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كوير اصلى ترين پتانسيل 
گردشگرى خراسان جنوبى

ساخت مسكن با يارانه نقدى

درباره  اجتماعى  رفاه  و  كار   ، تعاون  وزير  ربيعى، 
مسكن  الف،گفت:  با  گفتگو  در  اجتماعى  مسكن 
اجتماعى را در جلساتى با معاون مسكن وزارت راه 
پيگيرى مى كنيم و مقرر شده از محل هدفمندى 

يارانه ها بخشى از اين پول صرف مسكن شود.

وام مسكن براى بازنشستگان 

اعتصامى، معاون سازمان تأمين اجتماعى با اشاره 
كل  يارانه  مبلغ  به   ماهانه  سازمان  اين  اينكه  به 
كشور مستمرى پرداخت مى كند، گفت: وام مسكن 
بازنشستگان تأمين اجتماعى در حال بررسى است و 

تا 2 ماه آينده جزئيات پرداخت آن اعالم مى شود. 

 حذف 2 ميليون نفر  از يارانه بگيران

اعالم  با  فارس،  با  تعاون، در گفتگو  وزير  ربيعى 
يارانه  از  نفر  هزار   100 و  ميليون   2 حذف  خبر 
گفت:  امسال  پايان  تا  روند  اين  ادامه  و  بگيران 
براى افزايش مشموالن سبد كاال منتظر اعتبارات 

هدفمندى يارانه هستيم. 

اعالم نتايج آزمون آموزش و پرورش 

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و 
پرورش، زمان اعالم نتايج آزمون استخدامى آموزش 
و پرورش را اواخر مهرماه سال جارى اعالم كرد. 
بطحايى در گفتگو با فارس، افزود: احكام استخدامى 

اين دسته از افراد از مهر 95 صادر خواهد شد.

قربانى : ليست كردن مصوبات
 مهم نيست ، عمل به وعده ها و 
اجرايى شدن پروژه ها مهم است

 خراسان جنوبى استانى محروم است، بارها گفته ام كه اين استان به 
مديرانى نياز دارد كه بتوانند شاخص هاى توسعه منطقه را ...
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امروز ؛ پيكر 4 تن 
از جانباختگان حادثه منا 

 در بيرجند تشييع مى شود 
7

نامه هشدارآميز 4 وزير به روحانى ؛ تصميم ضرب االجل بگيريد
صفحه 2

صفحه 7

ارگ كاله فرنگى 
به ميراث فرهنگى 

واگذار شد
صفحه 7

جناب آقاى مهدى حاجى پور
درگذشت پدر بزرگوارتان حاج على حاجى پور 

در فاجعه دردناك منا ما را سخت اندوهگين ساخت، ولى در برابر تقدير 
حضرت پروردگار چاره اى جز تسليم و رضا نيست. اين ماتم جانگداز را 

خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده 
و براى آن مهاجر الى ا... علو درجات را طلب مى نمايم.

دكتر  معاضدى

درمانگــاه  

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

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

 مدير امور منابع آب شهرستان بيرجند
 تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون تان را از خداوند منان خواستاريم

 از زحمات جناب آقاى مهندس رضايى در دوران تصديشان صميمانه تشكر و قدردانى مى نماييم.

شركت حفارى آبارساز- نمايندگى انحصارى پمپيران و موتوژن در خراسان جنوبى

«هوالباقى»
به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان 

حاج  غالمرضا نصرالهى
جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/7/13 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر

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

خانواده هاى: نصرالهى ، خشنود و ساير بستگان

هرگز ياد تو از لوح دل و جان نرود

چهار سال است كه نگاه مهربان عزيزترين مان 

مرحوم محمد حسن خزاعى
را در خيال خويش مى جوييم تا هميشه به يادت خواهيم بود. 

روحش شاد

همسر و فرزندان

ضمن تشكر و سپاس از همه دوستان ، آشنايان و بزرگوارانى كه در 

مراسم تشييع و تدفين و سوم پدر عزيزمان مرحوم مغفور شادروان 

كرباليى غالمرضا حكمتى فر
 شركت فرمودند 

 مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزيز امروز دوشنبه 94/7/13 از ساعت 
3 الى 4 بعدازظهر در محل مسجد باقرالعلوم (ع) برگزار مى شود 

تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان مى باشد.

خانواده حكمتى فر و ساير بستگان

آگهى مزايده فروش امالك مازاد بانك سپه
شرح در صفحه  2

هفته گردشگرى بر تالشگران اين عرصه گرامى باد

هتل كوهستان بيرجند
در فضايى دلنشين و كوهستانى 
همچون گذشته با افتخار پذيراى 
گردشگران و ميهمان هاى عزيز
 از سراسر كشور و دنيا مى باشد

دوست و همكار گرامى

 جناب آقاى مهدى حاجى پور
درگذشت پدر بزرگوارتان حاج على حاجى پور

 در حادثه تلخ منا صبر الهى را مى طلبد ، لذا آرزومنديم كه وسعت 
صبرتان به اندازه درياى اين غم سترگ نيز باشد

و از درگاه خداوند سبحان براى آن مهاجر الى ا... غفران و رحمت الهى 
مسئلت مى نماييم.

پرستاران درمانگاه شركت كويرتاير
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امروز ١٣ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢١ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٥ اکتبر ٢٠١٥

 انتقال حضرت امام خميني(ره) از تركيه به عراق 
(١٣٤٤ ش).

از  خميني»(ره)  «امام  حضرت  تاريخي  هجرت 
عراق به پاريس (١٣٥٧ ش).

به شهر خرمشهر  بعثي  متجاوزان  حمله سنگين 
(١٣٥٩ ش).

روز نيروي انتظامي.
المعارف  دائرة  اولين  مؤلف  ديِدرو»  تولد «دنيس 

جهان (١٧١٣م).
روز بين  المللي معلم. 

تقويم مناسبت هاى  روز

 معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از صدور پرونده الكترونيك سالمت دهان و دندان براى 7 ميليون دانش 
آموز مقطع ابتدايى خبر داد. به گزارش ايرنا، سيارى گفت: قرار است شناسنامه الكترونيك سالمت دهان و دندان براى دانش آموزان 
ايجاد شود كه در آن معاينات دهان و دندان به همراه وارنيش فلورايدتراپى براى همه دانش آموزان ابتدايى انجام خواهد شد.

شناسنامه سالمت دهان و دندان براى 7 ميليون دانش آموز ابتدايى صادر مى شود

جوايز 135 و 670 هزار تومانى براى باسواد شدن
دولت  گفت:  سوادآموزى  نهضت  سازمان  رئيس 
رايگان  خدمات  بر  عالوه  است  گرفته  تصميم 
سوادآموزى، هر فردى كه باسواد شود به حسابش 
مبلغ 135 هزار تومان واريز شود و عالوه بر آن 
اگر فردى در خانواده خود باسواد شود در سال 1394 مى توانيم 670 
هزار تومان به حساب آن فرد واريز كنيم كه اين عدد براى سال آينده 
با 15 درصد رشد مواجه خواهد شد. على باقرزاده در گفتگو با فارس، 
غربى،  آذربايجان  كردستان،  بلوچستان،  و  سيستان  استان هاى  افزود: 
كرمان، خراسان جنوبى و لرستان در فهرست مناطق كمتر توسعه يافته 

هستند و وضعيت سواد آنها رضايت بخش نيست.

اكثرحذف شدگان يارانه مشكلى با حذف نداشتند
يارانه  كه  كسانى  درصد   20 گفت:  تعاون،  وزير 
آنها حذف شده به موضوع حذف اعتراض داشتند 
وجود  سامانه  در  كه  اطالعاتى  با  درصد   80 اما 
دريافت  ليست  از  حذف  به  اعتراضى  داشت، 
علت  آنكه  بيان  با  ربيعى  ايرنا،  گزارش  به  نداشتند.  يارانه  كنندگان 
اكنون  هم  كه  بود  اطالعاتى  پايگاه  نبود  دليل  به  افراد  حذف  كندى 
اين اطالعات به سامان شده است، ادامه داد: به سامان كردن اطالعات 
بدون هزينه بوده زيرا از منابع اطالعاتى30 پايگاه براى انجام اين كار 
بهره گيرى شده است. وى ابراز اميدوارى كرد بتوانيم با حمايت مجلس 

به سقف قانونى درخصوص حذف شدگان از يارانه برسيم.

تمديد مهلت پرداخت جريمه مشموالن غايب
انتظامى  نيروى  جانشين سازمان وظيفه عمومى 
براى  شده  تعيين  مبالغ  پرداخت  مهلت  گفت: 
عمومى  وظيفه  خدمت  جريمه  طرح  متقاضيان 
ايرنا، سردار  تا 20 مهرماه تمديد شد.به گزارش 
كريمى افزود: با توجه به اينكه تعداد قابل توجهى از متقاضيان استفاده 
مبالغ  پرداخت  به  موفق  غايب  مشموالن  جريمه  طرح  تسهيالت  از 
جريمه مشخص شده، نشده اند به لحاظ ارائه خدمات مضاعف در طول 
مهرماه   20 تا  اين طرح  مشموالن  جريمه  پرداخت  مهلت  ناجا،  هفته 
جارى تمديد شد. وى تاكيد كرد: مشموالنى كه تا تاريخ مذكور وضعيت 

خدمتى خود را مشخص نكنند مشمول غايب محسوب مى شوند. 

