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سنت فراموش شده

*سید محمدامین حسینی

، ما  با آمدن موج مدرنیته و سبک زندگی جدید   
را به دست  روز به روز سنت های حسنه ی خود 
فراموشی می سپاریم و با آن ها خداحافظی می کنیم.

 یکی از سنت های در حال فراموشی ، حرفه آموزی 
است. تابستان  فصل  در  نوجوانان  و  کودکان  به 

در روزگاران گذشته با آمدن تابستان پدر ها دست 
فرزندانشان را می گرفتند و آن ها را نزد یک استاد 
برای حرفه آموزی میسپردند.لذا تابستان ها  معموالدر 
خیاطی ها، نجاری ها، مغازه ها ، تعمیرگاه ها یک پسر 
نوجوان در حال حرفه آموزی دیده می شد.ولی امروزه 
با فرارسیدن فصل تابستان خیل کثیری از نوجوانان و 
کودکان به کالس های آموزشی بخصوص زبان و 
رایانه تمایل دارند. اگرچهاهمیت این علوم بر هیچ 
کس پوشیده نیست و باید به زبان و رایانه  توجه 
شود اما نباید از حرفه آموزی غافل شد.اما آنچه که 
در جامعه دیده می شود ، توجه افراطی به یادگیری 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  )ادامه    .  .  . زبان  مانند  وال علومی 

ن ت
سا

 اح
س:

عک

تشییع و خاکسپاری 2 تن از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در بیرجند  / صفحه7

قاسمی- استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد پروژه انتقال آب اصال برای کشاورزی نیست و این کار فقط با هدف تامین آب شرب و صنعت استان 
انجام می شود. »سید علی اکبر پرویزی« روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت تشریح برنامه های هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد:  
در هفته دولت امسال 700 طرح عمرانی، اقتصادی و زیرساختی داریم، تصریح کرد: از این تعداد 660  پروژه به بهرداری می رسد و 40 
پروژه هم عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.وی مجموع اعتبارات را 670 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ... ) مشروح  در صفحه 3( 

دعوت از 2 نونهال خراسان جنوبی به اردوی ملی استعدادیابی تنیس روی میز/آرمین هادی پور، نخستین طالیی کاروان ایران/کشتی قهرمانی جهان؛کسب سومین پیروزی توسط الیاسی/فوتسال ایران همچنان در صدر آسیا و ششم جهان/یک کشته و 55 زخمی در تصادف اتوبوس درمحور طبس/مرگ خانم دکتری که روی خاله اش اسید پاشید / وکیل خواننده رپ: موکلم ناخواسته وارد درگیری شد /صفحه 6

محمدرضا باهنر: 
روحانی تالش کرده کابینه

 نسبتاً معتدلی را معرفی کند

امیر محبیان:
اصالح طلبان به مرور

 با روحانی زاویه می گیرند

سعید حجاریان:
 کفگیر به ته دیگ

 خورده است!

عبدا ... ناصری: 
روحانی برای وزارت نیرو یک

 وزیر خنثی معرفی خواهد کرد

وکیلی:
 اصالح طلبان از »امید«

 حداکثرطلبی نکنند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

انتقال آب فقط 
برای شرب و صنعت

استاندار عنوان کرد:

بهره برداری از 660 پروژه عمرانی در هفته دولت

جناب آقای علی مظفری نیا
انتصاب جناب عالی را به عنوان 

ریاست هیئت وزنه برداری استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم، سالمتی و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان اتحادیه تعاونی روستایی بیرجند

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی و اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی  
)شادروان دکتر قریب(

یکم شهریورماه زاد روز اسطوره طب و نابغه بزرگ ایرانی " شیح الرئیس ابوعلی سینا"
 که به شایستگی و با افتخار روز پزشک نامگذاری شده 

 بهانه و فرصتی ارزشمند است تا مقام پزشکانی را ارج نهیم که بهترین سال های جوانی را در راه تحصیل 
حرفه طبابت و مابقی عمر خود را صرف خدمت برای نجات جان انسان ها و تسکین آالم بیماران

 و دردمندان نموده اند.
بی شک پزشکان ضامن سالمت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را 
با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. اگر امروز همگان، به ثمرات و دستاوردهای انقالب 
بزرگ تحول نظام سالمت می بالند، باید اذعان نمود که بخش عظیمی از این توفیقات، حاصل همراهی، 

همت و تالش همه جانبه جامعه پزشکی در اجرای در این مسیر بوده است.
اینجانب به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، روز پزشک را به تمام پزشکانی که در عرصه نظام سالمت 
کشور و استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن آرزوی سالمتی 
برای یکایک این عزیزان از درگاه ایزد منان، امید است که پرچم عزت جامعه پزشکی همواره بر فراز 

قله های ایمان، تعهد و علم بدرخشد.

دکتر کاظم قائمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

2

جناب آقای علی مظفری نیا
انتصاب جناب عالی را به عنوان 

ریاست هیئت وزنه برداری استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم، سالمتی و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان اتحادیه تعاونی روستایی بیرجند

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی و اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی  
)شادروان دکتر قریب(

یکم شهریورماه زاد روز اسطوره طب و نابغه بزرگ ایرانی " شیح الرئیس ابوعلی سینا"
 که به شایستگی و با افتخار روز پزشک نامگذاری شده 

 بهانه و فرصتی ارزشمند است تا مقام پزشکانی را ارج نهیم که بهترین سال های جوانی را در راه تحصیل 
حرفه طبابت و مابقی عمر خود را صرف خدمت برای نجات جان انسان ها و تسکین آالم بیماران

 و دردمندان نموده اند.
بی شک پزشکان ضامن سالمت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را 
با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. اگر امروز همگان، به ثمرات و دستاوردهای انقالب 
بزرگ تحول نظام سالمت می بالند، باید اذعان نمود که بخش عظیمی از این توفیقات، حاصل همراهی، 

همت و تالش همه جانبه جامعه پزشکی در اجرای در این مسیر بوده است.
اینجانب به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، روز پزشک را به تمام پزشکانی که در عرصه نظام سالمت 
کشور و استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن آرزوی سالمتی 
برای یکایک این عزیزان از درگاه ایزد منان، امید است که پرچم عزت جامعه پزشکی همواره بر فراز 

قله های ایمان، تعهد و علم بدرخشد.

دکتر کاظم قائمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 96/62 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده 
از تاریخ 96/5/31 لغایت 96/6/8 از ساعت 7:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/8 می باشد. ضمنا جلسه 
بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/6/14 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

کد ردیف
شناسه

قیمت با قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربری 
تخفیف

پیش 
پرداخت 

تعداد
 اقساط

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

بیرجند شهرک صنعتی بیرجند قطعات شماره 3501 *********4544/56304.340.000.000صنعتی110106
و 3502

به همراه ماشین االت 
با وضعیت موجود 

با وضعیت موجود بیرجند خیابان غفاری 32 قطعه شمالی پالک 65 طبقه اول*********186/822.900.000.000قدرالسهممسکونی2304348
به همراه پارکینگ

با وضعیت موجودبیرجند خیابان غفاری 32 قطعه شمالی پالک 65 طبقه همکف*********206/92.700.000.000قدرالسهممسکونی3304349

با وضعیت موجودبیرجند بلور سجاد کوچه سجاد 6 پالک 31*********3122233.000.0000.000مسکونی4304350

بیرجند خیابان مدرس خیابان بیست متری سوم شرقی *********214/314.286.000.000قدرالسهممسکونی510577
آیت ا... مدرس پالک 51 طبقه پنجم

با وضعیت موجود

بیرجند خیابان مدرس خیابان بیست متری سوم شرقی *********93/811.735.000.000قدرالسهممسکونی610589
آیت ا... مدرس پالک 51 طبقه اول غربی

با وضعیت موجود

بیرجند خیابان مدرس خ بیست متری سوم شرقی آیت اله *********95/731.680.000.000قدرالسهممسکونی710611
مدرس پ 51 طبقه اول شرقی

با وضعیت موجود

بیرجند خیابان مدرس خیابان بیست متری سوم شرقی *********152/392.820.000.000قدرالسهممسکونی810612
آیت ا... مدرس پالک 51 طبقه همکف

با وضعیت موجود

با وضعیت موجودسربیشه خیابان مطهری کوچه مطهری 29 پالک 3*********203/45175400.000.000مسکونی9305165

با وضعیت موجودبیرجند خیابان انقالب کوچه انقالب 5 نبش انقالب 5/2*********101/6203/22.700.000.000تجاری10305137

با وضعیت موجودشهرک صنعتی سرایان قطعه 607  از اراضی ناحیه صنعتی******2552/65421.250.000.0001.125.000.000صنعتی116724

13 فقره 50 %***391/536012.404.561.244مسکونی12304351
چک دوماهه

بیرجند خیابان حکیم نزاری کوچه حکیم نزاری 12 
پالک 41

با وضعیت موجود

20 فقره چک 30 %***528014604.170.983.620صنعتی136328
سه ماهه

به همراه ماشین آالت قاین شهرک صنعتی کیلومتر 5 جاده قاین زیرکوه 
با وضعیت موجود 

 آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : بیرجند خیابان شهید محالتی، نبش 7 تیر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی، طبقه پنجم امور اداری و ساختمان /  056-32446616
 آدرس وتلفن دفتر مرکزی: تهران بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین پالک 5 /  88872200-88781317

اصالحیه

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 
و صندوق تعاون و رفاه

 سازمان نظام پزشکی ایران
 در دوره های ذیل از عموم و منشی مراکز درمانی ثبت نام می کند.

دوره فوریت های پزشکی- تکنسین داروخانه - نمونه گیری و مسئول 
پذیرش آزمایشگاه - دستیار مطب دندانپزشک - کاربر گیاهان دارویی

دوره سالمندیار و مددیار
آدرس: طالقانی 2 ، مجتمع آلما ، واحد 404    تلفن: 32230062

به اطالع می رساند: یک واحد تولیدی در نظر دارد
 به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود 

چند نفر با مدرک دیپلم و باالتر در رشته های برق و مکانیک 
جذب نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم شامل 

مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، آدرس و تلفن تماس 
خود را تا تاریخ 96/06/09 به نشانی اینترنتی

  jazb96birjand @gmail.com  ارسال نمایند.

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان، برادری عزیز و 

خادم هیئات مذهبی و مجالس سوگواری ابا عبدا... الحسین )ع( 

شادروان محمدرضا ابراهیمی مقدم 
جلسه یادبودی جمعه 96/6/3 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل مسجد امام 

حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم بیرجند برگزار می گردد، حضور شما سروران 
گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های ابراهیمی مقدم و سایر فامیل وابسته

دوم شهریور سالگرد
 ستایش الهیاری 

سالی گذشت و باغ دلم برگ و بر نداشت
من ماندم و شبی که سحر نداشت

نگاهم هر روز، باز هم با همه شوق، کوچه ها را پایید، مثل آن روز 
که می آمدی از دور... دریغ!

دل من در غم هجران تو ای خوبترین چه بگویم چه کشید. 
دخترم کبوتر شد و رفت، زیر باران بهار غزلی خواند، دلش تر شد 
و رفت چه تفاوت که چه خورده، غم دل یا غصه آن قدر غرق 
غمش بود که پرپر شد و رفت. روز میالد، همان روز که طوفان 
شده بود مرگ با لحظه میالد برابر شد و رفت. او کسی بود که از 

غرق شدن می ترسید روی تن ابر شناور شد و رفت
دختر 11 ساله من دلم تنگه، تنگ نماز خواندن هات، روزه گرفتن هات و اون حجاب کاملت 

یک سال است دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری می کنیم و طنین صدای 
دلنشینش همچنان در گوش ما و مهربانی هایش و بابا جونی گفتن هاش و زیبایی چهره اش 

در یاد ماست اما یقین داریم یادش جوانه خواهد زد و نام و نشانش درخت سبز و تناور خواهد شد
و اینک برای دختر پاک و عزیزم ستایش الهیاری فاتحه ای بخوانید و ایثار ثواب نمایید.

از طرف خانواده

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 
و صندوق تعاون و رفاه

 سازمان نظام پزشکی ایران
 در دوره های ذیل از عموم و منشی مراکز درمانی ثبت نام می کند.

دوره فوریت های پزشکی- تکنسین داروخانه - نمونه گیری و مسئول 
پذیرش آزمایشگاه - دستیار مطب دندانپزشک - کاربر گیاهان دارویی

دوره سالمندیار و مددیار
آدرس: طالقانی 2 ، مجتمع آلما ، واحد 404    تلفن: 32230062

به اطالع می رساند: یک واحد تولیدی در نظر دارد
 به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود 

چند نفر با مدرک دیپلم و باالتر در رشته های برق و مکانیک 
جذب نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم شامل 

مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، آدرس و تلفن تماس 
خود را تا تاریخ 96/06/09 به نشانی اینترنتی

  jazb96birjand @gmail.com  ارسال نمایند.

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان، برادری عزیز و 

خادم هیئات مذهبی و مجالس سوگواری ابا عبدا... الحسین )ع( 

شادروان محمدرضا ابراهیمی مقدم 
جلسه یادبودی جمعه 96/6/3 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل مسجد امام 

حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم بیرجند برگزار می گردد، حضور شما سروران 
گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های ابراهیمی مقدم و سایر فامیل وابسته

دوم شهریور سالگرد
 ستایش الهیاری 

سالی گذشت و باغ دلم برگ و بر نداشت
من ماندم و شبی که سحر نداشت

نگاهم هر روز، باز هم با همه شوق، کوچه ها را پایید، مثل آن روز 
که می آمدی از دور... دریغ!

دل من در غم هجران تو ای خوبترین چه بگویم چه کشید. 
دخترم کبوتر شد و رفت، زیر باران بهار غزلی خواند، دلش تر شد 
و رفت چه تفاوت که چه خورده، غم دل یا غصه آن قدر غرق 
غمش بود که پرپر شد و رفت. روز میالد، همان روز که طوفان 
شده بود مرگ با لحظه میالد برابر شد و رفت. او کسی بود که از 

غرق شدن می ترسید روی تن ابر شناور شد و رفت
دختر 11 ساله من دلم تنگه، تنگ نماز خواندن هات، روزه گرفتن هات و اون حجاب کاملت 

یک سال است دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری می کنیم و طنین صدای 
دلنشینش همچنان در گوش ما و مهربانی هایش و بابا جونی گفتن هاش و زیبایی چهره اش 

در یاد ماست اما یقین داریم یادش جوانه خواهد زد و نام و نشانش درخت سبز و تناور خواهد شد
و اینک برای دختر پاک و عزیزم ستایش الهیاری فاتحه ای بخوانید و ایثار ثواب نمایید.

از طرف خانواده
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برگزاری آزمون استخدامی صندوق بازنشستگی کشوری در مهرماه 

عصر اعتبار- مدیرکل امور اداری صندوق بازنشستگی کشوری از برگزاری آزمون استخدامی این صندوق در اوایل مهرماه خبر داد. امیرحسین غالم زاده در این باره اظهار کرد: چارت 
آزمون در حال تصویب است و اکنون به سازمان مدیریت ارسال شده است.وی با بیان اینکه 100 نفر طی این آزمون جذب و وارد صندوق بازنشستگی خواهند شد عنوان کرد: این 

نیروها در تهران و 30 نمایندگی استانی مشغول به کار می شوند. سهمیه تهران 40 نیرو و سهمیه شهرستان ها 60 نیرو خواهد بود.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

سنت فراموش شده

*سید محمدامین حسینی
        
از توجه به  از صفحه 1( و رایانه ما را  )ادامه سرمقاله 

است. داشته  باز  آموزی و کسب مهارت  حرفه 
اما یک سوال مهم : ما چقدر به کسب مهارت 
اهمیت  نظری  علوم  تحصیل  کنار  در  حرفه  و 
افراطی کالس  این شکل  واقع  در  دهیم؟  می 
گرایی باعث خواهد شد که در آینده ی نزدیک 
خیل کثیری از فارغ التحصیالن راداشته باشیم 
که حرفه ای بلد نیستند، روابط عمومی ضعیفی 
دارند، اخالق معاشرت را یاد نگرفته اند ، روحیه 
کار و تالش ندارند و... در گذشته سنت حسنه 
ی ما تمامی این نواقص را رفع می کرد.نوجوان 
در کنار استاد با تجربه عالوه بر حرفه ، اخالق 
نیزمی  را  تالش  و  کار  ی  روحیه  و  معاشرت 
موخت.امروزه که ما برای تابستان فرزندانمان به 
کالس های اموزشی روی آورده ایم ، در کشور 
های توسعه یافته پژوهشگران حوزه ی آموزش 
آموزی  حرفه  های  کارگاه  تاسیس  پیشنهاد   ،
به  را  تابستان خود  آموزان  تا دانش  اند  داده  را 
کسب مهارت های عملی بپردازند.پژوهشگران 
معتقدند برای بازدهی بیشتر دانش آموزان باید 
بین آموزش های مدرسه و تابستان تفاوت باشد 
تا دانش آموز دچار یکنواختی آموزشی نشود.چرا 
یکنواختی آموزشی نوجوان را خسته می کند و 
سطح یادگیری را پایین می آورد.لذا بهتر است 
های  کالس  با  تابستانی  های  اموزش  جنس 
مدرسه فرق کند.یعنی نوجوان در تابستان حرفه 
بیاموزد و در سال تحصیلی به کسب علوم نظری 
در  مصنوعی  و  ساختگی  های  بپردازد.کارگاه 
یافته به هیچ وجه کارآمدی  کشورهای توسعه 
سنت ما را ندارند چرا که در سنت ما ، نوجوان در 
یک محیط کامال طبیعی قرار می گیرد و اخالق 
کارهای  از  و خیلی  مردم  و  با مشتری  برخورد 
دیگر را نیز یاد می گیرد که در محیط مصنوعی 
در  متاسفانه  نیست.  یادگیری  قابل  ها  کارگاه 
دانش  آموزی  حرفه  به  فعلی  اموزشی  نظام 
آموز توجه نمی شود و حتی درسی مانند حرفه 
نه  برگزار می شود  نیز در کالس درس  و فن 
در کارگاه.والدین باید این خال آموزشی را برای 
فرزندانشان پر کنند و به حرفه آموزی در کنار 
دروس دیگر اهمیت دهند.ما باید این واقعیت را 
درک کنیم که جامعه  به غیر از دکتر و مهندس 
مشاغل  سایر  و  مکانیک  و  خیاط  و  نجار  به 
ارزشمند نیز نیاز دارد.متاسفانه حتی در انتخاب 
رشته ی تحصیلی نیز این واقعیت درک نشده 
است بطوری که . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

 )ادامه سرمقاله( ما با جمعیت کثیری از دانش آموزان 
در رشته های نظری و بخصوص تجربی و ریاضی 
مواجه ایم درحالی که رشته های عملی در هنرستان 
استقبال چندانی ندارد.شاید بتوان ریشه ی بیکاری 
گسترده ی فارغ التحصیالن را در همین انتخاب 
رشته های نادرست دبیرستان یافت.  باید بدنبال این 
باشیم که با احیای سنت فراموش شده و همچنین 
ی  رشته  انتخاب  به  غالب  و  عرفی  نگاه  اصالح 
تحصیلی دبیرستان ، نیروی انسانی کارآمد و قوی را 
پرورش دهیم که چرخ های رشد و توسعه ی کشور 

عزیزمان را به حرکت در آورند.

آخرین وضعیت قیمت سکه

ایسنا- در بازار امروز - سه شنبه - سکه تمام طرح 
جدید با ۵000 تومان افزایش قیمت یک میلیون 
و ۲11 هزار تومان عرضه می شود اما دالر آمریکا 
اندکی کاهش قیمت را تجربه کرده و 3۸30 تومان 
با ۲000  نیم سکه  بازار سکه،  فروخته می شود.در 
تومان کاهش 6۲6 هزار تومان، ربع سکه با 3000 
با  تومان و سکه گرمی  تومان کاهش 36۲ هزار 

1000 تومان کاهش ۲4۷ هزار تومان قیمت دارد.

بازگشت دوباره تهدید خاموشی؛
 اولین دستور جدی سرپرست وزارت نیرو 

عبور دوباره پیک مصرف از مرز ۵3 هزار مگاوات 
و باقی ماندن آن در این محدوده، بار دیگر موجب 
بازگشت تهدید خاموشی به کشور شده و به تبع 
آن به دستور سرپرست وزارت نیرو تمامی مسئوالن 
در  برق  توزیع  و  انتقال  تولید،  بخش  در  مربوطه 

آماده باش کامل هستند. 

میانگین سنی جمعیت ایران 
به ۳1/1 سال افزایش یافت

میانگین سنی جمعیت ایران در سال 13۹۵ برابر 31.1 
سال محاسبه شده که در مقایسه با سال 13۹0 برابر 
1.3 سال افزایش نشان می دهد.مرکز آمار ایران اعالم 
کرد: در سال 13۹۵ میانگین سنی مردان برابر 30.۹ و 
زنان 31.3 سال بوده است. میانه سنی جمعیت ایران 
در سال 13۹۵ برابر 30 سال است که در مقایسه با 
می دهد.از  نشان  افزایش  سال  حدود 3  سال 13۹0 
شاخص های مهم در بررسی ساختار سنی جمعیت 
کشور میانگین و میانه سنی جمعیت است که تصویر 

واضح تری از جوانی جمعیت را نمایش می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح جزئیات بخشنامه 
جدید بانک مرکزی گفت: از 11 شهریور نرخ سود علی الحساب 
سپرده های یکساله بانکی حداکثر 1۵ درصد خواهد بود. قربانی 
در تشریح نکات مهم بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ 

سود خاطرنشان کرد یکی از موارد مهمی که الزم است در 
این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز 
شنبه یازدهم شهریور ماه تمامی بانک ها و مرسسات اعتباری 
موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
یکساله را که در 14 تیرماه ۹۵ حداکثر 1۵ درصد اعالم شده 
بود، به صورت دقیق رعایت نمایند ضمن اینکه نرخ سود علی 
الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر 10 درصد 
ساالنه خواهد بود لذا از یازده شهریور ماه جاری هر گونه افتتاح 
حساب بلند مدت یک ساله نرخ سود علی الحساب حداکثر 
1۵ درصد خواهد داشت و نرخ سود علی الحساب سپرده های 
کوتاه مدت عادی روزشمار نیز حداکثر 10 درصد ساالنه خواهد 

بود.وی اظهار داشت: برابر موازین بانکداری اسالمی، نرخ های 
سود پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب بوده 
و تسویه کامل آن صرفاً پس از تسویه کامل و محاسبه سود 
قطعی و کسر سود علی الحساب از آنها امکان پذیر خواهد بود.
قربانی خاطرنشان کرد: ارائه هر گونه محصول و خرید جدید 
ازسوی بانک ها و موسسه اعتباری منوط به تائیدیه می باشد و 
نیازمند تائیدیه بانک مرکزی است. قربانی خاطرنشان کرد: کلیه 
قراردادهای نظام بانکی با سپرده گذاران تا پایان مدت قرارداد 
به قوت خود باقی است اما قابلیت تمدید با نرخ های قبلی 
را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده هایی است 
که از 11 شهریور ماه به بعد منعقد خواهد شد، ضمن اینکه 

تمدید قراردادهای قبلی نیز باید در چارچوب نرخ های جدید 
باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی سپرده های سرمایه گذاری 
که در گذشته انجام شده امکان پذیر نخواهد بود. وی گفت: 
در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به 
برداشت یا بستن حساب خود نماید نرخ علی الحساب سپرده 
گذاران با نرخ جدید کوتاه مدت که در بخشنامه جدید لحاظ 
شده، خواهد بود به عبارت دیگر اگر فردی سپرده ای یک ساله 
دارد و می خواهد پیش از سررسید آن را برداشت نماید، نرخ 
سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت که 10 درصد است به او 
اختصاص خواهد یافت. ضمن اینکه حدقل ماندگاری سپرده در 

حساب ها باید یک ماه باشد.     

نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله؛حداکثر ۱۵ درصد

یک مقام مسئول از ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر نداشتن 
محدودیت زمانی برای وام جعاله ۲0 میلیون تومانی خبر داد.
نادر قاسمی در گفت وگو با مهر درباره لغو محدودیت زمانی وام 
جعاله ۲0 میلیون تومانی که تا انتهای شهریور ماه بود گفت: 
ابالغیه بانک مرکزی درباره افزایش مبلغ وام جعاله تعمیرات 
مسکن از 10 به ۲0 میلیون تومان محدودیت زمانی ندارد و 
پرداخت این مبلغ به عهده بانک ها واگذار شده که در صورت 
داشتن منابع، می توانند وام جعاله تعمیرات مسکن را با سود 
1۸ درصد و تا سقف ۲0 میلیون تومان پرداخت کنند و در 

صورتی که منابع آنها محدود باشد می توانند با همان سقف 
قبلی که 10 میلیون تومان است، این تسهیالت را ارائه دهند.
را  جعاله  وام  مسکن  بانک  آیا  که  پرسش  این  درباره  وی 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن  از محل  صرفا 
وام  مسکن  بانک  کرد:  اظهار  خیر؟،  یا  کند  می  پرداخت 
و  آن  بدون  اوراق تسهیالت و هم  از طریق  را هم  جعاله 
اعطا  به مشتریان  این دو روش  از  ترکیبی  به صورت  هم 
بانک  داخلی  منابع  به  بستگی  موضوع  این  که  کند  می 
وام  باشد،  خوب  بانک  مالی  وضع  که  صورتی  در  دارد؛ 

کنیم. می  پرداخت  هم  تسهیالت  اوراق  بدون  را  جعاله 
این مقام بانکی با اشاره به تسهیالت تکلیفی که بر عهده 
این بانک گذاشته می شود، افزود: یکی از مشکالت بانک 
مسکن  وام  شامل  که  است  تکلیفی  تسهیالت  مسکن 
مسکن  نوسازی  وام  ازدواج،  وام  فرسوده،  بافت  وام  مهر، 
تا  شده  سبب  تسهیالت  این  شود؛  می   ... و  روستایی 
بخش عمده ای از منابع بانک مسکن به این تسهیالت 
اختصاص یابد.گفتنی است ابالغیه قبلی بانک مرکزی در 
خصوص افزایش سقف وام جعاله تعمیرات مسکن به ۲0 

میلیون تومان تا پایان شهریور ماه امسال بود که با ابالغیه 
جدید بانک مرکزی، این محدودیت زمانی لغو شده است.

خبر خوش برای متقاضیان وام »کمکی« مسکن

فروش لیزینگی خودرو به 
بازنشستگان پایین تر از قیمت بازار

محمود شهشهانی پور معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و 
اشتغال« صندوق بازنشستگی کشوری تصمیم گرفته است تا بازنشستگان 
تحت پوشش این صندوق از خدمات لیزینگ بهره مند شوند، گفت: در فاز 
نخست، قرار است تعداد محدودی خودروهای داخلی با شرایط لیزینگ و با 
نرخ سود پایین تر از بازار یعنی حداکثر 16 درصد را به بازنشستگان تحت 
پوشش واگذار شود.وی با بیان اینکه محصوالت شرکت ایران خودرو برای فاز 
نخست این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: تالش صندوق بازنشستگی 
حمایت از تولید داخل است. همچنین، صندوق به دنبال ارائه خدمات و 
تسهیالتی است که برای بازنشستگان قابل استفاده و مقرون به صرفه باشد. 

خداحافظ »پیش دانشگاهی«

حذف  زمان  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  فارس-دبیرکل 
دوره پیش دانشگاهی، گفت: دوره پیش دانشگاهی بر اساس مصوبه ای 
که داشتیم، حذف شد و تا پایان سال تحصیلی آینده نیز کالس پیش 
که  یکسالی  این  افزود:  ادهم  نوید  می شود.مهدی  حذف  دانشگاهی 
دانش آموزان تحت عنوان پیش دانشگاهی تحصیل می کنند را به دوره 
دبیرستان اضافه کردیم و با عنوان »کالس پیش دانشگاهی«، کار دنبال 
می شود.وی با اشاره به اینکه در پایان سال تحصیلی آینده نظام آموزشی 
استقرار کامل خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بر این اساس دوره دبیرستان 
6 سال خواهد شد که 3 سال آن دوره اول متوسطه و 3 دیگر دوره دوم 
متوسطه خواهد بود. وی تصریح کرد: در پایان سال تحصیلی آینده، کالسی 

تحت عنوان دوره پیش دانشگاهی نخواهیم داشت.

