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فاصله ی ما تا پاسداشت
 فرهنگ های خوب !

* هرم پور

کنار برگزاری جشن ها و عزاداری ها، کنار برپایی 
برگزاری  در حاشیه  و  ها  و سوگواری  ها  شادی 
از  تر  مهم  که  چیزی  همان  سنتها،  و  ها  آیین 
هر چیز است همیشه یادمان می رود. اینجا نمی 

گویم چه. بگذارید قضاوت را برای آخر کار. 
صدها از  تکراری  صحنه  چند  اما   قبلش 
صحنه ای که این روزهای برات و نیمه شعبان 
و  شربت  پخش  بودیم:  شاهدش  کداممان  هر 
شدن  قفل  و  خیابانها  شدن  بسته  و  شیرینی 
آهنگ های  و پخش  بلندگوها  ترافیک، صدای 
انبوهی  از  خیابانها  شدن  فرش  خراش،  گوش 
انواع  پوشش  یا  مصرف  یکبار  های  لیوان  از 
از  برخی  مقابل  در  ازدحام جمعیت  ها،  خوراکی 
مغازه ها برای بهره مندی از تخفیف های ویژه 
پیاده، بی نظمی در  بندان عابرین  راه  عیدانه و 
رفت و آمدها و توقف های ممنوع متعدد، عدم 
توجه به راهنمایی های پلیس، هزینه های چند 
ده میلیونی بدون توجه به اصل بصیرت افزایی 
به لذتی  در خصوص مهدویت و معطوف شدن 
و ها  دیدنی  و  ها  آشامیدنی  و  ها  خوردنی   از 
شنیدنی ها، هزینه های چند صد میلیونی روز برات 
در بهشت متقین و بی توجهی چندباره به پرهیز 
از اسراف، سد معبر خودروها و عابرین در محل 
 های رفت و آمد، مزاحمت اندکی فرصت طلب

برای نوامیس و تعدی به حق مردم.
 در این جوالن زرق و برق و در این وانفسای 
و  حق  اخالق،  و  نظم  و  قانون  از  دورشدگی 

حقوق مردم پس چه می شود؟
) ادامه در صفحه 2 (

اتمام حجت ایران با عربستان
 درباره حج 

هیئت سازمان حج و زیارت کشورمان به دعوت 
به منظور  و  سعودی  عربستان  حج  جدید  وزیر 
انجام مذاکرات نهایی برای حج تمتع ۹۵ عازم 
سفر  جهان،  گزارش  به  شد.  عربستان  در  جده 
بنابر  عربستان  به  کشورمان  اعزامی  هیئت 
سعودی  عربستان  حج  جدید  مسئوالن  دعوت 
جمهوری  شرط   20 است  قرار  و  گرفته  انجام 
ایران،  در  روادید  از جمله صدور  ایران  اسالمی 
زائران  امنیت  تأمین  کنسولی،  حقوق  بر  تأکید 
گیرد.  قرار  بررسی  و   بحث  مورد   ... و  ایرانی 
در  ایران  زیارت  و  حج   سازمان  از  دعوت  این 
حالی انجام گرفته است که در هفته های گذشته 
قرمز  خط  به  ورود  از  کشورمان  حج  مسئوالن 
تأکید  و  بودند  داده  خبر  زمانبندی  محدوده 
تا هشتم شعبان تمهیدات الزم  باید  داشتند که 

برای این سفر اندیشیده شود.

برنامه ای برای جذب نیروهای 
حق التدریس نداریم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش تاکید کرد: هیچ برنامه ای برای پیمانی 
و رسمی شدن نیروهای حق التدریس نداریم. به 
هیچ  گفت:  بطحایی  محمد  سید  مهر،  گزارش 
برنامه ای برای استخدام و پیمانی و رسمی شدن 
حاضر  حال  در  و  نبوده  التدریس  حق  نیروهای 
و  مدیریت  توسعه  معاون  نداریم.  ای  برنامه  نیز 
همچنین  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی 
زبان  به  که  انسانی  نیروی  کارگیری  به  درباره 
های خارجی دیگر مسلط هستند نیز گفت: بنده 
نیروی  آزمون سال جاری  در  ندارم که  اطالعی 
انگلیسی  زبان  از  غیر  های  زبان  به  متخصص 
کرد:  تصریح  بطحایی  خیر.  یا  شود  می  جذب 
مهمترین مشکل ما در بحث زبان های خارجی 
عدم استقبال دانش آموزان است و آنان گرایش 

بیشتری نسبت به زبان انگلیسی دارند.

تامین آب روی هوا
چرا نام خراسان جنوبی از لیست 18 استان مشمول طرح انتقال آب حذف شده است ؟ / بی آبی ؛ عامل مهاجرت روستائیان و  انفجار جمعیتی در حاشیه شهر بیرجند / صفحه 7

یادداشت

جناب آقای مهندس حسن اسدالهی
درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و تمامی بازماندگان تسلیت

 عرض می نماییم، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم  غفران و رحمت الهی
 و برای جناب عالی و خانواده محترم تان صبر و بردباری آرزومندیم.

جمعی از همکاران تان 
در شرکت های گیتی گستر و ریحان گستر خاوران

جناب آقای مهندس حسن اسدالهی
مدیر محترم شرکت گیتی گستر خاوران 

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده

 ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیر و پرسنل شرکت چند آشیان

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

بیمارستان حضرت ابوالفضل 
العباس )ع( بیرجند )میالد 3(

انجام امور تغذیه
 )تهیه ، طبخ و توزیع غذا(

شرح در صفحه 2

جناب آقای دکترخلیلی
رئیس محترم دانشگاه بیرجند

چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند و اولین سال تأسیس بنیاد حامیان دانشگاه 

را خدمت جناب عالی  و تمامی همکاران محترم تان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم کربالیی یحیی اسدالهی 
را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع جنازه 
آن شادروان امروز پنجشنبه 95/3/6 ساعت14 الی 15 از محل 
غسالخانه بیرجند بسمت زادگاهش روستای نوزاد انجام می گردد  

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده اسدالهی و سایر بستگان

هجدهمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان مرحوم 

حاج محمد علی وداد مفرد
 )دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(
 را به یاد نیکی ها، فداکاری ها و مهربانی اش
 با ذکر فاتحه به روان پاکش گرامی می داریم.

فرزندان

مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره  956- 95  و 957- 95
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای پروژه های ذیل را به پیمانکاران دارای صالحیت

 از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.        شماره: 67/159     تاریخ: 95/3/5

شماره ردیف
مناقصه

نام 
شهرستان

مبلغ برآوردنام پروژه
 )ریال(

نوع تضمین
 و مبلغ )ریال(

رشته و حداقل مدت 
رتبه پیمانکاری

تاریخ و محل 
بازگشایی

تأمین آب  روستای سربیشه195-956
چنشت

6 ماه4/445/064/724222/300/000

آب پایه 5

 1395/3/26
در محل 
سالن 

جلسات 
شرکت

تأمین آب مجتمع نهبندان295-957
چاهداشی

6 ماه2/592/455/724130/000/000

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/03/6 تا پایان وقت اداری 1395/03/11
http://iets.mporg.ir و یا  وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.ABFAR-KJ.ir محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 1395/03/24 می باشد. 
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات 
پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه  و یا  با شماره 32214752-8 

-056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
یبونج ناسارخ ییاتسور بالضاف و بآ تکرش یمومع طباور

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
 از بین عالقه مندان دارای شرایط ذیل به صورت قراردادی دعوت به همکاری
 می نماید. افراد واجد شرایط برای کسب اطالعات بیشتر و ارائه مدارک الزم

 به معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

شرایطتعدادرشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف
عدم تعهد به وزارت بهداشت3 نفربهداشت محیطدکتری تخصصی1
پرستاری )گرایش دکتری تخصصی2

اطفال و روان
عدم تعهد به وزارت بهداشت3 نفر

یبونج ناسارخ یمالسا دازآ هاگشناد یمومع طباور

قابل توجه مالکان اراضی 
و واحدهای تجاری
 حاشیه بلوار سپهبد

  شهید صیاد شیرازی
در خصوص  موثر  اقدامات  انجام  به  توجه  با 
اجرای شبکه گاز شهری در محدوده مذکور 
و لزوم پرداخت بخشی از هزینه های اجرای 
عملیات توسط مالکان محترم به منظور انجام 

هماهنگی های الزم خواهشمند است 
شنبه 95/3/8 ساعت 9 صبح در دفتر طرح های 

عمرانی نزاجا واقع در ابوذر اول خیابان ارتش
 حضور بهم رسانید.

تلفن  هماهنگی: 
09155614484 - رسا

))** اطالعیـه مهـم **((

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران بر اساس رسالت کاری 
و اصل صداقت تولید محصوالت با کیفیت را در دستور کار قرار داده است.

لذا به استحضار هم استانی های محترم و علی الخصوص کشاورزان 
سختکوش می رساند: این مجموعه هیچ نمایندگی و یا شعبه فروش نداشته 

و به جهت تامین نیاز عزیزان  و عرضه محصوالت

 علوفه ، نهال ، تولیدات بذری و زعفران
 فقط با مراجعه به دفتر مرکزی واقع در مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا )ع( 

امکان خدمات رسانی الزم فراهم است.

آدرس: بیرجند- کیلومتر 5 جاده کرمان
 جنب دانشکده کشاورزی 

شرکت کشت  و صنعت پیوند خاوران
056-32254350
056-32254351

نمابر: 056-32254355
صندوق پستی: 97175-368

زباله گردی گزینه ای برای فرار از فقر
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سوسیس و کالباس  با طعم تاج خروس!

وزارت  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل   - فارس 
مشخص  اخیر  بررسی های  در  گفت:  بهداشت 
شده برخی از سوسیس و کالباس های موجود در 
و  خروس  تاج  مثل  غیرمجاز  بافت های  از  بازار 
پوست مرغ تهیه شده اند. حسین رستگار مدیرکل 
تصریح  بهداشت  وزارت  مرجع  آزمایشگاه های 
کرد: همچنین مواردی وجود داشته که سوسیس 
و کالباس های موجود در بازار قیمت بسیار ارزانی 
فروش  به  تومان  هزار   4 تا   3 کیلویی  و  داشته 
است.  بوده  ناسالم  آن  درون  مواد  اما  می رسیده 
نامرغوب  فرآورده های  این  در  اغلب  گفت:  وی 
از بافت های غیرمجاز مثل پوست و تاج خروس 
متأسفانه  افزود:  رستگار  است.  شده  استفاده 
مردم به دلیل قیمت پایین این فرآورده ها آن را 
خریداری می کنند در حالی که باید فرآورده هایی 
خریداری شود که آرم و نشان سازمان غذا و دارو 

و پروانه تولید و ساخت داشته باشند.

قیمت فروش تلفن ثابت واقعی می شود

درباره  مخابرات  شرکت  عامل  مدیر   - تسنیم 
واگذاری تلفن ثابت با قیمت جدید گفت: تالش ما 
این است که قیمت ها را واقعی کنیم با این حال خبر 
قطعی در این باره را باید از سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی پرسید. رسول سرائیان با اشاره 
به رقابت موجود بین اپراتورها در عرضه اینترنت 
است  مقبول  سرویس  ارایه  ما  برنامه  شد:  یادآور 
ارتقا کیفیت متمرکز شده ایم،  آنجا که روی  از  و 

امیدواریم رضایت مشتری را حاصل نماییم.

سکه به مرز یک میلیون تومان بازگشت

مهر - نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح 
جدید در بازار یک میلیون و ۲ هزار تومان، طرح 
نیم سکه  تومان،  هزار  و یک  میلیون  قدیم یک 
و  تومان  هزار   ۲۷۷ سکه  ربع  تومان،  هزار   ۵۱۷
سکه گرمی ۱۸۸ هزار تومان اعالم شد. همچنین 
بازار داخلی  نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در 
۱۰۱ هزار و ۸۷۰ تومان و نرخ هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۲۲4 دالر است. در همین حال، 
صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 
34۶۲ تومان، هر یورو را 3۸۸۶ تومان، هر پوند 
درهم  و  ترکیه ۱۲۰3تومان  لیر  تومان،  را ۵۰۵۵ 

امارات را ۹4۸ تومان اعالم کردند.

 رویکرد حمایتی دولت از اغنیا با 
مقاومت در برابر حذف یارانه

با  نهم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
اشاره به مقاومت دولت در برابر حذف یارانه 
به دلیل  دولت  گفت:  پردرآمد  نفر  ۲4میلیون 
تبعات سیاسی و اجتماعی نمی خواهد مصوبه 
به نفع  رویکرد  این  و  کند  اجرا  را  مجلس 
مورد  در  پورابراهیمی  محمدرضا   ، تسنیم  گزارش  به  است.  اغنیا 
مصوبه مجلس شورای اسالمی برای قطع یارانه نقدی ُپردرآمدها و 
مقاومت دولت در این زمینه اظهار کرد: دولت مالحظات سیاسی را 
بر مالحظات کارشناسی در بخش اقتصاد ترجیح می دهد و رویکرد 
و ادبیات دولت در بحث هدفمندسازی یارانه ها این است که افکار 

عمومی و طبقات اجتماعی را بیشتر متوجه خود کند.

برنامه ریزی برای ورود خودروهای جدید 
زیر 150 میلیونی

 
چند  عرضه  از  ایرتویا  شرکت  مدیرعامل 
در  لکسوس  و  تویوتا  خودروهای  از  مدل 
خودروها  این  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال 
به لحاظ قیمتی در سطوح متفاوتی قرار دارند 
اما به طور قطع قیمت برخی، کمتر از ۱۵۰ 
با  فهیمی،  عبدالرضا  جهان،  گزارش  به  بود.  خواهد  تومان  میلیون 
نام  از طرح  بازاریابی  لحاظ  به  براینکه  تاکید  با  و  این مطلب  بیان 
و مدل خودروهای جدید خودداری می شود، اظهار کرد: رنج قیمت 
محصوالت ایرتویا در بازار ایران، از حدود ۱۰۰ میلیون تومان آغاز 
می شود ضمن اینکه در تالش هستیم محصوالت زیرقیمت ۱۰۰ 

میلیون تومان را هم به بازار ایران عرضه کنیم.

گرچه با مخالفت بانک ها برای افزایش سه برابری وام 
تصور  قرض الحسنه،  منابع  کمبود  به  توجه  با  ازدواج 
باشد،  زمان بر  اجرا  در  قانونی  مصوبه  این  که  می شد 
اما از چهارم خرداد مراجعه کنندگان به سامانه ازدواج با 

رقم ۱۰ میلیون تومانی وام مواجه شدند. 
به گزارش ایسنا، با وجود تمامی اما و اگرهایی که در 
رابطه با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان و بر 
قانون بودجه وجود داشت،  اساس مصوبه مجلس در 
در مدتی کوتاه و به فاصله کمتر از یک هفته از ابالغ 

قانون بودجه ۱3۹۵، میزان وام ازدواج از سه میلیون 
به ۱۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین افزایش 

یافته است. 
در حالی تاکنون اجرای مصوبه وام ازدواج و افزایش 
که  نشده  رسمی  اعالم  تومان  میلیون   ۱۰ به  آن 
تسهیالت  سامانه  و  مرکزی  بانک  سایت  به  مراجعه 
ازدواج نشان می دهد که میزان وام زوجین تغییر کرده 

و به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 
 ۱۰ رقم  می توانند  زوجین  از  یک  هر  اساس  این  بر 

میلیون تومان و در مجموع ۲۰ میلیون تومان دریافت 
کنند. این در حالی است که تمامی افرادی که از قبل 
نیز در صف وام ازدواج قرار داشتند و حتی در زمان وام 
سه میلیون تومانی ثبت نام کرده اند، با تغییرات جدید، 

وام ۱۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.
این تسهیالت با دوره باز پرداخت 4۸ ماهه و کارمزد 
سامانه  در  حاضر  بانک های  طریق  از  درصد  چهار 
در حال حاضر حدود 4۵۰  پرداخت می شود.  ازدواج 

هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند.

وام ازدواج فورا 10 میلیون شد

 کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی
جام جم آنالین - هفته جاری قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار کاهش یافته است. قیمت پژو 4۰۵ معادل ۲۰۰ 
هزار تومان، سمند EF ۷ معادل ۱۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت باقی 
خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
دیرکرد  جرایم  شدن  بخشیده  از  انتظامی 
 ۹4 سال  پایان  تا  رانندگی  تخلفات  پرداخت 
شامل  فقط  بخشودگی  این  گفت:  و  خبرداد 
رانندگان  را  جریمه  اصل  و  شده  دیرکرد 

متخلف باید بپردازند.
رئیس  مهری  تقی  سردار  جهان،  گزارش  به 
انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
به  با اصحاب رسانه،  در نشست خبری خود 
تخلفات  دیرکرد  جرایم  بخشیده شدن  بحث 

رانندگی پرداخت و اظهار کرد: برای بخشیده 
شدن جرائم دیرکرد تخلفات رانندگی تا پایان 
به  اندیشیده شده و  سال ۹4 تمهیدات الزم 
محض اینکه این مصوبه ابالغ شود، اجرایی 

خواهد شد.
نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
شامل  جرایم  دیرکرد  کرد:  تصریح  انتظامی 
یا  تسلیمی  صورت  به  که  است  تخلفاتی 
جریمه هایی  بعضًا  یا  می شود  صادر  الصاقی 
که راننده از دریافت برگه آن خودداری کرده 

است. وی افزود: جرایمی که بعد از ۶۰ روز 
پرداخت نشوند نیز ۲ برابر می شود و جرایمی 
که از طریق پلیس به اطالع شهروندان برسد 
و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند نیز شامل 

دیرکرد خواهد شد.
کشور  رانندگی  و  راهنمایی  ارشد  مقام  این 
شامل  فقط  جرایم  بخشودگی  کرد:  اعالم 
و  می شود   ۹4 سال  پایان  تا  جرایم  دیرکرد 
اصل جریمه باید توسط راننده پرداخت شود.

