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چند یادآورى براى آنچه
که در هفته پیش گذشت

* سردبیر

که  داد  رخ  استان  در  رویداد  چند  گذشته  هفته  در 
یادآورى چند نکته در آن خصوص با توجه به ضرورت 
و  سیاسى  هاى  کنش  در  شهروندان  حقوق  رعایت 

مدیریتى الزم به نظر مى رسد : 
استان  مرکز  در  گذشته جشنى  شنبه شب  پنج   -  1
آنچه  اساس  بر   ) آخر  لحظات  تا  که  گردید  برگزار 
خبرنگاران ما گزارش نموده اند ) با فراز و نشیب هایى
 در خصوص لغو یا اعطاى مجوز دست و پنجه نرم 
مى کرد و الحمد ا... به خوبى برگزار شد . الزم است 
نشاط  اوال  که  شود  یادآورى  حوزه  این  متولیان  به 
حقوق  از  و  استان  مرکز  جامعه  ضرورت  اجتماعى 
در صدور مجوزهاى الزم  تعلل  و  ماست  شهروندى 
خدمتى  خوش  تنها  نه  متقاضى  هاى  دستگاه  براى 
از عدم  بلکه خطراتى که  نیست  استان  امنیت  براى 
تخلیه هیجانات جوانان این مرز و بوم جامعه را تهدید 
از چند حاشیه کوچک  تر  به مراتب سخت  مى کند 

اینگونه مراسمات است .
 به نظر مردم این استان حق دارند بدانند چرا براى 
صادر  اجازه  برخى  براى  و  مجوز  مراسمات  برخى 
نمى شود و اگر مجوزى هم داده مى شود مردم حق 
دارند که بخواهند دستگاه متولى تا سر حد قانون پاى 
اختالف  به کوچکترین  و  بایستد  از مجوز خود  دفاع 

سلیقه اى این حق قانونى ضایع نگردد . 
اخیرا شنیده مى شود برخى دستگاه هاى صادر کننده 
آن  اظهار  به  حاضر  نیز  خود  که  دالیلى  به  مجوز 
جامعه  در  مراسمات  برگزارى  با  مخالفت  به  نیستند 
اقدام مى کنند و به تعبیر خودشان سرى را که درد 
استان  نیاز  با  این  بندند که  نمى  نمى کند دستمالى 

به نشاط اجتماعى در تضاد است  . ( ادامه در صفحه 7 )

سرمقاله

جشنواره نیک اندیشان 
مدرسه ساز استان برگزار شد 

جشنواره نیک اندیشان مدرسه ساز خراسان جنوبى 
جمعه دهم اردیبهشت در سالن قلم مرکز همایشهاى 
نمایندگان  از  تعدادى  با حضور  ایران  کتابخانه ملى 
مجلس ، استاندار ، معاون وزیر آموزش و پرورش و 
جمعى از خیرین هم استانى و تهرانى برگزار شد . این 
جشنواره بر خالف سنت معمول گذشته امسال براى 

با هدف جلب مشارکت خیران  تهران  در  بار  اولین 
پایتخت و هم استانى هاى ساکن تهران برگزار شد 
. جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت هر سال 
با مساعدت مجمع خیرین مدرسه ساز استان ، اداره 
کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازى و توسعه و 

تجهیز مدارس استان برگزار مى شود .

اظهارات استاندار یزد ؛ 

توهین یا تلنگر 

ماجراى واکنش بزرگان استان به اظهارات 
نماینده دولت در استان همسایه چیست ؟

صفحه 3

صفحه 7

صفحه 7

سن اعتیاد دختران استان 
نگران کننده است

گل استاندار به تولید استان
آیا وعده هاى استاندار ، اینبار گشایشى در صنعت خراسان جنوبى ایجاد خواهد کرد ؟

افزایش 10 هزار تومانى قیمت 
سکه در یک هفته

ایسنا - هفته گذشته قیمت سکه افزایش 10 هزار 
تومانى را تجربه کرد و در عین حال بازار جهانى 
طال نیز تغییرات جزئى را پشت سرگذاشت که به 
اتحادیه طال و جواهر، کاهش ارزش  گفته رییس 
تغییرات  و  بیکارى  نرخ  افزایش  آمریکا،  در  سهام 
بازارهاى نفتى باعث افزایش قیمت طال شده است. 
چهارشنبه  روز  ظهر  از  گفت:   آراى  محمدکشتى 
روند افزایشى به خود گرفت و به 1255 دالر رسید.

توزیع میوه هاى ممنوعه خارجى 
همچنان ادامه دارد

مهر- رئیس اتحادیه میوه و سبزى گفت: توزیع میوه هاى 
ممنوعه خارجى در بازار همچنان ادامه دارد.سیدحسین 
هاى میوه  عرضه  وضعیت  آخرین  درباره  مهاجران 
 ممنوعه خارجى در بازار، اظهارداشت: اینگونه معامالت 
هنوز انجام مى شود اما مانند سابق آشکارا نیست. وى 
درباره اینکه کدام میوه هاى ممنوعه خارجى بیشتر در 
بازار خرید و فروش مى شود، گفت: پرتقال مصرى و 

نارنگى پاکستانى از جمله این میوه ها هستند.

قیمت خودرو باید کاهش یابد
حقوق  از  حمایت  ملى  انجمن  رییس   - ایسنا 
مصرف کنندگان گفت: قیمت خودروهاى داخلى نه 
افزایش بلکه باید کاهش یابد. محمد جعفرى اظهار 
کرد: مشخص نیست براساس چه مستندات و چه 
را  داخلى  قیمت خودروهاى  رقابت  منطقى شوراى 
در  خودروسازان  داد:  ادامه  است.وى  داده  افزایش 
گذشته تحریم را بهانه افزایش هزینه هاى تولید و 
تحریمها  لغو  با  بنابراین  قرار مى دهند  قیمتها  رشد 

دلیلى براى افزایش قیمت وجود ندارد.

خبرهاى خوب وزیر کار براى 
بیکاران، بازنشستگان و بیماران

انقالب  معظم  رهبر  گفت:  ربیعى  على  ایرنا- 
دارند  تاکید  کارگران  شغلى  امنیت  برافزایش 
پیگیرى  موضوع  این  بیشتر  جدیت  با  وامسال 
را  اجتماعى  تامین  صندوق  گفت:  شد.وى  خواهد 
تبدیل به صندوقى پاك و در خدمت بازنشستگان و 
زندگى شایسته براى آنان خواهیم کرد.وزیرتعاون، 
کار و رفاه اجتماعى افزود: همه کارگران حاشیه اى 

را مشمول خدمات درمانى خواهیم کرد.

عکس مجتبى گرگى 

به یاد آن مهربان پدر که وجودش فخر زندگى مان بود 
و فقدانش حسرت ابدى 

نهمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 زنده یاد حاج حسین گلستانى راد
را گرامى مى داریم. 

خانواده گلستانى راد

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

حجى محمد مهرانفر( بازنشسته جمعیت هالل احمر) 
جلسه ترحیمى امروز شنبه 95/2/11 از ساعت 16 الى 17 در محل 

هیئت حسینى (واقع در خیابان انقالب) برگزار مى گردد، حضور سروران 
ارجمند موجب شادى روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود. 

خانواده هاى: مهرانفر ، بیدختى و سایر بستگان

سومین سالگرد درگذشت همسرى مهربان و پدرى عزیز 

شادروان محمد حسن سبزکاران
 را به یاد همه نیکى ها، فداکارى ها و مهربانى اش

 با ذکر فاتحه و صلواتى به روان پاکش گرامى مى داریم. 

همسر و فرزندان

آقایان:  
محمد رضا ، محمد على و محمد حسن خزاعى

با اندوه فراوان درگذشت مادر مهربان و بزرگوارتان را تسلیت گفته
 براى آن مرحومه علو درجات و براى شما اجر و صبر جمیل خواستاریم.

اعضاى دوره فامیلى

براى آنان که به نیکویى زیستند مرگ نقطه پایان نیست
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانى خودمان را از کلیه دوستان، اقوام، آشنایان، ادارات، ارگان ها و تمامى 

بزرگواران خصوصاً علماى معزز استان خراسان جنوبى، شهردار محترم و اعضاى محترم شوراى شهر، 
رئیس محترم و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند، روابط عمومى محترم بانک صادرات، فرهنگیان، 

کسبه بازار، اهالى محترم شهرستان درمیان و حومه ، اهالى محترم روستاى بجد، امالك صالحى
که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم همسر و مادر عزیزمان 

مرحومه نساء طاهرى بجد
 «همسر حاج احمد قاسمى بجد- کاسب بازار»

 یارى نمودند، اعالم مى نماییم. براى یکایک شما عزیزان از درگاه ایزد منان صحت و سالمتى آرزومندیم. 

خانواده هاى: قاسمى بجد- طاهرى بجد

به یک نفر خانم با مدرك لیسانس حقوق براى کار در شرکت ساختمانى نیازمندیم. 
05632236865 - 09152651696

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

 ولى ا... رحیم آبادى
(بازنشسته ارتش) 

جلسه ترحیمى امروز شنبه 95/2/11 از ساعت 5/15 الى 6/15 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد

تشریف فرمایى سروران ارجمند موجب امتنان مى باشد.
خانواده هاى: رحیم آبادى ، رضوانى و سایر بستگان

جناب آقاى دکتر على خزاعى
انتصاب شایسته جناب عالى را به عنوان 

مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسالمى استان خراسان جنوبى و واحد بیرجند 
تبریک عرض مى نمایم

 امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

معاونت مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان جنوبى -  اسماعیل جبارى

دو واحد با کاربرى دفتر تجارى واقع در نبش مفتح 4 ساختمان پزشکان خیام به مساحت 
هر کدام 50 مترمربع (قابل تجمیع) به فروش مى رسد.  

شماره تماس: 09155619860 - رهگذر

قابل توجه 
پزشکان

رشد،  سوى  به  اى  جامعه  هر  حرکت  بازوان  کارگران 
همه  شک  بى  هستند.  شکوفایى  و  تعالى 
از  نشات گرفته  زندگى  در مسیر  پیشرفت هاى حاصل 
و  است  ورزى  اندیشه  گسترش  و  فکر  پویایى  و  رشد 
در هر جامعه اى که از فرصت اندیشه و بازوى هنرمند 
کارگران بهتر استفاده شود توسعه و پیشرفت رونقى دو چندان خواهد یافت.تردیدى 
نیست که رمز پیشرفت و توسعه پایدار یک کشور در تجلى استعدادها و سرمایه انسانى 
کوشا و کارآمد، جسم سالم، امید و شور و نشاط روحى، تدبیر و اندیشه خالق است و 
کارگر به عنوان نیروى محرکه چرخه اقتصاد نقش برجسته و ویژه اى در این عرصه 
دارد؛ لذا حمایت از کارآفرینان و صیانت از کارگران مهمترین رسالت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى براى دستیابى به افق توسعه مدنظر مقام معظم رهبرى و ریاست 

محترم دولت تدبیر و امید بوده و خواهد بود. 

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهداى واالمقام کارگر

 به ویژه شهید برونسى این روز را به تمام فعاالن عرصه کار و تالش استان به ویژه 
کارگران سخت کوش و کارآفرینان ساعى استان خراسان جنوبى تبریک عرض نموده و 

موفقیت و پیروزى همگان را از درگاه خداوند منان مسئلت مى نمایم. 

محمد سنجرى- مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى

برادر ارجمند جناب آقاى مرتضى رحیمى گازارى

انتخاب جناب عالى را به سمت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاونى کشاورزى 

باغبانى و زراعت خراسان جنوبى

 صمیمانه تبریک عرض مى نمایم، از خداوند منان براى شما
 و همکاران عزیزتان توفیق هر چه بیشتر خدمتگزارى

 به این منطقه محروم را آرزومندم. 

سرهنگ پاسدار حاج حسین هاشمى

روز ملى شوراها 
 هفته بزرگداشت مقام معلم
و روز جهانى کار و کارگر

 گرامى باد 

شهردارى بیرجند

11 اردیبهشت ماه
روز جهانی کار و کارگر 

ارزنده  خدمات  از  تجلیل  و  نهادن  ارج  روز  و 
کارگران تالشگر و زحمتکش مى باشد. ضمن تقدیر و تشکر این روز را خدمت 
همه کارگران عزیز به ویژه پرسنل خدوم شهردارى تبریک و تهنیت گفته و از 
خداوند متعال توفیقات روزافزون شان را توأم با سالمتی و سربلندى از خداوند 

متعال خواستاریم.
شوراى اسالمى شهر بیرجند



 ایسنا- استاندار خراسان جنوبى، گفت: 200 میلیون تومان به منظور رفع نیازهاى ضرورى جامعه عشایر از جمله بهسازى و بازسازى گلزار شهداى عشایر 
و نیازهاى دهیارى ها در اختیار فرماندار زیرکوه قرار مى گیرد.وى ادامه داد: دولت هرآنچه که در توان دارد از عشایر دریغ نمى کند چون اعتقاد دارد 
که با اخالص ترین، صادق ترین و زحمتکش ترین قشر جامعه، عشایر و روستاییان هستند.
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شنبه * 11 اردیبهشت 1395 * شماره  3493

در  حضور  با  ایران  در  هند  سفیر  کومار  سائوراب 
دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى با دبیر هیات 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئیسه  اعضاى هیات  و  امنا 

خراسان جنوبى دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان 
جنوبى در ابتداى این دیدار که دبیر دوم سفارت هند،
غالمحسین ابراهیمى رئیس نمایندگى وزارت خارجه 
در استان، دکتر حبیب ا... نخعى رئیس دبیرخانه و 
اعضاى هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند 
حضور داشتند دکتر علیرضا حسنى دبیر هیات امنا 
به  آزاد اسالمى خراسان جنوبى  دانشگاه  رئیس  و 
سائوراب کومار و هیات همراهان خیر مقدم گفت و 
ضمن بیان تاریخچه اى از روند ایجاد رشد و بالندگى 
دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى گفت: بیرجند 
شهرى فرهنگى است و از قطب هاى دانشگاهى 

کشور به شمار مى آید.
وى گفت دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند در سال 64 با 
سه رشته و 90 دانشجو در یک آپارتمان سه اتاقه کار 

خود را شروع کرد.
وى در ادامه با اشاره به اینکه رسیدن به قله هاى رفیع 
علمى،ژرفا بخشى به تحقیقات توسعه تحصیالت 
تکمیلى و حضور پر نشاط در عرصه هاى علمى 
بین المللى یکى از مهم ترین برنامه هاى این دانشگاه 
در دهه ى چهارم فعالیت است گفت این دانشگاه هم 
اکنون نزدیک به 200 رشته مصوب دارد که از این 
میان بیش از 150 رشته داراى دانشجو هستند و از 
نزدیک به صد رشته تحصیالت تکمیلى این دانشگاه 

بیست رشته در مقطع دکترى تخصصى است.
دبیر هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى 
در ادامه ضمن اشاره به امکانات گسترده علمى فنى 
آزمایشگاهى کارگاهى پژوهشى آموزشى رفاهى و 
فرهنگى این دانشگاه و طرح هاى بزرگ و در دست 
اقدام ساها و شفا گفت: اهتمام ویژه در زمینه اقتصاد 
دانش بنیان و تبدیل علم به فناورى و ثروت یکى از 

مهم ترین سیاست هاى دانشگاه آزاد اسالمى است.

