
 افزايش وام بازنشستگان نيروهاى مسلح

اجتماعى  تأمين  سازمان  رئيس  گودرزى  سردار 
نيروهاى مسلح در گفتگو با فارس، از افزايش وام 
ميليون   5 سقف  تا  مسلح  نيروهاى  بازنشستگان 
تومان خبر داد و پيش بينى كرد تا پايان سال جارى 
به  وام  اين  محل  از  تومان  ميليارد   150 تا   120

بازنشستگان پرداخت شود.

بودجه استخدام 94 نرسيد

استخدام هاى جديد در دولت در  : در حالى  تسنيم 
از  پس  مديريت  سازمان  بخشنامه  طبق   94 سال 
بالمانع  اعتبار،  تأمين  و  سازمان  اين  مجوز  صدور 
اعالم شده كه ظاهراً هنوز بودجه استخدامى سال 

جارى به استان ها ابالغ نشده است.

 قيمت نان افزايش نمى يابد

وضعيت  آخرين  مورد  در  ايران  اصناف  اتاق  رئيس 
تصميم گيرى براى افزايش تعداد نانوايى هاى آزاد پز 
و يا تغيير قيمت نان گفت: قيمت نان بر اساس همان 
مصوبه ابتداى سال كه از سوى كارگروه آرد و نان ابالغ 
شد، خواهد بود و فعال قيمت نان افزايش نخواهد يافت. 
على فاضلى در گفتگو با فارس ، ادامه داد: همچنين 
تعداد نانوايى هاى آزاد پز نيز همان 20 درصد بوده و 

افزايشى در تعداد اين نوع نانوايى ها نداريم.

وام 100 ميليونى مسكن تصويب مى شود  
مهر،  با  گفتگو  در  شهرسازى  و  راه  وزير  آخوندى 
 100 به  مسكن  ساخت  وام  افزايش  طرح  گفت: 
ميليون تومان مطرح شده و در شوراى پول و اعتبار 
در حال بررسى است و اگر مسئله خاصى پيش نيايد، 

در آينده نزديك تصويب خواهد شد. 
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مراسم گراميداشت جان باختگان حادثه منا عصر يكشنبه در بيرجند برگزار مى شود

رئيس جمهور : از خون عزيزانمان نمى گذريم
امروز ؛ تشييع جانباخته حادثه منا 

صفحه ٤

رئيسى ، دادستان كل كشور :  

تالش مى كنيم تا در موضوع 
ميزان حقى از مردم ضايع نشود
دادستان كل كشور گفت: تمام پيگيرى و تالش ...

مدير كل ورزش و جوانان استان :

90 درصد اماكن ورزش روستايى 
خراسان جنوبى بال استفاده  است
 در حال حاضر 90 درصد سالن هاى ورزشى ساخته شده در ...

رئيس سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى از ارائه سه خدمت تمديد و تعجيل موعد اعزام، درخواست 
صدور المثنى كارت معافيت و پايان خدمت و درخواست خروج از كشور به صورت اينترنتى همزمان با 
آغاز هفته ناجا خبر داد. به گزارش جهان، سردار سيد حميد صدرالسادات گفت: متقاضيان اين خدمات 
و  مراجعه   vazifeh.police.ir اينترنتى  پايگاه  نشانى  به  و كد سخا  ملى  داشتن كد  با  توانند  مى 

درخواست خود را ثبت كنند.

خدمات جديد وظيفه عمومى اينترنتى شد
7

7

برگزارى صبحگاه مشترك نيروهاى مسلح 
به مناسبت آغاز هفته نيروى انتظامى
صفحه ٧

خاندان محترم چوبدار و رضاپور
با كمال تاسف درگذشت ناباورانه شادروان

 حاج محمد چوبدار و حاج محمد مهدى رضاپور
 در فاجعه منا را به شما و همكاران محترم صنفى تسليت عرض نموده 

علو درجات آنان و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند مسئلت داريم.

اتاق اصناف مركز استان و اتحاديه هاى وابسته

آگهى مزايده 
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبى در نظر دارد

مزايده  طريق  از  را   85 مدل  وانت  تويوتا  خودروى  دستگاه  يك    
به فروش برساند. لذا از متقاضيان دعوت مى شود حداكثر تا تاريخ 
94/7/14 از ساعت 7:30 – 14:30 به بنياد تعاون زندانيان واقع 
در خيابان معلم 7 مراجعه و يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 

32239648- 09153623626 تماس حاصل نمايند.
ضمنا هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد

با بخش هاي دندانپزشكي، راديوگرافي، ارتودنسي،تخصصي، پزشك عمومي، بينايي 
درماني،  گفتار  فني،  ارتوپدي  فيزيوتراپي،  گرافي،  سونو  سنجي،  شنوايي   سنجي، 

كار درماني، تزريقات ، پانسمان و نوار قلب 
مسلح نيروهاي  اجتماعي،  تامين  درماني،  خدمات  هاي  بيمه  قرارداد   طرف 

كميته امداد، بيمه ايران و شركت نفت
همچنين با پذيرش بيمه هاي تكميلي آتيه ساز حافظ و طاليي 

 بيمه ايران(جانبازان و خانواده هاي محترم شهدا)آماده ارائه خدمت با 
تعرفه دولتي به عموم مراجعين محترم  مي باشد.

زمان فعاليت: از ساعت 8 الى 12 و 16 الى 20      تلفن تماس: 32226067

واقع در خيابان آيت ا... طالقاني
 بين طالقانى 11 و 13

درمانگــاه  فرهنگيــان 

شركت كويرتاير در نظر دارد: مقدارى دوده ضايعاتى به ميزان تقريبى 13 تن، موجود در محل كارخانه را 
تاريخ  از  از كليه متقاضيان دعوت به عمل مى آيد  لذا  از طريق مزايده به صورت يكجا به فروش برساند. 
نشر اين آگهى پس از بازديد پيشنهاد كتبى را با رعايت شرايط مزايده ، حداكثر تا پايان وقت ادارى يكشنبه 
94/7/19 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه به نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده 

كرمان (تلفن : 32255366-056) تحويل نمايند.
شركت كويرتاير در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد 

روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهى مزايده شماره 101 شركت كويرتاير

زير نظر كارشناس علوم تربيتى
برگزارى جلسات مشاوره كودك با حضور كارشناس ارشد روانشناسى

آدرس: توحيد 40- نبش بعثت 17  تلفن: 32450524  با مديريت: مريم انورى فرد

اريگامى/ كالژ/ ترافارد/ كاردستى

افزايش دقت و تمركز/ آموزش زبان انگليسى/ كتابخانه كودك، موسيقى كودك 
نمايش هاى خالق و بازى هاى خالق/ كالس هاى كارآفرينى و خالقيت

 با ارائه طرح درس روزانه – ماهانه - ساالنه
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امروز ١٢ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٠ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٤ اکتبر ٢٠١٥

 هجرت حضرت امام خميني(ره) از عراق به كويت 
تحت فشار رژيم بعثي عراق (١٣٥٧ ش).

آيت  ا...  رباني  عالم  و  الهي  عارف  رحلت 
«سيدعبدالكريم كشميري» در قم(١٤١٩ ق).

پرتاب نخستين قمر مصنوعي شوروي به فضا و 
آغاز عصر فضا (١٩٥٧م).

زادروز فرانسوا شاتوبريان،مؤسس مكتب رمانتيك 
در ادبيات فرانسه(١٧٦٨م).

فلمينگ  الكساندر  توسط  سيلين  پني  کشف 
(١٩٢٨م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

ايسنا: سخنگوى كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور از كارگران فاقد بيمه و كارگران ساختمانى در سراسر كشور 
خواست تا در سامانه پيامكى 30001633 ثبت نام كنند. ابوى، درباره آخرين وضعيت ثبت نام كارگران، گفت: تاكنون 400 
هزار نفر از كارگران سراسر كشور به اين سامانه پيامك زده و كد شهرستان و استان محل اقامت خود را ارسال كرده اند. 

كارگران فاقد بيمه به 30001633 پيامك بزنند 

ثروتمندان هم سهام عدالت گرفتند
 

مديركل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصى 
و عشايرى  روستايى  نفر  ميليون  سازى گفت: 17 
مشمول طرح سهام عدالت شدند كه حتماً در ميان 
آنها افراد ثروتمند و پردرآمد هم ديده مى شود كه 
نبايد به آنها سهام پرداخت مى شد.به گزارش فردا، 
دولت آبادى با اعالم اينكه آمار مشموالن طرح توزيع سهام عدالت؛ به 49 
ميليون و 132 هزار و 251 نفر رسيده است، اظهار كرد: 60 شركت بسيار 
راهبردى در سبد سهام عدالت قرار گرفته است و طبق قانون بايد تكليف اين 
طرح تا پايان سال يا اوايل سال آينده نهايى شود.وى تصريح كرد: ممكن 
است برخى ها در چند استان براى سهام عدالت اسم نوشته باشند اما بر 

اساس كد ملى فقط يك بار مى توانند از سهام عدالت بهره مند شوند.

 جريمه مشموالن ماليات بر ارزش افزوده 
درصورت عدم ارايه اظهارنامه

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى 
اظهارنامه  تسليم  مهلت  اينكه  بر  تاكيد  با  كشور 
جارى  سال  مهرماه   15 حداكثر  امسال  تابستان 
است،گفت:موديانى كه در مدت باقى مانده اظهارنامه 
را تسليم نكنند ضمن جريمه 50 درصدى نسبت به ماليات متعلق مشمول دو 
درصد جريمه تاخير ماهانه نسبت به ماليات پرداخت نشده نيز مى شوند. طارى 
بخش در گفتگو با ايرنا، درباره قابل تمديد بودن مهلت، افزود: اين مهلت قابل 
تمديد نيست و مؤديانى كه نسبت به تسليم اظهارنامه اقدام نكنند ضمن تعلق 
جريمه 50 درصدى نسبت به ماليات متعلق و دو درصد جريمه تأخير ماهانه 

نسبت به ماليات پرداخت نشده، گواهينامه ثبت نام آنان تمديد نخواهد شد.

سامانه خريد و فروش سهام بازنشستگان 
نيروهاى مسلح راه اندازى شد

رئيس سازمان بازنشستگى نيروهاى مسلح گفت: 
سامانه خريد و فروش سهام بازنشستگان نيروهاى 
اين  بازنشستگان  و  است  شده  راه اندازى  مسلح 
سازمان مى توانند نسبت به خريد و يا فروش سهام 
اقدام كنند. به گزارش فارس، سرتيپ دوم پاسدار گودرزى اظهار  خود 
كرد: سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح، تمامى پرسنل هاى شاغل و 
بازنشسته نيروهاى مسلح را همراه با خانواده هاى آنها تحت پوشش دارد. 
وى درباره جزئيات سامانه خريد و فروش سهام بازنشستگان اظهار كرد: 
اين سامانه در استان هاى قم و مركزى به صورت پايلوت راه اندازى شده 

است و طى روزهاى آينده در تمام كشور راه اندازى خواهد شد.

و  خانه  وام ساخت  افزايش  درباره  مركزى  بانك  رئيس كل 
همچنين كاهش نرخ سود بانكى توضيحاتى را ارائه و اعالم 
با توجه به اهميت باالى نحوه تعيين نرخ سود براى  كرد: 
بانك ها، مهم ترين راهبرد بانك مركزى، استفاده از ابزارهاى 
غيرمستقيم است كه اميدواريم بتوانيم به وسيله آنها در شش 

ماهه دوم سال، نرخ سود را به تورم نزديك كنيم.
 به گزارش ايسنا، ولى  ا... سيف در پاسخ به اين سوال كه چرا 
مصوبات قبلى بانك مركزى درباره نرخ سود از سوى برخى 
بانك ها رعايت نشد؟ اظهار كرد: مهم ترين عامل برهم زننده 
اين فضا، بازارهاى غيرمتشكل پولى و موسسات غيرمجازى 
بودند كه در اين عرصه فعالند. جز اين اگر بانكى نيز تخلفى 
داشته به شكل رسمى اين تخلف مورد نظارت قرار گرفته و از 
سوى بانك مركزى پيگيرى مى شود.وى ابراز اميدوارى كرد 

كه با نزديك شدن نرخ سود به نرخ تورم هم وضعيت نقدينگى 
كشور مديريت شود و هم امكان حمايت از توليد به وجود آيد. 
سيف درباره افزايش وام ساخت خانه نيز گفت: اين طرحى 
است كه بانك مسكن ارائه كرده و طرح افزايش وام تا 100 
ميليون تومان را پيگيرى مى كند كه البته مانند گذشته شرايط 
خاص خود را دارد كه پس از به پايان رسيدن دوره ساخت، 
بخشى از آن به خريدار منتقل مى شود؛ البته هنوز اين طرح 
به تصويب نهايى نرسيده است. رئيس كل بانك مركزى به 
توفيقات حاصله در زمينه كنترل تورم اشاره و تاكيد كرد: بانك 
مركزى در نظر دارد ضمن صيانت از شرايط فعلى، از طريق 
ورود به بازار بين بانكى، همزمان با رفع تنگناهاى مالى نسبت 
به كاهش نرخ سود و نزديك شدن هرچه زودتر آن به نرخ 

تورم اقدامات الزم را به عمل آورد.

اظهارات سيف درباره كاهش نرخ سود بانكى و وام مسكن 

به  اشاره  با  رقابت  شوراى  ناظر  يك عضو 
اينكه اين شورا يك نهاد فراقوه اى است و 
منحل نخواهد شد، گفت: وزير صنعت بهتر 
است به جاى دخالت در قيمت گذارى خودرو 
از جمله كارخانه هاى  به كارهاى مهم ترى 
عضو  اين  كند.  رسيدگى  شده  تعطيل 
شوراى رقابت در گفتگو با ايسنا، در پاسخ 
به اين سوال كه آيا امكان دارد قيمت گذارى 

خودرو از شوراى رقابت گرفته شود؟ گفت: 
شوراى  ذاتى  وظيفه  خودرو  قيمت گذارى 
رقابت نيست و در اين مورد سوء برداشت شده 
است. وى تصريح كرد: شوراى رقابت مكانيزم 
توليدكنندگان  و  مردم  به  را  قيمت گذارى 
با  كه  است  موظف  توليدكننده  و  مى دهد 
قيمت گذارى  آن  شاخص هاى  از  استفاده 
وى  كند.  عرضه  مردم  به  را  محصول  و 

همچنين درباره اينكه برخى گفته ها حاكى 
از آن است كه دولت تصميم دارد كميته اى 
جداگانه را براى تعيين مكانيزم قيمت گذارى 
ايجاد كند، گفت: در اين صورت نيز آن كميته 
بايد براساس مكانيزم قيمت گذارى انجام دهد 
و نمى تواند خودسرانه عمل كند. اين عضو 
ناظر شوراى رقابت درباره اينكه گفته مى شود 
«تا به حال نه خودروسازان و نه مردم از نحوه 

مكانيزم هاى  براساس  خودرو  قيمت گذارى 
تعيين شده راضى نبوده اند»، تصريح كرد: به 
اين دليل است كه تا به حال خودروسازان از 
 مكانيزم هاى شوراى رقابت تبعيت نكرده   اند.
وى افزود: اگر خودروسازان به دستورالعمل هاى 
شوراى رقابت پايبند باشند هم به نفع مردم و 
هم به نفع خودشان است اما تبعيت نمى كنند 

و نظارت بر آن نيز صفر است. 

وزير صنعت به جاى قيمت گذارى خودرو به كارهاى خودش برسد 

سپاه آماده واكنش سريع و خشن براى 
پاسخگو كردن آل سعود است

سرلشكر جعفرى از آمادگى سپاه براى واكنش سريع 
اراده رهبر معظم  ايران در راستاى تحقق  و خشن 
انقالب و پاسخگو كردن آل سعود در قبال فاجعه 
منا خبر داد. وى افزود: سپاه، قاطعانه و مقتدرانه در 
صورت ضرورت براى هر اقدامى، در هر زمان و هر 
منطقه، براى دفاع از عزت مسلمين و حرمت آنان 
ظالم  مقابل حكام  در  ايران  انقالبى  مردم  ويژه  به 
انتقام سخت اين  و جاهل آل سعود، آماده است و 

جنايت هولناك را از آل سعود خواهد گرفت.

