
صعود استان بر سكوى اول كاهش تصادفات
ارشد انتظامى استان خبر داد :

هاى  تعاونى  به  ريال  ميليارد   370 اختصاص  با  وزيران  هيئت  گفت:  كار  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
شهرستانى سهام عدالت موافقت كرد. به گزارش مهر، ناطقى از تصويب پرداخت مبلغ 370 ميليارد ريال به 

شركت هاى تعاونى شهرستانى سهام عدالت از سوى هيئت وزيران خبر داد. (ادامه در صفحه 2)

اختصاص بودجه براى ثبت نام
 سهام عدالت كارگران جامانده

8

3

جعفرى : فرزندان انقالب در نبرد 
ديپلماتيك  دفاع كرده اند 

فرمانده كل سپاه در پاسخ به برخى از ابهامات مطرح شده 
پيرامون بيانيه اخير، اظهار كرد: مقاومت ملت ايران، ...

صدقات شما كجا مى روند

معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان  :
 صدقات جمع آورى شده براساس موازين شرعى
 در سرفصل هاي مختلفي از قبيل خدمات درماني، فرهنگي...
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صفحه 7

يادداشت

اى كوير تو بهشت جان من!
* هرم پور

  ديد و بازديدهاى عيد كه تمام شدند فكر نمى كرديم 
اينقدر زود دلمان براى هم تنگ شود. مسافران به شهرهاى 
دور و نزديك برگشتند و يا براى سير و سياحت راهى 
شهرها و استانهاى ديگر شدند، اقوام و خويشان  به خانه 
هايشان برگشتند و ديدارها به همان ماهى و سالى يكبار 
موكول شد. عيب از ما و از زمانه ايست كه اينقدر گرفتارمان 
كرده است وگرنه همه به ديد و بازديدها، عالقه منديم 
و وابسته. مگر نه اينكه امام باقر (ع) فرمودند: «صله رحم 
موجب پاكى اعمال و رشد دارايى و دفع بال و آسانى 

حساب و تأخير اجل مى شود». 
در تعطيالت نوروزى ، گاه سرى به كوچه و خيابان يا 
موزه و مناطق ديدنى شهر مى زدم، چهره هاى شهروندان 
بيرجندى كه  جزو  نام آوران  و صاحب نظران در عرصه هاى 
مختلف بودند برايم بيشتر از هر چيزى خودنمايى مى كرد. 
فنى،   ، علمى  مطرح  هاى  چهره  از  كه  عزيزانى 
حتى  و  اجتماعى  هنرى،  دانشگاهى،   ، پزشكى 
دليلى  هر  به  و  هستند  كشور  مذهبى  و  سياسى 
رسانى  خدمت  به  كشور  از  خارج  يا  داخل  در 
به همنوعان مشغولند  . حس افتخارى توأم  با سربلندى 
خوشحال   . داشتم   نگرانى  با  توأم  افسوسى  و حس 
و  آوران  نام  پرورش  گهواره  اين خطه،  اينكه  از  بودم 
هركجا  حرفه،  و  تخصص  بر  عالوه  كه  بزرگانيست 
، نيكى و مرام و  مطرح شود خراسان جنوبى هستند 
نجابت و صبر و ميهمان نوازيشان نيز همان لحظه به 
خاطر مى آيد و به مذاق مخاطب خوش مى نشيند... و 
افسوس و نگرانى از اينكه خراسان جنوبى با برخوردارى 
از چنين چهره ها و بهره مندى  از ظرفيت هاى انسانى، 
به طور قطع مى بايست خيلى قبل تر از اينها در پله اى 
باالتر از آنچه اين گونه هست قرار مى داشت، كه ندارد 
و بعد از اين چه خواهد شد؟.مرد و زن اين خطه، آنچنان 
عالقه اى به اين خاك نشان داده اند كه بدون شك 
هركجاى دنيا كه حضور داشته باشند باز خود را اينجايى 

مى دانند .   ( ادامه در صفحه 2 )

خاندان محترم آيتى
جناب آقاى دكتر محسن آيتى
با نهايت تاسف و تالم درگذشت والده مكرمه تان 

در مشهد مقدس را صميمانه تسليت و تعزيت عرض نموده
 براى آن مرحومه آمرزش الهى و براى جناب عالى و خاندان محترم

 صبر و سالمتى آرزومنديم.

سبحان كاظمى و فرزندان

جناب آقاى حاج ابوالفضل نوفرستى 
مدير محترم حج و زيارت استان خراسان جنوبى

انتخاب مديريت حج و زيارت را توسط استاندارى

 به عنوان دستگاه برتر سال 93 در بين دستگاه هاى اجرايى استان

 تبريك عرض مى نماييم.

شركت خدمات زيارتى جواد االئمه (ع)  بيرجند

 دفتر زيارتى بيكى

جناب آقاى مهندس كميلى
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامى تان 

مرحوم محمد ابراهيم كميلى
را خدمت جناب عالى و خانواده محترم
 تسليت عرض نموده ، براى آن مرحوم 

غفران الهى و براى بازماندگان صبر جزيل
 از درگاه ايزد منان آرزومنديم.

ما را در غم خود شريك بدانيد

قادرى - هيبتى - صانعى

"اوست پايدار"

به مناسبت درگذشت 

مرحومه حاجيه نرگس نيازى  "همسر حاج محمد صادق آيتى افين"
 جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/1/19 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر

 در محل حسينيه آيت ا... آيتى منعقد مى شود 

تشريف فرمايى شما بزرگواران موجب امتنان است. 

خانواده هاى: آيتى - نيازى و ساير بستگان

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    32237782

عزيز نازنينم

 محبوبه جان
خواستم زيباترين كالم را به مناسبت 

19 فروردين سالروز تولدت
 و 21 فروردين روز زن

 برايت بنويسم 
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون 

ساده زيستن زيباست 

همسر خوبم تولدت و روزت مبارك باد
همسرت سعيد

استخدام فـورى

شركت بيمه ميهن از بين واجدين شرايط ترجيحا داراى سابقه كار بيمه 
براى همكارى استخدام مى نمايد.

براى كسب اطالعات بيشتر به آدرس شركت مراجعه 
يا با شماره هاى ذيل تماس حاصل نماييد.

آدرس: خيابان پاسداران – نبش پاسداران 27- مجتمع ميهن - طبقه اول
شماره تماس: 32450780

09153401031

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي در نظر دارد:
 برابر اعتبار ابالغي از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به منظور ايجاد طراحي ، تجهيز ، تعمير و آماده سازي اتاق سرور و طراحي و ساخت اتاق ژنراتور مطابق مشخصات 

فني ارائه شده در پيوست هاي شماره يك تا پنج اسناد مناقصه و با رعايت كليه موارد اعالمي در اسناد مناقصه را در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 

و آيين نامه ها و اصالحيه هاي بعدي و مطابق نمونه قرارداد پيوست و با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي داراي صالحيت واگذار نمايد.

ماده 1: موضوع مناقصه: طراحي ، تجهيز ، تعمير و آماده سازي اتاق سرور و طراحي و ساخت اتاق ژنراتور مطابق مشخصات فني اعالم شده در پيوست هاي شماره 
يك تا پنج قرارداد و با توجه به تمامي شرايط مندرج در متن اسناد مناقصه كه جزء الينفك قرارداد مي باشد.

ماده 2: دستگاه مناقصه گذار:  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي

ماده 3: پيمانكار: پيمانكار شخص حقيقي يا حقوقي است كه با ارائه پيشنهاد در مناقصه شركت كرده و برنده مناقصه اعالم و قرارداد مطابق نمونه پيوست با او منعقد 
گرديده باشد.

شرايط متقاضي (پيشنهاد دهنده): - داراي تاييديه شوراي عالي انفورماتيك در زمينه "شبكه داده ها" موضوع ديتا سنتر با حداقل رتبه چهار و حداكثر مبلغ مجاز 
عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پيشنهاد قيمت كمتر نباشد و پيشنهاد فني آنها مورد تاييد مناقصه گذار باشد.

- داشتن امكانات الزم و نيروي انساني متخصص و مجرب - داشتن ظرفيت آزاد كاري (تعداد و ريالي) براى ارجاع كار  - داشتن توان اجرايي و تجربه كافي و مرتبط 

با موضوع عمليات  - ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 11/762/000 ريال  - توانايي مالي متقاضي براي انجام كار  - داشتن شناسه ملي معتبر

متقاضياني كه داراي شرايط فوق الذكر بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند ، مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري دوشنبه مورخ 94/1/24 براى دريافت اسناد و مدارك 

شركت در مناقصه به بخش فناوري اطالعات اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي يا سايت اينترنتي  http://kj.ssaa.ir  و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

كشور به آدرس  http://iets . mporg . ir  مراجعه نمايند.

همچنين متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 94/2/5 در مقابل دريافت رسيد به حفاظت اطالعات اين اداره كل به آدرس 

ذيل تحويل نمايند. ضمنا تاريخ بازگشايي پاكت ها و تشكيل كميسيون يكشنبه 94/2/6 ساعت 9:30 صبح خواهد بود.

آدرس اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي : بيرجند - بلوار شهداي عبادي- بلوار صنعت و معدن- سايت اداري   تلفن: 32400200-056 داخلي 24

ضمنا هزينه چاپ آگهي در روزنامه بر عهده شركت برنده مناقصه مي باشد 

 مناقصه عمومي يك مرحله اي 
قوه قضائيه 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبياداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي

امام جمعه بيرجند  در ديدار با استاندار:

 حفظ امنيت كشور نيازمند همراهى ملت با برنامه هاى دولت است / صفحه 7 
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رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از شروع امتحانات نهايى دانش آموزان از 2 خرداد ماه خبر داد. عمادى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، 
اظهار كرد: كالس هاى درس تا پايان ارديبهشت ماه داير و امتحانات دانش آموزان از خرداد ماه آغاز مى شود. وى افزود: برنامه امتحانات درسى نظرى تا 
28 خرداد ماه ادامه دارد و دانش آموزان پيش دانشگاهى نيز داراى 4 درس نهايى هستند كه تا امتحانات 10خرداد ماه ادامه دارد.

آغاز امتحانات نهايى مدارس از 2 خرداد 

آخرين وضعيت تعرفه هاى پزشكى 94 
 

معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان نظام پزشكى 
اعالم  را   94 پزشكى  تعرفه هاى  وضعيت  آخرين 
درباره  جهانگيرى  دكتر  ايسنا،  گزارش  كرد.به 
آخرين اقدامات انجام شده در جهت اعالم و ابالغ 
در  گفت:   ،94 سال  تشخيصى–درمانى  تعرفه هاى 
زمينه تعرفه هاى پزشكى سال 94، براى اولين بار 
طبق قانون برنامه پنجم توسعه عمل شد و در پايان سال 93 تعرفه هاى 
94 در شوراى عالى بيمه تعيين تكليف شد. وى ضمن اشاره به همراهى 
سال  داد:  ادامه  بيمه،  عالى  شوراى  در   94 تعرفه هاى  تعيين  در  بيمه ها 
مانده  مغفول  از خدمات  تعرفه ها بخش هايى  اعمال  و  اعالم  در  گذشته 
بودند و بر همين اساس امسال تمركزمان در حوزه سرپايى و داخلى بود. 

عبور سپرده هاى بانكى از 780 هزار ميليارد تومان 
 

طبق آخرين آمار بانك مركزى، مانده سپرده هاى ريالى 
و ارزى بانك ها و موسسه اعتبارى به حدود 781 هزار 
ميليارد تومان رسيد.به گزارش ايسنا، بررسى تغييرات 
موسسات  و  بانكها  سپرده هاى  و  تسهيالت  مانده 
آذرماه سال 93  پايان  تا  اعتبارى نشان مى دهد كه 
جمع كل سپرده هاى ارزى و ريالى آنها به 780 هزار 
و 982 ميليارد تومان رسيده كه بعد از كسر سپرده هاى قانونى و قرار گرفتن 
نزد بانك مركزى، حدود 693 هزار و 842 ميليارد تومان در حساب بانكها باقى 
مانده است.اما بانك ها و موسسه اعتبارى از مانده سپرده هاى خود بعد از كسر 
سپرده قانونى بيش از 642 هزار و 634 ميليارد تومان را به عنوان تسهيالت 

پرداخته اند و اين رقم به عنوان مانده تسهيالت آنها ثبت شده است.

توليد خودرو امسال به 1.4 ميليون دستگاه مى رسد

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
هدف گذارى توليد 1.4 ميليون دستگاه خودرو تا پايان 
سال جارى خبر داد و گفت: امسال از توليد پشتيبانى 
محسن  مهر،  گزارش  به  كرد.  خواهيم  بيشترى 
 صالحى نيا افزود: اين موضوع از اهم برنامه هاى 
مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنايع 
خودروسازى است. وى افزود: در زمينه خدمات پس از فروش دستورالعملى 
تدوين شده كه حتى كاالهاى تقريبا مصرفى مثل الستيك خودرو را نيز 
از  در برمى گيرد تا واحدهاى توليدى و شركت هاى مجاز خدمات پس 
فروش محدوده خدمات را رعايت كنند و در اين زمينه  الزامات بخش 

سياستگذار و روش هاى كنترلى و نظارتى نيز ايجاد شده است.

 بررسى كارشناسى وام 60 ميليونى خريد مسكن كه دى ماه 
مركزى  بانك  به  مسكن  بانك  سوى  از  گذشته  سال 
اواخر  فارس،  گزارش  به  شد.  آغاز  بود،  شده  پيشنهاد 
شكن  بت  هاشم  محمد  كه  بود  گذشته  سال  ماه  دى 
مديرعامل بانك مسكن از ارائه پيشنهاد وام 60 ميليونى 
به  ما  گفت:  و  داد  خبر  مركزى  بانك  به  مسكن  خريد 
خريد  براى  را  مردم  خريد  قدرت  كه  هستيم  اين  دنبال 
دهيم.  افزايش  اندازى  پس  رژيم  يك  با  مسكونى  واحد 
كرده ايم  پيشنهاد  مركزى  بانك  به  آنچه  داد:  ادامه  وى 
تومان  ميليون   60 ميزان  به  مسكن  خريد  وام  افزايش 
كارمند  عموما  كه  متوسط  اقشار  به  توجه  كه  چرا  است 
هستند و قدرت پس انداز را نيز دارند مى توانند با دريافت 
اين تسهيالت تا حدودى قدرت خريد خود را باال ببرند و 
با وامى كه از بانك مسكن دريافت مى كنند يك مسكن 

از  تهيه كنند. خبرها حاكى  متوسط در سطح كل كشور 
اين است كه پس از ارائه اين پيشنهاد به بانك مركزى 
گذشته  سال  اواخر  در  پيشنهاد  اين  اينكه  به  توجه  با  و 
آن  كارشناسى  هاى  بررسى  بود  رفته  مركزى  بانك  به 
با  توجه  با  بنابراين  بود،  شده  موكول  جديد  سال  به 
باال  از  مركزى  بانك  كل  رئيس  سيف  استقبال  و  تاكيد 
رسد  مى  نظر  به  مسكن  متقاضيان  خريد  قدرت   رفتن 
كه بررسى اين طرح آغاز و در برنامه كارى شوراى پول 

و اعتبار قرار گيرد.
اينكه  بر  تاكيد  با  نيز  مسكن  بانك  مديره  هيئت  عضو   
نشان  مسكن  تسهيالت  پرداخت  درصدى   25 رشد 
اين  از  شدن  خانه دار  به  همچنان  متقاضيان  مى دهد 
مسير اميدوار هستند، گفت: اقساط وام 60 ميليونى خريد 
مسكن كه به بانك مركزى پيشنهاد شده زير يك ميليون 

تومان است. رحيمى اناركى در خصوص 
مسكن  خريد  ميليونى   60 وام  جزئيات 
بررسى  حال  در  پيشنهاد  اين  افزود: 
است، بانك مركزى اطالعات تكميلى از 
بانك مسكن خواسته است و ما در حال 
دادن اطالعات تكميلى به بانك مركزى 
اين  ما  سعى  تمامى  افزود:  وى  هستيم. 
را 60  اينكه سقف وام  به  با توجه  است 
اقساط  گرفته ايم،  نظر  در  تومان  ميليون 
زير يك  و  مردم  مالى  استطاعت  در  آن 
قالب  به گفته وى،  باشد.  تومان  ميليون 
تومانى  ميليون   60 و جزئيات تسهيالت 
سوى  از  تصويب  از  بعد  مسكن  خريد 

بانك مركزى به اطالع خواهد رسيد.