سردار مهری اعالم کرد: بخشودگی دیرکرد 

جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد 
شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی از مردم تقاضا کرد نسبت به پیگیری 
جرایم و تخلفاتی که مرتکب شده اند از طریق 
سامانه اینترنتی ir.Rahvar120 مطلع شده 

و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
صورت  به  می توانند  هموطنان  افزود:  وی 
انتخابی جرایم را پرداخت کنند چرا که شاید 
توان پرداخت یکجای جرایم را نداشته و به 

صورت چند مرحله ای تسویه کنند.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

تکلیف بیمه کارگران ساختمانی معلوم شد
 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
با اشاره به اینکه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی 
پشت نوبت بیمه هستند،  گفت: بیمه هیچ یک 
پوشش  تحت  که  کارگری  میلیون  یک  از 

هستند در سال جاری حذف نمی شود.
به گزارش جهان،  محمد حسن زدا افزود: در 
سال۹4 مصوب شده بود که دو هزار میلیارد تومان برای تامین منابع 
بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده 
شود که متاسفانه از اعتبار عنوان شده فقط ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت 
شد. زدا با اشاره به اینکه یک میلیون کارگر تحت پوشش بیمه قرار 
دارند، گفت: چنانچه در صدور پروانه ساختمانی امسال اتفاقات خوبی 

رخ دهد می توانیم تعداد بیشتری از کارگران را بیمه کنیم.

یادداشت

فاصله ی ما تا پاسداشت
 فرهنگ های خوب !

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

وانفسای  این  در  و  برق  و  زرق  جوالن  این  در 
دورشدگی از قانون و نظم و اخالق، حق و حقوق 
مردم پس چه می شود؟ حاللیت از آنانی که به 
وقتشان  آزرد،  دلشان  ما  های  نظمی  بی  خاطر 
هدر رفت، بیمارشان پشت صفی طویل از ترافیک 
که  آنانی  شد،   تر  وخیم  حالش  و  ماند  خودروها 
کارشان دیر انجام شد، یا حتی از نماز اول وقتشان 
دور شدند، به خاطر این همه بی نظمی و بدنظمی 
بدقول شدند ،... و خالصه حاال مدعی حقشان از 

آنانی هستند که مسبب چنین وضعیتی شدند. 
برای همه ما چنین صحنه های تکراری وگفتن 
است. حاال  تر شده  تکراری  آن،  درباره  ونوشتن 
اصلش  که  پایانی  قضاوت  آن  به  رسیدیم  تازه 
به  خم  چه  و  برنجیم  چه  است؛  گفتن  حقش  و 
ابروی وجدان مبارکمان نیاید! اما بگذارید بگویم 
که واقعیت این است گاهی حق الناس فقط لقلقه 
زبانمان است و پل صراط را هم نه قبول داریم نه 
به آن اعتقاد آورده ایم، که اگر جز این بود رعایت 

حال یکدیگر را بیشتر از این می کردیم. 
دلمان به ثواب های این جشن ها و سنتها خیلی 
خوش نباشد که گاهی با سوء رفتارمان ثواب ها 
تبدیل به ِعقاب ها می شوند و وبال گردنمان آن 
طرف دنیا. همه به سنتها، به آیین ها، به جشن 
و  داریم  اعتقاد  مان  مذهبی  و  ملی  مبارک  های 
فرهنگی  به  آن  از  بیشتر  اما  گذاریم،  می  احترام 
پایبند باشیم که زیباترین تداعی ها را در ذهنمان از 
برگزاری این جشن ها و آیین ها می خواهد بسازد. 
و  درست  مان  عروسی  مراسم  برگزاری  فرهنگ 
بازدیدمان  و  دید  مراسم  فرهنگ  است؟  صحیح 
ها  نشینی  هم  دور  فرهنگ  است؟  اشکال  بدون 
طبیعت  با  ندارد؟  نقصی  هایمان  رفتن  تفرح  و 
حق  کنیم؟  می  مماشات  شهرمان  با  دوستیم؟ 
همسایه را به جا می آوریم؟ برای خودمان که نه، 
حداقل برای دیگر شهروندانمان حقی از شب و روز 
و استراحت و آرامششان قائلیم؟ فرهنگ مدیریت 
پاسداشت  فرهنگ  ایم؟  گرفته  یاد  را  ها  هزینه 
واقعی جشن ها و اعیادمان را بازآموزی کرده ایم؟ 
اصاًل یاد گرفته ایم شاد باشیم بدون مزاحمت برای 
دیگران؟ یا جشن بگیریم بدون ایحاد زحمت برای 
کنیم،  احیاء  را  هایمان  سنت  یا  شهروندانمان؟ 
از  بدور  تحریف،  بدون  کنیم  اجرا  و  کنیم  احترام 
رنگ و بوی اشرافی گیر و بی هیاهو و بی ادعا؟ 
این  به  رسیدن  تا  ما  فاصله  ایم  کرده  فکر  واقعاً 

فرهنگ های خوب چقدر است؟
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹43۸3۱ ارسال فرمایید(

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
  موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد: انجام امور تغذیه )تهیه ،

طبخ و توزیع غذا( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( را با شرایط ذیل به مدت یک 
سال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی دو  مرحله ای به متقاضی ذیصالح بومی استان 

واگذار نماید: 
موضوع مناقصه :

انجام امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان 
مدت قرارداد :

از تاریخ مندرج در قرارداد به مدت یک سال کامل شمسی 
شرایط متقاضی:

تمام اشخاص و شرکت های توانمند دارای تایید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی 

متقاضی کتبا اعالم نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 
مصوب دي ماه 1337 نمی باشد. 

میزان سپرده :
واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه بابت دریافت اسناد 

شرکت در مناقصه
واریز مبلغ 300،000،000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه بابت ضمانت ورود 

به مناقصه 
محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات :

متقاضی می تواند ظرف مدت هشت روز کاری از تاریخ 95/03/6 لغایت 95/03/16 برای 
اخذ مدارک شرکت در مناقصه عمومی به دبیرخانه بیمارستان واقع در بیرجند- بلوار صنعت 

و معدن- روبروی دانشگاه صنعت و معدن ، طبقه دوم مراجعه نماید.
متقاضی می تواند در ساعات اداری نسبت به  دریافت و تحویل کلیه اسناد مناقصه  اقدام نماید. 
بدیهی است ارائه پیشنهادات می بایست در سه پاکت» الف، ب، ج« به صورت در بسته و الک 

و مهر شده و با درج کلمات پاکت »الف« و پاکت »ب« و پاکت »ج« صورت پذیرد. 
شماره تلفن05632328505 مربوط به معاونت بیمارستان برای پاسخگویی به سؤاالت 

اعالم می گردد. 
به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
موسسه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . 
تاریخ گشایش پیشنهاد ها و محل آن :

 1395/03/17 ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس بیمارستان واقع در طبقه دوم 
بیمارستان خواهد بود.

از متقاضی دعوت می گردد در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابد. 
مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر سه ماه خواهد بود. 

اطالعیه اتحادیه آهنگر و میزان فرمان اتومبیل  بیرجند
افراد ذیل از تاریخ درج این آگهی به مدت 15 روز برای روشن نمودن وضعیت پروانه کسب خود اقدام نمایند 

در غیر این صورت پروانه کسب شان از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و اتحادیه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
رستهنام پدرنام و نام خانوادگی
لنت کوبغالمرضامحمود فضلی نژاد
آهنگری اتومبیلنصرا...محمود برزگری 

میزان فرمان اتومبیلمحمودمحمد میری
آهنگری اتومبیلزین العابدیناحمد میری
آهنگری اتومبیلغالمرضامهدی مرکی
لنت کوب و ترمز سازبراتمسعود کیانی

میزان فرمان اتومبیلاحمدمحمد علی کیانی
میزان فرمان اتومبیلعلی مجید کاوسی بنمرود
واشربرمحموداحمدرضا سیاح نژاد
آهنگری اتومبیلمحمدقاسم امیرآبادیزاده

آهنگری اتومبیلعلیاحمد دهقانی
لنت کوب و ترمز سازمحمدعلیرضا سیروسی
لنت کوب و ترمز سازغالمرضاحسین راضی
آهنگری اتومبیلابراهیمعلی بازدیدی

عباس حسینی مقدم - رئیس اتحادیه آهنگر و میزان فرمان اتومبیل  
تلفن: 32232330   آدرس اتحادیه: خیابان طالقانی 3 - کوچه 3/8 - اتاق اصناف - طبقه همکف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق

تاریخ انتشار: 1395/3/6

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / نوبت اول شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق شنبه 
1395/3/29 راس ساعت 13/30 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی 

برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر 

عضو شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً کاندیداهای سمت بازرسی در شرکت تعاونی، موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت به 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک مربوط را تحویل نمایند.

دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس، تصویب صورت های مالی سال 94، تصمیم گیری در خصوص بودجه 
پیشنهادی سال 95، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال، با توجه به تصویب نابرابری سهام اتخاذ 
تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضا، تصویب آیین نامه حقوق  و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ 

تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس شرکت
هیئت مدیره

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلتر رایگان    18 ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

تمدید مزایده شماره 95/1
بدینوسیله مزایده شماره 95/1 با موضوع واگذاری فروشگاه های برند شرکت مخابرات خراسان 

جنوبی برای ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان به باالترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل تمدید می گردد: 
پایان فروش اسناد: ۹5/3/12    آخرین مهلت تحویل اسناد: ۹5/3/22

شرکت مخابرات خراسان جنوبیبازگشایی پاکت ها: ۹5/3/23



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
اختراع ماشین لپینگ پرداخت کاری برای اولین بار در کشور 

   
یک مخترع در خراسان جنوبی، گفت: ماشین لپینگ پرداخت کاری ساچمه های سرامیکی برای اولین بار در 
کشور به همت دانشگاه بیرجند اختراع شد.محمد رضا درمیانی افزود: قرارداد این پروژه در رابطه با پرداخت 

پنجشنبه * 6 خرداد 1395 * شماره 3514کاری ساچمه های سرامیکی با  سازمان هواپیمایی ایران بسته شد.
خدا رحمت کند آقا ی دکتر علوی را که مدیری 
تاسیس  زمان  . شنیدم  دید  را می  آینده  بود که 
دانشگاه ایشون برای یک ساختمان 5 اتاقه بیش 
از 500 خط تلفن درخواست داده یا زمین هایی 
که االن ارزش افزوده بسیاری برای دانشگاه آزاد 
امروز  مدیرای  کنار  بذارید  رو  ایشون  حاال  دارد 
شهرم و استانمون . اگر تا درب اتاق خودشون رو 
هم ببینند واقعا جای شکره . امروز یک خیابون 
آسفالت می شه فردا صبحش برای آب می کنن 

پس فردا برای برق و گاز و ... 
930 ... 208

استان ما حجب  دوستان توجه کنن که مدیران 
نشده،  اعتبارات  دریافت  عدم  باعث  وحیاشون 
شدنشون  بیکار  و  ها  پست  گرفتن  از  ترسشون 
باعث میشه مالیم برخوردکنند،چون اگر از پستی 
ندارند. ای  دیگه  هنر  دارن  برشون  هستن  که 
ازحق  آقایون  این  که  جمع  خیالتون  بنابراین 

استان و مردم دفاع نمی کنند.
933...419
سالم کاش راهنمایی بیرجند هم مثل شهرهای 
وسط  میکنن  تصادف  که  هایی  ماشین  دیگه 
های  ماشین  بعد  میریزند  شیشه  کلی  خیابان 
پنچرمیشن  میشن  رد  ها  شیشه  روی  از  دیگه 

مدارکشونو بگیره جاروکنن بعد مدارکشونو بده!
915...137
با تشکر از شهردار محترم جناب آقای دکتر مدیح 
در خصوص پروژه مجتمع فرهنگی صیاد شیرازی 
ما اهالی ساکن در 17 شهریور از ایام دور از نظر 
بهداشتی و وجود گرد و خاک و امنیت رنج می 
و  آسفالت  خصوص  در  خواهشمندیم  لذا  بریم 
دیواری کشی مجتمع و زمین ورزشی و اطراف 

آنها اقدامات الزم را فراهم آورید .
915...161
شهرداری  زحمتکش  عزیزان  خدمت  سالم  با 
آسفالت کوچه هفده شهریور 5 نیاز به مرمت دارد 

لطفا اقدام کنید با تشکر
915...161
باسالم چند روز پیش نام موسسه ... راتغییر دادند 
به نام ... حاال مجدد بعد گذشت چند روز شده ... 
دوباره  را  مردم  پول  نکنه  کار چیست  این  دلیل 

بنحوی مثل میزان بلوکه کنند.
935...249
مدیر عامل مخابرات ، من همراه اول دارم تلفنم 
با  بار  چند  بودم  کشور  از  خارج  است  رومینگ 
تلفنم قطع شد  بعد  ام تماس گرفتم روز  خانواده 
تومان   390000 مکالمه  مبلغ  گفتند  ایران  آمدم 
شده ما قطع کردیم وقتی 800000 تومان ما ودیعه 

در مخابرات داریم چرا باید تلفن را قطع کنند.
915...360
در خصوص صحبت همشهری های عزیزی که 
گفته بودند نباید برای توزیع شربت ترافیک ایجاد 
اینقدر  ائمه  پیامبر و  باید گفت وقتی خدا و  کرد 
اند نمی دانم واقعا  تاکید کرده  الناس  برای حق 
به خاطر یک مستحب می توان یک کار خالف 
انجام داد . به راستی اگر خواهر و مادر خودمان 
هم پشت ترافیک و خیابان های مسدود این شهر 
جان می داد باز هم به این ثواب فکر می کردیم 
. هر چند که مردم مقصر نیستند و باید پلیس در 

تعیین جای این مراسمات بهتر عمل می کرد.
915 ... 037
و  اسالم  واقعی  خادمین  به  خداقوت  و  سالم  با 
و  دولتمردان  مسئولین،  به  خواستم  مسلمین، 
اینقد  اینکه  جای  به  بگم  مجلس  نمایندگان 
چسبیدند به حقوق، مرخصی زایمان، پاس شیر، 
کسر ساعات کار ، استخدام و... خانمها، خواهشا 
بیکار  تحصیلکرده  جوان  هزاران  حال  به  فکری 
با  و  ندارند  کاری  پارتی  که  متأهلی  مردهای  و 
سختی روزگار می گذرانند بکنند و بگذارند زنان 
سالله  زهرا)س(و  حضرت  فرمایش  به  اسالمی 
پاکش امام خمینی)ره( همان خانه داری وتربیت 
فرزندان که رسالت اصلی آنان می باشد بپردازند.
915...874
کتابخانه 9دی مهر شهر اطرافش کارگاه درب و 
پنجره سازی از یک طرف قسمت آقایان زمستون 
قطب شماله تابستون کوره آجر پزیه از گرما نمی 

تونیم بخونیم 2روز دیگه هم ماه رمضونه.
915...038
 ما جوانان به داشتن چهره های ماندگار شهرمان 
افتخار می کنیم نهمین سالگرد در گذشت استاد 
اندیشه  در  زنده  یادش  علوی  عبدا...  سید  دکتر 

نیک اندیشان و راهش پر رهرو باد.
915....008

گفته  که  عزیزی  همشهری  پیام  خصوص  در 
یا  دارند و  استان مشکل  از مدیران  بودند برخی 
باید  دهند  می  خاص  افراد  به  ویژه  های  رانت 
بگویم فرزند من هر روز درب مدرسه به من یک 
می  راننده  با  که  دهد  می  نشان  دولتی  ماشین 
 ... فرزند  گویند  می  که  پسر  اقا  یک  دنبال  آید 
فالنی است خیلی برایم جالب است که دولت با 
این کمبود منابع برای فرزندان مدیران هم راننده 
اختصاصی گذاشته است . خدا به ما رحم کند که 
به  بیاید حق مان است وقتی  هر بالیی سرمان 
راحتی این اتفاقات در جامعه می افتد و همه می 

ترسد حتی حرف بزنند
 901 ...  114
دانشگاه  سالگی  چهل  کنم  می  عرض  تبریک 
مردان  تولیداتش  که  ای   کارخانه   . را  بیرجند 
بزرگی است که خراسان جنوبی به ایران تقدیم 
کرده است . انشاا... موفقیت های بیشتر این مرکز 

فرهنگی را جشن بگیریم 
935 ... 655
کس  هیچ  گرفت  آتش  توحید  پارک  درختان 
نگفت علت آتش گرفتنش چه بود حاال هم که 

افتادن به جان درختان سوخته و می برندش !
0915...490
چند شب پبش در انتهای جاده بند  عمرشاه وقتی 
از یه  چایخانه بیرون آمدم یه ماشین پژو 405  
با دو تا زوج جوان از جلوم با سرعت توی جاده 
خاکی رد شد گفتم این بی انصافا فکر ما رو که 
داشته  که  رو  خودشون  ماشین  فکر  کنن  نمی 
باشند اما تا خواستم پالکش رو بردارم دیدم نمره 
تا عالمت  . حاال چند  نمره دولتی  یعنی   قرمزه 
 ! دوزاده شب   ! خاکی  جاده   ! مونده  برام  سوال 
ماشین دولتی ! دو تا زوج جوان ؟؟ شما پیدا کنید 

پرتقال فروش را لطفا ....!
915 ... 697
یه خواهش از فرمانده سپاه داشتم آقایان مسوول 
به  شما  لطفا  دهند  می  شعار  فقط  متاسفانه  که 
استاندار و فرماندار بگویید یک کار ماندگار حداقل 
از خودشان به جا بگذارند یک کویر تایر دیگر یا 
کنند  تکمیل  رو  بقیه  کار  نیمه  طرح  یه  حداقل 
واقعا شرم آور است استانی مثل خراسان جنوبی 
نشده  انجام  آن  در  بزرگی  کار  هیچ  سالهاست 

است . واقعا این حق مردم است ؟
930 ... 294
کوچه  لطفا  شهرداری  زحمات  از  تشکر  ضمن 
پاسداران 5 را روکش آسفالت بدهید واقعا تردد 

خودرو در آن سخت است.
915...424
 عرض تشکر داریم از برنامه ریزی خوب دست 
بخصوص  قبرستان  در  برات  روز  کاران  اندر 
تاکسی های صلواتی و طرح جمع آوری متکدیان 
و اختصاص صندوق های صدقات وخیرات . ولی 
برای پارک ماشینها باید تدابیر بهتری بکار رود .
915...423
امروز در جلسه ای شرکت کردم که سخنران آن 
اینقدر با آب و تاب  در خصوص اقتصاد مقاومتی 
صحبت می کرد که کم کم داشت باورم می شد 
که این دوست عزیز به این حرف ها معتقد است و 
دنبال اجرا کردن آن است خودکار را برداشتم که 
یادداشت کنم دیدم خودکار خارجی است . پوشه را 
برداشتم آن هم خارجی بود . خواستم بلند شوم و 
بگویم این چه تضادی است که اینقدر الکی شعار 
می دهید اما گفتم متاسفانه حرافی و شعار اینقدر 

رواج دارد که واقعیت تاثیری نمی گذارد
 910 ... 012

 جوابیه مرکز آموزش درمانی ولیعصر)عج(  

 احتراما با عنایت به مطلب منتشر شده در ستون 
انتقاد از  پیام شما مورخ 95/2/26 با مضمون » 
عملکرد پرستاران و پرسنل بخش در سهل انگاری 
این  در  رساند:  می  اطالع  به  خون...«  تزریق 
 تاریخ هشت بخش ترانسفوزیون خون داشته اند
یا  خارش  حد  )در  جزئی  مشکل  گونه  هیچ  که 
لذا  است  نیامده  پیش  بیمار  برای  هم  کهیر( 

خواهشمند است مصداقی اسم بیمار بیان شود. 