آيت ا... مكارم خطاب به مجلس: 
 برجام را بيش از اين معطل نكنيد 

نمايندگان  از  توصيه اى،  در  مكارم شيرازى  آيت ا... 
مجلس خواست مسئله برجام را بيش از اين معطل 
نكنند و با فكر و تدبير و تفسير صحيح به دنبال رفع 
نكند  خدا  است:  گفته  وى  باشند.  آن  ضعف  نقاط 
شود.  جناحى  منافع  فداى  كشور  عمومى  مصالح 
مطلعين مى گويند هر روز كه با شك و ترديد سپرى 
مى شود مبالغ هنگفتى ضرر به كشور وارد مى گردد.

سايت هاشمى : رد نكردن دست اوباما
 از سوى ظريف الفباى ديپلماتيك بود 

از ظريف  يادداشتى  انتشار  با  سايت رسمى هاشمى  
دفاع كرد و گفت : رد نكردن دست اوباما از سوى 
ظريف الفباى ديپلماتيك و احترام ملتش بوده است. 
مخالفين  است:  نوشته  يادداشت  اين  در  خرم  على 
افرادى هستند كه محبوبيت ايشان را  آقاى ظريف 
بينند و  خطرى جدى براى موقعيت فعلى خود مى 
 به هر روشى براى تخريب شخصيت ايشان متوسل 
بار به عناوين مختلف به  مى شوند. اين آقايان هر 

وزير خارجه حمله مى كنند.

شمخانى: مجلس برجام را رد نمى كند

دبير شوراى عالى امنيت ملى، با اشاره به پايان بررسى 
برجام در كميسيون ويژه و تالش براى تهيه گزارش 
نهايى اظهار كرد: كميسيون ويژه بررسى برجام در 
سند، مالحظات  اين  نهايى  بررسى  از  پس  مجلس 
خود را ارائه خواهد كرد.على  شمخانى با بيان اينكه 
مراحل  در حال طى  برجام  ويژه  گزارش كميسيون 
نهايى است، افزود: مجلس برجام را رد نخواهد كرد.

ضرغامى : هم پيمان احمدى نژاد نيستم

تكذيب  ضمن  سيما  و  صدا  سازمان  سابق  رئيس 
همپيمانى با احمدى نژاد در انتخابات 88 با بيان اينكه 
عضو هيچ مجمع، حزب و گروهى نبوده و نيستم، گفت:  
فارغ از مسئوليت حقوقى گذشته ام، هاشمى دهه 60 و 
احمدى نژاد دولت نهم را بيشتر مى پسندم؛ معتقدم به 
هر ميزان كه مسئولين از رهنمودهاى رهبرى فاصله 

بگيرند، از كارآمدى آنان كاسته مى شود.

استيضاح آخوندى راى نمى آورد 

وزير  استيضاح  اينكه  بيان  با  قاين  نماينده  هروى، 
راه و شهرسازى غير كارشناسى است، اظهار كرد: 
مجلس قطعا به اين استيضاح راى نمى دهد و كليت 

نمايندگان موافق عملكرد وزير هستند.

 پاسخ پزشكيان به مخالفان برجام 
مسعود پزشكيان، عضو كميسيون برجام خطاب به 
نگفتيد  قبل  سال  پنج  مگر  گفت:  برجام  مخالفان 
اكنون گير  پاره هستند؟ پس چرا  قطعنامه ها كاغذ 
داده ايد كه چرا تمامى قطعنامه ها را لغو نمى كنند؟ 
 كاغذ پاره را كه لغو نمى كنند! همه ديديم كه تحريم ها،

كاغذ پاره نبودند و دمار از روزگار ما درآوردند. 

امارات : ايران  نبايد از حجاج  سخن  بگويد

امارات در مجمع عمومى سازمان ملل  وزير خارجه 
اين  دهد  نمى  اجازه  منطقه  در  ايران  پرونده  گفت: 
افزود:  زايد  ثبات منطقه سخن بگويد.  كشور درباره 
اين  بر  ايران  از شنيدن سخنان رئيس جمهور  پس 
باورم كه پرونده و سابقه ايران به آنها اجازه نمى دهد 

درباره سالمت حجاج و حقوق بشر سخن بگويد.

 احتماال جنگ جهانى سوم در راه است 
از  گزارشى  در  ابزرواتور  نوول  فرانسوى  نامه  هفته 
احتمال آغاز جنگ جهاني سوم بواسطه ورود نظامي 
روسيه به بحران سوريه و افزايش تنش بين ايران و 
 عربستان سخن به ميان آورده است چرا كه سعودي ها 
 كه شديدا از قدرت گرفتن رقيب شيعه خود وحشت زده 
يك  به  را  فرانسه  جمله  از  خود  متحدين  هستند، 
بازي بي پاياني در منطقه بكشانند، روسها و آمريكا 

و آروپا نيز كه در مسئله سوريه درگيرند.

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

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

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

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

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

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

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

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
لودر و كمپرسى و كوره داران

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره 
و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/7/14  
با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

 تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر 
عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع 
ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 
فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان 

ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- عكس 4×3 رنگى (6 قطعه)- فتوكپى 
كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد 

مخدر- داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است. 
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بيرجند

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

   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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك     09153637507 - 09156217507 حسينى

تاسيس شركت حصار گستران سپهر قهستان " سهامى خاص "
 در تاريخ 94/7/4 به شماره ثبت 5146 و شناسه ملى  14005248693 ثبت و امضا ذيل دفاتر

 تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى گردد
موضوع شركت: كليه امور فنى، مهندسى، خدماتى، فروش و واردات در زمينه سيستم هاى (امنيتى ، حفاظتى، مخابراتى، كامپيوترى، 
شبكه، ارتباطات راديويى، سيستم هاى هوشمند، كارتخوان ها، دستگاه هاى نوبت دهى، حضور و غياب، خودپرداز، تجهيزات الكتريكى و 
الكترونيكى، كنترل تردد، درب هاى اتوماتيك، گيت هاى امنيتى، دكل، صوتى و تصويرى، هشدار دهنده، پروژه هاى الكتريكى) ادارات، 
سازمان ها، بانك ها و اماكن و نصب و ايجاد نمايشگاه در كليه زمينه هاى فوق الذكر و شركت در مزايدات و مناقصات نهادها، سازمان ها 
و شركت هاى دولتى و خصوصى و همچنين عقد قرارداد با آنها (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى)

ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
 مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- بلوار صياد شيرازى – حدفاصل خيابان 
ارتش و خيابان قرنى مجتمع تجارى ميرداماد واحد 104 – كدپستى 9716653434   سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم 
به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 3584 مورخ 94/6/16 نزد بانك كشاورزى 

شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: آقاى رضا اميرآبادى زاده به شماره ملى 0652520820 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى حجت 
اسداللهى به شماره ملى 0653159498 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى حسين اميرآبادى زاده به شماره ملى 0653280920 

به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و همچنين كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى 

رضا امير آبادى زاده (مديرعامل) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود.
بازرس اصلى و على البدل : آقاى حسن استانستى به شماره ملى 0651084199 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مهدى عليزاده به شماره 

ملى 0651875013 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

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

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان 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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omامالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3 حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

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

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

داربست مهـدى  
  نصب ، رولپالك ، سايبان   خريد و فروش لوازم 

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



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 12 مهر 1394* شماره 3334
3 21 نزارى  حكيم  فاصل  حد  روى  پياده  سالم  با 

شاهد  روز  هر  و  است  چاله  از  پر  امام  ميدان  و 
جان  به  آنها  دعاى  و  افراد  پاى  خوردن  پيچ 

مسئوالن هستيم. كسبه محل
915...236
شهرستان خوسف، از محروم ترين شهرستان هاست 
درمانى  و  بهداشتى  خدمات  نه  و  بيمارستانى  نه 

مناسبى!  كى اين نابسامانى سامان مى گيرد؟
915...008 
سالم آوا. لطفًا پيگيرى كنيد چرا در شهرستان 
دارالشفاى  در  فقط  دندان  كشيدن  فردوس 
در  چرا  و  گيرد  مى  انجام  (ع)  حسين  امام 
بهدارى هاى شهر ممنوع شده است؟ درصورتى كه 
در شهر اسالميه در مركز بهداشتى درمانى كشيدن 

دندان انجام مى شود. ممنون 
935...511
سالم آوا جون. اسم راهنمايى و رانندگى اصًال به 
كارش نمياد بايد بزارن اداره جرايم رانندگى 
و نصب سرعتگير چون هيچ گونه راهنمايى در كار 
نيست نه تابلويى نه چراغ چشمك زن سالمى نه خط 
كارشناساشون  نظر  از  نواقص  تمامى  درستى  كشى 

فقط با نصب سرعتگير و جريمه حل ميشه!
936...940 
و  آزادى  ميدان  ساعت  است  هفته  دو  سالم. 
ميدان قدس به خواب زمستانى رفته اند لطفًا 

شهردارى آنها را بيدار كند.
915…840 

رقويى  به  نسبت  مناسبترى  نام  دربند  منطقه 
است، اگر نام روستا به شهرك دربند تغيير كند تأثير 
فراوانى دارد، نام بلوار هم به نام بلوار دربند تغيير كند.
915...325 
نژاد دو محل آن هم بعد  اينكه براى آقاى احمدى 
از نماز مغرب و عشا براى سخنرانى پيش بينى شده 
بود عليرغم اينكه مقدارى شيطنت در كار بوده ولى 
همه  اگر  كه  چرا  بوده  خوبى  كار  مجموع  در 
اى شركت مى كردند  خيابان كوشه  در  عالقمندان 
تلفات داده  منا  فاجعه  از  بدتر  ازدحام جمعيت  اثر  بر 
مى شد مسجد حضرت صديقه طاهره در هيچ زمانى 

چنين جمعيتى به خود نديده بود...
915…639
روزى  شبانه  كه  اميرآباد  دهيارى  از  فراوان  تشكر 
براى زيرگذر كار مى كردند تا به اتمام برسد حاال اگر 

مى شود حاشيه اميرآباد را زيباسازى كنيد.
910…557
مورد  در  شهرسازى  و  راه  اداره  چرا  سالم. 
اطالع  اسديه  به  جان  تخته  جاده  آسفالت 
 6 كه  است  اى  پروژه  چه  اين  كند؟  نمى  رسانى 
سال شده مى خواهند 10 كيلومتر آسفالت كنند هى 

نيمه كاره رها مى شود؟ به خدا خسته شديم.
915…383
سالم لطفًا از شهردارى و شركت شاهد بپرسين در 
در  واقع  شاهد  شركت  امتيازهاى  زمانى  چه 
كارگر شمالى بيرجند وارد طرح خواهد شد و 

تغيير كاربرى مى شود؟
915...070
سالم آوا با توجه به بازگشايى مدارس و خطر تنفسى 
كودكان ومردم الزم است واقعاً شهردارى بيرجند 
فكرى به حال آسفالت تقاطع دكتر حسابى و 
ابن سينا در مهرشهر بكند. در اين مكان خودروها 
 از دو خيابان مى آيند و چون به انتهاى آسفالت مى رسند

 ترمز مى كشند و گرد و غبار زيادى بلند مى شود و اين 
در حالى است كه دو مدرسه هم در اين نزديكى است. 

چرا مسئوالن اقدامى انجام نمى  دهند؟
937...405

سالم. ديروز صبح به سينما بهمن رفتيم اما باز 
نبود.پس چرا هر روز در روزنامتون تبليغ مى كنين؟ اگه 

صبح استقبال نميشه پس تبليغش رو هم بردارين.
915...860

* رحيم زاده

 مراكز و نهادهاى دانشگاهى موجود در هر شهر؛ چشم انداز
 مطلوبى را براى پيشرفت و توسعه آن شهر فراهم مى سازد

به  را  موجود  زمينه  تواند  مى  مربوطه  مسئوالن  تالش  و 
واقعيت مبدل كند و هر چه سريعتر مقدمات توسعه و آبادانى 
هر شهرى را فراهم سازد. به گفته خليلى رئيس دانشگاه 
بيرجند، خراسان جنوبى به عنوان دانشگاهى ترين استان و 
بيرجند دانشجويى ترين شهر كشور است و نسبت دانشجو 
به شهروند در بيرجند يك به 5 است، وجود جمعيتى بيش 
از 30 هزار دانشجو در دانشگاه هاي متعدد و مختلف بيرجند 
تأثيرى غير قابل انكار بر اقتصاد، فرهنگ اين  شهر دارد 
كه در گفتگو با جمعى از شهروندان و كسبه بيرجندى به  

بررسى تأثيرات اقتصادى اين مهم پرداخته ايم. 

در ايام تعطيالت 
بخشى از كسب و كار هم تعطيل مى شود

آنقدر به حضور دانشجويان عادت كرده ايم كه وقتى در ايام 
تعطيالت شهرمان خالى از دانشجو مى شود بخش بزرگى 
راننده  صفرى  را  اين  شود.  مى  تعطيل  كارما  و  ازكسب 
ادامه مى دهد: بعضى از همشهريان  تاكسى مى گويد و 
به  تمايلى  متعدد  داليل  به  و  انديشند  مى  اقتصادى  ما 
استفاده از  تاكسى هاى عمومى ندارند و به جز عده اى 
محدود  اكثريت از وسايط نقليه عمومى براى تردد در شهر 
 استفاده مى كنند در اين وضع دانشجويان مشتريان ثابت 
تاكسى ها بوده و به  دليلى اهميتى كه به زمان مى دهند 

بيشتر از تاكسى استفاده مى كنند. 
اجناس  از  بسيارى  فروش  بازار  دانشجويان  حضور  با 
صالحى  را  اين  گيرد،  مى  رونق  كارها  كسب  برخى  و 
از فروشندگان مواد غذايى مى گويد و معتقد است  يكى 
مستقل  زندگى  دليل  به  كه  هستند  قشرى  دانشجويان 
فردى بايد  خيلى از مواد خوراكى را به روز و در مقدار كم 
تهيه كنند از اين جهت ورود دانشجويان تأثير مهمى در 

ميزان فروش انواع مواد غذايى دارد.

شيوه زندگى دانشجويى 
باعث رونق بازارها مى شود

يكى از فروشندگان پوشاك نيز با تأكيد به جايگاه دانشجويان 
در پيشرفت و توسعه جوامع مى گويد: حضور بيش از 30 
هزار دانشجو در بيرجند كه با توجه به پويايى و اقتضاى سن 
جوانى، خواهان تنوع طلبى بوده  و متناسب مد روز خواهان 
تازگى درهمه عرصه ها هستند باعث  گرمى بازار بسيارى از 
كاالها شده و  به بازار برخى از كاالها رونق مى دهد وى كه 
معتقد است دانشجويان   اهرمى كارآمد در چرخه اقتصادى 
شهر محسوب مى شوند حضور دانشجويان را نه تنها  در 
بازار موثراست بلكه از تأثير ورود آنها در قيمت اجاره بها نيز  

نمى توان چشم پوشيد.  

دانشجويان اغلب به صورت گروهى 
خانه اجاره مى كنند تا براى آنها به صرفه باشد 

بدهم. اجاره  دانشجويان  به  را  ام  خانه  دهم  مى  ترجيح 

اين مطلب مى  بيان  با  رحيمى شهروند ديگرى است كه 
گويد:  با توجه به اينكه دانشجويان اغلب به صورت گروهى 
خانه اجاره ى مى گيرند اجاره بها به صورت سر ريز درآمده 
و براى آنها به صرفه است. وى مى گويد: چون دانشجويان 
براى تحصيل مى آيند بيشتر سرشان گرم تحصيل و علم 

آموزى است و اغلب مزاحمتى براى ديگران ندارند.

