
دوشنبه 6  مهر  1394     14 ذى الحجه  1436      28 سپتامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3329          200 تومان

خطر ورود «كرونا» جدى است    
با  گفتگو  در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  آقاجاني 
جلوگيري  براي  درمان  حوزه  اقدامات  درباره  ايسنا،  
به  توجه  با  گفت:  به کشور  «کروناويروس»  ورود  از 
اينکه بيش از ٨٥ درصد موارد ابتال به کروناويروس در 
عربستان بوده و با توجه به تماس طوالني مدت حجاج 
ايراني  حجاج  شدن  بستري  و  حجاج  ساير  با  ايراني 
در بيمارستان هاي عربستان طي حادثه منا، خطر ورود 

کروناويروس به ايران جدي و محسوس است. 

  زمان برگزارى كالس هاى استخدامى 
آموزش و پرورش  

مهرمحمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان در گفتگو 
با مهر، گفت: دوره يک ساله پذيرفته شدگان آزمون 
دانشگاه  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  استخدامي 

فرهنگيان از آبان ماه امسال آغاز مي شود. 

جشن عاطفه ها 8 مهر در
 مدارس كشور برگزار مى شود

کفاش رئيس سازمان دانش آموزي در گفتگو با مهر، از 
حضور پرشور دانش آموزان پيشاهنگ پيشتاز و فرزانه 
اين سازمان در جشن عاطفه ها خبر داد و گفت: جشن 

عاطفه ها ۸ مهر در مدارس کشور برگزار مي شود. 

    اعالم زمان شارژ سهميه پايه گازوئيل
سهميه پايه گازوئيل پيش بيني شده در طرح تخصيص 
سوخت  کارت  در  ۱۵مهر  پيمايش،  ازاي  به  سوخت 
خودروها شارژ مي شود. به گزارش جهان، رياحي معاون 
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران  
با بيان اين که نخستين سهميه پايه اول مهر امسال در 
کارت سوخت خودروها شارژ شده است، تصريح کرد: 

پيمانه دوم اين سهميه نيز در ۱۵ مهر شارژ خواهد شد.

ضعف چانه زنى مسئوالن استان 
در جذب بودجه ها از پايتخت
صفحه ٣

 كارخانه چدن خوسف ، آذر ماه 
امسال به بهره بردارى مى رسد
آذر ماه امسال كارخانه چدن خوسف به بهره بردارى
 مى رسد. فرجامى، فرماندار خوسف با اعالم اين خبر گفت ...

رئيس جمهور در جريان سفر به نيويورك : 

  ملت ايران در عين ناراحتى از 
آمريكا خواستار كاهش تنش است
رئيس جمهورى با اشاره به ناراحتى ملت ايران از ...

معاون وزير نيرو با بيان جزئياتي از پيشنهاد افزايش قيمت آب به شوراي اقتصاد گفت: درخواست داديم 
حداقل قيمت آب مشترکان پرمصرف ۴ تا ۵ برابر افزايش يابد. به گزارش مهر، رحيم ميداني در خصوص 
داليل مخالفت شوراي اقتصاد با پيشنهاد وزارت نيرو براي افزايش قيمت آب، گفت: ما طرح و نظرات خود را 

به اين شورا ارائه کرده ايم اما در نهايت شوراي اقتصاد بايد تصميم گيري کند. (ادامه در صفحه٢)

 جزئيات جديد از افزايش قيمت آب
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خراسان جنوبى دانش آموز بازمانده از تحصيل ندارد
صفحه 7

جناب آقاى حسينى
 نايب رئيس محترم هيئت مديره اتاق تعاون
تسليت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ شما 

فقدان مادر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت ، غفران و 
رحمت الهى براى آن عزيز سفر كرده و سالمتى و طول عمر با عزت 

را براى بازماندگان از پروردگار متعال خواستاريم.

دبير و اعضاى هيئت مديره اتاق تعاون خراسان جنوبى

جناب آقاى محمدرضا سنائى فر
عضو محترم هيئت نمايندگان اتاق بيرجند

 با نهايت تأسف و تأثر فقدان برادر گرامى تان  را خدمت جناب عالى 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
براى آن مرحوم غفران واسعه الهى و براى بازماندگان محترم

 صبر و شكيبايى مسئلت داريم.

 اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند

به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

كرباليى حاج غالمرضا نصرآبادى 
«پدر جانباز قطع نخاع نصرآبادى» 

جلسه يادبودى امروز دوشنبه 94/7/6 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 
در محل هيئت ابوالفضلى بيرجند (مصلى) منعقد مى شود

حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن عزيز از دست رفته 
و تسلى خاطر بازماندگان و تشكر اينجانبان خواهد بود.

خانواده هاى: نصرآبادى ، بنيابادى ، بادى و ساير بستگان

با كمال تاسف درگذشت بزرگ خاندان

شادروان على اكبر بيجارى
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم

 امروز  دوشنبه  94/7/6  ساعت 3 بعدازظهر از  محل غسالخانه بيرجند
 برگزار مى شود، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: بيجارى ، فريدى و ساير بستگان

خبر درگذشت يك عزيز چنان جانسوز است كه به دشوارى به باور مى نشيند 
ولى در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره اى جز تسليم و رضا نيست

جناب آقاى حسينى
نايب رئيس محترم هيئت مديره اتاق تعاون خراسان جنوبى

مصيبت وارده را خدمت شما تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى آن مرحومه علو درجات 
و براى بازماندگان صبر خواستاريم.

مديرعامل اتحاديه مرزنشينان خراسان جنوبى

چه غريبانه جان مى بازنـد زائران حرم امن الهى و خـانه پـاك پروردگار در منا
 سرزمين مقدسى كه همواره تجلى گاه اوج بندگى بندگان وارسته بوده و اين روزها 

در اثر بى تدبيرى محض متوليان بى درايتش، به قربانگاه انسان هاى مظلوم بدل شده است، 
ضايعه دردناك درگذشت حجاج بيت ا... الحرام را تسليت عرض مى نماييم.

معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه بيرجند

مناقصه عمومى " نوبت اول "
  دستگاه مناقصه گذار: شهردارى بيرجند 

موضوع مناقصه: واگذارى انجام امور خدماتى (شامل نظافت و رفت و روب داخل ساختمان، محوطه 
و سرويس هاى بهداشتى، نگهدارى فضاى سبز و بهره بردارى از پاركينگ سوارى) در پايانه مسافربرى 

بر اساس اسناد مناقصه به مدت دو سال
 www.ets.birjand.ir محل دريافت اسناد: متقاضيان مى بايست براى دريافت اسناد مناقصه به سايت

مراجعه نمايند.
مهلت و محل تحويل اسناد: متقاضيان مى بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى 
(ساعت 14:30) مورخ 94/7/19 به آدرس خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان ابوذر- شهردارى مركزى 

دبيرخانه اداره حراست تحويل نمايند.
تضمين شركت در مناقصه: ارائه مبلغ 250/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به 
صورت ضمانت نامه بانكى طبق فرم هاى قابل قبول در وجه شهردارى بيرجند با اعتبار حداقل سه ماهه 
 و قابل تمديد و يا چك تضمينى بانكى و يا وجه واريزى به حساب 100610 بانك شهر شعبه مدرس 

بيرجند به نام شهردارى بيرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار الزامى مى باشد.
* شهردارى مختار خواهد بود تا سقف 25 درصد مبلغ معامله را پيش پرداخت نمايد.

* جلسه كميسيون معامالت شهردارى راس ساعت 10 مورخ 94/7/20 در سالن جلسات شهردارى 
بيرجند به آدرس بيرجند – ميدان ابوذر برگزار مى گردد.

* داشتن پروانه رتبه بندى و تاييد صالحيت داراى اعتبار از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين 
زمينه الزامى مى باشد.

* پرداخت هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
* در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن 3- 32222200 056 تماس حاصل فرماييد. 

دكتر عباسعلى مديح -  شهردار بيرجند

جناب آقاى حسينى 
نايب رئيس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبى و رئيس انجمن نظارت بر انتخابات تعاونى ها

مشيت الهى بر اين تعلق گرفته كه بهار فرحناك زندگى را خزانى ماتم زده به انتظار بنشيند 
و اين بارزترين تفسير آفرينش و يگانه راز جاودانگى است

درگذشت مادر گرامى تان ما را نيز متاثر كرد ، براى آن عزيز سفر كرده مغفرت 
و براى جناب عالى صبر را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

چاوشان ، ملك آبادى
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برقرارى بيش از 11 ميليون دقيقه
    مكالمه بين ايران و عربستان 

شرکت ارتباطات زيرساخت اعالم کرد که از ابتداي 
دقيقه  هزار   ٤٦٢ و  ميليون   ١١ تاکنون  حج  ايام 
دوصفر  مسير  از  را  عربستان  و  ايران  بين  مکالمه 
ايسنا، معدني پور  الملل برقرار کرد. به گزارش   بين 
و  شبکه  مديريت  هماهنگي  و  کنترل  کل  مدير 
مهندسي عمليات سوئيچ شرکت ارتباطات زيرساخت 
اظهار کرد: بر همين اساس حجم ترافيک صادره به 
و حجم  دقيقه  هزار   ٤٢٩ و  ميليون  عربستان شش 
ترافيک وارده از مسير مستقيم عربستان پنج ميليون 

و ٣٣ هزار دقيقه بوده است. 

 پورتال رسمى دولت الكترونيك 
تا پايان امسال رونمايى مى شود

 رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران مهمترين گام 
اجرايي اين سازمان در برنامه ششم توسعه را برپايي 
تا  گفت:  و  کرد  عنوان  الکترونيک  دولت  خدمات 
پايان سال جاري پورتال رسمي دولت الکترونيک در 
کشور رونمايي و اجرايي خواهد شد. به گزارش ايرنا، 
جهانگرد افزود: تمام تالش خود را مصروف اجرايي 

کردن خدمات دولت الکترونيک خواهيم کرد.

اجراى آزمايشى كالس هاى توجيهى 
آشنايى والدين با كتاب هاى درسى جديد

علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش در گفتگو با 
فارس، با بيان اينکه کتاب هاي درسي بايد با آخرين 
طور  به  گفت:  باشد،  سازگار  دنيا  در  علوم  تحوالت 
کالس هاي  مدارس،  و  مناطق  بعضي  در  آزمايشي 
جديد  درسي  کتاب هاي  با  والدين  آشنايي  توجيهي 

را برگزار مي کنيم.

هر 5 گردشگر يك نفر را شاغل مى كنند

گردشگر   ۵ هر  ازاي  به  اينکه  اعالم  با  کار  وزير 
نفر شانس اشتغال دائم را خواهد يافت، گفت:  يک 
رسيدن به مرز ۲۰ ميليون گردشگر يعني ۴.۱ ميليون 
ربيعي،  مهر،  گزارش  به  مي شود.  ايجاد  ثابت  شغل 
الگوي  تا  است  فرصتي  گردشگري  اينکه  بيان  با 
تغيير  آن  براساس  را  کشور  توسعه  و  سرمايه گذاري 
دهيم، گفت: به اين ترتيب به سطح باالتري از توان 

اشتغال زايي دست مي يابيم. 

1500 ميليارد تومان طلب 
مخابرات از مردم و دولت 

 ١٥٠٠ بدهي  از  ايران  مخابرات  شرکت  سخنگوي 
به  داد.  خبر  مخابرات  به  دولت  و  مردم  ميلياردي 
گزارش بولتن نيوز، زارعيان اظهار کرد: از ميان اين 
بدهي ها نيمي مربوط به دولت و نيمي مربوط به مردم 
مي شود که در خصوص بدهي هاي مردمي نيز بخشي 

از بدهي هاي مردم به بحث بين الملل برمي گردد.  

امروز ٦ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٤ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢٨ سپتامبر ٢٠١٥

 صدور اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 
در خصوص جنگ عراق با ايران (١٣٥٩ ش).

بعثي  متجاوز  دشمن  توسط  سوسنگرد  سقوط 
(١٣٥٩ ش).

عقب راندن دشمن از گيالنغرب (١٣٥٩ ش).
فوتبال  پيشکسوت  شيرزادگان،  حميد  درگذشت 

ايران (١٣٨٦ش).
ششمين  قاجار»  شاه  «محمدعلي  تاجگذاري 

پادشاه سلسله  قاجاريه (١٣٢٤ ق).
يزدي»  حائري  مرتضي  «شيخ  آيت ا...  والدت 

عالم و فقيه جليل(١٣٣٤ ق).
عالم  زنجاني»  فياض  ا... شيخ  «آيت  درگذشت 

مسلمان(١٣٦٠ ق).

وفات آيت  ا... شيخ محمدباقر بيرجندي ، 
از علماي بنام قرن چهاردهم (١٣٥٢ق)

ربيع االول  در  بيرجندي  محمدباقر  شيخ  آيت ا... 
۱۲۷۶ق در روستاي «گازر» - از توابع قائن - در 
خانواده اي اصيل و با سابقه علمي ديده به جهان 
گشود و پس از طي دوران کودکي، ادبيات و علوم 
محمدحسن  شيخ  بزرگوارش  والد  نزد  را  بالغت 
قائني فراگرفت. شيخ محمدباقر بيرجندي در ۲۰ 
سالگي رخت سفر به تن کرد و آهنگ نجف نمود. 
وي درحالي که فاضلي کوشا و درس خوانده بود و 
در فقه، اصول، کالم، فلسفه و ادبيات دستي توانا 
داشت، در حلقه درس اساتيد نام آور نجف اشرف 
شرکت جست و در فقه، اصول، درايه و رجال از 
محضر آنان استفاده هاي فراواني برد.عالمه شيخ 
محمدباقر بيرجندي پس از رسيدن به مقام عالي 
اجتهاد در ۳۰ سالگي رهسپار حج بيت ا... الحرام 
و مدينه منوره شد و پس از بازگشت از حج، به 
آنجا  در  و  زادگاه خويش آهنگ سفر کرد  سوي 

رحل اقامت افکند.
و  فرانسوي  منجم  لووريه»  «اوريان  درگذشت 

كاشف سياره نپتون (١٨٧٧م).
و  فرانسوي  پزشك  پاستور»  «لويي  مرگ 

بنيان گذار ميكروب شناسي (١٨٩٥م).
وقوع نبرد خونين بين سپاهيان آلمان و بلژيك 

در جريان جنگ جهاني اول (١٩١٤م).
آغاز انتفاضه جديد مردم مسلمان فلسطين بر ضد 

رژيم صهيونيستي (٢٠٠٠م). 

افزايش سرانه مصرف شير در برنامه 
پنجم توسعه محقق نشد

اينکه  بيان  با  لبني  فرآورده هاي  اتحاديه  مديرعامل 
توسعه  پنجم  برنامه  در  افزايش سرانه مصرف شير 
شير  خريد  توان  مردم  گفت:  است،  نشده  محقق 
ندارند و دولت بايد حمايت کند. اسماعيلي در گفتگو 
با فارس، با بيان اينکه واکنش و بازتاب هر افزايش قيمتي متوجه صنايع لبني 
مي شود، افزود: با توجه به شرايط اقتصادي جامعه هر گونه افزايش قيمتي 
در محصوالت لبني منجر به خشکاندن اين صنعت از ريشه مي شود. وي 
با تأکيد بر لزوم حمايت دولت، گفت: اگر جايگاه  هاي مخصوص توزيع مواد 
لبني در اختيار صنايع لبني قرار گيرد با کوتاه شدن دست واسطه ها مي توان 

محصوالت لبني را با ١٠ درصد زير قيمت به مصرف کننده عرضه کرد.

وزيرنيرو : پيك برق تابستان را با موفقيت 
پشت سر گذاشتيم

وزير نيرو اعالم کرد: تابستان امسال با استفاده از ۹۷  
درصد ظرفيت عملي صنعت برق توانستيم با موفقيت 
از پيک تابستان عبور کنيم. به  گزارش مهر، چيت چيان 
با اعالم اينکه برق زيرساخت تمامي زيرساخت هاي 
کشور است و اين ادعا حرف گزافي نيست، تصريح کرد: تمامي بخش هاي 
صنعت، کشاورزي و خدمات وابسته به برق هستند که بتوانند در طول سال بدون 
وقفه خدمت خود را ارائه کند. وي با تاکيد بر اينکه در بين تمام بخش هاي برق 
کشور، مرکز ديسپاچينگ ملي و شرکت مديريت شبکه برق ايران از حساسيت 
بسيار بااليي برخوردار است، اظهار کرد: پايداري شبکه، کنترل فرکانس شبکه 

و مديريت کل شبکه کارهايي است که در حال انجام است. 

پاسخ سرپرست دانشگاه فرهنگيان در خصوص
 عدم پذيرش دومين مدرك تحصيلى فرهنگيان

سرپرست دانشگاه فرهنگيان در خصوص عدم پذيرش 
آموزش  توسط  فرهنگيان  تحصيلي  مدرک  دومين 
و پرورش گفت: در جريان چنين بخشنامه اي نيستم 
باره شنيده ام که گمان مي کنم  اين  ولي کلياتي در 
اين موضوع مبناي قانوني دارد. مهرمحمدي، در گفتگو با فارس در خصوص 
محدوديت تحصيل و عدم دريافت دومين مقطع تحصيلي از فرهنگيان در 
آموزش و پرورش، افزود: گمان مي کنم اين موضوع مبناي قانوني دارد. اگر 
چنين بخشنامه اي وجود داشته باشد حتمًا به استناد يک دستورالعمل و يا قانون 
در کل کشور که براي تمام کارکنان اعمال مي شود، اجرايي خواهد شد و جزئيات 

آن را بايد از افرادي که اين بخشنامه را صادر کرده اند، پرسيد.

