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جانشین فرماندهی کل سپاه :
آیا می توان با مدل برجام به

حفظ استقالل واقعی خود بیاندیشیم؟

محمد رضا عارف :
انتخابات خرداد 92 متعلق به اصالحات 

بود که آن دستاورد باید حفظ می شد

حسن غفوری فرد :
پیغام اخیر احمدی نژاد به 

اصولگرایان قابل بررسی نیست

پیغام اخیر احمدی نژاد به اصولگرایان قابل بررسی نیست / جلیلی هم در لیست پیشنهادی اصولگرایان هست / چندششان می شود ما از بدعهدی آمریکا بگوییم / فساد اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد /  آزادسازی قیمت خودرو  در دستورکار مجلس /  صفحه 2
 صفحه  2 صفحه 2 صفحه 2

با خبر خوش تک نرخی شدن سود تسهیالت مسکن خانه 
اولی ها که در هفته دولت توسط رئیس جمهور اعالم شد 
افتتاح حساب کردند  به  اقدام  متقاضیانی که سال گذشته 
می توانند از شنبه با نرخ سود ۹.۵ درصد از این تسهیالت 
استفاده کنند. نرخ سود این تسهیالت در ابتدا 14 درصد بود 
اما با کاهش تورم و متعاقب آن کاهش نرخ سود سپرده و 

تسهیالت ابتدا به 13 و سپس به 11 درصد کاهش پیدا کرد 
اما این کاهش 3 درصدی نتوانست باز هم تقاضا را تحریک 
کند. در هفته جاری اما خبرهای خوشی توسط رئیس جمهور 
در هفته دولت اعالم شد. رئیس جمهور خبر از کاهش دوباره 
نرخ سود تسهیالت مسکن به ۹.۵ درصد داد که در مبلغ 

اقساط این تسهیالت بسیار موثر خواهد بود.

تسهیالت مسکن از امروز با نرخ 9.۵ درصد پرداخت می شود

خراسان جنوبی
 و عرصه ای به 
وسعت دنیا
* هرم پور

در شرق کشور اگر مزیت های نسبی و مطلق 
اقتصاد مرزی را کنار هم بگذاریم شاید خراسان 

جنوبی یکی از استان های اولویت دار باشد.
بیش از 420 کیلومتر مرز مشترک خاکی با کشور 
افغانستان، وجود چندین بازارچه مرزی و گمرک 
رسمی، قرابت های زبانی و دینی و صد البته با  
های استان  از  برخی  با  مقایسه  مقام  در   تأسف 
این از  استفاده  در  ها  آن  از  تر  پایین   مرکزی، 
صادرات  توسعه  صادرات.  توسعه  در  ها  ظرفیت 
یعنی پول آوری برای کشور، یعنی اشتغال زایی 
و به نوعی یعنی پایه سازی و شبکه سازی برای 

یک توسعه فراگیر و ماندگار.
  پس همینجا اعتراف می کنیم که نتوانسته ایم
به خوبی از این ظرفیت های مهم استفاده کنیم، 
یا حداقل به اندازه برخی از استان هایی که حتی 
کشوری  هیچ  با  مشترک  مرز  متر  سانتی  یک 
ندارند نتوانسته ایم محصوالت و توانمندی های 
صنعتی، اقتصادی و صنایع دستی مان را معرفی 

و نهایتًا صادر کنیم! ... ) ادامه در صفحه 2(

یادداشت

در گفت و گوی اختصاصی آوا با دیپلمات جدید استان عنوان شد : 

 نیاز خراسان جنوبی به تشکیل شورای روابط خارجی
 صفحه 7

در دیدار صمیمی کارکنان پدافند هوایی شرق کشور با نماینده ولی فقیه عنوان شد : 

 صیانت از پهنه آسمان استان های شرق کشور
ماموریت پدافند هوایی شرق )بیرجند( 
صفحه 7

وجود 10 قالده 
یوزپلنگ آسیایی 
در خراسان جنوبی
صفحه 7

در گفتگوی آوا با دیپلمات جدید استان عنوان شد :

 فرصت 10 ماهه برای 
حفظ دیپلماسی

سرکار خانم دکتر معصومه حق پوی قاضیانی 
انتخاب شما را به عنوان پزشک نمونه کشوری

 تبریک عرض نموده، از خداوند منان برایتان توفیق هرچه بیشتر در تمامی مراحل زندگی مسئلت داریم.

سارا حسینی - یاسر فرزاد نیا

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی
مدیر محترم حج و زیارت خراسان جنوبی

انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر برتر کشوری در جشنواره شهید رجائی سازمان حج و زیارت 
کشور و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی سازمان حج و زیارت

 تبریک عرض نموده، از خداوند منان توفیقات روزافزون شما را خواستاریم.

دفاتر و شرکت های زیارتی: بیرجند تنعیم ، عماد ، نورالمهدی  
فدک ، وحید نیا

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی
مدیر محترم حج و زیارت خراسان جنوبی

انتخاب جناب عالی را به عنوان مدیر برتر کشوری در جشنواره
 شهید رجائی سازمان حج و زیارت کشور و دریافت لوح تقدیر

 از مقام عالی سازمان حج و زیارت
تبریک عرض نموده، بهروزی و سربلندی تان را از ایزد متعال آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت  ابوالفضلی بیرجند

قابل توجه هم استانی های گرامی
 برنامه کلینیک انکولوژی مرکز جامع درمان بیماری های خاص بدین شرح اعالم می شود:

بعدازظهر 4 الی 6صبح 10 الی 12ایام هفته
دکتر  ایزدپناهیدکتر  ایزدپناهیشنبه

دکتر ایزدپناهیدکتر ایزدپناهی یکشنبه
دکتر سبزاریدکتر ایزدپناهیدوشنبه

دکتر سبزاریدکتر سبزاریسه شنبه
دکتر سبزاریدکتر سبزاریچهارشنبه

همچنین یکشنبه ها صبح )دکتر سبزاری( و سه شنبه ها صبح )دکتر ایزدپناهی( 
کلینیک انکولوژی در محل کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا )علیه السالم(

 از ساعت 10 الی 12 فعال می باشد.
آدرس: خیابان شهید بهشتی، مرکز جامع درمان بیماریهای خاص   تلفن: 0۵632213۵91

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی 

همکار عزیزمان مرحومه زهرا ساالری
پرستار بخش روانپزشکی بیمارستان امام رضا )علیه السالم( بیرجند 

را خدمت خانواده محترم آن مرحومه و کلیه همکاران تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن عزیز 
سفر کرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت داریم.

روحش شاد و یادش گرامی

مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

آپارتمان  فروشی
 102 متر تمیز ، 6 

واحدی ، ۵00 متر زمین 
حاشیه  میدان آوینی 

 091۵۵617433
ناصری

درمانگـاه تخصصـی جراحـی
  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

بـا حضـور دکتـر هاشمزهـی 
از تاریخ 95/6/10 از ساعت 16 الی 18  همه روزه آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشد.

روابط عمومی  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

مــژده

مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند
وابسته به موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور

در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشجو می پذیرد.
پذیرش در دوره کاردانی بدون محدودیت نوع مدرک دیپلم

ثبت نام از تاریخ 9۵/6/7 لغایت 9۵/6/13 

عنوان رشتهردیف

کاردانی اطفای حریق شهری1

کاردانی حرفه ای مدیریت - امور دفتری2

کاردانی فنی شهرسازی3

کاردانی فنی عمران - امور پیمانها4

کاردانی فنی عمران - حمل و نقل شهری۵

کاردانی فنی معماری - معماری شهری6

کاردانی فنی باغبانی - گل و گیاهان زینتی7

الزم به ذکر است ثبت نام برای هر دو نوبت مهر و بهمن 95 در همین مقطع زمانی انجام خواهد شد 
و متقاضیان ثبت نام در بهمن ماه 95 می بایست در همین نوبت ثبت نام نمایند و فرصت مجددی 

تا تابستان آینده وجود نخواهد داشت.
پذیرش در دوره کارشناسی بدون محدودیت نوع مدرک کاردانی

ثبت نام از تاریخ 9۵/6/14 لغایت 9۵/6/20 

رشته های کارشناسیردیف

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث1

کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث2

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده3

مهندسی فناوری بازیافت پسماند4

مهندسی فناوری حمل و نقل شهری۵

www.sanjesh.org  ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی
بیرجند ، خیابان مدرس ، انتهای بیست متری اول شرقی، پالک 14، مرکز آموزش
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تمدید ثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی تا 17 شهریور
ایسنا - سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای بدون آزمون این دانشگاه تا 
روز چهارشنبه 17 شهریور تمدید شد. حاتمی گفت: با توجه به استقبال داوطلبان متقاضی ثبت نام و همچنین اعالم کد رشته محل های جدید، مهلت ثبت نام 
برای دوره های بدون آزمون کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ساعت 24 روز چهارشنبه 17 شهریور تمدید شد.

یادداشت

 پرداخت ۵ سال حق بیمه و ۷۵ درصد حداقل 
حقوق کارفرمایان برای جذب ایثارگران

ایرنا- یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
بنیاد شهید به  ایران گفت:  شهرک های صنعتی 
مدت 1۸ ماه، 7۵ درصد حداقل حقوق و دستمزد 
و همچنین پنج سال حق بیمه کارفرمایان مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی را که ایثارگران و 

فرزندان آنان را جذب کرده اند، پرداخت می کند.

 اجرای طرح کارت اعتباری از اول مهر

با تاکید بر عدم  مهر - رئیس کل بانک مرکزی 
شتابزدگی در اجرای طرح ارایه کارت های اعتباری 
مالی  تامین  شهریور،  پایان  تا  بانکی  نظام  گفت: 
سیف  می رساند.  پایان  به  را  تولیدی  بنگاه   7۵00
اعتباری،  کارت  طرح  شدن  اجرایی  کرد:  تصریح 
هزینه های تشکیل پرونده در بانک ها را کاهش داده 

و برخی شبهات در عملیات بانکی را از بین می برد.

تعداد ثبت نام کنندگان راهپیمایی
 اربعین از 10۵ هزار نفر گذشت

فارس- مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج با بیان 
اینکه عراقی ها قول آغاز صدور روادید را در این هفته 
داده بودند که محقق نشد، افزود: طرف عراقی مجدداً 
قول صدور روادید را در هفته آینده داده است. نظافتی 
زائرین در سامانه سماح  آمار ثبت نام  درباره آخرین 

گفت: تا کنون بیش از 10۵ هزار نفر ثبت نام کردند.

آزادسازی قیمت خودرو
 در دستورکار مجلس

آزادسازی  کرد:  اعالم  صنایع  کمیسیون  عضو 
قیمت در برنامه های اصلی کمیسیون قرار دارد. 
وی افزود: واقعیت این است ما داریم حمایت از 
صنعت خودروی داخلی را از جیب مردم می دهیم 

و این موضوع دیگر نمی تواند ادامه دار باشد. 

آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج اجباری شد

بهزیستی  سازمان  رئیس  بندپی  محسنی  ایسنا- 
کشور با بیان اینکه تالش سازمان بر معلول زدایی 
در  وضعیت  این  از  جلوگیری  برای  گفت:   است، 
برنامه ششم توسعه کشور آزمایش ژنتیک پیش از 

ازدواج و مشاوره های مربوطه اجباری شد.

خراسان جنوبی و 
عرصه ای به وسعت دنیا
* هرم پور

) ادامه یادداشت از صفحه اول (  

که  کنیم  می  تأکید  پس  مقدمه  این  با 
ارتباط  همه  و  صادراتمان  هدف  نقطه  همه 
نگاه  مان،  الملل  بین  اقتصاد  توسعه   برای 
زندگی  بر  تأکید  با  باز  و  نیست.  افغانستان  به 
در  رفته  رفته  فیزیکی  مرزهای  که  دنیایی  در 
هستند، خودش  مفهوم  دادن  دست  از   حال 

دلیل  به  دنیا  مختلف   کشورهای  گوییم  می 
گذاری  سرمایه  و  گوناگون  های  نیازمندی 
تفکر  تمرکز  دلیل  به  ها  بخش  برخی  در 
استراتژیک توسعه آنها بر محصوالت و صنایع 
نگاهی  و  رویکرد  شان،  بومی  و  دسترس  در 
داخل  در  و  ایران  جمله  از  کشورها  سایر  به 
توانند  اند که می  داشته  استان هایی  به  ایران 
و  آنها  گذاری  سرمایه  برای  مطلوب  بسترهای 

باشند. نیازهایشان  تأمین  یا 
همه تصمیم ها و برنامه ریزی ها در ایران به 
عنوان کریدوری امن و مطمئن در غرب آسیا )از 
این پس از واژه خاورمیانه استفاده نخواهیم کرد( 
الوصول  سهل  پلی  عنوان  به  جنوبی  خراسان  و 
جغرافیایی  و  اقتصادی  های  ظرفیت  به  قائم  و 
استان  همپوشانی  و  افغانستان  کشور  با  مهمش 
یا  افغانستان  به  نیازمندی  سایر کشورها،  و   ما 
پاکستان محدود نمی شود. در این سال ها که به 
همت وزارت محترم امور خارجه یک نمایندگی از 
این وزارتخانه در استان دایر و مشغول به کار بوده 
نیازهای  و  مهم  های  کانون  هدف،  نقاط  است 
قلب  در  عظیمی  ای  زنجیره  مراکز  و  اقتصادی 
اروپا یا حتی بخشی از آسیای شرقی و آمریکای 
التین شناسایی شده اند که عالوه بر رضایتمندی 
نسبت به شرایط و کیفیت محصوالت صادراتی 
استان ما با در نظر گرفتن منافع و ضررشان بارها 
تمایل خود برای سرمایه گذاری در بخش هایی 

از اقتصاد استان را اعالم کرده اند .
حضور این نمایندگی فعال از وزارت خارجه در 
استان با مدیریتی پویا و دلسوز و پیگیر، نشان داد 
با تقویت حمایت از چنین رویکردهایی و با در نظر 
گرفتن مالحظات امنیتی، بومی و انسانی، اقتصادی 
های پتانسیل  شناساندن  ضمن  ای،  توسعه   و 

به  جنوبی  خراسان  مختلف  مناطق  و  شهرها 
از  بخشی  باید  می  و  توان  می  بیرون،  جهان 
در  کالن  های  گذاری  سرمایه  میلیارد  هزاران 
سطح کشور را به این استان محروم معطوف کرد 

و در آینده از آن بهره های فراوان گرفت.
با تغییر مدیریت در این نمایندگی امیدواریم باز 
تداوم  قبلی  دلسوزانه  و  فعال  رویکرد  همان  هم 
توسعه  به عرصه  جدید  نگاهی  با  و  باشد  داشته 
استان در این حوزه و ضمن حمایت از حضور و 
این نمایندگی در استان گام های  تداوم فعالیت 
برای خراسان  تر و ماندگارتری  مؤثرتر و عمیق 

جنوبی و رفاه مردمش برداشته شود.
خراسان جنوبی این روزها عالوه بر معرفی در 
نیازمند معرفی و حضور در عرصه های  ایران، 

اقتصاد جهانی نیز هست و دور از ذهن نخواهد 
 بود اگر با تالش و همتی مضاعف، در آینده ای

اجرایی  بار  از  بخشی  بتواند  دور  چندان  نه 
صادرات  در  را  مقاومتی  اقتصاد  مهم  تفکر 
محصوالت تولیدی اش به سایر مناطق جهان 

به درستی بر دوش بکشد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943۸31 ارسال فرمایید(

فساد  اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد

اسالمی  انقالب  رهپویان  جمعیت  کل  دبیر 
اصالح طلب و  اصولگرا  فساد  اینکه  بیان   با 
گری«  اشرافی  »آرزوی  گفت:  شناسد،  نمی 
است.   جامعه  برای  خطرناک  معضل  یک 
که  است  چطور  کرد:  خاطرنشان  زاکانی  
جامعه فریاد می زند، رهبر انقالب صدایشان 
بلند شده و مهر خیانت بر پیشانی این ها زده اند اما برای آنان مراسم 
معرفی  جامعه  ذخایر  و  ویژه  عناصر  عنوان  به   و  می گیرند  تودیع 

می کنند؟ چرا این ها حیا نمی کنند، از مردم خجالت نمی کشند؟

چندششان می شود ما از بدعهدی آمریکا بگوییم 

آیت ا... خاتمی  با بیان اینکه عده ای می گفتند 
اگر برجام اجرا شود ایران گل و بلبل می شود، 
شبه  یک  تحریم ها  بود  قرار  کرد:  تصریح 
الزم  زمان  می گویند  االن  اما  شود  برطرف 
است. وی  افزود: نوشته بودند حمله چندین 
باره خاتمی به برجام، حرف را درست بفهمند، 
بعضی ها چندششان می شود ما از بدعهدی آمریکا  بگوییم، مگر شما 
آمریکایی هستید؟ وی ادامه داد: ما که از طرف داخلی خودمان که بد 
نمی گوییم، آن ها زحمت کشیدند اما زحمت شان با بدعهدی مواجه شد.