دکتر حسنى در ادامه گفت: حمایت از پژوهشگران 
در سرلوحه فعالیت هاى ما قرار دارد و استادان این 
دانشگاه در سطوح بین المللى حضور چشمگیرى 
زیادى  تعداد  سال  هر  دانشگاه  حمایت  با  و  دارند 
جهان  علمى  مجامع  در  پژوهشگران  و  اساتید  از 

شرکت مى کنند.
دبیر هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى 
گفت: ما براى کشور هند احترام ویژه اى قائلیم و 
سابقه غنى فرهنگى و تمدنى کشور شما و تاثیرات 
زیادى که بر جهان گذاشته است را با دیده تحسین 

مى نگریم.
او گفت ایران و هند دو کشور بزرگ و تمدن ساز 
هستند و پیوندهاى فرهنگى دیرینه اى بین کشور ما 
و هند وجود داشته است و چندین قرن زبان فارسى 

در سرزمین وسیع هند رواج داشته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند در ادامه گفت: 
همانندى هاى فراوان میان زبان اوستا و سانسکریت 
وجود دارد که نشان دهنده پیوند دیرینه ایران و هند 
است و در حقیقت پیوند دو کشور را مستحکم تر 
مى نماید. دکتر علیرضا حسنى با تاکید بر این نکته 
که: نظام جمهورى اسالمى ایران در عین حال که با 
جنگ تحمیلى و مشکالت استکبار جهانى مواجه شد 
اما از کار فرهنگى به ویژه در زمینه ى ترویج زبان و 
ادب فارسى در فراسوى مرزهاى خود غافل نشد گفت 
نظام جمهورى اسالمى با کمال اشتیاق به فکر زبان و 
ادبیات فارسى در شبه قاره هند مى باشد و امیدوار به 
پیوند مستحکم تر دو ملت بزرگ هند و ایران هستیم.
خراسان  اسالمى  آزاد  دانشگاه  امناى  هیات  دبیر 
جنوبى افزود: تمایل داریم همکارى هاى دانشگاهى 
هاى  دوره  ویژه  به  یابد  افزایش  شما  کشور  با  ما 
کوتاه مدت آموزش زبان اردو و امضاى تفاهم نامه 
با دانشگاههاى هند. دکتر حسنى گفت: یکى  از 
مهم ترین برنامه هاى ما در توسعه ارتباطات علمى 
و فرهنگى با مجامع علمى جهان به ویژه کار هاى
 مشترك علمى با کشور هاى همسایه و هم فرهنگ 

است.
با توجه به سابقه تاریخى و پیوستگى هاى فرهنگى 
که با والیت هاى فراه و هرات در افغانستان داریم.
همکارى هاى مشترکى را تدارك دیده ایم.ومایلم این 
تعامل را با کشور بزرگ هند نیز داشته باشیم. در ادامه 
ى این دیدار صمیمانه دکتر حبیب ا... نخعى رئیس 
دبیرخانه هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان 
جنوبى،دکتر حسین حکیم پور عضو هیات علمى و 
مدیر مسئول پیگیرى جذب دانشجویان خارجى در 
بیان موقعیت ها ظرفیت ها فراوان همکارى علمى 
فرهنگى پژوهشى بین ایران و هند و ابعاد دو اهمیت 
سخن  ایراد  به  دانشگاهى  ارتباطات  و  تبادالت 

پرداختند.
«سائوراب کومار» سفیر هند نیز در این دیدار ضمن 
تشکر از استقبال و مهمان نوازى اعضاى هیات رئیسه 
دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند افزود: فلسفه زبان اردو 
این است که در زمان گورکانیان که ایرانیان درهند 
حضور داشتند، افسران اردوگاه هاي آنجا ایرانی و 
سربازان آن هندي بودند و این تعامل بین افسران 
و سربازان باعث ایجاد زبان اردو که ترکیبی از زبان 
فارسی و هندو است، شد و اردو نیز از کلمه اردوگاه 

که در آن زمان در هند وجود داشته ریشه می گیرد.
وي یادآور شد: عالوه بر بحث همکاري هاي زبانی 
به دنبال استفاده از ظرفیت هاي ایران در زمینه هایی

مثل نانو تکنولوژي هستیم.
سائوراب کومار گفت: در سفري سال گذشته وزیر 
اقتصاد و دارایی جمهوري اسالمی ایران هندوستان 
مقرر شد ارتباطات علمی بین مراکز دانشگاهی و 
تحقیقاتی ایران و هند بیشتر شود و پژوهشگران براي 
همکاري هاي سازمانی بیشتر بین دو کشور تشویق 

شوند.
سفیر هندوستان در ایران افزود: در زمینه همکاري هاي
بین  باید  اطالعات  تبادل  و  تحقیقاتی  آموزشی، 

دانشگاه هاي هند و ایران همکاري باشد.
بیرجند  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  سائوراب کومار 

از  و  دارد  بسیاري  فرهیخته  و  تحصیلکرده  افراد 
تاریخى غنی برخوردار است گفت ما به دنبال تبادل 

دانشجویی بین خراسان جنوبی و هند هستیم.
«سائوراب کومار» افزود: درحال حاضر دانشجویانی 
 «hi tech» از هند در رشته هاي پزشکی و
هاي  رشته  در  و  تهران  در  پیشرفته  تکنولوژي 
هستند  تحصیل  درحال  مشهد  و  قم  در  مذهبی 
این روابط در زمینه هاي به دنبال گسترش  و ما 

 مختلف هستیم .سفیر هند اظهار کرد: همچنین در 
کشور هند دانشجویان ایرانی زیادي در حال تحصیل 
هستند، من بسیاري از دانشجویان ایرانی را دیدم که 
از تحصیل در هند رضایت کامل داشتند، ما به دنبال 

گسترش روابط علمی هستیم و سفارت هند براي 
توسعه این روابط هرگونه حمایتی خواهد کرد.

گفتنى است در پایان این دیدار غالمحسین ابراهیمى 
رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در استان ضمن 
قدردانى از رئیس و مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمى 
استان و سفیر هند براى حضور صمیمانه در این 
دانشگاه ابراز امیدوارى کرد با توسعه همکارى هاى 
دو جانبه و ارتباطات علمى دانشگاهى بین دو کشور 
زمینه مناسبى براى تعمیق پیوستگى هاى فرهنگى 
این دو کشور فراهم گردد. در پایان این دیدار سیمرغ 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  تاسیس  سالگرد  امین  سى 

بیرجند توسط دکتر حسنى به وزیر هند اهدا شد .

ایران و هند سهم زیادى در تمدن بشرى داشته اند
در دیدار سفیر هند و رئیس

 دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى 
مطرح شد:

دعـوت به همکـارى 
نمایندگى رسمى 3043 بیمه کارآفرین با کادرى مجرب براى تکمیل کادر 

فروش خود از طریق مصاحبه حضورى دعوت به همکارى مى نماید. 
شرایط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بیان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم 
  3- حداکثر سن 45 سال 

به متقاضیان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شرکت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

متقاضیان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه کارى به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

بیرجند – خیابان صیاد شیرازى – مجتمع تجارى میرداماد – واحد 92
 32235863

1- فروش فورى منزل ویالیى در حال ساخت، 150 متر زمین 385 متر بنا ، سه طبقه با 2 مغازه تجارى، دو نبش، تکمیل 
شده   400 میلیون و 100 میلیون وام مسکن مى توان گرفت

2- آپارتمان 100 مترى در حال ساخت، مجموعه 10 واحدى، حاشیه بیست مترى سپیده کاشانى، موقعیت عالى، آینده 
خوب    پیش پرداخت 35 میلیون

خریدار زمین براى ساخت منطقه خوب معلم، مدرس، عدالت ، رسالت و ...

امالك آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکارى و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 w
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فروشگاه مروج 

بین معلم 44 
و چهارراه 15 خرداد

(قنادي طوس)

فروش اقساطی 10 ماهه تصفیه آب 
مژده به همشهریان عزیز
کلینیک تخصصی تعمیرات راه اندازي شد
تعمیرات آب شیرین کن،کولر آبی،آب گرم کن، لوله کشی آب سرد و گرم، اجاق گاز، شیر آالت

31057

گچ کارى و گچ برى پذیرفته  مى شود. به 
قیمت مناسب  در اسرع وقت (شهر- روستا)   

 09159658659

ایزوگام  شفیعى
آسفالت (محوطه و پشت بام) 

و قیرگونى
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازى، مجتمع میرداماد
 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت هاى  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـاى ذخیـره آب 

کشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشیه میدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

فـرش
 هامـون

فرصت استثنایى را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهرى 21/1

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزى ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازى     32313600  -  09151615069 جلیلى

توکــل



آقایان مسوول سالم لطفا یک نفر به ما جوانان که 
اینقدر اصرار دارید ازدواج کنیم پاسخ بدهد که براى 
ما چه کرده اید ؟ کار درست کرده اید یا بیکارمان 
کرده اید ؟ تفریحات سالم برایمان ایجاد کرده اید یا 
با بى برنامه گى ما را مستعد آسیب هاى اجتماعى 
قرار داده اید ؟ انصافا چکار کردید ؟ اگر ازدواج کنیم 

نتیجه جز طالق است ؟
930 ... 730
و  بدم  انجام  شهر  براى  خدمتى  خواستم  سالم 
معرض  در  و  اى  شیشه  آشپزخانه  با  رستورانى 
اداره  متاسفانه  ولى  نمایم  دایر  دید  مشتریان 

بهداشت مجوز نمى دهد لطفا پیگیرى نمایید.
915 ... 246 
مالى  اجرایى  توان  به  توجه  با  که  دارد  لزومى  چه 
بزرگ  هاى  از شرکت   ، استان  بومى  هاى  شرکت 
و پر سرمایه استان هاى همجوار در استعالم ها و 
مانور  توان  مسلما  آید،  مى  بعمل  دعوت  مناقصات 

قیمتى آن ها باالتر است.
915 ... 212
در  وقت  تمام  را  خدمتم  سال  سى  که  من  سالم 
خدمت آموزش و پرورش بودم و به اصطالح مدیر 
مدرسه بودم اگر شما نمى دانید همکاران بازنشسته 
فرزندانم  از  را حتى  مبلغ حقوقم  دانند چرا  من مى 
هم پنهان دارم. روز معلم برهمه آنها که مى سوزند 

و مى سازند مبارك
 915 ...  587
الهیه غربى 1  خیابون  زمین خاکى  لطفا شهردارى 
رو یک سروسامانى بدهد اگه قراره پارك بشه  چرا 
به  شدن  نزدیک  ؟  گیره  نمى  اقدامى صورت  هیچ 
ازمراکز  دورى  آپارتمانشینى  بامشکالت  تعطیالت 
ووسایل  سبز  فضاى  یه  الاقل  هنرى،  فرهنگى 
ورزشى توى این منطقه باعث دلگرمى مردم میشه.
915 ... 263
سالم آوا براى صداى آهنگ رستوران ها ... در  11 
شب به کجا باید شکایت کنیم چون میراث فرهنگى 

هم کارى براى ما نکرد
915 ... 039
عملیات  روند  تسریع  بر  خوسف   مردم  سالم  با 
ساخت بیمارستان این شهر تأکید دارند و آن را حق 
مسلم و یکى از مطالبات خود از مسووالن مى دانند 
تنها  و  اند  گرفته  قرار  تبعیض  مورد  حقى که شاید 

شهرستان بدون بیمارستان استان هستند
915 ... 031
به آقاى نماینده اى که میفرماید مردم درحد وظیفه 
موقع  چرا  که  بفرمایید  کنند  درخواست  ایشان  از 

انتخابات این پیشنهاد رو ندادند
915 ... 062
تا کى قراره سرو صداى پل فلزى نبش خیابان بهار 
سایت ادارى رو تحمل کنیم چرا هیچکس پاسخگو 
نیست نه بلوکه اى مى کنن نه صداگیرى اگه خیابون 

غفارى بود همینطور برخورد مى کردین؟
915 ... 436
بنیاد  کل  اداره  محترم  مدیریت  از  تشکر  ضمن 
طرح  انجام  در  است  خواهشمند  روستایى  مسکن 
نیمه تمام سنگ فرش روستاهایى که چندین سال 
قبل انجام شده تجدید نظرى نماید و در ردیف پروژه 

هاى سال 95 قرار دهید.
915 ... 018
وظایف  از  مردم  فرمودید  مجلس  محترم  نماینده 
وظایف  حد  در  و  ندارند  آگاهى  مجلس  نماینده 
بود  وظیفه شما  این    . باشند  داشته  انتظار  نماینده 
مردم را در زمان انتخاب آگاه کنید نه توقع مردم را با
وعده هاى آنچنانى باال ببرید االن که مردم انتظار 
عمل به آنچه که خودتان قولش را دادید دارند  مردم 

را ناآگاه از وظایف تان مى دانید .
915 ... 693
شهردارى لطف کنید خط اتوبوس هاى مسکن مهر 

الهیه را افزایش دهید
915 ... 263
رو  ادارى  باید  سایت  دونم کى  نمى  با سالم. من 
سایت  مشکالت  باید  کى  بده.  شهردارى  تحویل 
خیابان  دوم  الین  قراره  کى  کنه.  رفع  رو  ادارى 
دارن  خبر  مسؤوالن  اصال  بشه.  آسفالت  محبت 

منطقه اى مسکونى به نام سایت ادارى داریم  ؟
915 ... 860

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما
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استان  خبرى  فضاى  که  است  وقتى  چند 
تحت تاثیر اظهارات استاندار یزد در خصوص 
الحاق طبس به این استان دچار واکنشهایى 
امام  واکنش  بین  این  در  و  است  شده 
استان  مرکز  مردم  نماینده   ، بیرجند  جمعه 
موضوع  این  به  مردم  و  ها  رسانه  برخى  و 
شهروندان  که  حدى  تا  بوده  توجه  قابل 
بیان  و  روزنامه  دفتر  با  تماس  بسیارى طى 
این خصوص خواستار  در  دیدگاه هاى خود 
پرداختن به این موضوع شده اند  در این بین
اینکه  با اشاره به  عده اى از هم استانى ها 
است  استان  مردم  به  توهین  موضوع  این 
اشاره  با  نیز  اى  عده  و  پیگیرى  خواستار 
باید  یزد  استاندار  اظهارات  که  نکته  این  به 
تلنگرى براى مسووالن استان باشد تا مورد 
توجه  خواستار  نگیریم  قرار  دیگران  تمسخر 

جدى تر به مسائل توسعه اى شدند .
لزوم وحدت و حس  بر  تاکید  با  آوا  روزنامه 
همبستگى بین مردم با تمام گرایشات قومى، 
منطقه اى و سیاسى در ایران اسالمى، دامن 
توسعه  راه  بر  سدى  را  مسائل  این  به  زدن 
شدن  بسته  جهت  صرفا  و  دانسته  استان 
به  مردمى  هاى  دیدگاه  بیان  و  موضوع 

تشریح آن در گزارش ذیل مى پردازد :

ماجراى توهین چیست ؟

هاى  کانال  از  یکى  در  گذشته  ماه  اواخر 
گردید  منتشر  محتوایى  یزد  استان  خبرى 
که بالفاصله با انتشار در یک سایت خبرى 
این  در  هایى  زمزمه  محلى خراسان جنوبى 
خصوص در استان ایجاد نمود . در این خبر 
در  یزد  استاندار  محمدى  میر   »  : بود  آمده 
نشست خبرى و در پاسخ به سئوالى در مورد 
اینکه در برخى رسانه هاى طبس عنوان شده 
که طبس مجددا به استان یزد ملحق خواهد 
شد و حتى سخنانى به شما نسبت داده شده، 
گفت: الحاق طبس به استان یزد از وقتى که 
بنده به سمت استاندار یزد منصوب شدم تا 
کنون بحثى نبوده و بنده شخصا با آن موافق 
نیستم چون حوزه وسیعى را در بر مى گیرد و 

خدمات رسانى به آن مشکل است.
 

اگر  کل خراسان جنوبى
به استان یزد ملحق شود شاید

این الحاق قابل اجرا شود !

شدن  جدا  صورت  در  گفت:  ادامه  در  وى 
از  چیزى  دیگر  جنوبى  خراسان  از  طبس 
کل  اگر  لذا  و  ماند  نمى  باقى  استان   آن 
شود  ملحق  یزد  استان  به  جنوبى  خراسان 
اینکه   اما  باشد  اجرا  قابل  جدایى  این  شاید 
شود   ملحق  یزد  به  و  شده  جدا  فقط طبس 
امرى غیر کارشناسى است.  به هر حال تابع 
و  دولت  اگر  و  هستیم  کشورى  تصمیمات 
مجلس تصمیم بگیرند با کمال میل اجرا مى 
کنیم چون مى دانیم که حتما کار کارشناسى 
و سپس  است  دخیل  آن  در  بررسى شده  و 
تصمیمى گرفته مى شود ولى تا این لحظه 
هیچگونه مسئله اى در رابطه با الحاق مجدد 

طبس به استان یزد نیست ».

واکنش تند امام جمعه بیرجند
 به اظهارات استاندار یزد

در این بین و دقیقا دو روز پس از نشر این 
خبر در استان امام جمعه بیرجند نیز به این 
موضوع واکنش نشان مى دهد . رضایى در 
تریبون نماز جمعه این اظهارات را تداعى گر 

دوران ستمشاهى مى خواند . 
این سخنان امام جمعه بیرجند در رسانه هاى 
استان یزد نیز منتشر مى شود به طورى که 
با تیتر « سخنان  یک سایت خبرى در یزد 
بیرجند در واکنش  امام جمعه  تند و عجیب 
به کنفرانس مطبوعاتى استاندار یزد » در این 

خصوص مى نویسد : 
جمعه  نماز  مراسم  در  بیرجند  جمعه  امام   »
سخنان  به  تندى  واکنش  شهر  این  امروز 

و  حجت االسالم  داشت.  یزد  استاندار 
منصوب  جمله اى  گفت:  رضایى  المسلمین 
در  مجاور  استان هاى  استانداران  از  یکى  به 
سخن  این  اگر  که  کرده اند  نقل  سایت ها 
به  استاندار  این  است  معلوم  باشد،  درست 
اندازه کدخداى زمان شاه معلومات ندارد و در 
اینگونه سخن  شأن یک مسوول نیست که 
بگوید چراکه خراسان جنوبى استانى فرهنگى 
ناب است که الزم است  و داراى 4 طالى 

مسووالن به این اقدام، توجه کنند. »

واکنش نماینده مجلس؛ 
عقده خودکم بینى استاندار

قابل درمان است

چند روز بعد نماینده مردم بیرجند ، درمیان 
و خوسف نیز در این خصوص واکنش نشان 
سید  المسلمین  و  حجت االسالم   . دهد  مى 
محمد باقر عبادى در شوراى ادارى خوسف 
: مسئوالن وزارت کشور و دولت  مى گوید 
از سوى  مطالب  این  بیان  اگر  کنند  بررسى 
استاندار یزد صحت دارد، عقده خودکم بینى 
استانمان  در  ما  و  است  درمان  قابل 

نسبت  حاضریم  و  داریم  خوبى  متخصصان 
انتقاد  با  وى  کنیم.  اقدام  ایشان  درمان  به 
با   : دهد  مى  ادامه  یزد،  استاندار  از  شدید 
دست گذاشتن بر روى شانه دیگرى، فردى 

بلند نمى شود.