آزادپز شدن  از  نانوايان سنگكى  اتحاديه  رئيس 
خبر  در سال جارى  نانوايى هاى سنگكى  تمامى 
تومان، كنجد  داد و گفت: كنجد يك رو 1500 
دو رو 2 هزار تومان و نان ساده سنگك، كيلويى 
3 هزار تومان نرخگذارى شد. محمدرضا نظرنژاد 

در گفتگو با مهر با بيان اينكه تمامى نانوايى هاى 
هيچ  گفت:  مى شوند،  آزادپز  امسال  سنگكى 
را  كنجدى  نان  زور  به  كه  ندارد  حق  نانوايى 
مشترى  اختيار  در  قيمت،  افزايش  بهانه  به 
بگذارد، بلكه مشترى خود بايد متقاضى دريافت 

برنامه  كرد:  تصريح  وى  باشد.  كنجدى  نان 
به سمت  نان در سال 94، حركت  براى  دولت 
كه  است  حالى  در  اين  است،  قيمت  آزادسازى 
در سال 93 بالغ بر 20 درصد از نانوايى ها آزادپز 
شده اند و در نان سنگك، تعداد نانوايان آزادپز 

نظرنژاد،  است.به گفته  بوده  از 20 درصد  بيش 
قرار است در ارديبهشت و خردادماه سال جارى، 
ميزان نانوايان آزادپز به 60 درصد برسد و بر اين 
اساس، پيش بينى مى شود در سال 94، به طور 

كامل قيمت نان آزادسازى شود.

آغاز بررسى كارشناسى وام 60 ميليونى خريد مسكن در بانك مركزى

آزادسازى كامل قيمت نان سنگك در سال94/ نان 3 هزار تومانى هم آمد
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انتخابات سومين دوره مجلس شوراي 
اسالمي (1367 ش) 

 
هوايي  و  موشكي  حمالت  و  تهديدات  علي رغم 
در  ايران  ملت  جنگ،  طي  در  رواني  جنگ  و 
كم نظيرترين انتخابات جهان، به پاي صندوق هاي 
اخذ رأي رفت و مجلس سوم را شكل داد. مردم در 
اين دوره با حضور 17 ميليوني خود در حوزه هاي 

رأي گيري، نمايندگان خود را انتخاب كردند. 

شهادت عالم مجاهد آيت  ا... «سيدمحمد 
باقر صدر» و خواهرش (1359 ش)

ش   1313 سال  در  صدر  سيدمحمدباقر  آيت ا... 
(1353 قمري) در كاظمين به دنيا آمد. وي پس 
آن  استادان  نزد  اصول  و  مقدمات  فراگرفتن  از 
قبل  و  شد  اشرف  نجف  راهي  برادرش،  و  زمان 
آيت ا...  آمد.  نائل  اجتهاد  به مرحله  از 20 سالگي 
صدر نقش ارزنده اي در حمايت از انقالب اسالمي 
به رهبري امام خميني(ره) داشت و اين امر براي 
رژيم خونخوار عراق ناخوشايند بود. سرانجام حزب 
بعث عراق پس از دستگيري ايشان و نيز خواهر 
به  را  آنان  صدر،  الُهدي  بنت  سيده  ارجمندش، 

طرزي فجيع به شهادت رساندند.

تقويم مناسبت هاى  روز

اى كوير تو بهشت جان من!

( ادامه از صفحه اول )
يا  فردوسى  چه  قاينى،  يا  باشند  بيرجندى  چه 
اى  بشرويه  چه  سرايانى،  يا  نهبندانى  چه   طبسى، 
 يا زيركوهى يا خوسفى، چه  درميانى و يا سربيشه اى. 
مردم ما سه خصلت بزرگ را از ديرباز آموخته اند؛ صبر، 
سختكوشى و مهربانى. آغاز هر كارى ناماليماتى دارد 
و سرانجانش خوش است و مبارك. سختكوشى نيز كه 
وديعه كوير است به مردمان اين ديار، ما را به اين باور 
رسانده كه خواستن، توانستن است، مى توان درختى 
بود ميان درياى كوير و باقى ماند. مهربانى را نيز از 
نجابت نياكانمان به ارث برده ايم و عهدى كه با خدا و 
با خلق خدا داشته ايم. همه اين خصلت هاى خوب و 
بى شمار، حاصلش اين مى شود بتوانيم بدون دغدغه 
و مشكل در كنار هم زندگى كنيم. شريك شادى ها 
و غمهايمان باشيم و براى ساختن استانمان تعاون و 

همت به خرج دهيم. 
اين روزها با ديدن خيل عزيزانى كه صحبتشان رفت، 
با خودم مى گفتم تجربه گذشته و حال به ما گفته است 
بهترين  گيران،  تصميم  بهترين  مديران،  بهترين  كه 
 صاحب نظران، مجريان و هنرمندترين برنامه ريزان، 
براى توسعه و آبادانى استان را در همين استان هم 
مى توان يافت. همان مديرانى كه فرزندان خراسان 
اين خطه،  از هر كس، مردم  جنوبى هستند و بيش 
احترام  به  كه  هايى  همان  اند.  بوده  آنها  قدرشناس 
همتشان مردم اين سرزمين ضمن پاسداشت تالش 
همه خدمتگزاران به قدم ها و تالش هايشان اعتقاد 
بيشتر و احترام مضاعفى نشان داده اند. سالهاست ما 
خودمان  دست  در  استان  توسعه  كليد  كه  دانيم  مى 
است. سالهاست كه مردم از فرزندانشان در هر سنگر 
صداى  با  و  اند  كرده  حمايت  توان  تمام  با  خدمتى 
را  خطه  اين  مدير  فرزندان  كه  اند  زده  فرياد  بلند 
هيچ  از  استان  در  موفقيتشان  براى  و  دارند  دوست 
نيز  استان  مديران  بدون شك  نيستند.  فروگذار  چيز 
هاى  حمايت  همين  مرهون  را  هايشان   موفقيت 
و  احترام  و  فيمابين  هاى  همدلى  همراه  به  مردمى 
زمان،  اكنون  دانند.  مى  مردم  به  متقابلشان  عشق 
استان،  اين  اهالى  است.  بزرگ  هاى  حركت  زمان 
محوريت  بر  كه  فرزندانشان  به  هميشه  از  بيش 
اند.  كرده  اعتماد  دارند،  تأكيد  عمران  و   توسعه 
ديرزمانيست كه براى آبادانى استان، هم با اهالى ديار 
خورشيد به مهربانى و تالش و عشق گام پيموده ايم 
در  ميزبانى حضورشان  افتخار  كه  ديگرانى  با  هم  و 
استان را داشته ايم. كوتاه سخن آنكه زيبايى احترام 
به يكديگر و دوست داشتن هاى قلبى و درونيمان را 
با هيچ چيز عوض نمى كنيم و اين از خصلت هاى 

هميشه ماندگار اهالى استان زرخيز ماست. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود درباره يادداشت هاى روزنامه را به 
شماره 500010004068438 بفرستيد.)

يادداشت

اختصاص بودجه براى ثبت نام 
سهام عدالت كارگران جامانده

( ادامه از صفحه 1) مدير كل دفتر تعاونى هاى خدماتى 
وزارت كار اظهار داشت: هيئت  وزيران در جلسه مورخ 
 370440000000 مبلغ  پرداخت   1393 اسفند   27
به شناسايى  مربوط  تامين هزينه هاى  براى  را  ريال 
شركت  خدمات  جبران  و  عدالت  سهام  مشموالن 
سال  در  شهرستانى  عدالت  سهام  تعاونى  هاى 
آورى  جمع  هاى  فرم  توزيع  شامل   93 و   92  هاى 
و  فصلى  كارگران  از  نهايى  نام  ثبت  و  اطالعات 
شناسايى  جبران  نيز  و  طرح  مشمول  ساختمانى 
مشموالن جامانده به شركت هاى تعاونى سهام عدالت 
در هر  تناسب مشمولين سهام عدالت  به  شهرستانى 

شهرستان و حجم فعاليت آنها را  تصويب كرد.

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   105 قاليشويي و مبل شويي ايـران
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 حمل اثاثيه منزل 
با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065- على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 383/92 اجرايى در قبال محكوميت آقاى محمد ناصرى و خانم محبوبه 

پهلوان مقدم متضامنا به پرداخت مبلغ 1/698/653/990 ريال در حق محكوم له آقاى محمد 
حسن نژاد و پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت با توجه به توقيف 
سهم االرث محكوم عليه رديف اول آقاى محمد ناصرى به آدرس بيست مترى دوم مدرس 
شرقى پالك 36 منزل جنوبى از پالك ثبتى شماره 446 فرعى از 249 اصلى بخش 2 بيرجند كه 
حسب نظريه كارشناس عرصه ملك 360 مترمربع شامل زيرزمين 70/5 مترمربع و طبقه همكف 
185 مترمربع و داراى نماى شمالى سنگ كه حسب نظريه كارشناس ملك از سمت شمال به 
مساحت 60 مترمربع در تعريض مى باشد و با توجه به توقيف پالك مذكور به ميزان سهم االرث 
محكوم عليه ارزش ششدانگ پالك به مبلغ 8/300/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از 
طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/2/6 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام 
حقوقى به ميزان سهم االرث محكوم عليه به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 
اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

داربست فلزى مهدى  09151642377 - وسيله كاربدون چروك

فروشگاه كودك
  اميـر

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود. (شهر و روستا)     

09159658659

نقاشى  ساختمان 
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى     

09159617909 - تنگلى

 نقـاشي ساختمان پيشگامـان
 اجراي كليه رنگ هاي پالستيك،
روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
   " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30
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استان اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره كل  كار  روابط  مدير  يافت.  در سال گذشته، 53 درصد كاهش  استان  اختالف  مراجع حل  به   ورودي شكايات 
با اعالم اين خبر گفت: شهرستان هاي نهبندان با 65 درصد و بيرجند و سربيشه با 63 درصد بيشترين كاهش  را در دادخواست هاي واصله داشته اند. 

رضازاداه تأسيس واحد مشاوره و تالش براي سازش مستقيم بين اصحاب دعوي را مهم ترين عامل كاهش شكايات دانست.

3كاهش 53 درصدي ورودي شكايات به مراجع حل اختالف استان در سال گذشته
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شهردارى محترم و اعضاى شوراى محترم كه با شعار 
حذف عوارض تابلوهاى مغازه ها منصوب شديد. چرا به 
طور تصادفى براى يك مغازه عوارض گذاشتيد و يكى 

ديگر را معاف كرديد؟
939..463
تلفن  آنتن هاى  با  رابطه  بار است كه در  اين دومين 
همراه و ضررهاى آن برسالمت انسان پيامك مى دهم 
اميدوارم جواب ندادن مسئولين به خاطر بى توجهى به 

مشكالت مردم نباشد!! ساكن نيرو هوايى 24.
915...142

به سال  عنايت  با  بيرجند  وعزيز  فهيم  سالم شهردار 
صرفه جويى است ودر شوراى ترافيك نيز مصوب شده 
چرا در بلوار شهيد ناصرى بريدگى را باز نمى كنيد تا 

1500خانواده دعايتان بكنند.
915...956

سالم. شهردارى بيرجند در تالش براى ايجاد شهرى 
رنگى با گل هاى بهارى.! البته به جز مسكن مهر سايت 

ادارى معصوميه با آن همه آشغال و كثيفى.
938...585

توابع  از  مرتضويه  روستاى  محترم  استاندار  سالم. 
روستايى  تنها  ماژان  جلگه  بخش  خوسف  شهرستان 
است كه جاده فرعى آن آسفالت نشده پيگيرى كرديم 
گفتن جمعيت زير20خانوار تو طرح نيست. ما چه گناهى 

كرديم كه15خانواريم. 
915...598

در جواب آقايى كه از سرعتگير پشت چراغ قرمز انتقاد 
كرده بود كامًال بجاست اما كو گوش شنوا!! بايد يادآور 
شد كه مسئولين اين شهر خودمختارند مردم هزار مشكل 
دارند ولى مسئولين خدمتگزار  بيت المال را هزينه گل 
پالستيكى و پالكارد و ساندويچ پشت چراغ قرمز و كف 

خيابان و درياچه .... مى كنن. يك خداقوت كم دارند!
915...714

سالم آواجان. ديشب ساعت 10 شب خيابان كارگران 
داخل خونه بوديم صداى شكستن آمد. پريدم بيرون يه 
راننده با يك سرعت باال آينه ماشين من و داداشم رو 

شكست و فرار كرد. اميدوارم خدا خيرش بده. 
915...927

با سالم. مى خواستم بدونم آيا اين همه فشار مالى كه 
مسئولين به ما مردم تحميل كردن بس نيست كه هر 
 روز مى شينن و جلسه مى ذارن كه چه راه هاى ديگه اى

براى پول گرفتن از مردم باقى مونده؟ هر روز خبر از 
افزايش قيمت اجناس و حتى خدمات دولتى ميدن. حاال 
 هم كه شهردارى نامه فدايت شوم مى فرسته در مغازه ها

به عنوان عوارض تابلو سردر مغازه و پشت نامه هم انواع 
تهديد رو نوشتن كه اگه پرداخت نكنيم... به خدا كه 

گرفتن اين پول زوره. صبر ما مردم هم حدى داره.
915...050

از  لطفاً  محترم  شهردارى  نباشيد.  خسته  و  باسالم 
فلكه  نماد  اون  كنيد  استفاده  شهر  خور  در  نمادهايى 

توحيد چيه واقعاً باعث تأسفه!!
939...042

با سالم با توجه به اينكه كه ادارات نهبندان فوق العاده 
اند  نموده  پرداخت  از سال92  را  كارمندان  مرزى  نوار 
است  ننموده  پرداخت  پرورش  و  آموزش  تاكنون  ولى 

خواهشمند است پيگيرى نماييد.
915...664

سالم آوا. اين فلكه پمپ بنزين معصوميه امسال هم 
درست نشد اگه ميشه به گوش مسئولين برسونين چند 
ساله رها شده نا سالمتى از يه طرف ورودى شهره!! 

