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ثبت نام اينترنتي از متقاضيان تشرف به عتبات عاليات عراق رأس ساعت ٩ صبح امروز دوشنبه شروع و تا 
ساعت ١٦ روز يکشنبه ٢٥ مرداد ماه ادامه خواهد يافت. مديرحج و زيارت خراسان جنوبي با اعالم اين مطلب 

گفت: متقاضيان تشرف به عتبات عاليات مي توانند ... (شرح در صفحه ٧)

پيش ثبت نام اينترنتى متقاضيان عتبات عاليات عراق 
از امروز شروع مى شود

شناسايى هويت يك شهيد
 دفاع مقدس استان 
مديرکل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان جنوبي 
از شناسايي پيکر شهيد احمد دليل بعد از ٣٠ سال خبر داد. مجنوني 
اظهار کرد: شهيد دليل در عمليات بدر به شهادت رسيده که...

عراقچى: تمام قد از توافق دفاع مى كنم

عضو ارشد تيم مذاکره کننده  هسته اي، اظهار کرد: مي خواهم به 
خودمان اين توافق را تبريک بگويم و آن را بايد جشن گرفت و 
تمام قد از اين توافق دفاع مي کنم. عراقچي گفت: هنوز نتانياهو 
بال بال مي زند که يک سانتريفيوژ هم...

تعيين تكليف معوقات يارانه اى
 افراد حذف شده 

فارس: معاون رفاهي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
از تعيين تکليف معوقه يارانه افراد حذف شده خبر داد 
توسط  افراد  اين  حذف شده  ماه هاي  يارانه  گفت:  و 
شد.  خواهد  پرداخت  يارانه ها  هدفمندي  سازمان 
ميدري تصريح کرد: خودروهاي گران قيمت،  امالک،  
ثروت  داراي  افراد  دهد،  نشان  که  مدارکي  و  شغل 

زيادي هستند، مالک هاي حذف يارانه است.

صنايع لبنى: افزايش قيمت نمى دهيم 

فارس: فربد، نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع لبني 
با تأکيد بر اينکه بازار کشش افزايش قيمت محصوالت 
لبني را ندارد، گفت: براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده، 

افزايش قيمتي در محصوالت لبني اعمال نمي شود.

يك خبر خوب براى معلمان 

وزير آموزش و پرورش از تاثير رتبه بندي معلمان بر 
عصرايران،  گزارش  به  داد.  خبر  آنان  حقوق  افزايش 
تابستان  طول  در  طرح  اين  گفت:  فاني  اصغر  علي 
انجام مي شود و احکام مربوط به آن از مهرماه اجرايي 
خواهد شد. محل جغرافيايي خدمت، سابقه و... در اين 

امر تاثير گذار خواهند بود. 

حذف دفترچه هاى تامين اجتماعى 
 از شهريورماه

حذف  روند  درباره  اجتماعي  تامين  سازمان  مديرعامل 
تدريجي دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي گفت: در اولين 
بيماران خاص حذف مي شود.  کاغذي  دفترچه  مرحله، 
نوربخش در گفتگو با ايسنا، افزود: مطابق وعده هاي قبلي 

قرار است اين عمليات از شهريور ماه آغاز شود.

صفحه ٧

عطر شهادت در كوچه هاى شهر مى پيچد:
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ضمن تشكر از كليه اقوام ، دوستان ، آشنايان ، سازمان ها و ارگان ها و تمامى عزيزانى 

كه در مراسم تشييع ، تدفين و ترحيم مادر عزيزمان 

شادروان كربالئيه فاطمه يوسفى
"همسر مرحوم كرباليى محمد على فوالدى"

شركت نموده و مرهمى بر قلوب داغدارمان بوده اند به اطالع مى رساند: 

آيين چهلمين روز درگذشت آن مرحومه امروز دوشنبه 94/5/19 از ساعت 5 الى 6 

بعدازظهر در محل هيئت محترم حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى گردد 

تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى: فوالدى ، يوسفى ، نباتى زاده ، عبدالرزاق نژاد و ساير بستگان

آگهي مناقصــه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند در نظر دارد: از طريق مناقصه نسبت به انتخاب 

پيمانكار اماني خود براى اجراي عمليات محوطه سازي و ساختمان سازي براي مدت يك 

سال شمسي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود حداكثر تا 10 روز 

پس از تاريخ درج آگهي ضمن پرداخت مبلغ 100/000 ريال به حساب شماره 0106062323001 

انتهاي  بيرجند  ارائه فيش آن جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس  بانك ملي و  نزد 

بلوار غفاري - طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند ساختمان مركزي - دفتر معاونت 

عمراني مراجعه نمايند. داشتن حداقل پايه 5 ابنيه از معاونت راهبردي رياست جمهوري 

مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ  باشد.  مي  الزامي  مناقصه  در  كنندگان  شركت  براي 

به  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  توانند  مي  كنندگان  شركت  باشد.  مي  ريال   10/000/000

با شماره 32449412 تماس حاصل فرمايند. ضمنا هزينه درج  يا  و  آدرس فوق مراجعه 

يا قبول هر يك از پيشنهادات  آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. دانشگاه در رد 

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبيداراي اختيار تام خواهد بود.

با نهايت تاسف و تالم درگذشت 

همسرى دلسوز و پدرى مهربان بزرگ خاندان

 شادروان حاج حسين بيجارى
 را به اطالع مى رساند:

مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم امروز دوشنبه 94/5/19 

ساعت 3 الى 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى شود. 

ضمنا جلسه سومين روز درگذشت آن عزيز چهارشنبه 94/5/21 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) منعقد مى شود 

 تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى بيجارى و ساير بستگان

ز هجران تو پـر مى زنــد دل
ز دلتنگى به هر در مى زند دل
چو بلبل در فراق رويت اى گل
به ديوار قفس سر مى زند دل

سومين سالگرد درگذشت 

شادروان محمد تقى كاشانى
 را گرامى مى داريم.

روحش شاد و يادش جاودانه باد

مديريت و پرسنل نمايندگى 3005 ايران خودرو

شادروان پوريا يوسفى
 با ادب و احترام و بر حسب معمول ، ياران و دوستان و آشنايان را به مجلس اولين سالگرد 

فقدان غم انگيزت فرا مى خوانيم و قدوم مهرآميزشان را بر ديده مّنت مى نشانيم.

       اى پورياى ناز كه نــور دو ديده اى              اى سرو سرفراز كه ناگه خميده اى

شادى كنان به باغ جنان پركشيده اى        گر طعم تلخ محنت دوران چشيده اى 

ناقوس و همسر و بستگان
          زمان: روز سه شنبه 94/5/20 از ساعت 17 الى 18

            مكان: مسجد مرتضوى
همزمان مجلس بانوان برگزار مى شود

سالى گذشت و يادت 

شد نقل محفل ما

رفتى ولى نرفته

 مهر تو از دل ما

ضمن تشكر از عزيزانى كه در مراسم تشييع و ترحيم

 مرحومه حاجيه طلعت وحدانى 
همسر مرحوم عبدالكريم اشراقى 

شركت نموده اند به اطالع مى رساند: مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزيز سفر 

كرده سه شنبه 94/5/20 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى 

برگزار مى شود  حضور شما عزيزان موجب امتنان است.

خانواده هاى: اشراقى ، وحدانى و ساير بستگان

با كمال تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان سيد رسول موسوى 
بازنشسته هالل احمر

را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن 
مرحوم سه شنبه 94/5/20 همزمان با شهادت

 امام جعفر صادق(ع) ساعت 9 الى 10 صبح از محل 
سالن بهشت متقين (غسالخانه) انجام مى شود.

خانواده هاى موسوى و ساير بستگان

شهادت امام جعفر صادق(ع) بر همه مسلمانان تسليت باد
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ايرنا : علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با انتقاد از طرح مسکن مهر گفت: در اين طرح افراد را به اسم تعاوني ها 
سامان دادند در حالي که به طور عام کار تعاوني نبوده است. در بخشي از اين موارد تا چند سال آينده بايد 
ساختمان هاي ايجاد شده به دليل بنيان ضعيف و بهره گيري از مصالح نامناسب تخريب شوند. 

  ربيعى: طرح مسكن مهر به طور عام تعاونى نبوده است

امروز 19 مرداد 1394 مصادف با
 24 شوال 1436 و 10 آگوست 2015

بغداد  و  تهران  به  ملل  سازمان  نيروهاي  ورود 
امنيت  شوراي   ٥٩٨ قطعنامه  قبول  از   پس 

(١٣٦٧ ش).
برگزاري كنگره بزرگداشت يكصدمين سال رحلت 

«آخوند مالحسينقلي همداني» (١٣٧٣ش).
 درگذشت «عبدالرزاق صنعاني» محدث يمني(٢١١ ق).

مسلمان  مفسر  و  فقيه  لبان»   «ابن   وفات 
(٧٤٩ ق).

پاريس  در  فرانسه  «لوْوْر»  بزرگ  موزه  افتتاح 
(١٧٩٣م).

عزل «لويي شانزدهم» پادشاه فرانسه از سلطنت 
در جريان انقالب كبير فرانسه (١٧٩٢م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 سيم كارت در ايران 21 ساله شد 

هم اکنون شرکت ارتباطات سيار ايران با بيش از ٧٣ 
ميليون مشترک در يک هزار و ٢٤٢ شهر و بيش از 
٧٠ هزار کيلومتر از جاده هاي کشور پوشش دارد. 
 ،١٣٧٣ مردادماه   ١٩ در  پيش  سال  يک  و  بيست 
با واگذاري ٤ سيم کارت به کارکنان نهاد رياست 
جمهوري، عرضه سيم کارت تلفن همراه در ايران به صورت رسمي آغاز 
شد. به گزارش ايرنا، به دنبال استقبال غيرمنتظره و بي نظير مردم از اين 
پديده، شرکت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به 
کل کشور برآمد، بنابراين با توجه به نياز و تقاضاي مردم به اين پديده، 
فعاليتهايي متناسب با جهت گيري جهاني براي توسعه شبکه تلفن همراه 

در اهداف عالي مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت. 

دفترچه هاى الكترونيكى بيمه ايرانيان در راه است 
 

بيان  با  ايران  سالمت  بيمه  سازمان  مديرعامل 
بين  ساالنه  سالمت  دفترچه هاي  صدور  که  اين 
گفت:  بردارد،  در  هزينه  تومان  ميليارد   ٥٠ تا   ٤٠
با  را  الکترونيکي شدن دفترچه هاي درماني  طرح 
اجرا  دست  در  انجام،  حال  در  هاي  بسترسازي 
از  طرح  اين  اجراي  افزود:  کبير  جواد  محمد  ايسنا،  گزارش  به  داريم. 
خدمات  ارائه  تسهيل  و  منابع  از  صيانت  براي  دولت  ارزشمند  گام هاي 
درماني به مردم با توجه به استحقاق بيمه شده ها در مراکز ارائه خدمت 
خواهد بود. به گفته وي هم اينک در حدود هشت بيمارستان کشور اين 
بارکد  و  ارائه کارت ملي  قبال  بيمار در  اجرا درآمده و هر فرد  به  طرح 

موجود از خدمات بيمه اي بهره مند مي شود.

  رايگان شدن دارو و درمان همه بيماران 
امكان پذير نيست

رئيس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان هاي مردم نهاد 
صداي مردم را به گوش مسئوالن مي رسانند اما انتظار 
 رايگان شدن همه هزينه هاي درماني بيماران امکان پذير 
برخي  افزود:  ايرنا،  با  گفتگو  در  ديناروند   نيست.  
سازمان هاي مردم نهاد توقعاتي مانند رايگان شدن همه خدمات درماني به 
ويژه خدمات سرپايي را از دولت دارند که امکان پذير نيست. وي گفت: البته 
خدمات بستري در بخش دولتي بسيار ارزان شده و تقريبًا به ٦ درصد کل 
هزينه در بيمارستان هاي دولتي رسيده است. بيمارستان هاي دولتي اکنون ٨٠ 
درصد خدمات بستري را با ٦ درصد هزينه ارايه مي کنند و اين گام بزرگي براي 

ارزان شدن خدمات سالمت در دولت بوده است.

برخي  يارانه  حذف  داليل  اعالم  با  کار  وزير  معاون 
بازنشستگاني که حقوق و مزاياي عادي دريافت مي کنند، 
گفت: اگر دارايي ديگران به نام بازنشستگان است، حتما بايد 
تعيين تکليف شود. به گزارش مهر، احمد ميدري از قطعي 
شدن حذف يارانه ۲ ميليون نفر تا پايان مردادماه سال جاري 
خبر داد و درباره داليل قطع يارانه نقدي برخي گروه هاي 
ما  گفت:  اجتماعي  تامين  بازنشستگان  مانند  درآمد  کم 
ميليون   ۱۰ ماهيانه  اکنون  هم  که  داريم  بازنشستگاني 
تومان حقوق دريافت مي کنند. معاون وزير کار درباره حذف 
بازنشستگاني که حقوق و مزاياي عادي دريافت مي کنند، 
اظهار کرد: ممکن است برخي افراد بازنشسته باشند که دارايي 

 هاي ديگران به نام آنها باشد. به عنوان نمونه، ممکن است 
وي  نام  به  ديگري  فرد  خودروي  که  باشد  اي  بازنشسته 
باشد و اين جزو دارايي بازنشسته محسوب مي شود. ميدري 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادي که اينگونه حذف 
شده اند و اعتراض دارند، زياد داريم. مي گويند دارايي به 
نام ما است ولي مالک آن فرد ديگري است؛ بنابراين اين 
فرد بايد برود و دارايي را قانونا به نام صاحب اصلي آن کند 
تا يارانه وي برگردد. اين مقام مسئول در وزارت کار با رد 
حذف يارانه نقدي برخي افراد بازنشسته با حقوق و مزاياي 
ماهيانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان با فرض اينکه فرد مالک 
منزل مسکوني نيز باشد، بيان کرد: براساس شاخص هايي 

که وزارت کار در حذف يارانه بگيران دارد، مطمئنا فرد با 
شرايط موصوف چيزي داشته که يارانه وي قطع شده است. 
اين در حالي است که در ماه هاي اخير يارانه نقدي برخي 
ميليون  يک  زير  آن  دريافتي  که  کار  قانون  بازنشستگان 
تومان است، قطع شده است. معاون رفاه وزير کار درباره 
روند بررسي اعتراضات افرادي که فعال يارانه آنها قطع شده 
است، گفت: اين کار در حال انجام است و تاکنون نيز يارانه 
حدود ۱۷ هزار نفري که به حذف يارانه هاي خود معترض 
بودند، دوباره برقرار شده است. ميدري درباره حذف يارانه ۶ 
ميليون نفر اظهار کرد: قانون گفته بود يارانه ۶ ميليون نفر 
حذف شود اما ما در حال کار و بررسي يارانه بگيران هستيم 

تا ببينيم آمار نهايي به چند ميليون خواهد رسيد. وي درباره 
احتمال حذف يارانه ۶ ميليون نفر تا پايان سال جاري گفت: 
نمي دانم ولي در دوران فعاليت دولت، تالش مي کنيم به 

آمارها برسيم.

داليل حذف يارانه برخى بازنشستگان عادى 

 وزير بهداشت بر لزوم جراحي نظام بيمه اي 
کشور و تجميع بيمه ها تاکيد کرد و گفت: 
و  افتاده  پا  پيش  بحث هاي  از  صرف نظر 
کودکانه، معتقديم که نظام بايد در مورد بيمه 
درمان، تصميم جدي بگيرد. دکتر هاشمي 
اقدامات  خصوص  در  ايسنا،  با  گفتگو  در 
وزارت بهداشت براي تجميع بيمه ها، اظهار 
نظام  کلي  سياست هاي  ابالغ  از  بعد  کرد: 
در  که  رهبري  معظم  مقام  توسط  سالمت 

بند هفتم  در  و  بيمه  به موضوع  آن  بند ٩ 
در حوزه  بهداشت  وزارت  تولي گري  به  نيز 
را  اليحه اي  بودند،  کرده  اشاره  سالمت 
راستاي  در  بيمه ها  سامان بخشي  جهت 
منويات رهبري پيشنهاد کرديم، که همچنان 
در نوبت کميسيون اجتماعي مجلس است. 
وظيفه  بهداشت  وزارت  اينکه  بيان  با  وي 
خود را در اين زمينه انجام داده است، تاکيد 
کرد: اميدواريم که نه فقط از جهت شکلي 

بلکه از جهت محتوايي، اين بخش مهم از 
نظام سالمت کشور سامان پيدا کند. به هر 
و  رسيد  پايان  به  ما  دوره  از  سال  دو  حال 
مابقي آن نيز به سرعت سپري خواهد شد، 
بيمه ها،  زماني که  تا  اين است  واقعيت  اما 
صرف نظر از اينکه توسط چه وزارتخانه اي 
اداره شوند و کجا باشند، اصالح نشوند، بعيد 
است که ما بتوانيم به يک نظام کارآمد در 
حوزه سالمت برسيم.  هاشمي در پاسخ به 

برخي گفته ها مبني بر اينکه با يکسان سازي 
نيست،  بيمه ها  تجميع  به  نيازي  خدمات 
اظهار کرد: خير اين آدرس درستي نيست. 
مديريت  خدمات،  يکسان سازي  معناي 
صحيح منابع بيمه و رفتارسازي براي ارائه 
دهندگان خدمت نيست. البته بيمه مي تواند 
رفتار ارائه دهندگان خدمت را متاثر کند و 
است،  ضرورت  يک  خدمات  يکسان سازي 

اما به معناي تجميع نيست. 