(ادامه از صفحه١) معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهار 
کرد: درخواست حداقلي ما از شوراي اقتصاد اين است که اجازه 
بدهند مشترکان پرمصرف، ۴ تا ۵ برابر باالتر از تعرفه براي 
مصرف آب هزينه کنند و ما در هر صورت ناچاريم قيمت آب 
را تغيير دهيم. ميداني با بيان اينکه با قيمت هاي فعلي آب، 
سرمايه گذاري در اين حوزه نمي تواند صورت پذيرد، گفت: 
سرمايه گذاران خارجي در پساتحريم آماده فعاليت در صنعت 
آب و فاضالب کشور هستند اما اين سوال مطرح است که 
آيا سرمايه هاي آنها بازخواهد گشت؟. وي با تاکيد بر اينکه 
بايد خريد تضميني آب انجام شود که راهکار آن تامين اعتبار 
از سوي دولت و کسب درآمد از طريق اصالح تعرفه هاي 
آب است، گفت: چاره اي جز حرکت در اين مسير نداريم. اين 

مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: در سالجاري تاکنون 
۶۰۰ ميليون متر مکعب آب در اختيار کشاورزان قرار گرفته 
و برنامه اين است که جداولي را تهيه و براي اختصاص آب 
کشاورزي طبق آن عمل کنيم.  به گفته وي سازمان مديريت 
تاکنون انتظارات بودجه اي بخش آب را برآورده نکرده و 
الزم است تا در اين باره حمايت هايي صورت پذيرد. اگر 
برنامه هاي وزارت نيرو شکست بخورد نمي توان آينده قابل 
تضميني را براي بخش آب کشور متصور بود. وي با اشاره به 
برگزاري نشست بخش آب وزارت نيرو با دادستان کل کشور 
گفت:  آب،  منابع  بخشي  تعادل  اجراي طرح  در خصوص 
اجراي اين طرح قوانين و جلوگيري از تخلفات را مي طلبد و 
دادستان کل کشور قول داده اند در اين باره همکاري هاي 

الزم را داشته باشند. اين مقام مسئول در وزارت نيرو در پاسخ 
 به سوالي درباره نحوه اجراي طرح تعادل بخشي به سفره هاي 
آب زيرزميني گفت: براي اينکه بتوانيم ۱۱۰ ميليارد مکعب 
آب مصرف شده از محل ذخاير استاتيک کشور را به حالت 
قبل بازگردانيم ۲۰ سال زمان نياز است. معاون وزير نيرو با 
بيان اينکه اولويت اول وزارت نيرو طرح احياي ذخاير آب 
زيرزميني و انسداد چاه هاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه 
برداشتهاست، گفت: ۳۰۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور 
داريم که بايد ساماندهي شوند. ميداني همچنين از تبخير ۲ 
ميليارد متر مکعب آب از طريق مخازن سدها سخن گفت و 
افزود: اجراي روش هاي جلوگيري از تبخير آب در هر متر 

مکعب ۲ هزار تومان هزينه خواهد داشت.

 جزئيات جديد از افزايش قيمت آب/ طرح جريمه 5 برابرى مشتركان پرمصرف

خودروسازان  جديد،  قانون  اجرايي شدن  با   
تعويض  به  ملزم  خودرو  واردکنندگان  و 
خودروهاي معيوب تحويلي به مشتريان خواهند 
مواردي خريداران  در  ايسنا،  به گزارش  بود. 
خودروهاي صفرکيلومتر داخلي و گاه خارجي 
هنگام تحويل گرفتن خودروي خود با نقص 
مي شوند.  مواجه  خودرو  در  فني  يا  ظاهري 
در اين موارد معموال شرکت عرضه کننده از 

و  کرده  خودداري  معيوب  خودروي  تعويض 
تنها پس از شکايت خريدار ممکن است مبلغي 
به عنوان خسارت و جبران افت قيمت (ارزش) 
خودرو به خريدار پرداخت شود. اين موضوع 
در اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون حمايت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد توجه 
قرار گرفته به گونه اي که تمام عرضه کنندگان 
معيوب  خودروي  تعويض  به  ملزم  خودرو 

آمده  قانون  اين   ١٤ ماده  در  بود.  خواهند 
است: «عرضه کننده خودرو موظف است در 
را  درخواستي مشتري  تحويل، خودرو  زمان 
در حضور وي کنترل کرده و پس از حصول 
به  را  خودرو  ايراد،  وجود  عدم  از  اطمينان 
مشتري تحويل دهد.» در تبصره ١ اين ماده 
نيز آمده است: «در صورت وجود ايراد احتمالي 
در خودرو، عرضه کننده بايد ايراد مربوطه را 

برطرف کند مشروط به آنکه رفع ايراد، موجب 
کاهش ارزش قيمتي خودرو نشود، در غير اين 
صورت عرضه کننده موظف است نسبت به 
تعويض خودرو و يا اخذ رضايت کتبي مشتري 
اقدام کند.» اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون 
حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در 
هيئت دولت در دست بررسي است و پس از 

تصويب، ابالغ و اجرايي خواهد شد.

 خودروسازان ملزم به تعويض خودروهاى معيوب مى شوند 

تقويم مناسبت هاى  روز

رئيس مرکز پزشکي حج و زيارت جمعيت هالل احمر با ارائه ۴ شماره مهم از تشکيل ستاد اطالع رساني مصدومان حادثه 
ِمنا خبر داد. به گزارش فارس، مرعشي شماره تلفن هاي اين ستاد را شامل دو شماره تماس از ايران: 
٠٠٩٦٦١٢٥٢٩٠٢٧٣ - ٠٠٩٦٦٥٠٦٢٠٦٠٥٣ و دو شماره تماس از عربستان: ٠١٢٥٢٩٠٢٧٣ - ٠٥٠٦٢٠٦٠٥٣ اعالم کرد.

  4 شماره تماس براى پيگيرى وضعيت حجاج

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى    نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم"

مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم" شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان شنبه 
 94/7/26 ساعت  15 در محل دفتر شركت تعاونى واقع در جنب مسجد فاطمه زهرا (س) 
شهر زهان برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود با در دست داشتن 
برگ ورود به جلسه يا وكالت نامه براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين 
جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا هر عضو مى تواند وكالت 3 نفر را به همراه داشته 
باشد. زمان و مكان بررسى وكالت نامه تاريخ 94/7/25 در محل دفتر شركت تعاونى 

خواهد بود.

دستور جلسه: 
تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى

هيئت مديره شركت تعاونى

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

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 نوسازى 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

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشته ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866 تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى- ايتاليايى- اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

حمـل اثاثيـه 
100 درصد تضمينى 

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم"
شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان 
شنبه 94/7/26 ساعت 17 در محل دفتر شركت واقع در جنب مسجد حضرت فاطمه زهرا 
(س) شهر زهان برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود با در دست داشتن 
برگ ورود به جلسه يا وكالت نامه براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه 
حضور به هم رسانند. داوطلبين عضويت در هيئت تصفيه مى بايست درخواست كتبى خود 

را حداكثر 7 روز پس از صدور آگهى دعوت به دفتر شركت ارسال نمايند.
 ضمنا هر عضو مى تواند وكالت 3 نفر و هر فرد غير عضو وكالت يك نفر را به همراه داشته باشد.
زمان و مكان بررسى وكالت نامه تاريخ 94/7/25 در محل دفتر شركت تعاونى خواهد بود.

دستور جلسه:
 انتخاب هيئت تصفيه و مدير تصفيه  - تعيين مدت تصفيه  - تعيين آدرس محل تصفيه

هيئت مديره شركت تعاونى

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



پيام شماكارخانه چدن خوسف آذر امسال به بهره بردارى مى رسد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 6 مهر 1394* شماره 3329
نماينده 3 استحضار  به  خواستم  مى  آواجون.  سالم 

بيرجند  شهرستان  جمعه  امام  و  فقيه  ولى  محترم 
جمعه  نماز  پيش  هفته   2 سخنرانى  طبق  برسانم 
از  استان  مديران  متأسفانه  اشتغالزايى،  مورد  در 
سابقه  سال   15 تا   10 نيروهاى   ... شركت  جمله 
و  شركت  منافع  خاطر  به  و  كند  مى  اخراج  را  كار 
مى  عدالت  از  دم  خودشان،  منافع  الخصوص  على 
و  عدالت  ساعته  چند  كالس  يك  لطفاً   زنند. 
مورد  در  بعد  و  بگذاريد  آقايان  براى  وجدان 

اشتغالزايى صحبت كنيد.
915…915
سالم، خواستم به مسئوالن عالى استان بگم بايد اقتدار 
خودشان را در استان نشان دهند. جاى بسى تأسف 
است كه برخى مديران حرف ايشان را قبول نداشته 
باشند و به صراحت به ارباب رجوع بگويند ما از هيئت 
گيريم مى  دستور  تهران  در  خودمان   مديره 

نه از آقاى استاندار و معاونين ايشان. 
  935 ... 770
باسالم. در سفر معاون اول رئيس جمهور، ايشان 
فرمودند: خراسان جنوبى از اهميت بااليى برخوردار 
است و مورد توجه دولت است. منظور ايشان روشن 
نبود! زيرا در اداره منابع طبيعى كه اراضى مردم را ملى 
 كرده و صاحب شده را خبر ندارد! جريمه كردن هاى
راهنمايى و راهنمايى و كمين آنها با دوربين در سطح 
شهر را نديده است! هزينه هاى شهردارى و صدها 
درددل  پاى  كاش  اى  داند!  نمى  را  ديگر  مورد 

مردم كويرمى نشست...!
915…428
آوا جان لطفًا پيگيرى كن چه اتفاقى افتاده در آستانه 
 انتخابات اينقدر نمايندگان عزيز استان به تكاپو افتاده اند

و مدافع مردم شده اند. مى ترسم توانشان تحليل 
برود و در اوايل دوره بعدى نيز مثل اوايل اين 

دوره سير فعاليت ها نزولى شود از خستگى! 
915 ... 212 
 سالم قابل توجه مسئوالن محترم نامگذارى خيابان ها

و كوچه ها و ... در شهر بيرجند! يك بولوار با چند 
بلوار  بلوارشهيدناصرى،  غفارى،  بلوار  اسم. 
مسافر، بلوارفاطميه و بلوار بهجت. بهتر نبودكل 
بلوار فوق از ابتدا تا انتها يك اسم مى داشت تا آدرس 
اينكه  از  قبل  لطفًا  شد؟  مى  راحت  خيلى  هم  دادن 
مردم بيش از اين كالفه و سردرگم شوند نسبت به 

اصالح اين مورد اقدام فرمايند. باتشكر
915…745

سال هاى زيادى شده قول آبرسانى روستاى 
اداره كل آب  از طرف  اكبرآباد بهدان  محروم 
نيست  خبرى  هنوز  ولى  شده  داده  وفاضالب 
آخر همه ساكنين نااميد شده اند و به فكر مهاجرت 

هستند. چه قدر ديگر بايد صبر كرد؟
915…007

با سالم، امان امان امان از سرعتگيرهاى بى محل 
و بى نشان، بايد علم غيب داشته باشيم و بدانيم آنجا 
سرعتگير دارد! بعضى سرعتگيرها هم كه چه ببينى چه 
نبينى، چه يواش برى چه نرى، به ماشين ضربه مى 
خوره! مسئوالن امر بدانند از روى اين سرعتگيرها كه 

رد مى شيم، دعا مى كنيم واسشون.
915…843
رياست محترم اداره ثبت و اسناد بيرجند قبل از سند 
سند  محض  به  فرمودين  موسوى  اراضى  خوردن 
خوردن زمين ها در مدت يك هفته كار تفكيك 860 
روز   20 از  بيشتر  االن  كنيم.  مى  تمام  را  قطعه 
از سند خوردن گذشته و هيچ اقدامى صورت 
دهيد!  نمى  مراجعين  به  هم  جوابى  حتى   نگرفته 

لطفًا پاسخگو باشيد.
915…561
باتشكر از شركت گاز و اداره برق به منظور گازرسانى 
خصوص  در  تأسف  بسى  جاى  و  رسانى  برق  و 
آبرسانى به دهكده گلريز سورگ كه دو سال از قول 
آبرسانى مى گذرد ولى هنوز از آبرسانى به دهكده 
اهالى  جوابگوى  كسى  و  نيست  خبرى  گلريز 

نمى باشد لطفًا مسئوالن پاسخ ما را بدهند.
915…703
منحل  را  ميزان  مؤسسه  كه  محترم  مركزى  بانك 
كاركنان سركارهايشان  تمام  چرا  كرديد پس  اعالم 
هستند؟ آيا به جز اين است كه حقوق ايشان از محل 
شود؟  مى  پرداخت  است،  راكد  كه  ما  هاى   سپرده 
اگر دريا هم باشد تمام مى شود شما را به خدا 

فكرى به حال پول مردم بكنيد.
915…475

ايرنا- آذر ماه امسال كارخانه چدن اين شهرستان به بهره بردارى مى رسد. فرماندار خوسف با اعالم اين خبر گفت: اين واحد يكى 
از بزرگترين طرح هاى صنعتى خراسان جنوبى است كه مهندسان ايرانى با سرمايه گذارى چينى ها مشاركت دارند. فرجامى فرد، 

پيشرفت فيزيكى اين پروژه را 60 درصد عنوان كرد و افزود: مواد اوليه اين پروژه از معادن استان خراسان جنوبى تهيه مى شود.

از تأسيس استان خراسان جنوبى  حسين زاده-  يك دهه 
مى گذرد  در حالى  كه اين استان در بيشتر شاخص هاى 
رسيدن  براى  و  است  آخر كشور  هاى  استان  جزو  توسعه، 
به سطحى متعادل از توسعه، نيازمند نگاهى ويژه از سوى 
با جهش در شاخص هاى  بتواند  تا  نشينان است  پايتخت 

توسعه، خود را به ساير  مناطق  كشور نزديك كند.

دستگاه ها با تكميل مطالعات
پروژه ها را از طريق وزارتخانه پيگير شوند

اين واقعيت تلخى است كه قريب به اتفاق كارشناسان، با توجه 
به محروميت شديد استان، بودجه هاى تخصيص يافته به اين 
منطقه را به نسبت ساير استان ها اندك  برآورد مى كنند. حال 
آنكه خراسان جنوبى براى جبران عقب ماندگى به بودجه اى 
به مراتب بيشتر از آنچه هست  نيازمند است در غير اين صورت 
هر ساله فاصله اين استان با ساير استان ها بيشتر خواهد شد و 
جبران اين عقب ماندگى ها در آينده مشكل تر هم خواهد شد. 
در حالى كه شنيده مى شود استاندار خراسان جنوبى عدم تعريف 
پروژه هاى مناسب در سال هاى گذشته را دليل جايگاه پايين 
استان در جذب منابع ملى مى داند و جهانشاهى كارشناس 
 سازمان مديريت و برنامه ريزى هم معتقد است كه دستگاه هاى

اجرايى خراسان جنوبى بايد مطالعات خود را در بخش هاى 
آب، راه و ... تكميل و نيازهاى استان را در اين  حوزه هااز 
طريق وزارتخانه هاى مربوطه پيگيرى كنند تا بتوان براى 
اعتبارى گرفت، يك  اين پروژه ها در بودجه ساالنه رديف 
كارشناس مسايل اقتصادى و توسعه عدم تشخيص اولويت 
را ضعف ساختارى در  از سوى مديران ذيربط  هاى توسعه 
استان مى داند و مى گويد: مديران ما به اجماع نظر براى 
تعيين اولويت هاى توسعه استان نرسيده اند و لذا تعدد آرا و 
نحوه عملكرد ها باعث شده تا مقامات كشورى نيز توجه الزم 

را به استان نداشته باشند.

تأمين زيرساخت ها، مهمترين اولويت استان

قاسم زاده نداف مهمترين اولويت را در خراسان جنوبى و 
مركز استان پرداختن به زيرساخت ها ذكر مى كند و مى 
توان نمى  و  برد  مى  رنج  مفرط  آبى  بى  از  استان   افزايد: 

لذا  و  ترسيم كرد  منطقه  در  براى كشاورزى  اندازى  چشم 
استان  مرزى  گذرهاى  و  افغانستان  با  مرز طوالنى  از  بايد 
 حداكثر استفاده را برد كه اين امر هم مستلزم داشتن جاده ها
و مسيرهاى ترانزيتى مناسب است كه در استان مغفول مانده 

است و زيرساخت هايى چون راه آهن، هم مهيا نيست.

برخى دستگاه ها منطقه ويژه اقتصادى را به عنوان 
رقيب مى بينند و براى آن مانع ايجاد مى كنند

به گفته قاسم زاده نداف اگر بخواهيم براى  توسعه استان 
در شرايط موجود گام برداريم بايد تمامى دستگاه ها براى 
ارتقاى منطقه ويژه اقتصادى كه درآمدزايى آن مى تواند 
به همه دستگاه ها كمك كند تالش نمايند اما متأسفانه 
منطقه ويژه اقتصادى را به عنوان رقيب مى بينند و حتى 

براى آن مانع ايجاد مى كنند.
ضرورت  بر  توسعه  و  اقتصادى  مسايل  كارشناس  اين 
پيگيرى ها و چانه زنى ها مسئوالن استان در مركز تأكيد 
مى كند و مى گويد: مديران و نمايندگان ما از قدرت چانه 
اند و برخى نيز  زنى حداقلى هم در مركز برخوردار نبوده 
كه اين قدرت را داشته اند تحت تأثير كشاكش هاى حزبى 
قرار گرفته اند. واقعيت اين است كه خراسان جنوبى نياز 
به افرادى با قدرت چانه زنى باال دارد كه بتوانند صاحب 

نظران را در راستاى اهداف مدنظر به اجماع نظر برسانند.