گزارشی از شغل این روزهای برخی نیازمندان مرکز استان

زباله گردی گزینه ای برای فرار از فقر

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما 

زباله  زندگی،  مخارج  گرانی  روزها  این 
درآمد  کسب  برای  منبعی  به  تبدیل  را 
به  گاهی  که  زباله گردهایی  است،  کرده 
اعتیاد  کار،  نبود  زندگی،  مشکالت  خاطر 
این  به  دیگر  دلیل  هزاران  و  بی خانمانی  و 
کار روی آورده اند. به گزارش فارس، آسمان 
شدن  تاریک  حال  در  بهاری  روز  یک 
فلزی  زباله  سطل  داخل  جوان  زن  است، 
پالستیکی  وسایل  جست وجوی  در  بزرگ 
با  را  خورده  گره  زباله  کیسه های  و  است 
چاقویی که در دست دارد پاره می کند و هر 
گوشه ای  در  می آید  کارش  به  که  را  آنچه 
زمخت  دستان  با  می کند.  پرتاب  خود  کنار 
وقتی  پاک می کند  را  پیشانی اش  عرق های 
از جست وجو ناامید می شود سراغ بطری ها و 
لوازم پالستیکی که در گوشه ای جمع کرده 
می رود و آنها را داخل کیسه ای که بر دوش 

دارد می ریزد و به راهش را ادامه می دهد.

زباله گردی برای تامین 
مخارج تحصیل

خود  دست  در  را  شده  جمع آوری  کیسه 
می گیرد و راهی سطل زباله بعدی می شود تا 
کمر داخل سطل فلزی خم می شود و هر چه 
را که به دردش می خورد جدا می کند و داخل 
توجه  اطراف  به  بی آنکه  می اندازد  کیسه اش 
همچنان  و  می دهد  ادامه  مسیرش  به  کند 
و  پالستیکی  ظروف  کردن  پیدا  مشغول 

بطری های پالستیکی می شود.
محمد، پسر بچه 12 ساله ای است که تمام روز 
را به سطل های زباله داخل شهر سر می زند، 
از او درباره خانواده اش می پرسم و در جواب 
مدرسه ام  مخارج  به خاطر  مجبورم  می گوید: 
این کار را انجام دهم، پدرم چندین سال در 
زندان است و مادرم هم برای اینکه مخارج ما 
را بدهد در خانه های مردم کار می کند. وی 
می گوید: دو خواهر دارم و یک برادر که آنها از 
من کوچکتر هستند به پسر بچه های هم سن 
خودش با حسرت نگاه می کند و با آهی سرد 
می گوید: کودکی ام یک آرزو است که همان 

را هم خدا به من نداد.
کیسه اش را پر از بطری نوشابه، آب معدنی 
و کارتن می کند، روی دوشش می گذارد و به 
سوی سطل آشغالی که آن سوی خیابان قرار 
دارد می رود، از او درباره درآمدش می پرسم و 
با خنده تلخی می گوید: هر چه آشغال جمع 

شده ام بیشتر باشد درآمدم بیشتر می شود.
بهاری  هوای  می شویم  نزدیک  غروب  به 
شهر سبب شده که مردم بیشتر غروب را در 
شلوغ تر  خیابان  کم  کم  کنند  بیرون سپری 
می کنند،  رفت وآمد  بیشتر  مردم  و  می شود 
که  می رسم  جوانی  مرد  به  مسیر  طول  در 
پوست و استخوان بوده و مشغول جدا کردن 

کارتن ها و ظروف پالستیکی است.
پک های  با  و  دوش  به  کیسه  جوان  مرد 
سر  پشت  یکی  یکی  را  کوچه ها  سیگارش 
می گذارد و هر آنچه که برایش خوب است 
جدا می کند به سرعت از کوچه ها می گذرد 
و بدون آنکه به اطرافش توجهی کند پس 
را  از 10 دقیقه مقابل درب کوچکی کیسه 
زمین می گذارد و بدون آنکه در بزند کیسه 

را داخل می برد.
10 دقیقه بعد مرد جوان از خانه بیرون آمده و 
با اسکناس های دستش به نخستین مغازه ای 
که می رسد یک پاکت سیگار و بسته ای نان 

می خرد و به مسیرش ادامه می دهد.

دیگر  انگار  و  می دهد  ادامه  مسیرش  به 
پاهایش یاری اش نمی دهند و گوشه خیابان 
می کند....  روشن  را  سیگارش  و  می نشیند 
درباره  او  از  می روم،  سراغش  به  دلهره  با 
گذشته اش می پرسم و می گوید: من هم مثل 
داشتم،  کار  داشتم،  زندگی  مردم  این  تمام 
قطع  را  حرف هایش  ادامه  ولی...  داشتم  زن 
می کند انگار غم عجیبی در گوشه چشمانش 
هویداست، انگار گذشته سختی را پشت سر 
گذرانده است. وی گفت: زمانی که سالم بودم 
در مغازه ای کار می کردم بیمه بودم و حقوق 
خوبی می گرفتم ازدواج کردم و بعد از دو سال 
با زنی آشنا شدم، اوایل زنم در جریان کارهایم 
نبود و نمی دانست چه کار می کنم ولی بعد از 
گذشت یک سال متوجه شد و به خانه پدرش 
اختالفات  و  زنم  مخالفت های  وجود  رفت.با 
خانواده ام به رابطه با آن زن ادامه دادم و او مرا 
با مواد آشنا کرد و گفت درآمد خوبی دارد بهتر 

از کار کردن برای مردم است و ظرف مدت 
یک سال به تمام آرزوهایت می رسی من هم 

خام حرف هایش شدم و این شد سرنوشتم.

زباله گردی برای شبی یک 
گرم کراک

آیا  و  کجاست؟  زنت  االن  می پرسم  او  از 
فرزندی هم داری؟ آه سردی کشید و گفت: 
معتاد  یک  من  و  بود  شده  ساله  دو  دخترم 
کاری  هیچ  حوصله  و  حال  که  عیار  تمام 
به  بچه ام  با  و  کرده  قهر  هم  زنم  نداشتم، 
خانه پدرش رفت و من هم با فروش وسایل 

خانه روزگار خود را می گذراندم.
وی ادامه داد: در نهایت زنم طالق گرفت 
و از آن زمان تاکنون هشت سال می گذرد؛ 
می گوید  داری؟  مصرف  چقدر  می پرسم 
کراک  گرم  یک  شبی  چقدر؟  نیست.  زیاد 
و نیم گرم تریاک که از زباله گردی خرجش 
در  ساکن  زن  یک  رضوی  درمی آورم.  را 
روز  هر  می گوید:  بیرجند  جوادیه  خیابان 
زنان، بچه ها و مردان زیادی را می بینم که 
پر  را  کیسه شان  و  می روند  زباله ها  داخل 
نان خشک و بطری  زباله هایی همچون  از 

نوشابه و کارتن می کنند.
با  کارشان  اینکه  از  بعد  می دهد:  ادامه  وی 

پالستیک های زباله تمام می شود همه چیز را 
همان جا رها می کنند و می روند، بارها به این 
افراد تذکر می دهیم که پالستیک های آشغال 
را پاره نکنند یا زباله های پخش شده را جمع 

کنند اما این کار را انجام نمی دهند.
پیرامون  خانواده  روانشناس  و  کارشناس 
گفت وگو  در  بیرجند  در  زباله گردی  مسأله 
با فارس، گفت: زباله گردها را اغلب جوانان، 
معتادان، کودکان کار و اتباع بیگانه تشکیل 
می دهند. آمنه منافی بیان داشت: زباله گردی 
افراد  برخی  برای  منبع درآمدی  به  هر چند 
تبدیل شده اما این افراد همواره در معرض 
زباله  مخازن  پنهان  بیماری های  از  دنیایی 
این  از  برخی  انتشار  امکان  که  دارند  قرار 

بیماری ها در سطح جامعه نیز وجود دارد.
شهر  در  زباله  سطل های  داد:  ادامه  وی 
مثل  حیواناتی  تغذیه  منبع  آنکه  بر  عالوه 
است  خزندگان  و  حشرات  گربه،  موش، 

انواع میکروب های بیماری زا مثل  خاستگاه 
احشایی،  و  پوستی  سالک  حصبه،  کزاز، 
فلج  و  خونی  اسهال  روده ای،  انگل های 
داشت:  اظهار  می شود.وی  محسوب  اطفال 
اگر تنها 10 دقیقه عرض یک خیابان منتظر 
به مخازن سر می زنند  زیادی  افراد  بمانید، 
اغلب  ماسک؛  نه  و  دارند  دستکش  نه  که 
آنها هم قدهای کوتاهی دارند که مجبورند 

تا کمر داخل مخازن زباله فرو روند.

ابتال شدن زباله گردها
 به انواع بیماری ها

جنوبی،  خراسان  در  پوست  متخصص 
شایع ترین  از  یکی  را  پوستی  بیماری های 
مواجه  آن  با  زباله گردها  که  بیماری هایی 
زباله ها  طریق  از  افزود:  و  کرد  ذکر  هستند 
سه دسته بیماری های باکتریایی،  ویروسی و 

قارچی به افراد منتقل می شود.
زباله گردها  کرد:  اضافه  نوربخش  عفت 
رعایت  و  خود  دست های  آلودگی  دلیل  به 
بیماری های  دچار  حفاظتی،  پوشش  نکردن 
از  ناشی  مسمومیت های  و  ناشناخته 

آلودگی های محیط می شوند.
انگل  جنوبی  خراسان  در  پوست  متخصص 
را یکی دیگر از بیماری هایی که زباله گردها 

به آن دجار می شوند ذکر کرد و بیان داشت: 
آلودگی ها و انگل های داخل زباله ها از طریق 
خراش های جلدی، مخاط دهان، چشم و بینی 

به بدن فرد زباله گرد منتقل می شود.
به  زباله گردها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زانودرد،  به  سنگین  گونی های  حمل  دلیل 
می شوند،  مبتال  کمردرد  و  کمر  دیسک 
مردم  توسط  زباله ها  تفکیک  کرد:  تصریح 
در  زباله  موقع  به  گذاشتن  همچنین  و 
به  موثری  کمک  می تواند  منزل  از  خارج 

بهداشت و محیط زیست جامعه کند.

تفکیک زباله از مبدأ؛ نیازمند 
همت مسؤوالن و شهروندان

تا  بیرجند  در  زباله گردی  مشکل  حل 
معاون  که  بود  خبری  این  آینده؛  ماه  یک 
ابتدای  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات 

از  یکی  به  گذشته  سال  اردیبهشت ماه 
رسانه های استان اعالم کرد و اکنون بعد از 

گذشت یک سال این امر محقق شد.
بیرجند  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
جداسازی و تجزیه پسماندهای آشپزخانه ها 
موارد  از  را  زباله  سایر  از  غذایی  مواد  و 
تفکیک  گفت:  و  کرد  ذکر  زباله ها  بازیافت 
مشارکت  و  مسؤوالن  همت  مبدأ  از  زباله 

شهروندان را می طلبد.

نصب 8 کانکس در 4 منطقه 
بیرجند برای تفکیک زباله 

علی خانزاد اظهار داشت: طرح تفکیک زباله 
با هدف  ماه  اول خرداد  از  و مقصد  مبدأ  از 
خشک،  و  تر  پسماندهای  مجدد  بازیافت 
جلوگیری از تخریب زیست محیطی، کاهش 
تخریب  از  جلوگیری  و  خدماتی  هزینه های 
چهار  همکاری  با  زباله  دفن  برای  اراضی 
شرکت خصوصی در استان آغاز شده است.

معاون خدمات شهری شهردار بیرجند با بیان 
اینکه در این طرح شرکت ها 8 کانکس را در 
4 منطقه بیرجند نصب می کنند، بیان داشت: 
بلوار فاطمیه در ورودی مهرشهر، بلوار شعبانیه 
جنب پارک پروفسور معتمدنژاد)دولت(، بلوار 
شهدای عبادی بعد از میدان امام حسین)ع(، 

روبه روی مسجد سید  فلکه سوم سجادشهر 
و  آزادی  پارک  حاشیه  پارکینگ  الشهدا)ع(، 
جنب پارک پدران آسمانی از جمله مکان های 

تعبیه شده این طرح است.
نظیر  بازیافت  قابل  موارد  تفکیک  خانزاد 
پالستیک، کاغذ، شیشه و فلزات را ضروری 
زباله  بازیافت  و  تفکیک  افزود:  و  دانست 
با  زیرا  است،  مفید  بسیار  از طرح های  یکی 
زباله گردی  معضل  فرهنگ  این  گسترش 
زمانی  داشت:  اذعان  وی  می شود.  حل 
زباله  شود  انجام  خانه  در  زباله  تفکیک  که 
آشغال  سطل های  داخل  و  شده  تفکیک 
شهری ریخته نمی شود، لذا زباله گرد آشغال 

قابل تفکیکی را نمی تواند جمع آوری کند.
بیرجند  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
جمع آوری  شرکت های  کرد:  اضافه 
در  شهروندان  برای  را  تشویقی  طرح های 
طرح های  منظور  همین  به  گرفتند  نظر 
تشویقی مانند قرعه کشی، سفرهای زیارتی 
و اهدای جوایز به شرکت کنندگان در طرح 

تفکیک زباله از مبداء، اجرا می شود.

سخن پایانی...

هنگفت  هزینه های  که  ما  از  برخی  هستند 
نیازهای  جزئی ترین  و  کمترین  رفع  برای 
هزاران  و  می کنیم  صرف  خود  روزمره 
بی خانمان در کنار ما، برای رزق روز خود و 
خانواده اش طالی کثیفی را بر سره سفره خود 
ما  قالب  از  را  انسانیت  مدرن،  عصر  می برد، 
ربوده، لباس فخر را بر تن کرده و ما را از درد 

همنوعان مان دور کرده است.
را  زباله  زندگی،  مخارج  گرانی  روزها  این 
کرده  درآمد  کسب  برای  منبعی  به  تبدیل 
نایلون،  پالستیک،  مقوا،  و  کارتن  است، 
و  فیبرها  و  شیشه ای  بطری های  قوطی، 
دل  در  که  است  ارمغانی  همگی  فوم ها 
سطل های زباله پنهان شده تا زجر کشیده ای 
با دست پینه بسته برای استخراج آن اهتمام 
نهادهای  که  خانواده های  هستند  کند. 
کاری  برایشان  ادارات  مسؤوالن  و  دولتی 
در خور همراه با پولی برای رفع نیاز تأمین 
مردان  نباشد،  خالی  آنها  سفره  تا  نکردند 
چهره  و  خستگی  تمام  با  که  میانسالی 
کردند  کارگری  سال  سال های  ژولیده شان 
کارتن  امروز  و  زیاد  دستمزد  و  بیمه  بدون 
جمع کن در میان انبوه زباله ها هستند......

کدام سازمان پاسخگوست؟...