نتیجه انتخابات ۹2 متعلق به اصالحات است

گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  عارف 
 ،94 سال  در  اصالحات  دستاورد  مهمترین 
تشکیل شورای عالی سیاست گذاری و رسیدن 
بود. ما هیچ گاه دنبال  ائتالف فراگیر  به یک 
آرزوی  به  توانستیم  و  نبودیم  سهم خواهی 
افزود:  ادامه  در  وی  یابیم.  دست  وحدت 
دستاورد دیگر ما ایجاد ائتالف با حامیان دولت بود و ما با این ائتالف 
به اقدامات خود در خرداد 92 مشروعیت بخشیدیم. نتیجه انتخابات 

خرداد 92 متعلق به اصالحات بود که آن دستاورد باید حفظ می شد.

توان  افزایش  اسالمی   انقالب  رهبر 
و  مسلم  حق  را  تهاجمی«  و  »دفاعی 
لزوم  بر  تأکید  با  و  دانستند  کشور  قطعی 
در  گفتند:  دفاعی  توان  افزایش  مسیر  ادامه 
گر  سلطه  »زورگو،  های  قدرت  که  دنیایی 
وجدان  اخالق،  جوهره ی  کمترین  دارای  و 
به  تجاوز  از  و  هستند  حاکم  انسانیت«  و 

هیچ  گناه  بی  انسانهای  کشتار  و  کشورها 
ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی 
تا  ها  قدرت  این  زیرا  است،  طبیعی  کاماًل 
اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت تأمین 
ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  شد.  نخواهد 
سپس در تبیین دلیل تأکید بر لزوم افزایش 
دفاعی، خاطرنشان  و گسترش صنایع  توان 

کردند: در شرایطی که قدرت های زورگوی 
دنیا، چتر قدرت خود را گسترانیده اند و هیچ 
به چشم نمی خورد و  آنها  رحمی در وجود 
علنًا مجلس عروسی و بیمارستان را به بهانه 
مبارزه با تروریسم بمباران می کنند و صدها 
انسان بی گناه را به خاک و خون می کشند 
پاسخگو  هم  نهادی  و  سازمان  هیچ  به  و 

نیستند، باید توان و قدرت دفاعی را افزایش 
تهدید  احساس  زورگو،  های  قدرت  تا  داد 
کنند. ایشان افزودند: البته ما برای گسترش 
صنایع دفاعی محدودیت هایی قائل هستیم 
و سالح های کشتار جمعی همچون سالح 
شیمیایی و سالح هسته ای، براساس مبانی 

اعتقادی و دینی ممنوع هستند.

توان دفاعی و تهاجمی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند

گفت:  سپاه  کل  فرماندهی  جانشین 
در  بقا  برای  آموخته ایم  تاریخ  از  ما 
برابر قدرت هایی که می خواهند نظم 
تنها  کنند،  حاکم  جهان  در  عادالنه 
راه قدرتمند شدن، یک سری مبانی 
از  یکی  مقاومتی  اقتصاد  که  است 

همان مبانی مستحکم بقای ماست.
می تواند  برجام  کرد:  عنوان  وی 
معیار مناسب و تجسم علمی از روح 
تعامل پذیری دشمن در فضای جدید 
باشد، می بینیم که دشمن چگونه در 
سلطه  گسترش  قصد  تعامل  فضای 

را  خود  نظامی  و  فرهنگی  سیاسی،  
به  برجام  مدل  با  می توان  آیا  دارد، 
حفظ استقالل واقعی خود بیاندیشیم؟ 
این تفکر در عمل محکوم به شکست 
است،  هرچند مبانی نظری و پایه های 
فلسفِی چنین تفکری هم کاماًل قابل 

بطالن است، اما همواره تجربه برای 
نشان مصادیق، زیباترین معیار است. 
سالمی گفت: اقتصاد مقاومتی نشان 
می دهد در برابر دشمن باید قوی بود، 
زمانی که نیجریه از آمریکا درخواست 
اولین  کرد،  را  بوکوحرام  با  مقابله 

دولت  که  بود  این  آمریکا  خواسته 
نیجریه به همجنس گرایی رأی دهد. 
معامله  برجام  مسئله  در  ما  با  وقتی 
کرد، آن را یک معامله بزرگ دانست 
قدرت  توسعه  که  خواستند  ما  از  و 

بازدارنده خود را متوقف کنیم.

آیا می توان با مدل برجام به حفظ استقالل واقعی خود بیاندیشیم؟ 

های  چهره  از  که  فرد  غفوری  حسن 
اصولگراست  جریان  برجسته  و  معتدل 
تاکنون  روحانی  که  است  باور  براین 
حسن  است.  داشته  خوبی  بسیار  عملکرد 
بر  مبنی  اخبار  برخی  درباره  فرد  غفوری 

برای  اصولگرایان  به  نژاد  احمدی  پیغام 
انتخابات گفت:  تا دقیقه 90  او  از  حمایت 
فضای  در  و  گذاشتند  ایشان  که  پیغامی 
نیست.  بررسی  قابل  شده،  پخش  مجازی 
اگر ایشان نامه هم بنویسند، ما در فضای 

ما  افزود:  وی  دهیم.  نمی  جواب  مجازی 
کاندیداتوری  به  تمایل  که  افرادی  تمام 
دارند  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
بررسی می کنیم، البته فعال تا به امروز به 
هیچ نتیجه ای نرسیده ایم. ما یک لیست 

داد:  ادامه  وی  ایم.  کرده  تهیه  نفره   30
لیست  در  نژاد  احمدی  و  ، جلیلی  روحانی 
هستند ولی ما در حال حاضر تمرکز خود 
آینده شورای شهر  انتخابات سال  را روی 
گذاشتیم. تا انتخابات فرصت زیادی داریم 

و می توانیم با فراغ بال بیشتر فکر کنیم و 
دولت  عملکرد  درباره  وی  بگیرم.  تصمیم 
یازدهم گفت: آقای روحانی اقدامات خیلی 
خوبی انجام داده است اما معیشت، تورم و 

رکود هنوز حل نشده است.

پیغام اخیر احمدی نژاد به اصولگرایان قابل بررسی نیست / جلیلی هم در لیست پیشنهادی اصولگرایان هست

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
324۵ 00 14  / 0۹۹0318۹181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

پیرو انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم مورخ 95/6/11 اداره کل نوسازی مدارس استان 
 خراسان جنوبی اشتباهات تایپی ذیل در مناقصه مذکور بدین شرح اصالح می گردد: 

در ردیف های 1 و 2 مدت پیمان 2/5 ماه می باشد.
تاریخ تحویل اسناد و بازگشایی ردیف های 3 و 4 و 5 مورخ 95/6/28 می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان

 هدیه بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M ۵ سال ضمانت

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از 

شما    09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010
)تخته زیر پا رایگان(، پيچ و رولپالك نما

 

 

 

 31/60/59تاریخ:        "یک مرحله ای عمومی آگهی مناقصه"                   
 11211هشمار                                                               

د ي امتًر  خدامت پیماوکاری پشتیباوی يتامیه ویزيی اوساوی در ستتا اوجام فعالیتُای  شزکت آب ي فاضالب خزاسان جىًتی دروظزدارد

ساسمان کار ي  ًاَی تعییه صالحیت اسگلذا اسکلیٍ شزکتُای خدماتی کٍ دارای تٍ پیمان ياگذاروماید.  ماٌ( 12ال)س 1مدت  را بٍ تابعٍ

ي اطالع اس سایزشزایط مىالصهٍ   دػًتىامٍدػًت می شًد جُت تُیٍ  ًاَی صالحیت ایمىی می باشىد،گاجتماعی ي َمچىیه  ي تامیه رفاٌ

ريس تٍ دفتز لزاردادَای شزکت يالغ در تیزجىد:تلًارشُدای ػثادی ريتزيی پست تزق مزاجؼٍ ي یا جُت کسة  4درج آگُی تٍ مدت استاریخ 

 تماس حاصل فزمایىد. 356-22222223اطالػات تیشتز تٍ سایتُای درج شدٌ در آگُی ي یا تا شمارٌ تلفه:

 پیزامًن:
 ريس پس اسدرج آگُی مىالصٍ 4ت ملی مىالصات ي سایت شزکت آتفا ،سای سمان يمحل دریافت اسىاد:دفتزلزاردادَا ي -2

 در پاکتُای الک يمُز شدٌ بٍ دبیزخاوٍ ستاد تحًیل شًد.03/07/95تاریخ شىبٍ تا ريس محل تحًیل اسىاد: سمان ي -2

 صبح  10ساعت  04/07/95تاریخشزکت ريس یکشىبٍ  اتاق جلساتپیشىُاد لیمت: سمان تاسگشایی پاکات محل ي -2

 تحًیل شًد.معتبز  بصًرت ضماوتىامٍ باوکی ریال کٍ میبایست صزفا349.850.000ًمیشان تضمیه شزکت درمىالصٍ: -4

 سزمایٍ ای)طزحُای غیزعمزاوی(تامیه شدٌ است. –یال کٍ اسمحل اعتبارات جاری 6.997.000.000تزآيرد ايلیٍ: -5

ارسیاتی تصهًرت شهیلی قفمهط    ىًتی لاتل دریافت خًاَدتًد.طزیك سایت آب يفاضالب خزاسان ج مىالصٍ اسدػًتىامٍ ي مستىدات  -6

 گًاَی صالحیت ي ایمىی ي مدارن ثثتیقکپی تزاتز اصل شدٌ(خًاَد تًد ي می تایست ضمیمٍ دػًتىامٍ شزکت در مىالصٍ تاشد.

                         khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 َشیىٍ درج آگُی تؼُدٌ تزودٌ مىالصٍ خًاَد تًد. -7

  هادفتر قرارداد                                                                                                                                                         

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی          

 

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/  خرید و فروش لوازم داربست
بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی

32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

درب ضد سرقت خالقی
خيابان مدرس- نبش مدرس 44
09153614899- 32444080



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 13 شهریور 1395 * شماره 3594

پیام شما

سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیرجند معرفی شد

کاری- در جلسه ای با حضور ناصری فرماندار شهرستان بیرجند و رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سرپرست 
جدید اداره میراث فرهنگی شهرستان بیرجند معرفی شد. در این مراسم حسنعلی فوالدی به عنوان سرپرست اداره شهرستان بیرجند معرفی و از زحمات 

علیرضا نصرآبادی سرپرست پیشین تقدیر به عمل آمد. الزم بذکر است: اداره شهرستان بیرجند در محل خیابان بهشتی 13 راه اندازی شده است.

راه اندازی اولین مجمع خیرین ازدواج در استان
نبود شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان

ثبت  سازمان  آمارهای   - کاری  نسرین 
میلیون   11 از   بیش  می دهد  نشان  احوال 
جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود 
دارند البته این آمار جدا از حدود 1.5 میلیون 
جوان مجرد دیگری است که از سن ازدواج 

گذشته اند یا به دالیلی بعدا مجرد شده  اند.
نشینی  می  که  مجرد  پسران  دل  درد  پای 
و دلیل ازدواج نکردن شان را می پرسی از 
 مشکالت اقتصادی تا سخت گیری خانواده ها
و  کنند  می  گله  دخترها  بودن  پرتوقع  و 
می گویند: مگر می شود در این زمانه، زن 
گرفت؟ ما در تامین مخارج زندگی خودمان 
هم مانده ایم، چگونه مخارج زندگی یک نفر 

دیگر را هم تقبل کنیم؟
اما برخی دیگر معتقدند که می شود ازدواج 
کرد اما بهتر است که قبل از تصمیم گرفتن 
به ازدواج با طرف مقابل آشنا شویم و بعد به 

خواستگاری او برویم.
این در حالی است که دختران این مسئله را 
سو استفاده می دانند و نگرانند که این رابطه 
ازدواج ختم نشود و  به  بیشتر  برای آشنایی 

آسیب ببینند.

چهره همسرم برایم مهم است

حسابداری  لیسانس  فوق  و   ساله   37 رضا 
به  مشغول  مختلف،  چند شرکت  در  و  دارد 
کار است. او هنوز مجرد است و در این رابطه 
کنم  ازدواج  که  خواهد  می  دلم  گوید:  می 
و تشکیل خانواده بدهم. حتی به دوستان و 
با  مناسب  دختری  تا  ام  گفته  هم  آشنایان 

شرایط من معرفی کنند.
وقتی شرایط ازدواج را می پرسم می گوید: 
ازدواج،  از  بعد  ام که  داشته  زیادی  دوستان 
شده  مشکالتی  دچار  مشترکشان  زندگی 
ازدواج از  مرا  این  و  است  پاشیده  هم  از   و 
می ترساند. می خواهم همسرم را با شناخت 

کامل انتخاب کنم. 
کند: من چهره همسری که  بیان می  رضا 
برای  دارد،  اهمیت  برایم  کنم  می  انتخاب 
همین خیلی از دخترهایی که به من معرفی 
می شوند و ظاهرشان به دلم نمی نشیند را 
رد می کنم. شاید یکی از دالیلی که تا االن 

مجرد مانده ام همین باشد.
 

دختران مجرد چه می خواهند؟

  به عقیده دختران مجرد، پسران مسئولیت پذیر
بسیار کم هستند. آنها می گویند نمی توانند 

به راحتی به خواستگارانشان اعتماد کنند.
و  ادبیات   لیسانس  فوق   ، ساله   30 مریم 
خواستگاران  حال  به  تا  گوید:  می  کارمند 
و  پول  بابت  اکثرشان  که  ام  داشته  زیادی 
کارمند بودنم پا پیش می گذارند و این که 
توانسته ام پس انداز خوبی داشته باشم.  اما 
امروز  تا  ساله  پسر 40  بینم یک  وقتی می 
داشته  خودش  برای  اندازی  پس  نتوانسته 
بیان می کند:  او  اعتماد کنم.  باشد، چگونه 
این که همسر من ثروتمند باشد برایم اهمیت 
تا سن 40  اینکه یک پسر  اما  ندارد  زیادی 
اش زندگی  در  مفیدی  کار  چه   سالگی 

انجام داده، خیلی مهم است.
در  فرد  یک  من  نظر  به  است:  معتقد  او 
داشته  گفتن  برای  حرفی  باید  اش  زندگی 
باشد. مثال یا در رشته خاصی درس خوانده 
باشد و خود را از لحاظ علمی تقویت کرده 
باشد یا اینکه در بازار مشغول به کار شده و 
وقتی که یک  اما  باشد.  کرده  درآمد  کسب 
پسر تا این سن، عمرش را به بطالت گذرانده 

باشد برای من قابل قبول نیست.

شغل و مسکن شرط 
الزم برای ازدواج!