وزراى اقتصاد، صنعت، كار و دفاع در نامه اى مشترك به رئيس 
جمهور با انتقاد از برخى تصميمات و سياست هاى ناهماهنگ 
دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب االجل اقتصادى 

گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد. 
به گزارش جهان، در نامه مشترك على طيب نيا، محمدرضا 
نعمت زاده، على ربيعى و حسين دهقان، به حسن روحانى 
رئيس جمهور آمده است: «همانطور كه مستحضريد از دى 
ماه 1392 تاكنون بازار سرمايه متاثر از تحوالت و متغيرهاى 
كالن بين المللى و داخلى از جمله كاهش بهاى نفت و 
كاالى اساسى از جمله فلزات و همچنين تحريم ها و برخى 
تصميمات و سياست هاى ناهماهنگ دستگاه ها در داخل 
كشور شاهد افتى كم سابقه گرديده است به نحوى كه از 
دى ماه سال 1392 تاكنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار 
بر اساس شاخص قيمت 42 درصد كاهش يافته و به لحاظ 
افت ارزش، بازار كاهشى معادل 180 هزار ميليارد تومان 
را شاهد است. (ارزش بازار از 511 هزار ميليارد تومان در 
دى ماه 1392 امروز به عدد 330 هزار ميليارد تومان رسيده 
است) و امروز در پى دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته 
اى ملت ايران و در عين وجود پى آمدهاى مثبت اقتصادى 
فراوان آن ابهاماتى نيز در بازار ايجاد شده كه بايد سريعا 

واكنش نشان داد.»
در اين نامه آمده است: «براساس پيش بينى هاى بودجه 
اى شركت ها كه در بازار سرمايه موجود است و واقعيت هاى 
موجود در عمليات صنايع مختلف بورسى در برهه كنونى اگر 
به صورت ضرب االجل و براساس قواعد حاكم در شرايط 
بحران اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مى رود كه اين ركود 
تبديل به بحران و آنگاه بى اعتمادى شود كه براى زدودن 

آثار آن شايد مدت ها وقت الزم باشد.»
در ادامه نامه مشترك چهار وزير كابينه يازدهم به رئيس 

جمهور، عوامل اصلى افت بازار سرمايه كشور مورد اشاره 
قرار گرفته و به شرح ذيل آمده است: 

1) افزايش قيمت دالر مبادله اى از 2799 تومان در پايان 
معادل  افزايشى  اكنون  تومان، هم  به 2996  سال 1393 
تمام  بهاى  افزايش  ازاى هر دالر موجب  به  تومان   200
شده محصوالت در داخل كشور شده است كه در پيش 
بينى شركت ها ملحوظ نيست و در آينده آثار آن در تعديل 
نقش  به  توجه  با   (2 آمد.   خواهد  شركت ها  سودآورى 
بانك ها و موسسات اعتبارى در هدايت جريان هاى نقدى 
و ايجاد تحرك در صنايع، توجه به ارقام و اطالعات مالى 
اين گروه اهميت ويژه اى دارد. مزيد استحضار حضرتعالى 
سود تقسيمى اين گروه از 6700 ميليارد تومان سال قبل 
به 1900 ميليارد تومان در سال 93 رسيده است و با توجه 
مركزى جهت  بانك  الزامات  و  بانك ها  عمليات  روند  به 
مناسبى  بهبود  بازار  آتى  سال  تا 5  ذخاير  كسرى  جبران 
در اين حوزه را پيش بينى نمى نمايد. 3) در بعد عوامل 
داخلى كاهش ارزش بازار شركت هاى فعال در بازار سرمايه، 
مى توان به نبود تقاضاى كافى براى محصوالت، مشكل 
حاكم بر فعاليت هاى اقتصادى و افزايش انباشت موجودى 
و حسابهاى دريافتنى صنايع مختلف اشاره نمود. به عنوان 
نمونه در صنعت خودرو صورت هاى مالى زيان انباشته اى 
در  اين  و  نشان مى دهد  را  تومان  ميليارد  معادل 4.200 
حالى است كه به دليل بحران نقدينگى، صنعت مزبور در 
معرض توقف است و موجودى انبار محصول خودروسازان 
به متجاوز از 100.000 خودرو كف كارخانه رسيده است.  
وضعيت مشابهى در صنعت فوالد، صنعت مس، مسكن، 
سيمان، كاشى و سراميك و معدنى ها به عينه مشهود است. 
در صنعت پتروشيمى كه بيش از 35 درصد از ارزش بازار 
سرمايه را تشكيل مى دهد، سياست هاى نامعلوم تعيين نرخ 

خوراك گاز و همچنين افزايش قيمت دالر مبادله اى كه 
موجب افزايش بهاى تمام شده آنها شده است، به ركود اين 
بخش دامن مى زند، همچنين كنترل قيمت محصوالت 
توليدى بعضى از شركت هاى بورسى مانع از تعديل متناسب 
درآمدها و هزينه ها گرديده است. 4) دستاوردهاى بزرگ 
هسته اى اگر چه موقعيت بسيار ممتازى براى كشور شده 
است و پيامدهاى اقتصادى مثبت فراوانى در آتى به همراه 
خواهد داشت ليكن كاهش تقاضا در بازار به دليل انتظار در 
كاهش قيمت كاالها مشهود است. ضمن اينكه توقع در 
بازار سرمايه ورود رقباى جديد خارجى براى شركت هاى 
با چالش  را  اين نكته خود صنايع داخلى  بورسى است و 
مواجه نموده و مى بايست براى آن سياست شفافى اتخاذ و 
اعالم گردد. 5) برخى از نمادهاى معامالتى شركت ها هم 
اكنون در بازار سرمايه بسته است. از جمله اين نهادها، فوالد 
مباركه، فوالد خوزستان، پااليشگاه بندرعباس، پااليشگاه 
الوان، پااليشگاه شيراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن 
گل گهر، بانك پارسارگاد، بانك پارسيان، بانك سرمايه و 
بانك ايران زمين است كه پيش بينى مى شود بازگشايى 
نمادهاى مزبور ظرف يك هفته آتى بين 1000 تا 1500 

واحد شاخصهاى بورس را كاهش دهد. 6) نگاهى به اعداد 
و ارقام محقق شده طبق صورت هاى مالى 93 نسبت به 
92 و پيش بينى شركت ها براى سال 94 نشان مى دهد: 
ماليات ابزارى شركت ها در سال 93 نسبت به 92 از 4252 
ميليارد تومان با 37 درصد كاهش به 2682 ميليارد تومان 
رسيده است. تسهيالت مالى در سه ماهه اول 94 نسبت 
به سال 92 از مبلغ 40633 ميليارد تومان با افزايش 17 
درصد به مبلغ 47362 ميليارد تومان رسيده ولى هزينه مالى 
شركت ها در سال 1392 مبلغ 6.600 ميليارد تومان بوده 
است در حالى كه اين عدد در سال 1393 به 8.100 ميليارد 
تومان رسيده است كه اين افزايش نشان دهنده افزايش نرخ 
سود تسهيالت اعطايى در سال 1393 مى باشد. قابل توجه 
اينكه بخشى از افزايش رقم تسهيالت به ميزان هزينه مالى 
پرداخت شده شركت مى باشد اين در حالى است كه مانده 
تسهيالت نظام بانكى متجاوز از 700.000 ميليارد تومان و 
سهم شركت هاى معظم بورسى از اين رقم كمتر از 7 درصد 
مى باشد.» نامه مشترك وزراى اقتصاد، صنعت، كار و دفاع 
به رئيس جمهور در نيمه دوم شهريورماه نوشته شده و هنوز 

از پاسخ حسن روحانى به اين نامه خبرى در دست نيست.

نامه هشدار آميز4 وزير به روحانى؛ تصميم ضرب االجل بگيريد

بروجردى : شوراى عالى امنيت ملى 
برجام را تصويب كرده است 

مجلس  علنى  صحن  در  بروجردى  عالءالدين 
اقدام  فوريتى  دو  طرح  دهنده  پيشنهاد  عنوان  به 
متناسب و متقابل دولت ايران در اجراى برجام گفت 
كه شوراى عالى امنيت ملى برجام را تصويب كرده 
ارائه شده دولت  بر اساس طرح   : است. وى گفت 
در چهارچوب مصوبات شوراى عالى امنيت ملى در 
صورتى مى تواند به شكل داوطلبانه برجام را اجرا 
كند كه به موارد ديده شده در اين طرح عمل كند.

 نامه تيم اقتصادى دولت دهم به رئيسى 
يك  ارسال  با  دهم  دولت  اقتصادى  تيم  اعضاى 
كشور،  كل  دادستان  به  خطاب  مشترك  نامه 
خواستار اطالع رسانى شفاف دستگاه قضايى درباره 
مناسبات مالى شركت اميرمنصور آريا و آقاى بابك 
زنجانى يا هر گروه ديگرى از اين قبيل با اعضاى 
دولتهاى مختلف شدند. اين نامه را آقايان حسينى، 
معاون  مرادى  و  وزرا  غضنفرى،  و  قاسمى   نيكزاد، 
كل  رئيس  بهمنى  و  جمهور  رئيس  ريزى  برنامه 

سابق بانك مركزى امضا كرده اند.

توكلى : امروز بين «بد» و «بدتر» انتخاب 
مى كنيم، نه بين «خوب» و «بد» 

نماينده تهران در مجلس در خصوص طرح برجام 
انتخاب  «بد»  و  «خوب»  بين  ما  امروز   : گفت 
نمى كنيم، بلكه بين «بد» و «بدتر» انتخاب مى كنيم 
و عاقل آن كسى است كه اين دو را تشخيص دهد 
و بين بد و بدتر دست به انتخاب بزند. توكلى  اظهار 
كرد: اگر اين تالش را به سرانجام نرسانيم؛ ضررش 
وجود  با  طرح  اين  كه  است  چيزى  آن  از  بيش 

ايراداتى كه دارد، اجرا شود.

آزمون بزرگ ظريف پس از امضاى برجام

در  اش  شخصى  صفحه  در  ابطحى  على  محمد 
اينستاگرام نوشت: «وزارت خارجه كه در حل برجام 
نشان داد قدرت استيفاي حقوق ملت را دارد، در آستانه 
آزمون بزرگ ديگري است كه بايد تالش كند كميته 
پذيرفته شود.  از سوي محافل جهاني  ياب  حقيقت 

شايد بر داغ فاجعه منا مرهمي اندك پيدا شود.»

تذكر و بحث الريجانى و رسايى

در جريان رسيدگى به وضعيت طرح برجام در مجلس 
 رسايى نماينده تهران در تذكرى به الريجانى گفت : 
بايد  كه  است  شده  آقا  دفتر  به  منتسب  موضوعاتى 
اين صحبت  به  واكنش  در  پيگيرى شود. الريجانى 
رسايى گفت: ما چيزى را به رهبرى منتسب نكرديم 
در اين رابطه شما و مجلس بايد تصميم گيرى كنيد 
و ربطى به رهبرى ندارد. وى افزود: تماس از دفتر آقا 
بوده و حتى آيت ا... مكارم نيز نامه نوشتند و خودتان هم 

ديديد. همه منتظرند كه شما تصميم بگيريد. 

موافقت نمايندگان با يك فوريت طرح 
 اقدام متناسب و متقابل دولت در برجام 

نمايندگان در نشست علنى مجلس شوراى اسالمى، 
متناسب  اقدام  فوريتى  دو  طرح  بررسى  جريان  در 
و متقابل دولت جمهورى اسالمى ايران در اجراى 
كردند. موافقت  طرح  اين  فوريت  يك  با  برجام 
گفتنى است نمايندگان با يك فوريت طرح مذكور با 
168رأى موافق، 57 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع از 

مجموع 247 نماينده حاضر موافقت كردند.

