که با شکايت يکي از شاکيان شناسايي و دستگير شدند.سرهنگ عرب 
زاده از شهروندان درخواست کرد : در صورتي که شهروندان تحت هر 
به  مراجعه حضوري  با  اند  واقع شده  اخاذي  يا  مزاحمت  مورد  عنواني 
پليس آگاهي خراسان جنوبي واقع در خيابان ارتش شهر بيرجند نسبت 

به شناسايي متهمان اقدام کنند.

دستگيري عامل توهين ، تهديد و فحاشى در تلگرام

فردي که در شبکه اجتماعي تلگرام اقدام به توهين، تهديد و فحاشي کرده بود توسط پليس 
فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي دستگير شد.رئيس پليس فضاي توليد و تبادل 
انقالب  و  دادسراي عمومي  از  پرونده  فقره  ارجاع يک  با  گفت:  جنوبي  اطالعات خراسان 
شهرستان بيرجند مبني بر توهين، فحاشي و تهديد در شبکه اجتماعي تلگرام، موضوع در 
دستورکار پليس فتا قرار گرفت. سرهنگ حسيني اظهار کرد: با پي جويي هاي فني و پليسي، 
متهم شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي به پليس فتا احضار شد. وي گفت : متهم در ابتدا 
منکر عمل مجرمانه خود شد اما پس از مشاهده و بازبيني مستندات لب به اعتراف گشود و 
در اظهارات خود بيان داشت پيامهاي ارسال شده در شبکه تلگرام توسط خودم ارسال شده 
است.سرهنگ حسيني گفت :متهم اظهار کرد با توجه به اينکه شاکي خواهر همسرم است و 
از مدت ها پيش اختالفات و مشکالت خانوادگي بين ما وجود داشته قصد آزار و اذيت وي را 

داشتم و اکنون از کرده خود پشيمان هستم.

كشف دوكيلو و 950 گرم كراك در نهبندان 

دو  از کشف  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرماندهي  جانشين 
کيلو و ٩٥٠ گرم هروئين فشرده(کراک) و دستگيري سوداگر 
 مرگ در اين شهرستان خبر داد .سرهنگ حسين چم گفت :

مأموران ايستگاه بازرسي شهيد حسيني سهل آباد هنگام کنترل 
از  که  رنگ  دستگاه سمند سفيد  به يک  عبوري  خودروهاي 
سيستان و بلوچستان به سمت گرگان در حرکت بود مشکوک 
شدند و به راننده خودرو دستور ايست دادند .وي گفت : مأموران 
خودرو را بازرسي کردند که در بازرسي از خودرو دو کيلو و ٩٥٠ 
بود  اي جاساز شده  ماهرانه  به طرز  گرم هروئين فشرده که 
کشف شد . وي افزود :متهم با تشکيل پرونده به دادسرا اعزام 

و با دستور قاضي روانه زندان شد .

كشف 20 شتر فاقد مجوز حمل در سرايان
 

توقيف يک دستگاه  از  انتظامي شهرستان سرايان  فرمانده 
داد.   خبر  شهرستان  اين  در  شتر  نفر   ٢٠ کشف  و  کاميون 
انتظامي  ماموران  گفت:  برادران  اسماعيل  محمد  سرهنگ 
شهرستان سرايان هنگام کنترل خودروهاي عبوري محور 
چاه طالب به سه قلعه به يک دستگاه کاميون بنز مشکوک 
و آن را متوقف کردند. وي بيان کرد: در بررسي مدارک و بار 
کاميون تعداد ٢٠ نفر شتر که بدون مجوز دامپزشکي حمل 
مي شد کشف شد که کارشناسان ارزش اين محموله را ٤٠٠ 
: در اين  ميليون ريال برآورد کردند. وي خاطر نشان کرد 
رابطه يک دستگاه کاميون توقيف و يک متهم دستگير شد 

که با تشکيل پرونده به مراجع قانوني معرفي شد.

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

  32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن  توكــل

تعمير يخچال ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

نصب  و  تعمير  
 لباسشويى  در منزل

 32315776 - 09151643778   
 شهر يارى

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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رئيس كتابخانه هاى عمومى شهرستان بشرويه از برپايى نمايشگاه كتاب با تخفيف 50 درصدى در ايام بزرگداشت روز كتاب، 
كتابخوانى و كتابدار امسال خبرداد. كيانى گفت: در اين نمايشگاه، ناشران حدود  20 هزار عنوان از كتاب هاى خود را ارائه و براى 
فروش در اختيار مردم مى گذارند. وى ادامه داد: با همكارى آموزش و پرورش شهرستان بشرويه در اين ايام، برنامه هايى چون 

عضويت نيمه بها، اهدا جوايز ويژه، نشست كتاب خوان ويژه كودك و نوجوان و مسابقات كتابخوانى آنالين برگزار مى شود.

بهره بردارى از هفت پروژه سيستم برپايى نمايشگاه كتاب با 50 درصد تخفيف در شهرستان بشرويه
گرمايش مركزى در شهرستان بيرجند

تأسيسات  مشعل  همزمان  صورت  به  خبر-  گروه 
گرمايش مركزى هفت پروژه آموزشى با اعتبارى بالغ 
بر 450 ميليون تومان در شهرستان بيرجند روز گذشته 
روشن شد. مدير كل نوسازى مدارس خراسان جنوبى 
در مراسم افتتاح پروژه هاى مذكور يكى از اهداف مهم 
اداره كل نوسازى مدارس را توسعه سيستم گرمايش 
مركزى در تمامى مدارس سطح استان دانست. بيكى 
عنوان كرد: در سه سال گذشته حدود 70 درصد مدارس 
استان فاقد سيستم گرمايش مركزى بوده كه با توجه به 
ابالغ اعتبارات ويژه اين مورد تا كنون بيش از 17 درصد 
مدارس از سيستم گرمايش مركزى بهره مند گرديده 
اند. وى اعتبارات ابالغى مبنى بر اجراى اين طرح در 
بر 9 ميليارد تومان دانست كه  بالغ  را  اخير  سه سال 
باعث بهره مندى 236 مدرسه با 1600 كالس درس 
از سيستم استاندارد گرمايش مركزى شده است. بيكى 
عالوه بر هفت پروژه مذكور كه 52 كالس درس را 
گرم نمود از راه اندازى 40 مدرسه با 269 كالس درس 
در يك ماه اخير خبر داد و افزود: اعتبارات تخصيصى 
گرمايش  استاندارد  سيستم  اندازى  راه  ويژه  سال 94 
مركزى 8 ميليارد و 400 ميليون تومان بوده كه اميد 
مى رود درصد قابل توجهى از مدارس استان در پايان 

سال 94 از اين سيستم بهره مند گردند.

