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  نام نويسي اينترنتي كاروان هاي 
حج تمتع از 23 تا 25 بهمن ماه

برنامه ريزي و هماهنگي  مهر: در نشست شوراي 
بعثه مقام معظم رهبري كه به رياست قاضي عسكر 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت تشكيل شد 
مقرر شد ثبت نام در كاروان ها از 23 تا 25 بهمن ماه 

به صورت اينترنتي انجام شود . 

اعالم نتيجه نهايي آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش تا دو هفته آينده

نيروي  برنامه ريزي  مركز  رئيس  جهرمي  سليمي 
انساني وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با فارس، 
و  آموزش  استخدامي  آزمون  نهايي  نتيجه  گفت: 
پرورش تا دو هفته آينده مشخص و سپس اسامي 

پذيرفته شدگان براي گزينش ارسال مي شود  . 

 طرح ويژه آزادسازي قيمت بنزين

زنگنه وزير نفت در گفتگو با مهر، از طرح ويژه وزارت 
نفت براي آزادسازي قيمت بنزين خبر داد و گفت: 
براساس اين طرح، جايگاه هاي عرضه سوخت به سه 
تنها جايگاه هاي كالس  تبديل مي شوند و  كالس 

سه، بنزين را به قيمت دولتي خواهند فروخت . 

افزايش يك ميليوني قيمت زعفران

 نايب رئيس شوراي ملي زعفران از افزايش نزديك 
به يك ميليون توماني قيمت طالي سرخ در حدود 
5 روز اخير خبر داد . ميري در گفتگو با مهر، اظهار 
كرد: عدم استقبال خريداران خارجي و صادركنندگان 
از افزايش قيمت طالي سرخ سبب شده قيمت اين 

محصول در بازار روند كاهشي پيدا كند.  

ضعف مطالبه گرى مردم 
عامل توسعه نيافتگى خراسان جنوبى

سردار غياثى عنوان كرد :

صفحه 8

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) :

اگر مديرى در استان
 به مردم خدمت كند
 از وى حمايت و چنانچه
 تعلل نمايد  براى جامعه 
روشنگرى خواهم كرد

به مناسبت سومين روز درگذشت فرزندى عزيز ، خواهر گرامى و همسرى فداكار

 زنده ياد محدثه حديدى نژاد 
جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/10/2 از ساعت 14 الى 15 در محل حسينيه آيت ا... آيتى 
برگزار مى گردد، حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده هاى: حديدى نژاد ، نيك شعار ، رضائى و ساير فاميل وابسته

سركار خانم مهندس كميلى 
و جناب آقاى مهندس راهى

 با نهايت تاثر و تاسف مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم 
غفران الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت داريم.

غالمرضا بنى اسدى مقدم ، ميثم بنى اسدى مقدم ، امير بنى اسدى مقدم

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مديرعامل محترم صنايع كاشى فرزاد

درگذشت جانسوز خواهر گرامى تان را صميمانه تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده 
از خداوند متعال علو درجات را خواستاريم.

روابط عمومى موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم

 كرباليى شيخ رمضان فنايى
 جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/10/2 از ساعت 2/30 الى 3/30 
بعدازظهر در محل حسينيه موسى بن جعفر (ع) «واقع در خيابان 

كاظميه» منعقد مى گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: دالورنيا ، احمدى ، محرابى پور، بيرجندى و ساير بستگان

با نهايت تالم و تاسف درگذشت شادروان 

حاج عباس پرهيز
 بزرگ خاندان را به اطالع كليه دوستان، آشنايان و همشهريان 
عزيز مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم امروز 
چهارشنبه 94/10/2 ساعت 9 صبح از محل غسالخانه 
انجام مى گردد. ضمنا جلسه سومين روز درگذشت آن عزيز 

سفر كرده جمعه 94/10/4 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 
در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) 

«واقع در خيابان معلم» برگزار مى شود
 حضور شما بزرگواران مزيد امتنان است.

خانواده هاى پرهيز و فاميل وابسته

سركار خانم مهندس اكرم كميلى
عضو محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان

با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامى تان
 را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم علو درجات 

و براى شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

شركت ايمن حفاظ پاسارگاد به يك نفر حسابدار با تجربه خانم 
(ليسانس يا فوق ديپلم) نيازمند است.  شماره تماس: 32450701-3

فروش فوق العاده با تخفيف ويژه 
1- فروشگاه منسوجات محبيان

خيابان مدرس- بين مدرس 9 و 11    32236798

2- فروشگاه نساجى مازندران 
خيابان مدرس- نرسيده به مدرس 21    32447683

عرضه كننده كاالى خواب و پارچه

 توجه توجه

قابل توجه شركت كنندگان در مزايده شماره 94/3 
مربوط به خودروهاى بنياد شهيد و امور ايثارگران

 استان خراسان جنوبى

  به  اطالع مى رساند: به علت مشكالت قانونى، مزايده در تاريخ 94/10/1 لغو 
و تاريخ مجدد مزايده از طريق روزنامه هاى آواى خراسان جنوبى و خراسان

به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد.

بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى

جلسه ارتباط مستقيم فرمانده مرزبانى استان خراسان جنوبى

 با مردم و مرزنشينان 

زمان: دوشنبه 94/10/7 از ساعت 9 صبح الى 11 ظهر
مكان: بيرجند- دفتر نظارت همگانى 197 واقع در خيابان شهيد بهشتى

معاونت اجتماعى مرزبانى خراسان جنوبى

طبخ و سرو انواع غذاهاى اصيل ايرانى را با بهترين كيفيت 

در فضايى متفاوت با ما تجربه كنيد

(صبح هاى جمعه
 جگر گوسفندى و كله پاچه)

انواع پيتزا – پيراشكى- اسنك
ذرت مكزيكى و همبرگر مخصوص
05632450024-09155619462-09159154219-  مدرس 52

فسـت فود  اوژن

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزيزمان بزرگ خاندان مرحوم مغفور

كرباليى حاجى محمد حيرت مفرد
را به اطالع دوستان، آشنايان، اقوام و همشهريان عزيز مى رساند:

مراسم تشييع و تدفين و بدرقه آن عزيز امروز چهارشنبه 94/10/2 
ساعت 2 الى 3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى گردد

ضمنا جلسه سوم آن مرحوم جمعه 94/10/4 از ساعت 9 الى 10 صبح 
در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود.

خانواده هاى حيرت مفرد و فاميل وابسته

لباقى
هوا

 تبريك عرض مى نماييم 
از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از نشاط و مملو از توكل الهى

 در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت داريم.

هيئت مديره و پرسنل شركت هور خاور خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
خبر مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد، تخصص و شايستگى شماست، صميمانه تبريك عرض نموده 
توفيق مضاعف شما در امر خدمت رسانى را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

شركت مهندسى آب نگار شرق

برادر ارجمند جناب آقاى

 مهندس مهدى هاشمى مقدم
مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

نوبخت سخنگوى دولت : 

۳۱ هزار استخدام دولتي در سال ۹۵

هزار   14  ،95 سال  در  گفت:  دولت  سخنگوى 
استخدام در آموزش و پرورش و 17 هزار استخدام 
براى پرسنل بيمارستان خواهيم داشت، عالوه بر آن 
ديگر همچون سازمان  از دستگاههاى  برخى  نيز 
ثبت از ما مجوز استخدام گرفته اند. به گزارش مهر، 
محمد باقر نوبخت با بيان اينكه نرخ تسعير بين ريال 
و دالر 2997 تومان تعيين شد، گفت: دولت با اين 
نرخ نشان داد كه به دنبال افزايش قيمت ارز نيست.

وى همچنين گفت: پيش بينى ما براى نرخ رشد 
اقتصادى براى سال آينده 6 تا 5 درصد است و نرخ 

تورم به زير 11 درصد تقليل پيدا خواهد كرد.
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رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي اظهار كرد: بازنشستگان براي ثبت نام و يا انصراف از بيمه تكميلي تا دوماه ديگر فرصت دارند   .  بيات در 
گفتگو با ايسنا  ، با بيان اينكه قرارداد جديد بيمه تكميلي بازنشستگان از ابتداي آذرماه با آتيه سازان حافظ منعقد شده است، اظهار كرد: حق بيمه تكميلي 
از 23 هزار و 200 تومان به 28 هزار و 200 تومان افزايش يافت ولي تعهدات همانند سال گذشته است. علت اين افزايش، باالرفتن رقم تعرفه هاست. 

فرصت دوماهه بازنشستگان براي ثبت نام يا انصراف از بيمه تكميلي  

امروز ٢ دي ١٣٩٤ مصادف با
 ١١ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢٣ دسامبر ٢٠١٥

تولد عالم بزرگ شيعه شيخ «آقا بزرگ تهرانى» 
مؤلف و محقق شهير(1293 ق).

 درگذشت «ميرمحمد رضوي قمي» از علماي 
بزرگ قزوين (976 ق).

ترجمه انجيل از زبان التين به آلماني به ابتكار 
«مارتين لوتر» (1521م).

اديسون»  «توماس  توسط  گرامافون  اختراع 
مخترع امريكايي (1878م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

سهميه گازوئيل دي ماه ناوگان عمومي واريز شد

 معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از واريز شدن 
نقل  و  ماه خودروهاي حمل  گازوئيل دي  سهميه 
عمومي خبر داد  . به گزارش مهر، آدم نژاد اعالم كرد: 
سهميه گازوئيل دي ماه بر مبناي تردد ناوگان حمل 
و نقل عمومي جاده اي در آذرماه رصد شد كه اين 
پايش و بررسي بر اساس اسناد حمل و نقل، مبناي 
واريز سهميه دي ماه قرار گرفت . وي با بيان اينكه در حال دستيابي به عدد 
صحيح تري از متوسط مصرف گازوئيل با استفاده از پايش اسناد حمل و 
نقل هستيم، تصريح كرد: نرخ متوسط مصرف به شاخص هايي چون ميزان 
مصرف، نوع مصرف و صرفه جويي انجام شده در طول اجراي طرح وابسته 
است كه با اين بررسي ها نرخ قطعي متوسط مصرف سوخت اعالم مي شود .

لبنيات گران نشد  

شش  افزايش  مجوز  حمايت  سازمان  هفته  اوايل  آنكه  وجود  با 
صادر  را  پنير  و  ماست  شير،  قيمت  درصدي 
ماه  دي  اول  از  افزايش  اين  كه  كرد  اعالم  و 
بدون  لبني  محصوالت  ديروز  شود،  مي  اعمال 
هيچ گونه افزايش قيمتي به بازار عرضه شدند و 
به دليل  لبني اعالم كردكه  انجمن صنايع  دبير 
وجود  قيمت  افزايش  امكان  لبنيات،  مصرف  كاهش  و  كم  تقاضاي 
ندارد و تا پايان سال قيمت ها ثابت مي ماند  .  به گزارش ايسنا، رضا 
افزايش  لبنيات  قيمت  كرد:   اظهار  لبني  صنايع  انجمن  دبير  باكري 
اجرايي  لبنيات  اصلي  اقالم  قيمت  درصدي  شش  افزايش  و  نيافته 

نشده است . 

امكان محاسبه مصرف روزانه آب
 صدور قبض آب آني شد

اجراي  از  نيرو  وزارت  در  مسئول  مقام    يك 
آزمايشي طرح قرائت و صدور آني قبوض آب خبر 
داد و گفت  :  امكان محاسبه مصرف روزانه آب هم 
فراهم شد  . به گزارش مهر، بهارلوئي گفت: قرائت 
و صدور آني قبض براي مشتركان آب به صورت 
پايلوت در استان هرمزگان اجرايي شده و با جمع بندي نتايج اجراي اين 
طرح، براي گسترش اجراي آن در ديگر نقاط كشور برنامه ريزي خواهد 
شد . وي با اشاره به رونمايي از سامانه مديريت مصرف آب كشور گفت: با 
استفاده از اين سامانه، مشتركان مي توانند ميزان مصرف آب روزانه خود را 

محاسبه كرده و نسبت به صرفه جويي در مصرف آب اقدام كنند .

اين  موافقت  از  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  دبيركل   
شورا با تعيين صالحيت حرفه دانشجو معلمان با چهار مولفه 
خبر داد و گفت: براين اساس تمام دانشجو معلمان دانشگاه 
فرهنگيان پس از تحصيل با چهار مولفه ارزيابي مي شوند و 
گواهي دريافت مي كنند  .  مهدي نويدادهم در گفتگو با ايسنا، 
پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  جلسه  مصوبات  اعالم  به 
تعيين  درباره  فرهنگيان  دانشگاه  پيشنهاد  افزود:  و  پرداخت 
صالحيت حرفه اي دانشجو معلمان مورد بررسي قرار گرفت  .

گواهي  دريافت  به  منوط  معلمي،  به شغل    ورود 
صالحيت حرفه اي تدريس

وي ادامه داد: شوراي عالي آموزش و پرورش در اين جلسه 
اين  براساس  بنابراين  كرد.  موافقت  موضوع  اين  كليات  با 

از  پس  فرهنگيان  دانشگاه  معلمان  دانشجو  تمام  مصوبه، 
اتمام تحصيل با چهار مولفه مورد ارزيابي قرار مي گيرند و 
گواهي صالحيت حرفه اي تدريس براي آنها ارائه مي شود.  
 نويدادهم در توضيح اين چهار مولفه اظهار كرد: امتحانات 
كتبي و نمره قبولي، معدل درسي، آزمون عملكرد و پوشه 
كار كه حاوي فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي و فوق برنامه 

است از جمله اين مولفه ها هستند  . 
بر  تاكيد  ضمن  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  دبيركل 
اينكه دانشجو معلمان در طول چهار سال تحصيل خود بايد 
آينده شوراي  در جلسه  كنند، گفت:  را كسب  نمرات الزم 
عالي نيز به اين موضوع مي پردازيم كه اگر دانشجو معلمي 
به  ورود  براي  كند، وضعيتش  قبولي كسب  نمره  نتوانست 

شغل معلمي چگونه بايد باشد .

 شرط جديد براي معلم شدن

روز  ارزش  اينكه  بيان  با  كار  وزير   معاون 
تومان  ميليارد  هزار   50 عدالت  سهام 
است، گفت: طرح واگذاري مديريت سهام 
است.    كار  دستور  در  تعاوني ها  به  عدالت 
با  كالنتري  حميد  سيد  مهر،  گزارش   به 
مشكالت  دارد  نظر  در  دولت  اينكه  بيان 
اصالح  با  را  عدالت  سهام  روي   پيش 

نامه اي برطرف كند، به طرحي كه  آئين 
اشاره  است،  شده  تهيه  خصوص  اين  در 
طرح  اين  كه  صورتي  در  گفت:  و  كرد 
به  عدالت  سهام  مديريت  شود،  تصويب 
شود.   مي  واگذار  عام  فراگير  تعاوني  يك 
اين  تشكيل  با  افزود:  كار  وزير   معاون 
شركت تعاوني سهامي عام همه اختيارات 

 مربوط به آن و سود حاصله به مردم تعلق 
مي گيرد  . وي با تاكيد بر اينكه فعال امكان 
ندارد،  خريد و فروش سهام عدالت وجود 
مسئوليت آزادسازي آن را بر عهده شوراي 
عالي اصل 44 دانست و گفت: پيش بيني 
تا دو  تعيين تكليف سهام عدالت  مي شود 
سال طول بكشد  . كالنتري، تعداد كساني 

 48 را  هستند  عدالت  سهام  داراي  كه 
ميليون نفر برشمرد و افزود: ارزش سرمايه 
ميليارد  هزار   48 سهام  ميزان  اين  اوليه 
تومان است كه در يك مقطع وقتي بورس 
رشد كرد، ارزش سهام به 90 هزار ميليارد 
ميليارد  هزار   50 اكنون  و  رسيد  تومان 

تومان است  . 