حضور دانشجويان در بازار اجاره بها 
بسيار ملموس است 

روزهاى  گويد:  مى  است  امالك  مشاور  كه   سعيدى هم 
پايانى تعطيالت و اين آغاز روزهاى درس و دانشگاه  اجاره 
بهاى بسيارى از منازل به دليل ورود دانشجويان باالتر مى 
رود.وى ادامه مى دهد: با توجه به نياز دانشجويان بى بهره 
از خوابگاه ها، براى اجاره مسكن و سر پناه براى زندگى 
تعدادى از صاحب خانه ها از اين فرصت سوء استفاده كرده و 
اجاره ها را باال مى برند. به اعتقاد وى از آنجا كه  دانشجويان 
غير بومى از شهرها و استان هاى بزرگ و كوچك در سراسر 
كشور براى تحصيل به شهرمان مى آيند و اغلب به صورت 
گروهى اقدام به اجاره خانه مى كنند، قيمت مسكن را با 
چندان  باال  بهاى  اجاره  پرداخت  در  و  سنجيده  خود  شهر 

توجهى نداشته و به قولى مته به خشخاش نمى گذارند.

بازار داغ كافى نتها و فست فوت ها 

وجود كافى نتهاى متعدد در خيابان هاى شهر به دليل نياز 
جمعيت زياد نسل جوان و به خصوص دانشجويى شهر به 
سيستم هاى رايانه اى و اينترنت  است. حامد، مالك يكى از 
كافى نت هاى شهر با بيان اين مطلب ادامه مى دهد: از آنجا كه 
دانشجويان نمى توانند سيستم هاى كامپيوترى خود را همراه 
خود به محل تحصيل ببرند  غالباً براى انجام كارهاى پژوهشى 
و تحصيلى خود بايد از كافى نت ها استفاده كنند كه اين خود 
باعث رونق بازار كافى نت ها مى شود. با آغاز سال تحصيلى 
فودها و ساندويچ فروشى ها دانشگاه ها فست   و گشايش 

رونق و نشاطى دوچندان مى گيرند اين را سموئى يكى از 
كاسبان اين حرفه مى گويد و ادامه مى دهد:  اقبال دانشجويان 
به مصرف غذاهاى آماده، فست فودها و ساندويچ ها به دليل 

زندگى دانشجويى بيشتر از ساير اقشار جامعه است.

دانشجويان و اساتيد پروازى 
و تأثير آنها در اقتصاد

اين  تنها در  از وجود دانشجويان  اقتصادى حاصل  چرخه 
و  اساتيد  مختلف  پروازهاى  وجود  و  نشده  موارد خالصه 

دانشجويان غير بومى نيز از اين موارد است. 
اين  بيان  با  استان  بومى  دانشجويان  از  يكى  صالحى 
مطلب مى گويد:  بسيارى از اساتيد دانشگاهى غير بومى و 
پروازى هستند با گشايش دانشگاه ها و ورود دانشجويان 
تعداد مسافران  فرودگاه ها افزايش يافته  و اين نيز به نوبه 

خود در چرخه اقتصاد استان سهم بسزايى دارد. 

رونق بازار و كسب و كار كسبه
رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهري و... 
به طور مستقيم تحت تأثير حضور دانشجويان

حسنى، يك شهروند بيرجندى معتقد است: اقتصاد بيرجند 
در برخي از حوزه ها به دانشجويان وابسته است. 

رونق بازار و كسب و كار كسبه، رانندگان ناوگان حمل و 
نقل درون شهري و... به طور مستقيم تحت تأثير حضور 

دانشجويان قرار دارد. 
اين  ها  دانشگاه  تعطيلي  با  تابستان  فصل  در 
از  بسياري  مثًال  شود  مي  احساس  كامًال  موضوع 

 

آژانس هاي تاكسي تلفني، تاكسي ها و.... در حداقل ظرفيت 
ها،  خشكشويي  ها،  نانوايي  حتي  كنند،  مي  فعاليت   خود 
كافي نت ها، تايپ و تكثيرها و... در بخش هاي جنوبي 

شهر در اين مدت دچار كسادي مي شوند.
اداره كل  بودجه   و  ريزى  برنامه  اداره  قاسمى سرپرست 
به رشد 5  اشاره  با  نيز  استان  پايانه هاى  و  نقل  و  حمل 
مهر  اول  دهه  در  اى  جاده  نقل  و  حمل  ميزان  درصدى 
و همزمان با بازگشايى دانشگاه ها در مقايسه با متوسط 
اقتصادى  به جايگاه دانشجويان در چرخه  دهه كل سال 
گفت: جمعيت دانشجويان در جابجايى در مسير جاده ها در 

شهرهاى دانشگاهى از  نقش حائز اهميتى برخوردارند.

دانشگاه ها و دانشجويان 
براي توسعه شهر بيرجند يك فرصت هستند

وجود  است:  معتقد  تكثير  و  تايپ  متصدى  يك  اسدى، 
بيرجند  شهر  توسعه  براي  دانشجويان  و  ها  دانشگاه 
بازه  كمترين  وى  است.  مثبت  نقطه  يك  و  فرصت  يك 
كاريش  بازه  بيشترين  و  تعطيلى  ماهه  را سه  خود  كارى 
و  داند  مى  دانشگاه  و  درس  ابتداى  روزهاى  در   را 
مى گويد: ثبت نام دانشجويان جديد الورود، تهيه جزوات 
جمله  از  دانشجويى...  هاى  تحقيق  و  مقاالت   آموزشى، 
و  شود  مى  آغاز  دانشجويان  ورود  با  كه  است  كارهايى 
چرخه  در  مستقيم  غير  و  مستقيم  به صورت  دانشجويان 

اقتصاد استان تأثير گذارند. 

توسعه شهري و رشد بيرجند در سال هاي اخير 
متأثر از رشد و افزايش دانشگاه ها بوده است 

سال   7  -8 حداكثر  و   2 حداقل  براي  دانشجو  هزاران 
اين دوره طوالني هم  در  اين شهر ساكن مي شوند.  در 
دانشجويان و هم خانواده هاي آنها با بيرجند و شهروندان 
در  تواند  مي  ارتباط  اين  كه  كنند  مي  برقرار  ارتباط  آن 
معرفي شهر و استان در كشور بسيار مؤثر باشد، مشروط 
بر آن كه مسئوالن ذكاوت و سياست استفاده حداكثري از 

حضور دانشجويان را داشته باشند.
اين سخن عبداللهى يكى ديگر از كسبه شهر است.

به اعتقاد وى توسعه شهري و رشد بيرجند در سال هاي 
اخير متأثر از رشد و افزايش دانشگاه ها بوده است ....

مسئوالن در برند سازى 
سوغات شهر و استان موفق نبوده اند

با وجود جمعيت باالى دانشجويان در سطح شهر به عنوان 
سفيرانى از ساير مناطق كشور، اين جمعيت تمايل چندانى 

به خريد سوغات شهر و استان ما ندارند ...
اين  به  اشاره  با  بيرجند  شهر  بازاريان  و  كسبه  از  كارگر 
استقبال   عدم  داليل  عمده  شايد  كند:  مى  اضافه  مطلب 
دانشجويان از سوغات بيرجند اين است كه سوغات شهر 
برندسازى  در  مسئوالن  و  نشده  تعريف  درستى  به  ما 
سوغات شهر و استان چندان موفق نبوده و آن طور كه 
شهرستان  و  استان  محصوالت  معرفى  در  است  شايسته 

برنامه ريزى نكرده اند.

گسترش دانشگاه ها و مراكز علمى 
در شهرها، درنهايت منجر به 

زمينه هاى تغيير و تحول در شهر مى شود

رئيس اتاق اصناف استان نيز با تأكيد بر جايگاه دانشجويان 
در اقتصاد استان ها و شهرهاى دانشگاهى در گفتگو با آوا 
در  علمى  مراكز  و  ها  دانشگاه  با گسترش  همواره  گفت: 
سطح شهرها؛ تغييراتى در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، 
ورود  آن  علت  كه  است  شده  پديدار  فرهنگى  و  سياسى 
باشد  متفاوت مى  فرهنگ  با  ساير شهرها  از  دانشجويان 

و آن نيز د رنهايت منجر به زمينه هاى تغيير و تحول در 
سطح شهر مى شود.

مراكز دانشگاهى نقش غيرقابل انكارى
در فرآيند توسعه دارند

قابل  غير  نقش  دانشگاهى  مراكز  افزود:  شناس  يزدان 
سياسى  اجتماعى-  هاى  حوزه  توسعه  فرآيند  در  انكارى 
دانشگاهى  مراكز  و  نهادها  افزود:  وى  دارند.  فرهنگى  و 
تغيير و تحول در حمل و نقل درون  توانند موجبات  مى 
شهرى؛ ساخت و ساز شهرى؛ مهاجرت و اشتغال مستقيم 
هاى  حوزه  برخى  در  و  آورند  فراهم  را  غيرمستقيم  و 
فرهنگى و سياسى نيز نهادهاى دانشگاهى اين پتانسيل و 
توانايى را دارند كه در شيوه ها و الگوهاى زندگى؛ فرهنگ 
ارتقاى آن گسترش همايش ها و سمينارهاى  عمومى و 
افزايش  محلى؛  نشريات  گسترش  فرهنگى؛  سياسى- 
و  تغيير  سياسى؛  مشاركت  خاصه  و  مشاركت  فرهنگ 
تحوالتى را به سمت مدرن شدن با حفظ معيارهاى بومى؛ 

فرهنگى و مذهبى به وجود آورند.

به طور متوسط 20 درصد، بار چرخه اقتصادى 
استان بر دوش دانشجويان است

وى خاطر نشان كرد: با توجه به جمعيت باالى دانشجويان 
در استان و شهر بيرجند حضور اين قشر بعد از ايام تعطيلى  
باعث رونق بسيارى از صنوف از جمله  مواد غذايى، نوشت 
نقل  تاكسى ها، حمل  فودها،  التحرير، فست  لوازم  افزار، 

جاده اى و هوايى و ... مى شود. 
يزدان شناس افزود: با توجه اينكه هر دانشجوى غير بومى  
ماهيانه  ميانگين  به طور  بيرجند مى شود،  وارد شهر  كه 

مبلغ 400 هزار تومان را براى خرجكرد زندگى هزينه 
مى كند اين حجم دانشجو تأثير مثبتى در اقتصاد شهر  به 
جا گذاشته و يكى از شاخص هاى رشد اقتصادى استان 
محسوب مى شود و به طور متوسط 20 درصد بار چرخه 

اقتصادى استان بر دوش دانشجويان است.

دانشجويان اهرم نا مرئى چرخ اقتصاد شهر
سهم دانشجويان در چرخه اقتصادى بيرجند

تسنيم- مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى با بيان اينكه تا پايان امسال 6 هزار دانش آموز دوم متوسطه استان به اردوهاى راهيان نور دانش آموزى 
اعزام مى شود، گفت: روز گذشته نخستين كاروان دانش آموزى شهرستان طبس و دستگردان به اردوهاى راهيان نور اعزام شدند. المعى اظهار كرد: تعداد 273 
دانش آموز مقطع دوم متوسطه به عنوان نخستين كاروان راهيان نور دانش آموزى امروز از كنار بارگاه امامزاده حسين بن موسى الكاظم(ع) به اردوهاى راهيان 

نور دانش آموزى اعزام شدند. وى افزود: در اين اردوها دانش آموزان اعزامى از مناطق عملياتى خرمشهر، شلمچه، هويزه، دهالويه و آبادان بازيد مى كنند.

اعزام نخستين كاروان دانش آموزى راهيان نور از استان

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.
استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا

استخر آزادى خرمشهر
همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه

23- 20 ويژه آقايان گرامى
زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544

نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

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

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى 
مختلف خياطى از 
مبتدى تا پيشرفته 
با مجوز رسمى از 
سازمان آموزش

 فنى و حرفه اى كشور 
 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

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

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى
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قطعه موسيقي «زخم روي زخم» با صداي محسن توسلي، تازه ترين اثر موسيقيايي خانه موسيقي بسيج در واکنش به فاجعه 
مرگبار روز عيد قربان و شهادت حجاج بيت ا... الحرام در منا توليد و منتشر شد. ترانه اين اثر توسط خانم عذرا رشيدنژاد سروده شده 
و اميد رهبران، آهنگسازي و تنظيم کار را بر عهده داشته است. مديريت توليد اين اثر را بشير بي آزار برعهده داشته است.

آهنگ  «زخم روى زخم» با موضوع فاجعه منا  پرونده ويژه

4

جلسه  در  شركت  ضمن  امروز  عصر  بيرجند  مردم 
گراميداشت جان باختگان حادثه منا، پيكر مرحوم رضاپور 
از زائران جان باخته در اين حادثه را تا خانه ابدى همراهى 
مى كنند. اولين كاروان از حجاج جانباخته ايران در حادثه 
پيكر  ميان  اين  در  كه  تهران شد  وارد  (شنبه)  ديروز  منا 
باخته  جان  زائران  از  رضاپور  مهدى  محمد  حاج  مرحوم 
تشييع  ريزى  برنامه  جلسه  در  داشت.  وجود  نيز  استان 
پيكر جانباختگان حادثه منا، مقرر شد مراسم بزرگداشتى 
همزمان با سراسر كشور امروز يكشنبه ساعت 15:30 در 

محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) بيرجند برگزار شود. 

اولين گروه جانباختگان وارد كشور شد

پيكر 104 نفر از جانباختگان حادثه منا بامداد ديروز (شنبه) 
با يك فروند هواپيماى سعودى از جده وارد فرودگاه مهرآباد 
مراسم  و  قانونى  تشريفات  انجام  از  پس  تا  شد  تهران 

استقبال و اداى احترام به خانواده آنان تحويل شود.
پيكرها  اين  به  احترام  اداى  مراسم  در  ايرنا  گزارش  به 
رييس  الريجانى  على  جمهورى،  رئيس  روحانى  حسن 
الريجانى  آملى  صادق  ا...  آيت  اسالمى،  شوراى  مجلس 
محمد  المسلمين  و  االسالم  حجت  قضاييه،  قوه  رئيس 
انقالب،  معظم  رهبر  دفتر  رييس  گلپايگانى  محمدى 
اسحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهورى، على جنتى 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، حجت االسالم و المسلمين 
محمد على شهيدى رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و 
لشگرى  و  كشورى  مقامات  و  مجلس  نمايندگان  جمعى 
شب  منا  فاجعه  جانباختگان  مطهر  دارند.پيكرهاى  حضور 

گذشته از مكه به جده منتقل شده اند. 
هيئت دولت شامگاه جمعه با انتشار بيانيه اى از عموم مردم 
براى شركت در مراسم تشييع و يادبود جانباختگان فاجعه 
منا كه روز يكشنبه در تهران و همه استاهاى كشور به طور 

همزمان برگزار مى شود، دعوت كرد.

حضور حدود 150 خبرنگار در آيين استقبال
 از پيكرهاى مطهر جانباخنگان فاجعه منا

پيكرهاى  گروه  نخستين  ورود  از  رسمى  استقبال  مراسم 
مطهر جانباختگان فاجعه منا، دقايقى بعد با حضور روساى 
فرودگاه  در  كشورى  و  لشگرى  مقامات  از  جمعى  و  قوا 
مهرآباد تهران آغاز شد. به گزارش ايرنا پيكر مطهر 104 

حجاج جانباخته در فاجعه منا با هواپيمايى سعودى بامداد 
شنبه وارد كشور شده است كه در مراسم استقبال از اين 

ابدان مطهر مقامات كشورى و لشگرى حضور دارند.
پيكرهاى مطهر جانباختگان فاجعه منا شب گذشته از مكه 
به جده منتقل شده و هواپيماى حامل اين حجاج جانباخته 

در خاك وطن فرود آمده است.

امسال 64 هزار زائر ايرانى براى انجام 
مناسك حج راهى عربستان شدند.