محدثه 32 ساله با بیان اینکه در حال حاضر 
داشتن شغل و مسکن، اغلب به عنوان شرط 
الزم برای ازدواج شمرده شده و عمال مانع 
ادامه می شود،  جوانان  از  بسیاری   ازدواج 
و  شغل  میلیون ها  کردن  فراهم  دهد:  می 

مسکن برای این جوانان امکان پذیر نیست.
 وی با اشاره به اینکه مسئوالن و خانواده ها
کنند  پیدا  مشکل  این  برای  راهکاری  باید 
خانواده ها  در  آسان  ازدواج  باید  افزاید:  می 
در  گرایی  تجمل  از  و  شده  سازی  فرهنگ 

این امر پرهیز شود.
 وی خاطر نشان می کند: باید با انجام برنامه های
های  ازدواج  نادرست  های  آیین  فرهنگی 

کنونی از جامعه برداشته شود.

ماه ها برای وام ازدواج 
در نوبت بوده ایم

باالخره بعد از مدت ها که اندکی پس انداز 
ام  عالقه  مورد  دختر  خواستگاری  به  کردم 
سه  از  بعد  االن  ولی  شدیم  عقد  و  رفتم 
برویم.  زندگیمان  سر  به  ایم  نتوانسته  سال 
افزاید: تشکیل  این مطلب می  بیان  با  رضا 
تومان  میلیون ها  نیازمند  ساده  زندگی  یک 
ازدواج،  تسهیالتی  های  وام  است،  هزینه 

پاسخگوی رفع مشکالت کنونی نیست که 
بدویم و  باید دنبالش  ازدواج هم  همان وام 

بانک جوابگو نیست.
چند ماه در نوبت قرار گرفته ایم ولی هنوز 

نوبت مان نشده است. 
به گفته وی شرایط ازدواج به گونه ای شده 
است که اگر مانند دیگران مجلسی باشکوه 

برگزار نشود، مورد تمسخر قرار می گیریم.

مشکالت اقتصادی مهمترین
 دلیل فرار جوانان از ازدواج

یک روانشناس معضالت اقتصادی را  موثر 
گوید:  می  و  داند  می  جوانان  بی  میلی  بر 
وسایل  تهیه  مسکن،  اقتصادی،  مشکالت 
برخی  بیکاری،  سنگین،  مهریه  زندگی، 
مهمترین  از  خانوادگی،  فقر  و  جوانان  از 
ازدواج  تأخیر  در  موثر  اقتصادی  دالیل 

خانواده ها  مالی  فقر  رضایی،  است.  جوانان 
از  را  فرزندانشان  ازدواج  امکانات  تأمین  در 
 عوامل موثر در تأخیر ازدواج دانست و اظهار

می کند: مادی بودن و قوانینی مانند زندانی 
مهریه  پرداخت  به  قادر  که  جوانانی  شدن 
نیستند موجب ترس آن ها از ازدواج می شود.

این  به  جوانان  گرایش  اثر  در  گفته وی  به 
به  بی میلی  و  مجردی  زندگی  فرهنگ، 
درباره  وی  می یابد.  رشد  جامعه  در  ازدواج 
باال  را  ازدواج  سن  که  فرهنگی  مسایل 
می برد، عنوان می کند: مدرن شدن زندگی، 
تزلزل  مجردی،  زندگی  به  جوانان  تمایل 
از  فرهنگی،  مهاجرت  و  سنتی  ارزش های 
رفتن  باال  برای  فرهنگی  دالیل  مهم ترین 

سن ازدواج است.
و  اجتماعی  مسایل  درباره  روانشناس  این 
جوانان  نداشتن  تمایل  موجب  که  اخالقی 
گرایش  کند:  می  بیان  می شود،  ازدواج  به 
جوانان،  تنوع  طلبی  جامعه  گریزی،  به 
مسئولیت گریزی، ترس از طالق و شکست 

در زندگی آینده، ترس از خیانت همسر، رواج 
مردساالری و زن ساالری و رقابت بین آنها، 
مهمترین دالیل اجتماعی هستند که تمایل 
وی  می دهند.  کاهش  ازدواج  به  را  جوانان 
مداخله خانواده ها در زندگی جوانان را یکی 
دیگر از دالیل باال رفتن سن ازدواج دانست 
و می افزاید: اعتیاد برخی از جوانان به مواد 
مخدر نیز موجب ترس بسیاری از دختران از 

ازدواج می شود. 

نصف جوانان در سن ازدواج مجردند

معاون امور فرهنگی ورزش و جوانان استان 
جوان  جمعیت   90 سال  در  اینکه  بیان  با 
عنوان شده  نفر  هزار  در حدود 120  استان 
بین  نکرده های  ازدواج  تعداد  این  از  افزود: 
15-29 سال نصف جمعیت آنها را تشکیل 
می داد که براین اساس نصف جوانان که در 

سن ازدواج بوده اند هرگز ازدواج نکرده اند 
یا ازدواجشان ثبت نشده است. 

قناد خاطر نشان می کند: ورزش و جوانان 
در خصوص ازدواج جوانان کار ستادی انجام 
می دهد و کار اجرایی بر عهده سازمان های 
ابراز  متولی می باشد. وی در این خصوص 
شناسایی  را  جوانان  مشکالت  ما  کند:  می 
برای  مربوطه  سازمان  به  را  آنها  و  کرده 

رسیدگی ارجاع می دهیم. 

راه اندازی اولین مجمع
 خیرین ازدواج در استان

اینکه  با وجود  افزاید:  این مقام مسئول می 
وظیفه ورزش و جوانان کار ستادی است و 
اجرایی نیست ولی در برخی موارد کارهای 

اجرایی انجام داده ایم.
این  او زمانی که مشکل حاد شده  به گفته 
از  سازمان وارد کار اجرایی شده است. وی 
در  استان  خیرین  مجمع  اولین  اندازی  راه 

خصوص یاری جوانان در موضوع ازدواج نام 
برد و می گوید: همیشه خیرین در قالب های 
اقتصادی پیشقدم بوده اند و ما می خواهیم 
ذهن آنها را به مسایل اجتماعی بکشانیم و 
امسال اولین مجمع خیرین ازدواج در مرکز 
تا  سه  در  البته  که  شد  اندازی  راه  استان 
موضوع  این  هم  استان  های  شهرستان  از 
ارائه را  مجمع  این  وظیفه  قناد  داریم.   را 

دوره های آموزشی برای زوجین، الگوهایی 
برای ساخت و ساز و یادگیری الفبای ازدواج 
آگاهی  به  ها  دوره  این  در  افزود:  و  دانست 
پرداخته ازدواج  از  پیش  جوانان   بخشی 

را  آگاهی  بدون  ازدواج  ما  چون  شود  می 
آمیزه های کلی  باید  و  کنیم  رد می  کامال 

را برای جوان مهیا کنیم. 

اختالف سن 5 تا 6 سال برای
 ازدواج مناسب است

وی سن ازدواج را یکی از مالک های مهم 
در ازدواج دانست و افزود: اختالف سن 5- 6 
سال تقریبا مناسب می باشد. معموال توافقی 
سن  به  نسبت  آقایان  سن  بودن  بزرگتر  بر 
خانم ها وجود دارد اما این به عنوان اصلی 
کامال پذیرفته شده محسوب نمی شود چرا 
که سن در مقایسه با سایر فاکتورها می تواند 

معنی شود. 
به گفته وی برخی از خانم ها در جامعه امروز 
مایلند با جنس با اختالف سن بسیار باالتر 
نسبت به خودشان  ازدواج کنند این دختران 
در واقع معتقدند که آن مرد فردی با تجربه، 
دارای مال و منال و دارای پایگاه اجتماعی 
معتقد و  است  ثابت  شغل  دارای  و   باال 

زندگی  در  بیشتری  ثبات  که  شوند  می 
هم  پسران  برخی  البته  و  داشت  خواهند 
چون  پسندند  می  را  باال  سن  با  دختران 
به  که  است  مهم  برایشان  ثروت  و  زیبایی 
یا غلط  اجتماعی درست  آسیب  عنوان یک 

باید بررسی شود.

ابتدا زمین های اطراف باغ رحیم آباد رو گرفتند 
جاده  سپس  کردند.  بنزین  پمپ  به  تبدیل  و 
پس  و  تصرف  استانداری  توسط  باغ  به  منتهی 
ساختمان  بعد  مدتی  شد.  مسدود  سال  چند  از 
مرتفع استانداری موجب شد این باغ از فهرست 
باغ های جهانی خارج گردد. حاال هم که چوب 
میراث  فقط  خورده.  باغ  تمام  به  بنیاد  حراج 

فرهنگی بگه این وسط دقیقا چیکارست؟
937...897
در مورد جوابیه شرکت گاز که گفتند هر مشکلی 
امور مشترکین  با  دارن  گاز  قبوض  ارقام  درباره 
کاری  گفتن  گرفتم  تماس  من  بگیرند  تماس 
که  کسی  چرا  دهید  پاسخ  خواهشا  کرد.  نمیشه 
گاز مصرفیش باالی صد هزار تومان هست هم  
تومان  هزار   3 یا   2 با  بنده  بده.  آبونمان   6500

گاز مصرفی هم باید همانقدر آبونمان بدهم؟
915...598
در روستای رقویی تلفن ثابت نداریم از شرکت واحد 
خبری نیست از گاز خبری نیست از بهداشت خبری 
از آسفالت  یا  تفریحی  امکانات  پارک و  از  نیست 
با  که  دارم  امید  نیست.  خبری  خیابان  و  کوچه 
تالش مسئوالن به این روستای فقیر هم اندکی 
هفتصد  در  روستا  این  اینکه  وجود  با  شود  توجه 

متری مرکز استان است .....
915...168
جمله  از  چهکند  شهرک  مشکالت  عزیز  آوای 
بدون  بلوار   ، خودپرداز   ، بانکی  باجه  نبود 
روشنایی ، نبود زیرگذر عابر پیاده که مجبوریم 
از روی گارد ریل عبورکنیم و جاده خاکی بلوار  

پیامبر اعظم را به گوش مسئوالن برسان
915...744
و  بیمارستان  از  بازمانده  تنها شهرستان  خوسف 
زیرساخت های بهداشت و درمان. مسووالن در 

جذب بودجه تواناتر عمل نمایند. 
915...587
با سالم 
استاندار محترم لطفا سری به روستای ماهمیران 
حتی  ما  افتضاحه  واقعا  مخابرات  وضعیت  بزنید 
نمیتونیم  هم  رو  ضروری  های  تلفن  شماره 

بگیریم .خواهشا به داد ما برسید .
915...743
تا چه زمان ما سپرده گذاران میزان را می خواهید 
و  قاطع  پاسخ  نرسیده  آن  زمان  آیا  کنید  دلخون 

روشن بدهید؟ آخرتی هم وجود دارد
915...739
سالم جناب شهردار. دیوارنویسی چهره شهر را 
بد جلوه می دهد خصوصًا پارک توحید، خیابان 
باران،  تمنای  مفتح،  بلوار  نبوت،  فتح،  توحید، 

رحیم آباد و ... لطفًا فکری کنید...
915...686
واقعا تاسف می خورم که بدون اطالع ساعت 5 
صبح ماشین منو 4 نفری به زور هدایت به وسط 
خیابان کردند جهت بریدن درختان و ماشین رو 

همونجا رهاکردن ...
915...474
دست  واقعا  رانندگی  و  راهنمایی  مسئوالن 
ماه   2 از  بیش  پالک  بدون  خودرویی  مریزاد! 
این که  تردد می کند! مثل  شده است در شهر 

قانون برای همه یکسان نیست.
936...668
آوا جان ناپرهیزی نکن نمی دونی نباید از آقای 
... انتقاد کنی هر کی تا به حال به ایشون نقدی 

کرده یا برچسب ضد انقالب خورده یا نفوذی
915 ... 213 
چرا شهرداری فکری به حال ایجاد فضای سبز و 
نظافت سایت کویر تایر و بلوار میالد برنمیداره که 
شده بوته زار و آشغال چرا جوی آب ارکیده 12 و 
کنار گذر پیاده رو ها به حال خودش رها شده و 
هیچ اقدامی نمیشه به جای پاسخ اقدام شود لطفا...
936...129
سالم ، لطفا شهرداری محترم آسفالت مهرشهر 
همچنین کوچه های خیابان ولیعصر را در دستور 

کار قرار دهند .
915...324

سالم آوا از مسئوالن بپرسید این 3 میلیارد تومان 
اعتبار و ... به  کدام مساجد تعلق می گیرد مسجد 
استان  فرمانداری  جنب  جواداالئمه  حسینیه  و 
سرویس  فاقد  و  نداشته  دولتی  کمک  تاکنون 

بهداشتی، کشتارگاه و سالن و... 
915...128
اضافه  گیرهای  سرعت  آوری  جمع  خاطر  به 

تشکرمی شود. 
938...758
بازار  چهارشنبه  روشنایی  پروژکتورهای  ظاهرا 
تا   19:30 ساعت  از  چون   ، دارد  تزیینی  جنبه 
از  کدام  هیچ  بودم  بازار  چهارشنبه  من   20:30

پروژکتورها روشن نشد یا روشن نکردند.
915...778
به  و  بیاد  کسی  میرسه  روزی  نمیدونم  سالم 
های  اتوبوس  کیفیت  بی  و  نابسامان  وضع 
کولر  گرما  این  تو  کنه؟؟  رسیدگی  امیرآباد 
صندلی  روز  یه  ندارن،  بخاری  زمستان  ندارن، 
چرا؟؟  میگیم  نداشت.  شیشه  امروزم  خرابه  ها 
مسئوالن میگن جزو حومه هستین . کرایه باال 

میره امکانات صفر میشه. آیا این انصافه؟!
915...320
در  رومه-زهری  روستایی  راه  آسفالت  بابت 
تشکر  محترم  مسئوالن  از  نهبندان  شهرستان 

و قدردانی می نمائیم. 
915...736
سالم خدمت شهردار محترم مهرشهر. با نزدیک 
شدن به فصل باران و گل و الی باید تشکر کرد 
خدا  حر  خیابان  های  کوچه  کشی  جدول  بابت 
حر11هم  مورد  در  رو  لطفتون  نظر  لطفا  قوت 

داشته باشید.
915...151
که  استان  گاز  شرکت  و  استاندار  جناب  از  سالم 
عنایت فرمودند شهر قهستان درخش ما را با روشن 

شدن مشعل گاز منور کردند تشکر می نمایم .
915...965
ها  ارگان  تمام  تاکسیداران  بحال  خوش  سالم. 
آژانس  راننده  دو  یا  یک  کنند.  می  حمایتشان 
یک نفر مسافر جابجا کرده نامه اخطار به تمام 
آژانس ها حمایت  از  آژانس ها دادن. حاال کی 
شغلشان  ها  راننده  از  درصد   90 کرد  خواهد 
رانندگی در آژانس هست که درآمدشان ناخالص 
ساعت   13 با  تومان  هزار  تا400   300 ماهی 
درصد   50 که  باشد  می  آژانس  در  رانندگی 
ملیون  ماهی یک  که  اند  بازنشسته  یا  شغله  دو 
مسئوالن  حاال  دارند.  درآمد  خالص  ای  خورده 
چر آژانس ها یا راننه دهای تمام وقت را حمایت 
تا مجبور نشوند در شهر مسافرکشی  نمی کنند 

کنند؟ هر دوشغلشان خدمات هست
915...929
شب   1 نارنج  خیابان  های  المپ  چرا  سالم، 
لطفا کوچه،  تاریکه  خیلی  است؟  خاموش   ها 

سریع تر اقدام کنید.
915...951
سالم لطفا جناب شهردار وضع فلکه پمپ بنزین 

معصومیه ورودی شهر رو سامان دهید
915...610
در  فیلم مستندی که از شبکه تماشا پخش شد 
ارزش  آفریقا!  مردم صحاری  گفت  متن  گوینده  
فضای سبز و درخت را فهمیده اند امیدوارم روزی 
ما هم  ؟!  فرهنگی  و مسئوالن شهر  مردم  برسد 
ارزش درخت و فضای سبز را درک کنند و به بهانه 
های مختلف درختان شهر و باغ ها را نابود نکنند.
939...085
سجادشهر  در  واقع  اندیشه  خیابان  های  کوچه 
نظافت  شهرداری  توسط  بار  یک  ماه  سه  هر 
می شود لطفا به موضوع نظافت شهری نظارت 

بیشتری داشته باشند
915...879

آگهی مزایده امالک مرحله اول     تاریخ انتشار: 1395/06/13
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد یک واحد از امالک و مستغالت مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 95/06/06 الی 95/6/21 همه روزه از ساعت 
8/30 صبح لغایت 14/30 به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان غفاری- خیابان یاس- پالک 

45 و یا به پورتال استانداری خراسان جنوبی به نشانی www.sko.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس: 056-32341280-81
اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل ضمانت نامه تضمینی یا چک تضمین شده یا فیش واریزی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده و تکمیل آن همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است.بازگشایی 

پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی سه شنبه مورخ 95/6/23 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد. شرایط فروش ملک به صورت نقدی خواهد بود.
پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش  و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. هزینه محضر )حق الثبت، حق التحریر و انتقال( به عهده خریدار می باشد. اخذ اطالعات از دفتر مزایده و بازدید از امالک 
الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود. هزینه های برگزاری مزایده به عنوان هزینه های مزایده نقداً از برندگان دریافت خواهد گردید. سازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است. متقاضیان می بایست فرم مربوط به شرکت در مزایده را دریافت و پس از مطالعه نسبت به تکمیل آن با پذیرش مفاد و مندرجات اقدام نمایند.