وزير بهداشت: نظام بيمه جراحى شود 

ضرورت ايجاد سازمان هاى داوطلبانه 
جوانان در مديريت شهرى

 
*سرويس اجتماعي فردا؛ محمد ابويي

دو  مشاركت  در  اجتماعي  حوزه  متخصصان  گفته  به 
نوع رهيافت مطرح است؛ يكي دستيابي به فايده هاي 
امر  كه  اجتماعي  باالي  منزلت  كسب  يا  اقتصادي 
اقتصادي بر همه چيز مقدم است و ديگري مشاركت 
در فعاليت اجتماعي و سياسي في نفسه هدف است و 
از طريق آن توانايي ها و خالقيت هاي انسان به عنوان 
موجودي عقالني و ارتباط جو، فعليت مي يابد. در اين 
نظريه مشاركت در فعاليت هاي سازمان هاي اجتماعي 
تامين  خاطر  به  صرفًا  و  است  فعال  شهروند  وظيفه 

نيازهاي مالي و منافع شخصي صورت نمي گيرد.
امروزي، مديريت شهري كاركرد  پيشرفته  در جامعه 
خود را از يك سازمان خدماتي به يك سازمان اجتماعي 
ارتقاء داده و در تالش است تا از جنس فعاليت هاي 
كالبدي صرف به سمت حل دغدغه هاي اجتماعي و 
خدمات رسان در اين حوزه تبديل شود چرا كه وقتي 
نگاه به سمت توسعه پايدار شهري باشد مي بايست 
عالوه بر عملكرد سخت افزاري و كالبدي به سمت 
پيشبرد برنامه هاي كالن اجتماعي رفت. در اين حوزه 
مشاركت اجتماعي به عنوان يك اصل انكار ناپذير در 
اجراي امور خودنمايي كرده و در اليه ظريف تر آن 
مشاركت هاي داوطلبانه در حوزه شهري و خصوصا 
به سمت  را  اي  برنامه  هر  جواني  نيروي  ظرفيت  با 

موفقيت و پيروزي سوق خواهد داد.
اتريش،  فرانسه،  دنيا همچون  پيشرفته  در كشورهاي 
ظرفيت  از  شهر  بهتر  اداره  براي  انگليس  و   بلژيك 
نهاد هاي اجتماعي و سازمان هاي عالقه مند به اقدامات 
داوطلبانه استفاده مي گردد و توانسته اند با استفاده از اين 
ظرفيت كه بهره گيري از يك مشاركت اجتماعي فعاالنه 

است بسياري از مشكالت شهري را حل نمايند.
امروزه در سطح جهاني ، رويکرد (( مشارکت محوري)) 
در برنامه هاي مديريت شهري تقويت شده است. اهميت 
يافتن نقش عموم مردم و به صورت اخص جوانان خالق 
و دغدغه مند در اداره امور زندگي اجتماعي خود، درس 
گرفتن از تجارب و روندهاي توسعه شهري در دهه هاي 
گذشته، لزوم انطباق طرح ها و الگوهاي برنامه ريزي با 
نيازها و خواست هاي مردم، عدم توانايي مالي دولت ها 
در نوسازي و بهسازي امور، پيچيدگي فزاينده زندگي 
شهري و تنوع فرهنگي شهروندان، در تقويت رويکرد 

مشارکت محوري موثر بوده اند.
 مديريت شهري به عنوان يك سازمان نيمه دولتي و 
غير انتفاعي كه وابستگي هاي زيادي به امكانات جامعه 
خود دارد، مي بايستي ساختار مديريتي و سازمان اداري 
خود را به سوي يك سيستم مشاركتي و بهره گيري از 
انرژي سرشار اين قشر از جامعه ببرد تا بتواند به بهترين 
به  و  نموده  استفاده  جامعه  امكانات  و  شرايط  از  وجه 
اهداف سازماني خود نيز نائل آيد.(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

(ادامه از ستون مقابل) استفاده از ظرفيت سازمان هاي 
مردم نهاد مي تواند در اين زمينه موثر باشد اما براي 
كشور  نجات  و  امداد  حوزه  در  كه  طور  همان  مثال 
سازمان هايي همچون هالل احمر با بهره گيري از 
ظرفيت همين جوانان مشتاق و عالقه مند گوشه اي 
از مشكالت را حل مي نمايند در مديريت شهري و 
خصوصا در كالن شهرها نياز به وجود سازمان هايي 
انعكاس  و  جوانان شهر  بتوانند هم صداي  كه  است 
دهنده نظرات و ديدگاه هاي آنان باشند و هم در مرحله 
مختلف  نقاط  در  داوطلبانه  صورت  به  بتوانند  اقدام 

شهري به فعاليت در حوزه هاي اجتماعي بپردازند.
نگاه  يك  با  بزرگ  شهرهاي  در  تا  است  نياز  امروز 
فرابخشي به موضوع جوانان پرداخت و تالش كرد تا 
به مشاركت و درگير كردن خود آنان از سطح محالت 
گرفته تا برنامه هاي كالن شهري برنامه هاي جامعي 
با توجه  اتفاق  اين  و  نمود  را طرح ريزي و عملياتي 
داشتن  با  امكانات شهرهاي كشور جز  و  به ظرفيت 
اقدامات داوطلبانه شكل  با  پويا و  سازماني عملياتي، 

نخواهد گرفت.
تابلو  و  اصلي  متولي  جوانان،  ملي  سازمان  كه  حال 
دغدغه هاي جوانان كشور به واقع از بين رفته است 
ضرورت دارد تا از زاويه اي ديگر به موضوع بنگريم 
و اين اتفاق را به فال نيك بگيريم بطوريكه مديريت 
شهري در كشور با استفاده از ظرفيت خود و با نگاه 
اين  به مشاركت اجتماعي و حكمراني موثر شهري 
گونه فعاليت ها را بر اساس عاليق، ساليق و دغدغه 
خود  ظرفيت  از  استفاده  با  و  شهر  هر  جوانان  هاي 
جوانان در قالب سازماني فرهنگي و اجتماعي طراحي 

و عملياتي نمايد.

تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول "

شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان

تعاونى  شركت   " اول  نوبت   " العاده  فوق  رساند: مجمع عمومى  اطالع مى  به 
شركت  دفتر  محل  در   15 ساعت  پنجشنبه 94/5/29  زهان  ساز  آباد  مسكن 
تعاونى واقع در جنب مسجد جامع فاطمه الزهرا (س) شهر زهان برگزار مى شود. 
از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود با در دست داشتن  برگ ورود به جلسه يا 
وكالت نامه براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به 
هم رسانند. ضمنا هر عضو مى تواند وكالت 3 نفر را به همراه داشته باشد و زمان 

و مكان براى وكالت نامه 94/5/28 در محل دفتر شركت تعاونى خواهد بود.
دستور جلسه: 

تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى مسكن

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979

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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب 
 فروش لوازم  داربست     

 09153637507
 09156217507- حسينى

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى در اسرع وقت 

  09158624439   
جانى

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 

3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
4- 302 متر زمين مزروعى در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد و قسط يا معاوضه با ماشين   

5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  
6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
 نبش جمهورى 30 و 28

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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پيام شماداروخانه هالل احمر بيرجند، داروى رايگان به افراد سالمند مى دهد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

* رحيم زاده

دوم  وقت  حاال  است.  شب  نيم  و  نه  نزديك  ساعت 
از  يك  به  يك  افراد  و  شده  تمام  هم  مردان  استخر 
استخر خارج مى شوند و گفته هاى عده اى در  سالن 
بيست و شش  اين ميان شنيدنى است. حسين، جوانى 
اگر مى دانستم وضع  با لحنى طنزآلود مى گويد:  ساله 
استخر  به  و   دادم  نمى  بليط  پول  اينقدر  است  اينگونه 
بودم  زياد شنيده  را  استخر  اين  تعريف  آخه  آمدم،  نمى 
اما اينجا هم مثل بقيه است. معلوم نيست استخر است 

يا اتاق شكنجه..!
كيفيت  گويد:  مى  و  داده  تكان  تأسف  روى  از  سرى 
واقعًا   شهرستان  در  استخرها  بهداشتى  و  دهى  خدمات 

ضعيف است. چرا مسئوالن نظارت نمى كنند؟
رضا معتقد است با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و 
 افزايش هزينه هاي چند برابري تأمين انرژي، مجموعه هاي

ورزشي به دليل پاره اي از مالحظات اقتصادي، اقدامات 
الزم در تأمين سالمت آب را به طور كامل و با كيفيت 
انجام نمى دهند و يا آن را آنچنان كه بايد جدي نمى 
گيرند. وى ادامه مى دهد: در اين  استخر با اين ميزان 
استقبال و تعداد مراجعه كننده  تعداد دوش ها كم است 
و از 8 دوش موجود نيز  تنها 3 دوش سالم بوده و افراد 
مجبورند  براى استفاده از دوش هاى شستشو يا خود را 
خيلى زودتر از بقيه با آنها برسانند و يا مدت زمان زيادى 

را در صف هايى چند نفره منتظر بمانند.

 نرخ استخر متناسب با امكانات
 بهداشت و ايمني آن نيست

يكى از آقايانى كه به شدت از وضع استخرهاى بيرجند  
ناراضى است، مى گويد: استخرهاى شهر اصًال از وضعيت 
خوبى برخوردار نيستند. او كه چند بار درگير مشكالت 
بهداشتي و عفونت ناشي از استخرهاي آلوده شده، مى 

نشدن  نشدن آب و شسته  تخليه  دليل  به  گويد: گاهي 
به  آن  براي مدت طوالني، سطح  استخر  ديواره  و  كف 
حدي لغزنده مي شود كه جداي از مسايل بهداشتي براي 

افراد مبتدي هم از نظر ايمني مشكل ساز مى شود.
وى با انتقاد از هزينه باالي بليت استخر مي گويد: نرخ 
استخر متناسب با امكانات، بهداشت و ايمني آن نيست.
در  دليل صرفه جويي  به  استخرهاي عمومي  برخي  در 
مواد  از  آب،  كيفيت  بلندمدت  نگهداري  و  ها  هزينه 
نيز  مسئله  اين  و  شود  مي  استفاده  تر  قوي  ضدعفوني 

عوارض احتمالي خاص خود را به دنبال دارد.

اگر شخصى بيمارى پوستى بگيرد 
چه كسى پاسخگو است؟

با گاليه  استخر  به  كنندگان  مراجعه  از   يكى  محمدى 
آب  گويد:  استخر مى  آب   بهداشت   از وضع   مندى  
واقعًا كثيف است  به گونه اى كه  كه وقتى  به سطح 
آب  نگاه مى كنيم چربى و ميكروب هاى بسيار در روى 
آب كامًال مشهود است. براي مثال من خود شاهدم در 
بعضى از استخرها تعداد زيادي از افراد با سرخي و تورم 
چشم مواجه شده اند. وى ادامه مى دهد: با وجود وضع 
نامطلوب بهداشتى اگر شخصى به بيمارى هاى مختلف 

پوستى مبتال شود، چه كسى پاسخگو است؟
محمدى همچنين به حوضچه ضدعفونى كننده ورودى 
استخر  اشاره  كرده  و مى گويد: در همان ورودى وضع  
استخرهاى  ضد عفونى كننده مطلوب نيست. وى ادامه 
مى دهد: به نظر مى رسد هيچ نظارتى بر اجراى درست 
به   شود  نمى  استخر  آب  تصفيه  و  كلرزايى  و  بهداشت 

گونه اى كه ديواره هاى استخر اليه گرفته اند.

اگر قرار نيست خدمات باشد 
هزينه باالى بليط براى چيست؟

بعد  ولى  كنيم  استخر جور مى  بليط  باال،  قيمت  اين  با 
از نيم ساعت ديدن وضع نامطلوب استخر ترجيح  مى 
دهيم  از استخر استفاده نكنيم... اين را محمدرضا، سرباز 
غيربومى مى گويد و ادامه مى دهد: به تازگى براى شنا  
به يكى از استخرهاى شهر رفتم  اما وقتى  وارد آب شدم  

به قدرى سرد بود كه كه باعث سرماخوردگى ام شد.
 شهدادى يكى ديگر از افرادى است كه در گفتگو با آوا با 
تأييد گفته هاى سايرين در كمبودهاى بسيار استخرهاى 
بعضى  خشك  و  مرطوب  سوناى  گويد:  مى  شهرستان 
هيچ   كه  اى  گونه  به  و  بوده  استاندارد  غير  استخرها  از 
سوناى  اوقات  از  بسيارى  در  ندارند.  سونا  به  شباهتى 
مرطوب به دليل گرماى زياد و حرارت باال استنشاق هوا 
باعث سوزش بينى شده و هريك از مراجعه كندگان در 
اولين دقايق حضور در سوناى مرطوب با ناراحتى آنجا را  
ترك مى كند.  وى ادامه مى دهد:  اگر قرار نيست در  
استخرها خدمات بهداشتى و استاندارد ارايه شود هزينه 

باالى بليط براى چيست؟

بى تفاوتى غريق نجات ها 
نسبت به تقاضاى افراد در استخرها...

بهارشاهى يكى ديگر از شهروندان بيرجندى از برخورد 
در  گويد:  مى  و  است  شاكى  استخرها  مسئوالن  برخى 
با  تحقيرآميزى  و  بد  بسيار  شكل  به  استخرها  برخى 
مراجعان برخورد مى شود. مثًال چندى پيش در يكى از 
استخرها با نوجوانى به دليل بعضى شيطنت هاى متناسب 
با سن نوجوانى، برخورد زننده اى شد و در مقابل جمع 

دوستان با اعمال زور او را از استخر بيرون كردند.
وى ادامه مى دهد: در بعضى مواقع غريق نجات ها با 
بى تفاوتى از كنار بعضى اتفاقات خطرآفرين مى گذرند 
و گاهًا برخوردهاى نامناسبى با افراد داشته و نسبت به 

تقاضاى آنها بى تفاوت هستند...
در  گويد:  مى  هم  استخر  جكوزى  به  درباره  بهارشاهى 

بعضى از مواقع  آب جكوزى  به قدرى داغ است كه حتى 
براى لحظاتى انسان طاقت نمى آورد در آب بماند و در 
مقابل آن نيز آب استخر به قدرى سرد است كه باعث 

سرما خوردن و بيمارى افراد مى شود.
سلطانى كارشناس مسئول بهداشت محيط معتقد است با 
آغاز فصل تابستان و گرايش بيشتر شهروندان به استفاده 
از استخرها و تفريحگاه  هاي آبي، رعايت نكردن نكات 
بهداشتي باعث شيوع بيماري  هاي واگيردار و همچنين 

بيماري  هاي پوستي و تنفسي مي  شود.
وى ادامه مى دهد: استفاده از مراكز معتبر و تحت نظارت 
وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني امري ضروري و 
 حائز اهميت است. همچنين قرار گرفتن سرويس  هاي

بهداشتي قبل از دوش و حوضچه پاشويه از نكات قابل 
 توجه در بناي فيزيكي استخرها است و از انتقال ميكروب ها

و آلودگي  ها به آب استخر جلوگيري مي  كند.
وسايل  از  حتمًا  مراجعه  افراد هنگام  كند:  بيان مى  وى 
استفاده  شنا  كاله  و  دمپايي  مايو،  حوله،  مانند  شخصي 
به  اي  اجاره   يا  مشترك  صورت  به  استفاده  از  و  كنند 
طور جدي خودداري ورزند. همين طور براي پيشگيري 
از انتقال ميكروب  ها، ويروس  ها و قارچ  ها بايد بهداشت 
فردي و اجتماعي را رعايت كرده و اگر فردي مبتال به 
سرايت  قابل  و  عفوني  قارچي،  پوستي،  هاي  بيماري  

است، از مراجعه به استخر خودداري كند.
از  ديگر  يكي  استخرها  دماي  دهد:  مى  ادامه  سلطانى 
موارد مهم و قابل توجه است كه باال بودن آن (بيش از 
30 درجه سانتي  گراد) در برخي افراد موجب وقفه تنفسي 
مي  شود. صافي و شفافيت آب استخر بايد به حدي باشد 
كه يك صفحه سياه و سفيد در عميق  ترين نقطه استخر 

به راحتي ديده شود.

 با هزينه هاي باالي كلرزني، احتمال 
تعلل هايي در اين زمينه دور از انتظار  نيست!

مدير تربيت بدني دانشگاه بيرجند هم به گزارش هايي 
رعايت  دليل  به  پوستي  و  عفوني  هاي  بيماري  بروز  از 
نكردن بهداشت استخرها اشاره و بر برنامه ريزي براي 
 مديريت كيفيت آب، فضا و محيط استخرها تأكيد مي كند
و مي گويد: در تأمين بهداشت استخر عالوه بر مديران 
نكات  بايد  هم  مراجعان  استخرها  اندركاران  دست  و 

بهداشتي را رعايت كنند. 
 وى افزود: فضاي دوش آب گرم و صابون، حوضچه هاي

در  بهداشتي  استقرار سرويس  استخرها،  در  عفوني  ضد 
از  و...  تهويه  آب،  تخليه  به  مربوط  مسايل  و  ورودي 
كم  را  استخر  در  ها  آلودگي  احتمال  كه  است  مواردي 
مي كند. به گفته دكتر «ايل بيگي»، استفاده از اشعه با 
طول موج خاص، گاز ازن و كلر از روش هاي ضدعفوني 
اين  از  امكانات  با  متناسب  كه  است  استخرها   آب 

روش ها استفاده مي شود.
وي با اشاره به رواج روش كلرزني در استخرها به اين 
نكته قابل تأمل اشاره مي كند كه هر چند كلر باعث از 
بين رفتن آلودگي هاي ميكروبي، باكتريايي و... مي شود 
مشكالت  بروز  احتمال  آب  كردن  اسيدي  دليل  به  اما 
تنفسي وجود دارد بنابراين حجم، مقدار و زمان كلرزني 

بايد جدي گرفته شود. 
وي با يادآورى به واگذاري استخرها به بخش خصوصي 
و هزينه هاي باالي كلرزني احتمال تعلل هايي در اين 
زمينه را دور از انتظار نمي داند و مي گويد: نظارت هاي 

بهداشت نقش بسيار مهمي در اين زمينه دارد.

