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تلخى هاى چغندر قند

مسئول بسيج سازندگى استان
در همايش اقتصاد مقاومتى :

مردم و مسئوالن
 بايد به دنبال توسعه
 خراسان جنوبى باشند
صفحه 7

صفحه 7

مدير شركت پخش فرآوردهاى 
نفتى خراسان جنوبى :

13 ميليون
 ليتر نفت گاز در 

بازارچه هاى مرزى 
استان توزيع شد

صفحه 7

خراسان جنوبى مهد 
وحدت بين اهل سنت 
و شيعه در كشور است

صفحه 8

خواب بلند زمستانى
 بازار مسكن در استان 

ادامه دارد
صفحه  4

بازخوانى مشكالت چغندركاران خراسان جنوبى
تمديد مهلت ثبت نام دكترى و 
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

ثبت نام دكتري و كارشناسي ارشد سال 95 دانشگاه 
تمديد  13دي  يكشنبه   24 ساعت  تا  اسالمي  آزاد 
آزاد گفت: هزينه ثبت  شد.معاون آموزشي دانشگاه 
نام در دوره هاي كارشناسى ارشد با آزمون 70 هزار 
شبكه  عضو  بانكي  هاي  كارت  با  كه  است  تومان 

شتاب و از طريق اين سايت قابل پرداخت است. 

 افزايش نگرانى ها در مورد پديده ال نينو

بر اساس اعالم سازمان هاى امدادرسانى، با توجه 
به ادامه سيل ها و خشكسالى ها، شدت اثرات پديده 
ال نينو نگران كننده است. گفته مى شود حدود 31 
ميليون نفر در سراسر آفريقا با قحطى دست و پنجه 

نرم مى كنند. 

استخدام در سازمان تامين اجتماعى

از  اجتماعى  تامين  سازمان  مالى  و  ادارى  معاون 
استخدام پيمانى نيروى انسانى مورد نياز واحدهاى 
تابعه در سراسر كشور در سالجارى خبر داد. اردالن 
افزود: داوطلبان استخدام مى توانند نسبت به ثبت 
نام، از روز شنبه 12 ديماه جارى لغايت18 دى ماه از 
طريق سايت WWW.tamin.ir  اقدام نمايند.

2 دليل گرانى 20 هزار تومانى سكه  
تسنيم-رئيس اتحاديه طال و جواهر گفت: افزايش 
قيمت جهانى طال و ارز دو عامل افزايش قيمت طال 
بازارهاى داخلى طى هفته گذشته بوده  و سكه در 
است. محمد كشتى آراى افزود: حدود 8 هفته بود كه 
قيمت طال در بازارهاى جهانى رو به كاهش گذاشته 
بود اما در هفته گذشته به دليل كاهش قيمت نفت، 

قيمت طال افزايش پيدا كرد.

معاون فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح 
در همايش بزرگداشت 9 دى در بيرجند :

مردم از شوراى نگهبان 
بخواهند كه درمقابل فتنه
محكم در صحنه باشد

صفحه 3

جناب آقاى مهندس يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف مركز استان

با نهايت تاسف درگذشت پدر خانم عزيزتان 
را حضور شما تسليت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر 

بازماندگان را مسئلت داريم.

هيئت رئيسه  و كاركنان اتاق اصناف بيرجند 

آگهى انتخابات هيئت رئيسه
 نمايندگى نظام مهندسى ساختمان 

استان خراسان جنوبى
شرح در صفحه آخر

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزند عزيزمان و برادرى مهربان مرحوم مغفور

 شادروان مرتضى شادانى
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 2 الى 3بعدازظهر 

در محل مسجد مرتضوى «واقع در خيابان مفتح» برگزار مى گردد 
حضور شما سروران محترم در اين جلسه و ذكر فاتحه موجب شادى روح

 آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: شادانى ، شفيعى و ساير بستگان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسرى مهربان ، پدرى دلسوز و برادرى عزيز 

مرحوم محمدرضا قنبرپور
(بازنشسته بانك ملت) جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 2 الى 
3 بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) «واقع در خيابان معلم» 

برگزار مى گردد، حضور شما سروران گرامى در اين جلسه باعث شادى روح آن عزيز 
از دست رفته و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: قنبرپور، حسينى و ساير بستگان

با نهايت ادب و احترام ضمن تقدير و تشكر از تمامى بزرگوارانى كه در
 مراسم تشييع و تدفين و ترحيم همسرى مهربان و پدرى دلسوز 

خادم اهل بيت (ع) مرحوم مغفور

حاج عليرضا دالوريان 
شركت  داشتند به مناسبت اولين سالگرد درگذشتآن عزيز مجلس يادبودى 

امروز پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 2 الى 3 در محل هيئت ابوالفضلى 
(مصلى) برگزار مى گردد. تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: دالوريان ، فرح نژاد و فاميل وابسته

ضمن سپاس و قدردانى از كليه بزرگوارانى كه ما را در مراسم تشييع و تدفين 

مرحوم ايرج فاضلى
 يارى نمودند به اطالع مى رساند: جلسه سومين روز درگذشت آن عزيز 

سفر كرده امروز پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 15:10 الى 16:10 
در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد 
حضور يكايك شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: فاضلى ، قهستانى و ساير بستگان 

هوالباقى

به مناسبت اولين سالگرد  درگذشت فقيد سعيد شادروان 

حاج محمد حسين سيگارى
پير غالم اهل بيت (ع) جلسه يادبودى فردا جمعه 94/10/11 از ساعت 9 الى 10 

صبح در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد. 
گام هاى با صفايتان را ارج مى نهيم 

خانواده هاى سيگارى و فاميل وابسته

به مناسبت اولين سالگرد  درگذشت فرزند عزيزمان زنده ياد

سيد محمود حسينى 
«كارمند اسبق آب و فاضالب شهرستان بيرجند» جلسه يادبودى جمعه 94/10/11 

از ساعت 9/30 الى 10/30 صبح در محل سالن جديدالتاسيس
 آيت ا... آيتى برگزار مى شود، حضور سروران گرامى مزيد تشكر و امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: حسينى ، صحرانورد و ساير بستگان 

اى كاش رفتنت را بازگشتى و فراقت را صبرى بود

همسر مهربان و فرزند عزيزمان  زنده ياد

 سيد امير طالبى گل
 دو سال  هجرانت را با چشمانى اشكبار
 و قلبى ماالمال از اندوه سپرى كرديم

 و اينك يادت را با ذكر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد ارج مى نهيم.

خانواده هاى: طالبى ، فرزين

خانواده هاى محترم نجف نيا و خواجوى
با تاسف و تاثر فراوان مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، سالمت و طول عمر كليه بازماندگان 

را از درگاه احديت مسئلت داريم.
اميرهوشنگ رحيمى ، مهندس كيوان رحيمى ، مهتاب مسينائى

روز دهم دي ماه 1365 
خورشيد زندگي مان در اوج اقتدار و شرف و در دفاع از مرزهاى ميهن  به شهادت 

رسيد. در بيست و نهمين سال عروج جهادگر

 شهيد سيد اسماعيل رضوي 
 ياد و خاطره اش را گرامي مي داريم. 

خانواده شهيد

        بدينوسيله مراتب سپاس و قدردانى خودمان را از تمامى بزرگوارانى
 كه ما را در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم

 مرحومه شهال ناصح 
(همسر آقاى على كاظمى بازنشسته آموزش و پرورش)

 همراهى نمودند، اعالم مى نماييم.  ضمنا به اطالع مى رساند:
 مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزيز سفركرده امروز پنجشنبه

 94/10/10 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى
 برگزار مى گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده هاى: كاظمى ، ناصح و ساير بستگان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزيزمان

 مرحومه حاجيه فاطمه نصرى
 (همسر مرحوم حاج عبدالعزيز نجف نيا)  

را به اطالع همشهريان عزيز مى رساند: مراسم تشييع آن عزيز امروز پنجشنبه 94/10/10 
ساعت 9/30 صبح از مقابل مسجد النبى(ص) به سمت بجد برگزار مى گردد

ضمناً جلسه ترحيم (زنانه و مردانه) جمعه 94/10/11 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر 
در محل مسجد النبى(ص) واقع در خيابان شهدا  برگزار مى شود.

خانواده نجف نيا

لباقى
هوا

                   به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدر عزيزمان بزرگ خاندان

 شادروان حاج اسدا... موذن 
(موذن مسجد حائرى)

جلسه يادبودى جمعه 94/10/11 از ساعت 9 الى 10 صبح در محل مسجد 
جامع علوى (حائرى) «واقع در خيابان حكيم نزارى» برگزار مى گردد

حضور سروران معظم موجب امتنان خواهد بود.
خانواده هاى موذن و فاميل وابسته

هوالباقى

   با اداى احترام ، ادب و تواضع ضمن تقدير و تشكر از همه بزرگواران ارجمندى 
كه بر ما منت نهاده در مراسم تشييع و تدفين و بدرقه همسرى مهربان ، پدرى 

دلسوز  و پدربزرگى عزيز  بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

روانشاد محمد ايزدمهر
 ما را مورد لطف و دلجويى قرار دادند به اطالع مى رساند: به مناسبت چهلمين 

روز درگذشت آن عزيز جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 
2 الى 3 بعدازظهر در محل هيئت حسينى (واقع در خيابان انقالب) 

برگزار مى گردد، حضور سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى 
خاطر  و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: ايزدمهر ، چرخكاران و ساير بستگان

شركت ايمن حفاظ پاسارگاد به يك نفر منشى خانم مسلط به كامپيوتر و يك نفر خانم حسابدار با 
تجربه ليسانس يا فوق ديپلم با روابط عمومى باال و ضامن معتبر نيازمند است.    32450701-3

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى  

باضمانت و تعميرات تخصصىآدرس: نبش سجاد 13

به يك نفر راننده بيل مكانيكى بخـارى ژاپنـى 
نيازمنديم.   09151636472
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معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى بر لزوم ساماندهى موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز تاكيد كرد.به گزارش مهر،  اين 
جلسه با حضور دادستان عمومى  برگزار شد كه وى گزارشى از فعاليت غيرمجاز و تخلفات برخى موسسات مالى و اعتبارى و اقدامات صورت گرفته در ساماندهى 
بازار غيرمتشكل پولى ارائه كرد و پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات مقتضى در اين خصوص اتخاذ شد.

تصميمات ستاد مبارزه با مفاسد درباره موسسات غيرمجاز جوالن شپش در مدارس كشور

معاون تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش   
درباره شيوع شپش سر در مدارس و اقدامات وزارت 
ساله  هر  گفت:  آن  كنترل  براى  پرورش  و  آموزش 
دستورالعمل و بخش نامه اين بيمارى را صادر و به 
مدارس ابالغ مى كنيم. شپش سر به صورت ادوارى 
ممكن است رخ دهد. غربالگرى هاى الزم را انجام 

مى دهيم و سعى مى كنيم وضعيت را كنترل كنيم.

زمان اعالم برخى نتايج آزمون استخدامى

جهان نيوز-رئيس مركز برنامه ريزى و منابع انسانى 
وزارت آموزش وپرورش گفت:  اسامى 4600 پذيرفته 
شده نهايى آزمون استخدامى آموزش و پرورش هفته 
آينده اعالم مى شود و 400 ظرفيت آزمون استخدامى 
تكميل نشده و خالى ماند.محمدحسين سليمى جهرمى 
اظهار كرد: نتايج آزمون استخدامى آموزش و پرورش 
به دليل خالى ماندن برخى از ظرفيت ها و تالش براى 

 تكميل ظرفيت هاى خالى مانده با تأخير اعالم شد.
زمان اعالم نتايج تكميل ظرفيت دكتراى 94

تسنيم - مشاور عالى سازمان سنجش با اشاره به 
ثبت نام 11هزار نفر در مرحله تكميل ظرفيت آزمون 
دكتراى 94 گفت:  نتايج نهايى هفته سوم دى اعالم 
مى شود همچنين فرصت ثبت نام براى آزمون دكتراى 
اظهار  توكلى  دارد.حسين  ادامه  تا 15 دى  سال 95 
كرد:  مهلت انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت و 
ظرفيت هاى جديد آزمون دوره دكتراى نيمه متمركز 
سال 1394 ديروز سه شنبه 8 دى با توجه به مهلت 

تمديد شده پايان پذيرفت.

قيمت دارو در داروخانه ها نبايد فرقى كند

تسنيم- رئيس انجمن داروسازان گفت: نبايد هزينه 
دارو و تعرفه خدمات دارويى بين داروخانه ها بدون در 
نظر گرفتن محل داروخانه در هر منطقه و استانى كه 
قرار دارد، فرقى كند.رهبر مژدهى آذر با بيان اينكه تعرفه 
خدمات دارويى نيز در داروخانه براى هر نسخه اى حدود 
دوهزار تومان است، گفت:  البته براى نسخه هايى كه كل 
قيمت آن زير دوهزار تومان است هزينه تعرفه خدمات 

دارويى حدود 800 تومان مى شود.

در 8 ماهه امسال
بانك ها 219 هزار ميليارد وام دادند

ايسنا- شبكه بانكى در هشت ماهه سال جارى بالغ بر 
219 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده كه 
6,3 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دارد. آنطور 
كه بانك مركزى اعالم كرده است ميزان تسهيالت 
ميليارد  هزار  آبانماه 12,9  پايان  تا  بانك ها  اعطايى 
تومان نسبت به هشت ماهه اول سال گذشته رشد 
دارد.اين در حالى است كه از 219 هزار ميليارد تومان 
وام پرداختى 63,3 درصد يعنى حدود 139 هزار ميليارد 

تومان سهم تامين سرمايه در گردش بوده است.

در حالى وعده مسئوالن بانك مركزى مبنى 
بر تك نرخى كردن ارز براى چندمين بار به 
تعويق مى افتد كه اين بار، اجراى اين برنامه به 
اواسط سال 95 موكول شده است.به گزارش 
مهر، اخيرا هياتى كارشناسى از صندوق بين 
المللى پول سفرى به ايران داشتند و با مقامات 
ايرانى ديدار كردند و درباره وضعيت اقتصادى 
از  پس  هيات  داشتند.اين  نظر  تبادل  كشور، 
اقتصاد  درباره  را  گزارشى  ايران  از  بازگشت 
ايران تهيه و آن را منتشر كرد. در بخشى از 

اين گزارش به استقبال مديران اين صندوق از 
تعهد مقامات ايرانى براى يكپارچه سازى بازار 
ارز تا پايان سپتامبر 2016 اشاره شده است. 
اين مديران لغو فورى محدوديت ارزى و نظام 
ارزى چند نرخى را مورد تشويق قرار دادند.اما 
نگاهى به پيشنيه وعده هاى مسئوالن بانك 
مركزى براى يكسان سازى نرخ ارز نشان مى 
دهد اين وعده بيش از دو دهه است كه توسط 
تاكنون  اما  بانك داده مى شود  اين  مقامات 

جنبه عملياتى به خود نگرفته است.

آخرين وعده را سيف رئيس كل بانك مركزى 
در گفتگو با رسانه هاى داخلى داده و اعالم 
كرده است كه يكسان سازى رسمى نرخ ارز 
حداكثر 6 ماه بعد از لغو تحريم ها خواهد بود. 
ارز  نرخ  تثبيت  نيازهاى  پيش  از  يكى  وى، 
سرعت  كه  مناسب  المللى  بين  ارتباطات  را 
كرد.اما  اعالم  كند  ايجاد  را  منابع  جابه جايى 
پيش از اين هم بانك مركزى وعده اجراى 
سال 93  پايان  تا  را  ارز  نرخ  سازى  يكسان 
داده بود كه در نهايت به نيمه دوم سال جارى 

كشيده شد. در نهايت رئيس كل بانك مركزى 
در تابستان گذشته از تك نرخى شدن ارز در 
را  اقدام  اين  شرط  و  داد  خبر  نزديك  آينده 
«برقرارى ارتباطات بانكى بين المللى كافى و 
امكان مانور بانك مركزى نسبت به جابه جايى 
پس  وقت  چند  كرد.اما  عنوان  ارزى»  منابع 
از اين اظهارات سيف، محمدرضا نعمت زاده 
بطالنى  خط  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
بر تمامى اين وعده ها كشيد و گفت كه تك 
نرخى شدن ارز امسال اعمال نمى شود.  بازار 

ارز طى اين سال ها همواره گرفتار چند نرخ 
نرخ  آزاد،  بازار  نرخ  نرخ ها شامل  اين  بوده و 
بانكى، مبادله اى و نرخ صرافى ها است. نرخ 
دالر مبادله اى امروز در مركز مبادالت ارزى 
توسط بانك مركزى نزديك به 3013 تومان 
نرخ گذارى شده و نرخ دالر بازار آزاد هم به 
3665 تومان رسيده است. از سوى ديگر، نرخ 
ارز در اليحه بودجه دولت 2997 تومان در نظر 
گرفته شده است و همين نرخ، تبعات ديگرى 

براى تغييرات ارزى در پى خواهد داشت.

نرخ  كاهش  از  دولت  گزارش هاى  وجود  با 
آستانه  در  نرخ  اين  گرفتن  قرار  و  تورم 
كم درآمد  خانوارهاى  اما  شدن،  رقمى  تك 
قيمت  و  ندارند  احساسى  چنين  مى گويند 
هم  تا 55درصد  مصرفى  مهم  اقالم  برخى 

رشد داشته است.
اوضاع  اخير  سال هاى  در  مهر،  گزارش  به 
و  تغييراتى شده  جامعه دستخوش  معيشتى 
معيشت  تامين  براى  هايى  هزينه  افزايش 
شرايط  بين،  اين  در  كه  افتاده  اتفاق  خانوار 
براى زندگى خانوارهاى كارگرى و گروه هاى 

كم درآمد جامعه، بدتر هم شده است.
كارگران در طول چند سال گذشته و به ويژه 
ها  يارانه  شتابزده هدفمندى  اجراى  از  پس 
دچار مسائل و مشكالت معيشتى جدى ترى 

نيروى  دريافتى  بين دستمزد  فاصله  و  شده 
غيرقابل  حد  به  خانوار  هاى  هزينه  و  كار 
قبولى رسيده است. مقامات دولتى در واكنش 
به بروز مسائل شديد معيشتى براى بسيارى 
از خانوارهاى كارگرى و كم درآمد مى گويند 
قبول دارند و تالش مى كنند!آنها مى گويند 
تامين  امكان  عمال  دستمزد،  فعلى  ارقام  با 
هزينه هاى زندگى خود را ندارند و حداكثر 
قدرت خريد حقوق هاى آنها 10 روز در هر 
ماه است. اين چالش هاى معيشتى در حالى 
بود  شده  عنوان  گذشته  در  كه  دارد  وجود 
يارانه هاى نقدى توان جبران خسارت ناشى 
از افزايش قيمت ها را خواهد داشت اما هرگز 
گويند  مى  اقتصادى  نشد.كارشناسان  چنين 
افزايش افسارگسيخته و بى هدف قيمت هاى 

بازار كاالها و خدمات مصرفى خانوار در طول 
ادامه آن در حال حاضر  و  سال هاى گذشته 
البته با روند ُكندترى نسبت به گذشته، باعث 
شده است تا درصد خانوارهاى زير خط فقر 
افزايش يابد. حداقل دستمزد 712 هزار تومانى 
امسال مشموالن قانون كار و متوسط دريافتى 
يك تا يك و نيم ميليون تومانى باعث بروز 
كم  اقشار  براى  معيشتى  جدى  چالش هاى 
درآمد و گروه هاى كارگرى كشور شده است. 
نمايندگان كارگران مى گويند خانوارهاى كم 
درآمد مجبور شده اند براى خروج از مسائل 
معيشتى بسيارى از اقالم سبد هزينه خانوار را 
حذف كرده و يا اولويت بندى داشته باشند.