465 تن از حجاج ايرانى در مراسم رمى جمرات حج امسال 
به لحاظ بى كفايتى مسووالن حج عربستان جان خود را از 
دست دادند.دراين فاجعه كه مصادف با روز عيدقربان بود، 

نزديك به پنج هزار حاجى از سراسر دنيا جان باخته اند.

انتقال اجساد جانباختگان تاآخر هفته

هاشمى  قاضى زاده  حسن  سيد  دكتر  مهر،  گزارش  به 
امام  بين المللى  فرودگاه  در  عربستان  از  بازگشت  از  پس 
همه  هفته  اين  آخر  تا  گفت:  خبرنگاران  به  (ره)  خمينى 
با توجه به  اجساد جانباختگان به كشور منتقل مى شود و 
مى بايست  است،  ناشناخته  اجساد  از  بعضى  هويت  اينكه 
آزمايش هاى الزم بر روى آنها انجام شود. وزير بهداشت 

با اعالم اينكه امشب نيز پيش بينى مى شود بيش از 150 
پيكر از پيكرهاى جانباختگان وارد كشور شود، تاكيد كرد: 
از مسئوالن سعودى خواسته ايم از دفن جانباختگان ايرانى 
در اين كشور پرهيز كنند. وى با تاكيد بر اينكه همچنان 
و  هستم  عربستان  بهداشت  وزير  با  مستقيم  ارتباط  در 
كارها را از تهران پيگيرى مى كنم، افزود: پيگيرى هاى ما 
به عربستان  ايرانى كه  زائران  از  نفر  آخرين  زمانى كه  تا 
تحويل  جانباختگان  اجساد  و  بازگردند  كرده اند  عزيمت 
شود، ادامه خواهد شد. وزير بهداشت با اشاره به تغيير نگاه 

وضعيت  به  نسبت  گذشته  روزهاى  در  سعودى  مسئوالن 
مجروحان، مفقودان و جانباختگان ايرانى در كشور عربستان 
افزود: آنچه كه از شواهد و قرائن بدست آمده، اين است كه 
آنها نيز آمادگى چنين فاجعه اى را نداشته و آن را پيش بينى 
نمى كردند؛ اما آنچه مسلم است اين است كه فاجعه بزرگى 
با  رخ داد كه باعث بى آبرويى دولت عربستان شد. هاشمى 
كشورمان  در  مجهول الهويه  اجساد  هويت  اينكه  به  اشاره 
اجسادى  از  تعداد  آن  براى  داد:  ادامه  شد،  خواهد  شناسايى 
كه نياز به انجام آزمايش DNA داشته باشند، اين آزمايش 
در كشور انجام خواهد شد.وى با اشاره به زمان بر بودن انجام 
آزمايش هاى الزم براى تشخيص هويت اجساد جانباختگان 
كه  خواستيم  مسئوالن سعودى  از  ما  گفت:  مجهول الهويه، 

داخل كشورمان در  ايرانى  اجساد جانباختگان   كار شناسايى 
 انجام شود.وزير بهداشت در خصوص علت بروز چنين فاجعه اى 
رسمى  صورت  به  عربستان  دولت  اول  بدهيد  اجازه  گفت: 
علت اين حادثه را اعالم كند، قطعاً ما دستگاه هاى متعددى

 

در كشور عربستان داريم كه بخواهند پيگير علت وقوع اين 
حادثه باشند.

از خون عزيزانمان نمى گذريم

حجت االسالم حسن روحانى در مراسم استقبال رسمى از 
حجاج جان باخته ايران در حادثه منا گفت: اولين اقدام ما 
شناسايى اجساد مطهر بود و اقدامات ديگرى بايد در قبال 
اين حادثه انجام شود.وى افزود: بايد مشخص شود كه چه 
افرادى در اين حادثه مقصر بوده اند و اگر ثابت شود كه 
عده اى از مامورين تقصير داشته اند ما از خون عزيزانمان 
نخواهيم گذشت.روحانى با بيان اينكه تاكنون زبان ما، زبان 
برادرى، عواطف و ادب بود، گفت: در جاهايى كه الزم بود از 
ديپلماسى استفاده شد و اگر الزم باشد ايران از زبان اقتدار 
بزرگ  آزمونى  را  منا  فاجعه  وى  كرد.  خواهد  استفاده  نيز 
براى دولت و ملت دانست و گفت اين فاجعه آزمونى بزرگ 
نيز براى عربستان، سازمان هاى بين المللى و كشورهاى 
اسالمى است. روحانى با تاكيد بر ضرورت تشكيل كميته 
حقيقت ياب گفت: همه كشورهاى اسالمى بايد بدانند كه 
در اين حادثه چه به وقوع پيوست كه در سالهاى آينده نيز 
اين حادثه ها تكرار نشود. وى ضمن قدردانى از تالشهاى 
معظم  مقام  بعثه  و  زيارت  و  حج  سازمان  بهداشت،  وزير 
رهبرى در اين حادثه گفت: به خصوص از وزير امور خارجه 
تشكر اند  داشته  ملل  سازمان  در  پيگيرى  تالشهاى   كه 

همچنين  و  كشور  وزير  تالشهاى  از  همچنين  كنم،  مى 
تاكيد كرد:  نيز سپاسگزارم.رئيس جمهور  قوه  روساى سه 
انقالب تشكر و قدردانى  از تالشهاى هبر معظم  به ويژه 
مى كنم به خاطر درايت و بيانات مقتدرانه ايشان.وى ادامه 
داد: در اين حادثه، ما اتحاد، همبستگى و ايستادگى را در 
كشور شاهد بوديم. دولت همچنان پيگير حادثه خواهد بود 
تا حقيقت آن روشن شود.اولين كاروان از حجاج جانباخته 
ايران در حادثه منا صبح ديروز وارد تهران شد. پيكرهاى 
و  نيست  آنها مشخص  كه هويت شخصى  پاك حجاجى 
شناسايى  جهت  اقوام  حضور  و  زمانبر  آزمايشات  به  نياز 

دقيق دارد، در روزهاى آينده به كشور منتقل خواهند شد.

کيفرخواست زنجاني قرائت شد 

مرتضي  بابک  بازداشت  از  روز   ۶۳۰ گذشت  از  پس 
زنجاني (ديماه ۹۲) ساعت ۸:۳۰ دقيقه روز شنبه ۱۱ 
مهرماه نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده بابک 
زنجاني در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به رياست 
قاضي صلواتي آغاز شد. به گزارش مهر بنا بر اظهارات 
حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي سخنگوي 
قوه قضائيه، اين پرونده ۲۰۹ جلد بوده که در ۴ هزار 

صفحه قرار مجرميت اين متهم صادر شده است.

حضور ۴ وکيل از وزارت نفت و ۴ وکيل از ساير متهمان 
در دادگاه، توقيف کامل اموال بابک زنجاني در سال ۹۲، 
بدهي ۲ ميليارد يورويي متهم به وزارت نفت، استفاده 
از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش هاي گفته 
شده در مورد اين پرونده بزرگ است.وي تاجري است 
که کار خود را با دباغي آغاز کرد و در گفتگو با رسانه ها 
گفته بود: بيش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هلدينگ 
گذاري  سرمايه  بانک  «اولين  قشم،  سورينت  توسعه 
انور  هواپيمايي  سهامدار شرکت  مالزي،  در  اسالمي» 
ترکيه، مؤسسه مالي اعتباري در امارات و بانک ارزش 
تاجيکستان را داشته و همچنين شرکت هايي در دبي، 
ترکيه و تاجيکستان دارد و در مجموع آمار کارمندانش به 
بيش از ۱۷ هزار نفر مي رسد.معاون اول قوه قضائيه در 
شصت و هفتمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه، 
گفته بود که در رابطه با اين پرونده پنج تن بازداشت 
هستند و اکنون تعداد بازداشتي ها بيشتر شده است و 
يکي از مديران نفتي و ۲ يا سه تن در ارتباط با اين 
پرونده هم بازداشت شده اند. هرچند وکيل اين متهم 
در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرد که موکلش حاضر 
است بدهي هايش را پرداخت کند اما سخنگوي دستگاه 
از عدم همکاري  متعدد  نشست هاي خبري  در  قضا 
بابک زنجاني در بازگرداندن پول ها خبر داده و گفته بود، 
ميلياردر نفتي با کارشناسان و دستگاه قضا آنگونه که 
بايد همکاري نمي کند و اگر همکاري خوبي مي داشت 

زودتر از اين ها مي شد به نتيجه رسيد.
و  زنجاني  بابک  پرونده  بررسي  دادگاه  ادامه  در 
 متهمان ديگر پرونده ،نجفي نماينده دادستان در مورد 
شرکت هاي تحت مديريت بابک زنجاني و نحوه بروز 
تخلفات و اعضاي هيات مديره توضيح داد. در نخستين 
جلسه دادگاه ۴۰ درصد متن کيفرخواست قرائت شد و 
دادگاه در ساعت ۱۲ ظهر به پايان رسيد و امروز يکشنبه 

دومين جلسه دادگاه برگزار مي شود.

امروز 15:30 دقيقه مصلى؛ وداع با مسافر منا

خبر كوتاه از فاجعه منا!

پايي که در «منا» جا ماند 

در اين تصوير، پاي جا مانده يک جانباز و يا شايد هم يک 
معلول به چشم مي خورد، فرقي نمي کند از کدام کشور 
است؛ معلوم هم نيست صاحب اين پاي جا مانده امروز 

زنده است يا به شهادت رسيده؟ آن چيزي که قطعي 
است، فشاري است که پاي مصنوعي او را هم از بدنش 

جدا کرده است
چند زن ايراني در «منا» کشته شدند؟

از مجموع قربانيان فاجعه ي منا ٢٨ نفر را بانوان تشکيل 
مي دهند که بيشترين تعداد آنها مربوط به استان گلستان 
کاهش  داليل  از  يکي  کارشناسان،  گفته  .به  است 
جانباختگان زن ايراني فاجعه منا در قياس با مردان آن 
است که حجاج زن شيعه مي توانند در شب دهم ذيحجه 
براي رمي جمرات (پرتاب سنگ به نماد شيطان) به منا 
مشرف شوند در حالي که طبق فتاواي علماي اهل تسنن، 
زنان اهل سنت بايد همچون مردان در طول روز دهم 
ذيحجه و ترجيحا بامداد ، اعمال رمي جمرات را انجام 
دهند. به همين دليل، بيشترين بانوان ايراني جانباخته در 
فاجعه منا، از بانوان اهل سنت در استان گلستان هستند.

و   شدگان  کشته  آمار  کمترين  و  بيشترين 
زخمي هاي «منا» متعلق به کدام شهرهاست؟
به گزارش عصر ايران پس از خراسان رضوي، بيشترين 
آمار قربانيان فاجعه منا مربوط به استان هاي فارس و 
گلستان با ٥٠ و ٤٩ نفر است.شهرهاي مشهد و سبزوار 
درخراسان رضوي پس از نيشابور به ترتيب ٢١ و ١٣ قرباني 
را داده اند.استان فارس با ٥٠، گلستان ٤٩ ، مازندران ٣٩، 
تهران ٣٦، لرستان ٣٤، آذربايجان غربي و اصفهان هر 
کدام ٢٦، گيالن ٢٥، چهارمحال و بختياري ١٧، خراسان 
شمالي ١٥، اردبيل ١٢ و البرز ١٠ نفر از زائران خود را از 
دست دادند.استان هاي خراسان جنوبي ٩ نفر ، بوشهر 
(کنگان)٦ نفر ، خوزستان (آبادان ) ٤ نفر ، قم ، (قم) سه 
 نفر، يزد (يزد) سه نفر ، زنجان يک نفر ، کرمان (رفسنجان) 
زاير  نفر  يک  کدام  هر   ( (تبريز  شرقي  آذربايجان  و 
هاي  رده  در  استانها  ساير  دادند.  دست  از  را   خود 

بعدي قرار دارند 

  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

  09153634099 فرهمند

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند- فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

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

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

اعزام 94/7/25         

 94/8/2

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

خدمات ساختمانى عليزاده

اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور 
ويبراتور و ...

 توليد و اجراى سقف ، بازسازى 
و تعميرات ساختمان 

(معمار پايه يك با كادرى مجرب) 
مشاوره رايگان

جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208

«وقت طالست»

رهپويان دانش و انديشه برگزار مى كند:

كارگاه مديريت زمان
 (بهترين راه بهره بردارى از زمان)

اطالعات كارگاه: كارگاه به صورت يك روزه دوشنبه 
13 مهر از ساعت 16 الى 20 برگزار مى شود.

*با دعوت از مدرس موفقيت،ثروت و ان ال پى از تهران
تلفن رزرو: 05632235499

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى
 مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538  

كركره برقى - جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

پيكر مرحوم محمد مهدى رضاپور تشييع مى شود



طراح: نسرين كارى

يكشنبه * 12 مهر 1394 * شماره 3334 

احترام به خود با 15  قانون

اشتباهه، كارى  مى كنى  فكر  اگر  اول:   قانون 
انجامش نده!

قانون دوم: در صحبت ها هميشه دقيقا همون چيزى 
رو بگو كه منظورته!

قانون سوم: هيچ وقت طورى زندگى نكن كه سعى 
كنى همه رو از خودت راضى نگه  دارى؛ هيج وقت.

 قانون چهارم: سعى كن هر روز ياد بگيرى و دست 
از يادگرفتن بر ندارى.

راجع ديگران هيچ وقت  با  در صحبت  پنجم:   قانون 
به خودت بد حرف نزن.

قانون ششم: هيچ وقت دست از تالش براى رسيدن 
به روياهات بر ندار.

نه از  بگى،  نه  راحت  كن  سعى  هفتم:   قانون 
گفتن نترس.

قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.
قانون نهم: با خودت مهربون باش.

قانون دهم: اگه نمى تونى چيزى رو كنترل كنى، بزار 
به حال خودش.

قانون يازدهم: سعى كن از اتفاقات و حاالت منفى 
دورى كنى.

رو  كارى  ديگران،  رضايت  براى  دوازدهم:  قانون 
انجام نده كه دوست ندارى.

اما  ببخشى،  كن  سعى  سيزدهم:   قانون 
فراموش نكن.

قانون چهاردهم: در هيچ حالتى، سطح خودت رو به 
اندازه طرف مقابلت پايين نيار.

قانون پانزدهم: حرفى رو كه نمى پسندى تائيد نكن.

چه كشكى چه پشمى

چوپانى گله را به صحرا برد به درخت گردوى تنومندى 
رسيد. از آن باال رفت و به چيدن گردو مشغول شد كه 
آيد،  فرود  خواست  گرفت،  در  سختى  گردباد  ناگهان 
ترسيد. باد شاخه اى را كه چوپان روى آن بود به اين 
طرف و آن طرف مى برد. ديد نزديك است كه بيفتد و 
 دست و پايش بشكند. در حال مستاصل شد.از دور بقعه
امامزاده اى را ديد و گفت: اى امام زاده گله ام نذر تو، 
از درخت سالم پايين بيايم.قدرى باد ساكت شد و چوپان 
به شاخه قوى ترى دست زد و جاى پايى پيدا كرده و 
راضى  خدا  زاده  امام  گفت:اى  گرفت.  محكم  را   خود 
نمى شود كه زن و بچه من بيچاره از تنگى و خوارى 
بميرند و تو همه گله را صاحب شوى. نصف گله را به 
تو مى دهم و نصفى هم براى خودم. قدرى پايين تر 
آمد. وقتى كه نزديك تنه درخت رسيد گفت: نصف گله 
نگهدارى  خودم  ا  آنهار  كنى؟  مى  نگهدارى  چطور   را 
 مى كنم در عوض كشك و پشم نصف گله را به تو 
مى دهم. وقتى كمى پايين تر آمد گفت: باالخره چوپان 
هم كه بى مزد نمى شود كشكش مال تو، پشمش مال 
من به عنوان دستمزد. وقتى باقى تنه را ُسرخورد و پايش 
به زمين رسيد نگاهى به گنبد امامزاده انداخت و گفت:مرد 
حسابى چه كشكى چه پشمى؟ما از هول خودمان يك 

غلطى كرديم. غلط زيادى كه جريمه ندارد.
نتيجه: در موقعيت حساس قول و نذرى  ندهيد!