خاطر مشکالت  به  گاهی  که  زباله گردهایی 
و  بی خانمانی  و  اعتیاد  کار،  نبود  زندگی، 
هزاران دلیل دیگر به این کار روی آورده اند 
زباله گرد  یک  را  خود  می رود  شرمشان  که 
معرفی کنند، به نظر می رسد این افراد تحت 
نظارت هیچ سازمان یا ارگانی نیستند و شاید 
به  جرأت بتوان گفت هیچ نهاد یا مسؤولی، 
به  رسیدگی  و  حمایت  مستقیم  مسؤولیت 
را  افراد  این  کمین  در  خطرات  و  مشکالت 
مبدأ  از  زباله  تفکیک  طرح  است.  نپذیرفته 
کاش  اما  است  قبول  قابل  چند طرحی  هر 
مسؤوالن به جای ارائه چنین طرح هایی به 
قشر  این  مخارج  تأمین  برای  چاره ای  فکر 
تأمین  برای  که  قشری  بودند،  جامعه  از 
مخارج زندگی خود از سطل های زباله تغذیه 
پاسخگوی  کسی  چه  راستی  به  می شوند 

مشکالت این قشر از جامعه است؟

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه شاه پری محمدی 
»همسر زنده یاد محمد حسین صادقی مود« 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/3/6 از ساعت 4 الی 5 عصر 
در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: صادقی- محمدی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد مهدی سعیدی
مدیر محترم امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت مادر گرامی تان مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی را خدمت جناب عالی
 و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نمایم، علو درجات برای آن مرحومه از خداوند منان آرزومندم.

محسن مددی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2  شهرستان بیرجند
  پیرو آگهی شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب منزل پالک 13650 فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال شهر بیرجند مورد تقاضای رحیم سیروسی در روز 95/4/1 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض 

به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139460308001004756 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه آقای حسین حقیقی پور فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 6 شماره ملی 0652338771 
صادره از بیرجند در ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 62/50 متر مربع قسمتی از پالک 392 فرعی از 345 اصلی 
بخش دو حوزه ثبتی بیرجند از محل  مالکیت محمد حسن حقیقی پور  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/21     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/06      رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

تاریخ انتشار: 95/3/6         رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب ، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 میلیون
 با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی ، 235 میلیون ضمانت دریافت وام مسکن
 85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه ، نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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تلفن همراه خم شدنی به بازار می آید

اولین سری  اعالم کرد،   Moxi شرکت چینی 
از تلفن های هوشمند با قابلیت خم شدن را در 

سال ۲۰۱۶ میالدی روانه بازار کند.

قرار است تا پایان سال جاری میالدی اولین نسل 
شدن  خم  قابلیت  که  هوشمندی  های  تلفن  از 
ار دارند به بازار عرضه شوند.طراحی این گوشی 
هوشمند به گونه ای است که می توان همچون 
با بر  دستبند آن را در دور مچ دست قرار داد و 
طرف کردن حالت دستبندی می توان آن را به 
گوشی  به  شبیه  تا  کرد  تبدیل  مستطیل  شکل 
های هوشمند معمولی شود.در ساخت این گوشی 
از فناوری گرافین و اتم های کربن استفاده شده 
این گوشی در قسمت  پردازشگر  باتری و  است. 

انتهایی و با هم در یک جا قرار دارند.

مرگ ویندوز فون در بازار 
سیستم عامل های همراه

یکی از نکات جالب گزارش گارتنر سهم کمتر 
از  فون  ویندوز  عامل  سیستم  درصدی  یک  از 
بازار سیستم عامل های همراه است که نشان 
در  محبوبیتی  نتوانسته  مایکروسافت  دهد  می 

این زمینه کسب کند.

مؤسسه  توسط  شده  منتشر  آمار  تازه ترین 
تحقیقاتی گارتنر نشان می دهد که میزان فروش 
گوشی های هوشمند در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ 
نکات  از  است.یکی  داشته  درصدی   3.9 رشد 
جالب گزارش گارتنر سهم کمتر از یک درصدی 
سیستم عامل ویندوز فون از بازار سیستم عامل 
های همراه است که نشان می دهد مایکروسافت 
نتوانسته محبوبیتی در این زمینه کسب کند. این 
در حالی است که نسخه رومیزی سیستم عامل 

ویندوز کماکان محبوبیت زیادی دارد.

و  قابل فهم  و  او ساده  نسرین کاری - روح کالس 
زبانش در تدریس روان بود. شکوهی در بیان خاطره های 
زندگی خویش سخاوتمند بود و دانشجو را از داشتن هیچ 
قصه ای از زندگی دریغ نمی کرد، فرشید، فرزین و مهشید 
)فرزندان دکتر( همواره بخشی از خاطرات او را تشکیل 
می دادند.از ویژگی های اساسی استاد شکوهی این است 
اندیشه های  بنای  تدریس، سنگ  اول  در جلسه ی  که 
آن  پرداخت.  می  خویش  زندگی  تشریح  را  اش  تربیتی 
زندگی که از روستا و سنگ و کلوخ و مهر مادری و شعر 
ابن حسام شروع می شود و به شهر و سپس قاره ای دیگر 

می پیوندند. اینها همه یعنی تجربه! 
دنیای  مادر  آغوش  گذاشت...  تاثیر  من  بر  بسیار  مادرم 
عاطفه است.باری مادر در دوران کودکی سبب آشنایی 
)زادگاه  نخست شاعر خوسف  بود؛  بزرگ شده  دو  با  او 
استاد( و دیگری درویشی پیر که اهالی وی را یاهو می 
ایران می  از فوت پدر تربیت  از یک ماه  نامیدند .کمتر 
است  خالی  خودش  استان  و  شهر  در  جایش  و  گذرد 
برای اینکه خاطر این بزرگ مرد هم استانی باز هم در 
یادمان بماند خاطراتی از اطرافیان استان که در صحبت 
چاپ  ها  روزنامه  و  مجالت  و  نزدیکانش  و  فرزندان  با 

شده یادش را گرامی می داریم.

بانو سره، اندیشه های تربیتی
 را به عمل تربیتی تبدیل کرد

استاد غالمحسین شکوهی نسبت به مادر و همسر خود 
احترام خاصی قائل بود و همیشه توفیق خود را در زندگی، 
بعد از لطف خداوند مدیون همراهی این دو زن متدین و 
استاد اصالتا  بانو سره  همسر  مهربان می دانسته است. 
تهرانی بودند و در زمان تحصیل در دانشکده ادبیات در 
در  باالیی  ومدارج  شده  آشنا  شکوهی  استاد  با  دانشگاه 
تعلیم و تربیت و به خصوص در زمینه تربیت کودکان طی 
کرده بودند و در ژنو هم با آنکه فرزند اولشان مهشید خانم 
متولد شده بود تحصیلتش را  در مدرسه ؤان ژان روسو 
کامل کرده و در زمینه کودکان استثنایی فارغ التحصیل 
شد و در ایران به تدریس پرداخت و صادقانه اندیشه های 

تربیتی خود را به صورت عملی به تربیت تبدیل کرد.

از خوسف تا ژنو

 غالمحسین فرزین دانش آموز دکتر شکوهی  در مصاحبه ای
ابتدایی  به چاپ رسیده در   که در مجله رشد آموزش 
مورد  استاد گفته است: دکتر شکوهی از همان ابتدای 
معلمی  کار  به  عالقمند  و  منطقی  و  درست  فردی  امر 
بود بطوری که وقتی هنوز ۲۰ سالی بیشتر سن نداشت 
با ما بیش از هشت نه  معلم ما شد فاصله سنی ایشان 
سال نبود تاثیر بسیار زیادی بر شاگردان داشت به گونه 
اثری  از گذشت حدود7۰ سال هنوز  بعد  اکنون  ای که 
از رفتار و شخصیت اجتماعی و موثر در ذهن من و تک 
تک دانش آموزان دبستانی که چند ماهی میزبان دکتر 

شکوهی بود باقی مانده است.
فرزان یادآور می شود: دکتر شکوهی با آنکه از خوسف تا 
ژنو را برای گمشده اش یعنی دانش و آموزش، طی کرد 
و حتی وزیر آموزش و پرورش شد، هیچگاه خوسف و گل 
 و رچ و بیرجند را از یاد نبرد . همیشه خود را روستا زاده ای

 معرفی می کرد که بدان افتخار داشت.
میان  در  هیچگاه  که  است  شده  باعث  موضوع  همین   
بعدها که  دیگر،  از سویی  نشود  فراموش  مردم خودش 
داد و دکتر شد و دوباره  ادامه  را  شکوهی تحصیالتش 
اولین  ایشان مرحوم سره هم  برگشتند خانم  بیرجند  به 
خانمی بود که در بیرجند لیسانس ادبیات داشت و خانم 

من هم شاگرد ایشان بود.

غالمحسین شکوهی به دودانگ 
صدایت غره شده ای

من و دکتر شکوهی یک دو دانگ صدایی هم داشتیم و 
گاهی اوقات در جشن مدرسه آواز و سرود می خواندیم 
و جوایزی هم برای این کار از آموزش و پرورش گرفته 
بودیم. همکالسی 7۰ ساله استاد،  مسعود عبقری با بیان 
این خاطره می افزاید:صف ها تشکیل شدند و آقای تمکین 
هم که رئیس مقتدر و بانفوذ کالمی بود، سر صف آمد و 
 گفت: غالمحسین شکوهی ! تو چون سرود خوب می خوانی

 و من به تو کتاب »امیر خیزی« را جایزه داده ام تصور 
می کنی هر وقت دلت بخواهد می توانی مدرسه را ترک 

کنی امتحان می گیریم اگه موفق نشدی یک صفر گنده 
به اندازه کله ات به تو بدهند. شکوهی همچنان سرش 
پایین بود گفت: من که ظرفیت این را ندارم که صفری 
که اندازه کله ام به من بدهید اما شما اجازه بدهید از من 
اتفاقا  بگیرم.  خوبی  نمره  دهم  می  قول  بگیرید  امتحان 
آقای تمکین موافقت کردند و آقای شکوهی هم روسفید 

شد و در کنار آن صفر یک ۲ هم قرار گرفت و شد ۲۰.

ادب، دیانت و سخت کوشی

من و دکتر شکوهی در دوران دبستان همکالس بودیم 
بعد آن شکوهی برای ادامه تحصیل از خوسف به بیرجند 

رفت رضا قلی هوشیار همکالسی دیگر استاد  با بیان این 
مطلب می افزاید: من دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم 
. دکتر شکوهی نمره یک بود هم از لحاظ ایمانی و دینی 
البته این تنها دکتر شکوهی نبود  از لحاظ درسی  و هم 
فرنگ رفت  به  و  معلم شد  پیشرفت کرد  از خوسف  که 
یاد  که  است  کسی  او  اما  برگشت.  ایران  به  هم  بعد  و 

و نامش بلند شده  و در اوج مانده است به نظر من سه 
چیز شکوهی را شکوهی کرد: ادب، دیانت و سختکوشی!

دو هزار ساعت با یاد 
عارف نامی خوسف 

دوران تحصیل عالی در رشته ادبیات هم به سرعت سپری 
با عشق  باوفا و قدرشناس بود و  اما  شد، دکتر شکوهی 
نامی خوسف داشت، موضوع  به عارف  و عالقه ای که 
کرد،  انتخاب  همین خصوص  در  نیز  را  خود  نامه  پایان 
موضوعی که در مقدمه رساله کارشناسی خود درباره آن 
: در دوره لیسانس  چنن گفت: )کیهان فرهنگی ۱38۰( 

من شاگرد دکتر ذبیح ا... صفا بودم ایشان یک کتابی دارد 
به نام »حماسه سرایی در ایران« که حماسه های دینی 
را در آن ذکر کرده است، از جمله خاوران نامه ابن حسام 
را ذکر کرده است. من آن کتاب را که کتاب درسی بود 
خوانده بودم. سر جلسه امتحان به دکتر صفا گفتم آقا شما 
چرا از دیوان ابن حسام در کتابتان هیچ ذکری نکرده اید؟ 

ایشان گفتند: مگر ابن حسام دیوان هم دارد؟ گفتم بله. 
به دکتر  را  این کتاب  را داشتم.  من چاپ سنگی دیوان 
صفا دادم و بعد هم وقتی می خواستم پایان نامه بنویسیم، 
تصمیم گرفتم درباره همین موضوع بنویسم. در آن پایانه 
نامه برای اولین بار آثار »ابن حسام« را جمع آوری کردم. 
حدود دو هزار ساعت وقت برای این پایان نامه گذاشتم و 
به کمک دکتر صفا و استاد جالل همایی دیوان ابن حسام 
را که اشعاری است در ذکر فضیلتهای اهل بیت عصمت و 

طهارت )ع( تصحیح کردم. 

خاطره استاد از مدرسه

در منطقه محرومی که بزرگ شدم و در آنجا درس هم 
دادم، همیشه استعدادهای درخشانی وجود داشته است. در 
۱۲ کیلومتری خوسف روستایی بود که مدرسه نداشت بچه 
ها صبح ۱۲ کیلومتر پای پیاده به مدرسه می آمدند و عصر 
برمی گشتند. دانش آموزی داشتم که کالس پنجم یا ششم 
از  ابتدایی بود و هر مسئله ای را می دادم حل می کرد 
۱۲ کیلومتری خوسف می آمد و برمی گشت این دانش 
آموز مرا بیچاره کرده بود هر سوالی که می پرسیدم جواب 
می داد و حل می کرد یک روز که به خیال خودم مساله 
سختی طرح کرده بودم به دانش آموزان گفتم بروید ارتفاع 
درخت سنجد وسط مدرسه را حساب کنید و فکر می کردم 

سنجش ارتفاع نهال سنجد دیگر کار او نیست!
شنبه که به کالس آمدم به بچه ها گفتم تکالیفتان را روی 
میز بگذارید همه سرپایین انداختند کسی جواب نداده بود، 
بجز همان دانش آموز جواب مسئله را روی میز گذاشت.
او روز جمعه ۱۲ کیلومتر را طی کرده و به مدرسه آمده بود 
چوب دومتری هم با خود آورده بود. طول سایه آن چوب را 
اندازه گرفته و طول سایه درخت سنجد را هم اندازه گیری 
کرده بود و با یک تناسب که دومتر ارتفاع، این قدر سایه 
دارد، این قدر سایه چه مقدار ارتفاع دارد، طول درخت را 
محاسبه کرده بود.اسم این پسر غالمحسین حقداد بود. بچه 
ها را اگر بگذاریم و اگرهمه آنها فرصت شکفتن بدهیم می 
توانند به کمک تعلیم و تربیت غوغا کنند. عاقبت این نابغه 
چه شد؟ از دبستان به راهنمایی رفت. اما وضع خانوادگی 

اش اجازه نداد که بیش از راهنمایی درس بخواند.

به بهانه بزرگداشت پدر علم تربیت نوین ایران

آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می سازد نیست

سایت مرکز آمار ایران هک شد

عصر ایران- زمانیکه که از طریق جستجوگر گوگل قصد ورود به سایت مرکز آمار ایران را دارید با 
متنی عربی روبه رو می شوید که با این عبارت روبرو هستید:» تم االختراق من قبل داعس هکر«به 
نظر می رسد هکرها از طرف داعش نیستند زیرا داعشی ها به خود داعش نمی گویند.

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
یر

ه ا
یم

و ب

ول
حص

ع  م
نو

ت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:1516:1518:1520:15

32222636 - 056تلفن
سینما بهمن آمادگی دارد 

فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 
و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

ابد و یک روز

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي
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5 راهکار برای دوره های اُفت فروش

پنجشنبه * 6 خرداد 1395 * شماره 3514

آیه روز  

و چه بسيار شهرها را كه ]مردمش[ ستمكار بودند در هم شكستيم و پس از آنها قومى ديگر پديد آورديم. 
سوره األنبياء، آيه 11

حدیث روز  

اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را 
خواهد رساند. حضرت على)ع(

افسوس كه نامه جوانى طى شد
و آن تازه بهار زندگانى دی شد

آن مرغ طرب كه نام او بود شباب
افسوس ندانم كه كى آمد كى شد

تنها مانع موجود بر سر شادماني و نشاط، اعتقاد
 شما به وجود مانع بر اين راه است. به همين دليل 

راه را اشتباه مي رويد و گرفتار مشكل مي شويد.

ستودن بيش از آن چه كه سزاوار است
 نوعي چاپلوسي، و كمتر از آن،  

درماندگي يا حسادت است.

انسان، هر زمان از پيشامد آينده درباره ی خود 
انديشيد و از آن، بيم هراس در خاطرش نشاند، 

آن خطر زودتر او را تعقيب مى كند.

»وقتى از سازمانى خواسته شود در آن واحد 
بيش از اندازه كار انجام دهد، به جای آنكه 

انرژی بگيرد سردرگم خواهد شد«  مايكل همر

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

خصوصيات افراد با اعتماد به نفس باال

از مركز كنترل دروني: غم و شادي  برخوردار   *
آنان وابسته به عوامل خارجي نيست.

* از لحاظ جسماني، احساسي، ذهني و معنوي از 
خود مراقبت ميكنند. 

* ميانه روي را در افكار، احساسات و رفتارهاي 
خويش حفظ مي كنند. 

اشتباهات  از  گيري  پند  و  پذيرش  به  قادر   *
اشتباه “من  جمله  بيان  به  قادر  ميباشند.   خود 

كردم” مي باشند. 
ديگران و  خود  اشتباهات  بخشش  توانايي   * 

را دارند.
* مسئوليت اداره زندگي خود را بعهده مي گيرند.

* تفاوتهاي فردي ميان افراد را ارج مي نهند.
* به نقطه نظرات ديگران گوش ميدهند. 

و  احساسات  ادراكات،  مسئوليت  همواره   *
واكنشهاي خود را بعهده گرفته و هيچگاه آنها را 

فرافكني نمي كنند. 
* از نقاط ضعف و قوت خود آگاهي دارند. 

از  و  بوده  ترقي  و  پيشرفت  حال  در  همواره   *
ريسكهاي مثبت در زندگي بيم ندارند.

و بوده  باوري  خود  و  بنفس  اعتماد  داراي   * 
به خود ارج ميدهند. 

خودبيني  از  بدور  آنان  بنفس  اعتماد   * 
و غرور مي باشد.

* از آنكه مورد انتقاد قرار گيرند نمي هراسند.
حالت  ميگردد  پرسشي  آنان  از  كه  هنگامي   *

تدافعي بخود نمي گيرند.  

