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هيچ دستگاه و مسئولى حق ندارد مردم را معطل كند
استاندار در ستاد هماهنگى و توسعه تعاون استان :

مديران را قسم مى دهم كه مشكالت مردم را حل كنند

ارايه خدمات رايگان دندانپزشكى
  در مدارس ابتدايى از امسال 

از  پرورش  و  آموزش  وزارت  امور سالمت  مديرکل   
مدارس  در  دندانپزشکي  سيار  کلينيک هاي  برپايي 
داد.  خبر  جديد  تحصيلي  سال  در  کشور  سراسر 
ضياءالديني در گفتگو با ايسنا، گفت: وارنيش تراپي، 
کشيدن دندان و ساير خدمات اوليه در اين کلينيک ها 
ويژه  طرح  اين  شوند.  مي  ارائه  رايگان  صورت  به 

مدارس مقطع ابتدايي است.

 اعالم نتايج كنكور 94 تا پايان هفته 

نهايي  نتايج  اعالم  از  سازمان سنجش  عالي  مشاور   
آزمون سراسري ٩٤ تا پايان هفته جاري خبر داد. توکلي 
در گفتگو با انتخاب، گفت: اسامي پذيرفته شدگان نهايي 
آزمون سراسري ٩٤ از طريق سايت سازمان سنجش به 

نشاني www.sanjesh.org اعالم مي شود. 

 احتمال افزايش سقف
 برداشت از خودپردازها 

بسيار  هياهوي  و  بحث  از  بعد  گذشته  سال  گرچه   
خودپردازها  از  روزانه  برداشت  ميزان  تغيير  براي 
موضوع منتفي شد اما اين پرونده دوباره با پيشنهاد 
٤٠٠ هزار توماني در بانک مرکزي باز شده است. به 
گزارش ايسنا، احمدي، دبير کل بانک مرکزي گفته 

که اين موضوع در حال بررسي است.

  تامين سرانه درمان از جيب 
بيمه شدگان پردرآمد

 مهر: هوشنگي نايب رئيس هيئت مديره سازمان بيمه 
سالمت، از سازماندهي بيمه سالمت ايرانيان خبر داد و 
گفت: طرحي پيشنهاد کرده ايم تا افرادي که تمکن مالي 

دارند بخشي از سرانه درمان خود را پرداخت کنند.

با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و مسئوالن استان نخستين نمايشگاه توانمندي هاي 
بيرجند  المللي  بين  نمايشگاه  محل  در  تعاون  هفته  از  روز  چهارمين  در  جنوبي  خراسان  تعاون  بخش 

گشايش يافت.(شرح در صفحه ٧)

اولين نمايشگاه توانمندى هاى تعاون افتتاح شد

توجه ويژه دولت به
 رفع دغدغه هاى عشاير استان

با توجه به گستردگى و پراكندگى جمعيت عشايرى استان 
بايد توجه ويژه اى به اين استان شود ...

قاليبافان بيرجندى به عتبات مى روند

 تا مشكالتشان را به ضريح حضرتش گره زنند

 بافندگان در راه كربال
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صفحه ٧

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

حاجيه بى بى تامى "همسر مرحوم محمد رضا حريرى" 
جلسه بزرگداشتى امروز دوشنبه 94/6/16

در محل خيابان معلم – معلم 10- پالك 33 منزل مخملباف - ساعت 8 شب برگزار مى شود
 حضور شما سروران محترم در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحومه

 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده حريرى

جناب آقاى حسين تابع
خبر درگذشت مادر گرامى تان ما را نيز اندوهگين ساخت

  اين مصيبت جانسوز را خدمت شما صميمانه تسليت گفته، از درگاه الهى 
براى آن مرحومه رحمت و مغفرت و براى شما و تمامى بازماندگان

 صبر و اجر جزيل آرزومندم.
شكرى نيا

" بقا مختص ذات حق است"

          نام نيكى گر بماند ز آدمى
                                        به از او ماند سراى زرنگار

به مناسبت درگذشت

 شادروان حاج محمود غازى زاده 
(بزرگ خاندان) در زاهدان

 جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/6/16 از ساعت 17:15 الى 18:15 
در محل سالن مصلى بيرجند برگزار مى شود، حضور شما بزرگواران 

باعث شادى روح آن مرحوم و تسلى بخش بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: غازى زاده ، دلشاد و ساير فاميل وابسته

جناب سرهنگ حسين محمدى
رئيس محترم اداره نظارت بر اماكن عمومى فرماندهى انتظامى 

استان خراسان جنوبى 

حسن انتصاب جناب عالى را تبريك عرض نموده و از زحمات
  جناب سرهنگ محمد على مهدوى كيا در طول تصدى اين مسئوليت مهم 

تشكر و قدردانى نموده، توفيقات شما بزرگواران را در خدمت به مردم از ايزد منان
 مسئلت داريم.

اتاق اصناف مركز استان و اتحاديه هاى تابعه

يك واحد قنادى با تمام تجهيزات به فروش مى رسد.
09153177703

خاندان معظم و معزز غازى زاده
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزيز و برادر گرامى تان (بزرگ خاندان) 

مرحوم محمود غازى زاده
 را تسليت عرض مى نماييم و از درگاه ايزد منان مغفرت و علو 

درجات براى آن مرحوم و صبر و شكيبايى براى بازماندگان ايشان 
مسئلت داريم.

از طرف: مادر شهيد على برازنده مقدم ، رضا برازنده مقدم ، سعيد برازنده مقدم
  احمد گنجى فرد ، اسدا... سريع السيرى ، جواد محسنى

پكيج و رادياتور فرولى
به صورت نقد و چك  با نصب رايگان
تلفن: 32424841   همراه: 09151639262

فرجامى   

جناب آقاى مهندس غالمرضا قوسى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مديركل عشايرى استان خراسان جنوبى 
 كه مبين درايت و شايستگى شما مى باشد تبريك عرض نموده 
و براى شما آرزوى موفقيت داريم. همچنين از زحمات بى شائبه 

جناب آقاى مهندس محمد ابراهيم ابراهيمى 
كمال تقدير و تشكر را داريم.

اتحاديه عشايرى خراسان جنوبى
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بيژن زنگنه وزير نفت از واردات به طور متوسط ۷ تا ۸ ميليون ليتر بنزين به کشور خبر داده است. به گزارش بولتن نيوز ، بر اساس 
گزارش هاي ارائه شده توسط شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي متوسط واردات بنزين در سال گذشته حدود ۴.۵ تا ۵ 
ميليون ليتر بوده که حجم واردات اين فرآورده از ابتداي سال با افزايش نزديک به دو برابري به حدود ۸ ميليون ليتر در روز رسيده است.

واردات بنزين 2 برابر شد 

امروز 16 شهريور 1394 مصادف با
 23 ذى القعده 1436 و 7 سپتامبر 2015

• روز زيارتي امام  رضا(ع).
ميرزا  «حاج  آيت  ا...  ديني،  عالم  رحلت   •

(١٣٦٣ش).  آشتياني»  محمدباقر 

حسين  «سيد  آيت ا...  بزرگوار،  فقيه  ارتحال   •
ُبَدال» (١٣٨٢ش).

• شهادت شهيد احمد بشاره صيفي (١٣٥٩ش).
• احداث خطوط سريع السير اتوبوسراني تهران 

در انجمن شهر تصويب شد(١٣٤٩ش).

•هواپيماهاي عراق نوار مرزي ايران را بمباران 
کرد(١٣٥٣ش).

 • در پايان امروز، دولت ايران با انتشار اعالميه اي،
 برقراري حکومت نظامي را براي مدت ٦ ماه 
تبريز،  مشهد،  قم،  قزوين،  کرج،   شهرهاي  در 
اهواز، آبادان، اصفهان، شيراز، کازرون و جهرم 

اعالم کرد(١٣٥٧ش).

انگلستان  در  جهان  اتوبوس  اولين  •ساخت 
(١٨٢٩م) .

• روز جهاني مبارزه با بي  سوادي.
• در ساعت٥٠ /١٩، تظاهراتي از سوي حدود ٢٠٠ 

نفر در مسجد سيلمان برپا شد  (١٣٥٧ش).

نيروي  با  تهران  برق  كارخانه  كار  به  آغاز   •
توربين  هاي گازي (١٣٤٤ ش) .

تهران  در  نظامي  حكومت  اعالم  تصويب   •
وزير  نخست  امامي  شريف  درخواست  به 

پهلوي(١٣٥٧ش).

از علماي مدينه و  •درگذشت «زبير بن بكار» 
قاضي مكه(٢٥٦ ق).

• تولد «ابن َنّجار» مورخ، محدث، رجالي و اديب 
مسلمان(٥٧٨ ق).

در  آلمان  اولين موشك جنگي ساخت  انفجار   •
جريان جنگ جهاني دوم در لندن (١٩٤٤م).

• تسليم ايتاليا به متفقين در جريان جنگ جهاني 
دوم (١٩٤٣م).

انگلستان  مقتدر  ملكه  اول»  «اليزابت  تولد   •
(١٥٣٣م).

تقويم مناسبت هاى  روز

اتمام پروژه هاى مسكن مهر
  تا پايان سال آينده 

 احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
در امور مسکن مهر در گفتگو با ايسنا، گفت: ساخت 
تمام دوميليون و٣٠٠ هزار واحد مسکن مهر کشور تا 

پايان سال آينده (١٣٩٥) به اتمام مي رسد. 

بازرسان نامحسوس پليس در اتوبوس ها   
فرمانده پليس راه کشور از حضور بازرسان نامحسوس 
کشور  شهري  بين  اتوبوسراني  ناوگان  در  راه  پليس 
خبر داد. سرهنگ حميدي در گفتگو با ايسنا، با اشاره 
پيش بيني سامانه هاي نظارتي براي ناوگان هاي حمل 
و نقل عمومي، ادامه داد: مسافران اتوبوس ها مي توانند 
تخلفات  پيامکي ١١٠١٢٠  با سامانه  تماس  از طريق 
به  اشاره  با  وي  دهند.  گزارش  پليس  به  را  رانندگان 
اتوبوسراني  ناوگان  در  نامحسوس  بازرسان  فعاليت 
اتوبوس ها  سرعت  اينکه  بر  عالوه  کرد:  نشان  خاطر 
در پاسگاه هاي پليس راه چک مي شود و مسافران نيز 
مي توانند از طريق پيامک آن را به پليس اطالع دهند ما 
بازرسان نامحسوسمان نيز به عنوان مسافر در برخي از 
اين اتوبوس ها حضور داشته و در صورت رويت تخلف 

برابر قانون با رانندگان متخلف برخورد خواهند کرد.

افزايش حق الزحمه پزشكان 
در مناطق محروم

 معاون درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: به منظور 
جذب و نگه داشت پزشکان در مناطق محروم و کمتر 
برخوردار ضريب افزايشي شهر محل فعاليت براي حق 
الزحمه آنان از سوي اين سازمان لحاظ شده است. به 
گزارش ايرنا، همتي افزود: ضريب فوق بر اساس ضريب 
محروميت منطقه و مشکالت جذب نيرو، مصوبات دولت 
در خصوص مناطق محروم، آئين نامه ها و ضرايب وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ضوابط حوزه اداري و 
مالي سازمان در خصوص ضرايب بدي آب و هوا و ساير 

عوامل تأثيرگذار تدوين و استخراج شده است. 

آغاز توزيع كتاب هاى درسى/ افزايش 
15درصدى قيمت ها  

 مدير کل دفتر نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش از آغاز توزيع کتاب هاي دوره 
متوسطه اول و دوم از ديروز ۱۵ شهريور در استان ها خبر 
 داد. نيک روش در گفتگو با مهر، اعالم کرد: کتاب هاي 
در  شهريور   ۱۵ از  دوم  و  اول  متوسطه  دوره  درسي 
دوره  هاي  کتاب  افزود:  وي  شد.  توزيع  ها  شهرستان 
توسط  دانشگاهي  پيش  و  اي  حرفه  و  فني  ابتدايي، 
 مدارس، اول مهرماه به دانش آموزان تحويل مي شود. 
وي با بيان اينکه قيمت کتاب هاي درسي در مقايسه با 
سال گذشته ۱۵ درصد افزايش داشته است، عنوان کرد: 
امسال نيز ۱۲۴ ميليون جلد کتاب درسي توزيع مي شود.

530 ميليون ليتربنزين در7 روز سوزانده شد

مردم ايران در هفته دوم شهريور ماه، ٥٣٠ ميليون و 
٤٠٠ هزار ليتر بنزين مصرف کردند که ١٠٣ ميليون 
ليتر از آن متعلق به شهروندان تهراني بوده است. به 
گزارش ايرنا، در بازه زماني هفتم تا سيزدهم شهريور 
ماه سال جاري به طور متوسط روزانه ٧٥ ميليون و 
٧٧١ هزار ليتر بنزين مصرف شده است. بيشترين مصرف بنزين در هفته 
منتهي به سيزدهم شهريورماه امسال با ٨٦ ميليون ليتر به روز پنجشنبه (١٢ 
شهريورماه) و کمترين ميزان مصرف آن نيز با ٦٨ ميليون و ٢٠٠ هزار ليتر به 
روز جمعه (١٣ شهريورماه) مربوط مي شود. مصرف بنزين سوپر نيز در بازه 
زماني يادشده ١٩ ميليون ليتر بوده که بر اين اساس، ميانگين مصرف روزانه 

بنزين سوپر کشور در اين بازه زماني دو ميليون و ٧١٤ هزار ليتر بوده است.

آخرين خبر از افزايش حق مسكن كارگران
 

دولت  گفت:  اجتماعي  رفاه  و  تعاون  کار،  وزير 
فعًال تصميمي براي افزايش حق مسکن کارگران 
از ٢٠ به ٤٠ هزار تومان نگرفته است. به گزارش 
فارس، علي ربيعي در پاسخ به اين سوال که  آيا 
به   ٢٠ از  کارگران  مسکن  افزايش حق  پيشنهاد 
٤٠ هزار تومان در هيئت دولت تصويب شده و يا در دستور کار قرار 
انجام  حال  در  و  نشده  گرفته  تصميمي  فعال  نه،  گفت:  خير  يا  گرفته 
ميزان  افزايش  معموال  گزارش،  اين  اساس  بر  است.  خودش  فرآيند 
هيئت  تاييد  به  سال  هر  ماه  تير  تا  گذشته  سال هاي  در  مسکن  حق 
وزيران مي رسيد، اما امسال با وجود گذشت ٦ ماه از سال همچنان در 

بالتکليفي قرار دارد.

چه رشته هايى بازار كار دارند؟
 

درصد  گفت: ۵۰  کار  وزارت  در  مسئول  مقام  يک 
آموزش ها در رشته هاي پيشرفته و نوين به اشتغال افراد 
و جذب در بازار کار ختم مي شود. به گزارش جهان، 
پوراندخت نيرومند با تاکيد بر فعاليت بيش از ۷۶۰ 
 كارگاه آموزش فني و حرفه اي در حوزه مهارت هاي 
پيشرفته و فناوري هاي نوين، از ايجاد و استقرار كارگاه هاي آموزشي توسط 
 بخش دولتي و خصوصي در حوزه مرتبط با مهارت هاي پيشرفته و فناوري هاي 
راهبردي خبر داد. وي بيان کرد: بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۳۷ مرد و ۴ هزار و 
 ۴۱ زن در ۳۵ گروه درسي در کارگاه هاي موجود کشور آموزش ديده اند. 
رهگيري هاي انجام شده نشان دهنده جذب بيش از ۵۰ درصد اين افراد در 

واحدها و شرکت هاي فعال با فناوري هاي نوين کشور است.