وزير خارجه عربستان: اعتراض ايران به 
ماجراى منا مبتنى بر تبعيض نژاديست! 

وزير خارجه عربستان در سخنانى تامل برانگيز گفت : 
ما اتهامات ايران درباره حادثه ازدحام در منا و تالش 
تهران براى سياسى كردن اين حادثه را رد مى كنيم. 
هدف ايران از اين اقدام، دستيابى به اهداف سياسى 
بر  مبتنى  نفع سياست هاى  به  نهايت  در  است كه 
تبعيض نژادى و دامن زدن به اختالفات طايفه اى 
بين مردم منطقه است. ايرانيها تالش مى كنند از اين 
فاجعه با اهداف سياسى استفاده كنند. ما اين مسئله 
عربستان هيچ  الجبير گفت:  عادل  كنيم.  رد مى  را 
كوتاهى در تالش و اختصاص پول براى خدمت به 

 حجاج بيت ا... الحرام نداشته است.
 ادعاى مضحك العربيه عليه سپاه 

 در حالى كه انتقادات كشورهاى اسالمى به بى كفايتى 
رژيم آل سعود در اداره مراسم حج و حادثه رخداده 
در  العربيه  شبكه  است،  افزايش  حال  در  منا  در 
اقدامى تأمل برانگيز به نقل از يك ديپلمات سابق و 
خارج نشين ايران مدعى شد 6 نفر از افسران سپاه 

پاسداران انقالب اسالمى عامل فاجعه منا بودند.

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

با عرض تبريك عيد سعيد غدير خم و تشكر از عموم مردم واليتمدار و شهيد پرور شهرستان بيرجند كه با حضور گسترده خود همراه با قائم مقام نماينده ولى فقيه 
در استان و امام جمعه محترم شهرستان بيرجند حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى دكتر رضايى صحنه هاى با شكوهى را در همايش پياده روى خانوادگى 

آدينه 16 به نمايش گذاشتند. بدين وسيله اسامى خواهران و برادران كه در اين همايش به قيد قرعه برنده شده اند به شرح ذيل اعالم مى گردد:

شمارهنوع هديهنام و نام خانوادگىرديف
211291كمك هزينه عتبات عاليات---1
205083كمك هزينه مشهد مقدس---2
205227كمك هزينه مشهد مقدس---3

شماره برندگان دوچرخه: 206020- 211840-211409-206156-211327-205696-205698-206372-205348-206350 - 205172-211386 
206400 -205734-211494-205949-211068-205070-211906-205859-211602

شمارهنوع هديه شماره     نوع هديه 

كارت هديه  
250/000 ريالى 

10 فقره

 205321-205380-206360
 211480-205235-206623

211960-205693-205232-211164

كارت هديه
 500/000 ريالى

 20 فقره

 205923-205095-205762-205667-206359-205596-205398
 211944-205863-211415-206348-205340-205367-205022

205606-211422-205341-206388-205252-206099
205351-205720-205063-20511-211280-21140-205443-211406-211181-205159-205403-205891-205364-205115 چادر 20 فقره

206096-206365-205345-205858-211029-211347

211179-205276-205432-206375-205953-205473-211460-205349-205154-205265-206385 حواله خريد لوازم ورزشى
205539-206369-205268-205397-205250-205534-211541-205385-205284

205275-206094-211422-205374-211412-206347-205277-206327-205569-205384كارت هديه 200/000 ريالى 10 فقره
206130-206019-205429-206115-205722-206106-205371-211305-205822-205446كيف پالتويى

آخرين مهلت مراجعه برندگان عزيز از چهارشنبه 94/7/15 لغايت 94/7/30 به آدرس مطهرى 14 - دفتر قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و ستاد نماز جمعه 
شهرستان بيرجند مى باشد.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (رهنى)
ششدانگ يك باب منزل واقع در سربيشه بلوار شهيد الهيار جابرى پالك 50 ، داراى شماره پالك ثبتى 1064 فرعى 
از 779 فرعى و 780 فرعى از 28 اصلى بخش شش بيرجند شهرستان سربيشه ملكى آقاى على اكبر حاجى پور فرزند 

محمد دارنده شناسنامه شماره سه صادره از بيرجند و شماره ملى 0653056461 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 2855 صفحه 577 دفتر 
جلد 26- امالك بيرجند صادر و تسليم گرديده محدود به حدود اربعه ذيل به شرح پرنده ثبتى: شماال به طول 10 متر درب و ديواريست به 
كوچه شرقا به طول 30 متر ديوار به ديوار پالك 1066 فرعى جنوبا به طول 10 متر ديوار به ديوار پالك 1065 فرعى غربا به طول 30 متر 
ديوار به ديوار پالك  1062 فرعى (فاقد حقوق ارتفاقى) كه ششدانگ مورد وثيقه به موجب سند رهنى شماره 113607- 89/11/6 دفتر 
شانزده بيرجند در قبال مبلغ 338/285/653 ريال به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول موضوع بدهى آقاى محمد كلنگى خواه سربيشه 
فرزند حبيب در رهن موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان (بانك مهر اقتصاد فعلى) مديريت شعب خراسان جنوبى قرار گرفته است. چون 
مديون و راهن مذكور ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراين بانك به استناد ماده 34 اصالحى قانون ثبت از 
دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه عليه متعهد و راهن را نموده كه پرونده اى تحت كالسه 930080 نزد شعبه اجراى 
اداره ثبت اسناد بيرجند در اين خصوص تشكيل شده است. پس از ابالغ اجرائيه و انقضاى 10 روز مهلت مقرر قانونى حسب تقاضاى بانك 
بستانكار و پس از رسيدگى به اعتراض واصله ، مورد وثيقه مذكور با عرصه اى به مساحت 300 مترمربع كه به صورت يك باب منزل مى 
باشد شامل 212 مترمربع اعيان در يك طبقه همكف ، نوع بنا ديوار باربر آجرى با سقف ضربى و با نماى آجر داراى يك امتياز آب و يك 
اشتراك برق به مبلغ 780/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته است و بنا به درخواست بانك بستانكار در روز يكشنبه مورخ 94/8/10 از 
ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد مزايده حضورى و نقدى و از 
مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد شد. مورد مزايده برابر نامه شماره م/6/31/38/4859- 94/6/28 
مرتهن فاقد بيمه نامه رسمى مى باشد و مانده طلب بستانكار راجع به سند رهنى فوق تا مورخ 94/6/25 مبلغ 164/800/000 ريال بابت اصل 
تسهيالت و مبلغ 59/314/450 ريال بابت خسارت تاخير تاديه اعالم شده است كه به استناد تبصره ذيل ماده 4- آيين نامه اجرا از تاريخ صدور 
اجرائيه به بعد خسارت تاخير بر طبق نرخ قرارداد توسط واحد اجراى اسناد رسمى محاسبه خواهد شد. هزينه هاى راجع به نقل و انتقال ملك 
كه مبلغ آن فعال مشخص نمى باشد بر عهده برنده مزايده و هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40 – آيين نامه اجرا وصول خواهد شد. هرگاه 
متعهدين تا قبل از تنظيم و امضاى صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت و يا توديع بدهى خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد و 

چنانچه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل گردد مزايده روز بعد از تعطيل در همان مكان و ساعت برگزار خواهد شد.

                                              تاريخ انتشار: 94/7/13         غالمرضا دادى- مسئول اجراى اسناد رسمى بيرجند

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

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

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  -  نودهى فاطمى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

آگهى مزايده شماره 5/94    
 نام مزايده گذار: بانك سپه     

   موضوع مزايده: فروش امالك مازاد بانك سپه

نحوه فروشتوضيحاتآدرسقيمت پايه (ريال)اعيانعرصهنوع كاربرىشماره پالك ثبتىرديف

قطعات 172 الى 179 1
101861961صنعتىاز بلوك صنايع فلزى

ماشين آالت 
630/000/000

كارخانه 7/020/000/000

شهرك صنعتى قاين 
شركت ابتكار قاين

محل طرح واگذارى شركت 
شهرك هاى صنعتى داراى سند 

ششدانگ نمى باشد

20%  نقد
 الباقى 36 

قسط  متوالى

عالقه مندان به شركت در مزايده مى توانند پس از نشر آگهى براى دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب 460/10000 به نام 
بستانكاران اين بانك نزد يكى از شعب بانك سپه در سراسر كشور بابت شركت در مزايده به مديريت شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان طالقانى- دايره 

پشتيبانى و خدمات مراجعه نمايند.
الف: مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا آخر وقت ادارى شنبه 94/7/25

ب: مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر تا آخر وقت ادارى سه شنبه 94/8/5
ج: كليه اموال و امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسد

بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات- مديريت خراسان جنوبىبراى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 32387125-056 تماس حاصل فرماييد.

دفتر قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 13 مهر 1394* شماره 3335
درباره  3 شهر  شوراى  و  ترافيك  شوراى  لطفاً 

هاى   خيابان  هاى  راه  چهار  بازگشايى 
پاسداران، معلم، غفارى در امتداد خيابان خيام 
كاهش  باعث  اينكار  كه  چرا  كرده  گيرى  تصميم 
ترافيك خيابان 15خرداد و خيابان هاى مذكور شده و 

كاهش مصرف بنزين و آلودگى هوا مى شود.
915...357
پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس  قائمى  دكتر  سالم. 
سالمت  نظام  طرح  اجراى  براى  كه  شما  بيرجند 
در  نياز  مورد  امكانات  نمودن  فراهم  همچنين  و 
مى  و  نموده  زيادى  تالش  استان  هاى  بيمارستان 
نماييد استدعا داريم در ايام تعطيل حداقل يك 
مردم  جوابگوى  اطفال  متخصص  پزشك 
باشد تا دغدغه مردم در مداواى مريض شان 

كمتر شود. متشكرم.
915...184
و  تدبير  دولت  تخريب  براى  استان  مسولين  برخى 
اميد عوارض سنگين بر مردم وضع مى كنند حواس 

بزرگان هست كه دولت اينگونه خراب نشود !
936 ... 734
هم  باز  بده؛  خير  بهت  خدا  نژاد  احمدى  دكتر 
شما كه الاقل بعد از دوران رئيس جمهوريت باز هم 

به فكر مردم مظلوم و مستضعف جامعه هستى.
915...385
سالم آوا جان. جالبه براى خريد امتياز آب در مهرشهر 
از خريدار تعهد ميگيرن آب كم فشار خواهد بود حق 
هيچ اعتراضى ندارى. اينجا هم به اهالى مهرشهر 