سطح بهداشت استخرهاي شنا 
به طور نسبي مطلوب است 

بيان  با  بيرجند  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاون 
اينكه روند نظارت بر بهداشت استخرهاي شنا بر اساس 
زماني  فاصله  در  بهداشتي  مقررات  نامه  آيين  فرم هاي 
مشخص و به طور مستمر انجام مي شود، مي گويد: در 
نظارت بر استخرهاي شنا تمام موارد از جمله ساختمان، 
آب  كيفي  كنترل  و  عمومي  نظافت  جانبي،  تسهيالت 
و  واگير  هاي  بيماري  انتقال  و  بروز  از  پيشگيري  براي 

پوستي ارزيابي مي شود. 
با  موارد  مغايرت  مشاهده  صورت  در  وي،  گفته  به 
استانداردها و دستورالعمل ها متخلفان به مراجع قضايي 
معرفي مي شوند.  دكتر «مهدي زاده» درباره وضع فعلي 
بهداشت استخرهاي شنا مى گويد: در حال حاضر تمام 
بازديد  محيط  بهداشت  بازرسان  توسط  شنا  استخرهاي 
مي شود و عالوه بر ساختمان و تجهيزات وضع كيفي 
در  كلي  به طور  و  گيرد  قرار مي  ارزيابي  مورد  آب هم 

سطح مطلوب نسبي است.

 هيئت شنا، مسئول حفاظت جاني 
مسايل بهداشتى به عهده هيئت شنا نيست

اينكه  بيان  با  هم  استان  شناي  هيئت  رئيس  موسوى، 
بر  نظارت  و  فعاليت  پروانه،  صدور  بخشنامه  اساس  بر 
مي  است،  شنا  هاي  هيئت  عهده  بر  استخرها  عملكرد 
گويد: امور مربوط به حفاظت جاني يعني عملكرد نيروي 
و...  غريق  نجات  يا  گري  مربي  كارت  و صدور  انساني 
توجه  با  بهداشتي  مسايل  و  است  هيئت  مسئوليت   با 
بر  بانوان  براي  ويژه  به  مختلف  هاي  بيماري  شيوع  به 

عهده مركز بهداشت است.
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با عرض سالم و خسته نباشيد. جناب آقاى عبادى 3

و آقاى استاندار از شما خواهشمندم كه پيگير 
بانك ميزان شويد. چند سال شده مردم پول هاى 
خود را براى سهام باقران به اميدى داده اند ولى االن 

نه اميدى است نه چاره اى؟ لطفًا پيگير شويد.
936...763
شهردار  مديح  آقاى  گوش  به  لطفًا  آوا.  سالم 
دهيارى  ساختمان  براى  فكرى  برسانيد  بيرجند 
مهرشهر كه تحويل شهردارى است بردارند. 
ساكن  شهروندان  تا  نماييد  افتتاح  اى  ناحيه  حداقل 
را  و...  نوسازى  و  عوارض  كارهاى  منطقه  اين   در 

راحت تر انجام دهند.
915...915
بودن  دودزا  از  كه  شهروندى  آن  جواب  در  سالم. 
اتوبوس ها گاليه مند بودند بايد بگوييم دوداتوبوس 

چه ربطى به خصوصى سازى دارد!
915...304

خشك  مدرس34  در  كاج  درخت  دو  سالم. 
شدن و به سمت خانه ما كج شدند و هر لحظه 
امكان افتادن و يا آتش گرفتن هست... چند بار 
به شهردارى زنگ زديم اما هيچ كس پاسخگو نيست. 
در عوض مى بينيم كه درختان نيمه خشك كاج ابتداى 

پاسداران هر از چند گاهى قطع مى شوند!
915...371
باسالم. جناب آقاى استاندار لطفًا پيگير كنيد. جوانى 
حاال  تا  فرزند  دو  داراى  و  متأهل  هستم30ساله، 
مشغول كار كشاورزى بوده ام به صورت قراردادى. 
سه ماه است قراردادم تمام شده و به ناچار به شهر 
كشاوزى  كار  به  فراوانى  عالقه  ام.  كرده  مهاجرت 
ام  رفته  نوع كارى  دنبال هر  دارم ولى  دامپرورى  و 
تا  پاشد  مى  هم  از  زندگيم  دارد  نيافتم.  شغلى  ولى 
اين  با  ندارم  دوست  و  ام  كرده  زندگى  سالم  امروز 
 وضع به زندگيم ادامه دهم. آينده دو بچه ام را روشن 
هستم،  كارى  هر  انجام  به  حاضر  بينم  نمى 
باحقوق اندك ولى هميشگى... گناه من چيست 
جان  آوا  شدم.  خسته  واقعًا  است  ابتدايى  سوادم  كه 
نيرو  به  نياز  اگرعزيزى  تا  كنيد  چاپ  را  پيامم  لطفًا 

ساده كارگرى دارد ما را دريابد. 
915...375

اداره برق لطفًا المپ هاى سوخته فضاى سبز شهيد 
مدرس 40) هاى  خانه  جنوبى  (درب   فكورى 

را تعويض كنيد. با تشكر
930...247
سالن ورزشى صالحين ولى عصر (عج) چرا يك نفر 
در  ورزشكاران  بلند  صداى  و  سر  از  ندارد؟  مسئول 
شب و فرياد بچه هاى محله در روز ساكنين به شدت 
رنج مى برند. چرا مسئولين پيگيرى نمى كنند؟
915...765
براى  فكرى  رانندگى خواهشمنديم  و  راهنمايى  از 
اول خيابان حافظ و كاوه مهرشهر بردارند. آمار 
تصادفات زياد است، حداقل يك سرعت گير يا اول 

كاوه يا در برگشت به خيابان فاطميه بگذاريد. 
915...963
سالم. بهسازى جاده ركات خليالن تعطيل شده و كار 
نمى كنند و هيچ مسئولى هم پاسخگو نيست. جناب 
مديركل راه در حضور اهالى منطقه گفتند تا هفته 

دولت آسفالت مى شود ولى خبرى نشد!
915...157

زمستان  اينكه  از  قبل  بيرجند  محترم  شهردارى 
فرا برسد فكرى براى آسفالت ولى عصر (عج) 

18 مهر شهر برداريد. ممنون
915...900
متأسفم براى راننده اتوبوس سجادشهر كه روز شنبه در 
ايستگاه طالقانى پسر 8 ساله ام را به علت نداشتن 

شارژ كارت مجبور كرد تا آزادى پياده برود.
936...796

شيرجه و پس از شيرجه

تسنيم- مدير جوانان هالل احمر بيرجند با بيان اينكه يكى از برنامه هاى هالل احمر توزيع سبد غذايى رايگان بين افراد بى بضاعت است، گفت: داورخانه 
هالل احمر بيرجند به افراد سالمند داروى رايگان مى دهد. صحرايى در نخستين شوراى سالمندان اظهار كرد: در اين راستا افراد بى بضاعت و سالمندان 

نيازمند بعد از تأييد پزشك داروى رايگان از طريق داروخانه هالل احمر مى گيرند.

انتقادات شهروندان از وضع استخرهاى شهر بيرجند

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه بنياد مسكن انقالب اسالمى

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما مورخ 94/5/14 درباره «گازرسانى به پروژه 87 
واحدى كوى شهيد مفتح» به استحضار مى رساند: به 
استناد قرارداد واگذارى بنياد مسكن با متقاضيان 87 
واحدى كوى شهيد مفتح، گازرسانى پروژه مذكور به 
عهده بنياد نبوده ولى به جهت مساعدت و رفاه حال 
متقاضيان با تفاهمى كه بين اين بنياد و اداره گاز در 
مورخ 94/5/15 منعقد شده مشكل موجود مرتفع شده 
است كه تا پايان شهريورماه با هماهنگى انجام شده با 

اداره گاز بيرجند شبكه گازرسانى اجرا خواهد شد.

در زندگى ما انسان هايى هستند كه بودن شان نعمت و بركت است و جاى خالى شان
  با خاطره هاى شيرين پر مى شود

در بيست و چهارمين سالگرد درگذشت پدر بزرگ عزيزمان

  مرحوم على اكبر اربابى (بصيرانى)
ياد و خاطره اش را با ذكر فاتحه اى گرامى مى داريم.

 امير رضا و محمد رضا اربابى

* دستگاه مناقصه گذار: شهرداري بيرجند
* موضوع مناقصه: ارائه خدمات در چهار ايستگاه  (ميدان 
ابوذر، ميدان امام، دانشگاه آزاد، ايستگاه بانوان در پارك 
جنگلي) دوچرخه هاي شهرداري بيرجند شامل واگذاري 

دوچرخه به شهروندان و تعمير و نگهداري دوچرخه ها  
* شرايط عمومي متقاضيان: كليه متقاضياني كه توانايي 
انجام كار را دارا مي باشند، مي توانند در مناقصه مذكور 

شركت نمايند.
* ارائه مبلغ 50/000/000 ريال به عنوان ضمانت شركت 
در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي طبق فرم هاي قابل 

قبول در وجه شهرداري بيرجند با اعتبار حداقل سه ماهه 
و قابل تمديد و يا چك تضميني بانكي و يا وجه واريزي 
به حساب 100610 بانك شهر شعبه مدرس بيرجند به 
نام شهرداري بيرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه 

مناقصه گذار الزامي مي باشد. 
* مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي 
بايست براى دريافت شرايط و اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 
94/5/24 به سايت www . ets . birjand .  ir مراجعه و يا 
جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن : 3- 05632222201 

داخلي 213-205 تماس حاصل فرمايند.  

متقاضيان  مناقصه:  اسناد  تحويل  محل  و  مهلت   *
مي بايست اسناد مناقصه را حداكثر تا  پايان وقت اداري 
(14:30) مورخ 94/6/3 در پاكت سربسته به آدرس خراسان 
جنوبي- بيرجند- ميدان ابوذر- شهرداري مركزي - اداره 

حراست تحويل نمايند.  
كميسيون  جلسه  پيشنهادات:  بازگشايي  تاريخ   *
معامالت راس ساعت 10 مورخ 94/6/4 در سالن جلسات 

شهرداري بيرجند برگزار خواهد شد. 
* هزينه هاي نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار 
مي باشد.

 * ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

                 دكتر عباسعلي مديح- شهردار بيرجند

مناقصـه عمومـي " نوبـت اول"

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت دوم "
چون در پرونده 379/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على كيوانى به پرداخت مبلغ 1/237/100/000 ريال در حق 
محكوم له آقاى على كاهنى و پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به 

معرفى و توقيف پالك ثبتى به شماره 196 فرعى از 1832 اصلى بخش 2 بيرجند از ناحيه شخص ثالث كه حسب نظريه كارشناس پالك 
مذكور به متراژ 52236 مترمربع كه واقع در شمال روستاى اميرآباد و با كاربرى مزروعى و خارج از محدوده خدمات شهرى مى باشد كه 
ارزش هر مترمربع به مبلغ 20/000 ريال و كل 52236 مترمربع به مبلغ 1/044/720/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده 
در روز سه شنبه مورخ 94/6/3 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى 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

عكس : آرشيوى



كارگاه آموزشى ويژه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان توسط همياران افتخارى حفاظت محيط زيست  استان

كارگاه آموزشى با موضوع آشنايى با حيات وحش و مناطق تحت مديريت استان توسط همياران افتخارى حفاظت محيط زيست  در محل 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان برگزار شد.  در اين كارگاه آموزشى كه براى تعداد 80 نفر از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان بيرجند برگزار 
شد،در خصوص حيات وحش ، گونه هاى شاخص جانورى  و مناطق تحت مديريت استان مطالبى ارائه شد. 4 ميراث فرهنگى 

دوشنبه *19 مرداد 1394 * شماره 3289 

به بهانه مراسم توديع

طفل  استان،  در  هنرى  حوزه 
كم سن و سالى بود، ناشناخته 
و تازه به راه و كار افتاده! وظيفه 
روزمرگى انجام مى شد؛ نامه اى 
 بنويسند و به اداره اى بفرستند يا 

نامه اى از جايى بيايد و پاسخى بدهند؛كه در حوزه باز است 
و مكاتبات برقرار، مانند ادارات ديگرى از اين دست! دير و 
دوركارى هم اگر مى شد به چشم نمى آمد و اميد به آينده 
اى روشن تر از آنچه بود؛نبود و اگر هم بود؛ نزديك به نظر 
نمى رسيد. تا اينكه برقى جهيد و كوره راه تاريك هنروران 
روشن شد. مسئول جوانى، اگر چه از همين ديار اما از آن 
سوى مرزهاى خراسان جنوبى مأمور بيدارى، راه اندازى و 
حالمندى اش شد.پول و پله اى با خود نياورده بود؛ نويد 
افزايش بودجه اى هم نداشت، اما كم و بيش و بيشتر از 
گذشتگان حوزه مسئوليتش، درك و درايت و استعداد يابى 
با خود داشت و عزم و جزم كارآيى و راه اندازى! چنان شد 
كه صاحبان هنر، جايى و پشتيبانى يافتند و اندك اندك 
اطفال هنر را دست گرفت و پا به پا برد. كالس هاى 
آموزشى و نمايشگاه هاى هنرى، شب هاى پررونق شعر 
و گپ و گفت هاى هنرى، از همه نوعش و از همه مهمتر 
خودباورى و اطمينان و پشتيبانى را در هنرمندان اطرافش 
نهادينه كرد. هر كه از هر جا رسيد اگر هنرى داشت، در 
سايه اخالق نيكو و قدر و منزلتى كه براى هنر و هنرمندان 
قائل بود، بار انداخت و منزلت يافت. به ويژه جوانان و 
نوكاران را ميدان داد .چنان كه بخت سياه اهل هنر سبز 
شد و كم كم جوانه زد. حرف شاعران را به حق تغيير داد.

اين مسئول دلسوز با كارهاى ماندگار و تاليفات بسيار،به 
گفته خودش هنوز در ابتداى جاده ى روشن خدمت به 
فرهنگ و كارهاى فرهنگى اين ديار رسيده بود كه دستان 
گلچين خدمتگران خدوم ،او را از شاخسار خدمت به مردم 
خوب اين سرزمين فرهنگ بنيان چيدند و به همان جا 

بردند كه هفت سال پيش از آن جا آورده بودند.
از كجا آمده بود آمدنش بهر چه بود؟ 

به همان جا بردند او را كه از آن جا آمده بود 
بهر خدمت آمده بود و با همه ى ندارى و اداره اى اجاره 
اى تا آن جا كه ميسرش بود كوشيدو از هيچ خدمتى به 
هنرمندان دريغ نكرد. اين مدير موفق كه از بركه ى بيرجند 
و خراسان جنوبى به درياى تهران ،رخت خدمت كشيده 
است و امروز حبيبانه به وداعش ايستاده ايم و موفقيت 
بيش از پيش او را آرزومنديم ،حبيب واقع بين هنرمندان 
جناب آقاى مهندس مهدى حبيبى است كه  زين پس در 
مسئوليتى كشورى و فراگير در جايگاه معاونت فرهنگى و 

هنرى حوزه هنرى كشور خدمت مى نمايند.
هنرمندى از اين ديار

نه قصدم اين است كه ديباچه بنگارم و نه بر آنم 
كه مقدمه بنويسم ولى آنجا كه سخن از شعر 
و شاعرى است بنا بر فطرتم و ذاتى كه خمير 
توانم  نمى  است  و شوريدگى  اش عشق   مايه 
بى تفاوت باشم، نمى توانم خاموش باشم و از 
درون نجوشم. از آن زمان كه با شعر و انديشه 
موالنا آشنا شده ام هميشه در انديشه سيطره 
اين  مرا در  ام و همو است كه  بوده  او  تواناى 
طيران روحى مدد كرده و پر پرواز داده است و 
عزيز من ناقوس كه به حق برجسته ترين شاگرد 
و سالك مكتب عشق و عرفان مولوى است كه 
در سير و سلوكى معنوى مراحل تكامل عرفانى را 
پيموده و خود نيز در راستاى اين انديشه صاحب 
سبك و روشى خاص استكه مى تواند شيفتگان 
وادى عشق را از زالل شعر خويش و چشمه آب 
حياتى كه در دل و روح هر بيت و غزلش جارى 
را  آرزومندان  دل  و  جان  و  سازد  سيراب  است 
از كوثر روان شعرش به سبزى و نشاط نشاند. 
فيض و بهره گيرى از شعر او براى من كه افتخار 
دوستى و محبتش را دارم از همه آنان كه با او و 
هنرش آشنا هستند بيشتر است چرا كه من و او 
از دوران كودكى و زمان جوانى و از آن لحظه كه 
همديگر را شناخته ايم انيس و مونس هم بوده و 
زبان يكديگر را خوب فهميده ايم و به يقين مى 
گويم كه اولين كسى بوده و هستم كه شعرش را 
پس از سرودن مى شنوم و لذت شنيدنش با آن 
خالقيتى كه در شعر و هنرش سراغ دارم تمام 

روح و جانم را در خود فرو مى برد.
من در معرفى اين عزيز نه به قد و قواره و نه 
به موهاى مجعد و خاكستريش كار دارم و نه به 
اينكه در زير ابروهاى پرپشت و زيبايش چشمانى 
هوشيار و عاشق و ملتهب و شتابزده شوريدگى 
او را نمايانگر است، مى پردازم. من با هنرش و 
شعرش كار دارم من از انديشه هاى خالقانه و 
تصويرگرى هاى عارفانه و هنر زيباى ماندگار 
شعرش در زمان ها كه روح و روانم را در اسارت 

خويش دارد مى گويم.
او بى ترديد شاعرى توانا و عارفى بزرگ است 
كه با همه عظمت روح و تموج افكار شاعرانه و 
انديشه هاى بلند عرفانى و خالقيت هنرى لحظه 
اى در شعر و هنرش توقف نداشته است، چرا كه 

او سكوت كرده و در كمون شعرى كه خود الزمه 
هنر متعالى است و همه هنرمندان از اين كمون و 
سكون داشته اند به سر برده، ليكن هر بار پس از 
هر سكون يكباره چون سيلى خروشان و دريايى 
توفان زا به تالطم مى افتد و هر شعر پربارتر از 

ديگرى دفتر معرفتش را زينت مى دهد.
او شعرى آزاده و هنرمندى وارسته است كه از 
هاى  فروشى  فضل  و  ادبى  هاى  خودخواهى 
اديبانه بركنار مانده و خوب  مى داند زمانى كه 
هنرمند آن هم شاعر خود را از ديگران برتر ديد 
و تافته جدابافته اى دانست اولين قدم ايست و 
درجا را زده و با هنرش وداع گفته است و او نمى 
خواهد كه چون مدعيان دروغين شعر و شاعرى 
كه پيش از اينكه بميرند در خيال پردازى هاى 
مادى و نارساى خود مرده اند در يك جا و در 
يك مقطع از زمان فاسد شود و همين است كه 
از آنچه سروده و مى سرايد هيچ وقت راضى و 

خشنود به نظر نمى رسد.