جاى تأسف داره براى مركز استان.
933...645

* بهروزى فر
با نزديك شدن به سالروز   روزهاى پايانى سال گذشته و 
تأسيس كميته امداد امام خمينى(ره)- چهاردهم اسفند ماه- 
مطلبى در شبكه هاى مجازى منتشر شد كه تمام خدمات 
اين نهاد را زير سؤال مى برد. عنوان مطلب اين بود: «دعوت 
عمومى به نينداختن پول در صندوق هاى صدقات كميته 

از درآمد كالن  ارائه شده بود  امداد» در اين مطلب آمارى 
امداد از صندوق هاى صدقه و وجود فقر و نيازمندى در اقصى 
نقاط كشور كه با اين درآمد «فرض كنيد توى تهران دويست 
هزار عدد صندوق صدقات وجود داشته باشد و هر روز پنجاه 
نفر، فقط مبلغ 100 تومان ناقابل رو در هر صندوق صدقات 
بياندازند!! آن وقت حسابش مى شود : 1,000,000,000 = 
100 × 50 × 200,000 حاال اين عدد را اگه در 30 ضرب 
كنيم، براى يك ماه، مجموع پول اين صندوق صدقات در 
شهر تهران (با فرض هاى باال) عددى بالغ بر 30 ميليارد 
تومان مى شود. و حاال اگر در 12 نيز ضرب شود ، عددى برابر 

با 360 ميليارد تومان در سال خواهد شد» !!!!.... 
درمورد صحت و سقم اين مطلب در نشست صفحه اجتماعى 
از مديران و معاونان امداد جويا شديم و به اين جواب رسيديم: 
«موضوع درآمدهاى امداد از طريق 5 سازمان كنترل مى شود 

كه مهم ترين آنها معاونت حسابرسى دفتر مقام معظم رهبرى 
و  درآمدها  مصارف،  كه  است  ويژه  حسابرسى  مؤسسه   و 
هزينه ها را ويژه كنترل مى كند فلذا تمامى هزينه كردهاى 
 ما مطابق با موازين شرعى و قانونى است و قابل پيگيرى 
مى باشد، ما براى هر تك تومانى كه هزينه مى كنيم، بايد 

حساب پس بدهيم».

رشد صدقات ناشى از افزايش صندوق هاى 
نصب شده در سطح استان

عين  داشتيم،  كه  رسالتى  به  بنا  هم  ما  و  شد  داده   پاسخ 
 گفته ها را منتقل كرديم اما باز هم بنا به رسالتى كه پذيرفته ايم، 
به گفته ها بسنده نكرديم و خواستيم از واقعيت ها بيشتر 
بدانيم. آنچه در صحبت هاى معاون توسعه مشاركت هاى 
مردمى كميته امداد امام خمينى (ره) خراسان جنوبى به اين 
گفتگو منتقل شد؛ اين بود: «مردم سخاوتمند و متدين استان، 
طى سال گذشته 3ميليارد و706ميليون تومان صدقه به اين 
نهاد اهدا  نموده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 

21درصد رشد داشته است».
حسينى رقم صدقات اهدايى مردم را ماهانه 309ميليون تومان 

برشمرده و تأكيد مى كند: «بيشترين ميزان درآمد صدقات 
مربوط به شهرستان هاى بيرجند، طبس و قاين بوده است». 
اگرچه تعداد صندوق هاى تعبيه شده در سطح استان به اندازه 
دويست هزار صندوق موجود در شهر تهران نيست اما به گفته 
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان؛ در 
حال حاضر 132هزار و 21 صندوق صدقات درسطح استان 

نصب شده  و به عبارتى كميته امداد در سطح استان 132هزار 
و 21 مشترك صدقات دارد كه تنها  10 هزار و  226 مورد به 
عنوان مشترك جديد، در سال 93 به جرگه مشتركين اين نهاد 
پيوسته اند و تالش اين نهاد براى جلب و جذب مشتركين 
آمار  افزايش  همين  شايد  البته  دارد.  ادامه  جديد، همچنان 
مشتركين هم باعث شده كه حجم صدقات جمع آورى شده 
در سال 93 به نسبت مدت مشابه سال قبل آن 21 درصد رشد 
داشته باشد و از  رقم 3 ميليارد و  55 ميليون تومان در سال 

92 به 3ميليارد و 706 ميليون تومان در سال 93 برسد.

صندوق هاى كوچك درآمدزاترند
 يا صندوق هاى بزرگ؟

شايد تصور شما هم اين باشد كه صندوق هاى صدقه بزرگى 

كه در معابر و اماكن عمومى نصب شده و تعدادشان قابل 
را در درآمدهاى  بيشترين سهم  نظر مى رسد،  به  توجه 
ناشى از صدقات امداد داشته باشند اما واقعيت اين است 
كه بيشترين حجم صدقاتى كه در بازه هاى زمانى مختلف 
كوچكى  هاى  صندوق  همين  از  شود  مى  آورى  جمع 
است كه در منازل داريم كه البته آمارشان هم به نسبت 
 تعداد صندوق هاى بزرگ چشمگيرتر است. حسينى، آمار 
صندوق ها را اين گونه عنوان مى كند: «بر اساس آخرين 
آمار ثبت شده در پايان سال گذشته، تعداد 125 هزار و 755 
صندوق صدقه كوچك، 2006  صندوق متوسط و 4260 

صندوق بزرگ در استان نصب و تعبيه شده است». 
 بنا به گفته هاى وى؛ هر كسى، بدون هيچ محدوديتى

به  دريافت صندوق صدقات  و  اشتراك  تواند جهت  مى 
ادارات اين نهاد در سطح شهرستان ها مراجعه كند يا طى 

تماس تلفنى مشترك صدقات شود.
ماجراى تخليه صندوق هاى صدقات و نحوه هزينه كرد 
درآمدهاى ناشى از صدقات مردم به نيازمندان،  بحثى است 

كه در ادامه جويا شديم. 
امام  امداد  كميته  مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون 
مورد  و  كارآمد  «نيروهايى  گويد:  مى  پاسخ  در  (ره) 
عهده  به  را  ها  صندوق  تخليه  وظيفه  مجموعه،  اعتماد 
به  صدقات  رسيد  و  فرم  لباس  با  كه  افراد  اين  دارند. 
منازل مراجعه مى كنند، ملزم هستند هنگام جمع آورى 
ادارى  مأموريت  برگ  يا  معتبر  صدقات، كارت شناسايى 
با  مشتركين  است  الزم  لذا  باشند  داشته  همراه  به  را  

ترين نزديك  به  را  موضوع  مشكوك،  موارد   مشاهده 
كميته امداد محل زندگي خود اطالع دهند».

  راهى كه صدقات مى روند

هزينه  راهى  چه  در  و  روند  مى  كجا  به  صدقات  اين   اما 
مى شوند؟ به گفته وى؛ صدقات جمع آورى شده براساس 
موازين شرعى در سرفصل هاي مختلفي از قبيل خدمات 
درماني، فرهنگي، ازدواج، مسكن و... مددجويان تحت حمايت 

و اقشار نيازمند جامعه هزينه مى شود.
بنا به آمار به ثبت رسيده كه به گفته حسينى به مقامات كشورى 
هم ارجاع مى شود و براى هر تك تومانى كه هزينه مى گردد،  
و706ميليون  مجموع 3ميليارد  از  بدهند،  پس  بايد حساب 
تومان صدقه جمع آورى شده در سال گذشته 49 درصد، 
معادل يك ميليارد و 815 ميليون تومان در حوزه حمايت و 
 سالمت خانواده  و در سرفصل هاى ازدواج، بهداشت و درمان، 
هزينه هاى زندگى و كمك هاى موردى نيازمندان استان هزينه 
شده است. 20 درصد اين اعتبار معادل 741 ميليون و 200 
 هزار تومان در سرفصل هاى فرهنگى همچون پرداخت شهريه 
ها،   خانواده  آموزشى  خدمات  دانشجويان،  و  آموزان  دانش 
 ارائه خدمات مشاوره اى ويژه و برگزارى اردوهاى آموزشى 

هزينه شده است.
بخشى از اعتبار تزريق شده در قالب تسهيالت به طرح هاى 

اشتغالزايى مددجويان كه در راستاى خودكفايى خانواده ها و 
خروج شان از چتر حمايت اتفاق مى افتد هم از همين محل 
صدقات تأمين مى گردد. سال گذشته 407 ميليون و 660 
هزار تومان  از كل صدقات جمع آورى شده (11 درصد) در 
زمينه اشتغال و برنامه هاى آموزشى كوتاه مدت و بلند مدت 
اين حوزه هزينه شده است. ايجاد مسكن مناسب، اگر چه 
چون گذشته هاى دورتر در دستور كار امداد نيست اما اين نهاد 
در راستاى بهسازى، بازسازى و ايمن سازى مسكن مددجويان 

خود به ويژه در مناطق محروم، وظايفى به عهده دارد. 
كميته امداد امام خمينى (ره) براى نيل به اين هدف اعتبارات 
ويژه اى را دريافت مى كند  اما طى سال گذشته 10 درصد 
صدقات  شما (370 ميليون و 600 هزار تومان) به اعتبارات 
مورد نياز براى  تعمير، تكميل و  بازسازى مسكن نيازمندان 
درصد-370   10) رقم  همين  معادل  و  شده  تزريق  استان 
ميليون و 600 هزار تومان) به عنوان وام ضرورى و به جهت 

رفع نيازهاى موردى مددجويان استان پرداخت شده است.
كافى است رقم ها را جمع بزنيد و در مجموع به همان 
رقم 3ميليارد و706  ميليون تومان نقل شده توسط معاون 
توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى(ره) 
برسيد. و شايد به راستى، همان صدقه اندكى كه روزى به 
نيت سالمتى خانواده  به صندوق انداخته ايد، همان پولى 
 باشد كه در اندك اندك هاى ديگران، اعتبارى شده است كه 
بخشى از هزينه هاى گزاف درمان بيماران صعب العالج 

استان را پاسخ گويد.

صدقات شما به كجا مى روند؟

صدقه هاى مردم استان در سال گذشته؛ 3 ميليارد و 706 ميليون تومان 

كلينيك ترك اعتياد كيش مهـر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2 
 ساعت كار: 7-3 بعدازظهر    تلفن: 056-32213766
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سرگذشت معلم اخالق

نهج البالغه

  دكتر جرنيه دانشمند فرانسوى مى گويد: من تمام آيه هاى قرآن را كه درزمينه ى علوم طبيعى و بهداشت و طب بودند، مطالعه نمودم و آنها را با 
دقيق ترين قوانين علوم طبيعى و پيچيده ترين اصول ثابت شده ى علوم عقلى منطبق ديدم ويقين پيدا كردم كه هزار سال قبل جز خدا هيچ كسى بر 
روى زمين از آن قوانين و اصول آگاه نبوده است؛ پس به حقانيت و خدايى بودن چنين كتابى ايمان آوردم.

علت مسلمان شدن دانشمند فرانسوى 

فراتر از هر شاهكار
هر ملتى كم و بيش در ميان خود از نظر ادبى آثارى 
دارد كه برخى از آنها شاهكار به شمار مي رود. اين كه 
سخن شاهكار باشد ولى در يك زمينه البته زياد نيست 
و انگشت شمار است ولى به هر حال هست. و اينكه 
نه  معمولى  حد  در  ولى  باشد  گوناگون  زمينه هاى  در 
شاهكار، فراوان است، ولى اينكه سخنى شاهكار باشد و 
در عين حال محدود به زمينه خاصى نباشد از مختصات 

نهج البالغه است.
از امتيازات برجسته سخنان اميرالمومنين (ع)  كه به 
اينست  است  ما  دست  در  امروز  البالغه»  «نهج  نام 
كه محدود به زمينه خاصى نيست، على (ع) به  تعبير 
در  است،  نتاخته  اسب  ميدان  يك  در  تنها  خودش 
متضاد  بعضى  با  بعضى  احيانا  گوناگون  كه  ميدانهاى 

است تكاور بيان را به جوالن در آورده است. 
البالغه شاهكار است اما نه تنها در يك زمينه،  نهج 
مثال: موعظه، يا حماسه، يا فرضا عشق و غزل، يا مدح 
زمينه هاي  گوناگون شاهكار  در  بلكه  و غيره.  و هجا 

محسوب مى شود.
از عجايب على (ع) كه منحصر به خود اوست و احدى 
با او در اين جهت شريك نيست اينست كه وقتى انسان 
در آن گونه سخنانش كه در زهد و موعظه  و تنبه است 
تامل مي كند، موقتا از ياد مي برد كه گوينده اين سخن، 
فرمانش  و  داشته  عظيمي  اجتماعى  شخصيت  خود، 
همه جا نافذ و مالك الرقاب عصر خويش بوده است، 
شك نمي كند كه اين سخن از آن كسى است كه جز 
زهد و كناره گيرى چيزى را نمي شناسد و كارى جز 
عبادت و ذكر ندارد، گوشه خانه يا دامنه كوهى را براى 
انزوا اختيار كرده، جز صداي  خود چيزى نمي شنود و جز 
شخص خود كسي را نمي بيند و از اجتماع و هياهوى 
آن  بى خبر است. كسى باور نمي كند كه سخنانى كه در 
زهد و تنبه و موعظه تا اين حد موج دارد و اوج گرفته 
است از آن كسى است كه در ميدان جنگ تا قلب لشكر 
فرو مي رود، شمشيرش در اهتزاز است و در همين  حال 

اين شخص زاهدترين زهاد و عابدترين عباد است.

سخنان عارفانه

بدست  ولى  رفت  سليمان  ديدن  براى  سبا  ملكه    *
سليمان مسلمان شد.

*  ساحران فرعونى براى عزت گرفتن از فرعون رفتند، 
اما مومنين واقعى بازگشتند.

* خداوند را بخاطر خوشنودى مردم خشمگين مكن؛ 
كسى و  گيرد  مى  را  كس  همه  جاى  خداوند   زيرا 

نمى تواند جاى خداوند را بگيرد.
آن  در  را  خود  ميترسى،  چيزى  از  كه  هنگامى   *
آن  خود  از  چيزى،  از  ترسيدن  گاهى  زيرا   بيفكن  

سخت تر است.
ستمكاران كه  است  اى  سرمايه  تنها  آموختن   * 

 نمى توانند به يغما ببرند.

بزرگ ترين معلم اخالق عملى
 تهران چه كسى بود 

اخالق  معلم  و  ربانى  عالم 
شيخ  حاج  ا...  آيت  مرحوم 
احمد مجتهدى تهرانى(قده) 
شهر  پرآوازه  عالمان  از 
مانند  كم  مربيان  و  تهران 
شهر  اين  در  عملى  اخالق 

به شمار مى رفت. آن بزرگ در طول نزديك به چند 
دهه فعاليت دينى و علمى، توانست چند نسل از طالب 
حوزه را تربيت نمايد كه بسيارى از آنان از چهره هاى 
شاخص روحانى و سياسى اين كشور به شمار مى روند. 
آن عالم جليل در حمايت از انقالب و نظام اسالمى 
او  درسى  حوزه  شاگردان  از  بسيارى  و  بود  كوشا  نيز 
مهر  در 9  او  رسيدند.  شهادت  به  نبرد  جبهه هاى  در 
آمد. وى در خاندانى متدين  دنيا  به  تهران  1302 در 
پرورش يافت، پدرش محمدباقر از كسبه معروف و با 
فضيلت بوده و جدش ميرزا احمد از تجار مشهور و از 
مومنين عصر خود بود. بعد از اين دو، اجداد مجتهدى 
همگى در كسوت روحانيت و از علمأ بزرگ و از ائمه 
جماعات مشهور كاشان بودند. از جمله اجداد وى، مال 
محمدعلى مجتهد و مالمحمد باقر مجتهد و مال محمد 
توان   مى  او  تاليفات  كاشانى هستند.از  مجتهد  كاظم 
كتاب چهار رساله كه شامل مباحثى پيرامون 1.گناهان 
كبيره 2.محرم و نامحرم 3.ارث 4.احكام غيبت نام برد. 
همچنين كتاب آداب الطالب تاليف حجت االسالم و 
و  نامه  زندگى  حاوى  فريد  برخوردار  شاكر  المسلمين 

سخنان ايشان مى باشد.

4
در آيات متعددى از قرآن كريم به مباحث علمى اشاره شده 
است. از آنجا كه برخى از اين اشارات علمى در زمان نزول 
قرآن كشف نشده بود و بشر قرن ها بعد به بخشى از آنها پى 
برد، طرح اين مطالب علمى در قرآن، اخبار غيبى و اعجاز 
علمى اين كتاب آسمانى محسوب مى شود. در تفسير نمونه 
ذيل آيات علمى قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده 

و اعجازهاى علمى آن ها مشخص گرديده است.
اعجاز علمى از مهم ترين ابعاد اعجاز قرآن در عصر حاضر 
است. تفسير ارزشمند «نمونه» نوشته مرجع عاليقدر حضرت 
آيت ا... العظمى مكارم شيرازى و همكاران از جمله تفاسيرى 
است كه نسبت به اعجاز علمى قرآن كريم رويكردى مثبت 
و متعادل دارد. شيوه اين تفسير استخدام علوم در فهم، تفسير 
و بيان اعجاز علمى قرآن است و تالش كرده است تا از علوم 

قطعى در اين راستا استفاده كند.