بازديد اعضاى انجمن بانوان ديپلمات 
وزارت امور خارجه از شهرستان قاين 

گروه خبر- اعضاى انجمن بانوان ديپلمات وزارت امور 
خارجه كشور با حضور در مزارع زعفران شهر اسفدن 
از نزديك با نحوه برداشت اين محصول آشنا شدند 
فرهنگسراى  بانوان  هاى  توانمندى  نمايشگاه  از  و 
شركت  اسفدن،  كودكان  حقوق  از  حمايت  انجمن 
تروند زعفران قاين و آرامگاه حكيم بوذرجمهر قاينى 
فرهنگى  ميراث  اداره  ريئس  عباسى  كردند.  بازديد 
شناسايى  و  بررسى  جهت  بازديد  اين  گفت:  قاين 
ظرفيت ها و توانمندى هاى حوزه بانوان و خانواده در 
شهرستان قاين و همچنين آشنايى بيشتر با پيشينه 
محصول  برداشت  نحوه  و  رسوم  و  آداب  تاريخى، 

استراتژيك اين شهرستان برگزار شد.

برگزارى اولين جشنواره شعر طنز استان 
در دى ماه صورت مى گيرد

هنركده  هنرى  فرهنگى  مؤسسه  عامل  مدير  ايسنا- 
ماهور گفت: اولين جشنواره شعر طنز خراسان جنوبى 
به همت معاونت فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و همكارى مؤسسه فرهنگى هنرى هنركده 
ماهور، دى ماه امسال برگزار مى شود. سيدجمال الدين 
حسينى، اظهار كرد: اهداف جشنواره ايجاد روحيه نشاط 
اجتماعى در بين مردم و هنرمندان استان، احياى طنز 
ايجاد  و  استان  پرداز  طنز  شاعران  شناسايى  و  ادبى 
فضاى سالم براى طنز پردازان است. وى افزود: شركت 
براى عموم عالقمندان در تمامى گروه هاى سنتى آزاد 
و استفاده از تمامى قالب هاى شعرى آزاد است و آخرين 
مهلت دريافت اثار 1 دى ماه و  اختتاميه جشنواره 23 

دى ماه جارى خواهد بود.

اختصاص300 ميليون ريال 
به خانه هاى عالم در حال ساخت درميان

شهرستان  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرمانده  ايكنا- 
بيرجند با اشاره به فعاليت هاى بسيج در حوزه اقتصاد 
مقاومتى گفت: 130 كارگاه اقتصاد مقاومتى از ابتداى 
سال جارى توسط بسيج شهرستان بيرجند راه اندازى 
خبرى  نشست  در  اسماعيلى  صفرعلى  است.  شده 
گفت: امسال سى و ششمين سالگرد تشكيل بسيج 
برنامه هاى  و  است  امام(ره)  فرمان  به  مستضعفين 
اجرايى  خداوند  قدرت  دست  بسيج  عنوان  با  امسال 
هفته  امسال  برنامه هاى  كرد:  اظهار  وى  مى شود. 
بسيج از جمعه 29 آبان ماه با كوه پيمايى خانوادگى 
روز  همان  ظهر  و  آغاز  بيرجند  شهرستان  بسيجيان 
جمعه  نماز  مراسم  در  صالحين  منتخب  حلقه هاى 
وى  مى كنند.  شركت  صالحين  ميقات  عنوان  با 
بسيج  هفته  محورى  برنامه هاى  از  يكى  كرد:  بيان 
شهرستان بيرجند همايش رزمندگان دفاع مقدس در 
تاريخ دوشنبه دوم آذرماه است كه در حسينيه جماران 
برگزار مى شود. وى ادامه داد: همچنين اجتماع بزرگ 
بسيجيان شهرستان بيرجند با عنوان شكوه ايستادگى 
را در صبح  روز پنج شنبه 5 آذرماه آخرين روز از هفته 
بسيج را داريم و عصر همان روز برنامه غبارروبى و 

عطرافشانى مزار شهدا را خواهيم داشت.

64 مجتمع آبرسانى نيمه تمام و جديد 
 در دست ساخت براى روستاهاى استان

روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير  ايرنا- 
براى  شركت  اين  گفت:  جنوبى  خراسان  (آبفار) 
تامين آب بهداشتى روستاها و جلوگيرى از مهاجرت 
جديد  و  تمام  نيمه  آبرسانى  مجتمع   64 روستاييان 
در دست ساخت دارد. بسكابادى، تعداد مجتمع هاى 
 64 تعداد  اين  از  كه  كرد  ذكر  مورد   88 را  آبرسانى 
وى  است.  جديد  مجتمع   24 و  تمام  نيمه  مجتمع 
اظهار كرد: احداث اين مجتمع ها به پايدارى منابع 
آب شرب و كشاورزى روستاها كمك مى كند و در 
پيشگيرى از مهاجرت به شهرها خصوصًا مركز استان 
مؤثر است. به گفته وى در صورت تأمين سه هزار و 
200 ميليارد ريال اعتبار براى تكميل و احداث اين 
مجتمع ها، 95 درصد جمعيت روستايى استان به آب 

بهداشتى دسترسى پيدا خواهند كرد.
با  روستا   433 به  اكنون  هم  شد:  يادآور  بسكابادى 
تانكر آبرسانى مى شود كه بيش از 30 ميليارد ريال 
پراكندگى  به  وى  است.  نياز  رابطه  اين  در  اعتبار 
اشاره  روستاها  به  آبرسانى  باالى  هزينه  و  روستاها 
تأمين  براى  آبى  منابع  نبود  يا  كمبود  افزود:  و  كرد 
آب شرب، فرسودگى شبكه ها و تأسيسات آبرسانى 
و هدر رفت بيش از 30 درصد آب توليدى از ديگر 

مشكالت اين حوزه است. 

سفير نروژ به خراسان جنوبى سفر كرد

اسالمى  در جمهورى  نروژ  كشور  سفير  خبر-  گروه 
خراسان  به  روزه  دو  برنامه اى  در  گذشته  روز  ايران 
و  بازرگانى  اتاق  رئيس  با  ديدار  كرد.  سفر  جنوبى 
محل  در  استان  صنعتى  شركت هاى  بزرگ  مديران 
اتاق بازرگانى، صنايع و معادن بيرجند، بازديد از باغ 
و عمارت جهانى اكبريه و بازار بيرجند از برنامه هاى 
بيرجند  در  نروژ  سفير  نورهيم  اوديسه  خانم  ديروز 
اقتصادى  همكارى  زمينه هاى  بررسى  نشست  بود. 
نمايشگاه  از  بازديد  نروژ،  كشور  با  جنوبى  خراسان 
حمايتى  مركز  از  بازديد  بيرجند،  پرتوان  دستان 
بيرجند  درمانى  شيمى  احداث  مركز  از  بازديد  كوثر، 
ديگر  از  استان  دانشگاه هاى  رؤساى  با  نشست  و 
خراسان  به  روزه  دو  سفر  در  نروژ  سفير  برنامه هاى 
جنوبى است. سفر به شهرستان خوسف و مالقات با 
فرماندار اين شهرستان، مشاركت در برداشت زعفران 
و گل نرگس، بازديد از اماكن تاريخى خوسف، بازديد 
حوله بافى،  دستى  صنايع  آموزشى  كارگاه هاى  از 
سفال گرى و تابلو فرش از برنامه هاى امروز اوديسه 

نورهيم در شهرستان خوسف است.