يكى از فوايد اصلى رفيق اين است 
كه جور تالفى هايى را كه مى خواهيم 

ولى نمى توانيم سر دشمنانمان درآوريم بكشد!

وقتى يكى از درهاى خوشبختى بسته مى شود، در 
ديگرى باز مى شود، ولى اكثر ما آنقدر به در بسته خيره 

مى مانيم كه درى كه برايمان باز شده را نمى بينيم.

اى دوست قبولم كن وجانم بستان
مستم كـن  وز هر دو جهانم بستان
بـا هـر چـه دلم قـرار گيـرد بى تـو

آتش بــه مـن انـدر زن و آنـم بستـان...

مردم اشتباهات زندگى خود را 
روى هم مى ريزند و از آنها غولى 

بوجود مى آورند كه نامش تقدير است.

يادت باشد که خدا هميشه
 پشت خط هست،

پس خطوط دلت را مشغول نکن.

مصاحبه  به  مجبور  اينكه  بدون  حتى  يك شغل،  يافتن 
باشيد، به اندازه  كافى سخت است. در ادامه آنچه را كه 
براى ارائه ى مصاحبه هاى شغلى بدون استرس و موفق 

احتياج داريد، برايتان آورد ه ايم.
1- فرصت مصاحبه را بدست آوريد

سر  پشت  موفقيت  با  را  مصاحبه  بتوانيد  اينكه  از  قبل 
بگذاريد، بايد فرصت آن را بدست آوريد، بطوريكه رزومه اى 

عالى تهيه كرده و مطمئن شويد از پس آن برمى آييد.
از روش هاى رزومه نويسى كمك بگيريد و مواردى را كه 
شانس بدست آوردن شغل مورد نظرتان را از شما مى گيرد 
حذف كنيد كارتان كه تمام شد خيلى راحت آن را ارسال 
نكنيد. از هوش و ذكاوت خود استفاده كرده و رزومه را به 
دست فرد درست برسانيد. اگر مصاحبه را از دست داديد 
علتش را جويا شويد و از تجربه ى آن براى دفعات بعدى 

استفاده كنيد.
2- يك قدم جلوتر باشيد

حال فرصت يك مصاحبه را بدست آورده ايد، اما قبل از 
آلن  دهيد.  انجام  بايد  كه  دارد  زيادى وجود  كارهاى  آن 
اسكوركين مى گويد دليل اصلى شكست بيشتر افراد در 
مصاحبه عدم آمادگى است.پس هرچقدر مى توانيد درمورد 
شركت مربوطه اطالعات كسب كرده، درمورد شغل تحقيق 
كنيد و راهبردهايى پيدا كنيد تا بين ديگر مصاحبه شوندگان 

مصاحبه از  قبل  را  نوشته هايتان  مى توانيد   بدرخشيد. 
 مطالعه نماييد.

3- تاثير برخورد اول را دست كم نگيريد
مصاحبه ى شغلى از زمانيكه پا به اتاق مى گذاريد شروع 
مى شود، پس آماده باشيد. اگر الزم است نحوه ورود به اتاق 
را تمرين كنيد. اما بيشتر از همه به تاثير برخورد اول توجه 
نماييد و هركارى مى توانيد انجام دهيد تا تاثيرگذار باشيد: 
بعنوان مثال سر وقت حاضر باشيد، لباس مناسب بپوشيد، و 
از تكنيك هاى زبان بدن استفاده كنيد.فراموش نكنيد، اگر 
در برخورد اول كمى عالقه نشان دهيد بى تاثير نخواهد بود 

4- با سواالت سخت مقابله كنيد
زمانيكه داخل اتاق هستيد قسمت سخت مصاحبه شروع 
در  رايج  سواالت  درمورد  سواالت.  به  پاسخ  مى شود: 
مصاحبه مطالعه كنيد و بدنبال پاسخ به سواالت سخت تر 
باشيد مثال اينكه «بزرگترين ضعفتان چيست؟“، «تابحال 
اخراج شده ايد؟“، «در مورد مشكلى كه با يكى از همكاران 
داشته ايد صحبت كنيد؟“ و يا مبهم ترين سوال كه مى گويد 
«در مورد خودتان صحبت كنيد.“بيشتر پاسخ ها از الگوى 
خاصى پيروى مى كنند. آگاه باشيد كه چرا اين سواالت را از 

شما مى پرسند تا در راستاى انگيزه ى آنها پاسخ دهيد.
5- گاهى شما سوال بپرسيد

مصاحبه گر نبايد تنها كسى باشد كه سوال مى پرسد. اين 

فرصت شماست كه تاثير خوبى داشته باشيد، البته قبال 
درمورد شغل مورد نظر اطالعاتى بدست آوريد.

سواالتى بپرسيد كه شما را خوب جلوه داده و ثابت كند كه 
مناسب شغل هستيد. با سواالت مناسب يك قدم جلوتر 

خواهيد بود.
6- بر نقاط قوت خود تاكيد كنيد

احتماال فكر مى كنيد بايد فروتنى كرده و خاضع باشيد اما 
كار درستى نيست. تمجيد از خود، در مصاحبه هاى كارى 
الزم است. در واقع، اين تنها كارى است كه مى توانيد انجام 
دهيد تا ويژگى هاى خوبتان را نشان دهيد.اگر در جذب 
استعداد  كه  باشيد  داشته  ياد  به  نداريد،  تجربه  ديگران 

باارزش تر از تجربه است.
7- اشتباهات رايج را تكرار نكنيد

تاكنون آموختيد كه بايد چه بكنيد، اما خيلى مهم است 
كه بدانيد چه كارهايى هم نبايد انجام دهيد.حتى اشتباهات 
نادرست تكنيك هاى زبان بدن  انتقال  ساده اى همچون 
فرصت را از شما مى گيرد. پس دقت كنيد كه عدم آگاهى، 
نبايدها  نكند.درمورد  وارد  شغليتان  آينده ى  به  صدمه اى 
كنيد،  اجتناب  اضافى  جزييات  بيان  از  و  كرده   تحقيق 

على الخصوص در مورد زندگى شخصى تان
8- اشتباهتان را جبران كنيد

خوشبختانه اگر آمادگى كافى داشته باشيد، مصاحبه خوب 

پيش مى رود. اما اگر در پاسخ به سوالى خوب عمل نكرده 
 باشيد يا مرتكب اشتباه شديد ياد بگيريد چطور وضعيت
به  مصاحبه  طول  تمام  بازگردانيد.اگر  قبل  حالت  به  را 
فاجعه ى رخ داده فكر كنيد همواره بايد مصاحبه ى ديگرى 

را براى توضيح مشكالت پيش آمده درخواست نماييد.
9- پيگير باشيد

اگر بعد از مصاحبه هم پيگير باشيد به مصاحبه گران كمك 
مى كنيد شما را بخاطر آورند و رزومه ى شما را فراموش 
نكنند. پس از مصاحبه پيامى با مضمون تشكر ارسال كرده 
و ايميل كوتاهى بعد از آن بفرستيد تا از تحويل آن مطمئن 
شويد. به نحوه ى برخوردتان دقت كنيد، گاهى روش هاى 

مختلف برقرارى ارتباط ارجحيت دارد.
10- دليل استخدام نشدنتان را بپرسيد

متاسفانه هر مصاحبه اى با موفقيت مواجه نمى شود، حتى 
اگر همه چيز خوب پيش برود. اگر استخدام نشديد بهترين 
را  اين است كه دليلش  انجام دهيد  كارى كه مى توانيد 

بفهميد و در مصاحبه هاى بعدى آنرا در نظر بگيريد.
فكر كنيد كه در مصاحبه چطور مى توانستيد بهتر باشيد، با 
استفاده ى بهتر از دستور زبان يا خوددارى از تعريف بيش از 
اندازه. داليل بسيارى براى عدم انتخاب شما وجود دارد و 
تنها كارى كه از شما برمى آيد استفاده از اين تجربيات براى 

مصاحبه هاى بعدى است.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

اى کسانى که ايمان آورده  ايد، از صبر و نماز کمک بگيريد که خداوند با صابران است.
سوره بقره آيه ۱۵۳

حديث روز  

خدايا! با غرق کردن من در ناز و نعمت، مرا به پرتگاه عذاب خويش َمکشان و با باليا (گرفتارى ها) ادبم مکن.
 امام حسين (ع)

سبك زندگى

10 تكنيك براى موفقيت در مصاحبه  شغلى

افقي: 1 -كار سرسري – نامادري 
برگزيده-    – گرامي  همشيره   -2
ضد كساد 3 -الستيك رويي چرخ 
- روغن صنعتي-  دوستي 4- شكم 
ناز   - گيري  اندازه  مقياس   بند-  
بي پايان- بزرگ و مهتر قوم 5- پير 
طريق   - كوچك  خنجر   - شدن 
كوتاه  6- كاميون ارتشي-  نمونه 
 -7 نرسيده  خربزه   - شده  ساخته 
پول   - سرنگون  و  وارونه   - آينده 
از   - آبستن   - آداب   -8 هند  خرد 
پارچه  احمد شاملو 9-  معروف  آثار 
از شهرهاي    - مخلص  دريايي-  
هرمزگان10- فرياد شادي-  ظاهر 
ابراهيم  حضرت  زادگاه  چيزي-  
 - باباشمل  تكبر-   و  غرور    -11
ريختن پول به حساب 12 - ساكت 
زمان خواب-  ظاهر  بي صدا -  و 
  -13 باالپوش  نوعي   - ساختمان 
پشت سر-  الرو - شيپور 14 - برادر 
سلم و تور - هديه فرستادن - رق  
ورزشگاه گرامي-   خواهر   -  15

و  مقرراتي  بسيار   -1 عمودي: 
منضبط - گداي دوره گرد 2- روح 
اي  نقره  فلزي  مغولي-   قانون   -
براي  كه  سمي  و  نرم  نسبتا  رنگ 

به كار مي رود 3-  زدايي  اكسيژن 
همنشين هوي - قد كوتاه - آهنگ 
نظامي 4- سنتي اسالمي و از شروط 
اساسي عقد ازدواج - درياي عرب -  
نام قديم اصفهان  ازهم پاشيده -  
5- ميوه - آلونك -  خاك و غبار 
خانه  از  قسمتي  مرتبه-   بلند   -6
مهم  كوههاي  7-از  گذر  محل   -
پوست   - پيكان  بي  تير    - كشور 
دباغي نشده 8– فريزر-  مرمت - 
دشت 9- شهرهاي عرب - موش 

صحرايي - مردم قرآني 10 – دريغ 
  -11 كتان  تخم   - ابهت  از    -
ميمون آدم نما - از شهرهاي استان 
ميوه    -12 همراهي  فارس-حرف 
شايسته - عضو دونده - ياقوت 13-  
تخمك  - مفيد و موثر-  رفوزگي 
و  خوب   - سقف  چوبي  تير   -  14
همسايگي  در  كشوري   - پسنديده 
گابن و آنگوال 15 - كرايه خانه - 
شيوه موسيقي- سياهپوستان آمريكا

نسرين كارىجدول 3334                        
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هدرهاوجىژولوىژ1
وىسوماشوكولول2
لاىسعراززاون3
هردرنىتباوجه4
نهمخدلماكتهم5
كشخالسسماداش6
اىحمىوقتنىسره7
لمجتبستحمنتسر8
فارىسملكلگراى9
ىههربامانبمت10
لسوزارتقباسو11
دنمنساكاهارم12
تسكشلسوتسلاپ13
وورنهافركىاكى14

كرتت اىباكساربن15

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش آپارتمان 80 مترمربع ، دو خوابه 
واقع در پاسداران 8
09153618757

فروش پژو 206 مدل 81 ، بيمه كامل 
بدون رنگ ، بسيار تميز

09155628372

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

پوشاك 200

حمـل بـار  بـا  وانـت
09354804984

يك  دستگاه گوشى  بلك  برى 
(Black berry) مدل Z30 مفقود 

گرديده از يابنده تقاضا مى شود با اين 
شماره تماس و مژدگانى دريافت نمايد.

09351614920

فروش رستوران با موقعيت 
بسيار عالى و با چند سال سابقه فعاليت

09159634127

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد   فى: توافقى

09151603194

رهن - اجاره  آپارتمان تجارى 
168 متر زيربنا - نبش معلم 8      

32423374 - 09391324377

رهن - اجاره
 مغازه تجارى 43 متر - نبش معلم 8
32423374 - 09391324377

به تعدادى شاگرد براى كارگاه 
مبلمان  سازى  نيازمنديم. ترجيحا با سابقه  كارى

09153253793

به يك اكيپ ماهر براى اجراى استخر 
به صورت سنگ چينى و شفته سيمان 

نيازمنديم.     09155628394

به يك نفر اتوكار 
براى كار در خشكشويى نيازمنديم.

09192126735

به دو نفر نيروى برقكار براى كار
 در پروژه ايرانشهر

 نيازمنديم.
09155625441

به يك نفر براى نگهدارى سالمند با 
امكانات رفاهى و حقوق مكفى نيازمنديم. 

32251457 - 09152295831

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

همپا تنها نماينده فروش آزمون سنجش پيش و سوم در كشور با تخفيف ويژه!
آزمون سنجش سوم – 8 مرحله (5 مرحله + 3 نوبت جامع)

128000 - 89 هزار تومان
آزمون سنجش پيش –11 مرحله (5 مرحله + 6 نوبت جامع)

167000- 119 هزار تومان
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس، پالك 23

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

فروش ويژه انواع فلش
 8 گيگ 10/000 تومان
16 گيگ 18/000 تومان
رم 8 گيگ 8/000 تومان

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

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

فروش
واحد آپارتمان 3 خوابه 

معصوميه با كليه امكانات 
بسيار شيك

09156644801

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى
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اخبار ورزشى

شهرخبر:جويدن آدامس موجب تقويت عضالت جونده مي گردد، اما مصرف آن به صورت ناشتا توصيه نمي شود. بهترين زمان براي جويدن آدامس 
بعد از مصرف غذاست، چرا که بدن را فريب مي دهد که گويا غذايي وارد دستگاه گوارش شده است و در نتيجه دستگاه گوارش توليد 
شيره بيشتري مي کند و اين موضوع به هضم غذا کمک مي کند.

بهترين موقع جويدن آدامس از نظر علم پزشكى 

مصون ماندن از انواع سرطان با اين كارها

6

قبل از خواب اين ها را نخوريد 

سالمت نيوز : عالوه بر برخي عادات نادرست که 
خواب را بر چشم ها حرام مي کنند برخي مواد 

غذايي نيز هستند که باعث بي خوابي و بدخوابي 
مي شوند. مواد غذايي چرب: براي داشتن خوابي 
راحت غذاهاي چرب از نوع همبرگر، سيب زميني 
سرخ کرده، پيتزا و غيره را فراموش کنيد. اين 

مواد غذايي به زمان بيشتري براي هضم شدن 
نياز دارند و مدت زمان به خواب رفتن را به تأخير 
غذاي  شام  وعده  ها:براي  پروتئين  اندازند.  مي 
از مصرف گوشت  ويژه  به  و  کنيد  سبکي ميل 
بپرهيزيد. گوشت هاي قرمز مانند هر غذاي پر 
چرب ديگر به مدت زمان بيشتري براي هضم 

نياز دارند و همين مسئله باعث بدخوابي مي شود. 
برخي سبزيجات: سبزيجاتي مانند بروکلي، کلم، 
 گل کلم، پياز و غيره براي سالمتي فوق العاده اند 
ناهار  در وعده  را  اين سبزيجات  است  بهتر  اما 

گاز  و  معده  نفخ  ايجاد  باعث  چون  کنيد.   ميل 
 مي شود و در روند خواب اختالل ايجاد مي کند. 
خوابي  داشتن  براي  ادويه:  پر  و  تند  غذاهاي 
عميق و راحت الزم است که دماي بدن پايين 
باشد. برخي ادويه ها باعث افزايش دماي بدن 

شده و بنابراين خواب را بر هم مي زند. 

3 نشانه اوليه پاركينسون را بشناسيد

سالمانه: بيماري پارکينسون؛ اين اختالل حرکتي، 
درمان  شود،  داده  تشخيص  زود  که  هنگامي 
تواند  مي  پارکينسون  عاليم  اما  است   پذيرتر 
کامال به گونه اي متفاوت در يک فرد تا فردي 
ديگر ظاهر شود. در اينجا عاليم و نشانه هاي 

اوليه بيماري پارکينسون بيان شده است.
حالت  از  شما  دستخط  اگر  دستخط:  در  تغيير   
پيش  ناخوانا  و  ريز  سمت  به  خوانا  و   درشت 
از  يکي  تواند  مي  آن  اين صورت  در  رود،  مي 
بيماري  بروز  براي  اوليه  دهنده  هشدار  عاليم 
پارکينسون باشد. اختالل در خواب: اگر شما سابقا 
خواب آرامي داشتيد اما در حال حاضر در خواب 
تکان مي خوريد و پهلو به پهلو مي شويد، دست 
و پاي خود را تکان مي دهيد يا حتي از تختخواب 
حاکي  تواند  مي  آن  صورت  اين  در  افتيد،  مي 

تر  آهسته  باشد.  پارکينسون  بيماري  به  ابتال  از 
شدن صدا و بي روح و بي احساس شدن صورت: 
 پزشکان مي گويند آهسته تر شدن صدا يا بي روح 
و بي احساس شدن صورت، يک نشانه شايع از 
بروز بيماري پارکينسون است. همچنين ممکن 
است بعضي از بيماران مبتال به پارکينسون، بدون 

آن که متوجه شوند، آهسته تر يا بيش از حد، تند 
و سريع صحبت کنند يا دچار لکنت زبان شديد 
شوند. بيماري پارکينسون باعث اختالل حرکتي 

از جمله در عضالت صورت مي شود

اين سبزيجات را تا مى توانيد 
مصرف كنيد

 
اين که  براي  راه ها  از ساده ترين  يکي  سالمانه: 
مطمئن شويد يک رژيم غذايي متعادل داريد، پر 
کردن نيمي از بشقابتان با انواع سبزيجات است. 

سبزيجات سرشار از آب و فيبر هستند و کالري 
بسيار کمي دارند. گوجه فرنگي: سرشار از ليکوپن 
است و عامل بالقوه اي براي پيشگيري از انواع 
سرطان ها بخصوص سرطان پروستات محسوب 

آ  ويتامين هاي  بزرگ  منبع  قرمز:  مي شود.فلفل 
و سي است. هويج: منبع ويتامين آ و بتاکاروتن 
است و براي تقويت بينايي مؤثر است .تربچه: منبع 
غني از ويتامين سي است و حاوي ويتامين ب ٦، 

منيزيم، آهن، کلسيم، فوالت و پتاسيم است.

مصون ماندن از انواع سرطان 
با اين كارها

در  ساده  ظاهر  به  نکاتي  رعايت  نيوز:  سالمت 
به  ابتال  از  کامل  ايمني  سبب  مي تواند  زندگي 
مي دهد،  نشان  بررسي ها  شود.  سرطان  بيماري 
جلوگيري  چون  مواردي  رعايت  اساس  اين  بر 
به  اندام، ورزش  تناسب  افزايش وزن و حفظ  از 
ميزان کافي و مصرف مايعات مي تواند از ابتال به 
سرطان روده،  سينه،  سرطان  چون  سرطان هايي 
سرطان  کليه و سرطان لوزالمعده جلوگيري کند.

از  زياد  فيزيکي  فعاليت  دارند  اعتقاد  کارشناسان 
جمله ورزش  در زنان باعث تعادل در هورمون هاي 
بدن و جلوگيري از ابتال به سرطان سينه در آن ها 
مي شود.مصرف ميوه  و  سبزي سبب کاهش خطر 
ابتال به سرطان هايي چون دهان، گلو، مري و معده 
از  مانع  نيز مي تواند  نمک  مي شود. مصرف کم 

افزايش فشار خون و ابتال به سرطان روده شود. 

ايستگاه سالمت

حوادث

 برگزارى نخستين دوره مسابقات اسكيت 
نمايشى سرعتى در خراسان جنوبى

گفت:  جنوبي  خراسان  اسکيت  هيئت  رئيس  فارس: 
سرعتي  نمايشي  اسکيت  مسابقات  دوره  نخستين 
اظهار کرد:  زنگويي  برگزار شد. رضا  خراسان جنوبي 
شهرستان هاي  از  اسکيت کار   ٣١ مسابقات  اين  در 
اسکيت  ورزشي  فرهنگي  باشگاه  در  و طبس  بيرجند 
بيرجند آرياي مرکز استان با يکديگر به رقابت پرداختند.

نمايشي  وي تصريح کرد: مسابقات اسکيت ترکيبي، 
نونهاالن،  سني  رده هاي  در  جنوبي  خراسان  سرعتي 
و شرکت کنندگان  برگزار شد  بزرگساالن  و  نوجوانان 
با انجام حرکات زيبا و نمايشي در ميان تماشاچيان و 

عالقمندان شور و شعفي ايجاد کردند.

قهرماني تيم حراست در مسابقات 
فوتسال شركت گاز خراسان جنوبي

شركت  فوتسال  مسابقات  در  حراست  فوتسال  تيم 
يافت.  دست  قهرماني  به  جنوبي  خراسان  استان  گاز 
با  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  فوتسال  مسابقات 
شد.  برگزار  اي  دوره  صورت  به  و  تيم  چهار  حضور 
در روز سوم مسابقات، تيم حراست با شكست تمامي 
حريفان خود به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي 

بهره برداري و مهندسي دوم و سوم شدند. 

برگزارى مسابقات تنيس خاكى 
به مناسبت عيد غدير در استان

توسط  غدير  عيد  مناسبت  به  خاکي  تنيس  مسابقات 
هيئت تنيس استان خراسان جنوبي در سطح آزاد جمعه 
گذشته و با حضور ١٦ نفر به صورت تک حذفي برگزار 
شد. در پايان اين مسابقات علي ايوبي، فرشيد باراني، 
 معين کريم پور و مصطفي شمشيري به ترتيب مقام هاي 

اول تا سوم مشترک را کسب کردند.

ايران با شكست دوباره ژاپن 
در رده سوم ايستاد

مهر: تيم ملي بسکتبال ايران با غلبه بر ژاپن عنوان سوم 
بيست و هشتمين دوره مسابقات قهرماني آسيا را به خود 
اختصاص داد. تيم ملي بسکتبال ايران که در روز نخست 
مرحله گروهي اين دوره از مسابقات قاطعانه برابر ژاپن 
پيروز شده بود، در ديدار روز گذشته نيز موفق شد اين تيم 

را با نتيجه ۶۸ بر ۶۳ شکست دهد.

فوتبال ساحلى ايران در رتبه
 نخست آسيا و هفتم جهان

ايرنا: فيفا تازه ترين رده بندي تيم هاي ملي فوتبال 
ساحلي جهان در ماه سپتامبر ٢٠١٥ را اعالم کرد که 
تيم ايران همچنان در رتبه نخست آسيا و هفتم جهان 
قرار داد. در رده بندي اعالم شده از سوي فدراسيون 
جهاني، تيم هاي روسيه، پرتغال، برزيل، ايتاليا و تاهيتي 

در رتبه هاي اول تا پنجم جهان قرار دارند.

كالهبردارى 900 ميليونى
 با فروش زمين مردگان 

قدس آنالين: اعضاي باند ۹ نفره که با جعل سند زمين هاي 
کرده  کالهبرداري  تومان  ميليون   ۹۰۰ شده،  فوت  افراد 
بودند، دستگير شدند. اوايل شهريور امسال گزارش هايي در 
 دستور کار پليس آگاهي البرز قرار گرفت که نشان مي داد 
 افرادي با جعل سند، امالکي را به نام خود به ثبت رسانده اند.
ماموران يک جاعل حرفه اي که مهره کليدي باند بود را 
شناسايي و دستگير کردند. متهم اعتراف کرد چند نفري از 
اعضاي باند زمين يا امالکي را که صاحبان آن فوت شده 
 بودند، شناسايي مي کردند. بعد با سندسازي وانمود مي کردند

 که متوفي پيش از مرگ زمين را به آنها فروخته است.

سوءقصد نافرجام به خاطر انتقالى 

 قدس آنالين: نهم مهر مردي با مرکز فوريت هاي پليسي 
خبر  فردي  شدن  زخمي  از  و  گرفت  تماس  فريدونکنار 
داد. ماموران در بازرسي از خودروي به جا مانده در محل 
زخمي  مرد  داد  مي  نشان  که  آوردند  دست  به  مدارکي 
ها  بررسي  است.در  پرورش  و  آموزش  معاونان  از   يکي 
 معلوم شد چند روز قبل يکي از کارکنان اداره به دليل تخلف هايي 
از محل کارش منتقل شده است .متهم مدعي شد: به دليل برخي 
 مشکالت از اداره آموزش و پرورش اخراج شدم و گمان مي کردم 
اين اتفاق توسط معاون آموزش و پرورش رخ داده است. 
بنابراين از وي کينه به دل گرفتم و با چاقو ضربه هايي به وي 

زدم تا او را به قتل برسانم که موفق نشدم.

دستگيرى ربايندگان نوجوان
 12 ساله در كمتر از دو ساعت

با  گفت:  هرمزگان  در  بندرخمير  انتظامي  فرمانده  ايرنا: 
تالش ماموران، ربايندگان يک نوجوان پسر ١٢ ساله در 
از دو ساعت شناسايي و دستگير شدند. سرهنگ  کمتر 
ربوده  بر  مبني  خبري  دريافت  پي  در  کرد:  اظهار  رافت 
شدن پسر بچه اي ١٢ ساله از مقابل مدرسه اش، پيگيري 
موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. وي ادامه داد: با 
تحقيقات گسترده عامل اصلي اين ربايش و همدست وي 
در کمتر از دو ساعت دستگير شدند.وي افزود: آدم ربايان 
طي تماس تلفني با خانواده اين کودک يک ميليارد ريال 

پول طلب کرده بودند.

تصادفات جاده اى خراسان جنوبى 
26 كشته و زخمى برجا گذشت

فارس: فرمانده پليس راه خراسان جنوبي گفت: در طول هفته 
گذشته بر اثر تصادفات جاده اي استان پنج نفر جان خود را از 
دست دادند و ٢١ نفر مجروح شدند. حسين رضايي اظهار کرد: 
طي هفته گذشته ١٩ فقره تصادف در جاده هاي استان وقوع 
يافته است. وي با اشاره به اينکه در طي هفته گذشته سه فقره 
تصادف فوتي در معابر برون شهري استان وقوع يافته است، 
تصريح کرد: بر اثر اين تصادفات پنج نفر جان خود را از دست 
دادند. وي از اعمال قانون شدن ٨ هزار و ٣٥٨ فقره انواع 
تخلف رانندگي خبر داد و افزود: از اين ميزان ٣ هزار و ٩٠٨ 

فقره از تخلفات جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.

زمين لرزه 3,5 ريشترى 
آرين شهر خسارتى نداشت

استانداري  بحران  مديريت  مديرکل 
 ٣,٥ لرزه  زمين  گفت:  جنوبي  خراسان 
ريشتري بامداد ديروز آرين شهر خسارتي 
در  ميرجليلي  ابوالحسن  سيد  نداشت. 
لرزه  زمين  به  اشاره  با  فارس،  با  گفتگو 
ساعت  در  قاين  آرين شهر  ريشتري   ٣,٥
گذشته  روز  ثانيه   ٤٥ و  دقيقه   ٢٩ و   ٤
کيلومتر   ٩ لرزه  زمين  اين  کرد:  اظهار 
عمق داشت. وي تصريح کرد: اين زمين 

لرزه خسارتي نداشت.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  

 روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  
09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

انواع جوانه را از ما بخواهيد (ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى
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تسنيم- شهردار بيرجند با بيان اينكه تا پايان امسال 2 كيلومتر بر جاده سالمت شهرستان بيرجند افزوده مى شود، گفت: به دنبال راه اندازى 
پارك شماره 2 ويژه بانوان در بيرجند هستيم. مديح اظهار كرد: تاكنون شهردارى بيرجند در حوزه ورزش گام هاى زيادى برداشته است. وى 
افزود: اسفندماه سال گذشته براى نخستين بار 12 ميليارد ريال براى توسعه ورزش و ارتقاى مباحث فرهنگى در بيرجند در بودجه سال 94 

پيش بينى شد و امسال توانستيم باشگاه ورزشى شهردارى بيرجند را احياء كنيم و 3 كيلومتر به جاده سالمت در بيرجند اضافه كرديم.

بشرويه بيشترين ميزان كسرى 
مخازن آبى را در استان دارد

مهر- رئيس اداره آب منطقه اى شهرستان فردوس گفت: 
اينكه در شرايط  با وجود  متأسفانه شهرستان بشرويه 
بحرانى قرار دارد بيشترين ميزان تخليه چاه و كسرى 
مخازن آبى در استان را دارد. رحيمى در شوراى حفاظت 
منابع آب شهرستان بيان كرد: ميزان تخليه چاه برابر با 
118 ميليون متر مكعب و ميزان كسرى مخازن ساالنه 
بشرويه  متر مكعب در شهرستان  ميليون  با 30  برابر 
زيرزمينى  آب  منابع  بحرانى  شرايط  افزود:  وى  است. 
زنگ خطرى است براى ما تا با تالش توأم با فكر و 
انديشه همكارى و همفكرى صادقانه برنامه ريزى جدى 
در زمينه كمبود آب صورت گيرد. وى بيان كرد: باتوجه 
به تغيير شرايط جوى و اقليمى شهرستان متأسفانه ميزان 
آبى كه از سفره هاى آب زير زمينى برداشته مى شود با 
برگشت  زيرزمينى  آب  سفره هاى  به  كه  آبى  ميزان 
مى شود برابر نيست و آب ورودى بسيار كمتر است لذا 
بايد تالش كنيم تا در اين زمينه به يك تعادل نسبى 
دست يابيم. رحيمى گفت: ميزان 30 ميليون متر مكعب 
كسرى مخازن در بشرويه داشته ايم كه موظف به تأمين 
سه ميليون متر مكعب آن تا پايان سال هستيم. وى با 
اشاره به اينكه آب شرب شهرستان از منابع آب كاستى 
تأمين مى شود اظهار كرد: تأمين آب بشرويه از منابع آب 
كاستى داراى مزيتى چون كيفيت باالى آن است و البته 
اين منابع مانند چاه ها نيستند و ممكن است دچار كاهش 
و افت ناگهانى سطح آب شود. وى بيان كرد: 91 درصد 
هدر رفت آب در زمينه كشاورزى و 5 درصد در بحث 
آب شرب و 2 درصد آن در زمينه صنعت است. رحيمى 
بيان كرد: بشرويه در دراز مدت نسبت به خود شهرستان 
20 ميليمتر كاهش بارندگى داشته است و اين در حالى 
است كه كيفيت آب بشرويه ظرف چند سال اخير 700 

ميكروموس برثانيه كاهش يافته است.

همزمان با عيد غدير؛ نمايشگاه بزرگ 
خوشنويسان استان گشايش يافت

شبستان- نمايشگاه بزرگ خوشنويسان خراسان جنوبى 
و  قرآنى  مضامين  با  خوشنويسى  اثر   70 از  بيش  با 
عرفانى همزمان با عيد غدير در بيرجند گشايش يافت. 
زمزم معاون امور هنرى و سينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد خراسان جنوبى در حاشيه افتتاح اين نمايشگاه 
با اشاره به اينكه آثار به نمايش گذاشته شده در قالب 
و  كوفى  معلى،  ثلث،  نسخ،  نستعليق، شكسته،  هاى 
على  كه حضرت  آنجايى  از  افزود:  هستند،  تحريرى 
(ع) اولين كاتب و خوشنويس جهان اسالم است، اين 
نمايشگاه نيز مقرر شد كه همزمان با عيد غديرخم در 
بيرجند برپا شود. وى يادآور شد: اين نمايشگاه با هدف 
ترويج هنرخوشنويسى و اتحاد و همدلى بين هنرمندان 
از تمامى عالقمندان به  استان برپا شده است. زمزم 
اين هنر خواست از نمايشگاه بزرگ خوشنويسى كه در 
محل نگارخانه عمارت باغ تاريخى اكبريه بيرجند برپا 
شده است، بازديد كنند. يادآور مى شود، اين نمايشگاه 
شوراى  عضو  و  دبير  حيدرى  محمد  استاد  حضور  با 
ارزشيابى مدرك استادى انجمن خوشنويسان ايران و 
استاد سيده صغرى حسينى عضو شوراى عالى انجمن 

خوشنويسان كشور گشايش يافت. 

آغاز برداشت آلو بخارا 
از 200 هكتار باغ هاى خراسان جنوبى

ايسنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
اعالم كرد: برداشت آلو بخارا از 200 هكتار از باغ هاى 
خراسان جنوبى آغاز شد. ولى پور مطلق  گفت: پيش بينى 
مى شود، امسال 890 تن آلو به ارزش 18 ميليارد تومان 
افزود:  وى  شود.  برداشت  آلوبخارا  استان  باغ هاى  از 
بيشترين سطح زيركشت آلو بخارا در خراسان جنوبى 
مربوط به شهرستان هاى قاين و زيركوه است. وى اظهار 
كرد: 50درصد آلوبخاراى توليد شده در خراسان جنوبى 
به استان هاى سيستان و بلوچستان، خراسان رضوى، 
اصفهان و تهران ارسال مى شود. ولى پورمطلق تصريح 
كرد: سال گذشته در خراسان جنوبى 840 تن آلو بخارا 
برداشت شد. رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان 
جنوبى يادآور شد: برداشت آلو بخارا در خراسان جنوبى از 

اوايل مهر تا اواسط آبان انجام مى شود.

دريافت تسهيالت مهم ترين خواسته 
سرمايه گذاران در بخش گردشگرى

ايسنا- معاون گردشگرى، سرمايه گذارى و تأمين منابع 
اداره كل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى اعالم كرد: 
دريافت تسهيالت مهم ترين خواسته سرمايه گذاران است. 
عربى گفت: فرآيند انتخاب منطقه نمونه گردشگرى در 
سطح كشور با مجوز هيئت دولت و مراجع استانى به 
استان ها  از طريق مصوبات كارگروه گردشگرى  ويژه 
با حضور تمام دستگاه هاى عضو است. وى افزود: در 
انتخاب مناطق نمونه و روستاهاى هدف استان نيز تمام 
فرآيند و ضوابط ادارى رعايت شده و از طريق كارگروه 
عشايرى  و  روستايى  راهبردى  كميته  و  گردشگرى 
بحث  در  گفت:  وى  نيست.  سليقه اى  و  بوده  كشور 
سرمايه گذارى در استان در پروژه هايى مانند؛ هتل سازى 
به دليل شرايط خاص كشور، مشكل اصلى مردم منطقه 
عدم پرداخت تسهيالت است. وى افزود: سال گذشته 
صندوق توسعه ملى هيچ پرونده اى از خراسان جنوبى 
را در پرداخت تسهيالت قبول نكرده است. عربى ادامه 
داد: با اين حال با پيگيرى هاى مجدانه اداره كل ميراث 
فرهنگى استان، 30 ميليارد تومان از استان معرفى شده، 
به سازمان مركزى رفته و به بانك هاى عامل معرفى 
شده ولى متأسفانه بانك هاى عامل پرداخت نكرده اند. 
وى افزود: در 6 ماهه اول سال تسهيالت به استان تعلق 
نگرفته كه با مذاكرات و پيگيرى هاى استاندار اميد است 

در 6 ماهه دوم صورت گيرد.

جلسه شوراى پژوهشى دانشگاه بيرجندراه اندازى دومين پارك بانوان در بيرجند در دستور كار قرار گرفته است
 در حوزه پژوهش و فناورى برگزار شد

گروه خبر- در حاشيه جلسه شوراى پژوهشى دانشگاه 
كه با حضور اعضاى شورا در محل سالن جلسات حوزه 
رياست دانشگاه برگزار شد، دكتر خليل خليل رئيس 
دانشگاه بيرجند گفت: با مغتنم شمردن فرصت ها و 
ارتقا  را  دانشگاه  توان جايگاه  از سيستم مى  شناخت 
بخشيد. رئيس دانشگاه بيرجند ضمن تبريك آغاز سال 
تأسيس  سالگرد  چهلمين  به  ورود  و  جديد  تحصيلى 
دانشگاه، چهل سالگى را سن پختگى و تكامل دانست 
و  پژوهشى  هاى  فعاليت  در  را  پختگى  اين  نشانه  و 
هرم اعضاى هيئت علمى و وضع كنونى دانشگاه ذكر 
كرد. در اين جلسه دكتر ناصر ولى پور مطلق به عنوان 
بيرجند  دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  و  كارآفرينى  مدير 
فتحى  محمدحسن  دكتر  خدمات  از  و  شد  معرفى 
قدردانى شد. در  اين پست   نسرى در مدت تصدى 
در  فيروزآبادى  مهدى  محمد  دكتر  خدمات  از  ادامه 
مسئوليت  و  شد  قدردانى  ودجا  مقيم  نماينده  سمت 
جديد نمايندگى مقيم ودجا در دانشگاه بيرجند به دكتر 
همچنين  شد.  سپرده  سيدكاشى  محمدحسين  سيد 
دكتر حسين نويدى نيا به عنوان مسئول دفتر همكارى 
هاى علمى و بين المللى دانشگاه و دكتر رضا سرحدى 
شوراى  دبير  و  مركزى  آزمايشگاه  رئيس  عنوان  به 
شدند. معرفى  دانشگاه  هاى  آزمايشگاه   راهبردى 

اجراي 201 كيلومتر شبكه تغذيه و خطوط 
انتقال گاز در استان  طى 6 ماه

 201 سالجاري،  نخست  ماهه  در شش  خبر-  گروه 
توسط  گاز  انتقال  خطوط  و  تغذيه  شبكه  كيلومتر 
استان  سطح  در  جنوبي  خراسان  استان  گاز  شركت 
اجرا شده است. فرشيد دشتي، مديرعامل با بيان اين 
مطلب گفت: از 201 كيلومتر شبكه و خط انتقال گاز 
اجرا شده، 39  كيلومتر در بخش اجراي خط انتقال 
بوده  روستايي  و  تغذيه شهري  كيلومتر خط  و 162 
اجرا  استان  در  ريال  ميليارد  اعتبار 436  با  است كه 
شده است. وي همچنين از نصب 2600 علمك گاز 
خبر  سالجاري  اول  ماهه  شش  در  استان  سطح  در 
داد و افزود: قريب به  6 هزار مشترك به مشتركين 
شايان  افزوده شدند.  زماني  بازه  اين  در  گاز  شركت 
ذكر است كه در حال حاضر16 شهر و 115 روستاي 
 24 و  شهري  جمعيت  درصد   87 بر  مشتمل  استان 
از نعمت گاز طبيعي  درصد جمعيت روستايي استان 
گاز  انتقال  خط  سه  اجراي  و  باشند  مي  برخوردار 
و  زهان  اسفدن–  آباد–  حاجي  قهستان،   – اسديه 
شهرهاي  به  گازرساني  عمليات  و  آباد  عشق  شهر 
اسديه، قهستان، عشق آباد، حاجي آباد، اسفدن و43 

روستاي استان در دست اجرا مي باشد.

افتتاح پروژه محوطه سازى منطقه 
نمونه گردشگرى بوذرجمهر قاينى

حضور  با  گردشگرى،  هفته  مناسبت  به  خبر-  گروه 
فرماندارى  ريزى  برنامه  و  عمرانى  معاون  امينى 
قاينات، عربى معاون گردشگرى، سرمايه  شهرستان 
گذارى و تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگى استان، 
ميراث  اداره  رئيس  عباسى  مركزى،  بخشدار  بيكى 
فرهنگى قاين، تعدادى از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
قاين و جمعى از مسئوالن پروژه محوطه سازى منطقه 
نمونه گردشگرى بوذرجمهر قاينى افتتاح شد. عباسى 
مراسم  اين  در  قاينات  فرهنگى  ميراث  اداره  رئيس 
ضمن خيرمقدم و تبريك هفته گردشگرى به معرفى 
آثار شاخص، ظرفيت ها و پتانسيل هاى گردشگرى 
شهرستان پرداخت. عربى معاون گردشگرى، سرمايه 
گذارى و تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگى استان 
نيز گفت: منطقه نمونه گردشگرى بوذرجمهر قاينى 
بيشترين حجم  استان  بين ده منطقه گردشگرى  در 
ريالى درجذب اعتبارات ملى را داشته است. وى افزود: 
گذارى،  جدول  شامل  مذكور  طرح  عمليات  شرح 
سنگفرش، اجراى سكوى استراحت، احداث آالچيق، 
پاركى بوده  نما، راه دسترسى و خريد تجهيزات  آب 
است. وى بيان كرد: اين محوطه سازى با هزينه اى 
بالغ بر 4492 ميليون ريال انجام شده است. الزم به 
ذكر است: در پايان از دو نفر از پيمانكاران اين طرح 
گردشگرى  منطقه  سازى  محوطه  پروژه  و  قدردانى 

بوذرجمهر قاينى افتتاح شد.

برگزارى همايش تجليل از سادات درميان 

از  تجليل  مراسم  واليت  و  امامت  دهه  مناسبت  به 
سادات شهرستان درميان در روز عيد غدير در محل 
حسينيه روستاى سيدان برگزار شد. به گزارش روابط 
اين  قهستان  رجايى  حوزه شهيد  تبليغات  و  عمومى 
السالم  و حجت  با حضور سادات شهرستان  مراسم 
نوفرستى مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه سپاه انصار 

الرضا(ع) برگزار شد. 

95 روستاى بيرجند
 با تانكر سيار آبرسانى مى شود

ايسنا- رئيس اداره بهره بردارى امور آب و فاضالب 
تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  بيرجند  روستايى 
مى شود.  آبرسانى  تانكر  با  بيرجند  روستاى   95
مردم  نماينده  ده گردشى  مراسم  در  محمودآبادى 
گفت:  شهرستان  اين  روستاهاى  برخى  از  بيرجند 
بيرجند  روستاهاى  مشكالت  مهم ترين  از  يكى 
با  فزود:  وى  است.  آب  موضوع  جنوبى  خراسان  و 
كمبود  و  زندگى  ساله   17 خشكسالى هاى  به  توجه 
با مشكالتى مواجه  را  آب زندگى مردم در روستاها 
آبرسانى  براى  آبفار  شركت  راستا  اين  در  كه  كرده 
انجام  زيادى  تالش  روستاها  در  مردم  به  تانكر  با 
براى  تاكنون  كرد:  اظهار  محمودآبادى  است.  داده 
تومان  ميليارد   2 بيرجند  روستاى   95 به  آبرسانى 
بدهى  استان  روستاهاى  در  تانكر  با  آبرسانى  براى 
داريم. وى خاطرنشان كرد: براى آبرسانى به روستاها 
قرار  كار  دستور  در  را  آبرسانى  مجتمع هاى  احداث 
 داديم كه در صورت تأمين اين روستاها تحت پوشش 

شبكه آبرسانى قرار مى گيرد.ا

تقويت زيرساخت هاى گردشگرى يكى از راه هاى رونق اقتصادى است

در صبحگاه مشترك نيروهاى مسلح  مطرح شد:

آرامش و اعتماد در جامعه با حركت در راستاى بيانات رهبرى محقق مى شود
اينكه در  آرامش و اعتماد در جامعه ميسر نمى شود مگر 
راستاى بيانات فرمانده كل قوا كه شعار امسال را «همدلى 
و همزبانى دولت و مردم» ناميدند همه در كنار هم باشيم. 
به گزارش ايكنا، استاندار روز  گذشته در صبحگاه مشترك 
انتظامى  نيروى  هفته  مناسبت  به  كه  مسلح  نيروهاى 
برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: امروز خراسان جنوبى 
امن ترين مرز را دارد و اين به بركت هوشيارى، آمادگى، 
تعهد و اخالص همه نيروهاى مسلح و امنيتى و مسئوالن 

قضايى استان است.
خدمتگزار با قدردانى از رشادت ها و خدمات و حضور ارزنده 
نيروى انتظامى و مرزبانى در همه عرصه ها، بيان كرد: اين 
و  اسالمى  نظام  ارزش هاى  حفظ  براى  اعتقاد  با  نيروها 
براى  را  آرامش  فضاى  تا  مى كنند  تالش  مردم  جايگاه 
معيشت، رفاه و اعتماد و باور جامعه ايجاد كنند. وى با بيان 
اينكه كوچكترين رفتار خارج از قانون در استان از طريق 
مسئوالن مربوطه و نيروى انتظامى با هوشمندى و تدبير 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد، تأكيد كرد: قطعًا با متخلفان در 
هر جايگاهى برخورد مى شود. وى، ارزشمندترين سرمايه 
جامعه را مردم دانست و تصريح كرد: نيروى انتظامى در 
عزيزترين  كه  دارد  سروكار  مردمى  با  مختلف  حوزه هاى 
تقديم  مقدس  دفاع  سال   8 دوران  در  را  خود  فرزندان 
انقالب اسالمى كردند و هم اكنون نيز با همه داشته هاى 
خود در كنار دولت و نيروى انتظامى هستند، بنابراين بايد 
روز  هر  مردمى  ارزشمند  سرمايه هاى  اين  كنيم  تالش 

اعتمادشان افزايش يابد.
شوراى  مجلس  انتخابات  برگزارى  به  اشاره  با  استاندار 
شد:  يادآور  امسال،  پايان  در  رهبرى  خبرگان  و  اسالمى 
نيروى  وظيفه  و  قانون  دقيق  اجراى  مسئوالن،  وظيفه 
برگزارى  براى  جامعه  امنيت  و  آرامش  تأمين  انتظامى 

مردم  آراى  اينكه  بر  تأكيد  با  خدمتگزار  است.  انتخابات 
ارزشمندترين جايگاه را براى نظام اسالمى دارد، بيان كرد: 
بايد با ايجاد آرامش و امنيت در جامعه اين فرصت براى 
مردم فراهم شود تا در كمال آرامش به ارزيابى كانديداها 
در  ندارد  حق  كسى  و  كنند  انتخاب  خودشان  و  بپردازند 

انتخاب مردم دخالت كند. 
خدمتگزار با اشاره به بى مديريتى آل سعود در مراسم حج 
باختگان  جان  خانواده هاى  به  تسليت  ضمن  و  امسال 
فاجعه منا، يادآور شد: اگر مأموران عربستان به درستى به 

وظيفه خود عمل مى كردند اين اتفاق نمى افتاد.