يك مقام مسئول كارگرى كشور بيان داشت: 
در حالى مركز آمار ايران متوسط نرخ تورم در 

خوراكى ها و آشاميدنى ها را در آذرماه امسال 
10.5 درصد و آذرماه سال گذشته 14 درصد 
اعالم كرده كه بررسى جزئى تر نرخ تورم در 
برخى اقالم غذايى اساسى نشان از تورم  باالى 

30 درصد در اين گروه كااليى دارد.
توفيقى ادامه داد: براساس مستندات مركز آمار 
ايران، نرخ تورم در ميوه و خشكبار در اين دو 
نان  سال باالى 32 درصد بوده و نرخ تورم 
و غالت هم به 28.2 درصد رسيده، اين در 
حالى است كه نرخ تورم دوساله در محصوالت 
درصد   30.2 نيز  نشده  طبقه بندى  خوراكى 
كار  عالى  شوراى  است.عضو  شده  گزارش 
اظهارداشت: بر پايه اين آمار، متوسط نرخ تورم 
در شير، پنير و تخم مرغ طى اين دو سال 26.7 
شكر  و  قند  درصد،  سبزيجات 25.8  درصد، 

و شيرينى ها 27 درصد، روغن ها و چربى ها 
باالى 20 درصد و گوشت قرمز و سفيد هم 
حدود 16 درصد بوده است.وى تصريح كرد: 
خوراكى ها  در  تورم  نرخ  حالى  در  همچنين 
در  مردم  كه  بوده  درصد  و حوش 30  حول 
اين دو سال در برخى خدمات اساسى متحمل 

فشارهاى بيشترى از ناحيه گرانى شدند. 
گفت:  كشور  كارگرى  مسئول  مقام  اين 
گزارش مركز آمار ايران همچنين حكايت از 
ان دارد كه نرخ تورم در بخش مسكن و اجاره 
در اين دو سال حدود 32 درصد، پوشاك و 
كفش 30 درصد و در بخش تفريح و فرهنگ 
تورم  است.  رسيده  درصد  حدود 29  به  هم 
مبلمان و لوازم خانگى هم حدود 22 درصد 

اعالم شده است.

خلف وعده مسئوالن بانك مركزى/ «ارز تك نرخى» به شهريور 95 كشيد

گزارش جديد كارگران از دخل و خرج خانوار/ خوراك 30 درصد گران شد

آغاز صادرات ايران خودرو به الجزاير

با  قرارداد  امضاى  با  خودرو  ايران  صنعتى  گروه 
بخش خصوصى الجزاير فروش خط توليد و انتقال 
خدمات فنى مهندسى به اين كشور را آغاز كرد.به 
گزارش ايسنا، اين رويداد در حالى از زمستان 94 
آغاز مى شود كه خودروساز ايرانى اعالم كرده كه 
هيچ نيازى به سرمايه گذارى مستقيم براى حضور در بازار اين كشور 
در كشورهاى  مستقيم  گذارى  سرمايه  بدون  و حضور  ندارد  آفريقايى 

خارجى رويكرد جديد ايران خودرو در حوزه صادرات است.

تاريخ مصرف برنج حداكثر 18 ماه است 

معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: حداكثر تاريخ 
مصرف براى برنج سفيد يكسال و نيم است، در 
سال   10 تا  را  برنج  شلتوك  مى توان  كه  حالى 
شده  توزيع  برنج  از  اطالعى  اما  كرد،  نگهدارى 
ندارم كه فاسد بوده است يا خير .وى همچنين  
در  وارداتى  يا  داخل  توليد  شده  عرضه  كودهاى  كيفيت  كرد:  تاكيد 
بخش كشاورزى خط قرمز وزارت جهاد كشاورزى است كه به هيچ 

وجه از آن كوتاه نمى آييم.

 شرايط جديد كاهش خدمت سربازى
گفت:  مسلح  نيروهاى  قضائى  سازمان  معاون 
با  را  خود  هاى  نامه  پايان  كه  دانشجويانى 
نيروهاى  با  مرتبط  و حقوقى  قضائى  موضوعات 
مسلح ارائه كنند، از امتياز كاهش 6 تا 10 ماهه 
مدت سربازى استفاده مى كنند. حجت االسالم 
محمدكاظم بهرامى با تأكيد بر اينكه نبايد از تحقيق و پژوهش هيچگاه 
فاصله بگيريم، افزود: نبايد با اخذ يك مدرك نسبت به فراگيرى علم و 

دانش قانع شويم و تنها به آموخته هاى قبلى متكى باشيم.

جهاد كشاورزى: مازاد توليد خرما نداريم 
كه امحا كنيم

وزارت جهاد  ميوه هاي گرمسيري  دفتر  مديركل 
خرما  براي صادرات  هيچ مشكلي  گفت:  كشاورزي 
نداريم و مازاد توليدي نداريم كه بخواهيم امحا كنيم.

ابوالقاسم حسن پور در پاسخ به انتشار اخبار مربوط 
به امحاي خرما در كشور افزود: براساس آمار گمرك 
جمهوري اسالمي ايران تا اول آبان 109 هزار تن خرما 
صادر شده كه در مقايسه با سال گذشته 5/18 درصد 

رشد داشته است.

قيمت جهانى نفت كاهش يافت

روز  آتى  معامالت  بازار  در  نفت  جهانى  قيمت 
چهارشنبه با كاهش روبرو شد.به گزارش مهر، به دنبال 
نگرانى از روند فزآينده توليد نفت و كاهش تقاضا و 
همچنين پيش بينى از دوره كوتاه فصل سرما در اروپا 
و آمريكا، بهاى طالى سياه در بازار معامالت آتى روز 

چهارشنبه كاهش يافت.

قيمت سكه و ارز چهارشنبه
 دالر 3670 تومان شد

جدول قيمت انواع سكه و ارز در بازار روز چهارشنبه 
منتشر شد.به گزارش مهر، نرخ فروش هر قطعه سكه 
تمام بهار طرح جديد چهارشنبه در بازار 933 هزار و 
500 تومان، طرح قديم 932 هزار تومان، نيم سكه 
475 هزار تومان، ربع سكه 263 هزار تومان و سكه 
گرمى 171 هزار تومان اعالم شد.همچنين نرخ هر 
گرم طالى زرد 18 عيار در بازار داخلى 95 هزار و 380 
تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهاى جهانى 1069 
دالر است.در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر 
آزاد را براى فروش 3670 تومان، هر يورو را 4035 
تومان، هر پوند را 5450 تومان، لير تركيه 1280 تومان 

و درهم امارات را 1006 تومان اعالم كردند.

تصميمات جديد درباره وام خريد كاال
 3 راهكار تضمين وام نهايى شد

دبير كل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
كاالى  خريد  وام  تضمين  راهكارهاى  جمع بندى  از 
دو  يارانه؛  و  عدالت  سهام  وگفت:  خبرداد  كارگران 
از  درآمد  كم  اقشار  استفاده  تضمين  عملى  راهكار 
اولين  گفت:  عباسى  است.غالمرضا  تسهيالت  اين 
و  بررسى  كارگرى  نمايندگان  توسط  كه  موضوعى 
پيشنهاد شد، اينكه تامين اجتماعى ضمانت بازپرداخت 
اقساط افرادى را كه باالى 10 سال سابقه پرداخت 

بيمه دارند، بپذيرد.

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرايى 940773 در قبال محكوميت موسسه مالى و اعتبارى منحله ميزان به پرداخت مبلغ 831/192/500 

ريال در حق آقاى آرزومندان و پرداخت مبلغ 39/750/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى 
شماره 4873 فرعى از 1402 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در نبش پل دژبان 
ميدان آزادى مى باشد و ميزان عرصه آن 117/75 مترمربع و اعيان آن زيرزمين ، همكف، اول تا سوم هر طبقه 111/75 مترمربع و در 
طبقه چهارم 32/80 مى باشد و نوع اعيان آن اسكلت فلزى و نما شيشه و سنگ گرانيت و داراى اشتراكات و برق و گاز شهرى و با كاربرى 
تجارى- ادارى تجارى در طبقات كه ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و اشتراكات به مبلغ 21/752/575/000 ريال ارزيابى گرديده است كه 
از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/10/21 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از 
بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 
درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 940985 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد عليرضا حسينى به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال در حق آقاى دانيال قالسى مود و پرداخت مبلغ 6/750/000 ريال بابت حق 

االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف اموال از محكوم عليه كه توسط كارشناس ارزيابى گرديده است شامل

 قيمت كارشناسىتوضيحاتابعاد ساختمشخصات فنىكارخانه سازندهتعداد نوع دستگاه يا ماشين آالترديف
(هر واحد (ريال

(جمع (م ريال
خارجداخل

 كوره ذوب آلومينيوم1
مستعمل

 2*1*2*مستعملايران1
متر

فاقد برچسب
فاقد مشعل

20/000/00020

 دستگاه توليد مش2
تردى پنل

 داراى تابلو برق سه فاز وايران1
نيمه اتوماتيك 3 مترى

*1*4*2 
متر

45/000/00045فاقد برچسب

65/000/00065جمع

كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/23 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال 

مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندبه عهده خريدار خواهد بود.

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول

چون مقرر گرديده : در پرونده كالسه 1510/89 اجرايى تعداد 45200 سهم با نام به قيمت هر سهم 665 ريال (سهام سيمان 
باقران) جمعا به مبلغ 30/058/000 ريال در قبال بدهى آقاى محمد حسين زاده خباز به مبلغ 30/000/000 ريال در حق آقاى مهدى 
نخعى از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/10/24 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند 
پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و 
از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى مجمع عمومى ساليانه 
 اولين مجمع عمومى ساليانه ((انجمن خيريه پيشگيرى و حمايت 
از بيماران ژنتيكى خراسان جنوبى )) به منظور تصميم گيرى در 
خصوص اعضاى هيئت مديره با هدف پويا و فعال نمودن انجمن برگزار 
مى گردد. از كليه خيرين و عالقه مندان جهت شركت در اين جلسه 

دعوت به عمل مى آيد.
زمان : شنبه 94/10/12  ساعت 13 الى 14:30

مكان : طالقانى 14 - نبش شيرين 11- مجتمع الزهرا (س) بهزيستى 
سالن آموزش   تلفن: 09155638571

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139460308001002823 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر امامدادى فرزند ابراهيم به شماره 
شناسنامه 8 صادره از بيرجند در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 120 مترمربع قسمتى از پالك 775  فرعى از 247 اصلى واقع 
در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت اميرعلم خزيمه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/10/10     تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/10/26
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

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

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

توجه        توجه
فروشگاه كودك  اميـر 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف
 عرضه  مى نمايد.

سجادشهر، امامت 2      32412973

 خدمات بيل مكانيكى
زنجيــرى و پيكــور
 معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و
غيره    09151613389 - بنى اسدى

 :كاربر ماساژ
در پايان اين دوره گواهى فنى و حرفه اى

.براى اشتغال به كار داده مى شود 
 آموزش شايستگى و مهارت ماسـاژ

:شامل
1- تاى ماساژ 2- آروماتراپى 

... 3- يومى هوتراپى (ماساژ ژاپنى) و 
 مشاوره و مهارت هاى سبك زندگى

 سالم
كاربر گياهان دارويى 

كاربر اسانس هاى گياهى 
فروشنده گياهان دارويى

 كرم سازى 

 محل ثبت نام: شعبه 1: خيابان فردوسى
 مجتمع پارس ، طبقه منهاى يك (صبح ها
از ساعت 8-14 ) 09159637369
شعبه 2: خيابان طالقانى
  طالقانى 8- فرعى 8/3 
 ( صبح ها 14-8 و عصرها 16-20)
تلفن: 32230147- 32236806

 ثبت نام براى عموم آزاد است
 قابل توجه فارغ التحصيالن 
تربيت بدنى ، پرستارى و مامايى

براى تربيت مربى ماساژ 

Hteb.ir :آدرس سايت

مركز آموزش فنى و حرفه اى
طب اسالمى حيات طيبه 

:در رشته هاى ذيل ثبت نام مى كند 

آگهى  استخـدام
شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام)

 فعال در حوزه دستگاه هاى كارتخوان فروشگاهى براى تكميل كادر دفترى
 از آقايان داراى شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:

دارا بودن مدرك كارشناسى در رشته هاى كامپيوتر و برق ،  مسلط به نرم افزارهاى آفيس    
داراى فن بيان و روابط عمومى باال ، آشنا به صنعت  كارتخوان 

متقاضيان رزومه كارى خود را به ايميل  Birjand@kiccc.com ارسال نمايند.



با سالم
نويسيها  ديوار  و  تبليغات  اين  با  داريم  تقاضا  عاجزانه  شهردارى  از 
خصوصا تاكسى تلفنى ها كه در و ديوارهاى مردم رو به كثافت كشيدن 
بايد  به كجا  باشيم  اين خصوص شاكى  از كسى در  اگه  برخورد كنن 

شكايت كنيم 
شهردار محترم خواهشا پاسخگو باشيد

915…684
سالم آواجان تورابه خدا به گوش مسولين برسون ديگه ازبيكارى وفقهر 
بدجورى احوال ما جوانها خرابه شما رابه خدا يك كارى شغلى براى 
جوانها فراهم كنيد نميدونم ديگه چيكار كنم تنها راه حلى كه به نظرم 

ميرسه براى فر

915…265
سالم آواجان تورابه خدا به گوش مسولين برسون ديگه ازبيكارى وفقهر 
بدجورى احوال ما جوانها خرابه شما رابه خدا يك كارى شغلى براى 
جوانها فراهم كنيد نميدونم ديگه چيكار كنم تنها راه حلى كه به نظرم 

ميرسه براى فر

915…265
كار تضمينى ساخت  آموزش  آگهى  فريب  گرامى  با سالم.همشهريان 
تاج عروس و جعبه كادو با خريد تضمينى +بيمه را نخوريد براى يك 
اوليه  مواد  تومان  هزار  هفتاد  حدود  و  تومان  هزار  سى  آموزش  ربع 
خريدارى شده ازآنان براى آموزش؛از حدود دويست نفر آموزش ديده 
بيست ميليون درآمد كسب شده وفقط كار يك نفر مورد تاييد بوده!!لطفا 

مطبوعات در درج آگهى ها بيشتر دقت نمايند.

915…307
سالم كاش بانك مركزى همانطوركه باتدبيرواميد سودسپردهاى ميزان 
همان  به  را  گذاران  سپرده  سودوامهاى  كردباتدبيرواميد  را5درصدكم 
نسبت كم ميكرد.اخر يك سال هم پول دستشان بوده .خدا خيرشان 

بدهد اگراطالع رسانى كنند 5 درصد پولها كجا ميرود.اجركم عنداهللا.

915…349
سالم،سخنان خالف واقع جناب استاندار به سرمايه گذارباعث ناراحتى 
وتدابيراقتصادى  مسوليت  احساس  گرديد،فكرميكرديم  بسيارى 
استاندارى موجب بازگشت اميدو سرمايه به كارخانجات تعطيل شده يا 
روبه ورشكستگى خواهدشد.چگونه از رسانه ها انتظارداريد(اخبارى كه 
نشاط و اميددرجامعه را براى حضورسرمايه گذاران دراستان منتشركنند)
درحالى كه بارفتاروسخن نابجاى خودموجب دلخور شدن صدهاوهزاران 

نفرمى شويد؟

915…891
سالم آواجان تورابه خدا به گوش مسولين برسون ديگه ازبيكارى وفقهر 
بدجورى احوال ما جوانها خرابه شما رابه خدا يك كارى شغلى براى 
جوانها فراهم كنيد نميدونم ديگه چيكار كنم تنها راه حلى كه به نظرم 
خودكشى  اونم  داره  راه  يك  فقط  بدبختى  فقهر  از  فرار  براى  ميرسه 

است.

915…265
سالم سازمان تامين اجتماعى و اداره امور مالياتى يكى از عوامل مهم 
رشد بيكارى و كا هش سرمايه گذارى و انگيزه كسب وكار در استان 

ميباشد و متاسفانه هيچ مسؤلى پيگير اين زنگ خطر نيست

930…552

اقايانى كه درهرمورد از مسؤلين معترضيد مگرفرمايش فرمانده محترم 
سپاه انصاررا در روزنامه نخوانديد كافيه ايشان رادرجريان بگذاريدديگه 

كارتون نباشه
915…714

خواهش ميكنم يك مسئولى پيدا شود و پروژه فاضالب شهرك گلها در 
خيابان غفارى را پيگيرى نمايد.

ساكنين اين شهرك از اينهمه رفت و آمد ماشينهاى تخليه چاه خسته 
شدند.

935…146
تكليف  وتعيين  اب  و سنگينى  خانه  تسفيه  به هزينه  راجع  اقايانى كه 
مسكن  بنياد  زمينهاى  گرانى  بيمارستان  مشكالت  موسوى  زمينهاى 
نداره  گناهى  استانداركه  دارنداقاى  بازاراعتراض  گرانى  ه  وجانبازان 
چاقودست ايشانه و دسته دست ديگران  استاندارهم استاندار هاى قديم 

مگرظهور امام مشكلى راحل كنه

915…714
ازپاداش  ادارات تمام ويامقدارى  راه چراهمه اى  اقاى مديركل  اسالم 
بازنشتگى راپرداخت كرده اند ولى شما هنوزازسال گذشته هيچ مبلغى 

پرداخت نكرده ايد

915…860
باسالم. آقايان مسئول آيا حق فرزند من نيست كه مسير رفت و آمدش 

آسفالت باشد?  وليعصر 18 مهرشهر. 

915…933
سالم آوا 0چى بگم ازدل مردم كه داد صدايشان به دل هيچ مسؤلى 
تأثير ندارد 0مردم بعداز چند سال بااين پروژء مسكن مهر صاحب خانه 
بابت  كرده  نشست  حياط  نشسته  @3ماه  ساختى  چه  هم  آن  شدند 
بايد به فاضالب  نداشتن چاه به متراژ مناسب مدير شركت مى گويد 
نسب شود 0اهالى بامراجعه كردن به اداره مربوط از رئس باجواب نبود 
منتظر نشست  پروژها ودست روى دست گذاشتن  براى  بودجه  ريالى 
وتخريب خانها وشايد حادثه جانى براى اين قشر ازمردم باشد 0دولت 
(تدبير واميد) معنى آن رابه ما فهماندى $0آوا لطفأ خواهشأ تقاضا مى 

كنم چاپ كن0

915…449
سالم آوا

اميدوارم چاپ بشه
شش ماهه كه از حقوق ما سرباز معلما اعزامى تير 94 خبرى نيستش.ن 
دفترچه بيمه داريم و ن پولى ديگر در جيب...جواب مسوالن ما هم چند 

روز آينده واريز ميشه ايشاال!!!ولى....... 