ضرورت چانه زنى در مركز 
براى معطوف كردن توجه تصميم سازان به استان

قاسم زاده نداف با بيان اينكه نمايندگان استان در مجلس 
مى توانند از قدرت چانه زنى براى متقاعد نمودن تصميم 
سازان مركز براى توجه بيشتر به خراسان جنوبى استفاده 
هاى  سال  طى  ما  نمايندگان  اغلب  اما  افزايد:  مى  كنند، 
انسانى  نيروى  از ظرفيت  اند. وى  رفته  به حاشيه  گذشته 
با  نرخ جمعيت  گويد:  و مى  كرده  ياد  استان  تحصيلكرده 
نباشد كمتر هم  بيشتر  استان ها  از ساير  اگر  استان  سواد 
و  نشده  الزم  استفاده  ظرفيت  اين  از  حال  اين  با  نيست 
برنامه ريزى خاصى براى آن صورت نگرفته به طورى كه 
نيروى تحصيلكرده ما يا به سمت و سوى ديگرى متمايل 

شده و يا توانمنديش به هدر رفته است.

كارگاه هاى كوچك و زود بازده، گره گشا است 
اما مورد بى مهرى واقع شده است

فنارى در  پارك هاى علم و  به عقيده وى مراكز رشد و 
استان تقريبًا نمادين هستند و به كاربرد اصلى خود نزديك 
نشده اند. بسيارى از سرمايه گذاران بومى استان در ساير 
استان ها سرمايه گذارى هاى كالنى انجام داده اند كه بايد 
اين سرمايه گذارى ها به سمت استان سوق داده شود. اما 
قبل از تحقق اين امر بايد زير ساخت و زمينه جذب اين 

سرمايه ها فراهم شود. 
به نظر قاسم زاده نداف بايد در شهرستان بيرجند و استان 
از  استفاده  براى  مدل  و  فرمول  ارائه  با  جنوبى  خراسان 
اقتصادى  واحدهاى  به  پرداختن  و  انسانى  نيروى  ظرفيت 
رصد  با  مقاومتى  اقتصاد  قالب  در  زودبازده  و  كوچك 

با همين  برداشت و  توانمندى هاى تمامى بخش ها گام 
كارگاه هاى كوچك و زودبازده به راحتى مى توان بخشى 
از نياز استان را رفع و درآمد مازاد ايجاد كرد اما متأسفانه 

اين بخش مورد بى مهرى واقع شده است.

در شرايطى كه دولت پروژه جديد تعريف نمى كند 
بسيارى از استان ها با اعمال فشار 

پروژه جديد اجرا مى كنند

و اما نماينده شوراى استان در شوراى عالى استان ها عقيده 
دارد از آنجا كه شاخص هاى استان در سال 90 به غلط و 
بد تعريف شده و لذا سهم استان ما از اعتبارات همين است 

و حتمًا بايد در شاخص هاى تعريف شده بازنگرى شود. 
استان  در شوراى  نماينده شهرستان سربيشه  كه  عاصفى 
هاى  پروژه  به  نيز  ملى  اعتبارات  اينكه  به  اشاره  با  است 
داراى رديف مصوب ملى يا استانى ويژه كه هركدام مصوبه 
اظهار  گيرد،  مى  تعلق  اند  گرفته  را  ملى   215  كميسيون 
مى كند: اين پروژه ها ساالنه پول مى گيرند. به گفته وى 
پرونده  هزار   54 از  بيش  كرده  اعالم  دولت  كه  حالى  در 
نيمه تمام دارد و لذا پروژه جديدى را شروع نمى كند اما 
در همين وضع استان هايى هستند كه با فشار نمايندگان 
و  كنند  مى  را شروع  جديدى  هاى  پروژه  خود  مديران  و 

مجوزهاى الزم را نيز مى گيرند.

ضرورت پيگيرى جدى اعتبارات در مركز

عاصفى با اشاره به اينكه اعتبارات ماده 180 همانند پول 
توجيبى براى استان هايى چون خراسان جنوبى است تا در 
توسعه، خود را به ميانگين كشورى نزديك كنند، مى گويد: 
به طور قطع اگر از بنيه نيروهاى بومى استان كه در مركز 
 صاحب مقام و منصب هستند، استفاده الزم را ببريم مى توانيم

و  كنيم  باز  ملى  جديد  هاى  رديف  جنوبى  خراسان  براى 
باالترى  تخصيص  نيز  قبلى  مصوب  هاى  رديف  براى 
بگيريم همان طور كه در موضوع اخذ رديف اعتبارى تازه 
براى پروژه راه آهن موفق بوديم و با اعتبارات طرح توسعه 
در  دوساله خودم  پيگيرى هاى  با  كه  و سربيشه  نهبندان 

مركز 100 درصد افزايش پيدا كرد. 
نماينده سابق شهرستان هاى نهبندان و سربيشه در مجلس 
حتى  استانى  اعتبارات  اينكه  بيان  با  نيز  اسالمى  شوراى 
نسبت به استان هاى هم سنگ و هم ترازى چون خراسان 
به  جنوبى  خراسان  گويد:  مى  نيست،  قبول  قابل  شمالى 
 خصوص در موضوع راه و باندهاى دوم كه از زيرساخت هاى
اينكه  ويژه  به  ندارد  خوبى  وضع  باشد  مى  توسعه  مهم 
اضافه  نامناسب  هاى  راه  با  هم   پهناور طبس  شهرستان 

شده و در مجموع جزو آخرين استان هاى كشور هستيم.

روند كند مطالعات باند دوم 
در سال هاى گذشته مشكل ساز شده است

 90 تا   88 هاى  سال  طى  كه  نكته  اين  ذكر  با  صابرى 
باند دوم  در موضوع مطالعات  استان  راه  مسئوالن بخش 
 به خصوص در محور بيرجند- قاين با توجه به گردنه هاى

و  كردند  عمل  كند  بسيار  محور،  اين  ترافيك  و  متعدد 
در  تأخير  همين  كند:  مى  اظهار  نداشتند،  خوبى  پيگيرى 
رديف  بسيار مهم  پروژه  اين  تا  باعث شد  انجام مطالعات 
اعتبارى خوبى در دولت جديد نگيرد. ضمن اينكه در حال 
حاضر اولويت تخصيص اعتبار به پروژه هايى كه پيشرفت 

فيزيكى باالى 80 درصد دارند، داده شده است.
به گفته وى مسئوالن استان اكنون كه بودجه سال 95 در 
حال بسته شدن است بايد با جديت پيگيرى كنند تا پروژه 
باندهاى دوم چه در محور بيرجند- نهبندان– زاهدان و چه 
در محور بيرجند- قاين كه ازاهميت زيادى برخوردار است 
اعتبار  بود،  توسعه  چهارم  برنامه  در  آن  تكميل  بر  قرار  و 

بگيرد و هرچه سريعتر تكميل شود.
صابرى با يادآورى اينكه وعده احداث 100 كيلومتر بزرگراه 
در سفر هيئت دولت به استان داده شده، مى افزايد: بايد 
اين موارد مورد پيگيرى جدى قرار گيرد تا عقب ماندگى 
استان در بخش راه تا حدودى جبران شود. به گفته وى 
دعوت از كارشناسان سازمان مديريت كشور براى مشاهده 
وضع استان از نزديك مى تواند در متقاعد كردن آنان براى 

اختصاص اعتبارات الزم در تمامى بخش ها مؤثر باشد. 

پروژه هاى مصوب داراى مجوز
كميسيون 215 مشكلى براى تأمين اعتبار ندارند

سرايان  طبس،  فردوس،  هاى  شهرستان  مردم  نماينده 
اينكه  بيان  با  هم  اسالمى  شوراى  مجلس  در  بشرويه  و 
تخصيص اعتبارات تملك و دارايى و سرمايه اى در تمام 
بخش  هاى  پروژه  گويد:  مى  است،  داشته  مشكل  كشور 
انتقال آب جزو پروژه هاى ملى محسوب مى شود  راه و 
و اينكه اجراى پروژه انتقال آب كه مربوط به وزارت نيرو 
دارد.  بحث  جاى  انجاميده،  طول  به  استان  در  باشد  مى 
پروژه راه آهن هم پروژه اى ملى است و ما اگر پروژه هاى 
داشته  استان  در  را   215 كميسيون  مجوز  داراى  مصوب 

باشيم مشكلى براى تأمين اعتبار نخواهيم داشت. 
اعتبار  تخصيص  بايد  كه  هايى  پروژه  درباره  زاده  عبدا... 
براى آنها مورد پيگيرى هم  قرار گيرد مى گويد: طرح راه 
آهن كه رديف اعتبارى مستقلى در بودجه پيدا كرده بايد 
مورد پيگيرى ويژه قرار گيرد تا در سال آينده اعتبار مناسبى 
به آن اختصاص يابد زيرا اين پروژه يك پروژه ملى مهم 

براى استان است.

برگشت اعتبارات به ندرت اتفاق مى افتد

وى  انتقال آب را نيز از پروژه هاى بسيار مهم دانسته و 
مى افزايد: اجراى طرح هاى فاضالب در استان نيز اهميت 
تا پروژه هايى كه رديف  بايد تالش كنيم  زيادى دارد ما 

اعتبارى دارند، پول بيشترى بگيرند.
اين نماينده مجلس كه عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز 
است، درباره برگشت اعتبارات هم مى گويد: اين قانون است 
كه اگر پروژه اى نتواند تا تاريخ تعيين شده، اعتبارات خود را 
جذب كند اين اعتبار برگشت خواهد خورد و البته به ندرت اين 

اتفاق مى افتد و داليل مختلفى هم مى تواند، داشته باشد. 
گاهى ممكن است به دليل نبود پول در خزانه و يا بعضًا كم 
كارى دستگاه متولى اين اتفاق بيفتد كه همانطور كه عنوان 

شد به ندرت برگشت اعتبار پروژه ها را شاهد هستيم.

*****

مرزى  استان  اعتبارات  كه  بپذيريم  بايد  تعارف  بدون    
و  ها  محروميت  با  تناسبى  وجه  هيچ  به  جنوبى  خراسان 
عقب ماندگى هاى اين استان ندارد و با اين تخصيص ها 

نمى توان اميدى به جبران كمبودها داشت.
اينكه استان ما در بين استان هاى كشور و حتى در مقايسه 
با استان هاى همتراز كمترين ميزان اعتبارات ملى را دارد 
پذيرفتنى نيست و با عدالت هم منافات دارد زيرا استانى 
با سطح محروميت خراسان جنوبى و داشتن مرز مشترك 
بزرگ  نيازمند جهشى  افغانستان  با كشورى مثل  طوالنى 
 براى نزديك شدن به شاخص هاى توسعه در ساير استان ها

و  نشينان  مركز  ويژه  توجه  با  نيز جز  اين جهش  و  است 
دولتمردان ممكن نخواهد شد.

ويژه  شرايط  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  كشور  مسئوالن 
كشور  شرق  در  جنوبى  خراسان  مرزى  استان  حساس  و 
و اهميت و ضرورت حفظ جمعيت مرزنشينان وظيفه آنان 
را در مقابل رسيدگى به مسايل و مشكالت اين استان از 
چندان  دو   ... و  بيكارى  آبى،  بى  و  ها  خشكسالى   جمله 
مى كند. مديران استانى نيز بايد تالش خود را براى تعريف 
پروژه هاى بزرگ و قابل دفاع و طرح پيگيرى آنها از طريق 
وزارتخانه هاى مربوطه و گرفتن سهم بيشترى از اعتبارات 

براى استان مضاعف كنند.
پيگيرى  توانند نقش مؤثرى در  نيز مى  استان  نمايندگان 
مسايل استان در مركز ايفا نمايند به هر حال مسئولين و 
مديران ما بايد قدرت چانه زنى خود را در مركز براى دفاع 
از حقوق مردم استان باال ببرند و از آنجا كه همه ما به نوبه 
خود در قبال استان مسئول هستيم بايد دست به دست هم 

داده و از هيچ تالشى در راستاى منطقه دريغ نورزيم.

اجماع نظر براى تعيين اولويت هاى توسعه در استان وجود ندارد

مسئولين استان فاقد قدرت 
حداقلى چانه زنى در مركز هستند

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل) 

  09153612717 
09151604496

اتحاديه پوشاك فروشان بيرجند
اعضاى محترم براى مشخص كردن وضعيت پروانه كسب خود ظرف مدت 10 روز به اتحاديه مراجعه نماييد. در غير اين صورت پروانه كسب ابطال و اتحاديه 
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نام پدرنام و نام خانوادگىرديفنام پدرنام و نام خانوادگىرديف
محمد  حسينآزاده قلى نژاد20محمد حسنطاهره  افالكى1
محمدحميد  اسدالهى عيلكى21عليرضاعصمت  عزيزى2
غالمرضامريم قلى زاده22حسن اعظم  حسينى3
غال محسين حسن تاجى گازار23محمدزهرا  بيابانگرد4
محمدمرجان  اكبرنژاد24عبدالعزيزآرمان صدر5
محمد علىمعصومه  نخعى25غالمرضازهره پرتوى فر6
احمدمصطفى على پور26غالمرضامحبوبه  فوداجى7
محمداحمد على خسروى27منوچهرمهرانگيز صفرى راد8
محمدرضافاطمه  شركت28مهدىامير  اكبرى9
محمدعصمت  نخعى پور29محمدمرتضى  اكرمى نژاد10
فيروزقادر امينى30محمد حسنحسام الدين آراسته11
محمدزهرا يوسفى31محمودالهه  امينى12
غال محسين محمد رضا دالكه32على اكبرمهدى فوالدى13
حسنمحمدرضا  عبدالهى مفرد33ناصراميد  اصفهانى14
على اكبرليال رضائى مسك34نورالدينحميده نعمتى خلف15
محمد حسين نخعى پور35غال محسين طاهره على زاده16
ابراهيمحسين  بيجارى36ابراهيمفاطمه  قاصد17
محمدميثم  روغنى37حسينسارا  خردپژوه18
رستم طاهره  طالبى38محمد مهدىمرجان غروى مهدوى19

نمايش نامه هاى خيابان نسترن
نويسنده: حسين ابراهيمى     كارگردان: احسان محمديان

با بازى: احسان محمديان- مجيد يحيايى- ريحانه سادات حسينى
زمان: چهارم تا هفتم مهرماه 94 - ساعت 19

مكان: مطهرى 23-  سالن گلبانگ الغدير
مقدم تان گل آذين

همزمان با هفته

 برگزار مى شود:
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شرح وظايف گروه گردشگرى

 -  سياستگذارى، برنامه ريزى، هماهنگى، تعيين خط مشى ها 
و اولويت ها در انطباق با برنامه هاى توسعه استان

- بررسى و مطالعه در زمينه بهبود، توسعه و ترويج صنعت 
گردشگرى داخلى و خارجى

- بررسى و ابالغ استانداردها، ضوابط، مقررات و نظام نامه هاى 
ناظر بر احداث، ايجاد، اداره، توسعه و انحالل مراكز اقامتى، 
هتل ها، مهمانسراها، مجتمع هاى پذيرائى، آژانس هاى خدماتى 

و مسافرتى و ساير مراكز با فعاليت هاى گردشگرى
- ايجاد هماهنگى الزم با دستگاه ها و نهادهاى ذيربط براى 
تأمين امنيت، برگزارى تورها و ارايه ساير خدمات به گردشگران 

خارجى در طول اقامت
-  بررسى طرح ها و راهكارهاى تشويقى و ترغيبى به منظور 
امكانات و جاذبه هاى  از  بازديد  و  داخلى  توسعه گردشگرى 

سياحتى و زيارتى استان
سازمان ها،  با  مبادالت  و  ارتباط  برقرارى  و  هماهنگى   -
مؤسسات، نهادها و ساير تشكل ها در داخل كشور به منظور 

معرفى، اطالع رسانى، بسط و توسعه گردشگرى داخلى
-  برنامه ريزى به منظور ايجاد تسهيالت و زمينه هاى مناسب 

براى برگزارى تورهاى تخصصى
- كنترل و اعمال نظارت هاى الزم در خصوص صدور مجوزها 
و نحوه اداره و ارائه خدمات توسط مراكز و مجتمع هاى اقامتى 

و پذيرائى و دفاتر خدماتى و مسافرتى

شرح وظايف گروه سرمايه گذارى و تامين منابع

توسعه صنعت گردشگرى به عنوان بخشى از توسعه اجتماعى 
و فرهنگى در كنار توجه به درآمدزايى، اشتغال زايى و توسعه 
اقتصادى حائز اهميت مى باشد به همين دليل در دهه هاى 
اخير دولت ها در تالش هستند كه بخش مهمى از درآمد 
سرانه ملى خويش را از اين صنعت تامين كنند زيرا درآمدزايى 
اين صنعت نسبت به هزينه هاى آن بسيار باال مى باشد جهت 
تحقق اين اهداف توجه به منابع و جاذبه هاى گردشگرى به 
عنوان يكى از چهار ركن اصلى اين صنعت و احياء و ساماندهى 
آنها مى تواند ما را در رسيدن به اهداف مورد نظر يارى نمايد.