قیمت پایه )ریال(میزان مالکیتنوع ملک کاربریاعیان مترمربعآدرس قطعه پالک ثبتیردیف

1002/150/000/000 درصدتجاری68/40مشهد، خیابان آبکوه بین آبکوه 1 و 3  ساختمان 209، طبقه 4 واحد شماره 19

توضیحات: استفاده اشتراکی از راه پله به مساحت 10/20 مترمربع و راهروها به مساحت 29/96 مترمربع و آسانسور و عرصه استیجاری به مساحت 16/42 مترمربع به صورت مشاع از کل 172/50 مترمربع پالک ثبتی 12522 
فرعی از باقیمانده 4294 فرعی از 5 اصلی بخش 9 از سرده و سعدآباد موقوفه گوهرشاد آغا حد حاصل فلکه سعدآباد و پمپ بنزین

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/33/14
)نوبت اول(      دستگاه مناقصه گذار:

  اداره کل راهداری و  حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدید االحداث پایانه مرزی 
ماهیرود )میل 78( به صورت حجمی
نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95/6/13 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1395/6/17
مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 95/6/18 تا ساعت 9 صبح چهارشنبه 1395/6/31

زمان و محل قرائت پیشنهادات: چهارشنبه 1395/6/31 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات  اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

محل دریافت و برگشت اسناد: بیرجند - خیابان غفاری- نبش غفاری 25 - اداره منابع انسانی 
پشتیبانی و رفاه 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال به صورت ضمانت بانکی، فیش واریزی 
می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های سانترال 9-32342137 داخلی 219 ، واحد بازرگانی 
 http://iets.mporg.ir 32342072 و یا به سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس

مراجعه نمایید.
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جایگاه ایران در رنکینگ جهانی کیفیت خودرو

ایسنا - نتایج ارزیابی ها نشان دهنده جایگاه پایین ایران در رنکینگ جهانی کیفیت اولیه خودروهای تولیدی در جهان است. صنعت 
خودروی ایران حتی جایگاهی پایین تر از صنعت خودروی نوپای چین دارد. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 
در میان شش کشور مورد بررسی، ایران جایگاه آخر را از نظر میانگین کیفیت اولیه خودروهای تولیدی به دست آورده است.

اساسا همه ما یه حس درونی آریایی داریم 
که باعث میشه در هر موقعیت اجتماعی و 
مالی و ... که هستیم از اون جایگاه راضی 
نباشیم یا اصطالحا »ناله« کنیم غر بزنیم.

هلدینگ  بزرگترین  عامل  مدیر  طرف 
همینجوری  عروسی  تو  کشوره،  نفتی 
ازش  گیره،  می  پوست  خیار  داره  که 
خوبه؟«  بار  و  کار  خبر؟  »چه  پرسی  می 
بالمون  و  دست  تو  پول  بابا!  نه   « میگه 
ماه هر  ای  باریکه  آب  یه   نیست. 

می چکونند تو کارت بانکیمون. از خروس 
به  تا بوق سگ جون می کنیم هیچ  خون 
هیچ.« حاال خیاره رو هم داره سق میزنه و 
ناله می کنه. یا طرف مثال بزرگترین نقاش 
تو  روز  هر  مملکته،  نویسنده  یا  بازیگر  یا 

اینستاگرامش می نویسه:
» هر روز می میرم
هر روز می شکنم
هر روز می گریم

روزها تکراریست یا افعال من ؟!
که  روز  اون  انگار  ... کال  این  از  ام  خسته 
ا...  خلق  بین  رو  لذت  و  خوشی  داشتند 
یه  رو  ایرانیا  ما  مال  کردند،  می  تقسیم 

سلفون »ناله« کشیدن روش.
انگار  باز  باشیم  بهترین موقعیت هم داشته 

ته دلمون راضی نیست، همچین از ته دل 
با دل خوشی هامون کیف نمی کنیم.

یعنی شما یک ربع تو تاکسی بشینی، راننده 
سیاستمدارها  و  خودش  های  بدبختی  از 

میگه، بعد معلمی که عقب نشسته از میزان 
قسط  و  حقوقیش  فیش  کسورات  افزایش 
نشسته،  وسط  که  دکتری  میگه.  وامش 

محترم  جامعه  به  توهین  و  احترامی  بی  از 
ها  پزشک  اینکه  و  میگه  کشور  پزشکان 
»توشون خودشون رو کشته، بیرونش مردم 
از  رو.« اون طال فروشه صندلی عقب هم 

کاهش نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار میگه و 
توضیح میده که »درسته که ما چندتا ویال 
ریم  دفعه می   ۱۰ و سالی  داریم  تو شمال 

سفر خارج از کشور اما چه فایده، همه اش 
شب ها نمی تونیم کپه مرگمون رو بذاریم، 
مغازه  از  رو  طالهامون  داریم  استرس 
ندزدند.« یعنی یه جوری ناله می کنند که 

شما که صندلی جلو نشستی دلت می خواد 
حاال که دل ها آماده است بشینی تا صبح 

براشون ناله کنی و غر بزنی.

و  گل  مملکت  چیز  همه  بگم  که  نه  حاال 
بلبل هم  و  اگه گل  اینه که  اما بحث  بلبله 
مربوط  فقط  این  نالیم.  می  ما  بازم  باشه 
یک  کافیه  شما  ها.  نیست  عادی  مردم  به 
دنبال  رو  خودمون  ملی  رسانه  ساعت 
فقط  خواهشا  اما  سختتونه  دونم  می  کنی. 
رو یک  شبکه  کنید.  تحمل  ساعت   یک 

می زنی، می بینی آقای نوبخت معاون رئیس 
 جمهور داره می ناله، شبکه دو رو می زنی

مجلس  نماینده  ویژه  گفتگوی  بینی  می 
اومده، داره می ناله، شبکه سه رو می زنی 
عادل فردوسی پور داره می ناله، شبکه ۴ رو 
می زنی می بینی مدیر شبکه چهار با تعجب 
اصال باورت نمیشه این شبکه رو واسه دیدن 
سفره  ساعت  دو  شینه  می  کردی،  انتخاب 

دلش رو برات باز می کنه و می ناله.
می زنی شبکه نسیم، مهران مدیری از اول 

تا آخر برنامه می ناله. 
اساسا ما یه جوری بار اومدیم که سختمونه 
شده  همین  زندگی.  از  ببریم  لذت  درست 
ملت تا  کردند  عادت  هم  مسئوالمون   که 

لغوش  یا  ببرند  لذت  چیزی  از  خوان  می 
 می کنند یا فیلتر. خالصه این روز ها همه

می نالند شما چه طور؟!
منبع : برترین ها

این روزها همه می نالند، شما چطور؟!
مناسبت ها

13 شهریور ، روز تعاون 

و  رشد  تحقق  در  تواند  می  همکاری  و  تعاون 
بدیهی  کند.  ایفا  سزا  به  نقشی  جامعه  شکوفایی 
است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت وهمدلی 
در جامعه خالقیت ها پدیدار می گردد و جامعه از 
آسیب دشمنان مصون می ماند. تعاونی ها، واحدهای 
به صورت  ای هستند که  ویژه  اقتصادی  کوچک 
مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و 
جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند 
و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی ها، 
سازمان هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا 
و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین 
المللی تعاون اداره می شوند. از آن جاکه تعاونی ها 
در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به صورت گسترده به آن 
پرداخته شده است. اصل ۴۴، مهم ترین اصلی است 
که در قانون اساسی در مورد تعاونی ها آمده است 
که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  نظام  گانه  سه  های 

ایران معرفی می کند.

روز بزرگداشت ابوریحان بيرونی

۱3 شهریور، روز بزرگداشت ابوریحان بیروني است. 
ابوریحان محمد بن احمد بیروني از دانشمندان بزرگ 
ایران در علوم حکمت و اخترشناسي و ریاضیات و 
تاریخ و جغرافیا - در سال 362 هجري قمري در 
اطراف خوارزم متولد شد و به این خاطر به بیروني 

یعني خارج از خوارزم معروف شده است. ابوریحان 
بیروني البته یک  فیلسوف  رسمي  که  داراي  روش  
خاص  فلسفي  باشد، نبود، اما  داراي  آگاهي  عمیق  
در  که   بسیاري   اشارات   از  امر  این   و  بوده   فلسفي  
ضمن  کتاب هایش  به  چشم  مي خورد، مسلم  مي شود.

 آخرین وضعيت پروژه سينمایی
 »کوروش کبير«

مسعود جعفری جوزانی از آغاز پیش تولید پروژه 
گزارش  به  داد.  خبر  کبیر«  »کوروش  سینمایی 
جعفری  مسعود  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
آخرین  خصوص  در  سینما  کارگردان  جوزانی، 
گفت:  کبیر«  »کوروش  پروژه  ساخت  وضعیت 
حال  در  بزرگی  گروه  اتفاق  به  معتمدی  دکتر 
انجام »آرت بوک« هستند که رو به اتمام است. 

وی افزود: تابلوهای فراوانی از آن فضا و قصرها 
درست شده که سه بعدی می شود. با این تفاسیر 
به  اردیبهشت  پایان  تا  بوک  آرت  می کنم  فکر 
فیلم  این  لوکیشن  درباره  جوزانی  برسد.  پایان 
سینمایی گفت: از سویی در حال تصمیم گیری 
تا شهر  استانی هستیم  یا  و  انتخاب شهر  برای 
کدام  ببینیم  باید  بسازیم.  جا  آن  در  را  پارسه 
کار  این  انجام  در  تواند  بقیه می  از  بیشتر  شهر 

به ما کمک کند.

صادرات سيرابی به ویتنام!

تیر  به  منتهی  ماه   ۴ در  گمرک  آمار  طبق 
سیرابی  کیلو  هزار   ۱۰۸ از  بیش  جاری  سال 
باشگاه  گزارش  به  است.  شده  صادر  ویتنام  به 
منتهی  ماه   ۴ در  گمرک  آمار  طبق  خبرنگاران، 

به تیر سال جاری 2۸7 تن سیرابی به کشورهای 
است.  ویتنام صادر شده  و  پاکستان،هنگ کنگ 
این حجم از صادرات ارزش دالری ۴۸5,3۱3 و 
ارزش ریالی ۱۴,729,۰9۸,59۰ را برای کشور به 

همراه داشته است.

سگ ها حرف هایتان را درک می کنند!

 طبق مطالعات جدیدی که در مجارستان انجام شده، سگ ها
کلماتی که می گوییم و لحن بیانشان را درک می کنند. مجله 
علوم به تازگی پروژه ای منتشر کرده که توسط محقق »آتیال 
آندیکس«  انجام شده است. در این پروژه فهمیده شد که سگ 
ها شبیه به انسان ها گفتار را درک می کنند، آن ها مثل ما کلمات را با نیمکره چپ مغزشان پردازش و با نیمکره 
راست سخن و لحن آن را درک می کنند. سگ ها نه تنها آنچه که می گوییم را از چگونگی بیان آن جدا می کنند، 
بلکه می توانند آن ها را با هم ترکیب کنند تا تفسیر درستی از معنای واقعی کلماتی که بیان می شوند به دست آورند.

قدیمی ترین فسيل جهان کشف شد

ترین  قدیمی  کشف  به  موفق  استرالیایی  شناسان  زمین 
شناسان  زمین  مهر،  گزارش  به  اند.  شده  جهان  فسیل 
استرالیایی در صخره های گرینلند موفق به کشف فسیلی 
شده اند که نشان دهنده زندگی در دوران باستان است و 
می تواند قدمتی سه میلیارد و 7۰۰ میلیون ساله داشته باشد. با ارزیابی های انجام شده مشخص شد که این 
فسیل قدیمی ترین فسیل جهان است و می تواند درک دانشمندان را نسبت به مبدا حیات تغییر دهد. این فسیل 
به نوعی نشان دهنده شروع تکامل حیات بر روی زمین تقریبا بعد از بمباران کره خاکی توسط سیارک ها است.

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

09151647069   نوگيـدری

32253199 -32255257
قاليشویی خاوران

رتبه یك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تکمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پکیج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصیلی رایگان * طرح مدیر برنامه

آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با کلیه ادارات و سازمان ها

مدرسان شریف 

باتخفیفات ویژه و اقساط دلخواه

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و10        32229666

حراج          سوپر بزرگ پامچـال         حراج 
پوشک مولفیکس       7900    تومان

پوشک مولفیکس تعداد زیاد   25000       
پوشک مای بی بی    7900  

پوشک مای بی بی تعداد زیاد   18800
پوشک کانفی   7800

پوشک کانفی تعداد زیاد     25000
پوشک تاتی     5400
.............................................

پنیر توریس بزرگ   2700   
پنیر صباح 400 گرم    3300   
پنیر پالود 400 گرم    3300   

خامه پالود    1900
...........................................

تن 180 گرم تحفه و اویال   4500  
ماکارونی 700 گرم زر و بن ساله    2000  

........................................
دستمال کاغذی 300 برگ         1500

مایع 4 لیتری دستشویی و ظرفشویی لطیفه       
   8500
................

رب شاداب       3500  
رب تارا      2500  

آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، سوپر پامچال
 32444436

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.

کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی
تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد

ایزوگام  شفيعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

محالتی - بين توحيد و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی و رفع بوی نامطبوع، ترمیم کف سرویس ها 

با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158346779 -09158626228

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253
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صبح شنبه بخیر /  امروز همان روز است، پس دست به کار شوید !