ناقوس شاگرد به حق موالناست

موالنا منادى حق و عرفان و موذن محبت و 
عشق است و همه كتب با ارزش و گرانبهايش 
چه شعر و چه نثر حكايت دل و حديث شيدايى 
است و ناقوس نيز ستايشگر محبت و عشق است 
كه با موسيقى موزون شعرش عشق و صفا را در 
رگ هوش و دل خواننده و شنونده اش تزريق 
مى كند. او برانگيزنده احساس خفته و آن روح 
بلند و متعالى انسانى است كه در دل و جان هر 
آدمى وجود دارد. او مى خواهد خفتگان را از خواب 
سرد بى تفاوتى ها و انجماد بى دردى ها بهت 

ناباورى ها رها سازد. پيرش موالنا مى گويد:
از محبت خارها گل مى شود 

از محبت سركه ها مل مى شود  
و او نيز محبت را با اين زبان مى سرايد:

 گفت رندى از محبت خارها گل مى شود
خارها را گل به لطف يكدگر بايد كنيم
خاتقيت او در شعر و تصويرگريش در خلق صحنه 
هاى بديع و عارفانه افسونى است كه خواننده 
شعرش  را از خويش برون مى كشد. شاعرى 
است كه در تصويرگرى چونان نقاشى هنرمند 
خويش  درونى  الهامات  و  خيال  هاى  زيبايى 

بيداردالن عاشقى كه شوق شنيدن و  را براى 
ذوق نوشيدن دارند به نقش بندى گرفته استو از 
خواندن شعرش احساس مى كنى كه در فضايى 
ديگر نفس ميكشى، فضايى كه سيالن تفكرات 
شاعرانه اش تو را در خود احاطه كرده است. در 
ذهن خيال پرداز او كه از ماسواى اجسام در آنها 
و جماد جان  نگرد همه چيز حتى سنگ  مى 
گرفته و به حرف مى آيند و تمام اوزان طبيعت 
هر يك با زبانى با او سخن مى گويند و او با 
شعر وهنرش با آنها و از آنها مى گويد چرا كه 
در تفكر او هيچ چيز اين جهان خاكى خالى از 
حكمتى بالنده نيست و همين تفكر است كه به 
خاره و خاك جان مى دهد و نفس مسيحايى او 
و نغمات پرطنين و جوهردار شعر و انديشه اش 
در فضايى مستى بخش و ملكوتى چون كبوترى 
فارغ بال به پروازت مى كشد كه از دامن محبت 

او دانه مى گيرى:
خاك چون ديوانگان هر دم گريبان مى درد 

از گريبان زمين گلنار مى آيد برون
گريبان  زمين  دريدن  گريبان  بيت  اين  در  كه 
دريدن آن انسان عاشقى است كه شعله هاى 
سينه سوز عشق سينه اش را به آتش كشيده 
و فوران شعله ها پاره هاى جگر و لخته هاى 
دل خون شده اى است كه از گريبان دريده و به 
خون نشسته عاشق نثار ديدگان مشتاق و آرزومند 

معشوق مى شود.
و  كلمات  بكارگيرى  و  او  شعرى  خصوصيت 
جابجايى واژه ها، ويژگى تركيب سازى و تازگى 
نقش بندى و ظرافت تعابير و استعاره ها و به 
خصوص رابطه عارفانه اى كه شاعر از پيرامونش 
با جهان هستى و اصل آفرينش دارد در تمام 
ابيات و تك تك مصراع ها به چشم مى خورد و 
به راستى كه زيبا و دلچسب است كه اگر بارها 
و بارها خوانده شود باز هم همان زيبايى هنرى و 

اصلت جاندار خود را از دست نمى دهد.
رستگى  بند  از  شاد  هاى  لحظه  صياد  ناقوس 
اسارتى است كه به دست و پاى انسان پيچيده 
و او را در خود بلعيده است. در اين زمزمه ها درد 
انسان را باز مى گويد، انسانى كه از اصل خويش 
جدا افتاده و در گنداب غفلت ها و فراموشى ها 

مى گندد و مى پوسد و خود نمى داند.

 او در اعماق انديشه هاى جامعه خود فرو مى 
رود و انسانى را مى جويد كه پيرش جالل الدين 
همى  شهر  گرد  دنبالش  به  فانوس  با  محمد 

گشت:
دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر 

كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند يافت مى نشود جسته ايم ما  
گفت آن كه يافت مى نشود آنم آرزوست

(ديوان شمس)
او نيز به دنبال انسانى است كه ضمير و ذاتش را 
سمندرآسا در عشقى بالنده و از دم نفخت فيه من 

روحى سرشته اند:
معنى سر نفخت جز حديث عشق نيست 

دست خلقت از گل فطرت چو نقشى زد به جان
ناقوس حالش در وقت سرودن حالى دگر است، 
انديشه هاى عارفانه و عاشقانه اش او را از حبس 
خاك بيرون مى كشد و در فضاى روشن عشق 
در عروجى روحانى عنقا صفت از اوج و بااليى 
بر اين خاكدان مى نگرد و منظرش كوچه هاى 
دل سينا صفتانى است كه خود را در طور محبت 
مجرد يافته اند. او با بال و پر عشق در عشق 
مى پرد و چنين پروازى را پر و بال عشقى توان 

سوز بايد كه:
دست افشان، پاى كوبان، سوى جانان رفت بايد 

بر سياق عشق بازان مو پريشان رفت بايد
از حريم كعبه تا اقليم كفر زلف ترسا  
در طريق عشق چونان پير صنعان رفت بايد
ناقوس در لحظه هاى سرودن چون ربابى خوش 
نوا به ناله مى افتد و از او، از معبودى كه او را شوق 

سوختن و ذوق آموختن و بيان عشق و شور شعر 
آموخت مى گويد هميشه نام او را بر لب دارد و هر 
چيز كه ميان  او و محبوبش حجاب شود بيرحمانه 
مى درد تا جمال يار را در آيينه دل بنگرد و چون 
زمزمه هاى شررخيز ناى موالنا بر ديوان معرفت 
شعرش نقش مى گيرد. در لحظات سرودن در 
پرده هاى خاكى و حجاب هاى  آسمان است 
جسمانى را دريده است و در اولين قدم نفس را از 
نفس انداخته و قدم را از خويش بيرون مى نهد. از 

زبان خودش بشنويم:
وقت سرودن مرا حال دگر مى شود  
چشمه چشمان من بحر خضر مى شود
طبع خمارين من جام صفا مى خورد  
كلك سخن ساز من خط هنر مى شود
دلبر زيباى من حلقه به در مى زند  
خانه چراغانى از شمس و قمر مى شود
مستم و مدهوش او مست قدح نوش او  
تا كه درآيم به هوش شام سحر مى شود
مخاطبش عشق است و دل سودازده اى كه از 
او و عشق بگويد و آن زمان كه خود را در حلقه 
مستان دل مى بيند گريبان مى درد و راز را برمال 
كرده و در آن حال از خويشتن خويش هم بريده 
است. اگر بنا بر اين است كه هنرمند با يك اثرش 
جاودانه مى شود و بوده اند هنرمندان شاعرى كه 
خود را با يك بيت در تاريخ زمان ماندگار كرده اند 
چطور مى شود كه سراينده شعر توحيديه در تاريخ 

ادب اين سرزمين جاودانه و زنده عشق نباشد؟

                                     فهيم مالكى                                                                     

«ناقوس» بر غزال غزل تاختى بزن

پاك سازى منطقه نمونه گردشگرى
 بوذرجمهر و قلعه كوه قاين از زباله

در راستاى نهادينه كردن فرهنگ مشاركت مردم در حفظ 
محيط زيست و همچنين باال بردن روحيه مشاركت در 
پاكيزگى محيط زيست، جمعى از دوست داران ميراث 
فرهنگى و محيط زيست در اقدامى خودجوش منطقه 
قاين كوه  قلعه  اطراف  و  بوذرجمهر  گردشگرى   نمونه 

را از زباله پاك سازى كردند.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان جنوبى، عباسى رئيس اداره 
ميراث فرهنگى شهرستان قاينات ضمن تشكر از اين 
گروه ارزشمند كه جمعى از عكاسان شهرستان، دوستداران 
ميراث فرهنگى و تعدادى از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
قاين بودند، گفت: اميدواريم اين فرهنگ از جانب مردم 
نهادينه شود و همه خودشان را در مقابل حفظ، صيانت و 

نظافت محوطه هاى تاريخى مسئول بدانند.

تخريب جانپناه گروه عياران
 در حريم قلعه كوه شهرستان قاينات

و  اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى  به گزارش 
گردشگرى خراسان جنوبى، فرمانده يگان حفاظت استان 
گفت: از جمله علل تخريب اين محل مى توان به نداشتن 
مجوز از سوى سازمان و اخطار به اعضاى اين گروه اشاره 

كرد. سرهنگ اميرآبادى زاده افزود: تخريب اين جان پناه 
پس از 7سال، با ضرب وشتم از سوى گروه عياران به 

مأمورين مراقب فرهنگى يگان حفاظت به اتمام رسيد.
الزم بذكر است: در جلسه اى در محل نمايندگى ميراث 
ارشد  كارشناس  نظارت  با  قاينات  شهرستان  فرهنگى 
قالع استان اين موضوع مورد نقد و بررسى قرار گرفت و 

صورتجلسه اى مابين حاضرين به امضاء رسيد.
گفتنى است: از دو نفر از مأمورين مراقب فرهنگى يگان 
حفاظت استان حامد برزگانى و مهدى محمددوست نيز 

تقدير و تشكر به عمل آمد.

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس 5 - پالك 29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

تعمير و سرويس آبگرمكن و كولر آبى 
فقط با يك تماس  آدرس: 17 شهريور 29 - پالك 11    همراه:09156653138  
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با احتياط اقدام
 به ريسك هاى حساب شده كنيد.

كارمندان با چيزهايى كه به آنها گفته مى شود، موافقت 
كرده و كارشان را انجام مى دهند. رهبران سعى مى كنند 
تا مسئوليت مسائل و كارهاى سخت – مسائلى كه بقيه 

افراد از انجام آنها اجتناب مى كنند - را قبول كنند. 
مديران سازمانى اگر احساس كنند چيزى اشتباه خواهد 
بود با آن كنار نمى آيند، بلكه به طور علنى با آن مخالفت 
مى دهند،  انجام  كه  را  آنچه  چشم انداز  آنها  مى كنند. 
مى بينند و تالش مى كنند تا متوجه عواقب كارهايشان 
شوند.  به عبارت ديگر، رهبران استراتژيك فكر مى كنند، 
را در نظر  اعمال  همه جوانب يك موضوع و عواقب 
كه  مى شود  باعث  كارها  اين  اوقات  گاهى  مى گيرند. 
مقامات – به شيوه اى مثبت و محترمانه – مورد سوال 
قرار گيرند يا اينكه موضوعاتى مهم مطرح شوند كه در 
ظاهر هيچ ربطى به كارى كه در حال بررسى است، 
ندارند. رهبران سازمانى منتظر تشكر ديگران نيستند، 
كارى،  همتايان  از   – ديگران  از  سخاوتمندانه  بلكه 
به طور  آنها  مى كنند.  قدردانى   - مديران  و  زيردستان 
علنى قدردانى شان را ابراز مى كنند و ديگران را بر حسب 

مشاركتى كه در كارها دارند، تمييز مى دهند.

تاريكى، نمى تواند بر تاريكى غلبه كند، تنها روشنى 
مى تواند آن را انجام دهشد؛ نفرت، نمى تواند بر نفرت 

غلبه كند، تنها عشق مى تواند آن را انجام دهد

ستاره بخت كسى شوم نيست،
 اين ما هستيم كه آن را بد تعبير مى كنيم . . .
اگر هر روز راهت را عوض كنى، هيچ وقت 

به مقصد نخواهى رسيد

بنال اى دل كه در ناى زمان، فرياد را كشتند
بهين آموزگار مكتب ارشاد را كشتند

اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند
كه در دانشگه هستى، بزرگ استاد را كشتند

امن ترين جاى استخر، 
قسمت كم عمق آن است

 اما نه براى كسى كه شيرجه مى زند

امام جعفر صادق(ع): چهار چيز نشانه نفاق است: 
سنگ دلي، اشك نريختن

 اصرار بر گناه و حرص بر دنيا.

5

حرف هاى ابريشمى پيامك موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

شعر شهادت امام صادق (ع)

آيه روز  

چون حكايت شيطان كه به انسان گفت كافر شو و چون [وى] كافر شد گفت من از 
تو بيزارم زيرا من از خدا پروردگار جهانيان مى ترسم. سوره الحشر، آيه 16

حديث روز  

از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد .
پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

اختر! بلند  اي  جعفري،  مذهب  رئيس  و  شيعه   پرچمدار 
در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. اي ششمين 
نور سرمدي، تاريخ از كدام مصيبت تو شكوه كند، آري تاريخ، 

شرمنده از حكايت غربت توست.
زندگينامه امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق (ع) در پگاه روز جمعه يا دوشنبه هفدهم ربيع 
األول سال 80 هجرى، معروف به سال قحطى، در مدينه ديده 
به جهان گشود. اما بنا به گفته شيخ مفيد و كلينى، والدت آن 
حضرت در سال 83 هجرى اتفاق افتاده است. ليكن ابن طلحه 
روايت نخست را صحيح  تر مي داند و ابن خشاب نيز در اين باره 
گويد: چنان كه ذراع براى ما نقل كرده، روايت نخست، سال 
80 هجرى، صحيح است. وفات آن امام (ع) در دوشنبه روزى 
از ماه شوال و بنا به نوشته مؤلف جنات الخلود در 25 شوال و 
به روايتى نيمه ماه رجب سال 148 هجرى روى داده است. با 
اين حساب مى توان عمر آن حضرت را 68 يا 65 سال گفت كه 
 از اين مقدار 12 سال و چند روزى و يا 15 سال با جدش امام

زين العابدين (ع) معاصر بوده و 19سال با پدرش و 34 سال 
پس از پدرش زيسته است كه همين مدت، دوران خالفت و 
امامت آن حضرت به شمار ميآيد و نيز بقيه مدتى است كه 
سلطنت هشام بن عبد الملك، و خالفت وليد بن يزيد بن عبد 
الملك و يزيد بن وليد عبد الملك، ملقب به ناقص، ابراهيم بن 

وليد و مروان بن محمد ادامه داشته است.
كنيه مادر امام (ع) را ام فروه گفته  اند. برخى نيز كنيه او را 
ام القاسم نوشته و اسم او را قريبه يا فاطمه ذكر كرده  اند. 
كنيه آن حضرت ابوعبدا... بوده است و اين كنيه از ديگر كنيه 

 هاى وى معروف تر و مشهورتر است. محمد بن طلحه گويد: 
برخى كنيه آن حضرت را ابواسماعيل دانسته  اند. ابن شهر 
 آشوب نيز در كتاب مناقب مي  گويد: آن حضرت مكنى به

ابو اسماعيل و كنيه خاص وى ابو موسى بوده است.
  لقب امام صادق (ع)

 آن حضرت القاب چندى داشت كه مشهورترين آنها صادق، 
بيان و گفتار  آنجا كه وى در  از  بود.  صابر، فاضل و طاهر 

راستگو بود، او را صادق خواندند. 
  فضايل امام جعفر صادق (ع)

ياد  آنها  از  اختصار  به  كه  است  بسيار  حضرت  آن   مناقب 
مي  كنيم. فضايل امام صادق بيش از آن است كه بتوان ذكر 
كرد. جمله اي از مالك بن انس امام مشهور اهل سنت است 
كه: «بهتر از جعفر بن محمد، هيچ چشمي نديده، هيچ گوشي 
نشنيده و در هيچ قلبي خطور نكرده است.» از ابوحنيفه نيز 
اين جمله مشهور است كه گفت: «ما رأيت افقه من جعفر 
نديدم.»  تر  فقيه  محمد،  بن  جعفر  «از  يعني:  محمد»  بن 
 شيخ مفيد در ارشاد مى نويسد: علومى كه از آن حضرت نقل 
كرده  اند به اندازه  اى است كه ره توشه كاروانيان شد و نامش 
در همه جا انتشار يافت. دانشمندان در بين ائمه (ع) بيشترين 
نقل ها را از امام صادق روايت كرده  اند. هيچ يك از اهل آثار 
و راويان اخبار بدان اندازه كه از آن حضرت بهره برده  اند از 
ديگران سود نبرده  اند. محدثان نام راويان موثق آن حضرت را 
جمع كرده  اند كه شماره آنها، با صرف نظر از اختالف در عقيده 

و گفتار، به چهار هزار نفر مى رسد.
بيشترين حجم روايات، احاديثي است كه از امام صادق (ع) 

نقل شده است، اهميت معارف منقول از جعفر بن محمد (ص) 
به ميزاني است كه شيعه به ايشان منسوب شده است: “شيعه 
جعفري”. كمتر مسئله ديني (اْعم از اعتقادي، اخالقي و فقهي) 
بدون رجوع به قول امام صادق (ع) قابل حل است. كثرت 

روايات منقول از امام صادق (ع) به دو دليل است:
يكي اينكه از ديگر ائمه عمر بيشتري نصيب ايشان شد و 
محسوب االئمه  شيخ  عمر  سال  پنج  و  شصت  با   ايشان 
مي شود (148 – 83 هجري)، و ديگري كه به مراتب مهمتر 
از اولي است، شرائط زماني خاص حيات امام صادق (ع) است. 
دوران امامت امام ششم مصادف با دوران ضعف مفرط امويان، 
انتقال قدرت از امويان به عباسيان و آغاز خالفت عباسيان 
است. امام با حسن استفاده از اين فترت و ضعف قدرت سياسي 
ديني همت مي گمارد. گسترش  معارف  اشاعه  و  به بسط 
زائدالوصف سرزمين اسالمي و مواجهه اسالم و تشيع با افكار، 
اقتضاي جهادي فرهنگي  اديان، مذاهب و عقايد گوناگون 
داشت و امام صادق (ع) به بهترين وجهي به تبيين، تقويت 
و تعميق ”هويت مذهبي تشيع“ پرداخت. از عصر جعفري 
است كه شيعه در عرصه هاي گوناگون كالم، اخالق، فقه، 
تفسير و… صاحب هويت مستقل مي شود. عظمت علمي 
امام صادق (ع) در حدي است كه ائمه مذاهب ديگر اسالمي 
از قبيل ابوحنيفه و مالك خود را نيازمند به استفاده از جلسه 
درس او مي يابند. مناظرات عالمانه او با ارباب ديگر اديان و 
عقايد نشاني از سعه صدر و وسعت دانش امام است. اهميت 
اين جهاد فرهنگي امام صادق (ع) كمتر از قيام خونين سيد 

الشهداء (ع) نيست.

