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صدور احكام جديد براى استخدام 
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان   

براي  جديد  احکام  از صدور  پرورش  و  آموزش  وزير 
به  استخدام دانشجويان دانشگاه فرهنگيان خبر داد. 
گزارش ايسنا، علي اصغر فاني گفت: براي استخدام 
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان با سازمان مديريت و 
برنامه ريزي هماهنگي هاي الزم صورت گرفته و در 
تر  سريع  چه  هر  شاءا...  ان  تا  هستيم  پيگيري  حال 
احکام جديد را صادر کنيم و رديف استخدامي براي 

دانشجويان اين دانشگاه تعريف کنيم. 

 برقرارى مستمرى بازماندگان حجاج
   بيمه شده در اسرع وقت 

نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با 
ايسنا، با اشاره به فاجعه منا و درگذشت شماري از حجاج 
ايراني تاکيد کرد که شعب سازمان تامين اجتماعي در 
بازماندگان  مستمري  برقراري  به  نسبت  وقت  اسرع 

حجاج بيمه شده اين سازمان اقدام مي کنند.  

افزايش صادرات زعفران  
ميري نايب رئيس شوراي ملي زعفران در گفتگو با 
تا  ابتداي سال  از  مهر، گفت: صادرات طالي سرخ 
پايان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، 

يک درصد افزايش يافته است.

نرخ سود بانكى به طور منطقى كاهش يابد

وزير اقتصاد باال بودن نرخ سود بانکي و کمبود منابع قابل 
وام دهي را دو پديده متظاهر در تنگناي اعتباري دانست 
و گفت: نرخ سود بانکي به طور منطقي بايد کاهش پيدا 
کند.به گزارش فارس، طيب نيا بر فروش امالک مازاد 
بانک ها، پيگيري وصول مطالبات معوق به شکل منطقي و 

بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانکي تاکيد کرد.

دو ميراث استانى در نوبت ثبت جهانى
صفحه ٧

ظريف ، وزير امور خارجه : 

 حادثه منا را از بُعد سياسى
 و حقوقى پيگيرى مى كنيم

وزير خارجه تأكيد كرد: هر آنچه الزم باشد، حادثه منا را 
از جهت حقوقى و سياسى پيگيرى جدى خواهيم كرد...

سردار نقدى در مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) : 

 آمريكا نخ تسبيح تمام دولت هاى 

شيطانى براى مبارزه با ايران است
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه آمريكا ...

به گزارش خبرنگار ما ، ابوالفضل نوفرستى ، مدير حج و زيارت استان در خصوص آخرين وضعيت حجاج 
استان پس از حادثه منا گفت : آمار جانباختگان از خراسان جنوبى همان دو نفر است و آقاى جهان بين ، 
يك نفر از چهار حاجى كه وضعيتشان پس از حادثه روز عيد قربان مشخص نبود نيز روز گذشته در يكى از 

بيمارستان هاى عربستان كه تحت درمان بوده شناسايى شده است .

آخرين خبر از وضعيت حجاج استان در حادثه منا
8
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ابراز اميدوارى متولى ميراث فرهنگى استان براى ثبت قنات بلده و كوير لوت

خراسان جنوبى ميزبان تور رالى اروپايى مى شود 

مراسم يادبود جانباختگان حادثه منا برگزار شد / صفحه 7

" ن والقلم و ما يسطرون "

آغاز سال تحصيلى كه طليعه آن مقارن است
 با عيد سعيد قربان و هفته دفاع مقدس

فرهيخته خراسان جنوبى  فرهنگيان  و  آموزى  دانش  نشاط  پر  به جامعه  را   
تبريك مى گوييم و اميدواريم اكسير دانايى و توانايى شما معلمان گرانقدر 

نويد بخش فتح قله هاى رفيع كاميابى و سربلندى ايران اسالمى 
در سايه تحوالت دولت تدبير و اميد باشد.

انجمن اسالمى معلمان خراسان جنوبى

آگهــى  استخــدام
شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان

 و شركت دامپرورى كشاورزى ستاره كيان بيرجند

 براى تكميل كادر دامپزشكى خود نياز به 2 نفر دامپزشك دارد

 افراد متقاضى براى ثبت نام رزومه كارى و مدارك خود را به آدرس ايميل 
info@mmkj.ir ارسال و يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى

 3- 32221041 تماس حاصل فرمايند.

جناب آقاى محمدرضا سنايى فر
با نهايت تاثر درگذشت برادر گرامى تان را خدمت شما و آن خاندان محترم 

تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات و براى شما 

و ساير بازماندگان صبر و سالمتى مسئلت داريم.

كاركنان بازرگانى سنايى فر

«هوالباقى»
به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادر عزيزمان 

حاجيه معصومه گنجى  " همسر مرحوم حاج محمد تهورى"
جلسه يادبودى امروز يكشنبه 94/7/5 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود
حضور سروران گرامى موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: تهورى ، گنجى و فاميل وابسته

جناب آقاى دكتر رضا كميلى 
با كمال مسرت، انتصاب بجا و شايسته جناب عالى كه از مديران پرتوان و سرمايه هاى 

ارزشمند استان مى باشيد را به عنوان

 رئيس شوراى نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى 

تبريك و تهنيت عرض نموده، از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از 

شور و نشاط و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت دارد.

هيئت مديره و مديرعامل اتحاديه مرغداران ماكيان شرق

جناب آقاى سلطانى فر
مديرعامل محترم تعاونى مسكن مركز آموزش 04 بيرجند

جناب آقاى مهندس ناصرى    مشاور فنى محترم تعاونى
رئيس و اعضاى محترم هيئت مديره تعاونى

عرض تبريك و خداقوت ما را بابت شايستگى آن مجموعه در انتخاب به عنوان 
شركت تعاونى برتر ملى و استانى در سال 1393 

پذيرا باشيد، حسن مديريت و درايت شما شايسته تحسين است.

گروه شركت هاى ساختمانى ارسن - شيرمهنجى

جناب آقاى دكتر محمد حسن سيارى
رئيس محترم دانشكده كشاورزى دانشگاه بيرجند

ارتقاى مرتبه علمى جناب عالى را به دانشيارى
 تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاريم.

اسالمى ، بهدانى ، پارسا ، جامى االحمدى ، زمانى ، محمودى

پدر و مادر مهربانم
هيچ بارانى رد پاى خوبان را از 

كوچه خاطرات مان نخواهد شست

اى كاش رفتن تان را بازگشتى 

و فراغ تان را صبرى و درياى 

دردمان را مرهمى بود.

 با ذكر فاتحه اى ياد و 

خانواده ناصرى فورگخاطره شان را گرامى مى داريم.

به مناسبت سومين روز درگذشت

 شادروان سيد ابراهيم موسوى 
جلسه بزرگداشتى امروز يكشنبه 94/7/5 از ساعت 15 الى 16 

در محل حسينيه روستاى پسوچ برگزار مى شود، تشريف فرمايى 
شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر 

بازماندگان داغدار مى گردد.

خانواده هاى: موسوى ، خزيمه نژاد

براى اولين بار در خراسان جنوبى
انواع كاغذ ديوارى هاى سه بعدى ، پوستر و كاغذ با طرح دلخواه شما
انواع آلبوم هاى سه بعدى ، معمولى، مدرن، كالسيك و آلبوم تخصصى 

كودك و نوجوان با طرح هاى زيبا و متنوع
كفپوش و لمينت با طرح هاى جديد و بى نظير

و به زودى كفپوش هاى سه بعدى با قابليت چاپ طرح دلخواه شما
و در آينده اى نزديك ...

با ما به روز باشيد و خاص بودن را تجربه كنيد

تزئينات و گالرى رهـام
 بيرجند – حدفاصل ميدان جماران و خيابان توحيد 

جنب آژانس درخشان      32323303- 09153624510

جناب آقاى المعى
مديركل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبى 

و همكاران محترم فرهنگى سطح استان 

فرا رسيدن ماه مهر و آغاز بهار تعليم و تربيت
 كه مقارن با اعياد سعيد قربان و غدير و هفته دفاع مقدس

 گرديده را خدمت جناب عالى و كليه دست اندركاران تعليم و تربيت تبريك عرض مى نماييم.

هيئت مديره شركت تعاونى بهار فرهنگيان

حادثه تلخ و تاسف بار سرزمين منا 
 كه درگذشت خيل عظيمى از حجاج بيت ا... الحرام و آسيب بسيارى ديگر

 از ميهمانان حريم الهى در روز عيد عزيز و عظيم قربان را سبب شد
 موجبات حزن و اندوه را در ميان تمام مسلمين جهان فراهم آورد

شوراى اسالمى استان خراسان جنوبى
 ضمن تسليت اين مصيبت بزرگ به هموطنان و به ويژه خانواده هاى معظم قربانيان

 از خداوند متعال علو درجات براى درگذشتگان ، صبر جزيل براى بازماندگان 
و شفاى عاجل براى مجروحين حادثه مسئلت دارد.

شوراى اسالمى استان خراسان جنوبى



2
يكشنبه*5 مهر 1394*شماره 3328 

 پول هاى بلوكه شده تا ژانويه آزاد مى شود 
انتظار دارد حدود ٢٩  ايران  غالمعلي کامياب گفت: 
ميليارد دالر پول بلوکه شده تا ژانويه سال ٢٠١٦ آزاد 
شده و به بانک مرکزي برگردانده شود. به گزارش 
شدن  آزاد  گفت:  مرکزي  بانک  ارزي  معاون  ايسنا، 
پولهاي بلوکه شده حول و حوش مدت مذکور خواهد 
بود.وي گفت: اين پولها در حال حاضر در کشورهاي 
 ٢٩ از  است  ممکن  و  مي شوند  نگهداري  مختلفي 
دارايي هاي  گفته وي،  به  باشند.  بيشتر  ميليارد دالر 
بلوکه شده شامل ٢٣ ميليارد دالر ارز خارجي متعلق 
دولت  پول  دالر  ميليارد  شش  و  مرکزي  بانک  به 

است، اما ايران در خارج از کشور ذخاير طال ندارد. 

پرونده 12 شركت آب معدنى در اختيار 
سازمان غذا و دارو قرار گرفت

آشاميدني سازمان  و  مواد غذايي  بر  نظارت  مديرکل 
غذا و دارو گفت: پرونده حدود ١٢ شرکت آب معدني 
در اختيار اداره کل نظارت بر فرآورده هاي غذايي و 
آشاميدني سازمان غذا و دارو به عنوان ناظر تخصصي 
ايرنا،  گزارش  به  است.  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت 
بهروز جنت افزود: در صورت تاييد اصالحات از سوي 
درمورد  نظارتي  و  موارد حقوقي  ساير  اداره کل،  اين 
اين پرونده ها پيگيري خواهد شد.وي درباره آلودگي 
آب معدني دماوند و ديگر برندهاي موجود در سطح 
بازار تصريح کرد: مشکالت موجود در آب معدني هاي 
دماوند مسبوق به سابقه بوده و چشمه آب معدني اين 
شرکت نيز در گذشته توقيف شده بود.وي تاکيد کرد: 
اکنون خط توليد شرکت هاي متخلف متوقف و اجناس 

آنها از سطح بازار جمع آوري شده است.

پرداخت دستى حقوق قانونى شد 

 به تازگي از سوي وزارت کار ابالغيه اي به مديران 
در  که  شد  ابالغ  وزارتخانه  اين  هاي  استان  کل 
از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واريز  بخشي 
تاکيد  توافقي  به صورت  بانکي  به حساب  ها  حقوق 
شده است.به گزارش بولتن نيوز، با اين وجود، تالش 
کار  وزارت  و  نرسيد  جايي  به  کارگري  نمايندگان 
درباره  توافق  لفظ  از  ها،  استان  به  خود  ابالغيه  در 
کار سخن  نيروي  به حساب  و دستمزد  واريز حقوق 
و  کار  بازار  فعلي  روند  ادامه  معناي  به  که   گفت 

بي نتيجه ماندن خواسته کارگران در اينباره است.

زمزمه حذف مصوبه افزايش 20 هزار 
تومانى حق مسكن كارگران

مجمع  مديره  هيئت  عضو  راهداري زاده  محمدرضا 
عالي کارگران در گفتگو با فارس، با اعالم اين خبر 
که زمزمه هايي مبني بر حذف مصوبه افزايش ٢٠هزار 
گفت:  مي شود،  شنيده  کارگران  مسکن  حق  توماني 
اين در حالي است که مصوبه هيچ گونه بار تورمي در 

جامعه نخواهد داشت.

امروز ٥ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٣ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢٧ سپتامبر ٢٠١٥

اشغال قصر شيرين، غرب دزفول و مناطق اطراف 
توسط دشمن بعثي در آغاز جنگ (١٣٥٩ ش).

آغاز عمليات بزرگ ثامن االئمه 
و شكست حصر آبادان (١٣٦٠ ش)

به فرمان امام خميني(ره)، رزمندگان دلير اسالم، 
در عملياتي سريع و هماهنگ عليه مواضع ارتش 
اشغالگر عراق، موفق به شكستن حلقه محاصره 
جنگ  ابتداي  از  شهر  اين  شدند.  آبادان  شهر 
در محاصره  به مدت حدود يك سال،  تحميلي 
وجود  خاطر  به  و  بود  عراق  نظامي  نيروهاي 
استحكامات متعدد دشمن، شكست محاصره آن 
بسيار دشوار به نظر مي رسيد. اما رزمندگان اسالم 
با رشادت، اين محاصره  در عمليات ثامن االئمه 
در  را  خود  بزرگ  پيروزي  اولين  و  شكستند  را 
جنگ به ثبت رساندند. عمليات بزرگ ثامن االئمه 
در  قريب»  فتٌح  و  ا...  من  «نصُر  نوراني  رمز  با 
جبهه جنوب و شمال آبادان در شرق رود كارون 
در وسعت ١٥٠ كيلومتر مربع از ٥ مهر ١٣٦٠، با 
هدف شكست حصر آبادان و با همكاري ارتش 

و سپاه انجام شد.

روز جهاني جهانگردي (برابر با ٢٧ سپتامبر).
ايران  سينماي  پدربزرگ  بسيم،  محرم  درگذشت 

(١٣٩٢ش).
رحلت رجال نامدار و محّدث شهير شيعه آيت ا... 

«آقا بزرگ تهراني» (١٣٨٩ ق).
انعقاد دومين پيمان اهل يثرب معروف به َعَقبه دوم 

با پيامبر در مكه (١٣ بعثت).
رحلت عالم مجاهد و مجتهد مبارز آيت ا... «ميرزا 

محمدتقي حائري شيرازي» (١٣٣٨ ق).
در  شوروي  نظاميان  عليه  آلمان  ارتش  پيروزي 

جريان جنگ جهاني دوم (١٩٤١م).
كشور  پايتخت  عنوان  به  «پكن»  شهر  انتخاب 

جمهوري خلق چين (١٩٤٩م).
انگلستان  در  جهان  راه  آهن  اولين  كار  به  آغاز 

(١٨٢٥م).
امپراتور معروف  آغاز سلطنت رسمي «پتر كبير» 

روسيه (١٦٨٩م).
امضاي قرارداد «پوالدين» ميان دولت  هاي متحد 

در جريان جنگ جهاني دوم (١٩٤٠م).

انتقاد رنو از خدمات ايران خودرو و سايپا 
 

نماينده شرکت رنو در حالي انتقاداتي را به سيستم 
خدمات پس از فروش دو شرکت ايران خودرو و سايپا 
وارد کرده که مصرف کنندگان ايراني نيز از وضعيت 
خدمات پس از فروش خودرو در ايران ناراضي هستند. 
به گزارش ايسنا، مشکالت موجود در شبکه خدمات 
پس از فروش خودرو در ايران در کنار کيفيت محصوالت توليدي، نماينده 
شرکت رنو در ايران را نيز به انتقاد علني و صريح از وضعيت خدمات پس 
از فروش ارائه شده از سوي دو خودروساز بزرگ داخلي وا داشته است. اين 
وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از 
کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي بهبود 

کيفيت خودروهاي توليدي شده است. 

قيمت مسكن باال نمى رود 

يک کارشناس مي گويد: بخش مسکن طي يک سال 
آينده وارد رونق مي شود اما چون فعاالن اين بخش 
نقدينگي چنداني در دست ندارند و نمي توانند در آينده  
نزديک به ساخت و ساز جديد اقدام کنند فعال با افزايش 
قيمت مواجه نخواهيم بود.شهرياري شقاقي در گفتگو 
با ايسنا، اظهار کرد: طي سال هاي اخير همواره شاهد رکود و رونق در بخش 
مسکن بوده ايم که رونق همواره با افزايش قيمت مواجه بوده اما اين بار رونق 
مسکن با جهش قيمت همراه نخواهد شد؛ چراکه هم اکنون با توجه به تعداد 
زياد خانه هاي خالي نوساز، نقدينگي فعاالن بخش ساخت و ساز آن قدرها نيست 
که بخواهند به توليد انبوه بپردازند. وي افزود: فعال اقشار نيازمند مسکن وارد 
مي شوند و در فاز بعد شاهد ورود سرمايه هاي کالن به اين بخش خواهيم بود. 

  پليس راه: نرخ جريمه هاى رانندگى افزايش مى يابد 

رئيس پليس راه کشور گفت: به منظور افزايش 
بازدارندگي جرايم رانندگي درصدد افزايش مبلغ 
اين جريمه ها هستيم. به گزارش ايرنا، سرهنگ 
حسين حميدي افزود: در قانون جديد راهنمايي 
که  شده  تصويب   ،٩٠ سال  مصوب  رانندگي   و 
وي  کند.  تغيير  بار  يک  سال  سه  هر  ها  جريمه  تورم  نرخ  اساس  بر 
گفت: تاکنون اين موضوع محقق نشده است و پيگيري هايي صورت 
داشته  بيشتري  بازدارندگي  جرايم  و  شود  ابالغ  و  مصوب  تا  گرفته 
وجود  با  نيز  راه  پليس  تابستانه  در طرح  کرد:  خاطرنشان  باشند. وي 
جاني  تلفات  کاهش  شاهد  کشور،  محورهاي  اکثر  در  تردد  افزايش 

حوادث رانندگي بوده ايم. 