استاندار خراسان جنوبى
چه نظرى دارد ؟

هر چند استاندار خراسان جنوبى تا کنون به 
نشان  واکنشى  یزد  استاندار  اخیر  اظهارات 
گونه  این  سابقه  بررسى  در  اما  است  نداده 
و  به سخنان  یک سال  توان  اظهارات مى 
اندى  پیش وجه اله خدمتگذار در خصوص 
اشاره کرد. وى  یزد  استان  به  الحاق طبس 
انتزاع  از  «پس   : بود  گفته  زمان  آن  در 
طبس از استان یزد و الحاق آن به خراسان 
جنوبى، برخى نسبت به این موضوع اعتراض 

به نظر همان عده،  احترام  براى  داشتند که 
و  مذاکره کردم  یزد  استاندار  با  بنده شخصًا 
طبس  مجدد  الحاق  مورد  در  را  ایشان  نظر 
یزد  استاندار  که  شدم  جویا  یزد  استان  به 
به  میلى  هیچ  استان  این  که  دادند  پاسخ 
و  ندارد  طبس  شهرستان  مجدد  پذیرش 
یزد  برگردانند،  با طال  را  این شهرستان  اگر 
آن را نمى پذیرد.» . هر چند عمر اعتبار این 
توسط  بالفاصله  و  نبود  زیاد  هم  سخنان 

روابط عمومى استاندارى یزد تکذیب شد .

مردم استان چه مى گویند ؟

با  نیز  زیادى  شهروندان  خصوص  این  در 
را  هایشان  دیدگاه  و  گرفته  تماس  روزنامه 
است  میانسالى  مرد  محمدى   . کردند  طرح 
خراسان  دولتى  دستگاه  از  یکى  کارمند  که 
جنوبى ست . او در تماس تلفنى پیرامون این 
موضوع با تحریریه ما مى گوید : بدون شک 
نقل و انتقال این صحبت هاى بازى سیاسى 
آن  قربانى  مردم  هم  باز  متاسفانه  که  است 
در   : گوید  مى  دولت  کارمند  این   . هستند 
جایى که بزرگان استان ما باید در خصوص 

مطالبات خودمان پیگیر باشند ، تا نخواهیم 
در این بزنگاه ها از نظر زیرساختى و اعتبارى 
عقب بمانیم و به عبارتى ذلت بکشیم همت 

خود را معطوف ظواهر کرده اند . 

مسووالن به جاى شعار ، تالش 
کنند تا به واسطه محرومیت مان 

مورد تمسخر قرار نگیریم

وى با تا کید بر این موضوع که اگر استاندار 
یزد این صحبت ها را کرده باشد بسیار کار 
ناپسندى است اما بازى بزرگان استان ما از 
امام جمعه در  تا نماینده و  مسووالن گرفته 
پازل چیده شده توسط بقیه بیشتر انسان را 
از مسوولین مى خواهد  رنج مى دهد . وى 
تمام همت خود را بر توسعه استان بگذارند 
چرا که اگر بخواهیم سرمان را بلند کنیم و 
جواب استاندار یزد را بدهیم بهتر است استان 

سى و یک از نظر اعتبار در کشور نباشیم و یا 
به واسطه محرومیت مان مورد تمسخر دیگر 
وى   . نگیریم  قرار  مسوالنشان  و  ها  استان 
مى گوید به نظر نمایندگان استان باید تمام 
امروز  که  بزنند  آنهایى  بر سر  را  خود  فریاد 
استان را در ردیف آخر اعتبارات گذاشته اند 
و یا در جریان سفرهاى استانى خود کمترین 
نظر  در  مان  محروم  استان  براى  را  بودجه 
مى گیرند . او معتقد است اگر چند نوبت در 
تریبون نماز جمعه هاى استان ، مسئوالن در 
دیگر  گیرند  قرار  سوال  مورد  خصوص  این 
به ته لیست بودن افتخار نخواهیم کرد و با 
استان همه  پنهان کردن زوایاى محرومیت 

جا را گل و بلبل نشان نخواهیم داد . 

الحاق به یزد ایده بدى نیست
بلکه براى استان ما هم مسووالن 

جسورترى منصوب کنند

تماس  در  نیز  قاینى  شهروند  دیگر  رضایى 
تلفنى با تحریریه روزنامه به طعنه مى گوید 
بدى  ایده  یزد  به  استان  الحاق  نظر  به   :
مسووالن هم  ما  استان  براى  بلکه  نیست 

جسور ترى منصوب کنند که جرات اتفاقات 
انتشار  تقبیح  با  وى  و  باشند  داشته  را  بهتر 
کشور  از  منطقه  دو  مردم  بین  اختالفات 
این  نه  متاسفانه   : گفت  مان  اسالمى 
با  نه  و  ماست  دینى  اصول  بر  منطبق  کار 
دارد.  مطابقت  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
ما  استان  روال که  این  با  رضایى مى گوید 
مدیریت مى شود و با این سطح ارتباطات و
شوراهاى  در  ما  نمایندگان  گرى  مطالبه 
اسالمى و مجلس به جرات مى توان گفت 
بودن  یافته  توسعه  استان  از  بخش کوچکى 

بهتر از مستقل بودن است .

بحث ها سیاسى است

گوید:  مى  نیز  طبسى  شهروند   ، میرکالنى 
عدم  یا  الحاق  خصوص  در  ابتدا  از  آنچه 
الحاق طبس به خاطر دارم صرفا اختالفاتى 
مدیریت  خاص  افرادى  توسط  که  است 
زنند  مى  دم  الحاق  از  روز  یک   . شود  مى 
همه  اینها  و  شدن  جدا  از  دیگر  روزى  و 
مردم  آن  در  که  است  سیاسى  هاى  بازى 
دیده نمى شوند . وى از مسووالن خواست 
هاى  دیدگاه  به  شده  که  هم  یکبار  براى 
کارشناسى احترام بگذارند و بجاى اختالف 

افکنى به مردم آرامش هدیه دهند . 

خراسان جنوبى ؛
محل کارآموزى مدیران

وى در خصوص وضعیت مدیریتى در استان 
نیز گفت : هر چند خراسان جنوبى مسئولیت 
کارآموزى دولت را بر عهده گرفته و هر روز 
مدیران نو و بدون تجربه را براى کارآموزى 
به اینجا اعزام کرده و پس از تجربه اندوزى 
در استان هاى دیگر به کار مى گیرند افزود: 
نیز  استان  ونخبگان  نمایندگان  بین  این  در 
این  به  گریشان  مطالبه  عدم  واسطه  به 
واقع  در  مردم  و  گذاشته  احترام  تصمیمات 

قربانى این وضعیت مى شوند . 

نمایندگان منتخب ، استان را
از بن بست خارج نمایند

مدیران  به  استان  نیاز  بر  تاکید  با  وى 
منتخب  نمایندگان  از  تجربه  با  و  کارآزموده 
سال  چهار  در  خواست:  دهم  مجلس 
از را  استان  بهتر  تصمیمات  با  حضورشان 
بن بست خارج نمایند . وى افزود : اگر امروز 
تقسیمش  براى  ها  سال  که  استانى  مردم 
موضوع این  به  نسبت  اند  کرده  تالش 
الحاق  به  حتى  و  اند  شده  اعتنا  بى 
نشان هم  واکنشى  یزد  به  جنوبى  خراسان 
تحقق عدم  در  را  آن  ریشه  باید  دهند  نمى 
اقرار نمود که  خواسته هایشان دنبال کرد و 
مسووالن و نمایندگان طى این سالها عملکرد 
خوبى در تمام دولت ها و گرایش هاى سیاسى 
از خود به جا نگذاشته اند. وى امیدوار است 
در آینده نخبگان و نمایندگان منتخب مردم 

نظارت بیشترى بر امور استان داشته باشند.

بهتر است استان سى و یک از نظر اعتبار نباشیم تا کسى ما را به تمسخر نگیرد

اظهارات استاندار یزد ؛ توهین یا تلنگر 
ماجراى واکنش بزرگان استان به اظهارات نماینده دولت در استان همسایه چیست ؟

جناب آقاى عبادى نماینده محترم بیرجند ، خوسف 
استان  تقسیم  از  سال   12 گذشت  از  درمیان بعد  و 
فرمایشات  که  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به  آخر 
هیچ  تاکنون  چون  است.  بوده  درست  یزد  استاندار 
پیگیرى  عدم  دلیل  به  استان  تقسیم  از  بعد  اتفاقى 
و  مردم  نمایندگان  توسط  استان  و  مردم  مطالبات 

دولت انجام نشده است. 
915 ... 385
خواندم  را  شهرداریت  شوراى  مطلب  عزیز  آواى 
سرکار  خوب  بیرجند  مردم  ما  که  االنصاف  و  الحق 
. عوارض مى دهیم که پول موز و شیرینى  هستیم 
کاش   . بجنگند  هم  با  آقایان  شود  شورا  چایى  و 
توسعه  براى  پور  هرم  آقاى  هاى  یادداشت  مردم 
خودشان به  کمى  و  بودند  خوانده  را  فرهنگى 
مى آمدند که اگر ما خودمان مطالبه گر باشیم و به 
اطرافمان توجه کنیم آینده شهر و روستایمان را به افراد 
بیش از اندازه سیاسى نمى دهیم که نه تنها تالشى 
براى ما نمى کنند بلکه فرصتهاى موجود را هم مى 

سوزانند . خدایا ما را ببخش 
910 ... 248
واگذارى  از  یکسال  از  بیش  مدت  گذشت  وجود  با 
مجتمع 87 واحدى بنیاد در خیابان تالش معصومیه، 
متاسفانه  دیگر،  واحد   150 الوقوع  قریب  واگذارى  و 
هنوز اداره مخابرات اقدامى براى خط تلفن ثابت انجام 
شده اهالى  براى  زیادى  مشکالت  باعث  که  نداده 
با توجه به اینکه بایستى قبل از آسفالت، خدمات زیر 
بنایى تکمیل گردد، لطفا پیگیرى مجدانه بفرمایید تا 

این مشکل حل شود .
910 ... 005
سالم آوا کسى هست حساب کنه و به این کار پایان 
بده دقت کردین وقتى میرى شیرینى فروشى صفحه 
را  هست  پانصد  هزار  تا  هزار  قیمش  که  کیک  زیر 
کیلوى به مردم میدن هم قیمت کیک که االن نوزده 
هزار تومانه که همون صفحه کوچکش چهارصد گرم 
هست ببین هفت تا هشت تومان به مردم میدن این 
انصاف نیست اگر از کارتون هاى زخیم استفاده کنن یا 
صفحه را قبلش وزن کنن صفحه را از کیلو کیک کم 
کنن تا مدیون مردم نشن کسى هست رسیدگى کنه ؟
915 ... 045
پیگیر  انتخاب  از  بعد  مجلس  نمایندگان  چرا  سالم 
مانند  نیستند  استان  و  شهرستان  اقتصادى  امورات 
فقط  و  بانده  دو  جاده  آهن،  راه  آشامیدنى،  آب 
برود  ها  استان  دیگر  به  اعتبارات  تاکى  سخنرانند 

به عمل کار برآید؟؟!!!!
915 ...   866
با سالم  خدمت عوامل محترم روزنامه آواى بیرجند 
و همچنین مدیریت و کارکنان اداره آب و فاضالب 
استان خراسان جنوبى  آیا کسى جوابگوى حیف  و 
منبع جهت  بابت ساخت سه  المال  بیت  کردن  میل 
آبرسانى و شکست طرح هاى پیاده شده در محلهاى 
آن  وقت  آیا  هست؟  متوالى  دوره  سه  در  و  مختلف 
از  روستاها  سالمند  و  کشیده  زجر  اهالى  که  نرسیده 

نعمت آب آشامیدنى سالم برخوردار شوند؟
915 ...  942
محترم  شهردار  به  نباشید  خسته  عرض  و  سالم  با 
شهرستان بیرجند حال  که با همت فراوان و دست 
توانا و عزم راسخ شما عزیز بزرگوار در به ثمر رسیدن 
کمربندى  به  به  آن  اتصال  و  جوادیه  بلوار  پروژه 
اطالع مى رسانم که تقاطع موسى بن جعفر- جوادیه 
چهار  غربى  جنوب  گرد  راست  باشد  مى  ناقص 

راه اجرا نشده است
915 ... 436
سالم، قرار بود طرح فاضالب مهرشهر از ابتداى سال 
نود و پنج شروع بشه!! پس چى شد!؟ فروردین تمام 

شد! کى میخوان اقدام عملى انجام بدن!؟؟
915 ... 528
چرا مسئوالن به فکر سالمت میوه ها و صیفى جات که 

از شهر هاى دیگر به بیرجند مى آیند نیستند؟
915...569

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى  خراسان جنوبى، از جانمایى تعداد 7 رشته صنایع دستى در ویترین سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کشور خبرداد. به گزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى، حسین عباس زاده گفت:  تعداد 7 قلم اقالم صنایع دستى 
در رشته هاى بومى و اصالت دار استان جهت قرار دادن در ویترین سازمان مرکزى و جانمایى آن تحویل شده است .  این رشته ها شامل حوله بافى، گلیم و بافته هاى 

دارى، جاجیم بافى، ترکه بافى، سفال وسرامیک لعاب دار، پخل بافى، چهل تیکه  مى باشد که جزء صنایع دستى برتر و اصیل و منطقه نیز هست .

جانمایى 7 رشته صنایع دستى خراسان جنوبى در ویترین سازمان میراث فرهنگى کشور

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى نهبندان

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکى که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان مورد رسیدگى و راى آن 

صادر گردیده براى اطالع عموم به شرح ذیل آگهى مى گردد:
قطعه مفروزه مزرعه سوقات  پالك 4- اصلى شهر نهبندان

قسمتى از پالك 41 فرعى از 4- اصلى بخش 5 نهبندان آقاى رسول اردونى ششدانگ یک باب منزل به مساحت 246/26 متر مربع 
خریدارى شده (مع الواسطه) از آقاى حسین دهقانى فرزند غالمحسین (مالک رسمى) به آدرس نهبندان کوى صاحب الزمان(عج)- 
محله داشخانه - خیابان قائم غربى 12 لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهى تا دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض مى بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت، 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض گواهى تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود، صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/1/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/11

حسین براتى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان 

آگهى مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم  
چون مقرر گردیده در پرونده اجرایى کالسه 940109 ششدانگ یک قطعه باغ انگورى متعلق به محکوم علیه مسلم 
قنبرى به مساحت 777/22  مترمربع (هفتصد و هفتاد و هفت و بیست و دو صدم مترمربع) واقع در مزرعه و قنات 

محمد آباد تقاب، مزرعه چاه موتور تفکر جنب باغ آقاى دکتر ابطحى تحت پالك 1082 اصلى بخش 3 بیرجند (با این توصیف که 
حسب نظریه کارشناس منتخب کشاورزى: در کل زمین مورد نظر بوته هاى انگور باالى 10 سال کشت شده است. محصول دهى 
باغ از وضعیت مطلوبى برخوردار است) که به مبلغ دویست و چهل و هشت میلیون و هفتصد و ده هزار و چهارصد ریال کارشناسى 
شده در قبال قسمتى از بدهى محکوم علیه به مبلغ 160/486/303 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسى و مبلغ 5/517/364 ریال بابت هزینه دادرسى در حق آقاى مهدى لطفى و مبلغ 7/345/607 ریال حق االجرا در حق 
دولت از طریق مزایده در تاریخ 95/2/26 از ساعت 9 الى 9/30 صبح در دفتر اجراى احکام دادگسترى شهرستان  خوسف به فروش 
برسد که  قیمت پایه از بهاى ارزیابى شده شروع  و به شخصى که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ  پیشنهادى  فى المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضاى انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت 
عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزى به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتى که خریدار مابقى وجه 
مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشنهادى خریدار به نفع دولت ضبط 
خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد و  خریدار حق هیچگونه اعتراضى را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد 
قانون اجراى احکام مدنى اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 

در دادگسترى شهرستان خوسف مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود
مهدى چاپارى بورنگ - مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ایران