شنبه * 13 شهریور  1395 * شماره 3594

آیه روز  

تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، به خودمان باز می گردد و بازتابش 
آنها را در زندگی خواهیم دید. زلزال آیه ۷

حدیث روز  

زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است که نُه جزء آن در کناره گیری از مردم و یك جزء آن 
در خاموشی است. امام رضا )ع(

گر شرم همی از آن و این باید  داشت
پس عیب کسان زیر زمین باید  داشت 
ور آینـــه  وار نــیك و بــد بنــمائـی
چون آینــــه روی آهنیـن باید داشت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

صبور باشید

موارد زیر را برای افزایش صبر و سعه صدر در برنامه 
های خود قرار دهید: 1- با خود عهد ببندید که هیچ 
گاه و در هیچ شرایطی اقدام به حرف های نابجا و 
برخورد تند و تصمیم گیری عجوالنه نخواهیدکرد و 
برای تخالفات خود نیز جریمه مناسب که تنبیه کننده 
است در نظر بگیرید 2- اگر در برخی موارد سریع 
سخن گفتید و عجوالنه تصمیم گرفتید و رفتار نابجا 
از شما سرزد سریع خود را سرزنش وحتی در لفظ 
اظهار پشیمانی نمایید و وعده ها و قولی که با خود 
داشتید را در ذهن خویش حاضر سازید 3- ذکر»ال 
حول و ال قوه اال باهلل« را زیاد بر زبان جاری سازید 
و سوره والعصر را زیاد بخوانید 4- به هنگام احساس 
عصبانیت، سریع تغییر وضعیت دهید و از آن محیط 
دور شوید مثاًل اگر در منزل این حادثه رخ داد لباس 
پوشیده و منزل را ترک کنید 5- در هنگام عصبانیت 
اگر ایستاده اید بنشینید و اگر نشسته هستید بخوابید 
6- وقتی که با امور عصبانیت آفرین مواجه هستید 
برای مدتی )حدود 10تا 15 دقیقه( راه دریافت های 
حسی خود را سد سازید مثاًل جلوی گوش خود را 
بگیرید و چشمان خود را ببندید و سر خود را پایین 
اندازید تا دریافت های عصبانیت راتحت کنترل شما در 
آیند و موجب تحریك بیشتر شما نشوند ۷- اگر رفتار 
و یا صفتی که در شخصی هست موجب عصبانیت 
شما شده است آن رفتار را شوخی تلقی کرده و به 
شکلی خود را از تیررس آنها دور در نظر بگیرید یعنی 
به گونه ای از مخاطب قرار گرفتن خویش در برابر 
رفتارهای دیگران پرهیز کنید مثاًل از مشاهده کسی که 
فحش می دهد با خود بگویید مخاطب او من نیستم.

احساس همدردی

خیابان  ر  د  ای  برگه 
روی  بر  و  شده  نصب 
نوشته  جمله  این  آن 
شده بود: مبلغ 20 هزار 
تومان را گم کرد ه ام و 
ارم  د  نیاز  آن  به  خیلی 
زیرا هزینه زندگی ام را 
کسی  هر  لطفاً  ندارم، 
پیدا کرد به آدرس زیر بیاورد چون شدیداً به آن نیاز د ارم. 
شخصی برگه را می بیند و مبلغ 20 هزارتومان از جیبش 
بیرون می آورد و به آد رس می برد. می بیند پیرزنی ساکن 
منزل است. شخص پول را تحویل میدهد، پیرزن گریه می 
کند و می گوید شما نفر د وازدهمی هستید که آمدید و ادعا 
میکنید پولم را پیدا کرد ه اید. جوان لبخندی زد و به سمت 
میکرد،  گریه  که همچنان  پیرزن  کرد،  خروجی حرکت 
گفت: پسرم، برگه را پاره کن، چون من، نه آن را نوشته 
ام و نه سواد نوشتنش را د ارم، احساس همدرد 
ی شما با من، من را دلگرم و به زندگی امیدوار 

کرد و این بزرگترین خیر دنیا برای من است.

برای یك شروع خوب هیچ وقت دیر نیست. 
از  بخشی  عادت  حسب  بر  هم  شما  حتما 
کارهایتان و یا شروع یك کار جدید را به اول 
هفته موکول کرده اید؛ امروز همان روز است 
پس بهتر است دست به کار شوید تا هفته ای 
موفق را آغاز کنید. همه می دانیم که برای 
شروع یك فعالیت جدید و شروع کارها هیچ 
وقت دیر نیست اما اغلب عادت کرده ایم آن 
را به شروع هفته یا شنبه موکول کنیم، امروز 
درنظر  آغاز  برای  که  است  ای  شنبه  همان 
گرفته ایم، پس بیایید شروع کنیم. در ادامه 
با ما همراه باشید تا 11 راز برای شروع یك 

هفته موفق را با شما در میان بگذاریم:

1 - برنامه ريزي کنید:
یك دفترچه تهیه کنید و اولویت های هفته 
را در آن یادداشت کنید هر کاری که انجام 
شد و یا هرقرار مالقاتی را که انجام دادید 
قلم  از  چیزی  شوید  مطمئن  تا  بزنید  تیك 

نیفتاده است.

2 - وقت بگذاريد:
برای انجام هر کار، ساعتی را تعیین و برآورد 
کنید آن مسئولیت یا کارتان چقدر طول می 
کشد به این ترتیب خودتان را موظف خواهید 

کرد در اسرع وقت به انجام امور بپردازید.

3 -  استراحت و تفريح را فراموش 
نکنید:

را  وقتی  محوله  های  کار  انجام  بر  عالوه 
در  زمان  گذراندن  و  استراحت  تفریح،  برای 
زمان  این  دهید؛  اختصاص  عزیزانتان  کنار 
انگیزی  در سطح شگفت  را  انرژی شما  ها 

افزایش خواهد داد.

4 - مشورت کنید:
قبل از انجام هر کار مهمی که احساس می 
کنید چندین راهکار مختلف برای تحقق آن 
کنید  مشورت  متخصص  بایك  دارد  وجود 
به این ترتیب از اتالف وقت و انرژی پیش 

گیری خواهید کرد.

5 - به برنامه تان عمل کنید:
های  ایده  ایم  کرده  عادت  ما  از  بسیاری 
خوب و مبتکرانه را به خاطر ترس از نتیجه 
در جایی از ذهنمان ذخیره کنیم اما آنجا به 
هیچ کارمان نخواهد آمد مگر این که سعی 
کنیم آن ها را تجربه کنیم. پس سعی کنید 
به برنامه ای که درنظر گرفتید عمل کنید و 

آن را به تاخیر نیندازید.

6 - مثبت انديش باشید:
برای موفقیت در شروع یك هفته کاری نگاه 
مثبت و پر انرژی به کارها و آنچه پیش رو 
دارید می تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد.

7 - گروهي کار کنید:
از خودخواهی پرهیز و تالش کنید در شادی 
ها و موفقیت هایتان دیگران را هم دخیل 
کنید. همیشه به فکر این نباشید که خودتان 
هت  جای  به  گاهی  چند  از  هر  بزنید  گل 
تریك به فکر این باشید که پاس گل بدهید 

این کار نه تنها محبوبیت شما را در محیط 
کار افزایش می دهد بلکه انرژی تان را چند 

برابر می کند.

8 - خطاپذير باشید:
وقتی کار اشتباهی انجام دادید بدون بهانه آن 
را بپذیرید و اگر الزم دیدید عذرخواهی کنید 
گاهی تعصب بیش از حد به روی یك ایده یا 
تصمیم باعث می شود که کل ماهیت کارتان 

زیر سوال برود.

9 - از درگیري بي مورد پرهیز کنید:
مسائل  سر  بر  هرگاه  که  نیست  این  منظور 
پیدا  نظر  اختالف  تان  همکاران  با  کاری 
کردید پا به فرار بگذارید یا این که هر چه 
آن  مقصود  بلکه  بپذیرید  گویند  می  ها  آن 
صحیح  مواضع  بر  اینکه  عین  در  که  است 
خودتان اصرار می کنید از بحث های بیهوده 

و پرداختن به حاشیه بپرهیزید.

10 - راه راست را انتخاب کنید:
همیشه میانبرهای غیر قانونی یا به اصطالح 
راه های دور زدن برخی مشکالت به ذهن 
خطور می کند و بعضا ممکن است وسوسه 
شویم که کاری خالف عرف و اخالق انجام 
دهیم تا موفقیت بیشتری به دست آوریم اما 
امتحان  از  که  است  این  شما  به  ما  توصیه 
کردن این روش ها یا فکر کردن به آن پرهیز 
کنید چراکه اگر در ظاهر هم موفق شوید در 
پیش وجدانتان شکست خورده و بی ارزش 

خواهید بود.

11 - به خدا توکل کنید:
اول و آخر این برنامه ریزی یك اصل مهم 
است و آن این که به خدای بزرگ اعتماد 
را می  ما  بهتر صالح کار  او  بدانید  و  کنید 
داند. اگر به آنچه می خواستیم رسیدیم باید 
شکرش را به جا آوریم و اگر به آنچه می 
خواستیم نرسیدیم باز هم باید شکر کنیم و 

به حکمتش رضایت دهیم.

عارفانه روز

خدا میگوید: قبل از خواب دیگران را ببخش 
و من قبل از اینکه بیدار شوید 

شما را بخشیده ام ... 

هر گاه خبر های بد را به عنوان یك نیاز 
به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید،

 شما از آن شکست نخورد ه اید بلکه از آن 
چیزهای تازه آموخته اید ...

آرزوهای زندگیـمان را 
به اهـد اف زند گـیمان تبدیل کنیم 
تا برای رسید ن به آنها تالش کنیم 

نه اینکه فقط د عا کنیم !

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست.
به سوی نور که باشی؛

سایه ها در پس تو اند ...

طراح: نسرین کاری                        

شیرازی-  غذای  افقی:1-  افقي: 
موقعیت  دارای  که  کشوری 
الملل باشد  ممتازی در روابط بین 
2- لگام- تشویش- پرگو می زند 
یا  شاعر  زبان-  چرب  قرابت-   -3
زنان  از  دونده-  عدد  نویسنده 4- 
شاهنامه- کارهای عام المنفعه 5- از 
دوره  آلمانی  ربطی- حکاک  افعال 
نوزایی- ابزار بنایی 6- بدکار- آمال 
کوهنوردان- کار بزرگ و قابل توجه 
۷- اثر عارف قزوینی- آویز ساعت 
دیواری- داخل 8- کبکی از راسته 
ماکیان سانان- برآمدگی کوچك و 
سفت که بر اثر فشار روی انگشتان 
تا  آید- وقت 9- دو  به وجود می 
الف- نمك نشناس- آرام و بدون 
دغدغه 10- از ملزومات فالگیری- 
شهری   -11 خبره  پیکار-  رزم، 
روستای  شهر  زنجان-  استان  در 
تاریخی کندوان- مادر وطن -12- 
شباهت  پسوند  زیبا-  گلی  ماما- 
13- صدمه، کوب- دیدار از اماکن 
متبرکه- اسم دخترانه 14- حرف 
نداری- اصطالحی در عروسی- فلز 

سخت 15- رنگ آبی تیره- زباله 
در  خرس  این   -1 عمودي: 
چین زندگی می کند- همان تاتار 

روزه   - حسرت  سزاوار 2-  است- 
متصل  ماده   -3 ما  قاره  گرفتن- 
هتل  راهرو  آب-  نیازمند  کننده- 
بین  فرودگاه  دهنده-  ندا   -4
مرج 5-  و  هرج  اوکراین-  المللی 
ای  میوه  هم-  سر  پشت  سرشار- 
در خدمت ترشی و مربا- مساوی 
رنگ  وعظ-  کرسی  روشن-   -6
هیکل،  دوز-  پوستین   -۷ نفرت 
کالبد- بانو 8- انباری پر از تمایل ها، 
آرزوها و خاطرات خارج از دسترس 
که بر اندیشه ها و اعمال تأثیر دارند 

9- نخستین مهره گردن- سوراخ 
الکتریسیته   -10 رخنه  الستیك- 
خدای   -11 ثروت  نر-  مقابل   -
مصر باستان- دایی شیرازی- نقل 
کسی-  از  خبر  یا  سخن  کننده 
خوک آبی 12- چند قبیله- قشر و 
پوسته- کشور باستانی 13- مخلوط 
میوه  گرم-  نیمه  آب  آمیخته-  و 
تابستانی 14- خواب خوش- دشنام 
نوبت  به  اند  گفته  قدیم  از  گو- 
15- خاک متبرک- همدم- خسته 

و ناتوان.
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کسورعیسانشرتخا1
بالودوولودراو2
اروشمناخایرس3
بقلمتسرتمهت4
فهنحصهمیلوما5
سملادپعمشرهق6
نشجسیرتامرسای7

جیاتننورالتبا8
امرگبیرفلدنان9
نیوهراهایگدو01
یهتلزنمرازسس11
وراناقوناقا12
هپککاراسلمیر13
دیلکسویررباوا14
یراویدراچعونمم15

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

تجربه کنید.   09158668002

40 ساعت آب از چاه مرحوم غالمحسین 
علیزاده واقع در روستای مولید با حدود 

دو هکتار زمین زراعی به همراه 300 اصله 
زرشک به ثمر رسیده به فروش می رسد. 

)40 کیلومتری بیرجند بخش القورات(
فی: کارشناسی   09152678983

واگذاری فروشگاه کیف و کفش 
در بهترین نقطه خیابان مدرس

 با پروانه کسب و 4 سال
 سابقه و مشتری ثابت
 09308282846

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

 بین مدرس 11 و  13 - جنب گالری گلستانی
 09151601033 - حمیدی فرد

32237566 -09154402078 

گالری رویال   فروش و اجرا و طراحی
تزئینات داخلی ، کاغذ دیواری ، پارکت ، کفپوش ، کناف

باالترین کیفیت         نازل ترین قیمت
با اقساط 12ماهه تا 36 ماهه برای نظامیان )ارتش(

رستوران با موقعیت عالی و فروش باال با کلیه 
تجهیزات با قیمت استثنائی )قابل معاوضه با 
ماشین( واگذار می گردد. 09031553297

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

فروش زمین به متراژ 270 متر + 
فونداسیون و نقشه شمالی واقع در 
رقوئی ، میالد 5    09158650589

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

لوازم خانگی ، فرش ، گاز، یخچال، 
کابینت و ... کامل 

به  قیمت 7000000 تومان  
به فروش می رسد.
09383463507

فروش کالته با 10 هکتار زمین + 
چشمه آب و لوله کشی قطره ای
 600 اصله درخت پسته + 50 
درخت عناب + 30 درخت انار 
واقع در یک کیلومتری خوسف

09153617047

به یک همکار خانم )منشی( 
در یک مرکز درمانی

 برای شیفت عصر نیازمندیم.
09151638004

32436554

استخدام مربی با رشته تحصیلی 
روانشناسی یا علوم تربیتی با سابقه 

کار و مربی زبان با رشته مرتبط 
جهت کار در مهد کودک نیازمندیم 
09125395304 - 32433110

برق کشی و نورپردازی داخلی و منا

)نمونه کار: ساختمان رویال
 معلم 13(

09358031766 - الوندی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

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

   کاظمی - خرم نژاد

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658
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جعفری نایب قهرمان دو و میدانی نوجوانان کشور شد 

احمد جعفری ماهوک در ماده هزار و 500 متر این ماراتن ملی با رکورد 
چهار دقیقه و 15 ثانیه موفق به کسب نایب قهرمانی شد و مدال نقره 
را بر گردن آویخت و عبدالرحیم درزاده از سیستان و بلوچستان رتبه 
نخست رقابت ها را کسب کرد. به گزارش فارس، همچنین جعفری در 
ماده 800 متر دو و میدانی نوجوانان کشور به رقابت پرداخت که مقام 
پنجم این رقابت ها را بدست آورد. وحید رمضانی، دیگر نماینده خراسان 
جنوبی در مسابقات دو و میدانی نوجوانان کشور بود که رتبه پنجم ماده 
110 متر بامانع این ماراتن ملی را از آن خود کرد. در این مسابقات از 
خراسان جنوبی هفت دو و میدانی کار به رقابت پرداختند که سرپرستی 
و  دو  مسابقات  است؛  گفتنی  داشت.  عهده  بر  صادقی  صابر  را  تیم 
میدانی نوجوانان پسر کشور با حضور بیش از 300 دو و میدانی کار از 
32 استان کشور به میزبانی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

اعزام دختران استان به فستیوال فوتبال کشوری

نایب رئیس هیأت فوتبال خراسان جنوبی از اعزام تیم بانوان زیر 13 سال 
استان به فستیوال کشوری خبر داد و گفت: دومین فستیوال فوتبال دختران 
زیر 13 سال خراسان جنوبی در بیرجند با شرکت 50 ورزشکار برگزار شد. 
به گزارش فارس، زهرا رضایی افزود: در این فستیوال 50 بانوی نونهال و 
نوجوان فوتبالیست از شهرستان های بیرجند، طبس، فردوس شرکت داشتند 
و در دو کارگاه آموزشی با آخرین اطالعات علمی و عملی روز فوتبال ایران 
آشنا شدند. نایب رئیس هیأت فوتبال خراسان جنوبی یادآور شد: در دومین 
فستیوال فوتبال زیر 13 سال دختران استان 6 استعدادیاب، 10 مربی و داور 
مطرح این رشته ورزشی بر توانمندی و بکارگیری تکنیک و تاکتیک های 
بانوی   12 انتخاب  از  وی  داشتند.  نظارت  ورزشکاران  فوتبال  رشته 
فوتبالیست برتر دومین جشنواره فستیوال زیر 13 سال خراسان جنوبی خبر 
داد و گفت: تیم فوتبال انتخابی استان از 16 تا 18 شهریورماه جاری 
در فستیوال کشوری شهرستان رامسر استان مازندران شرکت می کند.