چند سیم کارت به نام شماست؟

سوءاستفاده  از  جلوگیری  برای  سیم کارت ها  ساماندهی  طرح  ایسنا- 
همراه  مشترکین  خطوط  تعداد  استعالم  سامانه  راه اندازی  با  احتمالی، 
شد. بدین ترتیب کاربران با مراجعه به این سامانه می توانند از تعداد 
کردن  غیرفعال  به  نسبت  و  شده  آگاه  آنهاست  نام  به  که  خطوطی 
اقدام کنند. همچنین سامانه  استفاده نمی کنند،  آنها  از  خطوطی که 
استعالم تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه به نام اشخاص روی پورتال 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهر 13۹4 راه اندازی شد. 
تمامی مشترکان می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی اینترنتی 
تعداد  از  و  این سامانه مراجعه کرده  به   mobilecount.cra.ir
شوند. مطلع  است،  شده  ثبت  آنان  ملی  کد  با  که  سیم کارت هایی 

  آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1۳96 
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

شماره شناسه: 6۳6۳5

مذکور  نامه  آیین   59 ماده  و  ثبت  قانون   12 ماده  دستور  به 
از  و  المالک  مجهول  امالک  به  نسبت  که  اشخاصی  اسامی 
قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخر 
ثبت  تقاضای  و شش  نود  و  و سیصد  یکهزار  ماه سال  خرداد  
برابر تبصره  نوبتی آن  اند و همچنین مواردی که آگهی  نموده 
یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک 
شود: می  آگهی  ذیل  شرح  به  عموم  اطالع  برای  تقاضا   مورد 

بخش ۱  بیرجند: 
1- ششدانگ یکباب پستوی مغازه به مساحت 9/71 متر مربع 
پالک 4892-اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار قیصریه موقوفه 
وقف    در  تولیت  به  دعاگو  اکبر  علی  تقاضای  مورد  عبداله  حاج 
2-ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کوره گچ پزی به مساحت 
2328/20 متر مربع پالک 4893-اصلی بخش یک بیرجند واقع 
در رو به روی قبرستان مورد تقاضای حسن رضا نجات 3- ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر کوره به مساحت 230/51 متر مربع 
پالک 4894-اصلی بخش یک بیرجند واقع در رو به روی قبرستان 

مورد تقاضای حسن رضا نجات 
بخش 2 بیرجند:

1- ششدانگ یک قطعه زمین متصل به منزل مسکونی به مساحت 
11/60 متر مربع پالک 2749 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند 
گل  اشرفی  زهرا  تقاضای  مورد  بیرجند  قصبه  مزرعه  در  واقع 
2-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 472/26 متر مربع پالک 
 41 فرعی از 2-اصلی بخش 2 بیرجند که با پالک 335 فرعی 
از    2-اصلی تشکیل محوطه می دهد واقع در مزرعه عباس آباد 
مورد تقاضای محمد حسن زینت بخش  3-ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 337 متر مربع پالک 66 فرعی از 224-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خسرک مورد تقاضای عصمت 
و فاطمه و طوبی شهرت همگی افضل پور هرکدام نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ  4-ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 54/84 متر مربع پالک 543 فرعی از 358-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مزگ مورد تقاضای علی 
مزگی نژاد 5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7954 
متر مربع پالک 2687فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی بجد مورد تقاضای محمد دوستی بجد 6- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 12560 متر مربع پالک 
2688فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بجد 
زمین  قطعه  یک  رقیمی 7- ششدانگ  غالمرضا  تقاضای  مورد 
مزروعی به مساحت 14403 متر مربع پالک 2689فرعی از 433-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بجد مورد تقاضای گلعذرا 
دوستی بجد 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به 
از 433-اصلی  پالک 2690فرعی  مترمربع  مساحت 4714/56 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بجد مورد تقاضای محمد علی 
صادقی مود 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
 2 بخش  433-اصلی  از  پالک 2691فرعی  مربع  متر   50798
اراضی بجد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان  بیرجند واقع در 
حضرت امام خمینی )ره( 10- ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی 
از باغ به مساحت 1773/82 متر مربع پالک 10فرعی از 573-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته قنادان مورد تقاضای طاهره 
ملکی  11- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 273 متر مربع 
پالک 22فرعی از 573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی 12- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 280/16 متر مربع پالک 28 فرعی از 573-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی 
13- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1048/50 متر مربع 

پالک 90فرعی از 573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی 14- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 1065 متر مربع پالک 35 فرعی از 
628-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته میر عباس  مورد 
تقاضای سید عبدالرحیم موسوی صدر 15- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 3694/85 متر مربع پالک 
2277 فرعی از 1156-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مود 
مورد تقاضای محمد مودی 16- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار  
به مساحت 3759 متر مربع پالک 375 فرعی از 1212-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه رچ  مورد تقاضای غالمرضا 
بند سار )محل  آبادی 17- ششدانگ یک قطعه زمین  ابراهیم 
خرمن( به مساحت 430 متر مربع پالک 376 فرعی از 1212-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه رچ مورد تقاضای 
غالمرضا ابراهیم آبادی 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 3612 متر مربع پالک 1703 فرعی از 1336-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای الهه دستگردی 
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3612 متر 
مربع پالک 1703 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دستگرد  مورد تقاضای الهه دستگردی 20- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2515/07 متر مربع پالک 1713 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  
مورد تقاضای زهرا باغبان شوکت آباد 21- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 2193/74 متر مربع پالک 1714 فرعی 
از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد 
تقاضای رضا دستگردی 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2226 متر مربع پالک1715 فرعی از 1336-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای علیرضا دستی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -23 گردی 
2462/32 متر مربع پالک 1716 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای سکینه دستی گردی 
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2607/83 متر 
مربع پالک 1717 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دستگرد  مورد تقاضای کنیز دستگردی 25- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2211/64 متر مربع پالک 1718 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  
مورد تقاضای سکینه دستگردی 26- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2234/39 متر مربع پالک 1719 فرعی از 
مورد  دستگرد   اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  1336-اصلی 
تقاضای رضا دستی گردی 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 2796/87 متر مربع پالک 1720 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای علی رضا 
دستی گردی 28- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات 
از  فرعی  پالک 1729  مربع  متر  مساحت 590/06  به  فرودگاه 
مورد  دستگرد   اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  1336-اصلی 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 29- ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 22624/87 
متر مربع پالک 1730 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران 30- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه 
به مساحت 759/70 متر مربع پالک 1731 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 31- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 88060/62 متر مربع 
پالک 1732 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
32- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به 
مساحت 34199/11 متر مربع پالک 1733 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 33- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 149372/98 متر مربع 

پالک 1734 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
34- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به 
مساحت 616092/56متر مربع پالک 1735 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 35- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 7675/12 متر مربع پالک 
اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  از 1336-اصلی  فرعی   1736
دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
36- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به 
مساحت 99092/83 متر مربع پالک 1737 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 37- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 4935 متر مربع پالک 527 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
مهدی کامران نژاد 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 17200/02 متر مربع پالک 528 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی 
کامران نژاد 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
797/05 متر مربع پالک 529 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران 
نژاد 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5097/40 
متر مربع پالک 530 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
نژاد 41-  کامران  مهدی  تقاضای  مورد  بجدی  اراضی کالته  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 21306/25 متر 
مربع پالک 531 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کالته بجدی مورد تقاضای عیسی کامران نژاد 42- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2324/55 متر مربع 
پالک 532 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
کالته بجدی مورد تقاضای عیسی کامران نژاد 43- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 658/50 متر مربع پالک 533 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی 
مورد تقاضای هادی کامران نژاد 44- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 17200 متر مربع پالک 534 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
زهرا دهقانی 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
49039/43 متر مربع پالک 535 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد علی 
کامران نژاد 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
3430/50 متر مربع پالک 536 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای آمنه کالته بجدی 
47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3432/50 متر 
مربع پالک 537 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کالته بجدی مورد تقاضای لیال دهقانی 48- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3473/70 متر مربع پالک 
538 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
بجدی مورد تقاضای حسن جاللیان پور 49- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5005/50 متر مربع پالک 539 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی 
مورد تقاضای محمد حسین دستگردی 50- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 3430/50 متر مربع پالک 540 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
زمین  قطعه  یک  پور 51- ششدانگ  جاللیان  علیرضا  تقاضای 
از  فرعی  مربع پالک 541  متر  به مساحت 2225/46  مزروعی 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -52 پور  جاللیان  مهدی  تقاضای 
مزروعی دیمه زار به مساحت 1578/50 متر مربع پالک 542 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
تقاضای حجی دستگردی 53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 2738 متر مربع پالک 543 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
حجی دستگردی 54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 15604/86 متر مربع پالک 544 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای زهرا 
به  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه  یک  دهقانی 55- ششدانگ 
مساحت 21060 متر مربع پالک 545 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حوا کامران نژاد 
56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
از 1337-اصلی بخش 2  فرعی  مربع پالک 546  متر   11142
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی 
به  زار   دیمه  مزروعی مشجر  زمین  قطعه  57- ششدانگ یک 
مساحت 4022/75 متر مربع پالک 547 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای ملیحه 
دستگردی 58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 5552 متر مربع پالک 214 فرعی از1342-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی مهیاباد مورد تقاضای رضا اسد زاده 59- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 107 متر 
مربع پالک 63 فرعی از 1345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی محمد باقر مورد تقاضای حوا میابادی 60- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1031/95 متر مربع پالک 
64 فرعی از1345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی محمد باقر 
مورد تقاضای حوا میابادی 61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 6257 متر مربع پالک 200 فرعی از 1348-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پسوچ مورد تقاضای سید 
محمد حسینی 62- ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 29/6 
متر مربع پالک 178 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی نژاد 63- ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 32/9 متر مربع پالک 179 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای 
حسین نخعی نژاد 64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
به مساحت 857/75 متر مربع که مقدار 128/68 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد پالک 180 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای سید حمزه  سرفرازی  
65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
2764 متر مربع پالک 181 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
تقاضای سید حمزه  و سید احمد  پیرنج مورد  اراضی  واقع در 

سرفرازی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
66- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1527/85 متر مربع 
پالک 182 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
پیرنج مورد تقاضای مهدی غریبی 67- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 526 متر مربع پالک 53 فرعی از 1394-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کال سینو مجاور مزرعه 
شکراب مورد تقاضای فاطمه نخعی پور 68- ششدانگ یکباب 
منزل  به مساحت 122 متر مربع پالک 59 فرعی از 1396-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای 
محمد حسین فالحی 69- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
تاسیسات فرودگاه به مساحت 7390 متر مربع پالک 173 فرعی 
از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 70- ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 83324/01  
متر مربع پالک 174 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران 71- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات 
فرودگاه به مساحت 154690/04  متر مربع پالک 175 فرعی از 
1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 72- ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 88000 
متر مربع پالک 176 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران 73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 

مساحت 37967 متر مربع پالک 381 فرعی از 1832-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای زینب امیرآبادی زاده

74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
از 1832-اصلی بخش 2  فرعی  مربع پالک 382  متر   26034
بیرجند واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای صغری امیرآبادی زاده

75- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
1309/10 متر مربع پالک 383 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد 
امیرآبادی زاده 76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به 
مساحت 2144/47  متر مربع پالک 384 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 
محمد امیرآبادی زاده 77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار  به مساحت 6479/58 متر مربع پالک 385 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد 
مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده 78- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  به مساحت 5588/41 متر مربع پالک 386 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سرسینه 
حاجی آباد مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده 79- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 31077/85 متر 
واقع  بیرجند  از 1832-اصلی بخش 2  مربع پالک 387 فرعی 
در اراضی سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای علیرضا کدخدا پور 
80- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1032 متر مربع پالک 
2 فرعی از 2178-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
بجدی مورد تقاضای غالمحسین ابراهیم آبادی نسبت به 336 
سهم مشاع و رضا نوخنجی نسبت به 336 سهم مشاع و صغری 
نوخنجی نسبت به 168 سهم مشاع و کنیز مزگی نژاد نسبت به 
175 سهم مشاع و محمد علی مزگی نژاد نسبت به 350 سهم 
مشاع و قدرت اله مزگی نژاد نسبت به 70 سهم مشاع و محمد 
حسن مزگی نژاد نسبت به 70 سهم مشاع و جهانگیر مزگی نژاد 
نسبت به 70 سهم مشاع و محمد حسین فوداجی نسبت به 30 
سهم مشاع و حسن فوداجی نسبت به 30 سهم مشاع و فاطمه 
فوداجی نسبت به 15 سهم مشاع و لیال فوداجی نسبت به 15 
سهم مشاع از کل 1680 سهم ششدانگ 81- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1851/50 متر مربع پالک 
2473-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور چشمه موسی  
مورد تقاضای مهدی کامران نژاد 82- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 1226/92 متر مربع پالک 2474-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب پسوچ مورد تقاضای سید 
محمد حسینی 83- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه 
زار به مساحت 4636/5 متر مربع پالک 2475-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در حد شمال باند فرودگاه بیرجند و حد جنوب مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای فاطمه کبری نوری مقدم 84- ششدانگ 
یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 18544 متر مربع پالک 
2476-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 
آباد مورد تقاضای علیرضا سبزبان 85- ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار  به مساحت 6136 متر مربع پالک 2477-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای 
علیرضا سبزبان 86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 2424/80 متر مربع پالک 2479-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای فاطمه 
کالته بجدی 87- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 41838 متر مربع پالک 2480-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دشت مرک مورد تقاضای حسینعلی شریف مقدم
88- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
4902 متر مربع پالک 2481-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت مرک مورد تقاضای حسینعلی شریف مقدم 89- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 12916 
اراضی  واقع در  بیرجند  متر مربع پالک 2482-اصلی بخش 2 
مجاور غربی مزرعه شمس آباد مورد تقاضای طاهره اسد زاده  90- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2845 

بیرجند   2 بخش  2483-اصلی  پالک  مربع  متر 
واقع در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای 
مریم کالته بجدی 91- ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی دیمه زار  به مساحت 2845 متر مربع پالک 2484-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای 
حوا کامران نژاد 92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 2731/30 متر مربع پالک 2485-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی مجاور کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی 
93- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
2910/6 متر مربع پالک 2486-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی مجاور اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی 
94- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 2648 متر 
مربع پالک 2487-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور 
فوداج مورد تقاضای علی مزگی نژاد 95- ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار به مساحت 2623 متر مربع پالک 2488-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مجاور فوداج مورد تقاضای علی مزگی نژاد 
96- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
2164/70 متر مربع پالک 2495-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی تگ باغ کهنه  مورد تقاضای حسین غریبی 97-- ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 1839/40 متر مربع پالک 2496-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 98- ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 2227/20 متر مربع پالک 2497-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
یک  ششدانگ   -99 )ره(  خمینی  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1386/41 متر مربع پالک 2498-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
)ره( 100- ششدانگ یک  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1435/10 متر مربع پالک 2499-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
)ره( 101- ششدانگ یک  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1235/50متر مربع پالک 2500-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
)ره( 102- ششدانگ یک  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1463/20 متر مربع پالک 2501-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 103- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 1614/50 متر مربع پالک 2502-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( 104- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 1773متر مربع پالک 2503-اصلی بخش 2 بیرجند 
فرمان  اجرایی  ستاد  تقاضای  مورد  شهر  شمال  اراضی  در  واقع 

حضرت امام خمینی )ره(
بخش 3 بیرجند: 

1- ششدانگ مزرعه و قنات بائره کربالئی محمد پشت حلوائی 
پالک 101-اصلی بخش 3 بیرجند  مورد تقاضای ابوالحسن معینی
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 866/05 
متر مربع پالک 2762 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 

در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید امیر حسین موسوی نژاد
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجرمحصور مشتمل بر 
ساختمان و استخر  به مساحت 2040/12 متر مربع پالک 2763 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای بی بی زهرا موسوی نژاد 4- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 866/05 متر مربع پالک 2764 فرعی از 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای 
سید حمید موسوی نژاد 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
از  فرعی  پالک 2765  مربع  مساحت 1253/49متر  به  مشجر 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای 

عاطفه سادات موسوی نژاد
)ادامه در صفحه 3(
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نمایشگاه های صنایع دستی، راهی مؤثر برای تبلیغ تولیدات بومی
ایسنا- دبیر انجمن علمی صنایع دستی دانشگاه بیرجند گفت: نمایشگاه های موقت و دائمی در راستای استفاده بیشتر از صنایع دستی استان به جای تولیدات خارجی، بسیار کمک کننده 
هستند. رؤیا نوروزی اظهار کرد: در راستای ترغیب عموم مردم به استفاده از صنایع دستی و مخصوصاً صنایع دستی استان باید این هنرها بیشتر از پیش در معرض دید قرار گیرد. وی افزود: 
استفاده از نقوش سنتی و اصیل و نمادهای خاص ایرانی در سطح شهر و برگزاری نمایشگاه های قوی تخصصی صنایع دستی و دعوت از هنرمندان خبره استان، سلیقه شهر را تغییر خواهد داد

پاسخ مسئوالن به پیام شما

مندم  تقاضا  یک  منطقه  شهرداری  از  اوا  سالم 
روبروی  الین  تخریب  و  بازگشایی  به  نسبت 
و  انجا مخروبه شده  اقدام کنند چون  شهرداری 
مشاهده  ساکنان  ما  را  حیوانات  و  حشرات  انواع 

می کنیم و آسایش نداریم
915...683
واقعا جای تاسف دارد که اداره اب وفاضالب  هیچ 
گونه توجهی به وضعیت تکمیل فاضالب خیابان 
ظفر و بهمن نمیکنه ای کاش ازخواب بیدار بشن 
بیان  بگیرن  فاصله  کمی  چسبان  صندلیهای  واز 
ببین وضعیت این محل اوراژنسی هست  بنا بدالیل 
خاص دراین موقعیت اب نفوذ پذیری بسیار کمی 
وضعیت  بماند  که  میشوند  پر  زود  وچاهها  داره 
مردم  برای  میاورد  بوجود  را  بدی  بسیار  بهداشتی 
موجب درد سرهای فراونی هم شده.  دیگه اهالی از 
وعده های توخالی عوامل اداره فوق خسته شدن و 
از مقامات عالی استان و استان داری تقاضای عاجل  

داریم پیگیری بفرمایند.  با تشکر از اوای بیرجند
935...245
جهت  محترم  شهرداری  زحمات  از  سپاسگزاریم 
برای   متاسفیم  اما  بهمن   خیابان  کاری  اسفالت 
فضای سبز که سه سال هست همش قول وعده  
میدن  اما انگار نه انگار، برای انجام حداقل فضای 
سبز در خیابان بهمن  کاش کمی از سایر همکاران 
با  امیدواریم  بگیرن.  الگو  شهرداری  در  خودشان 
روی کار آمدن شورای جدید  در مدیریت سازمان 
فضای سبز هم تحولی انجام شود و از نیروهای 

کاری تر و پر تالش استفاده شود
915....644

سالم اوای عزیز ممنون از اینکه درد دل مردم را به 
گوش مسولین شهر میرسونین ولی کو گوش شنوا 
ما ساکنین الهیه 7 از گرد و خاک امانمون بریده شده 
شهردار محترم فکری به حال این مردم مظلوم نمی 
کنه  دریغ از یک فضای سبز مگه چه گناهی کردیم 
که باید از این نعمت بی بهره باشیم باتشکر و سپاس
915...035
با سالم خدمت نیروهای اداره راه و شهرسازی با 
توجه به شروع سال تحصیلی  و ورود دانشجویان 
غیر بومی با وسیله نقلیه شخصی لطفا تابلوهای 
راهنمایی  بلوار دانشگاه که یکی در میان روی 
حدود  که  برقی  وتیرهای  نصب  افتاده  زمین 
فرهیختگان  شهرک  ورودی  در  است  یکسال 

نصب شده را برقدار نمایید
915....096

با سالم ، خدمت مسؤلی که ازطرف شهرداری دلیل 
نام پل بزرگ شاهرود آورده بودند  توجیهی برای 
عرض کنم که برادر عزیز ، مسافر یا گردشگری 
که از آن مسیر عبور می کند نمیداند که یک مسیر 
معمولی سیالب خشک ما به آن میگوییم رودخانه  

بزرگ !! آنهامی گویند چقدر ندید پدیدند !
915...303
سالم آقای  محترمی  که  از طرف  مشاورین  امالک 
در رابطه  مالیات  اعتراص دارید  و آنرا ظلم  میدانید 
  ایا  خودتتان  برای  نوشتن  دو خط  قولنامه  که  حداکثر 
نیم  ساعت  طول  می کشد حداقل  بین  یک  تا دو 

میلیون  تومان  می گیرید   اجحاف  نیست
915....927
کارت  نوشته:نزدن  واحد  شرکت  اتوبوس  توی 
مساوی حق الناس اّما ننوشته تلف کردن عمدی 
راننده  برادر  الناس!آخه  حق  مساوی  مردم  وقت 
اینا هر دو تا حق الناسه شما که عمدا آرام حرکت 
می کنید که از اتوبوس جلویی فاصله بگیرید تا 

مسافر جمع بشه
915...443
سازندگی  بسیج  مسئولین  از  تقدیر  و  سالم  با 
اهالی  به  که  عنایتی  بخاطر  بیرجند  و  استان 
محروم روستای دورافتاده افکشت مبذول داشته 
در  محرومین  ابهام  رفع  جهت  داریم  اند.استدعا 
به  رسانی  یاری  موارد  انتخاب  نحوه  خصوص 
و  فرموده  سازی  شفاف  و  رسانی  اطالع  اهالی، 
خدای ناکرده تحت تاثیر راهنمایی افراد مغرض 
و تنگ نظر   قرار نگرفته تا به رسالت آن نهاد 
مقدس و گرامی صدمه و خدشه ای وارد نگردد.
915...165

نی
سی

ز ح
س ا

عک

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/2 بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری 
وسط  از  آب  کانال  روی  پل  اینکه  خصوص  در 
خیابان خمینی )ره( فرورفته و جلوی خروج فاضالب 
را گرفته است به استحضار می رساند کانال امام 
خمینی مورد بررسی قرار گرفت و در دست اقدام 

می باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/4 بنا بر اعالم سازمان پارکها و فضای 
بازی  زمین  تخریب  خصوص  در  شهرداری  سبز 
فضای سبز خیابان بعثت بین توحید و مدرس به 
استحضار می رساند این کار برای ایمن سازی زمین 
کودکان انجام شده است،زمین بازی قبلی مشکالت 
عدیده ای داشت که سازمان تصمیم گرفت آن را 

بازسازی نماید
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/9 بنا بر اعالم سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری در خصوص قطع دو درخت مقابل 
...شبانه به استحضار می رساند جمع آوری  بانک 
این دو درخت هیچ ارتباطی به بانک نداشته است 
بلکه مصوبه کمیسون قطع اشجار و به منظور توسعه 
خیابان و در جهت جابجایی ایستگاه و مسیر حرکت 

اتوبوس انجام شده است

قاسمی- استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد پروژه انتقال 
آب اصال برای کشاورزی نیست و این کار فقط با هدف 
انجام می شود. »سید  تامین آب شرب و صنعت استان 
علی اکبر پرویزی« روز گذشته در نشست خبری که به 
مناسبت تشریح برنامه های هفته دولت برگزار شد، اظهار 
کرد:  در هفته دولت امسال 700 طرح عمرانی، اقتصادی 
و زیرساختی داریم، تصریح کرد: از این تعداد 660  پروژه 
اجرایی  عملیات  هم  پروژه   40 و  رسد  می  بهرداری  به 
آن آغاز خواهد شد.وی مجموع اعتبارات را 670 میلیارد 
تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ  210 میلیارد تومان 
آن مربوط به طرح های عمرانی و 460  میلیارد تومان 
هم مربوط به طرح های سرمایه گذاری استان است. این 
مقام مسئول با اشاره به اینکه عمده این طرح ها در حوزۀ 
روستایی می باشد، عنوان کرد: تمام دستگاه های اجرایی 
و  دارند  شهری  و  روستایی  های  زمینه  در  هایی  پروژه 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان  به  مربوط  هم  آن  بیشترین 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حدود 150 
طرح است. به گفتۀ وی بخش عمده پروژه های عمرانی 
در حوزۀ خدمات رسانی از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات 

و راه و شهرسازی است.

ایجاد  استان  ریل  کنسرسیوم  بار  اولین  برای 
شد؛ فاز اول به زودی راه آهن شرق کشور

 به زودی راه اندازی می شود
استاندار اظهار امیدواری کرد که امسال در زمینۀ اقتصاد 
مقاومتی  نیز پروژه های جدید شروع و پروژه های نیمه 
کنسرسیوم  ایجاد  از  »پرویزی«  شود.  می  تکمیل  تمام 
ریل استان برای اولین بار در کشور خبر داد و بیان کرد: 
بر اساس قول رئیس جمهور  مبنی بر استفاده از اعتبارات 
اند که به  صندوق توسعه ملی، پیمانکارانی معرفی شده 
زودی با حضور وزیر راه فاز اول راه آهن استان )کالشور 
به سمت گناباد( اجرایی می شود. وی با بیان اینکه یکی 
از کارهای مهم ما جلب نظر رئیس جمهور و مسئوالن 
سفر  کرد:  نشان  خاط  بود،  جنوبی  خراسان  به  کشوری 
آن  نشانه  استان  این  به  سال  ابتدای  در  جمهور  رئیس 
است. به گفتۀ وی  اما مدیران استان هم باید از اعتماد و 
توجه ای که مقامات عالی کشور به خراسان جنوبی دارند، 

به نفع مردم و به شکل صحیح استفاده کنند.

بهسازی جاده های استان از طرح های مهم 

استاندار عنوان کرد که در مرز ماهیرود هم کارهای خوبی 
انجام شده است از جمله  2 میلیارد تومان  از درآمد مرز 
به  دوباره  بودیم  ریخته  خزانه  به حساب  که  را  ماهیرود 
به  نیز  مبلغ  این  از  بخشی  که  شد  داده  برگشت  استان 
زیرساخت های آن جا تخصیص یافته است. »پرویزی« 
ادامه داد: همچنین در سال گذشته برای تأمین زیرساخت 
های مرز ماهیرود20 میلیارد تومان و در سال جاری نیز 
راه  تا  است  شده  گرفته  درنظر  اعتبار  تومان  میلیارد   12
های مواصالتی ماهیرود به فراه افغانستان درست شود. 
وی با اشاره به اینکه ردیف اعتباری مستمری برای مرز 
و  فراه  های  راه  اگر  کرد:  بیان  است،  شده  بینی  پیش 
ماهیرود درست شود این مرز از مهمترین مرزهای کشور 
و  نهبندان  به  بیرجند  جاده  وی  گفتۀ  به  شد.  خواهد  
سربیشه به مرز ماهیرود کامل در حال بهسازی می باشد 

زودی  به  دیهوک  راهور،کرمان،  کرمان،طبس،  محور  و 
آینده  در  توان  می  و  شود  می  اغاز  آن  اجرای  عملیات 

نزدیک به احداث اتوبان و آزاد راه در استان فکر کرد.

پروژه انتقال آب هیچ ربطی
 به بخش کشاورزی ندارد

طبس،  کک  را  استان  های  پروژه  بزرگترین  استاندار 
کک  کرد:  تصریح  و  دانست   4 پرونده  و  قاین  فوالد 
نیار به  طبس به بهرده داری می رسد و فوال قائن هم 
توجه بیشتری دارد و  در پروژه پرونده 4 هم بعد از ماه 
راه  با90 میلیون دالر سرمایه گذاری دوباره  ها پیگیری 
اندازی خواهدشد. پرویزی با تأکید بر اینکه پروژه انتقال 
نیست،  کشاورزی  برای  اصاًل  جنوبی  خراسان  به  آب 
و  شرب  آب  تأمین  هدف  با  فقط  کار  این  کرد:  عنوان 
انجام می شود. وی تصریح کرد: سرمایه  صنعت استان 
گذاری آن با فاینانس و یا صندوق توسعه ملی انجام می 
شود که برای صندوق توسعه ملی باید نظر مقام معظم 
رهبری گرفته شود و پیمانکاران هم در این مورد پیشنهاد 

خود را به وزارت نیرو داده اند و بررسی صالحیت عمومی 
انجام این مرحله به  از  انجام است و پس  افراد در حال 
از  یکی  وی  گفتۀ  به  شود.  می  واگذار  بخش خصوصی 

طرح هاي در دست اقدام دولت برای تأمین آب مورد نیاز 
استان استفاده از آب ژرف است، که در این راستا برای 
نامه مطالعاتی مشترک  تفاهم  این طرح  انجام مطالعات 
سه جانبه بین استانداری خراسان جنوبی، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و وزارت نیرو منعقد شده است 
و  برای حفاری  اعتبار   تومان  میلیارد  تاکنون هم 16  و 

مطالعات پیش بینی شده است.

معافیت های مالیاتی راهی 
برای تشویق سرمایه گذاری

استاندار با اشاره به اینکه امسال 20 درصد از کمک های 
سرمایه  های  زیرساخت  ایجاد  حوزه  در  اعتباری  و  فنی 
اساس  بر  کرد:  اظهار  شود،  می  هزینه  استان  در  گذاری 
برنامه ششم توسعه، سرمایه گذارانی که در استان سرمایه 

گذاری کنند تا 10 سال معافیت مالیاتی دارند. »پرویزی« 
اضافه کرد: همچنین این معافیت در شهرک های صنعتی 
13 سال و در مناطق ویژه اقتصادی 12 سال می باشد. وی 

تأکید کرد که مشکالت بیکاری و ایجاد اشتغال هم بدون 
سرمایه گذاری  حل نمی شود و به همین دلیل باید زمینه 

جذب سرمایه گذاران واقعی در استان فراهم شود.