915…850
ازاينكه  قافل  ميگيرن  نمازاجالس  براى  كه  مسؤلينى  به  باسالم 
درمساجدروستاهاچه مى گذردآياازدوستانتان سؤال كرديدچرابايددرشب 
رحلت حضرت رسول وحسن مجتبى چراغ حسينه ومساجدروستامرك 
بودواقعأبراى  نمونه  يك  ؟؟!فقط  است  اين  به  باشدواقعأمسلمانى  قفل 
مسؤلينى كه براى يك عده انسان بيسواد كه كلمه شلغم رااز بخارى 
واقعأ  امناامضاميكنند  راازكليدتشخيص نمى دهد حكم هيأت  وكبريت 
جاى تأسف داردبه قول ريس هيت امناماخط شكنانان 4نفربيشترنيستيم   
براى مسؤلينى كه اين قدربه فكر مردم هستند متأسفيم ماجوانها كه 
پدرهايمان...؟؟!واقعأ  چون  دهيم  راادامه  پدرانمان  راه  خواهيم  نمى 
ازشمامسؤلين بى مسؤل درخواست داريم يك فكرى به حال جوانهاى 
روستا برداريد كه ازپدرانمان اميدى نيست (منتظرجواب درستى ازطرف 

مسؤلين (نه خط شكنهايى كه...) خراسان جنوبى ميمانيم) 
903…947

هواشناسى  سازمان  به  نباشيد  خسته  يك  ميخواستم  جان  آوا  م  سال 
استان بدم اينقدر دقيق كارشناسشون وضعيت هوا را  اعالم ميكنندكه 
هوا بارانى است مخصوصا مركز  استان ولى دقيقا برعكس مى شه و 

برنامه ريزى سفراى مردم را برهم مى ريزن

938..119
باسالم مسولين عزيز روزنامه وزين ومردمى اوايخراسان جنوبى ترابه 
خداقسم گزارشى از بدقولى هامسسولين در رابطه باموسسه ميزان واين 
بى عدالتى اخر بانك صادرات كه سود يك سال مارانداده است بماند 
سود سال گذشته ماراهم چند درصد دارد كم مى كند نماينده محترم 
امان متالشى  وعزيز شهرمان پيگير باشيد به خداماگناه داريم زندگى 
شده است به حق وحقومان برسيد تاكى بايد صبركرداقانماينده عدالت 

خواه وفريادرس شهرمان ماراتنهانگذاريد

پيام شماشش ميليارد ريال براى تكميل مجتمع گلخانه اى درميان نياز است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 10 دى 1394 * شماره 3405
3 ايرنا- مدير جهاد كشاورزى درميان گفت: براى تكميل مجتمع گلخانه اى اين شهرستان به شش ميليارد ريال اعتبار 

نياز است. ضيائيان  با اشاره به اينكه عمليات اجرايى مجتمع گلخانه اى درميان از سال 1386 آغاز شد، كمبود اعتبار 
را مهمترين مشكل بهره بردارى نشدن پروژه دانست و گفت: اعتبار اين پروژه به موقع تأمين نشده است. وى اضافه 

كرد: به دليل تكميل نشدن پروژه تحويل زمين نيز به متقاضيان رشته هاى كشاورزى متوقف شده است.

تلخى هاى چغندر قند

گاهى اوقات از طرف مهمانان بيرجند پيامكى مبنى 
برتميزى شهر بيرجند در روزنامه ديده مى شود. اين 
دريافتم. دست  به مشهد  اخير خود  را در سفر  مورد 

مريزاد شهردارى بيرجند.
915.…251

احسنت به سردار غياثى با طرح موضوع مطالبه گرى 
و احسنت به رئيس خانه مطبوعات كه از حقوق مردم 
خدمتى  خوش  فقط  كه  افرادى  مقابل  در   - استان 

براى مديران باال دستشان را بلدند- دفاع كرد. 
915 ... 898

كشيدند  زحمت  كه  كسانى  از  خواستم  آوا.  سالم 
روشنايى بلوار الهيه سمت كانون مساجد را راه اندازى 
و  محله  اهالى  از طرف  باشم.  كرده  تشكرى  كردند 

سپاس از اداره برق شهرستان.
915…161

باسالم خدمت شهردار بيرجند. چهارشنبه ساعت 7صبح 
نيروى شهردارى داشت موانع وسط خيابان از ابوذر تا 
فلكه اول مدرس رو با فشار آب مى شست نتيجه كار 
فقط يخ زدن آب ريخته شده و زمين خوردن موتورسوارها  
و اسراف آب بود. خودتان بررسى كنيد ببينيد ذره اى از 

دود و غبار روى موانع پاك شده است؟ 
915…038

سالم. لطفًا شهردار محترم پاسخ دهند كه آيا شرعا و 
عرفا درست است كه به عنوان شهروند از ما عوارض 
كه  است  سال   25 به  نزديك  ولى  بگيرند  نوسازى 
كوچه ما خاكى  و تردد ماشين ها باعث گرد و خاك 
دايمى شده. انتهاى خيابان غفارى شانزده  ذكرياى 
نمى  داده  ما  پاسخ  چرا  متر.  شصت  طول  به  چهار 
تبليغات خدمت رسانى  و  شود؟ پس منشور اخالقى 
يعنى چه؟ خواهر خواندگى با اتريش نگين اروپا با اين 

كوچه هاى كثيف و خراب؟!
915…074

فضاى  الهيه شمال شهر  بوستان  عزيز.  آواى  سالم 
شهر  شوراى  و  شهردارى  به  بارها  و  ندارد  ورزشى 
بايد  كسى  چه  ولى...؟  ايم  كرده  مكاتبه  و  مراجعه 
درست  جواب  كسى  شورا،  شهردار،  بدهد   جواب 

نمى دهند! لطفًا پيگيرى كنيد.
915…161

و  استاندار  تصميمات  بابت  هايى  خانواده  چه  باسالم 
مديران ... ايشان با تعطيلى كارخانه ها بيكار و از هم 
پاشيده نشده متأسفم براى خودمان كه با داشتن افراد 
ممتاز و عالى در كالن كشور اين طور افرادى با سرنوشت 
ما خراسان جنوبى ها بازى مى كنن مردم واليت مدار و 

فهيم بيرجند در انتخابات آينده بيشتر دقت كنيد.
915…038

* رحيم زاده- خراسان جنوبي در توليد محصول چغندرقند 
با عيار 18، در ميان استان هاى كشور مقام هشتم كشورى 
را دارا مى باشد. چغندرقند نياز آبي بااليى دارد و در برخي 
از مناطق استان از جمله شهرستان هاى درميان و قاينات  
كشت مي شود. اگرچه كشاورزان زيادي در اين مناطق 
كاشت،  براي  مناسبي  ادوات  اما  هستند  فعاليت  مشغول 
داشت و برداشت اين محصول در نظر گرفته نشده است 
و چغندركاران با وجود هزينه هاي زيادي كه در 9 ماه از 
سال براي آماده سازي زمين و بارآوري محصول صرف 
مي كنند، درآمد مناسبي كسب نمي كنند و خواهان توجه 

مسئوالن براي برطرف شدن مشكالتشان هستند.

هزينه هاى باالى كشت و داشت و برداشت 
دربرابر درآمد توجيه اقتصادى ندارد

هزينه هاي باالي آماده سازي زمين، كشت و داشت و 
درآمد  برابر  در  كه  است  هايى  هزينه  جمله  از  برداشت 
حاصل از فروش توجيه ندارند كشاورز چغندر كار با اين 
بذر، دستمزد  را شامل هزينه  اين مخارج  توضيح، عمده 
تراكتور و كارگر، هزينه مرحله داشت شامل تنك كارى، 
آب، سم، كود، نيروي انساني براى وجين چغندر و هرس 
علف هاي هرز و مخارج برداشت شامل اجرت كارگر و 

كرايه حمل از زمين تا كارخانه  برمى شمارد.
عليزاده درآمد ناخالص حاصل از هر هكتار زمين زيركشت 
اين محصول را حدود 18 12ميليون تومان عنوان كرده و 
مى گويد: اين در حالى است كه كه اگر هزينه هاي توليد 
را كه در هر هكتار حدود 12 10ميليون تومان است را از 
باال، بي خوابي،  برابر مخارج  اين مبلغ كسر كنيم در  از 
دغدغه هاى بسيار و ترس از آفت و سرمازدگى احتمالى  
در طول 6 5 ماه (از دوره كاشت تا برداشت) سهم كشاورز 

مبلغي بين 6 1 ميليون در هر هكتار است.

نبود ماشين آالت كشاورزى 
از مشكالت عمده چغندركاران 

كشاورز ديگر درميانى عمده مشكالت چغندر كاران را نبود 
ماشين آالت مناسب  دانسته و مى گويد: بيشتر چغندركاران 
 به دليل نداشتن ادوات مناسب با مسايل عديده اى مواجه اند

و اگر مديران با حمايت از آنها، روش مكانيزه را جايگزين 
نمايند هزينه هاى اين كار به حداقل مى رسد.

وجود يك دستگاه برداشت در هر منطقه 
كاهش مخارج را به دنبال خواهد داشت 

با وجود قيمت باالى تجهيزات و  ادامه مى دهد:  رجبى 
خريد  پايين  قيمت  و  يكسو  از  كشاورزى  آالت  ماشين 
تضمينى چغندرقند نسبت به هزينه هاى جارى، كشاورزان 
توان خريد ادوات به روز كشاورزى را نداشته و با درآمد 
اين  فعاالن  براي  كشاورزي  ادوات  خريد  كار  اين  ناچيز 
عرصه به صرف نبوده وجود حداقل يك دستگاه برداشت 
در هر منطقه اي به كاهش هزينه ها كمك خواهد كرد.

 
فروش  بعد از عمليات برداشت

دغدغه اصلى چغندركاران

اصلى  دغدغه  است:  معتقد  استان  چغندركار  ديگر 
در  و  برداشت  عمليات  از  بعد  واقع  به  استان  كشاورزان 
راستاى فروش و تحويل به موقع محصول شروع مى شود 
و آنها اغلب  ناچارند با هزينه باالى حمل و نقل محصول 
با اشاره به  خود را در ساير استان ها بفروشند. رمضانى 
تعطيل شدن كارخانه قند قهستان مى گويد: چون حداكثر 
زمان بين برداشت چغندر تا تحويل آن به كارخانه قند دو 
هفته است، بسيارى از كشاورزان در فروش محصول خود 

با مشكل مواجهند. 

باال بودن هزينه انتقال محصول 
به كارخانه معضل ديگرى براى كشاورزان

وى ادامه مى دهد: باال بودن هزينه انتقال اين محصول 
به كارخانجات استان هاى مجاور اين مسئله را به معضلى 
 براى كشاورزان تبديل كرده است تا آنجا كه حتى عده اى
 محصول خود را تا دى ماه در انبار يا مزرعه نگه مى دارند

كه اين موضوع به دليل افت وزن، كيفيت را تحت الشعاع 
قرار داده  و كشاورزان را متضرر مى كند.

عدم حمايت جدى مديران از چغندركاران 
موجب دلسردى آنان شده است 

توليد  بسيار  زحمت  و  ها  هزينه  به  اشاره  با  كشاورز  اين 
 چغندرقند در چند ماه (7-6 ماه) فعاليت كاشت، شخم زني،

نبود  دهد:  مى  ادامه  كني  كلش  و  پاشي  سم  كودپاشي، 
حمايت جدى مديران استان از كشاورزان  چغندركار موجب 
به  مديران  توجهى  بى  صورت  در  و  شده  آنان  دلسرى 
بازگشايى كارخانه قند قهستان و خريد تضمينى متناسب 
با هزينه كرد در صورت ادامه اين روند به طور حتم تا چند 

سال آينده توليد چغندرقند در استان كامًال از بين مى رود.

قيمت باالى بذر اصالح شده، نهاده ها 
و نبود صنايع تبدلى از ديگر مشكالت

وى با اشاره به قيمت كاشت باالى بذر اصالح شده و رشد 
دو برابرى چغندرقند و انواع كود شيميايى و نهاده ها و لوازم 
 كشاورزى دستمزد كارگر نسبت به سال هاى قبل مى گويد:

از  استفاده  و  باال  قيمت  با  كودها  انواع  خريد  به  توجه  با 
به  مقرون  چغندرقند  كاشت  كشاورزى  مستهلك  ادوات 
صرفه نيست و از طرفى وجود انواع صنايع تبديلى متناسب  
خروج  از  مانع  استان  توليدى  كشاورزى  محصوالت 
محصوالت به صورت  فلّه اى شده و عالوه بر اشتغالزايى 

بهتر باعث سودآورى و رونق بيشتر اقتصادى مى گردد.

با ادامه اين روند، اثرى از توليد چغندرقند 
در استان باقى نخواهد نماند 

وى خاطر نشان مى كند: با وجود قدمت اين محصول در 
استان، بسيارى از چغندركاران به دليل مشكالت بسيار، 
به كاشت محصوالت ديگر مانند گندم، زرشك و.... روى 
آورده و همين مسئله سبب كاهش سطح زير كشت چغندر 
شده است و باعث روى گردان شدن كشاورزان از كشت 

چغندرشده است. به اعتقاد وى واردات بى رويه و كاهش 
قيمت شكر، كمبود نقدينگى كارخانه و از طرفى انباشته 
و  مشترى  نبود  و  قند  كارخانه هاى  انبار  در  شدن شكر 
پرداخت نكردن به موقع مطالبات چغندرقندكاران  از عوامل 
اى به گونه  است  استان  قند  كارخانه  تنها   تعطيل شدن 
كه اگر اين روند ادامه يابد در سال هاى بعد ديگر اثرى از 

توليد چغندرقند در استان باقى نخواهد نماند. 

احياى كارخانه مرده، ارزشى  ندارد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  پيش  چندى 
خراسان جنوبى در گفتگو با صمت گفته بود: مخالف قاطع 
احياى كارخانه قند قهستان است و به هيچ وجه با احياى 
اعتقاد وى وقتى خراسان  به  اين كارخانه موافق نيست. 
به صورت  بايد  آب  و  است  مواجه  آب  بحران  با  جنوبى 

نتيجه  اين  به  استان  مسئوالن  شود،  مصرف  فنجانى 
رسيده اند كه نبايد چغندر در استان كشت شود و در چنين 

شرايطى احياى يك كارخانه مرده، ارزشى  ندارد.

ورشكستگى با بدهى 17 ميلياردتومانى

كارخانه قند قهستان كه قطب توليد شكر استان خراسان 
جنوبى و قديمى ترين واحد صنعتى استان است به داليل 
مختلفى به حالت تعطيل درآمده است كه مهم ترين آنها، 
كمبود نقدينگى و بدهى هاى زياد بانكى است. در آبان 93 
فرماندار درميان با اعالم ورشكستگى اين واحد با بدهى 17 
ميليارد تومانى از تالش براى احياى اين كارخانه خبر داد، 
محمد بشيرى زاده در آن زمان، يكى از عوامل اصلى تعطيلى 
اين كارخانه را خشكسالى هاى 16 ساله اخير، واردات شكر 
توسط دولت قبلى و سوء مديريت دانست و با اشاره به اينكه 
تاكنون براى حل مشكالت اين كارخانه پيگيرى هاى زيادى 
از سوى نمايندگان مجلس و استاندار شده، تأكيد كرد كه 

اصلى ترين مشكل اين كارخانه كمبود نقدينگى است.  

نياز 5 ميليارد توماني 
براي بازسازي و ارتقاي توان توليد

قند  كارخانه  االختيار  تام  سرپرست  عظيمي»  «نورالدين 
آذر  از  قهستان چندى پيش به تالش سهام داران جديد 
92 براي راه اندازي دوباره كارخانه اشاره كرده و گفته بود: 
امسال چراغ كارخانه روشن مي شود و قرار است عالوه بر 
تعمير ماشين آالت فعلي، تجهيزات جديدي هم به كارخانه 
اضافه شود. به گفته وي، بازسازي اين مجموعه و ارتقاي 

توان توليد براي راه اندازي مجدد كارخانه حدود 5 ميليارد 
تومان اعتبار مي خواهد كه بعد از اين اقدامات، توليد شكر 

پس از وقفه 2 ساله اوايل سال آينده آغاز خواهد شد.

كارخانه قند قهستان 5 سال ديگر 
به سوددهي مى رسد

مشكالت  از  معوق  زياد  هاي  بدهي  اينكه  بيان  با  وي 
درگير  را  كارخانه  جديد  خريداران  كه  است  اي  عديده 
كرده است، رقم اين بدهي ها را 17 ميليارد تومان اعالم 
 كرده و با اشاره به مشكالت بسيار عنوان كرد: پيش بيني 

مي شود اين كارخانه بعد از 5 سال به سود دهي برسد.
وي تعداد كارگراني كه در كارخانه كار مي كردند را حدود 
براي  شرايط  اين  در  كند:  مي  اضافه  و  اعالم  نفر   320
نيست چون  نظر  مد  كارخانه، سوددهي  خريداران جديد 

حتي با وجود راه اندازي 100 درصدي كارخانه و توليد آن 
با حداكثر ظرفيت، باز هم نمي توان به نقطه سر به سر 
درميان،  به محروميت شهرستان  توجه  با  بنابراين  رسيد 
سرمايه گذاران اين صنعت بيشتر به دليل احساس تكليف، 
ايجاد اشتغال پايدار مستقيم و غيرمستقيم، رفع مشكالت 
كشاورزان، دام داران و ديگر مردم منطقه و جلوگيري از 

معضالت اجتماعي قدم در اين راه گذاشته اند. 

قيمت خريد تضمينى چغندرقند
زياد مقرون به صرفه نيست

مديرجهاد كشاورزى درميان در گفتگو با خبرگزارى ايرنا 
توجه  با  اين محصول  قيمت خريد تضمينى  است:  گفته 
به افزايش نرخ نهاده هاى كشاورزى و محدوديت منابع 
آب چاه هاى كشاورزى با نصب كنتورهاى هوشمند زياد 
از طرفى خريد  افزود:  نيست. ضيائيان  به صرفه  مقرون 
تضمينى را به تنهايى نمى توان مدنظر قرار داد چون در 
قبال تحويل محصول به كارخانه قند عالوه بر خريد هر 
تن چغندرقند با عيار متوسط 17، 234 هزار و 500 ريال 

بابت هر تن هزينه حمل تا كارخانه پرداخت مى شود.
وى اضافه كرد: پرداخت اين مبلغ بستگى به ميزان تحويل 
تن  هر  تحويل  قبال  در  جارى  سال  مصوبه  اساس  بر 
آزاد  چغندرقند 20 كيلو تفاله خشك رايگان (نرخ فروش 
10 هزار ريال) و دو كيلوگرم قند با نرخ صنعتى به مبلغ 
500 ريال به كشاورز تحويل دهنده اختصاص مى يابد. وى 
سطح زيركشت چغندرقند بهاره شهرستان درميان در سال 
زراعى 94-93 را 200 هكتار ذكر و پيش بينى كرد: امسال 
حدود چهار هزار تن محصول به ارزش ريالى 938 ميليون 

ريال برداشت شود. به گفته وى برداشت ساالنه چغندرقند 
در شهرستان متغير است و عواملى از قبيل متغير بودن سطح 
زير كشت، آفات و بيمارى ها، خشكسالى و بالياى طبيعى 
سبب كاهش محصوالت توليدى مى شود. ضيائيان ادامه 
داد: در سال جارى 48 هكتار از اراضى زيركشت محصول 
چغندرقند تحت تأثير آفات و بيمارى ها و خشكسالى قرار 
گرفت كه سبب كاهش 24 درصدى توليد اين محصول 
در شهرستان شده است. وى بيان كرد: چغندرقند پس از 
به كارخانه  نقل  نبود مشكل حمل و  برداشت در صورت 
قند خراسان رضوى از جمله تربت حيدريه براى استحصال 
شكر به عنوان محصول اصلى و توليد مالس و تفاله خشك 
و تر به عنوان محصول فرعى و جانبى براى دامداران و 
بخش صنعتى حمل مى شود. به گفته وى در صورت بروز 
خسارت و مقرون به صرفه نبودن حمل چغندرقند توليدى 
به مصارف دام مى رسد كه نرخ خريد اين محصول توسط 
دامداران هم تفاوت چندانى با نرخ خريد كارخانه ندارد و به 
علت اولويت دام در بخش كشاورزى شهرستان گاهاً اين 

مبلغ افزايش يافته و بيشتر هم مى شود.