وجود 1167 حافظ قرآن 
در نيروى انتظامى خراسان جنوبى

فرمانده نيروى انتظامى خراسان جنوبى نيز گفت: در حال 
نيروى  نفر حافظ قرآن كريم در  حاضر يك هزار و 167 
انتظامى از يك جز تا 30 جز در خدمت به مردم صحنه 

معنوى  و  نورانى  بيشتر  قرآن  به  توسل  با  را  مأموريت ها 
سال  از  مأموريت ها  اجراى  افزود:  واعظى  خليل  مى كنند. 
گذشته تاكنون با همكارى و هماهنگى همه دستگاه هاى 
براى  الزم  زمينه هاى  همه  و  بوده  بهبود  به  رو  اجرايى 
مأموريت هاى طاقت فرسا در استان پهناور خراسان جنوبى 
به نحو شايسته آماده است. وى با بيان اينكه نيروى انتظامى 
خراسان جنوبى در راستاى سالمت ادارى كه مورد تأكيد 
فرماندهى كل قوا بوده توانسته رتبه برتر كشور را كسب 
كند، اظهار كرد: براى تحقق اقتصاد مقاومتى با تالش همه 

جانبه و طرح هاى مختلف توانسته ايم هزينه هاى فرماندهى 
دهيم.  كاهش  توجه اى  قابل  ميزان  به  را  استان  انتظامى 
وى گفت: آنچه باعث شادى و نشاط همكاران و نيروهاى 
مسلح در انجام مأموريت هاى سخت و طاقت فرسا مى شود 
با  خوشبختانه  كه  است  استان  شريف  مردم  رضايتمندى 
همكارى دستگاه هاى اجرايى استان در حد مطلوبى رضايت 

مردم كسب شده است. 

واعظى با اشاره به عملكرد نيروى انتظامى خراسان جنوبى 
طى يك سال گذشته، عنوان كرد: در اين مدت بيش از 4 
هزار نفر به مراكز مددكارى و مشاوره پليس مراجعه كردند 
كه بيش از 89 درصد آنان مصالحه كرده اند. وى ادامه داد: 
در يك سال گذشته بيش از 136 هزار نفر به سامانه پليس 
110 تماس گرفته اند كه خواسته هاى آنان پاسخ داده شده 
است. وى يادآور شد: يك هزار و 832 نفر از همكاران و 
خانواده نيروى انتظامى در انواع فعاليت هاى قرآنى شركت 
استان جزء  انتظامى  فرماندهى  پياپى  دو سال  در  و  دارند 

سازمان هاى بر تر در توجه و حفظ قرآن بوده است.

شهادت در راه خدا 
و ارزش هاى اسالمى را افتخار مى دانيم

با  ما  جامعه  گفت:  مراسم  اين  در  هم  بيرجند  جمعه  امام 
فرهنگ عظيم اسالمى و قرآن نبايد راه دشمنان و استكبار 
را ادامه دهد و امروز مرگ را آغاز تولد ابدى مى دانيم و به 
شهادت در راه خدا و ارزش هاى اسالمى افتخار مى كنيم. 
حجت االسالم على رضايى اظهار كرد: بايد جامعه هوشيار و 
آگاه باشد و حقايق و مصلحت خود را بداند چرا كه اگر جامعه 
جاهل باشد با ظواهر و كارهاى سطحى فريب مى خورد. وى 
با بيان اينكه بايد جامعه را هوشمندانه به جلو هدايت كرد، 
گفت: مقام معظم رهبرى با بيانات هوشمندانه خود در برابر 
استكبار مى ايستد و نيروى انتظامى ما در جامعه سكوالرم 
نيست كه نسبت به سرنوشت جامعه بى تفاوت باشد. وى 
با بيان اينكه نيروى انتظامى بايد با هرگونه فسق و ابتذال 
مبارزه كند تا جامعه پاك و سالم باشد، متذكر شد: جامعه ما 
با فرهنگ عظيم اسالمى و قرآن نبايد راه دشمنان و استكبار 
را ادامه دهد و امروز مرگ را آغاز تولد ابدى مى دانيم و به 

شهادت در راه خدا و ارزش هاى اسالمى افتخار مى كنيم.

در  گذشته  روز  جنوبى  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
ديدار معاون مجلس، حقوقى و استان ها سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور گفت: امروزه 
راه هاى  از مهمترين  يكى  عنوان  به  صنعت گردشگرى 
كسب درآمد در بسيارى از كشورهاى دنيا مورد توجه قرار 
پتانسيل هايى كه در  به  توجه  با  دارد و خراسان جنوبى 
اين زمينه دارد بايد از اين ظرفيت به بهترين نحو ممكن 
دستى  صنايع  هاى  ظرفيت  به  خدمتگزار،  كند.  استفاده 
در  داد:  ادامه  و  اشاره كرد  و گردشگرى خراسان جنوبى 
بخش صنايع دستى اين استان در زمينه پارچه بافى و قالى 
بافى داراى توانمندى ها و ظرفيت هاى بسيار خوبى است 
كه بايد از سوى مسئوالن امر مورد حمايت قرار گرفته و 
تقويت شود. وى پرداختن به صنايع دستى و گردشگرى 
را يكى از راه هاى برون رفت از معضل اشتغال دانست و 
تصريح كرد: مى توان با كمترين سرمايه گذارى در اين 
ايجاد  زمينه  در  را خصوصًا  بردارى  بهره  بيشترين  زمينه 

اشتغال و رونق اقتصادى به انجام رساند. 
خدمتگزار به سابقه علمى و فرهنگى اين استان اشاره كرد 
و ادامه داد: وجود مدرسه شوكتيه به عنوان سومين مدرسه 
علوم جديد در بيرجند نشان دهنده توجه جدى مردم اين 

نيز ريشه هاى علمى و  استان به كسب علم و دانش و 
فرهنگى در اين استان است. 

وجود كوير به عنوان يك ثروت گم شده 
در استان بايد مورد توجه مسئوالن امر قرار گيرد

ميراث  سازمان  ها  استان  و  حقوقى  مجلس،  معاون 

در  نيز  كشور  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 

در  مناسب  هاى  استان  از  را  جنوبى  خراسان  ديدار،  اين 
و  برشمرد  تاريخى  نيز  و  گردشگرى  مراكز  وجود   زمينه 
خاطر نشان ساخت: سازمان ميراث فرهنگى نقش مهمى 
در زمينه اشتغال و افزايش ثروت ملى و ديپلماسى مردمى 

بر عهده دارد.
اسدا... درويش اميرى، با بيان اينكه اين سازمان در حال 

قرار  حاضر مورد توجه و عنايت ويژه مسئوالن كشورى 

از  كه  كلى  هاى  سياست  بندهاى  از  بند  دو  گفت:  دارد، 
توسعه  ششم  برنامه  زمينه  در  انقالب  رهبرمعظم  سوى 
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور ابالغ شده است به 

سازمان ميراث فرهنگى مرتبط است.
وى توسعه زيرساخت هاى صنعت گردشگرى و 5 برابر 
از اين بندها دانست و  شدن گردشگران خارجى را يكى 
تصريح كرد: تقويت صنايع دستى و افزايش صادرات اين 
محصوالت و نيز حفظ آثار و ابنيه تاريخى از ديگر مواردى 
است كه در اين زمينه مورد توجه و تأكيد ويژه رهبر معظم 

انقالب قرار گرفته است. 
وى با بيان اينكه 60 محصول در زمينه صنايع دستى در 
عنوان  به  كوير  وجود  گفت:  دارد،  وجود  جنوبى  خراسان 
يك ثروت گم شده در اين استان مى بايست بيش از پيش 

مورد توجه مسئوالن و دست اندركاران امر قرار گيرد.
وى ثبت جهانى قنات بلده در فردوس و گناباد و نيز ثبت 
جهانى كوير لوت در استان هاى خراسان جنوبى و كرمان 
را از جمله برنامه هاى سازمان ميراث فرهنگى در استان 
دانست و تصريح كرد: اميداست هرچه سريع تر اين مهم 
به انجام برسد تا شاهد معرفى بيش از پيش استان و جذب 

گردشگران خارجى در خراسان جنوبى باشيم.

90 درصد سالن هاى ورزش روستايى خراسان جنوبى بال استفاده مانده است
در  گفت:  جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
حال حاضر 90 درصد سالن هاى ورزشى ساخته شده در 
روستا ها بال استفاده بوده كه حتى براى نگهدارى از آن 
در  مقدم  عزيززاده  بهرام  مهر،  گزارش  به  داريم.  مشكل 
مشكالت  حل  كرد:  اظهار  استان  ورزش  عالى  شوراى 
جوانان از توان يك دستگاه خارج است و نياز به همكارى 
باشد  افزايى  هم  اين  اگر  دارد  اجرايى  دستگاه هاى  همه 
بالغ  اينكه  بيان  با  وى  مى شود.  حل  مشكالت  از  خيلى 
ورزشى  فضاى  توسعه  به  نياز  استان  آبادى  هزار  سه  بر 
بيان كرد: در سال قبل 25 خانه ورزش روستايى  دارند، 

بالغ  در استان تجهيز شدند. به گفته وى در حال حاضر 
بر 190 خانه ورزش روستايى در استان داريم كه هر خانه 
با ميز پينگ پنگ، دارت و... تجهيز شده است. وى راه 
اندازى سالن هاى ورزشى در روستا ها را نيازمند اعتبار باال 
عنوان كرد و گفت: در بعضى از روستا ها كه فضا در اختيار 

ما گذاشته شده، آن را تجهيز كرده ايم.

تكميل پروژه ورزشى نيمه تمام استان 
نيازمند 54 ميليارد اعتبار

تمام  نيمه  ورزشى  پروژه   56 وجود  از  مقدم  عزيززاده 

بالغ  پروژه ها  اين  تكميل  افزود:  و  داد  خبر  استان   در 
بر 54 ميليارد اعتبار نياز دارد كه عمر متوسط آنها به پنج 
ورزشى  سالن  وجود  نبود  از  انتقاد  با  وى  مى رسد.  سال 
حال  در  كرد:  بيان  استان،  شهرستان هاى  در  استاندارد 
ميزبان  بتوانيم  كه  نداريم  ورزشى  خوابگاه  هيچ  حاضر 

برنامه هاى ملى در استان باشيم. 

برگزارى ششمين جشنواره پارالمپيك در استان

دبير هيئت ورزش معلولين خراسان جنوبى نيز در اين شورا 
از برگزارى ششمين جشنواره پارالمپيك در استان خبر داد 
هفته  در  ورزشكار   350 حضور  با  جشنواره  اين  گفت:  و 
پاراالمپيك برگزار مى شود. عزيزى با بيان اينكه از 18 تا 
24 مهرماه به عنوان هفته پارالمپيك نامگذارى شده است، 
استعداديابى،  براى  مناسبى  فرصت  هفته  اين  كرد:  بيان 
ترويج نشاط و شادابى جامعه، جلب نظر خانواده و باورسازى 

خانواده و مسئوالن به استعدادهاى معلوالن است.
با  هم  استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  كل  مدير 
اينكه در حال حاضر حضور زنان در برنامه هاى  از  انتقاد 
فرهنگى و ورزشى دستگاه ها بسيار كم رنگ است، گفت: 
هم اكنون برنامه هاى ورزشى فقط براى مردان است كه 

نياز است بانوان نيز در اين برنامه ها ديده شوند.

زمينه استفاده اقشار
 از اماكن ورزشى دستگاه هاى اجرايى فراهم شود

بالاستفاده  ورزشى  اماكن  براى  گفت:  نيز  استاندار 
كه  شود  تعريف  كارى  و  ساز  بايد  اجرايى  دستگاه هاى 
فرصت بهره مندى مطلوب براى همه اقشار فراهم شود.

خصوص  به  ورزش  به  بايد  همه  كرد:  اظهار  خدمتگزار 
جامعه  در  شادابى  و  نشاط  تا  كنيم  كمك  جوانان  براى 
همه  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  وى  شود.  ايجاد 
دستگاه ها با مشكل كمبود اعتبار روبرو هستند، بيان كرد: 
با وجود اين كمبود اعتبارات حتى اگر 100 درصد اعتبارات 
اعتبار  كمبود  درصد   30 بازهم  يابد  تخصيص  دستگاه ها 
در  بالاستفاده  ورزشى  سالن هاى  به  اشاره  با  وى  داريم. 
روستا ها، بيان كرد: اگر فضاهاى ورزشى بالاستفاده اى در 
روستا ها وجود دارد ديگر نبايد اجازه داد كه دستگاه هاى 
ديگر در اين حوزه هزينه كنند و بايد از امكانات موجود 
بر  تأكيد  با  استاندار خراسان جنوبى  كنند.  بهينه  استفاده 
اين تحرك  از  بيشتر  بايد  و جوانان  وزارت ورزش  اينكه 
انجام دهد، عنوان كرد: با وجود اينكه دو بار از وزير ورزش 
و جوانان براى حضور در استان دعوت كرده ايم اما هنوز 

شاهد حضور ايشان در استان نبوده ايم.

تالش  و  پيگيرى  تمام  گفت:  كشور  كل  دادستان 
در  كه  است  اين  دولت  و  دادستانى  در  ما  دوستان 

موضوع مؤسسه ميزان حقى از مردم ضايع نشود.
رئيسى   ابراهيم  سيد  ا...  آيت  شبستان،  گزارش  به 
اظهار  ميزان  مؤسسه  پرونده  وضعيت  آخرين  درباره 
كرد: كميته اى در دولت تعيين شده با مسئوليت وزير 

كشور كه جلسات بسيار فشرده براى پيگيرى اين مهم 
داشته و دارند. وى گفت: اقداماتى در شوراى پول و 
اعتبار با حضور رئيس بانك مركزى گرفته شده و همه 
در تالش هستند كه هر چه زودتر با آنچه كه تصويب 
با تملك كردن مالكيت  بتواند  بانك صادرات  كردند، 

آن پاسخگوى مردم باشد.

جنوبى  خراسان  استان  نماينده  رئيسى  ا...   آيت 
در مجلس خبرگان رهبرى تأكيد كرد: كسى كه در 
كه  هستند  مردم  ندارد،  تقصيرى  هيچ  موضوع  اين 
نبايد آسيب ببينند و اين نگرانى مردم را بايد با همه 
وجود درك كرد و تالش بشود كه هرچه زودتر اين 

نگرانى رفع شود.

تالش مى كنيم تا در موضوع مؤسسه ميزان حقى از مردم ضايع نشود
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اهم برنامه هاى پيشنهادى
1- ايجاد هسته مشاوره اى تلفيقى از اعضاى جوان و افراد با سابقه به منظور 

افزايش مشاركت و ايده پردازى
 2- ايجاد فضاى مشاركت و روحيه جمعى در بين اعضا با رعايت مساوات و برابرى 

در كليه زمينه ها
3- استفاده از پتانسيل مديران ارشد و اجرايى عضو سازمان در راستاى اعتالى 

جايگاه  مهندسان
4- شفاف سازى فعاليت ها و عملكرد هيئت مديره جهت رفع ابهامات و سوءتفاهمات

5- ارتقاى كيفيت امكانات رفاهى براى كليه مهندسين عضو نظام
6- احيا و ارتقاى نظام تشويق مهندسين فعال و كارآمد

و ...

جناب آقاى مهندس ابوالحسن عرفى نيا
درگذشت دايى بزرگوارتان شادروان حاج محمد عرفى را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم رحمت الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبر جميل آرزومنديم.

مديرعامل و هيئت مديره صنايع توليدى درنماى شرق

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

 شادروان سكينه اسدپور
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز

 امروز يكشنبه  94/7/12 ساعت 8 الى 9 صبح از محل غسالخانه بيرجند برگزار مى شود.

خانواده هاى: سالخورده ، مختارى ، اسدپور

پذيراى دوستان عزيز در فضايى گرم 
و بسيار آرام و دلنشين مى باشد

با سرويس دهى چاى و عصرانه و شام

خيابان پانزده خرداد
 حدفاصل مدرس و پاسداران
 نبش خيابان عمارت
 باغ رستوران سارونه

سيد محمدرضا  فاطمى

با بيش از 25 سال نظارت بر پروژه هاى ملى
رياست دو  دوره نظام مهندسى ساختمان 

 به مدت 4 سال
كارشناس ماده 27 نظام مهندسى ساختمان

كانديـداى پنجميـن دوره

 هيئـت مديـره
 سازمان نظام مهندسى ساختمان