اينکه حمايت  با اشاره به   رئيس دفتر رئيس جمهوري 
مستمر از طرح تحول سالمت، عزم جدي رئيس جمهور 
مانند  هايي  حوزه  در  اگر  يارانه ها  منابع  گفت:  است، 
سالمت و درمان هزينه مي شد، مي توانست موجب توان 

افزايي سرمايه هاي انساني و اجتماعي شود. 
به گزارش فارس، محمد نهاونديان، بر اهميت تداوم طرح 
تحول نظام سالمت تاکيد کرد و گفت: اين طرح که با 
تدبير در کشور آغاز شد،  باليد و مايه افتخار هر ايراني شد، 
از منظر اقتصاد توسعه اي و در مقايسه اي بين المللي 
با  جمهوري  رئيس  دفتر  رئيس  است.  بررسي  قابل  نيز 
بيان اينکه بسياري از اقتصادهايي با درآمد بيشتر و رشد 
پايدارتر از ايران هنوز نتوانسته اند به اين ترکيب بهينه از 

رشد اقتصادي همراه با رشد خدمات اجتماعي در حوزه 
بهداشت و درمان دست يابند، تصريح کرد: اين نکته بسيار 
افتخار آفريني است که توانسته ايم در شرايط تحريم که 
درآمدهاي نفتي نيز پيوسته رو به کاهش بوده، اين طرح را 

آغاز و با عزمي جدي به نتيجه مطلوب برسانيم.
اي،  هسته  مسئله  حل  جمهوري  رياست  نهاد  سرپرست 
مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور را از جمله 
اقدامات مهم و جدي دولت طي دو سال اخير برشمرد و 
افزود: خوشبختانه با ياري خداوند و همت مردم در تمامي اين 
عرصه ها توفيق حاصل شد اما طرح تحول نظام سالمت به 
عنوان پيشاني اقدامات دولت به شمار مي رود. نهاونديان با 
تاکيد بر اينکه هر کسي که در عرصه خدمات سالمت در 

کشور تالش مي کند بايد اين طرح را متعلق به خود بداند، 
گفت: مطمئنا در کشور مشکالتي داشته ايم و پس از اين نيز 
با مشکالتي مواجه خواهيم بود اما اين اراده و عزم جدي است 
که مي تواند ما را بر اين مشکالت پيروز کند. نهاونديان با بيان 
اينکه حمايت مستمر از طرح تحول نظام سالمت عزم جدي 
رئيس جمهوري است، گفت: اين طرح بايد پيروز شود و الزمه 
آن مشارکت و احساس مسئوليت تک تک دست اندرکاران 
در حوزه درمان و سالمت است. وي افزود: ما اعتقاد داشتيم 
منابع يارانه ها که متاسفانه با نگاهي مصرف گرايانه از آنچه 
قانون و هدف اين حرکت بود منحرف شد، اگر در حوزه هايي 
مانند سالمت و درمان هزينه مي شد، مي توانست موجب 

توان افزايي سرمايه هاي انساني و اجتماعي شود.

حمايت مستمر از طرح تحول سالمت، عزم جدى رئيس جمهور

 عضو انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با 
فروش  به  توليدکنندگان  بي ميلي  به  اشاره 
گفت:  ازدواج،  وام  جاي  به  کاال  اقساطي 
اقساطي  فروش  مالي  بار  دولت،  طرح  در 
کاال بر دوش توليدکنندگان مي افتد، اين در 
حالي است که کارخانه ها با کمبود نقدينگي 
روبرو هستند. محمدرضا فريوري در گفتگو 
با فارس، با اشاره به طرح دولت براي فروش 

اقساطي کاالهاي توليد داخل در قالب وام 
در  کرد:  اظهار  جوان،  زوج هاي  به  ازدواج 
اين مورد بحث هايي با برخي توليدکنندگان 
داخلي انجام شده اما در مجموع اجراي آن 
کرد. نخواهد  توليدي  واحدهاي  به  کمکي 
وي توضيح داد: دولت از طريق اين طرح 
واحدهاي  به  مالي  منابع  تزريق  جاي  به 
دوش  بر  را  اقساطي  فروش  بار  توليدي،  

کارخانه ها خواهد انداخت و اين در شرايطي 
نيازمند  داخل  توليدي  واحدهاي  که  است 
فروش  توان  و  هستند  نقدينگي  تأمين 
اقساطي کاال به نيازمندان را ندارند. فريوري 
ادامه داد: اجراي طرح وزارت صنعت براي 
فروش اقساطي کاال به زوج هاي جوان در 
بانک  که  بود  خواهد  انجام  قابل  صورتي 
سود  نرخ  با  را  الزم  مالي  منابع  مرکزي 

دهد. قرار  توليدکنندگان  اختيار  در  پايين 
خانگي  لوازم  توليدکنندگان  انجمن  عضو 
مالي  منابع  مرکزي  بانک  اگر  داد:  ادامه 
الزم را با نرخ سود پايين به توليدکنندگان 
ارايه مي  کرد، امکان فروش اقساطي براي 
که  فعلي  شرايط  در  اما  مي شد  فراهم  ما 
کارخانه ها با کمبود نقدينگي روبرو هستند، 

فروش اقساطي امکان پذير نيست.

بار مالى وام 10 ميليونى زوج هاى جوان بر دوش توليد

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى
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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

آگهى برگزارى انتخابات هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

شهرستان بيرجند
قابل توجه اعضاى محترم انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

در راستاى اجراى آيين نامه اجرايى ماده 21 قانون حمايت بدينوسيله از كليه ثبت نام كنندگان 
دعوت به عمل مى آيد  با در دست داشتن كارت شناسايى اخذ شده در روز چهارشنبه 94/6/25 
راس ساعت 10 صبح براى شركت در انتخابات هيئت مديره شخصا به نشانى سالن اجتماعات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت واقع در خيابان شهيد مطهرى مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را  از بين 
افراد ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى و يك نفر به عنوان بازرس انتخاب نمايند. الزم به ذكر است 
طبق تبصره ماده 26 اساسنامه انجمن شهرستان هر عضو مجاز است فقط وكالت يك عضو ديگر 
انجمن را در غياب وى (با داشتن وكالت نامه معتبر با تشخيص هيئت نظارت بر انتخابات) براى راى 

دادن بر عهده گيرد.
اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره/بازرس:

نام و نام خانوادگىرديفنام و نام خانوادگىرديف
احمدرضا شوكتى راد8عليرضا يادگارى1
على سرگلزايى9محمد حسين دلير2
محمد على خيرخواه10محمد جواد دهقان3
حسن خسروى11مجيد احمدى4
حميدرضا پاكمهر12محسن فريضه5
مليحه احتشام13حجت كدخدايى6
سعيد برفى آبسردى14محمد على مهدوى كيا7

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم "

چون در پرونده 1697/93 اجرايى در قبال محكوميت خانم فاطمه فرخ نژاد به پرداخت مبلغ 87/514/168 
ريال در حق محكوم له آقاى حسن حسن پور و پرداخت مبلغ 3/775/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت 
به معرفى و توقيف خودروى پرايد زرشكى به شماره انتظامى 572 ق 58 ايران 32 از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره 
ماده 34 قانون اجراى احكام و حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور مدل 1383 و موتور و گيربكس آن سالم و شيشه 
جلو شكسته مى باشد و داراى بيمه كامل است و فقط گلگيرهاى جلو احتياج به صافكارى و نقاشى مى باشد و در حال حاضر 
به مبلغ 76/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/7/1 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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

كالسه 478/94 اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت اول"

نظر به اينكه پالك ثبتى شماره 76 فرعى از 344 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در شمال روستاى كالته نايب 
به مبلغ 30/391/250 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى خانم زهرا خسروى رقيه آباد در حق آقاى احمد 
روز  مزايده  از طريق  االجرا در حق دولت  ريال حق  مبلغ 550/000  و  ريال  مبلغ 12/429/703  به  ناصرى 

دوشنبه مورخ 94/6/30 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت 
تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى 

حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى نهبندان
آگهى تحديد حدود امالك يك قسمت از بخش 5 و 6 شهرستان نهبندان پيرو آگهى

 نوبتى منتشره شماره 3274-94/5/1 و 3298 - 94/5/31 مندرج در روزنامه آواى خراسان جنوبى

 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى ذيل :

بخش 5 نهبندان  مستثنيات مرتع  نوزاد جمالى پالك 664- اصلى   1123- اصلى آقاى مظهر على يعقوبى ششدانگ  يك قطعه 
زمين بند سار  در تاريخ 94/7/12 ساعت ادارى    مستثنيات مرتع شوسف پالك يك فرعى از 738- اصلى  1118- اصلى آقاى 

ابراهيم باقرى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى در تاريخ 94/7/13 ساعت ادارى

بخش 6  نهبندان  مستثنيات مرتع فيروز آباد پالك 327- اصلى  453- اصلى  آقاى محمد رضا راستى نسبت به چهار دانگ مشاع 
و خانم  زهرا راستى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين بند سار در تاريخ 94/7/14 ساعت ادارى

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را 

به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار: 94/6/16    حسين براتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهى افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان نهبندان
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 344 و شناسه ملى 14003440417

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران صندوق حمايت از توسعه 
بخش كشاورزى شهرستان نهبندان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 344 و كليه بهره برداران 
بخش كشاورزى شهرستان نهبندان مى رساند: هيئت مديره به استناد مصوبه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 94/6/9 و تفويض اختيار مجمع فوق الذكر در نظر دارد با رعايت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع 
عمومى فوق العاده و با رعايت سلب حق تقدم بخشى از سهام جديد ، نسبت به افزايش سرمايه شركت 
از مبلغ 15/962/950/000 ريال به مبلغ 25/043/180/000 ريال منقسم به 2/504/318 سهم ده 
هزار ريالى با نام و از طريق آورده نقدى ، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ نشر اين آگهى اقدام نمايد. 
لذا از كليه سهامداران و بهره برداران حقيقى و حقوقى بخش كشاورزى شهرستان نهبندان درخواست 
مى شود از تاريخ نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه اصالح قانون تجارت ضمن ارسال درخواست 
خود به دفتر صندوق واقع در شهرستان نهبندان – بلوار دانشگاه- دانشگاه 11- تقاطع اول سمت راست 
با كدپستى 9751764884 و اخذ تاييديه نسبت به واريز وجه سهام بر مبناى طرح تاسيس به حساب 
سپرده شماره 643409716 اين شركت نزد بانك كشاورزى شعبه نهبندان واريز و اصل فيش مربوطه  

را قبل از اتمام مهلت فوق به دفتر صندوق تحويل نمايند.
 هيئت مديره 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان نهبندان

پيـش دبستانى غيـردولتى رضـوان
«بـا رويكـرد قرآنـى»

اولين و تنها مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى 
احتمالى كودكان در دوران تحصيل (رياضى ، 
خواندن ، نوشتن و...)
 با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت ويژه 
يادگيرى بهار
خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5
تلفن : 32229234 - 09156669643

آ گهى استخدام 
شركت مهندسى پزشكى پارسيان 

براى تكميل كادر ادارى و مالى خود 
 به يك نفر حسابدار خانم 

آشنا به نرم افزارهاى حسابدارى 
و امور بانكى و مالى نيازمند است.

تلفن ثابت: 05632225623
همراه: 09158650645



پيام شماآغاز برداشت پسته در خراسان جنوبي  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 16 شهريور 1394 * شماره 3312
عوارض 3 موضوع  درباره  آوا  هاى  پيگيرى  از  سالم. 

شوراى  رئيس  باالخره  سپاسگزاريم.  شهردارى 
ولى  كردند  صحبت  عوارض  تعديل  از  شهر 

چرا قيمت ها را ارائه نكردند؟
0935....326

برق  ديزلى  نيروگاه  درختان  داد  به  آوا.  سالم 
چهارراه اول غفارى برس دارن خشك ميشن... 

لطفاً نجاتشون بده و به گوش مسئوالن برسون.
915…705

پاسگاه  جميعت  نفر   3500 با  كرغند  روستاى 
نه  كه  سوارهايى  موتور  جلوى  كه  ندارد  انتظامى 
گواهينامه دارند نه كاله ايمنى را بگيرد. نتيجه اش ميشه 
اينكه جمعه سه نفر با موتور تصاف كردند و كشته شدند.
938..259

خوب  و  مستمر  هاى  پيگيرى  از  آوا،  سالم 
مؤسسه  مورد  در  عبادى  آقاى  بيرجند،  نماينده 

ميزان تشكر مى شود.
915…785

اطالع  به  را  موضوع  اين  خواستم  جان.  آوا  سالم 
از  روستاها  از  زيادى  تعداد  كه  برسانيد  مسئوالن 
ولى  شده  سكنه  از  خالى  و  نالند  مى  خشكسالى 
از توابع بخش سربيشه آب  روستاى اصقول 
دارد ولى كسى پيدا نمى شود كه قنات هاى 
زمانى  و  درخوابند  همه  كند.  اليروبى  را  اصقول 
افسوس خواهند خورد كه اين روستا هم مثل ديگر 
و  افسوس  وقت  آن  و  از سكنه شود  خالى  روستاها 
به  آقايان مسئول  داشت.  نخواهد  اى  فايده  حسرت 

فكر روستاها باشيد و قدر روستاييان را بدانيد...
933…500
با سالم. واقعا خيلى جالبه فكر كنم اين بنيانگذاران 
صندوق ميزان دكتراى روانشناسى دارن چون 
جاى  همه  از  بيرجند  مردم  ما  دونستن  مى 
رو  همديگه  يقه  بلديم  فقط  تريم  ساكت  ايران 
وا  دهنمون  بينيم  مى  كه  غريبه  تا   4 ولى  بگيريم 
لرستان  يا  اردبيل  تو  برن  ميگن  راست  مونه...  مى 
يك ريال از پول مردم رو بخورن تا مردم اونجا مثل 
جدوا لهشون كنن... تو رو خدا پيام من را چاپ كنين 
و  مهربان  مظلوم،  مسئوالن  غيرت  به  كم  يك  تا 

خجالتى بيرجند بر بخوره...
915…501

با قدردانى از حمايت ها و تالش هاى رياست دانشگاه 
جهت  اعتبار  تأمين  جهت  در  بيرجند  پزشكى  علوم 
ساخت بيمارستان خوسف، با اينكه مركز بهداشتى 
درمانى خوسف شبانه روزى شده ولى تجهيزات 
آزمايشگاهى الزم را ندارد. مسئوالن  و وسايل 

نسبت به مردم منطقه مهربان تر باشند...
915…008

15 هزار پسته كار خراسان جنوبى برداشت پسته را از 16 هزار و 300 هكتار آغاز كردند. رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
استان پيش بينى كرد: امسال در اين استان 13 هزار تن پسته برداشت شود و بيش از 350 ميليارد تومان درآمد عايد 
كشاورزان كند. ولى پور افزود: شهرستان بشرويه با 6 هزار هكتار بيشترين سطح زير كشت پسته استان را دارد. وى 

ارقام پسته خراسان جنوبى را شامل كله قوچى، اكبرى، اوحدى، احمد آقايى و پسته سفيد عنوان كرد.

* رحيم زاده

چشم هايشان بوى باران مى دهد. نفس هايشان نويد ديدار 
 دارند و گام هايشان مشتاقانه زمان را در هم مى نوردند.
در هر گوشه كنارى كه مى نگرى تنها عشق است  و شوق 
ديدار يار... يكى دعا مى خواند و نواى الغوث سر مى دهد 
يكى به اقامه نماز شكر ايستاده و  ديگرى انى سلم لمن 

سالمكم را با با تار و پود جان زمزمه مى نمايد.
خالصه همه و همه براى رسيدن به ارباب مظلومان عالم 
به اندازه وسعش تحفه اى برمى چيند. در اين ميان  حال و 
هواى  عاشقى پير مردى كه  روبروى ضريح شهداى دره 
شيخان با شاه دو عالم عشقبازى  مى كند  چيز ديگريست  
به وضوح  آنچه  اشعارش  مى خواند و مى گريد در ميان 

شنيده مى شود حسين جان من است و بس... 
مرواريد اشك از صدف چشم هايش بر گونه مى غلطد  و 

با نواى حسين، عطرى الهى مى گيرد.
اينان زائران حسين هستند آنانى كه با سر انگشت احساس 
نيت پاكشان را در هم بافته و امروز به صدق همان نيت 

خدايى، عازم ديار عاشقان شده اند.

آرزو داشتم آنچه در تار و پود قالى براى او به 
يادگار مى گذارم روزى در بارگاهش به زبان آورم

 كلثوم. ا يكى از زنانى است كه به گفته خودش مقرر شده  
هفته اى 3 روز در پايگاه مسجد امام على (ع) در خيابان  
غفارى به نيت امامان معصوم  قالى ببافد. اما هرگاه يكى از 
زنان ثبت نام شده در كارگاه حاضر نمى شود، جايگزين او 
با عالقه و عشق غير قابل وصف مى رود تا رج هايى كه به 

نام و ياد حسين بافته مى شود را در هم گره زند...
وى نيتش را از  اين كار تنها عشق امام حسين مى داند و بس 
و در ادامه گفتگو مى گويد: از اينكه مى خواهند  قاليبافان 
عتبات را براى زيارت ببرند بى خبر بودم اما تمام آرزويم 
اين بود كاش يك روز  در حرم اربابم حاضر  شده و آنچه 
را در تار و پود قالى براى او به يادگار مى گذارم يك روز از 
نزديك و از صحن و سراى حرم و در بارگاهش به زبان آورم  

كه  خودش درست كرد و ما را طلبيد. وى از معجزات اين 
نيت در زندگى اش مى گويد و ادامه مى دهد: از زمانى كه 
براى بافت قالى به نيت امام حسين (ع) اقدام كرده ام بارها  
به چشم  را  معجزاتى  و  نموده  را مشاهده  بسيارى   بركات 

ديده ام كه نمى توانم به زبان بياورم.

 زيارت عاشورا را در حين قاليبافى 
به صورت گروهى زمزمه مى كرديم

پايگاه  از همين  قاليباف ديگرى است كه  خديجه.ت زن 
راهى ديار عشق است، او نيز وقتى از هدف و نيتش سخن 
كالم  ميان  از  آنچه  دهد.  نمى  مجالش  اشك  گويد  مى 
(ع) نام حسين  تنها  رسد  مى  به گوش  اش  بريده  بريده 

است و عشق زيارت. وى از حال و هواى كارگاه قاليبافى 
هاى  صلوات  و  ا...  بسم  با  كار   آغاز  گويد،  مى  برايمان 
مكرر بود و بسيارى از زنان براى حضور در پشت دار قالى 
 با وضو مى آمدند و در حين كار انواع ادعيه و زيارتنامه ها

تالوت مى شد و زيارت عاشورا را به صورت گروهى زمزمه 
مى كرديم. وى ادامه مى دهد: چه بسا افرادى كه به عشق 
امام حسين (ع) و خاندانش در پايگاه ها حضور مى يافتند 
و از آنجا كه هنر قاليبافى را بلد نبودند به قاليبافان خدمت 

مى كردند و كارهاى جانبى را با عشق انجام مى دادند. 
وى از خاطرات اين ايام به معجزه شفاى بيمارى مى گويد 
كه در علم پزشكى درصد موفقيت عملش بسيار كم بوده  
و با توكل به خدا و استعانت به درگاه شهيد كربال از مرگ 
حتمى نجات يافته، از روزهايى مى گويد كه به حرمت نام 
امام حسين (ع) حاجت روا شده و تنها اشك است و هق 

هق گريه كه مرهم درد دل هاى اين عاشقان است.

اين چهار مين قالى است كه به صورت 
انفرادى براى ارسال به عتبات عاليات مى بافم 

آزرده، خانم ميانسال ديگرى است از پايگاه كارگران، كه  
كه به عشق ائمه قالى مى بافد. او جدا از كار قاليبافى  در 
كار گاه هاى گروهى در منزل خود دار قالى را براى ارسال 

به عتبات بر پا دارد و تمام طول روز را به عشق شهداى 
كربال و امامان مى بافد. 

وى در گفتگو با آوا  مى گويد: اين چهارمين قالى است كه 
به صورت انفرادى مى بافد و تاكنون 3 قالى به بارگاه امام 

حسين (ع) تقديم كرده است.

نام و ياد امام حسين (ع) گره گشاى 
تمام مشكالت خانواده ام بوده است

انجام اين  از همراهى عروس و شوهرش در  خانم آزرده 
نيت الهى مى گويد و اضافه مى كند: خانواده ما در حقيقت 
مشكالتشان را گره زده اند به نام و ياد امام حسين (ع) و نام 
 و ياد اين امام همام گره گشاى تمام مشكالت خانواده ام

بوده است. وى خطاب به همه اقشار جامعه مى گويد: براى 
حسين(ع) و به عشق حسين (ع) هر كار انجام دهيم كم 
است و همه شيعيان و مسلمان براى اين خانواده هر كار 
اند، اينكه اين  انجام دهند در واقع براى خود انجام داده 
مهم  ندارد  فرق  معنوى  يا  باشد  مالى  لحاظ  از  ها  كمك 

خدمت است و خلوص نيت...

به بركت نام امام حسين (ع) آرزويم برآورده شد

عروس وى نيز در گفتگوى كوتاهى مى گويد: خدمت به 
امامان معصوم لياقت مى خواهد، مدت 5 ماهى است كه 
عروس اين خانواده ام و در تمام مدت همكارى و همراهى 
توانستيم  مى  كاش  كه  بود  اين  آرزويم  شوهرم  مادر  با 
زندگى مشتركمان را با سفر به كربال آغاز نماييم تا آثار و 
بركات امامان و شهداى كربال بيمه گر زندگى و تضمين 
كننده خوشبختى مان باشد كه خدا را شكر به بركت نام 

امام حسين (ع) آرزويم برآورده شد.

 اعزام 600 نفر از قاليبافان خراسان جنوبى 
به عتبات عاليات تا پايان شهريور ماه 

جانشين بازسازى ستاد عتبات عاليات استان در گفتگو با 

به  استان  مردم  نظير  بى  ارادت  و  عشق  به  اشاره  با  آوا 
بارگاه  به  خدمتگذارى  در  (ع)  اطهار  ائمه  مقدس  ساحت 
پايان  تا  قاليبافان  از  نفر   600 اعزام  از  دينى  بزرگواران 
شهريور ماه خبر داده و مى گويد: تا كنون چهار كاروان از 

قاليبافان استان به عتبات عاليات اعزام شده اند.
بافندگان خراسان  بافته شده توسط  وى متراژ قالى هاى 
جنوبى را در مدت يك سال و نيم اخير 2800 متر عنوان 
كرده و مى گويد: بانوان قاليباف بيرجندى نيز در اين مدت 
تقديم  به عتبات عاليات  بر 800 متر فرش دستباف  بالغ 
كرده اند. موسى جوينده ادامه مى دهد: چهارمين كاروان 
از قاليبافان مركز استان با ظرفيت 100نفر است كه بيش 

از 95 درصد اين زوار را بانوان تشكيل مى دهند.
وى يادآور مى شود: با مديريت انجام شده از سوى ستاد 

بازسازى عتبات عاليات هزينه تمام شده براى هريك از 
اين  مزيت  از  يكى  و  باشد  مى  تومان  هزار   750 زائران 
سفرها  اين است كه زائران در بازديد از صحن حضرت 
حاصل  كه  هايى  پروژه  از  اشرف  نجف  در  (س)  زهرا 

دسترنج خودشان است بازديد مى كنند.
جوينده با اشاره به اعزام زمينى اين كاروان ها مى گويد:  
روحانيون مستقر در كربال و نجف اشرف حجت االسالم 

اسدى  و دلدار مى باشند. 
جانشين بازسازى ستاد عتبات عاليات استان به اعزام كاروان 
پنجم قاليبافان عتبات در 17شهريور ماه از شهرستان هاى 
مى  نشان  خاطر  و  كرده  اشاره  درميان  و  نهبندان، طبس 
كند: كاروان ششم نيز در 21 همين ماه با اعزام قاليبافان 

شهرستان فردوس راهى كربالى معلى مى شوند. 

قاليبافان بيرجندى به عتبات مى روند
 تا مشكالتشان را به ضريح حضرتش گره زنند

بافندگان در راه كربال

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
رساند:  مى  استحضار  به   94/6/3 مورخ  شما   پيام 
زيرساخت هاى الزم جهت واگذارى تلفن در مجتمع 
تأمين  از  پس  سرويس  ارائه  و  شده  اجرا  پرستاران 

تجهيزات مورد نياز صورت خواهد گرفت.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

اجراى  نصب  داربست  فلزى  با پيچ و رولپالك  09153637507 - 09156217507 حسينى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 - فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 - 30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

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



هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمـه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
 و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

«آسمان من» به شبكه 3 سيما رسيد
  سريال «آسمان من» به كارگردانى محمدرضا آهنج و با مضمون امنيت پرواز ، بزودى از شبكه سه سيما پخش مى شود.به گزارش 
جهان، مجموعه تلويزيونى «آسمان من» كه هومان فاضل نگارش فيلمنامه آن را بر عهده داشته است، در 29 قسمت 50 دقيقه اى 
پخش مى شود. بازيگرانى چون حامد بهداد، امين حيايى، دانيال حكيمى، حسن پورشيرازى،و... در اين سريال نقش آفرينى مى كنند. دوشنبه * 16 شهريور 1394 * شماره 3312 4

    

در ادامه گزارش هاى ناقوس از ديدگاه صاحبنظران در اين 
شماره با آقاى دكتر سيد مهدى رحيمى به گفتگو نشستيم؛ 

آقاى دكتر سيد مهدى رحيمى از ادباى ممتاز 
شهر و ديار ما و رئيس گروه ادبيات دانشكده 
ادبيات دانشگاه بيرجند است، ايشان تسلط فوق 
العاده اى بر شعر حافظ دارند و در اين رابطه 
جلسه نقدى از دوستداران شعر حافظ تشكيل 
ادباى پيشكسوت و سادات  از  مى دهد ، وى 
كه  است  اسالمى  مبانى  و  اصول  به  متعهد 

نظرات ايشان را در ادامه مى خوانيم:
 نكوداشت مقام علمى عالمان و اديبان سنت 
پسنديده اى است كه در كران تا كران گيتى 

رعايت مى شود ؛ بويژه اديبان و دانشمندانى كه حسن شهرت 
دارند و هنرشان در نزد مخاطبان عام و خاص از مقبوليت 

برخوردار است .   
استاد غالمحسين يوسفى متخلص به «ناقوس» شاعر نام 
اين  از  يكى  جنوبى  خراسان  استان  قريحه  و خوش  آشنا 
اين  نكوداشت  برگزارى جلسه  بهانه  به   . است  هنرمندان 
شاعر مردمى و با صفا و اخالص كه اميد است كه اين سنت 
پسنديده ادامه يابد ، چند نكته اى را به استحضار عموم بويژه 

همشهريان گرامى مى رسانم . 

غزل ناقوس تاريخ مصرف ندارد

استاد«ناقوس»امروزه در استان خراسان جنوبى نماينده سبكى 
در غزل است كه بوضوح ريشه هايى در آثار تغزلى بزرگان 
ادب فارسى دارد . بزرگانى چون سعدى ، حافظ و مولوى كه 
مردم صاحب ذوق عالم ، برترين احساسات و انديشه هاى 

خود را با شعر و زبان و بيان آن ها زمزمه مى كنند .
غزل ناقوس تاريخ مصرف ندارد همچنانكه غث و سمين و 
فراز و فرود ندارد از همين رو در همه زمان ها و مكان ها 
قابل استفاده است. مجموعه اى است دست چين كه از هر 
جا كه آغاز كردى تو را با لحظه هايى سرشار از عاطفه و معنا 

مجذوب مى كند.

شعر ناقوس روشن و روان است ولى مبتذل 
نيست 

  غالمحسين يوسفى شاعرى است كه عالوه بر پيشكسوت 
بودن  ، صاحب سبك و انديشمند است هرچند در طراز او 
نشانه هاى روشنى از سبك  شاعران بلند آوازه ايران ديده 

مى شود .
وى گرچه بيشتر غزل مى گويد ولى در سرودن ساير انواع 
شعر مثل رباعى ، مثنوى ، قصيده و ... هم صاحب آثارى 

است كه به لحاظ مضمون ، سبك ، لفظ و خيال در رديف 
غزليات اوست و اين همه گواه توان هنرى اوست در انواع 

شعر فارسى است .
شعرش روشن و روان است ولى مبتذل نيست .

در مفردات و تعابير و تصوير سازى ها مى توان صبغه بومى 
اشعارش را دريافت و احيانا درك كرد كه فضاهاى طربناك 
خوسف بويژه در فصل بهار الهامبخش انديشه هاى شاعرانه 
او بوده است ليكن اين عوامل و اجزا به گونه اى نيست كه 

ناقوس را شاعرى بومى – محلى سرا به حساب آوريم .

ديوان ناقوس جاى وزن ها و بحرهاى نامطبوع 
نيست

مضامين ديوانش خوان گسترده اى است كه هر آنچه به كار 
انسانيت انسان مى آيد در آن يافت مى شود ؛ هم اخالق 
و  دارد  انتقاد  هم  اجتماع؛  و  سياست  هم  و  دارد  عرفان  و 

طنز و هم ياد آور مسئوليت ها و وظايف انقالبى در مسير 
انقالب اسالمى است . در اين ميان آنچه بيش از هرچيز 
غلبه دارد و از موضوعات محورى شعر او بويژه غزل هاى 
اوست ، پرداختن به موضوع عشق است ؛ هم عشق عرفانى 
و هم عشق زمينى و هم اشعارى با عشق آسمانى-زمينى.

در فهرست اشعار ديوان معرفتش 20 بار كلمه عشق آمده كه 
نشاندهنده ميل اوست به اين موضوع محورى . حتى جايى 
كه از واژه عشق استفاده نشده است انديشه محورى او بيان 
اطوار عشق است . ناقوس معتقد است :زندگى بى عشق 
دارد رنگ دلگير غروب / بهتر از صد صبح شادى 

شام محنت بار عشق
ديوان ناقوس جاى وزن ها و بحرهاى نامطبوع نيست . 
او هم مانند سلف خود سعدى و حافظ و مولوى خوش 
ديوانش  سوگلى  را  فارسى  شعر  بحرهاى  ترين  آهنگ 
ناقوس  غزل  بحرهاى  ترين  بسامد  .پر  است  داده  قرار 
عبارتند از مضارع ، هزج ، رمل و مجتث ؛ 
همان بحرهايى كه پربسامدترين بحرهاى 
شعر فارسى و استادان سخن بويژه سعدى 

و حافظ است .
نيست  كم  شعرش  در  بديعى  هاى  آرايه 
بخواهد  كه  است  نشده  مشاهده  ليكن 
متكلفانه  را  خويش  شعر  مفهوم  و  معنى 
به پاى آرايه هاى بديعى بريزد يا احيانا با 
و  تصنعى  و  متكلفانه  هاى  پردازى  تصور 
درج استعاره ها و مجازها و ... آن معانى را 
از كارايى بيندازد . صميمى مى سرايد و اگر به صورت 
از  يا تصويرى به جلوه گرى رخ نمود  آرايه اى  طبيعى 

آوردن در كالمش سرباز نمى زند .
بازتاب دارد  ناقوس  اين همه مزيت و نكته كه در هنر 
و او را شايسته هر تقديرى نموده است ، زمانى خوشتر 
او و هنرش خوشتر مى نشيند  است و بر طبع آشنايان 
كه مى بينند فروتنى و خاكسارى و قلندرانه زيستن و به 
دوستى ارزش نهادن و به پايش نشستن ، صفت ذاتى 
اوست و بركشيدن هنر و هنرمندان و عالمان ، انديشه 

هميشگى او .
خراسان  ؛  ما  فرهنگى  استان  بارور  نخل  اين  خداوند 
جنوبى را كه در اين اواخر به سوگ فرزندش نشست ، 

خرم و تنومند و عزيز و ارجمند بدارد . ان شاءا...

ادامه دارد.....

ناقوس از ديدگاه صاحبنظران:

 ديوان ناقوس جاى وزن ها و بحرهاى نامطبوع نيست
شبستان- معتقد است كار يك پزشك تنها نسخه پيچيدن 
كند،  زندگى  مردم  با  بايد  پزشك  يك  نيست،  طبابت  و 
دردهاى  آنها را بايد بفهمد، بايد درك كند كه برخى از مردم 
به دليل « عدم توانايى مالى» پيگير درمان بيمارى خود 
نمى شوند. مى گويد: وقتى با تعدادى از پزشكان اردوهاى 
جهادى مى رويم، در دفعه اول اتفاق افتاده است كه برخى 
از آنها با ترديد مى آيند اما همين يكبار كافى است تا خود 
مشترى اردوهاى جهادى شوند و پيگير، كه نكند اسم آنها 

دفعه بعد در ليست نباشد!
 مى دانستم در كار و حرفه خود نمونه است تا اينكه امسال 
از سوى هيات مديره نظام پزشكى استان به عنوان پزشك 
نمونه انتخاب و در كسوت يك پزشك نمونه كشورى در 2 
شهريورماه امسال، همزمان با روز پزشك، تجليل شد. اين 
موضوع، بهانه اى براى گفتگوى يك ساعته شبستان با دكتر 
محمدرضا فخر، پزشك نمونه كشورى شد. دكتر محمدرضا 

فخر در گفتگوى اختصاصى با شبستان ضمن 
اشاره به اينكه مقطع دبيرستانم مصادف شد با 
انقالب و حركت هاى مردمى به رهبرى  اوج 
امام راحل اظهاركرد: دبيرستان طالقانى يكى 
از كانون هاى تاثيرگذار در انقالب هاى مردمى 
بود و من آن زمان در انجمن اسالمى مدرسه 

فعاليت داشتيم.
 وى با بيان اينكه بعد از پيروزى انقالب هم كه 
ارتباطات مستمرى با بسيج و انجمن اسالمى 
داشتم و اين ارتباط باعث شد با خيلى از افرادى 
صميمى  ارتباط  داشتند  حضور  جبهه  در  كه 

در  تا  شد  باعث  صميمى  ارتباط  اين  افزود:  كنم،  برقرار 
عرصه بسيج جامعه پزشكى وارد شوم. مسئول بسيج جامعه 
پزشكى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه بعد از ديپلم وارد 
سپاه شدم و توفيق حضور در جبهه و شركت در فعاليت هاى 
مختلف را داشتم، ادامه داد: در   همان زمان ادامه تحصيل 
دادم و بعد وارد مباحث مربوط به بهداشت و درمان شدم و 
بعد از جنگ هم زمينه ادامه تحصيل در پزشكى فراهم شد 

در رشته پزشكى فارغ التحصيل شدم.

 پزشكان بسيجى حضور در عرصه هاى خدمت 
رسانى را براى خود غنيمت مى دانند

پزشك  عنوان  به  كه  است  سال   15 اينكه  بيان  با  فخر 
از طريق سازمان  فعاليت هاى كارى كه  كنار  در  عمومى 
اعالم مى شود بحث طبابت را هم داشته ام و سعى بر اين 

شده كه از توفيق خدمتى كه خدا به ما داده به اندازه توان 
خود، بحث خدمت رسانى به مردم را هم داشته باشيم، گفت: 
فعاليت سالهاى ابتدايى حضورم در جبهه، مرتبط با بهداشت 
و درمان نبود و آخرين دوره خدمت بنده كه به سال 66 بر 
مى گردد در يكى از پست امداد ى مشغول خدمت بودم كه 

منجر به پايان جنگ و عمليات مرصاد شد.
 وى با بيان اينكه در بسيج بسترهاى خوبى براى فعاليت 
وجود دارد كه يكى از آن ها بسيج جامعه پزشكى است؛ دو 
سه سال بعد از فراغت از تحصيل با بسيج ارتباط برقرار 
محروم  مناطق  در  پزشكان  خدمات  از  توانستيم  و  كردم 
خودم  رضايت  باعث  اقدام  اين  گفت:  كنيم،  استفاده 
به  كه  خدمتى  واسطه  به  پزشكى  رشته  در  تحصيل  از 

محرومان كسب كردم، شد.
 مسئول بسيج جامعه پزشكى خراسان جنوبى با اشاره به 
اينكه در حال حاضر هم با ارتباط مستمرى كه با بسيجيان 

وجود دارد و از خدمات آن ها در عرصه هاى مختلف اعم از 
پزشكان عمومى، متخصص و پرستاران و ساير افراد مرتبط 
با حوزه پزشكى در مناطق محروم استفاده مى كنيم، گفت: 
پزشكان ما امروز حضور در عرصه هاى خدمت رسانى را 
اعالم  كه  برنامه اى  در هر  و  غنيمت مى دانند  براى خود 

مى شود با عالقه شركت مى كنند.

 35 درصد جامعه پزشكان استان
 عضو بسيج جامعه پزشكى

فخر با بيان اينكه جمعيت هدف ما در بسيج جامعه پزشكى 
استان در حدود 5 هزار نفر است كه توانسته ايم نزديك به 
با قشر جامعه  از كسانى كه رشته هاى مرتبط  35 درصد 
از  اعم  افراد  اين  گفت:  كنيم،  جذب  را  هستند  پزشكى 

بسيجى عادى، فعال و كادر هستند.

اينكه بسيج جامعه پزشكى خراسان جنوبى  بيان  با   وى 
در سال 84 به طور رسمى در استان راه اندازى شد، اظهار 
كرد: تاكنون 13بيمارستان صحرايى در استان برپا كرديم 
كه همكاران متخصص در رشته هاى مختلف را به مدت 
3 تا 4 روز در يكى از مناطق روستايى استان براى خدمت 

رسانى به محرومين برده ايم.
تصريح  جنوبى  خراسان  پزشكى  جامعه  بسيج  مسئول   
نوبت  يك  استان  تمامى شهرستان هاى  در  تاكنون  كرد: 
بيمارستان صحرايى برپا شده است و در برخى از مناطق 
نهبندان و سربيشه نيز چندين نوبت براى خدمت رسانى و 
گسترش فرهنگ كمك رسانى به محرومين رفته ايم.فخر 
با بيان اينكه از امسال به طور مرتب اعزام تيم هاى پزشك 
عمومى به مناطق مختلف را داشته ايم و در سال گذشته 
روستاهاى محروم  به  را  پزشك عمومى  تيم  حدود 230 
دليلى محروم  به  كه  روستاهايى  داد:  ادامه  كرديم،  اعزام 
هستند را نواحى بسيج و مراكز بهداشت پيدا 
مى كنند و با هماهنگى كه انجام مى شود تيم 

 پزشك عمومى به آن نقاط اعزام مى شود.
ارائه بيش از 6000 نفر خدمت در 

بيمارستان صحرايى نهبندان

وى با اشاره به اينكه در بيمارستان صحرايى 
سال قبل در طبسين نهبندان متخصص هاى 
پزشك  تيم   23 و  داشتند  حضور  مختلف 
روستا هاى  و  داشت  حضور  نيز  عمومى 
اظهارداشت:  داد،  پوشش  هم  را  اطراف 
خدمات تخصصى در رشته هاى مختلف مانند سونوگرافى 
و آزمايشگاه و برخى از جراحى هاى سرپايى آنجا صورت 

گرفت و بيش از 6 هزار نفر خدمت آنجا ارائه شد.
فخر به اعزام تيم هاى تخصصى دو يا سه نفر از پزشكان 
متخصص به مناطق محروم اشاره كرد و افزود: همكاران 
و  مى شوند  اعزام  منطقه  نياز  با  همزمان  نيز  متخصص 
خدمت رسانى مى كنند كه سال قبل سه نفر از همكاران 
متخصص زنان، اطفال و داخلى را به منطقه نهبندان اعزام 

شدند.
جامعه  بسيج  در  كه  مباحثى  از  يكى  اينكه  بيان  با  وى   
معنوى  و  فرهنگى  مباحث  داريم  تكيه  آن  روى  پزشكى 
كانون هاى  در  صالحين  طيبه  شجره  اظهارداشت:  است، 
در  هم  را  صالحين  حلقه هاى  و  است  فعال  ما  بسيج 

بيمارستان ها داريم. 

دلتنگى هايى كه با ترديد  آغاز شد خاك دامن گير اردوهاى جهادى

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 

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
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لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون 
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند
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3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
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نقدى تخفيف ويژه ويژه     اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 
ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 

خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.
نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيـك  فـرازى
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دوشنبه * 16 شهريور 1394 * شماره 3312 
توّجه به خواسِت همسر

امام حسين عليه السالم به خواست، عالقه و حّس 
زيبايى دوستى همسرش، توّجه خاّصى مى نمود و 
اصحاب  انتقادات  با  خاطر  همين  به  اوقات  برخى 
به خواسِت  ولى  رو مى شد؛  به  رو  دوستان خود  و 
طبيعى و مشروع همسر خويش احترام مى گذاشت.

جابر از امام باقر عليه السالم نقل مى كند:
شدند؛  وارد  السالم  عليه  حسين  امام  بر  اى  عّده 
ناگاه فرش هاى گران قيمت و پشتى هاى فاخر و 
زيبا را در منزل آن حضرت مشاهده نمودند. عرض 
كردند: اى فرزند رسول خدا! ما در منزل شما وسايل 
و چيزهايى مشاهده مى كنيم كه ناخوشايند ماست 
نمى  مناسب  را،  شما  منزل  در  وسايل  اين  (وجود 
مهرّيه  ازدواج،  از  بعد  ما  فرمود:  حضرت  دانيم.)! 
چه  هر  آنها  و  كنيم  مى  پرداخت  را  مان  همسران 
كنند.  مى  خريدارى  خود  براى  داشتند،  دوست 
ما  آِن  از  نموديد،  از وسايلى كه مشاهده  هيچ يك 

نيست.»كافى، ج 6، ص 476، ح 1.
عليه  صادق  امام  از  كه  شده  نقل  ديگر  روايت  در 
زينت  براى  جواهرات  خريد  آيا  شد:  سؤال  السالم 
بن  «علّى  فرمود:  حضرت  است؟  درست  ها  بّچه 
همسرانش  و  ها  بّچه  براى  السالم  عليه  الحسين 
زيورآالت از نوع طال و نقره تهيه مى كرد و آنها را با 

آن زيورها مى آراست.» كافى ص 475، ح 1.
از اين روايات و نظاير آن، به خوبى استفاده مى شود 
كه امام عليه السالم به حّس زيبايى دوستى همسر 
حّد  در  را  امكانات الزم  و  گذاشت  احترام مى  خود 

متعارف آن زمان، براى آنها فراهم مى نمود. 

براى جلوگيرى از  پس رفت
پس بايد رفت

هر چاله اى ، چاره اى به من آموخت !!!

به حيف نون ميگن جورابات چرا يكيش قرمزه 
يكيش آبي؟ ميگه نمي دونم، يه جفت ديگه هم 

توخونه دارم، همين جوريه!

اي خرم از فروغ رخت الله زار عمر
بازآ كه ريخت بي گل رويت بهار عمر

حافظ

فقط بادبادكى كه با نفس هايم بادش كردم
 هوادار من است!

هر صبح پلكهايت فصل جديدى از زندگى را ورق 
مى زند !سطر اول هميشه اين است : خدا هميشه 

با ماست … پس بخوانش با لبخند !

ايم كه احساس  از ما اين دوره را تجربه كرده  بسياري 
را  اين كه خود  رود.  نمي  پيش  ما  نفع  به  زندگي  كنيم 
به خاطر سطح توانايي مان در هر موقعيتي از محل كار 
گرفته تا امور منزل سرزنش كنيم، كار دشواري نيست و 
به احتمال زياد مانع موفقيت ما خواهد شد. همچنين تداوم 
اين امر باعث مي شود فرد، خود را به طور كامل ناموفق 
بداند حتي اگر شواهد، چه در زندگي شخصي و چه در 

زندگي حرفه اي او به گونه اي ديگر باشد.
حاال اگر شما شخصي هستيد كه سر خود را خيلي شلوغ 
كرده ايد و هرگز وقت نمي كنيد كه موفقيت و پيشرفتتان 
را حس كنيد، احتمال آن زياد است كه فرد موفقي باشيد 

ولي متوجه موفقيت هاي خود نباشيد. 
 در ادامه اين مطلب به سراغ بعضي نشانه هاي موفقيت 
مي رويم كه شايد كمتر به آن ها توجه كرده ايد. از شما 
مي خواهيم كه آن ها را بخوانيد و سپس نگاهي به ويژگي 
هاي خودتان بيندازيد چراكه شايد شما هم در زندگي تان 
انسان موفقي باشيد اما به دليل بدبيني هايتان، خودتان را 

ناموفق جلوه داده باشيد.  
1 -منتظر تعريف و تمجيد ديگران نيستيد: تاييد 
سنين  از  كه  است  حسي  همكاران  و  دوستان  از  طلبي 

نوجواني در ما شكل مي گيرد.
2 -زندگي آرام و دور از هياهويي داريد: اگر اين 
طور است، شايد بتوان گفت كه زندگي شما كامال موفق 

است.
موفقيت  داريد:  برنامه  خود  زندگي  -براي   3
براساس برنامه ريزي و داشتن يك برنامه طوالني، شما را 

به جايي مي رساند كه مي خواهيد در آينده باشيد.
4 -سحرخيز هستيد: هرگاه براي مقابله با موضوعات 
روزمره زندگي، صبح زود و با انرژي از رختخواب بيرون 

پريديد، احتماال به يك سبك زندگي موفق رسيده ايد.
5 -از نظر اجتماعي فرد فعالي هستيد: موفقيت 
از روش هاي گوناگون حاصل مي شود و فقط به رتبه، 
جمع  در  راحتي  به  اگر  ندارد.  بستگي  شما  پول  و  مقام 
هاي گوناگون اجتماعي جاي مي گيريد، شما يك زندگي 

موفق داريد.
6 -احترام متقابل ايجاد مي كنيد: موفقيت چيزي 
نيست جز حاصل تقابل شما با دشواري ها و استرس ها و 

در عين حال حفظ ادب و احترام.
اگر  كنيد:  كمك  ديگران  به  داريد  -دوست   7
شما مي توانيد بستري براي فعاليت موفقيت آميز ديگران 

همكارانتان  براي  قدرتمندي  گاه  تكيه  و  كنيد  فراهم 
هستيد، خيلي به موفقيت نزديك شده ايد.

8 -پشتكار داريد: اگر شما حاضريد كه آستين ها را 
باال بزنيد و نگران كثيف شدن دست هايتان نيستيد(!) تا 

به موفقيت برسيد، از آن چه فكر مي كنيد، بهتريد.
9 -پس از يك شكست به موفقيت نائل شديد: 
رسيدن به موفقيت پس از عبور از يك شرايط بحراني، 
بدون  كه  است  آهنين  اراده  با  خردمند  فردي  مشخصه 

شك در زندگي موفق مي شود.
ترتيب  و  نظم  داشتن  داريد:  ترتيب  و  -نظم   10
در زندگي نشانه اي از موفقيت است و درس گرفتن از 

تجربيات گذشته.
11 -شكيبا هستيد: بدون صبر، شما در محيط كار 
يا زندگي شخصي، حتي تاثيرگذاري طبيعي خود را هم 

نخواهيد داشت.
12 -قادر به «نه» گفتن هستيد: اگر بتوانيد «نه» 
بگوييد، از اين نياز كه همه را راضي نگه داريد، اجتناب 

كرده ايد. اين يك نشانه فرد موفق است.
13 -وقتتان را به خوبي مديريت مي كنيد: اين 
كه بتوانيم هر روز از وقتمان طوري استفاده كنيم كه فرد 

موثري باشيم، از نشانه هاي يك فرد موفق است.
14 -دوستان موفقي داريد: اگر افراد موفق شما را 
احاطه كرده اند، راحت تر مي توانيد در مسير درست رشد 

و خالقيت قرار بگيريد.
15 -ديگران را سرزنش نمي كنيد: اگر به اين 
درجه از زندگي رسيده ايد كه خود را مسئول اشتباهاتتان 
ناكامي  و  ها  شكست  خاطر  به  را  ديگران  و  دانيد  مي 

هايتان سرزنش نمي كنيد، بايد بپذيريد كه موفقيد.
مي  ابراز  را  عقايدتان  و  افكار  راحتي  -به   16
كنيد: اين كه شما داليل خود را به صورت شفاف براي 
ديگران توضيح دهيد، باعث مي شود آن ها متوجه شوند 

شما نيز نيازها و افكار خودتان را داريد.
17 - اشتباهتان را پاي ديگران نمي اندازيد: 
ديگران  پاي  را  هايمان  شكست  و  ها  اشتباه  كه  اين 
بيندازيم، كار ساده اي به نظر مي رسد اما باعث موفقيت 

نمي شود.
18 - از خودگذشتگي داريد: وقتي در محل كار شرايط 
بدي پيش مي آيد يا در جمع فاميلي تان مجبوريد با فردي 
كه مشكل داريد، ارتباط برقرار كنيد و از عهده اين كار 

برمي آييد و مي توانيد كدورت ها را برطرف كنيد.
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حكايت

آيه روز  

و [چنين مقرر شده است] تا دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند به آن بگرايد و آن 
را بپسندد و تا اينكه آنچه را بايد به دست بياورند به دست آورند . سوره األنعام, آيه 113

حديث روز  

امام جواد عليه  السالم :به تأخير انداختن توبه، فريب خوردگى است. گزيده تحف العقول: ح256

سبك زندگى

شايد موفقيـد ولـي خبـر نـداريد!

چه كشكى چه پشمى؟

گردوى  درخت  به  و  برد  صحرا  به  را  گله  چوپانى 
تنومندى رسيد. از آن باال رفت و به چيدن گردو مشغول 
شد كه ناگهان گردباد سختى در گرفت. خواست فرود 
آيد، ترسيد. باد شاخه اى را كه چوپان روى آن بود به 
اين طرف و آن طرف مى برد. ديد نزديك است كه 
بيفتد و دست و پايش بشكند. مستاصل شد و صورتش 
را رو به باال كرد و گفت: «اى خدا گله ام نذر تو براى 
اينكه از درخت سالم پايين بيايم.»قدرى باد ساكت شد 
و چوپان به شاخه قوى ترى دست زد و جاى پايى پيدا 
كرد و خود را محكم گرفت. گفت: «اى خدا راضى 
نمى شوى كه زن و بچه من بيچاره از تنگى و خوارى 
بميرند و تو همه گله را صاحب شوى. نصف گله را به 

تو مى دهم و نصفى هم براى خودم.»
درخت  تنه  نزديك  كه  وقتى  آمد.  پايين تر  قدرى 
نگهدارى  را چطور  گله  رسيد گفت: «اى خدا نصف 
عوض  در  مى كنم  نگهدارى  خودم  را  آنها  مى كنى؟ 
كشك و پشم نصف گله را به تو مى دهم.»وقتى كمى 
بى مزد  كه  هم  چوپان  «باالخره  گفت:  آمد  پايين تر 
نمى شود. كشكش مال تو، پشمش مال من به عنوان 
دستمزد.»وقتى باقى تنه را ُسرخورد و پايش به زمين 
رسيد نگاهى به آسمان كرد و گفت: «چه كشكى چه 
پشمى؟ ما از هول خودمان يك غلطى كرديم. غلط 

زيادى كه جريمه ندارد.»
در زندگى شما چند بار اين حكايت پيش آمده است؟!

18 نشانه سبك زندگي صحيح كه كمتر به آن توجه كرده ايد

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

تجربه كنيد.    09158668002

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

فروش باغ و زمين مزروعى بزرگ 
در روستاى سورگ (سر ناوه) 
همراه يك ساعت آب قنات 
به باالترين قيمت پيشنهادى

09122433554 - 09151604940 
نقاشـى ساختمـان

روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 
كناف - كاغذ ديوارى

09157411071- 32311541
09384928910 - باقرى

پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

لوازم خانگى سانيـا
از سه راه اسدى به معلم 44 انتقال يافت

به مناسبت افتتاح شعبه جديد كليه 
اجناس به قيمت خريد عرضه مى گردد.

09158645826 - مهرآسا

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد)  در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور      09151636824

فروش
ساندويچى با موقعيت و امكانات مناسب

09383819457

فروش فورى امتياز فاز 2 ارتش
واريزى: 32/600 ميليون

 فى: 34/5 ميليون 09151602659

فروش لوازم آشپزخانه صنعتى
09155616181

به چند نفر خانم براى كار در رستوران 
نيازمنديم.    09305584367 

 آدرس: خيابان محالتي - جنب پارك

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير «آفيس - 
فتوشاب» با حقوق ثابت و پورسانتى دعوت به همكارى 

مى شود.   32225151 -09011619631

آ گهى  استخدام
شركت تعاونى توليد  كشاورزى در 

شهرقهستان به يك نيروى فعال براى مدير 
عاملى نيازمند است.  09196301902

ساعت تماس: 9 صبح لغايت 14

به يك حسابدار خانم 
بصورت تمام وقت نيازمنديم

09159116546
32230317

به دو نفر مسئول فروش خانم 
با روابط عمومى باال نيازمنديم

32225566

به يك نفر براى كار در سوپرماركت 
(ترجيحا بازنشسته) تمام وقت 

يا پاره وقت (شيفت عصر) نيازمنديم.
" ساكن در شمال شهر "

09159614085

فروش ام وى ام 110 مدل 89 ، رنگ 
دو ستون ، سفيد  فى: 9/700 تومان

09153622693

يك باب ساندويچى با موقعيت عالى به 
فروش مى رسد. بين امام رضا (ع) 2 و 4 

09361779162

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

سمسارى ونك  
خريد و فروش كليه لوازم 

منزل و ادارى با باالترين قيمت  
نبش 17 شهريور 32    09365643596

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  شادوالين ، 

پرچين

* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 

 * اجراى سقف سبك 

براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 

و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد

(باران گير ديوارهاى منازل)

09151604496  - 09153612717 

دعوت به همكارى 
شركت رسانه آفاق كوير نماينده گروه 
شركت هاى شاتل براى تكميل كادر 
فروش از بين بانوان واجد شرايط 

(ترجيحا فنى مهندسى) 
دعوت به همكارى مى نمايد.

زمان مراجعه: 8 الى 13
آدرس: شهدا 1- پالك 51

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى
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اخبار ورزشى

جام جم: براي جلوگيري از ابتال به سرطان پوست، بايد کرم هاي ضدآفتاب را به طور روزانه به کار برد. مطالعات متعددي نشان داده است افرادي که 
کرم هاي ضدآفتاب را سه تا چهار روز در هفته به کار مي برند، کمتر احتمال دارد به پيري پوست مبتال شوند. همچنين جالب است بدانيد 
با گذشت زمان پايين نگه داشتن سر و استفاده مداوم از تلفن همراه مي تواند به تدريج منجر به ايجاد چين و چروک در پوست گردن شود.

چگونه پوست مان را از چين و چروك دور كنيم؟

ورم پا و شكم عاليم بيمارى قلبى
 

سالمت نيوز: نارسايي سمت راست قلب از آن 
روي خطرناک محسوب مي شود که عاليم آن 
و  بروز مي کند  زمان  با گذشت  و  آهستگي  به 

ممکن است بيمار زماني به پزشک مراجعه کند 
که مبتال به نارسايي قلبي پيشرفته شده باشد 
نتوان  ديگر  شايد  مرحله  اين  در  متاسفانه  که 
سمت  نارسايي  واقع  در  کرد.  کمک  بيمار  به 

دريچه هاي  مشکالت  از  معموال  قلب  راست 
آغاز  آئورت)  و  (ميترال  قلب  چپ  سمت 
در  قلب  راست  بطن  ديگر  بيان  به  مي شود. 
چپ  سمت  دريچه هاي  نارسايي  بروز  صورت 
بااليي  تحمل پذيري  و  ازخودگذشتگي  با  قلب 
شريان هاي  به  خونرساني  اضافي  بار  دارد،  که 

زمان  گذشت  با  و  مي کند  تحمل  را  ريوي 
زمينه هاي  از جمله  نارسايي مي شود.  به  مبتال 
احتمال بروز نارسايي سمت راست قلب، زمينه 
خانوادگي و ارثي است. همچنين افرادي که در 

سنين جواني يا نوجواني در خانواده شان ايست 
بيماران  باشند.  هوشيار  بايد  داشته اند،  قلبي 
رماتيسم قلبي و افرادي که در کودکي جراحي 
که  افرادي  داشته اند، همچنين  قلب  مادرزادي 
تصادف شديد کرده اند در معرض خطر هستند. 
است.  سال   ٦٠ زير  معموال  بيماران  اين  سن 
يا کاهش قدرت بطن  بزرگ شدن  در صورت 
راست، فرد بايد به سرعت، تحت جراحي قرار 
از  شکم  و  پا  ورم  باشيد  داشته  توجه  گيرد. 
است.  قلب  راست  نارسايي سمت  مهم  عاليم 
با اين اختالل، خون رساني به مغز، کليه و ديگر 

ارگان ها کاهش مي يابد.

چاقى روى خوابيدن تاثير مى گذارد

سالمانه: چاقي مي تواند روي کيفيت خوابيدن 
جمله  از  مشکالتي  بروز  باعث  و  بگذارد  تاثير 
براي  را  پيشنهاداتي  آپنه خواب شود. محققان 
کاهش وزن و داشتن خواب بهتر ارائه مي کند:

و  پرچرب  غذاهاي  فود،  فست  خوردن  از 
کربوهيدرات دار پرهيز کنيد و سعي کنيد ميوه، 
سبزيجات و ماهي بيشتري بخوريد. سعي کنيد با 
يک برنامه منظم ورزش کنيد و هرگز سه ساعت 
قبل از خواب ورزش نکنيد. برنامه خواب خود را 

بررسي کنيد، ببينيد هر شب چند ساعت مي خوابيد 
و صبح پس از بيدار شدن چه حسي داريد.

ُمسكن هاى دلپذير 

شهرخبر: يکي از شاخص ترين خواص «آلبالو» 

آنتي اکسيدان بودن آن است که ماده ضدسرطاني 
بسيار قوي اي است. نبايد روي آلبالو آب خورد 
دستگاه  و  مي شود  سوءهاضمه  باعث  چون 
باعث  آلبالو  به هم مي ريزد. خوردن  را  گوارش 

درخشان شدن پوست و زيبايي چهره مي شود. 
مي شود،  اعصاب  آرامش  باعث  آلبالو  مصرف 
در  و  شود  زياده روي  آن  مصرف  در  نبايد  ولي 
آلبالوي  که  باشيم  داشته  توجه  بايد  حال  عين 
کنيم.  مصرف  درخشان  و  قرمز  رسيده،  کامال 
«گيالس» ُمسکن اعصاب است، سموم بدن را 

دفع کرده و خون را تصفيه مي کند، کمبود امالح 
از  مي کند چون سرشار  برطرف  را  بدن  معدني 
به  و  مي شود  ادرار  افزايش  باعث  است،  امالح 
دليل داشتن آنتي اکسيدان روند پيري را به تاخير 

مي اندازد، براي کارکرد منظم قلب، روده و معده 
بسيار مفيد است.

كيف مناسب براى دانش آموزان

سالمانه: استفاده از کوله پشتي مخصوصا با وزن 
زياد فشار زيادي را روي ستون فقرات وارد مي کند. 
کوله پشتي بايد سبک باشد و وزن مناسب آن براي 
کودکان کمتر از ٥٠٠ گرم و براي نوجوانان کمتر از 
يک کيلوگرم بايد باشد. اما وزن کوله فقط ١٠ درصد 
از فشاري که بر روي ستون فقرات وارد مي شود را 
شامل مي شود. در بهترين حالت اين است که کوله 
خود را سنگين نکنيم. اگر وزن کوله سنگين باشد 
در ناحيه گردني به سيستم عصبي، شبکه هاي بازو 
و عروق آن ناحيه فشار وارد مي شود. کيف دستي 
فشار کمتري بر روي اندام وارد مي کند. اگر زمان در 
دست گرفتن کيف طوالني نباشد گزينه مناسب تري 
براي انتخاب است . اما در دراز مدت کيف هاي دستي 
که وزن آن ها سنگين هستند باعث مي شود شانه 
 به سمت پايين کشيده شود و مانند کوله پشتي ها 
کند.  وارد  زيادي  فشار  فقرات  به ستون  مي تواند 
کيف هاي چرخ دار به خاطر اينکه روي زمين کشيده 
مي شوند و کودک مجبور نيست وزن آن را تحمل 

کند بهترين نوع کيف مدرسه اي مي باشد.

 چاقى روى خوابيدن تاثير مى گذارد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

  كسب 2 مقام قهرمانى نمايندگان استان 
در مسابقات ملى ثبت ركورد ايران

خراسان  همگاني  ورزش هاي  هيئت  رئيس   : فارس 
جنوبي گفت: در نخستين دوره از مسابقات ملي ثبت 
رکورد ايران، علي کهنسال بر سکوي نخست رشته ميل 
رزمي باستاني ايستاد و عادل بهرامي قهرمان پرش طول 
شد. حسيني اظهار کرد:  در اين مسابقات ١٤ ورزشکار از 
٢٠ استان کشور در ١٨ آيتم مختلف مهارت هاي فردي 
به رقابت پرداختند. وي تصريح کرد: نعمت اسماعيلي 
در رشته طناب، سقا اسماعيلي در رشته پارالل، نوروز 
رزمي  ميل  کهنسال  علي  سوئدي،  شنا  در  اسماعيلي 
باستاني، رضا سميعيان در رشته روپايي، عادل بهرامي 
در رشته پرش طول و امير رعيت در رشته بارفيکس 
در نخستين دوره از مسابقات ملي ثبت رکورد ايران به 
مصاف رقيبان ملي پوش خود رفتند. حسيني يادآور شد: 
عادل بهراميان از خراسان جنوبي در رشته پرش طول 
اين ماراتن ورزشي با ثبت رکورد سه متر و چهار صدم 
متر بر سکوي نخست ايستاد و علي کهنسال در رشته 
ميل رزمي باستاني با زدن ١٠٨ حرکت قهرماني را از 
آن خود کرد. وي افزود: در بخش تيمي، استان تهران 
رتبه نخست را کسب کرد، مازندران نايب قهرمان شد و 

زنجان در جايگاه سوم ايستاد.

با بدرقه خانواده ها تيم پينگ پنگ 
استان به مسابقات كشورى اعزام شد 

نژاد،  حسن  افسانه  شامل  استان  پنگ  پينگ  تيم 
به  کفاش  کوثر  و  شباني  منصوره  زاده،  عرب  فاطمه 
عنوان بازيکن و حکيمه زراعتي مربي و راضيه ثارالهي 
جوانان  و  نوجوانان  قهرماني  مسابقات  به  سرپرست 
ميزباني  به  تا ١٧ شهريورماه جاري  از ١٥  کشور که 
شهرستان بجنورد برگزار مي شود با بدرقه خانواده ها 

به اين مسابقات اعزام شدند.

آموزش و پرورش قهرمان مسابقات 
فوتسال كارمندان دولت زيركوه شد

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان زيرکوه گفت: 
تيم فوتسال مديريت آموزش و پرورش در مسابقات 
فوتسال کارمندان دولت زيرکوه قهرمان شد. ترحمي 
اظهار کرد: اين مسابقات با شرکت پنج تيم و به صورت 
مديريت  تيم هاي  پايان  در  که  شد  برگزار  دوره اي 
امداد به  انتظامي و کميته  نيروي  آموزش و پرورش، 
ترتيب مقام هاي اول تا سوم را از آن خود کردند.وي 
و  خواهران  رده  دو  در  دارت  مسابقات  اينکه  بيان  با 
برادران  افزود: در مسابقات دارت  برگزار شد،  برادران 
امير رمضاني، محمد عامري و حميدرضا فلکي حائز 
رتبه هاي بر تر شدند و در مسابقات دارت خواهران نيز 
خانم ها فاطمه خرم رو، اعظم رضازاده و فاطمه صادقي 
مسابقات  در  کردند.  کسب  را  سوم  تا  اول  مقام هاي 
پينگ پنگ آقايان علي جان دالکه، محمد فالحي گمنج 
و حميد صادقي به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند. 

دعواى مرگبار بر سر كله پاچه 

کله پاچه  سر  بر  درگيري  در  که  جوان  پسر  تابناک: 
گوسفند يک مرد ميانسال را در کشتارگاه غيرمجاز دام 
در مشهد کشته بود، بازداشت شد. بيست و هفتم مرداد 
به پليس مقصودآباد خراسان رضوي خبر رسيد مردي 
که براي خريد کله پاچه به محل کشتارگاه غيرمجاز دام 
رفته بود با فروشنده درگير شد و با دشنه سالخي وي 
را کشت. جنازه مرد ميانسال که تبعه افغانستان بود به 
پزشکي قانوني فرستاده شد و بازداشت متهم فراري در 
دستور کار پليس قرار گرفت. با فرار متهم از محل حادثه، 
تحقيقات پليس براي رديابي او آغاز و او که در خانه 

يکي از بستگانش مخفي شده بود، بازداشت شد. 

كالهبردارى اينترنتى با سوءاستفاده 
از عكس كودك معلول 

 
ايسنا: رئيس پليس فتاي سيستان و بلوچستان گفت: 
در پي دريافت گزارشاتي مبني بر اينکه فردي با انتشار 
عکس کودک معلولي در شبکه هاي اجتماعي و قرار 
دادن شماره حساب اقدام به جمع آوري مبالغي تحت 
اين  در  پرونده اي  است  کرده  درمان  هزينه  عنوان 
خصوص تشکيل شد.سرهنگ حسيني پور با بيان اينکه 
متهم شناسايي و احضار شد، گفت: متهم که  چاره اي 
جز اعتراف نداشت گفت که چندي پيش با همفکري 
دوست خود تصميم به انجام چنين کاري گرفتيم و از 

اين طريق از مردم پول دريافت مي کرديم. 

قتل همبازى 13 ساله
 با شليك مستقيم به سر

حين  در  ساله   ١٣ نوجوان  دو   : خبرنگاران  باشگاه 
بازي در شهر ايوان بودند که يکي از آنها با شليک 
گلوله ديگري را از ناحيه سر مورد اصابت قرار دهد.

اين حادثه دلخراش زماني روي داد که يکي از اين 
دو نوجوان در حال دستکاري اسلحه بود که ناگهان 
همبازيش  و  دوست  به  و  شليک  آن  از  اي  گلوله 
اصابت کرد و به مرگ او منجر شد. پرونده اي در 
ايوان تشکيل  با اين حادثه در پليس آگاهي  رابطه 
شده و در دست بررسي است تا داليل و عوامل آن 

مشخص شود.

مرگ تلخ 3 كشاورز
 پس از آبيارى مزرعه 

تابناک: در اثر گاز گرفتگي، سه کشاورز در شهرستان 
ماموران  دادند.  از دست  را  زنجان جانشان  استان  ابهر 
انتظامي ابهر از يک مورد گاز گرفتگي در يکي از باغات 
روستاي «شوير» مطلع و براي بررسي موضوع به محل 
اعزام شدند. ماموران مشاهده کردند بر اثر انتشار گاز سه 
کشاورز جانشان را از دست داده اند. همچنين در تحقيقات 
مشخص شد اين سه کشاورز براي آبياري به مزرعه رفته 
و پس از اتمام آبياري براي استراحت وارد آلونک مزرعه 
شده و از پيک نيک براي گرم کردن محل استراحت خود 

استفاده کرده اند و دچار گاز گرفتگي شده اند. 

عامل انتشار اينترنتى فيلم هاى 
غيرمجاز بازداشت شد

 ايرنا: رئيس پليس فتا استان يزد اعالم کرد: ماموران اين 
پليس فردي را که به انتشار و فروش فيلم هاي غيرمجاز 
در شبکه اينترنت اقدام مي کرد را شناسايي و بازداشت 
کردند. سرهنگ رضايي گفت: در پي رصد و پايش بستر 
اينترنت توسط ماموران، سايتي را که اقدام به انتشار و 
فروش فيلم هاي غيرمجاز مي کرد شناسايي و مشخص 
شد فردي اهل و ساکن يزد، اقدام به راه اندازي وبسايت 
مورد نظر کرده است.وي افزود: ماموران متهم را شناسايي 
و دستگير کردند و متهم به بارگذاري فيلم هاي غيرمجاز 

بر روي سايت مذکور و فروش آن اعتراف کرد.

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 

اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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كاهش 98 درصدى ترانزيت مشتقات نفتى عراق از بازارچه ماهيرود به افغانستان
ايرنا- مديركل گمركات خراسان جنوبى گفت: امسال ترانزيت مشتقات نفتى عراق به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال 93، از طريق 
بازارچه مرزى ماهيرود اين استان 98 درصد كاهش يافته است. خاشى افزود: امسال 54 دستگاه كاميون حامل مشتقات نفتى به وزن يك 
ميليون و 431 هزار كيلوگرم از عراق از طريق گمرك ماهيرود به افغانستان ترانزيت شد. وى ادامه داد: ترانزيت مشتقات نفتى از بازارچه 

مرزى ماهيرود سربيشه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد كاميون و از نظر وزن 98 درصد كاهش دارد.

افزايش 14 هزار جلدى كتاب در كتابخانه ها

14 هزار جلد كتاب جديد به كتابخانه هاى عمومى 
 خراسان جنوبى افزوده شد. مديركل نهاد كتابخانه هاى

از  ها  كتاب  اين  جلد  هزار   7 گفت:  استان  عمومى 
محل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور و 7 هزار جلد 
خراسان  هاى  كتابخانه  براى  استانى  منابع  از  ديگر 
جنوبى تأمين شد. رضايى افزود: با افزايش اين تعداد 
كتاب، منابع كتابخانه اى استان هم اكنون به 689 
هزار جلد رسيده است. گفتنى است خراسان جنوبى 

64 باب كتابخانه فعال دارد.

   تكميل دو طرح گردشگري در فردوس  

آبگرم  و  باغستان  نمونه  منطقه  گردشگرى  طرح 
فردوس تكميل شد. عربى معاون گردشگرى، سرمايه 
گذارى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
يك  طرح  اين  اجراى  براى  گفت:  جنوبى،  خراسان 
ميليارد و 50 ميليون ريال هزينه شد. روستاى نمونه 
آبگرم  بلده،  تاريخى  قنات  باغستان،  گردشگرى 
هاى جاذبه  و  تاريخى  آثار  جمله  از  تون  شهر   و 

شهرستان  است.  فردوس  شهرستان  گردشگرى 
فردوس به دليل قرار گرفتن در مسير مشهد مقدس 

ساالنه پذيراى بيش از 3 ميليون مسافر است.

كمك 196 ميليون ريالي خيران 
            به نيازمندان خراسان جنوبي  

خيران 196 ميليون ريال به نيازمندان، بيماران و ايتام 
خراسان جنوبى كمك كردند. رضوى، مديركل كميته 
امداد امام خمينى(ره) گفت: از محل اين كمك ها 50 
سبدغذايى و 600 كيلوگرم گوشت بين نيازمندان و 14 
سبد غذايى بين بيماران بيرجند و فردوس توزيع شد و 

160 نيازمند نيز در اين شهرستان ها اطعام شدند.

كارگاه آموزشى «خانواده و مناسبات حاكم 
برآن» در استان برگزار مى شود 

با  كارگاه آموزشى «خانواده و مناسبات حاكم برآن» 
حضور حجت االسالم والمسلمين گيوى نهاوندى 19 
شهريورماه سالجارى ساعت 8 صبح در خراسان جنوبى 
هماهنگى  و  تالش  با  كارگاه  اين  شود.  مى  برگزار 
محل  در  استان  عمومى  فرهنگ  شوارى  دبيرخانه 
آمفى تئاتر عالمه فرزان اين اداره كل برگزار خواهد 
شد و به بررسى سبك زندگى اسالمى مى پردازد كه 
براى شركت عموم آزاد خواهد بود. الزم به ذكر است؛ 
پرسنل ادارات و دستگاه هاى اجرايى استان براى ثبت 
دفتر  سايت  به  توانند  مى  آموزشى  دوره  اين  در  نام 
آموزش و پژوهش استاندارى خراسان جنوبى مراجعه 
 نمايند. همچنين براى پرسنل ادارات و دستگاه هاى

اجرايى استان كه موفق به ثبت نام در سايت آموزش 
دوره  در  شركت  از  پس  شوند  استاندارى  پژوهش  و 
گواهينامه ضمن خدمت به مدت 8ساعت صادر خواهد 
شد. گفتنى است؛ استاد گيوى نهاوندى از چهره هاى 
و  اسالمى  زندگى  ترويج  مباحث  در  شده  شناخته 
خانواده اسالمى در كشور است كه از 18 شهريورماه 
سالجارى به مدت سه روز در استان در برنامه هاى 

مختلفى به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت. 

34 درصد چشمه هاى 
شهرستان درميان خشك شده است

اثر  در  گفت:  درميان  كشاورزى  جهاد  مدير  ايرنا- 
درصد   34 اخير،  ساله   17 خشكسالى  پديده  تداوم 
چشمه هاى اين شهرستان مرزى خشك شده است.

ضيائيان احمدى با بيان اينكه اين شهرستان داراى 
778 رشته قنات، 128 حلقه چاه و 96 دهنه چشمه 
آب است، گفت: ساالنه از اين منابع آبى حدود 54 
وى  شود.  مى  استحصال  آب  مكعب  متر  ميليون 
در  پى  در  پى  نتيجه خشكسالى هاى  در  داد:  ادامه 
چند سال اخير حدود 34 درصد از چشمه ها و 2,5 
آبدهى  ميزان  و  خشك  كامًال  ها  قنات  از  درصد 
است.  يافته  كاهش  توجهى  قابل  مقدار  نيز  ها  چاه 
بودن شهرستان  به مرزى  توجه  با  وى عنوان كرد: 
عناب،  فراورده هاى گوشت سفيد،  قابليت صادرات 
زرشك به كشورهاى همسايه وجود دارد كه بايستى 
با بازاريابى و تسهيل امر صادرات، زمينه امر فراهم 
حاضر95  حال  در  احمدى  ضيائيان  گفته  به  شود. 
فعاليت  كشاورزى  زمينه  در  شهرستان  مردم  درصد 
دارند و شهرستان حدودد 55هزار نفر جمعيت دارد. 

فاز اول پروژه پياده سازى طرح جامع 
مالياتى شهرستان سرايان افتتاح شد

جامع  طرح  سازى  پياده  پروژه  اول  فاز  خبر-  گروه 
مالياتى اداره امور مالياتى سرايان با حضور نماينده مردم 
امام  مجلس،  در  بشرويه  و  سرايان  فردوس،  طبس، 
جمعه سرايان، فرماندار و جمعى از مسئولين شهرستان و 
همچنين مديركل امور مالياتى استان، افتتاح شد. در اين 
مراسم يعقوب نژاد مديركل امور مالياتى استان به ارائه 
گزارش درباره طرح جامع مالياتى و اهميت آن پرداخت 
و افزود: تاكنون هزينه اى حدود يك ميليارد ريال جهت 
پياده سازى طرح  پروژه  اول  فاز  بردارى  بهره  و  اجرا 
جامع مالياتى در شهرستان از محل اعتبارات ملى هزينه 
شده و اجرا و تكميل فازهاى ديگر اين طرح در دست 
پيگيرى و اجرا مى باشد. وى در ادامه گفت: از جمله 
فوايد اجراى اين طرح شفاف سازى درآمدهاى مالياتى، 
كاهش هزينه هاى عملياتى و افزايش رضايت مؤديان 
است. در ادامه دكتر عبدا... زاده نيز اظهار كرد: ماليات 
حق دولت است و هركس درآمدى دارد، بايد بخشى را 
براى اداره دولت بدهد. عدالت مالياتى بسيار مهم بوده 
است.  استان صورت گرفته  در  و حركت هاى خوبى 
موقع  به  پرداخت  از  نيز  ها  دهيارى  و  ها   شهردارى 

هزينه ها از سوى ادارات امور مالياتى راضى هستند.

 آغاز سال تحصيلى حوزه هاى علميه استان

علميه  آغاز سال تحصيلى حوزه هاى  فرد-  كاظمى 
خراسان جنوبى  با حضور قائم مقام نماينده ولى فقيه 
در استان و جمعى از مسئولين و مديران حوزه علميه 
استان همزمان با سراسر كشور روز گذشته در مدرسه 
تخصصى امير المؤمنين (ع) بيرجند آغاز شد. مسئول 
نمايندگى مركز مديريت حوزه هاى علميه استان گفت: 
62 طلبه سطح دو، سه و دروس خارج، از ديروز سال 
تحصيلى خود را در 2 مدرسه تخصصى امير المؤمنين 
حجت  كردند.  آغاز  قاين  جعفريه  مدرسه  و  بيرجند 
االسالم مشرفى افزود: 500 طلبه خواهر و هزار طلبه 
برادر سطح يك هم، 28 و 25 شهريور، سال تحصيلى 
خود را آغاز مى كنند. به گفته وى 120 طلبه خواهر 
و 120 طلبه برادر جديد، امسال در حوزه هاى علميه 
استان مشغول به تحصيل مى شوند. گفتنى است: در 
خراسان جنوبى 30 مدرسه علميه با بيش از 2 هزار 

طلبه خواهر و برادر فعال است.

اعالم اسامى محيط بانان نمونه 

آقايان  محيطبان،  ملى  روز  مناسبت  به  خبر-  گروه 
امير كوهستانى از نهبندان و امير برزگرى از زيركوه 
به عنوان محيطبانان نمونه از استان خراسان جنوبى 
برگزيده شدند كه از نامبردگان در مرقد مطهر بنيان 

گذار انقالب اسالمى تجليل به عمل آمد.

اعطاى وام قرض الحسنه 10 ميليون تومانى 
جهت اشتغال بهبود يافتگان اعتياد

فارس- معاون فرماندار زيركوه گفت: به كار آفرينانى 
كه براى بهبود يافتگان مواد مخدر ايجاد اشتغال كنند 
به ازاى هر نفر 10 ميليون تومان وام قرض الحسنه 
با كارمزد چهار درصد اعطاء خواهد شد. مصطفوى نيا 
در شوراى فرعى مبارزه با مواد مخدر زيركوه، اعتياد 
از مسايل، مشكالت و آسيب هاى  بسيارى  را ريشه 
اجتماعى دانست و اظهار كرد: امروز دشمن با ترويج 
است.به  جوامع  انسانى  هويت  نفى  دنبال  به  اعتياد 
گفته وى كاهش سن اعتياد و تغيير نوع مصرف مواد 
مخدر از مواد سنتى به مواد صنعتى و روان گردان يكى 
از مشكالت بزرگ و اساسى امروز جامعه است. الزم 
به ذكر است برگزارى همايش پياده روى عمومى در 
روز 17 مهرماه امسال با شعار جامعه عارى از اعتياد 

از جمله مصوبات اين جلسه بود.

استفاده بيشتر از ظرفيت بقاع و امامزادگان 
 براى انجام فعاليت هاى فرهنگى

گروه خبر- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف 
در مجلس با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت بقاع و 
امامزادگان استان براى انجام فعاليت هاى فرهنگى 
بيش از گذشته استفاده شود، گفت: مديريت، آبادانى 
در  موقوفات  صحيح  و  درست  استفاده  همچنين  و 
قابل قدردانى  اقدامات  از جمله  واقفين  نيات  جهت 
اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى است.
حجت االسالم عبادى در ديدار با مديركل، معاونين 
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره كل  محترم  مديران  و 
زيارتى  و  مذهبى  اماكن  اينكه  بر  تأكيد  با  استان 
تهاجم  با  مقابل  پايگاه هاى  مهمترين  مساجد  و 
اداره كل  كرد:  تصريح  مى باشد،  دشمن  فرهنگى 
عرصه  در  گذشته  از  بيش  خيريه  امور  و  اوقاف 
كردن  آشنا  اسالمى،  ناب  انديشه هاى  گسترش 
مردم با وقف و همچنين لزوم توجه به فعاليت هاى 
فرهنگى اسالمى و دينى تالش كند. حجت االسالم 
گرايلى مديركل اوقاف و امور خيريه نيز ضمن ارائه 
برگزارى  از  اداره كل،  اين  فعاليت هاى  از  گزارشى 
امامزادگان در خراسان جنوبى خبر داد  كنگره ملى 
امامزادگان با محوريت آستان  و افزود: كنگره ملى 
مقدس و مطهر حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) 
در مهرماه آينده در شهرستان طبس برگزار مى شود.
مقاله  از160  بيش  همايش  اين  در  داد:  ادامه  وى 
نيز به دبيرخانه ارسال شد و توسط هيئت علمى و 

هيئت داوران همايش در حال بررسى است.

اردوى استانى اعضاى كانون پرورش 
فكرى برگزار مى شود

گروه خبر- اعضاى فعال مراكز فرهنگى هنرى كانون 
استان براى حضور در اردوى استانى، با محوريت «آب، 
شهريور   19 الى   17 روزهاى  طى  زندگى»   خاك، 
كانون  مديركل  هستند.  شدن  آماده  حال  در   1394
اعالم  با  استان،  نوجوانان  و  پرورش فكرى كودكان 
مراكز  دختر  نوجوان  فعال  اعضاى  گفت:  خبر  اين 
الى   17 روزهاى  طى  سيار  و  ثابت  هنرى  فرهنگى 
19 شهريور 1394 در اردوى استانى شركت مى كنند. 
را  اردو  اين  در  كننده  اعضاى شركت  تعداد  صمدى 
هشتاد نفر اعالم كرد و گفت: اردوى امسال به مدت 
با موضوع «آب، خاك،  اعضاى دختر  سه روز، ويژه 
زندگى» با هدف كلى تقويت مهارت هاى زندگى اعضا 

به سبك ايرانى، اسالمى برگزار خواهد شد. 

احيا و بهره بردارى از كاروانسراى
 تاريخى اصفاك شهرستان بشرويه

خصوصى  بخش  گذار  سرمايه  ورود  با  خبر-  گروه 
اصفاك  تاريخى  كاروانسراى  احياى  و  مرمت  پروژه 
بيان  با  بشرويه  فرهنگى  ميراث  مسئول  شد.  آغاز 
گرفته  صورت  هاى  رايزنى  طبق  گفت:  مطلب  اين 
جهت  خصوصى  بخش  گذار  سرمايه  درخواست  و 
كاربرى  با  اصفاك  كاروانسراى  احياى  طرح  اجراى 
اقامتى و تفريحى عمليات اجرايى اين طرح از ابتداى 
شهريور ماه جارى آغاز شد. اتفاقى افزود: با توجه به 
قرارگيرى اين كاروانسرا در حاشيه مسير ارتباطى جاده 
طبس-بشرويه و عبور ساالنه بيش از 5 ميليون مسافر 
به  كشور  جنوبى  و  مركزى  استان  چهار  گردشگر  و 
مشهد مقدس، اين بنا داراى پتانسيل بسيار زياد جهت 
سرمايه گذارى و توسعه صنعت گردشگرى در منطقه 
مى باشد كه اميدواريم با جديت سرمايه گذار خصوصى 
شاهد  زودتر  هرچه  ها  ارگان  تمامى  همكارى   و 

بهره بردارى از اين اثر ارزشمند تاريخى باشيم.

هيچ دستگاه و مسئولى حق ندارد مردم را معطل كند
كاظمى فرد- استاندار با تأكيد بر اينكه اداراتى كه بى جهت 
براى استعالم كارهاى توليدى و يا خدماتى اضافه شده اند، 
استاندارى خراسان جنوبى فرش  افزود:  بايد حذف شوند، 
در  خدمتگزار  كند.  مى  پهن  گذاران  سرمايه  براى  قرمز 
ستاد هماهنگى و توسعه تعاون استان با بيان اين جمله كه 
«مديران را قسم مى دهم كه مشكالت مردم را حل 
 كنند» گفت: همدلى و همزبانى با سخنرانى محقق نمى شود

و بايد قلباً مشكالت مردم را درك كرده و براى رفع آن، 
مسئولى  و  دستگاه  هيچ  اينكه  بيان  با  وى  كنيم.  تالش 
به  بايد  راستا  اين  در  و  كنند  معطل  را  مردم  ندارد  حق 
اظهار  شود،  داده  الزم  هاى  آموزش  ادارات،  كارشناسان 
براى  ادارى خود  و  توان كارى  تمام  از  بايد  مديران  كرد: 
كمك به مردم و حل مشكالت آنها استفاده كنند. استاندار 
از آمار باالى بيكارى جوانان گفت: برخى  ابراز نگرانى  با 
مديران اصرار بر اجراى دقيق قانون دارند و به اين دليل 
مردم اذيت شده و حتى اشك آنها نيز جارى مى شود كه 
اين موضوع بايد تدبير شود. وى با بيان اين جمله كه من 
مديران را قسم مى دهم كه مشكالت مردم را حل كنند 
از همه مديران و كارشناسان دستگاه هاى اجرايى خواست 
آنها  مشكالت  اگر  كه  چرا  كنند  حل  را  مردم  مشكالت 
 حل نشود، در آينده بسيارى از تجمعات و راهپيمايى هاى

مردم در حمايت از نظام، تصنعى مى شود.

با افرادى كه تعمداً كار مردم را 
انجام نمى دهند، برخورد مى شود

اجرايى،  مديران  گفت:  مديران  اختيارات  درباره  استاندار 
از سوى مركز  آنها  به  استان  در  است  اختياراتى كه الزم 
داده شود، اما وزارتخانه مربوطه به آنها تفيض نكرده است، 
اين اختيارات را به صورت مكتوب و مشخص به استاندارى 
ارائه دهند تا پيگيرى شود. وى محور قرار دادن قانون را 
امرى مطلوب و مناسب دانست و تصريح كرد: مسئولين 
بايد از ظرفيت هاى قانون براى خدمت بهتر و بيشتر به 

اين  قانون  از  استفاده كنند چرا كه در هيچ بخشى  مردم 
نكته كه مردم را معطل كنيم و يا خدمت به آنان را به زمانى 
ديگر موكول كنيم ذكر نشده است. وى با بيان اينكه بايد با 
افرادى كه تعمداً كار مردم را انجام نمى دهند، برخورد شود، 

عنوان كرد: هر شخص حقيقى و حقوقى كه آمادگى سرمايه 
گذارى و ايجاد اشتغال در خراسان جنوبى را دارد، مى تواند 

با مسئوليت استاندار اقدام به اين كار كند. 

گردهمايى استانداران منطقه 5 در بيرجند 

برگزارى  به  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  استاندار 
اى  آينده  در  بيرجند  در   5 منطقه  استانداران  گردهمايى 

بايد  مسئولين  و  مديران  تمام  افزود:  و  داد  خبر  نزديك 
از  كه  مرز  اقتصاد  توسعه  زمينه  در  را  خود  پيشنهادات 

اولويت هاى كارى اين گردهمايى است، ارائه كنند.

سرمايه گذارى 501 هزار ميليون ريالى
 در تعاونى هاى استان

مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان نيز گفت: در حال 
حاضر در خراسان جنوبى 2 هزار و 618 تعاونى با 795 هزار 
عضو و سرمايه گذارى 501 هزار ميليون ريال وجود دارد 
ايجاد كرده است.  اشتغال مستقيم  نفر  براى 19 هزار  كه 
سنجرى در ادامه خواستار همكارى و تعامل دستگاه هاى 
اجرايى استان به منظور تشكيل تعاونى هاى توسعه عمران 
شهرستانى شد و پيشنهاد داد اجراى سند توسعه ايجاد يك 

واحد سازمانى براى حمايت از تعاونى ها تسريع شود.

ماليات و نبود سرمايه درگردش از مشكالت تعاونى ها

رئيس هيئت مديره اتاق تعاون استان هم در اين جلسه 
گردش،  در  سرمايه  تأمين  بحث  در  خواست  استاندار  از 
تدبيرى انديشيده شود تا تعاونى هاى مرزنشين از حالت 
فعلى رها شده و با استقالل، واردات و صادرات را انجام 
دهند. اسعد زاده ماليات هاى معوقه را يكى از مشكالت 
تعاونى هاى مرزنشين دانست و گفت: اغلب اين تعاونى 
ها، ماليات هاى معوقه دارند كه چندين سال از آن گذشته 

و مديران تعاونى ها، ممنوع الخروج شده اند.
سيكل  كرد:  اظهار  نيز  كشاورزى  تعاونى  نماينده  شهپر، 
سرمايه گذارى در خراسان جنوبى بسيار درازمدت است و 
سرمايه گذار از اين كار، منصرف مى شود. وى پيشنهاد داد: 
ستادى متشكل از تمامى ادارات تشكيل شود تا به طرح هاى 

سرمايه گذارى، در مدت كوتاه 20 روزه جواب داده شود.

اردوهاى  به  دانش آموزان  اعزام  براى  دولت  فرد-  كاظمى 
راهيان نور و مرقد امام (ره) تاكنون يك ريال هم به  خراسان 
جنوبى اختصاص نداده است، اما با تعامل بين استاندارى و 
دستگاه هاى اجرايى و مجموعه بسيج و سپاه اعتباراتى براى 
اين سفر در نظرگرفته شده و اين اردوها برگذار مى شود. 
استاندار در ديدار با جانشين رئيس بسيج مستضعفين كشور 
در بيرجند با بيان اين مطلب افزود: اردوهاى راهيان نور يكى 
از بهترين اردوهايى است كه مى تواند براى نسل جوان كه در 

زمان جنگ نبودند، آن دوران را بازسازى و تداعى كنند.

ساخت موزه عبرت در طبس ضرورى است 

استاندار عنوان كرد: استان در سال گذشته در بخش بازديد و 
سركشى از آزادگان و ايثارگران در كشور مقام نخست را كسب 

كرد و از نظر اعتقادى مردم اين خطه بسيار معتقد، با ايمان و 
واليت مدار هستند. وى افزود: خراسان جنوبى كمترين ميزان 
بزهكارى و جرم را در كشور دارد و از نظر ميزان درآمد مردم 
در كشور در وضعيت پايين هستند، اما در بخش كمك هاى 
مردمى نسبت به جمعيت خود در رتبه هاى باالى كشور قرار 
دارند. خدمتگزار با اشاره به ساخت موزه عبرت در طبس افزود: 
ساخت موزه عبرت در طبس ضرورى است، زيرا آمريكايى ها 
در صحراى طبس خداوند آنها را زمين گير كرد و امروز آنها دم 

از گزينه روى ميز مى زنند.

اعزام 6 هزار دانش آموز استان به راهيان نور

خراسان  (ع)  الرضا  انصار  سپاه  هماهنگ كننده  معاون 
از ماه مبارك  اينكه بعد  بيان  با  اين ديدار  نيز در  جنوبى 

اعزام  نور غرب  به راهيان  زائر  نفر  امسال 1100  رمضان 
شدند، گفت: امسال 6 هزار دانش آموز از خراسان جنوبى 
قاسمى  سرهنگ  مى شوند.  اعزام  نور  راهيان  به اردوهاى 
كه  است  برنامه هايى  جمله  از  نور  راهيان  اينكه  بيان  با 
برگزار  ايام مختلف سال  در خراسان جنوبى هر ساله در 
مى شود، اظهار كرد: در بخش اعزام اردوهاى راهيان نور 
در بخش بسيج محالت و روستايى مشكالتى داريم كه با 

كمبود بودجه مواجه هستيم.

 توسعه كمى و كيفى اردوهاى راهيان نور 
جانشين بسيج مستضعفين كشور هم گفت: به دنبال توسعه 
كمى و كيفى اردوهاى راهيان نور هستيم و گام هاى خوبى 
ايام سال  افزود: در  برداشته شده است. سردار على فضلى 
از 500 ميليون تومان براى  نظام جمهورى اسالمى بيش 
اردوهاى راهيان نور هزينه مى كند كه استانداران، ائمه جمعه 
و فرمانداران مى توانند ظرفيت عمومى خود را بسيج كنند تا در 

بخش راهيان نور مشكلى وجود نداشته باشد.

استاندار در ديدار با جانشين رئيس بسيج مستضعفين كشور:

 دولت براى اعزام دانش آموزان به اردوهاى فرهنگى

يك ريال هم به خراسان جنوبى اختصاص نداده است

و  استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون  حضور  با 
مسئوالن استان نخستين نمايشگاه توانمندى هاى بخش 
تعاون خراسان جنوبى در چهارمين روز از هفته تعاون در 

محل نمايشگاه بين المللى بيرجند گشايش يافت.
جنوبى  خراسان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
نمايشگاه  كرد:  اظهار  نمايشگاه  اين  افتتاح  مراسم  در 
برتر  تعاونى   80 با شركت  تعاون  بخش  توانمندى هاى 
استان با 16 گرايش در بخش هاى صنعتى، كشاورزى، 
به  اشاره  با  وى  است.  شده  برپا  خدماتى  و  مسكن 
فعاليت  استان  تعاون  بخش  در  نفر  هزار   19 اينكه  
شناخته  نمايشگاه  اين  برگزارى  از  هدف  افزود:  دارند، 

و  معرفى  استان،  تعاون  بخش  توانمندى هاى  شدن 
توسعه  تعاونى،  شبكه هاى  تقويت  توانمندى ها،  ارائه 

فعاليت هاى توليدى و كمك به بازاريابى است. 
نمايشگاه  برپايى  اهداف  ديگر  از  كرد:  تأكيد  سنجرى 
تقويت ارتباط ميان شركت هاى تعاونى ها و برداشتن اولين 
گام براى برندسازى محصول و ارائه آن به بازار است. 
شركت هاى  چالش هاى  از  يكى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
تعاونى بازاريابى و فروش محصول است، تصريح كرد: 
مقرر شده بعد از پيگيرى و گفتگو با استاندار، نمايشگاه 
دائمى براى عرضه كاالهاى شركت تعاونى ها و معرفى 

بخش گردشگرى استان تأسيس شود.

تأكيد معاون عمرانى استاندار در آيين توديع و معارفه مديركل امور عشايرى:

توجه ويژه دولت به رفع دغدغه هاى عشاير استان
عشايرى  جمعيت  پراكندگى  و  گستردگى  به  توجه  با 
استان بايد توجه ويژه اى به اين استان شود و ايل راه ها، 
تأمين آب و تأمين علوفه از دغدغه هاى اصلى جمعيت 
عشاير خراسان جنوبى است. معاون عمرانى استاندار در 
آيين توديع و معارفه مديركل امور عشايرى استان كه با 
حضور كرمعلى قندالى رئيس سازمان امور عشايرى كشور 
برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار كرد: عشاير عالوه بر 
اينكه مرزبانان استان هستند، توليدكنندگان مهم در حوزه 
دامدارى و صنايع دستى به شمار مى روند.وى با اشاره به 

اينكه جمعيت عشايرى در تمام مباحث ملى حضور فعال 
بايد  اهميت قشر عشاير  به  با توجه  دارند، تصريح كرد: 

همت بيشترى براى ارائه خدمت به آنها داشته باشيم.

اجراى طرح زنجيره توليد براى ساماندهى دام  ها

بزرگترين  گفت:  نيز  كشور  عشاير  امور  سازمان  رئيس 
اقدامى كه سازمان امور عشاير كشور در حوزه ساماندهى 
زنجيره  كردن طرح  مطرح  داده،  انجام  عشاير  دام هاى 
توليد به عنوان يك طرح ملى بوده است. كرمعلى قندالى 

افزود: عشاير خراسان جنوبى 13 درصد جمعيت استان 
مى دهند.  تشكيل  را  كشور  عشاير  جمعيت  درصد   7 و 
از  يكى  جنوبى  خراسان  عشايرى  شوراى  گفت:  وى 
ظرفيت هاى بسيار مهم استان است كه خراسان جنوبى 

از اين نظر رتبه نخست را در كشور دارد.
عنوان  به  قوسى  مراسم غالمرضا  اين  در  است  گفتنى 
مديركل جديد امور عشاير خراسان جنوبى معرفى و از 
زحمات و تالش هاى محمد ابراهيم ابراهيمى مديركل 

سابق اين حوزه قدردانى شد.

سهم درآمدهاى مالياتى استان = 86 درصد كل درآمدهاى استان
مديركل و كاركنان اداره كل امور مالياتى استان با نماينده 
محترم بيرجند، خوسف و درميان در مجلس ديدار كردند. 
مديركل امور مالياتى استان در اين جلسه افزود: رهبرى 
مى فرمايند: «ماليات يك فريضه است و فرار مالياتى جرم 
است». يعقوب نژاد اظهار كرد: درآمدهاى نفتى به عنوان 
درآمد سياه به شمار آمده و با اعمال تحريم هاى ظالمانه 
از طرف كشورهاى مستكبر، اهميت تكيه بر اقتصاد داخلى 
در چارچوب سياست هاى اقتصاد مقاومتى بيشتر آشكار 
شده است كه در سال هاى اخير ماليات به عنوان درآمد 
پاك يا سفيد مى تواند مشكالت ناشى از اقتصاد وابسته 

به نفت را كاهش دهد. وى ماليات را به عنوان يك هزينه 
اجتماعى، عامل توسعه اقتصادى كشور، عدالت اجتماعى، 
توزيع مناسب ثروت، كاهش فاصله طبقاتى  و به عنوان 
درآمد پاك ركن اساسى تكيه بر اقتصاد داخلى در حوزه 
درآمدهاى  كل  از  افزود:  و  كرد  بيان  مقاومتى  اقتصاد 
مالياتى  درآمدهاى  به  مربوط  درصد   86 حدود  استان، 
است و از محل مازاد درآمدهاى وصولى در سال 1393 در 
استان، حدود 72 ميليارد ريال به خود استان برگشته است 
كه صرف هزينه هاى جارى و عمرانى استان شده است. 
به گفته وى نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال جارى 9 

درصد بوده كه 3 درصد آن مستقيماً به حساب شهردارى 
ها و دهيارى هاى استان واريز و 1 درصد آن جهت بيمه 

سالمت و حوزه درمان هزينه مى شود.
در ادامه حجت االسالم عبادى نيز اظهار كرد: رمز پيشرفت 
كشور در اين خواهد بود كه وابستگى اقتصاد به نفت كم 
شود و ديگر وابسته به خواست ديگر كشورها نباشيم. لذا 
سرمايه گذارى كالن براى آيندگان بايد صورت گرفته و 
مقدماتى فراهم شود كه نبود نفت خللى در كشور ايجاد 
ننمايد. به گفته وى ماليات در شرايط كنونى بايستى حساب 

شده باشد تا توليد كننده آسيب نبيند.