1ـ تزيين آسمان با ستارگان

«در حقيقت، ما آسمان نزديك را با زيور سّيارات آراستيم». 
(الصافات / 6)

خداى متعال در آيه فوق مى فرمايد: «آسمان پايين را با كواكب 
تزيين كرديم»، در حالى كه فرضيه اى كه در آن زمان بر 
افكار و دانشمندان حاكم بود مى گفت فقط آسمان باال (آسمان 
هشتم طبق فرضيه بطلميوس) آسمان ستارگان ثوابت است.

و  شده  اثبات  فرضيه  اين  بطالن  مى دانيم،  كه  چنان  ولى 
عدم پيروى قــرآن از فرضية نادرست مشهور آن زمان، خود 

معجزه زنده اى از اين كتاب آسمانى است.
است كه  امروز مسلم  نظر علم  از  اينكه  ديگر  نكته جالب 
چشمك زدن زيباى ستارگان به خاطر قشر هوايى است كه 
اطراف زمين را فرا گرفته و آنها را به اين كار وا مى دارد و اين با 
تعبير «السماء الدنيا»؛ (آسمان پايين) بسيار مناسب است، اما در 

بيرون جو زمين، ستارگان حالت زيباى چشمك زنى را ندارند.

2ـ جايگاه و مسير مشخص ستارگان

«و به جايگاه ستارگان، سوگند ياد مى كنم! و مسلماً، آن سوگند 
بزرگى است، اگر (بر فرض) بدانيد!». (واقعه/ 75 )

امروزه براى ما روشن شده است كه ستارگان آسمان هر كدام 
جايگاه مشخصى دارد و مســير و مدار آنها كه طبق قانون 
جاذبه و دافعه تعيين مى شود، بسيار دقيق و حساب شده است. 
سرعت سير هر كدام از آنها با برنامه معينى انجام مى پذيرد. 
قابل محاسبه  دقيقاً  دور دست  كرات  در  گرچه  مسأله  اين 
نيست، اما در منظومه شمسى كه خانواده ستارگان نزديك 

به ما را تشكيل مى دهد، دقيقاً مورد بررسى قرار گرفته و نظام 
مدارات آنها به قدرى دقيق و حساب شده است كه انسان را 

به شگفتى وا مى دارد.
هنگامى كه به اين نكته توجه كنيم كه طبق گواهى دانشمندان 
تنها در كهكشان ما حدود يك هزار ميليون ستاره وجود دارد 
و در جهان، كهكشان هاى زيادى موجود است كه هر كدام 
بيشتر پى  قرآن  اين سوگند  اهميت  به  دارد،  مسير خاصى 
مى بريم. هم چنين دانشمندان فلكى معتقدند اين ستارگان كه 

تعداد آنها بيش از ميلياردها عدد است، فقط قسمتى از آنها را 
با چشم غير مسلح مى  توان ديد و قسمت بسيار بيشترى را جز 
با تلسكوب ها نمى توان ديد. حتى قسمتى از آنها با تلسكوب 
هم ديده شدنى نيست، بلكه فقط با وسائل خاصى مى  توان از 
آنها عكس بردارى كرد و همه اينها در مدار مخصوص خود 
شناورند و هيچ احتمال نيز وجود ندارد كه يكى از آنها در حوزة 
جاذبه ستاره ديگرى قرار گيرد يا با ستاره ديگرى تصادف 
كند.در واقع، چنين تصادفى همانند اين است كه فرض كنيم 
يك كشتى اقيانوس پيما در درياى مديترانه با كشتى ديگرى 
در اقيانوس كبير تصادف كند، در حالى كه هر دو كشتى به 
يكسو و با سرعت واحدى در حركتند. چنين احتمالى اگر محال 
نباشد، الاقل بعيد است. با توجه به اين اكتشافات علمى از 
وضع ستارگان اهميت سوگند باال بيشتر روشن مى گردد؛ از 
اين رو، آيه بعد مى  افزايد: «و مسلماً، آن سوگند بزرگى است، 

اگر (بر فرض) بدانيد!».
اين آيه به خوبى گواهى مى دهد كه علم و دانش بشر در آن 
زمان اين حقيقت را به طور كامل درك نكرده بود و اين خود 
كه در عصرى كه شايد هنوز عده اى مى  پنداشتند ستارگان 
ميخ هاى نقره اى هستند كه بر سقف آسمان كوبيده شده اند، 

يك اعجاز علمى قرآن به شمار مى  رود. 

3ـ حركت دورانى و جريانى خورشيد

اندازه گيرى  اين  است؛  روان  قرارگاهش  تا  كه  «و خورشيد 
(خداى) شكست ناپذير داناست  و ماه را برايش منزلگاه هايى 
قرار داديم، تا اين كه هم چون شاخك ديرينه [قوسى شكِل 
زرد رنگ ] برگردد،  نه خورشيد برايش سزاوار است كه ماه 
را دريابد، و نه شب بر روز پيشى گيرنده است؛ در حالى كه 

هريك در مدارى شناورند ».(يس/ 38ـ40)
آن روز كه اين آيات نازل شد، فرضيه هيئت بطلميوس با 
اين  بود. طبق  بر محافل علمى حاكم  قدرت هر چه تمام 

فرضيه، اجرام آسمانى به خودى خود گردشى نداشتند، بلكه 
در دل افالك كه اجسامى بلورين و همچون طبقات پوست 
پياز روى هم متراكم بودند، ميخكوب شده بودند و حركت آنها 
تابع حركت افالكشان بود. بنا بر اين، در آن روز نه شناور بودن 
خورشيد مفهومى داشت و نه حركت طولى و جريانى آن، اما 
بعد از فرو ريختن پايه هاى فرضية بطلميوس در پرتو كشفيات 
از قيد و بند افالك  قرون اخير و آزاد شدن اجرام آسمانى 
بلورين، اين نظريه قوت گرفت كه خورشيد در مركز منظومه 
شمسى  منظومه  تمام  و  است  بى حركت  و  ثابت  شمسى 

پروانه وار به گرد آن مى  چرخند.

4ـ حركت زمين

«كوه ها را مى بينى و آنها را ساكن و جامد مى پندارى، در حالى 
كه مانند ابر در حركتند. اين صنع و آفرينش خداوندى است 
كه همه چيز را متقن آفريده است. او از كارهايى كه شما انجام 

مى دهيد، آگاه است».(نمل/ 88)؛
قرآن در اين آيه به مسأله مبدأ و معاد و نشانه هاى قدرت و 
عظمت خداوند در عالم هستى و هم چنين حوادث رستاخيز 
پرداخته است. بسيارى از مفسران معتقدند اين آيه به حوادث 
آستانه رستاخيز اشاره دارد؛ چرا كه مى دانيم در پايان اين جهان 
و آغاز جهان ديگر، زلزله ها، انفجارها و دگرگونى هاى عظيم 
واقع مى شود و كوه ها از هم متالشى مى گردند. اين نكته در 

بسيارى از سوره هاى آخر قرآن صريحاً آمده است.
قرار گرفتن اين آيه در ميان آيات رستاخيز، دليل و گواه اين 
تفسير است، ولى قراين فراوانى در آيه وجود دارد كه تفسير 
ديگرى را تأييد مى كند و آن اينكه آيه فوق از قبيل آيات 
توحيد و نشانه هاى عظمت خداوند در همين دنياست و به 
حركت كره زمين كه براى ما محسوس نيست، اشاره مى كند. 

در توضيح اين تفسير، مطالب زير جالب توجه است:
1. آيه مى گويد: گمان مى كنى كوه ها جامد و ساكنند، در حالى 
كه همچون ابر در حركتند. معلوم است اين تعبير با حوادث 
آغاز رستاخيز سازگار نيست؛ چرا كه اين حوادث به قدرى 
آشكار است كه به تعبير قرآن از مشاهده آنها مادران كودكان 
شيرخوار خود را فراموش مى كنند و زنان باردار سقط جنين 
مى نمايند و مردم از شدت وحشت همچون مستانند2. تشبيه 
به حركت ابرها متناسب حركات يكنواخت و نرم و بدون سر 
رعد آسايش،  انفجارهاى عظيمى كه صداى  نه  و صداست 
گوش ها را كر مى كند.3. تعبير باال نشان مى دهد، در عين 
اينكه كوه ها ظاهراً ساكنند، در واقع، در همان حال به سرعت 
حركت مى كنند؛ يعنى آيه دو حالت از يك شىء را در آن واحد 

بيان مى كند.

5ـ  قانون جاذبه

كه  ستون هايى  بدون  را،  آسمان ها  كه  است  كسى  «خدا 
آنها را ببينيد، برافراشت؛ سپس بر تخت (جهان دارى) تسلّط 
يافت؛ و خورشيد و ماه را رام ساخت هر كدام تا سرآمد معّينى 
روان اند. كارها را تدبير مى كند؛ آيات (و نشانه هاى خود) را 
شرح مى دهد؛ تا شايد شما به مالقات پروردگارتان يقين پيدا 

كنيد».(رعد/ 2)؛
اين آيه با توجه به حديثى كه در تفسير آن وارد شده است، 
پرده از روى يك حقيقت علمى برداشته كه در زمان نزول 
آيات بر كسى آشكار نبود؛ چرا كه در آن زمان گمان مى كردند 
آسمان ها به صورت كراتى تو در تو همانند طبقات پياز روى 
هم قرار دارند و چنين كراتى طبعاً هيچ كدام معلّق و بى ستون 
نيست، بلكه هر كدام بر ديگرى تكيه دارد، ولى حدود هزار 
سال بعد از نزول اين آيات، علم و دانش بشر به اينجا رسيد 
كه افالك پوست پيازى، به كلى موهوم است و آنچه واقعيت 
دارد، اين است كه كرات آسمان هر كدام در مدار و جايگاه خود 
معلّق و ثابتند بى آنكه تكيه گاهى داشته باشند و تنها چيزى كه 
آنها را در جاى خود ثابت مى دارد، تعادل قوة جاذبه و دافعه 
به  ارتباط دارد و ديگرى  اين كرات  با جرم  است كه يكى 
حركت آنها. اين تعادل جاذبه و دافعه به صورت يك ستون 

نامريى، كرات آسمان را در جاى خود نگه داشته است

بررسى پنج  اعجاز علمى قرآن در تفسير نمونه

احكام

مضاربه إذنّيه، از عقود الزم نيست. به اين معنى كه مالك 
مى تواند در اذنى كه به عامل در مورد تصرف در مال او 
داده است، رجوع نمايد، و عامل نيز ملزم به استمرار در 
انجام كار با سرمايه او نيست، و هرگاه خواست مى تواند 
از كار ابا نمايد چه قبل از شروع در كار باشد، و چه بعد 
از آن، و چه قبل از پيدايش سود باشد، و چه بعد از آن، و 
چه قرارداد از جهت زمانى مطلق باشد، و چه مدت براى 

آن تعيين شده باشد.
 ولى اگر شرط كنند كه آن را تا زمان معينى فسخ نكنند 
شرط صحيح است، و عمل به آن واجب، در عين حال 
اگر يكى از آنها فسخ كند فسخ مى شود، گر چه او به دليل 

مخالفت با تعهد خود گناه كرده است.

 مركز نيكوكارى محله غفارى

با محوريت مساجد محل  

پل ارتباطى ميان توانمندى ها و تخصص جامعه با نيازهاى محرومين

از تمامى خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشى ، فرهنگى و مذهبى، فعاالن بخش پزشكى و درمان، فرهنگيان و اساتيد 

محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص هاى مختلف عالقه مند خدمت به محرومين در جهت رفع 

 نيازهاى واقعى شناسايى شده و در راستاى خودكفايى و توانمند سازى نيازمندان جامعه دعوت به هميارى و همكارى افتخارى 

مى نمايد. 

امور قابل واگذارى:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند

كمك هاى نقدى و غير نقدى شامل (سبدهاى غذايى و معيشتى ، پوشاك، غذاى گرم 

كمك جهيزيه و ارائه وام هاى قرض الحسنه و ...)

فعاليت هاى داوطلبانه: امور پزشكى و درمانى ، امور فرهنگى و آموزشى ، اشتغال

 و كاريابى ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقى، معيشت و ...

شماره حساب: 107713410 نزد بانك رفاه شعبه خيابان معلم 
 به نام مركز نيكوكارى محله غفارى

آدرس: بيرجند - خيابان غفارى -  بيست مترى جرجانى

شماره هاى تماس:                  مسجد حضرت محمد  رسول  ا...  (ص)
32424323 
09151639086 - 09151602439 

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283-32225494
نبش 17 شهريور 23

nlp با ما باشيد با
كسب ثروت ، ارتباطات سالم و موثر، تكنيك هاي رسيدن به آرامش

 و هر آنچه شما را  به هدف مي رساند. براي اولين بار در بيرجند

 توسط مدرس از تهران - با ارائه مدرك بين المللي از دانشگاه برلين (آلمان)  

همـراه با معـارفه رايگـان
تلفن رزرو: 32235499

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
 به مناسبت فرا رسيدن سال جديد يك دوره آموزش مقدماتى چرم دوزى كيف 

(رايگان) براى مبتديان برگزار مى كند.  شماره ثبت نام: 09157286427

آدرس: بين مدرس 25 و فلكه سوم - بازارچه كشاورز

داربست خراسـان    09155011382

اگر به دنبال سيستمى ارزان ، مقاوم و منحصر به فرد هستيد 
اگر مى خواهيد ساعت ها از حضور در آشپزخانه خود لذت ببريد

 ما كابينت ايده آل را به شما پيشنهاد مى دهيم.
آدرس: نبش پاسداران 28      09155626909 - شهريارى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س) 
آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال 

همشهريان محترم همه روزه به جز ايام تعطيل 
 در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 

 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 
 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى
 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 

 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 

 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364

خيابان ارتش - سه راه معلم  جنب بيمه البرز  09151605216   2236030 3  
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل 

  09158076574     نظرى
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ضرب المثل بيرجندى

احمدو و بيخ دو
احمدك به بيخ (كنار ) ديوار

به كسى گفته مى شود كه در حد حركت يا رفتارى 
كه در جريان باشد، نيست. براى مثال، به كودكى 
با بزرگترها  خردسال گفته مى شود كه نمى تواند 
همبازى شود و از اين رو بايد در كنار ديوار بايستد و 

بازيكنان را تماشا كند. 
به بزرگساالن نيز گفته مى شود، هر چند مورد اشاره، 

بازى نيست

باغ خدا، دست خدا، چوب خدا!
باغ  يك  در  مردى 
درخت خرما را با شدت 
 تكان مى داد و بر زمين 
مى ريخت. صاحب باغ 
مرد  اى  گفت  و  آمد 
را  كار  اين  احمق! چرا 
مى كنى؟ دزد گفت: چه 

اشكالى دارد؟ بنده خدا از باغ خدا خرمايى را بخورد 
و ببرد كه خدا به او روزى كرده است. چرا بر سفره 
گسترده نعمتهاى خداوند حسادت مى كنى؟ صاحب 
باغ به غالمش گفت: آهاى غالم! آن طناب را بياور 

تا جواب اين مردك را بدهم.
آنگاه دزد را گرفتند و محكم بر درخت بستند و با 
چوب بر ساق پا و پشت او مى زد. دزد فرياد برآورد، 
از خدا شرم كن. چرا مى زنى؟ مرا مى كشى. صاحب 
باغ گفت : اين بنده خدا با چوب خدا در باغ خدا 
كار  كار،  ندارم  اراده اى  من  مى زند.  خدا  پشت  بر 
اعتقاد داشت گفت: من  به جبر  خداست. دزد كه 
اعتقاد به جبر را ترك كردم تو راست مى گويى اى 
مرد بزرگوار نزن. برجهان جبر حاكم نيست بلكه 

اختيار است اختيار است اختيار.