آگهى مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایى به شماره 941328 محکوم علیه محمد امیرآبادیزاده فرزند على محکوم است به پرداخت مبلغ 101/400/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له الهه ده نبى با وکالت شهرام امیر افشارى و پرداخت مبلغ 
3 2/750/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالك ثبتى به شماره 5228 فرعى از 1554 اصلى بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 که حسب نظریه کارشناسى آدرس ملک واقع در دولت 33 -  پالك 

جنوبى شامل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول که میزان اعیانى مسکونى به مساحت 83/91 مترمربع و انبارى مالک حق استفاده از پارکینگ مشاعى به مساحت 30/52 مترمربع و مالک حق استفاده از حیاط مشاعى واقع در ضلع جنوب واحدها به مساحت 
64 مترمربع را دارد انشعابات منصوبه آب - برق - گاز و تلفن هر کدام یک انشعاب که به مبلغ 900/000/000 ریال گردیده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/02/26 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهاى ارزیابى شده شروع و به کسانى که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادى فى المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 

غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبى- مدیر دفتر اجراى احکام حقوقى دادگسترى بیرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ایران

آگهى مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده 941009 محکوم علیه آقاى محمد على زرین و مهران وفایى فر و حسین جانى محکوم 
است متضامناً به پرداخت مبلغ 225/610/754 بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمود کاظمى و 

پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى با توجه به توقیف پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 216 اصلى بخش 2 بیرجند به میزان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ واقع در روستاى دره میرك که میزان عرصه زمین فوق 415 مترمربع و مساحت اعیان آن 103 مترمربع در 
2 طبقه و طبقه همکف استخر سرپوشیده و طبقه فوقانى ساختمان مسکونى و یک سرویس بهداشتى و انبار در سمت شرق مى 
باشد که حسب نظریه هیئت کارشناسى قیمت هر مترمربع زمین باغى به نرخ روز مبلغ 600/000 ریال و قیمت هر متر بنا مبلغ 
3/000/000 ریال که قیمت 415 مترمربع 249/000/000 و قیمت 103 مترمربع اعیان 309/000/000 ریال و در مجموع قیمت 
کل عرصه و اعیان 558/000/000 ریال کارشناسى گردیده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/02/26 از ساعت 
10 الى 11  صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى به فروش برسد که قیمت پایه از بهاى ارزیابى شده شروع و به کسانى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادى فى المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبى- مدیر دفتر اجراى احکام حقوقى دادگسترى بیرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ایران

ماجراى اظهارات استاندار یزد و واکنش بزرگان خراسان جنوبى



 راهکارهایى براى رفع رسوب کترى و سماور

رسوب کترى معموال بر اثر ناخالص بودن آب شهرى 
ایجاد مى شود، این رسوب ها اگر از بین نروند سبب 
طعم  آن  بر  عالوه  شوند  مى  چاى  شدن  رنگ  بد 
نامطلوبى به آن مى بخشند، اما روش ها و راهکارهاى

این رسوبات وجود دارد.  بین بردن  از  براى  ساده اى 
روش اول: براى جرم هاى نسبتا تازه و الیه هاى نازك 
ابتدا کترى را داغ کنید و سپس مقدارى آب  آهکى، 
یخ درون آن بریزید با این روش جرم ها به آرامى از 
جدار کترى کنده مى شوند توجه داشته باشید براى این 
منظور نباید کترى بسیار داغ شود چرا که موجب از بین 
رفتن لحیم داخل آن مى گردد. روش دوم: مى توانید 
مقدارى سرکه درون کترى ریخته و مدت 10 دقیقه 
بجوشانید و سپس آب آن را خالى کرده و بشویید و 
دوباره از آب پر کنید و بگذارید بجوشد این کار براى 
از بردن بوى نامطبوع سرکه از داخل کترى بسیار موثر 
است. روش سوم: یکى دیگر از روش هاى جالب از 
بین بردن رسوب کترى ها و جلوگیرى از رسوب مجدد 
آن ها استفاده از فلس صدف یا همان گوش ماهى ها 
است که باعث مى شود آهک موجود در آب را به خود 
جذب نمایند، از این روش پس از جرم زدایى و یا براى 
کترى هاى نو استفاده کنید تا آهک آب به دیواره هاى 

آن جذب نشود. روش چهارم: روش موثر دیگر براى 
رسوب زدایى استفاده از سیب زمینى رنده شده است 
در ظرف مورد نظر با توجه به اندازه ظرف دو یا سه 
سیب زمینى رنده کنید و اجازه دهید با آب به مدت 
نیم ساعت بجوشد، سپس یک تکه زاج سفید کوبیده 
شده به آن اضافه کنید و نیم ساعت دیگر بجوشانید، 
تازه  آب  با  بگذارید  و  بشویید  کنید  خالى  را  آن  آب 
بجوشد. روش پنجم: مى توانید براى جرم گیرى از 
استفاده  نیز  مقدارى جوش شیرین حل شده در آب 
کنید، براى این منظور این ترکیب را به نسبت 2 به 
1 تهیه کنید و بگذارید درون کترى بجوشد، اگر به 
نتیجه نرسیدید این عمل را چند بار تکرار کنید تا به 
نتیجه مطلوب برسید. روش ششم: اگر مقدار رسوبات 
است  نظر شما کوچک  مورد  و کترى  نیست  حجیم 
مى توانید درون آن آب بریزید و به مدت نصف روز 
از گذشت مدت  در جایخى یخچال قرار دهید. پس 
آن  از  یخ  خارج شدن  از  پس  درآورده  را  آن  مذکور 
کترى رسوب زدایى مى شود، آن را بشویید و با آب 

تازه بگذارید به جوش بیاید.
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جمعى از جوانان زیرکوهى با توجه به نامگذارى امسال 
«اقتصاد  سال  نام  به  رهبرى  معظم  مقام  سوى  از 
مقاومتى، اقدام و عمل» اقدامات خاصى را براى تحقق 

این شعار آغاز کردند.
مناطقى  جمله  از  زیرکوه  شهرستان  تسنیم،  گزارش  به 
است که جوانان آن در راستاى اقتصاد مقاومتى هم در 
اقدام و هم در عمل گام برداشته و ضمن ایجاد اشتغال 
براى خود و سایر هموطنان باعث تشویق سایر جوانان 

و روى آوردن آن ها به این گونه فعالیت ها شده اند.
علوم  رشته  کار شناسى  مقطع  دانش آموخته  وندى  امید 
عرصه  فعاالن  از  و  پژوهشگرى  گرایش  اجتماعى، 
اقتصاد مقاومتى درشهرستان زیرکوه است و به مدت 9 
سال است که در زمینه پرورش شترمرغ فعالیت دارد و 
طى این مدت ضمن اینکه براى 8 نفر اشتغال مستقیم 
به  این شهرستان  زمینه تشویق جوانان  ایجاد کرده در 

این فعالیت ها نیز گام هاى مؤثرى برداشته است.
این کارآفرین نمونه در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
ابتدا در زمینى به مساحت 500 متر و با تعداد 60 قطعه 
و  تجربه  نداشتن  دلیل  به  و  کردم  آغاز  را  کار  جوجه 
آن  پرورش  چگونگى  و  شترمرغ  مورد  در  کافى  دانش 
دوره  طول  و  ابتدا  همان  در    قطعه اى   20 تلفات  باعث 
کنار  و  دلسردى  موجب  امر  این  ولى  شد  پرورش  اول 
و  پشتکار  با  و  خدا  لطف  به  و  نشد  کار  این  گذاشتن 
دادم.  را گسترش  فعالیت  این  مدتى  از  بعد  زیاد  تالش 
میزان  افزایش  ضمن  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وى 
دستگاه هاى  به  مزرعه  این  تجهیز  و  مزرعه  سطح 
را  مولد  شترمرغ هاى  تعداد  شترمرغ  پرورش  نیاز  مورد 
به 20 قطعه، تعداد پروارى ها را به 100 قطعه و تعداد 
جوجه هاى تولید شده در یک دوره پرورش را به حدود 
350 تا 450 قطعه رساندم و به همین خاطر چند سال 
موفق شهرستان  و  نمونه  کارآفرین  عنوان  به  که  است 

در این زمینه معرفى شدم.

سازگارى پرورش شتر مرغ با آب و هواى 
شهرستان زیرکوه

منطقه  با  سازگار  را  پرنده  این  پرورش  شرایط  وى 
توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه  نژاد این گونه از 
پرندگان به آفریقا برمى گردد و آب و هواى این منطقه 
و  آفریقایى  مناطق  هواى  و  آب  به  نزدیکى  دلیل  به 
این  پرورش  راستا  این  در  است  نزدیک  و خشک  گرم 
و  سازگار  منطقه  این  هوایى  و  آب  شرایط  با  پرندگان 
هزینه  مقاومتى  اقتصاد  عرصه  فعال  این  است.  مناسب 
مصرف غذاى این پرنده را بین 350 تا 400 هزار تومان 

وزن  کرد:  تصریح  و  عنوان  ماهه  هفت  دوره  طول  در 
تقریبى این پرنده بعد از اتمام دوره به 85 تا 100 کیلو 
مى رسد و قیمت جوجه یک ماهه این پرنده بین 280 تا 

300 هزار تومان است.

مزایاى استفاده از گوشت شترمرغ به طور 
گسترده در خراسان جنوبى صورت نگرفته است

بازار مصرف گوشت و سایر فرآورده هاى  وى همچنین 
شهرستان هاى  سایر  و  منطقه  این  در  را  پرنده  این 
در  سازى  فرهنگ  افزود:  و  کرد  توصیف  نا آشنا  استان 
و  گوشت  از  استفاده  مزایاى  و  مصرف  نحوه  خصوص 

طور  به  منطقه  این  در  پرنده  این  از  فرآورده هاى  سایر 
سرانه  دلیل  همین  به  و  است  نگرفته  صورت  گسترده 
چنین  هم  و  شهرستان  این  در  آن  فروش  و  مصرف 
استان پایین است در این راستا بیشترین حجم صادرات 
یزد،  رضوى،  خراسان  اصفهان،  نظیر  شهرهایى  را  آن 

تهران و... در بر مى گیرد. 
مصرف  خصوص  در  سازى  فرهنگ  همچنین  وندى 
گوشت این پرنده و خواص دارویى بى شمار آن در بین 

میزان  در  تاثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکى  را  مردم 
با  مردم  اگر  گفت:  و  کرد  عنوان  آن  مصرف  سرانه 
طور  به  شوند  آشنا  پرنده  این  گوشت  فواید  و  خواص 

یقین به مصرف آن روى خواهند آورد.
در  موجود  پایین  کلسترول  و  چربى  وجود  افزود:  وى 
بیمارى هایى  از  جلوگیرى  باعث  پرندگان  این  گوشت 
و سکته هاى  فشارخون، چربى خون  قبیل  از  گوناگونى 
براى  دارو  کلى یک  به طور  و  مى گردد  قلبى  و  مغزى 
خانم هاى باردار به دلیل آهن سرشار محسوب مى شود. 
طور  نفربه   8 براى  داد:  ادامه  اقتصادى  فعال  این 
مستقیم غیر  صورت  به   20 از  بیش  براى  و  مستقیم 

اشتغالزایى کردیم.

اقتصاد مقاومتى؛ یعنى استفاده مفید از 
ظرفیت هاى داخلى

اظهار  نیز  زیرکوه  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
پاى  روى  ایستادن  معناى  به  مقاومتى  اقتصاد  کرد: 
است.  داخلى  ظرفیت هاى  از  مفید  استفاده  و  خود 
اقتصاد  سازى  فرهنگ  بحث  در  اینکه  بیان  با  میرى 
صورت  خوبى  اقدامات  زیرکوه  شهرستان  در  مقاومتى 
به  مى توان  اقدامات  این  جمله  از  گفت:  است،  گرفته 
بازده،  زود  خانگى  مشاغل  ایجاد  معکوس،  مهاجرت 
از  مهم تر  و  کوچک  کارگاههاى  ایجاد  تبدیلى،  صنایع 
مصرف  نحوه  در  تغییر  بحث  در  سازى  فرهنگ  همه 
و  مردم  استقبال  همچنین  وى  کرد.  اشاره  مردم 
توصیف  خوب  راستا  این  در  را  شهرستان  این  جوانان 
و  فروش  بحث  در  هنوز  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  و 
که  دارد  وجود  مشکالتى  موارد  برخى  در  بازاریابى 
زیرکوه  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده  شود.  برطرف  باید 
ناهماهنگى را  موضوع  این  دیگر  مشکل  همچنین 
کرد  عنوان  مقاومتى  اقتصاد  موضوع  با  العمل ها  دستور 
و گفت: متاسفانه نگاه و نگرش مسئوالن نیز به اقتصاد 

مقاومتى نیست و باید به این سمت معطوف شود.

نهادینه کردن شعار ایستادن هر فرد و هر 
روستا روى پاى خود در زیرکوه

میرى تصریح کرد: در سال 95 نیز در بحث کارگاه هاى 
برنامه  و  شد  خواهد  کار  تبدیلى  صنایع  و  بازده  زود 
این  را در  ایستادن هر فرد و هر روستا روى پاى خود 
سال نهادینه و محقق خواهیم کرد و به طور کلى مردم 
کرد:  خاطرنشان  وى  کنیم.  خارج  گرایى  مصرف  از  را 
اقتصاد مقاومتى و  در سال 92 و 93 حدود 65 کارگاه 
صنایع تبدیلى و در سال 94 حدود 100 کارگاه اقتصاد 
ایجاد  زیرکوه  شهرستان  در  تبدیلى  صنایع  و  مقاومتى 
 250 حدود  شهرستان  این  در  مجموع  در  که  کردیم 

شغل به صورت مستقیم ایجاد شده است.

امریکایى «هارولد  را عکاس و جهانگرد  این عکس   ، قاجار  تهران در عصر  به  راه جاده اصفهان  پلیس 
ویستون» که در سال 1300 هجرى شمسى به ایران سفر کرده از نیروهاى حکومتى که براى حفظ امنیت 
جاده اصفهان به تهران گماشته شده اند، برداشته است.

پلیس راه در دوره قاجار 

طرز تهیه کیک شکالتى مغزدار بدون فر

مزه  بودن  آسان  حین  در  و  آسان  خیلى  کیک  این 
متفاوتى هم دارد. براى درست کردن آن نه به مواد 
اولیه سختى نیاز دارید و نه زمان زیادى باید براى 

آن صرف کنید.
مواد اولیه براى کیک مغزدار بدون نیاز به فر :

بیسکویت سبوس دار  2 پاکت،  کره   3 قاشق، 
مواد میانى کیک شکالتى مغزدار بدون فر :

آرد  5 لیوان،  شکر  1 لیوان،  آرد سمولینا  1 لیوان،  
پاکت،   2 شیرى  شکالت  لیوان،   1 پودر نارگیل  

شکالت تلخ 1 لیوان

طرز تهیه کیک شکالتى مغزدار بدون فر :
با  و  کنیم  مى  خرد  ساز  غذا  در  را  بیسکویت  ابتدا 
گرد  قالب  در  و  کنیم  مى  مخلوط  شده  ذوب  کره 

کمربندى مى ریزیم و در یخچال قرار مى دهیم.
حاال در این مدت مواد رویى را با هم مخلوط کرده 
و در حرارت هم مى زنیم تا غلظت الزم را بدست 
بیاورد وقتى ولرم شد روى مواد قبلى مى ریزیم و 
آن  روى  کرده  مارى حل  بن  روش  به  را  شکالت 
مى ریزیم و وقتى سرد شد سرو مى کنیم حتما این 

کیک متفاوت را امتحان کنید.

خودباورى کلید تحقق اقتصاد مقاومتى
آشپزى و تغذیهایستادن روستا روى پاى خود در زیرکوه نهادینه مى شود

اسرار خانه دارى

ضرب المثل بیرجندى

از چاى که ازو نبو گنج
چه سر وا بو، چه سر اینجه سنِگ

از چاهى که از آن نباشد گنجى
چه سر باز باشد چه سرش سنگى

هر موجودى را معموال به دلیل خاصیت وجودى آن 
بالفعل  خاصیت  این  آنکه  بر  مشروط  داریم  دوست 

باشد، یا بتوان آن را بالفعل و از آن استفاده کرد.

09158994086 - 09151104086  رسولى                100 درصد تضمینى

با تکنولوژى ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم مى توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته مى شود

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینى

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقى

با تخفیف ویژه قیرگونى
محالتى - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفى هریوندى

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

براى اولین بار در استان
طرح ساماندهى وانت بارها

حمل بار لوازم ادارى، مسکونى،تجارى 
و ساختمان(شن، آجر، سیمان و ...)

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمى - خرم نژاد

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمى

بیست مترى سوم ، روبروى حج و زیارت

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویی و مبل شویی ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

ایـزوگام شرق 

بخشى
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 

فروش قیر -  چتایى (قیرگونى)

32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

تعمیر انواع لوازم خانگى ، لباسشویى ، کولر و... 
آدرس: نبش انقالب 6 - شهریارى   09151643778 

پـرشین باطرى 
 
اقســـــاط
خیابان جمهورى - روبروى پارك آزادى - نبش خیابان قائم- جنب لوازم یدکى شیبانى

32214771-09159621900
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اغلب ما نسبت به ديگران
 سخت گيرتريم تا نسبت به خودمان

يکي از اساتيد قديمي دانشگاه شريف می گفت :يک 
بار داشتم برگه هارو تصحيح مي کردم ...