نگارش كتابى با موضوع ورزشكاران 
شهيد خراسان جنوبى صورت گرفت

فارس- مديركل ورزش و جوانان استان گفت: همزمان 
 54 «آن  كتاب  نگارش  كتابخوانى  و  كتاب  هفته  با 
نفر»، روايت ورزشكاران شهيد استان آغاز شده است 
و دهه فجر امسال رونمايى مى شود. عزيززاده مقدم در 
آيين 24 آبان «هفته كتاب و كتاب خوانى»، اداره كل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبى اظهار كرد: اين كتاب 
مقدس  دفاع  گنجينه هاى  و  معارف  نشر  راستاى  در 
و  مدون  قالبى  در  آيندگان  به  آن  تسرى  و  اشاعه  و 
نظام مند به نگارش درآمده كه يكى از وجوه برجسته 
كار فرهنگى در صيانت از ارزش ها و انتقال پيام شهدا 
و  تدوين  كرد:  خاطرنشان  وى  است.  جوان  نسل  به 
تأليف كتاب «آن 54 نفر»، كارى مشترك توسط دفتر 
امور ايثارگران، حوزه روابط عمومى و اطالع رسانى و 

دفتر گروه فرهنگى و تربيتى است.

برگزارى اولين جشنواره و نمايشگاه 
اختراعات،ابتكارات و نوآورى هاى استان

گروه خبر- به گفته جواد عقيلى پور مسئول سازمان 
جنوبى  خراسان  فناورى  و  پژوهشى  علمى،  بسيج 
تمامى مخترعين مبتكران و افرادى كه داراى طرح و 
ايده  باشند، مى توانند در اين جشنواره شركت نمايند. 
 همچنين افراد شركت كننده از هر رده سنى طرح هاى
آنها قابل پذيرش خواهد بود و در رشته هاى عمران، 
شيمى، فناورى زيست، برق و الكترونيك، فيزيك و 
مكانيك و رياضى و نرم افزار طرح هاى افراد بررسى 
خواهد شد، اين جشنواره در بهمن ماه برگزار خواهد 
اهدا خواهد  نفيسى  جوايز  برتر  به طرح هاى  و  شد 
گرديد و حمايت مالى بالعوض جهت تبديل ايده به 
محصول در سطح مقدماتى تا سقف20 ميليون ريال 
و سطح پيشرفته ايده هاى غير نظامى تا سقف100 
ميليون ريال، ايده هاى نظامى تا سقف250 ميليون 
و  مخترعين  تمامى  لذا  شد.  خواهد  حمايت  ريال 
سازمان  به  توانند  مى  باشند  ايده  داراى  كه  افرادى 
بسيج علمى، پژوهشى و فناورى خراسان جنوبى واقع 
جنب  پاسداران  چهارراه  به  نرسيده  ابوذر  ميدان  در 

درمانگاه شهدا مراجعه فرمايند.

چهار هزار و 592 پرونده بيمار ديابتى 
در خراسان جنوبى تشكيل شد

مركز  هاى  بيمارى  تخصصى  گروه  مدير  ايرنا- 
بهداشت خراسان جنوبى گفت: تاكنون چهار هزار و 
استان  ديابت  كلنيك  در  ديابتى  بيمار  پرونده   592
روز جهانى  در همايش  است. شايسته  تشكيل شده 
ديابت با عنوان «ديابت و پوكى استخوان» در بيرجند 
با اشاره به اينكه آمار ديابتى هاى مراجعه كننده به 
بخش خصوصى در دست نيست، افزود: عوارضى كه 
ديابت  هاى  كلينيك  به  كننده  مراجعه  بيماران  در 
عصبى،  چشمى،  عوارض  شامل؛  شده  ثبت  استان 
اظهار  وى  است.  پا  قطع  و  كليوى  عروقى،  قلبى 
هاى  بيمارى  مراقبت  نظام  اجراى  اساس  بر  كرد: 
شهرى  مناطق  در  ديابت  بيمارى  شيوع  واگير،  غير 
استان 7,8 درصد و در مناطق روستايى چهار درصد 
است. وى اساس درمان ديابت را آموزش بيمار، دارو 
غذايى  رژيم  رعايت  و  منظم  بدنى  فعاليت  درمانى، 
مناطق  در  غربالگرى  اجراى  در  گفت:  و  كرد  ذكر 
روستايى در جمعيت باالى 30 سال استان، دو هزار 
791 نفر ديابتى شناخته شدند. وى افزود: 50 درصد 

افراد مبتال به ديابت از بيمارى خود بى خبرند.

رشد 500 درصدى فروش مرزى در استان 

گروه خبر- فروش مرزى خراسان جنوبى در مهر ماه 
سال 94 با افزايش قابل توجهى نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل برخوردار بوده است. اصغرى مدير 
منطقه با اعالم فروش سه ميليون و 117 هزار ليتر 
نفت گاز در مهرماه سال جارى گفت: خراسان جنوبى با 
بيش از 460 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان و 
وجود بازارچه مرزى ماهيرود و ميل 73، فروش مرزى 
باك  كنترل  با  استان  اين  در  نفتى  هاى   فرآورده 
فروشى  خرده  عرضه  مرز،  از  خروجى  هاى  كاميون 
مرزنشينان  به  سوخت  فروش  و  نفتى  هاى  فرآورده 
با توجه به  در حال اجرا مى باشد. وى تصريح كرد: 
و  ادارات  با  شده  انجام  هاى  هماهنگى  و  اقدامات 
سازمان هاى مرتبط فروش نفت گاز در مهرماه سال 
جارى نسبت به ماه قبل و ماه مشابه به سال قبل رشد 

بيش از 500 درصدى مواجه بوده است.

بخش زيادى از سرانه سال گذشته مدارس استان محقق 
نشده است و امسال فقط حدود 25 درصد از سرانه محقق 
شده است. به گزارش شبستان، معاون توسعه مديريت و 
و  آموزش  شوراى  در  استان  پرورش  و  آموزش  پشتيبانى 
پرورش خراسان جنوبى با بيان اين مطلب اظهار كرد: هر 
سال طبق قاعده  مشخص و معين سرانه  دانش آموزى در 
اين شورا مورد بحث قرار مى گيرد. سعيدى با اشاره اينكه 
سرانه سال گذشته در شورا حدود 280 ميليارد ريال بوده 
محقق  گذشته  سال  سرانه  از  زيادى  بخش  گفت:  است، 
نشده و امسال حدود 25 درصد از سرانه محقق شده است.