امام و فقه اسالمى
ـ فقه شيعه اماميه كه به فقه جعفري مشهور است منسوب به 

جعفر صادق (ع) است. 
زيرا قسمت عمده احكام فقه اسالمي بر طبق مذهب شيعه 
اماميه از آن حضرت است و آن اندازه كه از آن حضرت نقل 
شده است از هيچ يك از (ائمه) نقل نگرديده است. اصحاب 
حديث اسامي راويان ثقه كه از او روايت كرده اند به 4000 

شخص بالغ دانسته اند.
مانند  اولي  طراز  فقهاي  هجري  دوم  قرن  اول  نيمه  در  ـ 
ابوحنيفه و امام مالك بن انس و اوزاعي و محدثان بزرگي 
مانند سفيان ثوري و شعبه بن الحجاج و سليمان بن مهران 
اعمش ظهور كردند. در اين دوره است كه فقه اسالمي به 
معني امروزي آن تولد يافته و روبه رشد نهاده است. و نيز آن 
دوره عصر شكوفايي حديث و ظهور مسائل و مباحث كالمي 

مهم در بصره و كوفه بوده است.
 ـ حضرت صادق (ع) در اين دوره در محيط مدينه كه محل 
ظهور تابعين ومحدثان و راويان و فقهاي بزرگ بوده، بزرگ 
شد، اما منبع علم او در فقه نه «تابعيان» و نه «محدثان» و نه 
«فقها» ي آن عصر بودند بلكه او تنها از يك طريق كه اعالء 
و اوثق طرق بود نقل مي كرد و آن همان از طريق پدرش 
امام محمد باقر (ع) و او از پدرش علي بن الحسين (ع) و او 
از پدرش حسين بن علي (ع) و او از پدرش علي بن ابيطالب 
(ع) و او هم از حضرت رسول (ص) بود و اين ائمه بزرگوار در 
مواردي كه روايتي از آباء طاهرين خود نداشته باشند خود منبع 

فياض مستقيم احكام الهي هستند.

شهادت پرچمدار شيعه و رئيس مذهب جعفرى

فرزند فاطمه ششمين نور سرمدم
شيخ االئمه صادق آل پيمبرم

من آخرين امام بقيع مدينه ام
زهر جفاى خصم شرر زد به سينه ام

در لحظه هاى آخر عمرم به زمزمه
ابراز مى كنم غم دل را به فاطمه

مادر بيا و حال پريشان من ببين
از سوز زهر سينه سوزان من ببين

هنگام مرگ نام تو ذكر لبم شده
مسموميت نه، غصه تو قاتلم شده

از ياد ماتم تو پريشان و مضطرم
مثل تو غصه دارم و هم درد حيدرم

دشمن شبانه ننگ به لوح زمانه زد
در پيش اهل خانه ام آتش به خانه زد

از درب خانه شعله آتش زبانه داشت
آن بى حيا به روى دلم داغ مى گذاشت

اى واى من كه هيچ زجورش ابا نكرد
از پيرى و سفيدى مويم حيا نكرد

با دست بسته ام به بر كودكان من
انگار داشت از سر كين قصد جان من

در بين شعله ها به زمينم كشيد و برد
مانند مرتضى به زمينم كشيد و برد

                        

افقي:
 1- خطاي رانينگ در بسكتبال - 
دوري و پرهيز 2- داالن - خوابگاه  
براي  اسبابي   – هجوم   -3 دشت 
 -  4 ميزان   - هوا  وزن  تعيين 
كاله   – بانگ   - سلب  پيشوند 
پايتخت   -5 برتر  دين   - انگليسي 
 - سواراست  برانگشتري   - بحرين 
رمق آخر 6- پيامبر- امربه نشستن 
پاكيزگي  لرستان 7-  -از شهرهاي 
- عابد مسيحي - زاپاس 8- ستاره 
 -9 اكيپ  قرآن-  قلب   - پرست 
سميع   - اجير  گياهي-  موي  رنگ 
10 - رزم - خجستگي توده بخار- 
برقرار  مادرلر-    -11 متراكم  آب 
- كتاب آثار منظوم شاعر 12- ايما 
كشوري   تقسيمات  از   - شگرد   –
-شالوده 13- لقب اروپايي - جر و 
بحث كردن - بلند مرتبه 14 - دفتر 
روش  و  واضح   - -هوسها  بيگانه  
نشدن 15 - تركيب نيتروژن و فلز-  

از انواع ابرها

عمودي: 
 -2 كرياس   - خطابه  كرسي   -1
سكه   - انگشتان  سر   - حكايتگر 

هجري  يازدهم  سده  در  كه  طال 
درا يران ضرب شد 3- از شهرهاي 
صاحبخانه   - شرقي  آذربايجان 
 - صحرايي  كبوتر   -4 ويرايش   -
خطاب بي ادبانه - ماه كامل - راز 
5- مي دهند تا رسوا كنند - باربر 
-حاشيه   6 مرهم  جمع   - شهري 
كتاب- اهل شهر- بادگيرها - خرم 
7- رشد - خوشرو - آسايش 8- بزه 
و جرم عالم طبيعي - سخن آهسته 
ديني  پيشواي   - الك  حالل   -9

درآيين زرتشتي - سر 10 - آسوده 
همسايگي  در  كشوري   - آرام  و 
اصلي  قسمت   – آنگوال  و  كنگو 
گياه 11-  پاداش كار خوب - ابهت 
بيماري  عالمت   -12 مرطوب   -
بند  شكم   - آيينها  و  مراسم   -
طبي-  از جزاير بزرگ جهان 13- 
فلز سكه زني - پايتخت ارمنستان 
– نشانه الهي 14-  كيشها، آيينها 
- چارپايان - زبانه آتش 15- نوعي 

جشن خارجي - نوزايي
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طراح: نسرين كارى

پيامك 

* شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانى مدينه، چشمه جود 
و سخاوت، كوه حلم و بردبارى، تجسم اخالص و صبر و 
درياى عميق علوم لدنى بر پيروان آن حضرت تسليت باد!
* امام صادق (ع) : كسي كه دوست دارد بداند آيا نمازش 
پذيرفته شده است يا آن را نپذيرفته اند، با تامل بنگرد كه 
آيا نمازش او را از فحشا و منكر باز داشته؟ پس به اندازه 

اي كه او را بازداشته از او پذيرفته مي شود.

123456789101112131415
مىسنمهابهرابود1
راداىرددنتسما2
سدسابركروتتن3
ىدجرىىوشراوگ4
داىنبتمصعامن5
ىشحوزوىفالوىه6
وتوىمارتشىكد7
ونوسرمالكىاما8
نواندىبالباى9
هدوساوكابرتىت10
مركلاوسلوكره11
شكدودهنروروا12
بشلوهندىزگلش13
انىرادلىىاكىم14
نىستىنژلوسمىتى15

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

 چند خياط راسته دوز ماهر 
يا نيمه ماهر براى پرده دوزى 

نيازمنديم.
32422970 - 09155616606

 شركت توليدى به يك نفر حسابدار
 با تجربه كافى نيازمند است.

09157634997

يك نفر فروشنده به صورت تمام وقت 
نيازمنديم.

09158419682

جوياى كار مرد 55 ساله براى نگهبانى 
يا آبدارچى و ...

09389282099

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

گالـرى هنـرى پرنيـان 
كرايه صوت و نورپردازى حرفه اى و اجرا 
در مجالس دولتى و غير دولتى در استان 

آماده همكارى مى باشد.
09154785379 - 09155624235 

على آبادى

فــروش شرايـطى

 آهـن آالت
 09153634633 - 32450930

 هاشمى

فروش پياز زعفران
09011251205

قابل توجه دفاتر پيشخوان دولت و پست بانك
فروش دستگاه خودپرداز با شرايط استثنايى

09155621833

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

فروش - معاوضه
فروش يك باب منزل وياليى نوساز 
 واقع در مهرشهر ، 150 متر زمين 

 205 متر بنا با تمام امكانات يا قابل 
معاوضه با ملك در تهران و حومه

09125725020

فروش MVM110 مدل 89  
رنگ سفيد ، بيمه 6 ماه ، دو تا 

ستون رنگ  فى: 10 ميليون    

09153622693
فروش 

امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 
 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984
سمسارى ونك

  خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 
با باالترين قيمت 

نبش 17 شهريور 32
09365643596   

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك

 ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 - 32338354
  09155611355 

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

مجـرى ذيصـالحبا 10 سال بيمه
شركت صلصال سازه جنوب شرق

 به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
مسكن و شهرسازى آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن مى باشد
   09155616079 -09331316418

32201385         مديريت: احرارى

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  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
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اخبار ورزشى

شهرخبر: درآوردن ميوه ها به اشکال مختلف توسط والدين، مشارکت دادن کودک در انتخاب ميوه هنگام خريد و کمک گرفتن از وي در شستشوي ميوه باعث 
تشويق او به مصرف ميوه مي شود. همچنين از کودکان بخواهيم نقاشي هايي از ميوه طراحي کنند يا والدين پازل هايي از ميوه بسازند تا کودک متوجه انرژي که از 
ميوه مي تواند دريافت کند، شود. مصرف ميوه بايد همراه با خانواده باشد؛ چرا که اگر خانواده ميوه مصرف نکند کودک هم تمايلي نشان نمي دهد. 

نكاتى مهم درباره مصرف ميوه در كودكان 

مو وز وزي ها چي بخورند؟

شهرخبر: هيچ فاكتوري بهتر از غذا نمي تواند حال 
موهاي شما را خوب و سالمت آن را بازيابي كند؛ 
بنابراين بهتر است: از سبزيجات سبزرنگ تازه به 

ويژه اسفناج و انواع جوانه ها مانند عدس، ماش، 
استفاده  خود  غذايي  وعده هاي  در  جو  و  گندم 
كنيد؛ براي مثال خوردن ساالد با چاشني روغن 
كنجد يا زيتون معجزه مي كند.  كمبود آهن و 

پروتئين دليل ديگري است كه موهاي شما را 
در خطر آسيب ديدگي قرار مي دهد؛ پس بهتر 
است مصرف حبوبات، گوشت قرمز، تخم مرغ و 
ميوه هاي خشك در طول هفته را فراموش نكنيد. 
است  ديگري  ويتامين   B٧ ويتامين  يا  بيوتين 
كه وجود آن براي ترميم بافت موهاي سوخته 

بهترين  اما  است  ضروري  بسيار  آسيب ديده  و 
ويتامينه  را  بدن خود  آن  با  راهي كه مي توانيد 
كنيد مصرف روزانه چند عدد گردو، بادام و ديگر 
مغزهاي آجيل به عالوه مصرف ميوه هايي مانند 

موز و انبه است.  اما در مورد وعده هاي غذايي 
تاكيد مي كنيم كه غذاهاي سرشار از حبوبات و 
سبزيجات مانند انواع  آش، حليم، خوراك عدس 
و لوبيا بهترين انتخابي است كه شما مي توانيد 
شده تان  وز  و  موهاي خشك  سالم سازي  براي 
داشته باشيد. فراموش نكنيد كه در اين مدت بايد 

قيد خوردن فست فودهاي پر ضرر را بزنيد.

برخورد مستقيم عطر و ادكلن
 با پوست، ممنوع!

 
از  اينکه  بر  تاکيد  با  متخصصان  نيوز:  سالمت 
بدن  پوست  با  ادکلن  و  عطر  مستقيم  برخورد 
جلوگيري کنيد، مي گويند: از هر هشت نفر مصرف 
کننده مواد آرايشي و عطر به صورت مکرر، پنج نفر 
ممکن است در معرض انواع حساسيت و بيماري ها 
قرار گيرند. اين محصوالت آرايشي به دليل وجود 
هر يک از مواد شيميايي و طبيعي مي توانند واکنش 
پوستي و حساسيت ايجاد کنند. در مصرف عطر و 
ادکلن بايد از معتبر بودن مارک آن اطمينان حاصل 
کرد؛ زيرا در غير اين صورت مي تواند منجر به 
برخي از بيماري ها مانند سرطان شود. بهتر است 
که عطر و ادکلن را به لباس خود بزنيد تا از بروز 

مشکالت پوستي جلوگيري کنيد.

عاليم آلرژى غذايى 

سالمت نيوز: معموًال اولين ماده غذايي که کودک 
به آن واکنش نشان مي دهد پروتئين موجود در شير 
است. وقتي کودک به شير حساسيت دارد، بايد با 
رژيم غذايي از يکسري مواد پرهيز و مواد ديگري 

را جايگزين آن شود. اين حساسيت در بالغين بيشتر 
با خوردن مواد دريايي و بادام زميني خود را نشان 
الي  دقيقه  فاصله ٥  به  آلرژي زا  مي دهد. عاليم 
٢ ساعت بعد از مصرف مواد حساسيت زا خود را 

نشان مي دهند.  عاليم آلرژي هاي خفيف غذايي 
اگزما، کهير، حالت تهوع،  به صورت  در کودکان 
اسهال و استفراغ که سبب بي وزني بچه مي شود و 
قرمزي دور لب، راش هاي پوستي، رگه هاي خون 
در مدفوع بروز مي کنند. در آلرژي شديد عالوه 
ارگان هاي بدن  از  بر يک عارضه پوستي، يکي 

کودک مثل دستگاه تنفس يا گوارش نيز درگير 
مي شود و به عنوان نمونه کودک عالوه بر اگزما 
مي شود.  نيز  تهوع  حالت  يا  نفس  تنگي  دچار 
حالت  با  که  مواردي  در  مثًال  شديد  آلرژي هاي 

تهوع و تنگي تنفس همراه باشد، مي توانند منجر 
به مرگ فرد شوند. از عواملي که در ايجاد آلرژي ها 
نقش دارند مي توان به عامل ژنتيک، تغيير سبک 
زندگي و زندگي آپارتمان نشيني و عدم برخورد با 
نور آفتاب و کمبود ويتامين D که رابطه مستقيمي 
با ايجاد آلرژي هاي غذايي دارد و افزايش روزافزون 
آالينده هاي هوا و افزودني هاي غذايي اشاره کرد. 
همچنين استرس و عوامل عصبي باعث تشديد 

اين بيماري مي شود.  

گاهى چاقى    تقصير خودتان نيست!
 

وزنتان  براي  مشکل  دو  خواب  کمبود  شهرخبر: 
ايجاد مي کند. اول اين که اگر دير بيدار شويد  و 
احتمال بيشتري وجود دارد که آخر شب ميان وعده 
مصرف کنيد بنابراين مصرف کالري تان بيشتر مي 
شود. همچنين تغييراتي در ميزان هورمونها روي 
 مي دهد که اشتها و گرسنگي را افزايش مي دهد 
و باعث مي شود پس از خوردن به موقع احساس 
کافي  اندازه  به  شما  تيروئيد  اگر  نکنيد.  سيري 
احساس  احتماال  نکند،  توليد  تيروئيد  هورمون 
خستگي و اضافه وزن خواهيد داشت. بدون مقدار 
کافي هورمون تيروئيد متابوليسم آهسته مي شود و 

اضافه وزن محتمل مي گردد.