دولت به عنوان متولى سياست گذارى اين صنعت تاكيد دارد 
كه زمينه توسعه پايدار را از طريق تامين زيرساخت ها كه 
پايه و اساس پيشرفت صنعت گردشگرى محسوب مى شود 

فراهم نمايد.
 -   ايجاد مناطق نمونه گردشگرى

مسافر  نياز  مورد  تسهيالت  و  خدمات  نمودن  فراهم   -   
در روستاى هدف گردشگرى

- ايجاد مكانهاى اقامتى و پذيرايى استاندارد و مناسب
- توجه به گردشگرى با عاليق ويژه

 - ساماندهى چشمه هاى معدنى آب درمانى
- فراهم نمودن زمينه بازديد از آثار و ابنيه تاريخى

- سياستگذارى و برنامه ريزى براى جذب منابع و سرمايه هاى 
داخلى و خارجى جهت توسعه فعاليت هاى ميراث فرهنگى، 

گردشگرى، صنايع دستى و هنرهاى سنتى.
- بررسى قوانين و مقررات نظام هاى بانكى كشور و ارائه 
تسهيالت  از  مناسب  گيرى  بهره  پيشنهادهاى الزم جهت 
هاى  حوزه  در  سازمان  اهداف  تحقق  منظور  به   بانكى 

ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى.
- نظارت و كنترل بر اجراى طرح هاى توسعه اى و چگونگى 

مصرف تسهيالت واگذار شده در كليه مراحل اجرا.
 - مطالعه و بررسى و ارائه پيشنهاد به منظور توسعه مناطق 
نمونه گردشگرى در مناطق مختلف كشور و نظارت بر اداره 

مناطق مزبور.
  -  فراهم آوردن بسترهاى الزم به منظور ايجاد تأسيسات
زير بنائى گردشگرى و مراكز خدماتى، فرهنگى، رفاهى در 

داخل مناطق نمونه گردشگرى.
 

اقدامات انجام شده

 اعتبارات جذب شده جهت ايجاد زيرساخت هاى 
گردشگرى استان از محل اعتبارات ملى  كه در سه 
 قالب كمپ هاى گردشگرى، مجتمع هاى خدماتى رفاهى 
نمونه گردشگرى هزينه گرديده است   راهى و مناطق  بين 

معرفى مى شود: 

مطالعه وايجاد كمپ هاى گردشگرى استان

*كمپ  بشرويه  گردشگرى  كمپ   * خور  جنگلى  *كمپ 
*كمپ  خضرى  گردشگرى  *كمپ  بيرجند  گردشگرى 
*كمپ  ديهوك  گردشگرى  *كمپ  درميان  گردشگرى 
گردشگرى كريمو سرايان*كمپ گردشگرى سربيشه *كمپ 

گردشگرى فردوس*كمپ گردشگرى قاين 

كمپ گردشگرى مسجد ابوالفضل*كمپ گردشگرى نهبندان 
*زيرساخت شهر تاريخى بشرويه * تجهيز مدارس به حمام 

وسرويس بهداشتى
اقدامات انجام شده تاكنون شامل ايجاد زيرساختهاى مورد 
نياز اقامت موقت گردشگرى شامل ايجاد سرويس بهداشتى، 
نمازخانه، فضاى سبز، سكوى استراحت و آالچيق، تاسيسات 
روشنايى و... مى باشد.كه تاكنون مساحتى حدود 30 هزار متر 
مربع داراى امكانات فوق بوده و اعتبارى بالغ بر 26534 ميليون 

ريال هزينه گرديده است.

مجتمع هاى خدماتى رفاهى  بين راهى

*مجتمع آبدرمانى آبترش سربيشه * مجتمع خدمات رفاهى 
سربيشه * مجتمع آبدرمانى آبگرم لوت * مجتمع خدمات 
رفاهى خاطره * مجتمع خدمات رفاهى خاطره فردوس ستاره 
سهيل * مجتمع خدمات رفاهى فردوس آبگرم * مجتمع 
خدمات گردشگرى فورگ * مجتمع خدمات رفاهى بسطاق 
قاين * مجتمع خدمات  رفاهى  سرايان * مجتمع خدمات 

رفاهى نارنجستان طبس * مجتمع خدمات رفاهى نهبندان
اقدامات انجام شده تاكنون شامل ايجاد زيرساختهاى مورد نياز 
اقامت گردشگرى شامل ايجاد سرويس بهداشتى، نمازخانه، 
فضاى سبز، سكوى استراحت و آالچيق، تاسيسات روشنايى 
 و امور زيربنايى شامل خط انتقال آب وگاز وبرق مى باشد.
كه تاكنون مساحتى حدود 6000 هزار متر مربع داراى امكانات 
فوق بوده واعتبارى بالغ بر 18025 ميليون ريال  جهت كمك 

به بخش خصوصى هزينه گرديده است.

ايجاد زيرساختهاى گردشگرى 
مناطق نمونه در سطح استان 

* منطقه نمونه بند دره بيرجند * منطقه نمونه گردشگرى 
باغستان وآبگرم فردوس* منطقه نمونه گردشگرى بشرويه

* منطقه نمونه گردشگرى شهر تون فردوس * منطقه نمونه 
درخش وآسيابان *منطقه نمونه بوذر جمهر قاين  *منطقه 

نمونه گردشگرى مصعبى كريمو سرايان
اقدامات انجام شده تاكنون شامل ايجاد زيرساختهاى مورد 
مخابرات  فاضالب،  برق،گاز،  آب،  شامل  گردشگرى   نياز 
مى باشد.كه تاكنون به سه منطقه نمونه گاز و به 4 منطقه 
نمونه برق،3منطقه آب و1 منطقه نمونه اجراى فاضالب انجام 

شده است.كه جهت ايجاد زيرساختهاى فوق 22494 ميليون 
ريال تاكنون هزينه گرديده است.

اعتبارات استانى 44 پروژه جهت توسعه  از محل  همچنين 
گردشگرى استان  با اعتبارى بالغ بر 57886 ميليون ريال  
در زمينه احداث سرويس بهداشتى نمازخانه ، محوطه سازى و 
تامين زيرساختهاى اوليه مورد نياز روستاهاى هدف گردشگرى 
استان كه شامل 13 روستاى مستعد  و جاذب گردشگر است 
درحال اجرا مى باشد.. كه از اين تعداد شش 6 پروژه با مبلغ 
7412 ميليون ريال در شهرستان بيرجند با دو پروژه شاخص 
طرح گردشگرى بند امير شاه وطرح گردشگرى بند دره  در حال 
انجام مى باشد. در شهرستان خوسف 5 پروژه با مبلغ 6988 
ميليون ريال انجام شده است كه مجتمع آبدرمانى آبگرم لوت 
از شاخص ترين اين پروژه ها ميباشد. در شهرستان سربيشه 
 5 پروژه با اعتبارى بالغ بر 6853 ميلبيون ريال در حال انجام

آبترش  آبدرمانى  مجتمع  آن  ترين  شاخص  كه  باشد  مى   
سربيشه و طرح گردشگرى روستاى ماخونيك مى باشد. در 
شهرستان نهبندان 5 پروژه با اعتبارى بالغ بر 18595 ميليون 
ريال در حال انجام مى باشد كه شاخص ترين پروژه طرح 
گردشگرى و كمپ كوير نوردى روستاى دهسلم مى باشد. 
شهرستان فردوس با 4 پروژه با اعتبارى  بالغ بر6815 ميليون 
طرح  آن  ترين  شاخص  كه  باشد.  مى  انجام  حال  در  ريال 
گردشگرى آبگرم فردوس با پذيرش ساليانه حدود 2 ميليون 
مسافر و زائر بارگاه ملكوتى امام رضا ع بيانگر پتانسيل بلقوه 
استان مى باشد. شهرستان سرايان با 3 پروژه با اعتبارى بالغ بر 
6187 ميليون ريال در حال انجام مى باشد كه شاخص ترين 
آن طرح گردشگرى مصعبى كريمو مى باشد. در شهرستان 
بشرويه 3 پروژه با اعتبارى بالغ بر 2800 ميليون ريال در حال 
انجام مى باشد كه شاخص ترين آن منطقه نمونه گردشگرى 
بشرويه مى باشد. 4 پروژه در شهرستان درميان با اعتبارى 
بالغ بر 5085 ميليون ريال در حال انجام مى باشد كه منطقه 
نمونه گردشگرى درخش وآسيابان و طرح گردشگرى روستاى 
فورگ شاخص ترين اين پروژه ها مى باشد. شهرستان قاينات 
با 4 پروژه اعتبارى بالغ بر 6632 ميليون ريال اعتبار هزينه 
بوذر  گردشگرى  طرح  آن  ترين  شاخص  كه  است  گرديده 
جمهر قاين مى باشد. شهرستان زيركوه با دو 2 پروژه اعتبارى 
بالغ بر1500 ميليون ريال هزينه گرديده كه شاخص ترين آن 
كمپ كوير نوردى همت آباد مى باشد. در شهرستان طبس 2 
پروژه با اعتبارى بالغ بر 2130 ميليون ريال هزينه گرديده است 

كه شاخص ترين آن آبگرم مرتضى على خرو مى باشد. 

اهم فعاليتهاى معاونت گردشگرى، سرمايه گذارى و تامين منابع

لوت بزرگ  دشت  جمله   از  جنوبي  خراسان  استان  خاص   طبيعت 
 و چشم اندازهاي زيباي آن به همراه اشكال ژئومورفولوژي موجود در 

استان از مهمترين جاذبه گردشگرى آن  به شمار مى آيد. 

گردشگرى خراسان جنوبى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر
09153636648 - فنودى

        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

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

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

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

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

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

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

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف
ارسال  رايگان

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى



موسيقى-  هاى  نت  از   -1 افقي: 
 -2 پركالري  اما  خوشمزه  غذايي 
ضايع و مفتضح- ذكاوت- نامناسب 
و يكتا  گوهر   -3 ناهماهنگ   و 
بي مانند- بلند- گواليدن 4- ماچ- گاه 
بر سر آن جان بازند - معرب نرگس- 
الي آخر  5- مهمترين خداي مصر 
باستان- دشنام- ميوه هاي خشك 
بادام، نخود، فندق،  از پسته،  مركب 
تخم كدو و.... تف داده و نمكزده  6- 
سكه طالي باستاني- پاسخ داده شده 
- حرف فاصله  7- بخش رنگدانه دار 
چشم - سياره زهره - همراه هرج  
بهترين وضع  آلمان-  8- رودي در 
كوشش   - 9-شاهزاده  متعفن    -
كننده - مخلوطي از رنگهاي سرخ و 
سفيد است  10- برج كج داستاني- 
حالل رنگ- مركز استان كردستان 
مرطوب   - خجسته  11-بهشت- 
 - پارچه  نوعي  فوتبالي-  12-ماه 
سد   -13 عرب  بله  دهان-  درون 
آذربايجان شرقي- از حروف يوناني- 
پولي كه هنگام ديدن عروس بدهند 
مملكت   - كردن  تعريف   -14
- تفرجگاه تهران 15- عصرانه اي 
رازي شهر  خانواده-  براي  مناسب 

عمودي: 1- بازيگر مرد فيلم چ  اثر 
ابراهيم حاتمي كيا- زينت سر خانمها 
2- كمربند زمين- به هدف رسيده- 
يار عذرا 3- درويشي- شهر صنعتي 
تمام   -4 ديلماج   - قزوين  استان 
پوشش خانه- امر به نشستن- حرف 
صليب - مخفف سياه 5- هزار سال 
پس از تاريخ معين- مرغ سخنگو- 
دريغ-  حسرت،  پنكه-  دختر6- 
شمالي  خراسان  استان  در  شهري 
باش-  آگاه  دائم-  و  هميشه   -7
اشكاني-  سردار   -8 مونث  امپراتور 
ظرف   -9 كاشف  قرآني-  جمله 
روش  بزرگ-  كاسه  شبيه  سفالي 

به  امر  فني-  علوم  كاربرد  حرفه  و 
آوردن10- ماده ژله اي و شفافي كه 
فضاي پشت عدسي چشم را پركرده 
فوتبال  تيم  غذا-  چاشني  است- 
نام  جدولي-  درخت  فرانسوي 11- 
درخت  نوعي  شيعيان-  چهارم  امام 
هميشه  مخروطي  درختان  گونه  از 
تير  عمل-  اتاق  لباس   -12 سبز 
از حروف  پيكاندار- حضور داشتن- 
گويي-  فشرده   -13 انگليسي 
بچه  گهواره   - شده  بندي  درجه 
آرامگاه  خاك  كوتاه-  داستان   -14
بزرگي،   -15 بازسازي  امامان- 
شكوه- از شاعران بزرگ سده هشتم
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راههاى تاثير گذارى در برخورد با ديگران

خواه در زندگى اجتماعى و خواه در محيط كار، مهم 
است بدانيد چگونه در اولين برخورد تاثير بگذاريد. اين 

مقاله نكات مفيدى را براى شما فراهم مى كند:
- لبخند بزنيد

بزنيد.  لبخند  ترسناكند.  خشك  و  جدى  هاى  قيافه 
اين لبخند برايتان تبليغ خواهد بود. البته براى احتياط 
را  قيافه  باشد  دائمى  لبخندى كه  يادآورى كنيم  بايد 
از همه چيز زندگى  شبيه دلقك هاى خوشحالى كه 
به موقع و   راضى هستند مى كند. پس فقط گهگاه 

 لبخند بزنيد. 
- خودتان باشيد، راحت باشيد

 اگر احساس معذب بودن كنيد، طرف مقابل هم عصبى 
مى شود و آن برداشت اشتباه شكل مى گيرد. اگر آرام 
و مطمئن باشيد، او هم احساس راحتى مى كند و همه 

چيز مهياى تاثير خوب شما بر او مى شود.
- خوب لباس بپوشيد

البته درست است كه اين روزها لباس پوشيدن در محل 
كار بسيار راحت شده است، اما براى گذاشتن تاثير، بايد 
روى لباس پوشيدنتان دقت ويژه داشته باشيد. لباستان 
را بايد با تناسب محلى كه مى رويد و افرادى كه با آنها 
مالقات داريد انتخاب كنيد. الزم نيست حتما ً از لباسهاى 
گران و مارك دار استفاده كنيد، اما حفظ تميزى و مرتب 

بودن لباس مهم است.
- كمى اتوكشيده باشيد

اگرچه شما با پوشيدن دمپايى قرمز پالستيكى احساس 
رهايى از دغدغه هاى پوچ مادى مى كنيد اما الاقل تا 
زمانى كه ديگران فرصت شناختن شما را نداشته اند، 

دمپايى ها را زير تختتان بگذاريد تا وقتش برسد.

از پلنگ هاى زندگى نترسيد!

روزى پلنگى وحشى به دهكده حمله كرده بود. شيوانا 
همراه با تعدادى ازجوانان براى شكار پلنگ به جنگل 
اطراف دهكده رفتند. اما پلنگ خودش را نشان نمى 
داد و دائم از تله شكارچيان مى گريخت. سرانجام هوا 
اينكه  اظهار  با  جوانان دهكده  از  يكى  و  تاريك شد 
را  آنها  مقصود  و  است  جادويى  قدرت  داراى  پلنگ 
حدس مى زند خودش را ترساند و ترس شديدى را 

بر تيم حاكم كرد. 
فرا  پلنگ  زمان شكار  كه  با خوشحالى گفت:  شيوانا 
نشان  را  خودش  پلنگ  حتما  امشب  و  است  رسيده 
مى دهد. از قضا پلنگ همان شب خودش را به گروه 
شكارچيان نشان داد و با زخمى كردن جوانى كه به 
شدت مى ترسيد، سرانجام با تيرهاى بقيه از پا افتاد. 
يكى از جوانان از شيوانا پرسيد:“چه چيزى باعث شد 
شما رخ نمايى پلنگ را پيش بينى كنيد؟ در حالى كه 

شب هاى قبل چنين چيزى نمى گفتيد!؟“
شيوانا گفت:“ ترس جوان و باور او كه پلنگ داراى 
قدرت جادويى است باعث شد پلنگ احساس قدرت 
كند و خود را شكست ناپذير حس كند. اين ترس ها 
و باورهاى ترس آور و فلج كننده ما هستند كه باعث 

قدرت گرفتن زورگويان و قدرت طلبان مى شوند.

عشق مرگ نيست زندگى است، سخت نيست عين 
سادگى است، عشق عاشقانه هاى باد و گندم است، 

اولين پناهگاه كودكى آخرين پناهگاه آدم است

موفقيت توانايي رفتن از شكستي
 به شكست ديگر بدون از دست دادن

 شور و حرارت است.

دل مى رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

كشتى شكستگانيم اى باد شرطه برخيز
باشد كه بازبينيم ديدار آشنا را..

انسانهاى خوب همانند گلهاى قالى اند.
 نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ى

 چيده شدن، دائمى اند!

هر كسى مى تواند دانه هاى يك سيب 
را بشمارد اما تنها خداوند مى تواند
 سيب هاى يك دانه را بشمارد

ما اغلب آن قدر خودمان را درگير كار و اضطراب هاى آن 
كرده ايم كه احساس مى كنيم براى هيچ چيزى از جمله 

تفريح و لذت بردن از زندگى وقت نداريم. 
نه تنها از زندگى شخصى و تفريح لذت كافى نمى بريم 
نيستيم،  موفق  كافى  اندازه  به  هم  كارمان  در  بلكه 
كار كردن  بيشتر  موفقيت  راه  تنها  چون فكر مى كنيم 

و بى توجهى به خودمان است!
توانمندترين  دنبال  مردم هميشه  كار  و محل  خانه  در 
انجام  براى  دهد.  انجام  را  كارها  تا  هستند  شخص 
پرمسئوليت ترين  و  پرمشغله ترين  به  بيشتر  كارهاى 
افراد مراجعه مى شود زيرا مى توان بر آن ها حساب كرد. 

مشكل ايوان دقيقا همين بود.
همچنين  و  هستيد  فشار  تحت  كار  محل  در  وقتى 
در  استراتژى ها  اين  داريد  شخصى  اضطراب هاى 

مديريت شرايط كمك مى كند:

1. كارهاى الزم براى امروز و اين هفته را 
مشخص كنيد

آينده  ماه هاى  در  بايد  كه  كارهايى  درباره  كردن  فكر 
انجام  را  كار  اين  است.  طاقت فرسا  بسيار  شود  انجام 
ايجاد  را  حس  اين  موارد،  تمام  درباره  تفكر  ندهيد. 
بتوانيم  كه  است  آن چيزى  از  بيش  كارها  كه  مى كند 
درباره  كنيد.  فكر  آن كوتاه مدت  به جاى  انجام دهيم. 