در  شدن  قبول  از  بعد  محسن  امتحان  اولين 
خوانى  درس  دانشجوی  محسن  بود،  دانشگاه 
پاسخ  خوبى  به  هم  سر  پشت  را  سواالت  و   بود 
مى داد تا اينكه به سوال آخر رسيد: نام كوچک 
زنى كه دانشكده را تميز مى كند چيست؟ مانده 
بود چه بنويسد. مثل يک شوخى به نظر مى رسيد. 
او بارها و بارها اين زن را ديده بود، چهره اش را 
خوب به خاطر داشت. مى توانست بگويد حدودا 
چند ساله است اما اسمش؟ هرگز نپرسيده بود نام 
آن زن چيست؟ در نهايت او در حالى برگه خود را 
به استاد داد كه آخرين سوال بى پاسخ مانده بود. 
آمدند.  گرد  استاد  دور  دانشجويان  امتحان  از  بعد 
يكى از آن ها پرسيد: منظورتان از طرح سوال آخر 
چه بود؟ استاد پاسخ داد: هر شغلى را كه انتخاب 
كنيد با آدمهای زيادی سركار خواهيد داشت كه هر 
كدام از آنها تاثيرات خاص خودشان را در زندگيتان 
جايگاهى  هر  در  آدمها  همه  داشت.  خواهند 
 سزاوار توجه و محبت هستند. كمترين كاری كه
به كه  است  اين  دهيد  انجام  برايشان  توانيد   مى 

آن ها سالمى بكنيد و لبخندی نثارشان كنيد.

برای  حتى  شما  كوچک  كار  و  كسب  اگر 
توليد كند، چه كار  نتواند درآمدی  چند هفته 
برای  سوال  اين  به  دادن  پاسخ  مى كنيد؟ 
بسياری از صاحبان كسب و كارهای كوچک 
سخت است به ويژه اگر در صنايعى كار كنند 
از سال  آنها در فصول مشخصى  كه فروش 
با ما همراه  دچار كاهش های شديد مى شود. 
باشيد. ۵ راهكار عالى را ياد بگيريد. هر كسب 
و كار از نظر عملكرد فروش ماه های خوب و 
ماه های بد دارد. اما برخى از كسب و كارها در 
صنايعى مانند خوراكى و خدمات گردشگری 
بايد به ماه های خوب شان متكى باشند تا بتوانند 
در بقيه ی ماه های سال به فعاليت خود ادامه 
دهند.اگر كسب و كار كوچک شما حتى برای 
توليد كند، چه كار  نتواند درآمدی  چند هفته 
مى كنيد؟ با ما همراه باشيد ۵ راهكار عالى را 

ياد بگيريد.
۱- بيشتر به فروشندگان پاره وقت 

یا فصلی متکی باشيد.
خوبش  فروشنده  نمى خواهد  كارفرمايى  هيچ 

اينكه  اوقات برای  اما برخى  از دست دهد  را 
سازمان را حفظ كنيم، اين كار الزم است. اين 
مسئله در مورد كسب و كارهايى كه فروش 
فصلى متفاوتى دارند مانند بوتيک هايى كه در 
روزهای مانده به نوروز ايجاد مى شوند بيشتر 
صدق مى كند. ممكن است در ساير ماه های 
بتوان  تا  باشد  نداشته  وجود  كافى  كار  سال 
كرد  توجيه  را  فروشندگان  زياد  تعداد  وجود 
بنابراين بايد به اين مسئله در زمان استخدام 
وقت،  تمام  صورت  به  حرفه ای  فروشندگان 
چند نيروی پاره وقت را استخدام كرد تا فصل 
يا فصول پر از ازدحام سال را به كمک آنها 
سپری كرد و زمانى كه فروش افت محسوسى 
مى كند با تعداد زيادی از آنها قطع همكاری 
اين  اخالقى  لحاظ  به  كه  است  واضح  نمود. 
مسئله بايد از همان ابتدا برای فروشندگانى كه 

استخدام مى شوند، توضيح داده شود.
۲- به کوتاه کردن ساعت های

 کاری فکر کنيد
 يک كسب و كار برای آنكه درآمدزايى كند، 

يک  شما  كه  كنيد  فرض  اما  باشد.  باز  بايد 
پيتزافروشى داريد كه در ماه های زمستان روزانه 
تنها چند مشتری به آن سر مى زنند. در اين 
شرايط بهتر است برای چند ساعت رستوران 
شما باز باشد و به مشتريان خدمت رسانى كنيد. 
هرچه بيشتر فروشگاه شما باز باشد، هزينه برق 
و گاز و حقوق پرسنل باالتر مى رود و اگر در 
داريد،  فعاليت  غذايى  مواد  با  مرتبط  بخش 
خطر فاسدشدن مواد غذايى افزايش مى يابد. 
تمام اينها يعنى افزايش هزينه در شرايطى كه 
درآمدی وجود ندارد. برای اينكه چه ساعتهايى 
برای باز بودن مناسب است، الزم است بسته 
به صنعت خود با چند بار آزمون و خطا كردن 
بهترين و شلوغ ترين ساعت ها را در فصول افت 
فروش تشخيص دهيد و تنها در آن ساعت ها 

به فعاليت بپردازيد.
۳- قبل از رسيدن به افت فروش 

به اندازه کافی پس انداز کنيد
برای يک كسب و كار فصلى خيلى سخت است 
كه بتواند در ماه های آرام سال سودده باشد. در 

چنين ماه هايى حتى ناگزير بايد ضرر را نيز 
متحمل شد. به همين دليل پس انداز كردن 
برای چنين ماه هايى بسيار مهم است. البته 
پيش بينى ميزان دقيق ضرر كار سختى است و 
از اين رو الزم است كه در ماه های رونق بازار 
تا جايى كه مى توان پس انداز كرد. در غير اين 
 صورت ممكن است مجبور شويم به گرفتن

روی  باال  بسيار  كارمزد  و  سود  با  هايى  وام 
حل  را  مشكل  مدت  كوتاه  در  كه  بياوريم 
مى كنند، اما در بلندمدت مشكالت بسيار زياد 

ديگری را به وجود مى آورند. 
متكى  خود  انداز  پس  به  بيشتر  هرچقدر 
مى توانيم  تر  بى دغدغه  و  تر  راحت  باشيم 
 ماه های بد سال را پشت سر بگذاريم و دوباره 

به سوددهى برسيم.
۴- به دنبال منابع دیگری

 برای درآمدزایی باشيد
كه  مى كنيد  سپری  را  سال  از  فصلى  اگر 
نمى آيند، يک  تان  به سراغ  زيادی  مشتريان 
وضعيت  اين  از  شدن  خارج  برای  راهكار 

مى تواند آزمودن منابع ديگری برای درآمدزايى 
باشد. برای مثال اگر رستوران شما در نزديكى 
يا دانشگاه قرار دارد و در فصل  يک مدرسه 
تابستان كاهش چشمگيری در تعداد مشتريان 
شما رخ مى دهد، مى توانيد در اين زمان خدمات 
خود را به صورت كترينگ و تحويل غذا در 

منزل ارائه دهيد.
۵- زمان مناسب برای فعاليت های 

ترویجی را انتخاب کنيد
 در ماه هايى از سال كه فروش شما پيک خود 
را مى گذراند شايد خيلى نيازی به بازاريابى و 
فروش  كه  زمانى  اما  باشيد  نداشته  تبليغات 
افت مى كند الزم است با فعاليت های تخفيفى 
و ترويجى جلوی افت فروش را تا جايى كه 

مى توان گرفت. 
ميزان  كه  كرد  توجه  نكته  اين  به  بايد  البته 
تخفيف ها نبايد به گونه ای باشد كه مشتريان 
خريد خود را به اين زمان كوتاه موكول كنند و 
زمانى كه تخفيف برداشته مى شود، ديدی منفى 

نسبت به كسب و كار ما پيدا كنند.

419867532
582931764
673245891
367594218
945128673
128376945
294683157
831759426
756412389

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901- فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

فروش مغازه کلی فروشی 
)مواد غذایی(

به علت تغییر شغل
قابل معاوضه با ملک یا خودرو

09375830289
09151608980

نصب و تعمیر کولر آبی، پمپ  
آبگرمکن، لوله کشی و برق 
کشی ساختمان، لوله بازکنی

 با فنر در اسرع وقت
09151633903 - دهشیبی

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  کنیتکس نما ، کناف

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروش 150 متر زمین مسکونی 
واقع در شهرک بجد  فقط  27 میلیون

09159631584

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

توجه      شعبه فالفل آبادان      توجه
واگذار می گردد. قیمت: 25/000/000   

09365301059

گواهینامه موقت پایان تحصیالت 
اینجانب عاطفه کمیلی دوست فرزند 

محمد مقطع لیسانس رشته علمی 
کاربردی حسابداری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 

به یک منشی خانم با حداقل مدرک 
لیسانس برای کار در دفتر شرکت 

نیازمندیم.  ساعت کار: 8 تا 13
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

ساعت تماس: 9 الی 12
09151641750 - 32311986

به یک راننده بیل زنجیری 
نیازمندیم.    09153102179

یک شرکت بازاریابی معتبر
 به منشی خانم با مهارت های 

ذیل نیازمند است.
آشنا به مهارت های کامپیوتر 
اینترنت و روابط عمومی قوی 

برای پیگیری مشتریان
آدرس: بلوار صیاد شیرازی

 مرکز تجاری میرداماد
 واحد 99 - طبقه اول

09902684373
056-32234283

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

خاور  با  منزل  اثاثیه  و  بار  حمل 
مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی
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کسب دو مدال قوی ترین مردان استان 
در رقابت های شرق کشور

مجتبی کهنسال در وزن 74 کیلوگرم مقام اول و مرتضی خسروی 
در سنگین وزن مقام سوم مسابقات کنده زنی شرق کشور را از آن 
خود کردند. این مسابقات با شرکت 85 ورزشکار از استان سیستان 
و بلوچستان، استان خراسان شمالی، استان خراسان رضوی و استان 

خراسان جنوبی به مدت 2 روز در مشهد برگزار شد.

عارف بابائیان ،نماینده خراسان جنوبی 
در مرحله اول اردوی تیم ملی خوش درخشید 

اولین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال هفت نفره به منظور 
 23 از  حالی  در  دانمارک   2016 المللی  بین  های  رقابت  به  اعزام 
اردیبهشت تا یکم خرداد در 2 گروه در مجموعه ورزشی آزادی شهر 
تهران برگزار شد که عارف بابائیان، تنها نماینده جانبازان و معلولین 
استان خراسان جنوبی در این اردو خوش درخشید. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ، وی که سابقه دعوت در 
چندین اردوی  انتخابی تیم ملی در سال های گذشته را در کارنامه 
 41 اردو  اول  مرحله  در  اینکه  بیان  با  دارد،  اش  ای  ورزشی حرفه 
ورزشکار دعوت شدند، اظهار امیدواری کرد: جواز حضور در مرحله 

دوم اردوی تیم ملی را به دست خواهد آورد.

قهرمانی تیم هندبال منیزیم شهرستان فردوس 

تیم هندبال شمش منیزیم فردوس، قهرمان مسابقات هندبال کشور 
دیدار  در  دیروز  عصر  که  فردوس  منیزیم  هندبال شمش  تیم  شد. 
نهایی این رقابت ها میزبان تیم نفت و گاز گچساران بود، توانست 
در یک رقابت نفس گیر حریف خود را شکست دهد. این دیدار که 
حساس ترین دیدار لیگ برتر هندبال کشور و جدال برای قهرمانی 
است، ساعت 15:30 در سالن ورزشی فرهنگ فردوس، در حالیکه 
که مملو از جمعیت تماشاچیان مشتاق بود، برگزار شد. این دیدار با 

نتیجه 22 بر20 به نفع تیم شمش منیزیم فردوس به پایان رسید.

اولین مدرسه تخصصی بدمینتون شرق ایران 
در بیرجند آغاز به کار کرد

علیرضا ثانی، رییس هیئت هندبال استان خراسان جنوبی خبر از آغاز 
ایران در شهرستان  بدمینتون شرق  اولین مدرسه تخصصی  به کار 
برتر  مربیان  حضور  با  مدرسه  این  کرد:  خاطرنشان  و  داد  بیرجند 
کشور و بازیکنان تیم ملی به تربیت و پرورش استعدادها می پردازد. 
،ثانی  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با بیان اینکه در این مدرسه طرح استعدادیابی فدراسیون بدمینتون 
انجام می شود؛ از زمان ثبت نام ترم تابستانی از یکم تا 13 خرداد 

سال جاری از طریق دفتر هیئت بدمینتون استان خبر داد. 

افراد سالمند نسبت به دیگران باید به خورد و خوراک 
خود اهمیت بیشتری دهند. آن ها باید مراقب سالمتی 
قلبی  مشکالت  دانیم  می  که  همانطور  باشند.  خود 
می توانند همراه با افزایش سن افراد اتفاق بیافتند، اما 
امروزه به خوبی اثبات شده است که استفاده از اسیدهای 
چرب ضروری )خصوصا در این دهه از ُعمر( واقعاً برای 

حفظ سالمتی قلبی-عروقی موثر است. مواد غذایی 
ساردین،  ماهی  گردو،  سالمون،  ماهی  مثل  خاصی 
پنیر توفو، جوانه ها، گلم کلم، بذر کتان و غیره حاوی 
اسیدهای چرب ضروری مطلوبی هستند. در این دهه 
بهتر است که جایگزین سالمی برای چربی های اشباع 
پیدا کنید و مصرف گوشت قرمز یا مواد غذایی چرب 

غذاهای  و  بیسکویت ها  کیک ها،  مثل  فرآوری شده 
سرخ شده را کاهش دهید. عالوه بر این،  مصرف فیبر 
کافی از طریق مواد غذایی خاصی مثل نخود و لوبیای 
سالمتی  حفظ  در  موثری  نقش  می تواند  پخته شده 
گوارش ایفا کند، مصرف چربی را کاهش دهد و از 
همین طریق خطر ابتال به بیماری قلبی را پایین بیاورد.

باورهای غلط مصرف متفورمین 
و کاهش وزن

متفورمین قرصی است که مصرف دوز مناسبی 
از این دارو تحت نظر پزشک می تواند در کاهش 
قند خون بیماران دیابتی نوع 2 مفید باشد. البته 
درمان  برای  متفورمین  قرص  از  استفاده 
نازایی  کیست های تخمدان در زنان و درمان 

نیز توصیه می شود. آنچه مسلم است این که 
متفورمین داروی الغری نیست و آنچه دوستان 
شما از آن به عنوان الغری سخن می گویند 
عارضه این دارو است. از این رو توصیه می شود 
هیچگاه به صورت خودسرانه و با هدف الغر 
شدن از این دارو استفاده نکنید، چرا که ممکن 
است دچار بهم ریختگی ترشحات هورمونی و 

بروز عوارضی فوق العاده جبران ناپذیر شوید.

حفاظت از بدن
 در برابر گرمای تابستان 

ورزش   -2 بنوشید  آب  کافی  میزان  به   -1
صبحگاهی را فراموش نکنید 3- همین حاال 
غذاهای فراوری شده را از رژیم غذایی حذف 
کنید 4- برای خواب بهتر، تمرین یوگا را آغاز 
آنتی  و  فیبر  حاوی  غذایی  مواد  از   -5 کنید 

اکسیدان استفاده کنید 6- سرگرمی های خود 
را افزایش و سعی کنید به هر روش ممکن از 
استرس دوری کنید 7- با افراد شاد معاشرت 
کنید 8- مراقب پوست خود باشید و از کرم 
ضد آفتاب و کاله استفاده کنید 9- با عینک 
اشعه  کنید.  مراقبت  خود  چشمان  از  آفتابی 
ماورای بنفش عالوه بر ایجاد چروک اطراف 

چشم، سبب بروز آب مروارید می شود.

پیشگیری از تماس پوست صورت
با این مواد شیمیایی

صورت  پوست  با  آن  تماس  مو:  اسپری   -1
و  ریز  های  جوش  بروز  خارش،  ایجاد  باعث 
پوسته پوسته شدن می شود 2- لوسیون بدن: 
دارای ماده ای است که برای صورت مضر است 
و رایحه آن می تواند به پوست صورت آسیب 

برساند 3- سرکه: به تنهایی استفاده کردن و یا 
ترکیب نادرست آن با مواد دیگر به دلیل حالت 
باعث  آن،  کم  خیلی  میزان  در  حتی  اسیدی 
سوختن پوست می شود 4- شامپوی سر: مواد 
استفاده شده در آن برای پوست صورت مناسب 
نیست 5- دئودورانت: مالیدن به صورت باعث 
انسداد غدد عرق شده که به جوش، انسداد منافذ 

و  بروز لکه های قهوه ای منجر می شود.

ریفالکس معده و سرطان گلو

زمان  طول  در  مری  به  معده  ریفالکس 
میزبان  و  کند  وارد  آسیب  مری  به  می تواند 
یک بیماری جدی تر به نام سرطان گلو شود. 
غذاهای  تند،  چرب،  غذاهای  از  اجتناب   -1
قهوه،  مرکبات،  فرنگی،  گوجه  مانند  اسیدی 
نوشیدنی های کافئین دار و گازدار 2- خوردن 

وعده های غذایی کوچکتر )وعده های غذایی 
بروز  و  به معده  بیشتر  به فشار  بزرگ منجر 
ریفالکس می شود( 3- حداقل سه ساعت بعد 
از صرف غذا دراز نکشید )هنگام خواب سر را 
30 درجه باال ببرید تا اسید به معده بازنگردد( 
ننوشید  الکل   -5 کنید  ترک  را  سیگار   -4
6- پوشیدن لباس های گشاد توصیه می شود 

7- تا میتوانید استرس را از خود دور کنید.