نداشت؛ خانوادگی  نام  و  نام  رسيدمکه  اي  برگه  به 
با خودم گفتم ايرادي ندارد .. 

بعيد است که بيش از يک برگه نام نداشته باشد.
را  ليست دانشجويان صاحبش  با  برگه ها  از تطابق 

پيدا مي کنيم.
تصحيح کردم و ١٧/٥ گرفت ..

 احساس کردم زياد است؛کمتر پيش می آيد کسی از 
من آن نمره را بگيرد ..

دوباره تصحيح کردم ١٥ گرفت ...
برگه ها تمام شد؛ با  ليست دانشجويان تطابق دادم 

اما هيچ دانشجويي نمانده بود ...
تازه فهميدم « کليد» آزمون را که خودم نوشته بودم 

تصحيح کردم
آري ! اغلب ما نسبت به ديگران سخت گيرتريم تا 

نسبت به خودمان.
كنيم  تصحيح  رو  خودمون  اگه  وقتها  بعضى  و 

مي بينيم به اون خوبي كه فكر مي کنيم نيستيم

اگر انسان ها در طول عمر خويش فعاليت
 مغزشان به اندازه يک ميليونيوم معده شان بود،

 اکنون کره زمين تعريف ديگري داشت

نمي توانم فرمول موفقيت را براي شما بيان کنم؛ 
اما اگر فرمول شکست را مي خواهيد آن است که 

بکوشيد همه را راضي نگه داريد.

یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنى بوده و ما محتاجیم
محتاج بغیر خود مگردان ما را

تا زمانى که حتى یک کودك ناخرسند
 روى زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت 

جدى براى بشر وجود نخواهد داشت

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه 
نشده، این بدان معنی است که هرگز به دنبال 

چیزهاي تازه در زندگیش نبوده است.

5

حرف هاى ابریشمى موفقیت

شعر روز 

پلکى احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ریشه هایشان بر جاى نهادید 
به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند. سوره الحشر، آیه 5

حدیث روز  

دوست راستین کسى است که نسبت به عیب هایت نصیحت و خیرخواهى کند و پشت سرت، آبرویت را حفظ کند و تو را بر خویش مقّدم 
بدارد و ایثار کند. امام (ع)

سبک زندگى

طراح: نسرین کارى                        

افقي: ١- شوم - ستاره شناسي ٢- 
بند ٣- كلمه اخطار  پرستو - زد و 
آبفشان  پسوند شباهت-  تنبيه -  و 
ميز  تلخ -  ايتاليايي ٤-  - تصديق 
ديواري آيينه دار- قهوه- درد، رنج 
٥- از الفباي فارسي- بار درخت - 
بي   - باب  جمع   -٦ عصر  هنگام 
ويتاميني   -٧ آغاز  و  اصل   - باك 
آفتاب  پيچيده-  سبزي   - موز  در 
پدر شيمي  نيست- غول يخي ٨- 
ايران ٩- آدم بسيار سختگير  نوين 
مايه   - دريدن  پرده   - گريز   -
شمشيرزن-   - فروش  كاغذ   -١٠
آموزشگاه ١١- چند نفر كه در يك 
خانه زندگي مي كنند- يار - قالب 
كفش ١٢- صورتي كم رنگ- پيچ 
جبه  ١٣-  جواهر-  نوعي  تاب-  و 
حرف   - دخترانه  نام  آلماني-  بله 
رونده-   -١٤ عصب  شگفتي- 
 -١٥ سبز  هميشه  و  بزرگ  درختي 
ايران-  تلويزيون  و  سينما  كمدين 

شهري تاريخي در استان مازندران

از وسايل  نامعلوم -  عمودي: ١- 
 - كنيا  پايتخت   -٢ آشپزخانه 
آب   - مجازات  نوعي   -٣ آشكار 

فلز  دار-  ريشه  محلي-  لغت  در 
سرچشمه ٤- كالمي براي شگفتي 
ظرف-  رفتن  فرو  ستارگان-   -
ادعاي   - گلي  نام   -٥ حسرت 
دوستي  در  پاكبازي   - دروغين 
ميالدي-  ماه   - كننده  رسم   -٦
نام روني گلزن  نگاتيو ٧- صدمه- 
گرفته  اوج  روزها  اين  كه  منچستر 
اثر   -٨ ها  انديشه  پوسته-  است- 
موسيقايي موتزارت آهنگساز نامدار 

وحشت-  خالكوبي-   -٩ اتريشي 
ابر سفيد  سربها - داغ كردن ١٠- 
شهر   -١١ صخيم  كاغذ  صدر-   -
ترتيبي-   عدد  بلغارستان-  ورزشي 
دريا-   - بزرگ  مادر  ضروري ١٢- 
او-   -١٣ منفي  پاسخ  هماهنگ- 
پنبه  بدن-  شريان  اداري-  تنبيه 
مركز  نيكبختي-   -١٤ نكرده  پاك 
محمد  از  فيلمي   -١٥ مقدونيه 

آهنگران- نوعي ماشين كشاورزي
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٥ دقيقه اوِل مالقات با مشتري

 ٥ دقيقه اول در هر جلسه فروشي مانند فونداسيون 
ساختمان است که اگر درست بنا شود همه چيز تا انتها 
خوب پيش خواهد رفت و اگر کج نهاده شود پيشرفت 
کردن  صحبت  چند  هر  خواهدبود.  غيرممکن  کردن 
درباره موضوعاتي مانند وضعيت آب و هوا ديگر خيلي 
نياز است فضاي خوبي در  اما  کليشه اي شده است، 

ابتداي جلسه به وجود آيد. 
يکي از راه هاي چنين فضايي ايجاد يک ليک شخصي 
سريع است. شايد هر دوي شما- فروشنده و مشتري- 

فرد مشتري را بشناسيد.
 در اين صورت به آن فرد اشاره کنيد و براي مثال بگوييد 
«باخبر شدم که شما آقاي طهماسبي را مي شناسيد.» 
يا به تجربه مشترکي اشاره کنيد. آيا هر دوي شما به 
يک دبيرستان مي رفته ايد؟ آيا باشگاه ورزشي مشترکي 
داريد، يا اينکه به نکته مثبتي درباره شرکت مشتري خود 
اشاره کنيد. هرکدام را که انتخاب مي کنيد، به سرعت 
لينک اوليه را ايجاد کنيد. اجازه دهيد مشتري احتمالي 
شما بداند که هدف تان از حضور در اين جلسه چيست. 
مثال بگوييد: «پشت تلفن فرموديد که قصد داريد براي 
شعبات خود در سطح کشور، پکيج ديواري نصب کنيد. 
اين موضوع  درباره  تر  خواهش مي کنم کمي جزئي 
صحبت کنيد و اگر کمکي از ما برآمد درباره آن گفت و 
گو خواهيم کرد. آيا اين روش براي تان مناسب است؟»
اگر تاکنون با اين مشتري هيچ گونه معامله اي انجام 
نداده ايد، بايد بسته به شرايط جلسه جايگاه خود را تعيين 
کنيد. براي مثال، مي توانيد شرکت خود را معرفي کنيد: 
«ما به مشتريان خود کمک مي کنيم که فرايند استخدام 
خود را به بهترين شکل انجام دهند و بهترين استعدادها 

را جذب کنند.»

يک  است  کافي  را»  انجمني  کند  افسرده  دل  «افسرده 
اثري را که  باشيد،  ناشاد و غمگين در خانواده داشته  فرد 
انرژي و هميشه مخالف روي يک  بي  و  آدم منفي  يک 
تواند.  نمي  اي  هسته  چند  بمب  يک  گذارد،  مي  جمع 
فقط کافي است بنشيند يک گوشه و شروع کند به بافتن 
حرف هايي که شنيدنش جز افسردگي و ناراحتي و بدخلقي 
نتيجه ديگري ندارد. يک خانواده يعني پدر، مادر و فرزندان. 
کافي است يکي از اعضاي اين نهاد حالش خوب نباشد، 
انگار که درختي همه شاخه هايش با هم بشکند، آن خانواده 
هم همان حال را پيدا مي کند؛ اما يک جرقه، يک لبخند، 
قوي  پايه  يک  مثل  تواند  مي  جمعي  دسته  شادي  يک 
زير شاخه هاي خم شده درخت جا بگيرد و آن خانواده را نجات 
بدهد. مي گويند لبخند و شادي هم مسري است. فقط کافي 
است راهش را بلد باشيد و کنترلش را به دست بگيريد. ديگر 
نه از افسردگي خبري مي شود و نه از انجمني افسرده دل. 
فقط بايد همه با هم شادي را تکثير کنند؛ اما واقعا يک خانواده 

شاد چه شکلي است؟
آن ها گردش خانوادگي دارند

شايد خيلي از خانواده ها نتوانند به سفرهاي طوالني مدت و 
خارجي و لوکس بروند، اما در حاشيه همه شهرها، رودخانه و 
دشت و صحرا و کوه که پيدا مي شود. يک خانواده شاد از هر 
فرصتي استفاده مي کند تا به سفر بروند. سفرهاي يک روزه و 
چندروزه هم خيلي برايشان فرقي نمي کند. والدين شاد حتي 

بچه هايشان را به جايي مي برند که اولين بار آنجا همديگر را 
ديده اند و با هم آشنا شده اند.

پدربزرگ و مادربزرگ را هم مي برند
خاصي  هاي  برنامه  سفرهايشان  براي  شاد  هاي  خانواده 
دارند. مثال از قبل از پدر و مادرهايشان دعوت مي کنند تا 
در اين سفر همراهشان باشد. براي سفر برنامه مي چينند 
وقت  خنديدن  و  شنيدن  خاطره  و  گفتن  داستان  براي  و 
ترها  بزرگ  پاي حرف هاي  با حوصله  ها  گذارند.آن  مي 
مي نشينند و با خاطره هايشان مي خندند. از لحظه شنيدن 
نوه دار شدنشان مي گويند و حسشان را براي بچه ها توضيح 
مي دهند. خانواده هاي شاد سعي مي کنند خاطرات شاد 
را مرور کنند و از روي خاطرات ناراحت کننده و آزاردهنده 
مي پرند. خانواده هاي شاد اصراري به تکرار و سوگواري 
ندارند. يک  اند،  داده  از دست  براي چيزهايي که  چندباره 
با غم و غصه هاي گذشته خداحافظي براي هميشه  بار 
مي کنند.خانواده هاي شاد به رسم و آيين گذشته عالقه 
زيادي دارند. براي همين سعي مي کنند بچه ها به پدربزرگ 
و مادربزرگ ها نزديک تر شوند و قصه هاي قديمي و رسم 
و سنت قديم را با دل و جان درک کنند. چه کسي بهتر از 
پدربزرگ و مادربزرگ هايي که خودشان از دل سنت بيرون 
آمده اند و کلي حرف براي آشنايي بچه ها با آيين گذشتگان 
دارند. خانواده هاي شاد يک شام هفتگي هم دارند که بيشتر 
در شب هاي تعطيل پايه اش گذاشته مي شود. براي اينکه مي 

خواهند تا پاسي از شب بنشينند و از خاطرات گذشته بگويند و 
شادي را زير سقف خانه بياورند.

آن ها دوره هاي ماهانه دارند
خانواده هاي شاد هر ماه يک برنامه ويژه دارند. آن ها هر 
فيلم  و  شوند  مي  جمع  فاميل  اعضاي  از  يکي  خانه  ماه 
مي بينند. يا قرارشان جمع شدن در خانه مادربزرگ و خوردن 
يک صبحانه يا ناهار دسته جمعي است. يا با هم به باغ و 
مزرعه مي روند، يا بساط کباب و درست کردن نان و پيتزا 
راه مي اندازند. خانواده هاي شاد با هم خريد مي کنند و 
با هم به کارهاي خانه کمک مي کنند. با هم غذا درست 
مي کنند، سفره مي اندازند و بعد دور هم جمع مي شوند، 
عکس مي گيرند، سلفي مي اندازند و يک عکس دسته جمعي 

ديگر به ديوار خاطراتشان اضافه مي کنند.
آن ها مدام از هم تشکر مي کنند

خانواده هاي شاد آگاهانه و عامدانه از هم تشکر مي کنند. 
از  مادر  و  پدر  کردن  تشکر  است  داده  نشان  مطالعه  يک 
بچه ها باعث باالرفتن اعتماد به نفس و البته شادي آن ها مي 
شود و خودشان را هم شاد مي کند. يک خانواده شاد از پاک 
کردن ميز گرفته تا تميز نگه داشتن جامدادي و کيف توسط 
بچه ها تا آب دادن گلدان ها و تميز کردن برگ هاي باغچه 
برايشان يکي است و مدام از هم تشکر مي کنند. پدر و مادر 
شاد از بچه هايشان به خاطر اينکه زود به رختخواب مي روند، 
غذايشان را تمام مي کنند، براي ديگران دعا مي کنند، درس 

و مشقشان را زودتر تمام مي کنند .
آن ها هميشه داوطلب هستند

شهري  و  اجتماعي  کارهاي  در  هميشه  شاد  اي  خانواده 
هاي  زباله  نمادين  حرکت  يک  در  مثال  هستند.  داوطلب 
براي  يا  کنند  مي  جمع  را  شهرشان  نزديک  رودخانه 
پرنده ها دانه مي ريزند يا در جشن هاي خيريه شرکت مي 
کنند. در مسابقه هاي خانوادگي در صف اول مي ايستند و در 
هر حرکت خيرخواهانه داوطلب هستند. خانواده هاي شاد فقط 
به خودشان و شادي خودشان فکر نمي کنند، در هر کاري 
که به ديگران نفع مي رساند شرکت مي کنند، غذا مي پزند، 

نقاشي مي کشند، هنر دستشان را مي فروشند. 
آن ها در صف اول انجام کارهاي مثبت براي جامعه هستند. 

دست در دست هم و با بچه هايشان.
خانواده هاي شاد روزهاي خاص دارند

خانواده اي شاد براي هر يک از بچه ها يا اعضاي خانواده يک 
روز خاص در نظر مي گيرند. قطعا فيلمي که يک پسربچه 
دوست دارد باب طبع يک دختر سه ساله نيست و يک نوجوان 
پانزده ساله اصال دلش نمي خواهد با مادر و خواهرش به پارک 
برود. يک خانواده شاد همه عاليق و سليقه هاي بچه ها را مي 
شناسد و روي کاغذ مي نويسد. براي همين يک روز خاص در 
هفته يا ماه متعلق به يکي از آن هاست.مثال مادر خانواده براي 
خوش يک روز ويژه دارد. نوجوان خانواده با پدر به سينما مي 

رود يا با هم به استاديوم ورزشي مي روند.

خانواده واقعا شاد، این شکلیه!
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داربست ایستـا
اجراى نصب داربست و پیچ رولپالك
09151609715-09151613901 فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را نقدا 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر(عج)

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط براى کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهاى ایرانى و خارجى 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

به تعدادى نیروى نصاب نرده، راه پله 
استیل ، فرفورژه و جوشکار درب و 
پنجره نیازمندیم.   09158073207

فروش کالته اى با 600 اصله 
درخت پسته - چشمه آب 

 لوله کشى قطره اى و 50 درخت 
عناب در یک کیلومترى خوسف

09153617047

به یک نفر اتوکد کار حرفه اى ترجیحًا آقا 
آشنا به پروژه هاى دانشجویى نیازمندیم.

 09357016330 - صفرى

به یک نفر کارمند بازنشسته براى همکارى 
با بنگاه امالك نیازمندیم. 

09155620654

مهد کودك مهـر مریم
 براى تکمیل کادر تابستان به مربى 

ژیمناستیک، خالقیت، نقاشى، 
موسیقى کودکان (بلز )

نیازمند است.   32433110 
09125395304

ساعت تماس: 9 صبح الى 15

به یک نیروى آقا، دانشجو یا محصل سن 
زیر 25 سال براى صندوقداري رستوران 

و یک نفر خانم براى کار در آشپزخانه  
نیازمندیم.