در جداسازی اراضی مستثنیات 
از ملی به دنبال دالالن باشید نه روستاییان

استاندار در مورد، جداسازی اراضی مستثنیات از ملی هم 
عنوان کرد: طبق دستوری که به مدیرکل منابع طبیعی داده 
ام از ایشان درخواست برخورد با متخلفان را کرده ام ولی 
نباید این اراضی را از کشاورزان و دامداران واقعی پس گرفت 
و باید به دنبال آن دالالن انگشت شمار باشیم. »پرویزی« 
اگر  کرد:  تصریح  و  اشاره   56 ماده  کمسیون  اعضای  به 
فرماندار، دادستان و مدیرکل منابع طبیعی هر شهرستان 
ندارد. ارزشی  هیچ  ها  نقشه  نکنند،  امضاء  را  ها  نقشه 

بهره برداری از 660 پروژه عمرانی در هفته دولت

انتقال آب فقط برای شرب و صنعت

  آگهی نوبتی سه ماهه اول
 سال 1396 

حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -6 از صفحه 2(  )ادامه  
مزروعی مشجر محصور به مساحت 1364/06 متر مربع 
پالک 2766 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید سعید موسوی 
نژاد 7- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار مزروعی به 
مساحت 8441 متر مربع پالک 2767 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای سید عبداله موسوی نژاد 8- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 6510 متر مربع 
پالک 2770 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید عبداله موسوی 
نژاد 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 13157/78متر مربع پالک 2771 فرعی از 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  
مورد تقاضای محمد حسین رافتی نیا 10- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13880متر مربع 
بیرجند  از 172-اصلی بخش 3  پالک 2772 فرعی 
واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای محمد حسین 
رافتی نیا 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند 
سار به مساحت 10527/50 متر مربع پالک 2773 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان  مورد تقاضای جعفر ماژانی 12- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4545 متر مربع 
بیرجند  از 172-اصلی بخش 3  پالک 2774 فرعی 
واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای گلثوم شمس 
آبادی 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
از  فرعی  مربع پالک 2775  متر  به مساحت 5006 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  
مورد تقاضای فاطمه شمس آبادی 14- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان  به 
مساحت 5145 متر مربع پالک 2776 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای سکینه شمس آبادی 15- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 7114/22 متر مربع پالک 

824 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی محمد آباد تقاب  مورد تقاضای فاطمه خدادادی 
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
281 متر مربع پالک 476 فرعی از 225-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای علی 
اکبر پهلوان 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
فرعی  پالک 477  مربع  متر  مساحت 3768/67  به 
از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته 
ملک  مورد تقاضای علی اکبر پهلوان 18- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4791/45 متر 
مربع پالک 478 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای هاشم غنیمی 
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
1884/40 متر مربع پالک 169 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد 
تقاضای مهدی نخعی نژاد 20- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بندسار به مساحت 22825متر مربع 
پالک 54 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی مجاورت سیوجان مورد تقاضای محمد حسن 
شریفی 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند 
سار مشتمل بر دو باب اطاق به مساحت 38714 متر 
مربع پالک 55 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی مجاورت سیوجان مورد تقاضای محمد 

حسن شریفی
بخش 4 بیرجند: 

1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5872/10 
 4 بخش  از 786-اصلی  فرعی  پالک 10  مربع  متر 
بیرجند واقع در اراضی اسالم آباد شکری مورد تقاضای 
محمد رضا حجت نیا 2- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 5552/5 متر مربع پالک 11 فرعی از 786-
اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی اسالم آباد شکری 
مورد تقاضای محمد رضا حجت نیا 3- ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 24337/35 متر مربع پالک 
12فرعی از 786-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی 
 اسالم آباد شکری مورد تقاضای محمد رضا حجت نیا

بخش 7 بیرجند:
مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -1
مشتمل بر ساختمان  به مساحت 5684 متر مربع 

پالک 121 فرعی از 2-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در 
اراضی محمد آباد درمیان مورد تقاضای مصطفی نجفی 
ساختمان  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ   -2 درمیان 
پالک 96  مربع  متر  مساحت 11  به  بهداشت  خانه 
اراضی  از 56-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در  فرعی 
جاجنگ مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-

مانی  در  و  بهداشتی  پزشکی خدمات  علوم  دانشگاه 
بیرجند 3-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت 
از  فرعی  یک  پالک  مربع  متر  مساحت 293/40  به 
اراضی خونیک  در  واقع  بیرجند  96-اصلی بخش 7 
اسالمی  جمهوری  دولت  تقاضای  مورد  چهارتنگ 
ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
و  بهداشتی  خدمات  پزشکی  علوم  پزشکی-دانشگاه 
در مانی بیرجند 4-ششدانگ یکباب ساختمان خانه 
بهداشت به مساحت 456/30 متر مربع پالک 568 
فرعی از 283-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی رزه 
درمیان  مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-

مانی  در  و  بهداشتی  پزشکی خدمات  علوم  دانشگاه 
بیرجند 5-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت 
به مساحت 259/90 متر مربع پالک 134 فرعی از 
414-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی زیدان مورد 
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
آموزش پزشکی-دانشگاه  و  و درمان  بهداشت  وزارت 
بیرجند  مانی  در  و  بهداشتی  پزشکی خدمات  علوم 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  6-ششدانگ 
13662 متر مربع پالک 17 فرعی از 640-اصلی بخش 
7 بیرجند واقع در اراضی دشت خاران مورد تقاضای 
محمد علی سعادتی 7- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 16576 متر مربع پالک 66 فرعی 
از 640-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی دشت 
خاران مورد تقاضای محمد علی سعادتی 8- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 92034 متر مربع 
پالک 67 فرعی از 640-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در 
اراضی دشت خاران مورد تقاضای محمد علی سعادتی 
9- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر تاسیسات 
پرواربندی به مساحت 2000 متر مربع پالک 770-

اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی نوغاب هندواالن 
مورد تقاضای مهدی بوالی

بخش 8 بیرجند:
به  بهداشت  خانه  ساختمان  یکباب  1-ششدانگ 
مساحت 455/90 متر مربع پالک 275 فرعی از 41-
اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی خسروآباد مورد 
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
آموزش پزشکی-دانشگاه  و  و درمان  بهداشت  وزارت 
علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند 2- 
ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت به مساحت 
247 متر مربع پالک 594 فرعی از 209-اصلی بخش 
8 بیرجند واقع در اراضی زارگز مورد تقاضای دولت 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت 
پزشکی  علوم  پزشکی-دانشگاه  آموزش  و  درمان  و 
خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند 3- ششدانگ یک 
قطعه محوطه به مساحت 891/42 متر مربع پالک 52 
فرعی از 297-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی 
ججگ مورد تقاضای لیال فرجامی 4- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3655 متر 
مربع پالک 584-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی 

بورنگ  مورد تقاضای اسماعیل اسماعیلی
بخش 9 بیرجند:

مساحت  به  محصور   محوطه  یکباب  1- ششدانگ 
-51 از  فرعی   720 پالک  مربع  متر   10481/80

اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی مهموئی مورد 
تقاضای علی میرزایی 2- ششدانگ یکباب ساختمان 
مرکز اورژانس به مساحت 337/22 متر مربع پالک 
واقع  بیرجند   9 بخش  از 349-اصلی  فرعی   2515
جمهوری  دولت  تقاضای  مورد  شاخن  اراضی  در 
درمان  بهداشت  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی 
بیرجند(  پزشکی  علوم  پزشکی)دانشگاه  آموزش  و 
3- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 315 متر 
مربع پالک 90 فرعی از 576-اصلی بخش 9 بیرجند 
دولت جمهوری  تقاضای  مورد  منند  اراضی  در  واقع 
درمان  بهداشت  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی 
بیرجند(  پزشکی  علوم  پزشکی)دانشگاه  آموزش  و 
به  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -4
از  فرعی  پالک 253  مربع  متر  مساحت 2667/44 

اراضی مناوند   بیرجند واقع در  580-اصلی بخش 9 
مورد تقاضای محمد پردل 5- ششدانگ یک قطعه 
پالک  مربع  متر  مساحت 5627/6  به  مشجر  زمین 
واقع  بیرجند   9 بخش  از 593-اصلی  فرعی   1345
میرزائی رضا  سید  تقاضای  مورد  خوان  اراضی   در 

بخش 13 بیرجند :
ساختمان  بر  مشتمل  زمین  یکقطعه  ششدانگ   -1
خانه بهداشت به مساحت 120/75 متر مربع پالک 
171فرعی از 210-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
اراضی ساقی مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( 2- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4734 
متر مربع پالک 566-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
اراضی ساقی و غیوگ مورد تقاضای محمد قبول 3- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشجر به 
مساحت 1481/85 متر مربع پالک 567-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در اراضی آرویز مورد تقاضای مهدی 
خراسانی 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 568-اصلی  مربع  متر  مساحت 3680/50  به 
بخش 13 بیرجند واقع در اراضی آرویز مورد تقاضای 
مهدی خراسانی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار مشجر به مساحت 2084/03 متر مربع پالک 
569-اصلی بخش 13 بیرجند  واقع در اراضی کالته تاج 

ملک مورد تقاضای قهرمان یوسف پور
آگهی اصالحی:

1- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 279 
بخش  از 1359-اصلی  فرعی  پالک 143  مربع  متر 
2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین 
نخعی نژاد که در آگهی قبلی نوع ملک اشتباها یک 
بود  شده  آگهی  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه 
2- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 324 
متر مربع پالک 144 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی 
نژاد که در آگهی قبلی نوع ملک اشتباها یک قطعه 
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان آگهی شده بود 
3- ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 793/50  
متر مربع پالک یک فرعی از 1485-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد 
تقاضای عبدالرحمن خسروی که در 
آگهی قبلی اشتباها بخش 3 بیرجند 

آگهی شده بود 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 384/77 متر مربع پالک 2 فرعی از 1485-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد 
تقاضای محمد رضا خسروی که در آگهی قبلی اشتباها 
بخش 3 بیرجند آگهی شده بود 5- ششدانگ یک باب 
به مساحت  بر ساختمان  محوطه مسکونی مشتمل 
از 1485-اصلی  فرعی  پالک 3  مربع  1665/24متر 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای 
محمد رضا خسروی که در آگهی قبلی اشتباها بخش 
3 بیرجند آگهی شده بود. لذا به دستور مواد 16 و 17 
قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در 
باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت 
و دیگری اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی 
اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از 
تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی 
ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و رسید 
دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می 
دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و 
در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض 

خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/1
  رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند
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پوشش های مقاوم در برابر سوختن توسط محققان ایرانی ساخته شدند

مهر- محققان دانشگاه صنعتی سهند تبریز نانوپوشش هایی سنتز کرده اند که پس از سوختن هم ساختار نسبی شان را حفظ می کنند.  مقاومت در برابر حرارت یکی از ویژگی های 
ضروری بسیاری از قطعات در صنایع مختلف است. موتورهای احتراق و توربین ها در صنایع هوافضا از مهم ترین این موارد به شمار می روند. در برخی موارد به منظور ایجاد مقاومت 

به حرارت در یک قطعه و جلوگیری از نفوذ حرارت به آن، از پوشش های مقاوم به حرارت استفاده می شود. پوشش های پایه رزینی از مهم ترین این نوع پوشش ها به شمار می روند. چهارشنبه *1 شهریور 1396 * شماره 3865

یادداشت

حجاب محدودیت است؛ 
اما برای مردان 

*  زهرا السادات عسگری

اهمیت پوشش صحیح در باالرفتن امنیت جسم، 
پوشیده  بر هیچ کس  اجتماع  در  روان زن  و  روح 
و قابل انکار نیست. با تحقیق و مطالعه در کتب 
اندیشمندان غربی غیر  اکثر  بیابیم  مختلف درمی 
مسلمان اعصار گذشته تاکنون، براین موضوع اتفاق 
نظر داشته اند که حجاب و پوشش زن، مایه ی ثبات 
اجتماعی و اخالقی خانواده و جوامع شمرده شده 
است. امروزه جوامع غربی با آزاد گذاشتن زنان در 
حدود پوشش به آنها ظلم کرده و ارزش های انسانی 
تکامل  هدف،  اسالم  در  اند.  داده  کاهش  را  آنان 
ارزش های واالی انسانی مدنظر است و این میسر 
نخواهد شد مگر با کنترل غریزه جنسی که الزمه 
ی آن، رعایت حد و پوشش بانوان است. در جامعه 
ای که بانوان در پوشش بی بند و بارنیستند، ارزش 
های جامعه به تکامل رسیده است و تکاپوی کار و 
تالش در جامعه جریان  دارد و بالعکس در جوامع 
غربی زنان با آزادی های بی حد و حصر اجتماعی به 
کاالیی که مدت کوتاهی خرید دارد تبدیل شده اند 
و ارزش های انسانی آن حفظ نمی شود بلکه جامعه  
را نیز دچار بی ثباتی و خانواده ها را متزلزل می کنند. 
ارزش زن در َمکشوفه بودن اوست، وقتی زیبایی 
های زن به راحتی قابل دستیابی می شود، جایگاه 
ارزشی او نیز به خطر می افتد و تعدیل غرایز بهم 
می خورد. کسانی که امروز برای آموزش برهنگی 
زنان سرزمین ما نسخه را از بیرون مرزها می پیچند، 
افرادی هستند که اندیشمندانشان رهایی از منجالب 
فساد و تزلزل بنیان خانواده  را در رعایت پوشش و 
دانند.  آزادی های بی حد و حصر می  کم کردن 
زنان می توانند در عین داشتن حجاب، هم ارزش 
های واالی انسانی را درک کنند و هم از شأن و 
جایگاه باالی اجتماعی برخوردار بوده و به جامعه 
جایگاه  که  است  جوامعی  چنین  در  دهند.   ثبات 
با سالمت  ها  و نسل  مادری حفظ شده  ویژه ی 
به جامعه تحویل داده می شود. بیخود نیست که 
غول های رسانه ای غربی هزینه های کالنی را در 
حوزه رسانه پرداخت می کنند تا تقدس ” مادر”  را 
از خانواده بگیرند. چرا که در این صورت است که 
با فروپاشی خانواده تربیت نسل مختل می شود و 
استعمار به راحتی  سلطه ی خود را بر کشورها  چیره 
می کنند. کشوری که زنانش به جای تربیت فرزند 
به دنبال رقابت با زنان غربی در برهنگی هستند، 
 قطعا کشور موفقی نخواهد بود و میزان سطح سواد و 
به حداقل  اجتماعی - سیاسی مردم  آگاهی های 
متفکران  از  گارودی  روژه  پروفسور  رسید.  خواهد 
برای  حجاب  “مصونیت  گوید:  می  فرانسوی 
آمریکا  مرسوم  تبلیغات  نتیجه  فرانسه  مسلمانان 
و صهیونیسم بر ضد اسالم است.” او معتقد است 
حجاب یکی از اصول بنیادی و ارزشی به حساب 
پوشش  نیز  اسالم  فرهنگ  براساس  آید.  می 
برای زن و مرد، عامل مهمی در تعدیل  مناسب 
و تنظیم غریزه هاست و با تنظیم این غرایز انسان 
هم به معنویت انسانی دست پیدا می کند و هم 
استعدادهای انسانی در محیطی سالم شکوفا می شود.

شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزی با اجرای برنامه ملی شهاب

استعدادبرترفقطدرسنميخواند!
سمیرا قاسمی- مسئله شناسایی، جذب و حمایت 
در  آن  به  توجه  که  است  مواردی  جمله  از  نخبگان  از 
کشور نمود بارزی دارد. در فصل نخست اسناد کشوری 
»نقشه جامع علمی کشور« بر عدالت محوری، پرورش 
استعدادها و دست یابی همه به ویژه مستضعفان در حوزه 
علم و فناوری و تقویت خالقیت، نوآوری و خطرپذیری 
در علم تأکید شده است؛ همچنین در »چشم انداز مدرسه 
بنیادین  تحول  »سند  سوم  فصل  در   »۱۴۰۴ افق  در 
تفاوت  پذیرش  ظرفیت  بودن  دارا  پرورش«،  و  آموزش 
های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری 
آموزان  نیازها، عالیق و رغبت دانش  به  پاسخ گویی  و 
در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسالمی مورد 

تصریح قرار گرفته است.

تصویب طرح ملی شهاب 
در سال 86 و اجرای آن در سال 91 

از این رو، از حدود دوازده سال پیش )سال ۱۳۸۴(، 
صحبت از اجرای طرحی ملی به میان آمد که هدف آن 
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی بود، 
عملیاتی  موضوع  این   ،۸۶ سال  در  بعد  سال  دو  حدود 
شد و طرحی با عنوان »شهاب« در هیئت امنای بنیاد 
به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و  نخبگان  ملی 
تصویب رسید و وزارت آموزش و پرورش موظف شد با 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  هماهنگی 
اجرایی  کشور  سراسر  مدارس  در  فراگیر  را  طرح  این 
در  تصویب،  از  بعد  سال  چهار  حدود  طرح  این  نماید. 
هرچند  شد؛  ابالغ  جمهوری  رئیس  سوی  از   ۸۹ سال 
»شهاب«  سال،  آن  در  نیز  جمهوری  رئیس  ابالغ  با 
عملیاتی نشد. در واقع تا سال ۱۳۹۰ هیچ اقدام جدی 
گفته  به  و  نگرفت  انجام  شهاب  طرح  اجرای  درباره 
و  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  معاون 
طرح  این  شهاب،  طرح  فنی  علمی-  کمیته  مسئول 
سر  اما  رفت.  پیش  جلسات  تشکیل  حد  در  صرفًا 
۹۲- این طرح در سال تحصیلی  اولین مرحله  انجام 

شرقی،  آذربایجان  استان  هفت  در  آزمایشی   ۱۳۹۱
کرمانشاه  شمالی،  و  جنوبی  خراسان  البرز،  اصفهان، 
آموزان در  پایه  از دانش  7 درصد  برای  و هرمزگان، 
چهارم و پنجم ابتدایی، دوم و سوم راهنمایی و اول، 

اجرا شد.  دوم و سوم متوسطه 

وقفه یک ساله با بهانه های مختلف

۹۳- تحصیلی  سال  در  یعنی  آن  از  پس  سال  یک 
به  شد.  وقفه  دچار  دیگر  بار  طرح  این  اجرای   ۱۳۹۲

فنی طرح؛   - علمی  کمیته  مسئول  نستوه  محمد  گفته 
دلیل ایجاد وقفه در اجرای این طرح، آن بود که گستره 
اجرای طرح وسیع در نظر گرفته شده و با تغییر دولت، 
اجرای طرح دچار وقفه شد. در مرحله دوم برای اجرای 
استان ها  از همه ی  مناطقی  در  پایه چهارم  این طرح 
 ۳۲ تعداد   ۹۴-۱۳۹۳ سال  در  و  شد  گرفته  نظر  در 
هزار   ۱۳۰ و  مدرسه   ۵7۹ و  هزار   ۲ آموزشی،  منطقه 
و  گرفتند  قرار  شهاب  طرح  پوشش  تحت  آموز  دانش 
و  اجرایی  نیروی  هزار   ۱۳ حدود  طرح  این  قالب  در 
سخنانی  در  او  همچنین  دیدند.  آموزش  نیز  آموزگار 
بیان داشت که طرح شهاب تا پایان سال ۹۹ در همه 

پایه های تحصیلی مستقر می شود.

مهم ترین طرح شناسایي مستعدان 
در عرصه آموزش عمومي 

در همین راستا و برای اینکه مشخص شود در استان 
ما این طرح به کجا رسیده است با  رئیس بنیاد نخبگان 
حسن  »دکتر  که  کردیم،  گو  و  گفت  جنوبی  خراسان 
هاشمی«، عنوان کرد: »شناسایي و هدایت استعدادهاي 
شناسایي  طرح  اهداف  مهم ترین   از  )شهاب(  برتر« 
افزود:  وی  است.  عمومي  آموزش  عرصه  در  مستعدان 
هدایت  و  شناسایي  طرح،  اجراي  و  تصویب  از  هدف 
ابتدایي تا  از دوره  آموزشي، تربیتي و معنوي مستعدان 
پایان متوسطه با سازوکار مناسب است تا هویت دیني و 
ملي افراد تقویت شود و احساس مسئولیت برای ایفاي 

نقش سازنده در کشور براي آنان حاصل شود.

 خراسان جنوبی 
پیشگام در شروع طرح در کشور 

سال  در  طرح  مرحله  اولین  در  وی  گفتۀ  به 
خراسان  شد  اجرا  آزمایشي  که   ۹۲-۱۳۹۱ تحصیلي 
مرحله  به  را  طرح  این  که  بود  استانی  اولین  جنوبی 
کرد:  تصریح  نخبگان  بنیاد  رئیس  درآورد.  عملیاتی 
۹۳ با  دومین مرحله طرح نیز در سال تحصیلي -۹۴ 
تمامي  در  ابتدایي  چهارم  پایه  آموزان  دانش  انتخاب 
آغاز  استان(  هر  از  منطقه  )یک  کشور  استان هاي 
که  است  شده  افزوده  مناطق  این  به  ساله  هر  و  شد 
ششم  و  پنجم  چهارم،  های  پایه  برای  سالجاری  در 

اجرا می گردد. استان  تمام  در  ابتدایی 

عدالت تحصیلی 
مهمترین ویژگی طرح شهاب

ستاری«،  »دکتر  سخنان  به  اشاره  با  »هاشمی« 
 رئیس بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد: یکی از مهمترین 
ویژگی های طرح شهاب این است که به استعدادهای 
این  و  شود  نمی  نگاه  بافته  جدا  تافته  عنوان  به  برتر 
عادی  آموزشی  محیط  همان  در  برتر  استعدادهای 
به  توجه  با  که  دهند،  می  ادامه  خود  تحصیل  به 
و  استعدادها  شخصیت،  رشد  از  ناشي  طبیعي   تغییرات 
توانایي هاي کودکان، در این طرح هیچ گونه جداسازي 
اي  ویژه  تحصیلي  و  مادي  امتیاز  و  درس  کالس  در 
وی  شود.  نمی  گرفته  نظر  در  آنها  از  یک  هیچ  براي 

آموزان،  دانش  شناسایي  فرآیند  کرد:  نشان  خاطر 
طرح،  مجریان  ابتدا  در  و  است  مرحله  چند  داراي 
معاونان  مشاوران،  معلمان،  ها،  استان  مدیران  شامل 
آموزشي   - علمي  متون  اساس  بر  مدارس  مدیران  و 

تدوین شده دوره هاي آموزشي الزم را مي گذرانند.

بارگزاری مستمر سه سال تحصیلی 
در سامانه همگام

به گفتۀ وی پس در ادامه پیش نویس های شناسایي 
هنري،  ریاضي،  کالمي،  استعداد  حوزه   ۸ در  استعدادها 
فضایي، حرکتي، اجتماعي، علوم تجربي و فرهنگ دیني 
توسط معلمان در سه سال متوالی پایه های چهارم، پنجم 
و ششم ابتدایی تکمیل و در سامانه همگام بارگذاری مي 
شود ودر این طرح هدایت به صورت عمومی و خصوصی 
خواهد بود. رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: وتت در 
اتفاق  عمومی  هدایت  ششم،  و  پنجم  چهارم،  پایه های 
می افتد یعنی استعدادها شناسایی و به خانواده دانش آموز 
اطالع داده می شود. »هاشمی« تصریح کرد که در مرحله 
ویژه  به کارهای  بعد  به  پایه هفتم  از  هدایت خصوصی 
اختصاص  جمعی  مدرسه ای  برون  کارهای  بخصوص 
دارد، همچنین همه مستندات در پرونده سوابق تحصیلي 

فرد منظم بایگاني و نگهداري مي شود.

در سال جاری 20 هزار دانش آموز
 تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند

وی گفت: در سال جاری ۲۰ هزار دانش آموز استان 
گفتۀ وی  به  گیرند.  قرار می  برنامه  این  پوشش  تحت 
برجستگان  شناسایی  »شهاب«  طرح  اجرای  از  هدف 
ادبی،  و  هنری  فنی،  علمی،  زمینه های  در  ایران  آینده 
بیان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  باشد.  می  مدیریتی 
طرح  این  در  پرورش  و  آموزش  مهم  جایگاه  کرد: 
بسیار پررنگ و موثر است و باید توجه کرد که مسئله 
کیفیت به طور اعم، وظیفه آموزش و پرورش می باشد. 
شناسایی  عرصه  در  ما  کرد:  نشان  خاطر  »هاشمی« 
به  اجرای طرح شهاب  با  تا  می کنیم  استعدادها تالش 
نتایج خوبی دست یابیم. به گفتۀ وی پیش بینی ما این 
است که در هر کالس حدود ۲۵ درصد از دانش آموزان 
این  با  باید  که  هستند  استعدادهایی  و  قابلیت ها  دارای 
بودجه  اینکه  بر  تأکید  با  وی  شوند.  شناسایی  طرح 
مهمترین مسئله در اجرای طرح شهاب است، از تبدیل 
دانشگاه  در  آموزشی  رشته ای  به  شهاب  طرح  مبانی 
از پژوهش  بنیاد ملی نخبگان  از حمایت  فرهنگیان و 

داد. نزدیک خبر  آینده ای  آنها در  سراها و تجهیز 

Ava.news13@gmail.com .عکس از : قاسمی

مناسبت ها

یکمشهریور؛

والدت»ابنسینا«و»روزپزشک«

حسین  بن  عبدا...  بن  حسین  ابوعلي  بیتوته- 
معروف  الحق،  به حجۀ  ملقَّب  سینا  بن  علي  بن 
علماي  و  بزرگ  حکماي  از  الرییس،  شیخ  به 
در  وي  است.  اسالم  پزشکان  و  جهان  نامدار 
آمد  دنیا  به  بلخ  در  ق  سال ۳7۰  ماه صفر  سوم 
پرداخت  زمان  علوم  فراگیري  به  خردسالي  از  و 
او چنان  این که در جواني، عالمه دهر گردید.  تا 
در علم پیش رفت که استادان خود را استاد شد و 
عمرش به بیست نرسیده بود که به مطالعه علوم 
فلسفي همت گماشت. هرگاه مسأله اي از مسائل بر 
او مشکل مي شد، با وضو به مسجد شهر مي رفت 
و حّل آن مسأله را از خداوند مي خواست. ابوعلي 
سینا به سبب معالجه بیماري امیر نوح بن منصور 
ساماني، مقرب پادشاه گردید. شیخ از این فرصت 
استفاده کرد و به کتابخانه دربار راه یافت. در مدت 
عمر ابوعلي سینا، وقایع متعددي بر او گذشت که از 
وزارت تا زندان را در بر داشت. شیخ به زبان هاي 
تالیفات فراوان دارد که اشارات،  فارسي و عربي، 
َقَدر و لغۀالَعَرب و...  شفا، حکمت عرشیه، قضا و 
و  شهیر  دانشمند  این  سرانجام  جمله  اند.  آن  از 
فیلسوف کبیر در ۵۸ سالگي در همدان درگذشت 
پاسداشِت  به  گردید.  مدفون  شهر  همان  در  و 
این پزشک نامدار مسلمان، روز اول شهریور در 
نامگذاري  پزشک  روز  ایران،  اسالمي  جمهوري 
و  مشهورترین  از  سینا  ابوعلی  است.  شده 
تاثیرگذارتریِن فیلسوفان و دانشمندان ایران است 
آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی  که 
اهمیت بسیار دارد. وی ۴۵۰ کتاب در زمینه های 
ترین  معروف  از  یکی  که  نوشته  است  گوناگون 
کتاب هایش کتاب شفا، دانشنامه علمی و فلسفی 
معروف  کتابهای  از  یکی  قانون  کتاب  و  جامع 
وی  باشد.  می  پزشکی  علم  زمینه  در  سینا  ابن 
از کودکی به طبیعت، گیاهان و حیوانات عالقه 
خاصی داشت و اوقات فراغت خود را در دشت و 
پرداخت  می  تجربه  کسب  و  جستجو  به  صحرا 
 بدین صورت از دوران کودکی به خواص گیاهان 
دارویی و طبابت عالقه مند شد. ابن سینا از حیث 
نیروی جسمانی، مردی نیرومند بود و به همین 
خاطر از کار کردن احساس خستگی نمی  کرد، وی 
همچنین از لحاظ نیروی ذهنی و تفکر نیز بسیار 
نیرومند بود، به گونه ای که در سن هجده سالگی 

توانست تمامی دانش های زمان خود را فرا گیرد.
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آگهي تجدید فراخوان مشارکت درتخریب و ساخت پروژه مسکونی - تجاری صدف قائن 
شناسه آگهی: 77375

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد: نسبت به تخریب 12 واحد 
خانه سازمانی قدیمی و احداث مجتمع مسکونی -  تجاری واقع در شهر قائن خیابان معلم با زیربنای تقریبی 9001 مترمربع و 46 
واحد مسکونی و 197 متر مربع تجاری و مساحت زمین حدود 2590 متر مربع دارای پالک ثبتی 7 فرعی مجزا شده از 1 فرعی از 
 1820 اصلی بخش 11 شهرستان قائنات از طریق مشارکت اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی/ حقوقی که دارای رتبه 2 
انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی با صالحیت مجری ذیصالح و یا حداقل رتبه 5 سازمان برنامه و بودجه کشور )دارای ظرفیت 
خالی و مجری ذیصالح ( دعوت به عمل می آید در ساعات اداری جهت دریافت اسناد به اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 
جنوبی واقع در بیرجند - بلوار شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت و نسبت به تکمیل اسناد 

و ارسال پاکت های مربوطه طبق زمان اعالم شده در زیر اقدام و رسید اخذ نمایند.
* شرکت کنندگان محترم در صورت نداشتن صالحیت مجری ذیصالح می بایست نسبت به معرفی قانونی )از طریق دفاتر 
اسناد رسمی( مجری ذیصالح با ظرفیت مناسب اقدام و در پاکت ب قرار دهند.1. شروع دریافت اسناد: 96/06/01   2. آخرین 
مهلت دریافت اسناد: 96/06/19   3. آخرین مهلت تحویل پاکات )الف و ب و ج(: ساعت 8 صبح مورخ 96/07/05   4. تاریخ و 
محل بازگشایی پاکات )الف و ب (: ساعت 9 صبح مورخ 96/07/05 اداره کل راه و شهرسازی  5. پاکت ج متقاضیان در صورتی 
گشوده خواهد شد که صالحیت کیفی آنها توسط کمیته مربوطه احراز شده و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت ج ) پیشنهاد 
قیمت( در جلسه گشایش پاکات الف و ب اعالم خواهد شد.6. قیمت کارشناسی زمین بدون احتساب هزینه آماده سازی معادل 
12.665.100.000 )دوازده میلیارد و ششصد و شصت و پنج  میلیون و صد هزار( ریال و برآورد تخریب و اجرای پروژه حدودا 
معادل 60 میلیارد ریال بر اساس فهرست بها پایه سال 95 بدون ضرایب مربوطه می باشد. 7. نوع و مبلغ تضمین در فراخوان: 
ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به مبلغ 2.660.000.000 )دو میلیارد و ششصد و 
شصت میلیون( ریال 8. نحوه قرارگیری اسناد و مدارک در پاکات سرمایه گذاران بایستی از بین اسناد دریافتی فرم ها و ملزومات 
الزم را تکمیل و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز در پاکات الف، ب و ج قرار داده و به آدرس  بیرجند - انتهای خیابان شهید 
آوینی- میدان راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ارسال نمایند. تذکر: به پیشنهادات فاقد سپرده یا 
امضاء مشروط یا مخدوش و به طور کلی اسناد ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. این سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مربرطه درج 

گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 6 - 32236281 056 )داخلی 349( تماس حاصل فرمایید.

اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهي تجدید فراخوان مشارکت در طرح و ساخت      شناسه آگهی: 77375 
 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد: نسبت به طراحی و اجرای پروژه 
مسکونی- تجاری ارمغان با زیربنای تقریبی17000 مترمربع و با قابلیت احداث حدود 90 واحد مسکونی و بخش تجاری با زیربنای 
حدود 860 متر مربع و مساحت زمین 4197 متر مربع واقع در شهر بیرجند - خیابان قدس غربی و معلم 18دارای پالک ثبتی 4 
فرعی از 250 اصلی بخش 2 شهرستان بیرجند از طریق مشارکت اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی/ حقوقی با ظرفیت 
خالی الزم که دارای رتبه 1 انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی )دارای مجری ذیصالح( و یا رتبه 3 سازمان برنامه و بودجه کشور در 
رشته ابنیه و 5 تاسیسات )دارای مجری ذیصالح( می باشند ، دعوت به عمل می آید در ساعات اداری جهت دریافت اسناد به اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی واقع در بیرجند- بلوار شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت 

و نسبت به تکمیل اسناد و ارسال پاکت های مربوطه طبق زمان اعالم شده در زیر اقدام و رسید اخذ نمایند.
* شرکت کنندگان محترم در صورت نداشتن صالحیت مجری ذیصالح می بایست نسبت به معرفی قانونی ) از طریق دفاتر اسناد 
رسمی( مجری ذیصالح با ظرفیت مناسب اقدام و در پاکت ب قرار دهند. 1. شروع دریافت اسناد: 96/06/01 2. آخرین مهلت 
دریافت اسناد: 96/06/20 3. آخرین مهلت تحویل پاکات )الف و ب و ج(: ساعت 8 صبح مورخ 96/07/29   4. تاریخ و محل 
بازگشایی پاکات الف و ب ساعت 9 صبح مورخ 96/07/29 اداره کل راه و شهرسازی 5. پاکت ج متقاضیان در صورتی گشوده خواهد 
شد که صالحیت کیفی آنها توسط کمیته مربوطه احراز شده و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت ج ) پیشنهاد قیمت( در جلسه 
گشایش پاکات الف و ب اعالم خواهد شد.  6. حداقل صالحیت کیفی و فنی مطابق اسناد فراخوان معادل 501 امتیاز می باشد. 
7. قیمت کارشناسی زمین بدون احتساب هزینه آماده سازی معادل 50.364.000.000  )پنجاه میلیارد و سیصد و شصت و چهار 
میلیون ( ریال و برآورد اجرای سه بلوک مسکونی و تجاری و محوطه سازی حدودا معادل 226 میلیارد ریال بر اساس فهرست بها 
پایه سال 95 با ضرایب مربوطه می باشد. کل مبلغ سرمایه گذاری معادل 276.364.000.000 )دویست و هفتاد و شش میلیارد 
و سیصد و شصت و چهار میلیون( ریال می باشد.  8. نوع و مبلغ تضمین در فراخوان: ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی به مبلغ 6.800.000.000 ) شش میلیارد و هشتصد میلیون ( ریال   9. نحوه قرارگیری اسناد و 
مدارک در پاکات سرمایه گذاران بایستی از بین اسناد دریافتی فرم ها و ملزومات الزم را تکمیل و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز 
در پاکات الف، ب و ج قرار داده و به آدرس فوق ارسال نمایند. 10. با عنایت به اینکه فراخوان مشارکت تاکنون دردو مرتبه انجام 

گردیده است لذا در این مرحله )مرتبه سوم( با یک پیشنهاد واصله بازگشایی پاکت انجام خواهد شد.   
 تذکر: به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط یا مخدوش و به طور کلی اسناد ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای 
مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. این سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مربرطه درج گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 6 - 32236281 )داخلی 

349( تماس حاصل فرمایید.  
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به بهانه سالگرد ازدواج حضرت
 علی )ع( و حضرت فاطمه )ص(

گل  عطر  است؛  شده  پا  بر  ملکوت جشنی  بارگاه  در 
یاس فضا را پر کرده است. جهان آفرینش چنین پیوند 
دو  برتر،  انسان  دو  است.  ندیده  حال  تابه  را  مقدسی 
فرشتة پاک آسمانی، دو عرش نشین بهشت جاودان 
و دو زوج بی نظیر و بی همانند، پیوند خود را جشن 
می گیرند. فاطمه زهرا نور چشم عزیز پیامبر، و علی 
پرورش یافته در آغوش پیامبر، برادر، وصی و جانشین 

پیامبر، این پیوند در آسمان ها نوشته شده است.
حضرت علی )ع(  از چگونگی ازدواج خود با حضرت 
زهرا می گوید:هرچه من بیشتر محبت رسول خدا را 
نسبت به خویش دریافتم بیش تر حیا کردم، در بیان 
آنچه از او می خواستم. سالم کردم و به امر پیامبر، زانو 
به زانوی او نشستم. سرم را به زیر انداختم و نگاهم را 
از شرم بر زمین زیر پای پیامبر دوختم. من امروز به 
خواستگاری دختر گرانقدرت فاطمه آمده ام میان این 

خواهش و اجابت چقدر فاصله است؟
چهره پیامبر باز و بازتر شد و تبسمی شیرین بر لبان او 
نشست و این کلمات دوست داشتنی از میان لب های 
او تراوش کرد: بشارت باد بر تو ای اباالحسن، که پیش 
پای تو جبرئیل بر من فرود آمد و پیام آورد که پیوند تو 
و فاطمه را خداوند ـ جل و عال ـ در آسمان ها منعقد 
کرده است و اما خاطراتی از آن شب فراموش نشدنی، 

که روشنایی اش با هزاران روز برابری می کرد.
شب بود، اولین شب فراموش نشدنی.  همة آن ها که 
برای بدرقة عروس تا درگاه خانة داماد آمده بودند، حاال 
دیگر دور شده بودند.. عشق کوچک در البه الی عشق 
بزرگ گم می شود. عشق بزرگ دوباره عشق کوچک را 
برمی گرداند، دوباره آن را می گذارد در قلب های مسافر.

تدبیر درست

در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تولید وسایل آرایشی را 
برعهده داشت یک مورد به یاد ماندنی اتفاق افتاد.  شکایتی 
از سوی یکی مشتریان به کمپانی رسید . او  اظهار کرده  
بود  که  هنگام  خرید  یک بسته صابون  متوجه شده بود 
که  آن قوطی خالی است.بالفاصله  با تاکید و پیگیریهای 
مدیریت ارشد  کارخانه  این مشکل  بررسی،  و دستور 
صادر شد که خط بسته بندی اصالح گردد و قسمت فنی  
و مهندسی نیز تدابیر الزمه را جهت پیشگیری از تکرار 
چنین مسئله ای اتخاذ نماید .  مهندسان نیز دست به کار 
شده و راه حل پیشنهادی خود را چنین ارائه دادند:  پایش 
) مونیتورینگ (  خط بسته بندی با اشعه ایکس بزودی 
سیستم مذکور خریداری شده و با تالش شبانه روزی 
گروه مهندسین ،  دستگاه تولید اشعه ایکس و مانیتورهائی 
با رزولوشن باال نصب شده  و خط مذبور تجهیز گردید.
سپس دو نفر اپراتور به کار گمارده شدند  تا از عبور احتمالی 
قوطیهای خالی جلوگیری نمایند.  نکته جالب توجه در این 
بود که درست همزمان با این ماجرا ،  مشکلی مشابه  نیز 
در یکی از کارگاههای کوچک تولیدی پیش آمده بود اما 
آنجا  یک کارمند معمولی و غیر متخصص آنرا به شیوه ای 
بسیار ساده تر و کم خرجتر حل کرد :  تعبیه یک دستگاه 

پنکه در مسیر خط  بسته بندی تا قوطی خالی را باد ببرد!

 اگر دست تقدیر و سرنوشت 
را فراموش کنیم پس از پیشرفت 
نیز افسرده و رنجور خواهیم شد 

»موانع«، آن چیزهای وحشتناکی هستند 
که وقتی چشمتان را از روی هدف
 بر می دارید، به نظرتان می رسند

ای روی تو آرزوی دیرینه ما
جز مهر تو نیست در دل و سینه ما

از صیقل آدمی زداییم درون
تا عکس رخت فتد در آیینه ما 

با بدیهای دیگران دل خویش را به 
سیاهی نیاالییم ، همواره ساز سادگیمان

 کوک باشد و نگاهمان امیدوار

من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد 
محبت کسی هستم، مثل این بوده است که دست 

خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام .
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما به آنان اظهار 
محبت می کنید؛ در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده، کافر شده اند. سوره ممتحنه ؛ آیه 1

حدیث روز  

انسان بر دین دوستش خواهد بود ، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست می شود
رسول خدا )صلی ا... علیه و آله( 

مناسبت ها

8  روش برای ترمیم شکست عاطفی
عاشق شدن ساده ولی رهایی از شكست عشقی دردآور 
است. ترمیم قلب شكسته اصال آسان نیست و هیچ راهی 
وجود ندارد تا بتوانید خیلی سریع جراحت های قلبتان را بهبود 
ببخشید و از خاطرات نامزدی بهم خورده تان خالص شوید. 
تجربه های  از  شده  كارشناسی  برداشت هایی  زیر  نكات 

اشخاصی است كه این مسیر را با موفقیت طی كرده اند.
1- دور زدن ممنوع

 ایستادن بعد از شكستن بسیار سخت است ولی این دقیقا 
كاری است كه باید انجام دهید و با تمام درد و رنجی كه 
دارید به زندگی ادامه دهید. هیچ راه میانبری وجود ندارد 
كه قسمتی از مانع را در خود نداشته باشد، پس دنبال راه 
فرار از شكستتان نباشید. اگر بخواهیم مسایلی كه از درون 
ما را تكه تكه می كنند دور بزنیم در مسیری دایره وار گرفتار 
خواهیم شد كه راه به جایی نمی برد. با تمام درد و غمی كه 
داریم باید از وسط راه پر مانع و تیغ بگذریم. یك واقعیت 
ساده وجود دارد؛ برای گذر كردن باید ناراحتی و سختی 
كشید. در این صورت بعد از گذشتن از این مسیر به فردی 
قوی تر تبدیل خواهیم شد و سختی هایی كه كشیده ایم ما 

را آبدیده خواهند كرد.
2-  جدا شوید و از آزادی تان لذت ببرید

همه می خواهند از غم قلبی جدا شوند، اما چگونه؟ تالش 
برای پر كردن خالء درون خود بدون وارد شدن عجوالنه 
به یك رابطه دیگر یا بیهوده تالش كردن یك طرفه برای 
برگرداندن عشق از دست رفته،  تنها راه است. وابستگی 

به  برای رسیدن  راه  بهترین  و  رنج می شود  و  درد  باعث 
آرامش و شادی، رهایی از وابستگی هاست. یكی از افكاری 
كه با آن می توانید خود را از غم و اندوه نجات دهید این 
است كه با خود تكرار كنید: من برای شاد بودن به هیچ كس 
و هیچ چیز نیاز ندارم. بعد از یك شكست قلبی خیلی سخت 
است اعتماد كردن به اینكه می توان بدون آن شخص زندگی 
كرد و راه را ادامه داد و شاد بود ولی زندگی بارها به ما ثابت 
كرده كه ما می توانیم! باید خالقانه و با قدرتی كه داریم 

خالءهایمان را پر كنیم.
3- نقاط قوت خود را بنویسید

شكست،  احساس  از  خارج شدن  تكنیك  های  از  یكی 
لیست كردن نقاط قوت است. اینكه با سختی ها كنار آمده اید 
و هنوز ایستادگی می كنید، اینكه با وجود افسردگی شدید و 
افكار منفی تا حد خودكشی كه گاهی ذهنتان را پر می كند 
هنوز زنده هستید از نقاط قوت شماست. اینكه حتی باوجود 
درد و رنج لب به سیگار نزده اید، به دیگران ضربه نزده اید، 
به سمت دروغ و دغل نرفته اید از قدرت شماست. پس این 

موارد را بنویسید و به خودتان گوشزد كنید.
4- خرس سفید 

اگر تالش می كنید به خاطراتتان فكر نكنید و می خواهید دور 
خود حصار بكشید تا مانع ورود آنها شوید و با خودتان مدام 
تكرار می كنید: نباید به او فكر كنم، نباید درباره او خیالبافی 
كنم، نباید لحظه های با هم بودنمان را به یاد بیاورم مطمئن 
باشید اوضاع را بد و بدتر خواهید كرد. در یك مطالعه مشهور و 

روان شناسی كه در سال 1980 صورت گرفت از افراد خواسته 
شد در مورد همه چیز فكر كنند ولی حق ندارند درباره خرس 
سفید فكر كنند. حدس می زنید همه آنها درباره چه چیزی 
فكر كردند؟ خرس سفید! پس نجنگید و نه خود را به سمت 
خاطرات هل بدهید و نه به زور بخواهید یك شبه یا یك ماهه 
همه چیز را فراموش كنید.احساساتتان را جمع آوری، بسته بندی 
و سعی كنید برای استفاده از آنها راهی پیدا كنید، اما بهترین 
راه، كمك كردن به یك شخص دیگر است، به خصوص اگر 
آن شخص دچار دردی شبیه شما باشد. این كار شما را از 

دردها و رنج هایتان دور خواهد كرد
5-  كمك كنید

برای  احساساتتان را جمع آوری، بسته بندی و سعی كنید 
استفاده از آنها راهی پیدا كنید، اما بهترین راه، كمك كردن 
به یك شخص دیگر است، به خصوص اگر آن شخص دچار 
دردی شبیه شما باشد. این كار شما را از دردها و رنج هایتان 
دور خواهد كرد و برای لحظاتی خود را فراموش خواهید كرد 
و این یعنی معجزه! حتی می توانید جذب بنگاه های خیریه 

شوید به خصوص جاهایی كه از بچه ها حمایت می كنند.
6- خنده و گریه 

همان طور كه خنده در خیلی از مراحل بهبودبخش است، 
گریه هم می تواند شفادهنده باشد. آیا فكر می كنید بعد از 
یك گریه خوب، اتفاقی حالتان بهتر می شود؟ نخیر، كلی 
دالیل فیزیولوژیك وجود دارد كه قدرت شفابخش بودن 
ویلیام فری،  توسط  آنها  از  برخی  ثابت می كند.  را  اشك 

كسی كه برای 15 سال رییس تیم تحقیقاتی مطالعه روی 
اشك بوده، به ثبت رسیده است. در میان یافته های آنها 
به اشك های عاطفی اشاره می شود كه با خود مواد سمی 
را كاهش  اندوه  را دفع می كنند و استرس غم و  خاصی 

می دهند پس جلوی اشك خود را نگیرید.
7-  لیست خوب ها و بدها

خوب  را  شما  حال  فعالیت ها  كدام  كنید  مشخص  باید 
می كنند و كدامشان باعث طغیان احساسات بد می شوند و 
برای اینكه دقیقا بفهمید باید آنها را امتحان كنید و بعد در 
لیست فعالیت هایی كه باید انجام دهید یا فعالیت هایی كه 
نباید انجام دهید، قرار دهید ولی كارهایی مثل چك كردن 
صفحه شخصی در اینترنت، سایت و دیدن روابط جدید یا 
كارهایی كه قرار است انجام دهید قطعا جزو فعالیت هایی 
نیست كه شما را خوشحال كند. پس از همین لحظه و 
بدون آنكه تجربه كنید آن را در لیست كارهای ممنوعه قرار 
دهید و اما در لیست خوب ها احتماال می توانید حذف كردن 
تمام پیامك ها، ایمیل ها و پیام های صوتی او را قرار دهید. 

8-  ورزش كنید
و  غم  كیك بوكسینگ  یا  پیاده روی  نرمش،  شنا،  دویدن، 
اندوه را به معنای واقعی از خود بیرون بریزید. ورزش فعالیت 
سروتونین را افزایش می دهد و مغز را مجبور می كند برای 
رشد و بازسازی سلول های عصبی، موادشیمیایی ترشح كند. 
به عالوه شما با هماهنگ كردن ذهن و بدنتان كنترل اوضاع 

را به دست می گیرید. هنوز كم است؟

792
7182
6148

517
4731

254
3674

3692
945

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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327168549

169457382

845293176

718624953

592371468

436985217

284719635

673542891

951836724

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و 

اداره ها
هدف ما جلب رضایت شماست

 پیک رایگان       
مدرس 27- انتهای پارک

  09151053353
  09153173218
05632448696

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
  علـی آبادی 

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا  خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 داخل 

کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

یک شرکت معتبر در حوزه 
خدمات psp جهت تکمیل کادر 
دفتری خود از بین برادرانی  
که در این زمینه دارای تجربه 

 IT فعالیت و آشنا به حوزه 
می باشند نیرو  می پذیرد. 

09155612742
09159371053

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 

اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

به دو نفر خانم جهت کار در فست فود آشنا با کار- ساعت کاری 6 الی 12 شب 
حقوق 300 الی 400       09159638842 - 05632233088



ماه های رومی، نوعی گاهشماری است که تا قرن 
گذشته و حتی اوایل قرن حاضر خورشیدی در ایران 
مورد استفاده بوده است.گرچه امروزه به کارگیری 
متروک  فارسی  زبان  در  خصوص  به  ماهها،  این 
گردیده است، اّما هنوز هم گاهی در پاره ای از نوشته 
های گذشتگان، به اسامی این ماهها برخورد می 

کنیم. ماه آب رومی سی و یک روز است )۲۳ مرداد 
تا ۲۲ شهریور( در این ماه بادهای موسمی شدت 
پیدا می  کنند و زکام در شب ها زیاد می  شود و باد 
شمال می  وزد، مزاج را باید با غذاهای سرد کننده 
مزاج اصالح نمود. اگر می خواهید در شش ماه دوم 
سال سرما نخورید خوردن خیار برای شما ممنوع 

و  نان  لقمه  سه  روزانه  خوردن  همچنین  است. 
عسل بدن شما را در برابر بیماری ها مقاوم می 
کند. مصرف غذای سبک و زود هضم در شهریور 
هم  شده  جوشیده  شیر  خوردن  خوبست،  ماه 
خوبست در این ماه نباید مسهل خورد، ورزش را 
باید کم کرد و بو کردن گلهای سرد مزاج مفید است.

میوه ای پرمصرف که نباید در شهریور ماه بخورید! 
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دعوت از 2 نونهال خراسان جنوبی
 به اردوی ملی استعدادیابی تنیس روی میز

تنیس  استعدادیابی  ملی  اردوی  به  جنوبی  خراسان  استان  نونهال   ۲
روی میز دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان 
با درخشش در جشنواره  َولَوی  امیر فوالدی و میثاق  خراسان جنوبی، 
ملی استعدادیابی اصفهان، به همراه 18 ورزشکار دیگر به اردوی ملی 
استعدادیابی دعوت شدند. جشنواره ملی استعدادیابی 16 و 17 مرداد در اصفهان 
برگزار شد. زمان و مکان اردوی تیم ملی توسط فدراسیون اعالم خواهد شد.

آرمین هادی پور، نخستین طالیی کاروان ایران

تکواندوکار وزن منهای 54 کیلوگرم کشورمان، نخستین مدال  ایرنا- 
طالی کاروان ایران در یونیورسیاد دانشجویان جهان را کسب کرد. آرمین 
هادی پور در دیدار نهایی وزن منهای 54 کیلوگرم رقابت های تکواندوی 
یونیورسیاد چین تایپه برابر حریفی از کره جنوبی به پیروزی 1۳ بر 10 
دست یافت و مدال طال را از آن خود کرد. پس از شکست طیبه پارسا و 
سیدحسین احسانی تمام امید تیم تکواندوی ایران در روز سوم از بیست و 
نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین تایپه به آرمین هادی 
پور معطوف بود که این هوگوپوش جوان و مطرح کشورمان با اقتدار طالیی 
شد و نخستین مدال زرین کاروان ایران را در چین تایپه به ارمغان آورد.

کشتی قهرمانی جهان؛
کسب سومین پیروزی توسط الیاسی

مهرداد مردانی فرنگی کار وزن 59 کیلوگرم ایران در رقابت های قهرمانی 
جهان با شکست برابر حریف کره ای از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند 
و محمد حسین الیاسی با کسب سومین پیروزی به مرحله یک چهارم 
نهایی راه یافت. به گزارش ایرنا، مردانی در نخستین تجربه جهانی خود 
در دور نخست ازبکستان را ۳ بر صفر شکست داد و در مبارزه بعدی نیز 
ترکیه را 5 بر ۲ شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

فوتسال ایران همچنان در صدر آسیا و ششم جهان

با  فوتسال جهان،  بندی  رده  در جدیدترین  ایران  فوتسال  تیم  ایرنا- 
159۳ امتیاز همچنان جایگاه صدر آسیا و ششم جهان را در اختیار دارد. 
تازه ترین رده بندی تیم های فوتسال جهان اعالم شد و براساس این 
رده بندی، جایگاه جهانی فوتسال ایران در این ماه )اوت( در مقایسه با 
ماه پیش)ژوئیه( تغییری نکرده است. بر اساس این گزارش، برزیل با 
19۲9 امتیاز، اسپانیا، روسیه، آرژانتین و ایتالیا به ترتیب رده های اول تا 
پنجم را در اختیار دارند. پرتغال، اوکراین، قزاقستان و آذربایجان نیز به 
ترتیب در رده هفتم تا دهم جدول ایستاده اند. ایران دارای قدرتمندترین 
تیم فوتسال در آسیا است و تاکنون11بار در مسابقات قهرمانی فوتسال 
آسیا به عنوان قهرمانی دست یافته است. ژاپن دومین تیم آسیا در جایگاه 
15 جهان قرار دارد. تایلند نیز در رده سوم آسیا و 16 جهان ایستاده است.

مو بیش از نمونه خون 
از وضعیت بدن می گوید   

بدن  متابولیسم  تمام نمای  آینه  انسان  موی 
زمینه  در  قابل توجهی  اطالعات  و  است 
سالم،  سر  یک  در  می کند.  عرضه  سالمتی 
فاز  فولیکول های مو در  از  تا 90 درصد   80
آناژن )رشد مو( قرار دارند؛ مرحله ای که در 

آن موها به طور فعال در حال رشد هستند. در 
جریان فاز تلوژن )استراحت مو(، ریشه مو  در 
فولیکول هایی که به شکل لنگر هستند قرار 
می گیرد که نزدیک به 10 درصد از موهای 
در   )100/1000( انسان  سر  روی  بر  موجود 
نیروی  یا  فشار  یک  دارند.  قرار  تلوژن  فاز 
است  کافی  کردن  شانه  حین  در  حداقلی 
تا موها از فولیکول های زیرین کنده شوند.

 افزایش قد و همینطورکاهش سردرد 
با این روش ساده 

استفاده از سنگ  پا دارای خواص و فواید زیادی 
است؛ استفاده از سنگ  پا با تحریک هیپوفیز 
مغز و تولید هورمون رشد به افزایش قد کمک 
شایانی می کند. چون کشیدن سنگ  پا به ناحیه 
کف پا ، فضوالت و مواد زاید را از باالترین نقطه 

در  می تواند  کار  این  لذا  می کند  خرج  بدن 
تسکین سردردهای شدید ، دردهای سیاتیکی، 
دیگر  از  کند.  شایانی  ... کمک  و   معده  درد 
فواید استفاده از سنگ  پا می توان به این مورد 
اشاره داشت که چرک پا را تمیز می کند و در 
نتیجه خستگی و کوفتگی پا برطرف می شود. 
و  هفته  در  مرتبه  دو  حداقل  می شود  توصیه 
بهتر است شب هنگام از سنگ  پا استفاده کنید. 

یک کشته و 55 زخمی در تصادف اتوبوس درمحور طبس

ایسنا- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: تصادف یک دستگاه اتوبوس با خودروی خاور در کیلومتر ۲5 محور طبس، 
یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت. به نقل از پایگاه خبری پلیس استان، سرهنگ رضایی اظهارکرد: صبح روز 
گذشته برخورد شدید یک دستگاه خاور با یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۲5 محور طبس به بیرجند گزارش شد. وی 
افزود: اتوبوس در مسیر شیراز به مشهد با 4۳ مسافر و خاور از دیهوک به سمت طبس در حرکت بوده است. رئیس پلیس 
راه خراسان جنوبی با بیان اینکه خبرها از آمار باالی تلفات و مجروحان در این حادثه حکایت دارد، گفت: نیروهای امدادی 
و خدمات رسان بالفاصله در محل حادثه حضور پیدا کرده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان، شیبانی 
مدیر داخلی بیمارستان مصطفی خمینی طبس طبق آخرین وضعیت نیز گفته است: از 55 نفر از مصدومان این حادثه، 
۳4 نفر در بیمارستان بستری هستند. و حال پنج نفر از مصدومان وخیم است. یک نفر از سرنشینان اتوبوس جان باخته و 
یک نفر هم با بالگرد به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شده است. علت انتقال این مصدوم به یزد، نبود متخصص 
جراحی عروق در بیمارستانهای خراسان جنوبی اعالم شده است. سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی 
علت این حادثه را بی احتیاطی راننده کامیون به علت انحراف به چپ ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد. 

وکیل خواننده رپ: موکلم ناخواسته وارد درگیری شد

جام جم آنالین- وکیل خواننده سرشناس رپ که به جرم قتل پدرخوانده 
اش دستگیر شده است، گفت: هنوز تحقیقات مقدماتی در پرونده حمیدرضا 
آغاز خواهد شد. مجید  از آن تصمیم گیری قضایی  انجام نشده و پس 
در  این که  به دلیل  افزود:  و  اشاره کرد  اتهام موکل خود  به  امجدی فخر 
محل ضرب و جرح حضور داشت، اتهامش قتل  عمد است، اما چون اقدام 
کشنده ای انجام نداده، از وسیله ای استفاده نکرده و پدرخوانده اش هم از 
قبل دچار کسالت بوده است بنابراین باید درخصوص این اتهام، رسیدگی 
دقیق تری انجام شود. وی ادامه داد: تا زمانی که مدارکی دال بر رد قتل عمد 
ارائه نشود، حمیدرضا همچنان متهم به قتل عمد خواهد بود. البته باید بگویم 
او ناخواسته وارد یک درگیری خانوادگی شده و کسالت پدرخوانده اش 
که شامل بیماری قند و قلبی است هم می تواند مزید بر علت باشد.

مرگ خانم دکتری که روی خاله اش اسید پاشید

ساعت۲4- بعدازظهر پنجم اردیبهشت وقوع یک فقره اسیدپاشی به 
پلیس اعالم شد که به سرعت ماموران به محل حادثه اعزام شدند. 
متهم پرونده اسیدپاشی پس از بازداشت گفت: در کانادا زندگی می کردم 
و مدتی قبل به ایران بازگشتم، در ایران همراه با پدرم و مادرم زندگی 
می کردم و خاله ام نیز در طبقه دوم همان ساختمان سکونت داشت، 
دندانپزشک و متأهل هستم و قصد داشتم طالق بگیرم. حوالی ساعت 14 
روز حادثه زنگ خانه خاله ام را زدم که وی به جلوی در آمد و من اسید را 
به روی بدنش پاشیدم، بعد آن قصد داشتم با بلیطی که از قبل برای کانادا 
خریده بودم به آنجا فرار کنم که دستگیر شدم. این متهم پس از گذشت 
سه ماه با رضایت خاله اش آزاد شد تا اینکه ۲8 مرداد جاری درحالیکه در 
منزلش به سر می برد، دچار حمله قلبی شد و جان خود را از دست داد.

موادمغذی فلفل دلمه ای سبز 

امروزه فلفل دلمه ای سبز یکی از اجزای اصلی 
بسیاری از رژیم های غذایی سالم است. عصاره 
فلفل دلمه ای سبز همچنین می تواند جایگزین 
برای  آسان  راهی  که  باشد  کامل  فلفل  یک 
افزایش میزان دریافت سبزیجات در طول روز 
است. فلفل دلمه ای حاوی ارزش غذایی باال 

و کالری پایینی بوده بنابراین عصاره این ماده 
انتخاب  سالم  غذایی  رژیم  یک  برای  غذایی 
مناسبی است. عصاره فلفل دلمه ای سبز حاوی 
 B6 است. ویتامین B6 و ویتامین A ویتامین
برای کمک به ساخت سلول های قرمز خون 
از  اکسیژن در بدن( و حمایت  انتقال  )مسئول 
ارتباطات عصبی مغز کاربرد دارد و همینطور در 
افزایش میزان اکسیژن موجود در خون نقش دارد.

بالیی که کفش پاشنه بلند
 بر سر پاهایتان می آورد!

خود  پژوهش های  جدیدترین  در  کارشناسان 
دریافتند پوشیدن کفش های پاشنه بلند می تواند 
سبب فلج شدن پای بانوان شود، اما در عین 
حال بسیاری از زنان حاضر به چشم پوشی از 
استفاده از این کفش ها نیستند. کفش های پاشنه 

بلند پیوند بین مفاصل مچ پا و انگشتان را از بین 
می برد و باعث فشار بیش از حد به انگشتان 
از  افرادی که  پا می شود، معمواًل  و کشیدگی 
کفش پاشنه بلند استفاده می کنند با مشکالتی 
همچون پا درد، میخچه، کمر درد، سرگیجه و 
کاهش احساس تعادل مواجه می شوند. پوشیدن 
کفش پاشنه بلند و ایجاد تاول پا در برخی موارد 
منجر به ایجاد تومور در انگشتان پا می شود.

هر سه ماه این نوع مواد آرایشی را 
تعویض کنید

و  آرایشی  غذایی،  مواد  بر  نظارت  کارشناس 
انتخاب  در  گفت:  همدان  دانشگاه  بهداشتی 
کنید.  دقت  لب  و  چشم  آرایشی  محصوالت 
مریم قیاسی افزود: انتخاب مواد آرایشی صورت 
بسیار مهم است، زیرا برای مدت طوالنی در 

مواد  وی،  هستند.  پوست  با  مستقیم  تماس 
آرایشی حاوی ضد آفتاب را موثر درجلوگیری 
از سرطان پوست و چروک بیان کرد و گفت: 
مواد آرایشی صورت باید غیرحساسیت زا، ضد 
را کمتر حساسیت زا  باشد که محصول  آکنه 
برای  که  هایی  لب  رژ  از  بعضی  کند. ضمنًا 
مدت طوالنی رنگ آنها باقی می ماند، ممکن 

است باعث درماتیت تماسی آلرژیک شوند.