سال،  پايان  تا  ايراني  ميليون   ۶ نقدي  يارانه  حذف  با   
ميليارد   ۲۷۶ و  هزار   ۳ معادل  ساليانه اي  درآمد  دولت 
کارشناسان  اساس  براين  کرد،  خواهد  کسب  تومان 
اين  کرد  هزينه  محل  دولت  که  هستند  اين  خواستار 

درآمد را اعالم کند.
محفلي  هر  در  همواره  روزها  اين  مهر،  گزارش  به   
و  شود  مي  مطرح  نقدي  هاي  يارانه  حذف  موضوع 
از  و  است  يافته  افزايش  باره  اين  در  اظهارنظرها 
و  مديران  و  کارشناسان  تا  مردم  مختلف  طيف هاي 
يارانه  پرداخت  ادامه  يا  حذف  به  نسبت  دولتمردان 
برنامه  ادامه  با  حال  کنند.  مي  اظهارنظر  نقدي  هاي 
سوال  اين  نقدي  هاي  يارانه  حذف  براي  دولت 

برنامه  اجراي  از  پيش  دولت  آيا  که  شود  مي  مطرح 
آنها  سهم  است  قرار  که  افراد  از  برخي  يارانه  حذف 
زمينه  شود،  کشور  اقتصادي  اوضاع  بهبود  نصيب 
هايي  برنامه  چه  آنها  يارانه  حذف  با  و  کرده  سازي 
شدگان  حذف  سهم  اصل  در  و  دارد  کار  دستور  در 
شد؟  خواهد  هدايت  اقتصاد  از  بخش  کدام  به 
يارانه  شده  حذف  سهم  با  که  دارد  قصد  دولت   آيا 
را  دولتي  هاي  دستگاه  از  برخي  بودجه  ها،  برخي 
توليدي  و  اي  توسعه  هاي  برنامه  يا  نمايد؟  پرداخت 
سواالت  اين  تمامي  کرد؟.   خواهد  اجرايي  آنها  با  را 
علي  اعالم  اساس  بر  که  شود  مي  مطرح  حالي  در 
تا  دولت  اجتماعي،  رفاه  و  تعاون  کار،  وزير  ربيعي 

از  نفر  ميليون   ۲ نقدي  يارانه  امسال  مردادماه   پايان 
طبق  همچنين  است.  کرده  حذف  را  بگيران  يارانه 
اجتماعي،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مقام  قائم  اعالم 
قرار است تا پايان سال يارانه حدود ۶ ميليون نفر حذف 
 شود. براين اساس با قطع يارانه نقدي ۲ ميليون نفر از 
پايان مردادماه، دولت درآمدي بيش  تا  بگيران  يارانه 
۹۰ ميليارد تومان در ماه و بيش از يکهزار ميليارد  از 
تومان در سال از اين محل کسب مي کند. به عالوه 
با حذف اسامي ۶ ميليون نفر تا پايان امسال از ليست 
 ۲۷۳ از  بيش  بر  بالغ  درآمدي  دولت  بگيران،  يارانه 
۳ هزار و  از  ميليارد تومان به صورت ماهيانه و بيش 

در سال کسب خواهد کرد. تومان  ميليارد   ۲۷۶

   دولت با اعتبارحذف شدگان يارانه نقدى چه مى كند؟

بازار خودرو در حالي همچنان در رکود است که 
شوراي رقابت به عنوان متولي قيمت گذاري 
جديد  اعضاي  معرفي  عدم  دليل  به  خودرو 
سه ماه است که در تعطيلي به سر مي برد. 
رقابت حدود  نيوز، شوراي  بولتن  گزارش  به 
سه ماهي است که نخستين دوره فعاليت ٦ 
ساله خود را  پشت سر گذاشته و براي برگزاري 
جديد  اعضاي  معرفي  منتظر  جديد  جلسات 

است. اما تاکنون معرفي اعضا انجام نشده و 
برگزاري جلسات  براي عدم  عاملي  امر  اين 
شوراي رقابت شده است. اين روزها شوراي 
رقابت در حالي به دليل معرفي نشدن اعضاي 
جديد تشکيل جلسه نمي دهد که بازار خودرو 
کمتر  و  داشته  قرار  بالتکليفي  در  همچنان 
به  مردم  شود.  مي  ديده  آن  در  خريداري 
اميد ارزاني خودرو تمايلي به خريد ندارند اما 

خودروسازان با اصرار بر عدم ارزاني خودرو، حتي 
معتقدند نهادهاي توليد افزايش يافته و شوراي 
رقابت بايد درخواست هاي ما مبني بر افزايش 
قيمت خودرو را در دستور کار خود قرار دهد. از 
 آن طرف وزارت صنعت و به ويژه نعمت زاده 
و  نبوده  انحصاري  خودرو  بازار  است  معتقد 
شوراي رقابت نبايد قيمت گذاري آن را انجام 
با  ماه پيش  به همين منظور حدود ٨  دهد. 

ارسال نامه اي به شوراي اقتصاد خواستار غير 
انحصاري بودن بازار خودرو شد. هر چند هنوز 
اقتصاد پاسخي به درخواست وزارت  شوراي 
صنعت نداده است اما بالتکليفي چند ماهه 
جلسات شوراي رقابت اين احتمال را به وجود 
 مي آورد که شايد در آينده مرجع قيمت گذراي 
اين  متولي  ديگري  دستگاه  و  تغيير  خودرو 

موضوع خواهد شد.

بازار خودرو چشم انتظار تكميل شوراى رقابت

تقويم مناسبت هاى  روز

مرکز آمار ايران نرخ تورم شهريورماه را ۱۳.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۱.۶ درصد اعالم کرد.به گزارش مهر، شاخص کل (بر 
مبناي ۱۰۰=۱۳۹۰) در شهريور ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۶.۸ را نشان مي دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزايش داشته است. 
افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۶ درصد مي باشد. 

گزارش مركز آمار از نرخ تورم شهريور

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 

محل ثبت نام:
بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 

آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول "

چون در پرونده 1979/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى بهروز بهدانى به پرداخت مبلغ 426/710/471 ريال در 
حق محكوم له آقاى ابوالقاسم يعقوب پور و با توجه به توقيف پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 1509 اصلى بخش 2 

بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه هيئت كارشناسى پالك مذكور واقع در روستاى حاجى آباد قسمت شمالى چاه آب و در 
حوزه استحفاظى شهرستان و خارج از محدوده خدمات شهرى مى باشد و با كاربرى زراعى ديمه زار و به متراژ 2000 متر مربع به 
صورت مشاع از 103078/9 مترمربع است و با توجه به موارد فوق هر مترمربع به مبلغ 170/000 ريال ارزيابى مى گردد و قيمت 
كل 2000 متر به مبلغ 340/000/000 ريال كارشناسى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/7/18 از ساعت 
9 الى 10 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

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه خانم ها شهين هدايتى و غزاله حكمت به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى 
كتبى خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است به ترتيب سند مالكيت 

دودانگ مشاع از ششدانگ و چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك 750 فرعى از شماره 1218- اصلى واقع در بخش 2 شهرستان 
بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلوم مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد اسناد مالكيت ذيل ثبت هاى 
68463 و 86411 صفحات 67 و 160 دفاتر امالك جلد 471 و 540  به ترتيب به نام هاى شهين هدايتى و غزاله حكمت ثبت و 
سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر سند رسمى شماره 2062 و 2063 - 89/10/14 دفترخانه 1179 تهران در رهن شركت 
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكى ايران خودرو مى باشد كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد عليهذا مراتب تا چنانچه كسى 
مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده مراتب را به اين اداره اعالم فرمايند و اال بعد از مدت 10 روز بعد 

از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.
 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه خانم ها شهين هدايتى و غزاله حكمت به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى 
خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت دودانگ مشاع از 

ششدانگ و چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك 759 فرعى از 752 فرعى از شماره 1218- اصلى واقع در بخش دو شهرستان بيرجند 
كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلوم مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد اسناد مالكيت ذيل ثبت هاى 60533 و 
 89600 صفحات 191 و 99 دفتر امالك جلد 565 به نام شهين هدايتى و غزاله حكمت ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده
برابر اسناد رسمى شماره 7135 -90/6/23 دفترخانه 1134 تهران در رهن شركت آسان موتور مى باشد كه دفتر امالك بيش از اين 
حكايتى ندارد عليهذا مراتب تا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده مراتب را  به اين اداره 

اعالم فرمايند و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.

 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

تمديد مهلت استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى 

شهرستان بيرجند  (سهامى خاص به شماره ثبت 4740)

بدينوسيله پيرو آگهى تمديد پذيره نويسى افزايش سرمايه منتشر در روزنامه آواى خراسان جنوبى مورخ 94/6/14 و 
مهلت تعيين شده تا تاريخ 94/7/5، نظر به درخواست متقاضيان و به منظور تامين حقوق كامل ايشان كه موفق به 
استفاده از حق تقدم خريد سهام موضوع افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/5/26 شركت 
نگرديده اند ، به اطالع كليه تشكل ها ، بهره برداران روستايى و مستقل بخش كشاورزى شهرستان بيرجند واجد شرايط 
مى رساند بر اساس مصوبه هيئت مديره مورخ 94/7/1 مهلت استفاده از حق تقدم مذكور تا پايان وقت ادارى 

چهارشنبه 94/7/15 تمديد گرديده است.
بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقى مانده را به سهامداران فعلى واگذار نمايد.

ضمنا متذكر مى شود افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد تا سقف 17/800/000/000ريال (منقسم به 
1/780/000 سهم 10/000 ريالى) با رعايت سلب حق تقدم صاحبان فعلى سهام به شرح ذيل اقدام نمايد.

1- تعداد سهام ارائه شده در اين مرحله: 1060420 سهم
2- نوع سهام: عادى و با نام

نكات مهم:
ارسال فيش واريزى به صورت نمابر و تحويل اصل آن به صندوق ضرورى است.

صندوق تا قبل از اتمام مراحل ثبتى افزايش سرمايه هيچگونه تعهدى نسبت به پرداخت تسهيالت به سهامداران جديد 
نخواهد داشت.

آدرس شركت: بيرجند- خيابان شهيد بهشتى- نبش شيرين غربى- پالك 141 – طبقه اول- واحد دوم

هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند
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آگهى تغييرات موسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) قهستان
 به شماره ثبت 159 و شناسه ملى 10360050591

به استناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ 94/4/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

ملى  به شماره  نوروزى  آقاى غالمرضا  و  مديره  رئيس هيئت  به سمت  ملى 5239279721  به شماره  توكلى  رضا  آقاى   -1
5239847592 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى على اكبر رضائى به شماره ملى 5239870179 به سمت خزانه دار و عضو 
هيئت مديره و آقايان على اصغر صنعت پيشه به شماره ملى 5239806985 و آقاى محمدعلى ترابى به شماره ملى 5239833893 
و آقاى محمد حسين جعفرى به شماره ملى 5239813183 و آقاى غالمرضا برزگر به شماره ملى 5239824266 به عنوان اعضاى 
اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى على اصغر صنعت پيشه به شماره ملى 5239806985 به عنوان 
مديرعامل موسسه براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى 
آقايان على اصغر صنعت پيشه (مديرعامل) و رضا توكلى (رئيس هيئت مديره) و غالمرضا نوروزى (نايب رئيس هيئت مديره) و مهر 
موسسه معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در 

سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات موسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) قهستان 
به شماره ثبت 159 و شناسه ملى 10360050591

به استناد صورت جلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/4/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- ترازنامه و سود و زيان سال هاى مالى 1392-1393 موسسه مورد تصويب قرار گرفت. 2- آقايان على اصغر صنعت پيشه به شماره 
ملى 5239806985 و آقاى رضا توكلى به شماره ملى 5239279721 و آقاى غالمرضا برزگر به شماره ملى 5239824266 و آقاى 
غالمرضا نوروزى به شماره ملى 5239847592 و آقاى على اكبر رضائى به شماره ملى 5239870179 و آقاى محمدعلى ترابى به 
شماره ملى 5239833893 و آقاى محمد حسين جعفرى به شماره ملى 5239813183 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و آقاى 
محمد حسينى به شماره ملى 5239856771 و آقاى محمد نوزادى به شماره ملى 5239877858 به عنوان اعضاى على البدل هيئت 
مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 3- آقاى رضا حسين زاده به شماره ملى 5239877051 به عنوان بازرس اصلى و آقاى 
محمدرضا محمدزاده به شماره ملى 5239877890 به عنوان بازرس على البدل موسسه براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. با 
ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب مديران، تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز پاركينگ و انبارى- 150 
ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان رفاهى و تفريحى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون
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امالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3



پيام شمااستاندار خراسان جنوبى با خانواده هاى حادثه ديده در منا ديدار كرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 5 مهر 1394* شماره 3328
با سالم. شركت مسكن مهر ... چرا نسبت به 3

اقدام  مسكن  بانك  با  حساب  تسويه  ارايه 
پنج  روزى  اون  خاطر  به  بايد  ما  وام  كه  كنه  نمى 

هزار تومان جريمه بخوره اين انصاف نيست؟
915…122

رياست محترم مخابرات بيرجند: روستاى منظريه 
مشكل  ولى  دارد  فاصله  متر   500 بيرجند  تا 
تلفن دارد چند دفعه درخواست داديم ولى گفتند كه 

خط خالى وجود ندارد تا كى ما بايد منتظر باشيم.
915…184
از مسئولين راهنمايى و رانندگى خواهشمندم تقاطع 
چهار راه مسجد توحيد را خط كشى كنند اصًال 

معلوم نميشه كه چهار راه است!
935…551
در   كه  رواست  آيا  بپرسم  خواستم  مى  باسالم. 
مؤسسه  توسط  بيچاره  مردم  حق  اسالمى  حكومت 
آيا  نباشه.  پاسخگو  كس  هيچ  و  بشه  خورده  ميزان 
مسئوالن از حال و روز اين ملت كه دسترنج خودشان 
با عقل  آيا  اين مؤسسه دادند بى خبرند؟  را تحويل 
جور درمياد كه 14 سال با اين نام و نشان كار 
باشه  داشته  مركزى  بانك  در  سپرده  و  كنه 
بگيره  رو  برتر  كارآفرين  لوح  قبل  دولت  از  و 
موارد  اين  آيا  است!  بوده  غيرمجاز  بگن  بعد  و 
شايسته حكومت اسالميه و جواب اين مردم هميشه 

در صحنه بايد اين باشه؟
915…979
سالم آوا. باتوجه به بازگشايى مدارس و خطر تنفسى 
كودكان و مردم الزم است واقعًا شهردارى بيرجند 
حسابى  دكتر  تقاطع  آسفالت  حال  به  فكرى 
مكان  اين  در  بكند.  مهرشهر  در  سينا  ابن  و 
خودروها از دو خيابان در رفت و آمد هستند و چون 
انتهاى آسفالت مى رسند ترمز مى كشند و گرد  به 
وغبار زيادى بلند مى شود اين در حالى است كه دو 

مدرسه هم در آن نزديكى است. لطفًا پيگير باشيد.
915…548
خائن!  سعود  برآل  خدا  لعنت  سعود،  برآل  مرگ 
واسه  جا  ترين  امن  بايد  كه  وحى  سرزمين 
كشتارگاه  شده  باشه،  حرام  ا...  بيت  حجاج 
كه  بده  رو  سعودخائن  آل  سزاى  خدا  حجاج... 

130خانواده ايرانى رو عزادار كردن...
930…247
ضمن تشكر از اداره آب و فاضالب و شهردارى جهت 
لوله گذارى فاضالب خيابان پرستار، سؤال من اين 

است كه چرا انشعاب خانه ها وصل نمى شود؟
935…146

آواجان لطفًا پيگيرى كن كه چرا شهردارى نسبت 
به ايجاد فضاى سبز حاشيه فلكه دانشگاه آزاد 
واقع در آخر غفارى كه هر سال وعده اجرايش 
منطقه  زيباسازى  هم  تا  كند؟  نمى  عمل  داده  را 
 انجام بشه و هم ما اهالى غفارى 35 از شر نخاله هاى
ساختمانى و زباله هاى سرگردان كه باعث مشكالت 
زيادى شده در امان باشيم، تا دعاى ما اهالى بدرقه 

راهشان باشد. با تشكر
915…113
تنها شهرستان خراسان  با سالم. شهرستان خوسف 
جنوبى است كه فاقد بيمارستان است خواسته مردم 
بخشيدن  عمل  دولتمردان سرعت  از  خوسف 
در ساخت بيمارستان و استقرار پزشك است 

كه يك خواسته به حق است.
915...008

منتهى  كه  رجايى  بلوار  آخر  چهارراه  در   سالم 
مى شود به بلوار مسافر و مهرشهر كه خيلى هم 
شلوغ است نصب يك چراغ راهنمايى الزامى 
مىباشد. هر روز چندين تصادف رخ مى دهد حتمًا 

بايد كسى كشته شود تا مسئوالن به فكر بيفتند.
915...151
بايد به عرض  درباره وجود دو قبله در مسجد قاين 
اهل  هاى  افغان  از  گروهى  كه  زمانى  كه  برسانم 
آنها  قبله  كردن  پيدا  تسلط  منطقه  اين  به  تسنن 
 كمى زاويه دارتر از قبله شيعيان بود و اين مسأله رو 
مى تونين در چند مسجد قديمى ديگر از جمله مسجد 
جامع قديم روستاى نوفرست ببينيد البته اين مسجد 

بازسازى و قبله دوم حذف شده است.
915...477

سالم. فصل سرما رسيد ولى پس از شش سال 
هنوز از گازكشى چهارراه غفارى تا سردخانه 

خبرى نيست. لطفًا پيگيرى كنيد.
915...400

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبى صبح ديروز با خانواده هاى حاج محمد چوبدار و حاج على اكبر دليرى كه در حادثه غم بار منا به لقاءا... پيوستند، ديدار كرد. 
خدمتگزار، در اين ديدار با بيان اينكه اين عزيزان به شوق زيارت خانه خدا به عربستان سفر كرده بودند، گفت: متأسفانه با سوء مديريت دست اندركاران مناسك حج، 
بسيارى از خانواده ها در كشور و استان داغدار عزيزان خود شده و به سوك نشستند. وى ضمن تسليت به خانواده هاى اين عزيزان، گفت: قطعاً دولت مردان جمهورى 

اسالمى ايران تا آخرين لحظه از حقوق زائرين و حجاج ايرانى دفاع خواهند كرد و در جهت استيفاى حقوق آنان از همه ظرفيت خود استفاده مى كند.

* رحيم زاده

با توجه با قدمت چند صد ساله شهر بيرجند و جمعيت بيش 
توزيع  ايجاد  به  توجه  لزوم  شهر  اين  نفرى  هزار   230 از 
اساسى  و  مهم  امرى  رفاهى  و  شهرى  امكانات  عادالنه 
است. اين در حالى است كه آنچه در وهله اول در گذر از 
 كوچه و خيابان هاى شهر به چشم مى خورد وجود برخى 
نابرابرى ها در توزيع امكانات شهرى و رفاهى در مناطق 
مختلف  است، توزيع عادالنه و مناسب امكانات، اعتبارات و 
فعاليت ها عامل مهمى در توسعه متوازن شهرى به حساب 
مى آيد اما در مركز خراسان جنوبى شواهد و قراين آشكارا 
به  نسبت  شهر  پايين  مناطق  نايافتگى  توسعه  از  حكايت 
 باالى شهر دارد و اين نحوه توزيع امكانات، اجراى پروژه ها

و خدمات شهرى و  اجرايى برفاصله شمال و جنوب افزوده 
است شكافى كه هر روز عميقتر مى شود.