 خیابان محالتى مقابل پارك آزادگان 
09373956463

ساعت تماس: 11الى 14

  به یک نفر با مدرك کاردانى/کارشناسى ، 
بهداشت حرفه اى براى کار در واحد ایمنى 

و بهداشت به صورت نیمه وقت نیازمندیم.   
056 - 32255026-7

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل (ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته مى شود) 

09155619620 - 09199416784 حسینى

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818
شرکت ساختمانى داراى رتبه 5 ابنیه از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى به فروش مى رسد. فى: 
15 میلیون تومان (اقساطى)  09390734600

فروش فورى
آپارتمان 88 مترى، 2 طبقه، فى 110 میلیون + 20 

میلیون وام واقع در سجادشهر- شمشاد 6
09155238862 - 32412738

یک سهم کامل روستاى مزگ داراى یک باغ زرشکى 
به مساحت 550 مترمربع، یک زمین بایر و یک زمین زعفرانى 
داراى 24 فنجان آب به قیمت 170 میلیون تومان به فروش 

مى رسد.  سند آماده     09382874105 - اسفهرودى

رستوران فوق العاده شیک و زیبا داراى قرارداد
 با شرکت ها و ارگان هاى دولتى و موقعیت عالى

 با قیمت مناسب به فروش مى رسد.
09156049593 - 32449092 

امتیاز آژانس اتومبیل فرزان با کلیه لوازم 
واقع در خیابان جمهورى فلکه فرزان

 واگذار مى گردد.   09151602794

کلیه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترین 
قیمت نقدا در محل خریداریم.
32210570  - 09159618050

شعبه فالفل آبادان در بیرجند واگذار مى گردد. 
پاسخگویى فقط تلفنى   09365301059

کارواش بخار با تمامى امکانات 
و درآمد عالى به صورت نقد و اقساط
 به فروش مى رسد.  09358994585

 نقدى تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام مى شود

باالنس تضمینى ، گاز نیتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتیک ایتالیایى 

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

الستیک فرازى

اجراى تخریب ساختمان با ضمانت
 و خاك بردارى با بیل مکانیکى

09151607096- براتى

اجاره قالب فلزى جک و کلیه 
تجهیزات بتونى ، ساختمانى و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفى

داربست بنى اسدى اجراى داربست 
و اجاره قالب و جک فلزى با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اتومبیل تصادفى و چپى شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

توجه                                              توجه

سمسارى مرتضى
خرید و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادى

اجراى تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاك بردارى با بیل 
مکانیکى    09155625819 - براتى

خدمات بیل مکانیکى چرخ زنجیرى  
تسطیح اراضى با گریدر- خاك بردارى 
و خاك ریزى و کلیه عملیات زیرسازى و 
آسفالت 09155623441- 09151600859 زرگرى
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هندوانه قند خون را تنظیم کرده و سبب رقیق شدن خون، تقویت کلیه و کبد مى شود. این میوه به ویژه در فصل تابستان داراى امالح ویژه اى بوده و مصرف آن براى بدن مى تواند 
بسیار مفید باشد. هندوانه به دلیل داشتن الکترولیت مى تواند جایگزین مناسبى براى آب از دست رفته بدن باشد که از طریق تعریق، این آب از بدن دفع شده و کلیه ها را تحت فشار 
قرار داده است. هندوانه به دلیل آنکه داراى ماده اى به نام لیکوپن است، آنتى اکسیدان به شمار رفته و میوه اى ضدسرطان محسوب مى شود، همچنین قند آن براى بدن مضر نیست.

خواص درمانى مصرف هندوانه اخبار ورزشى

آغاز مسابقات دستجات آزاد
 رول بال کشور در طبس

ششمین دوره مسابقات دستجات آزاد رول بال کشور 
برگزارى  مسئول  پاکرو  شد.  آغاز  طبس  در  دیروز 
مسابقات گفت: 60 ورزشکار در قالب 6 تیم از شهرهاى 
تهران، اصفهان، یزد، بیرجند و طبس در این مسابقات 
رقابت هم  با  طبس  آزاد  دانشگاه  ورزشى  سالن  در 

مى کنند. این مسابقات تا امروز ادامه داشته است.

برگزارى همایش پیاده روى 
خانوادگى  در خوسف

به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت، کار و کارگر و روز 
شوراها همایش پیاده روى خانوادگى از مجموعه فرهنگى 
تفریحى ابن حسام تا امامزاده سید ابوالقاسم(ع) روستاى 
نصرآباد برگزار شد. به گزارش فارس، این همایش با 
حضور بیش از هزار نفر از مردم و مسئوالن شهرستان 
اداره  درمان،  و  بهداشت  شبکه  همکارى  با  خوسف 
ورزش و جوانان، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى، هیأت 
امامزاده سید  ورزش هاى بومى محلى و هیأت امناى 
ابوالقاسم (ع) شهرستان خوسف در مسیر جاده سالمت 
برگزار که در پایان به 40 نفر از شرکت کنندگان به قید 

قرعه جوایزى اهدا شد.

سومین دوره تور دو چرخه سوارى
 شکست شیطان  برگزار شد

و جوانان،  اداره کل ورزش  روابط عمومى  به گزارش 
سومین دوره  تور دو چرخه سوارى «شکست  شیطان» 
از بیرجند تا  مسجد شکر در صحراى طبس  به  مسافت 
400 کیلومتر  با  شرکت ورزشکاران بسیجى  دوچرخه  
تا 5  از 4  کار خراسان جنوبى   گانه   و  سه   سوار  
گرامیداشت سالروز  شکست   منظور  به  بهشت  اردى 
مفتضحانه  حمله  نظامى  آمریکا  به  خاك  مقدس 
جمهورى اسالمى  ایران  با موفقیت  برگزار شد . تور 
با همکارى هیئت دوچرخه سوارى شهرستان بیرجند، 
اداره  و  شهردارى  استان،  الرضا(ع)  انصار  سپاه  بسیج 

ورزش و جوانان بیرجند برگزار شد.

هندبالیست جوان طبسى به اردوى تیم ملى 
در لهستان و اوکراین دعوت شد

استعداد  با  و  جوان  هندبالسیت  رجایى  حمیدرضا 
تیم ملى  نفره  لیست 27  قبل در  طبسى که چندى 
هندبال جوانان ایران قرار گرفته بود با درخشش در 
اردوى تیم ملى در شهر مراغه و بازى هاى تدارکاتى 
تیم ملى موفق شد در لیست 21 نفره تیم ملى جهت 
گیرد. قرار  نیز  لهستان  و  اوکراین  کشور  به  اعزام 
گفتنى است بعد از این مرحله 18 نفر اصلى ترکیب 
آمادگى  جهت  و  مشخص  جوانان  هندبال  ملى  تیم 
بیشتر در مسابقات آسیایى اردن به اردوى بعدى در 

کشور آذربایجان اعزام خواهند شد.

دانه میوه هایى که براى سالمت 
مفید هستند

سالمت نیوز: به گفته کارشناسان تغذیه، مصرف 
دانه و تخم برخى میوه ها بسیار براى سالمت مفید 

هستند. متخصصان توصیه مى کنند که برخى از 
دانه ها حاوى مواد مغذى ارزشمندى هستند که 
بدون شک باید آنها را همراه با اسموتیهاى میوه 
استفاده کرد. تخم هندوانه: دانه این میوه یکى از 
سالمت  حفظ  براى  خوراکى  مواد  ترین  مغذى 

ناخن ها، مو و درخشش پوست است. این دانه 
ها حاوى روى، فیبر و آهن بوده و منبع عالى اسید 
اولئیک و لینولیوم هستند. دانه لیمو: مى توان به 
راحتى یک یا دو تخم لیمو را همراه با آبمیوه یا 
ساالد بلعید. تخم این میوه حاوى مقدارى اسید 

خواص  داراى  تواند  مى  که  است  سالیسیلیک 
(انبه  پاپایا  هاى  دانه  باشد.  درد  دهنده  تسکین 
هندى): درحالیکه اکثر افراد دانه هاى این میوه 
را دور مى ریزند، اما مصرف آن به شکل شگفت 
انگیزى براى سالمت مفید است. دانه هاى این 

میوه حاوى میزان باالى آنزیم هاى پروتئولیتیک 
نظیر پاپائین است که مى تواند به رهایى از انگل 
ها و کرم هاى بدن کمک کند. دانه هاى کیوى:

دانه هاى سیاه و کوچک کیوى منبع عالى ویتامین 
E و اسیدهاى چرب اُمگا-3 هستند. مصرف کافى 
این مواد مغذى در رژیم غذایى براى پیشگیرى از 
یبوست و کاهش ریسک بیمارى قلبى و کلسترول 
باال ضرورى است. دانه هاى شاه توت: دانه هاى 
این میوه غنى از اسیدهاى چرب اُمگا 3 و اُمگا 6 و 
همچنین فیبر رژیمى، کاروتنوئید و پروتئین است. 
این  دانه هاى  در  نشده  اشباع  پلى  چربى هاى 
میوه در جهت کاهش ریسک بیمارى قلبى عمل

مى کنند. دانه آووکادو: دانه هاى آووکادو حاوى 
مقدار زیاد فیبر محلول و آنتى اکسیدان ها هستند 
و یکى از بهترین منابع پتاسیم محسوب مى شود. 
وجود میزان باالى آنتى اکسیدان هاى فنولیک در 
دانه هاى این میوه به کاهش فشار خون باال و 
کلسترول باال و همچنین تقویت سیستم ایمنى 

بدن کمک مى کند.

خطرات ناشى از مصرف ناکافى آب

پیشگیرى  روش هاى  از  یکى  نیوز:  سالمت 
درست  مصرف  سالمتى،  حفظ  و  بیمارى  از 
است.  بدن  در  آب  چرخه  کنترل  و  مایعات 

امروزه بسیارى از مشکالت جسمى و بیمارى ها 
وجود  به  مایعات  ناکافى  مصرف  نتیجه  در 
در  که  مى دهند  نشان  مطالعات  نتایج  مى آیند. 
بیشتر بیماران مبتال به سنگ کلیه، مصرف کم 
مایعات و به خصوص آب، یکى از عوامل اصلى 

پزشکان،  از  بسیارى  است.  بوده  بیمارى  این 
دیگرى  نوشیدنى  هر  از  بیش  را  آب  آشامیدن 
توصیه  کلیه  به سنگ  ابتال  از  جلوگیرى  براى 
مى کنند. احساس خستگى، بدن درد و گرفتگی 
و  زودرنجى  بى حوصلگى،  سردرد،  عضالت، 

احساس تهوع و سرگیجه نشانه هایى هستند که 
از کمبود آب بدن خبر مى دهند. گفتنى است کم 
شدن آب بدن سرعت سوخت وساز بدن را تا سه 
درصد کاهش مى دهد. باید توجه کرد آب یکى 
از اصلى ترین عوامل جریان خون در بدن است 

که مواد مغذى و اکسیژن را به تمام اعضا بدن 
مى رساند به همین دلیل نوشیدن میزان کافى 
مایعات در طى روز مى تواند موارد بسیارى که 
ممکن است به سالمتى افراد آسیب برساند را 

برطرف کند.

دالیلى براى برگرداندن تخم مرغ
به منوى غذایى

سالمت نیوز: تخم مرغ نه تنها خوشمزه است، 
دهد،  بهبود  را  خوى تان  و  خلق  مى توانند  بلکه 
به ماده ى خاکسترى مغزتان قوت بدهد و حتى 
در برابر سرطان مقاوم تان کند. سفیده و زرده ى 
تخم مرغ با هم فعالیت مى کنند تا میزان زیادى 
از ویتامین هاى مهم، چربى هاى سالم، مواد معدنى 
کمیاب و مواد مغذى دیگر را براى شما فراهم 
کنند، همه  در یک بسته  ى مناسب و کم کالرى. 
چربى  اسیدهاى  مفید  ترکیب  حاوى  تخم مرغ 
امگا 3، روى، ویتامین هاى ب و ید است. این ها 
مواد مغذى هستند که با هم فعالیت مى کنند تا با 
خستگى مقابله کنند و بدخلقى را از بین ببرند. 
طبیعت  غذایى  منابع  بهترین  از  یکى  تخم مرغ 
است، که داراى پروتئین محافظ عضله است که 
در یک غذاى کم کالرى قرار گرفته است. ویتامین 
ب 12 موجود در تخم مرغ نیز به انقباض ماهیچه 
کمک مى کند. طبق یک مطالعه ى جدید، زنانى 
 که میزان باالیى کولین مصرف مى کنند- یک 
ماده مغذى که در تخم مرغ یافت مى شود- 24 
درصد کمتر احتمال دارد به سرطان سینه مبتال 
شوند. یک تخم مرغ بزرگ حدود 30 درصد کولین 

مجاز در جیره ى غذایى را دارا مى باشد.

دانه میوه هایى که براى سالمت مفید هستند

این زن میلیاردى 80 نفر را سر کیسه کرد 

یک کالهبردار حرفه اى با راه اندازى صندوق وام خانگى اقدام به کالهبردارى 12 میلیارد 
ریالى از 80 شهروند کرده است. سرهنگ «سید داوود موسوى» فرمانده انتظامى اردبیل 
افزود: با مراجعه حضورى تعدادى از شهروندان به کالنترى و اعالم شکایت مبنى بر 
کالهبردارى زنى از آنان به بهانه اعطاى وام خانگى، بررسى موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران انتظامى این کالنترى قرار گرفت. وى افزود: با انجام کارهاى 
تحقیقاتى،  بررسى هاى میدانى و جمع آورى دالیل و مستندات قانونى، ماموران پلیس 
موفق شدند، هویت زن کالهبردار را شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى او را در 
عملیاتى غافلگیرانه دستگیر کنند. فرمانده انتظامى شهرستان اردبیل با اشاره به این که زن 
کالهبردار در بازجویى هاى پلیس به ارتکاب 80 فقره کالهبردارى از مردم اعتراف کرد، 
گفت: زن کالهبردار با راه اندازى صندوق وام خانگى و پس از جلب اعتماد عمومى به بهانه 
اعطاى وام،  سپرده گذارى مردم به ارزش 12 میلیارد ریال را جمع آورى کرده و در فرصت 

مناسب متوارى شده بود. این زن کالهبردار با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائى شد. 

 نجات کودك سه ساله هنگام ضبط یک برنامه

جراح مغز و اعصاب که براي ضبط برنامه اکسیر به اطراف پارك سرخه 
حصار تهران رفته بود، جان یک کودك سه ساله را نجات داد. به گزارش 
ایرنا، این حادثه هنگامی رخ داد که عوامل برنامه اکسیر در استودیویی 
حوالی پارك سرخه حصار تهران درحال ضبط این برنامه بودند و شیون 
مادري که کودك سه ساله اش در بیرون از استودیوي برنامه و در آب 
نما غرق شده بود، موجب نگرانی عوامل و تماشاگران برنامه و در نتیجه 
توقف طوالنی ضبط برنامه شد. بالفاصه و بدون فوت وقت دکتر مسعود 
صابري و فرزاد حسنی به همراه عوامل برنامه به محل حادثه رفته و 
با پسربچه اي مواجه شدند که به دلیل پرت شدن در درون آب نمایی 
آلوده، نفس نمی کشد و بی جان افتاده و درنهایت با اقدامات صابري 
براي احیاي کودك بی جان، این کودك از مرگ حتمی نجات یافت. 

پس از تماس با اورژانس، این کودك به بیمارستان منتقل شد.

نجات 3 چوپان از میان رودخانه

مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى کرج از 
نجات سه چوپان از رودخانه خبر داد. به گزارش ایسنا، سید جواد موسوى ، 
در این باره گفت: حادثه گرفتارشدن سه چوپان به همراه گله شان به سامانه 
125 کرج اطالع داده شد که در پى آن ستاد فرماندهى آتش نشانان چهار 
ایستگاه را به همراه قایق و تجهیزات امداد و نجات در آب را به محل حادثه 
اعزام کرد. وى با اشاره به حضور عوامل آتش نشانى در محل افزود: پس از 
حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که این سه چوپان گله شان را به 
چرا برده بودند اما ناگهان در میانه رودخانه محبوس شده بودند که بالفاصله 
تیم هاى عملیاتى با تقسیم شدن به چند گروه عملیات نجات سه چوپان 
را آغاز کرده و آنان را به بیرون از رودخانه منتقل کردند. موسوى ادامه داد: 
سپس عوامل آتش نشانى با نجات بیش از 90 راس از گوسفندان که در 

میانه رود گرفتار بودند آنها را به چوپانان تحویل دادند.

انتقال بیمار بدحال با اورژانس هوایى 

نوجوان 16ساله اى که درحادثه تصادف در فردوس زخمى شده 
بود با اورژانس هوایى به بیرجند منتقل شد. به گزارش خبرگزارى 
صدا وسیما؛ رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اثر  بر  موتورسیکلت  راکب  نوجوان  این  گفت:  جنوبى  خراسان 
شدت ضربه به سر در یک تصادف درون شهرى، دچار خونریزى 
مغزى شد و حال وى وخیم بود که با تماس با اورژانس هوایى 
به بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند منتقل شد. دلخروشان افزود: 
اقدامات درمانى براى بیمار انجام شد. رییس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریتهاى پزشکى خراسان جنوبى با بیان اینکه این شصت و 
نهمین ماموریت اورژانس هوایى بیرجند بود، گفت : از آغاز راه 
بیمارستانهاى  به  بالگرد  با  بیمار   84 هوایى  اورژانس  اندازى 

تخصصى منتقل شدند.