برخورد مستقيم عطر و ادكلن با پوست، ممنوع!
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حوادث

«بهرامى» مدال طالى المپياد ورزشى 
كشورى دانشجو معلمان را كسب كرد

دانشجو  کشوري  ورزشي  المپياد  دومين  و  بيست  در 
معلمان پرديس شهيد باهنر دانشگاه فرهنگيان خراسان 
جنوبي که در زنجان برگزار شد آقاي عادل بهرامي در 
رشته دو وميداني (پرش طول) موفق به کسب مدال 
طال شد. اين المپياد در رشته هاي کشتي، دو وميداني، 
تنيس، فوتسال، واليبال و تکواندو برگزار شد که تيم دو 
وميداني استان خراسان جنوبي مقام سوم کشوري را 
از آن خود کرد. در اين المپياد ورزشي و در رشته دو و 
ميداني آقاي عادل بهراميان در پرش طول مدال طال 
را کسب کرد و در دوي شصت متر مدال نقره را به 
دست آورد و محمود سيف الهي با کسب مدال نقره 
در دوي ٦٠ متر به مقام دوم دست يافت. در ادامه اين 
مسابقات و در رشته پرتاب وزنه علي صالحي ابرقويي 
مقام پنجم را به دست آورد و در دوي ٤٠٠ متر امير 

حسين بذرافشان توانست مقام هشتم را کسب نمايد.

واليبال ايران نايب قهرمان آسيا شد

قهرمان  نايب  ايران  واليبال  ملي  تيم   : عصرايران 
به  که  «ب»  ملي  تيم  شد.  آسيا  قهرماني  مسابقات 
نمايندگي از واليبال ايران در مسابقات قهرماني آسيا 
شرکت کرده بود با شکست ٣-١ در ديدار فينال مقابل 
تيم اول ژاپن نايب قهرمان آسيا شد. شاگردان پيمان 
اکبري در اين ديدار فقط موفق به پيروزي در ست سوم 
شدند و ست هاي ديگر را از دست دادند. تيم ملي ايران 
با ٤ بار حضور در فينال و ٢ با قهرماني چهارمين تيم پر 

افتخار پس از ژاپن، کره جنوبي و چين است. 

تيم ووشوى جوانان ايران در بخش 
ساندا نايب قهرمان آسيا شد

قهرماني  ووشوي  هاي  رقابت  دوره  هشتمين  ايرنا: 
 ٢٣ نمايندگان  با حضور  از ١٥مرداد  که  آسيا  جوانان 
کشور در چين آغاز شده بود، روز يکشنبه با شناخت 
نفرات و تيم هاي برتر به پايان رسيد. در بخش ساندا 
مدال  با کسب ٢  ايران  جوانان  ووشوي  تيم  اعضاي 
طال، ٤ نقره و يک برنز به عنوان نايب قهرماني دست 
يافتند. در مجموع دو بخش تالو و ساندا، تيم جوانان 
ايران موفق به کسب ٦ مدال طال، ١١ نقره و ١٠ برنز 

شد تا رکورد جديدي را از خود بر جاي بگذارد.

چهار بازيكن تيم ملى «ب» واليبال 
ايران در جمع بهترين هاى آسيا

ايرنا: برترين بازيکنان هجدهمين دوره مسابقات واليبال 
قهرماني مردان آسيا معرفي شدند که چهار بازيکن تيم ملي 
ب ايران در بين آنان قرار دارند.  حمزه زريني و پوريا فياضي 
از ايران بهترين دريافت کننده، مصطفي شريفات ايران و 
ژانگ ژيا از چين بهترين مدافع مياني و فرهاد پيروت پور 

به عنوان بهترين پشت خط زن معرفي شدند.

كالهبردارى ميلياردى از طالفروشان 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي اصفهان اظهار کرد: 
در پي شکايت يک طالفروش مبني بر کالهبرداري 
هاي  طالفروشي  از  تعدادي  و  وي  از  جوان  خانمي 
گرفت.  قرار  کارآگاهان  کار  دستور  در  موضوع  ديگر 
دفتر  يک  تاسيس  با  متهم  افزود:  آقاخاني  سردار 
تبليغاتي اقدام به جذب سرمايه از صنف طالفروشي 
کرده و با اين عنوان که از طريق نفوذي که در ارگان 
آنان  هاي دولتي دارد مي تواند سود کالني را عايد 
نمايد طي چندين مرحله مبلغ ٢٠٠ ميليارد ريال از آنان 
دريافت کرده و متواري مي شود. کارآگاهان، موفق 

شدند متهم را شناسايي و دستگير کنند. 

اعمال قانون بيش از 8 هزار فقره تخلفات جاده اى در خراسان جنوبى

فرمانده پليس راه خراسان جنوبي گفت: طي هفته گذشته ٨ هزار و ١٦٤ فقره تخلفات جاده اي در استان اعمال قانون شده 
است. به گزارش ايسنا، حسين رضايي اظهار کرد: طي اين مدت ٢٧ فقره تصادف در جاده هاي استان به وقوع پيوسته که از 
اين تعداد هفت فقره جزو تصادفات خسارتي بوده است. وي با اشاره به وقوع يک فقره تصادف فوتي در جاده هاي استان در 
هفته گذشته، گفت: در اين تصادف دو نفر از هموطنان ما جان خود را از دست داده اند. فرمانده پليس راه استان، ١٩ فقره از 
تصادفات وقوع يافته در جاده هاي استان را جزو تصادفات جرحي دانست و يادآور شد: در اين تصادفات ٣٦ نفر مجروح شدند. 
رضايي با بيان اينکه عدم توجه به جلو با ٤٥ درصد عمده علت تصادفات جاده اي هفته گذشته استان بوده است، تصريح 
کرد: تخطي از سرعت مطمئنه ٢٥ درصد و انحراف با ١٥ درصد از ديگر علل تصادفات بوده است. وي با اشاره به اينکه٧٠ 
درصد از تصادفات جاده اي استان در طول هفته گذشته در راه هاي اصلي رخ داده، افزود: همچنين در اين مدت ١٠ درصد 
از تصادفات در جاده هاي فرعي و ٢٠ درصد در جاده هاي روستايي وقوع يافته است. وي بيشترين مقصر در تصادفات هفته 
گذشته در جاده هاي استان را سواري ها با ٨٥ درصد عنوان کرد و يادآور شد: وانت و کاميونت، کاميون و تريلي و ميني بوس 

و اتوبوس هرکدام ٥ درصد در تصادفات هفته گذشته استان مقصر شناخته شده اند.

قتل كودك تحت تأثير «شيشه» 

تابناک: کارآگاهان جنايي پليس آگاهي اصفهان وقتي در 
جريان وقوع جنايت در منزلي مسکوني قرار گرفتند، به 
آنجا رفتند و مشاهده کردند زن و مردي غرق در خون 
و نيمه جان در گوشه اي از خانه افتاده اند و جسد دختري 
هفت ساله نيز کمي آن طرف تر نقش بر زمين شده است. دو 
زخمي به بيمارستان انتقال يافتند. پدر خانواده به قتل اقرار 
کرد و گفت: «ماده مخدر شيشه باعث شده بود به شدت 
دچار توهم شوم به گونه اي که فکر مي کردم افرادي در 
تعقيبم هستند و نگران خانواده ام بودم. هدفم اين بود که 
دختر و همسرم را به قتل برسانم و بعد خودکشي کنم تا 

هيچ کدام از ما سرنوشتي تلخ نداشته باشد. 

سوناى برج مسكونى قربانى گرفت

گفت:  تهران  شهر  آتش نشاني  سازمان  سخنگوي 
قسمت  در  و  مسکوني  برج  يک  منفي  طبقه  در 
وجود  متري   ٤٥ چاه  برج،  اين  سوناي  و  استخر 
داشت که يکي از کارگران براي تعميرات به داخل 
و  مسموميت  دچار  گازها  استنشاق  با  و  رفته  چاه 
باشگاه  با  گفتگو  در  ملکي  جالل  شد.  بي حالي 
آتش نشانان  کرد:  اظهار  جوان،  خبرنگاران 
کارگر  اين  حادثه،  محل  در  حضور  با  بالفاصله 
که  مي دهند  اورژانس  عوامل  تحويل  و  خارج  را 
از  را  خود  جان  اوليه  دقايق  در  مي شود  مشخص 

دست داده است . 

فروشى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى 
مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله 
درخت زرشك  با استخر ذخيره آب 

و 6 ساعت آب قنات  فى: توافقى            
09155623695

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى 

 جنب نمايندگى سايپا  

     09158076574 - نظرى

تعمير و  نصب 

 كولر آبى  و  لباسشويى
  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

امالك كوروش  كبير كوتاه ترين راه رسيدن 
به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 

رايانه ثامن بيرجند فروش ويژه هفته: 
فلش 8 گيگ ارجينال با گارانتى 12000 تومان

 مونوپاد 000 15 تومان

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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پيش ثبت نام اينترنتى متقاضيان عتبات 
عاليات عراق از امروز شروع مى شود

تشرف  متقاضيان  از  اينترنتى  نام  ثبت  خبر-  گروه 
امروز  صبح   9 ساعت  رأس  عراق  عاليات  عتبات  به 
دوشنبه شروع و تا ساعت 16 روز يكشنبه 25 مرداد 
ماه ادامه خواهد يافت. مديرحج و زيارت خراسان جنوبى 
با اعالم اين مطلب گفت: متقاضيان تشرف به عتبات 
به  مراجعه  با  فوق  زمانى  بازه  در  توانند  مى  عاليات 
 سايت اينترنتى پيش ثبت نام عتبات عاليات به آدرس
"www.atabat.haj.ir نسبت به ثبت نام در گروه هاى
1 تا 7 نفره و 35 نفره اقدام تا در صورت انتخاب پس از 
قرعه كشى، در اعزام هاى 24/06/94 لغايت 30/08/94 
اعزام شوند. نوفرستى تصريح كرد: افرادى كه مبادرت 
به ثبت نام گروهى 35 نفره مى نمايند در صورتى كه 
تعدادى از آنها منصرف يا از آن گروه خارج شوند و عدد 
گروه كمتر از 25 نفر شود، گروه حذف و در قرعه كشى 
شركت داده نخواهند شد. وى در ادامه گفت: فقط افراد 
پذيرفته شده در قرعه كشى داراى اولويت اعزام بوده و 
انتقال يا جايگزينى، ميسر نمى باشد و داشتن گذرنامه با 
اعتبار حداقل 4ماه از تاريخ اعزام ضرورى است ضمنًا 
نياز به گذرنامه مستقل دارند.  فرزندان باالى 17سال 
شايان ذكر است افرادى كه در پيش ثبت نام دوره هاى 
قبلى شركت نموده و حائز اولويت تشرف اعالم نشده اند 
در اين دوره نيازى به طى مراحل پيش ثبت نام نداشته 
و اطالعات ايشان براساس گروه بندى مربوطه به دوره 
جديد انتقال يافته و در قرعه كشى شركت داده خواهند 
شد و اطالعات افرادى كه در دوره قبل حائز اولويت 
تشرف شناخته شده و به هر دليل درگروه ها ثبت نام 
ننموده اند از سامانه پيش ثبت نام حذف خواهد شد و در 

صورت تمايل مى بايست مجدداً ثبت نام نمايند.

پرواز يكشنبه هفته جارى 
شركت هواپيمايى ايران اير برقرار شد

فرودگاه هاى  عمومى  روابط  مسئول  خاورستان- 
بيرجند كه در  به  تهران  پرواز  خراسان جنوبى گفت: 
يكشنبه هفته گذشته به دليل كمبود قطعات لغو شد، در 
يكشنبه هفته جارى برقرار شد. بهدانى پور اظهار كرد: 
يكى از پروازهاى شركت  هواپيمايى ايران اير كه دچار 
نقص فنى و كمبود قطعات شده بود پس از تعمير بر 
روى خطوط پرواز قرار گرفت. وى تصريح كرد: اولين 
پروازى كه پس از تعمير هواپيماهاى اين شركت برقرار 
شد، با تالش مديركل فرودگاه هاى خراسان جنوبى در 
بيرجند انجام خواهد گرفت. البته هنوز مشكالتى در 
پروازهاى اين شركت هواپيمايى وجود دارد و پروازهاى 

شهرهاى ديگر برقرار نشده است.

حضور عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز 
در گردهمايى بزرگ اصولگرايان استان

فارس- عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز به دعوت 
حزب مؤتلفه اسالمى خراسان جنوبى به منظور ايجاد 
همگرايى بين اصولگرايان اين استان در گردهمايى 
مسئول  قريب،  مى كند.  شركت  اصولگرايان  بزرگ 
اظهار  جنوبى  خراسان  اسالمى  مؤتلفه  حزب  دفتر 
شامل  ابراهيمى  حجت االسالم  برنامه هاى  كرد: 
سخنرانى در جمع نمازگزاران مسجد امام حسين (ع) 
در شب شهادت و همچنين ظهر شهادت در مسجد 
نشست  افزود:  وى  باشد.  مى  جعفر صادق(ع)   امام 
دفتر  محل  در   18 ساعت  رسانه  اصحاب  با  خبرى 
حزب مؤتلفه اسالمى استان و حضور در گردهمايى 
علميه  حوزه  محل  در  استان  اصولگرايان  بزرگ 
رضويه ساعت 20:30 از ديگر برنامه هاى عضو ارشد 

جامعه روحانيت مبارز است.

خراسان جنوبى رتبه برتر در انسداد مقابله 
 با بيسوادى را كسب كرد

مقابله  انسداد  در  برتر  رتبه  جنوبى  خراسان  فارس- 
و  آموزش  مديركل  است.  كرده  را كسب  بيسوادى  با 
در  اين مطلب گفت:  بيان  با  پرورش خراسان جنوبى 
سال تحصيلى 93ـ94 خراسان جنوبى موفق به كسب 
رتبه نخست در تحليل محتواى كتب درسى شده است. 
المعى در مراسم تجليل و قدردانى از احمد زنگويى، رتبه 
نخست كشورى در يازدهمين جشنواره روش هاى فعال 
تدريس زبان انگليسى با اشاره به اينكه همه ساله اين 
 جشنواره توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مى شود،

اظهار كرد: از استان هفت نفر به مرحله استانى راه پيدا 
كردند و در بين آنها يك نفر به مرحله كشورى كه به 
با  پيدا كرد. وى  راه  اردبيل برگزار شد  ميزبانى استان 
اشاره به اينكه احمد زنگويى از نظر سوابق تحصيلى و 
سن نيروى جوانى بوده است، گفت: انتظار از يك استان 
فرهنگى همين موفقيت ها است. وى افزود: همچنين 
كسب رتبه نخست برگزارى كنكور در شهرستان بشرويه، 
كسب رتبه برتر در جذب دانش آموزان پيش دبستانى و 
كسب رتبه چهارم در زمينه آموزش متوسطه از جمله 

موفقيت هاى استان در سال گذشته بوده است.

تجديد ميثاق خبرنگاران با شهدا

كاظمى فرد- جمعى از خبرنگاران رسانه هاى استان به 
مناسبت روز خبرنگار، با حضور در مزار شهداى بيرجند 
با آرمان هاى شهدا و امام شهدا تجديد ميثاق كردند. 
در اين مراسم با حضور رئيس بسيج رسانه استان و 
جمعى از مديران و خبرنگاران، زيارت عاشورا قرائت و 

مزار شهداى بيرجند غبارروبى و عطرافشانى شد.

آثار نقاشى اعضاى كانون پرورش فكرى 
در راه  رسيدن به مسابقه هيكارى ژاپن

فرهنگى  مراكز  نقاشى  كارگاه  اعضاى  خبر-  گروه 
با  هنرى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
اثر  نقاشى در بيست و سومين مسابقه  ارسال 45  
مدير  مى كنند.  2015 شركت  ژاپن  هيكارى  ساالنه 
كرد:  اظهار  مطلب  اين  بيان  با  استان  كانون  كل 
انتفاعى  غير  نهاد  يك  عنوان  به  هيكارى  انجمن 
در  ژاپن  كشاورزى  ملى  تعاون  سازمان  به  وابسته 
و  كودكان  از  خود  ساالنه  مسابقه  سومين  و  بيست 
زمين  كشاورزى،  موضوع  با  كرد  دعوت  نوجوانان 
با  خانواده  و  مردم  زيست،  محيط  طبيعت،  زراعى، 
صمدى  بپردازند.  نقاشى  آثار  خلق  به  آزاد  تكنيك 
هنرى  هنرى  فرهنگى  مراكز  اعضاى  كرد:  تصريح 
فردوس،  بشرويه،  قاين،  بيرجند،   1،2،3 شماره 
سرايان، نهبندان، طبس 1 و 2 و سربيشه با ارسال  
45  اثر نقاشى به مسابقه هيكارى ژاپن در اين رويداد 

هنرى بين المللى شركت كردند.

مرحله استانى مانور امداد و نجات 
در شهرستان درميان برگزار مى شود

تسنيم- فرماندار شهرستان درميان از برگزارى مانور 
امداد و نجات استانى در هفته كاهش بالياى طبيعى 
ستاد  در  بشيرى زاده  داد.  خبر  درميان  شهرستان  در 
هماهنگى مديريت بحران شهرستان گفت: آموزش 
و فرهنگ سازى در مقابله با بالياى طبيعى يكى از 
اساسى ترين روش ها براى كاهش آمار تلفات جانى و 
مالى در حوادث است. وى اظهار كرد: ساختمان هاى 
ادارى كه از لحاظ فنى و مهندسى در سطح پايينى 
هستند و مقاومت پايين ترى دارند بايد شناسايى شده 
و براى مقاوم سازى و به روز شدن آنها اقدام شود. 
در   115 اورژانس  مركز  ساختمان   2 افتتاح   از  وى 
شهرهاى طبس و گزيك در هفته دولت خبر داد و 
گفت: 10 مركز بهداشتى در شهرستان درميان وجود 
دارد كه از اين تعداد 3 مركز فاقد آمبوالنس هستند.