 مشكالت كهنه در معصوميه 

تيمورى از ساكنان كوى شهيد مفتح (محله معصوميه) در 
عنوان  به  اين محله   امكانات  درباره كمبود  آوا  با  گفتگو 
يكى از  مناطق غربى شهر مى گويد: معصوميه با قدمتى 
حدود 20 سال و با اينكه جزو مناطق تازه ساز نيست به 
بهره  بى  امكانات  از  بسيارى  از  شهر  نقاط  ساير  تناسب 
بانكى و مؤسسات  نبود شعبه هاى مختلف  به  است. وى 
مالى اشاره كرده و مى گويد: در اين نقطه از  شهر تنها 2 
شعبه بانك ملى وكشاورزى  فعال است و شهروندان براى 

انجام  امور بانكى مجبورند به مركز شهر بروند. 
يكى ديگر از اهالى معتقد است: توزيع ناعادالنه امكانات تنها 
در مؤسسات مالى خالصه نشده و نبود مركز بهداشتى درمانى، 
عدم وجود حداقل يك مطب پزشك عمومى، نبود مدارس 
 دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف متوسطه در رشته هاى

فنى و هنرى، كمبود مهد كودك ها، عدم ساماندهى ديواره 
ساحلى پل شاهرود در اين قسمت از شهر، عدم ساماندهى و 
رسيدگى به بوى نامطبوع ناشى از نگهدارى و خريد و فروش 
حيوانات اهلى در تقاطع  نزديك ميدان معصوميه و... از ديگر 
رفاهى  امكانات  و  خدمات  برخى  نامناسب  توزيع  مصاديق 
شهرى است. اين در حالى است كه در اغلب خيابان هاى 
شهر به نحوى نيازهاى مردم منطقه مورد توجه قرار گرفته و 
مرتفع شده است. وى عدم تردد تاكسى هاى درون شهرى 
را از ديگر كمبودهاى اين منطقه مى داند و مى گويد: اهالى 
اين قسمت از شهر مجبورند براى حمل و نقل تنها به ناوگان 

عمومى و اتوبوس ها بسنده كنند.

در شرق شهر هم خبرى نيست

غربى  هاى  خيابان  مختص  تنها  شد  ذكر  كه  كمبودهاى 
مركز استان نيست و ساكنان خيابان هاى شرقى شهر نيز 
با كمبودهايى مشابه دست و پنجه نرم مى كنند. خيابان 
غفارى  نيز با قدمتى بسياريكى از اين خيابان هاست كه از 

بسيارى از امكانات شهرى بى نصيب مانده است.
 با وجود دانشگاه آزاد اسالمى در اين قسمت، تردد تاكسى هاى

خيابان  ميانى  و  ابتدايى  هاى  قسمت  در  شهرى  درون 
در  تنها  تاكسى  رانندگان  اكثر  و  است  كم  بسيار  غفارى 
صورت دربستى اقدام به جابجايى مسافران تا اين محدوده 
وجود  گويد:   مى  خيابان  اين  كسبه  از  يكى  كنند.  مى 
بيمارستان بزرگ ولى عصر (عج) و دانشگاه آزاد اسالمى و 
نمايشگاه بين المللى در اين خيابان هم گره اى از مشكل 
حمل و نقل مردم  وا نكرده و  و اكثر تاكسى ها براى حمل 

مسافر مسير معلم را ترجيح مى دهند.
كمبودهاى  ديگر  از  خيابان  اين  ساكنان  از  ديگر  يكى 
و  كند  مى  اشاره  بانكى  شعب  برخى  نبود  به  خيابان  اين 
مدرس  و  معلم  مثل  ها  خيابان  بعضى  در  چرا  گويد:  مى 
مؤسسات بانكى به صورت قارچ گونه در كنار هم و در حد 

فاصل خيلى كم رشد كرده اند اما در قسمت هايى ديگر 
كارهاى  انجام  براى  يا خودپرداز  از شهر حتى يك شعبه 

ضرورى شهروندان تعبيه نشده است؟!

وضعيت مركز شهر سفيد است...

ناعادالنه  توزيع  تأييد  با  ابوذر  ميدان  از كسبه  پور  حسين 
امكانات شهرى در اقصى نقاط شهر مى گويد: خيابان هاى 
طالقانى، معلم، مدرس و ميدان ابوذر در واقع جزو مناطقى 
شهرى  رفاهى  امكانت  همه  از  كامل  طور  به  كه  هستند 
 برخوردار است. وى با اشاره به تمركز بانك ها، داروخانه ها،
 مراكز پزشكى و مطب پزشكان، بيمارستان و انواع فروشگاه هاى

مورد نياز و ... ، يادآور مى شود: اين قسمت هاى شهر به 
نسبت ساير مناطق از وضع سفيد برخوردارند و ساكنين اين 

محل ها همه چيز را در كنار هم دارند..! 
در اكثر شهرها شمال شهر به عنوان بهترين قسمت شهر مورد 
توجه است اما در بيرجند اين برعكس است. اين را هاشمى 
يكى از ساكنين شمال شهر مى گويد و اضافه مى كند: شمال 
شهر بيرجند به دليل بافت قديمى و سنتى كمتر مورد توجه 
قرار گرفته است وى معتقد است: هرچند ساخت و سازهاى 
جديد در شمال شهر باعث ايجاد شهرك هاى آپارتمانى وتغيير 
ظاهر اين منطقه شده اما با اين وجود به زير ساخت هاى 
مورد نياز وتوزيع عادالنه امكانات شهرى توجه نشده است. 
وى مى پرسد: اگر توزيع امكانات شهرى عادالنه است چرا 
اغلب خيابان هاى آن طرف شهر كه بيشتر محل زندگى قشر 
مرفه است مجدداً روكش آسفالت شده  اما خيابان هاى رجايى 
كارگران و موسى بن جعفر (ع) با وجود وصله هاى ناجور در 
آسفالت و پستى و بلندى هاى بسيار هنوز به حالت قبل باقى 
است؟ حسينى ادامه مى دهد: به طور كلى با وجود سا خت و 
سازهاى بسيار در اين منطقه و افزايش جمعيت شمال شهر 
احداث بيمارستان در اين قسمت امرى ضرورى است اما ظاهراً 

از چشم مسئوالن دور مانده  است؟!
يكى ديگر از ساكنين شمال شهر با گاليه مندى از تجمع 
خمينى،  مختلف مصطفى  هاى  خيابان  در  مزاحم  صنوف 
كارگران و رجايى خاطر نشان مى كند: اكنون شمال شهر 
گويا  و  شده  تبديل  تعميرگاهى  شهرك  به  بيشتر  بيرجند 

مديران دغدغه آسايش اهالى اين قسمت ندارند. 
جمالى با اشاره به نبود ادارات دولتى در شمال شهر بيرجند 

مى گويد: به نظر مى رسد ادارات و مراكز دولتى به نحوى 
اما هيچ  اند  توزيع شده  اصلى شهر  خيابان هاى  اكثر  در 
اين  كه  ندارد  وجود  در شمال شهر  دولتى  ارگان  يا  اداره 
شهرى  امكانات  ناعادالنه  توزيع  از  ديگرى  مصداق  خود 
از  بسيارى  گويد:  مى  همچنين  وى  شود.  مى  محسوب 
مختلف  هاى  شعب  فاقد  تنها  نه  شهر  اين  هاى  خيابان 
يك  حتى  يافتن  براى  مجبورند  اهالى  بلكه  است  بانكى 
خود پرداز مسافت زيادى را طى كنند. وى با اشاره به نقش 
هاى  دانشگاه  گويد:  مى  جوامع  پيشرفت  در  ها  دانشگاه 
مختلف در نقاط شرقى، مركزى، غربى و جنوبى توزيع شده 

اند و در اين بين تنها شمال شهر بى نصيب مانده است.
شهروند ديگرى توزيع ناعادالنه امكانات ورزشى را به اين 
ليست بلند باال  اضافه مى كند و مى گويد:  با وجود  جمعيت 
فضاى  گونه  هيچ  شهر  قسمت  اين  در  منطقه  جوان  زياد 
واليبال  يا  فوتبال  بازى  از زمين هاى  اعم  مناسب  ورزشى 
و يا استخرهاى شنا وجود ندارد و جوانان از شهر مجبورند 
مسافت زيادى را تا ساير محله هاى شهر طى كرده تا به 

فضاى ورزشى دلخواه دست يابند.

  تحقق عدالت اجتماعي و تضمين كيفيت زندگي 
حق همه شهروندان 

پايدار شهري را   دادرس كارشناس جامعه شناسى، توسعه 
وابسته  به تحقق عدالت اجتماعي و تضمين كيفيت مناسب 
زندگي براي همه شهروندان مى داند و مى گويد: اقدامات 
و  خدمات  توزيع  قالب  در  شهري،  فعاليتهايمديريت  و 
امكانات در شهر، از جمله مداخالتي است كه ميتواند به 
باز توزيع درآمد و كاهش فاصله ميان فقير و غني در شهر 
منجر شود. توزيع عادالنه امكانات در شهر، سبب افزايش 
كيفيت زندگي شهروندان  شده و در بلند مدت توسعه پايدار 

را به همراه خواهد داشت. 

با توسعه شهرها، تقاضا براي سفرهاي
 درون شهري افزايش يافته است

اوليه  هسته  بعضاً  كه  اوليه  شهرهاي  در  افزايد:  مى  وى 
شهرهاي امروزي را شكل داده اند، به خاطر مقياس كوچك 
و  رفت  براي  مشكلي  يكديگر  با  ها  كاربري  سازگاري  و 

رفع  براي  ساكنين  دسترسي  نتيجه  در  و  شهروندان  آمد 
نيازهايشان به وجود نمي آوردند، اما امروزه با توسعه شهرها 
امكانات  و  تسهيالت  (پراكندگي  آنها،  كالبدي  گسترش  و 
براي سفرهاي  تقاضا  زندگي)  از  كار  و جدايي محل هاي 
درونشهري ابعاد گسترده تري به خود گرفته است. به اعتقاد 
جابجايي و رفت و آمد در شهرها براي تأمين نيازهاي مردم 
امكانات  از  استفاده  و  آموزش  مسكن،  پوشاك،  (خوراك، 
تأمين  منابع  به  نزديكي  يا  دوري  ليكن  است  و...)  شهري 
كننده نيازهاي ساكنين شهر (مراكز خريد، مراكز آموزشي، 
مراكز بهداشتي- درماني، ورزشي، فرهنگي، اوقات فراغت 
و...) از درجه اهميت بسيار زيادي هم براي ساكنين  و هم 

براي مديران شهر برخوردار است.

  مديريت شهرى موظف به
 تأمين نيازهاى شهروندان است 

وى با اشاره به اينكه  حكومت هاي ملي و مديريت شهري 
عموم  براي  حياتي  و  ضروري  نيازهاي  تأمين  به  موظف 
چگونگي  اهميت  مبنا  اين  بر  گويد:  مى  هستند،  ساكنين 
توزيع تسهيالت و خدمات شهري به طور عادالنه در ميان 
طبقات مختلف مردم و نواحي متفاوت در شهر دو چندان 
مي شود، به گونه اى كه  حمل و نقل، مسكن، كار و اوقات 
شهري  اساسي  عملكرد  چهار  از  يكي  عنوان  به  فراغت، 
شهرها  سريع  رشد  دهد:  مى  ادامه  وى  شود.  مى  قلمداد 
عالوه بر به وجود آوردن نيازهاي جديد، باعث پراكندگي 
تسهيالت و امكانات مورد نياز شهروندان (كه از نرخ رشد 
با  بعضًا  و  شده  شهرها  در  برخوردارند)  بااليي  جمعيتي 
توجه به دنبال شدن برخى سياست هاي غلط شهرسازي، 
يابي مكان  ناسازگار،  هاي  كاربري  نظير   پيامدهايي 
به همراه  و...  نياز  مورد  و تسهيالت  امكانات  اصولي  غير 
داشته و بر عمق مشكل دسترسي افراد به امكانات مختلف 

و برآورده كردن نيازهايشان افزوده است.
پراكندگي  با  شهرها  گسيخته  لجام  توسعه  وى  اعتقاد  به 
پيدايش  نتيجه  تسهيالت و خدمات عمومي شهري و در 
اينكه  به  توجه  با  و  بوده  همراه  متنوع  و  جديد  نيازهاي 
تمامي امكانات و خدمات شهري و در مجاورت يا نزديكي 
در  اند،  نشده  يابي  مكان  شهروندان  همه  سكونت  محل 
نتيجه براي دسترسي به آنها نياز به جابجايي در شهر وجود 

ساكنين  براي  را  مشكالتي  همواره  مسأله  اين  كه  دارد، 
مناطق مختلف شهر در جهت تأمين نيازهايشان به وجود 
مي آورد و به تبع آن سفرهاي درونشهري براي رسيدن به 

تسهيالت و امكانات  افزايش مي يابد.

توزيع نا عادالنه ثروت و امكانات
شكاف ميان گروه هاي انساني را بيشتر كرده است 

امكانات   و  ثروت  ناعادالنه  توزيع  دهد:  مى  ادامه  دادرس 
زمينه  و  كرده  بيشتر  را  انساني  هاي  گروه  ميان  شكاف 
 مساعدي براي  ناسازگاري هاي اجتماعي به وجود مي آورد
بي تفاوتي و بدبيني را سبب شده و از ميزان مشاركت مردم 
در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي كاهد و 

در نتيجه روند توسعه كند مي شود.
 وى راه حل اصولي براي حل اين مشكالت را  افزايش 
دسترسي به خدمات و تسهيالت عمومي شهري و برقراري 
 عدالت فضايي براي تمامي ساكنين در دستيابي و بهره مندي
به امكانات و تأمين نيازهايشان با حداقل ميزان دسترسي 

ممكن به آنها مى داند.
اين كارشناس  يادآور مى شود: با توجه به  اينكه گام هاي 
توسعه خدمات  شامل  دسترسي  توانايي  افزايش  در  بلندي 
عمومي  و تغييراتي در سبك خدمات رساني برداشته شده 
ارائه  و  ناچيز  نقل  و  مردم، حمل  از  برخي  هنوز  اما  است، 
خدمات كم را مانعي براي سهولت دسترسي به مكان هاي 
از  مهم  اين   و  دانسته  دارند،  نياز  آنها  كه  عرضه خدماتي 
لحاظ اجتماعي اثر شديدي روي گروه هاي محروم جامعه 
ها مكان  به  دستيابي  جهت  را  مشكالتي  اغلب  كه   دارد 

و خدمات ضروري مانند كار، مراقبت هاي بهداشتي، توانايي 
مالي براي دستيابي به فروشگاه هاي غذايي بزرگ، اوقات 
از زندگي روزمره  فراغت و ديگر فعاليت هايي كه بخشي 
هستند، ايجاد مي نمايد. شهر يك نظام توزيع نابرابر فضايي 
نظم  اين  زدن  هم  بر  براي  سياستهايمداخلهاي  و  بوده 
طبيعي ضروري است. اقدامات و فعاليتهايمديريت شهري، 
در قالب توزيع خدمات وامكانات در شهر، از جمله مداخالتي 
است كه ميتواند به باز توزيع درآمد و كاهش فاصله ميان 
فقير و غني در شهر منجر شود. توزيع عادالنه امكانات در 
شهر، سبب افزايش كيفيت زندگي شهروندان شده و در بلند 

مدت توسعه پايدار را به همراه خواهد داشت.

توزيع امكانات شهرى 
حلقه گمشده عدالت اجتماعى در بيرجند 

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

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان  

خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار
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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. 
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يكشنبه * 5 مهر 1394 * شماره 3328 

رئيس ستاد حج و زيارت سازمان صداوسيما روز جمعه از مفقود شدن دو خبرنگار صداوسيما در فاجعه منا خبر داد كه تا اين 
لحظه از سرانجام اين دو خبرنگار اطالع جديدى در دسترس نيست.طى فاجعه منا دو نفر ديگر از گروه اعزامى صداوسيما 
نيز مجروح شده بودند كه پس از پيگيرى هاى درمانى روى آنها، وضعيت جسمى شان رو به بهبودى رفته است.

خبرنگاران صداوسيما هنوز مفقودند نكات ايمنى
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جنوبى  خراسان  استان  فردوس  شهرستان 
انار  محصول  توليدكننده  بزرگ ترين  از  يكى 
و  كشت  با  ساله  همه  كه  است  كشور  در 
و  داخلى  بازار هاى  در  اين محصول  صادرات 
خارجى زمينه هاى اشتغالزايى فراوانى را ايجاد 
مى كند. اين شهرستان با توليد ارقام  مختلف 
انار شامل شيشه كپ، شهوار، ملس، شلغمى، 
پوست سياه، شيرين، يزدى و باغى طرفداران 
داخلى و خارجى زيادى را جذب خود كرده و 
با  انار  انواع  بهترين  از  يكى  كپ  شيشه  انار 
پوستى قرمز و دانه هايى به رنگ قرمز جگرى 
و با طعمى خوش و ملس به صورت ارگانيك 
به گونه اى كه  توليد مى شود  از سم  و عارى 
كيفيت  بدون كاهش سطح  باال  ماندگارى  با 

قابليت حمل به دور ترين نقاط را دارا است.
با  سازگارى  كه  است  محصوالتى  از  انار 
و  دارد  جنوبى  خراسان  هوايى  و  آب  شرايط 
مهم ترين رقم كاشت شده آن از نوع شيشه 
مى  كاشت  فردوس  شهرستان  در  كه  كپ 
كشور  صادراتى  انار  ارقام  مهمترين  از  شود 

بوده است.
از خواص انار مى توان به تقويت عروق قلبى 
و تصفيه خون و همچنين جلوگيرى از پيرى 
كه  كرد  اشاره  خون  فشار  كاهش  و  زودرس 
فراوانى  برترى هاى  و  ويژگى ها  گواه  خود 

نسبت به ساير ميوه ها است.
 40 بودن  دارا  به  توجه  با  شهرستان  اين 
درصد توليدات باغى كل استان و قابليت 45 
درصدى صادرات انار پس از كاهش چند ساله 
براى  امكانات فراوانى  اخير داراى زيربنا ها و 
نگهدارى و فرآورى انار همانند كارخانه توليد 
كنسانتره انار، شركت انارين، سردخانه 5 هزار 
سورتينگ  و  بسته بندى  شركت  دو  انار،  تنى 
زنبور  توليد  انسكتاريوم  و  صادرات  براى 
گلوگاه  كرم  آفت  با  مبارزه  براى  تريكوگراما 

انار را دارا است.
درصد   80 از  بيش  گذشته  هاى  سال  در 

عمومًا  كه  شده  صادر  خارج  به  فردوس  انار 
كشورهاى  و  ژاپن  اسپانيا،  كره،  كشورهاى 
شهرستان  اين  انار  متقاضى  فارس  خليج 
از  خطه  اين  كشاورزان  امروز  اما  بوده اند 
براى  مكان  نبود  و  آفت ها  زمينه  در  كوير 
مشكل  با  خود  محصول  فروش  و  نگهدارى 

مواجه هستند.