 جشنواره «مدرسه سازان نيك انديش 
خراسان جنوبى» در تهران برگزار مى شود

كه  درحالى  گفت:  نيز  استان  مدارس  نوسازى  مديركل 
از  پس  يكى  مدارس  و  داريم  كم  مدرسه  زيادى  تعداد 
مدرسه  براى  نياز  فرسوده شدن هستند  در حال  ديگرى 

قرار شده  كرد:  اظهار  بيكى  دارد.  وجود  به شدت  سازى 
در  جنوبى  خراسان  انديش  نيك  سازان  مدرسه  جشنواره 
تهران برگزار شود. وى بيان كرد:  هدف برگزارى جشنواره 
و  آنها  كردن  جمع  و  استانى ها  هم  شناسايى  تهران  در 
توسعه فرهنگ است و يا خود آنها كمك خواهند كرد يا 

راهى براى ساير خيرين باز خواهد شد.
موسوى نژاد معاون فرهنگى و پرورشى آموزش و پرورش 
سال  چهارمين  امسال  كرد:  اظهار  هم  جنوبى  خراسان 
برگزارى سوگواره شعر عاشورايى در استان بود كه هزار و 

300 اثر در اين همايش شركت داده شد.
اين  در  نيز  استاندار  اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
جلسه بيان كرد: هر آنچه كه در كشور براى بخش هاى 
مختلف هزينه مى شود از بيت المال است و همه از يك 
منبع تأمين مى شوند. حسينى با بيان اينكه سازمان هاى 
كرد:  تصريح  دارند،  سختى  بسيار  كار  گاز  و  برق  و  آب 
اين  و  است  درآمدشان  به  منوط  سازمان ها  اين  خدمات 

سازمان ها همكارى بسيار خوبى با آموزش و پرورش در 
ادامه  اند. وى در  تأمين آب و برق مدارس داشته  زمينه 
به نقش حساس آموزش و پرورش در جامعه اشاره كرد و 
افزود: همه بايد آموزش و پرورش را جزو سازمانى بدانند و 
بايد به آن توجه خاصى شود و اين به دليل نقش حساس 

آموزش و پرورش در تربيت فرزندان است. 

خراسان جنوبى رتبه برتر در اجراى
 پروژه مهر را به خود اختصاص داد

مديركل  آموزش و پرورش خراسان جنوبى هم گفت: براى 
برتر را  امسال رتبه  بار آموزش و پرورش استان،  دومين 
براى در زمينه بازگشايى مدارس و اجراى پروژه مهر به 

با توجه به بدهكارى آموزش  خود اختصاص داد. المعى 
آموزش  برق گفت:  و  گاز  به سازمان هاى آب  پرورش  و 
و يكصد  ميليارد  اين سازمان ها حدود يك  به  پرورش  و 
ميليون تومان بدهكار است و نامه اى به اين سازمان ها 

نوشته شده است تا با آموزش و پرورش همكارى كنند. 
رادنيا معاون بهداشت ورزش و سالمت اداره كل آموزش و 
پرورش هم بيان كرد: تمام دانش آموزان استان  دچار فقر 
 حركتى شده اند و به تنبلى و بى حركتى عادت كرده اند

و بايد زمينه اى براى حضور دانش آموزان در ورزش ايجاد 
كرد. وى در ادامه بيان كرد: در بحث تجهيزات و امكانات 
ورزشى بايد مدارس حمايت شوند و استخرهايى در اختيار 

مدارس و دانش آموزان قرار بگيرد.

 دولت 75 درصد سرانه دانش آموزى را به مدارس استان بدهكار است

مدارس استان بدهكار يا طلبكار؟

فضاى سبز در مناطق كويرى خراسان جنوبى ايجاد مى شود
جنوبى  خراسان  استاندار  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
گفت: افزايش فضاى سبز در مناطق كويرى استان براى 
شهردارى ها بايد در اولويت باشد. به گزارش تسنيم، همايون 
نخعى نژاد در كارگروه امور زيربنايى و شهرسازى خراسان 
جنوبى با اشاره به طرح جامع تفصيلى شهر بشرويه، اظهار 
كرد: شهر بشرويه يكى از شهر هاى تاريخى كشور است كه 
براى استان از لحاظ گردشگرى تأثيرگذار است. وى افزود: 
نكته نخستى كه در طرح جامع تفصيلى شهر بشرويه بايد به 
آن توجه شود بافت تاريخى شهر است كه در تمام مباحث 
توسعه شهرى و هم به لحاظ حفاظت از بناهاى تاريخى 
بايد حفظ شود. وى با اشاره به اينكه حفظ بافت تاريخى 
شهر بشرويه فوق العاده مهم است، گفت: بايد بافت هاى 
تاريخى شهر را اقتصادى كنيم تا مردم نيز انگيزه پيدا كنند 
تا در حفظ بافت تاريخى تالش شود. نخعى نژاد بيان كرد: 
شهردارى بشرويه بايد نگاه ويژه اى به بافت هاى تاريخى 
داشته باشد زيرا اين امكان در شهر بشرويه به صورت ويژه 
وجود دارد و در ساخت و ساز در شهر تاريخى مانند بشرويه 
نبايد حركت غير اصولى انجام و بافت تاريخى شهر تخريب 
شود زيرا بافت هاى تاريخى منفعت شهر، استان و كشور 
است كه در اين خصوص بايد بافت تاريخى حفظ و نبايد 

نظرى غير از اين باشد و شهردارى بايد نظارت كند.
نخعى نزاد اظهار كرد: توسعه شهر نيز يك دغدغه است كه 
اشتغال ايجاد كرده و سبب جلوگيرى از مهاجرت مى شود. وى 

بيان كرد: در زمينه اشتغال در شهر بشرويه با كمترين هزينه 
در زمينه گردشگرى مى توانيم اشتغال ايجاد كرد و در اين 
زمينه بايد همه دست به دست هم دهيم تا بشرويه به مركز 
گردشگرى استان تبديل شود.وى تصريح كرد: شهر بشرويه 
از پراكندگى هاى جمعيتى برخوردار است و ما به شدت تالش 
بافت شهرى بخش كشاورزى آن حفظ شود  مى كنيم در 
زيرا اين بخش جزو بافت تاريخى شهر است. نخعى نژاد با 
اشاره به اينكه افزايش فضاى سبز در مناطق كويرى براى 

شهردارى ها بايد در اولويت باشد، بيان كرد: طرح تفصيلى 
شهر بشرويه در كميته فنى استان مجدداً بررسى مى شود و 
پس از تصويب طرح مورد قبول واقع خواهد شد. وى با اشاره 
به اينكه در طرح تفصيلى شهر بشرويه به نكات ترافيكى 
بايد بيشتر توجه شود، افزود: شهردارى و پايگاه هاى ميراث 

فرهنگى بايد مباحث ترافيكى را با حفظ مديريت تاريخى 
انجام داده و در تصويب طرح تفصيلى شهر بشرويه بايد در 
فرآيند ادارى شهر را به حداقل برسانيم و سرانه ادارى را باال 

برده و نيازهاى جديد را مد نظر قرار دهيم.