بى مهرى شد. مسؤل عزيز رسيدگى بفرما...
915...099
كه  جوانان  و  ورزش  كل  مدير  مطلب  خصوص  در 
فرمودن 90 درصد اماكن ورزشى بالاستفاده هستن در 
روستاها حال بفرماين اين فرمايش يعنى چى يعنى پول 
بيت المال را هدر داديم و بدون كار كارشناسى و بدون 
فكر سالن زديم و چقدر براى تجهيز آنها هزينه كرديم 
كه خدا داند چقدر به بيت المال ضربه زديم و بعد مهمتر 
از آن نگهدارى آن اماكن هست كه اماكن داخل شهر در 
حال نابودى است چه برسد به روستاها كه نظارت كمتر 
است در ضمن خود اين بزرگواران چكار مى كردن و چرا 
جلوى آن را نگرفتن و كدام ارگان كار نظارت را بر اين 
پروژه ها را انجام داده واقعاً مطلب تلخى بود و واقعاً به 
فكر فرو رفتم از همه نهادهاى نظارتى تقاضا داريم 

كه واقعاً به اين موارد رسيدگى كنند
915...720

روانسازى  درباره  داريم  تقاضا  ترافيك  از شوراى 
باعث  درست  تصميمات  با  شهر  ترافيك 
و  مردم  ذهاب  و  اياب  مسير  شدن  نزديكتر 

كاهش مصرف بنزين آنان شوند.
915...357

است،  استانى محروم  زاده -  خراسان جنوبى  * حسين 
بارها گفته ام كه اين استان به مديرانى نياز دارد كه بتوانند 
شاخص هاى توسعه منطقه را ارتقا بخشيده و استان را به 

لحاظ توسعه يافتگى به حد متوسط كشورى برسانند.
نماينده سابق شهرستان قاين در مجلس ضمن بيان اين 
مطلب با اشاره به اينكه خراسان جنوبى به لحاظ طبيعى 
مواجه  از جمله خشكسالى هاى مستمر  با مشكالتى  نيز 
است، افزود: اين مشكالت و كمبودها بايد به نحوى توسط 
دولت جبران شود تا مردم حداقل در تأمين مايحتاج زندگى 

با سختى و مشقت روبرو نباشند.

وظيفه دولت درباره مشكالت 
و محروميت هاى استان مشخص است

حجت االسالم قربانى با تأكيد بر اين نكته كه مشكالت 
اساسى استان در موضوع آمايش سرزمين مى تواند مرتفع 
گردد، ادامه داد: مشكل آب و موراد ديگر قابل جبران است. 
كشاورزى تا حدود زيادى با تغيير روش آبيارى رونق مى 
 گيرد. وظيفه دولت درباره اين مشكالت و محروميت ها
روشن  و مشخص است و دولت بايد به وظايفش عمل 

كند و مديريت ها در اين راستا بسيار مؤثر است. 
وى با بيان اينكه اين مشكالت از زمان تأسيس استان وجود 
افزود:  نيست،  قبل  هاى  دوره  و  دوره  اين  بحث  و  داشته 
با اين حال اگر بخواهيم دوره فعلى را با قبلى ها مقايسه 
كنيم احساس خواهيم كرد كه تنزل داشته ايم نه ترقى. اگر 
مديرانى رفته اند در بسيارى از موارد آدم هاى ضعيف ترى 
جايگزين شده اند و متأسفانه اين روند ادامه داشته و به نظر 
من رسانه هاى استان هم در اين باره ايفاى نقش نكردند و 
عملكرد رسانه اى در سطح استان هاى ديگر در اين استان 

نديديم و اين نكته اساسى است.

مقايسه وضع خراسان جنوبى با استان هاى همطراز 
نشان دهنده عدم تحقق وعده هاى مسئوالن است

قابل  سهم  كارشناسى  قربانى،  االسالم  حجت  گفته  به 
توجهى در رسيدن به خواسته ها و مطالبات دارد و اينكه 
به  صحيح  هاى  شاخص  و  آمارها  اساس  بر  ما  مديران 
واقعى  جايگاه  به  استان  كه  بقبوالنند  كشورى  مسئوالن 
نرسيده، خيلى مهم است و چنانچه اين موضوع در بدنه 
حق  احقاق  در  حتمًا  شود  مطرح  ها  دستگاه  كارشناسى 
امر  اين  بود و  افزايش سهم استان مؤثر خواهد  استان و 
و  و جسارت  باشند  كارشناسان خوبى  ما  مديران  چنانچه 

شهامت داشته باشند، محقق مى شود.
مسئوالن  به  نگاه  با  كه  مديرى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
بود،  نخواهد  موفق  بزند  را  خود  حرف  نتواند  باال  رده 
همطراز  هاى  استان  با  استان  مقايسه  با  كرد:   اظهار 
اين  براى  كه  هرآنچه  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  توان  مى 
استان وعده داده شده هم آنطور كه بايد محقق نگرديده 
و  باشد  به حوزه كارى خود مسلط  بايد  لذا مدير  و  است 
جسارت و شهامت الزم را داشته باشد و از به خطر افتادن 
موقعيت و پستش نترسد و به وظايف خود به درستى عمل 

كند و حداكثرش اين است كه او را برمى دارند.

ليست كردن مصوبات مهم نيست عمل به وعده ها 
و اجرايى شدن پروژه ها مهم است

اينكه  بيان  با  مجلس  در  قاين  شهرستان  سابق  نماينده 
مصوبات خوبى در استان سال هاست كه روى زمين مانده، 

گفت: در سفر هيئت دولت قبل به استان در حضور رحيمى 
كه  كجاست  مصوبات  و  ها  وعده  اعتبار  كه  كردم  بحث 
مسئوالن استان گفتند مصوبات پول دارد اما محقق نشد. 

دقيقًا مشخص  اعتبار  تأمين  محل  بايد  مصوبه  هر  براى 
باشد. ليست كردن مصوبات مهم نيست بلكه آنچه اهميت 
دارد عمل به وعده ها و اجرايى شدن پروژه هاست. درباره 
انبار بزرگ فرآورده هاى نفتى استان قرار بود لوله نفت از 
كرمان كشيده شود و من در همان زمان گفتم مشكل پيدا 

مى كند زيرا وقتى به استان گازرسانى شد ديگر لوله نفت 
نمى كشند و لذا اين پروژه سال هاست بالتكليف مانده 
است. چنانچه اين اعتبار در پروژه ديگرى هزينه مى شد 

مؤثرتر بود. اين پروژه مربوط به قبل است اما بحث ما قبل 
و حال نيست و من در همان زمان هم معترض بودم.

تأثير موضع گيرى خواص و رسانه ها در به حاشيه 
كشانده شدن نيروهاى بومى در استان

استان  در  برندسازى  ضرورت  بر  قربانى  االسالم  حجت 
تأكيد كرد و در ادامه گفت: متأسفانه در استان بين برخى 
افراد توافقى نانوشته وجود دارد كه بر اساس آن مديران 
بايد غيربومى باشند و دليل آن را نيز وجود اختالف در بين 
بين شهرستان ها عنوان مى كنند. بر طبق اين تفكر غلط 
قاينى بومى شناخته نمى شود، بيرجندى را بومى نمى دانند، 
نهبندانى را به عنوان بومى قبول ندارند ... و لذا عمًال از 
نيروهاى غيربومى استفاده مى شود و از هر شهرستانى كه 
 نيروى بومى بر سر كار مى آيد عده اى معترض مى شوند.

اين مسايل و مشكالت به خود ما برمى گردد و به نحوه 
برخورد و موضع گيرى خواص مربوط مى شود و برخى 
دوره  در  زنند.  مى  دامن  مسايل  اين  به  هم  ها  رسانه 
كه  گرفت  باال  قدرى  به  ها  بحث  اين  هم  ما  نمايندگى 

آقاى ابراهيمى مصاحبه كرد و من هم جواب دادم و ...

مديرانى موفقند كه به طور مرتب 
و حتى با بحث و دعوا پيگير مطالبات باشند

وى با اشاره به اينكه در حوزه فرهنگ حرف هاى زيادى 
براى گفتن دارم، اظهار كرد: وقتى مسئوالن فرهنگى ما با 
وظيفه خود آشنا نيستند ومبانى فرهنگى را نمى شناسند و 
شجاعت پيگيرى ندارند و ديگران هم حمايت نمى كنند، 
كارى از پيش نمى رود. به گفته وى مدير بايد توانايى بيان 

مشكالت و قدرت پيگيرى داشته باشد. 
با بحث و دعوا  مديرانى موفق هستند كه مرتب و حتى 
پيگير مطالبات مى شوند به استانداران و وزرا و معاونين 
پيله مى كنند و اعتبار مى گيرند. اما متأسفانه برخى دل 
نمى سوزانند و همانند طفلى هستند كه به هنگام گرسنگى 

گريه نمى كند و لذا كسى هم به او شير نمى دهد.

ايسنا- مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: از ابتداى امسال بيش از 67 تن فرآورده غيربهداشتى در استان ضبط و معدوم شد. رفيعى پور افزود: 
كارشناسان دامپزشكى با تشكيل اكيپ هاى سيار صبح و بعد از ظهر با انجام 7 هزار و 820 مورد بازرسى از مراكز عرضه تعداد 490 مورد تخلف 
بهداشتى ثبت كردند كه بر اين اساس با متخلفين برخورد قانونى شد. وى خاطرنشان كرد: در برخى موارد محموله هاى مشكوك توقيف و پس از 

نمونه گيرى براى انجام آزمايشات الزم به آزمايشگاه  مركزى فرستاده  شد كه در اين حوزه بيش از 132 مورد نمونه گيرى صورت گرفت.

معدوم سازى 67 تن فرآورده خام دامى غيربهداشتي در استان

   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

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى- ايتاليايى- اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى هاى تابعه      تاريخ انتشار: 94/7/13

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم" شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى هاى 
تابعه يكشنبه 94/7/26 ساعت 13/30 در محل سالن اجتماعات فرماندارى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود جهت 
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا متقاضيان عضويت در سمت هيئت 
مديره و بازرس مى توانند تقاضاى كتبى خود را حداكثر از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت يك هفته به آدرس خيابان مطهرى - جنب 

استاندارى خراسان جنوبى دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه: استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1392-1393- طرح و تصويب بودجه 
پيشنهادى در سال مالى 1394- تعيين مبلغى براى بازپرداخت اعضاى مستعفى- تعيين پاداش هيئت مديره- تعيين حق الزحمه بازرس 

انتخاب هيئت مديره اصلى و اعضاى على البدل به مدت 3 سال - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت  يك سال مالى
هيئت مديره
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

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

تعمير انواع لوازم گازسوز خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين

 توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود

طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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داربست مهـدى 
   نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 قابل توجه كليه مسئولين محترم دستگاه هاى دولتى
 و خصوصى ، مجتمع هاى مسكونى ، تجارى و صنعتى

در راستاى ارتقاى ظرفيت و توان ناجا در پيشگيرى از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامى، حفاظتى و مراقبتى 
در زمينه حفاظت از اماكن و تاسيسات خصوصى و دولتى فاقد طبقه بندى حفاظتى از قبيل محالت، مجتمع 
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تهيه كننده سريال «معماى شاه» از پخش قطعى اين مجموعه تاريخى خبر داد. على لدنى در گفت وگو با ايسنا اعالم كرد: 
گروه توليد «معماى شاه» همچنان در شهرك سينمايى غزالى مشغول تصويربردارى هستند كه فكر مى كنم طى شش الى 
هفت ماه آينده كار به طور كلى به پايان برسد. «معماى شاه» قرار است از 15 آبان ماه از شبكه اول به روى آنتن برود.