را  كارها  انجام  مهلت  كنيد.  فكر  هفته  و همين  امروز 
نظر  در  آينده  كارهاى  براى  زمانى  فعال  و  بنويسيد 
نگيريد. آن ها را فراموش كنيد. من و همسرم صحبت 
كرديم تا ببينيم در كوتاه مدت چه كارهايى بايد انجام 
مربوط مشكالتى  و  بزرگ  كارهاى  او  اينكه  با   شود. 

بار  بتواند  آينده داشت، تفكر كوتاه مدت كمك كرد  به 
كارها را تحمل كند.

 2. بهترين روش استفاده از «همين االن» 
را بيابيد

آلزايمرى  بيماران  از  كه  كسانى  براى  همسرم  مادر 
و مى كند  برگزار  آموزشى  كارگاه  مى كنند   نگهدارى 
چه  بايد  «امروز  مى كند:  تمركز  مهم  سوال  اين  بر 
كارهايى انجام دهيد؟» اين سوال نه  تنها براى مراقبان 

بيماران بلكه براى ما كه پرمشغله هستيم مفيد است. 
كدام  زمان  از  استفاده  روش  بهترين  االن  همين 
است؟ همه ما شايد احساس كنيم تحت فشار هستيم 
سوال پرسيدن  هستند.  نشدنى  تمام  كارهايمان   و 
كدام  زمان  از  استفاده  روش  بهترين  االن  «همين 

است؟» باعث شفافيت و تمركز مى شود.

 3. الزم نيست قهرمان باشيد، از ديگران 
كمك بگيريد!

محل  و  خانه  در  كه  هستيد  افراد  از  دسته  آن  از  اگر 
متكى به خود  حد  از  بيش  مى آيند،  سراغشان  همه  كار 
نباشيد. توقف كنيد و بپرسيد: «اكنون چه كارى انجام 
مى دهم كه شخص ديگرى مى تواند آن را انجام دهد يا 
حداقل در انجامش به من كمك كند؟» و سپس بخش 
سخت كار را انجام دهيد: از ديگران كمك بخواهيد و 
اجازه دهيد كار را انجام دهند. با قهرمان بازى نمى توان 

مسئوليت ها را كم كرد.

را  قابل كنترل  غير  و  قابل كنترل  موارد   .4
تشخيص دهيد

ما انرژى زيادى را صرف بخش هايى از زندگى مى كنيم 
كه نمى توانيم تغيير دهيم. فهرستى از موارد قابل كنترل 
اين  بر  بگيريد  تصميم  كنيد.  تهيه  خود  تاثير  تحت  و 
موارد وقت بگذاريد و بقيه موارد را كنار بگذاريد. فقط بر 
مواردى تمركز كنيد كه مى توانيد بر آن ها  اثر بگذاريد.

5. به خودتان اهميت بدهيد
اضطراب  است  مربوط  به سالمتى  كه  انتخاب هايى  با 
را كمتر كنيد. اين انتخاب ها به شخص بستگى دارد و 
مى تواند از رفتن به باشگاه ورزشى يا پياده روى تا تغيير 

فرهنگ شركت يا برنامه روزانه باشد.
كارها  تمام  به  رسيدن  براى  گفت  مشتريانم  از  يكى 

كم كم شب ها و روزهاى تعطيل هم كار مى كرد و اين 
بيشتر  را  بودن  تحت فشار  حس  و  اضطراب  فقط  كار 
فهرست  كند  كار  هم  هرچقدر  دريافت  وقتى  مى كرد. 
تا  كرديم  پيدا  راه هايى  نيستند،  تمام شدنى  كارهايش 

زندگى اش به حالت معمول برگردد.
درباره  رئيسش  با  كرد،  بيشتر  را  كارها  واگذارى  او   
او  كرد.  عوض  را  برنامه اش  و  كرد  مذاكره  اولويت ها 
بيشتر در محل  تصميم گرفت فقط يك روز در هفته 
كار بماند و يك روز ديگر در هفته زودتر سر كار حاضر 
شود، ولى در روزهاى ديگر به هيچ وجه بيشتر كار نكند. 

او همچنين زمانى را براى پياده روى كنار گذاشت.

6. با يك شنونده خوب صحبت كنيد
ما اغلب پاسخ مشكالتمان را مى دانيم، ولى بايد آن ها 
را به كسى بگوييم. با كسى صحبت كنيد كه توانايى 
پرسيدن سواالت مناسب را دارد يا شايد بتواند ديدگاه 
به  است  الزم  اگر  مى دهد.  ارائه  موضوع  از  جديدى 

متخصص مراجعه كنيد.
 اين كار مى تواند تفاوت بزرگى ايجاد كند.اخيرا با دوست 
خوبى صحبت كردم و برخى از نگرانى هايم را گفتم. او 
سواالتى پرسيد و بعد گوش داد. من حالم خيلى بهتر 
شد. از او براى كمكش تشكر كردم و او گفت كه كارى 

نكرده و فقط سواالت مناسبى پرسيده است.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و ما مى دانيم كه هرگز نمى توانيم در زمين خداى را به ستوه آوريم و هرگز او را با 
گريز [خود] درمانده نتوانيم كرد. سوره الجن، آيه 12

حديث روز  

عيد غدير، روز عيد و خوشي و شادي است و روز روزه داري به عنوان سپاس نعمت الهي است.
امام صادق (ع)

سبك زندگى

6 راه كاهش اضطراب در محل كار!

123456789101112131415

مشىرسهسالگهفاك1

هلكساادوسمرها2

نىتمملاسباىدر3

اكنباونسدبات4

زهمغنتامدخف5

ابادىشفالسار6

فربالالزقىمشى7

شادادلماتسروا8

اىهمروكىپاىرل9

رىلدودشروىشم10

وتراهمتىزما11

شىنخنندالارد12

كرادتتاربدنار13

رانمداسفنانوى14

ىناوخحىبشرسدرد15

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 نفر راننده داراى مدارك كامل 
و ضامن معتبر كارمند و آشنا به 
رانندگى با كاميونت يخچال دار 

مورد نياز است.
ساعت تماس: 8 صبح الى 18 

09353266474

جوياى كار
 خانم و آقا داراى مدرك ليسانس 

و ديپلم ، با گواهينامه رانندگى
 (ب1 و ب 2) مسلط به كامپيوتر و ...
آماده همكارى با شركت ها ، دفاتر 
پيشخوان و ...    09374451864

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

تجربه كنيد.    09158668002

به يك همكار خانم نيازمنديم.
كيف نارين

32232917 - 09300360855
به تعدادى راننده با خودروى پژو براى 

كار در آژانس به صورت تمام وقت و پاره 
وقت نيازمنديم.    09159658860

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

يك دستگاه يخچال ايستاده 
 2 مترى ، 3 درب 

موتور فرانسوى در حد نو 
به فروش مى رسد.
09159859884

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

 آگهى استخدام
به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 
كارشناسى شيمى گرايش پليمر 

براى كار در واحد كنترل كيفيت 
نيازمنديم.

7-32255026-056 داخلى :101

كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
داربست موذن

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

فروش محصوالت فرهنگى با 10 سال سابقه 
كار ، با موقعيت عالى واقع در خيابان انقالب 
نقد يا معاوضه با خودرو     09151636389

فروش تعدادى بزغاله
09159610871

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

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

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



دوشنبه*6 مهر 1394*شماره 3329 

اخبار ورزشى

عصرايران: يک کارشناس طب سنتي گفت: اگر غذا با ميل و اشتها خورده شود و فرد از خوردن غذا لذت ببرد, معده هم بهتر آن را در خود جاي مي دهد 
و هضم مي کند. به گفته علوي، بالعکس معده، غذايي را که شخص از روي بي ميلي مصرف کند و از آن لذت نبرد, 
محکم در بر نمي گيرد و طبعًا هضم آن نيز به خوبي انجام نمي شود.

غذا را با لذت بخوريد

خواص ميوه  ها و سبزى  هاى پاييزى

6

ليموترش خوشبو كننده دهان

چاشني  و  دهنده  طعم  ليموترش  نيوز:  سالمت 
مهمي بوده که از سال هاي قبل خواص درماني 

آن نيز مطرح شده است. مصرف ليموترش در 
ايران نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته و خواص 
ضدعفوني کننده آن بسيار مشهود است. افرادي 
که چاق هستند مي توانند هر روز صبح، آب دو 

ليمو ترش را در يک ليوان آب همراه با اندکي 
عسل مصرف کنند. همچنين براي درمان گلو 
خوري  چاي  قاشق  يک  مي شود  توصيه  درد 
ليموترش را در آب گرم ريخته و آن را غرغره 
شمار  به  دهان  کننده  خوشبو  ليموترش  کرد. 
دهان  خوش  بوي  براي  است  بهتر  و  مي رود 

همچنين  کرد.  غرغره  آب  همراه  به  را  آبليمو 
ترش  ليمو  از  استفاده  غذاها  آهن  جذب  براي 
بسيار مؤثر بوده بنابراين مصرف آن به صورت 

روزانه توصيه مي شود.

چند عامل مهم ريزش مو در آقايان
 

کم  تيروئيد:  غده  مشکالت  نيوز:  سالمت 
کاري تيروئيد عاليم زيادي دارد و يکي از اين 
عاليم ريزش مو است . استرس زياد: به عقيده 
 محققان استرس زياد باعث ريزش مو مي شود. 
يا  پوستي  قارچي  هاي  عفونت  ها:  عفونت 
درماتوفيتوزيس يکي از اين عفونت هايي است 
که بافت هاي پوست، مو و ناخن را درگير کرده 
تغذيه  موها مي شود.  رفتن  بين  از  به  منجر  و 
تواند  مي  نامناسب  اي  تغذيه  داشتن  نامناسب: 
مشکالت جدي براي سالمتي ايجاد کند و موها 

نيز از اين آسيب در امان نخواهند ماند. 

خواص ميوه  ها و سبزى  هاى پاييزى

سالمانه: خرمالو: خرمالوي تازه داراي بافت بسيار 
نرمي است که به علت وجود ماده اي به نام «پکتين» 
است که جزو خانواده فيبرهاست. همچنين خرمالو 
داراي ماده  اي به نام بتولينيک اسيد است که نشان 
مي  باشد.  توموري  ضد  خواص  داراي  شده  داده 
خرمالو با توجه به رنگ نارنجي اش يکي از منابع 
غني ويتامين A و بتاکاروتن است. پرتقال و نارنگي: 
نارنگي و پرتقال نيز از ميوه  هاي اختصاصي فصل 

پاييز هستند که جزو خانواده مرکبات طبقه بندي 
مي  شوند. به طور کلي خانواده مرکبات از منابع غني 
ويتامين C و پتاسيم محسوب مي  شوند. ويتامين 
ايمني  سيستم  توان  افزايش  سبب  مي  تواند   C
بدن شود. بنابراين خانواده مرکبات به عنوان منبع 
غني ويتامين C از ابتال به بيماري  ها پيشگيري و 

دوران نقاهت را کوتاه مي  کند. شلغم: از نظر ارزش 
تغذيه  اي ميزان انرژي، ويتامين C ,K کلسيم، آهن 
و منيزيم در برگ  هاي سبز شلغم به مراتب بيش 
تر از خود ريشه سفيد رنگ شغلم است. مصرف 

مداوم شلغم مخصوصا اگر همراه با برگ  هاي سبز 
شلغم در آش يا سوپ باشد، در فصل  هاي سرد سال 
موجب افزايش ايمني و تقويت سيستم دفاعي بدن 
مي  شود. همچنين مصرف اين سبزي در پيشگيري 
از ابتال به سرطان و برخي از بيماري  هاي عفوني 

موثر است. 

سندرم پاى بى قرار را با اين 
مواد مغذى آرام كنيد

 
فرد  بي قرار  پاهاي  سندرم  در  نيوز:  سالمت 

و  دست ها  در  گاهي  البته  و  پاها  در  مبتال 
ناخوشايندي  احساس  بدن  اعضاي  ساير 
نياز  کند  راحتي  احساس  اينکه  براي  و  دارد 
اين  پيدا مي کند.  پاها  دادن  تکان  به  شديدي 
ناراحت کننده اي   احساسات  بروز  باعث  مشکل 
و  خارش  سوزش،  شدن،  سوزن سوزن  مانند 

کشيدگي در پاها مي شود. 
اکسيژن  رساندن  در  آهن  کمبود  آهن: 
و  کرده  ايجاد  اختالل  بدن  سلول هاي  به 
که  زماني  مي شود.  کسالت  و  خستگي  باعث 
مي تواند  باشد  ناکافي  بدن  در  آهن  ميزان 
عاليم  تشديد  يا  و  بي قرار  پاهاي  سندرم  به 
آهن  غذايي  منابع  بهترين  شود.  منجر  آن 
قرمز،  گوشت  مانند  حيواني  غذايي  مواد  در 
فوالت:  است.  پرندگان  گوشت  و  ماهي ها 
اين  مي نامند.  نيز   B٩ ويتامين  را  فوالت 
سلول هاي  حفظ  و  ساخت  براي  ريزمغذي 
براي  ما  بدن  است.  ضروري  و  الزم  جديد 
از  پيشگيري  و  قرمز  گلبول هاي  ساخت 
که  افرادي  دارد.  فوالت  به  نياز  خوني  کم 
با  بيشتر  مي برند  رنج   B٩ ويتامين  کمبود  از 
عاليم سندرم پاهاي بي قرار مواجه مي شوند.
به طور  اسفناج  مانند  برگ سبزدار  سبزيجات 

هستند.  اسيدفوليک  از  سرشار  طبيعي 

ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمانى نماينده استان در مسابقات 
برترين نونهاالن دو و ميدانى كشور 

فارس : در مرحله نهايي مسابقات برترين نونهاالن دو 
از  و ميداني مناطق شش گانه کشور «احمد جعفري» 
خراسان جنوبي در ماده ٨٠٠ متر قهرمان شد. در اين 
رقابت ها، دو و ميداني کاران برتر مناطق شش گانه کشور 
در مواد ١٠٠ متر، ٤٠٠ متر، ٣٠٠٠ متر، ٨٠٠ متر، پرتاب 
وزنه، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب نيزه و پرتاب ديسک 
با يکديگر به رقابت پرداختند. در ماده ١٠٠ متر محمدرضا 
هژير روشن از البرز قهرمان شد و در ماده ٤٠٠ متر علي 
سليماني از  خراسان رضوي مقام نخست را از آن خود 
کرد. در ماده ٨٠٠ متر احمد جعفري از خراسان جنوبي با 
کسب مدال طالي مسابقات دو و ميداني نونهاالن کشور 
بر سکوي نخست رقابت ها ايستاد. در ماده ٣ هزار متر با 
مانع سيد امير زمان پور از همدان قهرمان شد و ١٠٠ متر 
با مانع علي سالمتيان رتبه نخست را کسب کرد. در پرش 
طول سيد رضا هاشمي از يزد، در پرتاب وزنه علي اصغر 
عباسي از اصفهان، در پرتاب نيزه علي شيرزاده از يزد، 
در پرتاب ديسک دانيال صفي از چهارمحال وبختياري و 
در پرش ارتفاع علي اصغر شايسته فر از تهران به عنوان 

نفرات برتر معرفي شدند.

شليك «خدمتى» به سيبل هفتمين 
دوره مسابقات تيراندازى قهرمانى 

سالح هاى بادى آسيايى

فارس : رئيس هيئت تيراندازي خراسان جنوبي گفت: در 
هفتمين دوره رقابت هاي تيراندازي قهرماني سالح هاي 
بادي آسيايي هند «نجمه خدمتي» ملي پوش خراسان 
هدف  را  مسابقات  سيبل  مدال،  کسب  براي  جنوبي 
مي گيرد. محمدرضا ناياب اظهار کرد: در اين مسابقات 
٢٦ تيرانداز کشورمان در دو رشته تفنگ و تپانچه بادي 
با  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان،  سني  رده هاي  در 
حريفان آسيايي خود به رقابت مي پردازند. وي با اشاره 
به رقابت نجمه خدمتي در رشته تيراندازي هفتمين دوره 
رقابت هاي تيراندازي قهرماني سالح هاي بادي آسيايي 
تصريح کرد: اين مسابقات از پنجم تا نهم مهرماه جاري 

در شهر دهلي هندوستان برگزار مي شود.

برگزارى مسابقات كشتى در استان 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

مسابقات کشتي به مناسبت هفته دفاع مقدس در دو رده 
سني بزرگساالن و جوانان در شهرستان طبس برگزار 
شد.در رده سني بزرگساالن و در وزن ٥٧ کيلوگرم سعيد 
رجبي بمرود مقام دوم را کسب کرد در وزن ٦٦ کيلوگرم 
وحيد چترسفيد مقام دوم را به دست آورد در وزن ٧٠ 
کيلوگرم صائب تقي زاده اول شد و در ١٢٥ کيلوگرم حامد 
اسدي آرايي نيز مقام اول را کسب کرد و تيم بيرجند به 
مقام سوم اکتفا نمود.در رده سني جوانان و در وزن ٥٠ 
کيلوگرم دانيال آهني اول شد در وزن ٥٥ کيلوگرم سهيل 
اشتري مقام سوم را کسب کرد در وزن ٦٠ کيلوگرم وحيد 
آهني مقام اول را به دست آورد در وزن ٧٤ کيلوگرم 
محمد علي آبادي دوم شد و در ٨٤ کيلوگرم مصطفي 
خسروي به مقام دوم رسيد و تيم کشتي جوانان بيرجند 

مقام اول را به خود اختصاص داد.