 امسال كارخانه قند قهستان
بهره بردارى نخواهد شد

مديرجهاد كشاورزى درميان افزود: براى افزايش توليد در 
واحد سطح اقداماتى از قبيل كشت مكانيزه، توصيه و تأكيد 
به مديريت تغذيه گياهى با ترويج مصرف كودهاى پتاس 
براى تقويت گياه و مقاومت به عوامل نامناسب محيطى 
درباره  ادامه  در  انجام شده است.دوى  امراض  و  آفات  و 
جديد  اعضا  توسط  كارخانه  گفت:  قهستان  قند  كارخانه 
خريدارى و هيات مديره جديد براى راه اندازى مجدد و 
تغييراتى در كاربرى آن از جمله ادوات و فضاى موجود 
با  موارد  سازى  شفاف  براى  كه  كرده  اتخاذ  تصميماتى 
مسئول كارخانه هماهنگى الزم صورت گيرد، آنچه مسلم 
است، امسال كارخانه قند قهستان بهره بردارى نخواهد 
شد. كارخانه قند قهستان سال هاى گذشته زمينه اشتغال 
تعدادى از جويندگان كار منطقه را تأمين مى كرد كه در 
10 سال گذشته به دليل سوء مديريت و كمبود نقدينگى 
دوره پر تنشى را در طول 53 ساله گذشته سپرى كرد تا 

اينكه مرداد سال 93 تعطيل شد.

پيش بينى برداشت 
22 هزار و 845 تن چغندر قند

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان نيز در گفتگو با آوا با 
اشاره به  آغاز برداشت چغندر قند در 967 هكتار از اراضى 
نيمه  از  قند  چغندر  برداشت  كار  كرد:  نشان  خاطر  استان 
ادامه دارد. هاشم ولى پور  تا آخر آذرماه  آبان ماه شروع و 
بينى برداشت 22 هزار و 845 تن چغندر  از پيش  مطلق 
ريالى  ارزش  شد:  يادآور  و  داده  خبر  جارى  سال  در  قند 
ميليون  و 612  ميليارد   84 محصول  ميزان  اين  برداشت 
ريال است وى متوسط برداشت محصول از هر هكتار را 
35 تن دانسته و خاطر نشان كرد: شهرستان قاينات با 757 
هكتار و ميزان برداشت ساالنه 26 هزار و 495 تن بيشترين 
سطح زيركشت چغندرقند استان را داراست. وى با اشاره به 
اينكه عمده عمليات كاشت، داشت و برداشت چغندر قند در 
خراسان جنوبى به صورت نيمه مكانيزه انجام مى شود، گفت:  
متوسط عيار چغندر قند توليدى استان 18 درصد بوده و بذر 
مورد استفاده شامل؛ پلى ژرم، جام، منوژرم و ارقام زرقان 
و جلگه است. وى با اشاره به تعطيلى كارخانه قند قهستان 
برخى  و  توليد  خط  بودن  قديمى  به  درميان  شهرستان 
اين واحد  يادآورشد:  و  اشاره  اين كارخانه  مالى  مشكالت 
ظرفيت تحويل 40 هزار تن چغندرقند را در سال داشت كه 
به دنبال تعطيلى تنها كارخانه قند استان چغندرقند خراسان 
خراسان  در  قند  هاى  كارخانه  تحويل  اكنون  هم  جنوبى 

رضوى و ساير استان هاى هم جوار مى شود. 

جوابيه بنياد مسكن انقالب اسالمى استان

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
شما مورخ 94/10/6 درباره «گران بودن قيمت زمين 
استحضار  به  بيرجند»  شهر  حاشيه  روستاهاى  در 
مى رساند: از آنجائى كه واگذارى زمين در روستاها 
جهت  صرفًا  اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  توسط 
قشر  براى  مناسب  سرپناه  و  مقاوم  مسكن  احداث 
حاشيه  روستاهاى  در  بنياد  اين  لذا  باشد.  مى  عزيز 
به  شده  ساخته  واحد  قالب  در  فقط  بيرجند  شهر 
متقاضيان زمين واگذار مى نمايد ضمن اينكه اراضى 
مدنظر پيام دهنده محترم احتماًال جز اراضى تصرف 
شده به صورت عدوالى مى باشد كه اين نهاد در حال 

تعيين و تكليف اراضى مذكور مى باشد.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/9/2 درباره «افزايش سطل زباله 
در مهرشهر» به استحضار مى رساند: پس از تحويل 

سطل زباله در برنامه نصب قرار مى گيرد.
در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/9/15 درباره «آسفالت ولى عصر 
معبر  آسفالت  رساند:  مى  استحضار  18»به  (عج) 
عدم  به  توجه  با  اما  دارد  قرار  كار  دستور  در  مذكور 
به  مالكين،  سوى  از  سازى  آماده  هزينه  پرداخت 
محض پرداخت هزينه آماده سازى، شهردارى نسبت 

به آسفالت اقدام خواهد كرد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -3
پيام شما مورخ 94/9/8 درباره «آسفالت خيابان ابوذر 
آسفالت  رساند:  مى  استحضار  به  مهرشهر»  غفارى 
خيابان مذكور در دستور كار سازمان عمران شهردارى 

قرار دارد و ان شاءا... در اسرع وقت انجام خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

بازخوانى مشكالت چغندركاران خراسان جنوبى

از هم اكنون به فكر استقبال از بهار شويد

گالرى پـرده مـدائن
طراحى، دوخت و نصب پرده پارچه اى
عرضه پرده پارچه اى ، كركره فلزى 

زبرا ، موكت ، كف پوش و پاركت

آدرس: نبش مدرس 60        
32441365 -09155614398 

شـاملى ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئوليت  و... 

صدور بيمه نامه شخص ثالث در چندين قسط  

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه كار ماست 
فروش اقساطى لپ تاپ ، تبلت و كامپيوتر (با چك كارمندى بدون ضامن)

با گارانتى معتبر

09157417139 - ايوبى

ميدان اول مدرس - مجتمع تجارى 
الماس طبقه پايين   تـك رايـانه

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش
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تحقيقات انجام شده در شركت سيتى اند گيلدز انگليس كه در زمينه سنجش توانايى هاى حرفه اى مردم فعاليت مى كند نشان داده 
است كه آرايشگرى شادترين شغل دنياست.بيش از پنجاه درصد پرسش شوندگان درآمد خوب، ارتباط دوستانه با مشتريان و توجه 
كافى روسا را از جمله مهمترين عوامل رضايت از شغل عنوان كرده اند.

شادترين شغل دنيا انتخاب شد

4 باورهاى اشتباه اما رايج در مورد حيوانات!

عنوان  به  پرنده ها  از  فرهنگ ها  برخى  در   - فراديد 
جانورانى كه زود از خواب پا مى شوند و شادابى دارند 
ياد مى شود. اما پژوهش ها نشان مى دهد كه گونه هاى 
بيدار  خواب  از  مختلف  ساعات  در  پرندگان  مختلف 
البته  مى شوند. بنابراين الزم است از چند باور رايج و 

مشترك بين همه انسان ها رفع ابهام شود.
 

خفاش ها كور نيستند
آن ها  البته  نيست.  هم  حتى ضعيف  خفاش ها  بينايى 
شنوايى فوق العاده قوى دارند. خفاش ها حتى به نوعى 
ردياب صوتى نيز مجهز هستند كه به آن «موقعيت يابى 
پژواكى» گفته مى شود. آن ها از طريق امواج فراصوت را 
توليد كرده و پس از برخورد به شى از موقعيت آن باخبر 
مى شوند. بنابراين خفاش ها براى جلوگيرى از برخورد با 
موانع، شكار و جهت يابى از اين حس استفاده مى كنند 
كه ما انسان ها به طور طبيعى فاقد آن هستيم.از آنجايى 
كه خفاش در شب شكار مى كند، حس بينايى چندان به 

كارشان نمى آيد. 
 

اشك تمساح
از چشم تمساح هنگام خوردن طعمه اشك جارى مى شود 
كه دليل آن نه شادى است و نه ناراحتى. اشك تمساح 
دليل ديگرى  و  است  فيزيولوژيكى   واكنش  تنها يك 
ندارد.اگر كسى به طعنه به شما گفت: «اشك تمساح 
هستيد،  ناراحت  شما  كه  نبوده  اين  منظورش  نريز!» 
بلكه در واقع مى خواهند بگويند: «لطفا ادا درنيار!» اما 
تمساح هاى بيچاره تقصيرى ندارند و اين ذهنيت ما به 
آن ها است، چرا كه اشك ريختن جز واكنش طبيعى 
بدنشان چيز ديگرى نيست.تمساح ها و كروكوديل به 
دليل وجود غدد توليد كننده اشك هنگام خوردن غذا 

اشك مى ريزند.

لجاجت قاطرها
در برخى از فرهنگ ها از قاطرها به عنوان حيوانات لجوج 
استفاده مى شود. گويش وران برخى از زبان ها حتى براى 
ابراز يكدندگى شخصى او را با لجاجت قاطرها مقايسه 
مى كنند. دليلش نيز واضح است: صاحب قاطر هر چه بند 
متصل به قاطر را مى كشد تا آن زبان بسته را به حركت 
درآورد، موفق نمى شود؛ قاطر آن قدر مقاومت مى كند تا 
صاحبش را متقاعد كند! شايد شما خرها را تصور كرده 
باشيد؛ درست است. خرها هم مانند قاطرها لجوج هستند 
و شايد هم كمى خودخواه! اما شايد بايد تجديد نظر كنيد، 

زيرا نه قاطرها و نه خرها چنين خصوصياتى ندارند.
پس چرا چنين تفكرى در مورد آن ها وجود دارد؟ قاطرها 
و خرها حيوانات بسيار باهوشى هستند. آن ها همچنين 
به اصل «صيانت  نفس « اعتقاد راسخ دارند. به همين 
از آن ها كار  تا  دليل به صاحبان خود اجازه نمى دهند 

اضافى بكشند.

خواندنى ها

علم و فناورى

اين لباس خودش را خشك مى كند 

فيلم  در   2015 سال  مكفالى  مارتى  كه  لباسى 
واقعًا  اكنون  بود،  پوشيده   «2 آينده  به  «بازگشت 
ساخته شده است. البته نمونه اوليه آن قبًال ساخته شده 
و قرار است در طى كمپينى منابع مالى براى توليد انبوه 
آن نيز جمع آورى شود. اين كاپشن كه SDJ-01 نام 
دارد، به خاطر مجهز بودن به سيستم چرخش هواى 
داخلى كه فرايند خشك كردن از داخل به سمت بيرون 
را تسريع مى كند، در رده ى فناورى هاى قابل پوشيدن 

قرار داده شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در شرايط عادى 
اين لباس ظرف يك تا دو دقيقه پس از خيس شدن با 
باران يا ريختن مايعى روى آن خشك مى شود. آرون 
كولمن طراح اصلى لباس و تيمش با استفاده از تركيب 
نهايتًا  قوى  فشار  و هواى  مواد ضد آب  از  بى نقصى 

توانستند اين لباس را توليد كنند.
اليه خارجى لباس از نايلون ضد آب و اليه داخلى از 
عايق مصنوعى ساخته از پارچه ى پلى اِستِر پوشانده 
هوا  جريان  تقويت كننده هاى  به عالوه  است.  شده 
وجود  داخلى  و  خارجى  اليه  پارچه  ميان  فضاى  در 
دارند كه كمك مى كند هواى فشارقوى در فضايى 
بسته دائماً جريان داشته باشد و قابليت خشك شدن 

 

را به حداكثر برساند.

نقاشى مفهومى

نقاشي هاي ترکيبي و طنز با اشيا

 بازار مسكن از دو سال گذشته  به طور كلى راكد باقى مانده 
گذارى  اين بخش سرمايه  در  است  و كمتر كسى حاضر 
مسئوالن  كه  است  جايى  تا  مسكن  بازار  ركود  كند.اين 
بخش مسكن بهترين زمان براى خريد مسكن را اكنون 
نتوانسته  تسهيالت مسكن  نرخ  افزايش  و  كرده اند  اعالم 
استان مسكن  ساز  و  ساخت  بررونق  مثبتى  تاثير   چندان 

داشته باشد. 

شرايط كنونى بهترين زمان 
براى خانه دار شدن مردم است 

در  انبوه سازان  و  فعاالن  از  اسدا... سليم» يكى  «مهندس 
عرصه ساخت و ساز مسكن در بيرجند، با اشاره به اينكه 
شرايط فعلى بعنوان بهترين زمان براى خانه دار شدن مردم 
است، به ايسنا گفت: در حالى كه  قيمت مسكن و زمين 
در حال حاضر بسيار مناسب است اما باز درآمد مردم پايين 
به  اشاره  با  ندارند. وى  توان خريد  در حال حاضر  و  بوده 
اينكه افزايش وام مسكن از 35 ميليون تومان تا سقف 50 
ميليون تومان در بيرجند تاثيرى در رونق اين بازارنخواهد 
داشت، اظهار كرد: مدت زمان بازپرداخت 10 تا 12 ساله 
است و متقاضيان بايد بيش از 800 هزار تومان در ماه قسط 
درآمدهاى  كرد:  تاكيد  انبوه ساز  و  فعال  كنند.اين  پرداخت 
مردم در خراسان جنوبى پايين بوده ومردم توان بازپرداخت 
نق  بى رو  با  اينكه  بيان  با  ندارند.سليم  را  تسهيالت  اين 
شدن بازار مسكن حداقل بيش از 100 شغل و حرفه بيكار 
مى شوند، خاطرنشان كرد : وضعيت ركود تا پايان سال آينده 

هم چنان ادامه خواهد داشت.

 بايد فكرى براى بازار مسكن شود

حسن عسكرى يكى از مشاورين امالك در شهر بيرجند با 
اشاره به وضعيت بازار مسكن در بيرجند گفت: اين وضعيت 
از سه سال گذشته بوده و هنوز ادامه دارد و تا پايان سال 
جارى و حتى سال 95 نيز ادامه دارد. وى با اشاره به تاثير 
تاثير  تسهيالت  كرد:   تصريح  مسكن،  خريد  تسهيالت 
زيادى در رونق بازار نخواهد داشت و هر كسى نمى تواند 
از عهده باز پرداخت آن برآيد.يكى از مشاورين امالك در 
بيرجند، با اشاره به اينكه بيكارى مردم به عنوان يكى از 
آسيب هاى ركود بازار مسكن است، خاطر نشان كرد : قشر 

بيكار بوده و چون خريد و فروشى صورت  ازمردم  زيادى 
نمى گيرد بسيارى از مشاورين امالك تعطيل كرده اند.

وضعيت ساخت و ساز  تا
 سال 95 نيز در ركود به سر مى برد

عرصه  در  فعاالن  و  انبوه سازان  از  يكى  مهندس خوشنام 
و  ساخت  وضعيت  گفت:  بيرجند،  در  مسكن  ساخت وساز 
به سرمى برد.  ركود  در  مانند سراسر كشور  استان  در  ساز 
به  بانك مسكن  جديد  تسهيالت  پرداخت  داد:  ادامه  وى 
نظر مى رسد در رونق و تحول بازار مسكن چندان تاثير ى 

نداشته باشد.خوشنام تصريح كرد : در مسكن مهر، قيمت 
زمين از مسكن حذف شد و فقط هزينه ساخت و ساز بايد 
پرداخت مى شداما درتسهيالت جديد چنين چيزى مطرح 
به  فعلى  به شرايط  توجه  با  كرد:  تصريح  است.وى  نشده 
نظر مى رسد ركود بازار مسكن تا پايان سال 95هم ادامه 
داشته باشد.يكى از انبوه سازان و فعاالن در عرصه ساخت و 
ساز مسكن در بيرجند، خاطرنشان كرد: افزايش تسهيالت  
مسكن تاثيرى بر بازار مسكن نخواهد داشت و بايد دولت 

به فكر راه حل باشد.
مسكن  بانك  شعب  امور  سرپرست  پورقربانى»  «محمد 
خراسان جنوبى ، با اشاره به تسهيالت بانك مسكن براى 
رهايى از ركود مسكن، گفت: افزايش تسهيالت را در سه 

مدل  60، 50 و40 ميليون تومان قابل پرداخت  است كه در 
بيرجند به 50 ميليون تومان افزايش يافته است.وى با بيان 
اينكه مى توانيم تسهيالت بيشترى را پرداخت كنيم اما بايد 
بيانديشيم كه مشترى نيز توان پرداخت آن را داشته باشد، 
نشود  مديريت  مسكن  و  عرضه  بخش  اگر  كرد:  تصريح 

افزايش نرخ اجاره بها را خواهد داشت.
پورقربانى، يادآور شد: يكى از آرمان ها ى ما همواره اين بوده 
بر  تا عالوه  انجام دهيم  را  كه در قالب توسعه ملى كارى 
زمينه  اين  در  را   اشتغال  مشكالت  حل  مسكن،  مشكل 
داشته باشيم.وى خاطر نشان كرد: تعداد زيادى از مشاغل 
با ركود مسكن دچار مشكل شده كه با خارج شده از ركود 

مشكالت آنها نيز حل خواهد شد.سرپرست امور شعب بانك 
مشاركت  صورت  در  شد:  يادآور  جنوبى ،  خراسان  مسكن 
تسهيالت  باشد  خانوادگى  صورت  به  اگر  احداث  براى 

ويژه اى را براى آنها خواهيم داشت.

وضعيت بازار مسكن استان متاثر 
از وضعيت بازار مسكن كشور است

مهدى جعفرى، مدير كل  راه و و شهرسازى استان، گفت : 
بررسى هاى ميدانى و گزارشات از سطح استان نشان مى دهد 
كه خريد و فروش مسكن از رونق برخوردار نيست.وى با 
كاهش  گذشته  سال  به  نسبت  مسكن  قيمت  اينكه  بيان 

نداشته است ، يادآور شد: بررسى ها ميدانى و گزارشات  مزيد 
اين است كه قيمت خريد و فروش مسكن نسبت به سال 

گذشته تقريبا ثابت بوده است. 
داليل  به  اشاره  با  استان،  شهرسازى  و  و  كل  راه  مدير 
در  قيمت مصالح ساختمانى  ، گفت :  بازار مسكن  در  ركود، 
انسانى،  نيروهاى  دستمزد  افزايش  خاص،  زمانى  بازه  يك 
 و افزايش هزينه هاى پروانه ساختمان ازجمله داليل ركود 

بازار مسكن است.