معرفی برترین  کاراته  کاهای مسابقات قهرمانی نهبندان

و  نونهاالن  سنی  رده  کاراته  قهرمانی  مسابقات  برتر  نفرات  فارس- 
نوجوانان نهبندان معرفی شدند. رئیس اداره ورزش و جوانان نهبندان 
گفت: در این مسابقات 30 کاراته کای نونهال و نوجوان سبک کیو کوشین 
در باشگاه هنرهای رزمی امید نهبندان با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
زهره جهانی تصریح کرد: ارشیا مالدار بر سکوی نخست مسابقات کاراته 
نونهاالن نهبندان ایستاد، سموری نایب قهرمان شد و پناهنده مقام سوم 
رقابت ها را تصاحب کرد. جهانی خاطرنشان کرد: در رده سنی نوجوانان 
شد،  قهرمان  مقیمی  میالد  نهبندان  شهرستان  کاراته  مسابقات 
مصطفی صادقی مقام دوم را کسب کرد و سجاد جعفری در جایگاه 
این  اختتامیه  مراسم  در  کرد:  خاطرنشان  ایستاد. وی  رقابت ها  سوم 
قهرمان  از  ورزشی  و  اداری  با حضور مسؤوالن  از مسابقات  دوره 
این رقابت ها با لوح سپاس و حکم قهرمانی تجلیل به عمل آمد.

آناناس،  فنجان  یک  در  موجود   C  ویتامین مقدار 
این  است؛  روزانه تان  مقدار مصرف  حداقل  از  بیش 
میزان برای زنان در روز ۷5 میلی گرم و برای مردان 
 C ۹0 میلی گرم است. همان طور که می دانید ویتامین
در برابر عفونت های ویروسی و التهاب از بدن مراقبت 
تغییر  بنابراین سعی کنید در صبحانه خود  می کند، 

مختصری ایجاد کنید و به جای آب پرتقال یا عصاره 
گریپ فروت، از طعم آناناس کنسروی لذت ببرید و 
ویتامین C موردنیاز بدن تان را هم تامین کنید. برخی 
انتخاب  ادامه بخوانید:1- بهترین  از فواید آن را در 
برای کاهش وزن 2- مرهمی برای التهاب دستگاه 
گوارش 3- بینایی تان را تقویت کنید 4- به سالمت 

استخوان ها فکر کنید 5- برای بدغذاها سرو کنید 6- 
از آناناس چاشنی بسازید: مثال می توانید آن را بپزید و 
روی یک تکه گوشت برشته بریزید و بخورید یا آنکه 
به سس سیب بیفزایید تا طعم و بافت استوایی پیدا 
کند ۷-با آناناس میتوانید ساالد درمانی کنید: آناناس 
خردشده را می توانید روی ساالد مورد عالقه تان بریزید.

سه خوراکی که نقش دارویی دارند

سرتان درد مي کند؟ 1- ماهي بخورید. روغن 
ماهي به پیشگیري از سردرد کمک مي کند. 
2- زنجبیل هم با کاهش التهاب و درد عملکرد 
مشابهي دارد. تب دارید؟ 1- ماست میل کنید. 
2-  بطور روزانه از عسل محلي منطقه خود 
میل کنید. براي جلوگیري از سکته؟ 1- چاي 

بنوشید. با مصرف مرتب چاي از رسوب چربي 
بر روي دیواره شریان ها جلوگیري کنید. در واقع 
آنتی اکسیدان دارد و بررسی ها  چای 30 نوع 
احتمال  چای  مصرف  که  است  داده  نشان 
و  می دهد  کاهش  را  کلیه  سرطان  به  ابتال 
افرادیکه در روز یک فنجان چای می نوشند 
نمی نوشند  چای  که  افرادی  با  مقایسه  در 
15 درصد کمتر دچار سرطان کلیه می شوند.

با مصرف این خوراکی ها 
از دیابت پیشگیری کنیم

1- فلفل تند: محققان می گویند، این احتمال وجود 
دارد که روزی فلفل جایگزین آسپیرین شود و یا با 
آسپیرین به عنوان دارویی برای پیشگیری و درمان 
بیماری های قلبی و عروقی ترکیب شود. آسپرین 
به تنهایی عوارض جانبی نامطلوب و مضری دارد 

که باعث خونریزی معده در بیماران مصرف کننده 
می شود 2- مغز بادام 3- قهوه: افرادی که به طور 
مرتب پس از ناهار، یک فنجان قهوه می نوشند، 
احتمال کمتری دارد که به دیابت مبتال شوند 
4- آبلیمو و چای سبز: مواد سودمند درون چای 
سبز در پیشگیری از بیماری های قلبی، سرطان و 
دیابت تاثیر بسزایی دارد 5- اسفناج و کلم 6- چربی 
لبنیات: برای کاهش خطر ابتال به دیابت مفید است.

خوراکی هایی که اشتها را 
کاهش می دهند!

1- آب و تمام نوشیدنی های بدون قند 2- سوپ 
ها 3- سبزیجات خام 4- میوه های سرشار از 
پکتین: مثاًل سیب. به یاد داشته باشید که میوه 
ها هم مانند سبزیجات خام نیاز به جویدن بسیار 
زیاد دارند و همین جویدن یکی از عوامل مهم 

در ایجاد احساس سیری است. 5- موادغذایی 
سرشار از پروتئین 6- تخم مرغ آب پز و سفت 
۷- غالت سرشار از کربوهیدارت پیچیده: نان، 
از قندهای مالیمی  برنج و گندم غالت غنی 
هستند که به سرعت احساس سیری طوالنی 
مدت برای فرد به همراه می آورند. اگر غالت کامل 
را در الویت قرار دهید، تأثیر سیرکنندگی آنها به علت 
وجود مقادیر قابل توجه فیبر به سراغتان خواهد آمد.

بهترین ها برای سالمتی ما

بینایی  قوه ی  سلولی،  رشد  برای  هویچ:   -1
بروکلی:   -2 زیبا  پوستی  داشتن  همچنین  و 
با  که  هاست  ایندول  قبیل  از  موادی  دارای 
سرطان ها مقابله می کنند 3- گل کلم: از ابتال 
به سرطان هایی از قبیل سرطان کولون و سرطان 
کدو   -4 می کنند  پیشگیری  راست  روده ی 

کرده  بهتر  را  چربی ها  ساز  و  سوخت  حلوایی: 
و میزان کلسترول خون را پایین می آورد 5- 
اسفناج: برای سالمت قلب و عروق مفید است 
6- پیاز، سیر و موسیر: باعث کاهش کلسترول و 
فشار خون باال می شود. همچنین این سبزیجات 
دارای خواص ضدباکتریایی و ادرار آور اند. ۷- فلفل 
دلمه ای: با رادیکال های آزاد مقابله می کنند و همین 
امر باعث کاهش خطر ابتال به سرطان می شود.

دالیلی برای مصرف پرتقال

و  معروف ترین  از  یکی  پرتقال  شک  بدون 
نامش  که  می باشد  مرکباتی  محبوب ترین 
باید  است.   C ویتامین  کننده  تداعی  همیشه 
بدانید که پرتقال حاوی ۷0 میلی گرم ویتامین 
نیاز  از  درصد   ۹0 مقدار  این  که  می باشد   C
روزانه خانم ها به این ویتامین را تأمین می کند. 

عالوه بر این باید بگوییم که نارنگی، لیموترش 
و گریپ فروت نیز حاوی میزان قابل توجهی 
اکسیدان  آنتی  یک  که  می باشد   C ویتامین 
قوی محسوب می شود. این ویتامین سلول ها 
حفظ  آزاد  رادیکال های  آسیب های  از  را 
برخی  اثرات  می تواند  همچنین  و  می کند 
سکته ی  قلبی،  سکته ی  سرطان ها،  از 
مغزی و بیماری های دیگر را کاهش دهد.

آناناس، یک استوایی پرفایده !

واژگونی اتوبوس
 42 کشته و مصدوم  برجای گذاشت

واژگونی یک دستگاه اتوبوس قم- شیراز، در 10 کیلومتری 
شهرضا موجب کشته شدن سه تن و مصدومیت 3۹ نفر 
شبکه  رئیس  ایرنا،  گزارش  به  شد.  اتوبوس  مسافران  از 
بهداشت و درمان شهرضا گفت: در این حادثه که بامداد روز 
گذشته رخ داد، 18 نفر از مجروحان با اتوبوس آمبوالنس به 
بیمارستان های الزهرا، امین وکاشانی اصفهان و 21 مجروح 
نیز به بیمارستان امیر المومنین شهرضا منتقل شدند. غفور 
جمله  از  کودک   10 و  زن   11 مرد،   18 افزود:  راستین 
مصدومان این حادثه بودند و متاسفانه در این حادثه دو زن 
و یک مرد بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

مرگ 180 نفر در تصادفات 10 روز اخیر 
 

عصرایران- رئیس پلیس راهور ناجا خبر از مجروح شدن 2000 
نفر و جان باختن 180 نفر در تصادفات رانندگی در 10 روز 
ابتدایی شهریور امسال داد. سردار سرتیپ تقی مهری گفت: 
با توجه به افزایش شماره گذاری خودرو در پنج ماهه امسال، 
پیش بینی می کنیم تعداد سفرها و کاربران ترافیک در روزهای 
باقیمانده از تابستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایش پیدا کنند. وی افزود: کمتر از 20 روز تا پایان شهریور 
باقیست و با توجه به افزایش سفرها از مردم و رانندگان تقاضا می 
کنیم مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کنند. وی علت 
تصادفات در این ده روز را، سرعت غیرمجاز و پس از آن انحراف به 
چپ در جاده های دو طرفه، بی توجهی به جلو و خستگی خواند.

پدر ناراضی از حکم قاضی و محکومیت فرزند
 با تریلی به دیوار دادگاه کوبید

ایرنا - فرمانده هنگ مرزی اترک استان گلستان ضمن تایید برخورد عمدی یک دستگاه تریلی با دیوار ساختمان دادگاه عمومی 
بخش مرزی داشلی برون از توابع شهرستان گنبدکاووس گفت: این موضوع به سبب عصبانیت پدر ناشی از محکومیت فرزند رخ 
داد. سرهنگ علی احمدزاده افزود: فردی 45 ساله از اهالی روستای تنگلی بخش داشلی برون به دلیل عصبانیت ناشی از محکوم 
شدن فرزندش در دادگاه عمومی این بخش صبح روز پنجشنبه اقدام به این عمل کرد. وی گفت: بر اثر برخورد و ضربه تریلی که 
حامل بار خرما و متعلق به فرد دیگری بوده عالوه بر تخریب دیوار و بخشی از ساختمان دادگاه عمومی بخش داشلی برون، خودرو 
مذکور نیز دچار آتش سوزی شد. سرهنگ احمدزاده اضافه کرد: پس از اطالع پاسگاه مرزی اینچه برون از این حادثه و حضور به 
موقع آتش نشانی و مرکز فوریتهای پزشکی در محل، آتش خاموش و راننده متخلف نیز که دچار مصدومیت و سوختگی متوسط 
از ناحیه دست و پا و برخی اندام ها شده بود، به بیمارستان منتقل شد. وی اضافه کرد: هم اکنون نیروهای هنگ مرزی اترک با 
هدف تامین نظم و امنیت در محل حادثه مستقر هستند تا اقدامات الزم درحوزه تعمیرات و نیز حفاظت از پرونده های موجود در 
دادگاه عمومی بخش داشلی برون انجام شود. وی به سایر جزئیات از جمله دلیل محکومت فرزند در دادگاه داشلی برون اشاره نکرد.

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو

به مناسبت اعیاد قربان و غدير
کلیه  خدمات  زيبايی

 با 20% تخفیف
بین معلم 13و  15

32227145 -09153619709

پوشش نوین گلخانه بافته شده از الیاف پلی اتیلن 
مقاوم در برابر طوفان و آفتاب ، قابل دوخت به ابعاد دلخواه

 ) يک بار تجربه   يک عمر آسايش(
انواع گیره بوته و نخ های جديد بوته پیچی با قیمت باورنکردنی

09351564566-09159653080

تجهیزات گلخانه ای 

پـارس

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، ظرفشویی،کولر، ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهر ياری       3778-32229117  164 0915    

فروش فوق العاده صندلی و میز 
ویژه رستوران ها و باغ ها،تعداد 156 عدد صندلی و 30 عدد میز چهارنفره و شش 

نفره با صفحه MDF و نوار PVC به فروش می رسد.      09155615589

صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار      - تلفن تماس: 32224852

سیم کشی ساختمان - لوله کشی ساختمان
09151633903
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اختصاص ۱۷۳ میلیارد ریال به نوسازی و توسعه مدارس استان

تسنیم- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: امسال بالغ بر ۱۷۳ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال برای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اختصاص یافته است.
بیکی اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰ درصد مدارس استان نوسازی شده است اما هنوز هم ۱۴ درصد مدارس استان تخریبی بوده و نیاز به بازسازی دارد. وی با اشاره به اینکه 

امسال پنج پروژه تخریب و بازسازی مدارس در دست اجرا است، بیان کرد: تخریب و بازسازی این مدارس بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
شنبه * 13 شهریور 1395 * شماره 3594

7
۳۲ پزشک نمونه استان
تجلیل شدند

در  استان  نمونه  پزشک  مراسمی ۳۲  مهر- طی 
بیرجند تجلیل شدند. رئیس سازمان نظام پزشکی 
بیرجند صبح پنج شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان 
پزشکان  کرد:  عنوان  بیرجند  پزشکی  جامعه  و 
همواره با زندگی بیماران سر و کاردارند بنابراین 
باید در انجام وظیفه خود دقت کنند. باللی با اشاره 
بیرجند،  پزشکی  نظام  سازمان  اعضای  تعداد  به 

بیان کرد: در حال حاضر ۶۹۱ عضو با عنوان های 
عمومی،  پزشک  متخصص،  تخصص،  فوق 
دندان پزشک و... در این سازمان فعالیت می کنند. 
وی عنوان کرد: در دو سال گذشته مالیات پزشکان 
افزایش یافته که باید عدالت مالیاتی محقق شود. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در 
این جلسه با اشاره به هزینه های پرداختی بیماران، 
در  بیماران  جیب  از  پرداختی  میزان  کرد:  بیان 

بیمارستان ها کاهش یافته است.

سیستم تبلیغاتی استکبار
نباید در جهان اسالم رشد کند

ایرنا- امام جمعه بیرجند گفت: سیستم تبلیغاتی 
در  تهدید  یک  عنوان  به  امروز  جهانی  استکبار 
جهان اسالم تلقی می شود و نباید رشد و توسعه 
بیرجندی در خطبه  یابد. حجت االسالم رضایی 
های نماز جمعه این هفته بیرجند، استکبار جهانی 
یادآور شد:  و  نامید  اسالم  مقابل جهان  نقطه  را 
اسالم  نابودی  دنبال  به  پیمانانش  هم  و  آمریکا 
فروگذار  زمینه  این  در  تالشی  هیچ  از  و  هستند 
تا  خواست  نمازگزاران  از  ادامه  در  وی  نیستند. 
شادی اسالمی را در جامعه برای جوانان فرآهم 
کنند زیرا جامعه نیاز به شادی دارد و جامعه ای 
شادی  شود  تدوین  قرآن  موازین  اساس  بر  که 

اسالمی و قرآنی را به دنبال خواهد داشت.

استان با کمبود ۴۰۹ کالس درس
روبه رو است

تسنیم- مدیر کل آموزش و پرورش با بیان اینکه 
۴۰۹ کالس درس برای سال تحصیلی آینده نیاز 
داریم گفت: بیشترین این نیاز در مرکز استان و 
است.  مهر  مسکن  در  آموزشی  منطقه   ۹ حدود 
المعی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی 
نقاط استان اظهار داشت: بیشترین کمبود فضای 

آموزشی در شهرکهای اطراف بیرجند است.

تحقق اقتصاد مقاومتی
به حمایت از تولید داخلی نیاز دارد

ایرنا - امام جمعه موقت اسدیه با بیان اینکه با 
تحقق اقتصاد مقاومتی می توان کشور را شکوفا 
نیازمند  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  گفت:  کرد، 
االسالم  حجت  است.  داخلی  تولید  از  حمایت 
هفته  این  جمعه  نماز  های  خطبه  در  حسینی 
در  افزود:  درمیان  شهرستان  مرکز  اسدیه  شهر 
انتظار  توان  می  داخلی  تولید  مصرف  صورت 
موفقیت سیاست های اقتصاد مقاومتی را داشت. 
ادامه  بین شیعه و سنی،  بر وحدت  تاکید  با  وی 
داد: استکبار جهانی منافع خود را در اختالف بین 

شیعه و سنی دنبال می کند.

حمایت از ۹2۰ کارگاه
اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در استان

گفت:  استان  سازندگی  بسیج  مسئول  فارس- 
از  حمایت  راستای  در  سازندگی  بسیج  سازمان 
برنامه اقتصاد مقاومتی، ایجاد ۷۲۰ کارگاه اقتصاد 
مقاومتی و ۲۰۰ کارگاه صنایع تبدیلی محصوالت 
است. داده  قرار  برنامه  در  را  باغی  و  کشاورزی 
کارگاه  ها  این  راه اندازی  با  کرد:  عنوان  زهرایی 

برای ۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

سردر باغ خان طبس با 53۰ میلیون ریال 
در حال بازسازی است

ایرنا - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری طبس گفت: بازسازی سردر ورودی 
موزه مردم شناسی طبس با الهام از معماری سردر 
ورودی باغ امیر با اعتباری ۵۳۰ میلیون ریال در 
حال بازسازی است. بهبهانی عنوان کرد: قسمتی 
از باغ خان با همراهی متولی موقوفه عمادالملکی 
مردم  موزه  اندازی  راه  برای  نجدشیبانی  آقای 
شناسی در اختیار این اداره قرار گرفته است و موزه 

مردم شناسی هم اکنون در این محل دایر است.

بازارچه دائمی
صنایع دستی بشرویه افتتاح شد

روز  بشرویه  دستی  صنایع  دائمی  بازارچه  ایرنا- 
سازمان  دستی  صنایع  معاون  حضور  با  پنجشنبه 
و  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
نمایندگی  مسئول  شد.  افتتاح  محلی  مسئوالن 
میراث فرهنگی بشرویه در حاشیه افتتاح این بازارچه 
نظیر  دستی  صنایع  های  رشته  صنعتگران  گفت: 
خراطی،گلیم بافی، مسگری، برک بافی و پخل بافی 

در این بازارچه مستقر هستند.

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( استان
امروز معارفه می شود

تسنیم- فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( استان امروز 
رئیس سازمان  نقدی  با حضور سردار محمدرضا 
رئیس  می شود.  معرفی  کشور  مستضعفین  بسیج 
و  تکریم  مراسم  در  مستضعفین  بسیج  سازمان 
از خدمات  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده  معارفه 
سردار غیاثی راد تجلیل و سرهنگ علی قاسمی را 
به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالرضا)ع( معرفی 
این جانشین  از  پیش  قاسمی  کند. سرهنگ  می 
و  انصارالرضا)ع(  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  و 
دفاع  ارزشهای  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 

مقدس استان را عهده دار بوده است.

پیشرفت ۹8 درصدی
بزرگترین بیمارستان استان 

رازی  تختخوابی   ۲۰۰ بیمارستان  سیما-  و  صدا 
بیرجند بزگترین بیمارستان استان با پیشرفت ۹۸ 
رسد. می  برداری  بهره  به  امسال  دیماه  درصدی 
معاون توسعه و مدیریت منابع نیروی انسانی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت : ساختمان اصلی این 
بیمارستان دارای  ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی بوده 
ولی با ساختمانهای الحاقی ، محوطه و ساختمان 

اصلی در مجموع پیشرفت آن ۸۵  درصدی است.

شهرستان بیرجند
پایین ترین نرخ جرم در استان را دارد

تسنیم- فرمانده سابق انتظامی شهرستان بیرجند 
در  جرم  نرخ  ترین  پایین  شهرستان  این  گفت: 
مقایسه با دیگر شهرستانهای استان را دارد. سرهنگ 
شجاعی نسب ظهر امروز در مراسم معارفه فرمانده 
با  کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان  انتظامی  نیروی 
بهسازی  در  کیفیت(  مکنا)مدیریت  طرح  اجرای 
محیطی وخدمت رسانی به مردم تالش شده است. 
انتظامی  نیروی  فرمانده  زاده   امیرآبادی  سرهنگ 
با  نظم  و  امنیت  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان 
تعامل و همکاری مردم انجام می شود بیان داشت: 
نظم، عدالت و امنیت ۳ نیاز در هر جامعه است. دراین 
مراسم از سوی مجید شجاع فرمانده سابق نیروی 
انتظامی بیرجند به عنوان رئیس پلیس پیشگیری 
فرمانده  شجاع  سرهنگ  شد.  منصوب  استان 
انتظامی استان نیز در این مراسم با بیان اینکه امسال 
کشفیات قاچاق کاال به ارزش ۳۹ میلیاردریال، ۳۴ 
درصد افزایش داشته است گفت: سرقت نسبت به 

مدت مشابه در استان ۷ درصد افزایش دارد.

ایجاد رشته گردشگری برای توسعه
صنعت توریسم و گردشگری در نهبندان

کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  سرپرست  فارس- 
نهبندان گفت: با توجه به ثبت جهانی کویر لوت 
نهبندان و جاذبه های گردشگری و به منظور توسعه 
صنعت توریسم و گردشگری در این شهرستان رشته 

گردشگری برای این مرکز تصویب شده است.

باد همراه با گرد و خاک
پدیده غالب جوی سه روز آینده

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی استان گفت: با توجه به شکل گیری و 
نفوذ زبانه های سیستم کم فشار در نیمه شرقی 
استان  در  غالب  پدیده  آینده  روز  سه  دو،  ایران 
وزش باد گاهی با گرد و خاک خواهد بود. برهانی 
افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های 
هواشناسی نشان می دهد دما هوا نیز طی امروز 

افزایش نسبی خواهد داشت.

اهدای نشان ملی مرغوبیت
به صنعتگران صنایع دستی فردوس

هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون  خبر-  گروه 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  سنتی 
به  مرغوبیت  ملی  نشان   ۴ و گردشگری کشور، 
صنعتگران صنایع دستی شهرستان فردوس اهدا 
از  نفر  به سه  این ۴ نشان ملی مرغوبیت  نمود. 
و سه  قلمزنی  تولید  مورد  برای یک  صنعتگران 

مورد کتیبه سفالی بوده است.

الگوگیری جوانان
از حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(

تسنیم- حجت االسالم اصفهانی امام جمعه قاین 
در خطبه های نماز جمعه با اشاره به سالروز ازدواج 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: 
بهانه هایی مانند کار و ماشین و خانه نباید مانعی 
برای ازدواج جوانان باشد و باید برای رفع این موانع 
تالش کرد و جوانان نیز باید توقعات خود را کم 
کنند و به دنبال تشکیل زندگی و آینده خود باشند.

طرح تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده

های  تاکسی  احسن  به  تبدیل  طرح  ور-  پیشه 
فرسوده از مدل ۱۳۸۵ به قبل در حال انجام می 
شهرداری  تاکسیرانی  سازمان  سرپرست  باشد. 
از تاکسی  بیرجند عنوان کرد: جایگزینی تعدادی 
گازسوز  پایه  تاکسی  با  طرح  این  مشمول  های 
پژو۴۰۵ و سمند مجهز به مخزن انجام شده است.

زلزله  آور  یاد   ۱۳۴۷ سال  شهریور  دهم  سربازی- 
که  زلزله  این  است.  فردوس  شهرستان  در  هولناک 
و  کشته   ۱۰۰۰ پیوست  بوقوع  صبح   ۱۱ ساعت  در 
۱۶هزار زخمی بجای گذاشت و شهر بکلی ویران شد، 
به طوری که مردم مجبور شدند این شهررا رها و در 
باالدست آن شهر جدیدی بسازند. در سالروز این واقعه 
دردناک مراسمی با عنوان خاطرات زلزله فردوس در 

محل موزه مردم شناسی شهرستان برگزار شد.
شهردار فردوس نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه باید از 
گذشته عبرت بگیریم عنوان کرد: تجربه زلزله ۱۳۴۷ 

دیگر نباید هیچ وقت در فردوس تکرار شود و تنها راه 
آن مقاوم سازی خانه هاست که شهرداری به سهم خود 
در این زمینه با اجرای قانون سخت گیری های الزم 
را اعمال می کند. حمید حالج مقدم با اشاره به تاریخ 
شهر توسعه نامتوازن فردوس در سالهای اخیر را موجب 
بوجود آمدن مشکالتی برای شهرداری دانست و گفت: 
این توسعه که به سمت اراضی ملی پیش رفته هزینه 
خدمات رسانی زیادی را بر شهرداری تحمیل کرده و 
۴۰۰ هکتار اراضی خالی نیز در داخل شهر وجود دارد 

که به حال خود رها شده  است.

 صیانت از پهنه آسمان استان های شرق کشور

با  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   - مالئی 
تکذیب شایعه وجودتنها دو یوزپلنگ ماده در 
ایران عنوان کرد:پناهگاه حیات وحش نایندان 
طبس ، بزرگترین زیستکاه یوزپلنگ آسیایی 
در کشور و بزرگترین پناهگاه حیات وحش در 
خاورمیانه، باوجود خشکسالی ۱۸ ساله  حاکم بر 
خراسان جنوبی شاهد حضور حداقل ۱۰ قالده 

یوزپلنگ در آن می باشد.

بزرگترین زیستگاه پوزپلنگ آسیایی
در شهرستان طبس است 

پرویزآرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست 
بیان کرد: بزرگترین زیستگاه پوزپلنگ آسیایی 
در شهرستان طبس واقع شده که برنامه برآورد 
جمعیت یوزپلنگ در آن توسط این اداره کل، 
انجمن  آسیایی،  یوزپلنگ  از  حفاظت  پروژه 
یوزپلنگ ایرانی و  موسسه کاوشگران حیات 

وحش پارت درحال اجرا است.

جمعیت  پایش  اول  فاز  در  گفت:  آرامنش 
یوزپلنگ در استان که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ 
ادامه داشت تعداد ۴۸ دستگاه دوربین در طول 
۹۹ روز در منطقه نایبندان طبس نصب و در 
طول برنامه  با حذف عکس های تکراری از 
یوزپلنگ های ثبت شده تعداد دو قالده یوز 

کامال متفاوت شناسایی شد
وی افزود: در فاز دوم که خود به صورت دو 
برنامه جداگانه صورت گرفت  که ابتدا برنامه 
تابستانه ۱۳ دستگاه دوربین در طول ۴۲ روز 
نصب و کنترل شد که خوشبختانه موفق به 
شناسایی ۳ قالده یوزپلنگ  شدیم و در برنامه 
زمستانه  ۳۲ دوربین درطول ۱۰۷ روز نصب 
و یک قالده یوزپلنگ جدید نیز شناسایی شد.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست تصریح کرد: 
مستقیم  مشاهدات  گزارش   ، این  بر  عالوه 
از  جدای  و  منطقه  در  حاضر  بانان  محیط 
مشاهده نمایه ها از قبیل ردپا، سرگین  حاکی 

از آن است که ۱۵ مورد از یوزپلنگ در منطقه 
یک  آن  مورد  دو  که  شده  انجام  مشاهده 

یوزپلنگ ماده با دو توله خود بوده است.
این  کارشناسان  نظر  به  بنا   : کرد  بیان  وی 

در  موجود  مستندات  و  مشاهدات  کل،  اداره 
 ۱۰ حداقل  قلمرو  پناهگاه  این  حاضر  حال 

قالده یوزپلنگ است.

پایش ۱0درصد منطقه
وجود ۱0قالده را نشان می دهد

بر  تاکید  با  مدیرکل حفاظت محیط زیست  
اینکه یوز موجود ارزش زیادی دارد و در خطر 

انقراض قرار دارد اما اینکه مدعی شوند دو ماده 
یوز بیشتر در ایران نمانده بعید و دور از ذهن 
در  ایرانی  پوزپلنگ  وضع  به  آرامنش  است.  

استان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: به دلیل 
گستردگی حوزه زندگی این حیوان بررسی های 
داخلی و بیرونی مناطق حفاظت شده به طور 
کامل انجام نشده است  و این مشاهدات فقط 
مربوط به ۱۰ درصد از کل منطقه می باشد که 
توسط دوربین های تله ای و محیط بانان مورد 
پایش و آمار برداری قرار گرفته و قطعا با پایش 
کل منطقه ماشاهد تعداد بیشتری از این گونه 

نادر و در معرض خطر انقراض خواهیم بود.
به  اشاره  با  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بیان  استان  بر  حاکم  ساله   ۱۸ خشکسالی 
زیست  های  بحران  وجود  رغم  علی  کرد: 
و  سختکوش  بانان  محیط  تمامی  محیطی 
فعال استان همچنان استوار در راه حفظ این 
گونه ارزشمند  تالش کرده و با اقداماتی از 
قبیل آبرسانی، توزیع علوفه برای طعمه های 
این گونه، حفاظت و حراست شبانه روزی در 

منطقه گام بر می دارند.

وجود ۱0 قالده یوزپلنگ آسیایی در استان

مديرکل حفاظت محيط زيست خبرداد:

سالروز زلزله هولناک فردوس

درسال ۱۳4۷ گرامی داشته شد

تجدد  عباسی  علی اکبر  سرهنگ  مالئی- 
آل  قائم  شرق  هوایی  پدافند  فرمانده 
کارکنان  صمیمی  دیدار  در  محمد)ص( 
نماینده  با  که  کشور  شرق  هوایی  پدافند 
ولی فقیه عنوان کرد: فلسفه تشکیل پدافند 
هوایی ایجاد هماهنگی بین نیروهای مسلح 

در بخش پدافند هوایی است.
در  مسلح  نیروهای  تمام  افزود:   وی 
شناسایی،  جمله  از  متفاوت  های  بخش 
هوایی  پدافند  در  انهدام  و  درگیری  کشف، 
و  تجمع  برای  جایگاهی  و  دارند  سهم 
به  تا  بود  الزم  متفرقه  نیروهای  هماهنگی 

صورت منسجم آتش گسترده خود را بر سر 
متجاوزان و دشمنان خالی کنند.