زمان قطعى پخش «معماى شاه» مناسبت ها

4
كه  هنرمندان»  «با  گزارشات  سلسله  ادامه  در   - راستى   
مدتى است دوشنبه ها در اين صفحه ميزبان اهالى ادب و 
هنر استانمان هستيم، بر همين اساس با همكارى كانون 
هنرمندان استان هر هفته با يكى از هنرمندان و آثار ارزشى 
 شان آشنا خواهيم شد. در اين شماره نيز با فعاليت هاى هنرى 
كانون  فعال  اعضاى  از  اسالمى  محمدرضا  سيد  دكتر 

هنرمندان خراسان جنوبى آشنا مى شويم: 
بيرجند،   1345 متولد  داروساز  اسالمى  محمدرضا  سيد 
كارمند دانشگاه علوم پزشكى است. وى از كودكى عالقه 
نقاشى و طراحى داشت  بويژه  به كارهاى هنرى  شديدى 
در سطوح  بود،  معلمين  و  خانواده  تشويق  مورد  همواره  و 
باالتر تحصيلى به ادبيات فارسى عالقه پيدا كرد تا اينكه 
و  كرد  شعر  سرودن  به  شروع  دبيرستان  آخر  سالهاى  در 
در دوران دانشجويى نيز بيشتر اوقات فراغتش به كارهاى 
هنرى نقاشى و موسيقى و هنرهاى تجسمى مى گذشت. 
با  مختلف  هاى  مناسبت  در  دانشگاه  در  استخدام  از  پس 

اجراى  و  شعر  سرودن  زمينه  در  پزشكى  نظام  سازمان 
موسيقى همكارى داشت و در يكى از همين جلسات بود 
به  و  شد  آشنا  رفيعى  استاد  هنرمندان  كانون  مدير  با  كه 
چشمگير  تحول  موضوع  همين  درآمد،  كانون  عضويت 

هنرى و روحى در وى ايجاد كرد.
عضويت در كانون هنرمندان بر نگرش و زيبايى شناختى 
هنرى اش تاثير گذاشت و دريايى عظيم براى شناورى در 
ژرفاى هنر و ادب پيدا كرد، فضايى گرم و صميمى براى 
و دوستان  اساتيد  در حضور  تلمذ  و  دانش  و  كسب فيض 
فرهيخته و هنرمند كه هرهفته با ذوق فراوان منتظر بود 
را در شبهاى شعر قرائت  تا يكشنبه فرا برسد و اشعارش 
كند، اساتيد بزرگوار شعر استان را مالقات كند و از شنيدن 
اشعارشان لذت ببرد. افرادى كه از همه طيف هاى سنى و 

شغلى با هدف واالى شعر و ادب دور هم جمع مى شوند.
ملمع فارسى انگليسى يكى از ابتكارات ايشان است.

به اين ترتيب سيد محمد رضا اسالمى موفق شد تا منتخبى 

هاى  «شبانه  نام  به  شعر  كتاب  به صورت  را  اشعارش  از 
ملمع  سبك  ابداع  به  موفق  وى  رساند.  چاپ  به  تغزل» 
 فارسى انگليسى شد كه در كتاب مذكور و فضاى مجازى

توجه  مورد  بسيار  و  شده  منتشر  نيز  ها  رسانه  ديگر  و 
مخاطبان قرار گرفته است.

هاى  موسيقى  و  ها  ترانه  سرودن  به  شروع  كم  كم  وى 
به  مقدم  نادى  احمد  دوستش  همراه  به  كه  كرد   جديد 
عنوان خواننده برنامه هايى را در شبهاى دوشنبه (مثنوى 
 خوانى كانون هنرمندان استان) اجرا مى كند و تاكنون در

اجراى  براى  زيادى  تلويزيونى  و  راديويى  هاى  برنامه 
موسيقى و شعر شركت داشته است.

عوامل  از  تشكر  ضمن  پايان  در  اسالمى  محمدرضا  سيد 
به  خطاب  استان  هنرمندان  كانون  اندركاران  دست  و 

خوانندگان مى گويد:
به پرداختن  از  را  شما  زندگى  هاى  مشغله   نگذاريد 

استعداد ها و عاليق هنرى تان محروم كند، بلكه باروى 

آوردن به هنر زندگى تان را شاد و باطراوت كنيد و بدانيد 
گفته  به  وآلزايمر  زودرس   باپيرى  مبارزه  اره  تنها   كه 
به  پرداختن  شده  انجام  وتحققيات  ازدانشمندان  بسيارى 

فعاليت هاى هنرى است.
در پايان به يكى از سروده هاى ايشان ميهمان مى شويم:

ياعلى از تو مدد جمله ى درويشان نيست
آه، اين جمله فقط، درد دل ايشان نيست

در زمين زمزمه ماست، و در عرش، ملك
اين خداوش ، مگر از سلسله ى انسان نيست

جان او حق و مع الحق و غديرش بر حق
اين شراب و مى و خم از احدى پنهان نيست

گفتن حرف حقيقت، پيش هر بى سرو پا
درس ياسين به حمار است و، بدان آسان نيست

گر سرت نيست دگر زنده به سامان على
پس تو را، هيچ اميدى به سر و سامان نيست

سر خود را تو ببخشاى به دامان على
هيچ جايى تو بدان، بهتر از اين دامان نيست

١٣ مهر؛ روز نيروي انتظامي
 

ايران كشوري باستاني است که در بيش از دو هزار سال 
بنيانگذار  اولين  قبل و در دوران سلسله هخامنشيان 

سيستم حكومتي گسترده امپراطوري مي باشد.
 از آنجا كه هر حكومتي نيازمند به نظم و امنيت مي 
باشد در نتيجه كشور ما انواع سيستمهاي ايجاد نظم و 

امنيت را در طي تاريخ مورد آزمايش قرار داده است.
يعني  داخلي  امنيت  و  نظم  ايجاد  نوين  سيستم  اما 

پيش  سال  يكصد  حدود  به  ايران  در  پليس  سازمان 
مربوط مي باشد. شاه قاجار ناصرالدين شاه در سفرهاي 
نوين در آن  پليس  اروپا و مشاهده  به  سه گانه خود 
كشورها و با استخدام يك مستشار بلژيكي به نام كنت 
پايه  ايران  در  را  پليسي جديد  اولين سيستم  بينو  دو 
گذاري نمود. اين پليس در طي يكصد سال گذشته و 
تا پيروزي انقالب اسالمي در بهمن سال ۱۳۵۷ از فراز 

و نشيبهاي متفاوت برخوردار بوده است.
پليس ايران براي مدتهاي طوالني از دو قسمت مهم 
پليس شهري و ژاندارمري (مرزي و روستايي) تشكيل 
شده بوده، كميته انقالب اسالمي نيز به عنوان يكي 
از  دفاع  و  داخلي  امنيت  و  نظم  حفظ  مهم  اركان  از 
پيروزي  از  بعد  در  كشور  داخل  در  انقالب  ارزشهاي 

انقالب به اين مجموعه افزوده شد.
كثرت نيروهاي پليس در بعد از انقالب و ضرورتهاي 
ادغام اين نيروها باعث شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصميم 
مجلس شوراي اسالمي اين سه نيرو در يكديگر ادغام 

و سيستم پليس واحد به وجود آيد. 
ستاد  از  جزيي  ايران  پليس  جديد،  قانون  براساس 
نيروهاي مسلح و وابسته به وزارت كشور و در تبعيت 

از رهبري معظم انقالب قرار دارد.
مستقل  تقريبًا  بخش  سه  در  ايران  جديد  پليس 
عقيدتي  سازمان  و  اطالعات  و  حفاظت  فرماندهي، 

سياسي تشكيل شده است. 
حوزه فرماندهي و حفاظت و اطالعات تقريبًا در ساختار 
سيستم پليس كليه شورهاي جهان مشترك مي باشد. 
اما وجود سازمان عقيدتي سياسي از ويژگيهاي سيستم 
پليس ايران محسوب مي گردد. اين سازمان موظف 
حفظ  به  نسبت  سياسي  اعتقادي،  بعد  در  تا  است 
دستاوردهاي ارزشهاي انقالب و ايجاد روحيه دينداري 
و اخالق متناسب با تعليم دين اسالم كه حفظ حرمت 

انسانها از جمله اصول اساسي آن است اقدام نمايد.

هنر برتر از گوهر آمد پديد

تغذيه نامناسب، کاهش فعاليت هاي بدني، افزايش وزن در 
کنار آلودگي هوا نقش بسيار تعيين کننده اي در افزايش ابتال 
از  بسياري  اصالح  با  که  کند  مي  ايفاء  بيماري سرطان   به 
عادت هاي غلط در زندگي مي توان تا حدود زيادي از ابتال به 
بيماري سرطان جلوگيري کرد. دکتر علي مطلق رئيس اداره 
مبارزه با سرطان وزارت بهداشت در گفت و گو با عصر ايران به 
نکات و آمارهاي قابل تاملي در زمينه شيوه هاي غلط زندگي 
و لزوم اصالح آنها اشاره کرد که مي توان با رعايت آنها زندگي 

دوباره اي را به خودمان ببخشيم .