ركود و رونق مسكن تابع شرايط اقتصادى است

جعفرى با اشاره به وضعيت مسكن در استان خراسان جنوبى 
نسبت به استا  هاى ديگر از ديدگاه مقوله كيفى سازى، تاكيد 
كرد: كيفيت ساخت و ساز مسكن در استان از جايگاه مطلوبى 
استان  مسكن  بازار  شرايط  به  اشاره  با  است.وى  برخوردار 
نسبت به ساير استان ها، گفت: ركود و رونق مسكن منحصر 
به استان خاصى نيست و تابع شرايط اقتصادى است.مدير كل 
 راه و و شهرسازى استان، تاكيد كرد: با توجه به قيمت مسكن 
در استان، تسهيالت پيش بينى و ابالغى تقريبا مناسب بوده و 
خانواده ها با مقدارى پس انداز و بهره بردارى از اين تسهيالت 

مى توانند صاحب مسكن شوند.

31 هزار واحد مسكونى سهميه مسكن مهر استان

جعفرى با اشاره به سهميه مسكن مهر در استان، ادامه داد: 
حدود 31 هزار واحد مسكونى بوده كه با احتساب بعد خانوار 
متوسط استان 4 نفر، ميزان جمعيت بهره مند از مسكن مهر 
با مقايسه  اينكه  بيان  با  حدود 124 هزار نفر مى شوند.وى 
اين عدد و جمعيت استان حدود 20 درصد جمعيت استان از 
مسكن مهر، بهره مند شده اند ، يادآورشد: سهميه مسكن مهر 
استان 31 هزار واحد مسكونى بوده كه تاكنون حدود 267000 
واحد مسكونى به اتمام رسيده و تحويل متقاضيان شده است.

وى خاطر نشان كرد : تعداد 4200 واحد عمليات اجرايى آن 
باقى مانده كه عمليات اجرايى آن تا سال آينده به اتمام خواهد 
رسيد.اگرچه حال و روز اين روزهاي بازار مسكن نسبت به 
سال گذشته بهتر است، اما سايه ركود همچنان بر اين بازار 
سنگيني مي كند. اوضاع بازار مسكن طي سه فصل پاياني 
سال گذشته بدون تغيير قيمت و رونق بازار مسكن به پايان 

رسيد و ديگر نوسانات قيمت مسكن را شاهد نيستيم.

خواب بلند زمستانى بازار مسكن در استان ادامه دارد

با حضور آقاى دكتر همراز
متخصص داخلى همه روزه از ساعت 

6 شب الى 12 شب/ خانم دكتر 
سجادى نژاد متخصص جراحى گوش 

و حلق و بينى و جراحى زيبايى 
پنجشنبه ها  از ساعت 6 شب الى 

8 شب / آقاى دكتر دهقانى جراح و 
دندانپزشك روزهاى سه شنبه
 از ساعت 7 شب الى 9 شب

آقاى دكتر محمدى زاده دندانپزشك 
فعال مى باشد. 32431932

دارالشفاء امام جعفر صادق (ع) 
مسجد توحيد

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

09153623627 - 05632211244-32232039

نشانه هاى اوليه مسموميت با گاز سمى مونوكسيدكربن عبارتند از : خواب آلودگى ، ضعف ، كرختى بدن 
سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه

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

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

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: 09304008603

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

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

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

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

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

  3 2236030  - 09151605216

ايزوگـام سليمانــى 

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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توصيه هايى براى موفقيت افراد دوركار

اگر مى خواهيد در كار حرفه اى تان موفق باشيد بايد 
خانم  يك  مثل  نيست  قرار  كنيد.  مديريت  را   زمانتان 
خانه دار سه چهارم وقت روزانه تان را به خانه دارى 
و  نكنيد  با كارهاى جزئى خسته  را  بگذرانيد. خودتان 
گردگيرى خانه را به هفته اى يك بار در هفته خالصه 
كنيد. انرژى تان را بيشتر صرف همسر و فرزندانتان كنيد 

و ساعاتى را به كار خودتان اختصاص دهيد.
با  خود  اى  حرفه  فعاليت  با  رابطه  در  اول  درجه  در 
همسر و فرزندانتان صحبت كنيد. الزم است اطرافيان 
و همسايه  دوستان  و  درجه يك  و حتى خويشاوندان 
روزانه  وقت  از  ساعاتى  كه  بدانند  شما  نزديك  هاى 
شما صرف كار حرفه اى تان مى شود. بايد مشخص 
كنيد چه ساعاتى از روز به كار حرفه اى تان مشغوليد 
ياد  بايد  هم  شما  كودك  نشوند.  شما  وقت  مزاحم  تا 
بگيرد كه مادرش فردى شاغل است، نه خانه دار! هر 
شب برنامه اى شامل كارهايى كه بايد در خانه انجام 
شود و امور مربوط به رسيدگى به فرزندان و كارهاى 
و  كنيد  تهيه  اى خود  وظايف حرفه  و  منزل  از  خارج 
بندى  دسته  را  كارها  بسپاريد.  همسرتان  به  را   برخى 
و اولويت بندى و كارهاى غيرضرورى را حذف كنيد. 
كارهاى زمان برى را كه از عهده ديگران نيز بر مى آيد، 
به آنها واگذار كنيد. مثال مى توانيد در هفته خدمتكارى 
استخدام كنيد تا تمام منزل را تميز كند. حضور شما در 
خانه به اين معنى نيست كه حتما بايد فرزندانتان هم در 
خانه باشد. اگر درآمد شما كم است و با سپردن كودكتان 
به مهد چيزى از درآمدتان باقى نمى ماند بهتر است 
آموزش  و  تربيت  به  هم  تا  كنيد  تنظيم  را  ساعاتتان 
فرزندتان و هم به حرفه تان برسيد اما اگر درآمد بااليى 
داريد، مى توانيد فرزندتان را به مهد بسپاريد تا هم او 

احساس تنهايى نكند.

جوان ثروتمند و پند عارف

جوان ثروتمندى نزد عارفى رفت و از او اندرزى براى 
زندگى نيك خواست.

چه پرسيد:  و  برد  پنجره  كنار  به  را  او   عارف 
روند  مى  و  آيند  مى  كه  هايى  آدم  بينى؟گفت:   مى 

و گداى كورى كه در خيابان صدقه مى گيرد
بعد آينه بزرگى به او نشان داد و باز پرسيد: در آينه 

نگاه كن و بعد بگو چه مى بينى؟
گفت: خودم را مى بينم!

عارف گفت: ديگر ديگران را نمى بينى!
ساخته اوليه  ى  ماده  يك  از  دو  هر  پنجره  و   آينه 

شده اند : شيشه اما در آينه اليه ى نازكى از نقره در 
پشت شيشه قرار گرفته و در آن چيزى جز شخص 

خودت را نمى بينى.
اين دو شى شيشه اى را با هم مقايسه كن:

وقتى شيشه فقير باشد، ديگران را مى بيند و به آن ها 
احساس محبت مى كند.

شود،  مى  پوشيده  ثروت)  (يعنى  جيوه  از  وقتى  اما 
دارى  ارزش  وقتى  تنها  بيند  مى  را  خودش  تنها 
جلو  از  را  اى  جيوه  پوشش  آن  و  باشى  شجاع   كه 
را  ديگران  بتوانى  ديگر  بار  تا  بردارى،  هايت  چشم 

ببينى و دوستشان بدارى.

انديشيدن همانند ديدن نيست زيرا گاهى 
چشمها دروغ مى نماياند اما آن كس كه 

از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نمى كند.

بسان رود كه در شيب صخره 
سر به سنگ مي زنه رونده باش

 اميد هيچ معجزه اي ز مرده نيست.

با عشق اگرچه سوى هم آمده ايم
بغضيم كــه در گلـــوى هم آمده ايم
ما چون دو قطار روى يك ريل ولى
افسوس كه روبروى هم آمده ايم !

آنجا كه بايد سخن درست گفت، 
در خاموشى خيرى نيست چنانكه 

در سخن نا آگاهانه نيز خيرى نخواهد بود .

با مردم  آنگونه معاشرت كنيد 
كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند

 و اگر زنده مانديد با اشتياق سوى شما آيند

نمى خواهيم چشم مان را روى واقعيت ببنديم و كارى به 
دنيايى كه دلخورى، عصبانيت و حتى قهر جزئى انكارناپذير 
از آن است نداشته باشيم. اصال چطور مى شود مرد و زنى از 
دو خانواده، دو فرهنگ و حتى دو شهر متفاوت در كنار هم 
قرار گيرند و در هيچ موردى اختالف نظر نداشته باشند؟ با 
اين وجود آنچه ميان زوج هاى موفق و آنهايى كه پايه هاى 
ايجاد مى كند، مهارت  زندگى شان سست مى شود تفاوت 

كنار آمدن با اين تفاوت ها و كم كردن فاصله هاست.
همه را خبر نكنيد

صداى تان را پايين بياوريد. مى دانيم كه عصبانى هستيد و 
گاهى كنترل خودتان، براى تان سخت مى شود اما باور كنيد 
اگر شمرده و آرام صحبت كنيد، بهتر شنيده مى شويد و تاثير 
شبيه تر به آنچه مى خواهيد را روى همسرتان مى گذاريد. 
كردن،  بيداد  و  داد  كردن صدا،  بلند  مثل  راهكارهايى  از 
جلب كردن توجه همسايه ها يا حمله كردن به همسرتان 
به عنوان روش هايى براى كنترل او استفاده نكنيد. شما قرار 
نيست سلطان اين خانه باشيد و همسرتان را كنترل كنيد، 
بلكه براى خوشبخت بودن در كنار او، بايد راهكارى ميانه 
را براى وضع كردن قانون هاى زندگى تان پيدا كنيد و با 
روش هايى مشابه كه رفتن از آنها اصطكاك ميان تان را 
بيشتر نمى كند، به سمت اهداف مشترك تان حركت كنيد. 

آنچه براى رسيدن به اين منظور نياز داريد، قبل از هر چيز، 
پيدا كردن زبانى مشترك براى گفت وگوست. زبانى كه نه با 
فرياد، بلكه با به دست آوردن شناخت بهترى از همسرتان، 

نيازها و انتظاراتش مى توانيد براى گفت وگو انتخاب كنيد.
نبش قبر نكنيد

شايد شما روزهاى سختى را پشت سر گذاشته باشيد و هزار 
و يك اتفاق ناخوشايند قبال در زندگى شما ، هر دوى تان را 
آزار داده باشد، اما امروز كه به خاطر موضوعى خاص با هم 
دچار اختالف شده ايد، حق نداريد همه مشكالت كهنه را 
نبش قبر كرده و با دوباره مطرح كردن شان حل مشكل 

فعلى را هم دشوار كنيد. 
شما بايد آنچه در هر زمان باعث آزار تان مى شود را، در زمان 
خود حل وفصل كنيد و حتى اگر فراموشش نمى كنيد، راهى 
براى بخشيدن و عبور از آن پيدا كنيد تا وقت و بى وقت 
سر بيرون نزند و دوباره مايه آزار تان نشود.در بحث هايى كه 
امروز ميان تان مطرح مى شود، شما بايد تنها موضوع فعلى 
را محور گفت وگو قرار دهيد و با مطرح كردن موضوعات 
كهنه، بحث را به كالف سردرگمى كه پيدا كردن نقطه 
شروع و پايانش آسان نيست تبديل نكنيد. پس به اين قانون 
وفادار باشيد و تنها درمورد موضوعى كه در همان لحظه 

آزارتان مى دهد، بحث كنيد.

قانون هاى هميشگى را رعايت كنيد
قرار نيست حتى آزاردهنده ترين بحث كه به شما انگيزه چند 
ساعت گپ نزدن با همسرتان را داده، قانون هاى ساده اما 

بااهميتى كه در خانه تان وجود داشته را زير سوال ببرد. 
حتى اگر با تمام وجود از همديگر دلخوريد، باز هم بايد 
به روال هر روز شام و ناهار بخوريد و سر ميز غذا حاضر 
شويد.حتى اگر هنوز همسرتان را به خاطر كارى كه كرده، 
نبخشيده ايد و حق را تمام و كمال از آن خود مى دانيد، باز 
هم نبايد بى سالم با هم روبه رو شويد و بى خداحافظى خانه 
را ترك كنيد. اين قانون هاى به ظاهر ساده هر روزه، زندگى 
مشترك تان را سرپا نگه مى دارند، پس حتى يك روز هم 
از هم  گرچه حسابى  نرود  يادتان  نگذاريد.  پا  زير  را  آنها 
دلخوريد، اما هنوز هم زير يك سقف زندگى مى كنيد و 

برنامه اى براى ترك خانه مشترك تان هم نداريد.
بگوييد و بشنويد

اگر شما در دعواها متكلم وحده هستيد و تنها خودتان را با 
بى وقفه حرف زدن خالى مى كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد 
به سرانجام خوبى  كه بحث هاى ميان شما و همسرتان 
هرچه  و  هستيد  شنونده  فقط  اگر  ديگر،  از طرف  برسد. 
كه همسرتان داد و فرياد مى كند، يك كلمه هم به زبان 
رفتار تان  كه  باشيد  داشته  انتظار  نبايد  هم  باز  نمى آوريد، 

اوضاع را بدتر نكند. حق و البته وظيفه شما و همسرتان 
است كه در بحث هاى زن و شوهرى، به يك اندازه از خود 
دفاع كنيد يا درباره سوءتفاهم هاى ايجاد شده به هم توضيح 
دهيد.اما اگر احساس مى كنيد ادامه دادن بحث تنها اوضاع 
را بدتر مى كند و عصبانيت شما كار را به جاى ناخوشايندى 
مى كشاند، با هم در اين مورد كه بحث را به زمان بهترى 
موكول كنيد به توافق برسيد. مى توانيد چند ساعت بعد و 
حتى چند روز بعد در مكانى امن و آرامش بخش پاى ميز 
مذاكره بنشينيد و با يك گفت وگوى منطقى، امكان رسيدن 

به نتيجه بهتر را فراهم كنيد.
آسمان و ريسمان نبافيد

يكى از عادات مخرب اما رايجى كه بسيارى از زوج ها هر 
روز يا هر هفته پايش را به زندگى شان باز مى كنند، تعميم 
دادن اشتباهات فرد مقابل است. اگر شما هم از آن دسته 
 زن و شوهرهايى هستيد كه با ديدن يك اشتباه عبارت 
«تو هميشه...»، «تو هيچ وقت...» را به زبان مى آورند، بايد 
بدانيد كه خيانت بزرگى به زندگى تان مى كنيد كه رابطه شما 
را تهديد مى كند. اين عبارت ها كه دعوا را به اوج مى رساند 
كردن  رفتار  درست  براى  همسرتان  تالش هاى  همه  و 
جدى صدمه اى  مى تواند  مى برد،  زيرسوال  را  گذشته   در 

به رابطه شما بزند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و كاروانى آمد پس آب آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده اين يك پسر است 
و او را چون كااليى پنهان داشتند و خدا به آنچه مى كردند دانا بود. سوره يوسف, آيه 19

حديث روز  

هيچ ثروتى چون عقل و هيچ فقرى چون نادانى نيست ، هيچ ارثى چون ادب  ، و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست .
 امام على (ع)

سبك زندگى

روى پل هاى پشت سرتان اسيد نپاشيد

                        

352879614
978614523
416352879
587921346
263485197
194736258
741568932
629142785
835297461

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 3405 طراح: نسرين كارى

31

2394

9428

8635

2918

5473

8943

3785

52

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

خريد گل نرگس به صورت  كلى
09158872006

به يك نفر كارگر ساده براى كار 
در كارگاه mdf نيازمنديم.

09155626909

به يك خانم (ترجيحا جوان) براى 
نگهدارى بچه در منزل نيازمنديم.
32237291 - 09364651698

به تعدادى چرخكار و يك 
نفر استادكار براى كار در 
توليدى پوشاك نيازمنديم.
09151637348 - مقدم 

32227338

شركت پخش مواد غذايى 
براى تكميل كادر فروش خود به 

تعدادى ويزيتور مجرب و باسابقه  
با حقوق ثابت و پورسانت عالى 

نيازمند است. 
پخش كننده محصوالت: پارميدا ، هوم 

كر، بارلى ، عطايا ، زغال قالب و ...

09379862642

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

فروش منزل وياليى جنوبى  273 متر مربع 
زمين ،  240 زيربنا  فى: 360 تومان   
 معلم 7- پالك 34      09155620967

مغازه تجارى به مساحت 60 متر واقع در 
ميدان امام خمينى كوچه بانك صادرات 

مركزى اجاره داده مى شود. فى: 600 تومان 
 09155620967 - 32226351

فروش مغازه كفش فروشى 
واقع در راسته بازار با اجاره عالى 
mdf دو طبقه ، دكوراسيون تمام 

 و اجناس جديد
 نقد و اقساط يا معاوضه با خودرو

09156671251

استــاپ
شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1

امالك پايتخت ايوبى

خيابــان رســالت / رســالــت 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

به دليل تعدد شعب كافه ديدار 
با سه سال سابقه كار واقع در 
خيابان غفارى - انتهاى ياس 

پالك 20 با كليه امكانات 
واگذار مى گردد. ضمنا آموزش كار 
در كافه به مدت يك هفته رايگان 

به متقاضى داده مى شود.
09353837093- باغبانى

فروش 206 دلفينى ، مدل 85 
يا معاوضه 

بيمه كامل و الستيك 100 
درصد ، گلگير و كاپوت رنگ 

دارد، بيمه تا برج 5 از نظر فنى 
و زيرپا سالم  فى: 16/500

09155629331

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز مغازه پوشاك فروشى واقع در بازار به دليل 
تغيير شغل به فروش مى رسد.

32226266 - 09151636733

فروش دفتر دكوراسيون 
داخلى با موقعيت عالى

09355889457 

فروش زمين موسوى به متراژ 

160 متر  با موقعيت عالى  

از قولنامه هاى موسوى

  همراه: 09151601023 
كافى نت با موقعيت عالى با 

قيمت وسايل واگذار مى شود.
09158612687

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

فروش زمين كارگاهى 
به متراژ 500 متر 
با سند ششدانگ

09155611896

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

تعمير لوازم گازسوز ، آبگرمكن  
پكيج و ...