برداشت 11 تن انار از 
هر هكتار زمين زير كشت 
اين محصول در فردوس

در  فردوس  باغداران  از  يكى  پردل  فرهاد 
اخير  سال هاى  در  گفت:  تسنيم  با  گفت وگو 

درختان  برشدن  كف  و  سرمازدگى  از  بعد 
به  رو  فزاينده اى  به طور  انار  برداشت  ميزان 
كاهش بوده اما پيش  بينى مى  شود امسال با 
به  هكتار  هر  از  توليد  درصدى   20 افزايش 
طور متوسط حدود 11 تن انار برداشت شود.

وى با اشاره به مركز انسكتاريوم حفظ نباتات 
گفت: دولت همه ساله با اهداى زنبور رايگان 
اقدام  باغ ها  در  كارت  تريكو  نصب  طريق  از 
كاهش  براى  ريكوگراما  زنبور  رهاسازى  به 

خسارات وارده مى كند.
يكى ديگر از باغداران بزرگ فردوس نيز در 

ساله   17 خشكسالى هاى  به  توجه  با  گفت: 
اخير و در پى آن كاهش منابع آبى شهرستان 
حفظ  براى  بايد  محصول  اين  باغداران 
بايد  بهداشتى  نكات  به  بيشترى  توجه   آن 

داشته باشند.

افزايش 12 درصدى
 آفت محصول انار در فردوس

 12 افزايش  به  اشاره  با  حراث  غالمرضا 
گفت:  محصول  اين  آفات  جمعيت  درصدى 
موجود  آفات  از  يكى  عنوان  به  گلوگاه  كرم 
براى درخت انار طى 4 نسل در سال شروع 
به افزايش مى كند و از طرفى چون انار تنها 

روى  مستقيما  سمپاشى  كه  است  محصولى 
آموزش  با  بايد  مى گذارد  تاثير  ميوه  كيفيت 
باغداران براى پيشگيرى از ورود اين آفت به 

افزايش اين محصول كمك كرد.
اداره  مساعدت هاى  به  اشاره  با   وى 
بيان  خسارات  كاهش  براى  كشاورزى  جهاد 
كرد: باغداران براى حفظ و افزايش محصول 
ريزى  تخم  دوره  شروع  از  قبل  بايد  خود 
آلوده انارهاى  آورى  جمع  با  گلوگاه   كرم 
كنار  در  مستمر  و  الزم  پيشگيرى هاى  و 

كميت، به كيفيت انار توجه كنند.

دست دالالن در خريد
 انار بايد كوتاه شود

يكى ديگر از اناركاران فردوس نيز مهم ترين 
مسئله را قيمت انار دانست و گفت: در بحث 
خريد انار بايد به هر طريق ممكن دست دالالن 
از  خريداران  ورود  و  شود  كوتاه  واسطه ها  و 
رقابت خوبى  زمينه  خارج شهرستان مى تواند 
براى خريد انار در مقابل خريداران محلى كه 
كند. فراهم  است  محدود  بسيار  آنان  تعداد 
نيز  فردوس  كشاورزى  جهاد  اداره  رئيس 
ساليانه  برداشت  افزايش  بينى  پيش  بيان  با 
نسبت به سال گذشته گفت: فردوس با 2 هزار 
و 300 هكتار سطح زير كشت انار به عنوان 
شناخته  استان  انار  كننده  توليد  بزرگ ترين 
 شده است كه بعد از شهرهاى ساوه و نى ريز

در مقام سوم در كشور مطرح مى شود.

افزايش 40 درصدى
 توليد انار در فردوس

عليرضا مهيمز افزود: با توجه با پيش بينى هاى 
تن  هزار   25 مى رود  انتظار  امسال  برداشت، 
افزايش با  و  شود  برداشت  فصل  كل   در 
40 درصدى توليد انار نسبت به سال گذشته 

روبرو شويم.
انار  آفات  مهم ترين  از  را  گلوگاه  كرم  وى 
آفت،  اين  با  مبارزه  راه  تنها  افزود:  و  دانست 
و  بيولوژيكى  روش  هاى  از  همگانى  استفاده 
به  و  همزمان  كه  نحوى  به  است  مكانيكى 
زمان  از  فصل  طول  در  و  تلفيقى  صورت 
رهاسازى  با  همگام  برداشت  تا  انار  شكوفه 
انارهاى همگانى  آورى  جمع  به   زنبور 

آلوده بپردازيم.
ويژه  تسهيالت  و  حمايت ها  به  اشاره  با  وى 
با  امسال  گفت:  شهرستان  كشاورزان  براى 
تسهيالت  اعطاى  و  زنبور  اهداى  و  آموزش 

كشاورزان  عنوان  تحت  گردش  در  سرمايه 
سعى  كشت  زير  سطح  به  بسته  متقاضى 
كشاورزان  به  كمك  و  خسارات  كاهش   در 
كشاورزى  جهاد  اداره  رئيس  داشته ايم.  را 
فردوس با اشاره به نقش واسطه ها و دالل ها 
داشت:  اظهار  اين محصول  قيمت  تنظيم  در 
محصول  از  بخشى  خريد  با  گذشته  سال 
و  حمايتى  صندوق  طريق  از  باغداران 
بهبود  و  تنظيم  در  سعى  وابسته  تعاونى هاى 

قيمت ها كرديم.

45 درصد انار فردوس 
قابليت صادر شدن دارد

انار فردوس بيان  مهميز با اشاره به صادرات 
كرد: امسال كيفيت انار توليد شده به گونه اى 
است كه 45 درصد انارهاى شهرستان قابليت 
به  كه  دارند  را  خارجى  بازارهاى  به  صادارت 
كشورهاى حاشيه خليج فارس و كره جنوبى و 

ساير كشور ها صادر مى شوند.
خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
گفت:  استان  انار  توليد  مورد  در  نيز  جنوبى 
زير  استان  اراضى  از  هكتار   568 و  هزار   4 

كشت محصول انار است.

9500 خانوار بهره بردار محصول 
انار در خراسان جنوبى هستند

و  هزار   3 كرد:  بيان  ولى پورمطلق  هاشم 
615 هكتار از اراضى انار بارور و 953 هكتار 
از  خانوار   500 و  هزار   9 و  بوده  غيربارور 

بهره برداران اين محصول در استان هستند.
انار  كشت  زير  سطح  بيشترين  افزود:  وى 
مربوط به شهرستان فردوس با 2 هزار و 180 
شيشه  شامل  استان  انار  ارقام  و  بوده  هكتار 
كپ، زاغ يزدى، شيرين پوست سفيد، شيرين 

پوست قرمز و ملس بزدى است.

آن  مورد  در  هميشه  كه  مواردى  مهمترين  از   يكى 
نگرانى هايى وجود داشته است رفت و آمد دانش آموزان 
از خانه تا مدرسه بوده است. اينكه ممكن است هميشه 
است  ممكن  يا  و  برويم  خود  فرزند  دنبال  به  نتوانيم 
سرويس روزى خراب شود و فرزند ما مجبور باشد خود 
به خانه برگردد ، موجب نگرانى والدين بوده و هست. اما 
با رعايت چند نكته كوچك و آموزش آنها به فرزندان 
خود مى توانيم با خيالى آسوده تر آنها را راهى مدرسه 
كنيم. البته رعايت نكات زير فقط براى عبور و مرورى 

صحيح و درست پيش بينى شده است.

 اگر پياده به مدرسه مى رويد:
محل  از  و  نكنيد  عجله  مدرسه  از  خروج  هنگام   -1
 هاى مجاز به آن طرف خيابان برويد. محل هاى مجاز 

عبارتند از :
پل هوايى، زيرگذر، محل خط كشى شده، محلى كه 
تابلوى عبور عابر پياده دارد، از تقاطع زمانى كه چراغ 

براى عابر سبز است عبور كنيد.
كمتر  كه  كنيد  انتخاب  رفتن  براى  را  مسيرى   -2
شوخى و  بازى  خيابان  در  و  شويد  رو  سواره   وارد 

و مطالعه نكنيد.
 3- هنگام رفت و آمد در خيابان به تابلوها و عاليم 

راهنمايى توجه كنيد.
 4- قبل از گذر از خيابان در كنار جدول بايستيد و به 
دقت هر دو طرف را نگاه كنيد و اگر از ايمن بودن محل 

عبور اطمينان نداريد به آن طرف نرويد.
اگر با سرويس به مدرسه مى رويد:

1- به موقع در محلى كه سوار مى شويد،آماده باشيد.
2- از شوخى و سر و صدا كردن، در داخل سرويس 

خوددارى كنيد.
 3- دويدن به دنبال سرويس خطرناك است.

 4- هنگام سوار و پياده شدن عجله نكنيد.
 اگر با وسيله نقليه عمومى (اتوبوس،تاكسى) 

به مدرسه مى رويد:
1- هنگام سوار و پياده شدن بايد نوبت را رعايت كنيد.

طرف  آن  به  بوس  مينى  و  اتوبوس  جلوى  از   -2 
خيابان نرويد. 

3- قبل از توقف كامل وسيله نقليه پياده نشويد.
راست  در سمت  از  تاكسى  از  شدن  پياده  هنگام   -4 

پياده شويد.
محل در  تاكسى  به  شدن  سوار  براى   -5 

 ايستگاه بايستيد.
راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى

كرم گلوگاه مهمترين آفت انار فردوس
نكات آموزشى آتش نشانى

شهروند گرامى به خاطر داشته باشيد:

و  منزل  در  نشانى  آتش  كننده  خاموش  وجود   *
آتش  كپسول  تهيه  است.  الزامى  شما  خودروى 
به  آن  از  استفاده  نحوه  يادگيرى  و  مناسب  نشنانى 

هنگام آتش سوزى حائز اهميت است.
و  نشانى  آتش   125 شماره  خود  فرزندان  به  آيا   *
نحوه صحيح تماس گرفتن با آن را آموزش داده ايد؟ 
بهتر است بدانيد بيش از 95 درصد از تماس ها با 
سامانه 125 مزاحمت بوده كه اغلب توسط فرزندان 
ناپذيرى حبران  عواقب  و  گيرد  مى  صورت   شما 

به همراه دارد. 
گيرى  لكه  براى  بنزين  از  استفاده  دانيد  مى  آيا   *
از  زيادى  تعداد  بروز  باعث  پارچه در منزل  و  لباس 

آتش سوزى ها مى باشد. 
مى  كودكان  براى  خطرناكى  محل  آشپزخانه   *
از دسترس فرزندان دور را  برنده   باشد، اشياء تيز و 

نگه داريد. 
حاوى  كيف  و  اوليه  هاى  جعبه كمك  منزل  در   *
را  آن  جاى  و  نگهدارى  را  زلزله  هنگام   ملزومات 

به اعضاى خانواده اطالع دهيد. 
و گرمايشى  لوازم  از  استفاده  و  نصب   * 

خوراك پزى در مسير كوران باد  و كنار مبل و پرده 
بسيار خطرناك بوده و باعث بروز حادثه خواهد شد. 
بوده  منزل ضرورى  در  جان  محافظ  فيوز  نصب   *
جهت  گازى  و  برقى  لوازم  خرابى  صورت  در  و 
و صالحيت  پروانه  داراى  تعميركاران  از  عيب   رفع 

استفاده كنيد. 
* از نگهدارى بيش از نياز مصرفى مواد قابل اشتعال 

در پاركينگ و انبارى منزل خوددارى كنيد. 
* به هنگام بروز هر گونه آتش سوزى ضمن حفظ 
خونسردى ابتدا با 125 تماس گرفته و ضمن دادن 
گاز شير  قطع  به  نسبت  دقيق  آدرس  و   اطالعات 

 و فيوز برق اقدام نموده و اعضاى خانواده را به نقطه 
امن انتقال دهيد. 

عرض،  كم  معابر  در  خودرو  پارك  دانيد  مى  آيا   *
مشكل  با  را  نشانى  آتش  سنگين  خودروهاى  عبور 
حادثه  به  موقع  به  رسانى  امداد  و  ساخته  مواجه 

ديدگان را به چالش مى كشاند؟
رخ زمانى  هميشه  حادثه  باشيد  داشته  ياد  به   * 

 مى دهد كه انتظار آن نمى رود پس حفظ آمادگى و 
رعايت نكات ايمنى ضرورى مى باشد.

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث در چندين قسط   
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

   مهد و پيش دبستانى مهر مريم 
افتتاح شد

با سابقه كار مديريتى در مهد كودك تهران
پذيرش از شيرخوار تا آمادگى

با شهريه دولتى    

شماره تماس: 09125395304
ميرزا كوچك خان غربى - جنب مسجد توحيد - پالك 29

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشته ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

«اولين قدم براى داشتن زندگى موفق ارتباطات موثر است»

رهپويان دانش و انديشه برگزار مى كند:

كارگاه يك روزه متا مدل در ان ال پى
 (آموزش مهارت پاسخگويى و انتخاب بهترين و موثرترين 

پاسخ به مخاطب در مكالمات خاص)

با حضور مدرس موفقيت ، ثروت و ان ال پى از تهران
دوشنبه 6 مهر از ساعت 16 الى 20

تلفن رزرو: 05632235499 

انواع جوانه را از ما بخواهيد (ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى



افقي:1- نوعي نوشيدني محبوب 
سرد كالسيك – چسب نجاري 2- 
ديلم - داد و ستد - بارانداز 3- به 
توان  با آن مي  ماده اي گويند كه 
سير يك ماده را در بدن تعقيب كرد- 
تندرست - باوقار 4- قدرت- پنهان 
شمال  نيروگاه  جانشينان-  كردن- 
تسهيالتي-  فعاليتهاي   -5 ايران 
و  عاشق  پيشينيان-   -6 آواز،ترانه 
نزديك  رنگي   -7 آش   - شيفته 
نزوالت  از  لذيذ-  ماهي   - سبز  به 
آسماني 8- بلندترين قله دنيا- شهر 
در  گويشي   -9 برادر   - شمالي 
آماده  يوناني-  حكيم   - كشورمان 
شك   - هجوم   - مو  رنگ   -10
استادي،تبحر   - برتري   -11
گلي   - چهارپا  گردن  زنگ   -12
سالح   - باريك  رشته   - زينتي 
روز  مسابقه-  از  دوري   -13 زنبور 
چهاردهم ماه شعبان - فراهم كردن 
14- از قديمي ترين كشورهاي دنيا 
- تباهي، تبهكاري- جاي روشنايي 
تعزيه گرفتاري-  و  زحمت   -15

تيم  نازك -  عمودي: 1- مقواي 
اوايل  كه  اسپانيايي  معروف  فوتبال 

باشگاههاي  جام  قهرمان  ماه  اين 
غوغا-   - مقصدها   -2 شد  اروپا 
شهري در استان كرمان 3- نيرنگ- 
شاعر دوره صفوي- مثل 4- بر شانه 
خوشبخت نشست  مي  كس   هر 
فرانسوي-  مولير  اثر   - شد  مي 
دست  در  اي  وسيله  خار-  نوعي 
مذكر  بيان-  مشكوك-   -5 برزگر 
چاشني  زميني-  رسوب  نوعي   -6
صدر  قبيله   -7 انداختن  كباب- 
 -8 پرچم  شدن-  بيشتر  اسالم- 
درباني كعبه- پدر حضرت نوح«ع» 

- درخور 9- زودباور- اساس كار- 
نژادي زردپوست 10 مركز فيليپين- 
روح و جان- عدد روستا 11- پسوند 
شجر   - عراق  مركز   - شباهت 
اجتماعي-  ضمير  كشيدن-   -12
غذايي با تخم مرغ -نمونه نمايشي 
13- به تنهايي- پولي كه شخص 
قرض گرفته و بايد بپردازد- كتاب 
زيرا-   - گلوله  پرتاب   -14 زوال 
فيلم  خانم  بازيگر   -15 خراب 
سينمايي متروپل كارگرداني مسعود 
زرد به  مايل  سفيد  كيميايي- 
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5 پيام از موفق ترين 
سرمايه گذار قرن بيستم

 1. هيچ گاه بر روى يك منبع درآمد تكيه نكنيد. حتما 
يك منبع دوم هم پيدا كنيد.

درآمد»  «كسب  مورد  در  را  مورد  اين  بافت  پرفسور 
 گفته. او معتقد است كه براى داشتن شرايط مالى بهتر

 و پايدارتر، بايد حداقل دو منبع درآمد داشت.
2. اگر لوازمى كه نياز نداريد بخريد، به زودى مجبور 

خواهيد شد لوازمى كه نياز داريد را بفروشيد.
اين موضوع در مورد «مديريت هزينه ها» گفته شده. 
طبق باور بافت، خريد لوازمى كه صرفا از روى عالقه 
بزرگى  اشتباه  نمى كنند،  برطرف  را  نيازى  و   بوده 

به حساب مى آيد.
3. درست نيست كه هر چه از درآمدتان باقى مى ماند را 
پس انداز كنيد. بلكه بايد هر چقدر كه از پس انداز كردن 

باقى ماند را خرج كنيد.
است.  مربوط  «پس انداز»  به  بافت،  نكته ى  سومين 
پس انداز كردن بر خرج كردن اولويت دارد و ابتدا بايد 

مبلغى را پس انداز و سپس مابقى را خرج كرد.
پا  دو  هر  با  را  رودخانه  يك  عمق  هيچ گاه   .4 

اندازه نگيريد.
مورد چهارم كه در مورد «ريسك پذيرى» بوده، مصداق 
عبارت «بى گدار به آب زدن» است. بافت معتقد است 
كه نبايد تمام و كمال هر ريسكى را پذيرفت و حتما 

راهى براى جبران خطا باقى گذاريد.
5. تمام تخم مرغ هايتان را در يك سبد قرار ندهيد.

اين نكته كه در مورد «سرمايه گذارى» بيان شده، به 
موضوع انتخاب چند حوزه براى سرمايه گذارى اشاره 
دارد. بافت پيشنهاد مى كند كه تمام دارايى خود را تنها 

در يك حوزه سرمايه گذارى نكنيد.

    ما همه نادريم

نادرشاه  سپاهيان  كه  بود  آسمان  ميانه  در  خورشيد 
زمين  ايران  پادشاه  به  شدند  دهلى  وارد  افشار 
 گفتند: اجازه مى دهيد وارد قصر پادشاه هند محمد

ايم  نيامده  اينجا  گفت:  نادرشاه  شويم؟  گوركانى    
پى تخت و تاخ، بگرديد و مزدوران اشرف افغان را 
بيابيد. هشتصد مزدور اشرف، كه بيست سال ايران را 
ويران ساخته بودند را گرفتند. نادر رو به آنها كرد و 
گفت: چگونه بيست سال در ايران خون ريختيد و به 
ناموس كسى رحم نكرديد؟ آيا فكر نمى كرديد روزى 
به اين درد گرفتار آييد؟  مزدورى گفت مى پنداشتيم 
ما  و  ايران، شاه سلطان حسين هستند  همه مردان 

همواره با مشتى ترسوى صفوى روبروييم.
همه  ما  كه  برخواست  فريادى  ايران  سپاه  ميان  از 
نادريم! و مردان سپاه بارها اين سخن را از ته حنجره 

فرياد كشيدند . «ما همه نادريم» 
پيشوايى  داراى  بزرگ: كشورى كه  ارد  به سخن  و 
بيباك است همه مردمش قهرمان و دلير مى شوند.

فريادهاى  كنيم  تيز  را  هايمان  گوش  خوب  اگر 
سربازان ايران را باز هم مى شنويم. ما همه نادريم

يك سال بعد، جناب عالى حسرت 
خواهيد خورد

كه كاش از امروز شروع كرده بوديد 

اشخاص عادى با تجربه ى اولين شكست دست از تالش 
بر مى دارند به همين دليل است كه در زندگى با انبوه 

اشخاص عادى و تنها يك ”اديسون“ روبرو هستيم

مردان همه عمر پاره بردوخته اند 
قوتى به هزار حيله اندوخته اند 

فرداى قيامت به گناه ايشان را  
شايد كه نسوزند كه خود سوخته اند 

نصف اشتباهاتمان ناشى از اين است 
كه وقتى بايد فكر كنيم، احساس مى كنيم 

و وقتى كه بايد احساس كنيم، فكر مى كنيم .

پريدن كار دل است و قدم زدن
 كار عقل اگر لذت جهان خواهى

 با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهى آهسته رو

جلسه كارى مهمى را درنظر بگيريد كه آينده شغلى تان 
به آن وابسته است يا شرايطى را درنظر بگيريد كه قرار 
است به خواستگارى دختر مورد عالقه تان برويد يا برايتان 
خواستگار بيايد. اين جور وقت ها بدترين اتفاقى كه ممكن 
است برايتان بيفتد چيست؟ اينكه از شدت استرس، عرق 
از سر و رويتان بريزد و قرمز شويد و به تته پته بيفتيد يا به 

اصطالح دست و پايتان را گم كنيد؟
 بله، اين وافعا فاجعه است ولى استرس فقط اين طورى 
خودش را نشان نمى دهد بلكه اگر طرف مقابل تان به 
زبان بدن آگاه باشد، مى تواند تاحدى به استرس درون 
شما آگاه شود، حتى اگر خودتان خواسته باشيد كه به شدت 
آن را پنهان كنيد. چطور چنين چيزى ممكن است؟ ادامه 
مطلب را بخوانيد تا ببينيد كه چطور بايد مچ استرس را با 

استفاده از كلك هاى زبان بدن گرفت.

استرس؛ لغزنده مثل ماهى!
استرس يك هيجان فراگير است كه تاثير خودش را در 
زبان بدن ما به خوبى نشان مى دهد. نكته مهم در مورد 
وجود  از  بخش  يك  در  اگر شما  كه  است  اين  استرس 
خودتان  استرس را كنترل يا آن را ماسكه كنيد و همه 
سعى تان اين باشد كه بخواهيد استرس و اضطراب خود 
را به گونه اى پنهان كنيد، اين هيجان باالخره راهى براى 

ابراز وجود خود پيدا مى كند.

نشانه استرس در سر و صورت
معموال چشمان ما بهترين آينه هايى هستند كه مى توانند 
احساسات واقعى مان را نشان دهند. طبيعى است افرادى 
كه استرس دارند از نگاه كردن مستقيم به چشمان طرف 
مقابل خوددارى مى كنند چون مى ترسند جشمانشان آنها 
را لو بدهد. اين افراد معموال به زمين نگاه كرده يا روى يك 

جسم خاص تمركز مى كنند تا بتوانند حرفشان را بزنند.
عالوه بر اين مضطرب ها بسيار سريع پلك مى زنند و 
زمانى كه به طرف مقابل نگاه مى كنند مردمك چشمشان 
بسيار گشاد است. بد نيست بدانيد كه تاثير ديگران اضطراب 
روى فيزيك ما، باالبردن ضربان قلب است. اين مسئله به 
دليل ترشح آدرنالين در خون است كه دو تاثير مهم بر بدن 
مى گذارد، اول اينكه گلوى فرد خشك مى شود و صدايش 

مى گيرد و دوم اينكه به هن و هن مى افتد.
گرفتن گاز  است.  كرده  دعوا  كسى  با  يا  دويده   انگار 

 لب ها يكى ديگر از نشانه هايى است كه مى تواند
 استرس شما را لو بدهد. البته اين مساله به طور ناخودآگاه 
اتفاق مى افتد. شايد حتى سعى كنيد كه صورت خود را 
بپوشانيد و به اين مساله احساسات تان (در اينجا حس 

اضطراب) را مخفى كنيد.

نشانه استرس در شانه ها
آدم هاى استرسى شانه هاى افتاده دارند و حتى در بعضى 

از مواقع كامال به جلو خم مى شوند و دست هاى خود را 
هم به صورت ضربدرى روى سينه قرار مى دهند. اگر با 
خودتان فكر مى كنيد كه دست به سينه بودن نشانه اعتماد 
به نفس است نه استرس، بايد اين نكته را بدانيد كه افراد 
استرسى جورى دست ها را روى سينه قرار مى دهند كه 
انگار مى خواهند خودشان را جمع و از خود مراقبت كنند. 

به عبارت ديگر ديافراگم شان باز نيست.

نشانه استرس در دست ها
اگر نمى خواهيد استرس خود را لو بدهيد، يادتان باشد 
را  انگشت هايتان  و  نماليد  به هم  را  كه كف دست ها 
اينها حركت هاى  به هم فشار ندهيد. درست است كه 
خودآرامى است، ولى به طرف مقابل نشان مى دهد كه 
شما دچار استرس و اضطراب هستيد. بازى كردن با سكه 
 ها يا كليدهاى در جيب، بازى با تلفن همراه، جويدن ناخن 

يا انگشت از ديگر عاليم بدنى استرس است.

نشانه استرس در پاها
مهم ترين نشانه در زبان بدن فرد مضطرب حركت هاى 
پاهاى اوست؛ معموال اين افراد يكى از پاهاى خود را كامال 
مستحكم روى زمين قرار مى دهند و در عوض پاى دوم را 
به صورت كامال نامنظم و ناخودآگاه تكان مى دهند. يادتان 
باشد وقتى فرد استرس دارد، نمى تواند ريتم حركت هاى 

پايش را هماهنگ كند و اين كار را كامال ناخودآگاه انجام 
مى دهند.سرمنشا اين حركت ها چيست؟ اضطرابى كه در 
باالتنه دفع شده و از طريق پا خودش را نشان مى دهد. 
چون فرد مضطرب فكر مى كند كه پايش ديده نمى شود، 
بنابراين با تكان دادن پاها استرس خود را دفع مى كند و 

اين موضوع به نوعى حاشيه امنيت اوست.
حركت هاى آرامش بخش زبان بدن

حركت هاى آرامش بخش حركت هايى هستند كه ما براى 
بازگرداندن احساس امنيت به خود و  ايجاد دلگرمى و رفع 

استرس از آنها استفاده مى كنيم.
1- مرتب كردن لباس

فرد معموال بى جهت و بيش از اندازه لباس هاى خود را 
مرتب مى كند و پيراهنش را مى كشد تا صاف تر به نظر 

برسد يا يقه پيراهن خود را تنظيم مى كند و...
2- گاز گرفتن ناخن و پوست

معموال گاز گرفتن انگشت نشان دهنده اين است كه فرد 
احساس مى كند كارى را اشتباه انجام داده و اين فكر او را 
به استرس مى اندازد. پس با اين كار سعى مى كند رفتار 

خود را تصحيح كند.
3- دست كشيدن در موها

با  ما  نوعى حركت خودنوازشگرايانه است كه  رفتار  اين 
را دفع و احساس  كمك آن اضطراب و عصبانيت خود 

خوبى پيدا مى كنيم.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

فرمود از آن [مقام] فرو شو تو را نرسد كه در آن [جايگاه] تكبر نمايى پس بيرون شو 
كه تو از خوارشدگانى. سوره األعراف، آيه 13

حديث روز  

روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است.
امام صادق(ع) 
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نشانه هايى كه نگرانى و دلهره شما را لو مى دهد
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 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

شركت پخش مواد غذايى 
مرواريد نگين دربند

براى تكميل كادر فروش خود نياز 
به تعدادى بازارياب با تجربه و داراى 
مدرك تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق و مزاياى اداره كار +
 پورسانت + بيمه +اياب و ذهاب

بازارياب آقا 7 نفر
بازارياب خانم (تلفنى) 2 نفر

آدرس: جاده هتل كوهستان - شهرك 
رقويى - خيابان دربند- نبش قيطريه 4

09153623179
05632322802

مهد مريم براى تكميل كادر 
خود استخدام مى نمايد

مربى مسلط به زبان انگليسى 
با سابقه كار با كودكان

مربى با سابقه با مدرك 
مرتبط براى كودكان 2 سال 

تا پيش دبستانى
09125395304

32439894

دعوت به همكارى 
به تعدادى آشپز صرفا ماهر با سابقه كار 

نيازمنديم.
كترينگ و تهيه غذاى ايرانيان

 نبش قدس 2
 ساعات مراجعه: 9 -11   21-19

يك شركت پخش مواد غذايى براى 
تكميل كادر فروش خود به تعدادى 

بازارياب نيازمند است.
بازاريابان با تجربه در اولويت هستند
32319544 - 09155624812

به يك آقا براى نگهدارى
 از سالمند مرد به صورت 
شبانه روزى  نيازمنديم.

09158999650

يك شركت تبليغاتى به تعدادى 

خانم و آقا با قدرت بيان باال براى 

مدير فروش و بازارياب نياز دارد . 
32239311 - 09155628902

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش خودروى وانت پيكان يخچالدار  
مدل 89 ، بيمه كامل ، بدون رنگ ، دوگانه 
سوز  قيمت: توافقى  09153625131

اجاره و فروش 
 سوله 400 متر ، محوطه 2000 متر 
شهرك صنعتى       09155619149

به يك آقا آشنابه كار ساندويچ 
نيازمنديم. 

9153635793 - 32443316  

معاوضه زمين دو كله به متراژ 231 متر 
واقع در ميرداماد با واحد مسكونى صفر

 حدود 130 مترى    32342151

به يك تايپيست خانم نيازمنديم.
دو شيفت - با حقوق ثابت

09153619654- 32445230 
به يك همكار خانم نيازمنديم.

كيف نارين
32232917 - 09300360855

به يك فروشنده خانم براى كار در لوازم 
آرايشى  و بهداشتى ترجيحا يك شيفت واقع در 

انتهاى معلم نيازمنديم.    09159626708

به تعدادى استادكار ماهر
 نقاش ساختمان نيازمنديم.

09155118076

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروش زمين موسوى 
ابتداى سجادشهر
09153615443

فروش كليه لوازم رستوران
09153635587

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176
فروش امتياز فاز 2 تعاونى 04

واريزى: 23 ميليون
09157382569
فروش ويژه انواع فلش
 8 گيگ 10/000 تومان
16 گيگ 18/000 تومان
رم 8 گيگ 8/000 تومان

رم 16 گيگ 15/000 تومان با گارانتى
انواع گيرنده فقط 60/000 تومان

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

يك دستگاه يخچال ايستاده 
 2 مترى ، 3 درب 

موتور فرانسوى در حد نو 
به فروش مى رسد.
09159859884

بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى 
فروش زمين جهت تاالر
 باغ تاالر - ويال و گلخانه

 با شرايط استثنايى و معاوضه    
09376234005

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ - پالك 12

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

شلوار جين زنانه 28  الى 33 هزار تومان  
بلوار معلم ، ابتداى خيابان فردوسى             

پوشاك 200

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

ضايعات كاغذ و كارتن را نقدا 
درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 
تعويض شغل به فروش مى رسد. 

مدرس1- داخل ميالن      
09109313400

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

كارت دانشجويى اينجانب سروش جوانشير 
گيو به شماره دانشجويى 9012412505 
مفقود گرديده و از اعتبار ساقط مى باشد.

حمل بار و اثاثيه منزل 
 درون شهرى و برون شهرى

  09151927322 - فوالدى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: کساني که سرفه زياد مي کنند يا داراي تورم در ناحيه مجاري تنفسي هستند, مصرف جوشانده شکوفه سيب و خود سيب برايشان بسيار مفيد است، 
همچنين سيب درمان کننده سوءهاضمه است و براي کاهش قند خون ديابتي ها بسيار موثر است. خوردن سيب رسيده در افرادي که ديابت نوع ١ و ٢ دارند
 مفيد بوده چرا که قند خون را باال نمي برد و در حد تعادل نگه مي دارد.

درمان سرفه با مصرف اين ميوه 

با خوردن اين مواد غذايى خوب بخوابيد!

6

بهترين ميان وعده غذايى 
براى دانش آموزان

که  شود  مي  درخواست  خانواده ها  از  شهرخبر: 

داشته  توجه  غذايي  مواد  برچسب  به  نسبت 
باشند و غذاهايي که حاوي نمک، چربي و قند 
هستند را به مقدار بسيار کم براي بچه ها تهيه 
کنند و حتي المقدور از ماست، ميوه، شير و دوغ 

و  مدرسه  در  فرزندانشان  سالمتي  حفظ  براي 
منزل در ميان وعده هاي غذايي استفاده کنند.

همچنين والدين بايد انواع سبزيجات همچون 
خيار، هويج، کرفس، گل کلم و بروکلي را براي 
فرزندانشان تهيه کنند و به صورت قطعه هاي 

کوچک به آنها ارائه دهند.

2 درمان خانگى براى قارچ ناخن

هاي  عفونت  قرباني  تنها  پوست  نيوز:  سالمت 
قارچي نيست و ناخن ها نيز درگير اين مشکل مي 

شوند. معموال انگشت هاي پا که داخل کفش و در 
محيطي تاريک، گرم و مرطوب قرار دارند، بيشتر 
در معرض ابتالي به قارچ قرار مي گيرند. در ابتدا 
قارچ ناخن به صورت لکه سفيد و يا زرد رنگي 
 بروز مي کند که روي نوک ناخن ديده مي شود. 
در اين صورت شروع رشد و تکثير عفونت قارچي 
با  مقابله  هاي  ترين شيوه  ساده  از  يکي  است. 
نارگيل  روغن  از  استفاده  ناخن،  قارچي  عفونت 
اين  عاليم  اولين  مشاهده  صورت  در  است. 
به  را  نارگيل  روغن  مرتبه  دو  روز  هر  مشکل، 
ناخن خود بزنيد. ناخن را نشوييد و اجازه دهيد 
که ترکيبات قوي روغن نارگيل به درستي عمل 
کند. گياه درخت چاي خواص ضدقارچي بااليي 
دارد. اين روغن حاوي ترکيبات قوي است و بايد 
قبل از استفاده آن را رقيق کرد. براي اين کار 
کافيست يک قاشق چايخوري از اين روغن را با 
نصف قاشق روغن زيتون و نصف قاشق روغن 

نارگيل مخلوط کرد. 

خواص «انار» براى سالمتى

سالمانه: کمک به سالمت دندان ها : انار حاوي 
ترکيبات پلي فنيل و داراي خاصيت ضد باکتري 
است که در فرمول دهانشويه نيز مورد استفاده 

از  پيشگيري  اين ترکيبات عامل  قرار مي گيرد. 
حفره  ايجاد  باعث  که  است  دندان  پالک  بروز 
مي شود.  لثه  التهاب  و  شدگي دندان  خراب  و 
بسيار  دهاني  برفک هاي  براي  انار  همچنين 
مفيد است. کاهش دهنده کلسترول خون: نتايج 
تحقيقات بر روي افرادي که در هفته حداقل دو 

انار نوشيده اند نشان داده که ۱۸ درصد  بار آب 
کلسترول بد خون آنها کاهش پيدا کرده است. 
التهاب ديواره عروق  انار عامل کاهش  مصرف 
است.  شرايين  تصلب  احتمال  کاهش  و  خوني 

چهارم  يک  مصرف  سرطان:  برابر  در  حفاظت 
را  انسان  يک  روزانه  نياز  مورد  فيبر  ميزان  انار 
از  جلوگيري  باعث  امر  اين  که  مي کند  تامين 
انار  همچنين  مي شود.  گوارشي  مشکالت  بروز 
متعادل سازي  عامل  صفرا،  و  کبد  تقويت کننده 

مزاج و برطرف کننده زردي است. 

با خوردن اين مواد غذايى
 خوب بخوابيد!

 
سالمت نيوز: بادام: بادام سرشار از منيزيم است و 

افزايش سطح اين ماده معدني در بدن مي تواند 
باعث ريلکس شدن عضالت و باال رفتن کيفيت 
پروتئين  بعالوه  شود.  مختلف  افراد  در  خواب 
مرغوب موجود در بادام مي تواند سطح قند خون 
را در طول خواب ثابت نگه دارد. ثابت ماندن قند 
از  پريدن  باعث مي شود  در طول خواب  خون 
 خواب و احساس گرسنگي در طول شب به حداقل 
دچار  شبها  از  برخي  اگر  موز:  برسد.  ممکن 
بيخوابي مي شويد از رختخواب خود بيرون بياييد 
و يک عدد موز بخوريد. موز جزو بهترين منابع 
دريافت منيزيم و پتاسيم محسوب مي شود. اين 
دو ماده معدني مفيد هم به سادگي استرس را 
از روان و عضالت شما دور کرده و هم آرامش 
نسبي را که الزمه داشتن خوابي راحت است را 
 برايتان به ارمغان خواهد آورد. گيالس: محققان 
ليوان آب گيالس،  مي گويند که مصرف يک 
يک پياله گيالس تازه، کمي گيالس خشک يا 
حتي کمپوت بدون شکر حدود نيم تا يک ساعت 
آلودگي  خواب  حس  تواند  مي  خواب  از  پيش 
باشد. داشته  همراه  به  افراد  براي  را  بيشتري 
مصرف گيالس سطح مالتونين در بدن باال برده 
و باعث ايجاد حس کرختي و سبکي در عضالت 
مي شود و به همين دليل هم خوردن آن به افراد 

مبتال به بي خوابي پيشنهاد مي شود.

ايستگاه سالمت

حوادث

شهردارى كاشان مغلوب 
شمش منيزيم فردوس شد

فارس: ديدار دو تيم هندبال شمش منيزيم فردوس و 
شهرداري کاشان روز گذشته در سالن فرهنگ دانشگاه 
منيزيم  هندبال  تيم  که  شد  برگزار  فردوس  نور  پيام 
فردوس پيروز ميدان شد. شمش منيزيم توانست با کسب 
امتياز ٤٠ بر ٢٣ تيم شهرداري کاشان را مغلوب خود 
کند. تيم هندبال منيزيم فردوس در حال حاضر با کسب 

هشت امتياز در جايگاه نخست جدول قرار دارد.

معرفى برترين هاى مسابقات
 تيراندازى دانشگاه بيرجند

فارس: مسئول تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه بيرجند 
گفت: رفيعي زاده و باغشني بر سکوي قهرماني مسابقات 
ايستادند.  بيرجند  دانشگاه  بانوان  و  آقايان  تيراندازي 
ايل بيگي اظهار کرد: در اين مسابقات ٥٥ تيرانداز بانو 
به  يکديگر  با  استان  تيراندازي  هيئت  سالن  در  آقا  و 
بخش  در  باغشني  کرد:  تصريح  پرداختند.وي  رقابت 
بانوان قهرمان شد، مرکي نايب قهرماني را بدست آورد 
و حسن پور مقام سوم را از آن خود کرد. در بخش آقايان 
رفيعي زاده بر سکوي نخست ايستاد، سطوتي مقام دوم را 

کسب کرد و چاجي در جايگاه سوم قرار گرفت.

طبس قهرمان مسابقات كشتى استان شد

در  گفت:  جنوبي  خراسان  کشتي  هيئت  دبير   : فارس 
مسابقات کشتي قهرماني استان، طبس بر سکوي نخست 
ايستاد. گلکار اظهار کرد: در اين مسابقات ٩٨ کشتي گير 
طبس،  بيرجند،  قاين،  شهرستان هاي  از  بزرگسال 
فردوس، اسالميه، سربيشه، نهبندان و بشرويه در سالن 
ورزشي شهيد الهي طبس با يکديگر به رقابت پرداختند. 
وي تصريح کرد: کشتي گيران طبسي عنوان قهرماني 
مسابقات را از آن خود کردند، تيم قاينات نايب قهرمان 

شد و نمايندگان بيرجند در جايگاه سوم ايستادند.

معرفى برترين هاى مسابقات شطرنج 
گراميداشت دفاع مقدس بيرجند

گفت:  جنوبي  خراسان  شطرنج  هيئت  دبير  فارس: 
برترين هاي مسابقات قهرماني شطرنج گراميداشت هفته 
با اشاره به  دفاع مقدس بيرجند معرفي شدند. ميزاني 
رقابت ٣٨ شطرنج باز در دو گروه بانوان و آقايان افزود: 
اين مسابقات در هفت دور به روش سوئيسي در تاالر 
شطرنج مجموعه ورزشي واليت بيرجند برگزار شد.وي 
تصريح کرد: سيد ابوالفضل حسيني سورگي در جايگاه 
نخست مسابقات شطرنج جوانان استان ايستاد، قالسي 
مود نايب قهرمان شد و حسن قلمي رتبه سوم را کسب 
کرد. در رده نوجوانان، هادي پناه قهرمان شد، سبحان 
زحمتي از مشهد نايب قهرماني را بدست آورد، مصطفي 
شاهدادي و سيد مهدي اسالمي نيا نيز در جايگاه هاي 
بعدي قرار گرفتند. وي افزود: عاليه اژدري بر سکوي 
کوثر  ايستاد،  بانوان  بخش  شطرنج  مسابقات  نخست 
اميري رتبه دوم را بدست آورد و مليکا اشتري سوم شد.

انتشار تصاوير خانوادگى همكار
 براى گرفتن انتقام 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي خراسان رضوي گفت: در پي شكايت يكي 
از شهروندان مبني بر اينكه فرد ناشناسي با ايجاد پروفايلي 
در شبكه اجتماعي تلگرام و درج تصاوير شخصي و خانوادگي 
وي موجب هتك حيثيت او شده بررسي موضوع در دستور 
كار كارشناسان قرار گرفت. سرهنگ عرفاني افزود: ماموران 
با جستجو در فضاي سايبر، عامل راه اندازي پروفايل مذكور 
را شناسايي و دستگير كردند. متهم كه همکار شاكي بوده و به 
دليل اختالف بين آنها اقدام به انجام اين عمل مجرمانه کرده 

در مواجهه با مدارك پليس به بزه انتسابي اقرار کرد. 

پسر دانشجو به خاطر پرداخت شهريه 
دانشگاه دست به سرقت زد 

باشگاه خبرنگاران:رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي اصفهان 
بيان کرد : در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه 
مبلغي بصورت اينترنتي از حساب وي برداشت شده است 
بررسي موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
مرتضوي افزود: سرانجام  متهم كه از دوستان شاكي است 
شناسايي و دستگير شد. وي افزود: متهم در مواجه با مدارك 
و مستندات پليس صراحتًا به بزه انتسابي اقرار و عنوان كرد 
با توجه به اعتماد شاكي و دراختيار گذاشتن اطالعات حساب 
بانكي اش در فرصتي موقع انتخاب واحد دانشگاه بصورت 

اينترنتي شهريه دانشگاهم را پرداخت كرده ام. 

حمله اسيدى پسر معتاد به پدرش

عصرايران: به دنبال آزار و اذيت فرزند معتاد يک خانواده، پدر 
وي تصميم به شکايت از او در مرجع قضايي مي گيرد. پسر معتاد 
پيش از شکايت پدر به او هشدار مي دهد که در صورت شکايت 
از وي، روي او و همراهانش اسيد مي ريزد که اين فرد معتاد 
پس از اطالع از رسيدگي به شکايت از وي در مرجع قضايي با 
تهيه اسيد تهديد خود را عملي مي کند.پدر خانواده بي خبر از اين 
موضوع پس از دريافت حکم جلب به همراه سه مامور انتظامي 
براي سپردن فرزند معتاد به دست قانون راهي خانه مي شوند 
که مجرم پس از رويت ماموران فرار کرده و از آنجا روي پدرش 
و سه مامور اسيد مي پاشد. اين فرد معتاد متواري شده است و 

تالش پليس براي دستگيري وي ادامه دارد.

عدم رعايت حق تقدم به قيمت جان
سرنشين سوارى پژو پارس تمام شد

 ايرنا: رئيس پليس راهور خراسان جنوبي گفت: بر اثر تصادف پژو پارس با موتورسيکلت 
در بيرجند به علت عدم رعايت حق تقدم، سرنشين ٢٩ ساله خودروي پژو پارس جان 
افزود: اين تصادف در ساعت ٢٢ و ٥٦  از دست داد. سرهنگ عليرضا رضايي  خود را 
دقيقه دو شب گذشته در تقاطع خيابان مدرس با شهيد خليل طهماسبي شهر بيرجند رخ 
بيمارستان جان باخت. سرهنگ عليرضا رضايي  انتقال به  داد که سرنشين پژو هنگام 
افزود: در اين حادثه راننده و ترک نشين موتور سيکلت نيز مجروح شدند. وي عدم رعايت 
حق تقدم از سوي راننده پژو پارس را علت وقوع اين حادثه ذکر کرد و يادآور شد: برابر 
ماده ١٤٢ آيين نامه راهور در خيابان و يا در تقاطعي که وسيله نقليه رو به روي يکديگر 
حرکت مي کنند، هرگاه وسيله اي بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسيله اي 

است که مستقيم و در مسير مجاز عبور مي کند.  

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 1
0

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

طراحى وب سايت ، پرتال و فروشگاه اينترنتى
نبش مدرس 27     تلفن:32444117    همراه:09155630215

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر 
نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب

   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          
09379316676

بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن  -  داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

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

غذاى آماده و فست فود

پاتيــل 
غذاى لذيذ

با يك تماس
ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 

(ويژه ادارات و مجالس)

  حمل بار و اثاثيه منزل  توسط 4 كارگر با نيسان و خاور
  09153634099 - فرهمند
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ايسنا- رئيس انجمن مشاوران جوان قاين از ساخت بزرگترين كيك زعفرانى كشور با دو تن وزن همزمان با 8 مهرماه در قاين خبر داد. ناصر زردى گفت:  در 
فرهنگى شوراى اسالمى شهر قاين مقررشد شهرستان قاين به عنوان متولى زعفران كشور، هرساله برنامه هايى درخصوص معرفى زعفران برگزار كند كه در اين 
خصوص مسابقه آشپزى در سطح استان فراخوان شده است. وى افزود: اين مسابقه همزمان با 8 مهرماه برگزار مى شود كه در پايان مسابقه از بزرگترين كيك 

زعفرانى كشور با وزن 2 تن و به ابعاد 4*6 متر به ارتفاع 3 متر رو نمايى مى شود كه بناى تاريخى بزرگمهر شهر قاين به عنوان نماد انتخاب شده است.

حادثه منا نشان دهنده 
ضعف مديريت در عربستان است

تسنيم- نماينده مردم شهرستان هاى طبس، فردوس، 
سرايان و بشرويه در مجلس گفت: حوادث امسال در 
مديريت  در  ضعف  دهنده  نشان  عربستان  سرزمين 
اين كشور و عدم كفايت آل سعود در مديريت حرمين 
شريفين است كه در اين راستا اگر آل سعود نمى تواند 
حافظ جان زائران خانه خدا باشد، بايد مديريت حرمين 
شريفين را به مسلمانان واگذار كند. عبدا... زاده اظهار 
تعداد  باختن  تأثيرگذار جان  و  بار  تأسف  كرد: حادثه 
قلب  منا  سرزمين  در  خدا  خانه  حجاج  از  زيادى 
مسلمانان عالم را شكست.وى افزود: اين حادثه تلخ 
عدم  و  مديريت  سوء  بى تدبيرى،  از  روشنى  نشانه 
جان  حفظ  در  سعودى  عربستان  مقامات  شايستگى 

زائران ايرانى و زائران مسلمان جهان است.

پذيرش مستند «روزى كه به شهر رفتم» 
در جشنواره فيلم رشد

فارس- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس 
از پذيرفته شدن مستند «روزى كه به شهر رفتم» در 
طلب  ايمان  داد.  خبر  رشد  فيلم  بين المللى  جشنواره 
اظهار كرد: جشنواره فيلم رشد، جشنواره اى سينمايى 
است كه هر سال توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
وزارت آموزش و پرورش ايران و دفتر تأمين رسانه هاى 
افزود:  وى  مى شود.  برگزار  وزارتخانه  اين  آموزشى 
و  كارگردانى  به  رفتم»  شهر  به  كه  «روزى  مستند 
نويسندگى طيب نجفيان، تصويربردارى طيب نجفيان 
و امير رضا صباغيان و نيز صدابردارى محمود خضرى 
تهيه و به جشنواره بين المللى فيلم رشد ارسال شده 
است. وى يادآور شد: اين فيلم مستند 25 دقيقه اى در 
واقع نوعى داستان مستند آموزشى است كه موضوع 
روستاهاى  از  يكى  در  مدرسه اى يك كالسه  به  آن 

محروم خراسان رضوى ارتباط دارد.

نمايشگاه 175 ستاره كربال 
درنهبندان گشايش يافت

مناسبت  به  كربال  ستاره  نمايشگاه 175  خبر-  گر.ه 
نهبندان  نور  پيام  دانشگاه  در  مقدس  دفاع  هفته 
گشايش يافت. اين نمايشگاه با حضور معاون سياسى 
اجتماعى فرماندارى، امام جمعه و جمعى از مسئوالن 
نور  پيام  دانشگاه  محل  در  بسيجيان  و  شهرستان 
نهبندان به مناسبت هفته دفاع مقدس گشايش يافت. 
عالقه مندان مى توانند از 9 غرفه در نظر گرفته شده 

در موضوعات مختلف بازديد كنند.

قدردانى معاون توسعه مديريت و منابع 
انساني استانداري از مديرعامل شركت گاز

با  استانداري  انساني  منابع  و  توسعه مديريت  معاون 
ارسال لوح تقدير، از فرشيد دشتي، مديرعامل شركت 
عمليات  آغاز  و  برداري  بهره  دليل  به  استان  گاز 
اجرايي پروژه هاي گازرساني استان در هفته دولت 

كه باعث شادي و نشاط مردم شد، قدردانى كرد.

نمايشگاه بصيرت افزايى دفاع مقدس 
در بشرويه برپا شد

گروه خبر- ايستگاه بصيرت افزايى بسيج دانشجويى 
شهرستان بشرويه به صورت نمايشگاهى و در چهار 
و  سيره شهدا  مقدس،  دفاع  و حجاب،  عفاف  بخش 
آسيب هاى دجال واره برپا شد. در هفته دفاع مقدس 
بسيج دانشجويى دانشگاه هاى بشرويه عالوه بر شركت 
در نماز عبادى سياسى جمعه در راستاى آگاهى بخشى 
و بصيرت افزايى همگام شده و ايستگاه با محوريت 
دفاع مقدس در محل مصلى نماز برپا  كردند. در اين 
نمايشگاه محتواهاى بصيرت افزايى در قالب كليپ و 
 فايل صوتى با محوريت  دفاع مقدس ازطريق نرم افزار ها

براى عالقه مندان ارسال شد.

اجراى طرح مهر تحصيلى در راستاى 
اجراى امينانه نيات واقفين در نهبندان 

نهبندان  خيريه  امور  و  اوقاف  مدير  خبر-  نهبندان 
طرح  واقفين  نيات  امينانه  اجراى  راستاى  در  گفت: 
االسالم  اجرا شد. حجت  نهبندان  در  تحصيلى  مهر 
مختارى اظهار كرد: دين اسالم دين رأفت، مهربانى 
و كمك به همنوعان است و در اين راستا، همه ما 
به  كمك  افزايش  براى  جانبه  همه  تالش  با  بايد 
نيازمندان در جامعه گام برداريم. وى افزود: گسترش 
و فرهنگ سازى وقف را بايد از سطح مدارس ابتدايى 
آغاز كنيم تا با نهادينه شدن امور وقف در بين دانش 
آموزان، اين سنت حسنه در بين جامعه و خانواده ها 
رشد كند. وى تصريح كرد: در راستاى اجراى امينانه 
نيات واقفين از محل موقوفه حسينه خانم خزيمه كه 
چهار سهم از 14 سهم قنات بدرآباد مى باشند طرح 
ادامه داد: براساس اين  مهر تحصيلى اجرا شد. وى 
طرح، خريد البسه و بسته هاى كامل لوازم التحرير 
دانش آموزان و همچنين رنگ آميزى كامل مدرسه 
نشان  آباد صورت گرفت. وى خاطر  فيروز  روستاى 
مرمت  و  تعمير  مذكور  موقوفه  نيت  اجراى  در  كرد: 
و  سازى  كف  و  مذكور  مدرسه  بهداشتى  سرويس 
مدرسه  سازى  هوشمند  همچنين  و  سازى  محوطه 

در دست اقدام مى باشد. 

همايش دوي با تجهيزات در بشرويه

همايش  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  خبر-  گروه 
برگزار شد.  بشرويه  با تجهيزات در شهرستان  دوى 
سپاه  انتظامى،  نيروى  سرباز   70 همايش  اين  در 
 3 مسير  امروز  صبح  بشرويه،  بسيج  و  پاسداران 
كيلومترى ورزشگاه تختى تا گلزار شهداى اين شهر 

را با كوله پشتى و تجهيزات نظامى پيمودند.

ساخت بزرگترين كيك زعفرانى كشور در قاين

مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبرى در خراسان جنوبى 
اظهار كرد: دخالت سعودى ها در ديگر كشورهاى اسالمى 
فرصتى براى تدبير امور حج برايشان باقى نگذاشته است. 
در  گذشته  روز  اوحدى،  حجت االسالم  ايكنا،  گزارش  به 
تجمع طالب در اعتراض به بى تدبيرى مسئوالن سعودى 
در حج امسال با اشاره به اينكه آدم كشى در يمن و دخالت 
در سوريه، بحرين و لبنان و بسيارى ديگر از كشورهاى 
مسئوالن  بى كفايتى  نشان  امسال  حج  وقايع  و  اسالمى 
سعودى است، بيان كرد: متوليان حج امسال عربستان نه 
تجربه كافى داشتند و نه آموزش ديده بودند و اين مهم 
سبب اتفاقات تلخ شد.  وى ادامه داد: امسال تمام راه هاى 

فرعى منتهى به رمى جمرات بسته بوده و يكى از راه هاى 
از شاهزادگان سعودى و  به علت حضور يكى  نيز  اصلى 

جانشين وليعهد با بيش از 300 همراه بسته شد.
جاى  به  است  بهتر  مى رسد  نظر  به  كرد:  عنوان  اوحدى 
اصًال  بگوييم  داده،  رخ  مديريت  سوء  بگوييم  اينكه 

مديريتى نبوده است.
بعثه مقام معظم رهبرى در خراسان جنوبى  مسول دفتر 
حج  كاروان هاى  معين هاى  و  معينه  اينكه  به  اشاره  با 
بود،  خواهد  حوزوى  مدارك  دارندگان  از  آتى  سال هاى 
يادآور شد: معين و معينه هاى كاروان حج بايد پايه 10 و 

كاروان عتبات بايد پايه 7 حوزه را داشته باشند.

مراسم يادبود حاجيان جانباخته
 در حادثه منا برگزار شد

اقشار  با حضور مسئوالن و  گروه خبر- شب گذشته 
مختلف مردم در بيرجند مراسم يادبود حاجيان جانباخته 
در حادثه منا در مسجد امام حسين (ع) بيرجند برگزار 
شد. در اين مراسم با ذكر جنايات آل سعود بر پيگيرى  

اين موضوع توسط مسئوالن تأكيد شد.

اجراى 2 طرح از 17طرح توليدى مشاركتى 
براى حمايت از روستاييان، در سه قلعه

مصوب  مشاركتى  توليدى  طرح   17 از  خبر-  گروه 
شده براى حمايت روستائيان در استان 2 طرح مربوط 
به بخش سه قلعه است. باستانى فر بخشدار سه قلعه 
با بيان اين مطلب گفت: يكى از اين طرح ها احداث 
مجتمع پرورش گاو شيرى و فرآورى شير مربوط به 
روستاهاى بسطاق دوست آباد و زنگويى است كه با 
توجه به استعداد و پتانسيل هاى موجود در اين نواحى 
 2 اعتبار  كه  است  شده  احداث  گاو  پرورش  براى 
ميليارد تومان براى آن در نظر گرفته شده است. وى 
افزود: طرح ديگر ايجاد كارگاه هاى قالى بافى در سه 
قلعه و روستاهاى عشايرى همجوار است كه باتوجه 
به هنر و توانايى بانوان اين بخش مى تواند طرح و 
اين طرح  باشد  رونق بخش  و  توسع  در  گام مهمى 
نيز داراى 3 ميليارد تومان اعتبار و تسهيالت است. 
 300 مجموعًا  طرح  دو  اين  اجراى  با  وى  گفته  به 
شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد مى شود. باستانى 
فر همچنين افزود: طرح ديگرى كه در جهت ايجاد 
اشتغال مطرح است مجتمع پرورش شتر و فرآورى 
شير شتر است.اين طرح كه با سرمايه گزارى يكى از 
شهروندان در دست اجراست تا مرحله واگذارى زمين 
پيش رفته و درصورت كسب مجوزهاى الزم تا دوماه 

آينده شروع به كار خواهد كرد.

شب شعر شاعران استان به مناسبت 
سالگرد دفاع مقدس برگزار مى شود  

از  جمعى  با حضور  مقدس  دفاع  شعر  اصغرى- شب 
اساتيد دانشگاه و شاعران پيشكسوت در كانون هنرمندان 
بيرجند واقع در خيابان انقالب، فرهنگسراى وحدت امروز 
مدير  رفيعى  شود.  مى  برگزار  ساعت 19:30  يكشنبه 
كانون هنرمندان خراسان جنوبى با اعالم اين خبر به 
خبرنگار آوا گفت: اين جلسات هر هفته يكشنبه ها برگزار 
مى شود كه جلسه اين هفته به موضوع دفاع مقدس 
از برگزارى اين جلسات را  اختصاص دارد. وى هدف 
اداى رسالت اصحاب ادب و هنر براى تبيين جلوه هاى 
پرشكوه خودگذشتگى ايثار و حرّيت دوران دفاع مقدس 
عنوان كرد و افزود: شاعران با درك عميق خود ابعاد 
اين حماسه را واقع بينانه به نظم درآورده و سروده هاى 

فاخرشان برگى از اين تاريخ است. 

مراسم رژه خودرويى سازمان آتش نشانى 
در روز هفتم مهرماه برگزار مى شود

گروه خبر- به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانى، 
مراسم رژه خودرويى در روز هفتم مهرماه ساعت 9/5 
آتش  سازمان  با  مرتبط  هاى  ارگان  حضور  با  صبح 
نشانى شامل هالل احمر، شهردارى، اورژانس، پليس 
110 و راهنمايى و رانندگى با مسير مشخص انجام 
و خدمات  نشانى  آتش  سازمان  مى شود. سرپرست 
تمامى  در  حريق  زنگ  آمدن  در  صدا  به  از  ايمنى 
ايستگاه هاى آتش نشانى ساعت 8 صبح روز هفتم 
مهرماه نيز خبر داد. ميرزايى اظهار كرد: جشن بزرگ 
ايمنى به مناسبت هفته آتش نشانى در ششمين روز 
آموزش  فرهنگ  و  ايمنى  نام  به  كه  هفته  اين  از 
پارك  تئاتر  آمفى  محل  در  است  شده  نامگذارى 

توحيد برگزار مى شود.

اجراى طرح تخصيص سهميه سوخت
 بر اساس پيمايش در استان از اول مهر

پايانه هاى  و  نقل  و  حمل  مدير كل  خبر-  گروه 
به  سهميه سوخت  تخصيص  طرح  اجراى  از  استان 
از  پيمايش  اساس  بر  جاده اى  نقل  و  حمل  ناوگان 
موضوع  اين  اعالم  با  نصرى  داد.  خبر  مهرماه  اول 
كه اين طرح به صورت آزمايشى از اول ارديبهشت 
هماهنگى  با  كرد:  اظهار  شده،  اجرايى  جارى  سال 
نفت  عرضه  جايگاه   تمامى  در  آمده  عمل  به  هاى 
و  نصب  نياز  مورد  افزار  نرم  استان  سطح  در  گاز  و 
مشكلى  هيچگونه  اميدواريم  و  است  شده  عملياتى 
ايجاد نشود.  وى افزود: در اجراى اين طرح در گام 
پايه دريافت مى كنند و در  ناوگان سهميه  اول همه 
سهميه بعدى كه عملكردى است بر اساس عملكرد 
سيستم شامل بارنامه، صورت وضعيت و راهنامه بين 
مى گيرد.   تعلق  سوخت  ناوگان  به   CMR المللى 
نصرى با بيان اينكه سوخت در دو پيمانه و هر 15 
فواصل  مرور  به  كه  مى شود  واريز  كارت ها  به  روز 
انجام  يافته و به صورت روزانه  واريز پيمانه كاهش 
خواهد شد. وى ضمن اعالم آمادگى پاسخگويى به 
سؤاالت رانندگان برون شهرى در محل پايانه هاى 
بار و مسافر، نمايندگى هاى سازمان در شهرستان ها و 
محل اداره كل، سامانه پيامكى 60401411 را جهت 
سوخت  سهميه  ميزان  و  كاركرد  وضعيت  از  اطالع 
با  توانند  مى  رانندگان  كرد:  اظهار  و  اعالم  ناوگان 
از  اين سامانه  به  ارسال شماره كارت هوشمند خود 

ميزان پيمايش و سهميه سوخت خود آگاه شوند.

كاهش 7,45 درصدى تلفات برق استان

گروه خبر- معاون بهره بردارى و ديسپاچينگ شركت 
روند  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  برق  نيروى  توزيع 
تلفات  برق گفت:  تلفات  فعاليت هاى كاهش  اجراى 
شركت برق استان از 8,74 در آغاز طرح جهادى به 
7,45 درصد تا مرداد ماه 94 بر اساس گزارش هاى 
ارسالى توانير رسيده است. منصوريان در دوازدهمين 
مناسب  ضمن  استان  تلفات  كاهش  كميته  جلسه 
خواندن روند اجراى فعاليت هاى كاهش تلفات اظهار 
كرد: تلفات شركت از 8,74 در آغاز طرح جهادى به 

عدد 7,45 تا مرداد ماه 94 رسيده است.

دخالت سعودى ها در كشورهاى اسالمى فرصتى براى تدبير امور حج برايشان باقى نگذاشته است

افزايش 6 درصدى دانش آموزان استثنايى استان در سال تحصيلى جديد
جنوبى  خراسان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
خراسان  استثنايى  مدارس  سطح  در  گفت: 
جنوبى هزار و 400 دانش آموز در حال تحصيل 
هستند كه اين تعداد آمار رشد 6 درصدى دانش 

آموزان استثنايى در استان را نشان مى دهد.
مهرورزى  جشن  در  المعى  تسنيم،  گزارش  به 
دانش آموزان استثنايى در مركز آموزشى پوياى 
شهرستان بيرجند اظهار كرد: با فرا رسيدن ماه 
مهر و آغاز سال تحصيلى و بازگشايى مدارس در 
استان، 145هزار دانش آموز مشغول تحصيل در 

مدارس استان مى شوند. وى افزود: در خراسان 
جنوبى در زمينه مدارس استثنايى 34 آموزشگاه 
فعال است كه هزار و 400 دانش آموز در اين 

مدارس در حال تحصيل هستند.
آموزان  دانش  جامعه  رشد  نرم  افزود:  المعى 
كه  است  درصد   4,5 تا   4 كشور  در  استثنايى 
خراسان جنوبى 2 درصد بيشتر از ميانگين نرم 
تعداد جامعه دانش  اين  كشورى داشته است و 
كه  است  بااليى  ظرفيت هاى  استثنايى  آموزان 

نگاه ويژه اى به اين حوزه بايد بشود. 

وى با اشاره به اينكه رشد جامعه دانش آموزان 
استثنايى بيشترين علت آن ازدواج هاى فاميلى 
است، اظهار كرد: در زمينه جامعه دانش آموزان 
استثنايى نيز بايد ايجاد فرصت هاى برابر براى 
طرح هاى  در  ويژه  نيازهاى  با  آموزان  دانش 
تلفيقى و فراگير ايجاد كرد و در حال حاضر در 
استان هزار و 600 دانش آموز از خدمات آموزش 
و توان بخشى مشكالت ويژه از خدمات رابطين 
تلفيقى بهره مند هستند. المعى با اشاره به اينكه 
از جمله راهكارهاى مناسب براى مهارت آموزى 

بين  تعامل  تقويت روحيه  استثنايى  در مدارس 
دانش آموزان و مريبان مدارس استثنايى است، 
بيان كرد: مربيان مدارس استثنايى بايد بر اين 
اساس در راستاى تقويت روحيه تعامل و مهارت 
آموزى به دانش آموزان استثنايى گام بردارند. 
به گفته وى آموزش و پرورش به همراه مربيانى 
كه در اين عرصه فعاليت مى كنند بايد در زمينه 
آموزان  دانش  با  اجتماعى  مهارت  آموزش 
نيز  آموزان  دانش  اين  زيرا  كند  كار  استثنايى 

جزو اجتماع و در جامعه ما زندگى مى كند.

سرپرست سازمان بهزيستى استان گفت: 3هزار و182  سالمند 
تحت پوشش بهزيستى استان هستند كه از اين تعداد 958 
نفر مستمرى بگير خدمات بهزيستى بوده و مابقى از خدمات 
غيرمستقيم استفاده مى كنند. به گزارش ايسنا، جواد رجبى در 
نشست خبرى به مناسبت هفته تكريم و منزلت سالمندان، با 
تأكيد بر آماده سازى بسترى مناسب براى رفاه حال سالمندان، 
گفت: طى چند سال آينده با پديده سالمندى مواجه خواهيم 
شد و در استان هايى مانند خراسان جنوبى عللى از قبيل 
خشكسالى و خروج جوانان از استان باعث تشديد اين پديده 

شده است.دبير شوراى ساماندهى سالمندان استان تصريح 
كرد: در حال حاضر خراسان جنوبى رتبه 5 كشورى را به 
لحاظ سالمندى دارد و هر كدام از دستگاه هاى متولى بايد 

اقداماتى را در راستاى رفاه بيشتر سالمندان انجام دهند.

8 درصد جمعيت استان سالمند هستند

رئيس سازمان بازنشستگى استان نيز گفت: در حال حاضر 
حدود 8 درصد از جمعيت استان سالمند هستند و در سال 
هاى آينده نيز پيش بينى مى شود 10 تا 12 درصد از جمعيت 

كشور به سمت سالمندى بروند. حاجى آبادى افزود: در حال 
حاضر 12هزار و 59 بازنشسته در استان داريم كه يك سوم 
در مرحله سالمندى هستند و بايد اقدامات خوبى در راستاى 
رفاه اين افراد انجام شود. به گفته وى عالوه بر بهره مندى 
بازنشستگان از بيمه سالمت در حال حاضر 19 هزار و 507 

نفر از اين افراد از خدمات بيمه تكميلى برخوردار هستند.
زنگويى معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى بيرجند هم 
با بيان اينكه در حال حاضر 72 هزار و 304 نفر از جمعيت 
استان سالمند هستند، گفت: وجود سالمند سالم و افزايش 

خدمات به سالمندان از اهدافى است كه دنبال مى كنيم.

بهره مندى 34 هزار سالمند از خدمات كميته امداد

از  نيز  استان  امداد  كميته  سالمت  و  حمايت  معاون 
بهره مندى 34 هزار و 448 سالمند از خدمات اين نهاد خبر 
داد و افزود: اين ميزان 48 درصد جمعيت استان را شامل 
ارائه شده در حد  اينكه خدمات  از  انتقاد  با  مى شود. وى 
نياز سالمندان نيست، گفت: مشكالت درمانى، معيشتى و 

مسكن يكى از مشكالت اصلى سالمندان است.

دو ميراث استانى در نوبت ثبت جهانى
خراسان جنوبى ميزبان تور رالى اروپايى مى شود

معرفى  براى  ظرفيتى  خارجى  گردشگر  هر  زاده-  حسين 
تاريخ، فرهنگ و نقش سازنده ايران اسالمى در طول تاريخ 
است و گردشگران خارجى مى توانند سفيران فرهنگى ما 
پيامدهاى مثبت  آنان  باشند و حضور  دنيا  نقاط  اقصى  در 
ميراث  كل  مدير  دارد.  كشورمان  براى  نيز  اقتصادى 
نشستى  در  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
خبرى با بيان اين مطلب، گفت: در كشور و استان ما مى 

توانيم از گردشگرى به عنوان محور توسعه استفاده كنيم. 

سابقه سكونت 35 هزار ساله در استان

رمضانى با اشاره به اينكه ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايى 
در طول قرون و اعصار، بارانداز و محل رفت و آمد ملت ها 
و اقوام مختلف كه از شرق دور با هدف تجارت سفر مى 
كرده اند، بوده است، اظهار كرد: آثار سكونت از 35 هزار سال 
پيش در غار خونيك شهرستان قاينات مشاهده شده و وجود 
سنگ نگاره هاى مختلف ديگرى از جمله الخ مزار و كال 
چنگال هم مؤيد اين امر است. وى به وجود قلعه ها و مساجد 
تاريخى، بقاع متبركه و بناهاى متعدد مذهبى تاريخى ديگر 
در استان اشاره كرد و گفت: مسجد سيدى در شهر فردوس 
كه به نظر اكثر محققان حوزه معمارى اسالمى اولين مسجد 
خراسان بزرگ بوده و مساجد جامع فردوس، ميان ده بشرويه، 
هندواالن درميان، قاين و افين از شاخص ترين بناهاى مذهبى 
تاريخى استان است. كاروانسراها و رباط هاى بين المللى از 
روستايى  تاريخى  هاى  بافت  فردوس،  اسفاك  رباط  جمله 

اسفنديار و اسفهك و  نايبندان،   از جمله در خور و فورگ، 
بافت هاى تاريخى شهرى مانند بشرويه و بيرجند و فردوس 
(بافت تاريخى بشرويه جزو 11 بافت ثبت شده در آثار ملى 
است)، همچنين مدارس قديمى از جمله حبييبه فردوس و 
معصوميه و شوكتيه بيرجند و بناهاى حكومتى از جمله ارگ 

بهارستان و كاله فرنگى، باغ و عمارت اكبريه و اميرآباد و 
رحيم آباد و معصوميه و … همه و همه ظرفيتى ارزشمند در 
كنار تنوع آب و هوايى سرد و كوهستانى قاين و سربيشه و 

گرم و بيابانى غرب و جنوب استان است.

خراسان جنوبى، ميزبان تور رالى اروپايى

از محصوالت كشاورزى ويژه مناطق گرمسير و  رمضانى 

سردسير، كوير زيباى لوت و... به عنوان ديگر ظرفيت هاى 
افزايش  استان  به  گردشگران  ورود  افزود:  برد،  نام  استان 
تور  يك  آلمانى،  تور  يك  ميزبان   93 بهمن  از  و  داشته 
فرانسوى  و يك تور ليتوانيايى بوديم. وى براى پذيرايى از 
تور رالى 20 خودرويى اروپايى (خودروهاى دو ديفرانسيل) 

از مهرماه سال جارى خبر داد و گفت: تور آشناسازى براى 
ليدر تورهاى خارجى و خبرنگاران هم داريم. وى افزود: در 
سال 93 از محل اعتبارات ملى و استانى نزديك به 4 ميليارد 
تومان در حوزه هاى زيرساخت ها و تأمين تجهيزات جذب 
اعتبارات  تخصيص  شاهد  هم  امسال  اميدواريم  و  كرديم 
مورد نياز در سطح ملى و استانى باشيم. ازمحل صندوق 
اما  تومان گرفتيم  ميليارد  نيز سال گذشته 9  ملى  توسعه 

بانك ها همكارى نكردند و تنها رقم اندكى پرداخت شد. 
رمضانى از پيگيرى براى جذب يك سرمايه گذار توانمند 
براى باغ وسيع شوكت آباد كه در تملك اوقاف و امور خيريه 
مى باشد خبر داد و گفت: خانه مستوفى در بشرويه را به 
سرمايه گذار واگذار كرده ايم و اميدواريم به فضايى اقامتى 

براى خدمت به گردشگران تبديل شود. 

اميد براى ثبت قنات بلده فردوس 
و كوير لوت در ميراث جهانى

نماينده  ميزبان  گذشته  هفته  اينكه  به  اشاره  با  رمضانى 
بلده  قنات  از  وى  كرد:  اظهار  بوديم،  يونسكو  ارزياب  و 
آينده در فهرست  تيرماه  اميدواريم  فردوس ديدن كرد و 
ميراث جهانى به ثبت مى رسد. همچنين بيستم مهرماه 
عربى  كشور  يك  و  نيوزلند  از  ارزياب  دو  ميزبان  جارى 
براى بازديد از كوير دهسلم نهبندان خواهيم بود كه اين 
سفر نيز با هدف ثبت كوير لوت در ليست ميراث جهانى 
يونسكو صورت مى گيرد و اميدواريم با ثبت اين دو ميراث 

جهانى تعداد آثار ثبت شده استانمان به 13 اثر برسد.
رمضانى درباره وضع منطقه گردشگرى بنددره نيز گفت: اخيراً 
جلسه اى در اين خصوص داشتيم و به سرمايه گذار مربوطه در 
زمينه همكارى با وى اعالم  آمادگى كرديم. به هر حال ما قدم 
اول را كه تأمين زيرساخت هاى الزم بود برداشته ايم و حدود 
يك ميليارد تومان هزينه كرديم و حال سرمايه گذار بايد در 
اراضى متعلق به خودش هزينه كند تا همكارى ها ادامه يابد.

سردارنقدى در مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى بيان كرد:

آمريكا نخ تسبيح تمام دولت هاى شيطانى براى مبارزه با ايران است
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه آمريكا، نخ تسبيح تمام دولت هاى 
شيطانى براى مبارزه با ايران است، گفت: اگر امروز داغدار دو هزارنفر مسلمان 

هستيم به خاطر دخالت هاى آمريكا است.
به گزارش مهر، سردار محمدرضا نقدى روز گذشته در مراسم توديع و معارفه 
فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى، اظهار كرد: آمريكا جنگ با ايران 
را با حمايت از صدام در خاك عراق شروع كرد و تا امروز نيز ادامه داده است.
بابيان اينكه آمريكا عليه امنيت ملى ايران فعاليت مى كند، تصريح كرد:  وى 
اين فعاليت ها روزبه روز گسترده مى شود اما با رهبرى مسنجم و دستگاه هاى 

امنيتى ايران نمى تواند در رسيدن به اهداف خود موفق شود.

هرگونه مذاكره با آمريكا خارج از چارچوب هسته اى، خالف شرع است

سردار نقدى افزود: بايد به عمق حوادث از جنگ تحميلى تا اتفاقات امروزى در 
سرزمين وحى با بصيرت توجه كنيم و عامل اصلى اين جنايت ها را بشناسيم. 
وى اظهار كرد: امام فرمودند همه بدبختى ما از آمريكا است بنابراين بايد با نگاه 
روشنگرانه به اقدامات آمريكا بنگريم. وى بابيان اينكه آمريكا دشمنى جز جمهورى 
اسالمى ايران را در مقابل خود نمى بيند، تأكيد كرد: هرگونه مذاكره با آمريكا خارج از 

چارچوب هسته اى اسالمى ايران خالف شرع و تخلف از قانون اساسى است.

اگر شعار «مرگ بر آمريكا» را كنار بگذاريم خلع سالح مى شويم

سردارنقدى با تأكيد بر اينكه بايد با بصيرت و هوشيارى حركت كنيم، اظهار كرد: 
اگر امروز داغدار دو هزار نفر مسلمان هستيم به خاطر دخالت هاى آمريكا عليه ايران 
است. وى بابيان اينكه اگر شعار «مرگ بر آمريكا» را كنار بگذاريم خلع سالح 
مى شويم، تصريح كرد: چيزى كه تاكنون ملت ايران رابين كشورهاى دنيا محبوب 
كرده است همين شعار «مرگ بر آمريكا» است. وى بيان كرد: بين استان هاى كشور 

ارزشيابى ازلحاظ افكار انجام مى شود كه خراسان جنوبى رتبه يكم را بين استان ها 
كسب كرده است. وى اظهار كرد: خراسان جنوبى درحركت به سمت ارزش هاى 
انقالب اسالمى پيش رو است و اميد است با حفظ اين حركت الگويى براى ساير 
استان ها شود. وى افزود: آمادگى داريم برنامه هاى بسيج كه در چشم انداز 10 ساله 

قرار دارد را پنج ساله در خراسان جنوبى پياده كنيم.
امام جمعه بيرجند نيز در اين مراسم گفت: تبعيت از واليت فقيه بايد در اخالق و 
رفتار نمود پيدا كند. حجت االسالم رضايى اظهار كرد: كسانى كه مى گويند حامى 
واليت هستيم بايد در اعتقاد، اخالق و در نهايت در رفتار تابع واليت فقيه باشند. 
وى افزود: به مردم اين اميد را داده ايم كه سردار غياثى يكى از شخصيت هاى 

باتجربه اى است كه به خراسان جنوبى براى فرماندهى سپاه استان مى آيند.
فرمانده سابق سپاه انصارالرضا (ع) استان هم جنايات آل سعود در مكه را محكوم 
كرد و افزود: فاجعه رمى جمرات را به محضر همه بسيجيان و حضار تسليت 
مى گويم. سردار يعقوبعلى نظرى با اشاره به هفته دفاع مقدس نيز اظهاركرد: 

اميدورايم اين هفته بهانه اى شود كه مجدد به راه شهيدان دنيا متمسك شويم.
از خدمات سردار نظرى قدردانى و سردار هاشم  اين مراسم  گفتنى است در 

غياثى به عنوان فرمانده جديد سپاه انصار الرضا (ع) استان معرفى شد.

خراسان جنوبى رتبه پنجم جمعيت سالمندى كشور را دارد
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ديدار استاندار با خانواده هاي حادثه ديده در مراسم حجعكس روز 

 ضرورت تشكيل منطقه آزاد اسالمى

نايب رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس در اعتراض 
به بى كفايتى عناصرسعودى در فاجعه منا گفت: «به 
طور قطع مكه و مدينه متعلق به آل سعود و ملك 
سلمان نبوده و حرمين شريفين متعلق به همه جهان 
اسالم است، بنابراين منطقه آزاد اسالمى مكه و مدينه  
بايد تشكيل شود و مديريت جهان اسالم بايد بر خانه 
مردم  كه  است  اين طريق  به  زيرا  خدا حاكم شود، 

مسلمان دنيا داراى امنيت خواهند بود.»

سيد حسن نصرا... : مسئوليت حادثه منا 
 بر عهده دولت عربستان است 

سيد حسن نصرا... گفت : حادثه منا براى هر انسانى، 
واقعا  انگيزتر و  براى مسلمانان غم  و  بود  غم انگيز 
دردناك بود. اما اين كه اين حادثه را سياسى كنند، 
دردناك  تر  آنان  خانواده هاى  و  كشته شدگان  براى 
از  جدا  كرد:  تأكيد  لبنان  ا...  حزب  كل  دبير  است. 
اين  مسئوليت  منطقه،  در  سياسى  درگيرى هاى 
را  اينكه حاجيان  بر گردن عربستان است و  حادثه 

مسئول حادثه مى دانند، فرافكنى است.

ملك سلمان: خودمان را
 «نذر» تامين امنيت زائران كرده ايم!

ملك سلمان ، پادشاه عربستان به دنبال وقوع فاجعه 
منا در سخنانى تعجب برانگيز و خنده دار تاكيد كرد: 
ما خود و امكاناتمان را براى استقبال از زائران كعبه 

و تامين امنيت آن ها نذر كرده ايم.

آماده مذاكره با ايران در مورد سوريه  

وندى شرمن معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور 
سياسى و مذاكره كننده ارشد اين كشور در مذاكراتى 
 كه منجر به موافقتنامه هسته اى با ايران شد، گفت :
آغاز  آماده  آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما  باراك  دولت 
گفتگو با ايران درباره اوضاع در سوريه است. شرمن 
تحوالت  به  توجه  با  گفتگويى  چنين  كرد:  تصريح 

 كنونى در بحران سوريه منطقى خواهد بود.
عدم صدور ويزا براى سفر هيئت ايرانى   

ايرانى  هيئت  سفر  براى  تاكنون  سعودى  عربستان 
به عربستان ويزا صادر نكرده است. در جلسه هيئت 
دولت مقرر شد كه هيئتى به سرپرستى وزير ارشاد 
از  ديگر  تعدادى  و  خارجه  وزارت  معاون  همراه  به 
مديران مربوطه براى پيگيرى وضعيت زائران ايرانى 
در فاجعه منا و بررسى علل اين موضوع به عربستان 
توسط  هيئت  اين  ويزاى  تاكنون  ولى  شوند  اعزام 

 عربستان سعودى صادر نشده است.
موضع گيرى ظريف كمتر از حد انتظار بود   

عضو كميسيون امنيت ملى گفت: طى2 روز گذشته 
آقاى اميرعبداللهيان معاون وزير خارجه به طور مكرر 
مسئله حادثه منا را پيگيرى كرده و با رسانه ها گفتگو 
امورخارجه  وزير  كه  است  اين  انتظار  اما  داشتند، 
واكنش جدى تر نسبت به اين اتفاقات داشته باشد. آقا 
محمدى افزود : عملكرد وزارت امور خارجه طى دو 

روز گذشته رضايت بخش نبوده است.

رياست «ناطق نورى» بر مجلس فرصتى 
براى پرداخت بدهى دوم خرداد به اوست

عضو حزب كارگزاران اذعان كرد: اكنون حمايت از 
رياست ناطق نورى بر مجلس دهم فرصتى براى 
محمد  است.  وى  به  اصالح طلبان  بدهى  پرداخت 
قوچانى افزود : اصالح طلبان يك فرصت به ناطق 
گزينه  يك  سر  بر  كه  اكنون  و  بدهكارند  نورى 
ميانه به نام حسن روحانى با او به تفاهم رسيده اند، 
 بايد اين قرض را ادا و اين فرصت را ايجاد كنند.
سكه  روى  آن  كه  كرد  ايجاد  را  فرصت  اين  بايد 

دوم خرداد هم مجال عرضه يابد.

حسينيان: اميدواريم احمدى نژاد براى 
 شركت در انتخابات حاضر شود 

روح ا... حسينيان در پاسخ به سوالى درباره بازگشت 
ما  كرد:  اظهار  انتخابات  عرصه  به  احمدى نژاد 
اميدواريم اين اتفاق بيفتد و احمدى نژاد براى شركت 
پايدارى  جبهه  عضو  اين  شود.  حاضر  انتخابات  در 
دولتى  تنها  گفت:  درخواست  اين  دليل  به  اشاره  با 
كه پس از انقالب باعث خدمت به مردم و آبادانى 
اين كشور شده است دولت سابق بوده و در دولت 

احمدى نژاد مردم در رفاه بودند.

هر چه به مصباح يزدى گفتم امام خمينى، 
هاشمى را دوست داشت، قبول نكرد 

با  خود  خصوصى  جلسه  از  شيرازى  حائرى  آيت ا... 
آيت ا... مصباح يزدى درباره هاشمى خبر داد و گفت : 
به آقاى مصباح گفتم، شما كه مى گويد امام با هركس 
چند دقيقه مى نشست او را مى شناخت، چطور همين 
امام، هاشمى را نشناخته است. مگر همين امام نبود از 
هاشمى تقدير مى كرد و ايشان را دوست مى داشت اما 
هر چه گفتم، مصباح گفت، بحث من درباره گذشته 
گذشته  در  است،  ايشان  فعلى  حال  درباره  نيست، 

خدماتى داشته و امروز اينطور شده است.

دعوت انتخاباتى سيدحسن از ناطق

از  خمينى  سيدحسن  كه  شد  مدعى  صدا  هفته نامه 
ناطق نورى براى حضور در عرصه انتخابات دعوت 
كرده است. ناطق نورى اين بار سخنى نگفته و در 
برابر سخنان و اصرار سيد حسن خمينى گفته است 

نياز به آن دارد كه بيشتر فكر كند.

توصيه  مشاور  كروبى به  روحانى

زمين  در  خواست  روحانى  از  كروبى  سابق  مشاور 
هاشمى بازى نكند. داريوش سجادى مى نويسد: در 
سفر اخيرم به تهران با يكى از مشاوران ارشد روحانى 
به گفت وگو نشستم و به وى گفتم : هاشمى هر اندازه 
هم كه بر طبل سياه نمايى دولت قبل بكوبد نهايتا 
از اين بازى متضرر نخواهد شد و به اعتبار نداشتن 
مسئوليت دولتى چيزى را براى از دست دادن ندارد. 
اما روحانى به اعتبار مسئوليت اجرايى خود چيزهاى 

زيادى براى از دست دادن دارد.

علماى جهان اسالم تغيير مديريت حرمين را مطالبه كنند

نايب رئيس مجلس خبرگان تاكيد كرد: از علماى جهان اسالم 
مى خواهيم با وحدت كلمه خواستار تغيير در مديريت مراسم 
حج ابراهيمى در راستاى تأمين امنيت حجاج شوند. هاشمى 
شاهرودى در پيامى در خصوص حادثه منا گفته است : حادثه 
زائرين شد  باختن و مصدوم شدن  غمبار منا كه باعث جان 
موجب درد و اندوه جهان اسالم گرديد. در اين ميان، مديريت غلط و ناكارآمد دولت 

سعودى عمق اين فاجعه را بيشتر و مسلمين جهان را آزرده تر مى كند.

حادثه منا را از بُعد سياسى و حقوقى پيگيرى مى كنيم
 

از  را  وزير خارجه تأكيد كرد: هر آنچه الزم باشد، حادثه منا 
جهت حقوقى و سياسى پيگيرى جدى خواهيم كرد. وى افزود: 
در حال حاضر اولويت ما رسيدگى به وضعيت مجروحان است 
و انتظار داريم دولت سعودى شرايط اين امر را تسهيل كند؛ 
يافتن مفقودان حادثه و بازگرداندن اجساد طيبه جان باختگان 
نيز اولويت ديگر ما در اين حادثه است. ظريف تصريح كرد: متاسفانه تاكنون شاهد 

همكارى جدى مقامات عربستان سعودى در اين رابطه نبوده ايم.

بعد از اجراى توافق، ممكن است با آمريكا در مورد موضوعات ديگر وارد گفتگو شويم

رئيس جمهور : دست دادن با اوباما مهم نيست
و  مديران  ديدار  در  جمهورى  رئيس   
و  آمريكايى  هاى  رسانه  ارشد   مجريان 
مواضع  تبيين  و  تشريح  با  المللى،  بين 
منطقه اى و بين المللى جمهورى اسالمى 

ايران، به پرسش هاى آنان پاسخ داد. 
سوال  جمهورى  رئيس  از  ديدار  اين  در 
آيا  دارد،  پيوند  اسد  با حكومت  ايران  شد 
سوريه  با  ارتباط  در  آمريكا  و  ايران  ميان 
به طور  و  است  هماهنگى صورت گرفته 
نمونه آيا وزيران خارجه دو كشور صحبت 

و هماهنگى داشته اند؟.
دكتر روحانى پاسخ داد: ايران با حكومت 
سوريه روابط داشته و خواهد داشت. آنچه 
در سوريه اتفاق افتاده اين بوده كه گروهى 
اما  بودند  معترض  حكومت  به  داخل  در 
گروههاى  هاى  فعاليت  كمى  فاصله  در 
تروريستى در آن كشور چنان تشديد شد 
كه آن گروه معترض عمال به سايه رفتند 
گروههاى  درگيرى  به  كنونى  درگيرى  و 
شده  تبديل  سوريه  ارتش  و  تروريستى 
جواب  در  همچنين  روحانى  دكتر  است. 
حضور  با  آمريكا  مخالفت  درباره  سوالى 
ايران در مذاكرات مربوط به سوريه و اينكه 
به نظر مى رسد اكنون در اين موضع خود 
تجديد نظر كرده اند، گفت: آمريكايى ها 
اگر قبال با حضور ايران مخالف بودند خطا 
و اشتباه بوده است. ايران چه كسى بخواهد 

و چه نخواهد به عنوان كشور قدرتمند و 
تعيين كننده  تاثير گذار در منطقه حضور 

دارد و اين واقعيت است. 
كشورهايى  همه  افزود:  جمهورى  رئيس 
زمينه  در  مثبتى  نقش  توانند  مى  كه 
بيايند.  صحنه  به  بايد  كنند  ايفا  سوريه 

اما اينكه آيا ايران و آمريكا در اين زمينه 
مذاكره مى كنند و يا نه، قبال گفته شده 
اى يك  توافق هسته  به  كه عمل كامل 
توافق  است.  اعتماد  براى  بزرگ  آزمايش 
در آمريكا به مرحله اجرا نزديك شده و در 
ايران هم همينطور، تحريم ها بايد به طور 
كامل برداشته شوند تا مردم ايران احساس 

كنند كه مذاكره ثمربخش است. بعد از آن 
موضوعات  به  راجع  بتوان  است  ممكن 

ديگر هم دو كشور وارد گفتگو شوند.
كاخ  پرسيد:  روحانى  دكتر  از  خبرنگارى 
تمايل  اوباما  باراك  كه  است  گفته  سفيد 
 دارد بحثى با شما داشته باشد اما ايرانى ها 

توافق  اين  از  بعد  اند.  نداده  تمايلى نشان 
هسته اى، چرا شما حاضر نيستيد با رئيس 

جمهورى آمريكا حتى دست هم بدهيد؟.
پرسيد  بالفاصله  هم  ديگرى  خبرنگار 
راهروهاى  در  اتفاقى  اگر  هستيد  «آماده 
دست  او  با  ببينيد  را  اوباما  ملل  سازمان 
بدهيد»؟. دكتر روحانى جواب داد: ممكن 

روابط  راه  اكنون  كنند  فكر  برخى  است 
ايران و آمريكا هموار شده و برخى هم فكر 
كنند اين دو كشور نمى توانند هرگز با هم 
رابطه داشته باشند. يا برخى فكر كنند اگر 
دو نفر با هم دست دهند ديگر همه چيز 
تمام مى شود. خوشبينى و بدبينى صرف 
به  و  بود  بين  واقع  بايد  البته  ندارد.  نفعى 
منافع مشترك و آينده نگاه كرد. بين ايران 
و آمريكا اختالفات و خصومت هاى زيادى 
دولت  سياستهاى  از  ايران  مردم  و  بوده 

آمريكا در قبال خود و منطقه ناراحتند. 
البته روزى تصور  افزود:  رئيس جمهورى 
نمى شد كه وزيران خارجه ايران و آمريكا 
دور يك ميز بنشينند و حرف بزنند. اما اينكه 
گفته شود چه روزى مى توانيم بگوييم كه 
اختالفات اصلى و ريشه دار ميان ايران و 
 آمريكا حل و فصل مى شود، پيش بينى اش 
سخت است. ما فكر مى كنيم در اين دو 
سال قدم هايى به جلو برداشته ايم اما هنوز 

فاصله ها زياد هست. 
دكتر روحانى گفت: مشكالت ايران و آمريكا 
ها  نگرش  نمى شود؛  دادن حل   با دست 
بايد عوض شود. مهم است  و عملكردها 
كه افكار عمومى دو طرف اين مسئله را 
مردم قبول كنند كه منافع مشترك چگونه 
حاصل مى شود. آيا فاصله داشتن يا كوتاه 

كردن فاصله ها به نفع دو طرف است؟.

با نهايت تاسف و تالم مصيبت درگذشت پيرغالم حضرت ابا عبدا... الحسين (ع)

 حجت االسالم والمسلمين حاج محمد على اشرفيـان  
" اولين امام جماعت مسجدالحسين (ع) جواديه " 

 را به خانـواده آن مرحوم تسليت عرض نموده ، به همين مناسبت جلسه ترحيمى از طرف خدمتگزاران
 اين مجتمع امروز يكشنبه  94/07/05  بعد از نماز مغرب و عشا 

در محل  مسجدالحسين (ع) جواديه " واقع در خيابان شهيد برگى "  برگزار مى شود. 

مجتمع مسجدالحسين عليه السالم جواديه – پايگاه مقاومت بسيج شهيد برگى 

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

         اعزام 94/7/25

94/8/2 

مردم خداجو  و خّير شهرستان بيرجند
امسال عيد بزرگ قربان با بى كفايتى رژيم سفاك سعودى

 به عزاى عمومى تبديل  شد

ضمن تسليت فاجعه منا به همه شهروندان و باالخص خانواده جان باختگان 
الزم است از همت واالى شما در اهداى نذورات به اين موسسه خيريه به ميزان

 يك تن و هفتصد و ده كيلوگرم گوشت در روز عيد قربان
 قدردانى گردد

 اميد است اين نيك انديشى شما دوام و توفيق خدمتگزارى به مددجويان
 همواره رفيق راه مان باشد.

موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

Narcotics Anonymous   انجمن معتادان گمنام خراسان جنوبى
با ما باشيد در هديه پاكى ،  همدلى ، صداقت و مهربانى

به شكرانه دوازدهمين سال تشكيل جلسات بهبودى انجمن معتادان گمنام كه باعث رهايى از اعتياد 
جمع كثيرى از همدردان در استان خراسان جنوبى شده، گردهمايى با شكوهى با حضور مسئولين، عموم مردم

 و اعضاى انجمن معتادان گمنام برگزار مى شود.
زمان: پنجشنبه 9 مهر 1394 ساعت 16    مكان: بيرجند، فلكه اداره راه، بلوار دانشگاه، سالن اجالس دانشگاه پيام نور

ورود براى عموم آزاد است
 اطالع رسانى: 09156030748    ثبت آدرس: 09156030747      زندان و بيمارستان: 09156672605