تقویت مو با این خوردنی ها 

هم  آن  در  موجود  های  ویتامین  هویج:   -1
برای رشد موها و هم برای چشم مفید است 
2- بادام: دارای مقدار زیادی بیوتین و به رشد 
ویتامین  زرد:  فلفل  موها کمک می کند 3- 
موجود در فلفل پنج برابر ویتامین نارنگی است 
4- تخم مرغ: سرشار از پروتئین بیوتین و امگا 

3 است 5- نارگیل: سرشار از ویتامین، چربی 
های سالم و مواد مغذی است که رشد موها را 
تقویت می کند 6- گوجه فرنگی: با مقدار قابل 
توجهی مواد معدنی، ویتامین و آنتی اکسیدان 
ابر قهرمان سبزی هاست 7- آناناس: به تولید 
زمینی  کند 8- سیب  می  نیز کمک  کالژن 
شیرین: منبع انواع ویتامین و بتاکاروتن بوده 

و به سالمت پوست سر و مو کمک می کند.

معدوم سازی 100 کیلوگرم گوشت شترمرغ 
غیر بهداشتی در بیرجند  

 
طی  بیرجند،  دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازدیدهای اکیپ نظارت بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده 
های خام دامی در سطح شهر، مقدار 100 کیلوگرم گوشت 
شترمرغ غیرقابل مصرف کشف و از چرخه مصرف خانوار 
خارج و معدوم شد. دکتر فردین حسین زاده رئیس شبکه  
دامپزشکی بیرجند گفت: عرضه فرآورده های خام دامی در 
غیر شبکه توزیع و بدون نظارت دامپزشکی می تواند آثار 
خطرناکی برای شهروندان در پی داشته باشد که در اقدامات 
نظارتی و باز دارنده با عرضه فله ای آنها و در مکانهای غیر 

بهداشتی برابر ضوابط و  مقررات صورت میگیرد.

پنجاه و شصت ساله ها بخوانند

مرگ دختر بچه پنج ساله در پارک

گذشته  روز  تهران  اورژانس  مرکز  عمومی  روابط  مدیر 
 10 و   20 ساعت  گفت:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
دقیقه روز سه شنبه حادثه سقوط در داخل آبشار پارکی 
به  تهران  رضویه  شهرک  در  گمنام(  شهدای  )بوستان 
افزود:  عباسی  حسن  شد.  اعالم   115 اورژانس  سامانه 
با حضور تکنیسین های اورژانس مشخص شد که دختر 
بچه پنج ساله بدالیل نامشخص در قسمت آبشار سقوط 
کرد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این دختر بچه بدلیل 
محل  در  وارده  جراحات  ایجاد  و  آب  پمپ  با  برخورد 
بررسی  دست  در  حادثه  این  علت  و  باخت  جان  حادثه 

کارشناسان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی قرار دارد.

رانندگی بدون گواهینامه 
با سرعت 200 کیلومتر در ساعت در دیهوک

 
 200 سرعت  با    405 پژو  خودروی  دستگاه  یک 
شد.  متوقف  دیهوک  شهرستان  در  ساعت  بر  کیلومتر 
رئیس  جانشین  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس 
این  دیهوک،  شهرستان  راه  پلیس  ماموران  گفت: 
خودرو را  در محور دیهوک - فردوس  متوقف کردند. 
بر  عالوه  خودرو  این  راننده  افزود:  نیکمرد  سرهنگ 
فاقد  مجاز،  غیر  سبقت   و  سرعت  های  تخلف  انجام 
خودروی  توقیف  بر  عالوه  که  بود  رانندگی  گواهینامه 

معرفی شد. نیز  دادگستری شهرستان طبس  به  وی، 

افزایش تصادفات فوتی 
در معابر شهری استان در اردیبهشت ماه

 
جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  فرمانده 
گفت: در اردیبهشت ماه امسال 4 نفر در 4 فقره تصادف 
در  که  است  حالی  در  این  کردند.  فوت  شهری  درون 
مدت مشابه پارسال هیچ فوتی نداشتیم. سرهنگ رضایی 
نفر  یک  موتورسیکلت،  راکب  افراد  این  از  نفر   2 افزود: 
عابر و یک نفر نیز سرنشین خودرو بوده است. وی گفت: 
در اردیبهشت امسال 202 نفر در تصادفات درون شهری 
زخمی شدند. فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
خراسان جنوبی، عدم رعایت حق تقدم و بی توجهی به 

جلو را بیشترین علت این تصادفات اعالم کرد.

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگی
 )بدون پیش پرداخت(   حد فاصل معلم 22-24  رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

 و بی
ت

مان
ل ض

سا
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اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطــــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه و بهترین کارایی 
مشاوره و بازدید رایگان 09151611884 - محمد جانی 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری و...

نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باراناولیـن دانشگـاه غیرانتفـاعی استـان
05632425252 -05632425151  

bir-hormozan.ac.ir  

روابط عمومی موسسه 
آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(
تالش در جهت تقویت تولید علم بومی )ایرانی ، اسالمی( و نگاه  انتقادی   

.          علمی به متون ترجمه ای
            گسترش آموزش عالی در کشور به نحوی که بتواند پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد.

کمک به بسیج و استفاده از همه مدرسان و استادان جامعه در امر آموزش عالی
ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه مردم در امر  گسترش و اعتالی دانش و پژوهش کشور ی

عال
ش 

وز
آم

ت 
سا

وس
ف م

دا
اه

دعوت به همکاری
یک شرکت ساختمانی برای انجام پروژه های در دست اقدام در روستای گزیک 
از کلیه اشخاص حقیقی دارای رزومه موفق در زمینه )نازک کاری - نما - محوطه 

سازی ( دعوت به همکاری می نماید. جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر با 
شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید. 
09211939271-09158675812
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 تقویت زیرساخت های حمل و نقل هوایی تنها راه توسعه خراسان جنوبی است

 
تسنیم- مدیرکل فرودگاه های استان خراسان جنوبی با اشاره به توسعه فرودگاه بیرجند در چند سال اخیر گفت: تقویت زیرساخت های حمل و نقل هوایی 
تنها راه توسعه خراسان جنوبی است.هادی سالمی با اشاره به اینکه در هر هفته 24 پرواز رفت و برگشت در فرودگاه بیرجند و 4 پرواز رفت و برگشت 

پنجشنبه * 6 خرداد 1395 * شماره 3514در فرودگاه طبس انجام می شود بیان کرد: این تعداد پرواز جوابگوی نیاز مردم و توسعه استان نیست. 7

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان جنوبی با اشاره به آزادسازی 
تمام  برای  خرمشهر  فتح  گفت:  خرمشهر 

جهان یک درس عبرت شد.
قاسمی  علی  سرهنگ   ، تسنیم  گزارش  به 
گرامیداشت  و  ای  زورخانه  ورزش  در جشن 
ابوتراب  زورخانه  در  خرمشهر  فتح  سالروز 
که  افرادی  داشت:  اظهار  کویرتایر  شرکت 
اهل عمل هستند هم در دوران دفاع مقدس 
و هم امروز که دشمن جنگ نرم را علیه ایران 

مقدم  خط  در  و  بوده  قدم  ثابت  کرده  آغاز 
دفاع از نظام جمهوری اسالمی ایران تا پای 
جان ایستادگی می کنند.وی بیان کرد: حضور 
مردم در عملیات بیت المقدس به ویژه نسل 
جوانان بیشترین حضور را در جهان رقم زد و 
آن  در  نیز  نیروهای مسلح  همچنین وحدت 

زمان سبب آزادسازی خرمشهر شد.
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع 
همه تالش دشمن بر این است تا وحدت بین 

مردم و مسئوالن به ویژه نیروهای مسلح را 
از بین ببرد، گفت: اما به کوری چشم دشمن 
نظیر  بی  وحدت  با  خرمشهر  آزادسازی  در 
شدن  خنثی  شاهد  مسلح  نیروهای  و  مردم 
کرد:  تصریح  بودیم.قاسمی  دشمنان  توطئه 
رزمندگان در فتح خرمشهر با جهاد الهی و کار 
ایران  کشور  برای  را  بزرگی  پیروزی  خدایی 
توانستند  گیری  غافل  اصل  با  و  زدند  رقم 
فتح  در  گفت:  دهند.وی  شکست  را  دشمن 
خرمشهر جوانان به گونه ای عمل کردند که 

از مسیری که دشمن حتی فکرش را نمی کرد 
که عملیاتی انجام شود از مسیر صعب العبور 
و عبور از رود کارون با کمترین امکانات اما با 

توکل بر خدا شکست دشمن رقم خورد.
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
این  بیان کرد:  دفاع مقدس خراسان جنوبی 
عملیات بزرگ سبب شد تا ملت ایران به تمام 
دنیا ثابت کند به خود متکی است و با دست 
خالی و توکل بر خدا می تواند تمام نقشه های 

دشمنان را نقش بر آب کند.

نماینده مجلس خواهان راه اندازی 
کارخانه قند قهستان  شد

بیرجند، درمیان و  ایرنا - نماینده مردم  بیرجند - 
راه  خواهان  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوسف 
برای  قهستان  قند  کارخانه  سریعتر  هرچه  اندازی 
شد.حجت  درمیان  شهرستان  در  اشتغال  رونق 
االسالم عبادی با بیان اینکه در حال حاضر با موج 
افزایش  بیکاری، زنگ خطر مهاجرت در روستاها 
یافته است، گفت: راه اندازی این کارخانه برای بیش 
از 200 کارگر این کارخانه که بیمه بیکاری دریافت 

می کنند، اشتغال ایجاد می کند.

درمان کودکان، دانش آموزان و بانوان 
معتاد در اولویت  قرار دارد

بیرجند - ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر خراسان جنوبی گفت: درمان کودکان، دانش 
آموزان و بانوان معتاد از اولویت های استان در سال 
95 است.علی زندی در بازدید از روستاهای آسیب 
پذیر بخش » درح « شهرستان سربیشه در جنوب 
انجام  حال  در  ها  گروه  این  درمان  افزود:  استان 
است، خراسان جنوبی به عنوان پایلوت طرح درمان 
کودکان معتاد به همراه کرمان، سیستان و بلوچستان 

از بهمن ماه سال گذشته انتخاب شده است.

 خانه جوان در شهرستان بیرجند 
راه اندازی می شود

 
سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل 
سازمان   ۳ اینکه  بیان  با  استان  جوانان  و  ورزش 
مردم نهاد با موضوع ازدواج در استان فعالیت می کنند 
گفت: امسال راه اندازی خانه جوان و مجمع خیران 
ازدواج در مرکز خراسان جنوبی در دستور کار است.

مسابقات ورزشی دانش آموزی  
برگزار می شود

 
تسنیم - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در حال حاضر ۱0 زمین چمن برای 
گفت:  دارد  وجود  استان  در  آموزان  دانش  استفاده 
مسابقات ورزشی دانش آموزی در شهرستان های 

بیرجند، سرایان، قاین و طبس برگزار می شود.

۱۱۴۰ هیئت مذهبی در خراسان جنوبی 
کد شناسایی دریافت کردند

مهر - مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
از ثبت و ارائه کد شناسایی برای یک هزار و ۱40 
هیئت مذهبی در استان خبر داد. حجت االسالم 
لطفیان گفت: در حال حاضر به ازای هر ۶00 نفر 
یک هیئت مذهبی در استان به ثبت رسیده که 

در سطح کشور ویژه است.

۲۱ مرکز عرضه مواد پروتئینی بیرجند 
درجه کیفی گرفتند

   
مهر - رئیس دامپزشکی شهرستان بیرجند از اجرای 
طرح درجه بندی مراکز عرضه مواد پروتئینی در این 
شهرستان خبر داد و گفت: تا کنون 2۱ مرکز در 
این طرح دارای کد و درجه بندی شده است. فردین 
حسین زاده  اظهار کرد: اجرای مرحله اول این طرح 
به طور پایلوت در بیرجند آغاز شده است.حسین زاده 
افزود: در اجرای این طرح، پنج قصابی برتر دارای 
درجه دو، نُه قصابی دارای درجه سه و هفت قصابی 

نیز دارای درجه چهار شده اند.

ساخت 659 واحد مسکونی برای 
مددجویان بهزیستی  

کل  اداره  مردمی  مشارکت های  معاون  ایسنا- 
بهزیستی خراسان جنوبی از در حال ساخت بودن 
۶59 واحدمسکونی ویژه مددجویان این سازمان در 
استان خبر داد و گفت: این واحدها نیمه نخست 
امسال تحویل متقاضیان می شود. محسن مروی 
پیشرفت فیزیکی این واحدها را از 50 تا 95 درصد 
حال  در  واحدهای  بنای  زیر  گفت:  و  کرد  اعالم 

ساخت نیز بین ۷5 تا 90 متر است. 

 افزایش 6۰ درصدی زایمان طبیعی
 در خراسان جنوبی

 
از  خراسان جنوبی  بهداشت  مرکز  رئیس  ایسنا- 
استان  در  طبیعی  زایمان  درصدی   ۶0 افزایش 
اظهار  مهدی زاده  داد.کامبیز  خبر   94 سال  در 
تغییر  به سال هاي گذشته  آمار نسبت  این  کرد: 
اساسی داشته و در برخی از شهرستان های قاین 

و طبس این آمار باالتر است.

بهره برداری از هجدهمین ایستگاه 
تلویزیونی دیجیتال 

خراسان  دیجیتال  تلویزیونی  ایستگاه  هجدهمین 
جنوبی در دهستان شاخن بیرجند راه اندازی شد.این 
چهارمین ایستگاه تلویزیونی دیجیتال است که در 

سال جاری در استان به بهره برداری می رسد.

معدوم سازی ۱۰۰ کیلوگرم گوشت 
شترمرغ غیر بهداشتی در بیرجند 

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی بیرجند 
مراکز  از  بهداشتی  نظارت  اکیپ  بازدیدهای  طی 
کیلو   ۱00 مقدار  دامی  خام  های  فرآورده  عرضه 
گوشت شترمرغ غیرقابل مصرف کشف و از چرخه 
مصرف خانوار خارج شد. حسین زاده رئیس شبکه  
 دامپزشکی بیرجندگفت : با عرضه فله ای فرآورده های

خام دامی و در مکانهای غیر بهداشتی برخورد الزم 
برابر ضوابط و  مقررات صورت می گیرد .

اجرای همزمان ۱3۰ پروژه آبرسانی
 به اراضی کشاورزی در شهرستان بیرجند

برزجی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
آبرسانی  برای  پروژه   ۱۳0 همزمان  اجرای  از 
این  برای  گفت:  و  داد  خبر  کشاورزی  اراضی  به 
پروژه ها اعتباری بالغ بر 24۳۳ میلیون ریال درنظر 
گرفته شده است. محمد علی محمدی در گفتگو 
با خبرنگار ما، ضمن اعالم این خبر افزود: منابع 
قنات،  بیرجند شامل ۱۷۷0 رشته  آبی شهرستان 
2۳5 حلقه چاه عمیق و 58۶ دهنه چشمه است. 
با اشاره به خشکسالی های اخیر گفت: این  وی 
آبی  کم  شدید  تنش  با  را  کشاورزی  اراضی  امر 
مواجه کرده است که به منظور به حداقل رساندن 
و  مزرعه  در  آبی  محدود  منابع  از  آب  رفت  هدر 
اقتصاد مقاومتی راهکارهایی در نظر  با محوریت 
گرفته شده که مهمترین آن تسطیح اراضی، اجرای 
سیستم های آبیاری تحت فشار ، مرمت قنات و 

احداث استخر می باشد. 

آلمانی ها ... 5 حوله خراشاد 
سفارش دادند 

زنان  تعاونی  شرکت  عامل  سیما-مدیر  و  صدا 
این  سنتی  های  گفت:پارچه  خراشاد  روستای 
روستا عالوه بر فروش در داخل کشور مشتریان 
زیادی در خارج از کشور دارد، بطوری که بتازگی 
سفارش تولید 5 هزار قطعه حوله در ماه از کشور 
آلمان داشتیم.  ذاکریان،  تولید پارچه سنتی  زنان 
و  دانست  متر   2500 ماهانه  را  خراشاد  روستای 

افزود: این سفارش بیشتر از توان تولید ماست .

اصفهانی ها در دشت شاهرخت
 هندوانه می کارند؟

تولیدات  برداری  بهره  معاون   - مقدم  دادرس 
گیاهی جهاد کشاورزی از تحت کنترل قرار دادن 
طرح های کشاورزی در دشت شاهرخت خبر داد. 
عصمتی پور در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در قالب 
طرح های کشت و صنعت زمین کشاورزی دشت 
شاهرخت برای کشت و بهره برداری پسته در قالب 
است  کرمانی  کشاورزان  دست  در  عملیاتی  طرح 
بر چاههای کشاورزی  با نصب کنتور هوشمند  و 
مقدار آب مصرفی هر کشاورز کنترل می شود تا 
از  سفره های آب زیر زمینی بخش زیر کوه به 
درستی بهره برداری  شود.وی عنوان کرد : ۶ نوع 
 محصول جالیزی شامل خربزه ،هندوانه،خیار ،خیار

و  کشت  استان  در   کدو  و  طالبی   ، ای  گلخانه 
بهره برداری می شود عصمتی پور درباره مدیریت 
مصرف آب محصوالت جالیزی ادامه داد : با توسعه 
سیستم های آبیاری  ) زیر سطحی ، تحت فشار، 
میکرو تیپ و کم فشار ( و تغییر تاریخ کشت و 
ترویج کشت های زیر پالستیکی و گلخانه ای در 

فصل گرما مصرف آب را کاهش می دهیم . 