 احتمال انتقال مديريت سهام عدالت؛ ارزش روز سهام 50 هزار ميليارد شد 

يادداشت

يادداشت

قدرت چانه زنى در سطح ملى 

*حسين حسن پور دهنوى
كارشناس ارشد علوم سياسى

مظاهر  و  ها  جلوه  مهمترين  از  يكى  انتخابات   
رود.  مى  شمار  به  كشور  هر  در  ساالرى  مردم 
حتى  و  منطقه  كشورهاى  ساير  به  نسبت  ايران 
بسيارى از كشورهاى در حال رشد از سابقه بيشتر 
به  است.  برخوردار  زمينه  اين  در  ترى  و طوالنى 
مشروطه  نهضت  هاى  سال  به  آن  آغاز  طوريكه 
رسد  مى  نظر  به   . گردد  مى  بر   ( 1285ه ش   )
واكنش  در  ايران  در  ساالرى  مردم  به  گرايش 
جدى و آشكار به حاكميت مطلقه نظام استبدادى 

شاهنشاهى بوده است . 
از زمان استقرار نخستين مجلس شوراى   هرچند 
ملى مهر 1285ش تا سقوط رژيم پهلوى در بهمن 
ما  سال   72 از  بيش  حدود  طول  در  يعنى   1357
به  انتخابات مربوط  تعداد 24  تنها  برگزارى  شاهد 
و  فرمايشى  به صورت  آنهم  ملى  شوراى  مجلس 
مبارزات  در جريان  ايران  مردم   . بوديم  تشريفاتى 
متعددى  مطالبات  پهلوى  رژيم  عليه  انقالبى 
از  يكى  شك  بدون  كه  كردند  مى  دنبال  را 
و  تظاهرات  در  در شعارهايشان  آنها كه   مهمترين 
مسئله  داد  نشان  را  خود  عمومى  هاى  راهپيمايى 
بوده  ساالرى  مردم  تحقق  و  آزادى  به  دستيابى 
است . وقوع انقالب شكوهمند اسالمى با استقرار 
نظام سياسى مردم ساالرى دينى زمينه مشاركت 
هاى  عرصه  در  مردم  تر  گسترده  و  بيشتر  هرچه 

گوناگون و از جمله انتخابات را فراهم آورد. 
 برگزارى انتخابات متعدد در طول 37 سال گذشته 
 ( سال  هر  در  انتخابات  يك  ميانگين  طور  به   )
واقعيت  اين  با مشاركت گسترده مردم مويد   آنهم 
شرط  انتخابات  دانيم  مى  چنانچه  اما   . باشد  مى 
ولى  مى شود  مردم ساالرى محسوب  براى  الزم 
زمانى محقق  توسعه سياسى   . نيست  شرط كافى 
مى شود كه نظام سياسى فرصت برابر براى همه 
شهروندان براى مشاركت در عرصه هاى گوناگون 

سياسى ، اقتصادى و ... را فراهم آورد . 
 به نظر مى رسد نظام انتخابات داراى دو بعد كمى 
و كيفى باشد كه دولت و مردم متقابال هر يك به 
نوبه خود در ارتباط با آن مسئوليت ها و تكاليفى 
دارند . وظيفه مسئوالن دولتى و مجريان انتخابات 
، تالش براى برگزارى انتخابات سالم و نيز فراهم 
نمودن بسترها و زمينه هاى حضور حداكثرى مردم 
بسيار ضرورى  از سوى ديگر   . انتخابات است  در 
جامعه  نهادهاى  و  مردم  كه  رسد  مى  نظر  به 
 مدنى در كنار شاخص هاى كمى به شاخص ها و 
مولفه هاى كيفى در نظام انتخاباتى توجه نمايند . 

(ادامه در ستون مقابل) 

 (ادامه از ستون مقابل) بدين معنا كه شهروندان در زمان 
دادن رأى به كانديداى مورد نظر به كيفيت افرادى 
كه خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند توجه 
 بيشتر نمايند . صالحيت هاى عمومى نامزد هاى 
اسالم  به  التزام عملى  و  اعتقاد  قبيل  از  انتخاباتى 
ابراز   ، ايران  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  و 
واليت  مترقى  اصل  و  اساسى  قانون  به  وفادارى 
فقيه و ... توسط شوراى نگهبان بررسى و تائيد  مى 
گردد . لذا انتظار آن است كه مردم در زمان رأى 
دادن ضمن توجه به شاخص هاى عمومى، بيش 
از هر چيز به صالحيت هاى كيفى نامزدها توجه 
 نمايند كه برخى از مهمترين آنها عبارت است از :  
لحاظ  ؛  تخصص  با  توأم  تعهد  بستر  در  كارايى 
نمايندگى  سمت  با  مرتبط  هاى  تخصص  نمودن 
مردم در مجلس شوراى اسالمى ؛ مبنا قرار دادن 
به  ارادت  بجاى  توانمندى  و  مهارت  و  شايستگى 
مديريتى  سابقه  ؛  علمى  سابقه  ؛  خاص  كانديداى 
و اجرايى ؛ قدرت چانه زنى نماينده در سطح ملى 
و ...  صالحيت هايى كه به هر ميزان نمايندگان 
مجلس از آن بيشتر برخوردار باشند مى تواند كمك 
بسيار شايانى به رشد ، شكوفايى و توسعه استان و 

شهرستان نمايد . 
  چنانكه مى دانيم نفوذ داراى مراتب متفاوتى است . 
انتظار آن است كه نمايندگان مردم استان از  قدرت 
 چانه زنى و نفوذ بيشتر در سطح ملى برخوردار باشند . 
ارتباط و تعامل سازنده نماينده مجلس با هر يك از 
اعضاى هيئت دولت ، قطعنا خواهد توانست سهم 
 استان و شهرستان را از محل جذب اعتبارات ملى ، 
قابل  حدود  تا   ... و  خارجى  گذارى  سرمايه  جذب 

مالحظه اى افزايش دهد . 
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

آگهى تغييرات شركت باربد بناى خاوران «سهامى خاص» به شماره ثبت 4518 و شناسه ملى 
10360059741 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/7/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى عليرضا صادقى با شماره ملى 0859889505 به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى احمد على 
صادقى با شماره ملى 5639820454 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و خانم كبرى وداد با شماره ملى 0651660157 به 
عنوان عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.2- كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى و همچنين ساير نامه 
 هاى ادارى با امضاى آقاى عليرضا صادقى با مهر شركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ،
تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

مناقصه شماره 94/12
موضوع مناقصه: عبارت است از انجام امور پشتيبانى و پاسخگويى مشتريان 
سرويس هاى ADSL و مشتركين 20117 شركت مخابرات خراسان جنوبى طبق 

شرايط منضم به طرح قرارداد
شرط تهيه اسناد: كليه شركت هاى واجد شرايط با واريز مبلغ 200/000 ريال به حساب سيبا شماره 

0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه شركت نمايند.
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/10/2 تا پايان وقت ادارى 94/10/12 و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 

94/10/23 و بازگشايى پاكت ها 94/10/27
تضمين: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 114/800/000ريال به صورت ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين 
شده بانكى و يا واريز نقدى به حساب سيبا بانك ملى مركزى به شماره 0106034398001 به نام مخابرات 

خراسان جنوبى مى باشد.
محل تهيه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران – ميدان جانبازان – شركت مخابرات خراسان جنوبى- اتاق 

شماره 124   تلفن تماس: 32445444-056  فاكس 056-32424004
شركت مخابرات خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
چون در پرونده اجرايى 941256 در قبال محكوميت آقاى عبدالمجيد يزدانى به پرداخت مبلغ 314/375/023 ريال در حق 
آقاى هاشم هاشم نژاد و پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت  و با عنايت به معرفى و توقيف 
پالك ثبتى شماره صفر فرعى از 1813 اصلى بخش 2 بيرجند از سوى شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام 
كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در ضلع جنوبى رودخانه شاهرود روبروى ترمينال مسافربرى فرودگاه بيرجند و با 
كاربرى زراعى بوده كه شامل 4297/6 سهم مشاع از 43786 سهم مشاع مى باشد و از قرار هر سهم 130/000 ريال كه جمعا 
558/688/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 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

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

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف 
عرضه  مى نمايد

سجادشهر، امامت 2      32412973

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

توجـــه 
به مشتريانى كه فقط 5 بار 
مداوم براى اصالح مراجعه نمايند
يك كيف كامل اصالح
 هديه داده مى شود

آرايشگاه ارشيا - اصغرى
مهرشهر/ انتهاى بلوار فاطميه / نبش بهجت 15
همراه: 09159621457

امالك پايتخت

خيابــان رسالت / رسـالـت 2     09155612892/ 32423035   بيابانى

موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر
 فى كارشنـاسى  نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم 
(تك واحدى)  زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت 
(تك واحدى) زيـر فـى كارشنــاسى

ايمــن بسـازيم در امــان بمـانيم
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى



برسونين  اسنادوامالك  ثبت  اداره  مسولين  اطالع  به  لطفا 
چرابه پرونده هاى مربوط به هيئت تعين تكليف اراضى فاقد 
سند.دربيرجند  اينقدرديررسيدگى ميشه.درحاليكه درشهرهاى 

ديگركشور هيئاتها خيلى  فعالتروسيعتر عمل مينمايند

915…974
سالم آوا: به شهردار محترم بيرجند بگو اون تابلوى تبليغاتى 
ميدان آزادى كه به مناسبت حضور يك روزه دكتر روحانى، 
فقط يك روز و اون هم بطور نصفه و نيمه روشن شد، االن 
با  حتى  كه  طورى  رفته،  زمستانه  خواب  به  كه  ماهه  چند 
بيدار  خواب  از  هم  باز  اش  گوشه  با  كاميون  يك  برخورد 
نشد، فكر نكنم خوابش از خواب مسؤولين سنگين تر باشد. 

ممنون

915…863

براى  بود:(شعارگرايى  گفته  كه  شهروندى  به  سالم،درپاسخ 
نباشيد) انتخابات است و تموم بشه حل ميشه نگران  زمان 
بدست  و  نميشه.شعاردادن  حل  باشعارمشكالت  بايدبگويم 
كردن  وبعدفراموش  شدن  انتخاب  براى  مردم  آراى  آوردن 

حقوق مردم جز خيانت به مردم وعهدشكنى نيست.

915…891
با سالم.از طرف خودم وتمام مشتركان اوا در خيابان غفارى 
از زحمات .بى دريغانه مسئول توزيع روزنامه اوا  كمال تشكر 

رو دارم.

915…982
مزايده  بيرجندشماكه  دادگسترى  مسئولين  خدمت  سالم 
كه  راازپولى  ملك  وغيرو  هامالياتى  برگذارميكنيدچرابدهى 
تخليه  حكم  كنيدوهچنين  كسرنمى  ميكنه  خريدارپرداخت 

ملك راصادرنميكنيد؟ قانون كه به صراحت تكليف   روشن 
كرده ،پس چراقانونى عمل نميكنيد؟؟؟ 

915.…388
چه  هر  است  محترم!خواهشمند  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
سريعتر طرح انتقال صنوف پرسر و صدا و مزاحم رو از سطح 
شهر به خصوص صنوف واقع در خيابان عدل رو اجرايى كنيد.

با �ذشت چندين سال از پيشنهاد اين طرح و اعتراض مردم و 
درخواست صنوف از مسئولين لطفا هر چه سريعتر جهت رفاه 

حال شهروندان اين طرح را اجرا و به پايان رسانيد.

915…287
با سالم 

گير  سرعت  آورى  جمع  به  نسبت  خواهشمندم  مسئولين  از 
هاى پشت چراغ قرمز هاى سطح شهر بيرجند اقدام كنند .

915…067
دست  براى  محترم.لطفاتفكرى  مسووالن  خدمت  باسالم 
بكنند.زيرا  بيرجند  شهر  راهنماهاى  چراغ  پشت  اندازهاى 
توهينيست  مردم  به  خسارت  وايجاد  وقت  اتالف  بر  عالوه 

به شعور همشهريان !

939…594
سالم

موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى  شايد  'يا 
جهت  مانده  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه  از  'خواهشمندم 
عبارتى  به  يا  مسئولين  گوشبا  به  مردم  دردونياز  رساندن 

منسوبين بى درد
فرماييد  تهيه  گزارش  آن  اجرايى  روند  از  لطفا   '  ' باقيمانده 
وتا پرداخت نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين 
موسسه وابسته به ديوان عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد 

و كمى جوابگو باشد 

متشكريم
جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267
سالم.ميخاستيم كندن درختان كنارابشارروستاى مرك روبه 
همه مسعولين بخصوص دهيارروستاى مرك كه دستوركندن 

دادن تبريك بگم 

933…534
بيرجنديهاى عزيز اگر هنوز زنده هستيد ميتونيد يه سرى به 
بيمارستان ولى عصر، على الخصوص اورژانس اين بيمارستان 
بزنيد.تواين بيمارستان زنده ميرويد مرده برميگرديد،باتشكر از 
بيمارستان.از طرف  از حد پرستاران و دكترهاى  توجه بيش 

يك شهروند داغدار

915…759
سالم اوا لطفا به گوش مسولين مسكن وشهرسازى ومديركل 
بلوار غدير  به حال پالك 4159  برسانيد كه فكرى  محترم 
بكنند كه محلى براى تخليه نخاله ها وپاتوقى براى معتادين 

و ولگردها تبديل شده

915…400
ريس   , بزرگ  كشى  حق   , بزرگ  جنايتى  بزرگ،  خيانتى 
و  بازنشسته  اكنون  كه  دهه هشتاد  در  بيرجند  منابع طبيعى 
زمين  بودن  ملى  تشخيص  در  دادگسترى  كارشناس  مجددا 
كشاورزان شده است  در زمان رياست بر منابع طبيعى چند 
دستگاه جى0 پى0 اس را به دست چند جوان بى تجربه داده 
تا مثال زمين هاى ملى را از غير ملى جدا كنند آنها نيز هر 
زمينى كه در آن سال زير كشت بوده غيرملى و تمام زمين 
هاى آيش را در آن سال ملى نموده اند و جالبتر اينكه در آن 
سالها تمام زمين هاى حاشيه شهرها تحت عنوان طرح طوبى 
به زمين خوران حرفه اى داده شده 0 امروز نمونه هرسه نوع 
زمين موجود و قابل رويت است اگر اين حرف غير واقعى بود 

مسوليت آن را مى پذيرم   

915.…639
،درتاريخ26/3/94باشماره سندمالى8948921وباشماره  سالم 
پذيرش6519322دريكى ازنمايندگى هايتان دربيرجند مبلغ. 
خودپردازبراى  ازطريق  ملت  بانك  به  تومان  ميليون  نوزده 
م  ا  كرده  نام  مردادثبت  تحويلى  هيدروليك  پرايددوگانه ى 
نوروز  براى  حاالميخواهند  ايد.  نداده  تحويل  هنوز  متأسفانه 

ثبت نام كنند. اين شكايت رابه كجا ببرم .

936…709

اى  جنوبى  خراسان  مسكن  بنياد  كل  مدير  خدمت  باسالم 
كاش كمى هم به بنياد مسكن خوسف  رسيدگى مى كردين 
براى يك بازديد چقدر مردم را اذيت مى كننداخر هم براى 

بازديد نمى ايند.
915…576

سالم
موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى  شايد  'يا 
جهت  مانده  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه  از  'خواهشمندم 
عبارتى  به  يا  مسئولين  گوشبا  به  مردم  دردونياز  رساندن 

منسوبين بى درد
فرماييد  تهيه  گزارش  آن  اجرايى  روند  از  لطفا   '  ' باقيمانده 
وتا پرداخت نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين 
موسسه وابسته به ديوان عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد 

و كمى جوابگو باشد 
متشكريم

جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267

كنيد  پيگيرى  عزيزتان  وجان  كنيد  چاپ  قلم  حرمت  .جان 

پيام شمابارندگى ها در خراسان جنوبى 15 درصد كاهش يافت
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 2 دى 1394 * شماره 3399
3 مهر- مديركل هواشناسى از كاهش 15 درصدى ميزان بارندگى ها در استان طى پاييز امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. خندان رو اظهار كرد: ميانگين 

دماى استان طى 9 ماه گذشته 22.8 درجه سانتى گراد به ثبت رسيده كه نسبت به دوره بلندمدت هشت ساله حدود هفت درصد افزايش را نشان مى دهد. وى، 
ميانگين دماى هواى استان طى سه ماه گذشته را نيز  14.8 درجه سانتى گراد عنوان كرد و گفت: ميانگين دماى پاييز امسال نسبت به دوره بلندمدت دو 

درجه افزايش داشته است. به گفته وى پايين ترين دماى ثبت شده اين مدت مربوط به سربيشه و بيرجند با 11 درجه سانتى گراد زير صفر بوده است.