برنامه هاي هفته دولت با مشاركت 
گسترده مردم برگزار شود 

گروه خبر- معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار 
بزرگداشت  ستاد  جلسه  دومين  در  جنوبي  خراسان 
در  بايد  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  دولت  هفته 
تزريق  جامعه  در  اميد  و  نشاط  فضاي  دولت  هفته 
با  بايد  هفته  اين  هاي  برنامه  افزود:  حسينى  شود. 
مردم  گسترده  مشاركت  با  و  اجتماعي  رويكردهاي 
برگزار  ها  و شهرستان  استان  مركز  در  استان  عزيز 
شود. وى، وحدت رويه در انجام امور مرتبط با هفته 
دولت را مورد تأكيد جدي قرار داد و يادآورشد: انجام 
كه  هايي  برنامه  كنار  در  فرهنگي  مناسب  اقدامات 
متوليان  از سوي  است  بيني شده  پيش  ايام  اين  در 
ودست اندركاران امر مورد انتظار است. وي به سفر 
ايشان به شهرستان هاي استان  استاندار و معاونين 
در ايام هفته دولت اشاره كرد و ادامه داد: برنامه زمان 
بندي و نحوه اجرايي شدن اين امر متعاقبًا به اطالع 

مردم عزيز خواهد رسيد.

 مناسب سازى پياده روها و دسترسى آسان 
به خودپردازها از نيازهاى اساسى سالمندان

 فارس- رئيس اداره بهزيستى بيرجند گفت: مناسب  سازى
به  آسان  دسترسى  اصلى،  خيابان هاى  پياده روهاى 
و  بيمارستان ها  مالى،  مؤسسات  و  بانك ها  خودپرداز 
ادارات، اماكن ورزشى و پارك هاى تفريحى و رفاهى 
از جمله نيازهاى اقشار سالمند و كم توان جسمى است. 
شرفى در نخستين جلسه شوراى ساماندهى شهرستان 
بيرجند اظهار كرد: منظور از ساماندهى، بهبود روش 
در  رضايت  ايجاد  و  آن  كيفيت  ارتقاى  و  زندگى 
بهداشتى،  رفاهى،  خدمات  ارائه  طريق  از  سالمندان 
درمانى و توانبخشى است. وى افزود: فراهم ساختن 
امكان تداوم حضور سالمندان در جامعه، تأكيد  برحفظ 
موقعيت، احترام و جايگاه سالمند در خانواده و اجتماع، 
تأييد حداقل نيازهاى اساسى سالمندان نيازمند، فراهم 
ساختن امكان مشاركت مردم، انجمن ها و مؤسسات 
سالمندان  نياز  مورد  برنامه هاى  ديگر  از  غيردولتى 
است. وى تصريح كرد: شوراى سازماندهى سالمندان 
راستاى  در  شهرستان  ارشد  مديران  عضويت  با 
نيازهاى  با  مطابق  زندگى  محيط  مناسب سازى 
ارتقاى  و  توانمندسازى  آموزش هاى  ارائه  اولويت دار، 
سالمت و جلب مشاركت هاى مردمى و خيران تشكيل 
مى شود. شرفى يادآور شد: ميز خدمت ويژه سالمندان 
در ادارات، ارائه خدمات شهرى و اتوبوس هاى مجهز 
با  يا  و  رايگان  استفاده  ويلچر،  باالبر  تجهيزات  به 
تخفيف ويژه از استخر هاى شنا و مناسب سازى شده 

از خواسته هاى اين قشر است.

حسين زاده- خبرنگاران در خط مقدم جبهه هاى مختلف 
حضور دارند و در عرصه اطالع رسانى مجاهدت مى كنند 

و در اين راستا در معرض خطرات نيز قرار مى گيرند.
روز  مناسبت  به  كه  اى  جلسه  در  استان  انتظامى  فرمانده 
خبرنگار برگزار شد ضمن بيان اين مطلب با اشاره به اينكه 
رسانه ها و خبرنگاران مى توانند آرام بخش فضاى جامعه 
باشند، گفت: ممكن است امنيت در جامعه اى وجود داشته 
باشد اما احساس امنيت جز با اطالع رسانى ايجاد نمى شود. 
سردار خليل واعظى به شباهت هاى كار خبرنگاران و كار 
كار  در  حساسيت  و  دقت  عدم  افزود:  و  كرد  اشاره  پليس 

خبرنگار و پليس دردسرها و مشكالتى را به وجود مى آورد.
پليس  كارگيرى  به  بحث  در  واعظى  سردار  گفته  به 
افتخارى از بين مردم براى 550 نفر تشكيل پرونده شده 
 كه 226 نفر از آنان دوره هاى آموزشى الزم را گذرانده اند

و در برخى مأموريت ها در كنار پليس حضور دارند. وى 
اول  ماهه   4 طى  نيز  مددكارى  مشاوره  بحث  در  افزود: 
سال جارى تعداد مراجعين به مركز مشاوره استان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 133 درصد افزايش داشته و در 
بوده  برخوردار  درصدى   23 افزايش  از  نيز  ها  كالنترى 
و  مشاوره  مراكز  به  مراجعين  تعداد  اينكه  ضمن  است. 
تعداد  افزايش،  براى اخذ مشاوره 49 درصد  كالنترى ها 
آموزش  جلسات  تعداد  درصد،   30 فعال  مشاوره  جلسات 
بهداشت و روان 139 درصد و تعداد آموزش ديدگان  نيز 

256 درصد افزايش داشته است.

كاهش 34 درصد تلفات ناشى از تصادفات

ماهه   4 در  ها  سرقت  وقوع  ميزان  اينكه  بيان  با  واعظى 
اول امسال در استان 3 درصد كاهش داشته است، اظهار 
از  كرد: سرقت به عنف 5 درصد كاهش داشته و سرقت 
طالفروشى و سرقت مسلحانه نيز نداشته ايم. وى ميزان 
كشفيات مواد مخدر در استان را در اين مدت 7 تن و 735 
كيلوگرم ذكر كرد و گفت: در اين مدت تعداد جان باختگان 

به  اشاره  با  تصادفات 34 درصد كاهش داشته است. وى 
اينكه تعداد تماس ها با تلفن 110 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 20 درصد افزايش دارد، از كاهش جرايم سايبرى 
در استان خبر داد و گفت: در راستاى پرونده هايى كه منشأ 

آن استان خراسان جنوبى بوده كاهش 61 درصدى دارد و 
پرونده هايى كه منشأ آنها استان هاى ديگر بوده رشدى 10 
درصدى داشته است. ارشد ناجا در استان گفت: به زودى 
پروژه تجميع 110 در مركز استان تكميل خواهد شد كه 
پى  در  را  پاسخگويى  در  تسهيل  و  بيشتر  نظارت  اعمال 
خواهد داشت. به گفته وى ساختمان كالنترى 14 اميرآباد 
باهمكارى مردم، شوراى اسالمى و ساير مسئولين در عرض 
4 ماه احداث و نيروهاى كالنترى در آن مستقر شدند. ضمن 
اينكه از معدود استان هايى هستيم كه توانستيم 50دستگاه 

تويوتاى صفر كيلومتر را براى اجراى طرح هاى تابستانى 
تأمين كنيم كه در اختيار پاسگاه هاى عملياتى و انتظامى 
قرار خواهد گرفت و پيگير تأمين خودروهاى سوارى براى 

كالنترى هاى نيز هستيم.

به روزرسانى امكانات كالنترى هاى استان 
واعظى از مواد مخدر و اعتياد، نزاع هاى فردى و دسته 
جمعى تصادفات به ويژه تصادفات منجر به فوت و جرح  
و فضاى سايبرى به عنوان دغدغه هاى نيروى انتظامى 
در استان نام برد و با بيان اينكه در راستاى تكريم ارباب 
شده  روزرسانى  به  دراستان  ها  كالنترى  امكانات  رجوع 
است، گفت: در حال حاضر تمامى افسران و درجه دارانى 
كه در آيين نامه دادرسى به عنوان ضابط تعيين مى شوند 
آموزش هاى الزم را ديده اند كه اين امر باعث تسهيل در 

كار رسيدگى به پرونده مى شود.

تمهيدات پليس براى به حداقل رساندن
آمار تلفات ناشى از تصادفات 

تلفات  كاهش  كرد:  اظهار  استان  انتظامى  فرمانده 
و  محسوس  ها  كنترل  اعمال  از  ناشى  تصادفات،  در 
نامحسوس به ويژه در بحث سرعت است. البته وضعيت 
استان  غرب  در  ويژه  به  نامناسب  و  قديمى  هاى  جاده 
هاى  جاده  خيز  حادثه  نقاط  لذا  و  نيست  خوبى  وضعيت 
استان را به راه و شهرسازى اعام كرده ايم و پيگير افزايش 
دوربين هاى هوشمند در جاده ها نيز هستيم كه قطعًا در 
واقع  مؤثر  تصادفات  از  ناشى  تلفات  رساندن  حداقل  به 
خواهد شد. گفتنى است در پايان اين جلسه از خبرنگاران 

فعال در حوزه انتظامى استان تجليل شد.

كاهش 61 درصدى جرايم سايبرى در استان

تلفات جاده اى در خراسان جنوبى 52 درصد كاهش يافت

تسنيم- مديركل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى از كاهش 52 درصدى تلفات جاده اى در جاده هاى اصلى استان درسال جارى 
خبر داد. نصرى اظهار كرد: امسال تلفات جاده اى در مجموع جاده هاى برون شهرى اصلى، فرعى و روستايى 45 درصد كاهش داشته 

است. وى تصريح كرد: از اين حيث در بحث كاهش تلفات جاده اى موفق به كسب رتبه نخست در سطح استان شديم.

و  فردوس  طبس،  بشرويه،  شهرستان هاى  مردم  نماينده 
سرايان گفت: امسال اعتبارات صندوق توسعه ملى نسبت به 

سال گذشته به يك چهارم كاهش يافته است.
به گزارش مهر، عبدا... زاده در روستاى جوزردان شهرستان 
بشرويه با اشاره به اينكه دولت يازدهم داراى مشى اعتدال 
است و در حال حاضر به  سختى كشور را اداره مى كند، گفت: 
امسال اعتبارات صندوق توسعه ملى نسبت به سال قبل به 

اعتبارات ماده  اما چون سال گذشته  يك چهارم كاهش يافته 
180 به طور كامل تخصيص نيافته دولت قول داده است كه 
اين اعتبارات را در سال جارى دو برابر كند. وى عنوان كرد: 
با درايت دولت و اينكه با برنامه ريزى اعتبارات تزريق مى شود 

اقدامات خوبى در انجام پروژه ها صورت مى گيرد.
عبدا... زاده در بحث رفع مشكل گازرسانى روستا قول مساعد 
داد و اظهار كرد: با توجه به گرانى لوله هاى انتقال گاز مدتى 

كار گازرسانى به روستاها كاهش يافت. وى عنوان كرد: اخيراً 
تدابير ويژه اى براى گازرسانى به روستاها در نظر گرفته شده كه 
آينده اى نه چندان دور شاهد گازرسانى به تمامى  اميد است در 
روستاييان باشيم. وى در ادامه گفت: در ماه هاى آينده جشن 
بازگشايى راه بشرويه به طبس را خواهيم داشت و بازگشايى اين 
محور كه از خواسته هاى مردم بشرويه و طبس بوده فرصت هاى 

بسيار خوبى را براى دو شهرستان به وجود خواهد آورد.

اعتبارات صندوق توسعه ملى به يك چهارم كاهش يافته است

كارى- معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش 
هاى مهارت  ملى  جشنواره  برگزارى  از  جنوبى   خراسان 
هنرى در بيرجند، 25 مرداد خبر داد. ميرزايى اظهار كرد: 
اين جشنواره بين هنرجويان هنرستان ها و كاردانش هاى 
سراسر كشور برگزار مى شود و از مرحله هنرستان آغاز و 
پس از مراحل شهرستانى، برگزيدگان به دبيرخانه مرحله 

كشورى معرفى خواهند شد. 

توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى
 از اهداف توسعه اقتصادى است

ميرزايى تصريح كرد: رسالت ما هم در آموزش هاى فنى 
و حرفه اى و كاردانش تربيت دانش آموزان براى تشكيل 
سرمايه هاى انسانى كار است كه اين ويژگى ها را داشته 
بنيادين  تحول  سند  در  كه  رسالتى  همان  يعنى  باشند 

آموزش و پرورش به آن تأكيد شده است. وى خاطر نشان 
كرد: توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و مهارتى هم از 
لحاظ كميت و هم از لحاظ كيفيت براى عرضه توليدات و 
خدمات با كيفيت جديد و كاركرد همراه با بهره ورى باال و 
پاسخگويى منعطف و به هنگام به تحوالت بازار كار يكى 

از اهداف توسعه اقتصادى به شمار مى آيد.
 وى تشويق و ترغيب دانش آموزان در تقويت بنيه علمى 
و كابردى آنها و ارتقاى سطح كيفى آموزش هاى مهارتى 
در باال بردن دانش و روحيه نوآورى هنرجويان را از اهداف 
جشنواره بر شمرد. وى افزود: ارج نهادن به ارزش هاى 
و  كار  فرهنگ  توسعه  زمين،   ايران  هنرى  و  فرهنگى 
كارافرينى و ترويج در مهارت هاى شغلى و  رشد و اشاعه 
جشنواره  ديگر  اهداف  از  ايرانى  اسالمى  اصيل  هنرهاى 
و  بيرجند  هاى  قابليت  معرفى  وى،  گفته  به  باشد.  مى 

تاريخى  بناهاى  قبيل  از  استان  گردشگرى  پتانسل هاى 
و بافت قديمى، برگزارى نمايشگاه آسانى از دستاوردهاى 
هنرجويان هنرستان هاى استان، معرفى رشته هاى فنى و 
حرفه اى و كاردانش و همچنين ترغيب اوليا جهت هدايت 
از مهارتى  و  فنى  هاى  رشته  در  فرزندشان   تحصيلى 

برنامه هاى ديگر جشنواره است. 

برگزارى اختتاميه جشنواره، 25 مرداد در بيرجند 

اين جشنواره گفت:  اختتاميه  برنامه هاى  درباره  ميرزايى 
اختتاميه جشنواره روز يكشنبه  25 مرداد ماه با  سخنرانى 
زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
كشور، آذركيش مديركل دفتركار دانش و وزارت آموزش و 
پرورش، خدمتگزار استاندار خراسان جنوبى برگزار خواهد 
شد. وى عنوان كرد:  از تعداد 346 نفر هنرجو راه يافته به 

مرحله اول كشور تعداد 138 هنرجو به مرحله كشورى راه 
يافته اند كه 54 هنرجو در رتبه هاى اول دوم و سوم از 

33 رشته برگزيده خواهند شد.
وى ادامه داد: برندگان براساس كيفيت آثار هنرى ارسال 
شده و كسب نمره قبولى در آزمون عملى كه حداقل نمره 
70 از 100 مى باشد كه در حضور داوران كشورى برگزار 

مى شود، انتخاب مى شوند.

نهمين جشنواره كشورى مهارت هاى هنرى در خراسان جنوبى برگزار مى شود

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در خانه ملت گفت: 
احساس  اينكه  دليل  به  اقتصاد  وزير  استيضاح  گذشته  روز 
كارى  كم  ميزان  مؤسسه  مشكالت  به  نسبت  ايم  كرده 
شمالى،  خراسان  استان  سه  نماينده   14 توسط  است،  كرده 
در  عبادى  االسالم  حجت  شد.  امضاء  رضوى  و  جنوبى 
گفتگو با شبستان، از كم كارى دولت،  وزارت اقتصاد و بانك 
مركزى در رسيدگى به مشكل مردم استان در زمينه مؤسسه 

استان  سه  نمايندگان  اينكه  بيان  با  وى  كرد.  گاليه  ميزان 
اند  رسيده  نتيجه  اين  به  جنوبى  و  رضوى  شمالى،  خراسان 
كه وزير اقتصاد بايد پاسخگوى عملكرد خود درباره مشكالت 
سريعتر  و  تر  جدى  بايد  دولت  افزود:  باشد،  ميزان  مؤسسه 
كند.  پيدا  ورود  ميزان  مؤسسه  مشكالت  به  رسيدگى  براى 
وى  ادامه داد: برابر قانون مسئوالن در قبال كوتاهى در امور، 
بايد پاسخگو باشند. به گفته وى برابر ماده 49 و تبصره هاى 

آن و ماده 236 آيين نامه داخلى مجلس، متنى امضاء شد كه 
از رئيس كل بانك مركزى، قوه قضاييه و وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى خواسته شد؛ برابر كوتاهى هايى كه توسط 
مسئوالن اين سه دستگاه در مورد مؤسسه ميزان انجام شده 
در  با حضور  اين سه دستگاه،  از  كدام  نمايندگان هر  است، 
كند،  مى  تعيين  را  آن  مجلس  رئيسه  هيئت  كه  كميسيونى 

نسبت به سؤاالت و ابهامات پاسخگو باشند.