09150570409 - رجبى

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

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

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

اجراى پيچ و رولپالك
09156694379

 موذن

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى
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ايستگاه سالمت

حوادث

معرفى برترين تنيس بازان مسابقات 
قهرمانى هفته وحدت در بيرجند

گفت:  جنوبى  خراسان  پينگ پنگ  هيئت  رئيس 
مسابقات تنيس روى ميز قهرمانى گراميداشت هفته 
و  برگزار  رده سنى  پنج  در  بيرجند  وحدت شهرستان 

برترين ها تجليل شدند.
كرد:  اظهار  فارس  با  گفت وگو  در  حميدى  عليرضا 
طاهرى  مصطفى  مسابقات  خردساالن  سنى  رده  در 
قهرمان شد، سيد سپهر عندليب نايب قهرمانى را از آن 
به طور  عباسپور و حسين خزاعى  عليرضا  خود كرد، 
يادآور  گرفتند.حميدى  قرار  سوم  جايگاه  در  مشترك 
شد: اميرحسين عباسپور در رده سنى اميدهاى مسابقات 
تنيس روى ميز شهرستان بيرجند قهرمان شد، على 
خشى در رده دوم ايستاد، آرمين عبدالهى و عماد ايوبى 
خاطرنشان  آوردند.وى  بدست  را  مشترك  سوم  مقام 
كرد: در رده سنى نونهال مسابقات قهرمانى تنيس روى 
ميز شهرستان بيرجند پويا احرارى بر سكوى نخست 
حسين  شد،  نايب قهرمان  يعقوب نژاد  حسين  ايستاد، 
رضايى و امير حسين بشيرى زاده به مقام سوم مشترك 
دست يافتند.رئيس هيئت پينگ پنگ خراسان جنوبى 
گفت: در رده سنى نوجوانان مسابقات عليرضا تهورى 
رتبه نخست را بدست آورد، حامد سورگى نايب قهرمان 
شد، آرمين زمانى پور و اميرعلى چهكندى نژاد مقام سوم 
افزود: در رده سنى  را كسب كردند.حميدى  مشترك 
جوانان مسابقات قهرمانى تنيس روى ميز شهرستان 
بيرجند محمد حسين خليلى بر سكوى نخست ايستاد، 
مهدى عشقى  نايب قهرمانى را به دست آورد، سامان 
سوم  رده  در  مشترك  طور  به  وداد  مهدى  و  حائرى 

قرار گرفتند.

برترين هاى مسابقات جشنواره بازى هاى 
بومى محلى زيركوه تجليل شدند

و  بومى  بازى هاى  و  روستايى  ورزش  هيئت  دبير 
محلى خراسان جنوبى گفت: جشنواره بازى هاى بومى 
محلى بهمن آباد زيركوه در پنج رشته ورزشى برگزار و 

برترين  ها تجليل شدند.
عليرضا چاجى افزود: در اين جشنواره 100 ورزشكار در 
رشته هاى طناب كشى، تنيس روى ميز، دو و ميدانى و 
دارت در روستاى بهمن آباد شاسكوه زيركوه با يكديگر 

به رقابت پرداختند.

برترين هاى مسابقات گلف قهرمانى 
خراسان جنوبى معرفى شدند

رئيس هيئت گلف خراسان جنوبى گفت: مشمولى مقدم 
به  استان  گلف  قهرمانى  مسابقات  آقايان  بخش  در 
بانوان  نخست  سكوى  بر  محمدى  و  رسيد  برترى 

ايستاد.
مريم بهدانى اظهار كرد: در اين مسابقات 15 گلف باز 
آزادى  ورزشى  استاديوم  چمن  زمين  در  خانم  و  آقا 

بيرجند با يكديگر به رقابت پرداختند.

خطر رژيم الغرى با چاى سبز

مراقبت از مو در سرما

 براى اين كه زيبايى موهايتان را در فصل سرد 
تارهاى  اين  ندهيد و سالمت  از دست  زمستان 
ارزشمند به خطر نيفتد، اين كارها را در فصل سرما 

فراموش نكنيد. 

  ويتامين E خونرسانى به پيازچه را قوت مى بخشد. 
بنابراين خيلى خوب است كه در رژيم غذايى خود 
بگنجانيد كه حاوى  نيز  را  و خوراكى هايى  مواد 
اين ماده معدنى هستند. سبزيجاتى چون اسفناج 
و كلم پيچ، ميوه هايى مثل كيوى و انبه، دانه ها و 

مغزهايى مثل بادام و حتى روغن هايى مثل روغن 
 آفتابگردان سرشار از ويتامين E هستند. 
فايده ژله براى بچه ها

 يك متخصص تغذيه گفت: ژله خاصيت پروتينى 
دارد و افراد در حال رشد مى توانند آن را به صورت 

دسر يا ميان وعده مصرف كنند.
پروتئين  اينكه  به  اشاره  با  سيد مرتضى صفوى 
ژله براى كودكان و نوجوانانى كه در دوران رشد 
هستند، مفيد است، اظهار كرد: مصرف ژله براى 
مادران باردار و شيرده مفيد و بالمانع است و تنها 

افراد مبتال به ديابت بايد در مصرف ژله احتياط 
وزن  افزايش  بر  تاثيرى  ژله  داد:  ادامه  كنند.وى 
ندارد، اما حاوى قند است بنابراين توصيه مى شود 
كمتر مصرف شود و تنها ضرر آن براى كودكان 

كاهش اشتهاى آن ها است.

خطر رژيم الغرى با چاى سبز

  يك محقق طب سنتى گفت: خيلى از خانم ها 
به خاطر الغر شدن به خوردن بيش از حد چاى 
سبز روى مى آورند، همين امر احتمال ابتالى آنها 
به كم خونى را بيشتر مى كند، چرا كه خوردن چاى 
سبز به طور مداوم و بالفاصله بعد از غذا مانع از 

جذب آهن در بدن مى شود.
 وى در مورد شايع بودن كم خونى در خانم ها 
نسبت به آقايان اظهار كرد: اين بيمارى در خانم ها 
بيشتر از آقايان ديده مى شود كه يكى از مهمترين 
در  ماهانه  عادت  مكرر  خونريزى هاى  آن  دليل 
خانم ها است كه بايد در مقابل با مصرف غذا هاى 

 آهن دار جبران شود.
چرا معده صداهاى ناهنجار

 توليد مى كند ؟

 صداهاى ناهنجار معده كه از معده و روده كوچك 
سرچشمه مى گيرد مى تواند با بررسى دقيق تر در 
نحوه عملكرد سيستم گوارش توضيح داده شود  

حركت عناصر و اجزاء جامد و مايع همچنين گازها 
 و هواى ايجاد شده اين صداها را توليد مى كنند . 
 همانطور كه همه اين مواد تحت فشار قرار مى گيرند 
و براى هضم بهتر به سمت پايين دستگاه گوارشى 
حركت مى كنند هوا و گازهاى موجود نيز فشرده 
مى شوند و صدايى را ايجاد مى كنند كه ما قادر به 

شنيدن آن ها هستيم .
صداهاى ناهنجار معده مى توانند در تمامى اوقات 
رخ دهند و اين امر فقط به زمانى كه ما گرسنه 
هستيم منحصر نمى شود . اما اگر مواد غذايى در 

معده يا روده كوچك وجود داشته باشد اين صداها 
آرام تر به گوش مى رسند .اين امر مانند حركت 
يك جفت كفش ورزشى بر يك حوله است كه 
حوله باعث مى شود كه صداى كفش آرام تر به 

گوش برسد .
 

قاتلى كه تا 2050 از سرطان
 سبقت مى گيرد!

تا سال 2050  نتايج يك بررسى نشان مى دهد 
از  بيش  مى توانند  دارو  به  مقاوم  عفونت هاى 

سرطان قربانى داشته باشند.
است  آمده  بررسى  اين  در  (ايسنا)،   گزارش  به 
تعداد  نشود  اتخاذ  الزم  اقدامات  صورتيكه  در 
دارو  به  مقاوم  عفونت هاى  دليل  به  كه  افرادى 
تا سال 2050 جان خود را از دست مى دهند از 
بيمارى سرطان پيشى مى گيرد.به گزارش  انواع 
فاكس نيوز، به گفته متخصصان دست يافتن به 
پيشرفت هاى علمى ارزشمند است اما تبديل آن ها 
مردم،  عموم  مصرف  براى  مناسب  داروهاى  به 
توليد  همچنين  است.  بسيارى  اقدامات  نيازمند 
داروهاى آنتى بيوتيك به طور كلى سود خوبى را 

براى شركت هاى توليد كننده به دنبال ندارد.

H1N1 نسخه اوراسيايِى
تهديدى براى انسان

ويروس هاى  كه  دادند  هشدار  چينى  پزشكان 
 (EAH1N1) خوكى  آنفلوآنزاى  اوراسيايى 
ممكن است بيشترين تهديد همه گيرى را به همراه 
 EAH1N1 آنفلوآنزاى  ويروس  باشند.  داشته 
شبه آنفلوآنزاى مرغى كه از سال 1979  در ميان 
خوك ها شيوع داشته، اين ويژگى را پيدا كرده كه 
آلوده كند و ممكن است در ميان  نيز  را  انسان 
ويروس هاى آنفلوآنزايى كه در حال حاضر در ميان 
حيوانات وجود دارند بيشترين تهديد براى همه گير 

شدن را به دنبال داشته باشد.

جراحان دانشگاه علوم پزشكى شيراز موفق شدند بدون بيهوشى، تومور مغزى بيمار 32 ساله را جراحى كنند.به گزارش ايسنا، دكتر آرش صفاريان، استاديار جراحى مغز 
و اعصاب دانشگاه علوم پزشكى شيراز، درباره خصوصيت اين عمل جراحى افزود: با توجه به اينكه اين تومور در ناحيه تكلم بيمار بود، بايد وضعيت لحظه به لحظه عمل 

جراحى از نظر سالمت ناحيه تكلم مغز مورد بررسى دقيق قرار مى گرفت.  وى  اضافه كرد: انجام اين عمل در جنوب كشور، سابقه نداشته است.

جراحى تومور مغزى بدون بيهوشى در شيراز

اختالفات ملكى منجر به قتل 
جوان عشايرى در دير شد

از  ناشى  خونين  نزاع  قربانى  عشاير  ساله   22 جوان 
اختالف ملكى در دير شد.

يك منبع آگاه  در دير،گفت: جوان 22 ساله عشايرى 
روستاى  در  ملكى  اختالفات  اثر  بر  بنام (حسن- ق) 
كورك از توابع بخش مركزى شهرستان دير، توسط 

فردى  بنام (م- م) به ضرب گلوله به قتل رسيد.
وى اظهار كرد: مقتول 33 ساله ديرى با ادعاى اينكه 
عشاير در ملك وى سكنى گزيده اند با اسلحه شكارى 
خود به چراگاه عشاير رفته و بعد از مشاجره لفظى با 
شليك يك گلوله از اسلحه شكارى خود اين جوان را 

به قتل مى رساند.

نجات 6 تن از چنگ قاتل نامرئى  
ايمنى  خدمات  و  آتش نشانى  سازمان  سخنگوى 
شهردارى تهران از نجات 6 تن از چنگال قاتل خاموش 
خبر داد.سيدجالل ملكى گفت: در ساعت 6:51 صبح، 
از وقوع گازگرفتگى در  تماس هاى شهروندان حاكى 
يكى از ساختمان هاى مسكونى منطقه تهرانسر بود كه 
بالفاصله ستاد فرماندهى ، آتش نشانان ايستگاه 104 را 
به محل حادثه اعزام كرد.وى با بيان اينكه محل حادثه 
يك ساختمان 5 طبقه 10 واحدى بود افزود: آتش نشانان 
6 تن از ساكنان اين واحد مسكونى شامل 2 زن، 2 مرد 
و 2 كودك بودند كه آنان را به عوامل اورژانس تحويل 
دادند كه 2 زن به دليل باال بودن ميزان مسموميت به 

مراكز درمانى انتقال داده شدند.

 سانحه رانندگى براى 2 قارى 
بين المللى در جاده مشهد

قاريان  عباسى»  «حميدرضا  و  شاكرنژاد»  «حميد 
سانحه  در  گذشته  روز  بامداد  كشورمان  بين المللى 
رانندگى مصدوم شدند. «حميد شاكرنژاد» و «حميدرضا 
عباسى» از قاريان بين المللى قرآن كريم در حال بازگشت 
از داورى مسابقات قرآن كريم در استان سمنان به سمت 
مشهد دچار سانحه شده و حال عمومى اين دو عضو 
جامعه قرآنى وخيم گزارش شده است.حميد شاكرنژاد 
دچار شكستگى از چند ناحيه شده و هم اكنون در اتاق 
عمل در بيمارستان 22 بهمن نيشابور است. حميدرضا 
عباسى نيز در وضعيت مناسبى قرار ندارد و به دليل 

وخامت اوضاع جسمى به مشهد اعزام شده است.

كشف كاالي قاچاق در«طبس»
فرمانده انتظامي شهرستان طبس از توقيف محموله 

كاالي قاچاق در اين شهرستان خبر داد. 
خبر  اين  تشريح  جالليان»در  سرهنگ«محسن 
بند»هنگام  بازرسي«ناي  و  ايست  گفت:مأموران 
اتوبوس  دستگاه  يك  به  عبوري  محورهاي  كنترل 
اسكانيا مشكوك و خودرو را به الين بازرسي هدايت 

كردند.
وي اظهار كرد:مأموران در بازرسي از خودرو 75ثوب 
البسه و پوشاك خارجي فاقد مجوز حمل كشف كردند 
كشف  قاچاق  كاالهاي  ريالي  ارزش  كارشناسان  كه 
شده را 150ميليون ريال برآورد كردند و در اين رابطه 

متهم دستگير و روانه دادسرا شد. 

 سواري سمند با 51 تخلف 
حادثه ساز

رئيس پليس راه استان از توقيف يك دستگاه سواري 
سمند با خالفي 38ميليون و 330هزار ريال و 51 تخلف 
حادثه ساز خبر داد. سرهنگ«حسين رضايي»گفت:در 
راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران 
پليس راه «بشرويه» هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
يك دستگاه خودروي سمند را جهت بررسي مدارك و 
استعالم از وضعيت خودرو متوقف كردند. وي افزود:در 
خودرو  اين  كه  شد  گرفته،مشخص  صورت  استعالم 
داراي38ميليون و330هزار ريال جريمه پرداخت نشده 
و 51 تخلف حادثه ساز است. خودرو براي پرداخت ديون 

دولتي و سير مراحل قانوني به پاركينگ منتقل شد.

آدرس : نبش غفارى 4       
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خريد و  فروش  انواع قالب بتن 

   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
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اهداى كمك هاى مقام معظم رهبرىراه اندازى موزه افتخارات دفاع مقدس ورزش و جوانان در استان 
 به مدارس شهرستان زيركوه

تسنيم- مدير آموزش و پرورش شهرستان زيركوه از 
معظم  مقام  حمايتى  كمك هاى  بسته  ادامه  تحويل 
رهبرى به مدارس شبانه روزى محروم اين شهرستان 
مرزى در روز ميالد حضرت محمد(ص) و امام جعفر 
صادق(ع) خبر داد. مهدى پور اظهار كرد: اين كمك ها 
كه شامل مواردى از قبيل نئوپان، تخت، تشك و ملحفه 
است در بين مدارس شبانه روزى حاجى آباد، زهان، آبيز 
و شاهرخت توزيع شد. وى افزود: تعميرات عمرانى شامل 
سيستم گرمايشى، حصاركشى و محوطه سازى جزو اين 

بسته حمايتى به شهرستان زيركوه است. 

13 ميليون ليتر نفت گاز در بازارچه هاى 
مرزى خراسان جنوبى توزيع شد

مهر- مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
خراسان جنوبى از عرضه بيش از 13 ميليون ليتر نفت 
بازارچه هاى مرزى استان خبر داد. اصغرى در  گاز در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه اجراى طرح توزيع سوخت 
در مناطق مرزى استان از ارديبهشت ماه به اجرا در آمده 
است، عنوان كرد: از ابتداى اجراى طرح تا پايان آذرماه 
13 ميليون و 448 هزار و 600 ليتر نفت گاز سهميه 
به  اشاره  با  وى  است.  رسيده  فروش  به  مرزنشينان 
فروش هفت ميليون و 714 هزار ليتر نفت گاز سهميه 
مرزنشينان در بازارچه مرزى ماهيرود در آذرماه بيان كرد: 
اين ميزان سوخت بين ساكنين در شعاع 20 كيلومترى 
مرز توزيع شده است. وى در ادامه از كاهش 10 درصدى 
مصرف نفت گاز در بخش حمل ونقل طى مهر ماه و آبان 
ماه در استان خبر داد و افزود: اين كاهش را پس از دو 
ماه از اجراى طرح فروش نفت گاز در بخش حمل ونقل 

شاهد بوده ايم.

تمديد مهلت اعتبار 
كارت هاى الكترونيك مرزنشينان 

تسنيم- رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، 
معدن وتجارت خراسان جنوبى گفت: به منظور جذب 
سهميه ارزى امسال و كمك به معيشت مرزنشينان 
اعتبار كارت هاى مرزنشين ها به درخواست متقاضيان 
تا پايان اسفند ماه به مدت 3 سال تمديد شد. رئوفى 
فرد در بازديد از روند اجراى كارت هاى الكترونيك 
كرد:  اظهار  بيرجند  در  جنوبى  خراسان  مرزنشينان 
مى  ساله  سه  قانون  اساس  بر  ها  كارت  اين  تمديد 
باشد كه دارندگان كارت الكترونيك مرزنشينان ساكن 
سربيشه،  درميان،  نهبندان،  مرزى  هاى  شهرستان 
مراجعه  با  بايد  شده  تعيين  مهلت  پايان  تا  زيركوه  
به دفاتر پيشخوان دولت محل سكونت شان اقدام به 

درخواست تمديد سه ساله كنند. 

نزاع در خراسان جنوبى
 4.2 درصد افزايش يافت

از  جنوبى  خراسان  قانونى  پزشكى  مديركل  مهر- 
طى  استان  در  نزاع  معاينات  درصدى   4.2 افزايش 
قبل  مشابه سال  مدت  به  نسبت  گذشته  ماه  هشت 
تعداد  مدت  اين  در  كرد:  اظهار  محمدزاده  داد.  خبر 
دو هزار و 454 معاينه نزاع در پزشكى قانون خراسان 
جنوبى انجام شده است.وى همچنين از مصدوميت 
خراسان  رانندگى  تصادفات  در  نفر   231 و  هزار  دو 
جنوبى خبر داد و گفت: اين تعداد نيز نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 3.1 درصد كاهش داشته است. 

حمل 222 هزار تن زغال سنگ 
در راه آهن شرق 

تسنيم- مديركل راه آهن شرق گفت: در 9 ماهه اول 
امسال 221 هزار و 540 تن زغال سنگ در راه آهن 
شرق حمل شده كه نسبت به مدت مشابه سال 1393 
بالغ بر 16 درصد رشد دارد. اقبالى اظهار كرد: دراين 
مدت ميزان بار ناخالص حمل شده در اين منطقه 5 
ميليارد و 41 ميليون و 15 هزار و 490 تن كيلومتر بوده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه معادل 
4 ميليارد و 578 ميليون و 271 هزار و 780 تن كيلومتر 

بوده، از رشد 10 درصدى برخوردار است.