طرح تفصيلى شهرستان بشرويه تصويب شد

با توجه به توافقات  نيز گفت:  فرماندار شهرستان بشرويه 
بشرويه  شهر  تفصيلى  طرح  كليات  امروز  گرفته  صورت 

تصويب  به  آينده  هفته  يك  ظرف  شد  مقرر  و  تصويب 
نهايى برسد. باقرى  اظهار كرد: طرح جامع شهر بشرويه 
از سال 90 آغاز شده است كه در سال 93 به توافقاتى در 
با  توافقات  اين  اما  افزود:  اين خصوص رسيده است. وى 
توافقات مردم انطباق نداشته است كه در اين راستا با شوراى 

اسالمى شهر و مديريت شهرى جلسات مكررى گرفته شد 
و توافقات مطلوبى با مردم صورت گرفته شده است. وى 
بيان كرد: با توجه به توافقات صورت گرفته امروز كليات 
طرح تفصيلى شهر بشرويه تصويب و مقرر شد جزئيات اين 
طرح ظرف يك هفته با جلساتى كه با مشاور طرح در شهر 
بشرويه گذاشته مى شود آخرين توافقات را به كميته فنى 
استان ارسال شود تا طرح مورد تصويب نهايى قرار گيرد و 
با تصويب نهايى طرح تفصيلى شهر بشرويه بحث مسكن و 

تمام مشكالتى حفره خالى محدود شهر حل مى شود.

حفظ بافت هاى تاريخى خراسان جنوبى
 در دستور كار طرح هاى تفصيلى قرار گيرد

مديركل ميراث فرهنگى استان هم با اشاره اينكه شهر بشرويه 
جزو بافت هاى ارزشمند ايرانى، اسالمى و جهان مانند شهر 
يزد است، گفت: اما متأسفانه به صورت مطلوب نگهدارى و 
حفاظت از آن صورت نمى گيرد. رمضانى اظهار كرد: يكى از 
دغدغه هاى ميراث فرهنگى استان شهر تاريخى بشرويه است 
كه به عنوان 11 بافت خشتى و گلى كشور شناخت شده است. 
وى با اشاره به اينكه حفاظت بناى تاريخى در اينگونه شهر ها 
با ساخت و ساز هاى جديد و تخريب بنا هاى تاريخى صورت 
مى گيرد، گفت: متأسفانه در شهر و بافت تاريخى مانند بشرويه 
ادارات دولتى و نيز بانك ها نسبت به ايجاد بنا هايى با نماهاى 

مدرن و بدون در نظر گرفتن بافت تاريخى صورت مى گيرد.

آسانتر  مسكن  تسهيالت  دريافت  خبر-  گروه 
شد. به گفته مدير شعب بانك مسكن خراسان 
جنوبى سقف تسهيالت مسكن براى هر واحد 
مسكونى، در مراكز استان ها 600 ميليون ريال 
معادل  نفر جمعيت  هزار  زير 200  و شهرهاى 

400 ميليون ريال تعيين مى شود.   
قبلى،  شرايط  در  اينكه  بابيان  پورقربانى  محمد 
بود  افتتاح كننده  حساب شرط الزم  براى  تأهل 
به تشخيص هيئت مديره  بنا  نشان كرد:  خاطر 
از  خانوار  سرپرستى  يا  و  تأهل  شرط  بانك، 

مشمولين طرح حذف شد و دارا بودن حداقل 18 
سال سن و درآمد مستقل براى متقاضى دريافت 
تسهيالت كافى است. وى ادامه داد   در شرايط 
جديد، سابقه استفاده از تسهيالت يا امكانات دولتى 
براى تهيه مسكن توسط متقاضى، مانع پرداخت 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم به وى 
و  راه  وزارت  از  «ج»  فرم  استعالم  اخذ  و  بوده 
شهرسازى صرفاً براى تسهيالت گيرنده ضرورى 
مى باشد و به نام همسر يا فرزندان صغير متقاضى، 
موضوعيت ندارد. به گفته وى دريافت تسهيالت از 

اين حساب به عنوان سابقه استفاده از يارانه دولتى 
تلقى نشده و به تبع آن فرم «ج» دريافت كننده 
تسهيالت قرمز نخواهد شد. پورقربانى ادامه داد 
امالك با قدمت حداكثر 15سال بدون توجه به 
تاريخ پايانكار مشمول تسهيالت (خريد) صندوق 
پس انداز مسكن يكم مى  شوند و اين در حالى است 

كه اين شرط در بخشنامه قبلى 7 سال بود. 
مدير شعب بانك مسكن استان اضافه كرد: مفاد 
اين دستورالعمل به افتتاح كنندگان قبلى حساب 
صندوق پس انداز مسكن يكم نيز تسرى مى يابد. 

وى افزود: با توجه به مصوبه شوراى پول و اعتبار، 
از  اعطايى  فروش اقساطى  تسهيالت  سود  نرخ 
محل اين حساب معادل نرخ سود تسهيالت با 
سپرده در زمان اعطاى تسهيالت تعيين (اكنون 
14 درصد) و مدت بازپرداخت حداكثر 12 سال 
تسهيالت  سود  نرخ  داد:  ادامه  وى  مى باشد. 
حساب هاى  محل  از  مسكونى  واحد  احداث 
صندوق پس انداز مسكن يكم در دوران مشاركت 
نيز همانند نرخ سود تسهيالت فروش اقساطى 

(در حال حاضر 14 درصد) مى باشد.