استيضاح وزير اقتصاد براى پاسخگويى به مشكالت مؤسسه ميزان امضاء شد

صادق  جعفر  امام  شهادت  سالروز  با  همزمان  گيوكى- 
(ع) مراسم تشييع پيكرهاى مطهر 4 شهيد گمنام دوران 
دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم واليت مدار و 
هيئت هاى مذهبى بيرجند برگزار مى شود. رحيم آبادى، 
هاى  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  كل  اداره  فرهنگى  معاون 
مراسم   گفت:  مطلب،  اين  بيان  با  استان  مقدس  دفاع 

صبح   6:30 ساعت  شهدا  مطهر  پيكرهاى  با  خداحافظى 
مداحان  مداحى  و  عاشورا  زيارت  قرائت  با  روز سه شنبه 
الزهرا(س) بيرجند  اهل بيت (ع) در محل هيئت محبان 
نيز  شهدا  تشييع  هاى  برنامه  افزود:  وى  شود.  مى  آغاز 
ساعت 8:30 صبح از ميدان شهدا به سمت ميدان ابوذر 
تدفين  جهت  شهيد  دو  مطهر  پيكرهاى  وسپس  انجام 

سپاه   3 تيپ  و  ا... (ص)  رسول  محمد  آموزش  مركز  به 
پيكرهاى  يافت. همچنين  انتقال خواهند  الرضا(ع)  انصار 
 مطهر دو شهيد گمنام نيز جهت تشييع و تدفين به شهر 

ارسك انتقال خواهند يافت.
رحيم آبادى با بيان اينكه اين شهدا هنگام شهادت 25، 
18 و 24 سال سن داشته اند، تصريح كرد: پيكرمطهر اين 
شهدا مربوط به عمليات هاى خيبر و بدر مى باشد و در 

مناطق جزيره مجنون و شرق دجله شناسايى شده اند.
به گفته رحيم آبادى هم اكنون در 30 نقطه استان تعداد 
102 شهيد گمنام دفن شده اند كه با احتساب اين شهداى 
به  گمنام  تعداد شهداى  و  نقطه  به 34  نقاط  تعداد  عزيز 

106 شهيد افزايش خواهد يافت. 

 شناسايى هويت يك شهيد دفاع مقدس استان 

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
جنوبى نيز از شناسايى پيكر شهيد احمد دليل بعد از 30 
سال خبر داد. مجنونى اظهار كرد: شهيد دليل در عمليات 
بدر به شهادت رسيده كه پس از عمليات اعضاى كميته 
جستجوى ستاد كل نيروهاى مسلح شناسايى شده و به 
باز مى گردد. وى تصريح  آغوش خانواده اش  به  زودى 
كرد: اين شهيد واالمقام اهل قاين است و درسال 63 به 
درجه رفيع شهادت نائل آمده است. وى يادآورشد: پيكر 
شهيد احمد دليل به همراه پيكرهاى 4 شهيد گمنام دفاع 
مقدس وارد فرودگاه بيرجند خواهد شد و براى تشييع و 

تدفين به شهرستان قاين انتقال خواهد يافت.

عطر شهادت در كوچه هاى شهر مى پيچد:

فردا تشييع 5 الله سرخ
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آيين تجليل از خبرنگاران نيروي انتظامي خراسان جنوبي    عکس: صالحي مقدمعكس روز 

حماس: مواضع مان در مورد يمن
 باعث سردى روابط با ايران شده

يکي از رهبران حماس گفت که رابطه اين جنبش و 
 ايران قطع نشده است. صالح البردويل گفت: برخي ها 
شده  بدتر  ايران  با  حماس  رابطه  که  کنند  مي  تصور 
است و اين از سفر (خالد مشعل) رئيس دفتر سياسي 
شود،  مي  برداشت  سعودي  عربستان  به   حماس 
اما همه اين گمانه زني ها صحت ندارد. وي افزود: شکي 
نيست که حوادث، چه حوادث پيش از تحوالت سوريه و 
چه پس از موضع حماس درباره يمن بر اين روابط تاثير 

منفي داشت و به نوعي سردي در روابط ايجاد کرد.

افشاگرى مقام آمريكايى درباره داعش  
اطالعات  آژانس  سابق  مدير  فلين»  «مايکل  ژنرال 
نظامي آمريکا با افشاگري بي سابقه اظهار کرد: آمريکا 
به جهادي هاي  از گروههاي موسوم  تصميم گرفت 
افراطي که امروز به داعش، جبهه النصره و نيز شاخه 
القاعده در سرزمين شام معروف هستند، حمايت کرده و 

به آنان در حمله عليه نظام حاکم سوريه کمک کند.

همدستى عربستان با آمريكا براى 
تحريم فرماندهان جديد سپاه  

يمن  سايبري  ارتش  توسط  شده  فاش  اسناد  از  يکي 
نشان مي دهد که مسئوالن دستگاه اطالعاتي عربستان، 
پيشنهاد کرده اند که براي افزودن نام فرماندهان سپاه به 

ليست سياه هماهنگي با آمريکا به عمل آيد. 

هيچ كس مثل نتانياهو مداخله جو نيست 

«باراک اوباما» در گفتگو با شبکه «سي ان ان» اعالم 
کرد آن طور که بنيامين نتانياهو در سياست خارجي 
آمريکا دخالت مي کند، در تاريخ نمونه مشابهي سراغ 
ندارد که مانند نتانياهو در سياست خارجي يک کشور 
ديگر دخالت کند. اوباما خاطرنشان کرد: «نخست بايد 
با موضوع هسته اي ايران تعامل کرد و توافقي که ماه 
پيش در اين خصوص حاصل شده است بهتر از هر 

گزينه ديگري اين هدف را محقق مي سازد».

 تهديد تلويحى دانشمندان هسته اى ايران
در  رژيم صهيونيستي  جنگ  وزير  يعلون»  «موشه 
گفتگو با يک نشريه آلماني ضمن انتقاد از دستيابي به 
جمع بندي مذاکرات هسته اي ايران و ۱+۵ گفت که 
بايد جلوي جاه طلبي هاي هسته اي ايران گرفته شود. 
هسته اي  دانشمندان  کشتن  زمينه  در  همچنين  وي 
به خطر  و  افزارهاي مخرب  نرم  با  يا حمله  و  ايران 
انداختن شبکه هاي کامپيوتري ايران گفت: «ما بايد 
من  باشيم.  داشته  آمادگي  خودمان  از  دفاع  براي 

مسئول زندگي دانشمندان ايراني نيستم.»

نامه 29 دانشمند آمريكايى به اوباما 
در حمايت از توافق با ايران 

٢٩ دانشمند برجسته آمريکايي در نامه اي به باراک 
اوباما رئيس جمهوري آن کشور، از توافق با ايران تقدير 

کرده و آن را طرحي مبتکرانه و قاطع توصيف کردند.

عراقچى: تمام قد از توافق دفاع مى كنم

عضو ارشد تيم مذاکره کننده  هسته اي، اظهار کرد: مي خواهم به 
خودمان اين توافق را تبريک بگويم و آن را بايد جشن گرفت و تمام 
 قد از اين توافق دفاع مي کنم. عراقچي گفت: هنوز نتانياهو بال بال 
مي زند که يک سانتريفيوژ هم به ايران داده نشود و اين دعوا 
به نفع ايران حل شده است. وي افزود: آنهايي که دشمن را 
از تهديد نظامي مايوس کردند، مردم بودند و دستاوردهاي ما مديون ايستادگي، توان 

دفاعي و تالش دانشمندان هسته اي ما بوده است.

داعش و هم پيمانانش در تحوالت آينده حذف مى شوند 

پيمانان  نيروهاي مسلح گفت: داعش و هم  رئيس ستاد کل 
سردار  شد.  خواهند  حذف  آينده  تحوالت  هاي  چرخ  زير  آن 
فيروزآبادي با اشاره به شکل گيري برخي تحرکات شيطنت آميز 
در عراق، تصريح کرد: مردم عراق اعم از سني و شيعه مراقبت 
کنند، بروز بعضي از کمبودها مصنوعي بوده و فراخوان تظاهرات 
 خياباني با تحريک گروهاي خاص و خرابکاري هاي ديگر که در اين راستا صورت 

مي پذيرد، در پي آن است تا سخن از ناکارآمدي دولت مرکزي بگويند.

صالحى : مردم ايران مطمئن باشند 
خطوط قرمز رعايت شده است

علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي اظهار کرد: 
بعد از وين صحبت هايي مي شود که فعاليت هسته اي 
ايران متوقف يا کند شده است و بنده بارها با صداي 
رسا اعالم کرده ام که مردم ايران مطمئن باشند خطوط 
قرمز رعايت شده است و ما به گونه اي عمل کرديم که 

ظاهرًا محدوديت داريم و عمًال محدوديتي نداريم. 

تخت روانچى: نقض توافق توسط دولت 
آينده آمريكا هزينه سياسى دارد

فرصت  يک  را  هسته اي  توافق  تخت روانچي  مجيد 
دانست و گفت: از ابتداي مذاکرات تاکيد داشتيم که 
اجراي اين توافق به شخص متکي نباشد. عضو تيم 
يا  و  آمريکا  اگر  داد:  توضيح  هسته اي  مذاکره کننده 
کشور ديگري بخواهد که توافق را به هم بزند، طبيعتا 
در برابر کل کشورهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت 

و فشار سياسي براي آن کشور ايجاد خواهد کرد.

 خرازى: «برجام» اسرائيل را منزوى كرد
سفير اسبق ايران در پاريس، برنامه جامع اقدام مشترک 
را نقطه پايان نگاه امنيتي به جمهوري اسالمي در دنيا 
خواند و گفت: «برجام» موازنه منطقه اي را تغيير داد. 
در  رژيم صهيونيستي  انزواي  نقطه  را  برجام  خرازي، 
جهان برشمرد و گفت: اين رژيم منزوي ترين ايام خود 

در عرصه سياست خارجي را مي گذراند.

 انتقاد سليمانى ازحذف نقش مجلس درتوافق
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: قانون اساسي 
بر الزام ورود مجلس به متن توافق حکم مي کند. اما 
خاطرنشان  سليماني  هستند.  آن  لغو  درصدد  عده اي 
کرد: نمي دانم چرا عده اي خصوصا دولت و باالخص 
به متن  از ورود مجلس  تيم مذاکره کننده  از  فردي 
متن  اين  در  مگر  مي ترسند.  و  دارند  واهمه  توافق 
چه چيزي است که نبايد باز شود. آيا اگر مجلس و 
نمايندگان با جوانب مثبت و منفي آن آشنا شوند و با 

چشم باز به آن راي دهند چه کساني ضرر مي کنند.

زنجانى را رو كردند تا كرسنت فراموش شود

عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: بابک زنجاني را 
کرسنت  جزئيات  شود؛  فراموش  کرسنت  تا  کردند  رو 
بايد افشا شود و نام تمام کساني که پول گرفته  اند معلوم 
شود، حتي اگر آن شخص مسئول دفتر فالن وزير دوران 
اصالحات باشد. ميرکاظمي اظهار کرد: در پرونده کرسنت 
 کساني هستند که رشوه گرفته اند و وقتي از آنها بازجويي 
حزب  يک  حساب  به  که  کنند  مي  اعالم  شود،  مي 
سياسي پول ريخته ايم، بنابراين، اين افراد که اکنون 
در برخي پست هاي دولتي حضور دارند، معلوم است که 

عالقه مند نيستند، که جزئيات کرسنت افشا شود.

نشست ويژه بررسي توافق هسته اي به همت 
سايت ديپلماسي ايراني با حضور محمد جواد 
ظريف، علي اکبر صالحي، عباس عراقچي 
و مجيد تخت روانچي در ساختمان موسسه 
با  خارجه  امور  وزير  شد.  برگزار  اطالعات 
اعمال  در  امنيت  شوراي  هدف  به  اشاره 
تحريم بر عليه ديگر کشورها گفت: هدف 
از تحريم را هيچ کس فشار اقتصادي بيان 
نمي کند بلکه هدف آن تغيير سياست است 
تا به مردم فشار بياورند و از حاکميت جدا 
کنند و مردم نيز حاکميت را راضي کنند که 
به خواسته وضع کنندگان تحريم گردن نهند. 
لذا بيشتر تحريم ها در نهايت به جنگ و يا 
تغيير رژيم منجر شده است. ظريف تاکيد 
کرد: حضور مردم در انتخابات نشان داد که 
تحريم ها در ايران اثر ندارد و اين موجب شد 
که طرف مقابل از اينکه بتواند اراده اش را بر 
ايران تحميل کند، نااميد شده و به مذاکرات 
توافق  اين  اينکه  بيان  با  وي  آورد.  روي 
نتيجه ۱۲ سال مذاکره بوده است، با اشاره 
مذاکره  اين  در  مقابل  داده هاي طرف  به 
تصريح کرد: داده هاي طرف مقابل موفقيت 
نسبي پروژه امنيتي سازي ايران بود که تبلور 
آن در ۱۶ قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران 
بود و از طرفي ديگر داده هاي ما نيز اين بود 
که توان علمي و فني خود را ذخيره کرديم 
و مجموعه اين عوامل باعث شد که به يک 

توافق متوازن دست يابيم. وي پايان يافتن 
قطعنامه شوراي امنيت بعد از ۱۰ سال را 
داد: قطعنامه جديد  ادامه  قطعي دانست و 
ممنوعيت ندارد بلکه محدوديت دارد. يعني 
در گذشته کشورها مجاز نبودند که با ايران 
معامله و در برنامه هسته اي ما مشارکت 
کنند، اما در قطعنامه جديد حتي کشورها 

ايران  فعاليت هسته اي  در  مشارکت  براي 
تشويق هم شده اند.

از روز پايان مذاكرات 
برخورد دنيا با ايران در 

موضوع هسته اى تغيير كرد

اشاره  با  کشورمان  خارجه  امور  وزير 
اين  در  کرد:  اضافه  قطعنامه   ۹ بند  به 
به  تبديل  ايران  موشکي  ممنوعيت  بند 

محدوديت آن هم در مدت مشخص شده 
است و ظرف ۱۰ سال پرونده در شوراي 
امنيت مختومه مي شود و همين موضوع 
از دستور کار حذف خواهد شد. ظريف با 
اشاره به ديگر ويژگي برجام گفت: از روز 
در  ايران  با  دنيا  برخورد  مذاکرات  پايان 
برجام  متن  اساس  بر  اي  موضوع هسته 

و قطعنامه تغيير کرد.

در برجام هيچ محدوديت موشكى 
و هسته اى براى ايران وجود ندارد

تفاوت هاي  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزير 
برجام  نقض  گفت:  قطعنامه  و  برجام 
در  قطعنامه،  نقض  نه  و  دارد  تبعات 
موشکي  محدوديت  نوع  هيچ  نيز  برجام 
بر  است،  نيامده  ايران  براي  هسته اي  و 

بدون  ايران  موشکي  توان  اساس  اين 
محدوديت ادامه خواهد يافت.

اگر ايران مردانه نايستاده بود، 
بسيارى از پايتخت ها در اختيار 

داعش بود

با  مبارزه  در  ايران  اينکه  بيان  با  ظريف 
خود  فعاليت هاي  به  منطقه  در  تروريسم 
در  ايران  اگر  گفت:  داد،  خواهد  ادامه 
نبود  معلوم  بود،  نايستاده  مردانه  منطقه 
که بسياري از پايتخت ها در اختيار داعش 
توافق هسته اي  نباشند. ظريف همچنين 
ايران  ملت  براي  بزرگ  دستاورد  يک  را 
دانست و گفت: بزرگترين خيانت است که 

به مردم بگويند شما شکست خورده ايد.

مهمترين تضمين اجراى برجام، 
روابط اقتصادى و سياسى 

با ديگر كشورهاست

وي مهمترين تضمين اجراي برجام را در 
هم تنيدن روابط اقتصادي با ديگر کشورها 
نام برد و گفت: بايد بتوانيم روابط سياسي، 
فرهنگي و اقتصادي را در سطح منطقه و 
جهان به نوعي تنظيم کنيم که براي کسي 

صرف نداشته باشد زير قطعنامه بزند.

ظريف: بزرگترين خيانت اين است كه به مردم ما بگويند شما شكست خورده ايد 

برجام با رابطه اقتصادى تضمين مى شود

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان

برگزارى دوره آموزشى دارويــار (نسخه پيچى)

 توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبى
 (تنها مرجع داراى مدرك معتبر براى به كارگيرى آموزش ديده ها)

مراجعه براى ثبت نام: بيرجند- خيابان طالقانى
 روبروى طالقانى 17 - داروخانه دكتر محمدى

دوربين مداربستــه 
 + 600TVL 2 عدد دوربين ديد در شب

(HDMI + 4 كانال + تك صدا) DVR
270/000                    350/000

09197147874  - 32341226

خاندان محترم مالئى با نهايت تاسف و تاثر 

درگذشت خادم با اخالص قمربنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع)

 شادروان حاج كرباليى احمد مالئى
 را خدمت شما و خانواده هاى محترم تان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان  

براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر جزيل خواستاريم. 

دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)
موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى بيرجند

جناب آقاى مهدى خدمتى
انتصاب بجا و ارزشمند شما را به سمت 

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان بيرجند 
كه مويد توانمندى و مديريت باالى شما مى باشد ، تبريك عرض نموده

 دوام توفيقات روزافزون تان را از درگاه باريتعالى آرزومنديم.

الياس بى خويش – مهدى زارعى 

جناب آقاى مهدى خدمتى 
با كمال مسرت، انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان بيرجند 

كه نشان از لياقت و درايت شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نمايم.

حاج اياض بى خويش

مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره ( 16 – 93 )
1) دستگاه برگزار كننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

2) موضوع مناقصه: خريد غذاي دانشكده پرستاري و مامايي قاين  

3) شرايط شركت در مناقصه : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز و صالحيت از مراجع ذيربط

4) مدت و محل انجام كار : 10 ماه كامل شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد - دانشكده پرستاري و مامايي قاين

5) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : الف) واريز مبلغ 000 150 ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به 

 http://iets.mporg.ir :خريد اسناد اقدام نمايند. ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس

6) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 35/000/000 ريال يا چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 

بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

7)   مهلت خريد اسناد : 94/06/19 لغايت 94/06/24       8) مهلت تحويل اسناد: 94/06/03  

9)   محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي – بيرجند – خيابان غفاري- سازمان مركزي دانشگاه- دبيرخانه مركزي تحويل و رسيد دريافت گردد.

10) محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها : بيرجند- سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي-سالن جلسات معاونت توسعه - مورخ 94/06/04 ساعت 10 صبح

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند


