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امام جمعه موقت تهران : 
آقایان دولتی وعده داده بودند که آب 

خوردن ما هم با مذاکره حل می شود

وزیر پیشنهادی ارشاد :
هیچ گاه نگفته ام نرفتن جوانان به 

کنسرت از عوامل ایدز است

دبیر کل جمعیت آبادگران :
 هر کس مقابل »روحانی« بیاید

خودزنی کرده است
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

نیمچه گالیه ای از 
برخی طبیبان شهر

* هرم پور

از  ایست که  این جمله   شفا دست خداست... و 
همان سال های کودکی مان تا به امروز بارها و 
»هرچه  البته  که  ایم  شنیده  و  ایم،  شنیده  بارها 
سنگ است گاهی بیشتر به پای لنگ است« و 
حتمًا درِد نداری، رنج بی پولی و ماجرای خجالت 
همان  از  درمان،  برای  پول  نداشتن  از  اشک  و 
سنگ هاییست که به پای لنِگ غصه های برخی 

از همشهریان، درد فرو می کند. 
حتمًا شفا دست خداست و طبیب و دارو و نسخه 
و عمل، ابزاری برای شفا که الجرم باید باشد و 
به  درست  دارد؛  می  بر  خرج  روزها  این  بودنش 
این  از  را  ها  زندگی  گاهی  که  ای  اندازه  همان 
رو به آن رو کند، سامان زندگی را از هم بپاشد، 
سمت  به  را  ها  خیلی  نیاز  دست  و  کند  بیچاره 
خیلی های دیگر دراز کند! خیلی طبیعی ست که 
هرکاری خرج دارد و هزینه هایی و طبیعی تر از 
آن، اینکه طبیب گرانمایه ای که درس خوانده و 
تالشی کرده و حاال روزی حداقل 40 بیمار را در 
مطبش معاینه می کند و برای هر بیمار به طور 

میانگین ۲0 هزار تومان... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

دکتر جوانشیر :
فرصت ثبت نام ظرفیت تکمیلی به 

دانشگاه علمی ، کاربردی استان داده شد
 صفحه  ۴

علم الهدی : از جیب هر معلم 8 میلیون و 800 هزار تومان دزدیده شد / واکنش عارف به خبر کناره گیری از ریاست شورای سیاست گذاری اصالح طلبان / کوهکن : دولت منتقدان را علیه خودمنسجم می کند ؛ نبایدکشور راپرهزینه اداره کرد /  افزایش قیمت مسکن بیش  از نرخ تورم نخواهد بود / صفحه ۲

کجه، روستایی که آب 
دارد اما زمین کشاورزی 
واگذار نمی شود
صفحه ۷

تالش ستاد 
سرشماری برای 
پوشش کامل جمعیت

این روزها خبرهای متعددی از فعالیت های ستاد 
حتي  داریم.  استان  مسکن  و  نفوس  سرشماري 
کسب رتبه اول در سرشماري اینترنتي...  صفحه 3

خشکسالی 
تهدید خاموش 
منابع آب استان
از  جنوبی  خراسان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل   
خشکسالی های پیوسته 17 سال گذشته به عنوان 
تهیدید بالقوه خاموش در کمیت و کیفیت منابع آب 
استان یاد کرد و گفت : ... ) مشروح  خبر در صفحه 7 (

انتقاد امام جمعه از اختالفات شورای شهر
حجت االسالم رضایی :  اختالفات بی جهت در شورای اسالمی شهر بیرجند دور از شأن این شهر فرهنگی است ؛ اعضای شورا در مدت باقی مانده به امور مردم رسیدگی کنند / صفحه ۷

روزی برای تجلیل از استاد ؛ نکوداشت پروفسور باللی مود برگزار شد
صفحه ۸

جم
ن 

 امی
س :

عک

جناب آقای مهندس پارسا
انتصاب ارزشمند حضرتعالی را به سمت 

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی

 که نشان از درایت ، مدیریت ارزنده و توانمندی جنابعالی می باشد را صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از درگاه باریتعالی دوام توفیقات شما را آرزومندیم. 

شرکت تولیدی شن و ماسه آبگین کویر

جناب آقای مهندس شهامت 
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

انتصاب شایسته و بجای جنابعالی را که نشان از 
درایت و توان مدیریتی واالی شما می باشد را تبریک عرض نموده 

و برای شما آرزوی موفقیت داریم.

شرکت حمل و نقل پیمان بار - شرکت حمل و نقل یلدا بار

جناب آقای مهندس دزگی
انتصاب ارزشمند حضرتعالی را به سمت 

 مدیریت ماشین آالت بنیاد مسکن خراسان جنوبی
 که نشان از درایت، مدیریت ارزنده و توانمندی جنابعالی می باشد تبریک عرض نموده، 

و از زحمات جناب آقای مهندس فالح در زمان تصدی صمیمانه سپاسگزاریم و از درگاه باریتعالی دوام 
توفیقات شما سروران ارجمند آرزومندیم.

شرکت راهسازی هموار ره آذر

همکار ارجمند استاد بزرگوار 
جناب آقای پرفسور رضا قادری

درخشش شما را در سطح بین المللی تبریک گفته، موفقیت روزافزون برایتان آرزومندیم.

دکتر نصیری- دکتر شریف

جناب آقای مهندس الیاس جویبان
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت

  سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت
 تبریک عرض نموده و از خدمات معاونت قبلی آقای مهندس مهدی ماهگلی

 که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند نیز تقدیر و تشکر می نمائیم. امیدواریم با درایت و پشتکاری که در 
شما سراغ داریم شاهد رونق، توسعه و شکوفایی تجارت داخلی در استان باشیم.

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های وابسته

جناب آقای مهندس دزگی 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

مدیریت ماشین آالت بنیاد مسکن خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از زحمات جناب آقای مهندس 
 فالح در زمان تصدی صمیمانه سپاسگزاریم و از ایزد منان دوام توفیقات شما سروران ارجمند را خواستاریم.

شرکت نوید گستر زهان

سه سال از درگذشت شادروان 

حاج سعید دستجردی 
گذشت، فقدان مردی که نامش ایستادگی، سخنش درستی و دیدگاهش 
همیشه  خاطراتش  و  یاد  و  شاد  روحش  آموخت.  ما  به  را  خیرخواهی 

جاویدان باد.

خانواده دستجردی

جناب آقای دکتر علیرضا میر غالمی
 مصیبت ارتحال پدر گرامیتان را به جنابعالی و سرکار خانم دکتر مهیار مهدی فرد

 تسلیت عرض نموده و علو درجات آن مرحوم را از خداوند بزرگ خواستاریم.

دکتر علیرضا احسانبخش - دکتر نسرین خراشادیزاده 
 دکتر قدسیه آذرکار - دکتر محبوبه حبیبی

دنیای فرش ماشینی دست دوم: خرید - فروش 32371017- 09153613797 )علی زارع(
بلوار شعبانیه  -  خیابان نرجس بین 5 و 3

واگذاری
طال فروشی کوه نور- طال فروشی دریای نور

با تمام وسایل با شرایط مناسب واگذار می شود

09151611384 -32222732 -09151614789

جناب آقای مهندس شهامت
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند باریتعالی توفیقات روز افزونتان را آرزومندم.

 رجاء واثق دارم که در این عرصه جدید نیز همچون عرصه های دیگر خدمتگزاری به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران، کماکان موفق و مؤید و پیروز باشید.

علی اکبر فالحی - رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد

صنایع کاشی و سرامیک فرزاد

جناب آقای مهندس پارسا
ضمن آرزوی توفیق روز افزون و برداشتن گام های بلند و مؤثر در جهت توسعه صنعتی استان 

انتصاب جنابعالی بعنوان

 معاونت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع
 را تبریک گفته، بدینوسیله از زحمات خالصانه جناب آقای مهندس کریمی 

در این سمت و سایر مسئولیت های مرتبط با صنعت سپاسگزار و برای ایشان آرزوی سالمتی و 
طول عمر توأم با عافیت داریم.

گروه صنعتی ناصری، صنایع کاشی نیلوفر، صنایع کاشی آیدا سرام

روزها را چه غریبانه به شب می رسانیم
 فریاد را در سینه خفه می کنیم و اشک را خوراک روز و شبمان می کنیم.

هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانیها را از دست دادن 
مشیت الهی را سر میدهیم.

 در هفدمین سالگرد غروب غم انگیز همسر و پدر عزیزمان شادروان

 سید احمد ذوالفقاری
 با ذکر صلوات و فاتحه یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

فروشــی
یک فروشگاه بزرگ با رویکرد فرهنگی با فروش عالی و سود تضمینی 

حداقل سرمایه 100 میلیون تومان     09391611798

جناب آقای اسماعیل حسین پور

مشاور و مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی

انتصاب شایسته جنابعالی را که نشان از درایت و توان مدیریت واالی شما بزرگوار می باشد 

تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

هو الباقی
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قرائتی:اگربتوانمسایتخندهراهاندازیمیکنم
فارس - رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه باید خنده حالل در بین مردم رواج یابد، گفت: اگر 
بتوانم سایت خنده راه اندازی می کنم و با این روش می توانیم بسیاری از جوان ها را جذب کنیم. حجت االسالم 
محسن قرائتی بیان کرد: باید آیات قرآن را در قالب های مختلف از جمله فیلم برای مردم تبیین کنیم.

سرمقاله

 افزایش قیمت مسکن بیش
 از نرخ تورم نخواهد بود

صنف  اتحادیه  سابق  رییس   - آنالین  جم  جام 
درصدی   10 افزایش  از  کشور  امالک  مشاورین 
حجم معامالت مسکن در هفت ماه گذشته نسبت 
مصطفی  خبرداد.  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
معامالت  گرفتن  رونق  با  افزود:  قلی خسروی 
یابد  می  افزایش  قدری  مسکن  قیمت  چه  اگر 

اما بیشتر از شاخص های نرخ تورم نخواهد بود.

افراد چند دفترچه ای تا آخر آبان به 
سامانه خدمات رفاهی مراجعه کنند

ایسنا- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: آن دسته افرادی که دارای 
آبان  آخر  تا  هستند  بیمه  دفترچه  چند  یا  دو 
وزارت  رفاهی  خدمات  سامانه  به  دارند  فرصت 
انتخاب  را  بیمه گر خود  رفاه مراجعه و سازمان 
کنند. احمد میدری افزود: اگر اشخاص ثبت نام 
را  بیمه ها  از  یکی  خودمان  انتخاب  به  نکنند 

انتخاب می کنیم.

رشد اقتصادی ایران امسال و
 سال آینده به ۵ درصد می رسد

با پیش  ایران  تسنیم- رئیس کل بانک مرکزی 
بینی رشد ۵ درصدی برای امسال و سال آینده 
اقتصاد کشور از شرکت های آسیایی خواست تا 
لغو  گفت:  سیف  کنند.  گذاری  سرمایه  ایران  در 
تحریم ها فرصت های بی سابقه ای برای سرمایه 
است. آورده  وجود  به  ایران(  بازار  )در   گذاران 

نرخ تورم به ۸.۷ درصد رسید

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به 
به  منتهی  ماه  دوازده  به  نسبت   1۳۹۵ مهرماه 

مهرماه 1۳۹۴ را ۸.۷ درصد اعالم کرد.

اصالحیه

روابط عمومی شهرداری بیرجند در اصالحیه ای 
در  به شهرداری  دولتی  های  دستگاه  بدهی  رقم 
پنجشنبه  روز  نامحسوس«  سرمقاله »شهروندان 
6/ ۸/ ۹۵ را بیش از »هفتاد میلیارد ریال« اعالم 

کرد که به این وسیله اصالح می شود.

نیمچه گالیه ای از 
برخی طبیبان شهر

* هرم پور

که  طبیعی ست  ( خیلی  اول  از صفحه  ادامه سرمقاله   (  
تر  طبیعی  و  هایی  هزینه  و  دارد  خرج  هرکاری 
از آن، اینکه طبیب گرانمایه ای که درس خوانده 
و تالشی کرده و حاال روزی حداقل ۴0 بیمار را 
به  بیمار  هر  برای  و  کند  می  معاینه  مطبش  در 
به  بنا  هم  تومان  هزار   20 تا   1۵ میانگین  طور 
تخصصش می گیرد؛ روزانه چیزی بین ۵00 هزار 
بدون  باشد،  داشته  درآمد  تومان  میلیون  یک  تا 
سایر درآمدهای بیمارستان و اتاق عمل و تدریس 
و هیأت علمی و...، یعنی ماهی حداقل حدود ۳0 
را چاره  بیچاره  تومان و خب، آن کارگر  میلیون 
باید  تومان  با ماهی ۵00 هزار  چیست که شاید 

زندگی بگذراند و خرج دوا و دکتر هم بدهد؟ 
در شهر ما که شهر خوبی هاست، خیلی از طبیبان 
)که  بضاعتند  بی  بیماران  دلدار  و  هوادار  محترم 
دستشان را می بوسیم و نمونه بارز آن دکتر قائمی 
متولی حوزه بهداشت استان است که  بارها دیده 
رایگان  طبابت  به  استان  محروم  نقاط  در  شده 
البته  و  نه.  متأسفانه  هم  برخی  و  پردازد(  می 
خیرخواهانه  به صورت  که  مجامعی  و  مؤسسات 
افراد  دکتر  و  دوا  های  هزینه  از  بخشی  گاهی 
در  نیستند.  کم  هم  دهند  می  را  بضاعت  بی 
از  یکی  روحانی،  دکتر  جناب  محترم  دولت 
سالمت  نظام  طرح  اجرای  کارها،  ترین  پرآوازه 
هایش، کاستی  و  کم  با  القاعده  علی  که   بود 

تقریبًا خوب توانست بدرخشد.
و مردم که مخاطب  نیست،  این  اما همه چیز،   
گاهی  هستند،  بزرگی  های  طرح  چنین  اصلی 
شود.  نمی  شنیده  اصاًل  که  دارند  هایی  گالیه 
چندی پیش شهروند عزیزی که مبتال به سرطان 
شده بود و کمکی می خواست، دلش ُپر بود و دل 
من هم از شنیدن صحبت هایش ُپرتر شد؛ از اینکه 
آور سرسام  های  هزینه  با  دانستم  می  یقین   به 

درمان در عنفوان جوانی و حداکثر تا چند هفته 
کودکی  و  داد  خواهد  دست  از  را  جانش  دیگر 
و  گذاشت  خواهد  مشکلش  هزاران  با  را  یتیم 
برخی  برخورد  گفت  می  اینکه  از  رفت!  خواهد 
خیلی خوب  گاهی  ما  امثال  با  محترم  اطبای  از 
نیست و بعضی وقت ها شرمم می آید از ترس 
برخوردهای بد و زننده که منشأش فقر و نداری 
شلوغ  ها  مطب  اینکه  یا  بروم  دکتر  به  ماست، 
است و جا و مکان نامناسب و آنجا هم پارتی و 
دوست و آشنا حرف اول و آخر را می زند، و اینکه 
 گاهی ۵ مریض با هم داخل اتاق دکتر می روند

از  چگونه  که  دیگری  از  تر  شرمنده  هرکدام  و 
بیماری اش بگوید و آیا اصاًل بگوید یا نگوید؟ 

یا یک تصحیح  برای یک سؤال،  اینکه حتی  یا 
نسخه، یا دیدن یک جواب آزمایش، تمام یا نصف 
پول ویزیت را می گیرند یا اینکه داروهایی تجویز 
داروخانه  در  یا  شود  نمی  پیدا  یا  که  کنند  می 
با  دیگر....  چیز  ها  ده  و  شود  می  یافت  خاصی 
خودم می گویم ما که همگی از هم هستیم، همه 
انسانیم، همه همشهری هستیم، همه هم استانی 

هستیم.
ازمیان ما یکی پول دارد، یکی ندارد، یکی رزق و 
روزیش براه و دیگری نابراه است، یکی آشنایی 
 دارد و یکی ندارد، یکی دستش به دهانش می رسد

و دیگری نه. آیا واقعًا بیش از این ها نمی توانیم 
هوادار دردها و رنج های همدیگر باشیم؟ بیشتر 
از این نمی توانیم غم جسمی بیماران را کم کنیم 
و غم روحشان را به حداقل برسانیم؟ نمی توانیم 
کمی،  فقط کمی از میلیون ها درآمد هنگفتمان 
بگذریم و لبخند شادمانه ای برای یک مادر، برای 
یا برای یک جوان و نوجوان بخریم و  یک پدر 
هدیه اش کنیم؟ مردم از وضع طبابت ها در جامعه 
می نالند و حق هم دارند و من معتقدم با کمی 
توان می  بیمار  جای  به  نشستن  و  بیشتر   دقت 

هم مشکالت را رفع کرد، هم رضایت خلق خدا 
را بدست آورد. بخدا در همین شهر و استان ما 
شهروندانی هستند که از فقر و نداری، درد و رنج 
برای  توانند  نمی  و  کنند  می  تحمل  را  بیماری 
یاد  به  هم  کمی  کنند.  مراجعه  جایی  به  درمان 
کنیم،  ای  چاره  باشیم،  فکرشان  به  باشیم،  آنها 
راهی و راهکاری بیندیشیم؛ چه دکتریم، چه یک 
به هوای  شهروند معمولی، چه یک مسؤول که 

مسؤولیتمان خیلی کارها می توانیم بکنیم!
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳0۴۹۴۳۸۳1 ارسال فرمایید (

واکنش عارف به خبر کناره گیری از 
ریاست شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 

عالی  موقت شورای  رئیس  عارف  محمد رضا 
انتشار  درباره  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
برخی اخبار مبنی بر کناره گیری وی از ریاست 
اساسًا  اخبار  این  گفت:  شورا،  این  موقت 
بحث های  به  اشاره  با  وی  است.  »بی  ربط« 
درباره  اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  در  گرفته  صورت 
انتخاب رئیس دائم این شورا، ادامه داد: تاکنون در شورا چنین بحثی 
صورت نگرفته است. این شورا تشکیل شد تا برای انتخابات مجلس و 

نحوه ورود اصالح طلبان به این انتخابات برنامه ریزی کند.

کوهکن : دولت منتقدان راعلیه خود منسجم 
می کند ؛ نبایدکشور را پرهزینه اداره کرد

عضو فراکسیون والیت مجلس با بیان اینکه 
اقدام دولت در معرفی وزیران پیشنهادی که 
یک بار از مجلس رأی اعتماد نگرفتند منهای 
اینکه نظر ما در مورد اشخاص چیست و این 
سه نفر چه کسانی هستند اشتباه است، گفت: 
علیه خود منسجم می کند. محسن  را  منتقدان  کارها  این  با  دولت 
کوهکن ادامه داد: یک رئیس جمهور باید مدیر و مدبر باشد. مدبر 
اداره کند. دولت قبل  را کم هزینه  بدین معناست که کشور  بودن 

کشور را پرهزینه اداره می کرد.

وزیر پیشنهادی ارشاد : هیچ گاه نگفته ام نرفتن 
جوانان به کنسرت از عوامل ایدز است 

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  پیشنهادی  وزیر 
کنسرت  گذاری  ارزش  مقام  در  اینکه  بیان 
مداخله  اصال  و  نیستم  دیگر  های  برنامه  یا 
ام  نگفته  گاه  هیچ  گفت:  ندارم،  تخصصی 
نرفتن جوانان به کنسرت از عوامل ایدز است.

صالحی امیری افزود: در برنامه ای فقط یک سوال ساده مطرح کردم 
که اگر به جوانان نشاط ندهیم نتیجه آن اعتیاد، ایدز، طالق و فرار 
است اما در رسانه ها مطرح شد که گفته ام یکی از علل بیماری ایدز 

نرفتن جوانان به کنسرت است.

خراسان  رضوی  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
قبل  سال   ۳ رهبری  معظم  مقام  گفت: 
کردند  مطرح  را  مقاومتی  اقتصاد  مسئله 
اجناس  از  پر  ما  بازار  سال  سه  از  بعد  اما 
الهدی گفت:  علم  ا...  آیت  است.   خارجی 
اجناس  از  پر  ما  بازار  از سه سال  بعد  تازه 
را  قضیه  مسئوالن  و  مردم  است،  خارجی 
که  هستیم  شاهد  امروز  و  نگرفتند  جدی 

این  ثروت  از  میلیارد  هزار   ۸ می گویند 
قشر  یک  از  هم  آن  دزدیده اند  را  مردم 
یعنی  ساز  جامعه  و  خدمتگزار  و  ضعیف 
تاسیس  فرهنگیان  معلمان. صندوق ذخیره 
آن  به  معلمان  حقوق  از  درصد   ۵ و  شد 
2۷ شرکت  االن  این صندوق  و  واریز شد 
دارد که یکی از آن ها بانک سرمایه است و 
در این بانک مدیرعاملش اسنادی را جعل 

حساب  به  را  معلمان  این  اموال  و  کرد 
 ۹۳ سال  در  و  کردند  واریز  خود  شخصی 
کرد.  ورشکستگی  اعالم  سرمایه  بانک 

مگر چشم تان باز نبود که دزدید؟
صندوق  این  اعضای  گفت:  الهدی  علم 
هر  جیب  از  هستند.  نفر  هزار   ۹00 اکنون 
معلم، ۸ میلیون و ۸00 هزار تومان دزدیده 
شد. مسئله باید به همین شکل باشد؟ ۹0 

 ،۹۴ سال  در  بانک  این  تسهیالت  درصد 
فقط به ۳0 نفر داده شده است و هر کدام 
گرفته اند  وثیقه  بدون  وام  میلیارد  چندین 
تومان  میلیاردها  کاغذ،  برگ  یک  با  و 
اگر  معلم  یک  گرفته اند؛  وام  نفر  یک  به 
آخرش  بگیرد  وام  میلیون   ۴ می خواست 
پشیمان می شد. اگر مسیر اقتصاد مقاومتی 

اتفاق می افتاد؟ طی می شد مگر این 

علم الهدی : از جیب هر معلم ۸ میلیون و ۸00 هزار تومان دزدیده شد

آبادگران  جمعیت  کل  دبیر  بیادی 
»هر  که  مطلب  این  بیان  با 
دوره  این  در  نیست  حاضر  کسی 
جمهوري  ریاست  انتخابات  نامزد 
گیران  تصمیم  به  خطاب   ، شود« 
اصولگرایان گفت: اگر تحلیلشان بر 

نبوده  موفق  روحانی  که  است  این 
مردم  های  خواسته  نتوانسته  و 
باید  پس  کند،  برآورده  را  نظام  و 
کسی را بیاورند که یارای رقابت با 
روحانی را داشته باشد و ظرفیت و 
را هم  مقبولیت الزم  آن  بر  عالوه 

اینکه  بیان  با  بیادی  باشد.  داشته 
االن کسانی که مطرح هستند هیچ 
 کدام در بین مردم جایگاه ویژه ای
هم زور  به  کرد:  تاکید   ندارند 

جایگاه  کسی  برای  شود  نمی 
ساخت.  دبیر کل جمعیت آبادگران 

باهنر  شرط  خصوص  در  جوان 
اصولگرایان  آینده  کاندیدای  برای 
نباید  بود  گفته  که  انتخابات  در 
قبلی  در دوره های  سابقه شکست 
را داشته باشد نیز گفت : شرط آنها 
شرط  منتظر  مردم  ولي  است،  این 

آنها نمی مانند. مردم به کسی رأی 
خدمت  بتواند  واقعا  که  دهند  می 
در صورت عدم  افزود:  بیادی  کند. 
که  کنم  مي  تاکید  قالیباف  حضور 
هر  است.  مشخص  االن  از  نتیجه 

کس بیاید خودزنی کرده است.  

نتیجهازاالنمشخصاست،هرکسمقابل»روحانی«بیاید،خودزنیکردهاست

امام جمعه موقت تهران گفت: برجام برای 
ما فرجامی نداشت و اگر کسی امیدی به این 
داشته باشد هم به خودش و هم به مردم ضربه 
می زند. حجت االسالم صدیقی  افزود : هدف  
دشمن از مذاکره، مذاکره نیست بلکه به دنبال 

نفوذ هستند و دیدیم که پیش بینی های رهبر 
وی  آمد.  در  آب  از  درست  انقالب  معظم 
افزود: آقایان دولتی وعده داده بودند که آب 
خوردن ما هم با این مذاکره حل می شود اما 
االن مدت ها گذشته و طرف مقابل به هیچ 

یک از وعده ها عمل نکرد. امام جمعه موقت 
قدمی  هیچ  هم  داخل  در  کرد:  بیان  تهران 
برای شکوفایی اقتصادی، رفع بیکاری، رونق 
تولید و از بین بردن رکود نتوانستند بردارند. 
بیکاری  و  اینکه گرانی  بر  تأکید  با  صدیقی 

وجود دارد ولی تولید رونقی ندارد، بیان کرد: 
حرکت علمی گرفتار رکود است، در گذشته با 
آهنگ خوبی در مسائل علمی پیش می رفتیم 
اما اکنون رکود داریم. وی با بیان اینکه باید 
کمر همت را ببندیم، تصریح کرد: مردم باید 

با بصیرتی کامل در انتخابات چشم خود را باز 
کنند تا انتخاب درستی داشته باشند و کسانی 
و  باشند  داشته  عرضه  که  کنند  انتخاب  را 
دین شان قوی باشد و هم محوریت دین و 

حاکمیت دین را پذیرفته باشند.

صدیقی:آقایاندولتیوعدهدادهبودندکهآبخوردنماهمبامذاکرهحلمیشود؛برجامفرجامینداشت

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت
 از شما    09159639415- زارعی 

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی
به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

گچکاری و گچبری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065
علیآبادی

)ضمنا کارگر تنها نیز 
داریم(

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان خراسان 
جنوبی در ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 95/8/23 در محل نمازخانه اداره کل برگزار می شود از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
باهم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت 
در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی با صدور دعوتنامه تشکیل 

مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسی شرکت

2- بررسی  و تصویب عملکرد صورتحسابهای مالی شرکت در سال 94
3- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 95
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی

5- تعیین مبلغی برای استرداد سهام اعضای مستعفی
6- تصویب پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل و نحوه تقسیم سود سال

هیئتمدیرهشرکتتعاونیمصرفادارهکلراهوترابریخراسانجنوبی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

091۵۵61۸30۸ - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی

کفراژبندی،زیربتن،سننمایش
اجارهتختهکار/خریدوفروشلوازمداربست

بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی
32319263-09151642377-وسیلهکار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

تجدید آگهی

دعـوت بـه همکـاری
شرکت آبنگار شرق پیمانکار راهبری تاسیسات فاضالب بیرجند درنظر دارد جهت انجام 
فعالیتهای نمونه برداری و آزمایشات فاضالب )در طی مدت قرارداد با شرکت آب و فاضالب( 
یک نفر مرد با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس )در رشته های بهداشت محیط، عمران آب و 

فاضالب، شیمی تجزیه( دعوت به همکاری می نماید.
با حداکثر سن 30 سال

- تایید نیروها جهت انجام فعالیت مربوطه با تایید معاون بهره برداری و دفتر حراست و امور 
محرمانه شرکت آب و فاضالب خواهد بود.

- افراد واجد شرایط بایستی از مورخ 95/8/8 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/8/12 مدارک 
فردی، تحصیلی، گواهینامه های دوره های آموزشی و سوابق کاری را به نماینده شرکت آبنگار 
شرق مستقر در ساختمان امور آب  و فاضالب بیرجند به آدرس نبش توحید 20 تحویل نمایند. 

بیمه معلم کد: 2۵69
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدایبلوارآوینی-بینسمنویاسمن
تلفکس:09158642955-32404040

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

20ماهگارانتیبدونقیدوشرط
تا3ماهامکانبرگشتکاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدماتپسازفروشدستگاهتصفیهآب
هرسهسرویسیکسرویسرایگانهدیه

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـنمعلـم44

وچهارراه15خرداد
تلفنخدمات31057

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

۵ سال ضمانت

ضمنتسلیتایامسوگواریمحرمبهشماهمشهریانمحترم،مفتخراستپذیرایکلیهمجالسشماباشد
بهپاساحترامشماعزیزان،ورودیسالنتاتاریخ96/1/15رایگانوباتخفیفویژهکلیهمنوغذاییمیباشد.

ازهماکنونرزرونمایید***خدمتبهشماعزیزانافتخارماست

آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل-اولسپیدهتلفنهایرزرو:09157639200-32324444
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من دانشجوی دانشگاه کشاورزی هستم که هر روز 
صبح باید  از خوابگاه بیام سرکار  وقتی که صبح 
در ایستگاه اتوبوس جلوی دانشگاه منتظر اتوبوس 
می شم اتوبوس سوار نمی کنه و اشاره می کنه 
که باید با سرویس دانشگاه بیاین در صورتی که 
اتوبوسا  نداریم چرا  دانشگاه  اون ساعت سرویس 

دانشجوها رو سوار نمی کنن تو اون ایستگاه؟؟؟
0936...965
چارتری  پرواز  هوایی  های  شرکت  برای  چطور 
صرفه  می  تبریز  یا  مشهد  تومن  هزار  صد  زیر 
از  همیشه  که  بیرجند  به  سیستمی  پرواز  ولی 
نمی  میشه  پر  پروازاش  قبل  روز  پنج  چهار 
صرفه؟ مدیرکل فرودگاه ها میگن بهترین پرواز 
با اینکه روزهایی که  برای بیرجند هفتاد نفریه. 
تکمیله.  ظرفیت  هم  داریم  نفری   ١50 پرواز 
صبح  که  اینه  بیرجند  فرودگاه  وضعیت  بهترین 
یک پرواز ایرباس 3٢0 با بوئینگ ام دی ایران 
ایر بیاد و شب هم یک بی ای ای ماهان. یعنی 
خالی  پرواز  هم  پرواز.  ظرفیت  نََفر   ٢60 روزی 

نمیره هم بلیط اینقدر آسون تَر گیر میاد
938....370
با سالم و تشکر از یادداشت آقای مهر آیین » 
بلده منازل شخصی مردم  میراث فرهنگی فقط 
را ملی اعالم کنه و برای آن حریم تعریف کنه 
مثل باغ منظریه حاال اگر استانداری برج هم در 
فرهنگی  میراث  مگر  بسازه  ملی  آثار  مجاورت 
جرات داره حرف بزنه . جهاد کشاورزی چندین 
شهرک  روبروی  موات  زمین  متر  هزاران 
و  تخریب  را   ) خودشان  قول  به   ( فرهیختگان 
بنام شرکت تعاونی خود ثبت می کنه راه و شهر 
ثبت  ما  به  اراضی  تحویل  از  قبل  میگه  سازی 
تاریخ  کشاورزی  جهاد  ضروریست   . اند  کرده 
مالکیت خود را جهت افکار عمومی اعالم کند .  
09١5....74٢
شیوه  و  لحن  با  مهرآیین  آقای  سرمقاله  اگر 
متعارف تری نگاشته می شد حرمت قلم و ادعای 
ایشان محفوظ تر بود اگرچه همه سازمانها بدون 
عین  در  هستند  وظایف  به شرح  مسبوق  مدعی 
حال بعضی نقدها و اظهار نظرهای راه گشا ولی 
منفی  و  عکس  بازتابی  جامعه  در  تواند  می  تند 

داشته باشد که باید مدنظر همگان باشد . 
09١5...0١١
محترمی  ارگان  از  دارم  تشکر  کمال  و  با سالم 
کمربندی  در  شاه  امیر  بند  روبروی  بریدگی  که 
این  با  باعث شده   اند که  بسته  را  اعظم  پیامبر 
شده  دور  سرکار  به  ما  مسیر  کلی  ارزان  بنزین 
این در حالی هست هیچ تصادفی در این بریدگی 
شلوغ    همیشه  بریدگی  باعث شده  و  نشده  دیده 

روبروی سراب بسیار  بسیار شلوغتر شود 
09١5...١84
می  اتفاقی  تا  داره  تاسف  جای  واقعا  آوا  سالم 
سریع  باشن  چاره  و  راه  فکر  به  مسئولین  افته 
بلوک  و  میبندن  رو  شهر  سطح  دوربرگردونهای 
میذارن با این وضع بنزین به فکر مردمم باشید 

خودتونم در جریان هستین بلوار پیامبر اعظم
09١5....309
اندرکاران  دست  خدمت  نباشید  خسته  و  باسالم 
که  بفرمایید  پیگیری  لطفا  آوا،  روزنامه  محترم 
بیرجند  و خصوصا شهرستان  استان  این  در  چرا 
فوق  و  لیسانس  التحصیالن  فارغ  انبوه  وجود  با 
و  بیکار در رشته کشاورزی، هیچ مدیر  لیسانس 
مسئولی اقدام قاطع و جدی انجام نمی دهد؟ اگر 
تصمیم بر بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل این 
دانشکده های کشاورزی  نیست، پس چرا  رشته 

مدام دانشجو فارغ التحصیل می کنند؟؟
09١5...087
با اهدای سالم واحترام. ازمسئوالن بزرگوار شرکت 
خواهشمندیم  جنوبی  خراسان  استان  مخابرات 
در  روستایی  تلفن  دهی  آنتن  وضعیت  به  نسبت 

روستای روشناوند رسیدگی فرمایند.
09١5...١4٢ 
زیستی  ساده  از  که  بزرگواری  عزیز  پاسخ  در 
ژاپنی ها یاد کرده اند باید گفت فرهنگ کشورها 
متفاوت است در مراسم آنها مردان و زنان چنان 
زانو می سپارند که گویا  بر  برسینه و سر  دست 
که  کنند  می  پرستش  را  زمین  خداوندگاران 
پسندیده نیست فرهنگ اسالمی ما نه افراط نه 

تفریط خیر االمور اوسط ها را توصیه می کند 
09١5....٢١١
اگر قرار نبود گاز شهری برای شهرک کارخانه 
قند اسدیه تحویل شود! چرا علمک نصب کردند 
.حال که منازل را لوله کشی نموده ایم و تمام 
مراحل را طی  نموده ایم !چرا امکانات را از ما 

سلب می کنند.
09١5...583

طرح هادی برای تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار فردوس تهیه شد

 تسنیم- رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی فردوس گفت: طرح هادی برای تمامی روستاهای باالی ٢0 خانوار تهیه شده است. کاظم مهمانی   اظهار داشت: 40 واحد 
مسکونی و ٢3 واحد تجاری که از محل منابع داخلی بنیاد در باغستان علیا احداث گردیده آماده واگذاری به متقاضیان است.وی  بیان کرد: در بحث مسکن شهری 85 واحد 

تجاری و مسکونی در شهر فردوس و 56 واحد مسکونی نیز در باغشهر اسالمیه در دست احداث است که در مرحله سفت کاری است.

آوا پیشنهاد می کنم یه مسابقه بین اصولگرایان 
و اصالح طلبان بگذار تا میزان خدمتگذاری آنها 
مشخص شود آنوقت در انتخابات سال آینده مردم 
به لیست و کاندیدای جریانی رای بدهند که حداقل 
یک مشکل را از استان حل کرده باشد . مشکل 
منابع طبیعی ، مشکل جاده ، مشکل نیروی انسانی 
... . به عنوان مثال پیشنهاد می  بخش درمان و 
شورای  مجلس  در  ما  نمایندگان  که  حال  دهم 
اسالمی اصولگرایند و نمایندگان دولت در استان 
که اصالح طلبند بین هم یک رقابت بگذارند که 
توسط  که  ظلمی  به  توانند  می  زودتر  کدامیک 
منابع طبیعی و قانونینش به مردم استان می شود 
پایان دهند به نظر من اگر نمایندگان بخواهند می 
توانند با تصویب یک قانون و تشریح تفاوت کویر 
خراسان جنوبی با جنگل های شمال و زمین های 
حاصلخیز آنجا برای سایر نمایندگان  ، مجلس را 
به اصالح قانون و یا ارائه یک تبصره ملزم نمایند 
که مشکل مردم حل شود و از طرفی آقای استاندار 
و مدیرانش هم می توانند با کمی تغییر در دیدگاه 
های مدیران منابع طبیعی استان نسبت به اجرای 
که  قوانینی  پیشتازانه  و  انعطاف  بدون  و  خشک 
علیه مردم هستند تجدید نظر کرده و مشکالت 
عدیده مردم را هم در نظر بگیرند . بیایید قرارمان 
این باشد که جسارتا دیگر به حرف ها و شعارها و 
برای  را  و همین یک مساله  نکنیم  توجه  ادعاها 
انتخاب بهتر در دور آتی انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراهای شهر و روستا مد نظر قرار دهیم و اصل 
کارآمدی را بر تصمیم بر اساس ظواهر امر ترجیح 
دهیم . از آوا نیز بابت انتشار پیام های مردم جدا و 

از صمیم قلب متشکرم  
 ارسالی در تلگرام آوا
آهن،  راه  آب،  )راه،  استان  مشکالت  تمام  واقعا 
اشتغال، رکود، هواپیمایی، مسکن مهر، زمین های 
موسوی، شورای شهر، سرعت گیرها، نبود تفریگاه 
و  سرگردانی  ازدواج،  وام  طوالنی  صف  مناسب، 
پروازهای  میزان،کنسلی  گذاران  سپرده  بدبختی 
فرودگاه بیرجند و...(حل شده!! که بعضی ها گیر 
نیست  قرار  استاندار...آخه  اتاق  مبلمان  به  دادن 
اتاق باالترین مقام اجرایی استان ساده و قدیمی 
انتقادات  باشه...این  داشته  پالستیکی  صندلی  و 
برخی همشهریان جز اینکه باعت تضعیف روحیه 
نداره...بنده  ای  فایده  هیچ  میشه  استاندار  کاری 
آقای  رفتم دوران  استانداری  به  بار  آخرین  خودم 
را  تغییر  واقعا  رفتم  که  امروز  بود،اما  خدمتگرار 
استانداری  خاکی  محوطه  کردم،تمام  احساس 
کل  برای  پارکینگ  احداث  بود،  شده  آسفالت 
خودروهای پرسنل، احداث فضای سبز و آب نما 
خواد  می  اومده  یکی  استانداری...حاال  درمحوطه 
ازش  تشکر  عوض  اینقدر  کنه  آباد  رو  شهرمون 

انتقاد نکنیم...آقای استاندار موفق باشی...
0937....٢47

با سالم. می خواستم از اداره راه خواهش کنم پل 
و  فردوس  سرایان  )مسیر  شوشود  جاده  ورودی 
بشرویه ( را که عملیات ساخت پل به اتمام رسیده 
است را سریعتر بازگشایی نمایند تا مردم مجبور به 

طی مسیر زیاد کمربندی نشوند. 
0939...390

خواستم در پاسخ به پیام های متعدد در خصوص 
دولت  نماینده  و  رهبری  نماینده  دفاتر  مقایسه 
بگویم حاال که شکر خدا نماینده رهبری انسانی 
فرهیخته و ساده زیست است و نماینده دولت نیز 
پرداختن  بجای  بیاییم  کارآمد  و  تالشگر  انسانی 
به حواشی با حمایت از این دو بزرگوار و فارغ از 

مسائل سیاسی به توسعه استان فکر کنیم و بس
9١5 ... 039

با سالم ؛ در پاسخ به نقد برخی ار خوانندگان بابت  
رتبه  عالی  مسئولین  از  نفر  دو  کار  دفتر  مقایسه 
استانی  و توجیه تجمل گرایی مسئولین ، توصیه 
می گردد نگاهی به صندلی مقام معظم رهبری - 
که بسیار بیشتر از مقامات استانی با شخصیتها و 
که  ببندازند   - دارند  دیدار  مقامات سایر کشورها 
چندین سال است استفاده شده و ففط رنگ شده 

است ) قابل جستجو در اینترنت(
09١5...893
مقایسه  به  نسبت  در جواب عزیزانی که   ، سالم 
را  استان  مرکز  و  داشتند  انتقاداتی  اتاق دومسؤل 
با مرکز کشور مقایسه می کردند چرا با اتاق کار 

شهید رجایی و شهید باهنر مقایسه نمی کنند ؟
09١5...303

تالش ستاد سرشماری برای پوشش کامل جمعیت
فرماندار شهرستان بيرجند: امسال با انجام سرشماری اينترنتی، موضوع افراد غايب خيلي کم رنگ تر از سال هاي گذشته خواهد بود

متعددی  خبرهای  روزها  این  حسینی- 
نفوس  سرشماري  ستاد  های  فعالیت  از 
رتبه  کسب  حتي  داریم.  استان  مسکن  و 
به  تبدیل  نیز  اینترنتي  سرشماري  در  اول 
افتخاري براي استان شده است. به دنباله 
بیشتر،  اطالعات  کسب  و  موضوع  همین 
ستاد  آموزشي  و  فني  معاون  رضایي  با 
وی  کردیم.  گو  و  گفت  استان  سرشماري 
استان  جزو  جنوبي  خراسان  اینکه  بیان  با 
است  در سرشماري حضوري  پیشتاز  هاي 
 ٢37 با   95 سال  سرشماري  کرد:  عنوان 
مامور آمارگیر در ٢8 شهر، 47 آبادي بلوکه 
شود.  مي  انجام  آبادي   560 و  هزار   3 و 
معاون فني و آموزشي ستاد سرشماري به 
هرچه  انجام  براي  که  کارهایي  مجموعه 
بهتر این سرشماري تاکنون صورت گرفته 
اشاره کرد و افزود: به هنگام رساني نقشه 
سرشماري  اجراي  استان،  آماري  هاي 
و  کار  حجم  برآورد  هدف  با  آزمایشي 
تعیین محدوده کار آمارگیران از جمله این 
کارها است. رضایي با اشاره به 339 حوزه 
مشخص  روستایي  حوزه   3٢٢ و  شهري 
داد:  ادامه  استان  در  آمارگیري  براي  شده 
عملیاتي  ستادي  اعضاي  مجموع  تعداد 
وي  است.  نفر   5٢0 امسال  سرشماري  و 
براي  تبلت   ٢69 دادن  قرار  اختیار  در  از 
فني  معاون  فني،  کارشناسان  ماموران، 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  نقشه  کارشناس  و 
که  شده  تعبیه  آمار  کنترل  اتاق  همچنین 
فقط معاون فني، قائم مقام و مدیر اجرایي 
سرشماری اجازه دسترسي به آن را دارند.

 3 از  امسال  سرشماری  رضایی  گفته  به 
مهر تا ٢5 آبان انجام می شود.

انتخاب منطقه 1 يا ۲
مشکل برخي از مردم

معاون فني و آموزشي ستاد سرشماري یکي 
از مشکالتي که تاکنون ماموران آمارگیري و 
مردم با آن مواجه شده اند را در هنگام ثبت 
یا ٢ شهر   ١ منطقه  انتخاب  و  اینترنتي  نام 
بیرجند اعالم کرد و افزود: فرد منطقه خود را 
تشخیص نداده و هنگام مراجعه مامور و وارد 
تشخیص  نامعتبر  کد  رقمي،   ١٢ کد  کردن 
داده مي شد، در این زمان مامور مجبور به 

آمارگیري مجدد مي شود.

آمار موسسه اي
در تمام برنامه ريزي ها دخیل است

ستاد  مقام  قائم  »ضامن«  گفته  به 
آمار  استان،  مسکن  و  نفوس  سرشماري 
در  ها(  دانشگاه  و  ها  )پادگان  ای  موسسه 
استان  براي  که  هایي  ریزي  برنامه  تمام 
داخل  در  اگر  که  است  دخیل  شود  مي 
اگر مانند  باشد روي جمعیت شهر، و  شهر 
جمعیت  روي  باشد  شهر  از  خارج  پادگان 
ادامه  وی  شود.  مي  محاسبه  شهرستان 
اساس  بر  نیز  کشوري  هاي  بودجه  داد: 
ضامن  شود.  مي  بسته  آمار  از  بخش  این 
کشور  در  کس  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با 
اضافه  ماند  نخواهد  باقي  نشده  شمرده 
خانوار  اطالعات  سرشماري  از  قبل  کرد: 
مشخص  کامال  و  آوري  جمع  ای  موسسه 
مي شود. قائم مقام ستاد سرشماري نفوس 
و مسکن استان، عنوان کرد: از سال ١335 
آیتم موسسه اي بوده و در هر سرشماري 
این بخش از جمعیت شهر شمرده مي شده 
اند. ضامن براي تایید سخنانش به سالنامه 
اشاره  جمعیت  فصل   ،١393 سال  آماري 
بندي  دسته  این فصل  افزود: طبق  و  کرد 
خانوار با ریز جزئیات مشخص شده است.

آيا آمار ديده نشده داريم؟

این  به  پاسخ  در  ضامن  را  ها  این صحبت 
دیده  امکان  آیا  که  کرد  مطرح  ما  سوال 
دلیلی  هر  به  جمعیت  از  درصدی  نشدن 
وجود دارد یا خیر؟ سوالی که مبنای آن گفته 
های قاسم زاده نداف فرماندار وقت بیرجند 
زمان  آن  او  بود.   90 سال  سرشماری  در 
جایی عنوان کرده بود: حدود 30 هزار نفر از 
جمعیت شهر بیرجند در سرشماری محاسبه 
تاکنون مهاجرت و  از آن سال  نشده است. 
حاشیه نشینی در این شهر افزایش فوق العاده 
ای داشته به طوریکه در آخرین خبر جمعیت 
نفر   500 و  هزار   ٢6 شهر،  حاشیه  بخش 
توسط حاجي آبادي رئیس شوراي شهرستان 
زاده  قاسم  پی صحبت های  در  اعالم شد. 
نداف، رسانه های مختلفی گذری بر سخنان 
نشدن  شمرده  موضوع  حتی  و  داشتند  وی 
که  کردند  مطرح  را  سربازان  و  دانشجویان 
ضامن در این باره با قطعیت عنوان کرد: این 
موضوع سندیت ندارد. وی ادامه داد: امسال 

نیز مانند سرشماري سال هاي گذشته خانوار 
در سه حالت گروهي، موسسه اي و معمولي 
دسته بندي شده اند که خانوار معمولي خود 
شامل دو دسته ساکن و غیر ساکن مي شوند 
که عشایر، کارتن خواب ها و افرادي که جا 
و مکان مستقل و ثابت ندارند جزو این دسته 

حساب مي شوند.  

پس از سرشماري مرحله کنترل
و بازشماري با جديت انجام مي شود

چندین   90 سال  در  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
شده  ثبت  آمار  تا  داشتند  فعالیت  کارشناس 
مشکل نداشته باشد اضافه کرد: هر بار پس 
با  بازشماري  و  کنترل  مرحله  از سرشماري 

جدیت انجام مي شود.

امکان شمرده نشدن برخي خانواده ها
به دلیل نبودن در محل وجود دارد

با  رابطه  در  نیز  بیرجند  فرماندار  ناصري 
صحبت هاي قاسم زاده نداف عنوان کرد: 
نمي دانم صحبت ایشان تحت چه شرایطي 
خودشان  خاص  دالیل  شاید  و  شده  انجام 
را داشتند، ولي اینکه در سرشماري ممکن 
به  نشوند،  شمرده  ها  خانواده  برخي  است 
هست.  امکانش  افراد  بودن  غائب  دلیل 

وي با بیان اینکه در سرشماري هاي قبلي 
باشد و حتي  افتاده  اتفاق  این  ممکن است 
از حد  بیش  تعداد  اي  برهه  در  و  در جایي 
ولي  داد:  ادامه  باشند  شده  شمرده  واقعي 
االن  و  داشتیم  را  اینترنتي  فاز  که  امسال 
آمار اطالعات60 درصد از مردم شهرستان 
افراد  موضوع  داریم،  اختیار  در  را  بیرجند 
هاي  سال  از  تر  رنگ  کم  خیلي  غایب 
گذشته خواهد بود.  فرماندار به بلوک بندي 
اشاره  دارند  مردم حضور  که  مناطقي  تمام 
کرد و افزود: خانواري که ثبت نام اینترنتي 
شمرده  حضوري  سرشماري  در  نیز  نکرده 
مرحله  دو  نتیجه  آن  از  پس  و  شوند  مي 

سرشماري با هم تلفیق مي شود.

کد 1۲ رقمي براي خانوار غايب

به  که  افرادي  را  نشده  دیده  آمار  ناصري 
نکرده  شرکت  سرشماري  در  دلیلي  هر 
اینکه  بر  عالوه  کرد:  اضافه  و  دانست  اند 
آمارگیران بیش از دوبار به خانه هاي غایب 

نداشته  اگر کسي حضور  مراجعه مي کنند، 
که  گذارند  مي  منزل  در  را  کارتي  باشد 
عالوه بر شماره تماس، کد ١٢ رقمي براي 
خانوار نیز در کارت نوشته تا خانواده پس از 
حضور با ارائه کد اطالعات خود را تلفني در 
شمارش  به  وي  دهد.  قرار  ماموران  اختیار 
افزود:  و  کرد  اشاره  دانشجوها  و  سربازان 
آمارگیر این قشر جدا است و آموزش هاي 
بر  تاکید  با  فرماندار  میبینند.  هم  جداگانه 
در شهر  خانوارهایي که مدتي کوتاه  اینکه 
و مابقي سال در جاي دیگر سکونت دارند 
نیز در تحلیل ها بررسي مي شود بیان کرد: 
پس از اتمام کار، مرکز آمار ایران برداشت 
براي  را  متعددي  هاي  کاوي  داده  و  ها 
فرستد  مي  گیري  تصمیم  مختلف  سطوح 
بررسي  را  آن  گیران  تصمیم  و  مدیران  تا 
کنند. وي در پایان به کامال محرمانه بودن 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  خانوار  اطالعات 
اطالعات براي من نیز محرمانه خواهد بود.

ادغام يا تجزيه شدن
يکي از مشکالت بلوک ها

سرشماری  روند  در  آمارگیران  مشکالت 
نقشه  کارشناس  سرزهي  نیست.  کم  البته 
مشکالت  از  برخي  به  بیرجند  شهرستان 
شهري  هاي  نقشه  حوزه  در  آمارگیران 

اشاره و بیان کرد: در برخي بلوک ها مشکل 
دلیل  به  را  آن  تجزیه  یا  و  بلوک  دو  ادغام 
بلوک  وسط  دیواري  مطالعات  از  بعد  اینکه 
داد:  ادامه  وي  داشتیم.  بود  شده  کشیده 
آمارگیر  مامور  به  مراجعه  با  موارد  این  در 
انجام  مامور  تبلت  روی  نقشه  تصحیح  کار 
می شود. به گفته وي، تاکنون مواردي در 
خیابان هاي الهیه و سپیده مشکل ادغام و 
نیستان  و  پایین  معصومیه  هاي  خیابان  در 
اند که گزارش  بلوک داشته  مشکل تجزیه 
و رفع شده است. سرزهي با بیان اینکه هر 
شده  محوله  بلوک  باید  سرشماري  مامور 
خود را کامل پایش کند عنوان کرد: حرکت 
از ابتداي بلوک به صورت ساعتگرد است تا 

دوباره به نقطه شروع برسند.

فقط دو نفر دقیق کارت شناسايي
را بررسي کردند

و  فني  معاون  همراه  گزارش  ادامه  در 
براي  نقشه  کارشناس  و  ستاد  آموزشي 

هاي  کوچه  از  یکي  به  میداني  گزارش 
یکي  کوچه  میانه  در  رفتیم.  معلم  خیابان 
مقابل  در  کار  مشغول  آمارگیر  ماموران  از 
خانه اي ایستاده و سرشماري حضوري را 
انجام مي داد. وي با بیان اینکه کار ما از 
8 صبح تا ١:30 و از 4 تا 8 شب ادامه دارد 
عنوان کرد: در طول این مدت بین 30 تا 
وي  گفته  به  شود.  مي  بررسي  خانه   50
کارت  از شهروندان  مورد  دو  فقط  تاکنون 
به  مابقي  و  کردند  نگاه  دقیق  را  شناسایي 
معرض  در  کارت  وجود  و  کالمي  معرفي 

دید کفایت کرده بودند.

نارضايتی از وضع اقتصادي
از داليل همکاري نکردن

این مامور سرشماري همچین از همکاري 
رضایت  عدم  دلیل  به  مورد  یک  نکردن 
خبر  کشور   در  موجود  اقتصادي  وضع  از 
توجیه  و  توضیحات  از  پس  گفت:  و  داد 
این فرد در رابطه با این که این اطالعات 
مالي شخصي  مسائل  و  جزئیات  به  ربطي 
استاني  بودجه  تامین  براي  و  ندارد  افراد 
شهروندان  فعاالنه  همکاري  نیازمند 
با  وي  شد.  همکاري  به  راضي  هستیم، 
از  زیادي  تعداد  نداشتن  حضور  به  اشاره 
دارند  که  صبحي  مراجعات  در  ها  خانواده 

ها  آپارتمان  موارد  این  اغلب  کرد:  بیان 
چندین  مراجعات  به  مجبور  ما  و  هستند 
بلوک هستیم. وي  پایش کامل  براي  باره 
ادارات  در  دادیم  پیشنهاد  اینکه  بیان  با 
سرشماري  براي  ستادي  ها  سازمان  و 
با  صورت  این  در  کرد:  اضافه  شود  برپا 
صرفه جویي در زمان و هزینه، افرادي که 
کارمند هستند همان جا کار سرشماري را 
انجام مي دهند. وي همچین یکي دیگر از 
کرده  برخورد  آن  با  تاکنون  که  مشکالتي 
است را خانواري دانست که اغلب سال در 
اینکه  بر  مامور  مراجعه  با  و  هستند  روستا 
توسط مامور همان روستا سرشماري شوند 

کنند. مي  پافشاري 

ترس از قطع کردن يارانه ها

به  سرشماري  فني  کارشناسان  از  یکي 
کرد  اشاره  نظرش  زیر  تیم  هاي  فعالیت 
400 خانوار  از  بیش  تا کنون  داد:  ادامه  و 
غائب داشته ایم و تعداد خانواده هایي که 

نیست.  کم  نیز  نبودند  همکاري  به  حاضر 
وي علت همکاري نکردن افراد را ترس از 
یارانه  قطع  یا  و  محرمانه  اطالعات  پخش 
ادامه گزارش، چند فرد  ها اعالم کرد. در 
مطلع از سرشماري 90 به پرسش های ما 
کرد:  بیان  افراد  این  از  یکي  دادند.  پاسخ 
دلیل  به  کشور،  ارتش  و  نظامي  نیروهاي 
مسائل امنیتي، توسط ماموران سرشماري، 
از  دهد:  مي  ادامه  وي  شوند.  نمي  پایش 
بر  مبني  دستوري  کشور  وزارت  سمت 
صادر  ها  استان  تمام  به  اطالعات  حفظ 
مي شود و ماموري که توسط همین ارگان 
را  افراد  این  سرشماري  کار  شده  معرفي 

انجام مي دهد.

امسال هم
احتمال آمار ديده نشده هست

تا  ربط  ذی  مسئوالن  هاي  صحبت  برآیند 
این جا این بود که امسال آمار دیده نشده اي 
باقي نخواهد ماند و در پي بیانات مسئوالن 
مي  امید   ،95 مسکن  و  نفوس  سرشماري 
باشد،  بسیار کم  نشده  دیده  آمار  امسال  رود 
اما مواردي مانند همکاری نکردن خانوارها از 
ترس قطع یارانه، غیبت ها، مسائل امنیتی  و 
برخی ناهماهنگی های دیگر از جمله عواملی 
است که می تواند منجر به حذف گروه هایی 

از جمعیت در سرشماری امسال شود.

به ازای خرید هر باطری
 يک جعبه کمک های اوليه هديه بگيريد
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پزشکان و پرستاران اندک اندک می روند!

چندی قبل علی محمد آدابی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور از افزایش 300 درصدی مهاجرت پرستاران خبر داد. آن طور که این مقام مسئول گفته، مهاجرت پرستاران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و کشورهای غربی در اردیبهشت و فروردین امسال 300 درصد افزایش پیدا کرده است. نکته نگران کننده اینجاست که به اعتقاد مسئوالن سازمان نظام پرستاری، معموال بهترین و حرفه ای ترین پرستاران از 
ایران مهاجرت می کنند؛ آن هم در حالی که نظام سالمت بشدت با کمبود پرستار در مراکز درمانی، دست و پنجه نرم می کند. کشورهای عربی، ترکیه، کانادا، استرالیا و آمریکا عمده مشتریان پرستاران ایرانی هستند.

پدافند غیرعامل بستر 
مناسب توسعه پایدار

* ولی اله احمدی 

و  ها  گرایش  از  نظر  صرف  دوم(  )قسمت 
پدافند  حوزه  در  شده  تدوین  های  تخصص 
دارد،  ای  رسته  بین  ماهیت  خود  که  غیرعامل 
آشنایی با مبانی نظری و ادبیات گفتمان در این 
حوزه از ضروریات و الزامات این درس می باشد. 
غیرعامل  پدافند  اصول  کار بست  با  که  انشاءا... 
در تمام بخش ها و حوزه ها ، رونق و شکوفایی 
را  اسالمی  ایران  عزیزمان  میهن  پیش  از  بیش 
شاهد باشیم عقل انسان همچون فطرت و غریزه 
او حکم می کند که در زمان صلح و آرامش از 

آمادگی دفاعی کافی برخوردار باشد.
دین اسالم به پیروان خود دستور می دهد که 
قبل از وقوع جنگ و نیاز به دفاع به فکر آمادگی 
از  تدارکات  و  تدابیر  با  و  باشند  خویش  دفاعی 
به  توانند  می  راحتی  به  شده  سازماندهی  پیش 

مقابله با متجاوز برخیزند.
دفاع عامل: عبارت  است از بکار گیری مستقیم  
کاهش   یا  و  نمودن  خنثی  منظور  به  افزار  جنگ 
نفوذی  و  زمینی  هوایی  خصمانه  عملیات  اثرات 
غیر  پدافند  نظر.  مورد  اهداف  روی  خرابکارانه  و 
عامل ، با مفهوم کلی دفاع در مقابل تهاجم ، بدون 
استفاده از سالح و درگیر شدن مستقیم می باشد.

آنگاه که در میدان جنگ رویاروی دشمن قرار 
 گرفتید باید قرارگاه شما در دامنه کوه ها و تپه ها

از  را  و شما  گردد  حفاظ شما  و  پوشش  تا  باشد 
دشمن نگهبانی کند. تکیه بر موانع طبیعی دشمن 
داشته باشید تا دشمن نفوذ  نداشته باشد. )قسمتی 

از فرمایشات حضرت علی ع(.
و  مراکز  حفاظتی  و  ایمنی  اصول  رعایت 
صنایع و ایجاد پناهگاه های جمعی برای مردم و 
کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد. 

) حضرت امام خمینی ره(.
اگر محافظت نظامی نباشد تمامی دستاوردهای 
اقتصادی علمی سیاسی در یک نصف  فرهنگی 
روز هدر می رود. ) مقام معظم رهبری ( امنیت 
داشته  هم  بر  مستقیم  تاثیر  ملی  منافع  و  ملی 
ملی،  منافع  آمدن  پایین  صورت  در  بطوریکه 
رشد  ملی  منافع  اگر  و  کم شده  نیز  ملی  امنیت 

کند باعث ارتقاء امنیت ملی می گردد.
نظر  صرف  پیشرفته  های  سالح  تهیه  امروزه 
 از ایجاد وابستگی و هزینه های باالی تامین آن

نمی تواند تامین کننده مناسبی جهت بازدارندگی در 
مقابل تهدیدات باشد. ضمن آنکه رفتن به سمت 
 تجهیزات روابط بین ملت و دولت را مخدوش می کند.

کاهش  جهت  کشور  دفاعی  و  امنیتی  مدیران 
هجوم  تفکر  از  جلوگیری  و  خسارات  و  تهدیدات 
)بازدارندگی( باید با رویکرد پدافند غیر عامل در تمام 
حوزه های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی، علمی و فناوری و زیست محیطی به طور 

عام به صورت بنیادی اقدام و تدبیر نماید.
غیر  پدافند  حوزه  در  تعاریف  و  اصطالحات 
ایجاد  بنیادین  و  اساسي  کارهاي  از  یکي  عامل: 
یکنواختي و استانداردسازي در تعاریف و واژگان 
انشا ءا...  تا  مي باشد  غیرعامل  پدافند  کلیدي 
گردد،  ایجاد  مخاطبین  براي  مشترك  مفهومي 
زیرا تا هنگامي که اشخاص و سازمان ها در درك 
معاني واژه ها اختالف دارند، درك مشترك را با 
مشکل مواجه خواهد ساخت. پدافند: در علم لغت 
شناسی واژه پدافند از دو جزء پد و آفند تشکیل 
متضادات  با  متقابل  معنی  به  پاد  یا  پد  که  شده 
به معنای ضد جنگ  آفند ترکیب شود،  با  وقتی 
و جدال که در مجموع هم طراز واژه دفاع است.

و  ها  ریزی  طرح  تمامی  شامل  عامل:  پدافند 
بکارگیری  مستلزم  که  است  دفاعی  اقدامات 
سالح و تجهیزات جنگی بوده که بر اساس قانون 

وظیفه ذاتی نیروهای مسلح می باشد.
غیر  اقدامات  مجموعه  عامل:  غیر  پدافند 
بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  ای  مسلحانه 
های  فعالیت  تداوم  پذیری،  آسیب  کاهش 
در  تسهیل  و  ملی  پایداری  ارتقاء  ضروری، 
اقدامات  و  تهدیدات  مقابل  در  بحران  مدیریت 

نظامی دشمن می باشد.
که  هایی  فعالیت  مجموعه  نظامی:  غیر  دفاع 
می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی 
)سیل،  کند  می  تهدید  را  مردم  مال  و  جان  که 
...( جلوگیری نمود و  زلزله، آتشفشان، طوفان و 
یا در صورت بروز آثار ناشی از آن را کاهش داد.

مصطفی مالئی - دکتر محمد جوانشیر 
های دانشگاه  استانی  واحد  مرکز   رئیس 

این  از خدمتی جدید در  علمی - کاربردی 
دانشگاه  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  دانشگاه 
شورای  در   69 سال  کاربردی   - علمی 
در  و  رسید  تصویب  به  فرهنگی  انقالب 

سال 71 فعالیت خود را آغاز کرد.
در  مفقوده  حلقه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد و پیشرفت کشور نبود مهارت همراه 
با دانش نظری است ، افزود: نیروی انسانی 
که  است  کشور  هر  نیاز  متخصص  و  ماهر 
هدف  این  با  کاربردی  و  علمی  دانشگاه 
ماهر همراه  انسانی  نیروی  تربیت  بر  مبنی 
با نیاز جامعه این موضوع را دنبال می کند.

دانشگاه نسل سومی ها

نسل  دانشگاه  را  دانشگاه  این  جوانشیر 
در  دولت  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  سوم 
نظر دارد حجم خود را کاهش و خدماتی که 
واگذار  به بخش خصوصی  نیاز مردم است 
نظارت  خصوصی  بخش  بر  دولت  و  کند 

داشته باشد.
به گفته وی دانشگاه علمی و کاربردی 
بالفعل  های  ظرفیت  کردن  بالقوه  توانایی 

را دارد.
دولتی،  اجرایی  دستگاه  هر  گفت:  وی 
پیشنهاداتی  تواند  می  اصناف  و  خصوصی 
ارائه  مبنی بر آموزش های علمی و عملی 

و  برگزاری  ظرفیت  دانشگاه  این  و  دهد 
تعیین دروس آن را دارد.

خدمتی جدید

های  دانشگاه  استانی  واحد  مرکز  رئیس 
از  دیگر  یکی  کرد:  بیان  کاربردی   - علمی 

اهداف تاسیس این دانشگاه ارتقاء سطح علمی 
تاکنون  که  است  دولت  کارکنان  آموزشی  و 

ها صندلی  ظرفیت  از  درصد   60 از   بیش 
را به خود اختصاص دادند.

های  دانشگاه  استانی  واحد  مرکز  رئیس 
علمی - کاربردی گفت: بر اساس نامه سازمان 

و  علمی  دانشگاه  به  علوم  وزارت  سنجش، 
کاربردی فرصت تکمیل ظرفیت داده شد.

اختیار  در  امکان  این  داد:  ادامه  جوانشیر 
 دانشگاه های دولتی بوده است که با رایزنی هایی
که مسئوالن دانشگاه انجام دادند این فرصت 
طالیی برای دانشگاه علمی و کاربردی استان 

هم فراهم شد.
وی افزود: تاریخ شروع ثبت نام ظرفیت 
اعالم  ماه  همین   19 تا  آبان   4 از  تکمیلی 
در توانند  می  متقاضیان  که  است   شده 
خدمات،  کشاورزی،  صنعت،  های  رشته 
فرهنگ و هنر در 16 مرکز علمی کاربردی 

سراسر استان ثبت نام کنند.

تربیت نیروی متخصص

دارای  و  ماهر  انسانی  نیروی  جوانشیر 
و  کشور  اقتصاد  رونق  موجب  را  تخصص 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  ملی  ناخالص  تولید 
چند سال گذشته دانشگاه علمی - کاربردی 
کمی از اهداف خود زاویه گرفته که مسئوالن 
 مرکز کشور با تدوین سند و نقشه راهبردی و
افزایش  قصد  استانی  های  واحد  بندی  رتبه 

کیفیت خدمات و اهداف دانشگاه را دارند.
به گفته وی واحدهایی که رتبه بندی آنها 
کم شود فرصت جبران برای افزایش کیفیت 

و کمی خدمات خود را دارند.

فرصت ثبت نام ظرفیت تکمیلی به دانشگاه های علمی - کاربردی داده شد

خدمتی جدید از دانشگاه های علمی - کاربردی خراسان جنوبی:

قاب عکس یک جفت كفش برای سایه!! - عکس : احسان توالتقابل كتاب و تلویزیون - محمد علی خلجیکاریکاتور

یادداشت

شهادت محمد حسین فهمیده
 روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

8 آبان ، روز شهادت محمد حسین فهمیده است. 
او نوجوانی 13 ساله بود که در دوران دفاع مقدس 
به شهادت رسید، به همین خاطر این روز به عنوان 
روز نوجوان و )بسیج دانش آموزی(  نامگذاری شد. 
امام خمینی رحمه ا... در پیامی به مناسبت دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی فرمود: “رهبر ما 

آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک 
خود، ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است. 
و  انداخت  دشمن  تانک  زیر  را  خود  نارنجک  با 
شهادت  شربت  نیز  خود  و  نمود  منهدم  را  آن 
نوشید.” بقایای پیکر شهید محمدحسین فهمیده 

در بهشت زهرای تهران، به خاك سپرده شد.

ثروت پولدارترین مرد جهان
 برای بچه هایش نمی ماند

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت تصمیم 
گرفته پس از مرگش قسمت عمده ثروتش را صرف 
امور خیریه کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران ، بیل 

ارث گذاشتن چندین  به  به جای  گیتس می گوید 
که  داده  یاد  آنها  به  فرزندانش  برای  پول  میلیارد 
چگونه برای خود شغل و کسب وکار ایجاد کنند. وی 

می گوید آنها باید از توانایی خودشان استفاده کنند.

67 درصد انقراض حیوانات در
 50 سال اخیر رخ داده است

زمان  از  موجود  های  آمار  و  تحقیقات  طبق 
دایناسورها به بعد 67 درصد انقراض نسل حیوانات 
در 50 سال اخیر در جهان رخ داده است. به گزارش 
جام جم آنالین، براساس این تحقیقات جهان در 
حال بازگشت به انقراض زندگی حیوانات همچون 

زمان دایناسورها در 65 میلیون سال پیش است.

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   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

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

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

 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 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

سقف کاذب ، کناف ، 
پارکت ، کف پوش ، 

PVC
 09151630741 

رحیمی
بیست متری سوم ، 
روبروی حج و زیارت

اصالح انواع درختان میوه ای 
)انگور، پسته و ...(

در منزل  و باغ
در اسرع وقت پذیرفته می شود

همراه با کود عالی
09153616941
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چگونه همزمان با تحصیل، کار کنیم؟

آیه روز  

به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا ]سزاى[ بعضى از آنچه را 
كه كرده  اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند. سوره الروم، آيه 41

حدیث روز  

كربال پاك ترين بقعه روى زمين و از نظر احترام بزرگ ترين بقعه  ها است والحق كه كربال از بساط هاى بهشت 
است. پيامبر اسالم )ص(

چه كند بنده اى كه از دل و جان
نكند خدمت خداوندى

سعديا دور نيک نامى رفت
نوبت عاشقيست يک چندى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مهارت های زندگی از نگاه 
سازمان جهانی بهداشت

از  جامعى  تعريف  بهداشت  جهانى  سازمان   *
مهارت هاى زندگى ارايه داده است: توانايى انجام 
رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اى كه فرد بتواند 
با چالش ها و ضروريات زندگى روزمره خود كنار 

بيايد.
* براى كسب اين مهارت ها بايد در طول زندگى 
به تدريج درس هايى را بياموزيم و به كار بنديم 
كه ما را در مسير موفقيت همراهى كند. اما هرچه 
احتمال  شود،  انجام  ديرتر  موارد  اين  يادگيرى 

موفقيت و هم براى شخص كمتر مى شود.
1- زندگى خيلى وقت است شروع شده است.

2- در زندگى چيزى به نام دور آزمايشى وجود 
و  ساز هستند  تصميمات شما سرنوشت  ندارد. 

راهى براى برگشت و تصحيح آنها وجود ندارد.
3- .دوستان آنالين شما دوستان واقعى نيستند.

4- متاسفانه حقيقت دارد. بسيارى از اين دوستان 
اهميتى براى مشكالت شما قايل نيستند و وقتى 
به كمک آنها نياز داريد در دسترس نخواهند بود.

5-  هر عشقى به سرانجام نمى رسد.
6- آماده باشيد كه دلتان بشكند و غصه بخوريد. 

سخت است اما واقعيت است.
7-  تحصيالت با گرفتن ديپلم به اتمام نمى رسد.

8- در دنياى امروز دانش حرف اول را مى زند. 
اگر مى خواهيد عقب نيافتيد بايد به تحصيالتتان 

ادامه بدهيد.
زندگى هاى  آدم  مهمترين  خانواده  اعضا   -9 

 شما هستند.

برخی افکار مانع موفقیت می شوند

كودكى از مسئول سيركى پرسيد:
چرا فيل به اين بزرگى را با زنجير به اين كوچكى 

و ضعيفى بسته ايد؟
 فيل كه االن راحت  مى تواند با يک حركت به 
راحتى خودش را آزاد كند و خيلى خطرناك است!

صاحب فيل گفت:
اين فيل چنين كارى نمى تواند بكند. چون اين 

فيل با اين زنجير ضعيف بسته نشده است.
بسته  ذهنش  در  قوى  خيلى  تصور  يک  با   آن 

شده است.
كودك پرسيد چطور چنين چيزى امكان دارد؟

بود  بچه  فيل  اين  كه  وقتى  فيل گفت:  صاحب 
بستم.  محكم  بسيار  زنجير  يک  با  را  آن  مدتى 
تالش زياد فيل براى رهايى اش هيچ اثرى نداشت، 
و از آن موقع ديگر تالشى براى آزادى نكرده است.
فيل به اين باور رسيده است كه نمى تواند اين 

كار را بكند!
هر كدام از ما، با نوعى فكر بسته شده ايم كه مانع 

حركت ما به سوى موفقيت است

معموال افرادى كه قصد ادامه تحصيل دارند، 
هميشه با يک دغدغه بزرگ مواجه هستند 
و آن نيز اين است كه چگونه هم كار كنند 
و هم ادامه تحصيل دهند. اگر شما نيز به 
فكر اشتغال در زمان تحصيل هستيد بهتر 
است اين مطلب را تا انتها بخوانيد تا بتوانيد 

تصميم درستى در اين باره بگيريد.

از دوستان و خانواده کمک بگیرید
اين  نمودن  طرح  گام  مهمترين  و  اولين 
با خانواده است. اين كار مى تواند  موضوع 
اينكه  اول  باشد.  داشته  بزرگ  مزيت  چند 
خانواده و دوستان شما به اين موضوع آگاه 
خواهند شد كه شما زمان كمترى را براى 
گذراندن با آنها داريد. بنابراين بعد از مدت 
زمانى از حضور كمرنگ شما در جمع هاى 

خود ناراحت نخواهند شد.
 دوم اينكه با مطرح نمودن اين موضوع براى 
مشورت  از  توانست  خواهيد  شما  خانواده 
اين  جز  به  نماييد.  استفاده  آنها  نظرات  و 

پيش  افرادى كه  با  است  بهتر  نيز  موضوع 
اند  گرفته  قرار  شرايطى  چنين  در  اين  از 
استفاده  آنها  نظرات  از  و  نموده  صحبت 
با  خانواده  كه  صورتى  در  نماييد.همچنين 
كار شما مخالف باشند، شما خواهيد توانست 
را  آنها  مطالعه  و  كار  ميان  تعادل  ايجاد  با 
 قانع نماييد كه مى توانيد از پس هر دو به

خوبى بر بياييد.

با کارفرمای خود صحبت کنید
كمک  شما  به  تواند  مى  موضوع  اين 
افزايش  از  كارفرمايان  اغلب  نمايد.  بزرگى 
 تحصيالت و مهارتهاى كاركنانشان حمايت
مى كنند. بنابراين بهتر است با مطرح نمودن 
اين مسئله با كارفرمايتان، اين شانس را به 
برنامه كارى منعطف ترى  خود بدهيد كه 

داشته باشيد.
 اغلب كارفرمايان در چنين شرايطى  حجم 
شما  براى  و  دهند  مى  كاهش  را  كارى 
در  سال  طول  در  بيشترى  هاى  مرخصى 

نظر مى گيرند. به هر حال، حتى اگر شما 
هاى  تالش  و  هزينه  با  را  خود  تحصيالت 
خودتان ادامه مى دهيد، كارفرماى خود را 

نسبت به برنامه و اهداف خود مطلع كنيد.
البته اين قضيه هميشه درست نخواهد بود 
و ممكن است مجبور شويد از ميان كار يا 
تحصيل يكى را انتخاب كنيد. در اين صورت 
برويد و  اهداف مورد نظر خودتان پيش  با 
پيشرفت  به  كه  بگيريد  را  تصميم  بهترين 

شما كمک كند.

بر زمان خود کنترل بیشتری
 داشته باشید.

كار  ميان  تعادل  ايجاد  برسد  نظر  به  شايد 
و درس بسيار سخت بوده و نتوانيد از پس 
آن برآييد اما به شما اطمينان مى دهيم در 
برنامه ريزى دقيق و صحيحى  صورتى كه 
داشته باشيد خواهيد توانست كار را پيش 
برده و به هيچ كدام نيز لطمه اى وارد نكنيد.
وجوه  تمامى  شامل  تواند  مى  برنامه  اين 

زندگى شما شود به طور مثال مى توانيد از 
زمان هاى رفت و آمد و حضور در سرويس 
هاى حمل و نقل عمومى براى مرور درس 

هاى خود استفاده نماييد. 
همچنين با كاهش زمان وب گردى كه يكى 
از بزرگترين عوامل هدر رفت زمانى در حال 
حاضر محسوب مى شود مى توانيد كمک به 
سزايى به باالنس نمودن وضعيت شغلى و 

تحصيلى خود نماييد.

بر نقاط قوت خود تمرکز کنید
در اغلب افراد روش هاى مطلوب و كارآمد 
مطالعه و زمان هايى كه فرد تمركز و قدرت 
اين  از  است.  متفاوت  دارد  بيشترى  فهم 
رو با دقت به ويژگى هاى شخصيتى خود 
تنظيم  درستى  به  را  خود  مطالعه  برنامه 
 نماييد تا بتوانيد بهترين بهره ورى را از آن 

كسب كنيد.
مشخص  خودتان  براى  مطالعه  محدوده 
كنيد.يک محدوده زمانى و مكانى مناسب 

اين  و  نموده  مشخص  خود  مطالعه  براى 
اين  دهيد.  اطالع  نيز  خانواده  به  را  مطلب 
موضوع مى تواند باعث شود تا در زمان هاى 
تعيين شده خانواده زمان كمترى را از شما 
درخواست نمايند و شما را با كتابهايتان تنها 
بگذارند. در صورتى كه قادر نيستيد مكان 
در  خود  مطالعه  براى  را  دنجى  و  مناسب 
هاى  خوانه  كتاب  توانيم  مى  بيابيد  منزل 
عمومى و يا سالن مطالعه دانشگاه را به شما 

پيشنهاد نماييم.

برای خود هم مطالعه پیدا کنید
شما  به  تواند  مى  كه  هايى  روش  از  يكى 
مطالعه  هم  يافتن  نمايد  بسزايى  كمک 
است. يافتن دوستاهايى به صورت حقيقى 
روش  و  مشترك  اهداف  كه  مجازى  يا  و 
مشتركى با شما دارند مى تواند كمک كند 
تا راه را براى ادامه مسير خود هموار نماييد 
و انگيزه و قدرت كافى براى ادامه مسير را 

از آنها بگيريد.

عارفانه روز
مهربانا!دل  من و دوستانم  را چنان  در جويبار زالل 
رحمتت شستشو ده كه هركجا ترديدى هست  ايمان
هركجا زخمى هست مرهم هركجا نوميدى هست 
اميدوهركجا نفرتى هست عشق جاى آن را فراگيرد.

براى روياپردازى وقت بگذاريد،زيرا سرچشمه شاديست 
براى زندگى كردن وقت بگذاريد، زيرا زمان به سرعت 

مى گذرد و هرگز باز نمى گردد، ماموريت ما در زندگى، 
بدون مشكل زيستن نيست،با انگيزه زيستن است

يكى از داليل استرس و افسردگى، پنهان كردن 
احساسات است. براى زندگى بهتر، 
براى آرامش بيشتر،آنها را رها كنيم.

اگر كليد درى را ندارى قفلش نكن،
 اگر كسى را دوست ندارى خردش نكن،

و اگر دستى را گرفتى 
رهايش نكن...!! كورش كبير
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طراح: نسرین کاری                        

نقاش  گرامي-   مادر  افقي:1- 
نجات   - پدر   -2 صورتگر  و 
دهنده - پايتخت كشور بوتان 3- 
معروفترين دائره المعارف فرانسه 
- كتاب مسلمانان - پرهيزگار و 
بدون  كرده  زين  اسب   -4 عابد 
سوار - روحاني زرتشتي - صمغي 
ناخوشي 5-  و  رنج  تلخ -  بسيار 
ميوه خوب  - حيوان شبيه خرس 
- روزها 6- ميخ عرب-  آموزگار 
- شهر رازي 7- خروس جنگي-  
مهاجرت   - صحرا  و  دشت 
بلقيس  سرزمين  در   زانوي   -8
- گوشواره 9- فيگور  -افسرده و 
دلتنگ - درگيرى 10-  پوستين-  
چهارپايان  نيروي  با  كه  آسيابي 
مي گردد - فروغ 11-  شاهد - 
مربي شاهزادگان - چاي خارجي 
پارچه صاف كن-  خنک    -12
كننده برقي - از شهرهاي استان 
تهران - ضعيف و بي دوام 13- 
شاعر  آتشي،  منوچهر  تخلص 
-افسوس خوردن  بوشهري  فقيد 
- شعر كوتاه ژاپني 14-  سترون 
- حشره خونخوار-  نوعي طالق 
ايراني عصر  15-  نقاش معروف 

قاجار - نان پاره گدايي 

تور-   و  توپ  ورزش  عمودي:1- 
از   -2 شناسي  زمين  دوران  از 
زمان  فارس-   استان  شهرهاي 
عكس  ريز  هاي  خانه  آغازين-  
جوانمردي   - حالجي  -كمان   3
موجود   -4 هندسي  وسيله   -
خيالي ترسناك - روانه و فرستاده 
باد  نيزه 5-  عادت   و  - سرشت 
بخار   - كردن  درك   - زهرآگين 
دهان 6- كالغ - جهان غيرمادي 
7- فربه - عيد مسيحيان-  واجب 
و ضروري 8- دوري از دوستان - 
سحاب - فرستادن 9- پول عمان 

- اقدام كردن به كاري-  سپهر و 
 - آمريكا  ازايالتهاي  آسمان 10- 
يكبار  ظروف  از  بلند 11-  فرياد 
جمهوري  خبرگزاري   - مصرف 
اسالمي -  مانند هم 12-  خرد و 
كوچک - سنگ آسياب - كليساي 
قديمي اصفهان-  سرپيچي كردن 
-ميوه  لحظه   به  لحظه    -13
پرزدار-  آب روان و جاري 14-  از 
شهرهاي زنجان - رزق - آرامش 
آلماني  روزنامه    -15 دادن 
كشور  اين  جنوب  در  كه   زبان 

منتشر مي شود
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ایسلیاهنانوی11

قرتلاکوسساجر21

شچنرلوکامری31

وستیجوفدابادسا41

نبرکسکرامهمین51

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كاماًل توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

تجربه کنید.   09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

به یک نیروی نگهبان )مرد( جهت کار در 
پارکینگ خودرو نیازمندیم.

09373280352

شرکت طبیعت زنده )سینره(
درنظر دارد: به منظور تکمیل کادر 
اداری خود یک نفر خانم ویزیتور 
به صورت پاره وقت استخدام 

نماید. واجدین شرایط  با شماره 
32255149 از ساعت 8 لغایت 15 

تماس حاصل نمایند.
آدرس: شهرک صنعتی بلوار همت 

3 - قطعه 5- جنب به چوب

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل، درب و پنجره دسته 

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

شرکت لبنیات پگاه در نظر دارد 
جهت توزیع محصوالت لبنی خود 

در استان خراسان جنوبی و شعبه 
 بیرجند تعدادی خودروی ایسوزو 

و نیسان یخچال دار دیزل به 
صورت اجاره به شرط تملیک واگذار 
کند، متقاضیان جهت اطالع بیشتر 
به آدرس: بیرجند، بلوار شهدای 

عبادی، نرسیده به فلکه ابن حسام 
)معصومیه( جنب آهن آالت موالیی، 

شرکت پگاه مراجعه و با شماره 
 تلفن 09158922032
تماس حاصل فرمایید.

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

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

09157561075 

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

09153613243 - شریفی

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت هاى باور نكردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاك زنانه
بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهرى

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

09380160779 - علی آبادی

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال در 

روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

معاوضه و یا فروش چند قطعه زمین در 
روبروی مسجد معصومیه پایین جهت باغ 

انبار و کارگاه 09155625297

یک باب سفره خانه سنتی با کلیه 
لوازم واگذار می گردد.

09158668828

مطب فروشی: طالقانی 3
ساختمان پزشکان کیمیا 

32235949

زمین فروشی
غفاری 48- قطعه دوم از حاشیه

09371943716

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

شرکت لبنیات پگاه به یک نفر 
ویزیتور دیپلم به باال با حقوق 
قانون کار + بیمه نیازمند است.
متقاضیان می توانند به آدرس: 

بلوار شهدای عبادی- میدان 
ابن حسام )میدان معصومیه( 

شرکت پگاه مراجعه نمایند.
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کسب مقام نائب قهرمانی دسته یک ایران 
توسط پویا احراری

روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان در تشریح این خبر گفت: مسابقات 
آزاد و دسته یک نونهاالن کشور که به میزبانی استان کرمانشاه با حضور 
104 بازیکن آغاز شده بود، با راهیابی پویا احراری به جمع نفرات برتر کشور و 
کسب مقام نائب قهرمانی دسته یک ایران توسط این بازیکن به کار خود پایان داد. 
الزم به ذکر است سرپرستی تیم اعزامی را علیرضا چمنی بر عهده داشته است.

مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی ویژه بانوان بخش مود 
شهرستان سربیشه برگزار شد 

مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی با حضور بانوان شهر مود سربیشه در 
سالن تیراندازی مجموعه ورزشی این شهر برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه، در آخرین روز از هفته تربیت 
بدنی، 25 نفر از بانوان شهر مود در رده سنی آزاد با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که در پایان معصومه خسروی، زهرا رضایی بیژائم و رودابه 
مهاجرانی به ترتیب با کسب باالترین امتیاز رتبه های اول تا سوم را 
کسب کردند. این مسابقه به همت مجموعه ورزشی مود و اداره ورزش 
و جوانان سربیشه برگزار شد و در پایان از طرف هیأت ورزش های 
همگانی سربیشه از نفرات برتر با اهدای جوایز ورزشی تقدیر به عمل آمد.

کسب رتبه اول ارزیابی ادارات ورزش و جوانان استان 
توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس 

نخستین جلسه هماهنگی و هم اندیشی رؤسای ادارات ورزش و جوانان 
شهرستان ها و رؤسای هیأت های ورزشی استان خراسان جنوبی در سالن 
اجتماعات ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران بیرجند برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، در این جلسه که 
حسینی، معاون سیاسی امنیتی استانداری، معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش، مسئول تربیت بدنی سپاه و مسئولین انجمن 
های ورزشی آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند، از محمدرضا 
مهران پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس به خاطر کسب 
رتبه اول ارزیابی ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی تجلیل به عمل آمد.

کسب 3 مقام چهارم، حاصل تالش باشگاه عدالت فردوس 
در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور

هفته  که  فردوس  عدالت  باشگاه  اندام  پرورش  و  بدنسازی  تیم 
گذشته به مسابقات کشوری اعزام شده بود موفق به کسب 3 مقام 
چهارمی در این رقابت ها شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
حضور  با  که  مسابقات  دوره  این  در  فردوس،  شهرستان  جوانان  و 
بیش از 100 نفر شرکت کننده به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار 
شد، آقایان علی دهشوری، حامد خدمتی و سهراب افغان در رده جوانان 
به ترتیب در اوزان 59، 66 و 53 کیلو گرم مقام چهارم را بدست آوردند.

LDLgfhfghfhfhfhfh

پدیده شایعه؛ یک معضل اجتماعی

همه ما با شایعات مواجه شدیم؛شایعاتي که بعدها فهمیدیم واقعي نبوده و چه شایعاتي که هنوز هم فکر مي کنیم حقیقت دارند! این معضلي اجتماعي از آبشخور ناآگاهي و 
بي اطالعي شهروندان تغذیه مي شود و مي تواند آثار مخربي در جامعه به همراه داشته باشد؛ آثاري که با احیاي کارکرد رسانه هاي جمعي مبني بر اطالع رساني و شفاف 
سازي به حداقل خواهد رسید. زمینه شکل گیري شایعه را باید در نداشتن اطالعات کافي از رخداد یا مسئله اي از طرف مردم یک منطقه یا جامعه جستجو کرد در واقع 
شایعه در شرایطي بروز مي کند که موضوعي براي افکار عمومي مهم باشد، ولي اطالعات کافي درباره آن وجود نداشته باشد یا اطالعات موجود مبهم، ناقص و ناکافي 
باشد. رواج شایعه در جامعه پیامدهاي نامطلوبي به همراه دارد که یکي از آثار مخرب آن ایجاد فضاي ناسالم و انحراف افکار عمومي از اهداف اصلي به سوي اهداف جزیي 
و تفرقه است. شایعه با توجه به ماهیت و گستردگي آن در میان گروه هاي مختلف مردم مي تواند اضطراب اجتماعي را افزایش و میزان بهره وري و تولید را کاهش دهد.  
رواج شایعه در زمان بحران هاي اقتصادي خود یک بحران محسوب مي شود، تا جایي که برخي از شایعه ها در اثر تکرار به جزیي از زندگي تبدیل مي شود و رنگ واقعیت 
به خود مي گیرد همچنین مي تواند چرخه اقتصاد را فلج کند و اعتبار اجتماعي افراد یا نهادها و... را خدشه دار سازد. اطالع رساني صحیح و به موقع در جامعه و آگاه نگه 
داشتن اقشار مختلف مردم نسبت به رویدادهاي گوناگوني که از نظر آنها بسیار مهم است، اصلي ترین زمینه براي پیش گیري از فرآیند شایعه سازي و شایعه پردازي 
است بنابراین مسئوالن و نخبگان جامعه وظیفه دارند با ارائه راهکارهاي مناسب، زمینه هاي شایعه سازي و شایعه پراکني را از بین برده و پیامدهاي آن را خنثي کنند. 

اداره اطالع رساني و افكار عمومي فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي

تصادفات جاده اي هفته گذشته استان، دو کشته بر جای گذاشت

مالئی- سردار مجید شجاع فرمانده انتظامي استان، از کشته شدن دو نفر در تصادفات جاده اي محورهاي 
مواصالتي خراسان جنوبي خبر داد و عنوان کرد: روز چهارشنبه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی 
بر تصادف در شهرستان قاین محور مهموئي-آرین شهر، بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به 
محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه موتور سیکلت 
به علت انحراف چپ با یک دستگاه خودروي سواري ال 90 برخورد مي کند که در این سانحه رانندگی، 
راکب موتور سیکلت پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. سردار 
شجاع خاطر نشان کرد: روز چهارشنبه نیز با اعالم گزارشي مبني بر تصادف در محور روستایي فدشک از توابع 
شهرستان خوسف یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد مي کند که در این حادثه 
راکب 57 ساله موتور سیکلت به علت شدت جراحات وارده در دم کشته مي شود. وي تصریح کرد: کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده وانت پیکان اعالم کرد. فرمانده انتظامي خراسان جنوبی به رانندگان 

محترم توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

پالستیکی،  مواد  از  استفاده  با  دانشمندان  گفته  به 
سرطان، دیابت و اوتویسم را به خانه هایمان می آوریم. 
پالستیکی  مواد  از  استفاده  به  نسبت  دانشمندان 
اسباب بازی های  و  معدنی  آب  بطری های  از  اعم 
به  دادند.  هشدار  بی کیفیت  پالستیک  با  تولیدشده 
گزارش میل آنالین، استفاده از آب های معدنی داخل 

آرایشی  لوازم  پالستیکی،  بی کیفیت  بطری های 
اختالل  موجب  قیمت  ارزان  اسباب بازی های  و 
هورمونی در بدن انسان می شود و بیماری هایی نظیر 
به  می شود.  بیش فعالی  و  اوتیسم  دیابت،  سرطان، 
گفته دانشمندان، بطری های پالستیکی حاوی نوعی 
ماده شیمیایی خطرناک هستند که موجب اختالل 

عالوه  و  می شود  بدن  درون ریز  غدد  در عملکرد 
آسیب های  صعب العالج،  بیماری های  به  ابتال  بر 
عصبی و مشکالت رفتاری را به ارمغان می آورد. 
معرض  در  گرفتن  قرار  مطالعات،  این  اساس  بر 
متحده  ایاالت  برای  ساالنه  شیمیایی  مواد  این 

نزدیک به  340 میلیارد دالر هزینه در پی دارد.

با این بطری  ها سرطان، دیابت و اوتیسم را به خانه می برید!

آجیل بخورید تا دیرتر بمیرید!

بر اساس مطالعات جدیدی که توسط دانشگاه 
ماستریخت انجام شده، خوردن روزانه حداقل 10 
گرم آجیل و یا بادام زمینی، احتمال مرگ و میر را 
23 درصد کاهش می دهد. در واقع خوردن آجیل، 
ابتال به بیماری هایی از قبیل سرطان، دیابت و 
دیدگاه  از  می دهد.  کاهش  تنفسی  مشکالت 

درمانگران طب سنتي افرادي که مصرف آجیل 
خام و شیرین را انتخاب مي کنند، ممکن است با 
ضعف هاضمه و اختالل در هضم و جذب مواجه 
شوند، درحالي که مصرف آجیل هاي شور براي 
کساني که معده ضعیف دارند و هاضمه آنها دچار 
مشکل است، مناسب تر است. اگرچه باید توجه 
داشته باشید که به دلیل ایجاد اختالل در عملکرد 
معده نباید از سقف مجاز خوردن  تجاوز کنید.

فواید ورزش یوگا را می دانید؟!

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت 
همراه  به  زیادی  فواید  و  می شود  زندگی 
دارد. این ورزش هم بر روی سالمت بدن و 
هم سالمت ذهن کار می کند. فواید ورزش 
یوگا به شرح زیر است: 1- افزایش انعطاف 
پذیری 2- افزایش انعطاف پذیری تاندون ها 

و رباط ها 3- تاثیر مثبت بر ارگان های داخل 
باعث  که  است  حرکاتی  دارای  یوگا  بدن: 
می شود.  بدن  داخل  اندام های  کردن  کار 
این مساله باعث می شود که از بروز بیماری 
بدن  داخل  اندام های  و  شود  جلوگیری 
عفونت نکنند 4- خون رسانی به اندام های 
بدن 5- شکل گیری عضالت: به این دلیل 
که چربی های اضافی بدن سوزانده می شوند.

مدت زمان تمرکز فکری شما 
از یک ماهی قرمز کم تر است  !

بر اساس مطالعاتی که توسط مایکروسافت انجام 
شده، مدت زمانی که یک انسان می تواند تمرکز 
فکری داشته باشد از 12 ثانیه در سال 2000 به 
۸ ثانیه در سال 2015 رسیده است. پژوهشگران، 
علت این مسئله را استفاده از گوشی های تلفن 

مغز  تنبلی  موجب  که  دانسته  هوشمند  همراه 
کاربران شده است. امواج الکترومغناطیس این 
دستگاه براي کودکان کمتر از 10 تا 12 سال نیز 
بیسیار خطرناک است. هر چند که هنوز ارتباطي 
بین استفاده از این وسیله و ابتال به سرطان ثابت 
نشده ولي تحقیقات بعضي از دانشمندان نشان 
داده که ارتباط احتمالي در مورد استفاده از تلفن 
همراه و ابتال به برخي سرطان هاي مغز وجود دارد.

۸۴ درصد از چربی ها 
از طریق تنفس از بدن خارج می شوند 

بر اساس تحقیقات جدید مجله بریتیش مدیکال 
اضافی  چربی های   ،)British Medical(
از دست  در هنگام الغر شدن  افراد چاق  که 
می دهند از طریق تنفس از بدن خارج می شود.
بسیاری ها بر این باورند که در هنگام کار و یا 

ورزش، چربی ها از طریق تبدیل شدن به انرژی، 
حرارت و یا عضله از بین می روند اما واقعیت این 
از  در هنگام الغر شدن، ۸4 درصد  است که 
چربی ها از طریق دی اکسید کربن و 16 درصد 
باقیمانده به آب تبدیل می شود، این آب تولید 
شده میتواند به شکل ادرار، تعریق، اشک و یا 
دیگر ترشحات بدن دفع شود. همه ما باید این 
را بدانیم که چربی به انرژی تبدیل نمی شود.

نخ دندان دشمن تیروئید !

برخی کارخانه ها، مواد شیمیایی نچسب را به 
نخ دندان اضافه می کنند تا راحت تر در میان 
دندان ها بلغزد و حرکت کند. ولی نخ دندان را 
کنار نگذارید، چرا که برای حفظ سالمت دندان 
ها بسیار مهم است. اما از انواع طبیعی آن استفاده 
نمایید. خوشبختانه بر خالف لباس و مبلمان، 

محصوالت مراقبت شخصی باید برچسب مواد 
تشکیل دهنده داشته باشند. برچسب ها را چک 
کنید و هر کلمه ای که با perfluoro شروع 
را خریداری  دیدید، آن محصول  را  است  شده 
نکنید. بسیاری از جعبه های مواد غذایی نیز با مواد 
شیمیایی غیر چسبنده ساخته شده اند تا مانع نفوذ 
چربی به سطح ظروف شوند. پس تنها کاری که 
می توانید بکنید مصرف فست فودها  را کم کنید.

راههای ساده برای باالبردن سوخت ساز بدن:
. نوشیدن قهوه بدون قند در صبح

. خوردن تخم مرغ آب پز برای صبحانه
. چای سبز و آب به جای نوشابه

. خوردن مقدار زیادی غذاهای تند و گرم
. حداقل 30 دقیقه در روز ورزش کردن

. خوردن ساالد فصل، پنیر و مرغ به جای شام

داده نما،

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر جهت عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند
آدرس محل ثبت نام: مهرشهر- بین ولی عصر 13 و 11 جنب هیئت  چهار راه جوادیه - مشاور امالک اسکندری

تلفن تماس: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی: 722006070 

بانک کشاورزی  6037701116055994 شماره کارت
امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع(- پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی

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.

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000

کار خوب اتفاقی نیست

بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

ساندویچی نیاوران فردوسی  توجهتوجه

جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان محترم از ساعت ۸ صبح
 همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد

تلفن تماس: 32۴۴3316
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استاندارد دوره  های آموزشی تدوین  را در بیرجند برگزار کرد

دادرس مقدم- همایش آموزشی نحوه تدوین استاندارد ملی و نحوه نگارش آن در 4 و 5 آبان ماه با هدف باالبردن سطح علمی کارکنان اداره در بیرجند برگزار شد. معاون 
استانداردسازی اداره کل استاندارد ضمن اعالم این خبر افزود: دوره آموزشی نحوه تدوین استاندارد ملی و دوره نحوه نگارش استاندارد ملی، از سری دوره های آموزش الزامی 
مورد تایید سازمان ملی استاندارد با همکاری دانشگاه صنعتی بیرجند و درجهت آشنایی با نحوه انجام تدوین استانداردهای ملی ایران و نحوه چگونگی نگارش آن برگزار گردید.

شنبه * 8 آبان 1395 * شماره 3637
7

پاکسازی روستای گردشگری 
رزگ توسط رفتگران طبیعت 
کاری- پنجاه و پنجمین برنامه رفتگران طبیعت 
برنامه  این  شد.  برگزار  رزگ  روستای  در  استان 
و  گروه  اعضای  از  نفر   ۳4 حضور  با  گذشته  روز 
همچنین همراهی مردم روستای رزگ انجام شد. 
به گفته مسئول رفتگران طبیعت استان پاکسازی 

یک ساعت به طول انجامید و در حدود ۳0 کیسه 
زباله پر شد و برنامه با جذابیت و روحیه عالی اعضا 
همراه بود. علیزاده عنوان کرد: این برنامه  با هدف 
آموزش جوامع روستایی درباره پسماند و مدیریت 
پسماند در روستا برگزار شد و توضیحات الزم در 
یادآور شد:   داده شد. علیزاده  برای مردم  باره  این 
همچنین از گردشگرانی در این منطقه برای تفریح 
و زیارت مستقر می شوند تقاضا می کنیم که در 
پایان زباله های خود را در منطقه رها نکنند و درون 
سطل های زباله بندازند. علیزاده همچنین تالش 
های دهیاری و شورای روستای رزگ را برای تعبیه 

سطل های مختلف در منطقه ستود.

شعر و جایگاه “حکیم نزاری”
مورد غفلت واقع شده است

شاعر  نژاد  چهکندی  غالمحسین  شریفی- 
دانست  شاعر  ذهن  ی  زاییده  را  شعر  بیرجندی، 
و گفت:  از مشکلترین هنرهاست، به ویژه که با 
هم  دیگر  افراد  سوی  از  مختلفی  های  مخالفت 
از  را  نزاری  حکیم  نژاد  چهکندی  میشود.  روبراه 
برجسته ترین شاعران فارسی زبان دانست که مورد 
بی مهری قرار گرفته است و ناشناخته باقی مانده 
است. وی با بیان اینکه بدون شک ، حافظ از آثار 
و اشعار نزاری تاثیر گرفته است گفت: با تالش و 
همت مردم و مسووالن، حکیم نزاری می تواند به 

آبروی شهر و دیار خود تبدیل شود.

خدمات رسانی موکب بشرویه
به چهار هزار زائر اربعین در کاظمین

مهر- امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به 
راه اندازی موکب شهرستان بشرویه در کاظمین 
گفت: به چهار هزار زائر حسینی در اربعین خدمات 
رسانی خواهیم کرد.حجت االسالم محمد شمس 
الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های 
نماز جمعه شهرستان با اشاره به روز ۱۳ آبان بیان 
کرد: روز ۱۳ آبان یادآور حوادث عظیمی است که 
کردن  ناامید  و  اسالمی  انقالب  گیری  شکل  در 

دشمنان نقش غیرقابل انکاری دارد.

حساسیت دانشجویان نسبت به
مسائل دینی ارزشمند است

بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  ایسنا- 
پخش  به   نسبت  دانشجویان  حساسیت  گفت: 
دانشگاه   در  دینی  فعالیت های  و  برنامه ها  اذان، 
دیدار  در  حسنی  است.  ارزشمند  اسالمی  آزاد 
اینکه  بیان  با  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  خاصی  کار  هنوز  ما 
بیرجند انجام نداده ایم، اظهار کرد: خوشحالی ما 
که  دارند  اعتراض  دانشجویان  که  است  این  از 
اذان در دانشکده ها پخش نمی شود  چرا صدای 
به  نسبت  دانشجویان  که  می دهد  نشان  این  و 
وی  هستند.   حساس  ارزشی  و  دینی  مسائل 
یادآور شد: متأسفانه وقتی اقدامی برای کرامت 
عده ای  می گیرد،  صورت  دانشگاه  در  بانوان 

مخالفت می کنند و این اقدامات را برنمی تابند.

معلوالن هیچ محدودیتی
برای فعالیت های هنری ندارند

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  تسنیم- 
برای  محدودیتی  هیچ  معلوالن  اینکه  بیان  با 
بی شک  گفت:  ندارند،  هنری  فعالیت های 
هدیه  باالترین  معلوالن  به  خدمتگزاری  توفیق 
معلول  هنرمند  با   دیدار  در  محبی  است.  الهی 
برای مهیا کردن  پور«  استان »فاطمه اسماعیل 
کارگاهی مناسب سازی شده، کمک مالی برای 
خانگی،  مشاغل  مجوز  گرفتن  اشعارش،  چاپ 
تامین  با  آثارش  از  انفرادی  نمایشگاه  برگزاری 
طرف  از  آثار  این  خلق   برای  امکانات  و  فضا 
اهدای  عالوه  به  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فروش  و  کالسیک  شعر  زمینه  در  کتاب هایی 
محصوالت هنری اش از طریق سایت اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قول مساعد داد.

 ریشه مشکل جهان اسالم
ترویج آموزه های مسجد »ضرار« است

ایرنا - نماینده ولی فقیه دراستان گفت: امروز 
هایی  آموزه  از  ناشی  اسالم  جهان  ریشه مشکل 
اهل  است که در مسجدهای ضرار علیه خاندان 
بیت )ع( ترویج می شود. آیت ا... عبادی در مراسم 
اختتامیه اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان در بیرجند افزود: مسجد برای عبادت 

مسلمانان ساخته شده و آنچه در انسان مهم است 
اندیشه او است. فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( نیز در 
این مراسم گفت: امامان جمعه و جماعت به ویژه 
بسیج جاذبه های الزم را برای حضور نسل جوان 
در مسجد فراهم کنند، زیرا فاصله گرفتن جوانان 
از مسجد آسیب زاست.مدیر مرکز رسیدگی به امور 
اربعین  ایام  با اشاره به نزدیک شدن  مساجد هم 
حسینی عنوان کرد: بزرگترین گردهمایی انسانی 
این حرکت  نفس  که  است  وقوع  در حال  جهان 
لرزه بر اندام دشمنان اسالم و مسلمین می اندازد. 
گفتنی است در این مراسم از 25 نفر مدیران کانون 
های فرهنگی و هنری مسجدهای استان در طرح 
نمایشگاه  همچنین  شد.  قدردانی  فراغت  اوقات 
کانون  فراغت  اوقات  های  کالس  دستاوردهای 
های فرهنگی هنری مسجدهای استان در حاشیه 

این مراسم برای بازدید عموم برپا شد.

تهدیدها و فرصت های فضای مجازی
برای مردم بازگو شود

مهر- خطیب جمعه طبس با بیان اینکه فضای 
مجازی هم فرصت ها و هم تهدیدهایی برای جامعه 
ایجاد می کند، گفت: باید این فرصت ها و تهدیدها 
زنجانی  االسالم  حجت  شود.  بازگو  مردم  برای 
برگزاری  به  اشاره  با  نمازگزاران  جمع  در  طبسی 
همایش بزرگ اربعین حسینی عنوان کرد: افرادی 
که امکان حضور ندارند برای سهیم شدن در این 
حماسه بزرگ حسینی می توانند کمک های نقدی 

خود را به موکب طبس در کاظمین بدهند.

راه اندازی کارگاه قالی بافی در راستای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیرجند 

اشتغال زایی  از  رسانه  بسیج  مسئول  تسنیم- 
20 نفر در کارگاه قالی بافی محمدپور شهرستان 
اقتصاد  اهداف  تحقق  راستای  در  بیرجند 
از  بازدید  مراسم  در  رضایی  داد.  خبر  مقاومتی 
اینکه  به  اشاره  با  مقاومتی  اقتصاد  های  کارگاه 
فعالیت این کارگاه از یک دار قالی شروع شده 
است بیان کرد: ۱0 دار قالی در این کارگاه وجود 
دارد و اگر بازار فروش محصوالت وجود داشته 

باشد ظرفیت برپایی دار بیشتر نیز وجود دارد.

ایده های جوانان در 
مدیریت شهر فردوس به کارگیری شود

اینکه  بیان  با  فردوس  جمعه  امام  تسنیم- 
ستاد  های  برنامه  های  اولویت  از  گرائی  جوان 
نماز جمعه فردوس است گفت: در تالش هستیم 
پیش  جمعه  نماز  درستاد  گرائی  جوان  سمت  به 
از  استفاده  و  پیشکسوتان  کنار  در  وجوانان  رویم 
جمعه  نماز  ستاد  در  بیشتری  نقش  آنان  تجارب 
داشته باشند. حجت االسالم بابایی اظهار کرد: در 
راستای این هدف، به تدریج به دیدار هیات امنای 
هیات مذهبی سطح شهر می رویم و از هر هیئت 
دو جوان متعهد عضو ستاد نماز جمعه خواهند شد.

خراسان جنوبی کمترین آسیب ها را در 
هیئت های مذهبی دارد

گفت:  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
هئیت های مذهبی استان به لحاظ نداشتن آسیب 
در سطح کشور رتبه اول تا سوم را طی چهار سال 
گذشته داشته اند. حجت االسالم لطفیان در دیدار با 
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه هیئت های مذهبی 
و تشکل های دینی استان در شرایط مطلوبی قرار 
دارند، اظهار کرد: سامان دهی هئیت های مذهبی 

یکی از بهترین اقدامات انجام شده است.

درمراسم دهگردشی مسئوالن فردوس مطرح شد:

سید محسن سربازی- به همت بخشداری 
مرکزی فردوس، جمعی از مسئوالن مرتبط 
با روستاها، در مراسم دهگردشی، با سفر به 
روستای عشایری کجه، از نزدیک مشکالت 
اهالی  دل  درد  پای  و  بررسی  را  روستا  این 
نشستند.در  عشایری  منطقه  این  زحمتکش 
این مراسم ابتدا رئیس امور عشایری فردوس، 
از اقتصاد  بارزی  هر چادر عشایری را نمونه 
خانواده  اعضای  تمام  که  دانست  مقاومتی 

متحد و یکدل در تولید نقش دارند.

بزرگترین سایت
اسکان عشایری استان در فردوس

کرد:  اظهار  ساسانی  رضا  محمد   
بزرگترین سایت اسکان عشایری استان در 
منطقه کجه و چاهنو قرار دارد که با تولید 
محصوالت کشاورزی و دامپروری ارگانیک 
و سالم و همچنین منطقه ای مستعد برای 
توسعه گردشگری و صنایع دستی باید مورد 
توجه بیشتر قرار گیرد. وی تصریح کرد: 8 
نفر   ۳540 یعنی  شهرستان  جمعیت  درصد 
مکان   4 در  خانوارعشایری   69۱ قالب  در 
عشایری اسکان دارند که با داشتن 45 هزار 
هکتاراراضی   ۱80 و  هزار  در  دامی،  واحد 
اراضی  هکتار   200 و  هزار   ۳ و  زراعتی 
گفته وی  به  فعالیت هستند.  مشغول  باغی 
عشایر شهرستان فردوس ساالنه، 6۳0 تن 
مو،  تن  نیم  و  دو  شیر،  تن   ۱480 گوشت، 
تولید می  پسته  ۱0 تن پشم و 5 هزار تن 
با  فردوس  عشایر  افزود:  ساسانی   . کنند 
تولید ۱500 تن انواع گیاهان علوفه ای و با 
اشتغال ۱800 نفر در صنایع دستی، ساالنه 
 600 و  قالیچه  و  قالی  مربع  متر   ۱600

مترمربع چادر، گلیم و نمد تولید می کنند .

تامین آب شرب
مهمترین مشکل روستای کجه

 در ادامه این جلسه عضو شورای اسالمی 
و  مشکالت  به  اشاره  با  کجه  روستای 
اصلی  مشکل  گفت:  روستا  این  کمبودهای 
و  است  شرب  آب  شدید  کمبود  روستا  این 
چاهی که برای کشاورزی حفر شده را به آب 

روستا اختصاص دادیم که آب این چاه هم 
شور شده است. رمضان میزائی نسب افزود: 
روستا  به  تانکر  با  شرب  برای  که  هم  آبی 
به گفته   . بهداشتی است  حمل میشود غیر 
به  حاضر  حال  در  کشاورزی  آب  چاه  وی 
علت واگذار نشدن زمین بدون استفاده مانده 
است . وی اضافه کرد: زمینی که این چاه در 
آن حفر شده برای کشاورزی مرغوب نیست 
اراضی ملی  و الزم است در پالکی دیگراز 
اما علیرغم  واگذار شود  به کشاورزان  زمین 
پیگیریها تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. 

نصب  در  گانگی  دو  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان  بین  کشاورزی  آب  هوشمند  کنتور 
خراسان جنوبی و رضوی که کامال در جوار 
ورزشی  زمین  احداث  دارند،  قرار  یکدیگر 
لوله گذاری مسیرهای  برای جوانان روستا، 
اجرای  شده،  انجام  بخشی  که  آب  انتقال 
طرح هادی روستا ، نبود آنتن تلفن همراه با 
توجه به وجود دهها چاه کشاورزی در منطقه 
از  روستا  ورودی  میدان  بهسازی  لزوم  و 

دیگرخواسته ها و مشکالت این روستا است 
که ضروری است مسئوالن توجه ویژه ای 
به این قطب تولید محصوالت کشاورزی و 

دامپروری داشته باشند.

پاسخ مسئوالن به مشکالت مردم
در ادامه هریک از مسئوالن مربوطه به بیان 
مطرح  مشکالت  رفع  برای  راهکار  و  پاسخ 
جهاد کشاورزی  اداره  رئیس   . پرداختند  شده 
فردوس درباره واگذار نشدن زمین کشاورزی 
نوبت  یک  فقط  ملی  اراضی  از  چون  گفت: 

زمین به متقاضی واگذار می شود و برخی از 
اهالی روستا، قبال زمین گرفته اند باید فرزندان 
تا مشکل حل شود.  کنند  معرفی  را  خویش 
لوله گذاری مسیرهای  علیرضا مهمیز درباره 
انتقال آب نیز گفت: در این طرح حداقل باید 
۳5 تا ۳7 درصد هزینه ها به شکل خودیاری 
جمع آوری شود و محدودیتی برای انجام کار 
از خطوط  نیز 55 کیلومتر  تا کنون  و  نداریم 

انتقال آب این منطقه لوله گذاری شده است. 

طرح ترسیب کربن
در منطقه عشایری اجرا می شود

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس 
نماینده  و  فرمانداری  پیگیری  با  گفت:  نیز 
مردم در مجلس شورای اسالمی طرح ترسیب 
کربن در ۱50 هکتار از اراضی منطقه کجه و 
چاهنو با اعتبار یک میلیارد ریال اجرا خواهد 
تمام طرحهای  افزود:  عباسعلی غالمی  شد. 
کشاورزی منطقه که شامل ۱9 فعالیت است 
در پوشش این طرح اجرایی خواهد شد وی 
همچنین از اختصاص دو اجاق گاز بزرگ به 
فسیلی  سوخت  جایگزینی  برای  روستا  این 
خبر داد. مدیر امورآب و فاضالب روستایی نیز 
گفت: برای تامین آب شرب روستا، درخواست 
کف شکنی چاه آب روستا را به آب منطقه 
ای داده ایم که هنوز پاسخی دریافت نشده 
آب  تمام شبکه  افزود:  عبداللهی  نوید  است. 
روستا در حال تعویض است و تا پایان آبان به 
اتمام می رسد و در نظر داریم با توجه به بعد 
مسافت این روستا تا مرکز شهرستان دستگاه 
آب شیرین کن در روستا نصب کنیم . کاظم 
مهمانی، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
فردوس نیز از اختصاص اعتبار در سال آینده 

برای اجرای طرح هادی روستای کجه خبرداد 
و افزود: امسال اولویت با روستاهای نیمه تمام 
است. وی گفت: تسهیالت ساخت مسکن به 
مبلغ ۱80 میلیون ریال با نرخ سود 5 درصد 
و  روستاها  به  نیز  ساله   ۱5 پرداخت  باز  و 
نفر پرداخت می شود  شهرهای زیر25 هزار 
و روستائیانی که واحد مسکونی آنها نیمه تمام 
توانند 40 میلیون ریال تسهیالت  است می 
دریافت  خود  منازل  تکمیل  برای  بالعوض 
کنند. وی همچنین از توزیع تعدادی محدود 
آبگرمکن خورشیدی به روستائیان با شرایط 
اداره  رئیس  حائری  داد.  خبر  مناسب  بسیار 
امسال  پایان  تا  نیز گفت:  مخابرات فردوس 
فردوس  خانوار   20 باالی  روستاهای  تمام 
می  پرسرعت  فای  وای  اینترنت  به  مجهز 
دهی  آنت  عدم  داد:  مساعد  قول  وی  شوند 

تلفن همراه در منطقه را پیگیری کند.

احداث سد کوه رود لنگ اعتبار
گفت:  نیز  استان  عشایری  امور  معاون 
احداث سد کوه رود کار مطالعات آن به اتمام 
رسیده و آماده اجراست . محمد علی توسلی 
تصریح کرد: این طرح 80 میلیارد ریال اعتبار 
کار  اعتبار  تامین  صورت  در  که  دارد  الزم 
شروع خواهد شد و ۱00 هکتار از زمین های 
پایین دست سد نیز برای کشت و کار عشایر 
تملک شده است وی از مذاکره با بنیاد برکت 
برای مشارکت در پروژه های عشایری مانند 
صنایع دستی خبر داد. وی تاکید کرد: اداره کل 
امورعشایری این آمادگی را دارد تا طرحهایی 
را  مطالعاتش  و  دارد  اقتصادی  توجیه  که 
اعتبارات  جذب  برای  دهد  انجام  شهرستان 

ملی پیگیری کنیم تا به سرانجام برسد.

کجه، روستایی که آب دارد اما زمین کشاورزی واگذار نمی شود

برزجی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
پیوسته  های  از خشکسالی  جنوبی  خراسان 
۱7 سال گذشته و پیش رو به عنوان تهدید 
بالقوه خاموش در کمیت و کیفیت منابع آب 
استان یاد کرد و گفت: زلزله نیز با توجه به 
بالقوه  تهدید  منطقه  شناسی  زمین  موقعیت 

شهر بیرجند محسوب می شود.
هاشمی مقدم در گفتگوی اختصاصی با آوا 
و  آب  مطالعات   شرکت  به  اشاره   ضمن  
فاضالب در خصوص پدافند غیر عامل گفت: 
در  عامل  غیر  پدافند  اول  مرحله  مطالعات 
تاسیسات آب و فاضالب شهر بیرجند توسط 
انجام شده است.  شرکت مشاور ذی صالح 
وی در پاسخ به این سوال که آیا توسعه شبکه 

فاضالب خراسان جنوبی مطابق الزامات طرح 
گفت:  شود؟   می  عملیاتی  غیرعامل  پدافند 
اجرایی  نامه  آیین  “و”  بند  استناد  به  و  برابر 
الف  بند  و  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   42
تهیه  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ماده 2۱5  
طرح  برابر  غیرعامل  دفاع  توجیهی  گزارش 
های مصوب توسعه ای جدید الزامی می باشد 
قبل  که  هایی  طرح  تصویب  زمان  در  البته 
از ابالغ الزامات قانونی مذکور تصویب شده 
تمام  برای  ولی  نداشته  الزامی  فوق  موضوع 
طرح هایی که  از زمان تصویب قانون دارای 
مطالعات  پیوست  شوند  می  اعتباری  ردیف 

پدافند غیرعامل الزامی شده است.
با  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

غیرعامل  پدافند  الزامات  کمک  به  اشاره 
حیاتی  های  شریان  بحران  مدیریت  در  
استان  نیز خاطر نشان کرد:  زیرساخت های 
فاضالب  و  آب  شبکه  جمله  از  کشور  یک 
مقابل  در  مهم  زیرساخت  یک  عنوان  به 
گیرد  می  قرار  تهدیدات  از  ای  مجموعه 
کاهش  غیرعامل  پدافند  اهداف  مهمترین 
آسیب پذیری و به دنبال آن تسهیل مدیریت 
و  ضروری  خدمات  استمرار  ادامه  و  بحران 
افزایش پایداری ملی و در نهایت بازدارندگی 
دفاعی می باشد. هاشمی مقدم  با بیان اینکه 
آب  شبکه  حوزه  در  پدافند  کارگیری  به  با 
و  پذیری   آسیب  کاهش  باعث  فاضالب  و 
با  افزود:   تسهیل مدیریت بحران می شود 

کاهش سطح بحران به وجود آمده در حوزه 
استمرار  ها  آسیب  کاهش  اثر  در  فاضالب 
خدمات ضروری این شبکه  که همان انتقال 
فاضالب و در نتیجه جلوگیری از پیامدهای 
وضع  در  است.  آن  آسیب  از  ناشی  زیست 
که  گردد  می  کمتری  اختالل  دچار  بحران 
صبر  آستانه  رفتن  باال  باعث  مسئله  همین 
و تحمل مردم و در نتیجه منجر به افزایش 

پایداری ملی خواهد شد.
چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
شهروندان می توانند در مدیریت بحران های 
شهری همکاری داشته باشند؟ گفت:  دخالت 

مردم و شهروندان محترم به صورت انفرادی 
نه  شده   هدایت  و  شده  سازماندهی  غیر  و 
شود  نمی  رسانی  کمک  تقویت  باعث  تنها 
بلکه خود مشکالت و تبعات بعدی را در پی 
خواهد داشت پس در زمان بحران می بایست 
به مراکز سازماندهی نیرو و امکانات مردمی 
مراجعه نمایند تا تیم بندی و از ظرفیت افراد 
متقاضی استفاده گردد. وی خاطر نشان کرد: 
شرایط  در  فردی  دانش  و  آگاهی  بردن  باال 
عادی در خصوص مباحث پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران کمک شایانی به مسئوالن در 

زمان بحران خواهد کرد.

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در گفتگو با آوا خبر داد:

خشکسالی تهدید خاموش منابع آب استان

امام جمعه بیرجند با انتقاد از اختالفات بی 
جهت در شورای اسالمی شهر بیرجند که دور 
درخواست  است،  فرهنگی  شهر  این  شأن  از 
کرد: در مدت باقی مانده اختالفات بی جهت 
کنار گذاشته شود و به امور مردم رسیدگی کنند. 
به گزارش شبستان، حجت االسالم علی 
رضایی امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز 
جمعه با بیان اینکه ملت ایران در ۱۳ آبان 
شعار مرگ بر آمریکا را با قدرت و هوشیاری 
و دشمن شناسی سر خواهد داد، گفت: امروز 
دانش آموزان و جوانان باید روحیه شهادت 
امثال  از  را  خودگذشتگی  از  و  ایثار  طلبی، 

شهید فهمیده ها یاد بگیرند.
وی با اشاره به ۱۳ آبان و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید حسین فهمیده، بیان کرد: شهید 
و  ایثار  با  که  است  نوجوانی  فهمیده  حسین 
فداکاری آنچنان جایگاهی یافت که امام راحل 

از وی به عنوان رهبر یاد می کند.
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه روز تبعید 
امام راحل از ترکیه و روز تسخیر النه جاسوسی 
استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  عنوان  به  آمریکا 
جهانی نام گذاری شده است، گفت: مقام معظم 
رهبری فرمودند» شعار مرگ بر امریکا علیه 
بر  یعنی مرگ  این شعار  نیست  امریکا  ملت 

سیاست های امریکا، مرگ بر استکبار«.
اینکه  به  اشاره  با  رضایی  االسالم  حجت 
تا  را می کند  نهایت تالش  استکبار جهانی 
مواجه  مشکل  با  را  اسالمی  عظیم  انقالب 
اهداف  به  تا  کنند  نابود  را  اسالم  جهان  و 
های  گروه  از  حمایت  افزود:  برسند،  خود 
برای  شیمیایی  سالح  تامین  تروریستی، 
عراق و حمایت از صدام، اعمال تحریم های 
ظالمانه، حادثه کوی دانشگاه، تاسیس فرقه 
بهاییت و وهابیت، تحمیل قوانین استبدادی، 
کشتن صدها تن در جریان قیام ۱5 خرداد، 
اسالمی،  جمهوری  اموال  مصادره  ساواک،  

ساقط کردن هواپیمای مسافربری، حمله به 
سکوهای نفتی، جنگ نرم، تهمت تروریست 
امریکا  جنایات  محصول  همه  و...  ایران  به 
اینکه ملت  با بیان  امام جمعه بیرجند  است. 
را  آمریکا  بر  مرگ  شعار  آبان   ۱۳ در  ایران 
سر  شناسی  دشمن  و  هوشیاری  و  قدرت  با 
خواهد داد، اظهار کرد: وظیفه داریم با استکبار 
اقتصادی،  علمی،  مختلف  های  عرصه  در 
کنیم.حجت  مبارزه  فرهنگی  و  اجتماعی 
االسالم رضایی به دیدار مقام معظم رهبری 
ایران  کشور  گفت:  و  کرد  اشاره  نخبگان  با 
عالوه بر قدرت باید اقتدار داشته باشد و این 

اقتدار با حرکت علمی محقق می شودبنابراین 
باید از جامعه علمی کشور دفاع شود. 

انتقاد امام جمعه از اختالفات شورای شهر

افراد خانواده خود را تشویق کنید تا نکات ایمنی در برابر وقوق زلزله را مورد توجه 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبیو عمل قرار دهند.

مصون سازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل
کمیته پدافند غیرعامل فرمانداری شهرستان بیرجندمصون سازی سرمایه ها و زیرساخت های ملی
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 امام باقر عليه  السالم :
اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمايان بود

از اين جهت »سّجاد« ناميده شد.
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مصطفی مالئی- صبح پنجشنبه نکوداشت پروفسورمهدی باللی مود پدر علم سم 
شناسی ایران با حضور مقامات کشوری و ارشد استانی به همت بنیاد ملی نخبگان استان 
 و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سالن اجتماعات شهید رحیمی بیرجند برگزار شد.

پروفسور باللی مود برند فرهنگ خراسان جنوبی
احمدی زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان استان و رئیس این همایش عنوان کرد: هدف 
برگزاری این گونه همایش ها معرفی چهره های شاخص و برجسته علمی و علمای 
استان است که جوانان بتوانند از این شخصیت ها الگو برداری کنند و توجه دولت به 

این منطقه بعنوان قطب فرهنگی و علمی جلب شود.
احمدی زاده ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان در نظردارد که در هر سال برای دو تن از 

نخبگان و علمای برجسته استان نکوداشت برگزارکند. 
وی افزود: در این همایش بیش از 20 مقاله علمی توسط کمیته علمی زیر نظر 
دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته و 15سخنران سرآمد کشوری و 35 میهمان از خارج 
استان حضور داشتند. در این همایش دکتر الستی معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان 
کشور با ارائه تعریف از نخبگی اظهار کرد: دکتر باللی به معنای واقعی نخبه ای است 
که به اخالق مداری مشهور است. وی خاطرنشان کرد: پدر علم سم شناسی ایران 

خدماتی بزرگ در دوران جنگ تحمیلی به رزمندگان ارائه داده است.
دکتر الستی بیان کرد: پروفسور باللی مود مرزهای دانش را ارتقاء داده و نام خراسان 
جنوبی را در ایران و جهان پرآوازه کرده است. دکتر شاهرضایی مدیر کل تکریم و 

الگوسازی بنیاد ملی نخبگان از چاپ کتابی به نام »در طواف شمع« و هنرنامه از 
برگزیده مقاالت و سخنرانی های این همایش خبر داد و گفت: ویژه نامه ای وزین از 

طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز توزیع شده که شایسته قدردانی است.
پروفسور باللی مود، از موسسان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این همایش از زحمات 
پروفسور باللی مود قدردانی و تشکر کرد و ادامه داد: پدرعلم سم شناسی ایران یکی 
از موسسان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است که تاکنون زحمات شایسته ای برای 

ارتقاء سطح علمی این دانشگاه کشیده اند.
وی خاطرنشان کرد: وجود رشته های تخصصی جدید ، تاسیس دانشکده داروسازی 
بخشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است و دانشگاه آموزش و پژوهش را 

اولویت کاری خود قرار داده است.
ایران  از زحمات پدرعلم سم شناسی  از مردم  نیابت  استاندار به 

قدردانی کرد

سیدعلی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: چهره برجسته پروفسور 
باللی مود و اخالق نیکویی که دارند موجب افتخار استان است.

وی به نیابت از مردم از زحمات پدر علم سم شناسی ایران قدردانی کرد و افزود: با 
هماهنگی معاونت سیاسی اجتماعی استانداری مقرر شده تا برنامه ای تدوین شود که 
توسط بنیاد نخبگان و اداره فرهنگ و ارشاد در هر سال تعدادی از سرآمدان و نخبگان 

استان تجلیل شوند.
شهر مود، زادگاه سه پدر علم ایران

دکتر نظرافضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این جلسه بیان کرد: شهر مود افتخار پرورش 3 تن از پدران علم ایران را دارد.

 وی افزود: پدر علم کتابداری، پدر علم نوین ارتباطات و پدرعلم سم شناسی از مود هستند 
این نماینده مجلس با تاکید براینکه پروفسور باللی مود تخصصش را کاربردی کرده 
است، افزود: با وجود 4 میلیون نیروی متخصص بیکار در ایران، دولت باید از این 
ظرفیت ها استفاده کند. وی وجود نخبگانی مانند: پروفسور مهدی باللی مود را مایه 

افتخار شهر مود و خراسان جنوبی دانست.
پروفسور مهدی باللی مود: موفقیتم را مدیون همسر، خواهر و بردار 

بزرگم هستم
پروفسور مهدی باللی مود پدر علم سم شناسی ایران نیز در این مراسم از زحمات 

همسرش، خواهران و برادرانش قدردانی و تشکر کرد.
وی موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر و بردار بزرگ خود دانست و گفت: پشتیبانی 

و دلگرمی اینان نبود من در غیاب پدر و مادرم نمی توانستم به این جایگاه برسم.
باللی مود از دکتر  احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان استان، دکتر قائمی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و مهندس سید علی اکبر پرویزی استاندار و سایر ادارات همچون 
فرهنگ و ارشاد و شهرداری های مود و بیرجند و دانشگاه آزاد برای برگزاری این 
مراسم سپاسگزاری کرد. در این مراسم از تمبر پدر علم سم شناسی ایران رونمایی شد 
و به نمایندگی از جامعه جانبازان شیمیایی، دکتر حسنی رئیس دانشگاه آزاد از استاد 
تجلیل کرد. در این همایش پیام دبیرکل سازمان منع سالح های شیمایی جهان و  
آقای دکترستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس  بنیاد ملی نخبگان 
نیز قرائت شد. در پایان این همایش پارکی در مهر شهر به همت شورای اسالمی 
شهر و شهرداری بیرجند افتتاح و به نام پرفسور مهدی باللی مود پدر علم سم شناسی 
ایران نام گذاری شد. همچنین در شهر مود برای تاسیس مرکز خدمات شبانه روزی 

سالمت به نام دکتر گنجی کلنگ زنی انجام گرفت.

به همت بنیاد نخبگان استانـ  دانشگاه علوم پزشکی :

نکوداشت پدر علم سم شناسی ایران در بیرجند و مود برگزار شد

فروشگاه تخصصی

 بازی فکری
آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

 قبل از خرید هر بازی آموزشی و فکری با ما 
مشورت کنید

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقال تصویر رایگان*** 345000             198000تومان

دو عدد دوربین دام 1.3مگاپیکسل دارای  
 + HD دیددر شب، لنز واید، کیفیت تصویر

دستگاه 4کانال 4 صدا، خروجی
 HDML & VGA  با کیفیت FULL HD ،  منو و تقویم* فارسی

دعـوت بـه همکـاری
اعطای نمایندگی بیمه های عمر و تامین آتیه

شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی عام( براساس آیین نامه 54 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 درنظر دارد از میان افراد واجد شرایط تعداد محدودی نماینده بیمه عمر 
در بیرجند و سایر شهرستانهای استان پذیرش نماید.

کلیه متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی از تاریخ 
درج آگهی به مدت یک هفته به آدرس: بیرجند- خیابان معلم

 قدس شرقی- شرکت بیمه پاسارگاد مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 056-32213675-7

شرایط اخذ نمایندگی:
* حداقل سن 22 سال

*  مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر
*  عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد

مزایای ویژه اخذ نمایندگی:
*  برگزاری دوره آموزشی رایگان

*  عقد قرارداد نمایندگی با شرکت بیمه پاسارگاد
*  پرداخت کارمزد تا پایان مدت بیمه نامه های صادره

*  درج سابقه فروش به نام نماینده
*  دریافت وام و بیمه تکمیل درمان

*  عدم نیاز به دفترکار و سرمایه
* فعالیت نیمه وقت و تمام وقت )دانشجویان، کارمندان و...(

هر که دارد هوس کرببال بسم ا...

ثبـت نـام فــوری کـربال هوایــی
اعزام 95/8/15 بـا تسهیالت ویـژه دفتر

خدمات زیارتی مبین بیرجند    تلفن: 32445661