تيراندازى خونبار سرباز وظيفه
 در صبحگاه زندان

باشگاه خبرنگاران: روز گذشته پس از اذان سحرگاهي 
آباده  شهرستان  مرکزي  زندان  در  مرگباري  حادثه 
زندانيان که در حال  پيوست.  به وقوع  فارس  استان 
ورزش صبحگاهي بودند ناگهان متوجه تيراندازي يک 
سرباز وظيفه به صورت هوايي شدند که متاسفانه اين 
تيراندازي به سمت ماموران و ساير سربازان ادامه پيدا 
کرد. تيراندازي تا حدي ادامه داشت که بر اثر اصابت 
گلوله چهار سرباز وظيفه و افسر نگهبان کشته شدند.   
سرباز  رواني  مشکالت  دلخراش  حادثه  اين  علت 

وظيفه اعالم شده است.

كالهبردارى به بهانه بازى اينترنتى 

تابناک: عامل کالهبرداري اينترنتي با استفاده از بازي 
«کلش آف کلنز» دستگير شد.رئيس پليس فتاي فارس 
از طريق  پرونده جواني مدعي شد که  اين  در  گفت: 
تارنمايي تبليغاتي با شخصي آشنا مي شود که با تبليغات 
در فضاي سايبر اقدام به فروش الماس بازي کلش آف 
کلنز براي ارتقاي سطح اين بازي آنالين اينترنتي کرده 
ادامه يک  است. سرهنگ حسيني افزود: مالباخته در 
الماس  ميليون ريال به حساب مرد شياد براي خريد 
اين بازي واريز مي کند اما وي با ارسال اکانت جعلي، 
تلفن همراه خود را از دسترس خارج مي کند. در نهايت 

ماموران موفق به دستگيري متهم شدند.  

سرقت از پسرخاله با يك سرنگ
 

تابناک: پسري جوان با مراجعه به دادسرا، از ربوده شدن 
خود توسط افراد ناشناس خبر داد و گفت: با خودروي 
شاسي بلند خود در حال خروج از پارکينگ خانه بودم که 
دو مرد ناشناس سوار خودرو شدند. آنها آمپولي را روي 
رگ گردنم قرار داده و ادعا کردند حاوي ويروس ايدز 
است و اگر با آنها همکاري نکنم، مرا به اين ويروس 
آلوده مي کنند. سارقان حدود ٩٠٠ ميليون تومان پول 
و طال از خانه ام سرقت کرده اند. مرد جوان همچنين 
با  ندارد.  خوبي  مالي  وضع  ام  دخترخاله  شد  مدعي 
شناسايي و دستگيري متهم، او در بازجويي ها به ربودن 

پسرخاله اش و سرقت از خانه او اعتراف کرد.

تصادفات جاده اى خراسان جنوبى 
58 كشته و مجروح برجاى گذاشت

فارس : فرمانده پليس راه خراسان جنوبي گفت: در 
استان  جاده هاي  در  تصادف  فقره   ٣٣ گذشته  هفته 
نفر  نفر مجروح و سه  اثر آن ٥٥  بر  يافته که  وقوع 
اينکه  به  اشاره  با  رضايي  حسين  شده اند.  کشته 
گذشته  هفته  جاده اي  تصادفات  در  مقصر  بيشترين 
در استان سواري ها با ٦٥ درصد بوده اند، تصريح کرد: 
همچنين در اين تصادفات موتورسيکلت ها با ٢٧ درصد 
مقصر شناخته شده اند. وي خاطرنشان کرد: در هفته 
گذشته ١٦٩ راننده فاقد گواهينامه مجاز نيز دستگير و 

به مراجع قضايي معرفي شدند.

ثبت بيش از 4 هزار فقره تخلف 
رانندگى درون شهرى در استان

خراسان  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  رئيس  فارس: 
جنوبي با بيان اينکه در هفته گذشته ٤ هزار و ٢٦٥ 
پليس راهور خراسان  از سوي ماموران  فقره تخلف 
جنوبي ثبت شده است، گفت: از اين تعداد ٩٤٠ فقره 
رضايي  عليرضا  است.  بوده  حادثه ساز  تخلفات  جزو 
اظهار کرد: در هفته گذشته ٤١ فقره تصادف در معابر 
ضمن  وي  است.  يافته  وقوع  استان  شهري  درون 
بر  شهروندان  از  يکي  باختن  جان  از  تاسف  اظهار 
اثر اين تصادفات، تصريح کرد: همچنين بر اثر اين 

تصادفات ٥٥ نفر مجروح شده اند. 

شركت  فنى مهندسى راه كران نيروى آسيا
مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى

طراحى ، مشاوره و ساخت تابلوهاى برق صنعتى
اتوماسيون صنعتى ، PLC ، اينورتر

انواع دستگاه هاى اندازه گيرى حرارت و رطوبت
آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- روبروى دادگسترى كل استان

تلفن: 32221324   فكس:32235726  محمودى راد
كيفيت و ارزانى

را از ما بخواهيد 

   بنگاه  قالب بتن توكل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن  

 داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

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

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
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ه 
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 ب
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ل 
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 1
0

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

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

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

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

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى

اينترنت پر سرعت 12 مگ 
 12 ماهه  12 گيگ

  20,000 تومان 
اينترنت پرسرعت 12 مگ  

 12 ماهه –  60 گيگ

 105,000 تومان 

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

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

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

جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه 
خدمات و تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

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

و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود
 ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

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

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009  و 6037991899549160               

                              مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
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گروه خبر- اصناف و بازاريان بيرجند فردا سه شنبه با تجمع در مسجد الرسول (ص) بازار انزجار خويش 
را از رژيم آل سعود اعالم مى كنند. گنجى مسئول جامعه انجمن اسالمى اصناف با اعالم اين خبر افزود: 
 كسبه مركز استان فردا سه شنبه در مسجد الرسول (ص) بازار تجمع كرده و تا ساعت 10:30 صبح در 

محل هاى كسب خود حاضر نخواهند شد.

آل سعود بى كفايى خود را 
در برگزارى مناسك حج ثابت كرد

بى كفايتى  به  اشاره  با  درميان  جمعه  امام  ايسنا- 
عربستان در برگزارى مناسك حج گفت: آل سعود با 
سپردن تأمين امنيت منا و عرفات به صهيونيست ها 
ننگى  لكه  هستند،  مسلمين  اول  قبله  غاصب  كه 
به  الحرمين  خادم  لواى  تحت  اسالم  جهان  براى 
جلسه  در  حسينى  حجت االسالم  آوردند.  ارمغان 
شوراى فرهنگ عمومى شهرستان با تأكيد بر هرچه 
از  بيش  هفته واليت گفت:  برگزار كردن  باشكوه تر 
درميان  شهرستان  در  واليت  هفته  در  برنامه   156
شهرستان  در  ما  وظيفه  افزود:  وى  مى شود.  برگزار 
درميان كه تبلور واقعى تقريب و وحدت است نشان 
دادن يك الگوى تمام عيار از زندگى مسالمت آميز 
براى اسالم بوده و ما بايد سفير و مروج اسالم واقعى 

كه بر اساس قرآن و عترت گذاشته شده باشيم. 

افتتاح پايگاه بسيج ادارى 
شهداى غواص در فردوس

مقدس،  دفاع  هفته  از  روز  ششمين  در  خبر-  گروه 
و  آب  اداره  در  غواص  شهداى  ادارى  بسيج  پايگاه 
هزينه  با  فردوس  شهرستان  روستايى  فاضالب 
با  پايگاه  اين  شد.  افتتاح  اعتبار  تومان  ميليون   100
حضور مسئوالن و نيز سردار بصير محمود باقرزاده از 
يادگاران هشت سال دفاع مقدس در مشهد مقدس، 
پايگاه هاى  باقرزاده،  گرفت.  قرار  بهره بردارى  مورد 
دانست  فرهنگ  و  ثبات  ايثار،  قدرت،  نماد  را  بسيج 
و يادآور شد: افتتاح اين پايگاه آغاز حركتى براى هم 

قسم  شدن با شهدا و به ويژه شهداى غواص است.

استفاده رايگان جامعه ايثارگران 
و خانواده شهدا از اماكن ورزشى 

جوانان خراسان جنوبى  و  ورزش  مدير كل  فارس- 
را  شهيد   53 استان  ورزشى  جامعه  اينكه  بيان  با 
تقديم انقالب كرده است، گفت: اماكن و سالن هاى 
ورزشى به صورت رايگان در اختيار جامعه ايثارگران و 
خانواده شهدا قرار مى گيرد. عزيززاده مقدم اظهار كرد: 
و  رزمندگان  جانبازان،  جانفشانى هاى  برجسته  نقش 
ويژه  به  جامعه  فرهنگى  دانش  ارتقاى  در  آزادگان 
بيان  با  وى  است.  سازنده  و  واال  بسيار  جوان  نسل 
اينكه 38 ايثارگر در حوزه ورزش و جوانان خراسان 
جنوبى استخدام هستند، يادآور شد: در راستاى تحقق 
نيازهاى  درصد   25 حداقل  تأمين  موضوع   21 ماده 
از  نفر  تعداد 8  ايثارگران، در سال 93  از  استخدامى 
شده اند.  خدمتى  وضعيت  تبديل  و  جذب  ايثارگران 
وى با اشاره به سفر سيد محمدعلى شهيدى، معاون 
رئيس جمهورى و رئيس سازمان بنياد شهيد و امور 
ايثارگران كشور در هفتم مهر ماه جارى، تصريح كرد: 
در اين سفر مجتمع ورزشى، فرهنگى، توانبخشى و 
درمانى ايثارگران به بهره بردارى مى رسد. وى افزود: 
كل  اداره  همكارى  جانبه  سه  تفاهم نامه  زودى  به 
ورزش و جوانان با بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر 
هماهنگى امور ايثارگران استاندارى به امضاء مى رسد 
و در اين چارچوب، خانواده هاى ايثارگران مى توانند 
در  ورزشى  فضاهاى  و  خدمات  امكانات،  تمامى  از 

اختيار اداره كل ورزش و جوانان برخوردار شوند.

يادواره شهيد على اكبر عابدينى
در زيركوه برگزار شد

فارس- به مناسبت گراميداشت ياد و خاطر شهداى 
هشت سال دفاع مقدس يادواره پاسدار شهيد على اكبر 
در  كوچه ها  افتخار  محله،  آبروى  عنوان  با  عابدينى 
زيركوه برگزار شد. اين برنامه با هدف ترويج فرهنگ 
در  معظم شهدا  خانواده  از  تكريم  و  و شهادت  جهاد 
زيركوه برگزار شد. در اين برنامه كه با حضور پرشور 
على اكبر  شهيد  منزل  جلوى  در  مسئوالن  و  مردم 
عابدينى برگزار شد، ياد و خاطر اين شهيد گرامى داشته 

شد و از خانواده اين شهيد واالمقام تجليل شد.

تئاتر «نامه هاى خيابان نسترن» 
به روى صحنه مى رود

هرم پور- اگر اهل تئاتر هستيد تماشاى نمايش«نامه 
هاى خيابان نسترن» به نويسندگى حسين ابراهميى 
را از دست ندهيد. به گزارش خبرنگار آوا اين نمايش 
همزمان با هفته دفاع مقدس و با موضوع شهادت و 
دفاع مقدس اجرا مى شود. احسان محمديان كارگردان 
و بازيگر اين نمايش به همراه مجيد يحيايى و ريحانه 
سادات حسينى  از روز شنبه چهارم مهرماه  به مدت 
4 روز از ساعات 19 در سالن گلبانك الغدير (مطهرى 
23) «نامه هاى خيابان نسترن» را به اجراى عمومى 
مى گذارند. اين نمايش منتخب جشنواره تئاتر استان 
شهرستان  ميزبانى  به  جارى  سال  مهرماه  كه  است 
قاين برگزار خواهد شد  و در آنجا با ساير آثار برگزيده 

به رقابت خواهد پرداخت. 

پوشش امدادى 615 حادثه توسط هالل احمر 

جمعيت  نجات  و  امداد  معاونت  سرپرست  ايسنا- 
 615 امدادى  پوشش  از  جنوبى  خراسان  هالل احمر 
حادثه طبيعى و غير طبيعى در شش ماهه اول امسال 
امدادى373سانحه  پوشش  گفت:  بخشى  داد.  خبر 
كوهستان،  19حادثه  شهرى،  حادثه   82 جاده اى، 
همچنين  و  آب گرفتگى  و  سيل  حادثه  فقره   17
ارائه خدمات امدادى الزم به 111 فقره فوريت هاى 
جمله  از  امدادى  پايگاه هاى  به  مراجعان  امدادى 
جمعيت  نجات گران  و  امدادگران  ارائه شده  خدمات 
وى  است.  بوده  مذكور  مدت  در  استان  هالل احمر 
از  نفر   448 از  بيش  حوادث  اين  مجموع  در  افزود: 

حوادث نجات يافته اند.

فردا، تجمع اصناف و بازاريان مركز استان در اعتراض به رژيم آل سعود

كاظمى فرد- روز گذشته جلسه اى به منظور هماهنگى 
جان  از  تن  دو  تشييع  و  استقبال  مراسم  ريزى  برنامه  و 
باختگان حادثه منى با حضور دستگاه هاى اجرايى مربوطه 

در فرماندارى بيرجند برگزار شد. 
غالمپور جانشين مديركل سازمان حج و زيارت استان در 
از هموطنان در  نفر  با تسليت درگذشت 155  اين جلسه 
حادثه منا در روز عيد قربان، اظهاركرد: محمد چوبدار و 
على اكبر دلير از استان خراسان جنوبى از جان باختگان 
اينكه مسئوالن حج استان  بيان  با  بودند. وى  اين واقعه 
همانند ساير مسئوالن كشور، تمام تالش خود راه براى 
شناسايى زائران مفقود و انتقال مصدومين و جان باختگان 
اين حادثه انجام مى دهند، گفت: اقدامات الزم درخصوص 

انتقال اجساد جان باختگان به كشور انجام شده و اميدواريم 
روز دوشنبه يا سه شنبه اجساد اين عزيزان به سازمان حج 

و زيارت تحويل داده شود.
«محمد  درباره  اطالعاتى  تاكنون  كرد:  عنوان  غالمپور 
مهدى رضاپور، على حاجى پور، حسن همايونى» سه زائر 
دست  به  اند،  شده  مفقود  حادثه  اين  در  كه  استانى  هم 
تعيين  براى  را  نيامده است. وى گفت: همه تالش خود 
تكليف اين سه زائر به كار گرفته ايم تا بتوانيم خبر خوشى 

از اين افراد به خانواده ها بدهيم.

 زمان ورود اجساد جان باختگان، مشخص نيست

در ادامه على جزندرى، سرپرست فرماندارى بيرجند نيز 

در اين جلسه با بيان اينكه  اين جلسه به دستور استاندار 
باختگان  تشييع جان  و  استقبال  مراسم  براى هماهنگى 
نظام  برگزار شده است، گفت: همه مسئولين  منا  فاجعه 
براى  براى  بخشداران  و  فرمانداران  تا  رده  باالترين  از 
روشن شدن وضع زائران مفقود شده و استقبال از جان 

باختگان تالش مى كنند. 
وى با بيان اينكه فاجعه منا به دليل كوتاهى مسئوالن و 
دولتمردان رژيم عربستان سعودى به وقوع پيوست، افزود: 
باختگان  جان  پيكر  انتقال  زمان  درخصوص  قطعى  خبر 
اين  در  الزم  رايزنى هاى  و  نداريم  ايران  به  منا  فاجعه 

خصوص صورت مى گيرد.
به  كشور  وزير  كرد:  اظهار  بيرجند  فرماندارى  سرپرست 

استانداران دستور داده است تا در زمينه احقاق حقوق افراد 
جان باخته و بازماندگان آنها، ديدار با خانواده هاى داغدار 
و برگزارى مراسم باشكوه براى استقبال و تشييع اين افراد 

اقدامات الزم را انجام دهند.
در پايان اين جلسه مصوب شده تمام دستگاه هاى اجرايى و 
نهادهاى دست اندر كار براى استقبال از جان باختگان  تالش 

نمايند و دستگاه هاى مربوطه نيز اعالم آمادگى كردند. 
جانبختگان  از  دوتن  بازگشت  زمان  هنوز  است  گفتنى 
استان  به  اند  بوده  جنوبى  خراسان  از  كه  منى  حادثه 
مشخص نشده است كه به محض ورود به تهران و انتقال 
مردم  تا  رسانى خواهد شد  اطالع  استان  به  اين عزيزان 

بتوانند از اين عزيزان استقبال نمايند.

سكوت جوامع بين المللى 
در حوادث منا تعجب برانگيز است

اسالمى  تبليغات  هماهنگى  شوراى  رئيس  تسنيم- 
خراسان جنوبى با بيان اينكه آل سعود زيردست آمريكا 
سازمان  و  متحد  ملل  سازمان  تاكنون  گفت:  است، 
اعالم  منا  اخير  حوادث  زمينه  در  اسالمى  كنفرانس 
موضع گيرى نكرده اند. حجت االسالم ابراهيم زاده در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه آل سعود هيچ حقى براى 
ديگران قائل نيست، افزود: به فرموده امام خمينى(ره) 
آمريكا شيطان بزرگ است و اين شيطان در خاورميانه 
آمريكا  اشاره  با  كه  دارد  آل سعود  نام  به  زيردستانى 
گفت:  وى  مى زند.  وحشيانه  اقدام  هرگونه  به  دست 
آل سعود حتى به مردم كشور خود نيز رحم نمى كند 
و اين جنايات همراه با سانسور رسانه اى همراه است. 
وى تصريح كرد: تاكنون آل سعود هيچ گونه پاسخى 
اين  و  است  نكرده  عذرخواهى  و  مسئوليت  قبول  و 
و  ديپلماسى  عرصه  در  ما  مسئوالن  براى  بايد  امر 
مذاكرات زنگ هشدارى باشد زيرا عربستان كه زير 
دست آمريكا است در چنين حوادث دردناكى خود را 
پاسخگو نمى داند. ابراهيم زاده با بيان اينكه سكوت 
جوامع بين المللى در زمينه حوادث منا تعجب برانگيز 
است، اظهار داشت: نبايد تا عذرخواهى شخص ملك 

سلمان سعودى اين حادثه را رها كرد.