زائران بقاع متبرکه استان برای نخستین 
بار در کشور بیمه می شوند

 
تسنیم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 
برای نخستین بار زائران بقاع متبرکه استان در کشور 
بیمه می شوند گفت: در 95 بقعه متبرکه استان بیمه 
خسارت جانی برای 5 نفر را پرداخت می شود.گرایلی 
کل  اداره  گذار  بیمه  مدنی  مسئولیت  بیمه  افزود: 
اوقاف وامور خیریه در قبال زائران بقاع متبرکه به 
این معنا است که اگر در طول مدت زیارت از اماکن 
متبرکه خراسان جنوبی خسارت جانی به زائران وارد 

آورد بیمه خسارت را پرداخت کند.

نام نویسی 3 هزار نفر تاکنون برای شرکت 
در مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(

مسئول اردویی سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی با 
بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان همچنان ادامه دارد، 
پیش بینی کرد این تعداد به ۳ هزار و 900 نفر برسد.

جاللی افزود: تاکنون شهرستانهای بیرجند و قاین 
بیشتر تعداد نام نویسی را داشتند.

 
 اجرای طرح پایلوت نصب کنتور هوشمند 

حجمی آب در بیرجند و طبس 

صورت  به  کشور  در  نخستین بار  برای  فارس- 
پایلوت تعداد دو دستگاه سامانه مدیریت و کنترل 
مصرف آب های کشاورزی و غیرکشاورزیدر شهر 
بیرجند و تعداد پنج دستگاه دیگر در طبس نصب و 
مورد بهره برداری قرار می گیرد.با نصب این دستگاه 
شده،  داده  اختصاص  آب  حجم  میزان  به  نسبت 
از  آگاهی داده می شود و امکان مدیریت مصرف 

سوی بهره بردار به وجود می آید.

کالسهای اوقات فراغت کانونهای مساجد 
بعد از ماه مبارک رمضان   

خراسان  مساجد  کانونهای  دبیرخانه  مسئول   
فراغت  اوقات  کالسهای  گفت:  جنوبی 
اتمام  از  بعد  استان  هنری  فرهنگی  کانونهای 
ادامه  تا 20 شهریور  ماه مبارک رمضان  آغاز و 
 80 افزود:  کار   سبزه  االسالم  یابد.حجت  می 
هنری  فرهنگی  کانونهای  فعالیت  درصد 
و  جوانان  پیوند  تا  هستند  »مسجدمحور« 

نوجوانان را با مساجد قوی تر کند.

چرا نام خراسان جنوبی از لیست 18 استان مشمول طرح انتقال آب حذف شده است؟
 

تامین آب روی هوا
بیرجند  شهرستان  شواری  رئیس  مالیی- 
مطرح کرد: وزیر نیرو نام ۱۷ استان را برای 
خراسان  که  ذکرکرده  آب  انتقال  ملی  طرح 
چه  حال  نیست  ها  استان  این  جزو  جنوبی 

کسی باید پاسخگو باشد؟ 
بیرجند  شهرستان  اسالمی  شورای  جلسه 
صبح دیروز با دستور کار نبود آب در روستاها 
و پیامدهای آن با حضور مهدی صفوی نژاد 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیرجند  برگزار شد که در این جلسه حاجی 
از  50درصد  کرد:  عنوان  شورا  رئیس  آبادی 
4روستا   در   بیرجند  نشینی  حاشیه  جمعیت 
مناسب  معیشت  و  آب  نبود  و  است  متمرکز 
, روستاییان را به کوچ اجباری وادار کرده که 

موجب بروز مشکالتی شده است.
رئیس شورای شهرستان بیرجند از مسئوالن 
و  روستاها  در  فکری  اتاق  خواست  استانی 
مرکز استان تشکیل دهند و هرچه سریع تر 
برای بهبود معیشت روستاییان چاره اندیشی 
از  بعضی  در  کرد:  تاکید  آبادی  حاجی  شود. 
روستاها آب چاه ها غیر بهداشتی  و غیر قابل 

شرب است و سالمت مردم در خطراست.

انفجار جمعیتی در حاشیه
 شهر بیرجند

صفوی نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی شهرستان بیرجند نیز در این جلسه 

این  پوشش   تحت  ۱۱4روستا  کرد:  بیان 
شرکت قرار دارد که با ۱2مجتمع آب رسانی 
می شوند. وی ادامه داد: از ۳2 چاه موجود در 
شهرستان 2۷ چاه فعال آب دارد که متاسفانه 

۳حلقه آن در حال خشک شدن است.
افزود:  بیرجند  شهرستان  آبفار  مدیرعامل   
باالیی  از روستاها قیمت  آبرسانی در بعضی 
موضوع  نیست  مهم  خود  به  خود  که  دارد 
کمبود آب است صفوی نژاد از انفجار جمعیت 
در حاشیه مرکز استان خبر داد و تاکید کرد: 

نبود زیرساخت های الزم برای شهرک سازی 
ها معضلی برای شهر شده است.

وی نبود تاسیسات مدرن در فنی ومهندسی 
و  دانست  معضالت  از  یکی  را  شهری  آب 

تجهیزات  برای  اعتبارات  نبود  شد:  یادآور 
تاسیساتی هدر رفت آب را افزایش می دهد.

ادامه  بیرجند  شهرستان  آبفار  مدیرعامل 
اعتبار آب و فاضالب  داد: وقتی ۱5میلیارد 
تخصیص  2میلیارد  اما  شود  می  مصوب 
داشت.   انتظار  نباید  این  از  بیشتر  یابد  می 

آب  مصرف  سرانه  افزایش  از  نژاد  صفوی 
که  بدانند  باید  مردم  افزود:  و  داد  خبر 
خطربی آبی جدی است. وی تاکید کرد: با 

این روال قطعی اب حتمی است.

در حاشیه : گویا وزیرنیرو خراسان 
جنوبی را جزو کشور نمی داند

 با وجود ۱8 سال خشکسالی های در استان 
وزیر نیرو , خراسان جنوبی را جزو ۱۷استان 
برخوردار از طرح ملی انتقال آب به  حساب 
نیاورده است موضوعی که مورد اعتراض تمام 

اعضای شورا قرار گرفت. 
بخشی  وقتی  کرد:  عنوان  هم  نژاد  صفوی 
و  گردشگری  فرهنگی,  میراث  اعتبارات   از 
استان  به  را  جنوبی  خراسان  دستی  صنایع 
های دیگر می دهند نباید توقع بیشتر از این 
داشت , و روستاییان را با وعده هایی دلخوش 
روستاها  در  فالکت  و  آبی   بی  در  که  کرد 

خشک بمانند.
مشکل ماندگاری روستاییان و به ویژه بحران 
بارها مطرح  آب استان که طی ماه ها اخیر 
شده است ,معضلی که حل آن نیازمند عزم 
در  مردم  نمایندگان  و  ارشد  مدیران  جدی 
امیدواریم  که  است  اسالمی  مجلس شورای 
هرچه زودترعملیاتی شود .   اعضای شورای 
اسالمی شهرستان بیرجند سوالتی را مطرح 
کردند که نیازمند پاسخ مسئوالن فرا دستی 
است از آن جمله آیا نظارت بر شهرک سازی 
را  جنوبی  خراسان  نیرو  وزیر  دارد؟  مشکل 

جزو کشور نمی داند؟
گیرند؟  نمی  را جدی  آب  بحران  مردم  آیا   
حوزه  در  اشتغال  موجب  که  اعتباری  چرا 
جنوبی  خراسان  روستاییان  دستی  صنایع 
خواهدشد به کام استان های دیگر می رود؟ 
فرماندار  پیش  چندی  که  است  ذکر  شایان 
نیز در شورای اداری شهرستان عنوان کرده 
انتقال  به طرح  توان  نمی  زودی  این  بودبه 

اب دل خوش کرد .

توسعه  نشست  در  ایران   در  دانمارک  سفیر 
کشور  و  جنوبی  خراسان  فناوری  روابط 
دانمارک در پارک علم و فناوری  عنوان کرد 
به نظر بنده بهتر است به جای دادن وام به 
به شرکتهای  به سرمایه گذاری  انهارا  مردم 
طرفین  جلسه  این  در   کرد  ترغیب  نوپا 
توانمندی های فناورانه و راهکارهای موجود 
بررسی  را  نوین  های  فناوری  ی  حوزه  در 
کردند. مهندس خالدی قائم مقام پارک علم 
جنوبی  خراسان  استان  باره  در  فناوری   و 
عنوان کرد : این منطقه دارای توانمندی های 
باشد  می  گوناگون  های  حوزه  در  بسیاری 
اما  بزرگترین قابلیت منطقه  نیروی انسانی 
تحصیل کرده و دانشگاهی ان است. وی در 
ادامه وجود بیش از ۱50 شرکت دانش بنیان 
و هسته فناور و ثبت قریب به 250 گواهی 
محکمی  مبنای  را  استان  در  اختراع  ثبت 

برای ایجاد روابط فناورانه فی مابین  استان 
مواهب  وجود   : افزود  و  دانست  ودانمارک 
طبیعی از جمله معادن غنی، گیاهان دارویی 
انرژی  نو خصوصا  های  انرژی  و  دار  مزیت 
بین  ارتباط  ساز  زمینه  تواند  می  خورشیدی 
شرکت های دانش بنیان ایرانی و دانمارکی 
شود. دانی انان سفیر دانمارک نیز با استقبال 
از توان شرکت های دانش بنیان استان افزود 
: کشور دانمارک در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات و همچنین انرژی های نو حاضر 
به همکاری دو طرفه با شرکت های دانش 
بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان 
جنوبی می باشد. وی ابراز امیدواری کرد که 
همکاری دو جانبه در این دو حوزه می تواند 
ایجاد  طرف  دو  برای  زیادی   افزوده  ارزش 
ایران گفت: سرمایه  در  دانمارک  کند. سفیر 
گذاری در حوزه استارتاپ ها و فناوری های 

از سوی  بیشتری  استقبال  با  دانمارک  نو در 
مردم مواجه است و سرمایه گذاران ایرانی را 
باید به سرمایه گذاری در شرکت های دانش 

در  بنده  اظهارکرد  وی  نمایند.  بنیان،ترغیب 
اطالعات  جنوبی  خراسان  به  دوروزه   سفر 

از این استان به دست آوردم .  بسیار زیادی 
همکاری  ومهم  اصلی  زمینه  را  معدن  وی  
مشترک بین خراسان جنوبی و کشور دانمارک  

های  زمینه  از  کرد:  خاطرنشان  و    دانست 
با  همکاری  و  تجاری  مبادالت  در  اصلی 

ایران،در فرآوری صنایع دارویی و مواد غذایی 
هایی  ظرفیت  به  اشاره  ضمن  انان  است. 
موجود در خراسان جنوبی در زمینه فعالیت 
یادآور شد:  بنیان،  دانش  های شرکت های 
خوب  بسیار  استان  این  در  ها  ظرفیت  این 
وی  شوند.  انگاشته  نادیده  نباید  و  بوده 
افزود: شرکت »نوونوردیسک«، یک شرکت 
از  که  است  دارویی  معروف  بسیار  و  معتبر 
سال ۱۳85،بعد از توافق هسته ای در حوزه 
تولید داروی نسل جدید انسولین در ایران،با 
توسط  دالری  میلیون   80 گذاری  سرمایه 
تهران،شروع  در  دانمارکی  شرکت  مدیران 
به کار کرده است.  سفیر دانمارک در ایران 
از  دانمارک  کشور  داشت:  اظهار  پایان  در 
سرمایه  قصد  که  ایرانی  گذاران  سرمایه 
کشور  این  مختلف  های  بخش  در  گذاری 

رادارند،با آغوش باز استقبال می کند.

وحدت مردم و نیروهای مسلح سبب فتح خرمشهر شد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خراسان جنوبی:

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرهنگ شهر عنوان شد:پاسخ معاون امور مالیاتی استان به گالیه نماینده مجلس ؛

ایرانیان رابه سرمایه گذاری در شرکت های نوپا راترغیب کنید

برزجی- نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 
انتشار  با  اول خرداد جاری  اسالمی  در مجلس شورای 
خبری ضمن گالیه مندی از اجرا نشدن معافیتهای مالیاتی 
در استان گفت: معافیت مالیاتی ۱0 ساله سرمایه گذاران در 
مناطق محروم استان به خوبی اجرا نشده و تعداد زیادی از 

سرمایه گذاران نیز سرمایه خود را از استان خارج کرده اند.
همین  در  خردادماه  که سوم  گالیه  این  به  پاسخ  در   
صفحه روزنامه به چاپ رسید؛ معاون حسابرسی مالیاتی 
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به خبرنگار ما گفت: 
در اجرای تصویب نامه هیئت وزیران منضم به فهرست 
مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی از تعداد ۱۱ 
شهرستان استان خراسان جنوبی 9 شهرستان از جمله 

بشرویه  و  سرایان  طبس،  فردوس،  های  شهرستان 
 . اند  گرفته  قرار  یافته  توسعه  کمتر  مناطق   مشمول 
مودیان  کلیه  اینکه  بر  تاکید  با  گهر  پاک  محمدرضا 
مالیاتی در این مناطق به شرط رعایت مقررات می توانند 
از مزایای معافیت استفاده کنند افزود: عالوه بر این امر 
اشخاص حقوقی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 
استان و مناطق دیگر از سال 84 تا 9۳ مبلغ ۱۷92245 
میلون ریال از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳2 و سایر 

معافیت ها برابر مقررات بهره مند گردیده اند . 
وی در پایان خاطر نشان کرد: در این مدت ۶0 فقره 
حایز  تولیدی  واحدهای  به  مالیاتی  معافیت  گواهی 

شرایط اعطا گردیده است.  

 مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرهنگ 
شهر که با حضور سفیر دانمارک انجام گرفت برخی 
وخواستار  نمود  عنوان  را  استان  مهم  های  جاذبه  از 
جاذبه  از  دانمارکی  گردشگران  بازدید  زمینه  ایجاد 
صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایشگاه  شد.  استان  های 
با  شهر  فرهنگ  نام  با  گردشگری  صنعت  و  دستی 
مدیران  از  جمعی  و  ایران  در  دانمارک  سفیر  حضور 
آموزشی  مجتمع  همت  به  اجرایی  دستگاههای  کل 

خوارزمی به مناسبت هفته صنایع دستی افتتاح شد.
خوارزمی،  آموزشی  مجتمع  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمایت  هدف  با  که  نمایشگاه  این  افتتاح  مراسم  در 

از هنرمندان و شناخت و معرفی صنایع دستی برگزار 
آموزشی  مجتمع  مدیر  رزقی  حسین  محمد  شود،  می 
خوارزمی و  مسول برپایی نمایشگاه با اشاره به اهمیت 
سنتی،  پوشاک  نمایشگاه  این  در  گفت:  دستی  صنایع 
محصول چرمی، نقاشی روی سفال، قلمزنی روی مس، 
معرق مس، محصوالت چوبی، رودوزی های الحاقی، 
منسوجات  فرش،  شیشه،  روی  نقاشی  نگار،  سوخت 
سنتی استان و میراث فرهنگی مربوط به آداب و سنن 
استان عرضه شده است. الزم به ذکر است این نمایشگاه 
ازاز 4 خرداد ماه به مدت 5 روز از ساعت ۱۷ الی 2۱ 
در محل حاشیه غربی میدان اول آیت ا... مدرس جهت 

بازدید عموم دایر می باشد.

9 شهرستان خراسان جنوبی در لیست معافیت مالیاتی
 مناطق کمتر توسعه هستند 

ایجاد زمینه بازدید گردشگران دانمارکی
 از جاذبه های استان 
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رسول اعظم صلی ا... علیه و آله :
ُروِر َعلَی الُْمْؤِمنیَن؛ اِّن اََحّب االَْْعماِل اِلَی الّل اِْدخاُل السُّ

محبوب ترين اعمال پیش خدا خوشحال نمودن مؤمنین است.
بحار االنوار: ج74، ص 289

اصالح طلبان در مورد عارف دو دل هستند 

ا... فقیهی در نشریه ژاپنی دیپلمات نوشت:  روح 
تازه ترین انتخابات پارلمانی ایران هم اصولگرایان 
ائتالف  و هم اصالح طلبان را شگفت زده کرد. 
 ٢٩٠ از  شد  موفق  اعتدالیون  با  طلبان  اصالح 
کرسی مجلس ١٢١ کرسی را به دست آورد. این 
ایران  مجلس  ریاست  خصوص  در  ژاپنی  نشریه 
نوشته است: در اردوگاه اصالح طلبان درباره اینکه 
شود  حمایت  مجلس  ریاست  برای  کسی  چه  از 
اختالف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که 
مناسب  آینده کشور  ریاست مجلس  برای  عارف 
نیست چون از تجربه و مهارت الزم برای مدیریت 
و اداره مجلس برخوردار نمی باشد و آنها آشکارا از 
الریجانی حمایت می کنند و بر این باورند که وی 
به مراتب بهتر از عارف می تواند از پس تندروها 
طلبان  اصالح  از  دیگر  گروهی  مقابل،  در  برآید. 
می گویند عارف که بیشترین آرا را در انتخابات به 
دست آورده است، شایستگی آن را دارد که رئیس 

مجلس شود. 

 ائتالف الریجانی و عارف بعید است 

مسعود پزشکیان با بعید دانستن ائتالف میان عارف 
و الریجانی برای ریاست مجلس دهم در عین حال 
اگر  گفت:  و  دانست  را خوب  آن ها  میان  ائتالف 
آن ها با یکدیگر صحبت و تفاهم کنند تا آخر کار با 
وحدت و همدلی جلو می روند. این نماینده اصالح 
طلب مجلس افزود: مردم با رای شان در انتخابات 
پیام را اعالم کردند که تمام حرف هایی که  این 
آقایان از پشت تریبون به نام مردم می زنند حرف 
مردم نبوده است و جامعه نسبت به حرف هایی که 

ما می زنیم، موضع دارد.