نيكول كيدمن (گريس): هر كس به خاطر ظلمي كه 
بهت كرده، مستحق مجازاته، اگه ببخشيش، اونو از 

حقش محروم كردي.

داگويل-الرس فون ترير

كه  نيست  بيخودى  است،  قشنگى  اتفاق  صبح 
گنجشكها شلوغش مى كنند، پس صدا بزن خدا را 

كه امروز روز توست، 
به شرط لبخندت، بخند تو در آغوش خدايى،

صبحتون زيبا.. 
صبحتون باصفا 

صبحتون به رنگ خدا…

ساده كه باشى همين كه بدانى بربرى و لواش چند 
است كفايت مى كند نيازى به غذاى چينى نيست 

آبگوشت هم خوب است ساده كه باشى

از عيد و عيد ديدنى يه جمله يادمه اونم اينه كه
”صبر كن برسيم خونه من ميدونم و تو“

صفاى ساقى جان را به بزم ما تماشا كن             
رخ ساقى چو شمع ما و ما پروانه ى ساقى

غالمحسين يوسفى (ناقوس)

گاهي آن قدر دلتنگ كسي مي شوي كه اگر 
خودش بفهمد، از نبودنش خجالت مي كشد.

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن
 وقتى جماعت خودش هزار رنگ است

فروشنده  اينكه  براى  دارند كه  را  اين سوال  زيادى  افراد 
افراد  با مطالعه زندگى  بايد چه كار كنيم؟  موفقى شويم 
موفق به اين نتيجه مى رسيم كه فقط يك چيز در فروش 
اهميت بااليى دارد و آن «اعتقاد» است. باور مردم درباره 
خودشان، زندگى، جهان يا هر چيز ديگرى تقريبا بر روى 

همه رفتارهاى آنها تاثيرگذار است.
روند  بر  را كه  نيروى فروش خوب  باور مهم يك  هفت 
فروش در شركت ها و صنايع مختلف تاثيرگذار است، در 

اينجا مى خوانيد:

1- روحيه كارآفرينى دارند
مسئول  يا  كنند  كار  تلفنى  مركز  يك  در  چه  افراد  اين 
يك معامله ميليارد تومانى باشند، فكر مى كنند كار براى 
خودشان است. نيازى نيست كه يك حرف يا دستور را دو 
بار به آنها بگوييد. خودشان مى دانند بايد چه كار بكنند؛ به 

هيچ گونه تلنگر يا محرك خارجى نياز ندارند.

2- قوانين را به درستى اجرا مى كنند
آنها بر اين باورند كه اجراى درست قوانين راه حل رسيدن 
جمله  از  صحيح  هاى  فعاليت  است.  آل  ايده  نتيجه  به 
نيازها،  تحليل  اعتمادسازى،  ارتباطات،  برقرارى  بررسى، 
ارائه، مذاكره، بستن معامله، پيگيرى و ... را به روشى صحيح 
اجرا كنند. فرآيند فروش اتفاقى نيست بلكه از طريق طى 
كردن يكسرى مراحل و وظايف منطقى اتفاق مى افتد. با 

در اختيار داشتن منابع و استعدادهاى در دسترس به موفقيت 
مى رسيد.

3- ارزش مشترى را در نظر مى گيرند
آنها بر اين باورند هر فرد از منشى گرفته تا مهندس، از 
راننده كاميون تا مديرعامل شركت، داراى ارزش ذاتى است. 
افراد فقط عنوان و سمت نيستند؛ آدمند. پدر، مادر، دوست، 
خواهر، برادر، هوادار تيم هاى مختلف ورزشى يا فيلم هاى 

سينمايى هستند.
برخى هم  و  بروند  مسافرت  به  زياد  دارند  دوست  برخى 
دوست دارند تنها زندگى كنند. برخى زندگى شخصى خوبى 
دارند و برخى نه. دوست داشتن بعضى ها آسان است و 
تحمل برخى از آنها سخت اما با اينهمه، همه آنها ارزش 
واالى انسانى دارند و فروشندگان حرفه اى ارزش تك تك 

مشتريان شان را مى دانند.

4- انگيزه هدفمند دارند
تمام عملكردهاى فروشندگان حرفه اى معنادار و هدفمند 
است. درست است كه پول، محرك و عامل ايجاد انگيزه 
مهمى است اما سوالى كه اينجا پيش مى آيد اين است 
كه: «محرك پول در راستاى رسيدن به چه هدفى مهم 

است؟»
پول  خواهند  مى  چرا  دانند  مى  اى  حرفه  فروشندگان 
متفاوت  نيز  مختلف  افراد  درآوردن  پول  دربياورند. هدف 

است؛ تامين مالى خانواده، تامين امنيت، حفظ يك شيوه 
زندگى خاص يا مراقبت از پدر و مادر در زمان سالخوردگى 

از اهداف افراد براى پول درآوردن است.
آنها همچنين از اين موضوع آگاه هستند كه عملكرد مثبت 
آنها بر ساير كسب و كارها، اقتصاد و جامعه تاثيرگذار است 
و به همين دليل براى تحقق اهداف مهمى نهايت تالش 

خود را مى كنند.

5- باور دارند كه پيروز مى شوند.
آنها يقين دارند كه هر طور شده پيروز ميدان خواهند بود. 
نه تنها تصميم و اراده پيروزى را دارند، بلكه به خودشان 
«باور» دارند كه پيروز مى شوند و به راحتى موانع را تبديل 

به فرصت هايى براى رشد و پيروزى مى كنند.

6- پشتيبان هاى خوبى دارند
به طور  پشتيبانى سالم -  معتقدند كه يك سيستم  آنها 
براى   - مربى  يك  و  دوستان،  خانواده،  اعضاى  معمول 
ثبات واقعى ضرورى است. برخى نيروهاى فروش خوب 
در طى يك دوره طوالنى فرسوده مى شوند يا انگيزه خود 
را از دست مى دهند. ارتباطات مستحكم آنها با اعضاى 
 خانواده و دوستان نزديك، باعث مى شود كه آنها حتى در 
موقعيت هاى سخت موفق شوند و انگيزه هاى خود را به 
مدتى طوالنى حفظ كنند. آنها زمان و تالش خود را براى 
غنى سازى اين روابط به عنوان بخشى از زندگى روزانه خود 

صرف مى كنند.

7- نه گفتن را بلد هستند
رود  مى  انتظار  معموال  دارند.  باور  «نه»  كلمه  قدرت  به 
افرادى كه توانايى و عملكرد بااليى دارند، كارهاى بيشترى 
را انجام دهند. آنها افرادى موفق هستند و مردم جذب شان 
مى شوند و مى خواهند از مهارت و تخصص آنها بهره ببرند. 
با اينحال فروشندگان حرفه اى از اولويت ها و محدوديت 

هاى خود آگاه هستند.
آنها بهترين وقت خود را با خانواده و كسانى كه دوستشان 
دارند مى گذرانند و زمان خود را براى انجام كارهاى مهم 
و  احترام  با  كه چگونه  دانند  مى  دقيقا  كنند.  مى  صرف 
قدردانى به مشتريان يا حتى به رييس شان «نه» بگويند. 
مى دانند كه بايد چه عملكردى داشته باشند و از هر عاملى 
كه كنترل آنها را از انجام اولويت هايشان خارج كند، دورى 
مى كنند. بودن در كنار نيروهاى فروش به شما درس هاى 
بيشترى از خواندن ده ها كتاب درباره فروش و شركت در 
سمينارهاى مختلف مى آموزد. شاهد عملكرد و كار يك 
فروشنده حرفه اى بودن مانند تماشاى نقش آفرينى يك 
بازيگر يا ديدن يك خواننده است كه بهترين اجراى خود 
را به نمايش مى گذارد.  از خودتان بپرسيد: «من به چه 
چيزى اعتقاد واقعى دارم؟» پاسخ خودتان را با باورهاى رايج 
فروشندگان حرفه اى مقايسه كنيد و ببينيد كه آيا به نظر 

خودتان مى توانيد در اين مسير پيشرفت كنيد.

5

پيامك صبح بخير

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

اين است فرمان خدا كه آن را به سوى شما فرستاده است و هر كس از خدا پروا كند 
بديهايش را از او بزدايد و پاداشش را بزرگ گرداند. سوره طالق آيه 5

حديث روز
  

هركس آبروى مؤمنى را حفظ كند، بدون ترديد بهشت بر او واجب شود.
پيامبر اكرم (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

7 باور طاليى فروشندگان حرفه اى

                        

6374

42

876135

2564

7423

148926

59

8231

986375214
153284976
472169853
645927138
831546729
297831645
329418567
718653492
564792381

همين  به  گردد  مى  انسان  در  منطقى  ذهن  و  فكر  تقويت  باعث  جدول  نوع  اين 
دليل از اين بازى در بسيارى از مسابقات به منظور سنجش قابليت تعقل استفاده 
بين  در  جهانى  نخست  مقام  عنوان  به  سودوكو،  ها  فستيوال  اين  از  بسيارى  در  و 
مجازى،  نمايشگاه  از  بخش  اين  است  اميد  يابد.  مى  دست  سرگرمى  هاى  بازى 
به منظور ايجاد سرگرمى و پركردن اوقات فراغت و رشد  گامى هر چند كوچك 
تفكر منطقى در ميان بازديد كنندگان باشد و بتواند توجه عالقه مندان را به خود 
اياالت متحده آمريكا وجود داشته و  نمايد.بازى سودوكو سالها در ژاپن و  جلب 
در حقيقت شاخه اى از پازل چهارخانه اى جادوئى است كه انسان را از ابتداى 

تاريخ شيفته خود كرده است. 
اين  شد.  پرطرفدار  اينچنين  ناگهان  كه  نيست  آور  تعجب  اين  حقيقتا  بنابراين 

بازى شامل همه چيزهايى است كه انسان كنجكاو عاشق آن است.

جدول شماره    3190 طراح: نسرين كارى تعدادى نيرو ى خانم و آقا 
براى بازاريابى  نيازمنديم.

09152695538 -09159617286

فروش فـورى
مغازه كادويى و بدليجات 

در بهترين نقطه معلم    09176684108

كافى نت با موقعيت مكانى 
عالى و قيمت مناسب به فروش 

مى رسد.  09351102878

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191
09151631664 - خسروى

قابل توجه مسكن سازان 
براى اولين بار در استان

 فروش و نصب انحصارى انواع ابزار گلويى ، 

گچبرى ، دورالمپى و تايل هاى سقفى و ديوارى 

 از جنس پلى استايرن با تراكم 20

 در طرح هاى متنوع و با هزينه يك چهارم گچ!! 

قابل شستشو ، نصب سريع ، وزن سبك

 عايق رطوبت و صدا و ...

نمايندگى شرق كشور
 09153634600 - اكبرى

فروش مغازه لوازم خانگى و كادويى
با دكوراسيون و جواز، قيمت شرايطى 

يا معاوضه با خودرو     09379332571

مغازه تايپ و تكثير با تمام تجهيزات 
 و بهترين موقعيت و درآمد باال 

به دليل مهاجرت به فروش مى رسد.
09217199375

مغازه پوشاك با موقعيت عالى 
و تجهيزات واگذار مى شود.

بين مدرس 1 و 3
09153614239

فــروش فــورى
250 متر زمين در شمس آباد همراه با 
اسكلت و سقف و جواز آب ، برق ، گاز 

ديوار كشيده و درب حياط نصب 
معاوضه با خودرو يا فروش نقدى

09151611952

اجاره يك باب مغازه سر نبش ، 50 متر 
مفيد واقع در خيابان صدف 

 يك ميليون پيش و 300 هزار تومان 
كرايه كف سراميك ، سرويس بهداشتى 
كامل تلفن ، آب ، گاز و امكانات كامل

09155610032

فروش
آپارتمان فلكه جماران ، دو خواب ، سند 

آزاد / زمين حاشيه جاده بيرجند - مشهد 
 كنار امكانات با موقعيت عالى يا معاوضه 

با زمين در مهرشهر   09155628566

 رستوران با تمام امكانات 

و موقعيت گردشگرى عالى 

با ظرفيت پذيرايى تا 250 نفر 

واگذار مى شود.

09151615023   

فروش آژانس با 7 كارت سوخت فعال
و موقعيت مكانى بسيار عالى

09153620490 

يك باب مغازه سوپرماركت با كليه امكانات 
در موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09330538328

فروش فورى 30 متر زمين تجارى
 واقع در دستگرد يا معاوضه با خودرو

09151641958 

فروش زمين موسوى حاشيه بيست مترى
09153615443   

فروش ملك واقع در شهرك گلريز سورگ
در مرحله سفت كارى يا معاوضه با خودرو 

09153023453

فروش جوجه بوقلمون گوشتى يك ماهه
        09017038586 - سلمانى

09157204098

فروش فر گاز پيلوت 5 شعله ترموكوبل دار، داراى 
دو جوجه گردان و سلف كلين ، فقط سه سال استفاده 

شده قيمت: 730/000 تومان     09153633772

آگهـى استخـدام
شركت پخش گستر براى توسعه فعاليت در سال 94 از بين جوانان مستعد و با پشتكار براى مشاغل ذيل 

 در شعبه خراسان جنوبى با شرايط مصوب اداره كار و مزاياى تكميلى نيروى جديد جذب مى نمايد
 عالقه مندان براى تعيين وقت مصاحبه با شماره هاى شركت تماس يا به نشانى ذيل  مراجعه نمايند.

تعدادپيش  نيازحداقل  تحصيالتعنوان 

2 نفرسابقه يا تحصيالت مرتبطكاردانى به باالسوپر وايزر

4 نفرعالقه و روابط عمومى باال، داراى وسيلهديپلم به باالويزيتور

بيرجند ، شهرك صنعتى ، تالش شرقى 3     تلفن 26 - 32255723

تعدادى كارگر براى كار در نجارى

 (MDF كار) نيازمنديم.  09151641341

شركت سامان صدر آب براى تكميل كادر 
كارگاهى پروژه هاى آبرسانى دو نفر 

سرپرست كارگاه با سوابق تحصيلى مرتبط 
نيازمند است.

056-32411799     32411683  

يك شريك در كارگاه توليدى 
قارچ با تمام امكانات و موقعيت عالى 

نيازمنديم.   09159617219

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

تمام لوازم دست دوم منزل را خريداريم.  
با يك تماس اختالف قيمت را تجربه كنيد

09158668002

 انواع پوشش درز بين 
ساختمان ها ، درنما و پشت بام 
09358311097 -  شهابادى

اجاره يك باب واحد تجارى با دهانه 7 متر 
و متراژ 40 مترمربع با كليه امكانات 

و موقعيت عالى واقع در نبش غفارى 21 
09151614825

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

دعوت به همكارى 

استخدام با حقوق عالى و آموزش رايگان
شركت گلرنگ پخش به عنوان يكى از معتبرترين شركت هاى توزيع و پخش سراسرى محصوالت غذايى ، شوينده و بهداشتى

 در راستاى پيشبرد طرح هاى توسعه خود ، از افراد پويا ، با انگيزه و خالق با حقوق و مزاياى مكفى دعوت به همكارى مى نمايد
فروشنده حضورى: داراى حداقل مدرك تحصيلى ديپلم ، كارت پايان خدمت و آشنا به فروش مويرگى 

مزايا : حقوق ثابت ، پاداش، اياب و ذهاب ، بيمه تامين اجتماعى از روز اول ، بيمه عمر و حادثه ، تكميلى و ساير مزاياى رفاهى 
آدرس براى مراجعه حضورى : بيرجند ، شهرك صنعتى ، بلوار تالش شرقى 1 ، نبش كوشش 3

Email: hr@Golrang-pakhsh.com
تلفن : 32255093 -32255092 -32255088
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اخبار ورزشى

تحقيقات نشان داده شكالت تلخى كه حاوى70 درصد كاكائو يا بيشتر باشد سرشار از فالونوئيدهاى شكم صاف كن است كه چربى سوزى را افزايش داده 
و شكم را صاف مى كند. خوردن توت فرنگى مى تواند به كاهش چربى شكمى كمك كند.همچنين ويتامين C، به خصوص اگر حين ورزش استفاده شود 
به كاهش چربى شكمى كمك مى كند. سه چهارم ليوان آب پرتقال يا نصف فنجان فلفل قرمز تمام ويتامين C مورد نياز روزانه بدن را تامين مى كند. 