برپايى نمايشگاه عكس و پوستر 
«سناريوى نفوذ» در بيرجند

ايسنا- نمايشگاه عكس و پوستر «سناريوى نفوذ» به 
مناسبت گراميداشت حماسه 9 دى با حضور جانشين 
شوراى  رئيس  و  كشور  دانشجويى  بسيج  سياسى 
گشايش  جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات  هماهنگى 
يافت. اين نمايشگاه شامل؛ 70 پوستر در بخش هاى 
است.  نوجوان  و  و حوزه كودك  نفوذ  استكبارستيزى، 
اكران فيلم، نشست هاى تخصصى، سخنرانى و مناظره 
از ديگر موضوعات اجرايى در اين نمايشگاه است. اين 
نمايشگاه از 8 الى 18 دى ماه در نگارخانه شهر واقع در 

ميدان ابوذر به روى عالقه مندان باز است.

تسنيم- مديركل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبى گفت: تأليف و انتشار كتاب ورزشكاران شهيد و راه اندازى موزه گنجينه افتخارات دفاع مقدس 
در اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبى در دستور كار است. عزيززاده مقدم بيان كرد: در روز بصيرت و حماسه 9 دى تفاهم نامه همكارى 
بين اداره كل ورزش و جوانان استان با بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در زمينه بهره گيرى از ظرفيت هاى مشترك، توسعه همكارى و 

دستيابى به هم افزايى در تحقق اهداف واالى فرهنگى بين ورزش و جوانان خراسان جنوبى امضا شد. وى  افزود: اين تفاهم نامه 5 ساله است.

برگزاري دوره آموزشي امداد و نجات 
براي دانش آموزان مجتمع غدير سربيشه

از  گروه خبر- مدير كميته امداد شهرستان سربيشه 
نحوه  و  نجات  و  امداد  آموزشي  دوره  يك  برگزاري 
برخورد  با بالياي طبيعي براي دانش آموزان مستقر 
در مجتمع فرهنگي تربيتي غدير اين شهرستان خبر 
داد. قريب اظهار كرد: تعداد 73 نفر از دانش آموزان 
اقدامات  با فنون و  اين مجتمع در مدت 32 ساعت 

اوليه امداد و نجات آشنا شدند.

كارگاه آموزشى شيوه هاى جذب فرزندان 
به نماز جماعت در كانون پرورش فكرى 

گروه خبر- همزمان با هفته وحدت چهارمين كارگاه 
مركز  در  نماز  به  فرزندان  دعوت  شيوه هاى  آموزشى 
فرهنگى هنرى شماره 2 بيرجند برگزار شد. اين كارگاه 
با همكارى اداره كل زندان هاى استان و كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان به منظور گسترش فرهنگ 
و اقامه نماز در بين كودكان و نوجوانان به مرحله اجرا 
در آمد. نخعى پور معاون  آموزش و پژوهش دبيرخانه 
مساجد خراسان جنوبى به عنوان مدرس اين كارگاه 
آموزشى ضمن بيان فضيلت اداى نماز در اول وقت 
اجراى  كرد.  بيان  را  جماعت  نماز  مفاهيم  از  برخى 
سرود با عنوان «نماز جمعه» و اجراى نمايش توسط 
اعضاى مركز فرهنگى هنرى شماره 2 بيرجند از ديگر 

برنامه هاى اين كارگاه آموزشى بود.

جشن 17 ربيع االول و تجديد ديدار 
بازنشستگان دانشگاه بيرجند برگزار شد

سالروز  االول  ربيع  هفدهم  مناسبت  به  خبر-  گروه 
صادق(ع)  جعفر  امام  و  اعظم(ص)  پيامبر  والدت 
دانشگاه  بازنشستگان  ديدار  تجديد  و  ميالد  جشن 
بيرجند در فضايى صميمى در تاالر پذيرايى پرديس 
دانشگاه بيرجند برگزار شد. سخنرانى رياست دانشگاه 
بازنشستگان، سخنرانى فرماندار  و پاسداشت زحمات 
اجراى  خوانى،  مولودى  و  مداحى  بيرجند،  شهرستان 
تك نوازى و بيان خاطرات و اشعار توسط بازنشستگان 
بازنشستگان  كانون  هاى  فعاليت  گزارش  ارائه  و 
دانشگاه بيرجند از جمله برنامه هاى اين مراسم بود. 
همچنين در اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
درگذشتگان، هشت نفر از بازنشستگان جديد دانشگاه 

با دريافت هديه و لوح يادبود تجليل شدند.

مردم در 9 دى واليتمدارى خود را نشان دادند

خراسان  دانشگاه هاى  اساتيد  بسيج  رئيس  فارس- 
 9 در  اسالمى  ايران  واليت مدار  مردم  گفت:  جنوبى 
و  گرد  ميان  در  و  بصيرت اند  با  كه  دادند  نشان  دى 
گم  را  راه  هرگز  كرده اند  پا  به  فتنه گران  كه  غبارى 
روز  دى   9» گراميداشت  جلسه  در  ديانى  نمى كنند. 
بسيجى  اساتيد  واليت»  با  امت  ميثاق  و  بصيرت 
 9 حماسه  كرد:  اظهار  جنوبى،  خراسان  دانشگاه هاى 
دى نماد عّزت، استقالل و بصيرت مردمى است كه 
آرمان هاى  و  اسالم  اصول  حفظ  براى  جان  پاى  تا 
انقالب ايستاده اند و با صداى رسا اعالم كردند كه اگر 
دشمن در برابر دين آنها بايستد در برابر تمام دنياى 
آنها خواهند ايستاد. وى تصريح كرد: 9 دى 88 جشن 
بلوغ فكرى و شخصيتى نظام جمهورى اسالمى بود.

برنامه هاى دهه فجر انقالب اسالمى
 نشاط آور و اميدبخش باشد

گروه خبر- معاون برنامه ريزى و ادارى، مالى فرماندار 
بيرجند، در جلسه برنامه ريزى و تشكيل ستاد دهه فجر 
انقالب اسالمى شهرستان، گفت: برنامه هاى دهه فجر 
انقالب اسالمى، بايد در راستاى انتقال مفاهيم انقالب 
اسالمى به نسل جوان و نوجوان باشند و روحيه نشاط 
اجتماعى و اميدبخشى را به جامعه تزريق كنند. زمان زاده 
اظهار كرد: ستاد دهه فجر انقالب اسالمى شهرستان 
بيرجند متشكل از 22 كميته است كه برنامه هاى ارائه 
شده سازمان ها و ادارات را بررسى و براى اجراى آن 
ادارات و سازمان هاى دولتى  اقدام مى كند. وى افزود: 
شهرستان بيرجند تا 22 دى ماه فرصت دارند برنامه هاى 
و  تجميع  صورت  به  را  خود  فجر  دهه  پيشنهادى 
كارشناسى شده در حوزه هاى فرهنگى، ورزشى، مراسم 
نور افشانى و جشن هاى انقالب اسالمى به ستاد ارائه 
دهند. وى يادآور شد: گرچه پروژه هاى عمرانى محدودى 
در دهه فجر انقالب اسالمى به بهره بردارى خواهد رسيد 
اما بايد قبل از افتتاح آن نسبت به معرفى آن اقدام شود 

تا مردم در جريان خدمات دولت قرار گيرند.

 آقايان عبداله زاده، عبادى، هروى و هاشم زهى در نامه اى
و  مديريت  سازمان  رئيس  و  جمهور  رئيس  معاون  به 
وضعيت  تبديل  مشكل  رفع  خواستار  كشور  ريزى  برنامه 
استخدامى اپراتورهاى بهره بردارى پست هاى فوق توزيع 

و انتقال برق فشار قوى استان خراسان جنوبى شدند.
حاكميتى  و  تخصصى  «عليرغم  است:  آمده  نامه  اين  در 
و  مزايا  و  حقوق  در  تبعيض  وجود  و  مذكور  شغل  بودن 
هاى  پيگيرى  به  توجه  با  و  شغلى  ارتقاى  امكان  عدم 
و  مجلس  در  محترم  همكاران  مكاتبات  و  گرفته  انجام 

وضعيت  تبديل  خصوص  در  نيرو  وزارت  به  نامه  ارسال 
فوق  هاى  پست  بردارى  بهره  (اپراتورهاى  نامبردگان 
توزيع و انتقال برق فشار قوى استان خراسان جنوبى) به 
سازمان مديريت و برنامه ريزى كل كشورتاكنون نتيجه 

مطلوب حاصل نشده است.»
به  توجه  «با  است:  شده  تأكيد  مكاتبه  اين  در  همچنين 
تخصصى  و  كشور)  برق  اصلى  (شريان  موضوع  اهميت 
 45 ماده  الف  بند  به  عنايت  با  عزيزان  اين  شغل  بودن 
براى  رسمى  استخدام  بر  مبنى  كشورى  خدمات  قانون 

تصدى پست هاى ثابت در مشاغل حاكميتى و همچنين 
خدمات  مديريت  قانون   24  -11  -10  -8  -6 مواد 
در  قانونى  وظايف  تبيين  و  تعريف  بر  مبنى  كشورى 
استخدام  به  توجه  با  همچنين  و  حاكميتى  مشاغل  قبال 
به  نسبت  فرماييد  دستور  است  مستدعى  نامبردگان، 

تبديل وضعيت اقدام عاجل عنايت گردد.»
ديدارهاى  در  استان  نمايندگان  از  كدام  هر  است  گفتنى 
جداگانه با دكتر نوبخت و وزير نيرو و معاونين وى خواستار 

تسريع در انجام اين مهم نيز شده اند.

مردم  گفت:  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  فرهنگى  معاون 
از شوراى نگهبان بخواهند كه محكم در صحنه باشد و 
كسانى كه در فتنه 88 بوده و اعالم برائت نكرده اند، تأييد 
افشار  عليرضا  سردار  مهر،  گزارش  به  نشوند.  صالحيت 
قرمز  فتنه خط  كرد:  اظهار  درهمايش 9 دى،  چهارشنبه 
كنند.  مشخص  را  خود  مواضع  بايد  مردم  و  است  نظام 
افزود:  باشد،  كالم  در  نبايد  مسلمانى  اينكه  بيان  با  وى 
مسلمانان بايد وحدت و يكپارچگى خود را حفظ كرده و 
در مقابل جنگ نرم دشمن بايستند. سردار افشار ادامه داد: 
جنگ نرم دشمن با وسعت و پيچيدگى وسيع ترى ادامه 
دارد و امت اسالمى بايد در مقابل اين جنگ، با قدرت و 
وحدت بيشترى از انقالب دفاع كنند. وى با تأكيد براينكه 
پيچيدگى هاى جنگ نرم دشمن بيشتر خواهد شد، تصريح 
چراكه  باشيم  آگاه  دشمن  توطئه هاى  برابر  در  بايد  كرد: 
عده اى به ظاهر از مقام معظم رهبرى و انقالب دفاع كرده 

اما در باطن زيرآب مى زنند.

فتنه 88 جنگ تمام عيار سياسى عليه انقالب بود

معاون فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اينكه فتنه 
88 جنگ تمام عيار سياسى عليه انقالب بود، اظهار كرد: 

بايد از اين جريان و حضور حماسى 9 دى درس گرفت. وى 
با يادآورى هشت سال دفاع مقدس، بيان كرد: در اين جنگ 
تمام ابرقدرت ها در مقابل ما قرار گرفتند.سردار افشار افزود: 
گروهك هاى  تمام  تحميلى  جنگ  مانند  نيز   88 فتنه  در 

سياسى كه هميشه عليه هم موضع داشتند، در يك سنگر و 
  با حمايت استكبار جهانى وارد جنگ با ايران شدند. 
صبر رهبرى حقيقت فتنه 88 را افشا كرد

معاون فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح توجه به واليت 
فتنه  جريان هاى  با  مقابله  مسيرهاى  را  الهى  ريسمان  و 
دانست و افزود: در فتنه 88، مقام معظم رهبرى با صبر 
تأكيد  با  وى  كردند.  افشا  را  حقيقت ها  از  بسيارى  خود 

هاست،  توصيه  از  يكى  فتنه ها  تمام  در  صبر  اينكه  بر 
از  افزايى  اظهار كرد: صبر، تحمل، روشنگرى و بصيرت 

روش هاى انبياء الهى است.
وى ادامه داد: بايد در جريان هاى فتنه، در كنار صبر انقالبى، 

حفظ جايگاه اصلى و خالى نكردن صحنه، بصيرت افزايى 
كنيم. وى با بيان اينكه صبر انقالبى در كنار روشنفكرى از 
وظايف خواص است، ادامه داد: جريان هاى فتنه ريشه در 
مخالفت با دين دارد و صبر در اين جريان ها، پيچيدگى ها 

را كمتر و حقايق را افشا مى كند.
دانست  دشمن  سياست هاى  از  را  فتنه گرى  افشار  سردار 
و افزود: فتنه از جنگ بد تر است چرا كه دشمن از فريب 

افكار عمومى و تزلزل در اراده ها استفاده مى كند.

تحريف تاريخ و تفسيرغلط از كلمه حق
 از شگرد هاى جريان فتنه است

پيامبر سعى  رحلت  از  بعد  گران  فتنه  اينكه  بيان  با  وى 
دگرگون  را  فضا  عمومى  افكار  تخريب  از طريق  كردند 
تحريف  حق،  كلمه  از  غلط  تفسير  كرد:  تصريح  كنند، 
تاريخ و جريان سازى ها از شگردهاى فتنه گران است. 
به  اگر دستشان  اما  آزادى هستيم  دنبال  مثًال مى گويند 
يا تفسير ديگرى  آزادى نمى دهند و  اجازه  قدرت برسد، 

از آزادى را بيان مى كنند. 
تصميم  مراجع  در  پذيرى  نفوذ  كرد:  تأكيد  افشار  سردار 

گيرى از حركت هاى جريان فتنه و استكبار است. 

معاون فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح در همايش بزرگداشت 9 دى در بيرجند:

مردم از شوراى نگهبان بخواهند كه درمقابل فتنه محكم در صحنه باشد

4 نماينده خراسان جنوبى 
خواستار رفع مشكل اپراتورهاى شركت برق شدند

دفتر  محل  در  بيرجند  شهردار  با  كشور  وزارت  عالى  آموزش  مؤسسه  رئيس 
شهردار بيرجند ديدار كردند. شهردار بيرجند در اين نشست با اشاره به وجود 
مراكز آموزش عالى زياد در اين شهر، بيرجند را شهرى داراى پيشينه تاريخى و 
فرهنگى خاص معرفى كرد. دكتر مديح با اشاره به افزايش رشته هاى دانشگاه 
علمى كاربردى شهردارى طى يك سال اخير خواستار در نظر گرفتن مجوز 
تا  دانشگاه علمى كاربردى شهردارى شد  التحصيالن  فارغ  براى  سهميه اى 

انگيزه اى براى استقبال بيشتر افراد از اين دانشگاه شود. 
مدير داخلى مركز علمى كاربردى شهردارى نيز با اشاره به تأسيس اين مركز 
سال  از  گفت:  اول  وهله  در  نشان  آتش  نيروى  تربيت  با هدف   88 سال  در 
گذشته با نظر شهردار بيرجند پذيرش در رشته هاى جديدى داشتيم كه در حال 
حاضر 137 دانشجوى فعال در سامانه داريم. افراخته ادامه داد: وضعيت مركز 
امكانات  در تجهيز  ليكن هنوز  باشد  بهترى مى  به گذشته در شرايط  نسبت 
مركز در مراحل اوليه هستيم تا بتوانيم مركز را به سطحى برسانيم كه مورد 
پذيرش استانداردهاى مطرح شده باشد. وى به انتخاب سه تن از اساتيد مركز 

به عنوان  پژوهشگر برتر و تقدير از ايشان اشاره كرد.
مهندس نخعى عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند نيز با اشاره به اينكه در شهر 
بيرجند مراكز آموزش عالى مختلفى وجود دارد خواستار در اختيار قرار گرفتن 
دوره هاى آموزش ضمن خدمت توسط مركز علمى كاربردى شهردارى شد تا 

كمك بيشترى به مركز گردد.
ميرزايى مديرعامل سازمان آتش نشانى نيز با اشاره به كمبودهاى مركز خواستار 
تأسيس برج عملياتى شد تا دانشجويان بتوانند به طور عملى از آن استفاده نمايند. 

افراد  بكارگيرى  به  و شهرسازى شهردارى هم  معاون عمران  مهندس عدل 
كارآمد در مجموعه هاى آتش نشانى اشاره كرد. 

رئيس مؤسسه آموزش عالى وزارت كشور نيز ضمن تبريك ميالد پيامبر (ص) 
و امام جعفر صادق (ع)، يادى از حماسه 9 دى كرد و گفت: شهر بيرجند پيشينه 
و قدمت آن خصوصًا در مباحث علمى ثابت شده است و رشد خوبى از لحاظ 
با اشاره به بنيان  توسعه علمى در سال هاى اخير داشته است. دكتر مردانى 
يادآور شد: در دنيا دانشجويان  گذارى دانشگاه علمى كاربردى در سال 70  
رشته  داراى  هاى  دانشگاه  دانشجويان  برابر  سه  كاربردى  علمى  هاى  رشته 
هاى نظرى مى باشند. وى هدف دانشگاه هاى علمى كاربردى را ارتقا و انتقال 
دانش كار و ايجاد مهارت هاى شغلى براى افزايش بهره ورى دانست و اظهار 
تربيت  با هدف  مختلف  دستگاه هاى  به  وابسته  كاربردى  علمى  مراكز  كرد: 
كاركنان وابسته به آن دستگاه مى باشد و شناسايى، ارتقاى معلومات و تجارب 
كاركنان موضوع حائز اهميتى مى باشد. وى وظيفه مراكز علمى كاربردى را 
ايجاد هماهنگى بين مهارت و دانش كار دانست و عنوان كرد: دقت در انتخاب 

كيفيت مدرسين نيز از جمله موارد مهم مى باشد.

مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى با بيان اينكه ديدگاه مردم از فرهنگ كار 
و تالش به سمت مصرف گرايى تغيير يافته است، گفت: مردم و مسئوالن بايد با 
تغيير اين باورها به دنبال توسعه استان باشند. به گزارش فارس، زهرايى در همايش 
اقتصاد مقاومتى در شهرستان زيركوه، اظهار كرد: اينكه بپذيريم و باور كنيم كه 
مى توانيم در بحث اقتصاد مقاومتى موفق باشيم و روى پاى خودمان بايستيم، 
يكى از مأموريت هاى اصلى بسيج است. وى تصريح كرد: تا استراتژى مشخص و 
برنامه هاى راهبردى مشخصى در زمينه اقتصاد مقاومتى نداشته باشيم نمى توانيم 
انتظار داشته باشيم كه برنامه اقتصاد مقاومتى به درستى محقق شود. وى ادامه داد: 
در استان محروم، مرزى و دور افتاده اما با پتانسيل باالى خراسان جنوبى تا وقتى 
آمايش سرزمينى درستى نداشته باشيم و تا وقتى برنامه ريزى هاى ما براى توسعه 
اقتصادى استان تعريف درستى نداشته باشد، برنامه هاى اجرايى و توزيع اعتبارات 

ما نيز در تأثيرگذار نخواهد بود و در حد تقسيم و تسهيم اعتبارات بين دستگاه هاى 
اجرايى باقى خواهيم ماند. زهرايى افزود: نگاه جهادى به اقتصاد مقاومتى يعنى گذر 
از اين مرحله و پذيرش اين باور كه فارغ از برنامه هاى مرسوم عمل كنيم و نياز به 
بيرون را كاهش دهيم. وى با بيان اينكه در بحث اقتصاد مقاومتى يك روى سكه، 
مردم هستند، تأكيد كرد: اگر دولت با تمام توان و پتانسيل وارد صحنه شود ولى مردم 

پاى كار نباشند، حماسه اى اتفاق نخواهد افتاد.