پرداخت تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم تا سقف 600 ميليون ريال در خراسان جنوبى: 

  دريافت تسهيالت مسكن آسانتر شد

 فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى با 
بيان اينكه امروزه دشمن به سراغ ايمان، معرفت 
و اركان اساسى نظام مى آيد، گفت: امربه معروف 
و نهى از منكر، راهبرد مقابله با جنگ نرم دشمن 
در  غياثى  هاشم  سردار  مهر،  گزارش  به  است. 
همايش طاليه داران امربه معروف و نهى از منكر 
ويژه اصناف خراسان جنوبى اظهار كرد: انقالب 
دارد.  عاشورا  نهضت  در  ريشه  ايران  اسالمى 

وى بابيان اينكه هدف امام حسين (ع) از قيام 
عاشورا حفظ ارزش ها بوده است، افزود: اگر دم 
از معرفت امام حسين (ع) مى زنيم نبايد زندگى 
آميخته با معصيت داشته باشيم. وى با اشاره به 
اينكه خداوند متعال امربه معروف و نهى از منكر 
گفت:  است،  داده  قرار  جامعه  اصالح  براى  را 
به  منكر  از  نهى  و  امربه معروف  در  كم توجهى 
دليل وجود جهل در جامعه است. وى بيان كرد: 

اگر اثرات مثبت امربه معروف و نهى از منكر را 
بدانيم، قطعاً نسبت به آن عمل خواهيم كرد. وى 
حق امربه معروف و نهى از منكر را مانند حق نماز 
و زكات دانست و افزود: اگر امربه معروف و نهى 
از منكر در جامعه اى فراگير نشود آن جامعه به 

سمت انحطاط خواهد رفت.
مديركل تبليغات اسالمى استان نيز در اين جلسه 
تكريم را از اصول امربه معروف و نهى از منكر 

دانست و گفت: حق نداريم در قالب امربه معروف 
بگيريم.  ناديده  را  افراد  تكريم  منكر  از  نهى  و 
و  معروف  به  امر  گفت:  لطفيان  حجت االسالم 
نهى از منكر تنها واجبى است كه چه به نتيجه 
برسد چه نرسد براى اداى آن ثواب در نزد خداوند 
نوشته مى شود. وى بابيان اينكه در امربه معروف 
و نهى از منكر نبايد از اجبار استفاده شود، افزود: 

اين موضوع بايد در قالب تذكر لسانى باشد.

امربه معروف و نهى از منكر، راهبرد مقابله با جنگ نرم دشمن است

از  جنوبى  خراسان  مقدس  دفاع  هاى  ارزش  نشر  و  حفظ  آثار  بنياد  مديركل 
رونمايى سرود و موزيك «تعبير آزادى» با محوريت صلح و امنيت در بيرجند 
به مناسبت سالروز آزادسازى سوسنگرد خبر داد. به گزارش شبستان، سرهنگ 
امام  ماه سال 59  آبان  اينكه 25  به  اشاره  با  در نشست خبرى  قاسمى  على 
خمينى (ره) دستور آزادسازى سوسنگرد را صادر كردند و روز بعد از آن يعنى 
در 26 آبان، سوسنگرد آزاد شد، افزود: به همين دليل سوسنگرد امروز به شهر 

مقاومت نام گرفته است چرا كه قريب دوماه در محاصره دشمن بود.
وى به خبرنگاران توصيه كرد:كتاب «خاطرات ايران» و «جاده هاى سربى» 
نيروهاى  كنند. وى وحدت  مطالعه  را  دارد  فتح سوسنگرد  از  را كه خاطراتى 
و  توصيف كرد  زدنى  مثال  آزادسازى سوسنگرد  در  را  و سپاه  ارتش  مردمى، 

گفت: شكست دشمن در سوسنگرد درس عبرتى براى متجاوزين بود.

رشته «جغرافياى دفاع مقدس» 
در مقطع ارشد دانشگاه پيام نور راه اندازى مى شود

معاون هماهنگ كننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس كشور نيز در اين 
جلسه از راه اندازى رشته «جغرافياى دفاع مقدس» در مقطع ارشد دانشگاه پيام نور 
بيرجند از سال تحصيلى 94-95 خبر داد. سردار على اصغر محسن شيخى اظهار 
كرد: پرداختن به ابعاد مختلف دفاع مقدس، صفحات زيادى را به خود اختصاص 
مى دهد. وى با اشاره به اينكه بايد صادقانه و عالمانه ابعاد مختلف دفاع مقدس 
را همراه با واقعيت براى جوانان و جهانيان منعكس كنيم، افزود: بعد از جنگ 
 رسالت جمع آورى خاطرات، آثار و رشادت هاى رزمندگان، شهدا و ايثارگران در 
بخش هاى مختلف روحانيون، اصناف، زنان، پيشكسوتان بر عهده بنياد حفظ 
آثار قرار گرفت. وى با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب مبنى بر اينكه دفاع 
مقدس نبايد به فراموشى سپرده شود، گفت: در همين راستا تدريس درس دو 
واحدى «آشنايى با مبانى دفاع مقدس» در دانشگاه ها در سطح كارشناسى در 
دستور كار قرار گرفت. سردار شيخى با بيان اينكه از سال 87 تدريس اين درس 
در دانشگاه ها آغاز شد، گفت: تاكنون 3 ميليون و 500 هزار نفر در دانشگاه ها 
اين درس را گذرانده اند. وى با اشاره به اينكه در ترم تحصيلى جارى 200 هزار 

استان  در  گفت:  هستند،  درس  اين  مطالعه  مشغول  كشور  سراسر  در  دانشجو 
خراسان جنوبى نيز اين درس در تمامى دانشگاه ها تدريس مى شود.

وى در ادامه از تأليف 3 جلد از دايره المعارف دفاع مقدس خبر داد و افزود: اين 
دايره المعارف قرار است در 14 جلد تأليف شود كه بر اساس برنامه پيشنهادى 
بيشتر، مى  اعتبارات  تأليف شود كه درصورت اختصاص  بايد  سالى يك جلد 

توان كار را با سرعت بيشترى پيش برد.

سرود و موزيك «تعبير  آزادى» در خراسان جنوبى رونمايى مى شود
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شكار لحظه هاعكس روز 

به دنبال جبهه  جديد عليه داعش هستيم

اين  از  بعد  كرد:  تاكيد  لبنان  ا...  حزب  كل  دبير 
دنبال جبهه هاى  به  ما  كه  اعالم مى كنم  انفجارها 
ديگرى بر ضد داعش خواهيم گشت تا از اين طريق 
در آن جبهه ها به صورت فعاالنه ترى حضور داشته 
داعش  عمر  و  ندارد  آينده اى  هيچ  داعش  باشيم. 
در  نه  ندارد.  آينده اى  داعش،  است.  كوتاه  بسيار 
قابل  داعش  براى  آينده اى  صلح،  در  نه  و  جنگ 
تصور نيست. اين داعش امروز در ميدان نبرد سوريه 

و ميدان نبرد عراق شكست مى خورد.