خوراكى هاى شكم صاف كن! 

به احتمال 80درصد كى روش مى رود 

فوتبال  فدراسيون  رئيس  كفاشيان  على  ايرنا:   
به  روش  كى  كارلوس  درصد   80 احتمال  به  گفت: 
 سرمربيگرى تيم ملى فوتبال ايران ادامه نخواهد داد . 
براى  را  تمايلش  اواخر سال گذشته عدم  كى روش 
ادامه همكارى با تيم ملى ايران و پايان اين همكارى 
اعالم كرده بود اما تاكنون پاسخى از سوى فدراسيون 

فوتبال در اين خصوص داده نشده است. 

سومين آگهى مزايده سرخ آبى ها 
هفته آينده منتشر مى شود

 ايرنا: جديدترين خبرها حاكى از آن است در آگهى 
واگذارى سهام دو  تغييراتى در نحوه  سومين مزايده 
آمد. خواهد  وجود  به  استقالل  و  پرسپوليس  باشگاه 

اقساط  پرداخت  مهلت  افزايش  نقدى،  كاهش حصه 
باشگاه  دو  پيشكسوتان  سهم  درباره  نظر  تجديد  و 
اين  مزايده  آگهى سومين  در  تغييرات  ترين  مهم  از 
دو باشگاه خواهد بود. دو مزايده قبلى با قيمت پايه 
اواخر  در  مشترى  نبود  دليل  به  تومان  ميليارد   290
رئيس سازمان  اعالم  براساس  لغو شد.  سال گذشته 
اوايل  باشگاه  دو  مزايده  سومين  سازى،  خصوصى 

ارديبهشت ماه 94 برگزار خواهد شد. 

نكونام : كى روش دوست دارد بماند! 

در  ملى  تيم  سابق  كاپيتان  نكونام،  جواد  عصرايران: 
گفت و گو با برنامه نود تاكيد كرد كه كى روش دوست 
روش  كى  كه  شد  مدعى  وى  بماند.  ايران  در   دارد 
دوست دارد بماند به شرطى كه شرايط فراهم شود. 
دارند  خبر  نكونام  و  روش  كى  خوب  رابطه  از  همه 
اين خبر نشاندهنده ماندگارى كى روش در  و شايد 

ايران باشد. 

برنامه جام جهانى كشتى آزاد اعالم شد 
جدال ايران با آذربايجان، تركيه و بالروس

  فارس:  برنامه رقابت هاى جام جهانى كشتى آزاد 
اعالم شد. رقابت هاى جام جهانى كشتى آزاد 2015 
شهر  در   94 سال  ماه  فروردين   23 و   22  روزهاى 
تيم  كه  شود  مى  برگزار  آمريكا  كشور  آنجلس  لس 
ايران در گروه دوم اين رقابت ها با تيم هاى آذربايجان، 
نيز  اول  گروه  در  است.  هم گروه  تركيه  و  بالروس 
حضور  مغولستان  و  كوبا  آمريكا،  روسيه،  تيم هاى 
بالروس،  هاى  تيم  با  ايران  تيم  ديدارهاى  دارند. 
تركيه و آذربايجان و همچنين ديدارهاى رده بندى و 
فينال اين مسابقات به صورت مستقيم از شبكه سوم 

سيما پخش خواهد شد.

خطرناكترين نوشيدنى قبل از خواب 

افراد  از  زيادى  عده  آنكه  وجود  با  عصرايران: 
خواب  از  قبل  داغ  چاى  خوردن  به  عالقمند 

هستند، كارشناسان هشدار مى دهند انجام اين 
كار مى تواند سبب تحريك پوستى، دندان درد 
و حتى خونريزى از بينى در افراد شود. گفتنى 
با  را  داغ  چاى  نوشيدن  كارشناسان  است، 

سرطان مرى مرتبط دانسته اند. 

عوامل بروز آسم
 در كودكانتان را بشناسيد! 

و  آلرژن  مواد  با  تماس  اثر  بر  آسم  نيوز:  نامه 
سرفه هاى  موجب  كه  شده  ايجاد  حساسيت زا 
مكرر مى شود. احتمال دارد ميكروب، ويروس، 

قارچ، مواد غذايى، مواد شوينده، برخى داروها، 
هواى آلوده، حيواناتى مانند گربه، پرنده و سيگار 
موجب آسم شود. خس خس سينه، تنگى نفس 
است. آسم  به  ابتال  مهم  و سرفه سه عالمت 

آنچه در آسم اهميت زيادى دارد، پيشگيرى از 

چنانچه  همچنين  است،  آلرژى  مواد  با  تماس 
بايد  شود،  آسمى  شديد  حمالت  دچار  فردى 
بررسى شود تا نوع ماده آلرژن با تست آلرژى 

مشخص شود.

چند دليل براى بد بو شدن دهان 

اولين گام  دندان  و  بهداشت دهان  نيوز:  نامه   
براى مقابله با مشكل بوى بد دهان است. مواد 
 غذايى اى كه مى خوريد، روى بوى دهان تان 
تاثير دارد. خوردنى هايى مانند سير و پياز نفس 

را بدبو مى كنند. 
بدن دهان الزم است كه  بوى  با  مقابله  براى 
از مصرف زياد برخى مواد غذايى مانند گوشت 
 قرمز، قندها، غذاهاى خيلى چرب يا  ادويه دار 
و همچنين محصوالت لبنى خوددارى كنيد.اگر 
دچار عفونت سينوسى (سينوزيت)، سرماخوردگى 
يا آلرژى باشيد، سينوس ها مخاط بيشترى توليد 
مى كند به تدريج كه اين مخاط از گلو پايين 
بروند، باعث بد بو شدن دهان تان خواهد شد. به 
گفته محققان، مشكالت مربوط به غدد بزاقى 
تواند  مى  نيز  دهان  راه  از  كشيدن  نفس  يا   و 
باعث بوى بد دهان شود. جويدن آدامس بدون 
قند مى تواند به توليد بزاق بيشتر كمك كرده و 

دهانتان را خوشبو نگه دارد.

آشنايى با سبزيجات غنى از پروتئين 

سالمت نيوز: پروتئين به عنوان جزو مهمى از 
ساختار هر سلول براى ادامه حيات بدن ضرورى 
و براى رشد و حفظ سالمت حائز اهميت است. 
*كلم بروكلى: اين سبزى حاوى ارزش غذايى 

فراوانى است و وجود ميزان كافى از پروتئين در 
آن براى حفظ استحكام بدن و رشد آن اهميت 
دارد. همچنين اين سبزى منبع غنى از ويتامين 

A و C به حساب مى آيد.
خوراكى  ماده  اين  مصرف  فرنگى:  *نخود 

پروتئين،  از  بااليى  ميزان  بودن  دارا  دليل  به 
براى  منيزيم  و  خوراكى  فيبر  كربوهيدرات ها، 

حفظ سالمت توصيه مى شود.
پروتئين است  از  *عدس پخته: عدس سرشار 
و مصرف آن به دليل دارا بودن فيبر خوراكى، 

مواد معدنى و ويتامين B توصيه مى شود.

مصرف  كنندگان« آسپرين» حتما 
اين نكات را رعايت كنيد! 

قدس آنالين- آسپرين يا اسيد استيلساليسيك 
يكي از داروهاي ضدالتهابي است كه درد و تب را 

تسكين مي دهد. اما بايد توجه داشت كه اين دارو 
مي تواند انعقاد خون را نيز كاهش دهد. گرچه به 
نظر مي رسد مي توان آسپرين را خودسرانه براي 
بيماري هاي مختلف مصرف كرد اما الزم است 

تا برخي احتياط ها رعايت شود. 
*دوز آسپرين مصرفي نبايد با توجه به سن و وزن 
بيمار از  مقدار تجويز شده توسط پزشك بيشتر 
و  بزرگساالن  براي  مصرفي  دوز  حداكثر  باشد. 
كودكان با وزن بيشتر از 40 كيلوگرم، 3 گرم در 
روز خواهد بود. سالمندان نبايد بيشتر از 2 گرم در 
روز آسپرين مصرف كنند. *فاصله زماني حداقل 
4 ساعت ميان دو وعده مصرف آسپرين در نظر 
از 5 روز و تب بيشتر  بگيريد. *اگر درد بيشتر 
پزشك  با  شد  تشديد  يا  كشيد  طول  روز   3 از 
مصرف  از  ناشي  خطرات  *به  نماييد.  مشورت 
بيش از حد و خونريزي دقت داشته باشيد. اگر 
نماييد  توجه  كنيد  مي  مصرف  ديگري  داروي 
كه حاوي آسپرين يا ديگر داروهاي ضدالتهاب 
مانند ايبوپروفن نباشد. *حساسيت باال نسبت به 
آسپرين و سابقه ابتال به آسم در صورت مصرف 
آسپرين و ديگر داروهاي ضدالتهابي، بيماري يا 
احتمال خطر خونريزي، زخم گوارشي پيشرفته،  
با  همزماني  و  قلبي  و  كليوي  كبدي،  نارسايي 
منع  موارد  خوراكي  ضدانعقاد  داروهاي  مصرف 

مصرف اين دارو هستند. 

مصرف  كنندگان« آسپرين» حتما اين نكات را رعايت كنيد! 

پسر 8 ساله قاتل خواهرش شد

گفت:  كازرون  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
بر  مبنى  پليس  فوريت هاى  مركز  با  تماس  پى  در 
يك فقره مرگ مشكوك بالفاصله ماموران به محل 
اعزام و با جسد دختر 15 ساله اى مواجه شدند كه 
در اثر برخورد ساچمه به پشت شانه اش جان خود را 
از دست داده است. سرهنگ مشوق تصريح كرد: در 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد برادر 8 ساله 
مقتول در حالى كه مشغول بازى با اسلحه پنج تير 
از  ناگهانى تيرى  پران مسلح عمويش بوده به طور 
آن خارج شده و پس از اصابت گلوله به ديوار اتاق به 

دختر جوان اصابت كرده است. 

پليس به دنبال پيرزن خالفكار

باشگاه خبرنگاران: زنى كه به شيوه بدل اندازى اقدام 
به سرقت عابر بانك خانم ها مى كرد، تحت تعقيب 
با  خانمى  گذشته  سال  اواخر  گرفت.در  قرار  پليس 
مراجعه به كالنترى اعالم كرد كه كارت عابر بانك 
وى توسط يك خانم حدودا 50 ساله سرقت شده و 
كرده  حساب  موجودى  تمام  برداشت  به  اقدام  وى 
با  زن  اين  كه  كردند  پيدا  اطالع  كارآگاهان  است. 
خريد  به  اقدام  مرحله  چندين  در  و  بازار  به  مراجعه 
 پارچه نموده است؛ با بررسى دوربين هاى مداربسته، 
براى  تحقيقات  و  شد  شناسايى  متهم  تصوير 

دستگيرى وى ادامه دارد. 

قتل به خاطر تماشاى تلويزيون

مركز  طريق  از  گذشته  روز  چند  خبرنگاران:  باشگاه 
نفر  دو  به  متعلق  اجساد  پليسى كشف  هاى  فوريت 
از اعضاى يك خانواده اعالم شد. با حضور ماموران 
در محل مشخص شد كه اجساد متعلق به پدر و دختر 
عدم  مدعى  مقتول  پسر  كه  آنكه  با  است.  خانواده 
حضور خود در خانه شده بود ، اما وجود آثار جراحت بر 
روى دستان وى باعث شد تا كارآگاهان به تحقيق از 
وى بپردازند. تا اينكه سرانجام لب به اعتراف گشود و 
گفت: به خاطر تماشاى تلويزيون با خواهرم درگير و 
او را خفه كردم. در همين زمان پدرم وارد خانه شد كه 

چندين ضربه چاقو به او زدم.

دزدى  پسر جوان با آرايش غليظ

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى ساوجبالغ گفت: 
ماموران حين گشت زنى به فردى كه با لباس مبدل 
بوده  تردد  در حال  پژو  با يك دستگاه خودرو  زنانه 
مى كنند  را  خودرو  كردن  متوقف  قصد  و  مشكوك 
مى شود. متوارى  پليس  ديدن  با  خودرو  راننده  اما 
مظنون  فرد  سرانجام  داد:  ادامه  جبارپور  سرهنگ 
دستگير و مشخص مى شود وى مردى مى باشد كه 
با لباس مبدل زنانه، آرايش غليظ، كاله گيس و... با 
اخاذى  و  زورگيرى  به  اقدام  سرد  از سالح   استفاده 
مى كرده است. فرد دستگير شده به 3 فقره زورگيرى 

و اخاذى اعتراف كرد. 

سرقت از مدير با چاقوى ميوه خورى

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش صاحب يك شركت 
و  كرد  شكايت  كارمندش  از  دادسرا  به  مراجعه  با 
با  و  آمد  اتاقم  به  روز گذشته  گفت: كارمند شركتم 
ماموران  تجسس ها  ادامه  در  كرد.  تهديد  مرا  چاقو 
سارق  كارمند  دستگيرى  و  شناسايى  به  موفق 
به سرقت  اعتراف  با  بازجويى ها  در  مرد  اين  شدند. 
از مديرش به ماموران گفت: به شدت مشكل مالى 
حتى  نمى داد،  مساعده  من  به  هم  مديرم  و  داشتم 
با پرداخت وام هم موافقت نمى كرد. براى همين با 
برداشتن يك چاقوى ميوه خورى به سراغ مدير رفتم 

و دست به سرقت زدم. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

نصب و تعميركولر آبى  و لباسشويى در منزل
  09151643778 - شهريارى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 
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ت

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

همه چى محلى
از روستا تا منزل تان 

به قيمت در مغازه 
پاسخگويى از 7 صبح تا 7 شب  

09152667074
شير، نان ، عرقيات ، 

دمنوش ها و ...
شماره بهداشت: 10162

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

فروشى
فروش باغ 2000 مترى واقع در منطقه 

خدماتى شهردارى شهر مود 
با 80 اصله نهال زرشك 20 ساله

 و 6 ساعت آب از قنات سربندى 
فى: توافقى     09155623695



دكتر خليل خليلى رئيس دانشگاه بيرجند براساس ابالغيه اى كه از سوى استاندار خراسان جنوبى صادر شده است به عنوان عضو شوراى راهبردى توسعه 
مديريت استان منصوب شد. اين شورا در اجراى تصويب نامه شوراى عالى ادارى و به منظور تعالى و پيشبرد برنامه هاى تحول ادارى و طراحى ساز و كار مناسب 

براى تحقق سياست هاى كلى نظام ادارى و اجرايى نمودن سياست هاى دولت در قالب نقشه راه اصالح نظام ادارى در استان تشكيل شده است.