جواب الریجانی درباره رقابتش با عارف

 علی الریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به سوالی 
درباره رقابتش با عارف برای ریاست مجلس گفت: 
نگران  خیلی  دهم  مجلس  ریاست  خصوص  در 
معلوم  چیز  همه  کنید  صبر  روز  دو  اگر   نباشید. 
عارف  آقای  با  مذاکره ای  هیچ  بنده  شود!  می 

نداشتم و فقط با ایشان سالم و علیک داشته ام!

محمدرضا خاتمی: روحانی نامزد 
اصالح طلبان در انتخابات سال 96 است 

برخاست  و  در نشست  محمد رضا خاتمی گفت: 
دارم  اصالحات  مختلف  قشرهای  با  که  هایی 
می بینم همه این افراد از شخص آقای روحانی 
رضایت دارند و معتقدند ایشان حتی فراتر از حد 
انتظار ظاهر شده است. البته ما انتقاداتی به برخی 
نامزدمان  ولی  داریم  یازدهم  دولت  عملکردهای 
جمهوری  ریاست  دوازدهم  دوره  انتخابات  برای 

ایرنا - بازدید سفیر دانمارک از کارخانه منیزیم و معدن سنگ بازالت سربیشهعکس روز شخص آقای روحانی است.

ریاست  جنتی نشانه موانع جدید برای 
ائتالف اصالح طلبان و اعتدالگرایان است 

از  نقل  به  تایمز  نیویورک  آمریکایی  روزنامه 
تحلیلگران نوشت: انتخاب »احمد جنتی« به عنوان 
نمایانگر  رهبری،  خبرگان  مجلس  جدید  رئیس 
و  اصالح طلبان  ائتالف  که  است  جدیدی  موانع 
اعتدالگرایان ایران با آن روبه رو خواهد بود. از 86 
رای اخذ شده آیت  ا... احمد جنتی 5١ رای، آیت 
آیت  ا... سیدمحمود  و  رای  امینی ٢١  ابراهیم   ا... 
هاشمی شاهرودی ١3 رای کسب کردند. همچنین 

یک رای باطل محسوب شد.

نامه مولوی عبدالحمید به  ملک سلمان : 
غیاب ایرانیان در حج به صالح نیست

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان 
عربستان  پادشاه   ، ملک سلمان  به  نامه ای  طی 
حجاج  تشّرف  زمینه  خواست  وی  از  سعودی، 
فراهم  جاری  سال  در  حج  فریضۀ  به  را  ایرانی 
آنچه  به  اشاره  ضمن  عبدالحمید  مولوی  کند. 
این  در  خوانده،  اسالم  جهان  نامساعد  اوضاع 
تفرقه،  که  فعلی  شرایط  در  است:  نوشته   نامه 
موج  اسالم  جهان  در  بدبینی  و  دستگی  چند 
اختالفات  تشدید  صدد  در  دشمنان  و  می زند 
هستند، خالی شدن جای حجاج ایرانی در مراسم 

حج هرگز به صالح امت اسالمی نیست.

جهانگیری ذخیره روحانی برای انتخابات ؛  
نوبخت ، وزیر و نهاوندیان رفتنی می شود

جهان نوشت: بر اساس خبرهای رسیده، صحبت 
اینکه  بر  مبنی  گرفته  صورت  نوبخت  با  هایی 
را  پرورش  و  آموزش  پرحاشیه  وزارت  تصدی 
آن  از  حاکی  نیز  خبرها  برخی  بگیرد.  عهده  بر 
جای  به  است  ممکن  امیری  صالحی  که  است 
از سوی  برود.  به دفتر رئیس جمهور  نهاوندیان 
عالقه  مورد  چهره  نجفی،  محمدعلی  با  دیگر 
هایی  صحبت  نیز  روحانی،  االسالم  حجت 
در  نوبخت  جایگزین  تا  است  گرفته  صورت 
ظاهرا  اما  شود  یازدهم  دولت  سخنگویی  سمت 
نجفی این پیشنهاد را نپذیرفته است. میلی منفرد 
و  برنامه  سازمان  در  نوبخت  جانشینی  برای  نیز 
بودجه در نظر گرفته شده و محمد شریعتمداری 
تعاون،  وزارت  در  ربیعی  جایگزین  احتماال  نیز 
و ویسه  ربیعی  اجتماعی خواهد شد.  رفاه  و  کار 
نعمت  برای  دولت  جانشینی  های  گزینه  از  هم 
زاده در وزارت صعنت، معدن و تجارت هستند.  
از جهانگیری به عنوان ذخیره روحانی برای روز 
مبادا در انتخابات ریاست جمهوری ٩6 نام برده 
شده است و برخی چهره ها به معاون اول رئیس 
انتخابات  برای  را  خودت  که  اند  گفته  جمهور 
رد  صورت  در  تا  کن  آماده  جمهوری  ریاست 
صالحیت روحانی در شورای نگهبان یا اتفاقات 

دیگر جایگزین او باشید.

وظیفه عارف حضور به عنوان کاندیدای ریاست است
 

این  به  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
انتخابات ریاست جمهوری ،  باز هم مثل  آیا  سوال که 
گذشت خواهد کرد، گفت: اواًل گذشت نیست بلکه وظیفه 
این دوره حضور جدی به  است. وظیفه دکتر عارف در 
عنوان کاندیدای ریاست مجلس است. وی  افزود : درباره 
انتخاب رئیس تقریباً تعامل به نتیجه نرسید، اما االن هم آمادگی داریم غیر از 

پست ریاست،  برای بقیه پست ها بتوانیم به صورت تعاملی جلو برویم.

مجلس دهم شباهتی به مجالس گذشته ندارد ؛ گروه های سیاسی به عقالنیت رسیده اند
 

علی الریجانی گفت: حسن این مجلس آن است که از سالیق مختلف در آن حضور دارند. رئیس مجلس نهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
نگرانی هایی درباره تکرار حاشیه های مجلس ششم در پارلمان دهم نیز وجود دارد، در صورت ریاست شما بر این مجلس آیا اجازه تکرار چنین 
حواشی را می دهید یا خیر، گفت: مجلس دهم به پارلمان های دیگر شباهت ندارد. بنده معتقدم نباید از این تمثیل ها استفاده شود. وی افزود: 
جنس مجلس دهم متفاوت است و بنده فکر می کنم مجالس گذشته به همه گروه های سیاسی عقالنیتی داده است که به درستی از زمان 

استفاده کنند و وقت خود را صرف حاشیه سازی ها نکنند. الریجانی تصریح کرد: برداشت بنده از مجلس آینده این است که اقدامات مثبتی را به دور از حواشی خواهد داشت.

انتخاب آیت  ا... جنتی لبیک به خواست رهبری است
 

اشاره  با  خبرگان  مجلس  عضو  رئیسی،  حجت االسالم 
به پیام انتخاب آیت  ا... جنتی اظهار داشت: در مجلس 
خبرگان آن دسته از جناح بندی های سیاسی که در بیرون 
از این مجلس وجود دارد، دیده نمی شود. رئیسی افزود : 
به نظر بنده انتخاب آیت  ا... جنتی لبیک به خواست و 
پیام مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم وحدت و یکپارچگی و انسجام بود که باید 

مثال زدنی باشد و نوع گزینش ریاست خبرگان مؤید این انسجام است.

اکبر  اخیر  سخنان  نوشت:  انتخاب 
محمود  نامزدی  مورد  در  ترکان، 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  نژاد،  احمدی 
گوید:  می  »انتخاب«  با  مصاحبه  در  او 
روحانی،  رقیب  دانند  می  هم  خودشان 
که  جناحی  نیست،  نژاد   احمدی 
رقیب  روحانی  آقای  برای  خواهد  می 
است  دیگر  کسی  کاندیدایش  بتراشد، 
سرگرمی  یک  تنها  نژاد  احمدی  و 
 است؛ رقیب اصلی را بعداً رو می کنند.

تندرو  اصولگرایان  بگویم  خواهم  می 
رقیب  روحانی  آقای  برای  خواهند  می 
بتراشند. آقای احمدی نژاد برای سرگرم 
کردن طرفداران خودشان این سخنرانی 
ها را می کنند، کاندیدای اصلی ایشان 
 نیست، بلکه بعدا رو می شود. شنیده های

احمدی  جلسات  از  »انتخاب«  خبرنگار 
تصمیم  از  حکایت  مشاورانش  و  نژاد 

دارد،  آتی  انتخابات  در  حضور  برای  او 
رد  دهد  می  احتمال  او  که  آنجا  از  اما 

صالحیت شود ، گزینه دیگری نیز روی 
میز خود گذاشته است.

رد صالحیت  اساس، در صورت  این  بر 

احمدی نژاد، او از روش ابداعی آیت ا...
روحانی«   - »هاشمی  به  که  هاشمی 

و  کرد  خواهد  استفاده  شده،  مشهور 
پس از رد صالحیت ، ضمن انصراف از 
انتخابات از یک کاندیدای دیگر حمایت 

خواهد کرد و تمام امکانات ستادی خود 
را پشت سر او قرار خواهد داد.

تیم  میان  اختالفاتی  میان  این  در  اما 
احمدی نژاد است ، شخص احمدی نژاد، 
خود بیش از مشاورانش معتقد است باید 
در چنان شرایطی، از عزت ا... ضرغامی 

حمایت کند.
که  صداوسیما  سابق  رئیس  ضرغامی، 
نزدیکان  و  همفکران  همپیمانان،  از 
 احمدی نژاد در جمعیت ایثارگران بود ،

احمدی  به  افراد  ترین  نزدیک  از  یکی 
نژاد است، فردی که هنوز حمایت های 
 ریز و درشت او از رئیس جمهور سابق ،

است  مانده  ذهن  در  آشکارا،  هم  آن 
فکری،  قرابت  این  همواره،  البته  و 
از  ضرغامی  تمام  و  تام  حمایت  با 
تلویزیون  های  برنامه  در  نژاد،  احمدی 

خودنمایی می کرد.

تحلیلی بر نحوه حضور احمدی نژاد در انتخابات سال آینده

    آگهی مزایده امالک )شماره 2( 
 بانک مهر اقتصاد در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند را به شرح ذيل از طريق مزايده 

كتبي عمومي  به فروش برساند .

 متقاضیان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر، بازديد امالک، دريافت برگ مزايده و درخواست شركت در مزايده و تسلیم  
پیشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 95/03/16  از ساعت 8 صبح الي  14:30 با شماره هاي ذيل تماس گرفته و 

برای انجام امور مزايده با هماهنگي نماينده بانک اقدام نمايند.
بازگشايی پاكت های پیشنهادی ارائه شده روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19  ساعت 9:00  صبح در محل اداره امور شعب استان 

خراسان جنوبی  واقع درخیابان محالتی تقاطع 13 آبان )بانک مهراقتصاد( به صورت غیر حضوری انجام می پذيرد. 

میزان پرداخت غیر نقدیمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف

-100 درصدالف1
50 درصد در اقساط 60 ماهه ) با نرخ سود(50 درصدب2

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق مي باشد. شركت كنندگان می 
توانند يکی از دو گروه را برای پرداخت ثمن معامله پیشنهاد نمايند .

توضیحات و شرایط :
مبلغ پیشنهادي بايد مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاكت سر بسته به وسیله پست پیشتاز و يا به صورت مستقیم به 

آدرس بیرجندخیابان محالتی تقاطع 13 آبان اداره امورشعب بانک مهراقتصاد-واحد پشتیبانی ارسال گردد. مبلغ سپرده شركت 
در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در فرم 

پیشنهاد قیمت واريز و رسید آن با قید رديف و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابي متقاضي به صورت جداگانه تحويل گردد.
كلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد . 

 هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد .
در شرايط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی اولويت با فروش نقدی است .     

تلفن های تماس برای كسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازديد از ملک عبارتند از : 32441860 و 32440376
بانک در قبول يا رد پیشنهادها مختار است .

هر گونه تغییر در مزايده از طريق سايت بانک به آدرس www.Mebank.ir به اطالع متقاضیان خواهد رسید .
به پیشنهادهای فاقد سپرده و يا كمتر از مبلغ مقرر ، چک شخصی و يا نظاير آن و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مهر و 

امضای مجاز )در اشخاص حقوقی( مشروط ، مخدوش و پیشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شد مگر به تشخیص بانک 

توضیحاتقیمت پايهعرصهاعیانكاربرینوع ملکآدرس ملکكد ملکرديف

19412
بیرجند- بازار - جمهوری

ششدانگ41/5041/5014/525/000/000تجاریمغازه 8 پالک 66

29412-1
بیرجند- بلوارمسافر
3129/43/520/575/000نداردكارگاهیزمینمجموعه كارگاهی

1/5 دانگ 
مشاع

39428268
بیرجند- خیابان انقالب 
میدان شهیدكالهدوز 
روبروی پروژه پرستاران

ششدانگ308832/700/000/000نداردمسکونیزمین

اداره امور شعب استان خراسان جنوبی

واگذاری  سرقفلی 
پوشاک مجلسی زنانه 

با چند سال سابقه کار واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی  

تمامی تجهیزات رایگان )دوربین 
مدار بسته ، مانکن  ، دکور و ...(     

09152462060

خانواده محترم سعیدی
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی عضو فعال صندوق بیمه حضرت  ابوالفضل )علیه السالم(

را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما صبر و شکیبایی مسئلت  داریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی ، موسسه فرهنگی - مذهبی حضرت ابوالفضل )ع( ، داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

دوربیـــــن مداربستــــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ايرانیـــان

* دو عدد دوربین یک مگاپیکسل AHD * دستگاه ضبط 4 کانال        DVR AHD* هارد 
اینترنال 500 گیگابایت * 20 متر کابل تصویر زنیت کره تمام مس * 20 متر کابل برق 
زنیت کرده * داکت 2.5 - 15 شاخه * منبع تغذیه * یک ماه ضبط تصاویر * دارای 
یک سال گارانتی و  10 سال خدمات پشتیبانی * نصب و راه اندازی کامل و تحویل کار 

710000 در فروش ویژه فقط 585000 تومان

4CH

بگیر دست فتادگان را به حکم وجدان تو مهربان                                      موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( را بهتر بشناسیم
این موسسه ، با لطف خدا از سال 76 با 80 مددجو از سراسر خراسان بزرگ و 30 نفر مددیار و مسئول آغاز به کار نمود و در حال حاضر با ظرفیت بیش از 

300 مددجو  و 120 پرسنل درحال سرویس دهی با ظرفیت نهایی  370 نفر می باشد.
 بخش های شبانه روزی 

1- بخش شبانه روزی پسران : در این بخش تعداد 170 مددجوی عقب مانده ذهنی و جسمی در دو بخش  تربیت پذیر و ایزوله در 10 خوابگاه  نگهداری می شوند و کار 
سرویس دهی به این عزیزان را 36 نفر نیروی مددیار و خدمات در سه شیفت به صورت شبانه روزی به عهده دارند و کلیه خدمات بهداشتی و تغذیه ای مددجویان توسط این 
قشر زحمتکش صورت می گیرد .  2- بخش شبانه روزی دختران ) حضرت زينب )س(( :  در سال 1383 با توجه به نیاز استان توسط خیرین و سازمان بهزیستی تاسیس 
و با حضور 20 نفر مددجو که از استان خراسان رضوی به این بخش منتقل شدند کار خود را شروع و درحال 100 نفر مددجو عقب مانده جسمی و ذهنی در دو بخش ایزوله 
وتربیت پذیر در 7 خوابگاه نگهداری می شوند ، سرویس دهی به این عزیزان را 21 نفرنیروی مددیار و خدمات در سه شیفت به صورت شبانه روزی به عهده دارند. شیفت های 
کاری در این موسسه به صورت 12ساعته می باشد. تامین نیازهای این موسسه از قبیل خوراک و پوشاک مددجویان اغلب توسط خیرین عزیز استان صورت می گیرد. برنامه 
دارویی و درمانی تمامی مددجویان توسط 7 کارشناس پرستاری به  صورت شبانه روزی صورت می گیرد و با حضور سرکار خانم زمانی ویزیت روزانه ساعت 10 صبح انجام 
 می شود. برنامه استحمام مددجویان  هفته ای دو بار به صورت چرخشی توسط 2 نفر انجام می شود که نظافت کلی آنها مثل موی سر و ناخن در این ساعت صورت می گیرد.

فعالیت ها و نیازمندی های ورزشی و تفريحی:  برنامه های تفریحی به صورت هفتگی در قالب اردوهای داخل شهر شامل سینما و پارک ها  و  نیز اردوهای  ماهیانه 
در اطراف شهر برگزار می شود و مددجویان در اردوهای برون استانی در طول سال  به مشهد مقدس و طبس  و سایر نقاط کشور اعزام می شوند. مددجویان همه ساله در 
مسابقات ورزشی جانبازان و معلولین حضور یافته  که تاکنون دو نوبت در مسابقات انتخابی تیم ملی بوچیا ویژه معلولین در تهران شرکت کرده اند.  این مکان  نهاد مقدسی 
است که با لطف خداوند و حضور خیرین با کمترین عارضه و مشکلی تا کنون مواجه بوده است که تأمین نیازهای روحی و معنوی معلولین معصوم  از مهمترین اهداف این 
مجموعه به منظور حفظ کرامت انسانی این گل های بهشتی است که امیدواریم مردم خیراندیش و نیکوکار، این مددجویان را فراموش نکنند و در این موسسه حضور پیدا 

کنند و دست نوازشی بر سر آنان بکشند. ساعات بازدید برای عموم 9.30 الی 11 و 17 الی 19
كعبه يک سنگ نشان است كه ره گم نشود    حاجی احرام دگر بند ببین يار كجاست

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002- شماره کارت پاسارگاد:5022291900043355   تلفن: 32252080-32252050  
  روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)علیه السالم(