اعطاى 10 ميليارد ريال تسهيالت خود اشتغالى به بسيجيان زيركوه

فرمانده ناحيه مقاومت سپاه زيركوه نيز از اعطاى 10 ميليارد ريال تسهيالت 
با  افزود:  ميرى  داد.  خبر  جارى  سال  در  زيركوه  بسيجيان  به  اشتغالى  خود 
اين ميزان وام تعداد يكصد كارگاه اقتصادى زودبازده و كوچك در شهرستان 

زيركوه ايجاد شده است كه اين كارگاه ها براى 100 نفر به صورت مستقيم و 
300 نفر به صورت غير مستقيم ايجاد اشتغال كرده است.

خانزاد، فرماندار زيركوه هم با تأكيد بر اهميت شناسايى اولويت ها اظهار كرد: مادامى 
كه آمايش سرزمينى درستى نداشته باشيم و قابليت ها و اولويت هاى منطقه به درستى 
شناسايى نشوند و مردم هم به اين سطح بينش نرسند كه هر كجا اولويت باالترى دارد 

بايد به آنجا پرداخته شود، در همين دايره معيوب خواهيم ماند.
در پايان مراسم از فعاالن حوزه اقتصاد مقاومتى تجليل شد.

شهردار بيرجند در با ديدار رئيس مؤسسه آموزش عالى وزارت كشور خواستار شد:

مجوز سهميه اى براى فارغ التحصيالن دانشگاه علمى كاربردى شهردارى در نظر گرفته شود

مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى در همايش اقتصاد مقاومتى در زيركوه:

مردم و مسئوالن خراسان جنوبى بايد به دنبال توسعه استان باشند

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

فيلمبردارى ، سالن زيبايى، آلبوم ايتاليايى، مزون و ...

دوخت لباس با سليقه شما به قيمت كرايه 

 (هديه و تحويل به عروس خانم ها)

3000000 تومــان وام %4

انتهاى توحيد ، بلوار جماران ، نبش خيابان ستايش
09159610516-32424788

اكران
فيلم ها

 شاهزاده
روم

 جامه
دران

 شاهزاده
روم

 جامه
دران

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها،
ارگان ها ، نهادها ، مدارس و ...

اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص)
 و شاهزاده روم را در نوبت صبح و عصر سانس واگذار نمايد.
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كشاورز خوسفى0 9 درصد گلهاى باغش را به مردم عيدى داد       عكس: فارسعكس روز 

هشدار سپاه به ناو هواپيمابر آمريكايى

ناو  يك  مى گويند  آمريكايى  نظامى  مقامات 
از  همراهش  كشتى هاى  و  آمريكايى  هواپيمابر 
فاصله 1300مترى موشك هاى شليك شده در يك 
رزمايش دريايى سپاه پاسداران در تنگه هرمز عبور 
كرد. به گفته مقامات زمانى كه كشتى هاى آمريكايى 
داشتند  قرار  بين المللى»  دريايى  ترافيك  «خط  در 
نيروى دريايى سپاه در كانال  راديويى دريايى اعالم 
كرد كه قصد دارد يك رزمايش دريايى را آغاز كند 
و از ديگر كشتى ها خواست نسبت به اين امر هشيار 
باشند. اين مقامات مى گويند كشتى ترومن به هيچ 

عنوان وارد آب هاى ايران نشد.

مقام آمريكايى: خروج ذخاير اورانيوم 
از ايران دستاوردى قابل توجه است

به نوشته فارين پاليسى، مقامات آمريكايى همچنان 
مى شود.  اجرا  درستى  به  توافق  كه  دارند  اطمينان 
يك مقام ارشد دولت آمريكا با اشاره به خروج يازده 
اين نشريه  به  ايران،  اورانيوم غنى شده  از ذخاير  تن 
گفته است: «براى اولين بار در نزديك به يك دهه، 
ايران ديگر اورانيوم با غناى پائين براى ساخت يك 
سالح هسته اى را در اختيار ندارد. اين دستاورد قابل 
از  عظيم  اين حجم  خروج  وجود  با  است.»  توجهى 
در  هسته اى  توافق  منتقدان  ايران،  اورانيوم  ذخاير 
آمريكا همچنان اصرار دارند كه كاخ سفيد بايد «پاسخ 
آزمايش  جمله  از  ايران  اقدامات  به  محكمترى» 

موشك هاى بالستيك اين كشور بدهد.

نتيجه مذاكرات تسريع در رشد اقتصادى

طى  مسير  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   
شده در مذاكرات هسته اى عقاليى بوده و نتيجه 
شكسته  ايران،  اى  هسته  دانش  ماندن  باقى  آن 
شدن تحريم ها، حركت هسته اى در آينده و زمينه 

سازى براى تسريع در رشد اقتصادى است. 

ردپاى انحراف در ائتالف اصولگرايان

جعفرزاده نماينده اصولگراى مجلس گفت: از آنجايى 
كه ما ردپاى يك سرى از انحرافى ها را در مجموعه 
ائتالف  داشتيم  انتظار  مى بينيم  اصولگرايان  ائتالف 
بتواند خود را از اين جريان انحرافى پاك و منزه كند. 
اصولگرايان  از  بخشى  مى كنم  فكر  من  افزود:  وى 
واقعى و روشنفكر كه با چشمان باز مسائل را تعقيب 

مى كنند به اين دليل وارد ائتالف نمى شوند. 

نامه  سرگشاده  1000 فعال سياسى
 به رئيس جمهور در حمايت از موالوردى 

بيش از هزار فعال مدنى، روزنامه نگار و فعال سياسى 
در نامه اى سرگشاده خطاب به رئيس جمهور ضمن 
دفاع از عملكرد از معاونت زنان رياست جمهورى، 
خواستار دفاع وى از معاونت زنان در برابر حمالت 
اقتدارگرايان شدند. در اين نامه آمده است : جناب 
رئيس جمهور، ما سكوت دولت و بويژه شخص شما 
را در برابر هتاكى ها و ستم آشكار برخى جريانات و 
خواهر مان،  بر  انحصار طلب  و  خشونت گرا  نشريات 

شهيندخت موالوردى، جايز نمى دانيم.

همه كانديداها به جز اعضاى فعلى مجلس 
خبرگان بايد در امتحان شركت كنند

آزمون  برگزارى  زمان  نگهبان  شوراى  سخنگوى 
كتبى داوطلبان مجلس خبرگان رهبرى را 15 دى 
اظهار كرد: همه  ابراهيميان  اعالم كرد.  ماه جارى 
قبلى  آزمون  در  و  حوزوى  تحصيالت  كه  كسانى 
شركت نكرده اند بايد شركت كنند اما اين امر شامل 

اعضاى فعلى مجلس خبرگان رهبرى نمى شود.

سخنگوى ائتالف اصولگرايان : مجلس 
 «دولت ساخته» به سود كشور نيست

سخنگوى شوراى ائتالف اصولگرايان با بيان اينكه 
مجلس آينده بايد مجلسى مردمى و نيرومند باشد، 
گفت: اين را همگان بايد بدانند كه مجلس هاى دولت 
دولت  سود  به  نه  و  است  كشور  سود  به  نه  ساخته 
خواهد بود. حداد عادل ادامه داد: مجلس و دولت بايد 
تدبير  را  مردم  معيشت  و  دهند  به دست هم  دست 
كنند. وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
ناطق نورى در شوراى ائتالف اصولگرايان جايگاهى 
دارند يا خير، گفت: ناطق هم با اصولگرايان است و 
كمك و مساعدت الزم را صورت مى دهد، اما براى 

هيچ كدام اين تعبير به كار نمى رود.

يكى از نزديكان مسولين نظام هفته اى 
200 ميلون تومان براى فتنه خرج مى كرد 

 حجت االسالم مصلحى با اشاره به شگردهاى فتنه گران
سر  بر  برخى  تجمع  و   88 فتنه   : داشت  اظهار   
چهارراه ها با مخارج يك فاحشه انجام مى شد . وزير 
نشان  ما  بررسى هاى  كرد:  تاكيد  اطالعات  سابق 
نظام  مسئولين  به  نزديك  افراد  از  يكى  كه  مى داد 
تا  مى كرد  خرج  پول  تومان  ميليون   200 هفته اى 

تجمع كننده جمع كند و افراد را به خيابان بياورد.

در صورت عدم ائتالف دو دستى بايد 
مجلس را به اصالح طلبان تقديم كنيم

امام و رهبرى گفت:   سخنگوى جبهه پيروان خط 
بايد  رقيب  كنونى  وضعيت  به  توجه  با  اصولگرايان 
اين  غير  در  و  كنند  پيدا  دست  انسجام  به  بتوانند 
طلبان  اصالح  به  بايد  دستى  دو  را  مجلس  صورت 
تقديم كنند. سجادى همچنين  افزود : جبهه  پايدارى 
كه اكنون در فضاى سياسى كشور فعاليت مى كند  با 

پايدارى زمان احمدى نژاد خيلى متفاوت است.

اگر حاميان فتنه از رد صالحيت هم نجات 
پيدا كنند، مردم به آنها راى نخواهند داد 

خاتمى ،  عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبرى  
با اشاره به اينكه اگر خداى ناكرده كسى از حاميان 
لزوم  با  پيدا كند، مردم  از رد صالحيت نجات  فتنه 
انتخاب اصلح قطعا به چنين كسانى راى نخواهند داد، 
گفت:  بايد اين را دانست كانديدايى انتخاب مى شود 

كه شيفته خدمت به مردم است نه تشنه قدرت. 

مجيد كريميان رئيس حوزه هنرى استان خراسان جنوبى 
گفت: در عصرى كه زندگى مى كنيم متاسفانه خون بار 

ترين عصر اسالم است.

با زبان هنر مى توان وحدت را گسترش داد 
وى با اشاره به مذاهب دروغين مانند: اسالم داعش يا تشيع 
انگليسى كه مردم را رنج مى دهند خاطرنشان كرد: در 
جهان اسالم اين جنگ ها و مذاهب دروغين جايى ندارد 
و با وحدت بين يكديگر مى توان به جنگ ها خاتمه داد. 
رئيس حوزه هنرى استان ادامه داد: مى توان با زبان هنر با 
جنگ،افراد جاهل، خشونت و تفرقه مبارزه كرد.  كريميان 
يادآور شد: هنر هر شهر و كشورى نشان دهنده فرهنگ 
آن است و مى توان با هنر ناب اسالمى ايرانى صلح را 
رواج دهيم. وى با اشاره به تهاجم فرهنگى كشورهاى غربى 
افزود: وحدت بايد به عمل تبديل شود و نمى توان با شعار و 

سخنرانى وحدت را گسترش داد.

مسئوالن به شعر جوان توجه كنند
نظام دوست مسئول شعر جوان حوزه هنرى استان نيز 
گفت: شعر جوان از سال 1387 در دانشگاه بيرجند برگزار 
مى شود. وى با اشاره به اهميت شعر جوان تاكيد و ادامه 
داد: تنوع شعرى در جوانان استان بسيار زياد است و بايد از 
طرف مسئولين استانى هنرشان ديده شود.  مسئول شعر 
به  متاسفانه  كرد:  خاطرنشان  استان  هنرى  حوزه  جوان 
شاعران جوان زياد توجه نمى شود و شاعر جز  توجه و 
اهميت چيزى نمى خواهد. نظام دوست يادآورشد: هر هفته 
برادران اهل سنت در مراسم شب شعر جوان شركت مى 

كنند و بسيار خالق و هنرمندانه شعر مى سرايند.

جنوبى  خراسان  فرهنگ  و  شعر،موسيقى 
ناشناخته مانده است

على داوودى مسئول دفتر شعر حوزه هنرى كشور نيز گفت: 
استان خراسان جنوبى با گويش محلى و زبان اصيل فارسى 

مى تواند با فرهنگ و هنرى خاص خود زبانزد ايران و جهان 
باشد. وى با اشاره به اينكه شناخت خوبى از فرهنگ،شعر 
و موسيقى خراسان جنوبى دارد افزود: زبان هنر دريچه اى 
جديد به دنيا است و مى توان با استفاده از اين فرهنگ غنى 
اسالمى ايرانى وحدت را در جهان گسترش داد.  مسئول 
دفتر شعر حوزه هنرى كشور اظهاركرد: ايران از گذشته 
مقابل تجاهم فرهنگى بوده است كه خوشبختانه با هوشيارى 
 مردم توانسته فرهنگ هاى غربى را هضم و از بين ببرد.

ايرانى  فرهنگ  و  شاعران  شعر،  روى  بايد    
سرمايه گذارى شود 

داوودى يادآورشد: در جهان فقط سه كشور ايران،افغانستان 
و تاجيكستان به زبان فارسى سخن مى گويند وبراى آن كه 
بتوانيم زبان فارسى و فرهنگ ايرانى را گسترش دهيم بايد 

روى شعر،شاعران و هنرمندان سرمايه گذارى كنيم.
وى با بيان اينكه شعر شاعران درد مردم جامعه است و بايد 
مسئوالن بيشتر به آن توجه كنند تاكيد كرد: زبان هنر يك 
قدرت در جهان است كه مى توان با آن وحدت و فرهنگ 

ناب محمدى را گسترش داد.

شاعران از ترس عدم  توجه مسئوالن و استقبال 
مردم،   كتاب هاى خود را چاپ نمى كنند 

مسئول دفتر شعر حوزه هنرى كشور خاطرنشان كرد: هجمه 
فرهنگى و محدوديتى زبان فارسى جلو پيشرفت را گرفته 
است و مسئوالن بايد تالش بيشترى كنند تا مانند زبان 

انگليسى،زبان فارسى را گسترش دهند.
 داوودى گفت: چندين شاعر و هنرمند مجوز چاپ كتاب 
دارند ولى از ترس نبود استقبال كتابشان را چاپ   نمى 
كنند و مى ترسند تا كتاب هايشان فروش نرود. وى با 
ايرانى و مشاهير زيادى كه در  اشاره به فرهنگ اصيل 
استان خراسان جنوبى وجود دارد تاكيد كرد: تمايز مذهبى 
كه در اين استان وجود دارد اصال به چشم نمى آيد و مى 
 توان اين استان را مهد وحدت بين شيعه و سنى دانست.

خراسان جنوبى گنجينه پنهانى دارد كه مسئوالن 
بى خبرند

 مسئول دفتر شعر حوزه هنرى كشور خاطرنشان كرد: وجود 
شاعران،مشاهير و علماى اهل سنت خراسان جنوبى را در 
كشورخاص كرده است. داوودى افزود: خراسان جنوبى با 
 تنوع شعر و شاعرانى كه دارد مى تواند به عنوان سرمايه هاى 
كشور معرفى شوند فقط بايد مسئوالن استانى به آنها توجه 
بيشترى كنند. وى ادامه داد: تنوع شعر در اين منطقه نشان 
دهنده پويايى،آزادى و وحدت بين شيعه و سنى است وبايد 
شود. گذارى  سرمايه  پنهان  هاى  گنجينه  اين  روى   بر 
 رسانه ها بيشتر به فرهنگ اسالمى ايرانى توجه كنند

مسئول دفتر شعر حوزه هنرى كشور با اشاره به اينكه رسانه 
هاى شنيدارى و ديدارى مسائل عاميانه را دنبال مى كنند 
افزود: بايد براى قشر خاص هنرمندان و شاعران بيشتر توجه 
شود و طريق زبان هنر وحدت را رسما نشان داد. داوودى 
يادآوردشد: متاسفانه در ايران براى هنر و هنرمندان سرمايه 
گذارى نمى كنند و با اين تهاجم فرهنگى شعر،فرهنگ،هنر 
مراسم  اين  پايان  در   . است  خطر  در  ايران  موسيقى  و 
نمايشگاهى از 40عكس محمد فوقانى عكاس فيلم محمد 
رسول ا...(ص) در نگارخانه سينما بهمن بيرجند افتتاح شد 
رضا ملك كيانى مسئول خانه عكاسان استان نيز گفت: اين 
نمايشگاه با موضوع فيلم محمد رسول ا..(ص) به مدت سه 
روز بر پاشده است. وى با اشاره به اهميت اين فيلم افزود: 
هدف از برگزارى اين نمايشگاه آشنايى عكاسان استان با 
عكس هاى محمد فوقانى و سطح كيفى  و علمى اين 
هنرمند است. در حاشيه اين مراسم كارگاه تخصصى نقد 
شعر شاعران استان با حظور على داوودى مسئول دفتر شعر 
حوزه هنرى كشور،جمعى از شاعران پيشكسوت و جوان 
استان برگزار شد. در پايان اين مراسم از نظام دوست مسئول 
شعر جوان حوزه هنرى استان، احمد خواجوى شاعر اهل 
سنت و احسان احمدى عكاس و فيلمبردار با اهداى لوح 

تقدير تجليل به عمل آمد.

خراسان جنوبى مهد وحدت بين اهل سنت و شيعه در كشور است
شعر،فرهنگ،هنر و موسيقى ايران در خطر است

نشست شعر و موسيقى با موضوع وحدت به همت حوزه هنرى خراسان جنوبى در سينما بهمن بيرجند برگذار شد. 

جناب آقاى مهندس باقرى  فرماندار محترم شهرستان بشرويه
ضايعه درگذشت والده مكرمه را خدمت جناب عالى تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده 

غفران و رضوان الهى و براى شما و خاندان ارجمند صبر و اجر مسئلت مى نمايم.

عباس وثوقى - خبرنگار روزنامه آواى خراسان جنوبى در بشرويه

 آگهى انتخابات هيئت رئيسه نمايندگى 
سازمان نظام مهندسى ساختمان

 استان خراسان جنوبى
       شهرستان هاى (قاين - طبس - فردوس- سرايان)

متقاضيان مى توانند تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ  
 1394/10/16 با مراجعه به دفتر نمايندگى شهرستان خود 
ثبت نام فرمايند. اطالعات تكميلى در وب سايت سازمان به 

نشانى www.nezam-kj.ir  موجود مى باشد.
 هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان       

www.nezam-kj.ir

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مرحوم مغفور شادروان 

على خادم (خياط)
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 3 الى 4 
بعدازظهر در محل مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

واقع در خيابان غفارى، بين غفارى 26 و 28 (خيابان جرجانى)
برگزار مى گردد، تشريف فرمايى شما سروران گرامى در اين جلسه 
موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: خادم، فكرى، ملكى، مجاهد، بيكى، زمين پرور، فلسفى نيا، فاطمى و ساير بستگان

فراخوان طراحى استقبال از بهار 1395 بيرجند
 www.birjand. ir اطالعات تكميلى در سايت شهردارى بيرجند به نشانى

شهردارى بيرجندقابل دسترسى مى باشد. اطالعيــه

انتخاب بجا و شايسته شما و هيئت مديره محترم را تبريك 
عرض نموده و توفيق روزافزون شما را در امر خدمت رسانى

 از ايزد منان خواستاريم.

جمعى از همكاران 

جناب آقاى

 حاج حسن كميلى
رئيس  محترم

 اتحاديه آرايشى – بهداشتى و طبى