اولين نمايشگاه توانمندى هاى تعاون افتتاح شد
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نامزد تندروى انتخابات آمريكا، سپاه 
قدس ايران را با كردها اشتباه گرفت! 

نامزد  ترامپ  جى  دونالد  نوشت:  تايمز  نيويورك   
جمهورى  رياست  انتخابات  در  خواهان  جمهورى 
بر  داد  نشان  راديويى  آمريكا در يك مصاحبه   2016
موضوعات مطرح شده در عرصه سياست خارجى تسلط 
محبوب  و  كار  محافظه  ندارد. «هيو هويت» مجرى 
راديويى از ترامپ پرسيد آيا قاسم سليمانى فرمانده در 
انقالب اسالمى را  سايه نيروى قدس سپاه پاسداران 
مى شناسد يا خير كه ترامپ گفت: «بله اما كمى از او 
به من بگو.» هويت نيز گفت: «او فرمانده نيروى قدس 
ترامپ  است.»  درست  «بله.  گفت:  نيز  است.»ترامپ 
تصريح كرد: «بهر حال با كردها به صورت وحشتناكى 
بدرفتارى شده است.» هويت ميان حرف هاى ترامپ 
منظورم  نيستند.  كردها  منظورم  «نه  گفت:  و  پريد 
است.»  اسالمى  انقالب  پاسداران  نيروى قدس سپاه 
ترامپ تالش كرد گاف خود را كم اهميت جلوه دهد و 

گفت: «فكر مى كردم شما به كردها اشاره كرديد.»

عربستان: براى ايستادگى در برابر
 ايران هر كارى مى كنيم

 سفير عربستان در سازمان ملل تاكيد كرد رياض از 
هيچ اقدامى براى مقابله با نفوذ ايران در منطقه فروگذار 
نخواهد كرد. عبدا... المعلمى افزود: ما از دولت آمريكا و 
جامعه جهانى انتظار داريم با ما براى مهار دخالت هاى 
ايران در امور داخلى كشورهاى عربى همكارى كنند. 

امير پوردستان: آمريكا با خيال خام 
مبارزه با انقالب اسالمى وارد منطقه شد 

 فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اينكه آمريكا با خيال 
گفت:  منطقه شد،  وارد  اسالمى  انقالب  با  مبارزه  خام 
آمريكا با تشكيل گروهك هايى نظير النصره و داعش در 
منطقه جنگ هاى نيابتى به راه انداختند. امير پوردستان 
تأكيد كرد: آمريكا هميشه سعى دارد گروهك تروريستى 
داعش را به مرزهاى ما نزديك كند كه ما به فضل الهى و 
رهبرى فرماندهى معظم كل قوا و تالش نيروهاى مسلح 

و بسيج هرگونه تجاوزى را در نطفه خفه مى كنيم. 

آمريكا با سابقه200سال مى خواهد اراده 
اش را به ايران 5 هزار ساله تحميل كند 

 رئيس جمهور قرقيزستان با اشاره به تعطيل كردن پايگاه 
نظامى آمريكا در منطقه ِمناس و لغو قرارداد همكارى با 
آن كشور، گفت: هيچ كشورى در دنيا حق ندارد عليه 
ديگر كشورها تحريم هاى ظالمانه وضع كند. آلماس بيگ 
آتامبايف افزود: آمريكا با سابقه  حدود 200 ساله مى خواهد 
اراده خود را به كشورى مثل ايران با سابقه تمدن و تاريخ 

پنج هزار ساله تحميل كند كه اين امكان ندارد.

واكنش بشار اسد به مرگ كودك سوري 

 «بشار اسد» رئيس جمهور سوريه با ابراز ناراحتي نسبت 
در  به مرگ «آيالن كردي» كودك سه ساله سوري 
سواحل مديترانه تاكيد كرد كه مرگ اين كودك عزم 

كشورش را براي مبارزه با تروريسم افزايش مي دهد. 

اساس سياست خارجى ايران افزايش 
پيوند بين كشورهاى برادر اسالمى است 

 حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب با تأكيد 
بر ضرورت تقويت هر چه بيشتر روابط دو جانبه ميان 
اساس  كردند:  تصريح  مسلمان،  و  برادر  كشورهاى 
سياست خارجى ايران افزايش ارتباطات و پيوندهاى همه 

جانبه و مستحكم بين كشورهاى برادر اسالمى است. 

 دور زدن  مجلس تخريب  روال  قانونى است
 نجابت يك عضو كميسيون ويژه برجام گفت: همه 
به  بايد تصميمى گرفته شود كه  دارند كه  نظر  اتفاق 
صالح مردم و كشور باشد و در اين مسير هرگونه تصميم 
يك طرفه و تاكيد بر اين مسئله كه ما خود صالح مردم 
را مى دانيم؛ روال قانونى در كشور را زير سوال مى برد.

تشبيه ابتكار به اميرالمومنين عليه السالم 
از سوى همسرش!  

  محمد هاشمى همسر معصومه ابتكار در مصاحبه اى 
در مورد علت هجمه ها به همسرش تعابير جالب و البته 
عجيبى در مورد رئيس سازمان محيط زيست به كار برد. وى 
با مقايسه همسرش با اميرالمومنين(!) گفت: تعبيرى شهيد 
مطهرى دارد كه مى گويد اگر همه موافق اميرالمومنين 

بودند كه بايد در حقانيت ايشان شك مى كرديم.

هشدار تند وزارت خارجه به عربستان 

 مرضيه افخم سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش 
به اظهارات اخير وزير خارجه سعودى گفت:همسايگان 
ما به جاى اين گونه سخنان بايد به سياست هايى كه 

منطقه را به آتش كشيده خاتمه دهند. 

زيباكالم: توافق وين يعنى آغاز
 پايان شعار مرگ بر آمريكا

 زيباكالم گفت: توافق وين يعنى آغاز پايان شعار مرگ بر 
آمريكا در ايران كه البته من اين حرف را در گذشته هم 
بيان كرده ام و هم اكنون تبديل به صحت سخنان گذشته 
من شده است. وى افزود: ايران هم اكنون بر روى مسير 
 و ريل دور شدن از مرگ بر آمريكا قرار گرفته است.

 
پرداخت خسارت بازداشت هاى اشتباهى 

 انصارى معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور، 
گفت: براساس ماده 259 قانون آيين دادرسى كيفرى 
جديد جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتى 
كه بازداشت بر اساس اعالم مغرضانه، شهادت كذب و 

يا كوتاهى قضايى باشد، دولت بايد خسارت دهد.

 7 شركت دالالن دكل گم شده درليست سياه
به 2 دالل  متعلق  ورود 7 شركت  از  آگاه  مقام   يك 
مشهور و شناخته شده دكل 87 ميليون دالرى به ليست 

سياه وزارت نفت خبر داد.

نقض قطعنامه موجب بازگشت تحريم ها نخواهد شد 

سخنگوى كميسيون ويژه بررسى برجام مجلس گفت عراقچى 
عضو ارشد تيم مذاكره كننده در جلسه اين كميسيون تاكيد كرد 
كه نقض قطعنامه موجب بازگشت تحريم ها نخواهد شد. نقوى 
حسينى افزود: عراقچى در ادامه به نقش مجلس اشاره كرد و 
گفت بر اين باور است كه مجلس به برجام اگر به عنوان يك 
معاهده نگاه نكند، نقش قوى ترى را ايفا خواهد كرد چون وقتى كه معاهده سند و به 

تصويب مجلس برسد، قانون مى شود و خودمان را به دست خودمان ملزوم كرده ايم.

تبليغ پفك مى كنند اما به بعيدى نژاد وقت نمى دهند

عضو فراكسيون رهروان واليت مى گويد: اينكه رسانه ملى 
بازى  مردم  احساسات  با  خاص  جناح  يك  به  دادن  بها   با 
در  پيرمؤذن  الدين  كمال  نيست.  اى  تازه  اتفاق  كند،  مى 
خصوص اقدام صداوسيما در حذف حميد بعيدى نژاد از برنامه 
گفتگوى ويژه خبرى اظهار كرد: صداو سيما دنبال تبليغ پفك 
نمكى و تبليغ پديده است كه آثار زيان بار آن گريبان سهامداران كثير كم توانش را 

گرفته است اما به آقاى بعيدى نژاد وقت نمى دهند.

محسن رضايى: رهبر انقالب پشت صحنه مذاكرات را به مردم نشان دهند

برجام تعهد ايجاد نكند،  خاصيتى ندارد
 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
پاسخ به اينكه اگر شوراى عالى امنيت ملى 
برجام را تصويب و مجلس آن را رد كند چه 
بايد كرد، گفت: در قانون اساسى هرگز به بن 
بست نخواهيم رسيد، چرا كه در آن تصريح 
شده اگر مسئله اى براى نظام به معضل 
تبديل شود، مقام رهبرى مى تواند با لحاظ 
تشخيص  مجمع  به  ارجاع  با  مصلحت ها 
را حل كند. محسن رضايى  مصلحت آن 
تعهد  ايجاد  برجام  اگر  كرد:   خاطرنشان 
نمى كند كه اساسا هيچ خاصيتى نخواهد 
داشت، اما اگر تعهد ايجاد مى كند مشمول 
اصل 77 شده و هر اسمى هم كه داشته 

باشد بايد به مجلس ارجاع داده شود.

رد برجام در آمريكا، حيثيت
 آنها را مخدوش خواهد كرد

در  برجام  رد  عواقب  تبيين  در  رضايى   
در  كرد:  اذعان  كشور  اين  براى  آمريكا 
كه  آمريكا،  سوى  از  توافق  رد  صورت 
حاصل گفتگوهاى قدرتهاى جهانى است، 
ساماندهى  براى  آمريكا  جهانى  حيثيت 
ساير مذاكرات جهانى مخدوش خواهد شد 
و اعتبار جهانى اين كشور از بين مى رود.  

 لغو تمام تحريم ها محتمل نيست

رضايى لغو تمام تحريم ها را به دليل بى 
اعتمادى دو طرف نسبت به هم محتمل 
ندانست و ادامه داد: از نظر سياسى شرايط 
هر دو طرف مساوى است يعنى ايران در 

صورت بدعهدى آمريكا به كار خود ادامه 
مى دهد و آمريكا هم در صورت نقض برجام 

از سوى ايران تحريم ها را برمى گرداند. 

گزينه نظامى جز شعار غيرقابل 
عمل و كاريكاتور چيزى نيست

 رضايى ادامه داد: مسئله ديگر اين است كه 
آنها مى دانند كه اگر وارد جنگ جديد در 
خاورميانه شوند نه تنها آسيب مى بينند بلكه 
ايران ممكن است دست به اقداماتى جديد 
و غيرقابل تصور براى آنها بزند. كما اينكه 
وقتى عراق به ما حمله كرد ما فقط او را تا 

مرز بين المللى كه تعقيب نكرديم، ما از مرز 
هم عبور كرديم. چرا؟ چون درسى به عراق 
بدهيم كه هيچ كشورى ديگر جرات حمله به 
ايران را نداشته باشد و امنيت براى مردممان 

بياوريم. اين كه آمريكايى ها مى  گويند گزينه 
نظامى روى ميز است جز شعار غيرقابل عمل 
داخلى  نيست. مصرف  كاريكاتور چيزى  و 
دارد. مردم خود را دارند فريب مى دهند كه 

ما در مقابل ايران توانايى داريم.

دكترين آمريكا در منطقه،  
زمين زدن اسالم است

انتقاد خود به   محسن رضايى در تكميل 
دنيا  كشورهاى  با  آمريكا  رابطه  دكترين 
اشاره كرد و ادامه داد: در دكترين سياسى 
آوردن  بدست  و  اسالم  زدن  زمين  آمريكا 

انرژى منطقه دو ويژگى اساسى است كه 
منبعث از اين ديدگاه، حتى در قبل از انقالب 
اى  دوستى  برخالف  ها  آمريكايى   هم 
كه با رژيم شاه داشتند روى خوش به ملت 
ايران نشان ندادند و دوستى نكردند. البته ما 
طرفدار جنگ با آمريكا نيستيم اما معتقدم 
تهديد  اگر  و  بزنيم  لبخند  زدند  لبخند  اگر 

كردند سيلى محكمى به آنها بزنيم.

 اگر جاى ظريف و روحانى  بودم ...

فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره نحوه 
تعامل با آمريكا پس از تدوين برجام گفت: 
اگر من جاى آقاى روحانى و ظريف بودم 
پس از تدوين برجام نشست خبرى جهانى 
تشكيل مى دادم و با دعوت از فرماندهان 
از  يكى  و  آقازاده  آقاى  و  ارتش  و  سپاه 
تجليل  ضمن  اى  هسته  خانواده  شهداى 
را  اين عزيزان، دستاوردهاى هسته اى  از 
مرهون اقتدار نيروهاى مسلح و جانفشانى 
شهداى هسته اى معرفى مى كردم. وى 
افزود: از رهبر بزرگوار خواهش داريم با اينكه 
دوازده  هدايت  در  خيلى  ايشان  دانيم  مى 
ساله مذاكرات اذيت شدند و اگر ملت از زبان 
ايشان بشنوند و پشت صحنه ها را نشان 
دهند خيلى خوب است، اينكه مردم بدانند در 
 پشت صحنه با چه ظرافتى و چه دلسوزى اى 

اين كار بزرگ پيش رفته است.

افتتاح نمايشگاه توانمندى هاى بخش تعاون خراسان جنوبى  عكس: صالحى مقدمعكس روز 
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به اطالع كليه مديران مراكز تخصصي طب كار ، شركت ها و افراد مجاز  ارائه دهنده خدمات طب كار كه 
 داراي مجوز فعاليت معتبر در زمينه معاينات سالمت شغلي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
مي باشند، مي رساند: در راستاي اجراي طرح صحت و سالمت رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي 

 فراخوان همكاري معاينات سالمت شغلي رانندگان در سال 94 در سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 
از طريق  94/7/1 و صرفا  تاريخ  تا  متقاضيان مهلت دارند  كليه  لذا  منتشر گرديده است.   ( www.RMTO.ir ) نشاني  به 

پست پيشتاز نسبت به ارسال مدارك مورد نياز اقدام نمايند. 
ضمنا متقاضيان مي توانند در صورت هرگونه ابهام به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان مراجعه و يا تماس حاصل 

نمايند. 

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان جنوبي

اطالعيه تمديد مهلت ثبت نام داوطلبان عضويت 
در هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان

انتخابات  نظارت  دستگاه  رئيس   1394/6/15 مورخ   32479/430 شماره  ابالغيه  و  قبلى  هاى  اطالعيه  پيرو 
نظام مهندسى ساختمان كشور ، مهلت ثبت نام مجدد داوطلبان عضويت در هيئت مديره سازمان نظام 
مهندسى ساختمان استان از تاريخ 1394/6/16 لغايت 1394/6/18 به مدت سه روز تمديد مى گردد. لذا از 
كليه داوطلبان واجد شرايط  دعوت مى شود در جهت ثبت نام و تكميل مدارك به دبيرخانه هيئت اجرايى 

مستقر در سازمان نظام مهندسى ساختمان استان مراجعه نمايند.

هيئت اجرايى پنجمين دوره استانى انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى