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

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای 

محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات 
مجالس به صورت بوفه باز بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960034 و 951099 محکوم علیه آقای مهدی نارمنجی محکوم است به پرداخت مبلغ 628/214/743 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای 
مهدی حجی زاده و در پرونده اجرایی به شماره 951099 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 423/589/410 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمود ده مرده و پرداخت مبلغ 

45/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و مراتب توقیف مازاد در قبال مبلغ 262/693/497 ریال بابت پرونده های اجرایی شورای حل اختالف در حق محکوم له حمید نجفی و با توجه به تعرفه اموال شامل 
سنگ های تک کوب و دو کوب به تعداد 150 قطعه به میزان 362/27 متر مکعب و به میزان 1159/26 تن می باشد که سنگ های مربوطه از نوع سنگ گرانیتی سبز چمنی و ماکو سبز گرانیتی می باشد که قیمت 
سنگ در جمع از قرار هر تنی1/200/000 یک میلیون و دویست هزار ریال و ارزش کل سنگ ها 1/391/120/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/06/14 از ساعت 9 
الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
 مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.    
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960161 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای قربانعلی حسنی به پرداخت مهریه به مبلغ 
72/944/118 تومان در حق محکوم لها خانم فاطمه مهرور و پرداخت مبلغ 33/450/000 ریال بابت حق االجرای دولتی ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی واقع در نبش خیابان توحید 13 )ضلع شمال( با پالک ثبتی 2020 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به آقای قربانعلی حسنی 
توقیف شده است مساحت عرصه طبق استعالم  168 مترمربع است و در زیر زمین دارای 15 متر مربع، در همکف 129 متر مربع و در طبقه اول 
94 متر مربع )شامل 5 دربند مغازه که داری 63 متر مربع تجاری مجاز است( و جمعا دارای 238 متر زیربنا دارد واحد مسکونی در طبقه اول دو 
خوابه، کف ها سیمانی ، کابینت ها فلزی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی، نمای ملک سنگ و دارای کلیه امتیازات منصوبه 
می باشد و ارزش ششدانگ ملک فوق با توجه به متراژ عرصه و اعیان، کاربری مجاز، موقعیت مکانی ملک، کیفیت ساختمان قدمت اعیان، محوطه و 
امتیازات منصوبه 7/650/000/000 ریال )هفت میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده است و قرار است ملک مذکور به میزان مهریه 
)72/944/118 تومان( از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/6/19 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( 
دادگستری بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660308001001772 - 1396/05/29 هیئت اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود زاهدی نیا فرزند سید حسین به 
شماره شناسنامه 82 صادره از بیرجند و کد ملی 0651647835 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 76/15 مترمربع به پالک باقیمانده 265 فرعی از 345- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
آقای غالمرضا بهدانی تایید و محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/1    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/16       علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 آگهي مزایده   شناسه آگهی: 77716

سازمان صنعت ،معدن وتجارت خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 2 دستگاه خودروي مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از عموم 
 خریداران محترم دعوت می شود جهت بازدید در تاریخ 96/06/01 لغایت 96/06/04 ازساعت 8 الي 14به ساختمان شهدای عبادی سازمان صنعت ،
معدن و تجارت خراسان جنوبي  واقع در بلوار شهدای عبادی- امور نقلیه مراجعه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر به پورتال سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت استان خراسان جنوبی به آدرس اینترنتی khs.mimt.gov.ir  مراجعه نمایند. 

نام کاالردیف
 

نوع تضمینمبلغ تضمین ریال

10 درصد قیمت مشکیرنگ1383مدلسواری سمند1
پیشنهادی

فیش واریزی

پژو آردی2
 دوگانه دستی

فیش واریزیسفیدرنگ1384مدل

  
تاریخ دریافت اسناد مزایده : از 96/06/01 لغایت ساعت 12روز دوشنبه 1396/06/13

نشاني محل دریافت اسناد مزایده: 
1- ورود به سایت www.setadiran.ir و دریافت اسناد از قسمت مزایده )موضوع فراخوان مزایده شماره 100960158000001

توجه :پیشنهاد دهنده می بایست اصل فیش واریزی را تا پایان وقت اداری مورخ 96/06/13 به دبیرخانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی ارائه نمایند.

مهلت ثبت نام درسایت فوق : تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 96/06/13  
محل و زمان گشایش پیشنهادها : دفتر ریاست سازمان ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14  

تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران : بیرجند- خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن 
وتجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی

اولین ساندویچ نیم متری  
بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و پاسداران، جنب پالک 8   
تلفن : 31052 - 056 - 09353315656 - 09353694511

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد
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تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در بیرجند

امیرآبادیزاده- پیکر پاک دو شهید دفاع مقدس با حضور مردم  قدرشناس بیرجند، خانواده شهدا و مسئوالن دیروز از خیابان کارگران 20 به سمت بوستان پروفسور معتمدنژاد در بلوار 
شعبانیه تشییع و در این بوستان با اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا توسط آیت ا... عبادي نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي به خاک سپرده شد.این رزمندگان در عملیات خیبر در جزیره 

مجنون و بدر در شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.گفتنی است هم اکنون در چند نقطه شهر بیرجند از جمله  دانشگاهها و مراکز نظامی مزار شهدای گمنام وجود دارد.

افتتاح و کلنگ زنی 122 طرح در بیرجند

قوسی - ظهر روز گذشته جلسه ستاد بزرگداشت 
هفته دولت شهرستان بیرجند در فرمانداری بیرجند 
روابط عمومی  گفت:  بیرجند  فرماندار  برگزار شد. 
و  ها  فعالیت  رسانی  اطالع  برای   مناسبی  ابزار 
کردن  منتقل  و  ادارات  عملکرد  بازخورد  گرفتن 
آنها به مسئولین است. ناصری توصیه کرد: سایت 
اداره  آن  عملکرد  اخبار  و  شود  بروز  ادارات  های 
منعکس شود و همچنین ادارات برای تهیه بولتن 
و فایل های خبری به صورت الکترونیکی عمل و 
از کارهای چاپی پرهیز کنند. فرماندار بیرجند بیان 
کرد: امسال در هفته دولت با اعتبار صرف شده 38 
میلیارد و 971 میلیون تومان، 118 طرح افتتاح و 
به سال  نسبت  که  زنی می شود  کلنگ  4 طرح 
اعتبار وجود داشته  افزایش 140 درصدی  گذشته 
است و از این تعداد، 42 پروژه مهم و بزرگ باالی 
100 میلیون تومان - شامل 29 پروژه شهری و 
داد:  ادامه  وی  است.  بوده  روستایی-  پروژه   13
بالغ بر 37 میلیارد و 295  اعتبار پروژه ها  از کل 
میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی -ردیف ملی، 
استانی، منابع داخلی و 2درصد نفت- بوده و مابقی 
از سرمایه گذاری های بخش خصوصی تامین شده 
است. ناصری گفت: پیش بینی می کنیم با افتتاح 
این پروژه ها حدود 5000 تثبیت شغل که عمده آنها 
مربوط به روستاهاست را داشته باشیم. وی اضافه 
و  استاندار  با حضور  آتی  روز شنبه هفته  در  کرد: 
اداره کل  ایران ساختمان  استاندار  رییس سازمان 
افتتاح  افتتاح می شود.  اداری  در سایت  استاندارد 
ساختمان یگان حفاظت سپاه در فرودگاه بیرجند، 
هنرستان  بازسازی  خصوصی،  آمبوالنس  مرکز 
زنی  کلنگ  شهرداری،  طبقاتی  پارکینگ  ابوذر، 
کتابخانه در روستای امیرآباد و مرکز جامع سالمت 
روستای حاجی آباد از دیگر پروژه های این هفته 
مشکل  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ناصری  است. 
تامین آب مسکن مهر شمال شهر با احداث مخزن 

5000 مترمکعبی در این منطقه حل خواهد شد.
بزرگترین ایستگاه آتش نشانی استان

در ادامه عدل نماینده شهرداری بیان کرد: ایستگاه 
آینده  در  و  بزرگترین  که  مهرشهر  نشانی  آتش 
مجهزترین ایستگاه در استان می باشد، آماده بهره 
برداری است و برای فاز اول آن اعتبار یک میلیارد 

و 200 میلیون تومان هزینه شده است.
نماینده فرودگاه بین المللی بیرجند

توضیح داد:
 برای اولین بار در استان پرواز حج تمتع در شب 
انجام  جده  مقصد  به  بامداد   2:55 ساعت  جمعه 
خواهد شد و همچنین در روز های جمعه و شنبه 
با 6 پرواز ایرباس 1700 نفر از زائران خانه خدا از 

استان منتقل می شوند.

کدخدائی- چهارمین کارگروه اشتغال استان دوشنبه شب با 
حضور معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام و تنی 
چند از مسئوالن استانی برگزار شد.معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام با اشاره به این که در سال جاری اعتبارات 
بانکی کمیته امداد دو برابر شده است، عنوان کرد:چهار هزار 
و 600 میلیارد تومان تسهیالت کارسازی امسال اعطا می 
شود.محمد امید در این نشست اظهار کرد: مهم ترین رسالتی 
که کمیته امداد امام خمینی )ره( بر دوش دارد توانمند سازی 
خانواده های تحت حمایت است.وی با بیان اینکه کمیته امداد 
دومین نهادی است که بعد از انقالب اسالمی در کشور شکل 
گرفت، افزود: نباید به گونه ای عمل کنیم که افراد نیازمند بدون 
 هیچ برنامه ای تا ابد از خدمات بالعوض کمیته استفاده کنند.

دولت یازدهم عنایت ویژه ای
 به کمیته امداد و اشتغال داشته است

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( با 
اشاره به اینکه دولت یازدهم توجه ویژه ای به کمیته امداد 
و اشتغال داشته و همین امر موجب رشد زیادی در اعتبارات 
توانمندسازی شده است، تصریح کرد: در گذشته از مجموع 
کل اعتبارات پنج تا 10 درصد مربوط به حوزه اشتغال می شد 
اما در حال حاضر این رقم به 50 درصد رسیده است.امید با 
بیان اینکه در سال جاری اعتبارات بانکی کمیته امداد نسبت 
به سال گذشته دو برابر شده است، عنوان کرد:  کمیته امداد در 
سال گذشته از محل اجرای طرح های اشتغال زایی 150 هزار 
خانواده را از پوشش خارج کرده است.وی افزود: نرخ خروجی 
در مناطق محروم استان را به حداقل رسانده ایم  و همچنین 
میانگین پرداختی ساالنه برای هر خانواده حدود دو میلیون 
امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  است.معاون  تومان 

خمینی )ره( با اشاره به اینکه کمیته امداد سعی دارد فعالیت 
های خود را در قالب توانمند سازی خانواده ها معنی و مفهوم 
دهد، گفت: در حال حاضر تنها راه برون رفت از مشکالت 

در زمینه بیکاری توجه به اشتغال های خرد و کوچک است.
آمادگی برای ارائه تسهیالت

 به سایت های مجتمعی داریم
امید با اشاره به اینکه 25 درصد فرشی که در کشور خریداری 
می شود از استان خراسان جنوبی است، اظهار کرد : کمیته 
میلیارد  و 600  هزار  چهار  جاری  سال  در  تواند  می  امداد 
تومان تسهیالت کارسازی اعطا کند.وی با بیان اینکه تنها 
در استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط خاصی که دارد 
افراد نیازمند غیر تحت پوشش نیز می توانند از تسهیالت 
کمیته امداد بهره مند شوند،  گفت: در گذشته 20 درصد افراد 
غیر تحت پوشش می توانستند تسهیالت دریافت کنند که در 
حال حاضر این رقم به 30 درصد افزایش یافته است.معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( ادامه داد: اگر 
زیرساخت های سایت های مجتمعی ایجاد شود کمیته امداد 
 آمادگی ارائه تسهیالت را برای فعال شدن این سایت ها دارد.

خواستار راه اندازی مجتمع
 اقتصادی کمیته امداد هستیم

انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
استانداری خراسان جنوبی در این نشست اظهار کرد:با برنامه 
ریزی دقیق در حوزه های مختلف می توانیم در حوزه های 
مختلف حرکت کنیم و مشکالت را حل نماییم.سرفرازی با 
اشاره به اینکه آمروزه آنچه می تواند اشتغال و تولید پویا را 
رقم بزند سرمایه گذاری است، گفت: متاسفانه استان ما از 
ظرفیت باالی سرمایه گذاران برخوردار نیست.وی با اشاره به 

اینکه بسیاری از مشکالت تولیدکنندگان به دلیل بی تدبیری 
و بی برنامگی دولت یازدهم نیست، بیان کرد: در حوزه های 
کاری باید نقد منصفانه وجود داشته باشد.معاون هماهنگی 
خراسان  استانداری  انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
جنوبی با اشاره به خرید فرش های دست بافت افراد تحت 
پوشش از سوی کمیته امداد، گفت: استان خراسان جنوبی 
ظرفیت بسیار باالیی در زمینه تولیدات فرش دست بافت 
دارد لذا درخواست داریم کمیته امداد فرش های افراد نیازمند 
و روستایی غیر تحت پوشش را نیز خریداری کند.سرفرازی 
در پایان خواستار راه اندازی مجتمع اقتصادی کمیته امداد 

در مباحث معدنی و بسته بندی محصوالت استان نیز شد.
 نرخ بیکاری استان بیشتر از چیزی است 

که در آمار ارائه می شود
 نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و 
بشرویه با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان بر اساس واقعیت 
نیست ، گفت:در کارگروه اشتغال باید تحلیل ارائه شود ودر 
بیان اعداد ، ارقام باید دقت بیشتری صورت گیرد که اگر 
مشکلی در این زمینه وجود دارد با پیگیری از سوی مرکز 
اصالح شود.امیرحسنخانی تصریح کرد:: اگر نرخ بیکاری 
پیدا کرده است  افزایش  در شهرستان سرایان 14 درصد 
دچار بحران شده ایم و تمام مسئوالن استانی و کشوری 
باید توجه ویژه به این منطقه داشته باشند.وی ادامه داد: 
اعتباراتی که برای استان ها و شهرستان ها در نظر گرفته 
می شود بر اساس همین اعداد و ارقام است لذا این آمار 
باید درست ارائه شود تا بتوانیم تصمیم گیری درستی نیز 
داشته باشیم.این نماینده مردم با اشاره به اینکه اکثر فارغ 
التحصیالن استان بیکار هستند، عنوان کرد: با برخوردی 

در  بیکاری  وضعیت  دارد  دارایی  و  ها  بانک  برخی  که 
استان روز به روز بدتر می شود.وی افزود: کارگروه اشتغال 
کارگروه خاصی است و باید با سرعت بیشتری حرکت کند 

زیرا که نمی خواهیم به استان امنیتی تبدیل شویم.
هشت درصد جمعیت استان

 تحت پوشش کمیته قرار دارند
مدیرکل کمیته امداد امام استان با بیان اینکه 32 هزار و 313 
خانوار معیشت بگیر کمیته امداد در استان وجود دارد، اظهار 
کرد: این خانوار های 14 درصد از مجموع خانواده های استان 
را شامل می شوند.سلم آبادی با اشاره به اینکه 62 هزار و 910 
نفر از جمعیت استان تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: 
این تعداد نیز هشت درصد جمعیت کل استان را شامل می 
شوند.وی با بیان اینکه ده هزار و 279 خانواده تحت حمایت 
تک خدمتی و چند خدمتی در استان وجود دارد، گفت: این 
خانواده های شامل 25 هزار و 860 نفر می شوند.مدیرکل 
کمیته امداد امام استان تشریح کرد: از مجموع خانواده های 
بگیر و 25  امداد 75 درصد معیشت  تحت حمایت کمیته 
درصد غیر معیشت بگیر هستند.سلم آبادی با اشاره به اینکه از 
مجموع جمعیت خانوار سرشماری شده 605 درصد در کشور 
و 14.4 درصد در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند، 
عنوان کرد: 9.16 درصد جمعیت کشور را سالمندان تحت 
پوشش تشکیل می دهند.وی با بیان اینکه بیش از 72 درصد 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان را سالمندان 
تشکیل می دهند، اظهار کرد: 49 درصد خانواده های تحت 
حمایت نیز زنان سرپرست خانوار هستند.مدیر کل کمیته امداد 
استان از اعطای تسهیالت تا سقف 200 میلیون خبر داد و 
گفت: اگر کارگروه اشتغال زیرساخت های مشاغل خرد را 

انجام دهد کمیته امداد آمادگی اعطای تسهیالت تا سقف 200 
 میلیون تومان را برای فعال سازی این واحدها خواهد داشت.

کاهش جمعیت 
می تواند زنگ خطر باشد

اینکه  بیان  با  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کمیته امداد به عنوان یک دستگاه اجرایی در حوزه اشتغال 
زنجیره خوبی را ایجاد کرده است، افزود: اگر چند دستگاه 
دیگر نیز مانند کمیته امداد در حوزه اشتغال ورود پیدا کنند 
رفت. خواهد  بین  از  اشتغال  حوزه  در  مردم  های  دغدغه 

سنجری با تاکید به اینکه جمعیت استان خراسان جنوبی 
نسبت به سرشماری سال های گذشته پنج درصد رشد داشته 
است، گفت: 49 درصد جمعیت استان را زنان و 51 درصد 
اینکه 59  بیان  با  اند..وی  داده  تشکیل  مردان  را  جمعیت 
درصد خانواده های استان شهری و 41 درصد را خانوارهای 
خراسان  استان  کرد:  عنوان  دهند،  می  تشکیل  روستایی 
جنوبی بعد از سیستان و بلوچستان و هرمزگان جوان ترین 
استان کشور به لحاظ شاخص های جمعیتی است.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه بیرجند 
با 34 درصد بیشترین جمعیت و شهرستان بشرویه کمترین 
جمعیت استان را دارد، بیان کرد: چند شهرستان مرزی از 
قبیل نهبندان و درمیان با کاهش جمعیت مواجه است که 
با  باشد.سنجری  برای کشور  زنگ خطری  تواند  می  این 
بیان اینکه دولت در بحث حفظ اشتغال روستایی منابع و 
اعتبارات خوبی را پیش بینی کرده است، گفت: به لحاظ 
وضعیت فعالیت اقتصادی نیز 199 هزار شاغل و 27 هزار 
بیکار در استان وجود دارد.وی ادامه داد: همچنین 387 هزار 
غیر فعال و 226 هزار فعال اقتصادی در استان وجود دارد.

و  آب  شرکت  مدیرعامل  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
رسانه  اهالی  خبری  نشست  در  استان  شهری  فاضالب 
به ارائه گزارش عملکرد پرداخت و گفت: 134 کیلومتر از 
شبکه های فرسوده استان در آب شرب اصالح و بازسازی 
بر 14870 مورد  بالغ  شده است و در طی دوره 4 ساله 
حادثه در شبکه و انشعابات اصلی آب شهر بوده که رفع 
شده است. هاشمی ادامه داد: در بازه زمانی 4 ساله بالغ 

بر 16هزار مورد تعویض کنتور خراب مشترکین و بالغ بر 
16هزار 700 مورد بازسازی انشعابات فرسوده آب انجام 
گرفته است. وی اضافه کرد: تمام این تالش ها منجر به 
این شده که بالغ بر 99.8 درصد از جمعیت شهری استان 
این  که  باشند  برخوردار  بهداشتی  و  آب شرب  نعمت  از 
رقم از متوسط کشوری باالتر است. هاشمی خاطرنشان 
کرد: در بخش فاضالب شهری، در 4 شهر قاین، فردوس، 

سربیشه و بیرجند پروژه اجرا، جمع آوری و دفع فاضالب 
انجام شده است و تنها در شهر بیرجند، این شبکه در حال 
بهره برداری است که بالغ بر 70 درصد شبکه جمع آوری 
فاضالب اجرایی شده است و ادامه آن در قالب 7 پیمان 
افزود: در دوره 4  انجام است. وی  اجرا و  فعال در حال 
ساله، 78 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در استان 

انجام شده است.

بهره برداری از مخزن آب 5هزار مترمکعبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان بیان کرد: 
شرکت آب و فاضالب در هفته دولت تعداد 19 پروژه و اقدامات 
اجرایی را با اعتبار 84 میلیارد ریال در استان بهره برداری خواهد 
کرد. بهره برداری از مخزن 5 هزار متر مکعبی بتونی مسکن 
مهر شمال شهر و خطوط انتقال آب در زون های آ و ب مناطق 
شمال شهر از اهم افتتاح ها خواهند بود که بالغ بر 3 میلیارد 

تومان برای این دو طرح هزینه شده است. هاشمی ادامه داد: 
یکی از برنامه های مدنظر ما بحث جداسازی آبیاری فضای 
سبز از شبکه آب شرب شهر است و این موضوع از تاکیدات 
وزارت نیرو بوده که به شهرداری ها و شرکتهای آب و فاضالب 
منتقل کرده است. وی افزود: ماحصل اقدامات انجام شده این 
عمومی  سبز  فضاهای  مصارف  درصد   13 که  است  بوده 
شهر در سال 95 نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است. 

25 درصد بازار فرش کشور در اختیار خراسان جنوبی

که  این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  حسینی- 
بیشترین پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی هفته دولت 
مربوط به آب و خاک با 153 پروژه است عنوان کرد: به دلیل 
اهمیتی که این موضوع در استان دارد، در تمامی فعالیت های 
حوزه جهاد کشاورزی نگاهی نیز به مصرف آب داشته ایم 
که اگر از گذشته حساسیت و توجه وجود می داشت خیلی از 
نگرانی های امروز به وجود نمی آمد.ولی پور مطلق ظهر سه 
شنبه در نشست خبری، تمام پروژه های افتتاحی هفته دولت 
را 343 اعالم کرد و ادامه داد: در مجموع بالغ بر 38 میلیارد 
و 200 میلیون تومان در این پروژه ها سرمایه گذاری شده 
است.وی با اشاره به این که با بهره برداری از این پروژه ها 43 
هزار و 531 نفر از مزایای آن بهره مند می شوند، اضافه کرد: 
با افتتاح این پروژه ها برای 522 نفر اشتغال پایدار و جدید 
ایجاد و سه هزار و 634 شغل تثبیت می شود.به گفته وی 
شهرستان نهبندان با 62 پروژه بیشترین پروژه های افتتاحی 

این هفته را به خود اختصاص داده است.
کاهش یک سومی سطح زیر کشت

 محصوالت جالیزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به کارهای انجام شده برای 
تغییر الگوی کشت در استان اشاره و عنوان کرد: در حال 
ترویج و کمک به کشت نشایی و تغییر فصل کشت هستیم 
و در این راستا ماشین هایی را برای کشت های نشایی مانند 
چغندر قند با 50 درصد یارانه دولت برای استان تهیه کردیم 
و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت. ولی پور خاطرنشان 
کرد: با کشت نشایی 40 درصد و با تغییر فصل کشت 30 
درصد مصرف آب کمتر خواهد شد و البته توجیه اقتصادی 
هم دارد. وی به کاهش سطح زیر کشت چغندر از شش هزار 
و 800 هکتار به 950 هکتار اشاره کرد و یادآور شد: سطح 
زیر کشت محصوالت جالیزی نیز به یک سوم کاهش یافته 
به قول معاون آب و خاک وزیر جهاد  اشاره  با  است. وی 
کشاورزی برای ابالغ 112 میلیارد تومان جهت اجرای آبیاری 
نوین تصریح کرد: بالغ بر 98 میلیارد تومان به استان ابالغ 

شده وو نقدینگی آن در طول سال خواهد آمد.

تسهیالت بیشتر برای خرده مالکانی 
که تمام اراضی را مجهز به آبیاری نوین کنند

امیدواری  ابراز  با  رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین 
برای انجام کشت فراسرزمینی هزار هکتار اول در قزاقستان 
عنوان کرد: با تحقق این کار خراسان جنوبی دومین استانی 
خواهد بود که به صورت عملی کشت فراسرزمینی را انجام 
داده است. ولی پور افزود: 70 درصد احتمال انجام این کار 
وجود دارد و اگر نتوان در مدت 15 روزه باقی مانده تا شروع 
کشت کار را انجام داد قطعا در کشت بهاره یعنی سال زراعی 
97-96 انجام خواهد شد. وی استقبال خرده مالکان از اجرای 
سیستم های آبیاری نوین را خوب دانست و اضافه کرد: اگر 
مجموعه خرده مالکی حاضر باشد تمام اراضی را مجهز به 
سیستم آبیاری نوین کند، تسهیالت بیشتری در نظر خواهیم 

گرفت.
اختصاص 100 میلیارد تومان تسهیالت

جبران خسارت سرمازدگی
اختصاص  از  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خسارت  جبران  برای  تسهیالت  تومان  میلیارد   100
اسامی  شد:  یادآور  و  داد  خبر  سرمازدگی  از  ناشی  های 
کشاورز  هر  سهم  باید  و  شده  داده  کشاورزی  بانک  به 

مشخص شود.ولی پور مطلق با تأکید بر اینکه هیچ گونه 
تبدیلی  صنایع  به  تسهیالت  پرداخت  برای  محدودیتی 

بیان کرد: مشکل فقط در  بخش کشاورزی وجود ندارد، 
برای  تر  سریع  که  واحدی  هر  و  است  کم  قدرت جذب 

بود. وی  نفعش خواهد  به  کند،  اقدام  تسهیالت  دریافت 
های  کمک  امسال  که  صورتی  در  همچنین  داد:  ادامه 

سود  از  بخشی  پرداخت  یابد  اختصاص  اعتباری  و  فنی 
تسهیالت صنایع تبدیلی در اولویت خواهند بود.

فروشگاه مجازی برای فروش محصوالت
 زنان روستایی و صندوق های خرد زنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به فعال بودن 
سامانه بهین یاب برای متقاضیان سرمایه گذاری عنوان کرد: 
سال گذشته یکی از دالیلی که باعث افزایش قیمت زرشک 
شد، تسهیالت این سامانه بود که موجب فعالیت مجدد کارخانه 
خوشه سرخ قائن شد. ولی پور به واحدهای دچار مشکل سامانه 
بهین یاب را توصیه کرد و افزود: زیرا که دریافت تسهیالت 
و  فنی  اگر کمک  است. همچنین  تسهیل شده  جا  آن  در 
اعتباری از ردیف های خاص به ما بدهند، حتما برای برای 
کاهش سود تسهیالتی که صنایع تبدیلی گرفتند از 18 به 13 
درصد استفاده خواهد شد. وی با بیان این که به دنبال ایجاد 
فروشگاه مجازی برای فروش محصوالت کشاورزی و صنایع 
دستی تعاونی های زنان روستایی و صندوق های خرد زنان 
با یک برند واحد هستیم خاطرنشان کرد: نیاز به تامین اعتبار 
100 میلیون تومانی بود که بخشی را ما تعهد کردیم و پای 
کار هم هستیم.در پایان از روزنامه آوای خراسان جنوبی ، به 
عنوان رسانه برتر در حوزه جهادکشاورزی استان تقدیر شد.

کاری- روز گذشته  سومین کمیته اشتغال و سرمایه گذاری 
شهرستان بیرجند  برگزار شد. در ابتدای مراسم ادارات مختلف 
درباره مشکالت در مسیر ارائه تسهیالت صحبت کردند و از 
جمله این مشکالت  تسهیالت باال، توانایی کم  مددجویان 
در پیدا کردن سه ضامن، مشکل در سامانه رصد و همچنین 
فرماندار  کردند.   عنوان  مددجویان  مدارک  نبودن  کامل 
بیرجند ادامه داد: میزان اعتبارات اشتغال زایی سال جاری  در 

بیرجند برای کمیته امداد هفت میلیارد و 300 میلیون تومان 
و برای بهزیستی یک میلیارد و 964 میلیون تومان است.

علی ناصری  با بیان اینکه یکی از اهداف ارائه تسهیالت، 
کمک به توانمندسازی خانواده های تحت پوشش بهزیستی 
و کمیته امداد است افزود:  تا پایان سال 95 وضع مناسبی 
جذب اعتبارات نداشتیم.فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در معرفی به بانک ها برای 

دریافت تسهیالت با مشکل رو به رو می شوند تاکید کرد: باید 
کار خانواده های تحت پوشش  و جامع هدف را برای دریافت 
تسهیالت بانکی تسهیل کنیم.معاون برنامه ریزی فرمانداری 
بیرجند نیز با اشاره به طرح روستا تعاون خاطرنشان کرد: در 
این طرح سهمیه شهرستان بیرجند 6 روستا است.رونقی هدف 
از این طرح را کاهش فقر روستاییان عنوان کرد و  تاکنون 
440 نفر آموزش دیده اند تا در روستاها به تشریح طرح تعاون 

روستا پرداخته و در جهت توانمندسازی روستاها اقدام کنند 
که در این زمینه هیچگونه محدودیت مالی وجود ندارد.معاون 
برنامه ریزی فرماندار بیان کرد: در نمایشگاه تعاون که از 13 تا 
18 مردادماه در محل نمایشگاه های دائمی بیرجند برگزار شد 
سعی شد تا مشکل بازاریابی مشاغل خرد حل شود که به این 
منظور 50 غرفه به این مشاغل تخصیص داده شد.سرپرست 
بانک ملی درباره  ضامن برای دریافت تسهیالت اظهار کرد: 

امسال برای دریافت هر 200 میلیون ریال به 2 ضامن نیاز 
است.حسین زاده در زمینه تسهیالت خوداشغالی بیان کرد: 
تسهیالت  و 100درصد  امداد  تسهیالت کمیته  84 درصد 
بهزیستی توسط بانک ملی پرداخت شده است. دبیرکار گروه 
اشتغال هم با اشاره به اینکه  34میلیارد و 50 میلیون ریال 
تسهیالت به کمیته امداد و بهزیستی تخصیص داده شده 
است  افزود: از این میزان حدود 28 میلیارد برای کمیته امداد 

و حدود پنج میلیارد برای سازمان بهزیستی است. مهندس 
راستگو ادامه داد: این دو سازمان مجموعا 25 میلیارد و 925 
میلیون ریال در قالب 203 طرح پرداخت کرده اند. همچنین 
در این جلسه ضمن ارائه گزارشات عملکرد نسبت به تعهدات 
اشتغال ادارات شهرستان بیرجند، از مسئوالنی که عملکرد 
مسائلی  و  مشکالت  درمورد   شد  خواسته  نداشتند  خوبی 
شود. داده  توضیحاتی  است  گرفته  قرار  سرراهشان  بر  که 

کاری- روز گذشته ستاد اربعین در محل فرمانداری بیرجند 
خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  شد.  برگزار 
جنوبی  عنوان کرد: 21 موکب  توسط استان برای استقبال از 
زائران اربعین در کربال  برپا می شود. موسی جوینده با بیان 
اینکه استان  سه موکب تغذیه در کاظمین برپا می کند  افزود:  
این موکب ها در معابر ورودی شهر کاظمین استقرار یافته و 
به صورت سه وعده از زائران پذیرایی می کنند.وی خاطر 
نشان کرد: توزیع 45 هزار پرس غذا در سه وعده در این 
موکب ها  پیش بینی می شود و همچنین چهار موکب نانوایی 
از سوی استان در عتبات عالیات برپا شده که این موکب ها 
روزانه 15 هزار قرص نان گرم پخت و بین زائران توزیع می 
کنند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با 

اشاره  اینکه روزانه 15 هزار نفر زائر در موکب های استان 
اسکان داده می شوند افزود:  یک موکب نظافتی و دو موکب 
بهداشت و درمان برای استقبال از زائران استقرار می یابند.  
به گفته جوینده در مجموع امسال 21 موکب از سوی استان 
برای استقبال از زائران اربعین در عتبات عالیات برپا می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یادآور شد: سال 
گذشته  بسته های میان وعده بین یک میلیون و 383 هزار 

نفر  توزیع و  بالغ بر 244 هزار و 300 قرص نان پخت شد.
وی با بیان اینکه  83 هزار و 980 نفر در موکب های استان 
در ایام اربعین سال گذشته  اسکان داده شدند افزود: عالوه 
بر این 23 هزار مورد ویزیت توسط کمیته بهداشت ارائه شد.

برآورد هزینه 5 میلیاردی برای زائران امسال

اربعین خراسان  رئیس کمیته مشارکت های مردمی ستاد 
جنوبی در این مراسم بیان کرد:  امسال هزینه های خراسان 
خدمات  درمان،  و  بهداشت  اسکان،  پذیرایی،  برای  جنوبی 
عمومی به زائران اربعین حسینی 5 میلیارد تومان  برآورد می 
شود. محمد تقی سعیدی با بیان اینکه  در اربعین امسال راه 
اندازی سه موکب تغذیه و دو موکب پخت نان، یک موکب 
بهداشت، یک موکب متمرکز اسکان، یک موکب خدمات 
نظافتی و یک موکب آبرسانی توسط این شهر تعهد می شود 
افزود:  برای موکب های تغذیه 12 تن برنج، سه تن مرغ و 
پنج تن گوشت قرمز نیاز است.رئیس کمیته مشارکت های 
مردمی ستاد اربعین تصریح کرد  البسه خادمان موکب ها  
یکنواخت می شود و 650 خادم کمک های مردمی را با 65 

کامیون و تریلی ارسال می کنند.
اسکان روزانه 15 هزار زائر استانی در عتبات

 مسئول کمیته زیرساخت های ستاد اربعین خراسان جنوبی 
هم در این جلسه اظهار کرد: امسال روزانه 15 هزار نفر طرح 
اسکان زائران اربعین داریم. فریدون احمدی خاطر نشان کرد: 
20 هزار تخته پتو برای زائران حسینی و  همچنین 125چادر 
گروهی و 600 تخته موکت 12 متری مورد نیاز است که باید 
تامین شود.وی، موکت و تره بار را از اقالم مصرفی مورد نیاز 
زائران حسینی اعالم کرد و گفت: 4 تنور پخت نان سیار 
ادوات  ابزار و  نان،  با ظرفیت روزانه پخت 20 هزار قرص 
آشپزخانه، 2 موتور برق و یک دستگاه آب شیرین کن برای 
خدمات دهی به زائران حسینی به عراق در حال ارسال است.

در استان ؛ بیرجند بیشتر موکب 
در عراق برپا می کند

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی با 
اشار به اینکه  بخشی از زائران پاکستانی  از خراسان جنوبی 
عبور می کنند باید برای پذیرایی و اسکان آنان پیش بینی های 
ستاد  کرد:   تاکید  حسنی مقدم  شود.محمدرضا  انجام  الزم 
اربعین شهرستانی هم باید تشکیل شود و  بیرجند بیشترین 

موکب در بین شهرهای استان را در عراق برپا خواهند کرد.
مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی 
با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های خدمت به زائران در 
چشمه   100 افزود:  )عج(کاظمین،  الزمان  صاحب  شارع 
سرویس بهداشتی، فضای آشپزخانه و چادر و زیرانداز برای 

اسکان زائران نیاز است.فرماندار بیرجند هم با اشاره به اینکه 
شده  ابالغ  امسال  اربعین  برنامه  برای  که  دستورالعملی  از 
بهره گیری شود تصریح کرد:  کمیته های مربوطه برای انجام 
کارها و پیگیری امور تشکیل شود.علی ناصری با بیان اینکه 
بخش های فرهنگی و گروه های مردمی و هیأت مذهبی با 
توجه به دستورالعمل کارها را طبق زمان بندی انجام دهند، 
یادآور شد: باید برای انجام کارهای مراسم عظیم فرهنگی 
اربعین هماهنگی باشد و نقاط ضعف سال های گذشته رفع 
سال های  اربعین  در  خراسان جنوبی  شد:  یادآور  وی  شود. 
گذشته درخشان ظاهر شده بود و امیدواریم امسال هم وظیفه 

خود را به نحوه مطلوب و با کیفیت بیشتری انجام دهیم.

پروژه های آب و خاک، در صدر افتتاح ها

70 درصد شبکه جمع آوری فاضالب در بیرجند اجرایی شده است 

فرماندار عنوان کرد: اعتبارات اشتغال زایی نهادهای حمایتی در سال جاری 9 میلیارد تومان است

در  نشست ستاد  اربعین  استان بیان شد: روزانه 15 هزار نفر طرح اسکان زائران اربعین

عکس:احسان توال
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن َرضى عن ا... تعالى بالَقلیل ِمن الّرزق رَضى ا... منه بالَقلیل ِمَن الَعمل

هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى 
خواهد بود.   )بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357(

تعدادی از نمایندگان خواستار محدودیت 
عکاسان در صحن مجلس شدند

اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  از  جمعى 
تا  داده اند  مجلس  رئیسه  هیئت  به  را  درخواستى 
بر مبناى آن حضور عکاسان خبرگزارى ها و سایر 
بنا  پارلمان محدود شود.  رسانه ها در جلسه علنى 
بر گزارش دیگر، تعدادى از نمایندگان مجلس نیز 
اعالم کردند که قصد دارند درباره این موضوع با 

خبرنگاران نشستى را برگزار کنند.

مطهری: رای نیاوردن بیطرف
 جنبه سیاسی نداشت

على مطهرى نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى 
با بیان این که راى نیاوردن حبیب ا... بیطرف وزیر 
آقاى  نداشت،گفت:  سیاسى  جنبه  نیرو  پیشنهادى 
بیطرف تالش نکرد شبهات را برطرف کند وگرنه 

مى توانست راى باالیى از مجلس کسب کند.

وزیر احمدی نژاد: رأی نیاوردن
 آقای بیطرف غیرمنتظره بود

سیدمحمد حسینى وزیر دولت احمدى نژاد مى گوید: 
غالبا  بود.  غیرمنتظره  بیطرف  آقاى  نیاوردن  رأى 
بینى  پیش  مرزى  لب  را  دیگر  وزراى  برخى  رأى 
مى کردند؛ ولى قرعه به نام ایشان زده شد. ظاهرا 
تقاضاهایى از وزیر پیشنهادى نیرو مطرح بوده که 
قوت محسوب  نقطه  این یک  نپذیرفت.  صادقانه 
مى شود که به خاطر وزیر شدن، کسى حاضر نشود 
وعده اى بدهد؛ در حالى که مى داند امکان تحقق آن 

وجود ندارد یا با ضوابط و معیارها سازگار نیست.

ناصری: روحانی برای وزارت نیرو
 یک وزیر خنثی معرفی خواهد کرد

عبدا... ناصرى فعال اصالح طلب در پاسخ به این 
سوال که فکر مى کنید گزینه هاى بعدى روحانى، 
جاى خالى بیطرف را پر مى کند و یا نگاه کامال 
وفا  آقاى  به  مثال  عنوان  به  مى کند،گفت:  تغییر 
تابش نیز پیشنهاد شد و ایشان نپذیرفت. به عقیده 
من روحانى به سمت وزیرى با ویژگى هاى سیاسى 

خنثى خواهد رفت.

هشدار قاطعانه صالحی به آمریکایی ها

رئیس سازمان انرژى اتمى از توانایى این سازمان 
تا  درصدى   20 سازى  غنى  سرگیرى  از  براى 
حداکثر 5 روز در فردو خبر داد. على اکبر صالحى با 
اشاره به هشدار اخیر رئیس جمهور به آمریکا درباره 
نقض برجام و از سرگیرى برنامه هسته اى تاکید 
کرد: این هشدارى نیست که در خالء باشد، هشدار 
بدون پشتوانه نیست اینها براساس داده هایى است 

که آقاى رئیس جمهور دارد.

رضایی: ساختار و محتوای مجمع 
تشخیص مصلحت تغییر می کند

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایى  محسن 
نظام با اشاره به اینکه ساختار و محتواى مجمع 
مرکز  گفت:  یافت،  خواهد  تغییر  جدید  دوره  در 
مطالعات استراتژیک منحل و به دبیرخانه منتقل 
پرونده هاى مفتوح  خواهد شد. وى در خصوص 
محمود احمدى نژاد در قوه قضائیه و حضور او در 
از  افراد  مجمع تشخیص، گفت: مسائل شخصى 

نظر قانونى به مجمع هیچ ارتباطى ندارد.

وکیلی: اصالح طلبان از »امید« حداکثرطلبی نکنند

وکیلى درباره گالیه هاى بعضى چهره هاى اصالح طلب  
مبنى بر پایان  یافته خواندن عمر این فراکسیون به  
 واسطه رأى نیاوردن بیطرف وزیر پیشنهادى نیرو ،
بى توجهى  نوع  این گالیه یک  نظر من  به  گفت: 
نوع و یک  امید  فراکسیون  واقعى   به ظرفیت هاى 
حداکثر طلبى از اعضاى آن است، چرا که سقف اعضاى فراکسیون امید 110 

نفر است و مجلس براى رأى اعتماد به هر وزیر نیازمند حداقل 144 رأى بود.

حجاریان: کفگیر به ته دیگ خورده است!

سعید حجاریان در مورد اینکه چرا روحانى چنین 
اظهارکرد:  کرد،  معرفى  مجلس  به  را  ترکیبى 
بضاعت روحانى در مقطع فعلى همین حد است.

خود آقاى روحانى هم نیرویى بهتر از این وزراى 
مى کرد.  معرفى  داشت  اگر  نداشت،  پیشنهادى 
مسئله این است که کفگیر به ته دیگ خورده است، نه کسى را باقى 

گذاشته ایم و نه نیرویى تربیت کرده ایم.

تحلیلگر مسائل سیاسى معتقد است 
دولت  با  طلبان  اصالح  رابطه  که 
خواهد  دار  زاویه  مرور  به  روحانى 
وارد  روشنى  بندى  صف  با  تا  شد 

 فضاى رقابت انتخاباتى 1400 شوند. 
امیر محبیان تحلیلگر مسائل سیاسى 
مجلس  اعتماد  راى  به  اشاره  با 
سوى  از  شده  معرفى  وزیر   1۶  به 

رئیس جمهور اظهار کرد: همان طور 
که قبال هم پیش بینى کرده بودم، 
به  گیرى  راى  روند  در  اصولگرایان 
و  نشدند  وارد  مخل  عنصر  عنوان 

تشکیالتى  لحاظ  از  شان  تصمیم 
براى  پیشنهادى  کابینه  از  حمایت 
مردم  مشکالت  حل  فرصت  دادن 
از  بخشى  افزود:  بود. وى  دولت  به 

دلیل  به  آرا هم  پایین شدن  و  باال 
نگرش خاص فراکسیون امید نسبت 
به بعضى از وزراى پیشنهادى بود که 
پنهان هم نبوده و بعضى از اصالح 
طلبان صراحتا علیه بعضى افراد مانند 
ربیعى  و  جهرمى  فضلى،  رحمانى 
به  موفق  که  بودند  گرفته  موضع 
حذف آنها نشدند. محبیان در پاسخ 
به سوال دیگرى مبنى بر اینکه آینده 
 رابطه دولت با اصالح طلبان را چگونه 
مى بینید، اظهار کرد: اصالح طلبان 
فعال به طور کجدار با دولت روحانى 
حرکت خواهند کرد اما به مرور با وى 
زاویه گرفته و هر چه به پایان دولت 
دوم روحانى نزدیک شویم، بر شدت 
انتقادات و فشارها خواهند افزود تا با 
صف بندى روشنى وارد فضاى رقابت 

انتخاباتى 1400 شوند.

جبهه  دبیرکل  باهنر  محمدرضا 
پیروان خط امام و رهبرى در پاسخ 
به این سوال که ارزیابى شما از کابینه 
دوازدهم چیست،گفت: جریانات فعال 
کشور را اگر بخواهیم حساب کنیم، 
هر کدام شان مى توانند به دلیلى از 
کابینه ناراضى باشند اما من در مجموع 
احساس مى کنم روحانى تالش کرده 
کابینه نسبتاً معتدلى را معرفى کند. این 
آقایانى که معرفى شده اند، بیش از آنکه 
جریانات سیاسى برایشان مهم باشد، 
اجرایى  و  بوروکراتیک  وظیفه هاى 
است. یک  دغدغه  و  مهم  برایشان 
زمانى مرحوم هاشمى مى گفت »همه 
سیاسى  وزرایم  دارند  انتظار  من  از 
مى گفتم  پاسخ شان  در  من  باشند؛ 
کافى سیاسى هستم،  اندازه  به  من 
اجازه بدهید وزرایم تکنوکرات باشند.« 

به خاطر همین هم مى گویم روحانى 
بوروکرات  وزرایش  کرده  تالش 
جریانات  از  تا  باشد  تکنوکرات  و 
سیاسى. گاهى اوقات زیادى سیاسى 

فکر کردن در اجرا، مشکل و نقیصه 
ایجاد مى کند. از این جهت احساس 
معرفى  وزراى  دغدغه  که  مى کنم 
شده، بیشتر انجام وظایف شان باشد 

تا اینکه بخواهند کار سیاسى بکنند. 
کسانى  روحانى  اینکه  بیان  با  وى 
را انتخاب مى کند که بتواند با آنها 
کار کند،گفت: برخى توقعات اصالح 

طلبان )اصولگرایان هم مى توانند این 
گونه باشند( ممکن است طورى باشد 
که روحانى احساس کند، نمى تواند در 

میدان اجرا به آنها جواب بدهد.

محمدرضا باهنر: روحانی تالش کرده 
کابینه نسبتًا معتدلی را معرفی کند اصالح طلبان به مرور با روحانی زاویه می گیرند

امیر محبیان تحلیلگر مسائل سیاسی:

مراسم تشییع و خاکسپارى دو تن از شهیدان گمنام دفاع مقدس * عکس : احسان توال

فروشــگاه بوعلـی
یکم شهریورماه همزمان با بیست و هفتمین سالگرد

 تاسیس فروشگاه بوعلی مصادف با بزرگداشت شیخ الرئیس بوعلی سینا 
گرامی باد

شعبه 1:معلم 39 -  32447800  
شعبه 2: مدرس 16 -  32234696 - قدبا

آگهی فروش شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به استناد مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره یک واحد مسکونی ویالیی واقع در خیابان حکیم نزاری )مقابل مقبره حکیم 
نزاری( و یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان نارنج 3 را در نظر دارد با مشخصات ذیل به باالترین قیمت توافقی به فروش 
برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت قیمت پیشنهادی خود به دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان شهید آوینی، ابتدای 
خیابان نارنج 1 و 3 )روبروی نارنج 4 ( مراجعه فرمایند. ضمنا به منظور اخذ اطالعات و بازدید از محل با شماره های ذیل 

تماس حاصل نمایید.

دفتر تعاونی: 09151611036    همراه: 05632408435 

میزان مالکیتنوع ملک کاربریعرصه )متر مربع(آدرس ملکردیف
بیرجند خیابان حکیم 1

نزاری )روبروی مقبره 
حکیم نزاری(

ششدانگمسکونی435/8

 بیرجند - خیابان شهید 2
آوینی - نارنج 3

ششدانگمسکونی44

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به استناد مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره این تعاونی مسکن در نظر دارد اقالم به شرح ذیل را: میلگرد، آهن آالت اسقاطی، 
مقادیری سنگ )پله و غیره( در اندازه های مختلف ، بشکه های قیری، تخته زیر پایی، لوله های آتش نشانی در اندازه های مختلف، تانکر 
2000 لیتری 2 عدد، باالبر تک فاز با پایه دو عدد، باال بر 3 فاز 5 عدد، ویبره 1 عدد، پمپ آب 4 عدد، پمپ آب 1 عدد، بخاری هیترجت 
4 عدد )2 عدد نفتی، 2 عدد گازوئیلی(، کپسول هوا 1 عدد، سنگ دستشویی 3 عدد با پایه، کابل تلفن 1200 متر، کابل آیفن 1500 متر، 
کابل آنتن 1400 متر، مهتابی کوچک 160 عدد، المپ 36 وات مهتابی 500 عدد، کابل کولر 900 عدد، لوله های داربست  و اتصاالت 
مربوطه، لوله های PVC در اندازه های مختلف، لوله های PVC ضایعاتی، لوله های نسوز برق زیرکار نمره 16، لوله های سیمانی 10 
و 15 و اتصاالت مربوطه جهت مصارف دودکش، لوله پکس 5 الیه در اندازه های مختلف، مقادیری کاشی و سرامیک در اندازه های 
مختلف، آجر تیغه ای قرمز و قالب فلزی و اتصاالت مربوطه را به صورت مزایده فروش حضوری درمحل پروژه های نارنج واقع در خیابان 
شهید آوینی خیابان نارنج 1 و 3 )روبروی نارنج 4( به فروش برساند. ضمنا متقاضی شرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 96/6/15 ساعت 11 صبح به حساب جاری 0105821117009- نزد بانک ملی شعبه مدرس 

بیرجند واریز و فیش مربوطه را تحویل امور مالی شرکت نمایند.
 در پایان در صورت عدم برنده شدن مزایده مبلغ مذکور فی المجلس مسترد خواهد شد.

تلفن: 09151611036- 05632408435 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

مزایده فروش شرکت تعاونی مسکن سازمان
 آموزش و پرورش خراسان جنوبی به شماره 2005

روز پزشک مبارک
یکم شهریور ماه سالروز والدت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته و نامدار

 ایرانی جهان اسالم شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک
 بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی ایران اسالمی خجسته باد

 روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی عصر )عج( بیرجند
 هیئت فاطمیه - داراالیتام فاطمه زهرا )س(



سال روز پاک ترین، زالل ترین، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد

نگاهـی به آمـار ازدواج در سـال 95

ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی      چهارشنبه  96/6/1

سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص ترویج ازدواج مناسب ، سالم وآسان در 
جوانان  : سیاست های کالن خانواده : 

* ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج وتسهیل ازدواج موفق وآسان برای همه دختران 
و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج وتشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع 
سیاست های اجرایی وقوانین ومقررات تشویقی وحمایتی وفرهنگ سازی وارزش گذاری 

به تشکیل خانواده متعالی بر سنت الهی. 
* رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج 
و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت 

نسل صالح و کارآمد. 
عوامل زیادی درتصمیم افراد برای ازدواج تاثیر دارد که مهم ترین شان سبک زندگی 
فرد است. در حال حاضرنزدیک به سیزده میلیون نفر در وضعیت تجرد به سر می برند.  
یکی از قوانینی که به انسان ها احساس امنیت می دهد عضویت در گروه است یعنی ما 
وقتی که متعلق  به یک گروه هستیم در گروه احساس امنیت بیشتری می کنیم تا زمانی 
که فرد هستیم. به همین دلیل است که می گویند انسان هایی که مجرد هستند وتنها 
زندگی می کنند آسیب پذیری جسمی و روانی شان خیلی بیشتر از افرادی است که در 
جمع زندگی می کنند. انسانها نیازهای عاطفی متعددی دارند . برآورده شدن برخی از این 
نیازها را  طبیعت به عهده جنس مکمل  گذاشته است. از یک سنی به بعد، انسان دیگر 
فقط به محبت خانواده و گروه دوستان نیاز ندارد .بلکه نیاز دارد کسی از جنس مکمل 
شما را دوست داشته باشد، به شما توجه کند و احتیاجات شما را برآورده سازد. این یعنی 
شما به دنبال عاطفه ای از جنس دیگر هستید. ازدواج این خاصیت را دارد که ما را از تعدد 
روابط بی حاصل، یا دل بستن به افراد اشتباهی، به یک سرمایه گذاری عاطفی مطمئن تر 
سوق دهد. وقتی ازدواج می کنیم، به امنیت عاطفی می رسیم و احساس می کنیم کسی 
هست که نیازهای روانی، نیازهای عاطفی و حمایتی ما را برآورده کند. همان طور که 
پروردگار هم در قرآن آورده است که زن و مرد را برای آرامش گرفتن از یکدیگر آفریده و 

هدف نهایی ازدواج، رسیدن به همین محبت و امنیت و آرامش است.

 انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات 
تشکیل  است.   انسان  درزندگی 
خانواده سالم ، متعادل وپایدار مانند 
هر امر مهم دیگری ،  به تفکر منطقی 
وتالش وکوشش نیازمند است. جوان 
معیارهای  اساس  بر  بایست  می 
اصولی ومنطقی ، همسر آینده خود 
راه  تنها  وازدواج  نماید  انتخاب  را 
مشروع وسالم تشکیل خانواده است. 
است.در  جوانی  دوران  ازدواج  بهار 
این دوران فرد با شور ونشاط خاصی 
برای  وآمادگی  باشد  می  رو  به  رو 
خود  برای  را  بهتری  فردای  ساختن 
وخانواده اش دارد. ازدواج سالم زمینه 
وبه  مناسب  اجتماعی  ارتباطات  ساز 
می  ازدواج  که  وافرادی  هنجاراست 
سالمترند  احساسی  نظر  از  نمایند 
وکمتر قربانی خشونت های گوناگون 
اجتماعی می شوند. الزم به ذکر است 
که عالوه بر موارد یاد شده ، آرامش 
واعتماد به نفس بیشتری نیز در این 
واحساس  وتعهد  میشود  دیده  افراد 
افراد  به  نسبت  بیشتری  مسئولیت 
مجرد دارند. چند سالی است که در 
در  درازدواج  تاخیر  شاهد  کشورمان 
بین جوانان می باشیم .از عواملی که 
توان  می   ، اند  امر شده  این  موجب 
فکری  والگوهای  باورها  در  تغییر  به 
، بعضی از مشکالت اقتصادی وعدم 
نمود.  اشاره  والدین  مکفی  حمایت 
یکی از مهمترین حقوقی که والدین 

 : خوددارند  جوان  فرزندان  قبال  در 
 ساماندهی امر ازدواج ایشان می باشد. 
علیه  ا...  صلی  اسالم  گرامی  پیامبر 
از   « فرمایند:  می  باره  این  در  وآله 
سه  پدرش  بر  فرزند  حقوق  جمله 
چیز است : اسم خوب برای او انتخاب 
وهرگاه  بیاموزد  او  به  سواد   ، کند 
همسر اورا   ، رسید  بلوغ  سن   به 
توانمندسازی  راستای  در  دهد.« 
شریک  انتخاب  منظور  به  جوانان 
سالمت  اداره   ، مناسب  زندگی 
جوانان دفتر سالمت جمعیت خانواده 
ومدارس ، با بهره گیری از اساتید فن 
، اقدام به تدوین بسته های آموزشی 
، نموده است .امیدواریم بتوانیم گامی 
آگاهی  ارتقای  در   ، کوچک  هرچند 
ازدواج  درزمینه   ، کشورمان  جوانان 
سالم ، برداریم                                                         
دکتر محمد اسماعیل مطلق
 مدیرکل سالمت جمعیت 
خانواده ومدارس وزارت بهداشت

با وجود افزایش تعداد جوانان در سنین ازدواج سال 95 که رقمی 
حدود 11.5 میلیون نفر را شامل می شود، میزان واقعه ازدواج در 
کشور نسبت به سال گذشته 3.5 درصد و نسبت به سال 1389 
حدود 8 درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می دهند که نرخ 
ازدواج به تناسب جمعیت کشور افزایش پیدا نکرده است که به گفته 
کارشناسان، ادامه این روند می تواند سرمنشأ بسیاری از آسیب ها و 
نگرانی ها در جامعه شود. در این گزارش مروری داریم بر وضعیت 
ازدواج در سال 95. براساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور 
در یازده ماهه سال 95، 660 هزار و 803 واقعه ازدواج در کشور ثبت 
شده است که اگر این تعداد را با آمار سال 94 یعنی 685 هزار و 357 
مورد ازدواج مقایسه کنیم، اعداد و ارقام به ما می گویند که میزان 
ازدواج در سال 95 نسبت به سال قبل روند کاهشی داشته است. 
البته آمار سال 95 بدون احتساب میزان ازدواج های ثبت شده در ماه 
اسفند است.  آمار ازدواج از سال 90 تا 93 به طور متوسط رشد منفی 
6.5 درصدی را داشته است که این آمار در سال 94 با کاهش حدود 
40 هزار موردی نسبت به سال قبل، به 685 هزار و 357 واقعه ازدواج 

رسید و در سال 95 نیز این روند کاهشی ادامه داشته است. 
روند کاهشی ازدواج مردان با زنان بزرگتر از خود در 9 ماهه 

نخست سال 95
مطابق با آمارهای ارائه شده در 9 ماهه نخست سال 95، 12 هزار و 942 
مورد ازدواج مردان 20 تا 24 سال با زنان بزرگ تر از خود گزارش شده 
است که این رقم در مقایسه با سال گذشته 36 درصد کاهش را نشان 
می دهد که با توجه به عدم دسترسی به آمارهای ماهیانه سال 94، 
قطعیت این میزان کاهش مشخص نیست و ممکن است با تغییراتی 
همراه باشد. با احتساب این شرایط می توان گفت که به طور تقریبی، 
این روند کاهشی در سنین 25 تا 29 سال نیز تکرار می شود و با وجود 
آن که 15 هزار و 522 مورد ازدواج با زنان دارای سنین باالی 30 سال 
در سال گذشته گزارش شده است اما در سال 95 این رقم به 12 هزار 
 و 725 مورد رسیده است که تقریباً 21 درصد کاهش یافته است.
 ازدواج های ثبت شده در 9 ماهه سال 95 بر اساس اختالف 

سنی زوجین
اشاره  آن  به  ازدواج  آمار  در  احوال  ثبت  از شاخص هایی که  یکی 

می کند، ازدواج های ثبت شده برحسب اختالف سن زوج و زوجه است. 
در سال 95 بیشترین ازدواج های ثبت شده مربوط به ازدواج هایی بود 
که زن و شوهر هم سن بودند . در این ترکیب سنی، 12.04 درصد 
از ازدواج ها و به عبارت دیگر 64 هزار و 687 مورد ازدواج، در میان 
زوج هایی اتفاق افتاد که با یکدیگر اختالف سنی نداشتند. رتبه بعدی 
ازدواج ها مربوط به ازدواج هایی است که در آنها مرد سه سال از زن 
بزرگ تر است. 8.45 درصد یعنی 45 هزار و 424 مورد از ازدواج های 
سال 95 در این رده سنی بودند. در 8.43 درصد از ازدواج ها یعنی 45 
هزار و 319 مورد نیز مرد چهار سال از زن بزرگ تر بود. همچنین در 
0.85 درصد یعنی 4 هزار و 545 مورد ازدواج ها مرد بیش از 23 سال 

از همسر خود بزرگ تر بوده است. 
از زنان  از لحاظ سنی کوچک تر  در ازدواج هایی که در آن مردان 
یکسال  دارای  که  است  مردانی  به  مربوط  آمار  بیشترین  بوده اند، 
اختالف سنی بوده اند که حدود 3.27 درصد یا به عبارتی 17 هزار و 
547 مورد را شامل می شود و 35 مورد نیز مربوط به ازدواج هایی بوده 

است که مردان 22 سال کوچک تر از زنان بوده اند.

تاثیر ازدواج بر سالمت 

 تاثیرات مثبت ازدواج بر سالمت فردی :
در این جا به بعضی اثرات مثبت ازدواج بر سالمت 

اشاره می شود
صفحه 2

بـاورهـای غلـط در ازدواج :

* ازدواج می تواند راه حل بسیاری از مشکالت 
 رفتاری افراد باشد

 * ازدواج راهی برای فرار از مشکالت خانه پدری است
                                                       صفحه 2

موانـع ترویـج ازدواج

روشن است که چنانچه فردی واقعاً فقیر مطلق بوده و 
قادر به تأمین نفقه نیست، عذر او برای به تأخیرانداختن 

ازدواج موجه است و قرآن در این خصوص امر به ...
صفحه 3

آیا برای ازدواج کردن آماد ه اید ؟

این چک لیست به شما کمک می کند تا ببینید آیا 
برای ازدواج آمادگی دارید . کدام یک از این موارد 

جزء ویژگیهای شماست ؟ 
صفحه 3

همدلی چیست ؟ 

زندگی کردن مهارتهایی را می طلبد که اندوختن آنها 
هیچ گاه پایانی ندارد و آموختن آنها تنها با زندگی در 

دنیای واقعی ممکن است. 
صفحه 4

اشتبـاهـات رایــج در ازدواج :
ده اشتباه در فرایند آشنایي :

1- سؤاالت کافي نمي پرسیم.چون فکر می کنیم 
الف ( پرسیدن سؤال جنبه هاي عاشقانه ي ارتباط را 
صفحه 4

ضرورت تشکیل خانواده 

با توجه به گذر بیماری ها از شکل واگیر به غیرواگیر و در نتیجه حرکت از درمان قطعی بیماری ها به مراقبت های طوالنی و 
مادام العمر نقش مردم در مراقبت از خود و اعضای خانواده برای سالم زیستن افزایش پیدا می کند به طوری که امروزه 65 تا 
85 درصد تمام مراقبت ها از نوع خودمراقبتی است. در برنامه تحول نظام سالمت، برنامه ملی خودمراقبتی به عنوان پنجمین 
برنامه در حوزه بهداشت طراحی و بسته خودمراقبتی ابالغ گردید. یکی از اهداف این برنامه افزایش توانمندی افراد در مراقبت از 
 خود و خانواده ی خود به عنوان سفیر سالمت می باشد لذا در راستای نیل به این هدف از کلیه شهروندان گرامی که عالقه مند
به حفظ سالمت پیشگیری و مدیریت بیماری های خود و خانواده خود می باشند دعوت به عمل می آید تا در دسترسی 
به این هدف بزرگ همراه ما باشند کلیه افراد عالقه مند که دارای حداقل 8 کالس سواد باشند می توانند با ارسال نام و 
محل سکونت خود به سامانه پیامکی 3000484844  ثبت نام اولیه نموده و با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع 
سالمت شهری/ روستایی/پایگاه سالمت/ خانه بهداشت محل زندگی خود اطالعات الزم را پیرامون این برنامه دریافت و ثبت 
نام خود را قطعی نمایند. الزم به توضیح است افرادی که به طور قطعی ثبت نام نموده و در آزمون سفیران سالمت حد 
 نصاب الزم را کسب نمایند به عنوان سفیر سالمت خانواده خود انتخاب و با دریافت کارت سفیر سالمت و بسته های 
آموزشی رایگان شامل4 کتاب راهنمای خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی، راهنمای خودمراقبتی در سکته های  قلبی، مغزی 
و سرطان، راهنمای خودمراقبتی در جوانان، سبک زندگی سالم و سایر محتواهای آموزشی از  سایر مزایای اجرای طرح درآینده 

برخوردار گردید .

فراخوان دعوت به همکاری در برنامه ملی خودمراقبتی

@ khodmoraghebati  : کانال تلگرام



الف ( تاثيرات مثبت ازدواج بر سالمت فردی :
در این جا به بعضی اثرات مثبت ازدواج بر سالمت اشاره می شود 

افرادي كه ازدواج مناسب دارند :
* از طول عمربيشتري برخوردارند.

* ازسالمت روان بهتري برخوردار هستند.
* شادترند وارتباطات اجتماعي مناسب تري برقرار مي كنند .

* از نظر جسماني سالم ترند.
* احساس امنيت مي كنند 

* رشد اخالقي و معنوي و اجتماعی در اثر ازدواج كاملتر ميشود
 * رفع نياز هاي دیني و فطري و معنوي و دروني با ازدواج ميسر ميشود
* سالمت جسمي و رواني ، مسئوليت پذیري و تعالي انسان در 

فرآیند ازدواج به كمال ميرسد
* ودر معرض رفتارهاي مخاطره آميز نيزكمترقراردارند .)مصرف 

الكل ،رفتارهاي جنسي مخاطره اميز و....درایشان كمتر است (
از مهمترین آثار ازدواج ایجاد مودت و رحمت بين زوجين است

و یكی از نشانه های خداوند این است كه برای شما از جنس 
خودتان، جفتی آفرید تا ازدواج كنيد و در كنار او آرامش یابيد 
و ميان شما دوستي و محبت قرار داد. به یقين، در این ]نعمت[ 

نشانه هایی است برای مردمی كه می اندیشند.
)سوره مباركه روم، آیه ۲۱ (

ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشكيل خانواده است. همه مكاتب 
و ادیان الهی به ویژه دین مبين اسالم، ازدواج و تشكيل خانواده را 
توصيه نموده اند. ازدواج به زن و مرد آرامش می بخشد و آنان را از 
انحراف و رفتارهای جنسی پرخطر و غير اخالقی باز می دارد. ولی 
برای یک ازدواج موفق، آمادگی زیستی، روانی، مادی و اجتماعی 
الزم است. انتخاب همسر از مهمترین تصميمات فرد در زندگی 
است، زیرا می تواند آینده فرد را رقم بزند. تشكيل خانواده سالم، 
متعادل و پایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفكر منطقی و تالش و 
كوشش نيازمند است. جوان می بایستی بر اساس معيارهای اصولی، 
منطقی همسر آینده خود را شناسایی و انتخاب نماید و آنگاه به 
انجام پيوند زناشویی اقدام كند. بصورت كلی اصالت خانوادگی به 
عنوان اساسی ترین معيار انتخاب همسر شناخته می شود. ایمان، 
اخالق نيكو و روان سالم، و تناسب زوجين در ویژگيهای ظاهری، 
سنی، تحصيلی، فرهنگی، تربيتی و اعتقادی از موارد اساسی در 
انتخاب همسر است. همانگونه كه كالم وحی فرموده : » و از 
نشانه های اوست كه برایتان همسرانی از نوع خودتان آفرید تا 
بدان ها آرام گيرید و ميان تان دوستی و رحمت نهاد....« بنابر 
این در انتخاب همسر، رعایت تناسب هایی كه ضریب اطمينان را 
برای رسيدن به یک زندگی مشترک سالم و بدون تنش باال می 
برد، ضروری است؛ بنابراین باید اصول اساسی انتخاب همسر را به 
خوبی بدانيم تا با انتخابی صحيح به زندگی مشترک موفقی دست 
 یابيم و به تمامی نيازهای زیستی و روانی نيز، پاسخ مناسبی دهيم.

ب ( تاثيرات مثبت ازدواج برای زوجين :
و  و روحی جوان  فكری  آرامش  مایه ی  ازدواج،   : آرامـش   -۱
احساس شخصيت و اعتماد به نفس می شود و او را از بی عاری و 

بيكاری و بی برنامگی و نااميدی می رهاند.
۲- تالش معــاش : ایجاد بستر مناسب و انگيزه ی قوی تر برای 

تامين معاش و در آمد، از دیگرآثار مثبت ازدواج است.
3- احساس مسئوليت :. با ازدواج،  تعهد و احساس مسئوليت 

بيشتري در فرد شكل ميگيرد
4- خانواده گرایی : یعنی اعتقاد به ارزشمندی خانواده گرایش به 

تشكيل خانواده وتالش برای استواری روابط خانوادگی  .
 ، وازدواج  بعد فردی مستلزم همسر گزینی  خانواده گرایی در 
مقتضی  اجتماعی  عرصه  ودر  است  آوری  وفرزند  همسرداری 

خانواده محوری .
5-توسعه : تجربه همسرشدن و پس ازآن پدر و مادرشدن نوعی 

كمال شخصيت محسوب می شودوفرددراثراین تجربه ها دیگران 
رابخشی ازخود احساس می كند.بعد از ازدواج آن  » من« تبدیل به 
» ما « می شود به طوری كه انسان به سرنوشت خانواده عالقمندتر 
 است تا به سرنوشت خود، رنج می برد تا آنها درآسایش باشند 
6-رشد عاطفی و افزایش حس مسئوليت افزایش انس ومحبت 

درزندگی مشترک
7-افزایش ایمان درزندگی مشترک :  پيامبراكرم)ص( : هرجوانی 
درجوانی ازدواج كند شيطان فریاد برمی آورد كه ای وای دوسوم 
ازدین خودرا ازدستبردمن درامان نگه داشت سپس این بنده باید 

دریک سوم باقی مانده تقوای الهی پيشه كند
یكی از سپرهای قوی و محكم در برابر لغزشها و وسوسه های 
مهلک ازدواج است . در دوران نوجوانی و جوانی ،شخص با وضعيت 
های متفاوتی رو به رو است كه جاذبه های غریزی و اميال جنسی 
در او فعال می شود . هر دو این اميال برای فرد الزم و ضروری 
است و خدای متعال از روی حكمت و مصلحت برای رشد و 
كمال انسانيت این كشش ها و جاذبه ها را قرار داده است . برای 
رسيدن به رشد متعادل باید هر دو را به طور صحيح و از راه 
اصولی پيش برد تا كار به یک مسير باریک و خطرناک كشانده 
نشود . گزینه ازدواج یكی از موارد صحيح و منطقی برای رشد 
معنوی و ایمن بودن از طغيانهای جنسی برای نسل جوان است  
 البته همت والدین و كمک آنها در حل مشكل ضروری است .

تاثیر ازدواج بر سالمت 

برای ازدواج عالوه بر نياز به رشد جسمی و جنسی ، رشد روانی و 
اجتماعی نيز مورد نياز است. در اواخر دوره نوجوانی رشد جنسی 
تقریبا كامل می شود و فرد توانایی توليد مثل پيدا می كند. در اواخر 
سنين نوجوانی اغلب دختران به فكر ازدواج می افتند، در حاليكه 
پسران در این سنين خواهان ازدواج نيستند. گرچه ازدواج تنها راه 
مشروع و سالم تأمين نيازهای جسمی و روانی جوانان است، ولی 
برای یک ازدواج موفق، آمادگی زیستی، روانی، مادی و اجتماعی 
الزم است.چند سالي  است كه دركشورمان شاهد تاخير در ازدواج و 
 افزایش سن ازدواج در بين جوانان و نداشتن تمایل به ازدواج هستيم

دالیل افزایش سن ازدواج             
1 -تحّول در الگوهاي رفتاري

در دهه هاي اخير، تحّول جّدي در الگوهاي رفتاري خانواده ها به 
وجود آمده است. تغيير در الگوي مصرف، نوع پوشاک، مسكن، 
سطح انتظارات خانواده ها و توجه به آراسته بودن ظاهري موجب 
گردیده كه مفهوم زندگي به طور كلي دگرگون شود. امروزه »رفاه« 
از مهم ترین مسائلي است كه خانواده ها توجه بيشتري بدان 
مبذول مي دارند. در حالي كه در 4، 5 دهه قبل مفهوم »رفاه« 

كمتر جایي در زندگي افراد داشت.
2-گرایش به ادامه تحصيالت در بين جوانان

 اغلب پسران و دختران عالقه دارند تحصيالت خود را تا ليسانس 
و باالتر ادامه دهند. امروزه تلّقي و برداشت جوانان این است كه 
ازدواج فرصت ادامه تحصيل را از آنان سلب مي نماید. به ویژه تحول 
موقعيت اجتماعي زنان و گرایش آن ها به تحصيالت عالي موجب 
شده كه سن ازدواج افزایش پيدا كند. جوانان فكر مي كنند كه 
اگردر هنگام تحصيالت ازدواج كنند نمي توانند تحصيالت خودرا 

ادامه دهند
3-اعتقاد به داشتن زندگي آزاد

برخي بر این باورند كه ازدواج باعث ایجاد محدودیت در بسياري از 
خواسته ها و نيازهاي آنان مي شود; از این رو، ترجيح مي دهند به 

شكل مجرد و آزاد زندگي كنند. این گرایش نه تنها در بين پسران 
وجود دارد، بلكه برخي از دختران نيز ازدواج را نوعي محدودیت و 

موجب سلب آزادي هاي فردي خود مي دانند.
4 -فراهم بودن زمينه انحرافات اخالقي :

 به نظر مي رسد بين افزایش سن ازدواج و انحرافات اخالقي رابطه اي 
دو سویه برقرار باشد. برخي پژوهش ها نشان مي دهند روابط آزاد 
بين دختر و پسر ،نياز به ازدواج را در جوانان كم رنگ كرده است.
در تحقيقي كه مشكالت و موانع ازدواج جوانان و به ویژه دختران 
مورد بررسي قرار گرفته، به این نكته اشاره شده كه برخي جوانان 
براي ارضاي غرایز طبيعي خود به ارتباط با جنس مخالف بسنده 
مي كنند و در نتيجه، وجود زمينه هاي انحرافي و روابط آزاد دختر 

و پسر را به عنوان یكي از عوامل افزایش سن ازدواج برشمرد
5 -عدم آگاهى و آموزش الزم

 چه در مورد خانواده ها و چه در مورد خود جوانان. ناآگاهی والدین از 
ضرورت ازدواج به موقع فرزندان، ازجمله عواملی است كه بعضا باعث 

بروز پاره ای بی تفاوتيها می گردد كه بيشتر در خانواده های محروم 
و كم سواد دیده می شود, و یا مانع تراشيهای بی موردی را موجب 
می شود كه عمال بر مشكالت ازدواج جوانان می افزاید پدران و 
 مادران كه عموما در اینگونه موارد آموزش ندیده اند طبعا نمی توانند 
راهنمای فرزندانشان باشند. هيچ یک از رسانه ها, برنامه های 
توجيهی در رابطه با ازدواج به موقع جوانان و نارسایی های موجود 
به علت تإخير در ازدواج و حتی سختگيری های بی مورد خانواده 

ها و یا تشویق جوانان در مورد فوق ندارند. 
6 -وسواس بيش از حد در انتخاب همسر

یكي دیگر از عوامل افزایش سن ازدواج، احتياط بيش از حّد و وسواس 
گونه دختر و پسر )یا خانواده آن ها( در مورد همسر آینده مي باشد. 
 افرادي كه بيش از حّد در این زمينه وسواس به خرج مي دهند
نمي توانند در مورد ازدواج و انتخاب همسر آینده خود تصميم 
بگيرند. این افراد گاه در اقدام به ازدواج، با اینكه همه اقدامات ضروري 
پيش از مراسم ازدواج را انجام داده اند، اما چند روز مانده به عقد و 
یا عروسي، تمام قول و قرارها را زیر پا مي گذارند و حاضر به ازدواج 
نمي شوند.آنچه بيان شد، تنها برخي از عوامل فردي و اجتماعي 
مؤثر در افزایش سن ازدواج بود.گردآوري و بررسي شواهد جامع و 
 فراگير در این زمينه، پژوهش مستقل و گسترده اي را مي طلبد 

كه به دور از هدف اصلي ما در این نوشتار است.
7 - افزایش سن ازدواج و كاهش سن بلوغ جنسي

در حال حاضر شواهد حاكي از این مي باشند كه سن ازدواج روز 
به روز رو به افزایش است، اما از آن طرف، سن بلوغ جنسي كاهش 
چشمگيري را نشان مي دهد و در سال هاي اخير فاصله این دو 
بيشتر شده است. به تعبير دیگر، انتظارات، ایده آل ها و هنجارهاي 
اجتماعي، ازدواج جوانان را به تأخير انداخته است، به صراحت مي 
توان گفت كه افزایش سن ازدواج یک مشكل حاّد اجتماعي است 
و به تعبير جامعه شناسان مي توان از آن به عنوان یک » مسئله 

اجتماعي« نام برد.

 * ازدواج می تواند راه حل بسياری از مشكالت رفتاری افراد باشد
* ازدواج راهی برای فرار از مشكالت خانه پدری است

* ازدواج می تواند باعث مسئوليت پذیری در فرد گردد
* اساس ازدواج عشق است

* ازدواج راه كسب استقالل است
* به  خاطر جلب رضایت پدر و مادر واطرافيانم ازدواج می كنم

* به اصرار والدین و به خاطر فشار اطرافيانم ازدواج می كنم
* دوستی های قبل از ازدواج ، الزمه یک ازدواج موفق است

* باید با كسی ازدواج كنم كه از همه نظر كامل باشد
* بعد از ازدواج می توانم همسرم را تغيير دهم

* برای ازدواج بایستی امكانات یک زندگی كامل فراهم باشد
 * مهم این است كه فرد ازدواج كند بقيه مسائل خود حل خواهد شد.

* یک ازدواج هر چند نا موفق بهتر از مجرد ماندن است
* ازدواج می كنم اگر بد بود طالق می گيرم

 * اگر تنها با فرد مورد نظر ازدواج كنم خوشبخت می شوم و الغير
* با ازدواج می توان اشخاص را تغيير داد

* پدر و مادرها نباید در تصميم وانتخاب فرزندشان برای ازدواج 
دخالت كنند.

* زن و شوهر بایستی در همه مسایل اتفاق نظر داشته باشند
* ابتدا ازدواج می كنيم بعد عشق خودش بوجود می آید

* همسر ایده ال من تمام خواسته های مرا برآورده خواهد كرد
* اگر مجذوب و شيفته فردی باشيم ، این به این معنی است 

كه می توانيم زوج بی نظيری باشيم
 * دختر و پسر هر چه بيشتر شبيه هم باشند بعدا كسالت آور می شوند

بـاورهـای غلـط در ازدواج :

ازدواج مثل پازلی دو تكه است ، تنها مشكل این است  كه احتمال دارد لبه های دو تكه 
خشن و ناهماهنگ باشند و با یكدیگر خوب جفت نشوند . انسان موجودی احساساتی است و 
 بيشتر از عقل ، احساس به او حكم می كند . او رفتارهای مسالمت جویانه یانه نشان می دهد 
 و اميدوار است خشونت ها و مالیمات به مرور زمان از ميان بروند . ازدواج سفری است كه می تواند 
زوجين را به افرادی بهتر تبدیل كند در طول این سفر باید مسئوليت پذیر بود ، سخت كار 
كرد و از درد و رنج احتمالی نهراسيد . اگر هر دو جوان با چشمان باز ، انتظارات واقع بينانه و 

نگرش درست ، ازدواج كنيد  زندگی موفق و شادی خواهيد داشت . 
پيامبر اكرم ) ص ( فرمودند :

 در اسالم هيچ بنایی ساخته نشده ، كه نزد خدای عزو جل محبوب تر و ارجمند تر  از ازدواج باشد
خالق هستی انسان را آفرید و جهان را برای او قرارداد  و او را در دو راهی زیبایی و زشتی، 
حق و باطل، رستگاری و گمراهی قدرت انتخاب داد  تا آزادانه و بدون هيچ اكراه و اجباری  

دست به انتخاب بزند و مسير زندگی اش را مشخص كند .
ازدواج از فرآیند هاي بسيار با اهميت در تمام ادیان ، به خصوص دین مبين اسالم محسوب 
مي شود . مقوله جفت بودن وزوج بودن در تمام پدیده هاي آفرینش وجوددارد. در ازدواج ، 

زوجين مي پذیرند كه در قبال زندگي خانوادگي مشترک تعهداتي را بپذیرند . 
همه مكاتب و ادیان الهی به ویژه دین مبين اسالم، ازدواج و تشكيل خانواده را توصيه نموده اند. ازدواج 
 به زن و مردآرامش می بخشد و آنان را از انحراف و رفتارهای جنسی پرخطر و غير اخالقی باز می دارد. 
انتخاب همسر از مهمترین تصميمات فرد در زندگی است، زیرا می تواند آینده فرد را رقم 
بزند. تشكيل خانواده سالم، متعادل و پایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفكر منطقی و 
تالش و كوشش نيازمند است. جوان می بایستی بر اساس معيارهای اصولی، منطقی همسر 
آینده خود را شناسایی و انتخاب نماید و آنگاه به انجام پيوند زناشویی اقدام كند. بصورت كلی 
اصالت خانوادگی به عنوان اساسی ترین معيار انتخاب همسر شناخته می شود. ایمان، اخالق 
نيكو و روان سالم، و تناسب زوجين در ویژگيهای ظاهری، سنی، تحصيلی، فرهنگی، تربيتی 
و اعتقادی از موارد اساسی در انتخاب همسر است.  ازدواج فواید و فلسفه های متعددی دارد، 
كه از جمله فواید این امر مقدس اجرای دستور الهی ، انس و مودت ، عفت و مصونيت از 
گناه ، توليد و تكثير و ... می باشد. و از جمله فلسفه های آن می توان به تكميل ، تسكين 
و توليدمثل اشاره نمود. ازدواج باید در زمان مناسب انجام پذیرد. یعنی زمانی كه فرد از نظر 
روانی ، عقلی ، فكری ، اجتماعی و ... به سن بلوغ رسيده باشد. جوان قبل از تصميم گرفتن به 
ازدواج باید معيارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسالم را مد نظر قرار داده و همچنين شناخت 
كافی از آداب و شرایط خواستگاری داشته باشد تا زندگی موفقی داشته باشد. هر جوانی طبعاً 
به تشكيل خانواده و زندگی زناشویی عالقه دارد. اما متأسفانه مشكالتی سر راه ازدواج جوانان 
امروز مشاهده می شود ، كه یا ساخته ی افكار و عقاید خود افراد است و یا حقيقی است. از 
موانعي كه در سرراه ازدواج جوانان است  ، ميتوان  به خرج ها و تشریفات اضافی در مراسم عقد 
و عروسی ، باال رفتن مهریه ها، جهيزیه های مفصل و.....اشاره نمود . توكل بر خداوند ، اصالح 
 فرهنگ جامعه ، و پرهيز از سخت گيری ها و كاهش توقعات بی جا از جمله راه حل های 

این مشكالت می باشد. ازدواج تنها راه مشروع و سا لم تشكيل خانواده است. 
  انسان در زندگی مرتب با شرایط انتخاب روبروست .)مثل انتخاب محل زندگی ،شغل،رشته 

دانشگاهی و ...(
بعضی انتخاب ها مهم ، با اهميت و سرنوشت ساز می باشند . بعضی انتخاب ها هزینه بر و 

غير قابل جبران و یا به سختی قابل جبرانند.
یكی از مهم ترین انتخاب های انسان در طول زندگی  انتخاب همسرمی باشد  كه تنها 

انتخابی است  كه در خلقت در مورد خویشاوندی به ما داده اند 
همچنين  با توجه به اینكه ممكن است :

در زمان انتخاب ممكن است زوجين  از اطالعات و دانستنی های كافی برخوردارنباشند و یا از نظر 
سنی و اجتماعی از تجربه و پختگی برای چنين انتخاب بزرگی كافی برخوردار نباشند . انتخاب 
 اگر مبتنی بر آگاهی و دور اندیشی نباشد می تواند مسير زندگی زوجين را دچار چالش نماید. 

بررسى ازدواج از دیدگاه علمى 
ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشكيل خانواده است . در همه مكاتب و ادیان الهی به ویژه 
دین مبين اسالم ،ازدواج و تشكيل خانواده توصيه شده است . ازدواج به زن و مرد آرامش می 

بخشد و آنان را از انحراف و رفتارهای جنسی پر خطر و غير اخالقی باز می دارد . 
همچنين باید به این امر دقت نمود كه اگر چه مسئله زناشویی و غریزه جنسی یكی از نكات 
مهم در امر ازدواج است ولی ارزش ازدواج به هيچ عنوان به این مسئله محدود نيست . از 
مهمترین آثار ازدواج ایجاد مودت و رحمت بين زوجين است كه پدیده بسيار با ارزشی است 

و در قرآن كریم و آموز های دینی ما مورد تاكيد قرار گرفته است . 
چگونه می توانيد دوستان خوبی برای خانواده همسرتان باشيد 

وقتی مرد و زنی ازدواج می كنند ، در واقع با خانواده همسرشان نيز وصلت می كنند . سعی 
كنيد در اسرع وقت بستگان همسرتان را بشناسيد چون هر یک از آنها ایده ، توقع ، قانون و 

الگوی متفاوتی برای  خود دارند . 
توصيه های زیر می تواند اضطراب و مشكالت بالقوه را در ارتباط با بستگان همسر بكاهد : 

* درباره نظرات و خواسته های والدینتان بدون بحث و جدل ، گفتگو كنيد . 
* نظرات و احساس والدین همسرتان را درباره ازدواج تان تجزیه و تحليل كنيد . 

* به مواردی كه می توانند بين شما و خانواده همسرتان اختالف بيندازد ، نگاهی بيندازید 
* درباره اینكه هر چند وقت یكبار باید خانواده همسرتان را ببينيد ، گفتگو كنيد . 

* احساس تان را درباره زندگی  با والدین  خود یا همسرتان به زبان آ ورید 
* نظرتان درباره كمک های پس از ازدواج والدینتان چيست 

* تفاوت دیدگاه شما با خانواده همسرتان درباره نگهداری و تربيت كودكان ، پخت و پز ، 
خانه داری و ... چگونه است 

* اگر مجبورید با خانواده همسرتان زندگی كنيد ، حد و مرزهای روشن 
جسمی ، عاطفی ، روانی و اجتماعی مورد نظرتان را تعيين كنيد . 

 باید ضمن احترام به والدین خود و همسرتان ، از هر گونه مداخله ای كه می تواند 
سبب بوجود آمدن مشكالت بعدی شود پرهيز كنيد . 

راه و رسم ازدواج شاد و پایدار

سن ازدواج



موانع اقتصادی و تنگدستی 
روشن است که چنانچه فردی واقعاً فقیر مطلق بوده و قادر به تأمین نفقه نیست، عذر او برای 
به تأخیرانداختن ازدواج موجه است و قرآن در این خصوص امر به عفت  ورزی نموده است 
اما واقعیت این است که چنین وضعیتی در موارد کمتری وجود دارد وگاهي اظهار عجز و 
ناتوانی ها به معیارهایی متوقعانه باز میگردند. در نتیجه ما  اغلب دچار فقر و تنگدستی ناتوا 
ن کننده نیستیم، بلکه ترس از فقر و تنگدستی در ما موج میزند و این دو موضوع کاماًل 
متمایز ومتفاوت از یکدیگر هستند. باید به خاطر داشته باشیم که خداوند وعده داده است 
که اگر در راه ازدواج دچار فقر هستید، من شما را بی نیاز خواهم ساخت و محال است که 
خداوند خلف وعده نماید. جالب تر آنکه پیامبر گرامی، ازدواج را به عنوان یکی از عوامل 
ثروتمندی و گشایش روزی برشمرده است؛ آنجا که میفرماید: »ازدواج کنید، به درستی که 
این کار روزی  شما را بیشتر می کند « و در روایت دیگری میفرماید » ازدواج کنید، زیرا 
زنان برای شما ثروت می آورند «  البته معنای روایت وسیعتر از این است و خداوند اسبابی 
 معنوی و غیبی را برای ازدواج مؤمنین گسیل می دارد و فرد را بی یاور نخواهد گذاشت

موانع اجتماعی
مهریه به عنوان هدیه ای است که مرد برای زن درنظر می گیرد و نه بهای زن به عنوان یک »کاال«. 
 متأسفانه گاهی جلسات تعیین مهریه، به یک جلسة چانه زنی برای تعیین قیمت کاال مبّدل می شود 
و همین امر مایة توهین نسبت به مقام زن خواهد بود در دین اسالم بر پرداخت مهریه 
تأکید شده است تا بر شأن و مقام زن تاکید شود اما برترین زنان، کم مهریه ترین آنان 
،مهریه  به زن  احترام  برای  توصیه می شود که مرد  اینست که  معرفی شده است جالب 
مناسبی را در نظر بگیرد و زن پس از حصول اطمینان از شکل گیری مهر و محبت بیشتر 
بخشی از آن را ببخشد و خداوند آن را برای مرد حالل و گوارا میشمرد. دو باور غلط در 
ذهن بعضی شکل گرفته :» مهریة سنگین نشانة ارزشمندی زن خواهد بود! « و » مهریة 
سنگین عاملی برای مهار بدرفتاری مرد یا هوسبازی او خواهد بود! «. این باورها نادرست 
به  آورد؛  فراهم  مردان  در  را  توزی  کینه  مایه  تواند  می  سنگین  مهریه  برعکس،  هستند. 
ویژه اگر در توانش نباشد که آن را بپردازد، همیشه احساس می کند که یک اهرم فشار 
های  مهریه  به  توصیه  راند.  می  پیش  به  را  او  مشترک  زندگی  در  محبت  اهرم  جای   به 
بسیار ناچیز نیزممکن است برای برخی نگران کننده باشد که البته بهتر است در این زمینه 
میانه روی اتخاذ شود. الزم به ذکراست که غلودر مطالبه مهریه در فرهنگ اسالمی نهی شده 
است. اگر مردی ارزشمند است و به او اطمینان باالیی دارید، همین امر به عنوان ضامن 
پایداری ازدواج محسوب میشود و بهتر است دربارة او سختگیری نکنید و اگر نمی توانید 
 اطمینان پیدا کنید، افزایش در میزان مهریه هم نخواهد توانست چنین اطمینانی را فراهم آورد

تشریفات زاید
چندین  مخارج  از  گاه  که  است  نابجا  تشریفات  وجود  ازدواج  جّدی  موانع  از  دیگر  یکی 
برگزاری مجالس هر چه ساده  با  تر و بیشتر است میتوان  سال زندگی زناشویی سنگین 
همین  گاهی  کرد.  عبور  ندارد،  مشترک  زندگی  برای  ثمرهای  که  گذار  مرحلة  این  از  تر 
مرحله چنان پر اهمیت می شود که تنشها و اختالف نظرهای شدیدی را برای یک عمر 
افراد جامعه  اغلب   . آن میشود  فروپاشی  به  منجر  یا  بر جای می گذارد  زندگی مشترک 
گویا  ،اما  است  نامعقول  و  ناروا  عروسی  شب  در  ولخرجی  فرهنگ  این  که  دارند  اذعان 
این در حالی است   . آنها رسوا نشوند   ، از اصالح فرهنگ جامعه  همه منتظرهستند پس 
 که فرهنگ جامعه در دستان هر یک از ما است و باید اصالح کار را از خود آغاز کنیم . 

رسول گرامی ) صلی اهلل ( میفرمایند : »پر برکت ترین ازدواج ،کم هزینه ترین آنهاست «
تجمل گرایی در جهیزیه

برخی از دختران در اندیشة تهیه جهیزیة مفصل و اسباب با برندهای تجاری مشهور، برای 
سالیان متمادی پذیرش خواستگاران را به تعویق می اندازند. در مقابل برخی پسران نیز غرق 
در این اندیشه هستند که باید وسایل زندگی مشترک، از بهترین ومشهورترین آن فراهم گردد 

تا بتوان به ازدواج و خواستگاری  اقدام کرد. امام صادق فرمودند: » پیامبر خدا فاطمه را در 
حالی به خانه علی فرستاد که پوشش آن بانو، یک چادر بود و بسترش پوست یک قوچ و 

بالینش چرمی پرشده با رشته های تابیده از الیاف  نخل «
موانع شخصی

برخی از دختران و پسران ادامة تحصیل را بهانه ای برای به تأخیرانداختن ازدواج می دانند. 
البته تعداد زیادی از دانشجویان که به ازدواج نیاز دارند، یا به شّدت تحت فشار غریزه جنسی 
قرار دارند، بدون ازدواج هم درگیر افکار و تمایالت خاصی هستند که به نوبة خود مانع از 
تمرکز برای پرداختن به تحصیل است و گاهی نیز آنها را به انحرافات و مفاسد اخالقی وا می 
دارد. این افراد گاهی نشاط  وشادابی الزم را برای زندگی مشترک در سنین باال نخواهند 
داشت  در بیشتر موارد می توان ازدواج را در مرحله عقد نگاه داشت و همین امر می تواند 
برای جوان آرامش روانی کامل را فراهم آورد و نیازجنسی را به طور نسبی تامین کند تا پس 
از حصول فرصت، مراحل را کامل و ازدواج کند. در این صورت دختر در خانه پدر خود می 
ماند و مخارجش بر عهده پدر است یا به همراه پسر دانشجو در خوابگاه متأهلی، موقتا زندگی 
می کند تا بعدا وارد زندگی رسمی خود شود. دراین صورت، با ایجاد آرامش در فرد، امکان 
بهره برداری بیشتر علمی وتحصیلی در وي فراهم و برای برگزاری مراسم ازدواج در یک فرصت 

مناسب و با فاصله مناسب از مقاطع حساس مانند ایام آزمون ها برگزار خواهد شد . 
کسب مدرک برای افزایش شانس

 ازدواج گاهی پسرها یا دخترها در تالش اند تا از طریق به تأخیر انداختن ازدواج، هنگامی که 
تمام شرایط آن مهیا است و کسب مدرک سطوح تحصیلی باالتر، به موقعیت ازدواج مناسبتر 
دست یابند. اما متأسفانه گاهی این مسأله دقیقاً جریان معکوسي را پدید می آورد و کسب 
مدارج عالی تر، شانس ازدواج را کاهش می دهد. افزایش سن نیز به عنوان دومین عامل، 
شانس ازدواج این افراد را کاهش می دهد. این امر به ویژه برای دخترانی صادق است که در 

انتظارمناسبترین فرصت ممکن هستند و به صورت 
مکرر، فرصت های نسبتاً مناسب پیش رو را از بین 

می برند.
خدمت سربازی

ازدواج  برای  روی جوانان  پیش  موانع  از  دیگر  یکی 
، خدمت نظام وظیفه است که تنها در صورتی که 
از  تواند  ازدواج نمی کند، می  به  نیاز  پسر احساس 
آن عبور کند و ازدواج را به بعد از آن موکول نماید، 
،خدمت  است  فراهم  ازدواج  شرایط  سایر  اگر  اما 
  . گردد  محسوب  جدی  مانعی  نمیتواند   سربازی 
متزلزل  را  خودشان  وضعیت  است  ممکن  برخی 
ونامعلوم ارزیابی کنند، ولی بهتر است این مسأله را با 
خانوادة دختر مطرح کنند تا آنها تصمیم گیری کنند. 
تعداد زیادی ازخانواده های دختران، سربازی را مانع 
مهمي محسوب نکرده، بلکه اصالت و هدفمند بودن 
ازدواج هم  .  در خصوص  دانند  را مهم مي  پسران 

میتوان در مرتبه نخست دختر مورد نظر را عقد و مراسم عروسی و آغاز زندگی 
مشترک را به بعداز اتمام دوره خدمت سربازی واگذار کرد. البته این نکته را هم 
باید در نظر گرفت که طی دوران سربازی، تخفیف های خوبی را برای متاهلین 
در نظرگرفته اند، ازقبیل خدمت در بعضی از ارگا نها و یا در شهر خود و امثال آن 

مسکن
برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود:

1-  در صورت امکان در منزل والدین سکنی گزینند. 2- می توانند زندگی مشترک را با 
منزلی هر چند کوچک در محله هایی ارزا نتر شروع کرده و سپس در فکر ارتقای آن باشند.

فقدان اشتغال 
برخی از جوانان با توقعات روزافزون خود پیوسته در انتظار مشاغلی آزاد با درآمد باال یا مشاغل 
اداری و دولتی هستند. این قبیل افکار مانع از آن خواهد بود که آنها به مشاغلی با درآمد 
پایین یا متوسط هر چند به صورت موقت سازگار شوند تا به تدریج به موقعیت ها و فرصتهای 
مناسبتری دست یابند. در چنین شرایطی ارجح است، به جای هدر دادن زمان، به مشاغل 

ساده و عمومی تراشتغال پیدا کرده و آن را مایة سرشکستگی خود قلمداد ننمایند. 
 چنا نکه معصوم می فرمایند: » خداوند متعال، آدم فارغ و بیکار را که زیاد میخوابد دوست ندارد «

 موانع عاطفی
سکونت  از  ترس  همچون  گردد؛  بازمی  هیجانی  عواملی  به  نیز  ازدواج  موانع  برخی   
برخی  اگر  است.  دشوار  دختران  برخی  برای  که  خانواده  از  شدن  دور  شهردیگر،  در 
توانید  می  بگذرید،   آنها  از  توانید  نمی  که  دارد  اهمیت  یتان  برا  اندازه  آن  تا  شروط 
در  حتی  وی،  پذیرش  از  پس  و  کنید  بیان  خود  مطلوب  فرد  برای  را  خودتان  شرایط 
آن سرپیچی کرد. از  نتوان  تا  کنید  ثبت  عقد  عنوان شروط ضمن  به  را  آن  لزوم  صورت 
دهد  نمی  اجازه  که  است  چنان  مرد  جنس  که  است  معنی  بی  کاماًل  امر  این   بنابراین، 
چنین و چنان کنید. هم مردان و هم زنان دارای عقاید و باورهای متعددی هستد که از یک 

فرد به فرد دیگر متفاوت است 
موانع شناختی

برخی از موانع، ناشی از تر سهای نابجایی هستند که دختر یا پسر را نسبت به ازدواج بدبین ساخته و 
 عاملی برای گریز از ازدواج تلقی می شوند. بدبینی نسبت به جنس مقابل و مانند آن نمونه افکار تعمیم 
 یافته ای هستند که توسط یک فرد شکست خورده به جامعه تزریق شده و جوانان را نسبت به ازدواج 
 دلسرد می سازد، ولی فقط کافی است به این بیاندیشیم که آیا تمام خانواده ها شکست خورده هستند؟

موانـع ترویـج ازدواج

شنــاخت هـای ضــروری پیــش از ازدواج
از مسایل ضروری  ازدواج به دستهای  پیشنیازهای 
اطالق میگردد که بدون وجود هر یک از آنها،فرد واجد 
شرایط کافی و الزم برای احراز مقام همسری نیست 
 و صالحیت ورود به زندگی مشترک را ندارد و صرف 
نظر از آنکه با چه فردی ازدواج کند، خود مایه ایجاد 
تنش و از بین بردن پایداری بنیاد خانواده خواهد بود.

خودشناسی
یکی از پیشنیازهای مهم  ازدواج، تحقق آگاهی و 
شناخت نسبی نسبت به ابعاد گوناگون خودمان است. 
عدم شناخت خود بنا به دالیل گوناگون، با افزایش 
پایدار  ازدواج  از تحقق یک  خطرپذیری اغلب مانع 
با میزان رضایتمندی متناسب به شمار میآید؛ برای 
مثال، افرادی که شناختی اندک نسبت به خویش 
دارند،نقاط ضعف خود را نمیشناسند و هرگز نمیتوانند 
فردمتناسب با خود را نیز شناسایی نمایند. آنها درصدد 
درمان خصوصیات نامناسب خود برنخواهند آمد. این 
قبیل افراد آماده ازدواج نیستند. ما در این بخش به 
 برخی از مهمترین ابعاد شناخت خویش اشاره میکنیم

شناخت ظاهر خود
ظاهر من چگونه است؟

آراستگی لباس تا چه اندازه برای من اهمیت دارد؟

معموال از چه پوششی استفاده میکنم و باور من دراین 
خصوص چیست؟

شناخت احساسات و عواطف خود
آیا من حساس و زودرنج هستم؟

از شکست عصبانی میشوم!
من زودتر از دیگران به احساس انزجار و تنفر ازفرد 

دیگر میرسم.
من به والدینم وابسته هستم!

شناخت نسبت به وضعیت ُخلق و خوی خود
توانایی نه گفتن به دیگران را ندارم و به همین دلیل با 

تعهدات زیادی روبه رو میشوم!
آیا موفقیت همسرم میتواند احساس شکست رادر من 

ایجاد نماید؟
 آیا دارایی همسرم باعث میشود تا من احساس حقارت کنم؟
 من روحیه رقابتجویی و شکست دادن دیگران را دارم؟
شناخت نسبت به میزان مسئولیت پذیری خود
 آیا تا به حال برای خرید مایحتاج خانه به مادرم کمک کرده ام؟

حوصله شستن ظروف و پختن غذا ندارم!
آیا به تعهدات خودم پایبند و مقید بوده ام؟

آیا تاکنون مسئولیتی داشته ام؟
من وقتی مسئولیتی را پذیرفتم چگونه رفتار میکنم؟

شناخت حساسیتها و نقاط ضعف و قّوت خود
 نمی توانم زود طرف مقابل را به خاطر خطاهایش ببخشم!

من فردی لجباز هستم!
عالقه مندم تا مسایل را خیلی خشک و منطقی ببینم 

و حّل کنم!
 من فردی باگذشتم و با دوستانم درگیری خاصی نداشته ام!
من خیلی مهربان و دلسوزم و نمی توانم بخش دیگری 

را تحمل کنم!
شناخت نحوه ارتباط خود با سایرین

ارتباط من با دیگران دچار برخی مشکالت است
و من نمی توانم از حقوق خودم دفاع کنم!

بیش از اندازه شوخی می کنم.
معموالً در خصوص یک موضوع بدون سنجش عالقة 

مخاطب به کار خودم ادامه می دهم؟
شناخت عالیق و سلیقه های خود

 من از تفریحات و مسافرتهای دستجمعی خوشم نمی آید!
 من حوصله نشستن در میهمانی های طوالنی را ندارم!
من دوست ندارم در حضور جمع دربارة موضوعات 

شخصی من گفتگو شود!
روزانه  و  نشده  فوتبال خسته  مسابقات  تماشای  از 

چندین ساعت بابت آن وقت صرف می کنم!

دوست دارم میزکارم همیشه منظم باشد
 کمد لبا سهای من همیشه بهم ریخته و نامنظم است و....

من استعداد یادگیری هر نوع کاری دادم
 من همیشه درکارهای جمعی بر دوستانم تقدم پیدا می کنم.
 من برای خود آینده درخشانی را پیشبینی می کنم و....

آگاهی از توانایی و استعدادهای خود
من در چه زمینه هایی مهارت دارم؟

از پختن غذا متنفرم و حاضر نیستم آن را یاد بگیرم!
من حافظه خوبی ندارم و فراموشکار هستم!
آگاهی از ارزشها و فرهنگ شخصی خویش
میزان پایبندی من به مذهب چقدر است؟

اهداف اساسی من در زندگی چه چیزی هستند؟
من نسبت به حجاب مقید هستم!

برای من محرم و نامحرم اهمیت خاصی دارد!
چه مواردی به عنوان خط قرمزهای من در زمینه 

مذهب وجود دارد؟
در واقع، شناسایی این ویژگیها به ما کمک می کند تا 
نقاط منفی شخصیتی و رفتاری خود را اصالح کنیم و 
همسری متناسب با خودمان را انتخاب کنیم. بنابراین 
هر اندازه که به شناخت خویش  نایل شوید، زندگی 

زناشویی آرا متری خواهید داشت.

ازدواج  برای  آیا  ببینید  تا  به شما کمک می کند  این چک لیست 
آمادگی دارید . کدام یک از این موارد جزء ویژگیهای شماست ؟ 

 بالغ : نه سخت گیر و نه فرمان بردار 
مسئولیت پذیر : توانایی تصمیم گیری و پذیرش نتایج آن 

خود کفا از نظر مالی : داشتن بودجه مناسب برای عروسی و آغاز 
زندگی و اداره زندگی 

کاری : منتظر دستور کسی نمی شود و کارش را انجام می دهد 

برقراری  مناسب  مهارتهای   : شفاهی  ارتباط  برقراری  در  توانا 
ارتباط و گفتگو در باره ایده ها 

خود کفا ازنظر عاطفی : از نظر عاطفی به کسی وابسته نیست 
اعتماد به نفس : نه متکبر است نه اعتماد به نفس پایین دارد 

دارای توانایی کمک کردن و کمک گرفتن : خود خواه نیست و 
بیش از اندازه کمک نمی گیرد 

مراقب : خونگرم و مهربان و دلسوز 
انعطاف پذیر : مشتاق تغییر و تحول و  رشد 

پایدار از نظر عاطفی : خوش بین و شاد 
 مدیر : تدبیر و صرف وقت مناسب برای برقراری و استحکام روابط  خانوادگی 
 نکات کلیدی در نتیجه گیری و تصمیم گیری: بهترین تصمیم گیری 

زمانی است که شما دور از احساسات و اضطراب باشید تا تصمیم 
گیری در کنار تفکر و مشورت و آرامش و در مدت زمانی مناسب ،  
انجام گیرد. بنابراین اصرار و عجله زیاد طرف مقابل یا خانواده ها نباید 
مانع از تحقیق، تفکر و ارزیابی شود. تصمیم گیری را جدی بگیرید و 
احساسی عمل نکنید. اما بیش از اندازه هم وسواس به خرج ندهید. 

نترسید و توکل کنید. پس، دقت آری اما وسواس نه .
در دوران خواستگاری و مخصوصاٌ در هنگام تصمیم گیری باید بین 
شما و شخص مقابل تفاهم باشد و بعد از آن توافق. اگر در این مدت 
میان شما انس و الفت ایجاد شده، این قضیه را ریشه یابی کنید تا 
یقین پیدا کنید این انس و الفت دلبستگی ظاهری و غیر منطقی 
مثاٌل: به خاطر حس ترحم، زیبایی ظاهری، شباهت ظاهری )به یکی 

از افراد مورد عالقه( و یا موقعیت اجتماعی، مالی، و ... شخص نباشد. 
سعی کنید تصمیمتان با اعتقاد قلبی و قاطع باشد و به درستی آن 
به طرف  آینده  زندگی  در  این صورت  در  زیرا  باشید  داشته  یقین 
مقابلتان بیشتر اطمینان می کنید و برداشت مثبت تری از زندگی 

خواهید داشت.
تربیت  یک  انتخاب  فرد،  یک  انتخاب  باشیدکه  داشته  یاد  به 
 خانوادگی، فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات و باور، برای همیشه است .
هرگز فکر نکنید که با انتخاب هر کس، می توانید از شرایط نامناسب 
موجود فرار کنید. در این صورت مطمئن باشید که با دست خود، 
تان  خانواده  نظر  گرفتن  نظر  در  با  اید.  انداخته  دام  به  را   خود 

ضمن اطمینان بیشتر از حمایت آنها برخوردار خواهید بود.

آیا برای ازدواج کردن آماد ه اید ؟



زندگی کردن مهارتهایی را می طلبد که اندوختن آنها 
هیچ گاه پایانی ندارد و آموختن آنها تنها با زندگی در 
دنیای واقعی ممکن است. زندگي هر انساني پر از فراز 
و نشیب است. هیچ روزي مانند روز قبل نیست و هر 
روز مسایل و موضوعات جدیدي در زندگي انسان رخ 
جوامع  در  تحوالت  و  تغییر  سرعت  هرچه  مي دهد. 
افزایش مي یابد براي این که بتوانیم سختي هاي زندگي 
را که بنا به ماهیت انساني و ساختار زندگي اجتماعي 
مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آنها هستیم پشت 
سر بگذاریم، نیاز به حمایت هاي اجتماعي داریم و یکي 
از مهمترین این حمایتها، همدلي است.  همدلي نوع 
به  است.  دیگري  دیدگاه  به  داشتن  توجه  از  خاصي 
این معنا که “فرد از طریق ادراك واکنش هاي عاطفي 
مي دهد  نشان  خود  از  عاطفي  واکنش هایي  دیگران، 
که به آن همدلي مي گویند.” در ذهن خود لحظه اي 
را تصور کنید، که با کوله باري از غم در کنار دوستي 
با هم چاي مي  نوشید. دوست  صمیمي نشسته   اید و 
شما با دقت به سخنان شما گوش مي  دهد. براي بهتر 
فهمیدن آنچه شما مي گوئید سؤالي مي پرسد و به شما 
این احساس را منتقل مي کند، که حرف شما را مي فهمد 
و مي تواند بسیاري از مسایل را که شاید مخالف با عقاید 
و احساسات او است بپذیرد و مهم تر از همه این که 
شما را دوست دارد. پس از سپري شدن این زمان 2 
الي 3 ساعته و شاید کمتر شما چه احساسي دارید؟ 
آیا احساس نمي کنید که سبك تر شده اید؟ آیا احساس 
نمي کنید که آرامتر شده  اید؟ و چه بسا در حین این 
گفتگوي دوستانه خود بتوانید راه حلي براي مشکل تان 

پیدا کنید. 
راههاي رسيدن به همدلي

1-درك چارچوب ذهني ديگران

شرایط  مجموعه  شامل  کسي،  هر  ذهني  چارچوب 
زمینه هاي  در  ریشه  که  است  فردي  به  منحصر 
خانوادگي، تربیتي، استعدادهاي طبیعي و شخصیت او 
دارد. در نتیجه استنباط و احساس هر فرد بر حسب نوع 
ارزیابي او از وقایع مختلف، متفاوت است. . هرگاه بتوانیم 
چارچوب ذهني دیگران را بشناسیم و بدانیم چه چیزي 
برایشان اهمیت دارد، با برآوردن انتظاراتشان به سهولت 
مي توانیم با آنها رابطه اي گرم و صمیمي ایجاد کرده و 
در آنها نفوذ کنیم. براي شناخت چارچوب هاي ذهني 
افراد مختلف باید از سوابق زندگي و تجربیات گذشته 
آنها اطالعاتي به دست آورد، از نقاط ضعف، حساسیت ها 
و گرایش هاي آنها آگاه شد و سپس مسایل را از دریچه 
چشم آنها دید. در چنین شرایطي به طور ناخودآگاه خود 
را با فرد دیگر بسیار صمیمي و یکسان حس مي کنیم. 
با یکدیکر  ارتباط ما  هر چه این تقارن بیشتر باشد، 
موفق تر و توان همدلي کردن ما با دیگران بیشتر است. 
به هر تقدیر، همرنگي و انطباق چارچوب هاي ذهني دو 
نفر، نقطه ي عطف یك رابطه موثر و مفید بین آنها بوده 

و مفهوم واقعي تفاهم، توافق و همدلي است.
2 -كنترل احساسات و هيجانات: 

تسلط  همدلي  به  دستیابي  در  بنایي  زیر  عوامل  از 
روابط  برقراري  براي  است.  احساسات  و  هیجانات  بر 
همدالنه نیاز داریم احساسات خود را بشناسیم و کنترل 
تکانش هایمان را در دست بگیریم و اجازه ندهیم پریشاني 
مهارت  اگر شما   . کند.  را خدشه دار  ما  تفکر  خاطر، 
کنترل احساسات و هیجانات خود را نداشته باشید؛ 
با  که  احساسي   و  رفتاري  فکري،  تفاوت هاي  به دلیل 
یکدیگر دارید ممکن است عصباني شوید و این احساس 
ناخوشایند را به وي نیز منتقل نمایید انتقال احساسات 
منفي به دیگران و عدم کنترل هیجان ها از مهمترین 

عوامل تخریب روابط همدالنه است. ))هر چه قدر بر 
عالیم ارسالي خود به دیگران کنترل بیشتري داشته 
 باشیم در روابط بین فردي خود موفق تر خواهیم بود((

3 -مهارت گوش دادن فعال:
یکي دیگر از ابزارهاي مهم رسیدن به همدلي، گوش 
دادن و شنیدن صحبتهاي طرف مقابل است. براي کسب 
اطالعات خوب و سودمند، تنها شنیدن سخنان دیگران 
کافي نیست. آنچه به حساب مي آید کیفیت گوش دادن 
است. واکنش هاي شما به هنگام گوش کردن، سؤاالتي 
که مطرح مي کنید و حاالت و حرکات شما همگي در 

دقیق شنیدن موثر هستند. 
روش های موثر برای گوش دادن فعال :

1.به فرد مقابل توجه كنيد ؛ 
به فردی که  را نشان دهید  اینکه توجه خود  برای 
 صحبت می کند ,نگاه کنید ,اما خیره نشوید از واژه ها 
و اصواتی که نشانه ی  توجه هستند مثل بله ، آهان 

کمی به طرف گوینده متمایل شوید ، حالت بدنی 
آسوده به خود بگیرید ، بیش از حد تکان نخورده و 

جنب و جوش نکنید .
نشانه های غیرکالمی به شیوه ای ظریف تکرار کنید 
مثال اگر خندید شما لبخند بزنید با انعکاس محتوا و 

احساسات گوینده را به ادمه صحبت تشویق کنید
کمتر صحبت کنید تا بتوانید بهتر گوش کنید

2 - سوال كنيد . سوال عالوه بر اینکه روش خوبی 
برای جمع آوری اطالعات است ، به گوینده نیز نشان 

می دهد که شما به حرف های او گوش می دهید .
3- بازخورد داده ، با عباراتی ديگر بازگو كرده و 

خالصه نماييد 
بازخورد دادن به این معنی است که هنگام صحبت 
با کسی گاهی سعی کنید برداشت خود از گفته های 

وی را بازگو کنید
4 - از توصيه های زير استفاده كنيد :

بروید  پیش  موضوع صحبت  با  مرتبط 
اجازه دهید صحبت گوینده تمام شود 

و  بگویید  وضوح  به  کنید  بیان  خواهید  می  آنچه 
هنگام بازخورد از ضمیر من استفاده کنید. 

به جنبه های مثبت موضوع و فرد اشاره کنید و تا حد 
امکان نصیحت نکنید

از تعمیم دادن بیش از حد بپرهیزید و از واژه هایی 
مانند » همیشه « و » هرگز « کمتر استفاده کنید .

با تو پيمان مي بندم:
خواه با آنچه مي گویي موافق باشم یا نباشم، به حق تو 
در مورد ابراز آن احترام بگذارم و بکوشم تا قضایا را از 
دیدگاه تو ببینم و درك کنم. این کار مرا یاري مي کند 
 تا نظرات خود را نیز به طور موثري به تو انتقال دهم.

همدلی چیست ؟ 

کاریکاتـورازدواج
10 اشتباه در فرايند آشنايي :

1- سؤاالت کافي نمي پرسیم.چون فکر می کنیم 
 الف ( پرسیدن سؤال جنبه هاي عاشقانه ي ارتباط را مخدوش مي سازد.

 ب ( نمي خواهیم جواب سؤالهاي خود را بدانیم.
پرسیده شود. نیز همان سؤاالت  ما  از  متقابالً  ترسیم  ( مي   ج 
2-  نشانه هاي هشدار دهنده مشکالت بالقوه را نادیده مي گیریم.

 الف (  مسایل را کم اهمیت جلوه مي دهیم مثال :
آن قدرها هم خشمگین نیست. 

آن قدرها هم مواد مصرف نمي کند. 
ب ( کارهاي او را توجیه مي کنیم.

شود. مي  عصباني  زود  خاطر  همین  به  داشته،  بدي   کودکي 
چون استرس کاري زیادي دارد فعالً کمي مواد مصرف میکند

ج(  کارهاي او را منطقي جلوه مي دهیم.
او واقعاً باهوش است . حیف است که به کارهاي نامناسب بپردازد . 

اگر کارنمي کند در عوض بسیار مطالعه مي کند.
 او مرد است و مردها به طور طبیعي خیلي به زنهاي دیگر نگاه مي کنند.

د(  مشکالت و مسایل را انکار مي کنیم. 
هیچ کسي تا به حال همانند او مرا دوست نداشته است .

چه کسي گفته که اوخیلي عصباني است؟
 او معتاد نیست فقط بعضي وقتها به طور تفریحي مواد مصرف مي کند.

3 - عجوالنه و زود هنگام، سازش مي کنیم.
الف ( چشم پوشي از باورها و ارزشهاي خود

ب ( دست برداشتن از عالیق و فعالیتهاي خود
ج ( کناره گیري از خانواده و دوستان

4 -تسلیم نیاز جنسی میشویم
5 - تسلیم زرق و برقهای مادی و ظاهری میشویم 

6 - تعهد را مقدم بر تفاهم میدانیم 
 قبل از اینکه متوجه شویم که با او تفاهم داریم و قبل از اینکه 
متوجه شویم که آیا او همسر مناسبی برای ما هست یا نه ، متعهد 

به ازدواج با او میشویم و سریع قول ازدواج میدهیم .
7 - تردیدهای خود را نادیده میگیریم 

8- تفاهم را بر عالقه و محبت مقدم میدانیم
برخی از افراد به نظر میرسد که تفاهم بسیار زیادی با هم دارند و به 
دلیل همین تفاهم به آنها پیشنهاد میشود که با هم ازدواج کنند . 
اما علیرغم تفاهم زیادی که با هم دارند ، عالقه ای به یکدیگر ندارند 

و یا بهتر است بگوییم برای هم جذاب نیستند .
معموال به این افراد توصیه میشود که ازدواج کنند تا پس از ازدواج 
عالقه و محبت بین آنها ایجاد شود الزم است بدانیم این تصور 
اشتباه است . تفاهم در ازدواج الزم است اما کافی نیست. ازدواج 
زمانی موفق خواهد بود که سه عنصر تعهد ، عالقه و تفاهم با هم 

وجود داشته باشد 
9 - باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد.

10 - باور به اینکه پس از ازدواج مشکالت کم می شود.
9 خطاي شناختي قبل از ازدواج :

1 -تفکرهمه یا هیچ :
در این شیوه فرد تمایل دارد واقعیت ها را به صورت مطلق تعبیر 
کند در این حالت فرد به هیچ وجه تعبیرهاي خاکستري را نمي 
پذیرد.افرادي که چنین تفکري دارند همه اموررا به دو طبقه خوب 

یا بد ، سیاه یا سفید ، ممکن یا غیر ممکن تقسیم مي کنند.
2 -بزرگ انگاري یا کوچك انگاري :

به طورمعمول دراین خطاي شناختي ، وقتي شخصي ، خود ، دیگري 
یا یك موقعیت را مورد ارزیابي قرار میدهد ، وجوه منفي را بزرگ 
میکند و وجوه مثبت را کوچك مي شمارد .دراین تحریف شناختي 
فرد بیشتر تمایل دارد به جنبه هاي منفي بپردازد وجنبه هاي مثبت 
 را نادیده بگیرد چنین تفکري به تدریج ناامیدي ، غم و بي انگیزه 

بودن را بر فرد چیره مي کند .
3 -شخصي سازي:

منجر به احساس گناه ،خجالت یا شایسته نبودن میشود.
دراین خطا فرد ،خودرا مسئول حادثه اي میداند که به هیچ وجه 
امکان کنترل آن را نداشته است.دراین نوع از تحریف ، فرد بدون 
 هیچ دلیل ومنطقي ، حوادث ناخوشایند را به خود نسبت مي دهد .

در حالي که بسیاري از مسائل وامور از قدرت کنترل او خارج 
هستند . متاسفانه چنین تفکري در حوزه هاي مختلف مانند ازدواج 

سبب ناکامي هاي بعدي مي گردد.
4 -استدالل هیجاني:

درتعریف شناختي استدالل ، افرادي هستند که با احساس ارزیابي 
مي کنند وبه نتیجه اي مي رسند که ناسالم است .این نحوه تفکر ، 
باعث مي شود دربعضي مواقع اضطراب فرد بدون دلیل زیاد شود ودر 
 مواقعي دیگر شخص از تالش براي مرتب کردن کارها ومسائل دست 
بردارد. در تصمیم گیري سالم مهم این است که شواهدرا بدون پیش 
 داوري بسنجیم تا بتوانیم موقعیت را به بهترین صورت ارزیابي کنیم .

5 - برچسب زدن :
افراد غمگین و افسرده تمایل زیادي دارند که صفت ها والقاب 
 منفي بسیاري را به خود نسبت دهند .آنان گاه خودرا بي عرضه 
وکودن مي دانند یا حادثه کوچکي را بدبختي به حساب مي آورند .
این خطاي شناختي برچسب زدن نام دارد.برچسب زدن شکل 

افراطي تفکر همه یا هیچ است
6 - باید ها واجبارها :

برخي افراد باید ها ونباید هاي بسیاري را براي خود ودیگران به کار 
مي برند هرچند وجود این باید ها ونبایدها تا حدي ایجاد انگیزه 
میکند ولي نمي تواند چیزي را تضمین کند .این افراد انتظار دارند 
اوضاع دقیقا آن طورباشد که آنها مي خواهند .این درحالي است که 

چنین انتظاراتي همیشه محقق نمي شوند .
7 -گرایش به تجرد :

متاسفانه امکان برقراری روابط عاطفی و حتی جنسی در خارج از قالب 
 ازدواج و در چارچوب دوستی های پیش از ازدواج و صمیمیت های 
بی بنیان دوران نوجوانی و جوانی ، میل به مجرد ماندن در جوانان 

را افزایش می دهد .
8 -تجمل گرایی افراطی :

از آنجایی که داشتن مهریه و جهیزیه ی سنگین ، خالف سنت 
پیامبر است بنابراین توصیه میشود که دو طرف و خانواده هایشان 
با ترویج ساده زیستی و دوری از تجمل ، این مانع را تا حد امکان 

مرتفع کنند و ازدواج را به تاخیر نیندازند .
9 - سخت گیري بیش ازحد والدین :

سخت گیري هاي بیش ازحد والدین وبزرگ ترها درباره ازدواج ممکن 
است باعث محروم شدن جوانان ازازدواج وحتي بروز برخي مشکالت 
شود .ازدواج ازنیازهاي طبیعي وفطري است وخانواده از محبوب ترین 
 نهادهاي اجتماعي واسالمي محسوب میشود.سخت گیري هاي 
والدین به ویژه زماني که سلیقه اي باشد سبب به تاخیر افتادن 

ازدواج میشود .

اشتبـاهـات رایــج در ازدواج :

1- مهمترين عاملی كه در تصميم افراد برای 
ازدواج تاثير دارد ؟

الف ( سن ازدواج            ب( سبک زندگی                          
ج ( عواطف                      د ( شغل

2- همه امور را به دو طبقه سياه وسفيد )خوب 
يا بد ( تقسيم بندی كردن مربوط به كدام خطای 

شناختی است ؟
الف ( بزرگ انگاری يا كوچک انگاری                                   

ب ( استدالل هيجانی 
ج ( تفکر همه يا هيچ                                                          

د( برچسب زدن
3- از موانع ازدواج می باشد :

الف ( موانع اقتصادی              ب ( تشريفات زايد                    
ج( تجمل گرايی در جهيزيه          د ( همه موارد 

4- مهريه سنگين می تواند :
 الف ( مانع بد رفتاری مرد و هوسبازی او باشد 

ب ( نشانه ارزشمندی زن خواهد بود
ج ( مايه كينه توزی مرد را فراهم می كند
د ( باعث افزايش مهر و مکحبت می شود 

5- از نظر رسول گرامی اسالم پر بركت ترين 
ازدواج كدام است ؟

الف (كم هزينه ترين آنها        ب( با مهريه كم                         
ج ( با جهيزيه كم                       د ( هيچکدام 
6- كداميک از موارد زير از مصاديق آمادگی 

برای ازدواج نيست ؟
الف ( مسئوليت پذيری    

ب ( خودكفا از نظر عاطفی 
ج ( انعطاف پذيری               

 د ( خودكفا ار نظر مالی 
7-كداميک جزو خطاهای شناختی قبل از 

ازدواج می باشد ؟
الف ( تفکر همه يا هيچ                  
ب ( بزگ انگاری يا كوچک انکاری 

ج ( تجمل گرايی افراطی                    
د ( همه موارد 

8 - كداميک از روشهای موثر برای گوش دادن 
فعال نمی باشد ؟

الف ( به فرد مقابل توجه كنيد        
 ب ( سوال كنيد    

 ج ( به فرد مقابل خيره شويد   
د ( بازخورد دهيد 

راهنمای ارسال سواالت  ابتدا: 
نام و نام خانوادگی -  تیر - نام شهر 
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