تحليل  معاون خاتمى از وقايع پاريس

دولت  رئيس  پارلمانى  معاون  ابطحى  محمدعلى   
اينستاگرام  در  خود  شخصى  صفحه  در  اصالحات 
نوشت : اعمال تروريستى در مصر و لبنان و فرانسه 
محكوم است. اما به طور مشخص كسى ترديد ندارد 
شود  مى  گفته  كه  فرانسه  در  تروريستى   حوادث 
توسط  است،  سوريه  هاى  آرامى  نا  با  ارتباط  در 
شاخه هاى داعشى مخالف اسد به وجود آمده است. 
و غرب هستند.  آمريكا  حمايت  تحت  كه  آنها هم 
چاقوهايى هستند كه دسته خود را بريده اند. مسلمانان 
ها  آمريكايى  بار  يك  كه  هستند  غرب   طلبكار 
در افغانستان طالبان و القاعده و 11 سپتامبر را خلق 
مورد  كه  داعش  بخش  همان  هم  اكنون  و  كردند 
باز  آفريده و  را  پاريس  حمايت غرب است، جنايت 
مسلمانان بايد تاوان آن را بدهند. مسلمانان قربانى 

طلبكار غرب هستند و نه بدهكار پاسخگو.

حمالت پاريس در بروكسل طراحى شده  
مسئوالن فرانسوى بر اين باورند كه حمالت پاريس 
توسط يك هسته در بروكسل برنامه ريزى و حمايت 
مالى شده است. منابع آمريكايى كه خواستند نامشان 
احتماال  حمله  عامالن  كه  كردند  تاكيد  نشود  فاش 
به  فرانسه  فرهنگ  و  تاريخ  از  توجهى  قابل  درك 
ويژه پاريس داشتند و اين احتمال بسيار زياد است كه 

شمارى از آنها در پاريس زندگى مى كردند. 

جنبش انصار ا... : اميدواريم مجبور به 
موشك باران رياض نشويم

محمد على الحوثى رئيس كميته انقالبى عالى جنبش 
مقامات  درباره  توافق  به  دستيابى  گفت:  ا...   انصار 
ذى صالح شركت كننده در مذاكرات الزم است و 
شده  مطرح  خصوص  اين  در  زيادى  هاى  صحبت 
است و ما اميدواريم عربستان اين بار دست از لجاجت 

بردارد تا ما مجبور به موشك باران رياض نشويم.

درس آنجلينا جولى به دولت ايران

آنجلينا جولى در واكنشى متفاوت به حوادث پاريس 
در فيس بوك نوشت: «در حالي كه همه از پاريس 
حرف مي زنند هيچ كس از حمله داعش به بيروت 
دعا  كشور  دو  هر  براي  من  گويد.  نمي   چيزي 
مي كنم.» اين پست آنجلينا جولى در حالى منتشر شد 
كه وزير خارجه ايران هنوز اتفاقات لبنان را به مردم 
اين كشور تسليت نگفته و روحانى نيز خيلى دير اقدام 

به صدور پيام تسليت براى مردم لبنان نمود.

مقيمى : براى اصولگرايان و اصالح طلبان دعا مى كنم 

مقيمى معاون سياسى وزير كشور با بيان اينكه براى هر دو 
طيف اصولگرا و اصالح طلب ها براى حضور در انتخابات 
دعا مى كند، درباره نحوه تاييد صالحيت خاطرنشان كرد: در 
وزارت كشور در مرحله اى صالحيت هاى كانديدا را توسط 
هيئت اجرايى بررسى و از  چهار مرجع سوال مى كنيم و بر 
اساس آن، هيئت اظهار نظر مى كنيد اما روش شوراى نگهبان هم از خودشان بايد 

بپرسيد. توصيه ما اين است بر اساس مر قانون انجام شود.

هاشمى  : مخالفان توافق توان مخالفت نداشتند

هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
روابط  بين المللى  سمپوزيوم  دوره  يازدهمين  به  پيامى  در 
عمومى گفت: وقتى پذيرش مذاكره و به دنبال آن، توافق، 
شد،  بين المللى  و  ملى  خواست  يك  جهان  و  ايران  در 
رسانه هاى  حتى  و  جناح ها  گروه ها،  سطح  در  مخالفانش 
كه  رسيده اند  اقليتى  چنان  به  و  نداشتند  مخالفت  توان  اثر،  بى  ولى  پرهياهو 

معناى روشن كنايه «انگشت شمار» شده  اند.

جانشين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه 
قدرتمند  بازيگر  يك  به عنوان  ايران 
جهانى  فشرده  ائتالف هاى  با  همطراز 
عمل مى كند، گفت: ملت ما مقتدر است، 
گذرگاه  نفوذ نيست و ما بايد گذرگاه هاى 

نفوذ را بشناسيم.
سالمى  حسين  پاسدار  سرتيپ  سردار 
خاطرنشان  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
كرد: تجربيات ما از راز بقا و حيات يك 
ملت مى گويد كه حيات در پرتو مفاهيمى 
منزلت،  اقتدار،  عزت،  استقالل،  چون 
با  جز  رفاه  و  امنيت  پيشرفت،  اعتبار، 
مقتدر و قوى بودن حاصل نمى شود. وى 
با بيان اينكه همه كشورهايى كه به دنبال 
قدرت بودند مسير اقتدار را انتخاب و با 
سرعت به پيش بردند، تصريح كرد: اما 
پذيرش  با  بودند  وابسته  كه  كشورهايى 
سياسى  جغرافياى  در  سياسى  تابعيت 
قدرتمند  بستر  و  شده  تعريف  ديگران 

شدن ديگران را فراهم كردند.
بزرگ  ملت هاى  وجود  سالمى  سردار 
را  بزرگ  قدرت هاى  از  حمايت  براى 
و  قدرت ها  درونى  استحكام  عوامل  از 
وضعيت  به  اشاره  با  و  دانست  دولت ها 
كنونى اروپا، گفت: با نگاهى به سيماى 
امنيتى اروپا خواهيم ديد كه چگونه اروپا 

با  ائتالف  و  دوم  جهانى  جنگ  از  بعد 
و  اداره كرد  را  آمريكا جنگى عليه خود 
حتى با ائتالفى كه با آمريكا داشت وارد 
نظريه پردازان  خود  و  شد  عراق  جنگ 

اروپايى گفتند كه در اين جنگ اروپا يك 
جنگ عليه خود را اداره كرده است.