كمك به دانش آموزان نيازمند قاينى

خيران در آغاز سال تحصيلى جديد به 304 دانش آموز 
التحرير اهدا كردند. به  لوازم  نيازمند قاين پوشاك و 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فارابى مدير كميته 
امداد امام خمينى(ره) قاين گفت: اين كمك ها شامل 
759 عدد كيف، 300 جفت كفش و 300 دست لباس 

به ارزش 318 ميليون و 478 هزار ريال است.

توزيع 88 كيلو گوشت بين نيازمندان 
تحت حمايت امداد بشرويه در عيد قربان

خمينى(ره)  امام  امداد  كميته  مدير  خبر-  گروه 
با عيد قربان اين  شهرستان بشرويه گفت: همزمان 
نهاد اقدام به ذبح 6 گوسفند و توزيع 88 كيلو گوشت 
بيان  با  برمك  كرد.  حمايت  تحت  نيازمندان  بين 
اينكه  گوشت هاى توزيع شده از طرف خيرين اعطا 
اهدايى  گوشت هاى  ارزش  كرد:  اظهار  است،  شده 
خانواده  بين 211  بوده كه  ريال  ميليون  بر 20   بالغ 

بي سرپرست و نيازمند توزيع شده است.

آغاز  ثبت نام واحدهاى 
صنعتى و خدماتى سبز در استان 

گروه خبر- ثبت نام واحدهاى صنعتى و خدماتى سبز 
در خراسان جنوبى آغاز شد. مديركل حفاظت محيط 
زيست خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: در سال 
و خدماتى  واحد هاى صنعتى  انتخاب  فرآيند  جارى، 
سبز  طبق سال گذشته بر مبناى خود اظهارى صنايع 
براساس  واحدهاى صنعتى  افزود:  آرامنش  باشد.  مى 
شاخص هاى انتخاب صنعت و واحد خدماتى سبز مى 
توانند در فرآيند انتخاب واحدهاى صنعتى و خدماتى 
پرسشنامه  داشت:  اظهار  وى  نمايند.  شركت  سبز 
به  همراه كتابچه  واحدهاى صنعتى و خدماتى سبز 
راهنما به صورت فايل الكترونيكى از تاريخ 94/6/20 
آدرس به  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  پورتال  در 
تمامى  و  باشد  مى  دسترس  قابل   www.doe.ir
واحدهاى صنعتى و خدماتى متقاضى مى توانند جهت 
مكانيزه  صورت  به  مذكور  هاى  پرسشنامه  تكميل 
حداكثر تا تاريخ 94/8/20 اقدام نمايند. به گفته وى 
پس از بررسى هاى نهايى در دبيرخانه مستقر در دفتر 
ارزيابى زيست محيطى، واحد هاى صنعتى و خدماتى 

سبز و برگزيده معرفى مى شوند.

برگزارى نمايشگاه كتاب دفاع مقدس 
و نمايشگاه جاودانه هاى تاريخ در بشرويه

گروه خبر- همزمان با هفته دفاع مقدس، نمايشگاه 
كتاب دفاع مقدس در كتابخانه امام جعفرصادق(ع) به 
نمايش گذاشته شد. مسئول كتابخانه عمومى امام جعفر 
در  بشرويه گفت:  ارسك شهرستان  (ع) شهر  صادق 
اين نمايشگاه كه در كتابخانه  عمومى اين شهر برگزار 
دفاع مقدس،  با موضوع  تعداد 60 عنوان كتاب  شد، 
جنگ ايران و عراق و خاطرات رزمندگان در معرض 
از  عباسپور، هدف  گرفت.  قرار  كنندگان  مراجعه  ديد 
غنى،  منابع  شناساندن  را  ها  نمايشگاه  اين  برگزارى 
تأثير گذار و مرتبط با دفاع مقدس به مخاطبان دانست. 
عمومى  كتابخانه  برنامه هاى  ديگر  از  وى،  گفته  به 
امام جعفر صادق (ع) در هفته دفاع مقدس، برگزارى 
ام» زنده  «من  كتاب  نقد  جلسه  و  نقاشى   مسابقه 

در طول اين ايام است. گفتنى است نمايشگاه كتاب 
 «جاودانه هاى تاريخ» و نمايشگاه عكس «امير دل ها»
هاى جبهه  در  رهبرى  معظم  مقام  تصاوير   شامل 
جنگ از تاريخ 31 شهريور سال جارى همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس نيز در كتابخانه عمومى مالعبدا... 
بشروى برپاشد. اين نمايشگاه باهدف زنده نگه داشتن 
ياد و خاطره شهداى هشت سال دفاع مقدس و معرفى 
دفاع مقدس  با موضوع  كتاب  عنوان  از صدها  بيش 
با آن دوران،  براى آشنايى بيشتر جوانان و نوجوانان 
برگزار شده است.الزم به ذكر است عالوه بر برپايى 
«به  كتاب  از  كتابخوانى  مسابقه  كتاب،  نمايشگاه 
مجنون گفتم زنده بمان» از زندگانى شهيد همت و 
قدردانى از گروه هاى جهادى عضو كتابخانه و عضو 
فعال بسيج  در نشست مطالعاتى اين هفته، از ديگر 

برنامه هاى اين اداره در هفته دفاع مقدس است.

برگزارى مسابقات شتردوانى در نهبندان

هفته  مناسبت  به  مسابقات شتردوانى  فرد-  كاظمى 
برگزار  نهبندان  چاهداشى  روستاى  در  مقدس  دفاع 
روستايى  ورزش  هيئت  رئيس  عليزاده  گفته  به  شد. 
حوزه  همكارى  با  مسابقه  اين  استان  عشايرى  و 
مقاومت بسيج شهيد كاوه چاهداشى و هيئت ورزش 
روستايى و بازى هاى بومى محلى برگزار شد كه در 

پايان از نفرات برتر با اهدا هديه تجليل شد.

تمام تالش براى شناسايى زائران مفقود و انتقال جان باختگان به استان صورت مى گيرد 

احداث زائرسراى خراسان جنوبى، نيازمند 8 ميليارد تومان اعتبار
زائرسراى  احداث  گفت:  جنوبى  خراسان  زائر  بنياد  مديرعامل 

خراسان جنوبى نيازمند 8 ميليارد تومان اعتبار است.
در  خبرنگاران گفت:  در جمع  على محمدى  ايسنا،  گزارش  به 
احداث  فرمايشات مقام معظم رهبرى در مورد  راستاى تحقق 
كم برخوردار،  زائران  اسكان  جهت  قيمت  ارزان   زائرسراهاى 
شهردارى مشهد زمينى را  به طور رايگان در اختيار استان ها قرار 
داده تا به ساخت اين زائرسرا اقدام كنند. وى اظهار كرد: امام 
جمعه هر استان، استاندار، جمعى از خيران استان و دستگاه هاى 
ذيربط كه مى توانند در اين راستا كمك كنند از اعضاى مجمع 

هستند كه مسئوليت آن بر عهده امام جمعه است.

از  منابع مالى كه  به  اين كار  پيشرفت  براى  اشاره  با  محمدى 
جانب خيران و مردم مى رسد نياز است، ادامه داد: در هر استان 
براى ساماندهى اين منابع هيئت مديره اى شكل گرفت. وى با 
گرفته ايم  تحويل  زائرسرا  ساخت  براى  كه  زمينى  اينكه  بيان 
600 متر است، افزود: براى گسترش اين زائرسرا درصدد خريد 
100 متر ديگر از بخش خصوصى هستيم كه اين مكان بهترين 

نقطه در نزديكى حرم مطهر است.
به گفته وى اين زائر سرا در 9 طبقه طراحى شده كه 3 طبقه آن 
خدماتى شامل آشپزخانه، سالن اجتماعات و نماز خانه، پاركينگ 
است و 3 طبقه سوئيت براى اسكان خانوادگى و 3 طبقه ديگر 

كرد:  تصريح  محمدى  است.  شده  طراحى  گروهى  صورت  به 
براى احداث اين زائرسرا به 8 ميليارد تومان نياز است كه بدون 
حضور و هميارى مادى و معنوى خيران، واقفان و نيكوكاران 
ميسر نخواهد بود و در صورت كسب يك چهارم منابع مورد نياز 

عمليات اجرايى در اين راستا صورت مى گيرد.
مردم  يادآورشد:  جنوبى  خراسان  زائر  بنياد  مديرعامل 
ملى  كارت  شماره  به  را  خود  نقدى  كمك هاى  مى توانند 
6037991899534428 و به شماره حساب سيباى بانك ملى 
0109817664007 واريز كنند و يا با شماره 09151614492-

05632232628 تماس بگيرند.

گروه خبر- مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى از قول 
مساعد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور در تخصيص اعتبار براى منشأيابى كانون هاى گرد و غبار در 
استان خبر داد. به گزارش مهر، پرويز آرامنش در كارگروه مخاطرات 
از خشك سالى هاى  ناشى  تبعات  به  اشاره  با  محيط زيستى استان 
چندين ساله در استان اظهار كرد: اين خشك سالى سبب تبعاتى از 
جمله ريز گردها و طوفان هاى گردوغبار در استان شده است. وى به 
قول مساعد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور اشاره كرد 
و گفت: خانم ابتكار، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت 

محيط زيست كشور در تخصيص اعتبار اجراى پروپوزال تهيه شده 
توسط دانشگاه بيرجند درخصوص منشأيابى كانون هاى گردوغبار 
قول مساعده داده است. وى با ابزار خرسندى از تشكيل جلسات 
هماهنگى بين دستگاهى، بيان كرد: حضور مسئوالن و نمايندگان 
دستگاه هاى اجرايى در حل بسيارى از مسائل زيست محيطى مؤثر 
طاعون  بيمارى  شيوع  از  پيشگيرانه  اقدامات  به  آرامنش  است. 
نشخواركنندگان كوچك (PPR) در حيات وحش استان اشاره كرد 
و افزود: احتمال انتقال بيمارى به حيات وحش از طريق استفاده از 
آبشخورهاى مشترك در حدفاصل كانون هاى مشاهده بيمارى وجود 

دارد. وى ادامه داد: همچنين شرايط تلفات حيات وحش براثر بيمارى 
طاعون متفاوت است چراكه در روال طبيعى، حيات وحش ضعيف تر 
از بين مى رود، ولى در طاعون عكس آن رخ مى دهد و اين آسيب 

بزرگى به ذخيره ژنتيكى است.
اين جلسه  نيز در  اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى  نماينده 
فعال  كانون هاى  همه ساله  تاكنون   1387 سال  از  كرد:   اظهار 
بيمارى طاعون در دام هاى اهلى استان گزارش شده كه به محض 
تأييد عالئم بالينى بيمارى نسبت به واكسيناسيون كانون مذكور 

به شعاع  سه كيلومتر توسط دامپزشكى اقدام مى شود.

مديركل آموزش و پرورش استان:

خراسان جنوبى دانش آموز بازمانده از تحصيل ندارد
جنوبى  خراسان  پرورش  و  آموزش  مديركل  خبر-  گروه 
با بيان اينكه در بخش تجميع مدارس امسال 9 مدرسه 
در استان تجميع شدند، گفت: در مهرماه امسال خراسان 

جنوبى دانش آموز بازمانده از تحصيل ندارد. 
المعى در شوراى آموزش و پرورش خراسان جنوبى اظهار 
كرد: جلسه قبل مصوباتى داشت كه برخى شامل تجميع 
مدارس زير نرم، همكارى فرمانداران، بخشداران، دهياران و 
اعضاى شورا در زمينه همكارى دانش آموزان و اوليا براى 
تجميع مدارس با جمعيت كم، باشكوه برگزار شدن جشنواره 
از  مهر  پروژه  در  نهادها  و  ارگان ها  همكارى  رشد،  فيلم 
مهم ترين مصوبات جلسه قبل بود. وى افزود: با توجه به 
برخوردار است  زيادى  پراكندگى  از  اينكه خراسان جنوبى 
و در برخى از مدارس تعداد دانش آموزان كم است و معلم 
بايد بعد مسافت زيادى را طى كند بنا بر اين شد تا مدارس 
تجميع شوند و مدارس ابتدايى كه زير 30 نفر جمعيت باشند 
ادغام شوند و از طرح مينى بوسى استفاده شود. به گفته 
وى امسال در استان تعداد 9 مدرسه ادغام و مصوب شد 
35 ميليون تومان بابت هزينه اياب و ذهاب افراد بازمانده 
از تحصيل و 150 ميليون تومان براى هزينه اياب و ذهاب 

مدارس تجميعى استان خراسان جنوبى پرداخت شود.
المعى افزود: چند سالى است جشنواره فيلم رشد دانش آموزى 
در خراسان جنوبى متوقف شده اما از سال گذشته دوباره اين 
جشنواره برگزار شد كه اميداوريم دانش آموزان و فرهنگيان 
امسال در اين جشنواره حضور خوبى داشته باشند. وى اظهار 

كرد: در پروژه بازگشايى مدارس امسال شهردارى بيرجند و 
ناوگان حمل و نقل عمومى فعاليت و همكارى خوبى با ما 
داشتند و در بحث سرويس مدارس كه اين بخش تنها به 
آموزش وپرورش اختصاص ندارد بلكه به انجمن اوليا و مربيان 
و حمل و نقل هم مرتبط است كه در اين راستا سرويس هاى 

حمل و نقل دانش آموزان فرسوده است. المعى با اشاره به 
دانش آموزان اتباع خارجى افزود: در جلسه قبل مصوب شد 
از دانش آموزان مقطع ابتدايى اتباع خارجى در بيرجند 120 
هزار تومان، مقطع اول متوسطه 144 هزار تومان و مقطع دوم 

متوسطه 180 هزار تومان براى هزينه اخذ شود.
دستگاه هاى اجرايى نهايت همكارى را 

با آموزش و پرورش داشته باشند

استاندار هم در اين جلسه گفت: همه دستگاه ها به تناسب 
امكانات و شرايط خود با آموزش و پرورش نهايت همكارى 
در  و  نيروها  بهترين  توسط  فرزندمان  تا  باشند  داشته  را 
بهترين مكان ها رشد يابند. خدمتگزار با اشاره به مشكالت 
مالى آموزش و پرورش، بيان كرد: بيش از 90 درصد منابع 

از  ندارد  خاصى  اعتبار  و  است  جارى  پرورش  و  آموزش 
اين رو نگاه ويژه دستگاه هاى اجرايى براى همكارى با اين 
دستگاه هاى خدمت  همه  افزود:  وى  مى طلبد.  را  سازمان 
رسان مانند آب، برق و گاز استان در راستاى حل مشكالت 
را  مدرسه  وى  كنند.  همكارى  پرورش  آموزش و  مالى 
و  دانست  آموزان  دانش  شخصيت  شكل گيرى  كانون 
افزود: اگر آموزش ها بر اساس اعتقادات دينى انجام شود، 

دانش آموزانى مقيد نيز پرورش مى يابند. خدمتگزار با اشاره 
به سفر رئيس جمهور و معاونت ها دولت به استان، بيان كرد: 
حداقل دستاورد اين سفرها اين است كه دولت با ظرفيت ها، 

پتانسيل ها و نيازمندى هاى استان آشنا مى شود.

بدهى 6 ميلياردى آموزش و پرورش به شركت برق 

معاون پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
نيز گفت: در حال حاضر بدهى آموزش و پرورش استان 
به شركت توزيع برق 6 ميليارد تومان است. سعيدى اظهار 
كرد: وضعيت امور مالى و درآمدهاى اداره كل آموزش و 
از اين مشكل  پرورش استان مطلوب نيست كه قسمتى 
به سياست هاى دولت و مشكالت فراروى دولت  مربوط 
از بخشنامه ها  براساس يك سرى  يادآور شد:  است. وى 
100 دستگاه خودرو از اداره كل آموزش و پرورش استان 

بدون جايگزينى گرفته شد.

سايت مسكونى مهرشهر نيازمند 202 كالس درس

مديركل نوسازى مدارس استان هم گفت: در حال حاضر 
202 كالس درس با توجه به جمعيت موجود در منطقه 
مهر شهر بيرجند مورد نياز است كه از اين تعداد 52 كالس 
در حال ساخت، 38 كالس درس ساخته و بازسازى شده و 
105 كالس نياز به ساخت دارد. بيكى ادامه داد: فضاهاى 
آموزشى مناسبى در هفته دولت و مهرماه جارى در سطح 

استان به بهره بردارى رسيد.

يك هزار برنامه براى گراميداشت عيد بزرگ غدير در استان برگزار مى شود
بيش از يك هزار برنامه براى گراميداشت عيد بزرگ غدير در سراسر استان 
بين المللى غدير خراسان  بنياد  اجرايى  دبير  ايسنا،  به گزارش  برگزار مى شود. 
با  ابتدا  از  چراكه  است  واليت  ماه  ذيحجه  گفت:  خبرى  نشست  در  جنوبى 
ازدواج حضرت على(ع) و حضرت فاطمه(س)، ملقب  مناسبت هاى زيبا چون 
شدن حضرت على(ع) به اميرالمؤمنين و نزول آيه محبت و ديگر مناسبت ها 
آغاز شده است. حجت االسالم نبئى با اشاره به اينكه دهه واليت با عناوينى 
نامگذارى شده است، ادامه داد: اول مهر؛ واليت و معرفت، دوم مهر؛ واليت، 
وحدت  مهر؛  چهارم  شهادت،  و  ايثار  واليت،  مهر؛  سوم  مهدويت،  و  عدالت 
اسالمى و اقتدار، ششم مهر؛ واليت، بيدارى اسالمى و استكبار ستيزى، هفتم 
مهر؛ واليت، مقاومت و عزت اسالمى، هشتم مهر؛ واليت، بصيرت و دشمن 
شناسى، نهم مهر؛ واليت، دين و سياست و دهم مهر؛ امامت و واليت عناوين 

اين دهه بزرگ است.
بنياد بين المللى غدير خراسان جنوبى توجه جدى به اعزام مبلغ  دبير اجرايى 
فاطمى،  دكتر  چون  استان  در  محورى  سخنرانان  از  دعوت  و  روستاها  براى 
ايمانى و حجت االسالم رئيسى اشاره كرد و برگزارى همايش  توجيهى مداحان 

و هيئت هاى مذهبى را از برنامه هاى اساسى در استان دانست كه با همكارى 
رؤسا و دبيران اجرايى برگزار مى شود.