١١ درصد ايراني سيگار مي کشند

وي با بين اينکه ترک دخانيات يکي از موارد مهم در اصالح 

شيوه هاي زندگي است خاطرنشان کرد: حدود ١١ درصد از 
ايراني ها سيگار مي کشند  که از اين ميزان  ٣ درصد مربوط 
به خانم ها و ٢٠ درصد را آقايان تشکيل مي دهند و متاسفانه 

اين عدد در سال هاي اخير رو به افزايش است. 
اصالح شيوه  زمينه  در  ديگر  موارد  از  يکي  به  دکتر مطلق 
هاي زندگي در پيشگيري از بروز  سرطان اشاره کرد و گفت: 
کمي کمتر از ٥٠ درصد آقايان و بيشتر از ٥٠ درصد از خانم 
افزايش با  اين شاخص  که  دارند  وزن  افزايش  ايراني   هاي 

بيماري هاي غير واگير مانند سرطان ارتباط مستقيم دارد.

٩٠ درصد از ايراني ها ميوه و سبزي به اندازه 
کافي مصرف نمي کنند

از شاخص  بهداشت يکي ديگر  اداره سرطان وزارت  رئيس 
 هاي زندگي ناسالم را عدم استفاده از ميوه و سبزيجات در 
ايراني به مقدار الزم ذکر کرد و گفت: ميزان  خانواده هاي 
مصرف ميوه و سبزيجات بايد در طول روز ٥ وعده و يا ٤٠٠ 
گرم باشد که متاسفانه فقط ١٠ درصد از خانواده ها اين ميزان 
مصرف را دارند. وي ادامه داد: مطابق بررسي هاي انجام شده 
٣٥ درصد از ايراني ها حداقل فعاليت بدني مناسب را  نداشته 
و مابقي  افراد نيز فعاليت مطلوب ورزشي و بدني را در طول 
هفته انجام نمي دهند.دکتر مطلق در ادامه به عوامل محيطي 
در زمينه ابتال به سرطان اشاره کرد و خاطر نشان کرد و گفت: 
در کنار شيوه هاي  زندگي ناسالم عوامل محيطي نيز نقش 
موثري در بروز سرطان دارند که يکي از اين عوامل ميزان 
باالي گاز دي اکسيد کربن در شهر ها است به طوريکه ميزان 
سرانه توليد گاز دي اکسيد کربن  در شهر هاي بزرگ هم 
اکنون  بيش از ٧ تن به ازاي هر نفر جمعيت در يکسال است.
وي ادامه داد: اين رقم از متوسط جهاني آن که ٤,٦ تن به ازاي 
هر نفر جمعيت است بيشتر است. وي ادامه داد: در زمينه ذرات 
کمتر از ١٠ ميکرون نيز در حاليکه ميزان متوسط جهاني در 
شهر هاي بزرگ ٦٠ ميکرو گرم در متر مکعب است اين رقم 

در شهر هاي بزرگ ما به حدود ١١٥ ميکروگرم  مي رسد.

نقش استرس در سرطان

دکتر مطلق در پاسخ به پرششي مبني بر اينکه استرس چه 
ميزان در ابتال به سرطان مي تواند موثر باشد گفت: بررسي 
نقش عوامل محيطي در ايجاد سرطان ها کار بسيار سختي 
است ولي برخي از مطالعات نشان داده که استرس باال با تاثير 
بر سيستم هاي ايمني بدن زمينه ايجاد برخي از سرطان ها را 

افزايش مي دهد.
 

راهکار هاي زندگي سالم چيست؟

رئيس اداره سرطان وزارت بهداشت در پاسخ به پرششي مبني 
بر اينکه راهکار هاي وزارت بهداشت و دستگاه هاي بهداشتي 
در زمينه ابتال به سرطان چيست گفت: در زمينه رفع عوامل 
محيطي مانند آلودگي ها هوا بايد سياستمدارن حوزه سالمت و 
دولت اقدامات موثري انجام دهند ولي در مورد رفع شيوه هاي 
ادامه داد:  غلط زندگي نقش مردم بسيار پررنگ است. وي 
عدم استفاده دخانيات، داشتن فعاليت هاي منظم بدني يعني 
حداقل ١٥٠ دقيقه در هفته فعاليت متوسط بدني داشته باشيم، 
مصرف ميوه و سبزيجات (٤٠٠ گرم در روز) و عدم استفاده از 
فست فود ها و غذاهاي کنسروي نقش موثري در پيشگيري 
 در ابتال به بيماري سرطان ايفاء کند.وي گفت: ٤٠ درصد از

سرطان ها قابل پيگيري هستند که اين پيشگيري بيشتر به 
شيوه هاي زندگي مرتبط است. رئيس اداره سرطان وزارت 
بهداشت در مورد ميزان سرطان ها در کشور گفت: بيشترين 
دستگاه  هاي  آقايان سرطان  در  ها خصوصا  موارد سرطان 
گوارش، معده ، روده بزرگ و مري است که البته در خانم ها 

سرطان پستان نيز شايع است.

عالئمي که بايد جدي گرفته شود

دکتر مطلق در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه چه عالمت 
هايي در بروز سرطان بايد جدي گرفته شود گفت: عالمت 
هايي مانند:ترشحات خوني از هر نقطه از بدن مانند خلط خوني، 
ادرار خوني، خونريزي از مدفوع، وجود توده  در هر نقطه در 
بدن، کاهش وزن به طوريکه ١٠ درصد از وزن بدن در مدت ٦ 
ماه کاهش يابد و تعريق شبانه  از مواردي است که بايد به آن 
توجه شده و حتما براي بررسي به پزشک متخصص مراجعه 
کنند.وي ادامه داد: اين عالمت ها بسيار مهم هستند  ولي 
وجود هر کدام از اين عالمت ها به اين معني نيست که فرد 
حتما به سرطان مبتال شده باشد  ولي بايد حتما توسط پزشک 
بررسي شود. دکتر مطلق ادامه داد: سرطان هيچ وقت مساوي 
با مرگ نيست زيرا ٥٠ درصد از سرطان ها در بزرگساالن و 

٧٠ درصد در کودکان درمان پذير هستند.

با هنرمندان:

آمار هاى تكان دهنده وزارت بهداشت از داليل افزايش ابتال به سرطان

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

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد «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 امروز 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

مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

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

سيسمونى و اسباب بازى

 دنيــاى فرشتـــه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

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

 09153636648
 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"
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چگونه همسرتان را صدا بزنيد؟

هر كلمه اى يك بار روانى و عاطفى دارد كه در روح 
مرور  به  تاثير  اين  و  مى گذارد  تاثير  شنونده  فكر  و 
زمان پايدار و ثابت مى شود. در طول روز شايد بارها 
كردن  صدا  نحوه  بزنيد،  صدا  را  همسرتان  بارها  و 
همسر مى تواند وسيله اى براى ابراز عشق و محبت 
بين زن و مرد باشد، به شرط آنكه شرايط استفاده از 

آن را نيز بدانيد.
* اگر انتظار داريد همسرتان به شما احترام بگذارد، 
شما  با  هم  او  تا  كنيد  برخورد  محترمانه  او  با  بايد 
محترمانه  را  همسرتان  اگر  كند.  برخورد  همانطور 
صدا كنيد، به او احساس اعتماد به نفس مى بخشيد 

و اين يكى از پايه هاى زندگى و همسردارى است.
شايد  مى شود.  شروع  عقد  دوران  از  شما  تمرين   *
براى اولين بار گفتن كلماتى مثل «عزيز دلم، جانم، 
مطمئن  ولى  باشد،  سخت  شما  براى  و...»  عشقم، 
باشيد بعد از چند بار گفتن هر كدام، برايتان عادى 
كلمات  اين  شنيدن  و  گفتن  از  دو  هر  و   مى شود 

لذت مى بريد.
او  به  همسرتان  كردن  صدا  موقع  شما  لحن   *
مى فهماند كه يك گفتگوى عاشقانه منتظرش است 
يا يك دعوا! پس سعى كنيد بر روى آرامش لحنتان 

و نحوه گفتن كلمات بيشتر تمركز كنيد.
*  همسرتان يك درخت نيست! پس وقتى در مورد 
يا  «اين»  مثل  اشاره  اسامى  از  مى كنيد  او صحبت 
«اون» به كار نبريد! اين كلمه هاى «ببين» و «الو» 
و «آهاى» و اينا هم كه ديگه نهايت بى فرهنگى رو 

ميرسونه! شما به خودتون نگيريد!

بيمارستان روانى!

به  شخصى  مالقات  براى 
روانى  بيمارستان  هاى  از  يكى 
رفتيم. بيرون بيمارستان غلغله 
پارك  جاى  سر  نفر  چند  بود. 
بودند.  يقه  به  دست  ماشين 
سر  مسافركش  راننده  چند 

مسافر با هم دعوا داشتند و بستگان همديگر را مورد 
لطف قرار مى  دادند.

وارد حياط بيمارستان كه شديم، ديديم جايى است 
آرام و پردرخت. بيماران روى نيمكت  ها نشسته بودند 

و با مالقات كنندگان گفت  وگو مى  كردند.
گفت:  ادب  كمال  با  و  شد  بلند  ما  كنار  از  بيمارى 
من مى  روم روى نيمكت ديگرى مى  نشينم كه شما 

راحت  تر بتوانيد صحبت كنيد.
پروانه زيبايى روى زمين نشسته بود. بيمارى پروانه 
را نگاه مى  كرد و نگران بود كه زير پا له شود. آمد 
تا  و كف دستش گذاشت  برداشت  را  پروانه  آهسته 

پرواز كند و برود.
ديوار  اين  ور  روانى  بيمارستان  نفهميديم  باالخره  ما 

است يا آن  ور ديوار.

گاهى در حذف شدن كسي از زندگيتان
 حكمتي نهفته است.