سرماى شديد هوا اين روزها بيشتر از همه  اميد كشاورزان 
خراسان جنوبى را نااميد كرده و بيش از 65 ميليارد ريال 
ثمر  به  با خون دل  و  به محصوالتى كه در خشكسالى 
خراسان  مهر،  گزارش  به  است.  زده  خسارت  رسانده اند 
كشور  بيابانى  و  خشك  هاى  استان  جمله  از  جنوبى 
سطح  از  ارتفاع  جغرافيايى،  عرض  تأثير  تحت  كه  بوده 
دريا، دورى از منابع رطوبتى، ناهموارى ها و مجاورت با 
دشت لوت و كوير از شرايط اقليمى خشك و بيابانى در 
نواحى پست و نيمه خشك و معتدل در نواحى كوهستانى 
نظر وسعت  از  جنوبى  است. خراسان  برخوردار  مرتفع  و 
حدود  كه  شده  محسوب  كشور  پهناور  استان  سومين 
22/7 درصد مساحت آن را مناطق بيابانى، 63/3 درصد 
و  خوب  مراتع  را  آن  درصد   7/2 تنها  و  بيابانى  مراتع 

متوسط تشكيل مى دهند.
تابستان هاى گرم و سوزان و زمستان هاى خشك و سرد 
از جمله ويژگى هاى شاخص آب و هوايى در اين استان 
بوده به طورى كه مردم اين استان از 360 روز سال بين 

200 تا 270 روز خشك را تجربه مى كنند.
باوجود گذشت سه ماه از فصل پاييز و آغاز فصل زمستان 
شاهد بارش برف و باران خوب و حتى سيل آسا در بيشتر 
استان هاى كشور بوده ايم اما سهم مردم خراسان جنوبى 
از اين بارندگى ها تنها سوز و سرمايى بوده كه عايد آنها 
شده است. در واقع مردم خراسان جنوبى اكنون حدود 17 
سال  هر  كه  دوخته اند  آسمانى  به  چشم  كه  است  سال 
با  و  مى شود  بيشتر  خطه  اين  مردمان  براى  خسارتش 
وجود اينكه در شش ماه پاييز و زمستان نيز مانند فصل 
و  سوز  مردم  اما  نيست  ابرى  آسمان  از  خبرى  تابستان 
سرمايى را به جان مى خرند كه بادها آن را از استان هاى 

ديگر برايشان به ارمغان آورده است.
به طور  را  ساخت وساز  و  عمرانى  كارهاى  هوا  سرماى 
سبب  و   كرده  تعطيل  زمستان  و  پاييز  فصل  در  كامل 
مى شود كه كارگرانى كه سوز و سرماى جان فرسا را از 
صبح تا شب در كنار خيابان به اميد كار سپرى مى كنند 
بيشتر  بگذريم  اينها كه  از همه  برگردند.  به خانه  نااميد 
اين سوز و سرما اميد كشاورزان خطه كوير كه 17 سال 
با خشكسالى دست و پنجه نرم كرده اند را نااميد كرده و 
در شرايط كم آب محصولى كه يكسال برايش خون دل 

خورده اند بر اثر سرمازدگى از بين رفته است.

درجه هوا در برخى از شهرها 
به 11 درجه زير صفر رسيد

دليل  با  رابطه  در  جنوبى  خراسان  هواشناسى  مديركل 
دليل  مى گويد:  مهر  خبرنگار  به  استان  در  هوا  سرماى 
عمده اين سرماى هوا سيستم هاى جوى است كه استان 

را تحت تأثير قرار مى دهد.
عليرضا خندان رو با بيان اينكه اين سيستم هاى جوى 
بيشتر از ناحيه شمالى و سيبرى وارد استان مى شوند، بيان 
اينكه اين سيستم ها سيستم هاى پرفشار  كرد: به دليل 
هستند بارندگى ندارد و تنها سرما بر استان حاكم مى كنند.

وى، ميانگين دماى هواى استان از ابتداى مهرماه امسال 
اين  هرچند  افزود:  و  كرد  عنوان  درجه   14.8 را  تاكنون 
دما نسبت به ميانگين بلندمدت دو درجه افزايش داشته 
است اما دماى هوا طى اين روزها به 11 درجه زير صفر 

نيز رسيده است.
پايين ترين  به گفته مديركل هواشناسى خراسان جنوبى 
و  بيرجند  به  مربوط  اين مدت  در  ثبت شده  دماى  درجه 

سربيشه با 11 درجه زير صفر بوده است.
زمستان  براى  دمايى  پيش بينى  با  ارتباط  در  رو  خندان 
براى  هواشناسى  هاى  مدل  طبق  گفت:  نيز  امسال 
زمستان امسال پيش بينى سرماى حاد نداريم و سرماى 

زمستان امسال مثل نرمال هر ساله خواهد بود.
كاهش محسوس و يك باره دما به خصوص در روزهاى 
صفر  زير  درجه   11 به  حتى  روزها  اين  پاييز  آخر 
فصل  با  دما  كاهش  اين  شدن  مقارن  و  رسيده  نيز 

زرشك  انار،  جمله  از  استان  مهم  محصوالت  برداشت 
متحمل  را  استان  اين  كشاورزان  ساله  هر  زعفران   و 

خسارت هاى زيادى مى كند.

خسارت 6.5 ميليارد تومانى سرما 
به محصوالت كشاورزى استان

در  جنوبى  خراسان  استاندارى  بحران  مديريت  مديركل 
ميليون   500 و  ميليارد  شش  خسارت  از  مهر  با  گفتگو 
مهرماه سال  از  استان  به محصوالت كشاورزى  تومانى 
گذشته تاكنون به دليل سرمازدگى خبر داد و گفت: عمده 
اين رقم به محصول زرشك استان بوده كه كشاورزان را 

متحمل خسارت كرده است.
محصول  سه  اينكه  بيان  با  جليلى  مير  ابوالحسن  سيد 
انار  و  زعفران  زرشك،  جمله  از   جنوبى  خراسان  عمده 

در فصل پاييز برداشت مى شود، عنوان داشت: در همين 
راستا امسال با توجه به هشدار در زمينه بروز پديده ال نينو 
در كشور، هشدارهاى الزم به كشاورزان درباره جمع آورى 
به موقع و مراقبت هاى الزم داده شده است. وى اضافه 
به  خسارت  آمدن  وارد  شاهد  بازهم  اين وجود  با  كرد: 
خسارت  حجم  اين  كه  بوده ايم  كشاورزى  محصوالت 
در  يا  برداشت شده  دير  كه  بوده  محصوالتى  به  مربوط 

صورت برداشت در مكان هاى نامناسب نگهدارى شده 
است. مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى 
بيمه محصوالت  از  استفاده كشاورزان  لزوم  بر  تأكيد  با 
كشاورزى، بيان كرد: طبق قانون سازمان مديريت بحران 
هيچ گونه  باغى  و  زراعى  با محصوالت  رابطه  در  كشور 
بايد  كشاورزان  و  نمى شود  داده  كشاورزان  به  خسارتى 
به سمت بيمه محصوالت خود حركت كنند. مير جليلى 
ادامه داد: در همين راستا امسال بالغ بر يك هزار ميليارد 
تومان از محل بودجه 94 براى كمك به صندوق بيمه 

كشاورزى اختصاص داده شود.
محصوالت  بيمه  از  كشاورزان  استقبال  كرد:  تأكيد  وى 
امر  اين  بايد  كه  است  فرهنگ سازى  نيازمند  كشاورزى 

مورد توجه ويژه قرار گيرد.

پرداخت 34 ميليارد ريال غرامت
براى محصوالت باغى استان

مدير صندوق بيمه محصوالت كشاورزى خراسان جنوبى 
نيز در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت 103 ميليون ريال 
غرامت براى محصول زرشك استان در سال جارى خبر 
داد و گفت: همچنين در اين مدت بالغ بر چهار ميليارد 

ريال غرامت براى انار پرداخت شده است.
هزار   37 گرفتن  قرار  پوشش  تحت  به  غنچه  جواد 
بهره بردار محصوالت زراعى، باغى و دامى استان اشاره 
 34 بر  بالغ  تاكنون  جارى  سال  ابتداى  از  افزود:  و  كرد 
محصوالت  براى  غرامت  ريال  ميليون   683 و  ميليارد 

باغى استان پرداخت شده است.
زراعى  محصوالت  براى  غرامت  پرداخت  ميزان  وى، 
افزود: همچنين  استان را 9 ميليارد ريال عنوان كرد و 
ريال  ميليون   860 و  ميليارد   9 بر  بالغ  مدت  اين  در 

غرامت در بخش دام پرداخت شده است.
از  بيشتر  سردى  هواشناسى  كارشناسان  كه  هرچند 
سال هاى قبل در استان را قبول ندارند و معتقدند كه 
به طور  را  سرما  اين  مردم  اما  است  طبيعى  سرما  اين 
 17 گذشت  از  بعد  البته  و  مى كنند  احساس  محسوس 
عادت  يكباره  سرماى  و  سوز  اين  به  خشكسالى  سال 
به  اما  داده اند  وفق  آن  با  را  خود  به نوعى  و  كرده اند 
بيمه محصوالت كشاورزى  از  استفاده  نظر مى رسد كه 
كه  استان  استراتژيك  محصوالت  براى  به خصوص 
حدودى  تا  مى تواند  مى شود،  برداشت  پاييز  فصل  در 

خسارت سرما را به حداقل برساند.

اميد كشاورزان استان يخ زد 
65 ميليارد ريال خسارت سرمازدگى

اينقدر  كه  ميزان  وضعيت  خصوص  در  لطفًا  سالم. 
دادند  خودشان  واسه  تبليغاتى  مانور  روش  دوستان 
است؟  افتاده  اتفاقاتى  چه  بعدش  دارند  خبر  بپرسيد 
بانك صادرات كه زحمت اينكار را قبول كرده 
سپرده  از  حمايت  به  نسبت  بايد  نظرم  به 
از  اينكه  دهد.  خرج  به  بيشترى  اهتمام  مردم 
بانك  شأن  در  نه  شود  كسر  مبلغى  گذاران  سپرده 
متولى است نه افرادى كه سپرده گذاشته اند. ضمنًا 
ما سپرده گذاران باالى ده ميليون هم نياز داريم كه 
كسى پاسخ درست و حسابى به ما بدهد تا بدانيم چه 

زمانى به سپرده خود خواهيم رسيد. يا على مدد
910 ... 714

سالم آوا. به خدا درك مى كنم حال اون كارمندى 
رو كه ماه هاست حقوق نگرفته و اون كارگرى رو كه 
هميشه شرمنده زن و بچشه. اما اى كاش يه مقدارى 
از مشكالت كاسب ها و مغازه دارها رو هم بنويسى. 
به خدا ديگه با اين ركود بازار كم آورديم. اجاره مغازه 
و خونه كه بيداد مى كنه. اصًال توى بيرجند كاسبى 
و مغازه دارى ديگه جواب نميده.  كاش كسى به 

فكر ما كسبه هم بود.
933…125

سالم روزنامه آوا. مى خواستم از دهيار ... تشكر كنم 
به  تا  داده  رو  روستا  سبز  درختان  قطع  دستور  كه 
جاش اونجا رو آجرفرش كنن! ما كه نمى دونيم شايد 
دليلش رو به شما بگويند مسئوالن فكرى بكنند. 
915…261
 سالم. وعده بى واقعيت و بى خاصيت و بى اشتغال

قاين، چدن  فوالد  باقران،  سيمان  افتتاح  زمان  در 
خوسف، كك طبس، سيمان طبس در دهه فجر94  
رنجديده شهيد  مردم  و  جوانان  اميد  به  ظلم 

داده است الوعده وفا. لطفاً پيگيرى شود.
915…032

صرفًا  برسانيد  كانديداها  از  برخى  عرض  به  سالم. 
جهت كاهش رأى رقباى انتخاباتى دليل منطقى براى 
حضور در صحنه نمى باشد كه اين كار بنا بر تجربه 

انتخابات هاى گذشته خودزنى انتخاباتى است.
915…308
با سالم خدمت مسئوالن محترم! خواهشمند است 
هر چه سريعتر طرح انتقال صنوف پرسر و صدا 
و مزاحم رو از سطح شهر به خصوص صنوف 
واقع در خيابان عدل را اجرايى كنيد. با گذشت 
چندين سال از پيشنهاد اين طرح و اعتراض مردم و 

درخواست صنوف اين طرح هنوز اجرا نشده است.
935…287

صنف  ما  بخير.  ات  گذشته  يلداى  جان.  آوا  سالم 
كارگر  اون  از  كمى  دست  هم  بازارى  و  دار  مغازه 
بدون حقوق و بيكار نداريم اگر سرى به احوال دل 
ما هم بزنيد مى بينيد كه داريم نفس هاى آخر رو 
مى كشيم هر روز شاهد تعطيلى يا ورشكستگى يكى 
هستيم. همين روزهاست كه به سراغ من هم بياد. 
وام هاى بانك ها و مؤسسات مالى هم كه شده درد 
به ذكر است كه  اين وضعيت... الزم  تو  بى درمان 
اميد  به  يلداى سوت وكورى داشتم  شب  بگم 
روزهاى خوب براى همه اقشار جامعه. از طرف مغازه 

دار در حال ورشكستگى
915…773

اهداف كانون هموفيلى
چنانچه همت واالى انسان هاى خيرانديش و نوع دوست شامل حال مان گردد

كانون اهداف ذيل را دنبال خواهد كرد 
1- حمايت از بيماران در تهيه مسكن، ازدواج، تحصيالت، اياب و ذهاب و تامين هزينه هاى دارويى

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشى و كاهش هزينه هاى بيماران
 3- برگزارى برنامه هاى علمى، آموزشى در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانى در خصوص شرايط جسمى

 بيماران و ارتقاى آگاهى سطوح مختلف جامعه نسبت به بيمارى و مشكالت بيماران
 4- هماهنگى با مسئولين در خصوص رفع مشكالت بيماران 5- جذب كمك هاى شما عزيزان براى نيل

به اهداف كانون  ”آدم هاى بزرگ قامت شان بلندتر نيست، خانه شان بزرگ تر نيست
”ثروت شان بيشتر نيست، آنها قلبى وسيع و نگاهى مرتفع دارند 

 آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3- مركز جامع درمان بيماران خاص، طبقه دوم
كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى          تلفن: 05632212999
شماره حساب سيبا: 107171451004 نزد شعب بانك ملى ايران
شماره كارت: 6037991899549756 

بيماران مبتال به هموفيلى همت واالى شما را مى طلبند

در غرفه كانون هموفيلى خراسان جنوبى واقع در نمايشگاه بين المللى 
منتظر حضور سبزتان هستيم

آدرس: ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3- مركز جامع درمان بيماران خاص 
طبقه دوم كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى

05632212999

شماره حساب: 107171451004 سيبا نزد شعب بانك ملى ايران
شماره كارت: 6037991899549756

گاز منواكسيد كربن گازى بدون بو و رنگ و بسيار سمى و كشنده مى باشد كه در اثر احتراق ناقص وسايل گاز 
سوز ايجاد مى شود، لذا همواره به نصب صحيح وسايل گازسوز و به ويژه باز بودن مسير دودكش توجه نماييد.



درختاِن اين باغ، تخيلي نيستند! 

از  يکي  اتريش  وين  در  شانبرون  کاخ   - ها  برترين 
تحسين برانگيزترين کاخ هاي دوره ي باروک در اروپا 
اين  تاريخي  و  فرهنگي  معماري،  مهم  بناي  يک  و 

کشور به حساب مي آيد.
اين کاخ محل سکونت خاندان سلطنتي هاپسبورگ از 

قرن هجده تا نوزده بوده است.
 

کوچک  ي  کلبه  يک  شامل  اصل  در  ها  زمين  اين 
شکار و بعدا يک خانه ي تابستاني براي خانواده ي 
هاپسبورگ بوده اما طي آخرين حمله ي ترک ها در 

١٦٨٣، اين خانه با خاک يکسان شد.
که  ترزا)  ماريا  سلطنت  زمان  در   ١٧٥٠ و   ١٧٤٠ در 
اين ملک را به عنوان کادوي عروسي دريافت کرده 
بود، اين خانه بازسازي شد.در طول ساخت، اين پروژه 
تبديل به يک خانه ي سلطنتي تابستاني و يک باغ 
باروک  باغ هاي  باروک باشکوه در اطراف خانه شد. 
در آن زمان سمبلي از قدرت سلطنتي و حتي ادامه ي 

بيروني طراحي مجلل کاخ به حساب مي آمدند.

«ديوار مهرباني» ايراني ها 
در نشريه ديلي تلگراف

روزنامه ديلي تلگراف در يکي از مقاالت امروز خود در 
اينترنت به قلم «بارني ِهندرسون» نوشت همزمان با 
فرارسيدن سرماي شديد زمستان در ايران، ايراني ها به 
ايجاد «ديوارهاي مهرباني» روي آورده اند، جايي که 
مردم به سادگي مي توانند کت يا ديگر لباس هاي گرم 

خود را به بي خانمان ها هديه کنند.
روي  گيره  و  قالب  چند  است:  ساده  بسيار  کار  ايده 
اين  نيز  آنها  کنار  و  شود  مي  نصب  رنگي  ديواري 
جمالت نوشته مي شود:« نياز نداري بگذار، نياز داري 
کارهاي  اينگونه  سي،  بي  بي  گزارش  به  بنا  بردار». 
خيريه نخست به شکل خودجوش در شهر مشهد در 
شمال شرق ايران ديده شد و موفقيت آميز بودن خود 

را بالفاصله نشان داد. 

چهارشنبه *  2 دى 1394 * شماره 3399 

برترين ها - با ويزدم (Wisdom) پير ترين پرنده ي شناخته شده در حيات وحش آشنا شويد. او ٦٤ سال سن دارد. ويزدم يک 
مرغ دريايي است، گونه اي که اقيانوس آرام شمالي قلمرو آنهاست و عمري غير معمول طوالني دارند، البته نه به طوالني ويزدم. 
پيرترين مرغان دريايي نهايتا ٤٠ سال عمر مي کنند.

پيرترين پرنده دنيا  آموزش كودكان

نقش مهم اعتماد به نفس
 در سالمت كودكان 

والدين عالوه بر نيازهاى جسمى كودكان بايد به نيازهاى 
روحى روانى آنها نيز توجه كنند.كودكان امانت هاى الهى 
هستند و والدين وظيفه دارند امانت دارهاى خوبى باشند، 
سالمت  مشكالت  كه  دارد  وجود  تصور  اين  هميشه 
روحى مانند افسردگى يا اضطراب مخصوص بزرگساالن 
است؛ اما متأسفانه كودكان ما نيز از اين مشكالت در 
امان نيستند. مشكل اينجاست كه كودكان به دليل سن 
كم نمى توانند در باره  مشكل خود حرف بزنند و قادر به 
كنترل مشكل خود نيستند بنابراين نقش والدين و پزشك 
اطفال پررنگ تر مى شود. والدين براى داشتن فرزندانى 
سالم بايد عالئم اختالالت روحى روانى را بشناسند تا در 
مواقع الزم از فرزندان خود حمايت كنند؛چون هر نوع 
مشكل روحى روانى نيز بايد مانند تمام مشكالت جسمى 

ديگر تحت درمان قرار بگيرد.
در اين مطلب چند توصيه براى افزايش سالمت روحى 
روانى كودكان داريم كه در ذيل به آنها اشاره مى كنيم:

باب گفتگو با بچه ها را باز كنيد
هر كودكى بايد بتواند در خصوص احساسات و افكار 
خود صادق باشد و والدين نيز وظيفه دارند اين احساسات 
را  به رسميت بشناسند و از آنها غافل نشوند. به عقيده 
و  افكار  خصوص  در  كودكان  زمانيكه  متخصصان 
احساسات و شرايط روحى خود به راحتى با والدين خود 
صحبت مى كنند نبايد آنها را مورد قضاوت قرار داد چرا 
كه اين كار باعث مى شود احساس منفى شان آزاد شود 

و تكنيك هاى الزم را براى مقابله را بياموزند. 
اعتماد به نفس آنها را تقويت كنيد

داشتن اعتماد به نفس باال براى موفقيت در زندگى از 
اهميت بااليى برخوردار است. اين احساس بايد از دوران 
كودكى در وجود هر فرد پرورش پيدا كند در واقع يكى 
از روشها ارتقاى اعتماد به نفس كودكان اين است كه 
تجربياتى كه به آنها كمك مى كند تا بر ترس شكست يا 

قضاوت شدن غلبه مى كند را در اختيار آنها بگذاريد. 
براى فرزندانتان الگوى مناسبى باشيد

شك نكنيد كه بچه ها بى سر و صدا رفتارهاى شما را 
زير نظر دارند و از شما تقليد مى كنند. اگر شما به راحتى 
خونسردى خودتان را از دست مى دهيد و يا در برابر 
اعضاى خانواده و دوستان خشمگين مى شويد فرزندتان 
نيز تصور خواهد كرد در شرايط مشابه بايد مانند شما 
عمل كند. بنابراين براى داشتن كودكانى سالمتر در گام 
براى  تكنينك هاى موثر  اول الزم است كه خودتان 

كنترل خشم، استرس و احساسات منفى را بياموزيد. 
كودكان را فعالتر كنيد

شعار «عقل سالم در بدن سالم» را آويزه ى گوشتان 
براى  تنها  نه  اجتماعى  هاى  فعاليت  و  كنيد،ورزش 
روى  زيادى  مثبت  اثرات  بلكه  است  بزرگساالن الزم 

سالمت روحى و روانى كودكان نيز دارد. 

4
خواندنى ها

پنبه از مهمترين محصوالت كشاورزى است كه عالوه بر 
تامين مواد اوليه صنايع نساجى و روغن كشى در اشتغال زائى 
بخش هاى كشاورزى، صنعت و بازرگانى نقش مهمى ايفا 
مى كند. كمتر محصول كشاورزى از نظر قابليت ايجاد ارزش 

افزوده و تنوع فرآورده ها، ياراى برابرى با پنبه را دارد .
خراسان جنوبى به دليل داشتن آب و هواى مناسب براى 
كشت پنبه تا در حال حاضر رتبه سوم كشور در توليد پنبه 
را دارد اما اين روزها به دليل برخى نامهربانى ها و به علت 
اين  محصول،  برداشت  فصل  در  حتى  رويه  بى  واردات 
محصول حال خوبى ندارد.واردات بى رويه پنبه، خشكسالى، 
دالل بازى و بى توجهى به مشكالت كشاورزان پنبه كار 
خراسان جنوبى هر كدام شعله اى  است كه به جان خرمن 

پنبه كاران افتاده است.

سهم توليد پنبه شهرستان بشرويه 
در كشور حدود 4 درصد است

حسين سرچاهى، مدير جهاد كشاورزى بشرويه در گفت و 
گو با ايسنا گفت: بشرويه با دارا بودن سطح كشت 4000  
هكتار پنبه داراى رتبه اول استانى است كه ميانگين توليد 
آن 2200كيلوگرم در هكتار بوده و ميزان حدود 8000 تن 
وش در سال توليد مى شود.وى افزود: پنبه توليدى بشرويه از 
لحاظ كيفيت داراى برترى منحصر به فرد بوده به طورى كه 
از نظر استحكام الياف و طول آن جزء پنبه هاى با كيفيت 
كشور است.مدير جهاد كشاورزى بشرويه، با اشاره به اينكه 
1430 نفر كشاورز پنبه كار در اين شهرستان فعالت مى كنند 
تصريح كرد: سهم توليد پنبه شهرستان بشرويه در كشور 

حدود 4 درصد است.

بيكارى كارگران كارخانه پنبه
 به دليل واردات كنجاله

محمد كيانى زاده، مدير عامل كارخانه پنبه پاك كنى كوثر 
كوير بشرويه، با اشاره به اينكه از سال 72 اين كارخانه را راه 
اندازى كرده است گفت: با قيمت تضمينى تعيين شده توسط 
دولت پنبه را از پنبه كاران خريدارى كرده و گاهى اوقات از 
قيمت تعيين شده باالتر مى خريم.وى عدم نقدينگى، ركود 
بازار، عدم فروش محصوالت و سودهاى بانكى باال را از 
جمله مشكالت اين صنعت دانست و افزود: از 4 سال قبل 

به دليل واردات روغن پنبه دانه و كنجاله از آسياى ميانه با 
قيمت پايينتر از قيمت تمام شده بخش روغن كشى كارخانه 
تعطيل شده است.مديرعامل كارخانه پنبه پاك كنى كوثر 
كوير بشرويه  ادامه داد: در اين بخش 15 نفر مشغول به 
كار بودند كه به دليل واردات بيكار شده اند.كيانى زاده تصريح 
كرد: در صورتى كه واردات اين محصوالت انجام نشود اين 
كارخانه قدرت توليد كنجاله استان و 14 درصد محصول 

روغن را دارد كه باعث اشتغال زايى مى شود.

بحران شديد آب از عوامل
كاهش محصوالت اراضى پنبه

موسى سليمانى، مديرجهاد كشاورزى سرايان گفت: 2200 
هكتار از اراضى اين شهرستان زير كشت پنبه بوده كه پيش 
بينى مى شود 4500 تا 5000 تن برداشت پنبه داشته باشيم. 
از 3800  پنبه  تن  در سال گذشته 7000   : داد  ادامه  وى 
هكتار از اراضى اين شهرستان برداشت شده است.مدير جهاد 
كشاورزى سرايان علت كاهش محصول اراضى را بحران 

شديد آب در اين شهرستان و كنتورگذارى چاه ها دانست.
سليمانى تصريح كرد : در اين شهرستان 3 كارخانه پنبه پاك 
كنى فعال بوده كه به علت نوسانات قيمت و توليد باال و 
خريد كم محصول به كارخانجات نساجى 2 كارخانه تعطيل 
شده است.وى افزود : از سال 92 پنبه آماده شده در كارخانه 
است. نكرده  فروش  هنوز  كه  است  موجود  سرايان  فعال 
سليمانى خاطرنشان كرد: محصول پنبه 20 درصد كشاورزى 

اين شهرستان است.

سرمايه در گردش مشكالت 
پيش روى كارخانه پنبه

سفيد  طالى  پنبه  كارخانه  مديرعامل  دباغ زاده،  حسين 
 1380 سال  در  پنبه  كارخانه  كرد:  تصريح  نيز  بشرويه 
تاسيس شد كه در صورت فعاليت در يك شيفت 26 نفر و 
در دو شيفت كارى تعداد كمترى فعاليت دارند.وى با اشاره 
به اينكه گنجايش اين كارخانه 10 هزار تن است، افزود: 
پنبه كار ديگرى در  از پاك كردن  اينكه غير  به  با توجه 
اين كارخانه كارى انجام نمى شود اما با همين حال اشتغال 
زايى وجود امده و در صورتى تعطيلى چندين نفر بيكار مى 
شوند. دباغ زاده تصريح كرد: از جمله مشكالت پيش روى ما 

 مساله  سرمايه در گردش بوده كه مشكالت زيادى را ايجاد
كرده است. 

قيمت خريد تضمينى پنبه
 به ازاى هر كيلو 2 هزار و 925 تومان

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى قيمت 
خريد تضمينى پنبه را در سال جارى به ازاى هر كيلو 2 هزار 
و 925 تومان دانسته و مى گويد: سال گذشته پنبه به شكل 
توافقى و تضمينى به ازاى هر كيلوگرم خريد تضمينى 2 هزار 
و 200 تومان اعالم شد اما بااين وجود از كشاورزان به قيمت 

باالتر خريدارى شد.
خسروى ادامه داد: گرايش به كشت جاليزى با توجه به نياز 
آبى باال و به دليل خسارت به  بخش كشاورزى پيشنهاد 
نمى شود و تغيير الگوى كشت بايد علمى و مدون و در بخش 

زراعت و باغبانى متعادل باشد.
 وى  كاهش عملكرد 20 درصدى زمين هاى سطح كشت 
پنبه در استان طى سال جارى، خشك سالى هاى چندساله، 
نبود آب و شور بودن آن را مهم ترين عوامل كاهش توليد 

عنوان كرد.

تعطيلى 4 كارخانه فراورى پنبه در استان

استفاده  براى  انجام شده  كارهاى  به  اشاره  با  خسروى 
بهينه از آب تصريح كرد: خراسان جنوبى پيشرو در زمينه 

كشت مستقيم است و اجراى اين روش باعث صرفه جويى 
در مصرف آب، كوتاه شدن دوره رشد و كاهش هزينه ها 
مى شود.وى با اشاره به وجود هفت كارخانه فرآورى پنبه در 
استان از تعطيلى چهار كارخانه از اين تعداد خبر داد و تاكيد 
كرد: : پنبه هاى توليد استان در 3 كارخانه فرآورى و مازاد آن 

به استان هاى خراسان رضوى و قم ارسال مى شود.

پيش بينى برداشت 20 هزار 
تن پنبه در خراسان جنوبى

كشاورزى  جهاد  سازمان  رييس  مطلق  پور  ولى  هاشم 
خراسان جنوبى تصريح كرد: سطح زير كشت پنبه  در استان 
8 هزار و 950 هكتار است كه پيش بينى مى شود امسال 
20 هزار و 525 تن پنبه از اراضى استان برداشت شود.وى 
افزود: برداشت پنبه در خراسان جنوبى از اواسط مهرماه آغاز 
و تا اواخر آذرماه ادامه دارد كه البته با توجه به شرايط جوى 
ممكن است تا فروردين ماه نيز ادامه پيدا كند. رييس سازمان 
جهاد كشاورزى خراسان جنوبى ادامه داد: شهرستان بشرويه 
با دارا بودن چهار هزار هكتار بيشترين سطح زير كشت پنبه 
را در استان دارد.ولى پور مطلق با اشاره به تحويل حدود 10 
هزار تن پنبه توليدى به كارخانجات پنبه پاك كنى  استان و 
حمل بيش از چهار هزار تن به خارج از استان در سال گذشته 
يادآور شد: حدود 30 درصد محصول پنبه توليدى نيز سال 
قبل در اثر خشك سالى و گرمازدگى از بين رفته و 2 تا 3 

هزار تن در دست كشاورزان باقى ماند.

طالى سفيد خراسان جنوبى حال خوبى ندارد

ثبت نام ترم زمستان آغاز شد
* دوره هاى ترمى آموزش زبان انگليسى در سطوح كودكان ، نوجوانان، بزرگساالن

* دوره هاى مكالمه مبتدى و پيشرفته 
با تخفيف ويژه براى دانش آموزان مدارس شمال شهر

آموزشگاه زبان هاى خارجى صدرا (دختران)
با مجوز رسمى از وزارت آموزش و پرورش

آدرس: بلوار شعبانيه ، خيابان نرجس ، نبش نرجس 3 
روبروى مجتمع آموزشى امام رضا (ع)

تلفن: 32317334

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538

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

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

نمايندگى 
ايزوگام 

عبـاسـى

ى
تب

ه ك
ام

ت ن
مان

 ض
ال

 س
10

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

ان
ير

ه ا
نام

ه 
يم

ل ب
سا

 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

  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
 و شركت كويرتاير

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

توليد و پرورش شترمرغ كسرى
فروش جوجه از يك روز تا 3 ماه ...

فروش گوشت درجه يك (تحويل درب منزل)
روغن شترمرغ درجه يك (اصلى)

خريد و فروش شترمرغ پروارى و مولد

كيفيت را با ما تجربه كنيد
تلفن سفارش و مشاوره : 09155619170

آدرس مزرعه: بيرجند - روستاى پسوچ

ا

ثبت نام كربال - هوايى
اعزام از بيرجند 94/10/26    

دفتر زيارتى مشكوه       32224113 - 32475475 

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
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 10 مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

09153623627 - 05632211244-32232039

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09156234178

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت



چهارشنبه *2 دى   1394 * شماره 3399 

متن زيباو تاثير برانگيز
 از دكتر احمد حلت

در هر رابطه دو نفره اى شش نفر حضور دارند:
من، تو، تصويرى كه من از تو در ذهن دارم،

تصويرى كه تو از من در ذهن دارى،تصور من از 
تصويرى كه خودم در ذهن تو دارم،

تصور تو از تصويرى از خودت كه در ذهن من است.
حواسمان به هر شش تا باشد!

گاهى زندگى سخت است و گاهى 
ما سخت ترش مى كنيم . . .

گاهى آرامش داريم، خودمان خرابش مى كنيم . . .
 گاهى خيلى چيزارو داريم اما محو تماشاى

نداشته هايمان مى شويم. . .
 گاهى حالمان خوب است اما با نگرانى فردا 

خرابش مى كنيم . . .
گاهى ميشود بخشيد اما

 با انتقام ادامه اش مى دهيم . . .
گاهى ميشود ادامه داد اما

 با اشتياق انصراف ميدهيم . . .
گاهى بايد انصراف داد اما  ادامه مى دهيم . . .

و گاهى . . . گاهى . . . گاهى . . . تمام عمر اشتباه 
ميكنيم و نميدانيم يا نمى خواهيم بدانيم. . . .

كاش بيشتر مراقب خودمان، تصميماتمان
 و گاهى . . . گاهى هاى زندگيمان باشيم . . .

كاش يادمان نرود كه فقط:
يكبار زنده ايم و زندگى مى كنيم فقط يكبار!

به آن هايى كه دوستشان داريد
بى بهانه بگوييد دوستت دارم

بگوييد در اين دنياى شلوغ
سنجاقشان كرده ايد به دلتان. . .

درويش تهى دست

زند  خان  كريم  باغ  كنار  از  دست  تهى    درويشى 
دست با  و  افتاد  شاه  به  چشمش  مى كرد.   عبور 

اشاره اى به او كرد. 
كريم خان دستور داد درويش را به داخل باغ آوردند. 
كريم خان گفت: اين اشاره  هاى تو براى چه بود ؟

درويش گفت : نام من كريم است و نام تو هم كريم 
و خدا هم كريم .آن كريم به تو چقدر داده است و 
به من چى داده ؟كريم خان در حال كشيدن قليان 

بود؛ گفت چه مى خواهى ؟
درويش گفت: همين قليان، مرا بس است!

برد  بازار  به  را  قليان  درويش  بعد  روز   چند 
و قليان بفروخت. خريدار قليان كسى نبود 

رفته خان  كريم  نزد  خواست  مى   كه  كسى   جز 
و تحفه براى خان ببرد ! 

پس جيب درويش پر از سكه كرد و قليان نزد كريم 
خان برد!

روزگارى سپرى شد. درويش جهت تشكر نزد خان 
رفت .ناگه چشمش به قليان افتاد و با دست اشاره اى 
به كريم خان زند كرد و گفت: نه من كريمم نه تو؛ 
كريم فقط خداست ، كه جيب مرا پر از پول كرد و 

قليان تو هم سر جايش هست . . .

اگر چيزى را دوست ندارى ولى شرايط
 به گونه اى است كه نمى توانى از آن دورى كنى، 

دست به كار شو و شرايط موجود را تغيير بده.

مشكالت امروز را حل كن. آن ها براى
 تو كافى هستند. مشكالت فردا و پس فردا را به 
مشكالت امروزت اضافه نكن. توكل داشته باش.

عمريست مرا تيره و كاريست نه راست
محنت همه افزوده و راحت كم و كاست

شكر ايزد را كه آنچه اسباب بالست
ما را ز كس دگر نميبايد خواست

تا هر وقت كه تلخى زندگى افراد اطراف
 خود را به شيرينى تبديل مى كنى،

 بدان كه زنده هستى.

عمر آشفته اى كه با آمدن شب و رفتن روز 
در گذر است و خواه و ناخواه بايد آرام بگيرد
 چه بهتر كه با پندار و گفتار نيك بسر آيد.

منظم  و  مرتب  كه  هم  چقدر  هر  شما  كار  محل 
و  تغييرات  از  مى تواند  ديگرى  شركت  هر  مثل  باشد، 

بهينه سازى هايى سود ببرد. 
با انجام اين كارهاى جزئى، كم هزينه و آسان مى توانيد 
اتمسفر  و  دگرگون  بهتر  جهت  در  را  كارتان  محيط 

شركت را پربازده تر و فرح بخش تر كنيد. 

آنها را به مشاركت دعوت كنيد
نظر اعضاى تيم تان را در مورد جوانب مختلف محيط 
بپرسيد.  شركت  دكور  مثل  گوناگون  تصميمات  و  كار 
حتما الزم نيست كه كاركنان شما سقف را رنگ كنند. 
همين كه صداى شان شنيده شود، باعث مى شود حس 

خوبى نسبت به محيط كار داشته باشند.

نورپردازى خوبى انتخاب كنيد
بيشترى  دوام  مهتابى  المپ هاى  كه  است  درست 
باعث  و  است  آزاردهنده  واقعا  آنها  نور  اما  دارند، 
تاييد  را  موضوع  اين  هم  علم  حتى  مى شود.  سردرد 
كه  شده  انجام  مختلفى  تحقيقات  تاكنون  مى كند. 
مهتابى المپ هاى  و  سردرد  ميان  مستقيم   رابطه ى 

را نشان مى دهند.

به همه انگيزه دهيد
در شركت تان يك بورد تهيه كنيد تا كارمندان بتوانند 
آن  به  را  مشوقانه  و  الهام بخش  تصاوير  يا  جمله ها 
با  و  شويد  جمع  بورد  اين  دور  مى توانيد  بچسبانند. 
ايده ها  اين  از  استفاده  و  كردن  محقق  درباره ى   هم 

و نقل قول ها بحث كنيد.

از ديدگاه هاى نو و متفاوت استقبال كنيد
شما نمى توانيد از يك طرف، كارمندان  را مجبور كنيد 
شوند  خيره  مانيتور  به  ساعت  مدت هشت  به  روز  هر 
و از طرف ديگر، انتظار داشته باشيد كه خالق باشند. 
اين  كارمندان  به  مجزا  ميزهاى  و  مبل  دست  چند 
فرصت را مى دهد كه كمى ريلكس شوند و ذهن شان 
او  مقابل چشم  نماى  و  فرد  بازتر شود. وقتى وضعيت 
عوض مى شود، سيناپس هاى عصبى جديدى در مغز او 

باز شده و به دنبال آن فرد خالق تر مى شود.

محيط كارتان را با گل و گياه تزيين كنيد
شما  اداره ى  به  فرح بخشى  و  زيبا  چهر ه ى  گياهان 
مى دمند.  حيات  اداره  يك  اتاق  در  آنها  مى بخشند. 

مزاياى  آن  در  كه  شده  انجام  تحقيق  هزاران  تاكنون 
توضيح  تفسير  و  طول  به  كار  محيط  براى  گياهان 
درصدى  15 افزايش  آنها  از  يكى  كه  شده   داده 

بازدهى است.

دما را متعادل كنيد
پول  شما  شود  باعث  شايد  اداره،  دماى  نبردن  باال 
از  اما  بپردازيد.  انرژى  مصرف  ميزان  براى  كمترى 
پايين  را  شما  كارمندان  بازدهى  ميزان  ديگر،  طرف 
بين دماى  كه  مى دهند  نشان  مطالعات   مى آورد. 

20 تا 25 درجه ى سانتى گراد ميزان كارايى را افزايش 
مى دهد و حتى تعداد غلط هاى اماليى را كم مى كند.

تن سالم داشته باشيد
مى شود  ياد  شركتى  عنوان  به  هميشه  گوگل  از 
اهميت  كارمندان اش  حال  رفاه  و  سالمت  به   كه 

زيادى مى دهد.
ديوار  يك  گوگل  كافه ترياى  مثال،  عنوان  به 
استراحت  زمان  در  كارمندان  تا  دارد  صخره نوردى 
احتياجى  هيچ  كنند.  استفاده  آن  از  ماندن  سالم  براى 
به تجهيزات كامل مجهز  را  استراحت  اتاق  نيست كه 

باشد  ورزشى  ابزار  يك  گوشه اى  در  كه  همين   كنيد، 
كافى است.

سبز باشيد
كنند  فعاليت  شركت هايى  در  دارند  دوست  كارمندان 
ايجاد  تفاوتى  و  مى دهند  اهميت  زيست  محيط  به  كه 
مى كنند. شركت شما هم بايد به همين نكته دقت كند 

و سبز باشد.
چرا كه در چند سال آينده، اين موضوع به يك عرف 
اين  وقتى  كارمندان  اين،  بر  تبديل خواهد شد. عالوه 
ذهنيت را داشته باشند كه شركت شان به محيط زيست 
بيشتر  و  داشت  خواهند  بهترى  حس  مى كند،  كمك 

تالش مى كنند.

همه كنار هم باشيد
بين  شكاف  ايجاد  باعث  تيم ها  اعضاى  كردن  تقسيم 
اين  متوجه  اكثرا  كه  اينجاست  نكته  مى شود.  گروه ها 
اعضاى  همه ى  كه  است  بهتر  نمى شوند.  موضوع 
گروهى  كار  مى شود  باعث  اين  بنشينند.  هم  با  تيم ها 
 ميان آنها بهتر شود و در اعضاى تيم حس خوشحالى 

ايجاد مى شود. 
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

بپرستيد را  او  پس  شماست  پروردگار  و  من  پروردگار  خود  كه  خداست  حقيقت    در 
اين است راه راست. سوره الزخرف، آيه 64

حديث روز  

نيكويى گفتار در كوتاه بودن آن است. 
امام على(ع)

يادمان باشد 

چگونه در كار تيمى به موفقيت برسيم؟

                        

95

48

6127

38561

38

25748

4795

27

32

269873145
378514629
541629738
987145362
426938571
153762984
712496853
635281497
894357216

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

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

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

شماره 3399 طراح: نسرين كارى 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

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

فروش زمين تجارى با پروانه 
120متر واقع در خيابان مطهرى 

(محدوده سه راه اسدى)
يا معاوضه با آپارتمان يا وياليى

09309035265

استــاپ
حــراج       حــراج

شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1- ايوبى

شركت پخش مواد غذايى براى 
تكميل كادر ادارى خود به يك نفر 
خانم (فوق ديپلم به باال) با روابط 
عمومى قوى و مسلط به كامپيوتر 

نيازمند است.  32319544

به يك نفر منشى خانم مجرب
 با روابط عمومى باال براى كار 
در شركت بازرگانى نيازمنديم.

09378329554
32436653

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

مصطفى زمانى و ... هر دوشنبه 
بين مطهرى 2 و 4 
 نمايندگى سروش

استخدام بازارياب حرفه اى و بومى
شركت نگين دربند

 استخدام بازارياب و  ويزيتور حرفه اى 
و بومى براى شهرستان هاى بيرجند ، قاين

   طبس ، بشرويه ، نهبندان و فردوس
 با حقوق + مزايا + بيمه  "دو عدد نيسان هم 

براى توزيع و پخش مواد غذايى نيازمند است"   
09158630031-09159625349

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

 تدريس رياضيات و فيزيك  (راهنمايى  
دبيرستان ،  كنكور) تجربه اى نو - نتيجه اى 

عالى  09371581461- 32222192

مصنوعات چوبى سيد
زيبايى خانه خود را به ما بسپاريد ...

اجراى دكوراسيون داخلى 
و كابينت آشپزخانه ، كمد ديوارى

 (MDF، PVC، مالمينه) ، تخت خواب 
دراور، سرويس كودك ، پارتيشن و ...

09386540994- اسالمى

فروش فورى ملك تجارى 50 و 100 
مترى ، حاشيه بلوار معلم

09153633430

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

با يك تماس     09159618050

سوله فروشى واقع در شهرك صنعتى 
بيرجند ، بهترين موقعيت 

09153613787

 فروش فورى يك واحد آپارتمان 
از مجتمع كويرتاير واقع در خيابان الهيه

75 متر مفيد با امكانات كامل 
(كابينت MDF و ...) فى: كارشناسى

09155629616 -09156043812

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

09153613243- شريفى

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم ايرانئون
 www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

اطال عيه
         استوديو نگاره 
به خيابان پاسداران ، حد فاصل 

پاسداران 19و خيابان 15 خرداد 
انتقال يافت.

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

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

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

ليسانس حسابدارى 2 نفر حسابدار 
ديپلم به باال 4 نفر بازارياب 

ديپلم به باال 4 نفر فروشنده
ديپلم به باال 2 نفر انباردار

استخــدام
شركت دوشه آمل براى تكميل پرسنل در استان خراسان جنوبى

به افراد واجد شرايط ذيل نيازمند مى باشد 

 آدرس: بلوار شهداى عبادى - باسكول 60 تنى
جنب اداره امور عشايرى - دفتر فروش هراز آمل



چهارشنبه* 2  دى  1394* شماره 3399 

اخبار ورزشى

سالمت نيوز :  مصرف ميزان متعادل بادام در روز به روند گرايش افراد به رژيم غذايي سالم كمك مي كند . بادام منبع خوب پروتيئن گياهي بوده و سرشار از 
اسيدهاي چرب، ويتامين  E  و منيزيم است .تحقيقات نشان مى دهد زمانيكه والدين و كودكان بادام مي خوردند، شاخص تغذيه سالم آنها در مورد مصرف كل 
مواد خوراكي حاوي پروتئين، غذاي دريايي و پروتئين هاي گياهي و اسيدهاي چرب افزايش مي يافت، در حاليكه كالري كمتري مصرف مي كردند . 

بادام را در رژيم غذايي خود فراموش نكنيد
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6
ايستگاه سالمت

حوادث

كاراته كاهاى خراسان جنوبى
 به مصاف هم مى روند

مسابقات كاراته خراسان جنوبى بهمن و اسفندماه سال 
جارى برگزار مى شود. رئيس هيئت كاراته خراسان 
جنوبى گفت: مسابقات كاراته سبك هاى آزاد آقايان 
استان با عنوان جام فجر در بهمن ماه سال جارى برگزار 
خواهد شد. عليرضا احمدى پيما افزود: اين مسابقات با 
حضور تيم هاى منتخب شهرستان هاى استان و سبك 
هاى مختلف كاراته غيركنترلى در بيرجند برگزار مى 
شود. وى تصريح كرد: همچنين مسابقات كاراته سبك 
ميزبانى  به  اسفندماه  نيز 14  استان  بانوان  آزاد  هاى 
طبس برگزار و در آن نمايندگانى از استان هاى همجوار 
 نيز حضور خواهند داشت. وى از اعزام يك كاراته كا
به مسابقات بين المللى بانوان خبر داد و گفت: مسابقات 
بين المللى سبك كيوكوشين IKU  8 دى ماه به 
از  پزنده  كه  سميرا  برگزار مى شود  تهران  ميزبانى 
فردوس به عنوان نماينده استان در اين رقابت ها به 

مصاف حريفان خود خواهد رفت.
نفر  حاضر 995  حال  در  اينكه  بيان  با  پيما  احمدى 
در استان در  رشته ورزشى  كاراته سازماندهى شده 
گفت:   اند  گرفته  قرار  ورزشى  بيمه  پوشش  تحت  و 
در بخش آقايان شهرستان بيرجند با 309 نفر و در 
اين  نخست  رتبه  در  نفر  با 92  بانوان طبس  بخش 
 سازماندهى قرار دارند و در مجموع نيز شهرستان هاى 
بيرجند، قاين و طبس به ترتيب جايگاه اول تا سوم 
بيمه شدگان ورزشى در رشته كاراته را دارا هستند.وى 
به فعاليت هيئت كاراته در 9 شهر استان اشاره كرد و 
گفت: عليرغم پيگيرى هاى انجام شده متاسفانه كاراته 
در بشرويه و سربيشه فعال نيست كه هيئت استان در 
تالش است تا كاراته در اين شهرستان ها نيز راه اندازى 
گردد. احمدى پيما با بيان اينكه از ابتداى سال جارى 3 
دوره مسابقات كاراته به ميزبانى سبك هاى ساكاماتو، 
باياكورن و IKU در استان برگزار شده است، گفت: در 
خراسان جنوبى استعدادهاى خوبى در اين رشته ورزشى 
وجود دارد كه چنانچه مورد توجه  قرار گيرند  مى توانند 

در سطح ملى و حتى فراتر از آن  نمود پيدا كنند.

با واليبال ايران به المپيك مي رسيم

از  ايران پس  واليبال  تيم ملي  ايسنا: سرمربي جديد 
امضاي قراردادش در نشست خبري گفت: از حضور در 
ايران خوشحالم و تالش مي كنيم با اين تيم به روياي 
خود در المپيك برسيم .  رائول لوزانو اظهار كرد:  خيلي 
خوشحالم كه به عنوان سرمربي تيم ملي در ايران كار 
مي كنم. واليبال ايران در  8   سال گذشته موفقيت هاي 
زيادي داشته و نشان داده كه پتانسيل تيم هاي بزرگ 
جهان را دارد. با توجه به فرصت كمي كه داريم، هدف 
بزرگي پيش روي ماست و هدف و روياي ما رفتن و 
رسيدن به المپيك ريو است. من فكر مي كنم رقابت هاي 

المپيك قابل قياس با ساير رقابت ها نيست  . 

ويتامين هايي براي افزايش قد مو 

شهرخبر: در اين مطلب مي خواهيم بهترين 
سالمت  براي  ها  ويتامين  تاثيرگذارترين  و 

بيشتر موها را به شما معرفي كنيم. ويتامين 
c   : شايد هزاران بار شنيده باشيم كه ويتامين 
c  براي حفظ سالمت سيستم ايمني ضروري 
به  ويتامين  اين  كه  بدانيم  بايد  اما  است؛ 

با    c  ويتامين مي كند.  كمك  نيز  موها  رشد 
تحريك  باعث  كالژن،  ساخت  روند  تسريع 
شما  مي شود.  موها  بهتر  رشد  و  فوليكول ها 
كلم  اسفناج،  مركبات،  مصرف  با  مي توانيد 
نياز  مورد  سي  ويتامين  به  فلفل  و  بروكلي 
ويتامين   : اي  يابيد.  ويتامين  دست  بدنتان 

اي باعث رشد و توسعه مويرگ ها شده و به 
مي كند.  كمك  بدن  در  خون  جريان  تقويت 
اين بدان معني است كه ويتامين اي موجب 
حفظ سالمت پوست سر شده و بستر مناسبي 

مي كند.  فراهم  سالم  موهاي  رشد  براي  را 
كه  مو  از  مراقبت  محصوالت  از  بسياري 
حاوي  مي شوند،  موها  درخشندگي  باعث 
از  نيستيد  مطمئن  اگر  هستند.  اي  ويتامين 
چه منابعي ويتامين اي مي گيريد، بايد بدانيد 
كه بادام، كيوي، دانه آفتابگردان، كلم پيچ و 

اسفناج سرشار از اين ويتامين هستند. 

كليدهاي برنامه درماني موفق ديابت

 2 نوع  ديابت  به  مبتال  شما  سالمانه  :  اگر 
خواهد  توصيه  احتماًال  شما  پزشك  هستيد، 
خود  غذايي  رژيم  در  تغيير  چگونگي  كرد 
در  خون  قند  سطح  حفظ  به  كمك  براي  را 
در  فيزيكي  فعاليت  بگيريد .   فرا  پايين  حالت 
ثابت نگه داشتن قند خون بسيار مفيد است. 
دقيقه   150 حداقل  گويند  مي  كارشناسان 
ورزش با شدت متوسط در هفته يا 30 دقيقه 
نظر  مد  بايد  هفته  روز   5 در  بدني  فعاليت 
از  درصد   8 دادن  دست  گيرد .  از  قرار  بيمار 
كمك  ديابت  كنترل  به  مي تواند  بدن  وزن 
در طول  به شدت  قند خون  بر  كند .  نظارت 
كه  هنگامي  بخصوص  مي شود  توصيه  روز 
در حالي كه شما مي آموزيد بدنتان چطور به 

رژيم غذايي و ورزش واكنش نشان مي دهد.  
بايد  مي كنند  دريافت  انسولين  كه   بيماراني 
چك  را  خون  قند  بار  سه  تقريبًا  روزانه 
را  كار  اين  ديگر  بيماران  كه  حالي  در  كنند 
پزشك  كه  زماني  يا  اوقات  بعضي  مي توانند 

به آنها توصيه مي كند، انجام دهند . 
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در  فراواني  شهرت  آويشن  نيوز:  سالمت 
تقويت و ضدعفوني كردن بدن دارد. دمنوش 

مناسب  بسيار  بيني  شدن  باز  براي  آويشن 
سرفه  و  سرماخورده ايد  شدت  به  اگر  است. 
پنج  تا  سه  روز  هر  است  بريده  را  امانتان 
فنجان دمنوش آويشن ميل كنيد. كافي است 
آويشن تازه تهيه كنيد و در آب جوش انداخته 
بادرنجبويه  به مدت چند دقيقه دم كنيد  .   و 

ايمني  براي تقويت سيستم  درمانگر و معطر 
يا  آنفلوانزا  دچار  اگر  است.  مفيد  بسيار  بدن 
گياه  اين  سراغ  به  شده ايد  سرماخوردگي 
سرفه هاي  درمان  در  گياه  اين  نقش  برويد. 

شديد و تسكين مشكالت تنفسي موثر است. 
و  تب  مي تواند  بادرنجبويه  گذشته  اين  از 

مشكالت گوارشي را از بين ببرد.
 

دهانتان خشك مي شود؟ 
اين كارها را انجام دهيد

  
هنگامي  مي تواند  دهان  خشكي  سالمانه: 
بزاق  كافي  اندازه  به  دهان  بزاقي  غدد  كه 
بدن  آبي  كم  شود .   ايجاد  نمي كنند،  توليد 
نيز  بدن  به  كافي  مايعات  نرسيدن  نتيجه  در 
خشكي  بروز  در  اضطراب  احساس  با  همراه 
دهان  در  سوزش  احساس  مقصرند .   دهان 
دهان،  بد  بوي  خشك،  لب هاي  درد،  يا  و 
دهان،  برفك  مانند  دهان  مكرر  عفونت هاي 
پوسيدگي دندان و بيماري هاي لثه، مشكل در 
صحبت كردن، غذا خوردن يا بلع، از عوارض 
زمينه اي  پزشك علل  اگر  اين حالت هستند .  
عاليم  دهند،  تشخيص  را  دهان  خشكي 
بهبود  شده  اتخاذ  درمان هاي  با  عارضه  اين 
مي يابد. به عنوان مثال اگر داروي خاصي اين 
است  ممكن  پزشك  كرده،  ايجاد  را  مشكل 
ميزان مصرف دارو را كاهش دهد و يا داروي 

جايگزين تجويز كند . 

كشف محموله برنج قاچاق در «طبس»

فرمانده انتظامى شهرستان طبس از كشف محموله كاالى قاچاق 
برنج به ارزش يك ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ  
جالليان گفت: ماموران ايست و بازرسى شهرستان ديهوك هنگام 
كنترل خودروهاى عبورى به يك دستگاه خودروى كاميون ولوو كه 
از شهرهاى جنوبى كشور عازم خراسان رضوى بود مشكوك شدند 
و خودرو را به الين بازرسى هدايت كردند. وى افزود:ماموران در 
بازرسى از خودرو 16تن و800كيلو برنج قاچاق در قالب 420كيسه 
وى  كردند.  كشف  گمركى  اسناد  هرگونه  فاقد  كه  كيلويى   40
يك  را  قاچاق  محموله  اين  ريالى  ارزش  كرد:كارشناسان  تصريح 
خودرو  دستگاه  يك  رابطه  اين  در  و  كردند  برآورد  ريال  ميليارد 

توقيف و دو متهم به مراجع قضايى معرفى شدند.

كشف بيش از دو تن گردوى قاچاق در «قاين»

كيلوگرم  تن و200  دو  از كشف  قاين  انتظامي شهرستان  فرمانده 
آبادى  امير  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  قاچاق  گردوى 
زاده گفت: ماموران ايست و بازرسي شهرستان قاين هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دستگاه كاميونت ايسوزو كه از سيستان 
را  بود مشكوك شدند و خودرو  وبلوچستان عازم خراسان رضوى 
از بازرسى  در  افزود:ماموران  كردند. وي  هدايت  بازرسى   به الين 

خودروها ، مقدار  دو تن و 200 كيلوگرم گردوى خارجى را كشف 
كردند كه كارشناسان ارزش ريالى كاالى هاى كشف شده را 440 
ميليون ريال برآورد كردند . سرهنگ اميرآبادى زاده تصريح كرد: 
در اين رابطه دو متهم دستگير شدند كه با تشكيل پرونده به مراجع 

قضايى معرفي شدند.

توقيف سوارى سمند با 38ميليون ريال و سوارى پژو 405 با 16 ميليون ريال خالفى

رئيس پليس راه استان از توقيف يك دستگاه سوارى سمند با خالفي 38ميليون و 330هزار ريال خبر داد. سرهنگ رضايى 
گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، ماموران پليس راه بشرويه هنگام كنترل خودروهاي عبوري يك 
دستگاه خودروى سمند را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف كردند. وي افزود: پس از توقف اين خودرو و استعالم به 
دست آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 38ميليون و 330هزار ريال خالفي معوقه است. رئيس پليس راه خراسان جنوبى 
خاطر نشان كرد: برابر ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي بيش از 10 ميليون 

ريال جلوگيري و در صورت مشاهده توقيف خواهند شد كه طبق همين ماده اين خودرو روانه پاركينگ شد.
داد.  خبر  ريال  هزار   680 و  16ميليون  خالفي  با  پژو405  سوارى  دستگاه  يك  توقيف  از  استان  راه  پليس  رئيس  همچنين 
سرهنگ رضايى گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز ماموران پليس راه طبس هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري يك دستگاه خودروى پژو405 را در محور طبس-يزد به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف كردند. وي افزود:پس از 
توقف اين خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 16ميليون و 680 هزار ريال خالفي معوقه است 

و اين خودرو روانه پاركينگ شد.

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  بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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نصــب و تعميــر   
لباسشويى در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهر يارى
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مسئوالن از تبعيض بين شهروندان بپرهيزندرشد 38 برابرى سرمايه گذارى صنعتى در استان طى 8 ماهه امسال

مهر- استاندار گفت: مسئوالن دستگاه هاى اجرايى استان 
بين مردم تبعيض نگذارند و به سليقه هاى شهروندان 
احترام بگذارند. خدمتگزار در ديدار با دبير شوراى فرهنگ 
عمومى كشور اظهار كرد: وظيفه فرهنگى مسئوالن در 
قبال جامعه و مردم اين است كه به آنها صادقانه خدمت 
كنند. وى با تأكيد براينكه اگر به مردم احترام بگذاريم 
احترام  كرد:  بيان  هستند،  مسئوالن  حاميان  بهترين 
با  گذاشتن به مردم بايد در جامعه نهادينه شود.  وى 
اشاره به وظايف شوراى فرهنگ عمومى، بيان كرد: بايد 
در شوراى فرهنگى تدابيرى انديشيده شود كه حرمت ها، 
كرامت و آبروى شهروندان در عرصه هاى مختلف حفظ 
شود. استاندار با اشاره به شعار سال جارى تأكيد كرد: در 
جامعه فعلى بايد به صداقت در رفتار، گفتار و همدلى و 

همزبانى به معناى واقعى خودش پرداخته شود.

جذب روستاييان به سوى بيمه هاى 
اجتماعى نياز به فرهنگ سازى دارد

ايرنا- مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشاير خراسان جنوبى با بيان اينكه جذب روستاييان 
به سوى بيمه هاى اجتماعى نياز به فرهنگ سازى دارد، 
گفت: استفاده از مزاياى بيمه هاى اجتماعى حق قانونى 
اين افراد است. فرج زاده افزود: در حال حاضر شهرستان 
بيرجند در ميان 11شهرستان تابعه استان در پايين ترين 
نياز  دارد،  قرار  مذكور  صندوق  در  افراد  جذب  رديف 
است با فرهنگ سازى درست روستاييان و عشاير را 
به اين مهم تشويق و هدايت كرد. فرج زاده، پراكندگى 
روستاها را يكى از داليل برخوردار نشدن روستاييان و 
عشاير از مزاياى بيمه هاى اجتماعى ذكر كرد و گفت: 
كمبود امكانات مورد نياز مانند حق بيمه، جمع آورى 
و ثبت اطالعات و نامشخص بودن درآمد روستاييان 
توانمندسازى  است. وى  بوده  تاكنون  عوامل  ديگر  از 
 روستاييان و عشاير را يكى از مزاياى استفاده از صندوق 
بيمه هاى اجتماعى دانست و يادآور شد: در افق بلند 
مدت از اضافه شدن به مددجويان حمايتى مانند كميته 
امداد و بهزيستى جلوگيرى شده و نيازهاى مالى اين 

افراد نيز تا حدودى تأمين مى شود.

رئيس كميته تبليغات و اطالع رساني ستاد 
انتخابات فرمانداري بيرجند معرفي شد

گروه خبر- طي حكمي از سوي فرماندار شهرستان 
بيرجند، روح اله نوري به عنوان رئيس كميته تبليغات 
روابط  مسئول  و  انتخابات  ستاد  رساني  اطالع  و 
عمومي فرمانداري بيرجند معرفي شد. در جلسه اي 
كه به منظور توديع و معارفه وى با حضور معاونان، 
رؤساي ادارات فرمانداري و بخشدار مركزي در محل 
بايد  اينكه  بيان  با  دفتر فرماندار برگزار شد، ناصري 
فضاي تعامل با اصحاب رسانه و جرايد برقرار شود، 
و  رسانه  اصحاب  با  و دوسويه  مناسب  تعامل  گفت: 
از  مردم  آگاهي  و  عمومي  افكار  تنوير  باعث  جرايد 
عملكرد حوزه هاي مختلف فرمانداري مي شود. وي 
انجام  و  اهداف سازماني  به  براي رسيدن  داد:  ادامه 
هماهنگي  مهم  عنصر  دو  محوله،  وظايف  مطلوب 
بايد سرلوحه  كامل در امور و دقت و سرعت عمل، 
كار قرار داده شود. در پايان ضمن قدرداني از زحمات 
عنوان  به  نوري  اله  روح  اميرآبادي،  محمدرضا  سيد 

مسئول جديد روابط عمومي فرمانداري معرفى شد.

بهره بردارى از استخر دانش آموزى 
فردوس تا چند روز آينده

از  فردوس  پرورش  و  آموزش  اداره  رئيس  فارس- 
اين  دانش آموزى  استخر  بازگشايى  و  بهره بردارى 
در  ابراهيمى  داد.  خبر  آينده  روز  چند  در  شهرستان 
اظهار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  شوراى  جلسه 
كرد: استخر دانش آموزى فردوس، شهريورماه امسال 
به  كه  گرفت  قرار  بهره بردارى  مورد  دولت  هفته  در 
پيمانكار،  توسط  اجراى سيستم گرمايشى  دليل عدم 
اين مجموعه تاكنون بالاستفاده مانده است. وى گفت: 
با پيگيرى انجام شده و اختصاص اعتبار الزم، گازكشى 
استخر شناى دانش آموزى فردوس از روز گذشته آغاز 
و پس از تكميل سيستم گرمايشى، اين استخر در چند 

روز آينده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

صادرات 10 ميليون مرغ زنده از استان

تسنيم- مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى با اشاره 
به صادرات مرغ زنده استان به ساير استان ها گفت: در 
8 ماهه نخست امسال 10 ميليون و 461 هزار و 117 

قطعه مرغ زنده از استان صادر شده است. 

ايسنا- معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى از رشد 2 برابرى صدور پروانه بهره بردارى و 38 برابرى سرمايه گذارى صنعتى در خراسان جنوبى خبر داد.  
كريمى در جمع خبرنگاران اظهاركرد: در 8 ماهه اول سال جارى 44 فقره پروانه بهره بردارى صنعتى در استان صادر شده كه نسبت به سال گذشته رشد 2 برابرى از لحاظ تعداد 
و 38 برابرى از لحاظ سرمايه گذارى صورت گرفته است. وى افزود: با نظارت و پيگيرى مستمر مجموعه معاونت امور صنايع اين پروانه هاى بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى 

3 هزار و 189 ميليارد ريال با اشتغال 728 نفر صادر شده است. وى ادامه داد: همچنين در در اين مدت 80 فقره جواز تأسيس صنعتى در استان نيز صادر شده است. 

تمامى پيشكسوتان دفاع مقدس 
داراى كارت شناسايى مى شوند

جهاد  سازمان  پيشكسوتان  سازمان  رئيس  ايسنا- 
هزار   750 وجود  از  كشور  مقدس  دفاع  مقاومت  و 
گفت:  و  داد  خبر  كشور  در  مقدس  دفاع  پيشكسوت 
تمامى پيشكسوتان دفاع مقدس از سال آينده داراى 
كارت شناسايى مى شوند. سردار محمدى فرد، در افتتاح 
دفتر پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس خراسان 
براى  شده  بينى  پيش  اقدامات  به  اشاره  با  جنوبى، 
پيشكسوتان دفاع مقدس، اظهار كرد: تاريخ مصور از 
پيشكسوتان دفاع مقدس طراحى و عكس هاى تمامى 
پيشكسوتان با ذكر نام و متن توصيفى از اتفاقات جنگ 
آنها گردآورى مى شود. وى از شناسايى پيشكسوتان به 
و گفت:  داد  اسالمى خبر  عنوان مستشار كشورهاى 
بايد ارزش هاى دفاع مقدس با استفاده از پيشكسوتان 

به نسل هاى آينده و ديگر كشور ها انتقال يابد.

13 ميليارد و 250 ميليون ريال زكات 
در استان جمع آورى شد

تسنيم- رئيس اداره زكات كميته امداد خراسان جنوبى 
با بيان اينكه در مدت 8 ماه امسال 49 پروژه از مبالغ 
زكات در استان احداث شده است، گفت: در اين مدت 
13 ميليارد و 254 هزار و 602 ميليون ريال زكات در 
خراسان جنوبى جمع آورى شد. حجت االسالم فلسفى 
افزود: در اين مدت از مبلغ زكات جمع آورى شده 49 
پروژه انجام شده و از اواخر سال گذشته تاكنون 4 هزار 
و 500 اصله درخت در راستاى شجره طيبه انجام شده 
است. به گفته وى در حال حاضر 449 عامل زكات به 

صورت افتخارى با اين نهاد همكارى مى كنند.