ادامه  در  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
گفت: اين اولين بار است كه سفر يك 
رئيس جمهور به دو كشور اروپايى به دليل 
فقدان امنيت لغو مى شود كه اين نشان 
مى شود،  قدرتمند  به ظاهر  اروپا  مى دهد 
اما در حالى كه وضعيت اين طور نيست. 
هيچ  اينكه  اعالم  با  سالمى  سردار 

يك  امنيت  و  بقا  تثبيت  براى  راهى 
قدرت وجود ندارد، مگر آنكه آن قدرت 
باشد،  داشته  را  قدرت  درونى  استحكام 
جمهورى  مقدس  نظام  كرد:  تصريح 

اسالمى ايران تمام عناصر الزم را براى 
تبديل شدن به يك قدرت بزرگ دارد، 
چرا كه امروز تنها مفاهيم سنتى همچون 
قدرت آفرين  ثروت  و  جمعيت  وسعت، 
در  قدرت  اساسى  معيارهاى  و  نيستند 

شرايط امروز متفاوت شده است. 
انقالب  از  پيش  اينكه  ابراز  با  وى 
بازيگر  و  قدرت  يك  ايران  اسالمى، 
منطقه اى نبود، گفت: امروز ما به عنوان 

با  همطراز  كه  قدرتمند  بازيگر  يك 
ائتالف هاى فشرده جهانى عمل مى كند 
و نه تنها به عنوان يك قدرت، بلكه يك 
و  داريم  حضور  صحنه  در  مهم  قدرت 
همان طور كه امام راحل و رهبر بزرگوار 
هدايت فرمودند ملتى داريم كه آرزوها و 

آرمان هاى بزرگى دارند.
هر  اقتدار  و  وسعت  سالمى  سردار 
وسعت  و  آرمان ها  با  برابر  را  كشورى 
گفت:  و  دانست  كشور  آن  ملت  تفكر 
بزرگ محقق  با ملت  بزرگ  آرمان هاى 
مى شود.  دبير همايش استحكام ساخت 
ايران  اسالمى  جمهورى  قدرت  درونى 
توجه  براى  همايش  اين  اينكه  بيان  با 
با  و  آينده  و  حال  در  اقتدار  مفاهيم  به 
انقالب  رهبر  رهنمودهاى  به  توجه 
كرد:  اظهار  است،  شده  برگزار  اسالمى 
با  ما  كه  كنونى  در شرايط  مفاهيم  اين 
استراتژى نفوذ مواجه هستيم بسيار مهم 
عملياتى  را  مفاهيم  اين  بايد  ما  و  است 
كنيم. سردار سالمى با هشدار نسبت به 
اينكه نفوذ در نقاط و مناطقى رخ مى دهد 
كه روزنه هايى در بدنه وجود داشته باشد، 
گفت: البته ملت ما مقتدر است و گذرگاه  
گذرگاه هاى  بايد  ما  بلكه  نيست،  نفوذ 

نفوذ را بشناسيم و سد كنيم.

صالحى : هيچ مقام رسمى تذكرى نداد  
على اكبر صالحى رئيس سازمان انرژى اتمى با اشاره به 
 اينكه جمع آورى سانتريفيوژها يك ماه زمان مى برد، 
 گفت : برخى تذكرها در روزنامه ها به ما داده مى شود 
كتبى  صورت  به  تذكرى  رسمى  مقام  هيچ  ولى 
پيش  است.  نداده  سانتريفيوژها  آورى  جمع  درباره 
به  به سخنان شمخانى  اشاره  با  نيوز  جهان  اين  از 
تذكر به اين سازمان براى جلوگيرى از جمع آورى 
كتبى  تضمين  خواستار  و  داده  خبر  سانتريفيوژها 

طرفين مذاكره براى شروع تعهدات شده بود . 

اليحه شفاف سازى هزينه هاى انتخاباتى 
داوطلبان تقديم مجلس مى شود

هزينه هاى  و  مالى  منابع  شفاف سازى  اليحه 
رياست جمهورى،  انتخابات  داوطلبان  انتخاباتى 
كشور  وزارت  توسط  اسالمى  شوراهاى  و  مجلس 
تاييد  براى  پيش  چندى  و  شده  تدوين  و  تهيه 
نهايى به دولت ارسال شد. اين اليحه در دو جلسه 
نظر  تبادل  و  بحث  و  بررسى  مورد  وزيران  هيئت 
قرار گرفت كه سرانجام به تصويب رسيد.قرار است 
دولت اليحه شفاف سازى منابع مالى و هزينه هاى 
رياست جمهورى،  انتخابات  داوطلبان  انتخاباتى 
فوريت  دو  قيد  با  را  اسالمى  شوراهاى  و  مجلس 

تقديم مجلس شوراى اسالمى كند.

پژمان فر : مجلس به رئيس جمهور به دليل 
توهين به رسانه ها تذكر مى دهد

نماينده مشهد در حال جمع آورى امضا براى تذكر به 
رئيس جمهور در خصوص سخنرانى وى در نمايشگاه 
مطبوعات است. پژمان فر در خصوص اين تذكر گفت: 
نمايندگان نسبت به اظهارات رئيس جمهور در توهين 
به قوه قضائيه و رسانه هاى اصولگرا و پليس مخفى 
خواندن آنها اعتراض دارند؛ به همين دليل در قالب 

تذكر كتبى، اين انتقاد اعالم خواهد شد.

جهانگيرى : يك متهم را قهرمان نكنيم 

معاون اول رئيس جمهورى گفت: به هيچ وجه قابل 
ميليون   700 و  ميليارد  دو  كه  كسى  نيست،  قبول 
موضع  از  دادگاه  در  است  برده  را  مملكت  دالر 
برخورد كند. جهانگيرى گفت: كسانى كه  قهرمان 
پشت پرده به يك متهم روحيه مى دهند بايد عبرت 
نمى شود كه چه  گفته  دادگاه  اين  در  بگيرند. چرا 

كسانى در اختيار او پول قرار داده اند؟. 
  

نقوى حسينى: نظارت و رصد توافق ايران 
و غرب بر عهده كميسيون برجام است  

سيد حسين نقوى حسينى با انتقاد از تشكيل كميته 
رصد برجام در كميسيون امنيت ملى گفت: كميسيون 
برجام هنوز پابرجاست و در حال تدوين گزارش نهايى 
1000 صفحه اى خود از برجام است و نظارت و رصد 

برجام نيز برعهده اين كميسيون است. 

قدرت ايران ؛ همطراز با ائتالف هاى جهانى
اين اولين بار است كه سفر يك رئيس جمهور به دو كشور اروپايى به دليل فقدان امنيت لغو مى شود 

جانشين فرمانده كل سپاه : 

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.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو 
و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك -كمك جهيزيه - انجام 

مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و 

دانشگاه  فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ... دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى 

نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  
داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)   - 32313472 - 09151631855 طاهرى  

 شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

فرصتى استثنايى   دعوت به همكارى
از افرادى كه تمايل به سرمايه گذارى با درآمد و اعتبار باال در بخش آموزش 

دارند، دعوت به عمل مى آيد.
كسب اطالعات بيشتر  09155611344

به يك نفر كارپرداز آقا همراه با موتور و گواهينامه 
براى كار در يك موسسه فرهنگى نيازمنديم.

ميدان شهدا- شهدا 8- پالك 7

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت شعله بيرجند (با مسئوليت محدود)
ثبت شده به شماره 132

از كليه سهامداران دعوت به عمل مى آيد در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت 
درتاريخ 94/9/8 ساعت 17 در محل دفتر شركت حضور به هم رسانند.

موضوع جلسه:
تغييرات هيئت مديره - ساير موارد

هيئت مديره شركت شعله