فرصت ويژه بانك ملى ايران رئيس دانشگاه بيرجند عضو شوراى راهبردى توسعه مديريت استان شد
براي بخشودگي جريمه تأخير بدهكاران

براى  ويژه  فرصتى  ايران،  ملى  بانك  پور-  حاجى 
بدهكاران اين بانك جهت بهره مندى از بخشودگى 
جرايم تأخير مازاد بر نرخ معامله فراهم كرد. بر اين 
جرايم  مانده  درصد   100 بخشودگي  امكان  اساس 
بدهكاراني  خصوص  در  معامله  نرخ  بر  مازاد  تأخير 
پايان فروردين ماه جاري، كل بدهى  تا  كه حداكثر 
هر يك از قراردادهاي خود را به صورت نقدي تسويه 
شود.  فراهم  بپردازند،  را  خود  معوق  اقساط  يا  كنند 
اين  مشتريان  رضايت  و  تكريم  براى  فرصت  اين 
بانك ايجاد شده و فقط در مهلت قانوني مقرر داراي 
تا كنون نسبت  افرادي كه  و  اعتبار است. مشتريان 
به بازپرداخت بدهي هاي خود اقدام ننموده اند، مي 
اين  شعب  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند 

بانك در سراسر كشور مراجعه كنند.

تعطيلى بازارچه هاى مرزى 
اقتصاد درميان را با مشكل مواجه كرده

حاضر  درحال  اينكه  بيان  با  درميان  فرماندار   مهر- 
است،  بسته  افغانستان  طرف  از  استان  هاى  بازارچه 
گفت: به دليل اين تعطيلى ها اقتصاد محلى شهرستان 
به  اشاره  با  زاده  بشيرى  است.  شده  مواجه  چالش  با 
مشكالت كارخانه سيمان باقران افزود: بايد مشكالت 
عشاير  كه  چرا  شود  حل  سريعتر  هرچه  كارخانه  اين 

بيشترين سهامداران كارخانه سيمان باقران هستند.

رشد 69 درصدي ارائه آموزش هاي 
عمومي و تخصصي به تعاونگران 

 93 سال  در  كه  تخصصي  و  عمومي  هاي  آموزش 
درصدي   69 رشد  با  شد،  ارائه  استان  تعاونگران  به 
تعاون، كار و رفاه  اداره كل  تعاون  بود. مدير  همراه 
اجتماعي استان گفت: در سال 93،  20 هزار و 134 
نفر   26 و  هزار   9 و  تخصصي  آموزش  ساعت  نفر 
ساعت آموزش عمومي به تعاونگران استان ارائه شد 
درصد   69 گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  كه 
رشد داشته است. سروري افزود: تجهيز كارگاه هاي 
،درميان  زيركوه  خوسف،  هاي  شهرستان  آموزشي 
وبشرويه از محل اعتبارات سفر معاون تعاون وزارت 

در حال انجام مي باشد. 

توزيع بيش از 15 ميليون ليتر بنزين

منطقه  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مدير 
خراسان جنوبى گفت: بيش از 15 ميليون ليتر بنزين 
در تعطيالت نوروز در استان توزيع شد. اصغرى اظهار 
كرد: در اين مدت يك ميليون و 410 هزار كيلوگرم 
وى  شد.  توزيع  استان  در   (CNG) پاك  سوخت 
 (ATK) افزود: عالوه بر اين عرضه سوخت هوايى
به ناوگان هوايى توسط مراكز سوختگيرى هواپيمايى 
بيرجند و طبس در ايام نوروز نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از رشد 35 درصدى برخوردار بوده است.

طبس در عزاى چهره ماندگار خود

خاورستان- مرحوم سيد حسين غضنفرى كه عنوان 
اولين معلم طبس را يدك مى كشيد و خيلى ها او را 
با خودروى فولوكس منحصر به فردش مى شناختند 
خاك  به  پيكرش  و  تشييع  طبس  در  ديروز  صبح 
سپرده شد. در روزى كه همگان در تكاپو و جوش 
از چهره هاى  يكى  بودند طبس  نو  و خروش سال 
ماندگار و دوست داشتنى خود را از دست داد. الزم به 
ذكر است پروفسور صدقى داماد مرحوم سيد حسين 

غضنفرى در اين مراسم شركت كرده بود.

دوبانده شدن محور بيرجند- سربيشه 
شايد سال97

راه و شهرسازى شهرستان  اداره  خاورستان- رئيس 
اصلى  داليل  از  يكى  را  اعتبارات  كمبود  سربيشه 
پيشرفت كند دوبانده شدن محور بيرجند– سربيشه 
عنوان كرد. سارانى گفت:  پروژه دو بانده كردن محور 
بيرجند سربيشه در سال 1392 با اعتبارى معادل 9 
ميليارد تومان آغاز شد. وى افزود: سال گذشته مبلغ 
9 ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه تعلق  گرفت كه 

فقط مبلغ 4 ميليارد تومان اختصاص يافت.
تعلق  اعتبار  سربيشه  شهرسازى  و  راه  اداره  رئيس 
ميليارد   9  ،94 سال  در  نيز  را  پروژه  اين  به  گرفته 
اعتبار  افزود: 34 ميليارد تومان  تومان عنوان كرد و 
نياز است كه در صورت تخصيص اعتبار در سال 97 

اين پروژه جمع خواهد شد.

جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

معاون امور هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اى  منطقه  جشنواره  سومين  گفت:  جنوبى  خراسان 
مجسمه هاى نمكى، 28 و 29 فروردين ماه جارى در 
تاالب كجى نمكزار نهبندان برگزار مى شود. زمزم 
در تشريح برنامه هاى اين جشنواره  بيان كرد: اين 
جشنواره در دوره قبل با حضور استان هاى خراسان 
جنوبى، سيستان و بلوچستان و كرمان برگزار شده كه 
امسال در سطح بيشترى برگزار و هنرمندانى از استان 
و  سيستان  رضوى،  خراسان  جنوبى،  خراسان  هاى 
خواهند  حضور  جشنواره  اين  در  يزد  و  بلوچستان 
و  ساز  مجسمه  هنرمندان  كرد:  تصريح  وى  داشت. 
تجسمى استان مى توانند حداكثر تا 20فروردين ماه 

نسبت به ثبت نام در اين جشنواره اقدام كنند.

برداشت 800 هزارتن علوفه از مراتع استان

خراسان  مراتع  اينكه  بيان  با  طبيعى  منابع  مديركل 
جنوبى از نوع فقير است، گفت: درسال هاى نرمال 
بيش از 800 هزار تن علوفه خشك از مراتع استان 
تأمين  در  زيادى  كمك  اين  كه  شود  مى  برداشت 
مميزى  كرد:  بيان  شريفى  دارد.  عشاير  دام  علوفه 
مراتع با 7 ميليون و 400 هكتار در استان انجام شده 
و همچنين پروژه ترسيب كربن براى توانمند سازى 

عشايردر مناطق عشايرى استان انجام شده است. 

پيكر يكى از شهداى حادثه تروريستى 
در خراسان جنوبى تشييع مى شود

شبستان- معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
شهرستان  از  حسينى»  «رضا  يكم  گروهبان  گفت: 
سربيشه در حادثه تروريستى در مرز ايران و پاكستان 
به شهادت رسيد. سرفرازى افزود: اشرار مسلح عصر 
17 فروردين با كمين در مسير مأموران، هشت نفر از 
مأموران مرزبانى در منطقه مرزى ايران و پاكستان، 
وى  كردند.  شهيد  را  پيشين  و  باهوكالت  حدفاصل 
فرودگاه  از طريق  اين شهيد  پيكر  انتقال  احتمال  از 
زاهدان به مشهد مقدس خبر داد و افزود: پيش بينى 
اين  پاك  پيكر  فروردين)   20) پنجشنبه  شود  مى 

شهيد در استان تشييع شود.

پرداخت 21 ميليارد و922 ميليون ريال 
عيدي به مددجويان تحت حمايت امداد  

برناى تنها- معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
و 922  ميليارد  پرداخت 21  از  استان  امام(ره)  امداد 
ميليون ريال عيدي به 34 هزار و 964 خانوار تحت 
اين نهاد خبر داد. نخعي گفت: مبلغ عيدي  حمايت 
واريزي براي خانواده هاي تحت حمايت معادل يك 
براى خانواده هاى  ماه مستمرى مددجويان است و 
نفره 60 هزار تومان،  نفره 53 هزار تومان، دو  يك 
سه نفره 71 هزار تومان، چهار نفره 82 هزار تومان و 

پنج نفره 100 هزار تومان بوده است.

مراسم سالگرد شهيد صياد شيرازى
 20 فروردين در بيرجند برگزار مى شود 

 نشست مطبوعاتى در خصوص هماهنگى برنامه هاى
ارتش ويژه شهادت امير سپهبد شهيد صياد شيرازى 
حضور  با  ارتش  زمينى  نيروى  روز  فرودين   29 و 
 04 آموزش  مركز  در  كشورى  و  لشكرى  مسئولين 
طاهرى  نورى  سرهنگ  شد.  برگزار  (ع)  رضا  امام 
نشست  اين  در  استان  در  نظامى  ارشد  جانشين 
امير  سالگرد  مراسم  براى  خواست  استان  مردم  از 
سپهبد شهيد على صياد شيرازى در روز پنجشنبه 20 
فروردين ماه جارى ساعت 10 صبح در مسجد امام 

حسين (ع) بيرجند حضور به هم رسانند.

11 هزار جلد كتاب در انبارهاى 
دانشگاه پيروزان فردوس خاك مى خورد

غيرانتفاعى  عالى  آموزش  مؤسسه  رئيس  فارس- 
كتاب  جلد  هزار   11 دپوى  از  فردوس  پيروزان 
براى  الزم  فضاى  وجود  عدم  دليل  به  تخصصى 
راه اندازى كتابخانه تخصصى در اين شهرستان خبر 
زيادى  بسيار  مكاتبات  كرد:  اظهار  عبدا...  زاده  داد. 
جمله  از  شهرستان  مختلف  ارگان هاى  و  نهادها  با 
آموزش  مديريت  شهر،  اسالمى  شوراى  فرماندارى، 
و پرورش و ديگر نهادها انجام شده تا فضاى مناسبى 
براى راه اندازى كتابخانه تخصصى در اين شهرستان 
فراهم شود كه تاكنون اين مكاتبات و پيگيرى ها هيچ 
نتيجه اى در بر نداشته و اين تعداد كتاب ماه هاست 

كه در انبارهاى دانشگاه پيروزان خاك مى  خورد.

جشن بزرگ كوثر در حسينيه جماران 
بيرجند برگزار مى شود

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه بيرجند گفت: امسال 
يادواره شهداى شهرستان بيرجند با حضور خانواده هاى 
معظم شهدا و ايثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار 
مى شود. اسماعيلى ضمن تشريح سطح بندى و تفكيك 
مقاومت  پايگاه هاى  صالحين  طيبه  شجره  حلقه هاى 
از  امسال  نام گذارى  به  توجه  با  اين حوزه گفت:  تابع 
رهبرى بر حضور بسيجيان در مراسمات عمومى تأكيد 
مى شود. وى با بيان اينكه جشن بزرگ كوثر ويژه ميالد 
حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور تمامى اقشار مختلف 
مردم برگزار خواهد شد، افزود: اين مراسم در حسينيه 

جماران بيرجند برگزار مى شود.

امسال براى پوشش بيمه اى اتباع خارجى 
با كشورهاى همسايه رايزنى مى كنيم

خاورستان- سرپرست معاونت اداره كل بيمه سالمت 
استان گفت: در سال 93 حدود 52 هزار نفر در استان 
براى  اند كه  نام كرده  ثبت  بيمه سالمت  در سايت 
همه آن ها دفترچه بيمه صادر شده است. مختارى 
خاطرنشان كرد: يكى از برنامه هاى بيمه سالمت در 
سال 94، انعقاد تفاهم نامه اى با كشورهاى همسايه 
جهت پوشش بيمه اى اتباع خارجى مى باشد كه اين 
مهم در حال رايزنى است و شرايط تحت پوشش قرار 

گرفتن اين افراد متعاقبًا اعالم مى شود.

26 پروژه راه روستايى و عشايرى 
 در دست احداث است

مهر- مديركل راه و شهرسازى گفت: درحال حاضر 
26 پروژه راه روستايى و عشايرى با اعتبار 11 ميليارد 
دست  در  جنوبى  خراسان  در  تومان  ميليون   800 و 
احداث است. جعفرى اظهاركرد: در سال جارى براى 
اختصاص  مناسبى  اعتبارات  ها  پروژه  اين  تكميل 
نيافته كه اميد است با تخصيص اعتبار در سال جارى  

اين پروژه ها به بهره بردارى برسد. 

صادرات 8.5 هزار تن گوشت مرغ از استان

تسنيم- مديركل دامپزشكى استان با اشاره به اينكه در 
سال 93 تعداد 16 هزار و 360 فقره گواهى بهداشتى 
حمل خارج از استان انجام شده است، گفت: در اين 
استان خراسان  نيز  مرغ  تن گوشت  هزار   8.5 مدت 
كرد:  اظهار  رفيعى پور  است.  شده  صادر   جنوبى 
مجوز صادرات 515 نفر شتر نيز از خراسان جنوبى در 

سال گذشته صادر شد.

كاهش 25 درصدي حوادث ناشي از كار 

در سال 93 تعداد 71 حادثه ناشي از كار در استان 
اتفاق افتاده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل؛ 

25 درصد كاهش داشته است.
مدير روابط كار اداره كل، با اعالم اين خبر افزود: 
حوادث شغلي يكي از مهم ترين مشكالت كشورهاي 
ترين مهم  و  شود  مي  محسوب  توسعه  حال   در 

تأثيرات اين حوادث، هزينه هاي انساني آن مي باشد. رضازاده ادامه داد: 
مرگ هاي ناشي از حوادث شغلي باعث اتالف عمر، سال هاي كاري و 
هزينه هاي مرتبط و اثرات جبران ناپذيري براي حادثه ديده، خانواده وي 
و به خصوص سازمان ها مي گردد، لذا ايجاب مي نمايد تا اين مقوله 

مورد توجه جدي متوليان امر قرار گيرد. 
به گفته وى مجموع بازرسي هاي انجام شده در سال گذشته 7302 مورد 
بوده كه توسط 10 بازرس كار محقق شده است. وي همچنين به نقش 
آموزش مسائل ايمني در كاهش حوادث اشاره كرده و آن را مهم ترين 

عامل مؤثر در پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از كار دانست. 
رضازاده عملكرد مربوط به اجراي برنامه هاي آموزشي حفاظت فني و بهداشت 
كار در طول سال 93 را 7929 نفر ساعت اعالم كه نسبت به مدت مشابه 
در سال 92 از رشد 58 درصدي برخوردار بوده است. وي گفت: افزايش 12 
درصدي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و رشد 29 درصدي شركت 
بازرسان در جلسات كميته هاي حفاظت از ديگر عوامل تأثير گذار در شناسايي 

و كنترل زمينه هاي بروز حوادث در كارگاه ها بوده است. 

حفظ امنيت كشور نيازمند همراهى
 ملت با برنامه هاى دولت است

امام جمعه بيرجند گفت: رمز نگهدارى و حفظ اين 
امنيت همكارى و همراهى ملت با برنامه ها و تدابير 
دولت است. به گزارش فارس، حجت االسالم رضايى 
با  و  تبريك سال جديد  استاندار ضمن  با  ديدار  در 
اشاره به شعار امسال اظهار كرد: همدلى، همزبانى و 

احترام به ديگران از جمله اصول اساسى دين اسالم محسوب مى شود كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد. وى با بيان اينكه وحدت در تمام بخش ها رمز 
موفقيت و پيروزى حق بر عليه باطل بوده است، تصريح كرد: در زمانى كه 
دشمنان كشور براى ضربه زدن به آن دست به دست هم داده اند، حفظ و 

تقويت وحدت، از وظايف اصلى مسئوالن و مردم است.
ناامنى هاى ايجاد  امام جمعه بيرجند امنيت موجود در كشور را با وجود 
شده در منطقه ستودنى دانست و يادآور شد: رمز نگهدارى و حفظ اين 

امنيت همكارى و همراهى ملت با برنامه ها و تدابير دولت است.
براى  داد:  ادامه  كشورمان  مذاكره كننده  تيم  توفيقات  به  اشاره  با  رضايى 
نخستين بار وزير امور خارجه آمريكا به مدت 9 روز در يك كشور اقامت پيدا 
كرد تا به پرونده سياسى رسيدگى كند. وى گفت: توجه كشورهاى ديگر به 
مذاكرات هسته اى كشور ما نشان دهنده اوج قدرت كشور ما در منطقه و تمام 
دنياست. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمام كشور هاى دنيا قدرت نظام 
اسالمى ما را پذيرفته اند و ما بايد در راستاى تحقق منويات مقام معظم رهبرى 

و برنامه هاى دولت قدم برداريم تا موفقيت هاى ما دوچندان شود.