اعزام كاروان نيكوكارى 
هالل احمر فردوس به مناطق محروم

تسنيم- رئيس جمعيت هالل احمر فردوس گفت: در 
آغاز هفته ايمنى در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياى 
طبيعى نخستين كاروان نيكوكارى در زمستان امسال 
به مناطق محروم اين شهرستان اعزام شدند. الژوردى 
در  جوانان  كرد:  اظهار  كاروان  اين  اعزام  مراسم  در 
اين اردو ضمن آموزش دانش آموزان براى آمادگى در 
شرايط بحرانى سعى در مقابله با اثرات بالياى طبيعى 
در جوامع كم بضاعت نيز دارند. وى با بيان توزيع 73 
افزود:  مناطق  اين  دانش آموزان  بين  بهداشتى  بسته 
همزمان با اين اردوها جوانان با آموزش نكات ايمنى 
اقدامات  زلزله،  هنگام  در  پناه گيرى  شامل  درمانى  و 
پيشگيرانه براى عدم گازگرفتى، درمان و كمك هاى 

اوليه سبب توسعه اين فرهنگ مى شوند.

جشنواره كويرنوردى بشرويه برگزار شد

به صورت  بشرويه  كويرنوردى  جشنواره  خبر-  گروه 
سرتاسر  از  عالقمندان  و  گردشگران  حضور  با  ملى 
ريگزار  و  كوير  در  ماه  آذر  پايانى  روزهاى  در  كشور 
با  برنامه  اين  شد.  برگزار  بشرويه  شهرستان  زيباى 
عالقمندان  و  گردشگران  از  نفر   289 حضورحدود 
با برنامه هاى جذاب  به فعاليت هاى طبيعت گردى 
برنامه هاى همايش  از مهمترين  اجرا شد.   و مفرح 
كويرنوردى مى توان بازديد از بافت تاريخى قلعه دختر، 
آسياب هاى هفت گانه، پرواز با پاراگاليدر، شترسوارى، 
زنده  واليبال ساحلى، موسيقى  آفرود، رصد ستارگان، 

      سنتى، مسابقات طناب كشى را نام برد.
همايش پياده روى خانوادگى آدينه 

در بيرجند برگزارمى شود

برگزارى  از  بيرجند  جمعه  نماز  ستاد  رئيس  تسنيم- 
به مناسبت دهه  آدينه  پياده روى خانوادگى  همايش 
داد.  خبر  بيرجند  جمعه  امام  حضور  با  فجر  مبارك 
اين  برگزارى  زنگويى در نخستين جلسه هم انديشى 
همايش، اظهار كرد: اين همايش با حضور رضايى قائم 
مقام نماينده ولى فقيه در استان، همچنين با حضور 
گسترده و باشكوه خانواده شهدا و ايثارگران، بسيجيان، 
آزادگان و جانبازان و عموم مردم واليت مدار و مشاركت 
و  استان  اجرايى و فرهنگى  و همكارى دستگاه هاى 
شهرستان در روز جمعه 16 بهمن ماه از انتهاى خيابان 

پاسداران به سمت بند دره بيرجند برگزار مى شود.

ماليى- فرماندار بيرجند گفت: مديرانى كه در اين جلسات 
شركت نمى كنند و به مصوبات اين شورا توجه اى ندارند 
بايد به فرماندارى پاسخگو باشند. على ناصرى در شوراى 
كرد:  عنوان  بيرجند  شهرستان  بحران  مديريت  هماهنگى 
30 آذر تا پنج دى ماه هفته ايمنى در برابر زلزله و بالياى 
طبيعى است و  قبل از وقوع هر اتفاقى پيشگيرى، آمادگى 
بايد مدنظر قرار  با بحران  ارتباط  بازتوانى در  بازسازى و  و 
گيرد. به گفته وى از 14 كارگروه  شوراى هماهنگى مديريت 
بحران شهرستان، كارگروه آب، برق و طغيان رودخانه ها بسيار 
فعال بوده است. فرماندار بيرجند افزود: اميدواريم كارگروه ها به 
موقع و در كمترين زمان تعيين شده به وظايف خود عمل 
كنند. ناصرى تصريح كرد: دستگاه ها در زمستان سال جارى 
اقدامات پيشگيرانه را در برابر بحران انجام دهند و تمامى 
دستگاه هاى اجرايى قبل از وقوع بحران تمام كارهايى كه 

انجام  مى دهند را گزارش دهند.

مديران به وظايفشان آگاهى داشته باشند

وى با اشاره به ظرفيت هاى خوب كارگروه ها  از دستگاه هاى 
مربوطه خواست صورت جلسات را بعد از دريافت مطالعه و 
سپس مصوبات را پيگيرى كنند. ناصرى خاطرنشان كرد: 
رؤسا مكلف هستند شخصاً در جلسات شركت كنند يا نماينده 

مربوطه را با هماهنگى فرماندارى به جلسه بفرستند. 

وى با بيان اينكه كارگروه ها جلساتى را تشكيل بدهند و سپس 
نتايج را به فرماندارى اعالم كنند، اظهار كرد: هنگام وقوع 

بحران وقت تصميم گيرى نيست، زمان اجرا است.

در وقوع بحران، هيچ كم كارى قابل قبول نيست

وى افزود: هفته ايمنى در برابر زلزله و بالياى طبيعى فرصتى 
است تا با مرورى در سطح فراگير بر توانمندى هاى استانى و 

ملى در مقابله با بحران هاى ناشى از حوادث طبيعى، زمينه هاى 
پيشگيرى و آمادگى عمومى را فراهم كنيم. 

فرماندار تأكيد كرد: اگر دستگاهى به درستى وظايف خود را 
انجام ندهد در زمان بحران هر اتفاقى صورت گيرد، هيچ 

توجيهى پذيرفته نيست. ناصرى با اشاره به اينكه دستگاه هاى 
اجرايى بين يكديگر اختالفاتى دارند، يادآور شد: جلسه هاى 
مشتركى با نماينده فرماندارى تشكيل دهيد تا اين اختالفات 
حل شود. وى با اشاره به اهميت اين شورا خاطرنشان كرد: 
مديرانى كه در اين جلسات شركت نمى كنند و به مصوبات 

اين شورا توجه اى ندارند بايد به فرماندارى پاسخگو باشند.
فرماندار افزود: براى وقوع بحران بايد برنامه ريزى كامل و 

جامع داشت تا با مشكالت احتمالى بتوان با بهترين مديريت، 
كمترين خسارات را داشته باشيم.

تجهيز نقاط حادثه خيز در بازار اهميت دارد 

معاون امورعمرانى فرماندارى بيرجند نيز با بيان اينكه 25 
مديريت  هماهنگى  شوراى  جلسه  آخرين  امسال  مهرماه 
بحران برگزار شد، افزود: ايجاد محل هاى اسكان در مواقع 
بحران با همكارى شهردارى، نظام مهندسى و فرماندارى، 
و  راه  و  شهردارى  مسكن،  بنياد  شامل  كميته اى  تشكيل 
نخاله ها،  تخليه  و  آوار  محل  شناسايى  براى  شهرسازى 
اجراى پل تقاطع شهيد آوينى با همكارى راه و شهرسازى 

و شهردارى از مصوبات اين جلسه بوده است.
مهدى رونقى گفت: همچنين هدايت روان آبها از حدفاصل 
خيابان پونه به سمت آبشار چهارده و تهيه تجهيزات ايمنى 
در مساجد، انبارهاى سطح شهر، نقاط حادثه خيز بازار توسط 

سازمان آتش نشانى از ديگر مصوبات بوده است.
وى خاطرنشان كرد: سازمان مديريت بحران كشور متولى 
هماهنگيدستگاه هاى اجرايى عضو شوراى هماهنگى مديريت 
بحران كشور با هدف افزايش آمادگى هاى عمومى، انسجام 

دستگاه هاى اجرايى و كارگروه هاى تخصصى است.     
محيط  مسئوالن  افزود:  جلسه  اين  حاشيه  در  فرماندار 
زيست و شركت ملى نفت استان به علت عدم حضور در 
جلسه بايد پاسخگو باشند. مقرر شد ظرف يك هفته مكان 
تخليه آوار مشخص شود و كار كارشناسى براى روان آبها 
هاى  طرح  براى  شهر  شوراى  ظرفيت  از  و  گيرد  انجام 

مشاركتى بين مردم و سازمان ها  استفاده شو د. 

وقوع بحران، زمان تصميم گيرى نيست زمان اجرا است

مدير كل فرهنگ وارشاد اسالمى خراسان جنوبى با بيان اينكه پيشرفت هر 
كشورى در سايه كتاب و كتابخوانى محقق مى شود، بيان كرد: بدون توجه به 
كتاب و كتابخوانى گذشته و آينده اى وجود ندارد و هر برنامه اى براى پيشرفت 
و توسعه نيازمند توجه جدى به مقوله كتاب است.  محبى در جشن بزرگ كتاب 
ارشاد اسالمى خراسان جنوبى،  و  اداره كل فرهنگ  با مشاركت  وكودك كه 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و مؤسسه فرهنگى و هنرى ماهور 
در محل آمفى تئاتر عالمه فرزان اين اداره كل برگزار شد، گفت: اين مراسم 
در دهمين  آموزان  دانش  و  نفرى كودكان  از 2500  بيش  راستاى حضور  در 
نمايشگاه كتاب بزرگ استان برگزار مى شود.  وى برپايى نمايشگاه  كتاب را 
از فضاى فرهنگى دانست و اظهار  استفاده جوانان و نوجوانان  براى  فرصتى 
نمايشگاه  اين  برپايى  جنوبى  خراسان  مردم  فرهنگى  سبقه  به  توجه  با  كرد: 

فرصت مناسبى براى تقويت روحيه  كتاب و كتابخوانى در ميان آنها است.
در  كتاب  به  و عالقه  انس  ايجاد  را  اين جشن  برگزارى  از  اصلى  وى هدف 
كودكان عنوان كرد و ادامه داد: داشتن جامعه اى موفق با نسلى قوى و توانمند 

منوط به آن است كه كودكان و نوجوانان آن اهل مطالعه باشند.
محبى در اين مراسم از همكارى هاى ارزشمند و مشاركت هاى سازنده كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان و شهردارى بيرجند قدردانى كرد و 
آن را مصداق همدلى و همزبانى مسئوالن در مسير تحقق يك هدف بزرگ و 
مقدس برشمرد. در اين مراسم برنامه هاى متنوعى از قبيل قصه گويى، اجراى 
نمايش عروسكى، اجراى موسيقى و تقدير از برگزيدگان آثار ارائه شده در غرفه 
كودك و نوجوان دهمين نمايشگاه كتاب استان اجرا شد. گفتنى است؛ در پايان 
ارائه شده در غرفه كودك دهمين  اين مراسم از 130 نفر از برگزيدگان آثار 

نمايشگاه كتاب استان و عوامل اجرايى و دست اندركاران اين جشن با اهدا لوح 
و جوايزى قدردانى به عمل آمد.

تجليل از كودكان كتاب خوان در جشن بزرگ كتاب كودك

كاظمى فرد- همايش آموزش ابتدايى كشور در 5 و 6 دى 
ماه رويدادى  بى سابقه در حوزه فرهنگ است  كه با حضور 
وزراى آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و معاون سازمان 
برنامه بودجه و 600 چهره علمى فرهنگى در سالن دانشگاه 
پيام نور بيرجند با تجليل از دكتر شكوهى پدر علم تعليم و 
و  اجتماعى  سياسى،  معاون  شود.  مى  برگزار  ايران  تربيت 
امنيتى استاندار در شوراى آموزش و پرورش استان با بيان 
اينكه تمامى دستگاه ها  و مديران  در برگزارى همايش ملى 
آموزش ابتدايى و تجليل از پدر علم تعليم و تربيت همكارى 
داشته باشند، بيان كرد: برگزارى همايش هاى ملى به ميزبانى 
خراسان جنوبى زمينه را براى معرفى استان در زمينه هاى 
مختلف فراهم مى كند. حسينى مسايل و مباحث فرهنگى 
را مهمتر از مباحث اقتصادى دانست و با بيان اينكه بخش 
فرهنگى حضور و اراده اى دسته جمعى را مى طلبد، ادامه داد: 
اگر بخش ها همراهى و كمك نكنند نتيجه ضعيفى دريافت 
كه  است  اين  داريم  اين بخش  در  انتظارى كه  و  مى شود 
در همايش ملى آموزش ابتدايى و تجليل از نخستين وزير 
 آموزش و پرورش كشور بعد از انقالب به دليل اينكه چهره اى
برگزار  بار  براى نخستين  كشورى و ملى است و همايش 
اظهار  وى  باشند.  كار  پاى  دستگاه ها  همه  بايد  مى شود، 
كرد:  برگزارى جلسات و همايش هاى ملى در شناساندن 
و  مى كند  زيادى  كمك  كشور  به  جنوبى  خراسان  استان 
استاد  مانند  زياد و چهره هاى شاخصى  استان سرمايه هاى 
شكوهى دارد كه براى پاسداشت اين چهره ها بايد كار كنيم.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار  افزود: انتظار داريم 

در برگزارى اين همايش دانشجويان هم كمك كنند و همه 
دستگاه ها و روحانيت كه هميشه در تمامى صحنه ها حضور 
زيرا روحانيت جايگاه  نيز همكارى كنند  اينجا هم  داشتند 

  عظيمى در بخش فرهنگى دارد. 
حضور دو وزيردرهمايش آموزش ابتدايى 

در آغاز اين جلسه مديركل آموزش و پرورش اظهار كرد: از 
جشنواره  برگزارى  براى  برنامه ريزى  قبل  جلسه  مصوبات 
تصميمات  طبق  كه  بود  نيك انديش  مدرسه سازان  خيران 
شود  برگزار  تهران  در  جشنواره  اين  است  قرار  شده  اتخاذ 
كنيم.  استفاده  پايتخت  در  استانى ها  هم  ظرفيت هاى  از  تا 
سوم  پايه  دانش آموزان  براى  سباح  طرح  به  اشاره  با  المعى 
ابتدايى گفت: در اين زمينه برخى از دستگاه ها قول همكارى 
داده اند.وى با بيان اينكه خراسان جنوبى ميزبان سوگواره ملى 
شعر عاشورايى بوده است، يادآور شد: اين جشنواره به خوبى 
اينكه در استان 20 اداره كل با  با   در استان برگزار شد ولى 
هدف كار فرهنگى تالش مى كنند اما در اين جشنواره حضور 
چشمگيرى نداشتند. به گفته وى در اين جشنواره مصوب شد 
در خراسان  ملى شعر عاشورايى  دائمى سوگواره  دبيرخانه  تا 
جنوبى ايجاد شود. المعى در ادامه با بيان اينكه تاكنون يك 
هزار و 735 مقاله به دبيرخانه همايش ملى آموزش ابتدايى 
در بيرجند ارسال و داورى شده است، عنوان كرد: از اين تعداد 
 269 اثر پوستر بوده است. وى اظهار اميدوارى كرد: يافته هاى

همايش در نظام تعليم و تربيت كاربردى شود و دانش آموزان 
از نتايج آن بهره مند شوند. وى با بيان اينكه همايش ملى 

ابتدايى 5 و 6 دى ماه در سالن اجالس دانشگاه پيام نور بيرجند 
با حضور چهره هاى علمى دكتر فانى  وزير آموزش و پرورش، 
دكتر فرهادى وزير آموزش عالى، معاون سازمان برنامه ريزى 
برگزار مى شود، يادآور شد: 600 چهره علمى از سراسر كشور در 
اين همايش علمى شركت خواهند كرد.المعى با اشاره به اينكه 
دستاوردهاى دانش آموزان سطح استان در قالب نمايشگاهى 
به معرض ديد عموم در مى آيد، گفت: مى توان از طريق اين 

همايش توانمندى ها و ظرفيت هاى استان را معرفى كرد.

ارسال بيش از 700 مقاله به همايش آموزش ابتدايى

استان   پرورش  و  آموزش  اداره كل  ابتدايى  معاون  حسينى 
نيز در اين جلسه عنوان كرد: همايش ملى آموزش ابتدايى 
در  شكوهى  غالمحسين  دكتر  از  تجليل  پيش فرض  با 
ارديبهشت ماه سال جارى آغاز شد و اوايل هفته آينده  در 
 سالن دانشگاه پيام نور با حضور مهمانان كشور و چهره هاى

ساختار  بيان اينكه  با  برگزار مى شود. وى  فرهنگى  علمى 
افزود:  مى گيرد،  شكل  ابتدايى  دوره  در  كشور  آينده سازان 
تالش  مى كنيم  با معرفى دكتر شكوهى، الگويى مناسب 
به نوجوانان و جوانان معرفى كنيم تا در  زندگى، از اين الگو 
استفاده كنند. وى اظهار كرد: معرفى استان به پژوهشگران 
مهمان، برگزارى نمايشگاه توانمندى ها، برگزارى شب شعر 
در خوسف از برنامه هاى اين همايش خواهد بود. وى با بيان  
با  استان همزمان  احوال  ثبت  اداره كل  با همكارى  اينكه 
برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى ايران از سند هويتى 
با همت  رونمايى مى شود، گفت: همچنين  دكتر شكوهى 

ميراث فرهنگى زمينه بازسازى خانه پدرى دكتر شكوهى در 
خوسف ايجاد شده  است.