نبئى تصريح كرد: امروزه اصحاب رسانه بايد در تبيين فرهنگ غدير در سطح 
جامعه تالش بيشترى كنند چراكه اگر غدير فراموش نمى شد ماجراهاى بعد از 
مرگ پيامبر(ص) رخ نمى داد و همچنين عاشورا به وجود نمى آمد بنابراين براى 

رخ ندادن عاشورايى ديگر نبايد بگذاريم غدير فراموش شود.
در  بزرگ غدير  براى گراميداشت عيد  برنامه  از 1000  بيش  تأكيد كرد:  وى 
سراسر استان برگزار مى شود كه در مركز استان شب عيد غدير همايش بزرگ 

غديريون در پارك توحيد و در روز غدير در پارك بزرگ دولت برگزار مى شود.
دبير اجرايى بنياد بين المللى غدير خراسان جنوبى برگزارى جشن غدير در بقاع 
با موضوع غدير، تهيه 6 هزار  متبركه، مساجد و تكايا، تهيه 80 هزار پوستر 
برچسب بر روى اتومبيل ها با عنوان غديرخم، نصب صدها متر بنر در فضاى 
عمومى، 3 همايش تجليل از سادات، همايش مهدكودك ها با موضوع غدير، 
عكس يادگارى غدير، همايش پياده روى در روز غدير در سراسر استان، نصب 
از  را  و...  اتوبوس رانى  شركت  اتوبوس هاى  روى  بر  على(ع)  فضايل حضرت 
برنامه اجرايى خود در ايام واليت دانست و افزود: همچنين اطعام روز غدير از 

ديگر برنامه هاى مهم  روز عيد واليت است.
دبير اجرايى بنياد بين المللى غدير خراسان جنوبى اظهار كرد: مسابقه اى براى 
حفظ خطبه غدير و فدك در سراسر استان برگزار مى شود كه براى حفظ خطبه 

غدير هديه اى به مبلغ 400 تا 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وى يادآور شد: عالقه مندان به شركت در مسابقه حفظ خطابه مى توانند به بنياد 
زائر استان خراسان جنوبى مراجعه و نام نويسى كنند و 3 ماه بعد از عيد غدير 

خم اين مسابقه برگزار خواهد شد.

قول «ابتكار» براى منشأ يابى كانون هاى گرد و غبار استان
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امام حسن (ع) : از خدا بر حذر باشيد با زيادي  ياد او و از خدا بترسيد 
به  وسيله  تقوي  و به  خدا نزديك  شويد با طاعت، به  درستي  كه  او 

نزديك  است  و پاسخگو. (تحف  العقول  ، ص  ٢٢٩)                                                        
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عكسى شگفت انگيز از حاشيه هاى حج امسال عكس روز 

رهبرى : حكام سعودى عذرخواهى كنند  

رهبر انقالب، با اشاره به حادثه منا تأكيد كردند: دنياى 
اسالم سواالت زيادى در اين خصوص دارد و حكام 
عربستان بجاى فرافكنى، بايد با عذرخواهى از امت 
اسالمى و خانواده هاى داغدار، مسئوليت خود را در 
اين حادثه سنگين بپذيرند و به لوازم آن عمل كنند. 

ادعاى الشرق االوسط : 300 زائر ايرانى 
 باعث فاجعه منا شدند !  

رسانى  اطالع  عدم  به  رياض  دولت  كه  حالى  در 
علل  و  تلفات  مفقودان،  درباره  مسئوالنه  و  شفاف 
روزنامه  ادامه مى دهد،  منا  فاجعه  اصلى  يا عوامل 
الشرق االوسط چاپ لندن كه بودجه آن را عربستان 
مى پردازد، در گزارشى مدعى شد 300 زائر ايرانى 
كه به دستورات و برنامه ريزى حركت كاروان ها در 
روز عيد قربان بى توجهى كرده اند عامل اين فاجعه 
هستند.جالب است كه اين 300 نفر درست مطابق 
با تعداد مفقودان ايرانى اين حادثه است كه هنوز از 

سرنوشت آنها اطالعى در دست نيست.

ايران از حادثه منا سوء استفاده نكند! 

عربستان سعودى با فرار به جلو ، انتقادات ايرانى ها از 
حادثه منا را مردود دانست!. وزير خارجه عربستان در 
ديدار با جان كرى بدون اشاره به مسئوليت دولتش در 
مديريت حجاج گفت: معتقدم كه براى ايرانى ها بهتر 
است از رنج افرادى كه داشتند مراسم دينى مقدس را 

انجام مى دادند سوء استفاده سياسى نكنند.

روحانى : وظايف عربستان را متذكر شويد  

به  اشاره  با  مون  بانكى  با  ديدار  در  جمهور  رئيس 
حادثه منا خاطر نشان كرد : متاسفانه دولت عربستان 
مفقودين،  وضع  به  رسيدگى  براى  را  همكارى الزم 
انتقال اجساد و مجروحان انجام نمى دهد و ضرورى 
و  قانونى  وظايف  ملل  سازمان  كل  دبير  كه  است 

انسانى دولت رياض را در اين زمينه متذكر شود.
 

 وزير عربستانى مالقات با ظريف  را نپذيرفت
نيويورك  در  خارجه  وزير   : گفت  ارشاد،  وزير 
داشته  عربستان  خارجه  وزير  با  مالقات  درخواست 
كه اين درخواست با سردى و عدم موافقت اين مقام 
هيئتى  اعزام  به  اشاره  با  شد.جنتى  مواجه  سعودى 
در  ايرانى  زائران  وضعيت  بررسى  براى  ايران  از 
عربستان گفت: صدور ويزا براى هيئت ايرانى جهت 

 اعزام به عربستان همچنان با مشكل مواجه است.
حضور عزادار ظريف در ديدار كرى   

 ظريف وزير امور خارجه به نشانه عزادار بودن براى 
اى  پارچه  زدن  با  منا  فاجعه  جانباختگان  از  جمعى 

 مشكى روى كتش با همتاى آمريكايى ديدار كرد.
تمجيد وليعهد از تدابير در فاجعه منا   

محمد بن نايف وليعهد و وزير كشور عربستان ضمن 
اشاره به پيگيرى تحوالت فاجعه منا از سوى پادشاه 
برگزاركننده  امنيتى  نيروهاى  اقدامات  از  اين كشور، 

مراسم حج امسال در حادثه منا تقدير كرد.

انتقاد شديد هاشمى شاهرودى از موضع 
غير فعال دولت در برابر جنايت آل سعود

انقالب  معظم  رهبر  پيام  شاهرودى،  ا...  آيت   
اسالمى حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى دامت 
فاجعه  اين  از  پس  ساعات  آغازين  در  را  بركاته 
و  كرد  ارزيابى  هوشمندانه  و  مهم  بسيار  عظيم، 
برابر  در  دولت  فعال  غير  موضع  از  انتقاد شديد  با 
اين جنايت آل سعود، مسئولين دولتى را به اتخاذ 
تابناك  هاى  انديشه  با  همسو  و  انقالبى  مواضع 

امام و رهبرى توصيه نمود.

 برجام به صورت مشروط پذيرفته شود
سخنگوى كميسيون برجام با تاكيد بر اينكه گزارش 
كميسيون برجام قطعا دوشنبه آماده خواهد شد، گفت: 
طرح دوفوريتى تعيين چارچوب هاى برجام از سوى 
برخى دوستان آماده شده و در حال جمع آورى امضا 
هستند. نقوى  حسينى افزود : كميسيون برجام پيشنهاد 

دارد كه برجام به صورت مشروط پذيرفته شود.

استيضاح آخوندى اعالم وصول شد

عباس  استيضاح  مجلس  يكشنبه  روز  جلسه  در 
شد.  وصول  اعالم  شهرسازى  و  راه  وزير  آخوندى 
محورهاى  تشريح  در  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
استيضاح گفت: عدم اجراى تعهدات زمان اخذ راى 
اعتماد، مشكالت عمومى حوزه وزارتخانه، مشكالت 
مشكالت  روستايى،  و  شهرى  مسكن  زمين،  حوزه 
حوزه حمل و نقل و مشكالت حوزه مالى وزارتخانه 

محورهاى اصلى اين استيضاح است.

باهنر: شاكله وحدت اصولگرايان تعيين شد

وحدت  موضوع  به  اشاره  با  باهنر  رضا  محمد 
شاكله  گفت:  سال  پايان  انتخابات  در  اصولگرايان 
اتحاد اصولگرايى روشن شده و جامعه روحانيت قرار 
آن  تا  كرده  مشخص  را  مركزى  هيئت  يك  است 
هيئت، شوراى هماهنگى اصولگرايى را تاسيس كند.

هاشمى : احمدى نژاد مى خواست به نفع 
من كناره گيرى كند، من نگذاشتم

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: وقتى كه 
من براى انتخابات اسم نوشتم، احمدى نژاد به محسن 
گفته بود كه اگر ايشان مايل باشند كه من نباشم، من 
كنار مى روم. اين را محسن به من گفت و مى توانيد 
از محسن بپرسيد. هاشمى رفسنجانى افزود : من در 

پاسخ وى گفتم : نه، در انتخابات شركت كند.

ادامه سفر روحانى اهانت به مردم است

رئيس  سفر  ادامه  از  انتقاد  با  شريعتمدارى  حسين 
صدها  شهادت  ضايعه  از  پس  نيويورك  به  جمهور 
ايشان  ادامه سفر  منا گفت:  در  ايرانى  از حجاج  تن 
عالوه بر آن كه در عرف ديپلماتيك اقدامى غيرقابل 
توجيه تلقى مى شود، اهانت به مردم و بى اعتنايى به 

جانباختگان و خانواده هاى آنان نيز هست.

رفتار آل سعود از خاطر مسلمانان محو نمى شود

رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه دولت سعودى 
زخم  بر  نمك  سعودى ها  حرف  گفت:  كند،  پيدا  تنبه  بايد 
به خاطر  را فراموش نكرده و  آنها  امت اسالمى است، رفتار 
مى سپاريم. الريجانى گفت: بايد جلوى تبعات اين قضيه گرفته 
كنند،  پشيمانى  اظهار  اينكه  جاى  به  متاسفانه  ولى  مى شد، 
حرف هايى مى زنند كه مثل نمك پاشيدن روى زخم است. رئيس مجلس ادامه داد: 

اين گزارش نشان مى داد دولت سعودى در اين ماجرا مقصر واقعى است.

 حادثه منا ريشه در اختالف حاكميتى سعودى ها دارد 
 

 دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: علت حادثه منا ناشى از 
تغيير اولويت هاى دولت عربستان است كه ريشه در اختالف 
حاكميتى سعودى ها دارد. شمخانى گفت: دولت سعودى به 
ايمنى  جاى تمركز بر موضوع رسيدگى به حجاج و مسائل 
حج ، بر تجاوز به كشور يمن متمركز شده است.وى افزود: 
دولت سعودى با استفاده از مديران و عناصر آماتور در برگزارى مراسم حج هزينه 

سنگينى را به جهان اسالم با دوهزار كشته تحميل كرد.

 سرمايه گذارى در ايران بايد همراه با انتقال دانش و در مسير مشاركت باشد

روحانى : ملت ايران خواستار كاهش تنش است
رئيس جمهورى با اشاره به ناراحتى ملت 
ايران از سياستهاى دولت آمريكا، گفت: با 
هستند  اين  خواستار  ما  ملت  وجود،  اين 
كه در چارچوب روابطى درست، سازنده و 
مبتنى بر احترام متقابل، تنش ها كاهش 
يابد. به گزارش ايرنا، در بخشى از اين گفت 
و گو روحانى تاكيد كرد: اگر تعهد جدى 
در اجراى توافقات هسته اى و لغو كامل 
 تحريم ها ببينيم، شايد امكان گفت وگو 

در ساير مسائل هم فراهم شود.
روحانى اظهار كرد: ناراحتى ملت ايران از 
سياستهاى دولت آمريكا، نظير مداخالت 
سياسى و حتى نظامى طبيعى و منطقى 
در  كه  هستند  اين  خواستار  اما  است 
و  سازنده  و  درست  روابطى  چارچوب 
مبتنى بر احترام متقابل، تنش ها كاهش 
يابد. فاصله بين ايران و آمريكا زياد است 
و مسايل بسيارى بايد جبران شود. مهم 
اين است كه نگرش و رفتار عوض شود. 
ملت ايران نمى خواهند در گذشته بمانند 

اما نمى پسندند كه گذشته ادامه يابد.
رئيس جمهورى در بخشى از اين مصاحبه 
با  مستقيمى  وگوى  گفت   : كرد  تصريح 
اما  نداريم،  سوريه  خصوص  در  آمريكا 
ملل  سازمان  و  اروپا  اتحاديه  طريق  از 
داريم.  نظر  تبادل  مستقيم  غير  به شكل 
اولويت در سوريه تقويت حكومت مركزى 

براى پايان دادن به تروريسم و خونريزى، 
سياسى  اصالحات  و  آوارگان  بازگشت 
با  گو  و  گفت  اين  ادامه  در  وى  است. 
اشاره به مسايل منطقه اى گفت : ظاهرا 
براى  را  ذكرش  و  فكر  همه  عربستان 
حمله و كشتار مردم يمن گذاشته است و 

توجهى به امنيت داخلى خودش ندارد.
با  ديدار  در  همچنين  جمهورى  رئيس 

 جمعى از نخبگان، مديران و سرمايه گذاران 
ايرانى مقيم آمريكا در نيويورك با اشاره 
به اينكه فضا براى سرمايه گذارى و ورود 
گفت:  است،  فراهم  كشور  به  تكنولوژى 
همراه  بايد  ايران  در  گذارى  سرمايه 
مسير  در  و  امكانات  دانش،  انتقال  با 

مشاركت و همكارى باشد.

روحانى با اشاره به توفيق هاى دولت تدبير 
و اميد طى دو سال گذشته در زمينه رشد 
سرمايه هاى اجتماعى، حركت در جهت 
كنترل  اقتصادى،  ساختارهاى  اصالح 
مسير  در  و حركت  ركود  از  خروج  تورم، 
به  رسيدن  براى  افزود:  اقتصادى،  رشد 
رونق اقتصادى بايد تالش بيشترى كرده 
و بتوانيم از همه فرصت ها و ظرفيت ها 

بهره گيرى كنيم كه ايرانيان خارج كشور 
هستند.  مسير  اين  در  بزرگى  سرمايه 
توانسته  اينكه  بيان  با  جمهورى  رئيس 
هاى  موفقيت  به  تحريم  شرايط  در   ايم 
بزرگى دست پيدا كنيم، اظهار كرد: يكى 
بود  اين  مذاكرات  در  موفقيت  داليل  از 
كه مذاكره كنندگان مقابل دريافتند ملت 

به  تحريم  شرايط  در  است  قادر  ايران 
اقتصاد خود سامان دهد و آنها نمى توانند 

در شرايط تحريم از ما امتياز بگيرند.
با اشاره به اينكه سرمايه گذارى در  وى 
ايران بايد همراه با انتقال دانش، امكانات 
باشد،  همكارى  و  مشاركت  مسير  در  و 
اى  گونه  به  ايران  امروز  شرايط  افزود: 
انرژى،  است كه در بخش هاى مختلف 
صنايع، حمل و نقل، فضاى بسيار خوبى 
ايجاد شده و فضا براى سرمايه گذارى و 

ورود تكنولوژى فراهم است.
رسيدن  براى  اينكه  بيان  با  روحانى 
ساالنه  قبول  مورد  اقتصادى  رشد  به 
نيازمند 150 ميليارد دالر سرمايه گذارى 
بايد  مطمئنا  افزود:  هستيم،  كشور  در 
اين  در  نيز  خارجى  گذاران  سرمايه  از 
نو  فضاى  ايجاد  كرد،  استفاده  راستا 
مهم  اهداف  از  يكى  ها  تحريم  رفع  و 
توافق  از  بعد  امروز  و  بود  مذاكرات 
تحرك  براى  مناسبى  شرايط  اى  هسته 
مناسب در عرصه سرمايه گذارى بوجود 
توسعه  كرد:  خاطرنشان  وى  است.  آمده 
ايرانيان  همه  وظيفه  ايران  پيشرفت  و 
آماده خوش  ما  و  است  آنها  به  متعلق  و 
 آمدگويى به ايرانيان خارج از كشور براى 
سرمايه گذارى و تالش در جهت رشد و 

توسعه ايران هستيم.

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.

آگهــى  استخــدام

آپارتمـــان
مدرس 23 ، طبقه سوم ، بدون آسانسور

فول امكانات
رهن كامل 18 ميليون

09155610797 - رخشانى

روز جهانى گردشگرى بر مسئوالن و دست اندركاران اين صنعت مبارك باد
دفتر خدمات مسافرتى و گردشگرى عماد بيرجند

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 توفيقات براى 
خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى در جهت 

رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت دارد.

مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان 
شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند

  قابل توجه مشتاقان زيارت

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 

ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

هفته دفاع مقدس گرامى باد