  9 درصد كسرى مخازن آب زيرزمينى 
خراسان جنوبى جبران مى شود

بينى  مديرعامل آب منطقه اى استان گفت: پيش 
در  گرفته  قرار  كار  دستور  در  اقدامات  با  شود  مى 
سال جارى 9 درصد كسرى مخازن آب زيرزمينى 

خراسان جنوبى جبران شود. 
امامى در گفتگو با مهر، اظهار كرد: به دليل اينكه 

بارندگى هاى اخير در خراسان جنوبى داراى شدت نبوده و روان سيل 
بيان كرد: طى  است. وى  نشده  آبگيرى  استان  نداشته سدهاى  پى  در 
بارندگى اخير تنها سد نهرين شهرستان طبس مقدارى كمى آبگيرى شده 
است. وى با بيان اينكه بارندگى هاى باالى 10 ميليمتر درافزايش سطح 
بارندگى  وضعيت  گفت:  است،  تأثيرگذار  استان  زيرزمينى  سفرهاى  آب 

خراسان جنوبى نسبت به دازمدت نرمال نيست.

اجراى طرح تعادل بخشى آب زيرزمينى در استان

امامى اجراى طرح تعادل بخشى سفرهاى زيرزمينى خراسان جنوبى را 
مهم ترين برنامه شركت آب منطقه اى درسال جارى دانست و افزود: اين 
طرح با اعتبار 7 ميليارد و 500 ميليون تومان و با 11 زير پروژه در استان 
اجرا مى شود. مديرعامل آب منطقه اى با بيان اينكه درسال گذشته با 
اضافه برداشت 185 ميليون مترمكعبى آب از سفره هاى آب زيرزمينى 
مواجه بوده ايم، تصريح كرد: تالش خواهيم كرد با اقدامات در دستور كار 

قرار گرفته در سال جارى 9 درصد اين اضافه برداشت جبران مى شود.
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عدالت  اجراى  الزمه  پايدار  امنيت  ايجاد  زاده-  حسين 
اقتصادى است و پليس در راستاى فرمايشات مقام معظم 
كه  كسانى  با  برخورد  مردم،  حال  رفاه  براى  و  رهبرى 
در  دهند،  مى  قرار  هدف  را  اجتماعى  و  اخالقى  امنيت 
در  گذشته  روز  استان  انتظامى  فرمانده  دارد.  كار  دستور 
فضاى  ارتقاى  از  مطلب  اين  بيان  خبرى ضمن  نشستى 
اسالمى، تكريم كاركنان و توجه به معيشت آنان، تقويت 
مرزبانى، كاهش تلفات جاده اى، بهبود خدمات انتظامى و 
برنامه ريزى براى برقرارى امنيت اخالقى و اجتماعى به 
عنوان اولويت هاى كارى ناجا در سال 94 نام برد و گفت: 
اين مواد همان نكات مدنظر مقام معظم رهبرى در حكم 

انتصاب سردار فرماندهى ناجا مى باشد.
سردار خليل واعظى در ادامه به تشريح گزارشى از اقدامات 
نوروزى  تعطيالت  ايام  طول  در  استان  انتظامى  نيروى 
پرداخت و گفت: در راستاى تدابير فرماندهى ناجا قرارگاه 
نوروزى امام على (ع) را در مركز استان راه اندازى كرديم 
استان  سطح  در  نيز  را  زيرمجموعه  فرعى  قرارگاه   7 و 
ايام  در  را  ستاد  نيروهاى  از  درصد   60 و  نموديم  فعال 
اجراى طرح نوروزى در اختيار واحدهاى انتظامى، راهور و 
پليس راه قرار داديم. وى با بيان اينكه براى اولين بار در 
طرح تعطيالت نوروزى از ظرفيت پليس افتخارى استفاده 
شد، اظهار كرد: واحدهاى مددكارى كالنترى ها و واحد 
مشاوره معاونت اجتماعى در اين ايام فعال بودند. تمامى 
بخش هاى كلينيك معاونت درمان نيز در 2 شيفت صبح 
در  بالگرد  داشتند.  فعاليت  مردم  به  براى خدمت  و عصر 
اختيار اورژانس هوايى بود و 4 مأموريت نيز انجام داد كه 

2 مورد مربوط به كمك به خانم هاى باردار بود. 
را  ناجا  كاركنان  براى  نوروزى  اسكان  ستاد  افزود:  وى 
تشكيل داديم و بيش از 2 هزار و 700 نفر از خانواده هاى 

كاركنان ناجا به استان سفر كردند.

رضايت 98 درصدى مردم استان از عملكرد پليس

ارشد انتظامى استان با اشاره به اينكه براى ارائه خدمات 

هاى  بخش  در  پليس  ايستگاه   25 مردم  به  مضاعف 
انتظامى، راهور و پليس راه فعال شده بود، تصريح كرد: 
با هدف كاهش آمار حوادث رانندگى 53 نقطه حادثه خيز 
در داخل و خارج شهرها و 103 نقطه مستعد براى وقوع 
حوادث با كمك شهردارى و راه و شهرسازى به منظور 
اطالع مسافران مشخص شد. به كارگيرى همياران پليس 
اول  روز  در  و  گرديد  مواجه  شهروندان  استقبال  با  نيز 
فروردين با اهداى شاخه هاى گل از مسافران و ميهمانان 

نوروزى استقبال به عمل آمد.
سردار واعظى از فعاليت همزمان مانيتورينگ در دو مكان 
ايام  در  ترافيكى  و  انتظامى  مباحث  در  كنترل  هدف  با 
تعطيالت نوروزى خبر داد و گفت: در طول ايام تعطيالت 
پليسى  هاى  فوريت  مركز  با  مردمى  تماس  مورد   7830
برقرار شد كه افزايش 25 درصدى داشت. همچنين 270 
تماس مردمى با سامانه 197 داشتيم كه 42 درصد آن به 
تقدير و تشكر از عملكرد پليس و 28 درصد به انتقادات 
و  از عملكرد  مربوط مى شد و درصد رضايتمندى مردم 

اقدامات پليس 98 درصد بوده است.
فرمانده انتظامى استان اظهار كرد: مجموع تصادفات درون 
شهرى و برون استان در ايام تعطيالت نوروزى 221 فقره 
بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 4 درصدى 
 56 فوت  به  منجر  تصادفات  مدت  اين  در  است.  داشته 
اين حوادث 66  از  ناشى  متوفيان  تعداد  و  درصد كاهش 
بيشترين  طبس  شهرستان  حوزه  دارد.  كاهش  درصد 
كاهش آمار تلفات و حوادث را داشته و روز 13 فروردين 
ترين پرحادثه  مجروح   38 و  كشته   2 و  تصادف   25  با 
روز و روزهاى 6 و 7 فروردين ماه كم حادثه ترين روزها 
در بحث حوادث جاده اى در استان بوده است. البته 50 
درصد تصادفات از نوع واژگونى بوده كه پليس در كاهش 

اين نوع تصادفات نمى تواند نقشى ايفا كند.

عدم توجه به جلو مهم ترين عامل وقوع تصادفات 

سردار واعظى با بيان اينكه 46 درصد تصادفات ناشى از 

عدم توجه به جلو ، 21 درصد ناشى از تخطى از سرعت 
مطمئنه، 14 درصد بر اثر عدم رعايت حق تقدم و 8 درصد 
ناشى از تجاوز به چپ بوده است، افزود: در ايام تعطيالت 
نوروزى از تعداد 195 راننده، تست سالمت به عمل آمد. 
تعداد 111 دستگاه خودرو كه بيش از يك ميليون تومان 

تخلف داشتند، توقيف شدند. 
در  گرديد.  ضبط  متخلف  رانندگان  از  نفر   15 گواهينامه 
درون  تخلف  فقره   819 و  هزار   34 نوروزى  تعطيالت 
شهرى ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 

درصد كاهش داشته است.

كاهش تصادفات منجر به فوت استان

منجر  تصادفات  جارى  سال  ابتداى  از  كرد:  تصريح  وى 
به فوت برون شهرى در استان 50 درصد كاهش و تعداد 
كشته شدگان اين حوادث 70 درصد كاهش داشته است. 
به فوت 67 درصد  نيز تصادفات منجر  در درون شهرى 
كاهش و تعداد فوت شدگان اين حوادث 67 درصد كاهش 
داشته است. ضمن اينكه خراسان جنوبى در كاهش آمار 

تصادفات در سطح كشور رتبه اول را دارد.
از كاهش 21 درصدى سرقت ها در طى  سردار واعظى 
تعطيالت نوروزى و كشف 88 درصد اين سرقت ها خبر 
و  نداشتيم  جرايم خشن  مدت  اين  در  كرد:  اضافه  و  داد 
نيز يك تن و 140 كيلوگرم شامل  كشفيات مواد مخدر 
989 كيلوگرم ترياك ، 56 كيلوگرم هروئين و 93 كيلوگرم 
 16 و  دستگير  نفر   163 راستا  اين  در  كه  بوده  حشيش 

دستگاه خودرو توقيف شده است.

دستگيرى اعضاى يك باند سرقت

در  كه  باند  يك  اعضاى  گفت:  ادامه  در  واعظى  سردار 
به عنف مى  به سرقت  استان مختلف كشور دست  چند 
زدند و مرتكب قتل هم شده بودند و در يكى از شهرهاى 
خراسان جنوبى هم با سوار كردن بچه ها به خودرو، طال و 
جواهرات آنان را سرقت مى كردند با تالش پليس آگاهى 
استان و همكارى پليس آگاهى خراسان رضوى دستگير 
و به جناياتشان اعتراف كردند. البته يكى از اعضاى باند 

متوارى مى باشد كه اميدواريم به زودى دستگير شود.

ارشد انتظامى استان خبر داد:

صعود استان بر سكوى اول كاهش تصادفات

در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
كردن  قطبى  دو  اينكه  به  اشاره  با  مجلس، 
شود،  انجام  نبايد  كه  است  خطايى  جامعه 
گفت: نقدهاى دلسوزانه و منصفانه را برتابيم 
كمك  را  دولت  و  نگيريم  خصمانه  موضع  و 
كنيم كه نسبت به اهداف جمهورى اسالمى 

موفق شود.

افزود: هدف دشمنان  حجت االسالم عبادى 
حكومت  تا  است  منطقه  در  افكنى  اختالف 
قدرتمندى در منطقه وجود نداشته باشد زيرا 

منافع اسرائيل اين را اقتضا مى كند.
وى تصريح كرد: اختالف هاى قومى، نژادى، 
مذهبى و سياسى از اهداف استكبار در منطقه 
است و بحث اختالف افكنى در ايران هميشه 

در اولويت كارى اينها بوده است ولى تا كنون 
امر  اين  و  يابند  امر دست  اين  به  نتواسته اند 
و  ايران  مردم  بين  كه  است  اصولى  دليل  به 
همزبانى نسبت به اهداف جمهورى اسالمى 
بوده كه باعث شده تا مقام معظم رهبرى اين 

شعار را براى سال در نظر بگيرند. 
عبادى تصريح كرد: پيشرفت كشور هوشيارى 

بيشترى  بيشتر و وحدت، همدلى و همزبانى 
همزبانى،  و  همدلى  آن  لزوم  كه  مى طلبد 

بيشتر ملت و دولت است.
مجلس  در  درميان  و  بيرجند  مردم  نماينده 
دشمن  نقشه هاى  اسير  كرد:  نشان  خاطر 
نباشيم و قدر هم را بيشتر بدانيم كه با همدلى 

و همزبانى آينده از آن ماست.

حجت االسالم عبادى تأكيد كرد:

دو قطبى كردن جامعه خطايى است كه نبايد انجام شود

هم  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  استاندار 
شهرستان  عشاير  از  برخى  شناسنامه  اكنون 
نهبندان به دليل مشكوك تابعه بودن غيرقابل 
استفاده است، گفت: اين مشكالت هويتى با 

انجام آزمايش DNA پيگيرى مى شود.
در جلسه شوراى  مهر، خدمتگزار  گزارش  به 
عشايرى خراسان جنوبى با اعالم آمادگى خود 
بيان  استان  عشايرى  جامعه  در  حضور  براى 
در  خود  حضور  با  كرد  خواهيم  تالش  كرد: 
جامعه عشايرى مشكالت اين قشر زحمتكش 
را به حداقل برسانيم. وى افزود: دستگاه هاى 
نگاه  با  را  عشارى  جامعه  مشكالت  مربوط 
حل  غيرقابل  مشكالت  و  كنند  حل  مثبت 

استاندارى  به  راهكار  ارائه  و  بررسى  براى  را 
بايد  اينكه  بر  تأكيد  با  وى  كنند.  منتقل 
را  عشايرى  مشكالت  امورعشايرى  مديركل 
كند،  دنبال  آب  و  بنزين  آرد،  سهميه  درباره 
موظف  دولتى  هاى  دستگاه  كرد:  تصريح 
با  را  استان  عشايرى  مشكالت  كه  هستند 
ديد مثبت پيگيرى كنند. وى با انتقاد براينكه 
و  دام تضمينى عشاير  در سال گذشته خريد 
تأمين علوفه آنها به تأخير افتاده است، گفت: 
در  عشاير  دام  تضمينى  خريد  زمينه  در  اگر 
استان مشكلى وجود دارد به استاندارى منتقل 

تا از مركز پيگيرى شود.
استاندار بيان كرد: مشكالت سهميه آرد عشاير 

استان نيز به صورتى كارشناسى بررسى و اگر 
نياز باشد افزايش خواهد يافت.

اختصاص 100 ميليون تومان 
براى هوشمند سازى مدارس عشايرى

تحصيل  زمينه  بايد  اينكه  بيان  با  خدمتگزار 
شود،  فراهم  استان  عشايرى  آموزان  دانش 
تصريح كرد: 100 ميليون تومان اعتبار براى 
خراسان  عشايرى  مدارس  سازى  هوشمند 

جنوبى اختصاص مى يابد. 
روزى  شبانه  خوابگاه  اندازى  راه  درباره  وى 
براى دانش آموزان عشايرى گفت: اين طرح 
شوراى  در  نياز  در صورت  و  كارشناسى  بايد 

آموزش و پرورش استان مصوب خواهد شد.

حل مشكالت بازارچه هاى مرزى 
 در دستور كار قرار دارد

هاى  بازارچه  بودن  بسته  درباره  خدمتگزار 
مرزى بيان كرد: قرار است كه رئيس جمهور 
افغانستان به ايران سفر كند اگر در جريان اين 
سفر استاندارهاى مرزى كشور افغانستان حضور 
پيگيرى  ها  بازارچه  مشكالت  باشند  داشته 
مشكالت  حل  براى  افزود:  وى  شد.  خواهد 
بازارچه هاى استان با والى استان فراه كشور 
افغانستان در بيرجند ديدارى خواهيم داشت و 

مشكالت بررسى خواهد شد.

مشكالت هويتى عشاير نهبندان پيگيرى مى شود