فرمانده پدافند هوایی شرق کشور خاطرنشان 
کرد: پدافند هوایی یگان نوپایی است که از  
نیروهای متعهد، انقالبی، جنگ دیده و جوان 
تشکیل شده است و مشکالتی وجود دارد، 
بیانات  براساس  که  داریم  افتخار  امروز  و 
فرماندهی کل قوا که می فرمایند: »پدافند 
هوایی اولویت کشور و نوک پیکان جبهه در 

تهدیدات خارجی است خدمت کنیم.«
قائم  پدافند هوایی شرق کشور)  افزود:  وی 
وظیفه  که  دارد  افتخار  امروز  محمد(  آل 

کیلومتر  هزار   ۴۰۰ از  حفاظت  و  صیانت 
شامل  استان  چهار  و  آسمان  مساحت 
بلوچستان،  سیستان  جنوبی،   خراسان 
بخش هایی از خراسان رضوی و کرمان را 
دارد تا مردم با آسودگی، آرامش و احساس 

امنیت چرخ های این نظام را بچرخانند.
تجدید  دیدار  این  کرد:  تاکید  تجدد  عباسی 
کبیر  رهبر  نظام،  آرمانهای  با  دوباره  بیعت 
انقالب، مقام معظم رهبری و نماینده ایشان 
و  ایم  ایستاده  بگویم که  تا  است  استان  در 
اجازه نمی دهیم که یک وجب از خاک این 

میهن زیر پوتین هیچ متجاوزی برسد.

مأموريت پدافند هوايی شرق )بيرجند( ؛

وزارت  نمایندگی  جدید  سرپرست  مالئی- 
امور خارجه در استان عنوان کرد: استانداری 
امور  وزارت  با  را  ای  ساله  سه  نامه  تفاهم 
خارجه منعقد کرده است و مقرر شده که در 
از  را  نمایندگی  این  این مدت مجوز دائمی 

نهاد ریاست جمهوری بگیرد.
محمد هادی جزینی زاده در گفت و گو با آوا، 
ادامه داد: از ابتدای تأسیس این نمایندگی  با 
وجود منابع و امکانات کم، خدمات ارزنده ای 

را به مردم استان ارائه کرده است.
این  عملکرد  از  جامعی  گزارش  افزود:  وی 
نمایندگی به مقامات ارشد استان ارائه شده و 
تاکنون در برخی موارد این نمایندگی فراتر از 
این  و  است  وظایف محوله خود عمل کرده 
نشان دهنده حسن نیت و جدیت کار مسئوالن 

وزارت امور خارجه محسوب می شود.

توسعه استان
نیازمند تعامل بین دستگاهی  

سرپرست جدید نمایندگی وزارت امورخارجه 
این دفتر توسعه استان در  بیان کرد: هدف 
اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی،  های  بخش 

گردشگری، دیپلماسی است.

کنسولی  عملکرد  به  اشاره  با  زاده  جزینی 
نمایندگی خاطرنشان کرد: تا به حال بسیاری 
از متقاضیان خدمت مقدس سربازی که برای 
پیگیری کارهایشان در تهران یا حتی خارج 
نمایندگی  با وجود  از کشور سفر می کردند 
تسهیل  مراحل  استان  در  امورخارجه  وزارت 

می شود و نیازی به خروج از استان نیست. 
وی ادامه داد: درخواست و اخذ روادید با حق 
کار، بستگان، تجاری، پیگیری زندانیان استان 
در خارج از کشور، تأیید اسناد و امورات اتباع 
عملکرد  از  بخشی  افاغنه  جمله  از  خارجی 

کنسولی این نمایندگی به شمار می آید.
سرپرست جدید نمایندگی وزارت امور خارجه 
به معرفی ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی 
اشاره کرد  استان  جاذبه های گردشگری  و 
تجاری  مقامات  سفرا،  تاکنون  یادآورشد:  و 
از کشورهای مختلف  المللی  بین  خارجی و 
از استان بازدید داشته اند که بعضا منجر به 
جذب سرمایه گذار و ورود گردشگران خارجی 
نمایندگی  با  تعامل  زاده  جزینی  است.  شده 
های  نمایندگی  و  ایران  مقیم  خارجی  های 
کار  اولویت  را  از کشور  خارج  در  کشورمان 
و  پیگیری  ما  کرد:  تاکید  و  دانست  خود 
استانی  مسئوالن  خارجی  سفرهای  تسهیل 
با کشورهای  مناسبات  راستای گسترش  در 
جمله  از  محوله  امورات  دیگر  و  هدف 

اقدامات این نمایندگی هستیم.

نیاز استان
تشکیل شورای روابط خارجی

رئیس  که  خود  پیشین  مسئولیت  به  وی 
نمایندگی سیستان و بلوچستان را بر عهده 
از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  است  داشته 
اجرا  مرحله  به  استان  در  مایلم  که  اهدافی 

برسد تشکیل شورای روابط خارجی  است. 
صورت  این  به  کرد:  تصریح  زاده  جزینی 
بود  خواهد  استاندار  شورا  این  رأس  در  که 
استقرار  نمایندگی  این  در  شورا  دبیرخانه  و 
امور  وزارت  جدید  سرپرست  داشت.  خواهد 
و  داد  توضیح  را  شورا  این  وظیفه  خارجه 
افزود: در ابتدای شروع باید کشورهایی را که 
به عنوان هدف مشخص و به ترتیب اولویت 

اهداف آن را دنبال کنیم.
وی مرز مشترک  استان با افغانستان را فرصت 
و  تجار  ورود  راه  کرد:  تاکید  و  نامید  طالیی 
با آن کشور به وجود آمده است و  بازرگانان 

باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

یک دست صدا ندارد
و  ندارد  گفت: یک دست صدا  زاده  جزینی 
های  دستگاه  تعامل  به  نیاز  استان  توسعه 
اجرایی دولتی، ویژه بخش خصوصی و کار 

گروهی در راستای اهداف استان است.
سرپرست جدید نمایندگی وزارت امورخارجه 
خاطرنشان کرد: از استانداری انتظار می رود 
که با توجه به اینکه حامی نمایندگی وزارت 
امور خارجه در استان است باید این همکاری 

بیش از پیش گسترش و استمرار یابد تا به 
نحو شایسته تری فعالیت مان تداوم یابد.

عنایت ویژه وزرات امورخارجه
به استان خراسان جنوبی

وی با اشاره به اینکه تأسیس نمایندگی در 
وزیران  هیئت  مصوبه  طبق  باید  ها  استان 
باشد  خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه به 
مسئوالن  اما  داشته  عنایت  جنوبی  خراسان 
استانداری نسبت به این فرصت طالیی بی 

توجه هستند.

 کمتر از یک سال
تا پایان تفاهم نامه مانده است

امور  وزارت  با  استانداری  گفت:  زاده  جزینی 
خارجه تفاهم نامه سه ساله ای دارد که دوسال 
از آن گذشته و فقط برای ماندن نمایندگی در 
استان باید مسئوالن ارشد استانی عجله کنند. 
وی خاطرنشان کرد: در این نمایندگی ساده 
ترین کارها را هم به تنهایی انجام می دهم 
که امیدوارم همچون گذشته بتوانیم قدم های 
مثبتی را در راستای توسعه، آبادانی و گسترش 

مناسبات خارجی استان قدم بردارم. 

فرصت ۱0 ماهه برای حفظ دستگاه دیپلماسی
در گفتگوی آوا با ديپلمات جديد استان عنوان شد :

سربازی- یادواره شهدای مدافع حرم با حضور مردم و 
شهرستان  عصر)عج(  ولی  مسجد  محل  در  مسئوالن 
فردوس برگزار شد. یکی از مدافعان حرم که به تازگی 
از مناطق عملیاتی سوریه بازگشته است با بیان خاطراتی 
از دالوریهای مبارزان خط مقدم اسالم گفت: از هنگامی 
که به ایران برگشته ام عده زیادی به من مراجعه میکنند 
میان  این  در  که  هستند  درسوریه  حضور  وخواستار 
خانواده شهدا نیز به چشم میخورند و این نشان از عشق 

به اهل بیت و دفاع از اسالم دارد.
باید  نجنگیم  در سوریه  اگر  اینکه  به  اشاره  با  فاطمی 
در داخل مرزهای کشور با آنان روبرو شویم افزود: این 
اتاق جنگ کشورهای  است که  اسالمی  ایران  افتخار 

اسالمی را به دست گرفته و استکبار را به زانو درآورده 
است.  وی خاطرنشان کرد: از نظر تسلیحاتی داعش هر 
چه بخواهد استکبار در اختیار آنان میگذارد تا شعله جنگ 
بین مسلمانان را بیشتر کند اما وعده خداوند حق است 

وپیروزی از آن مستضعفان جهان است.

یادواره شهدای مدافع حرم در فردوس برگزار شد

نياز خراسان جنوبی به تشکيل شورای روابط خارجی
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
  ان السعید، کل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته
همانا سعادتمند )به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( 

را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.
)مجمع  الزوائد عالمه  هیثمی  ، ج  9 ، ص  132( 
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برگزاری هفتاد و دومین مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم 
می گردد. لذا متقاضیان خرید امالک می توانند از روز شنبه مورخ 95/6/6 تا پایان روز سه شنبه مورخ 95/6/16 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 
الی 17:30 و روز چهارشنبه مورخ 95/6/17 از ساعت 8 الی 10:45 صبح ) صرفاً در محل بازگشایی پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( برای اطالع از شرایط 

و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل های ذیل مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهی می رساند: اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

شماره تلفندورنویسآدرس نمایندگینام نمایندگیردیف

32435281-3243528056 - 056بیرجند، پاسداران 46، پالک 16خراسان جنوبی1

مالحظات: 1- اخذ درخواست های پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه 
ملک در روزهای شنبه الی سه شنبه 95/6/13 تا 95/6/16 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد. شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی 

در روز چهارشنبه مورخ 95/6/17 از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکت ها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( برای تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد: 

تخفیف پرداخت نقدیحصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط ... (زمان تحویل ملکحصه نقدی)پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(

16 %60 % در اقساط 27 ماهه10 %30 %ج

17 %70 % در اقساط 30 ماهه10 %20 %د

 تبصره1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال
 ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیرنقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سر رسید اولین قسط( موجب 
برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول ذکر شده می گردد.

3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.
4- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5 - شایان ذکر است، کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد. )متراژ مندرج 
در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است.(

6- بازگشایی پاکت های ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 95/6/17 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
7- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت 10:45 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/6/17 در محل های تعیین شده می باشد.
8- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج )پنجشنبه مورخ 95/6/18( در محل های تعیین شده با در 

دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.
سازمان اموال و امالک ستاد 

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 95/6/6 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 95/6/17 می باشد. لیست امالک به شرح ذیل

توضیحاتشرایط واگذاریمبلغ پایه مزایده)ریال(اعیانعرصهکاربری ملکنوع ملکپرونده فروشآدرس ملکردیف روزنامه

مورد واگذاری 111516 مترمربع مشاع از ششدانگ بوده که توافقد7.500.000.000 139396کشاورزیزمین70بیرجند- شمال شهر حاشیه کمربندی بیرجند-کرمان1
 با شریک مشاعی و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است.

بیرجند- خیابان انقالب- اراضی قصبه مشهور به زمین 2
مورد واگذاری 935 مترمربع مشاع از ششدانگ با کاربری درمانی و مزروعی د1.200.000.000 3740.15مختلط شهریزمین63شوره پشت شرکت گاز، قطعه شماره یک

بوده که توافق با شریک مشاعی و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است.

بیرجند- خیابان جمهوری31 - کوچه شهید زنگویی2 3
مورد واگذاری سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان و  توافق ج236100595.000.000مسکونیخانه38پالک 44

با شریک مشاعی و اعمال ید مالکانه و رفع تصرف به عهده خریدار است.

بیرجند- خیابان انقالب- اراضی قصبه مشهور به زمین 4
ج380.000.000 707.19اداریزمین64شوره پشت شرکت گاز، قطعه شماره دو

مورد واگذاری 177  مترمربع مشاع از ششدانگ بوده که توافق
 با شریک مشاعی و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است.

بیرجند- روستای شواکند- منزل قدیمی و قطعات زراعی 5
عمارت و 15دکتر کاظمی

مورد واگذاری خانه قدیمی مسکونی به انضمام محوطه 777 متر مربعج77770180.000.000بافت روستاابنیه باغبانی
 که به صورت تراس بندی است. اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است.

بیرجند- شهرستان خوسف- اراضی مزرعه و قنات 6
ج295.000.000 211751کشاورزیزمین58-57-56اکبرآباد علیا و سفلی

مورد واگذاری چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان و  توافق
 با شریک مشاعی و اعمال ید مالکانه و رفع تصرف به عهده خریدار است.

آگهـی فروش امالک به صورت مزایـده سـازمان اموال و امالک ستـاد

اطالعیه 
اعطای نمایندگی بیمه های عمر و تامین آتیه

شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی عام( بر اساس آیین نامه 45 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط تعداد محدودی نماینده بیمه عمر 

در بیرجند و سایر شهرستانهای استان پذیرش نماید.

حداقل سن 22 سالدارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و باالترشرایط پذیرش

عدم نیاز به سرمایه اولیه و دفتر کارعدم نیاز به سابقه کارمزایا

آموزش رایگان و حرفه ای از سوی 
شرکت

امکان انجام کار به صورت پاره وقت 
و تمام وقت

 متقاضیان می توانند جهت ثبت نام اولیه با شماره 81950708390 تماس حاصل فرمایند.
تاریخ مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد.

 تحصیلی مقطع ون(بدون آزم)گرایش  و رشته رشته کد
 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی 20101
 کارشناسی پیوسته تاريخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 20402
 کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 20407
 کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حديث 20429
 کارشناسی پیوسته مردم شناسی -علوم اجتماعی 20529
 کارشناسی پیوسته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی -علوم تربیتی 20629
 کارشناسی پیوسته آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی -علوم تربیتی 20630
 کارشناسی پیوسته روانشناسی 20706
 کارشناسی پیوسته حقوق 20803
 کارشناسی پیوسته مهندسی اقتصاد -اقتصادی علوم 20916
 کارشناسی پیوسته نقل و حمل اقتصاد -اقتصادی علوم 20918
 کارشناسی پیوسته بانکداری و پول اقتصاد -اقتصادی علوم 20919
 کارشناسی پیوسته نظری اقتصاد -اقتصادی علوم 20922
 کارشناسی پیوسته کشاورزی اقتصاد -اقتصادی علوم 20923
 کارشناسی پیوسته بازرسی اقتصاد -اقتصادی علوم 20924
 کارشناسی پیوسته مديريت بازرگانی 21207
 کارشناسی پیوسته دولتی مديريت 21210
 کارشناسی پیوسته مديريت صنعتی 21211
 کارشناسی پیوسته حسابداری 21301
 پیوسته کارشناسی مالیاتی -حسابداری 21309

 پیوسته کارشناسی  دولتی -حسابداری 21310

 پیوسته کارشناسی حسابرسی -حسابداری 21311

 کارشناسی پیوسته رياضیات و کاربردها 30123
 کارشناسی پیوسته کامپیوتر علوم -رياضی علوم 30131
 کارشناسی پیوسته ها کاربرد و رياضیات -رياضی علوم 30138
 کارشناسی پیوسته ها کاربرد و آمار -رياضی علوم 30139
 کارشناسی پیوسته کاربردی -شیمی 30303
 کارشناسی پیوسته مهندسی برق 40119
 کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی 40201

داوطلبان عزیز می توانند برای ثبت نام اینترنتی و کسب اطالعات بیشتر به 
  www.azmoon.org  سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی
مراجعه نمایند. ضمنًا برای کسب اطالعات بیشتر با اداره ثبت نام دانشگاه 
 آزاد اسالمی بیرجند، با شماره 68874423 تماس حاصل فرمایند

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون
 دانشگاه آزاد اسالمی

رویایتان را آزاد انتخاب کنید

کاهش شهریه تا 50 درصد 

ویژه ورودی های سال 95 