همیشه همه جا با شما

امداد  باطرى سپهـر؟!
عیب یابی  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایرانی - خارجی 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29
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آغاز فروش اقساطى 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگى  (بدون پیش پرداخت)     تنو
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 (5 خط)

اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل

مهراز تاسیسات ارم
اولین مرکز تخصصى فروش و خدمات پس از فروش کولرهاى گازى در شرق کشور

اولین و تنها نماینده رسمى کولرهاى گازى ایرانى در استان خراسان جنوبى

فروش کولرهاى گازى ایرانى تولید داخل ( با ارائه پروانه بهره بردارى و تولید)

فروش ویژه کولرهاى گازى سامسونگ، اوجنرال، ال جى ، هایسنس و .... با

 تخفیف ویژه خرید نقدى
فروشگاه: خیابان 15 خرداد حدفاصل معلم و غفارى نرسیده به چهارراه معلم پ 3  
تلفن: 32440420
دفتر مرکزى و خدمات پس ازفروش: خیابان 22 بهمن بین 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع)   تلفن: 32449911 
فکس : 32449499

روز جهانى کار و کارگر بر همه کارگرانى که با خالقیت و تالش خود زمینه ساز شکوفایى و اعتالى همه جانبه 
روابط عمومى موسسه آموزش عالى هرمزان بیرجندکشور مى شوند ، مبارك باد       
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افزایش تعداد پروازهاي «هما»

ایران«هما»از  اسالمی  جمهوري  هواپیمایی   
پانزدهم اردیبهشت ماه سال جارى تعداد پروازهاى 
افزایش  بیرجند  المللى  بین  فرودگاه  به   را  خود 
عمومى  روابط  کل  اداره  گزارش  به  دهد.  مى 
«هما»براى ایجاد تسهیل سفر هموطنان خراسان 
این   ، تهران  و  رضوى  خراسان  استان  به  جنوبى 
شرکت تعداد پروازهاى هفتگى خود را به فرودگاه 
در  پروازها  این   . داد  افزایش  بیرجند  المللى  بین 
شود.   مى  انجام  هفته  هر  چهارشنبه  روزهاى 
شده  انجام  ریزى  برنامه  طبق  هما  است  گفتنى 
از  شنبه  پنج  روزهاى  جز  هفته  روزهاى  همه 

امام  دارد.عاشقان  پرواز  بیرجند  فرودگاه  به  تهران 
هفته  هر  شنبه  روزهاى  پرواز  با  نیز  (ع)  حسین 
عالیات عتبات  مقصد  به  بیرجند  مبدا  از  «هما» 

اعزام مى شوند.

روستاهاى باالى 10 خانوار استان
 از نعمت برق برخوردارند

در  استان  برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
زیرکوه گفت: طبق برنامه هاى ابالغ شده از وزارت 
نیرو و شرکت توانیر کلیه روستاهاى باالى 10 خانوار 
استان نیز برقدار شده اند و روستاهاى باقیمانده به 
شکل آبادى بوده و زیر 10 خانوار جمعیت دارند. در 
این مراسم از خدمات 3 ساله مهندس مصطفایى به 
مهندس  و  قدردانى  زیرکوه  برق  سرپرست  عنوان 
ابوذر سلطانى به عنوان مدیر جدید برق شهرستان 

زیرکوه فعالیت خود را آغاز کرد.

رشته هاى علوم انسانى 
دانشگاهى بومى سازى شود

جمع  در  اسالمى  تبلیغات  سازمان  رییس  مهر- 
پسرانه  دبیرستان  معلمان  و  مدیران  آموزان،  دانش 
نگاه  با  تأسیس مدارس صدرا،  اظهار داشت:  صدرا 
ویژه مقام معظم رهبرى و توصیه ایشان به سازمان 
مقوله  به  پرداختن  خصوص  در  اسالمى  تبلیغات 
صورت  فرهنگى  کارهاى  سایر  کنار  در  آموزش 
گرفته است  حجت االسالم سید مهدى خاموشى 
تصریح کرد: رشته هاى علوم انسانى دانشگاهى اگر 
بومى سازى و اسالمى شود، ارزش دارد و اال علوم 
انسانى وارداتى به درد نمى خورد و این تحول باید 

توسط دانش آموزان صدرا صورت گیرد.

برگزارى هفته موسیقى در استان
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمى استان در نشست 
هم اندیشى با هنرمندان موسیقى این استان گفت:   
داد و  برگزارى هفته موسیقى در سالجارى خبر  از 
اضافه کرد: ظرفیت کار فرهنگى و هنرى در استان 
این بخش  بودجه  بودن  بدلیل محدود  اما  باالست 
دستگاههاى فرهنگى به تنهایى نمى توانند از همه 

ظرفیت هاى موجود استفاده کنند.

توجه به تولیدات داخلى، راهکار 
رونق اقتصادى در کشور 

تولیدات  به  توجه  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام 
رونق  راهکار  را  گرایى  مصرف  از  پرهیز  و  داخلى 
االسالم  دانست. حجت  کشور  پویایى  و  اقتصادى 
و المسلمین على رضایى در خطبه هاى نماز جمعه 
تولیدات  از  حمایت  براى  گفت:  بیرجند،  هفته  این 
مشابه  که  کاالهایى  رویه  بى  واردات  باید  داخلى، 
شود. ممنوع  شود،  مى  تولید  کشور  داخل  در  آن 

و  کار  جهانى  روز  اردیبهشت   12 به  اشاره  با  وى 
باید  خوب،  انسانى  نیروى  وجود  با  افزود:  کارگر، 
به  وابستگى  از  و  تولید  کشور  در  داخلى  نیازهاى 
پیشرفت  و  اقتصادى  رونق  تا  پرهیز کنیم  دیگران 

در کشور محقق شود. 

رزمایش راهیان بیت المقدس 
نمایش گوشه اى از اقتدار بسیجیان

برگزارى  به  اشاره  با  بشرویه  جمعه  امام   - مهر 
باردیگر  گفت:  المقدس  بیت  راهیان  رزمایش 
اقتدار  از  اى  گوشه  رزمایش  برگزارى  با  بسیجیان 
بوم  و  مرز  این  دشمنان  رخ  به  را  خود  قدرت  و 
کشیدند.حجت االسالم شمس الدین ضمن تبریک 
روز شورا و شهروند نیز افزود: شورا ها نماینده مردم 
در هر شهر هستند و با پشتوانه حمایت مردمى در 
مى کنند.روز  تالش  شهر  آبادانى  و  عمران  جهت 
از دیگر  معلم  روز  و  و کارگر  روزکار  فارس،  خلیج 
شهرستان  جمعه  امام  که  بود  هفته  مناسبت هاى 

بشرویه به آن اشاره کرد.

تقویت روحیه انقالبى گرى 
مهمترین رسالت حوزه هاى علمیه

رئیس سازمان تبلیغات اسالمى کشور گفت: تقویت 
روحیه انقالبى گرى، امروز مهمترین رسالت حوزه 
المسلمین  و  االسالم  است.حجت  علمیه  هاى 
انقالبى  شاخصهاى  تبیین  همایش  در  خاموشى 
در  نفوذ  با  مقابله  و  علمیه   هاى  حوزه  در  گرى 
در  نظام  ماندن  انقالبى  و  اسالمى  افزود:  بیرجند 
گرو انقالبى ماندن حوزه هاى علمیه است که باید  
اسالمى  انقالب  فراروى  چالشهاى  و  تهدیدات  با 
مقابله کنند. وى گفت: دفاع جانانه از والیت فقیه، 
یکى از ویژگى هاى مهم انقالبى بودن حوزه هاى 
علمیه است و روحانیان امروز در صف مقدم جبهه 
سازمان  رئیس  دارند.  قرار  نرم  جنگ  با  مقابله 
تبلیغات اسالمى کشور همچنین، پایبندى به ارزشها 
و آرمانهاى انقالب اسالمى، عدالتخواهى، آزادگى و 
دفاع از مظلومان، استکبارستیزى و ایستادگى قاطع 
در مقابل کفرو پایبندى به رفتار و گفتار امام راحل 
و ایستادگى در برابر تحریف خط امام را از مهمترین 

شاخصه هاى انقالبى گرى برشمرد.

بازدید دانش آموزان از کتابخانه
 باغ و عمارت اکبریه

دانش آموزان در هفته مشاغل از کتابخانه شادروان 

سعید سلطانى واقع در مجموعه جهانى باغ اکبریه 
بیرجند بازدید کردند. به گزارش روابط عمومى اداره 
گردشگرى  و  دستى  صنایع  فرهنگى،  میراث  کل 
خراسان جنوبى، رباب مشتاقى مسئول کتابخانه اداره 
کل گفت: این دانش آموزان به همراه مربیانشان در 
از  کتابدارى  حرفه  با  آشنایى  جهت  مشاغل  هفته 
این کتابخانه بازدید به عمل آوردند. مشتاقى بیان 
داشت: کتابخانه  تخصصى شادروان سعید سلطانى 
واقع در مجموعه جهانى باغ اکبریه بیرجند،  بیش از 
8 هزار جلد کتاب و نشریه در زمینه هنر، معمارى و 
مرمت، باستان شناسى، موزه دارى، تاریخ و جغرافیا، 
صنایع دستى و هنرهاى سنتى، گردشگرى و .... دارد.

عمل به دستورات ائمه اطهار 
ضامن موفقیت در زندگى

امور  معاون  زاده  نورى  الدین  نصر  االسالم  حجت 
مجلس و استانهاى سازمان تبلیغات اسالمى کشور 
گفت: اگر جامعه اى بخواهد موفق و رو به پیشرفت 
به  کند.  عمل  اطهار  ائمه  دستورات  به  باید  باشد 
گزارش روابط عمومى مرکز آموزش 04 امام رضا 
مناسبت  به  پنجشنبه  صبح  که  اى  جلسه  در  (ع) 
کارکنان  حضور  با  مرکز  این  در  رحب  ماه  ایام 
پایور و وظیفه برگزار شد. بیان کرد: بزرگترین رنج 

اندیشمندان درك نکردن آنها توسط جامعه است.

برگزارى آزمون ورودى 
حوزه هاى عملیه در استان

آزمون ورودى حوزه علمیه خراسان جنوبى همزمان 
با استان هاى خراسان رضوى و شمالى برگزار شد.

مسئول  سیما،  و  صدا  خبرگزارى  گزارش  به 
نمایندگى حوزه علمیه خراسان جنوبى گفت: هزار 
و 152 شرکت کننده در هفت حوزه امتحانى مرکز 
رقابت  به  یکدیگر  با  شهرستانها  سایر  و  استان 
از  اینکه  بیان  با  مشرفى  االسالم  پرداختند.حجت 
این تعداد 702 نفر برادر در مقاطع سیکل، پایه نهم 
و دیپلم و 450 نفر خواهر در مقطع دیپلم وباالتر 
 20 آزمون  نتیجه  افزود:  کردند،  رقابت  یکدیگر  با 
آزمون  این  شدگان  شد.قبول  خواهد  اعالم  خرداد 
سال  در  گزینش،  و  مصاحبه  در  پذیرش  از  پس 
خراسان  علمیه  هاى  حوزه  در   96-95 تحصیلى 

جنوبى مشغول به تحصیل مى شوند.

شبستان- حجت االسالم کاظم لطفیان رئیس سازمان تبلیغات اسالمى خراسان جنوبى با بیان اینکه حوزویان باید براى مقابله با استحاله فرهنگى 
تالش کنند، گفت: باید در راستاى رفع دغدغه هاى مقام رهبرى بازگشت جدى به هویت اسالمى داشته باشیم.وى با اشاره به اینکه مقام معظم 

رهبرى بر مسئله نفوذ تاکید دارند، افزود: روحانیون در خط مقدم مقابله با نفوذ دشمن هستند و باید همه ما انقالبى بمانیم تا انقالب بماند.

حوزویان براى مقابله با استحاله فرهنگى تالش کنند

جلسه  اولین  چهارشنبه  شامگاه  مالیى- 
در  جنوبى  خراسان  عمومى  فرهنگ  شوراى 
سال جدید که با حضور سید مهدى خاموشى 
رئیس سازمان تبلیغات کشور و عضو شوراى 
فرهنگ عمومى کشور با موضوع راهکارهاى 
اقتصاد مقاومتى  فرهنگى در عملیاتى سازى 
االسالم  حجت  جلسه  این  در   . شد  برگزار 
رضایى امام جمعه بیرجند اظهار کرد: جلسات 
شوراى فرهنگ عمومى در استان یک شوراى 
نظرات  از  آن شورا  در  دارد که  مشورتى هم 

نخبگان هم استفاده مى شود. 

همه چیز سیاسى بازى شده است

وى گفت:رفتار مردم تا عملشان خیلى متفاوت 
است.  متاسفانه همه چیز سیاسى بازى شده 
و این موضوع قدرت نیروى جوان ما را هدر 
مى دهد . رئیس شوراى فرهنگ عمومى استان 
با اشاره به اخالق مردم در جامعه خاطرنشان 
کرد: متاسفانه رشد دینى در بین مردم احساس
نمى شود و اخالق در عمل فراموش شده است.

کوچ اجبارى روستاییان آسیب هاى 
اجتماعى را تشدید مى کند

باید فرهنگ سازى در  اینکه  بیان  با  رضایى 
حوزه اقتصاد و عمل انجام شود تصریح کرد: 
کوچ  به  روستاها  مردم  اخیر  خشکسالى هاى 

اجبارى دچارشده اند. 
وى امنیت خراسان جنوبى را فداکارى مرزبانان 
نیروهاى مسلح نظامى و مردم مرزنشین استان 
دانست و یادآورشد: خوشبختانه هنوز مردم در 
مرزبانان  نوعى  به  و  مى کنند  زندگى  مرز 
و  انقالب  به  متعهد  و  صحنه  در  همیشه 
کشورشان هستند .   رئیس شوراى فرهنگ 
در  بزرگ  روستاى  گفت: 50  استان  عمومى 
خراسان جنوبى وجود دارد که خانه عالم داشته 
اما روحانى ندارد و حضور روحانیت در استان 
باید بیشتر شود چرا که وجود روحانیت, کاهش 
در  مردم  ماندگارى  و  اجتماعى  آسیب هاى 

روستاها خواهد شد.
وجه ا... خدمتگذار استاندار خراسان جنوبى و 
نایب رئیس شوراى فرهنگ عمومى استان با 
اشاره به امنیت باالى مرزهاى استان عنوان 
کرد: خراسان جنوبى مردمانى فرهنگى، متعهد 
و وفادار به انقالب اسالمى ایران دارد به همین 
علت آسیب هاى اجتماعى در استان خیلى کم 

است و ما تالش مى کنیم تا همین مقدار هم 
با  اى که  از جلسه  باشد.  وى  نداشته  وجود 
سخن  داشت  جمهور  رئیس  و  دولت  هیئت 
گفت و قول رئیس جمهور را نسبت به افزایش 
را در  استان  اعتبارات و حل مشکالت مردم 

سال جدید امیدوار بخش دانست. 

براى حل مشکالت از 
مردم نظرخواهى کنید 

سید مهدى خاموشى رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمى و عضو شوراى فرهنگ عمومى کشور 
از ارزش هاى فرهنگى نخبگان و فرهیختگان 
در استان گفت و افزود : بارها رهبر معظم به 
مسئوالن کشورى تاکید کرده است که نگاه 
ویژه اى به فرهیختگان داشته باشند و امسال 

خوشبختانه این امر محقق خواهد شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمى کشور پیشنهاد 
راهکارهاى  از  یکى  را  دانش  سازى  تجارى 
پیشرفت خراسان جنوبى دانست و خاطرنشان 
کرد: در کشورهاى پیشرفته کارخانجات هیئت 
علمى دارند و مى توان براساس نیاز و پتانسیل 
استان از هئیت هاى علمى دانشگاه ها استفاده 

کرد و پیشرفت داشت.
معاونت  در  خوبى  پول  داد:  ادامه  خاموشى 
علمى و فناورى رئیس جمهور وجود دارد هر 
که ادعاى علم دارد میتواند با تجارى سازى 

دانش از آن تسهیالت استفاده کند.

نبود  و  اسالمى  زندگى  سبک  نبود 
آموزش قبل ازدواج بیشترین

 عامل طالق در استان

نیز  استاندارى  بانوان  امور  مدیرکل  شریفى 
مواد  در  دختران  پذیرى  آسیب  به  اشاره  با 
مخدر تاکید کرد و یادآور شد: در سال گذشته 
و  این خصوص تشکیل  در  را  کارگروه هاى 
پیشگیریهاى را در آموزش و پرورش و مناطق 
آسیب پذیر استان انجام داده ایم و خوشبختانه 

نتایج خوبى گرفتیم.
استان  دادگسترى  همکارى  با  گفت:  وى 
علل  تا  کردیم  تهیه  را  هایى  نامه  پرسش 
طالق در استان مشخص شود و با توجه به 
نتایج این نظرسنجى، نبود سبک زندگى ایرانى 
ازدواج  از  قبل  هاى  آموزش  عدم  و  اسالمى 
بیشترین علل طالق در خراسان جنوبى اعالم 

زندگى  اول  در 5سال  جوانان  که  است  شده 
خود طالق میگیرند.