اينقدر اصرار به برگشتنش نكنيد

زندگى كوتاه نيست، 
مشكل اينجاست كه ما زندگى

 را ديرشروع مى كنيم

زدست عشق هر شو حالم اين بى
سريرم خشت و بالينم زمين بى

خوشم اين بى كه موته دوست ديرم
هر آن ته دوست داره حالش اين بى

منتظر هيچ دستى در هيچ جاى اين دنيا نباش ...
اشكهايت را با دستهاى 

خودت پاك كن؛ همه رهگذرند

هيچوقت نگران فردايت نباش،
 خداى ديروز و امروزت، 

فرداهم هست…

را  افراد خيلى خوب مى دانند كه چطور ديگران  بعضى 
متقاعد به انجام كارى كنند. اما سوال اينجاست كه آنها 

چطور به چنين قدرتى دست پيدا كرده اند؟
اين اشخاص در اصل داراى برخى خصوصيات اخالقى 
آنها  به  را  ديگران  كردن  مجاب  قدرت  كه   هستند 
مى بخشند و باعث مى شوند كه كالمشان تاثيرگذارى 
بااليى داشته باشد و همين كالم نافذ نيز باعث حركت آنها 
به سمت موفقيت مى شود.در اين قسمت تالش داريم شما 
را با ويژگى هاى افرادى آشنا كنيم كه مى توانند به راحتى 

ديگران را متقاعد به انجام كارى كنند.
ارتباط  ديگران  با  چطور  كه  دانند  مى   -1

برقرار نمايند
چه  تا  ديگران  كردن  متقاعد  براى  شما  تالش  اينكه 
 اندازه مى تواند موفقيت آميز باشد، به ارتباط كلى تان با 
اگر  گردد.  مى  باز  تان  مقابل  طرف  يا  همكار  مشترى، 
است كه هرچه  بهتر  نمى شناسيد  به خوبى  را  فرد   آن 
سريع تر رابطه اى دوستانه را با او برقرار نماييد، زمينه هاى 
مشتركتان با او را پيدا كرده و در جهت بهبود رابطه خود با 

آن فرد تالش كنيد.
را  ديگران  شخصيتى  هاى  ويژگى   -2 

پيدا مى كنند
افرادى كه قدرت مجاب كردن ديگران را دارند شناختن 
ياد  آنها  دهند.  مى  قرار  اولويت  در  را  خود  مقابل   طرف 

مورد  در  و  است  كسى  چه  مقابلشان  فرد  گيرند  مى 
عالقمندى هايشان مطالعه مى كنند. هرچه ويژگى هاى 
شخصيتى افراد مقابل به خود را بهتر درك كنيد راحت تر 
مى توانيد پيام خود را به گونه اى كه با خواسته هايشان 

منافاتى نداشته باشد به آنها منتقل نماييد.
3- اثرى مطلوب از خود بر جاى مى گذارند

افرادى كه قدرت متقاعد كردن ديگران را دارند مى دانند 
كه برجاى گذاشتن اثرى مطلوب بر ديگران اهميت بااليى 
 دارد چراكه آدم ها ظرف همان چند ثانيه اوليه مالقات 
در مورد يكديگر قضاوت مى كنند. آنها مى دانند كه در هر 

برخورد بايد بهترين اثرگذارى را داشته باشند.
را  نيازها  چطور  كه  گيرند  مى  ياد   -4 

تعريف كنيد
افراد داراى كالم نافذ مى دانند كه براى خريد و فروش 
كاال يا مجاب كردن ديگران به انجام كارى بايد نيازى 
وجود داشته باشد. اگر نيازى نباشد، هيچكدام از اين اتفاقات 
نيز رخ نخواهد داد. لذا بهتر است حوزه اى را كه در آن 
نوعى كاستى يا نقص احساس مى شود را بيابيد و سپس 
كاال يا خدماتى كه براى رفع اين نقيصه در اختيار داريد، 

عرضه نماييد.
5- هوش حسى خود را پرورش مى دهند

افراد اثر گذار مى دانند كه چطور احساسات خود را مديريت 
نمايند. آنها در درگيرى ها آرام هستند و زمانى كه اوضاع بر 

وفق مرادشان نيست كنترل خود را از دست نمى دهند. اين 
افراد همواره آرامش خود را حفظ كرده و ديگران را متقاعد 

مى كنند كه باورشان كنند.
6- كنجكاو و پيگير هستند

افراد اثرگذار معموال پاسخ همه سواالت را با خود به همراه 
ندارند اما همواره سواالتى در ذهنشان وجود دارد كه به 
دنبال پاسخ براى آنها مى گردند. مزيت كنجكاو بودن اين 
است كه مى توانيد بيشتر از چيزى كه پيشتر مى دانستيد 

ياد بگيريد.
7- اعتماد به نفس خود را نشان مى دهند

اعتماد به نفس همواره برانگيزنده و تاثير گذار است و شايد 
از اين لحاظ هيچ ويژگى ديگرى با آن برابرى نكند. هرچه 
بيشتر به كارى كه انجام مى دهيد اطمينان داشته باشيد، 
واكنش افراد به رفتار شما نيز بار مثبت بيشترى دارد. اغلب 
افراد به دنبال همان اعتماد به نفسى در ديگران هستند كه 

دوست دارند خودشان داشته باشند.
8- مى دانند كه چطور الهام بخش باشند

افراد تاثير گذار مى دانند كه انسان به اقتضاى طبيعتش 
هماهنگى  و  همخوانى  پيرامون  محيط  با  دارد  دوست 
 داشته باشد. زمانى كه با فردى ابراز هم دردى مى كنيد و 
زمينه هاى مشتركتان با او را مى يابيد، نوعى حس اعتماد 
را در ديگران ايجاد كرده و به آنها اطمينان مى دهيد كه 
تنهايشان نمى گذاريد و به همين دليل قادر خواهيد بود كه 

اثرگذارى بااليى داشته باشيد.
راوى  يك  چطور  كه  دانند  مى   -9 

فوق العاده باشند
اين افراد مى دانند كه چطور يك ماجرا را به شيوه اى 
تاثيرگذار و اغواكننده تعريف كنند. آنها مى دانند زمانى 
كه افراد ديدگاهى اثرگذار در مورد يك مقوله داشته باشند 
احتماال آنكه جذبش شده و آن را مورد پذيرش قرار دهند 

بسيار زياد خواهد بود.
10- صميمى مى شوند

افراد داراى كالم نافذ اسامى را ياد مى گيرند و از آنها در 
صحبت هاى خود استفاده مى كنند. با اين كار احترام شان 

به فرد مقابل را نشان داده و به او اعتبار مى بخشند.
11- اعتبار دارند

آخرين اما شايد مهم ترين ويژگى افراد اثرگذار اين است 
كه از ارزش معتبر بودن و واقعى بودن آگاهند. زمانى كه 
ادعا  كه  هستيد  همان شخصى  شما  كنند  باور   ديگران 
مى كنيد، مطمئن مى شوند كه نقش بازى نمى كنيد و 
سعى در پنهان كردن شخصيت واقعى خود نداريد و به شما 
ايمان مى آورند.توانمندى هاى خود را دست كم نگيريد و 
مطمئن باشيد كه مى توانيد ويژگى هاى شخصيتى چنين 
افرادى را فرا بگيريد. با نيت واقعى و درست تصميم بگيريد 
آنگاه  و  كنيد  نهادينه  خود  در  را  چنين خصوصياتى  كه 

مطمئن باشيد كه در جهت صحيح حركت مى كنيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه يافتگان [هم] خود ايشانند.
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حديث روز  

اّمتم همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه يكديگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند...
رسول اكرم (ص)

سبك زندگى

چـرا بـرخى از افـراد كالمى نـافذ دارنـد؟

محبوب   - بلند   پاس   -1 افقي: 
نوشابه    - ولرم   –2 بانگ   -
قديمي 3- از غالت - از شهرهاي 
و  قزوين  بين  شهرى   - اصفهان 
رادار   - فيزيكي  واحد  زنجان 4-  
زير دريايي-  پريشان 5-  خادم و 
پرستار - رشته كوه ايراني - خطاب 
بي ادبانه 6- درياي عرب  -كمك 
به دلكو  از كوئل  را  رساني - برق 
مي رساند 7 - دستگاه خرمن كوب 
آخرت  خانه   - گير  گور  سلطان   -
ماده - همت قوي  از  حالتي   –  8
-  پاك و منزه 9- ميوه تابستاني 
افغانستان  در  شهري   - ترسا   -
10- زني كه تازه زايمان كرده  - 
جدايي - دور دهان 11- رمق آخر 
- راه آشكار - شهيدان 12- پيمان 
نهفته  راز  ورزشي-   ميله  ناقال-  
13- هدف تيراندازي-  ثعلب-  نام 
گاگارين 14-  تب نوبه-  طبل 15 
- ايل، طايفه -  راندمان-  شقايق

 - گيتي   - وزن   -1 عمودي: 
فرصت   - اكنون   -2 آسمان 
مرطوب   -3 نيش  دندانهاي   -
-4 سوختگي  تاول  اسرار-    - 

معده  شدن  پر   - دارنده  افتراها-  
 - سرا  افسانه  خون-  جوي   -5
پروردگار 6-  شكستني   - بهشت 
 -7 دورويي   - مقتدا   – ورزشي 
خشمگين - هواي گرفته-  مركز 
استان خوزستان 8- از آثار هوشنگ 
گلشيري 9 - محبوب و معشوق - 
اشاره   -10 عجز   - هم  سر  پشت 
به  ميل   - شاهد   - نزديك  به 

نمايش  فراري-   شهر    -11  غذا 
غم انگيز - صداي خنده - آزاردهنده 
و  تحقيق   -12 عربي  نفي    -
گردن  موي   - آرامگاه   - بررسي 
هسته  با  شيرين  ميوه   -  13 شير 
جزايربزرگ  -از  رقيبان  درشت- 
متكبر-  – ترس   -14 جهان 
بزرگترين گوزن ا يراني 15-  رود 
كلروفيل   - توانايي   - آلمانى 
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ابابنزىدنبمهرس1
جاورهبخنرهاوخ2
الونىلزاورىات3
رالاساناكىنگ4
هرهنشدتلوهكى5
بكلاكتكاموىر6
هناسوكعمهىتا7
اىرپهلماحموسر8
كساجاىرىبلاو9
رواهىوراروها10
گزىراوىطولبن11
تكامنبششوماخ12
انركهنىمركارو13
ىگدنبادهاجرىا14
موىداتساهرىشمه15

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

پوشاك 200

حمـل بـار  بـا  وانـت
09354804984

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

كارت دانشجويى اينجانب عباس سزاوار به 
شماره دانشجويى 93137135180006 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد

فروش منزل  در اميرآباد ولى عصر (عج) 
14- پالك 3 با قيمت كارشناسى

09152699866

به يك همكار منشى و تعدادى بازارياب 
براى  دفترنمايندگى نيازمنديم.

09306007649

به يك خانم با تجربه و حرفه اى 
داراى سابقه كار براى كار در سالن 

زيبايى سارا  نيازمنديم.
32421645 -09153611952

فروش 2 آپارتمان به متراژ 117 و 
65 واقع در خيابان سيد جمال الدين 

7 (بيست مترى سوم مدرس)
 نبش چهارراه دوم
09155618252

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

نيازمنديم.     09155628394

به يك نفر منشى با سابقه 
نيازمنديم.