نامگذارى ميدانى در بيرجند به نام دكتر شكوهى 

مديح شهردار بيرجند هم  عنوان كرد: از كارهايى كه براى 
برگزارى همايش قول داده بوديم، قسمتى انجام شده و مابقى 
شهر  شوراى  در  افزود:  وى  رسيد.  خواهد  سرانجام  به  نيز 
بيرجند موضوع نام ذارى خيابان و ميدانى به نام دكتر شكوهى 
بررسى شد كه ميدانى نزديك به ميدان شهيد آوينى كه تازه 

ساخته شده به نام دكتر شكوهى نام ذارى خواهد شد.

12 پژوهش سرا در استان فعاليت علمى پژوهشى دارند

استان   ميرزايى معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
نيز اظهار كرد: 12 پژوهش سرا در 12 شهرستان داير شده 
تا دانش آموزان از توانمندى هاى اين پژوهش سراها در پاسخ 
به سؤاالتشان به صورت عملى بهره گيرند. وى بابيان اينكه 
و  هماهنگى  مسئوليت  استان  پرورش  و  آموزش  شوراى 
حمايت از پژوهش سراها را عهده دارد، به شرح وظايف و 

كاربرى پژوهش سراها پرداخت.
هم  استان  پرورش  و  آموزش  پرورشى  و  فرهنگى  معاون 
عنوان كرد: اولين همايش شعر عاشورايى كشور با حضور 
دانش آموزان و فرهنگيان 28 استان كشور در خراسان جنوبى 
برگزار شد. موسوى نژاد خواهان اختصاص اعتبارات فرهنگى 
هنرى به آموزش و پرورش شد و گفت: خراسان جنوبى در 

سال هاى آتى ميزبان اين جشنواره خواهد بود.

در شوراى آموزش و پرورش استان عنوان شد:

حضور دو وزير و 600چهره علمى فرهنگى در همايش آموزش ابتدايى 

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم
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تجليل از كودكان كتاب خوان در جشن بزرگ كتاب كودكعكس روز 

ناتو توان غلبه نظامى بر روسيه را ندارد

مجله «فوربز» طى گزارشى به قلم يك كارشناس 
نظامى نوشت كه در صورت وقوع جنگ، ناتو شانس 
كمى براى غلبه بر روسيه دارد و ابزارهاى كافى را 
براى مقابله با روسيه در اختيار ندارد. به اعتقاد اين 
كارشناس، ارتش روسيه بسيار حرفه اى و تخصصى 
است حال آنكه آمريكا و متحدانش منابع كافى را در 

تكنولوژى هاى جديد سرمايه گذارى نكرده اند.

واشنگتن تايمز: نقشه كامل كارخانه هاى 
انرژى آمريكا دست ايران است  

روزنامه واشنگتن تايمز با اشاره به نقش هكرهاى 
ايرانى در سرقت اطالعات مهم و حمله به سامانه 
ايران  نوشت:  آمريكا  انرژى  شركتهاى  افزارى  نرم 
توانايى نابود كردن شبكه برق رسانى آمريكا را دارد. 
علت  به  كه  اى  بلندپايه  كارشناسان  اعالم  بر  بنا 
ماهيت حساس اين موضوع خواستند نامشان فاش 
گذشته  دهه  در  پيشرفته  خارجى  هكرهاى  نشود، 
هاى  شبكه  كنترل  براى  دور،  راه  از  بار   12 حدود 

برق رسانى دسترسى كافى يافته اند. 

اصالحيه : در خبر روز گذشته آقاى على جعفرى 
و  درميان   ، بيرجند  حوزه  كنندگان  نام  ثبت  از  كه 
به  اسمى  تشابه  دليل  به  اشتباه  به  بودند  خوسف 
عنوان مسئول حزب كارگزاران استان نام برده شده 
بود كه ضمن پوزش اعالم مى گردد نامبرده هيچ 
ارتباطى با حزب فوق نداشته و به صورت مستقل 

وارد صحنه شده است. 

نامه كرى به ظريف ضمانت اجرايى ندارد

به  كرى  نامه  اينكه  بيان  با  سپاه  فرهنگى  معاون 
ظريف در خصوص قانون محدوديت ورود به ايران 
هيچ ضمانت اجرايى ندارد، گفت: اگر من به جاى 
به  نسبت  اندازه  اين  بودم  دولتمردان  و  مسئوالن 

دشمن ساده انديشى نمى كردم.

سالمى : قدرت موشكى را براساس 
 پاراگراف  قطعنامه ها تنظيم نمى كنيم

كردن  محدود  موضوع  به  اشاره  با  سالمى  سردار 
گفت:  قطعنامه ها  و  توافقنامه ها  در  موشكى  توان 
اساس  بر  را  خود  دفاعى  قدرت  توسعه  سپاه 
توسط  كه  كاغذهايى  روى  موجود  پاراگراف هاى 
قدرت ها انشا مى شود، قرار نمى دهد. توسعه قدرت 
دفاعى  نيازهاى  اساس  بر  سپاه  بازدارنده  و  دفاعى 
ماست و اين يك تصميم مستقل و كامال ملى است 

و هيچ ربطى به قطعنامه هاى صادر شده ندارد. 

تجاوز  كنى مقاومت پاسخ مى دهد

سيد حسن نصرا... دبير كل حزب ا... لبنان خطاب 
به رژيم صهيونيستى گفت: زمانى كه تجاوز مى كنى 
هرچه باشد و در هركجا كه باشد و در هر زمان كه 
داشت  خواهد  را  پاسخ  حق  مقاومت  باشد  بخواهد 
پيام  زمان؛  هر  در  و  كجا  هر  در  و  صورت  هر  به 
امروز من از امروز تا براى هميشه و براى هر يك 
از اعضاى حزب ا... كه شهيد مى شوند، مى گويم ما 

مسئوليت آن را فقط متوجه اسرائيل مى دانيم.

آيت ا... الريجانى : پشت «نظارت بر رهبرى» حركت مرموزى وجود دارد

رئيس قوه قضائيه با انتقاد از اينكه برخى در آستانه انتخابات، به دنبال دو قطبى كردن جامعه هستند، گفت: برخى با اين هدف مى خواهند از آراى 
مختلف استفاده كنند. آيت ا... آملى الريجانى با اشاره به بحث نظارت بر رهبرى كه آخرين مطرح شده است، گفت : قانون اساسى چنين مطلبى را 
ندارد و از آن روشن تر بحث زيرمجموعه هاى رهبرى، فردا مى گويند كه ما سپاه پاسداران و ارتش جمهورى اسالمى را مى خواهيم برويم داخل آنها 
مستقر بشويم تا ببينيم چگونه اداره مى شوند تا بعد بفهميم كه آيا عزل و نصب رهبرى در آنجا درست بوده يا نبوده. ما مى گوييم اين سخنان درست نيست، غلط است، 
توقعات و توهماتى است كه شما مطرح مى كنيد. عضو مجلس خبرگان رهبرى اظهار كرد: آرى اگر در انتخاب هاى مكرر معلوم شود رهبرى درست عمل نكرده البته اين 
موجب زوال صفت يا احراز صفت از ابتدا است. وى ادامه داد: واقع مطلب اين است كه حساسيت اين مطالب از جاى ديگرى برمى خيزد. احساس مى شود در پشت سر اين 

حرفها يك حركت مرموز ديگرى وجود دارد يك زمانى بحث شوراى رهبرى را مطرح مى كنند، با اينكه خالف نص قانون اساسى است.

سردار غياثى در جمع اصحاب رسانه خراسان جنوبى :

ضعف مطالبه گرى مردم ، عامل توسعه نيافتگى استان

 ، مردم  گرى  مطالبه  ضعف   - كمالى 
جنوبى  خراسان  نيافتگى  توسعه  عامل 
است . سردار غياثى ، فرمانده سپاه انصار 
با  ديدار  در  جنوبى  خراسان  (ع)  الرضا 
موضوع  اين  بر  تاكيد  با  رسانه  اصحاب 
در  بايد  معقوالنه  گرى  مطالبه   : گفت 
تا  گردد  تقويت  جنوبى  خراسان  سطح 
نكرد،  عمل  و  داده  قولى  مسئولى  اگر 

خود را به مردم پاسخگو بداند . 
فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) با بيان اين 
مردم  در  گرى  مطالبه  روحيه  كه  نكته 
 استان بسيار بسيار ضعيف است، افزود : 
سبب  استان  مردم  قناعت  و  نجابت 
اين  نباشند و  پيگير حقوق خود  تا  شده 
موضوع باعث توسعه نيافتگى استان در 

بخش هاى مختلف شده است . 
سردار غياثى گفت : رسانه ها براى نظام 
يك فرصت است و اگر به طور صحيح 
مديريت شود، مى تواند در حل بسيارى 

از مشكالت كارگشا باشد . 
استان  مسئوالن  و  مديران   : افزود  وى 
بايد بپذيرند كه اصحاب رسانه مى توانند 
كنند  كمك  آنها  به  استان  مديريت  در 
تعامل  بايست  مى  خاطر  همين  به  و 
جامعه  از  قشر  اين  با  اى  شده  تعريف 
داشته باشند. غياثى گفت : اگر مسئوالن 

از  بيش  استان  مردم  كه  كنند  احساس 
اندازه نجيب و قانع اند و حقوق خود را 
پيگير نمى شوند ، چند صباحى در اينجا 
مديريت كرده و فارغ از هر پاسخگويى 

استان را ترك خواهند كرد . 
 : افزود  استان  در  سپاه  عالى  مقام  اين 

خراسان  در  حضورم  مدت  چند  طى 
و  علمى  از  صحبت  جا  همه  جنوبى 
اما  شنيدم  استان  اين  بودن  دانشگاهى 
جاى سوال اينجاست كه نبايد اين علم 
و دانشگاه در صنعت استان نمود داشته 

باشد . غياثى با گاليه از عدم استفاده از 
ظرفيت هاى استان براى توسعه گفت :  
بسيج در تمام حوزه هايى كه در آن به 
كرده  آفرينى  نقش  بوده  نياز  حضورش 
است و براى نمونه مى توان به آبرسانى 
به  جنوبى  خراسان  روستاى   427 به 

همت بسيج سازندگى اشاره كرد . 
غياثى با تاكيد بر اين نكته كه مديران از 
 توان 21 قشر بسيج استفاده كنند، افزود : 
به نظر مى رسد بسيارى از قوانين بايد 
در استان بومى سازى شود تا به توسعه 

قانون  به  اشاره  با  وى   . نمايد  كمك 
 : نيز گفت  نهى منكر  به معروف و   امر 
خراسان  در  موضوع  اين  به  است  نياز 
جنوبى توجه ويژه شود چرا كه متاسفانه 
ناهنجارى هايى در استان ديده مى شود 
ايجاد  براى جامعه مشكل  ادامه آن  كه 
مى كند . فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) با 
بيان اين موضوع كه اگر جايى احساس 
كنم كه مديرى تعلل مى كند حتما براى 
 : افزود  كرد،  خواهيم  روشنگرى  جامعه 
در مقابل اگر مشاهده كنيم مديرى براى 
مردم كار انجام مى دهد براى حمايت از 

وى آن را رسانه اى خواهيم نمود . 
در  (ع)  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده 
در  اخير  اتفاقات  به  گريزى  با   پايان 
سخنرانى هاى شخصيت ها در  استان 
همه  در  بايد  ها  دانشگاه   : كرد  تاكيد 
 جريان ها پاى كار باشند و در چهارچوب 
برگزار  را  سخنرانى  هاى  برنامه  قانون 
قواعد  اين  از  كسى  چنانچه  و  نمايند 

خارج شد با وى برخورد شود . 
غياثى اذعان كرد : برخى موضوعات از 
تحميل  استانى  مديران  به  استان  خارج 
مى شود و متاسفانه برخى مطالب حاشيه 
اتاق فكرهاى سياسى  از  استان  در  ساز 

در پايتخت منشأ گرفته اند . 

اگر مديرى در استان به مردم خدمت كند از وى حمايت و چنانچه تعلل نمايد براى مردم روشنگرى خواهيم كرد

روحانى : تشديد شكاف ها هنر نيست 

به  اطالعات  وزارت  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس  
هيچ حزب، جناح و گروهى تعلق ندارد، خاطر نشان 
كرد: امروز امانت  بزرگى در اختيار وزارت اطالعات 
شود.  حراست  آن  از  خوبى  به  بايد  كه  دارد  قرار 
روحانى وجود هرگونه شكاف و اختالف در كشور 
تشديد  افزود:  و  كرد  توصيف  و خطرناك  مضر  را 
نبايد  و  نيست  هنر  جامعه  در  تفرقه  و  ها  شكاف 
دار  خدشه  را  اجتماعى  انسجام  اى  عده   بگذاريم 
انسجام در  تقويت وحدت و  براى  بايد  كنند. همه 
كشور تالش كرده و تا آنجا كه مى توانيم اختالفات 

را در مسير حفظ وحدت كاهش دهيم.

اگر مدير مناظره 88 طرفى كه از حد 
 خود تجاوز كرد را ساكت مى كرد ... 

حسام الدين آشنا  گفت : اگر مدير برگزارى مناظره 
صدا و سيما در سال 88 آموخته بود كه افرادى را 
حق  و  كنند  مى  تجاوز  خود  حد  از  مناظره  در  كه 
عمومى را به حق مناظره ترجيح مى دهند ساكت 

كنند بسيارى از اتفاقات بين دو طرف نمى افتاد.

مخالفت سرافراز با پخش مصاحبه ظريف 

انتخاب نوشت : پس از مخالفت صداوسيما با پخش 
 6 ساعت  حدود   ، ظريف  با  پور  فردوسى  مصاحبه 
«رياست  كه  دادند  اطالع  ظريف  دكتر  به   ، نيم  و 
سازمان مانع پخش مصاحبه شده است» . يك منبع 
سوى  از  پيامكى  هم   7 ساعت  حدود  گفت:  آگاه 
اين  با  ؛  فرستاد شد  پور  فردوسى  عادل  به  ظريف 
محتوا كه «شنيدم فشار آوردند، از طرف من هيچ 
نگران نباشيد، پخش نشدن مصاحبه اصال براى من 
مهم نيست. بى جهت درگير نشويد»، فردوسى پور 

نيز در پاسخ پيامك كوتاهى زد و تشكر كرد.

توكلى : اصالح طلبان هم مرا مى خواهند

احمد توكلى در زمان ثبت نام در انتخابات مجلس 
مجلس  انتخابات  در  خود  حضور  نوع  خصوص  در 
روحيه  اما  هستم  اصولگرا  يك  من  گفت:  آينده 
ائتالف  در  را همواره حفظ مى كنم.  استقاللى خود 
نيز  طلبان  اصالح  اما  دارم  حضور  نيز  اصولگرايان 

مى خواهند مرا در ليست شان قرار دهند.

اجازه دهيم حرف آخر را راى مردم بزند

رئيس بنياد اميد ايرانيان تصريح كرد كه بايد اجازه 
داد تا حرف آخر در مورد تصميم گيرى هاى كشور 
را مردم در پاى صندوق هاى راى بزنند. عارف ادامه 
داد: برگزارى انتخاباتى پرشور براى ما اهميت دارد. 
دستاوردهاى دولت تدبير و اميد و مسائل منطقه و 
نقش دولت ما در حل و فصل مشكالت منطقه اى 
همه ما را به دنبال انتخابات پرشور مى كشاند. من 
مى خواهم بگوييم كه بايد اجازه بدهيم حرف آخر را 

صندوق هاى راى بگويند نه تريبون ها.
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قابل توجه همشهريان عـزيز

جناب آقاى محمد رضائى
خبر درگذشت همسر گرامى تان چنان سنگين و جانسوز است

 كه به دشوارى به باور مى نشيند، ولى در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره اى جز تسليم و رضا نيست 
خداوند قرين رحمتش فرمايد.

هيئت عزاداران حسينى روستاى ماسن

خانواده هاى محترم پرهيز ، وحدتى
با نهايت تاسف درگذشت شادروان حاج عباس پرهيز

 را حضور شما تسليت عرض نموده، علو درجات آن زنده ياد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم. 

دفتر زيارتى عماد