سن اعتیاد در دختران 
نگران کننده است

شریفى با بیان اینکه اعتیاد در دختران 13ساله 
در استان مشاهده شده است از طرح مشاوره، 
حمایت و توانمندسازى خانواده هاى معتاد به 
ویژه خانواده هاى روستایى خبر داد و افزود: 
در استان 15هزار معتاد وجود دارد که 3هزار 
اولین  از  وى  دهند.  مى  تشکیل  زنان  را  نفر 
مرکز توانمندسازى دختران و زنان سرپرست 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  استان  در  خانوار 
این مرکزبراى اولین بار در ایران و با محوریت 
اقتصاد مقاومتى در شهرستان هاى بشرویه و 

خوسف تاسیس خواهند شد.

سیاسى کردن فضاى دانشگاه ها
در استان نگران کننده است 

نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلى،  خلیل 
به  ها  دانشگاه  کردن  سیاسى  کرد:  اظهار 
ضرر فرهنگ است و اگر این فضا آلوده شود 
دیگر نمیتوان نفس کشید. وى نظرخواهى و 
اشتباه  سیاست  مورد  در  را  اظهارنظرهمگان 
دانست و تاکید کرد: باید هرکه مربوط به رشته 
حرفه اى خود اظهارنظر کند و جرات گفتن 

کلمه نمیدانم را داشته باشد. 
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: خراسان جنوبى 
به شرط  را دارد  ادعاى تجارى سازى دانش 
دانشگاه  و  اقتصادى بخواهند  فعاالن  آن که 
در  که  دارد  بنیان  دانش  شرکت   5 بیرجند 

استان و کشور مطرح است. 

خشکسالى روستاها را تخریب
و خالى از سکنه خواهد کرد

با  استان  سپاه  فرهنگى  امور  معاون  مقدادى 
بیان اینکه مشکالت فرهنگى را بباید از ریشه 
پیگیرى و حل کرد افزود: اقتصادى مقاومتى 
هم باید از روستاها شروع شود چرا که روستا 
منبع تولید ملى است و نیاز به زیرساخت هاى 
در  را  روحانى  وجود  وى  دارد  خودش  خاص 
روستاهاى مزرى استان را  یک تقویت مردم 
تاکید  و  دانست  روستاها  در  ماندگارى  براى 
خالى  و  تخریب  را  روستاها  کرد: خشکسالى 

از سکنه خواهد کرد و به ضرر کشور است  
  مصوبات جلسه:

عمومى  فرهنگى  شوراى  دبیر  محبى  احمد 
مسئوالن   : گفت  جلسه  پایان  در  نیز  استان 
را  مقاومتى  اقتصاد  در  فرهنگى  راهکارهاى 
ارائه دهند و مقرر شد  تجلیل از فرهیختگان 
استان انجام شود و برگزارى اولین گرامیداشت 

آیت اهللا تهامى خواهد بود .

کاظمى فرد ؛ گروه اجتماعى - استاندار خراسان 
هاى شهرك  وضع  انعکاس  از  پس  جنوبى 

صنعتى پنج شنبه گذشته به همراه مسئوالن 
به بازدید چند واحد تولیدى در شهرك صنعتى 
حاضر  مسئوالن  و  استاندار   . رفت  بیرجند 
براى  و  کارگر  روز  آستانه  در  بازدید  این  در 
پاسداشت زحمات کارگران به آنها گل هدیه 
امیدوارند  گران  صنعت  که  گلهایى  کردند. 
 . بیاورد  استان  صنعت  به  را  بهار  بتواند 
حمایت   بر  گذشته  چون  خدمتگزار  ا...  وجه 

 خود از تولید کنندگان استان تاکید کرد.
 با گالیه کردن کارى پیش نمى رود

جریان  در  کارخانه  این  عامل  مدیر  الهیارى 
این بازدید با بیان اینکه همواره سعى کرده ایم 
مشکالت را مدیریت کنیم، عنوان کرد : بیمه 
نیز حدود  این کارخانه  براى  اجتماعى  تأمین 
30 میلیون تومان جریمه لحاظ کرده اما گالیه 
نمى برد  پیش  از  کارى  موارد  این  در  کردن 
با مدرك و قانون مشکالت  بنابراین همواره 
ارائه  الهیارى  گفته  به  کرده ایم.  برطرف  را 
به  اما  است  خوب  تسهیالت  و  یارانه  وام، 
فروش  تولیدکننده  براى  کاتالیزور،  عنوان 
راستا  این  در  که  دارد  اهمیت  محصوالت 
ادارات باید با خرید محصوالت داخل استان 
از تولیدکنندگان حمایت عملى کنند. الهیارى 
جنوبى،  خراسان  استاندارى  از  تشکر  ضمن 
ساختمان  ادارى  مبلمان  کرد:  خاطرنشان 
این  استاندارى خراسان جنوبى توسط  جدید 
این حرکت  که  نصب شده  و  تولید  کارخانه 

 حمایتى از داخل استان جاى تقدیر دارد.
با 10 درصد از ظرفیت تولیدى خود 

 مشغول به فعالیت هستیم 
 استاندار و هیئت همراه در ادامه به کارخانه 
سنگ پاسارگاد رفته و از نزدیک با مشکالت 
وضعیت فرآورى سنگ هاى معدنى  آشنا شدند. 
خدمتگزار پس از این بازدید از کارخانه میناى 
سرخ شرق  بازدید و درجریان مشکالت آن 
قرار گرفت . مدیر پشتیبانى و فنى این کارخانه 
گفت :  این شرکت ظرفیت تولید 450 تن در 
ماه را دارد اما در حال حاضر با 10 درصد از 
ظرفیت تولیدى خود مشغول به فعالیت است.

مجتبى پورحسنى سرمایه اولیه شرکت را 20 
دوران  در  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد 
تحریم نتوانستیم ماشین آالت موردنیاز را وارد 
کشور کنیم و به دلیل نوسانات ارز و نرخ باالى 
سود بانکى ظرفیت تولید بسیار کمتر از میزان 
اصلى آن است.  وى با بیان اینکه این شرکت 
 5 نیازمند  و  دارد  گردش  در  سرمایه  مشکل 
میلیارد تومان اعتبار است، افزود: این شرکت 
در حال حاضر با 26 نیروى انسانى فعالیت دارد 

در حالى که نیاز اولیه ما 56 نفر هستند.
 مدیر پشتیبانى و فنى کارخانه میناى سرخ با 
بیان اینکه تقاضا براى محصوالت این کارخانه 
بازار  که  چرا  است  توانمندى عرضه  از  بیش 
این  براى  پرتقاضایى  بسیار  بازار  افغانستان 
درصد   75 گفت  مى آید  حساب  به  محصول 
اخیراً  و  افغانستان  به  کارخانه  محصوالت  از 
به ترکمنستان و تاجیکستان صادر مى شود و 
25 درصد مابقى در داخل استان و شهرهاى 

اطراف به فروش مى رسد.
 استاندار پس از بازدید از این کارخانه دستور 
داد براى سرمایه در گردش مورد نیاز جدولى 
تهیه و به مسئوالن اقتصادى استان ارائه شود 

 تا براى آن تصمیم  هاى الزم اخذ شود.
مشکالت اصلى نبود سرمایه
 در گردش براى واحد هاى

  تولیدى است
بیست  طاق  و شرکت  فوالد  سامان  کارخانه 
در شهرك  تولیدى  واحد  آخرین  و  چهارمین 
هیئت  و  استاندار  که  بود  بیرجند  صنعتى 
همراه از آن بازدید نمود.  مدیرعامل شرکت 
این دیدار گفت : مشکالت  سامان فوالد در 
که   است  فراوان  استان،  تولیدى  واحدهاى 
به  مربوط  آمده  وجود  به  مشکالت  از  برخى 
خود تولیدکنندگان است، تسهیالت دردى را 
داشت  را  این  قدرت  باید  بلکه  نمى کند  دوا 
مدیریت  درستى  به  را  موجود  تسهیالت  تا 
نبود  شود.وى  برابر  چندین  سرمایه  تا  کرد 
 ، مالیاتى  مشکالت   ، گردش  در  سرمایه 
هاى  واحد  مشکالت  از  را  اجتماعى  تامین 
توان   : افزود  و  کرد  عنوان  استان  تولیدى 
تولید در این کارخانه بیش از دوبرابر ظرفیت 
اسمى است اما تولید در این کارخانه به صورت 

سریالى نیست بلکه ماهیانه به اندازه سفارش 
 تولید مى شود.

سرمایه در گردش، معوقات بانکى و 
قوانین مالیاتى و تأمین اجتماعى از 
 مهمترین مشکالت واحدهاى تولیدى

استاندار در پایان این بازدید در جمع خبرنگاران 
گفت :  هدف از این بازدید را عرض خداقوت به 
تولیدکنندگان و کارگران در هفته کار و کارگر 
بود .  خدمتگزار با بیان اینکه  در این بازدید 
از  و  دارند  حضور  مختلف  ادارات  مسئوالن 

نزدیک در جریان مشکالت واحدهاى تولیدى 
قرار گرفتند افزود  : در این بازدید دستور داده 
که  کارخانجات  مدیران  و  کارگران  که  شد 
مواجه  مشکالتى  با  و  دارند  تولیدى  فعالیت 
هستند، به صورت کارشناسى مشکالت خود 
را ارائه دهند تا با برگزارى نشستى مشورتى 
در استاندارى، مسائلى که قابل رفع و رجوع 
در استان است، برطرف شود و مسائلى که نیاز 
به کمک و مساعدت مدیران باالدستى دارد 
به  آرامش  با  تولیدکنندگان  تا  شود  منعکس 

تولید خود ادامه دهند.
و  نظرات  باید   براینکه  تاکید  با  استاندار 
مشکالت واحدها در نشستى با حضور مدیران 
دولتى  دستگاه هاى  مدیران  و  کارخانجات 
گردش،  در  سرمایه  نبود  گفت:  شود  بررسى 

معوقات بانکى و قوانین امور مالیاتى و تأمین 
واحدهاى  مشکالت  مهمترین  از  اجتماعى 
تولیدى غیرفعال و یا نیمه فعال استان است 
و  شود  احصا  شد  مقرر  موضوعات  این  که 
ادارات  با  نشست هایى  در  تولیدى  واحدهاى 
نشد  اگر مشکل حل  و  کنند  مربوطه مطرح 

 در استاندارى رسیدگى شود.
همه مسئواالن موظف به حل مشکالت 

 کارگاه هاى تولیدى هستند 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  استاندار   

مشکالت  رفع  براى  مدیران  بعضى 
همراهى  استاندار  با  کارخانجات  و  صنایع 
موظف  مسئواالن  همه  گفت  کنند  نمى 
و  معادن   ، صنایع  مشکالت  حل  به 
هستند  تولیدى  هاى  کارگاه  و  کارخانجات 
که  شده  مشاهده  استان  در  موردى  اگر  و 
نکرده،  عمل  مدیر  و  داده  دستور  استاندار 
 . گیرد  قرار  رسیدگى  مورد  تا  شود  اعالم 
وظیفه  استاندارى  و  مسئوالن   : افزود  وى 
دارند تا فضایى آماده کنند تا رونق و امید در 
واحدهاى تولیدى جریان یابد حال در مسیر 
پیگیرى ممکن است اشکاالتى وجود داشته 

باشد که از سرعت روند کار بکاهد.
وى با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم براى 
ایجاد رونق تولید براى تولیدکنندگان تالش 

مطالبات  پیگیرى  مسیر  در  اگر  و  کنیم 
تولیدکنندگان در استان مشکالتى باشد در این 
بگیرد  صورت  گرى  مطابله  من  از  خصوص 
تولید  عرصه  و  ها  بانک  در  اگر  کرد  عنوان 
مشکلى دارند با مدیران مربوطه مشکالت حل 
با  خدمات  و  باال  تسهیالت  حوزه  در  و  شود 

دستور رئیس جمهور در حال پیگرى هستیم.
خدمتگزار افزود تمامى افرادى که با پرهیز از 
شعار در عمل و اقدام، قصد دارند به میدان کار 
بیایند، استقبال مى کنیم چرا که باید با یکدیگر 

 مشکالت استان را حل کنیم.
دعوت  از سفراى کشورها

 براى  معرفى ظرفیت هاى استان
وى با اشاره به اقدامات انجام شده براى حفظ 
اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدیداظهار کرد :
 تاکنون سفراى بسیارى را به استان دعوت 
ظرفیت هاى  شناسایى  ضمن  تا  کرده ایم 
تولید  و  صادرات  بخش  جنوبى،  خراسان 
رفع  براى  وى   گفته  گیرد.به  رونق  استان 
مشکالت چندین اداره کل وجود دارد و تنها 
همه  نیست  مشکالت  حل کننده  استاندارى 
دستگاه هاى دولتى در استان خدمت مى کنند 
کرده  پیگیرى  را  خود  مشکل  فردى  اگر  و 
بازرسى  به  نرسیده  نتیجه  به  اداره کل  در  و 
که  باشد  مطمئن  و  کند  مراجعه  استاندارى 

مشکالت حل مى شود.
مانند  جلساتى  اینکه   بیان  با  استاندار 
دولتى  و  بخش خصوصى  گفتگوى  شوراى 
از  نمونه اى  تولید  موانع  رفع  کارگروه  و 
مشکالت  رفع  براى   که  است  جلساتى 
گفت  مى شود  برگزار  استان  تولید  بخش 
تعطیل  نیمه  صنایع  مشکالت  خصوص  در 
اگر   و  شوند  کار  وارد  مسووالن  استان 
تالش  تمام  استاندارى  نشد  حل  مشکالت 
خواهد  تالش  مشکالت  رفع  براى  را  خود 
از  تعدادى  که  بازدید  این  پایان  در  کرد. 
حضور  استان  تولیدى  کارخانجات  مدیران 
شهرك  شرکت  مدیرعامل  جرجانى  داشتند 
تولید  و  خبرنگاران  حلقه  در  صنعتى  هاى 
به  پاسخگوئى  براى  قرار گرفته  کننده گان 
برگزارى  قول  تولید  و  خبرنگاران  سواالت 

نشست خبرى را داد.

سن اعتیاد دختران استان نگران کننده است 

 مطمئن باشید مشکالت تولید را حل مى کنم

مدیرکل امور بانوان در اولین شوراى فرهنگ عمومى استان  عنوان کرد : 

استاندار پس از بازدید از شهرك صنعتى بیرجند :

سرمقاله

چند یادآورى کوچک براى
آنچه که در هفته پیش گذشت

 ( ادامه از صفحه اول )
2 - هفته گذشته تجمعى در اعتراض به سیاست هاى

 آمریکا توسط جوانان غیور استان نیز برگزار شد . 
نیاز بود دستگاه هاى متولى مدیریت این حوزه ها  ،

 از هویت جوانان مان پاسدارى بیشترى مى کردند 
تا احیانا با انتشار اظهار نظرهاى غیر کارشناسانه در 
خصوص عدم دریافت مجوز یا تصمیمات لحظه اى  
متولیان صدور مجوز آن ، آبروى کسانى که دغدغه اى
در خصوص دفاع از آرمان هاى انقالبى مان داشته اند ،

توصیه    . نشود  مقایسه  شکن  قانون  اى  عده  با 
رویدادها  این  مدیریت  در  تجربه  ابزار  از  گردد  مى 
گى برنامه  بى  این  که  چرا  شود  استفاده  بیشتر 

یا سردرگمى ها آسیب هایى است که با امنیت مردم 
استان گره خورده و نباید به شوخى گرفته شود .

در  مدیر  چند  انتصاب  حکم  گذشته  هفته   -  3
استان توسط استاندار محترم زده شد که برایشان 
به گوش مى  بین  این  در  اما  داریم  توفیق  آرزوى 
انجام  حال  در  یا  و  انجام  نیز  انتصاباتى  که  رسد 
به  منصوبین  شرایط  به  توجه  با  تنها  نه  که  است 
در  گرد  عقب  نوعى  بسا  چه  نیست  استان  صالح 
مسیر توسعه استان خواهد بود . لذا از آنجا که هر 
روز زمزمه هاى تغییرات در سطوح مدیریتى عالى 
استان به گوش مى رسد انتظار مى رود انتصابات 
به  ساالرى  شایسته  بر  مبتنى  و  تر  منطقى  روال 
آن  احتمالى  تبعات  نکرده  خداى  که  بگیرد  خود 
گریبانگیر مردم استان نشود و در این خصوص باید 
گفت مردم استان به ریز مسائل را رصد کرده و از 

حقوق خود مراقبت مى نمایند . 
 باشد که مدیران عالى نیز به این نکته توجه نمایند 
و  شایستگى  فاقد  یا  حاشیه  پر  افراد  انتصاب  از  و 

سابقه خوش مدیریتى بر حذر باشند  . 

 ساعت حرکتمقصدمبدا

13:50بیرجندتهران

16:00مشهدبیرجند

 ساعت حرکتمقصدمبدا
15:35بیرجندمشهد
17:20تهرانبیرجند