 09153613074 - 09153634767  

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

09151603194

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

تاسيسات آب و گاز كيان
خدمات لوله كشى آب و فاضالب

نصب شيرآالت و رادياتور 
نصب و سرويس كولر/ خرده كارى گاز 

ساخت پايه كولر/ جوشكارى سيار
 09151650598- كيانى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

تمامى 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 منزل 295 مترى در شمس آباد  

فى: توافقى    09395067689

مغازه تهران كباب بين معلم 48 و 
50 با موقعيت عالى به علت تغيير شغل 

واگذار مى شود.   09351614718

فروش ملك تجارى مسكونى به 
متراژ 378 متر بين جمهورى 9 و 11 

09357419562

همپا  در جهت  گسترش فعاليت استانى خود 
به بيش از 100 نيروى توانمند در حوزه 

جذب ، فروش ، تدريس ، مشاوره و پشتيبانى
 نيازمند است. اطالعات بيشتر : 32239018

 همپا، بيست مترى دوم شرقى مدرس پالك 23
09156706300

فكر مى كنيد كدام آزمون جامع 
حال و هواى كنكور را نشان مى دهد؟

پاسخ مورد نظر را به شماره 
10000005041100 ارسال نماييد
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس- پالك 23

يك شركت معتبر پخش 
براى تكميل كادر فروش خود 

استخدام مى نمايد:
حسابدار  2 نفر
بازارياب  6 نفر

آشنا با سيستم (نرم افزار 
و سخت افزار) يك نفر
بازارياب تلفنى  يك نفر

32322802
09150069386

فروش 
ماشين ويتارا مدل 88 ، سفيد رنگ  

بيمه و الستيك كامل ، دنده اى 
بدون رنگ ، تميز در حد صفر

فى: كارشناسى
09155629972

فروش
ملكى واقع در دستگرد ، 156متر 
با دهنه 20 ، پايان كار ، دو كله  
حاشيه ميدان  زير فى كارشناسى 

09155629972

گواهى موقت پايان تحصيالت آموزش 
معلمان در رشته آموزش ابتدايى اينجانب 
هادى بخشى به شماره 82131407436 

مورخ 83/5/7 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

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

09159634127

استخدام شركت پخش زاگرس 
براى تكميل كادر فروش خود نياز 

به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898

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

عصرايران: مصرف روزانه دوقاشق غذاخوري روغن زيتون، خطر ابتال به سرطان را کاهش مي دهد. اجزاي مغذي خاص در روغن زيتون به نام «فنل» داراي اثر 
آنتي اکسيداني ضد درد و ضد التهابي بوده و از تشکيل لخته در عروق جلوگيري مي کند و براي سالمت قلب بسيار مفيد است؛ به طوري که مصرف روزانه 
۲ قاشق غذاخوري روغن زيتون خطر بيماريهاي قلبي و ابتال به سرطان را کاهش مي دهد. همچنين براي سرفه هاي خشک نيز مفيد است. 

آشنايى با خواص اعجاب انگيز روغن زيتون

حساسيت را با گياهان دارويى برطرف كنيم؟

6

اگر هنگام عصبانيت 
گرسنه مى شويد بخوانيد

 
سالمانه: متاسفانه اکثر افراد در مواقع عصبانيت 

و ناراحتي بيش از زمان هاي ديگر به خوردن غذا 
به  مي آورند.  روي  شيريني جات  به خصوص  و 
افرادي که عادت دارند موقع عصبانيت بيش از 
هر زمان ديگري غذا و تنقالت بخورند، پيشنهاد 

کم کالري  سبزيجات  و  ميوه  از  سبدي  مي شود 
موقع عصبانيت  در  تا  دهند  قرار  در يخچال  را 
و هر وقت که احساس کردند نياز است چيزي 
بخورند، از اين ميوه و سبزي ها استفاده کنند.حتي 
خوراکي هاي  مصرف  افراد  اين  مي شود  توصيه 
کافئين دار را محدود و سعي کنند موادخوراکي اي 

که آرام بخش هستند مثل ميوه ها و کال ترکيبات 
گياهي را افزايش دهند. شب ها قبل از خواب هم 
حتما يک ليوان شيرولرم با مخلوط يک قاشق 

عسل ميل کنند .

2 خوردنى شفاف كننده پوست
 

داشتن  به  تمايل  ما  همه  تقريبا  نيوز:  سالمت 
برخي  مصرف  و  داريم  شفاف  و  روشن  پوستي 
مفيد  منظور  اين  براي  مي تواند  خوراکي  مواد 
اسيد»  انار حاوي «االجيک  دانه هاي  انار:  باشد. 
و «پونيکاالگين» بوده که به دليل حفظ کالژن 
و مراقبت در برابر آسيب هاي راديکال هاي آزاد، 
مصرف آن توصيه مي شود. نتايج مطالعات نشان 
مي دهد پوست انار در افزايش احتمال درمان زخم 
نقش دارد. اسفناج: مصرف اسفناج به دليل دارا 
بودن بتاکاروتن و «لوتئين» براي سالمت پوست 
مفيد است. اين ماده مغذي انعطاف پذيري پوست 
را افزايش مي دهد. همچنين وجود منيزيم در اين 
ماده خوراکي به کاهش سطح استرس و کلروفيل 

موجود در آن به پاکسازي بدن کمک مي کند.

3 بوگير خوردني
 

سالمت نيوز: در اين مطلب به راه هاي طبيعي 
براي مقابله با بوي بدن اشاره مي کنيم:

مصرف آب: يکي از بهترين راه هاي رفع بوي 
است.  خنک  و  سالم  آب  فراوان  مصرف  بدن، 
متخصصان سالمت، مصرف آب فراوان را براي 

دفع سموم بد بوي بدن از درون کبد، کولون و 
کليه، توصيه مي کنند. سير: اگر چه سير بوي 
قوي دارد اما از بدن در برابر ويروس هاي متعدد 
و بيماري هاي باکتريايي که باعث بوي نامطبوع 
مي شود، محافظت مي کند. روي: روي، خاصيت 
آنتي اکسيداني دارد از اين رو از سلول هاي بدن 

در مقابل آسيب راديکال آزاد محافظت مي کند. 
مصرف مکمل روي مي تواند ميزان ذخيره آن را 
در بدن باال ببرد. خوردن غذاهاي غني از روي 
مانند مغز ميوه، تخمه کدو و غذاي دريايي باعث 

خوشبو شدن بدن مي شود.

كنترل فشار خون بدون دارو 

شهرخبر: از نمک دوري کنيد. متعادل غذا بخوريد 
و از غذاهاي پرچرب و حاوي مواد محرک دوري 

آرد سفيد،  غذايي حاوي  مواد  در خوردن  کنيد. 
شکر و برنج، تعادل را رعايت کنيد و از خوردن 
مواد  حاوي  غذايي  مواد  و  چرب  پر  غذاهاي 
محرک مانند کافئين در قهوه و نوشيدني هاي 

اجتناب  نوشابه  مانند  مواد شيرين کننده  حاوي 
کنيد. حتي يک يا ٢ فنجان قهوه يا چاي تيره 
مي تواند باعث افزايش فشار خون شود. سيگار 
کشيدن را متوقف کنيد. وزن کم کنيد. ورزش 
کنيد و دوش آب گرم بگيريد. دوش آب گرم براي 
 ١٥ دقيقه در طول روز يا قبل از خواب مي تواند 
فشار خون را براي چندين ساعت پايين نگه دارد.
همچنين با استفاده از يک دستگاه اندازه گيري 
فشار خون ديجيتال، فشار خون خود را به طور 

مرتب زير نظر داشته باشيد.

حساسيت را با گياهان دارويى 
برطرف كنيم؟

است،  مؤثر  داروي  سبز  چاي  نيوز:  سالمت 
تقويت  باعث  سبز  چاي  در  موجود   C ويتامين
مقابل  در  را  بدن  و  شده  بدن  ايمني  سيستم 
بيماري هاي فصلي و حساسيت هاي فصلي مقاوم 
بادرنجبويه همانند يك داروي مسكن  مي كند. 
مي كند  عمل  مركزي  عصبي  دستگاه  روي  بر 
تحريكات  و  بوده  آرامبخش  دليل  همين  به  و 
حساسيتي را كاهش مي دهد. همچنين خاصيت 
ضدحساسيت بودن در دارچين و زردچوبه ثابت 

شده است. 

ايستگاه سالمت

حوادث

خراسان جنوبى ميزبان مسابقات قهرمانى 
و انتخابى تيم ملى اسكيت رول بال كشور

فارس: رئيس هيئت اسکيت خراسان جنوبي گفت: ٢٣ 
تا ٢٤ مهرماه جاري مسابقات قهرماني و انتخابي تيم 
ملي اسکيت رول بال کشور در بيرجند برگزار مي شود. 
مهدي پاکرو اظهار کرد: پيش بيني مي شود حدود هفت 
تيم اسکيت در بخش آقايان و چهار تيم نيز در حوزه 
بانوان در اين مسابقات شرکت کنند.وي از فعال بودن 
اين رشته تکنيکي و مفرح ورزشي در ١١ شهرستان 
استان خبر داد و گفت: طي ارزيابي انجام شده هيئت 
اسکيت شهرستان طبس به عنوان برترين هيئت ورزشي 
و رئيس هيئت شهرستان هاي خراسان جنوبي معرفي 
شده است.وي يادآور شد: به مناسبت گراميداشت عيد 
غدير يک دوره مسابقات اسکيت قهرماني شهرستان 
طبس در رده هاي سني نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن برگزار شد که از نفرات برتر با لوح سپاس و 

حکم قهرماني تجليل به عمل آمد.

جشنواره استانى پارالمپيك 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

معلوالن  و  جانبازان  ورزش هاي  هيئت  دبير  ايرنا: 
خراسان جنوبي گفت: هفته پارالمپيک از ۱۸ تا ۲۴ مهر 
نامگذاري شده که در اين مدت برنامه هاي مختلفي در 
خراسان جنوبي تدارک ديديم. عزيزي افزود: برگزاري 
شرکت   ۳۵۰ حضور  با  پارالمپيک  استاني  جشنواره 
کننده، برگزاري مسابقات مختلف ورزشي در خراسان 
جنوبي، تجليل از قهرمانان جانباز، معلول و برگزاري 
مسابقات فرهنگي درمدارس استثنايي خراسان جنوبي 

از مهم ترين برنامه هاست. 

«بهروزيان» قهرمان مسابقات 
پينگ پنگ اميدهاى بيرجند شد

فارس: رئيس هيئت پينگ پنگ خراسان جنوبي گفت: 
در مسابقات پينگ پنگ قهرماني اميدهاي بيرجند ١٧ 
پينگ پنگ باز در سالن شهيد سرحدي مجموعه ورزشي 
خاتم االنبياء(ص) بيرجند با يکديگر به رقابت پرداختند.
حميدي اظهار کرد: ميالد بهروزيان بر سکوي نخست 
ايستاد، مصطفي طاهري نايب قهرمان شد، علي بخشي 

و عماد ايوبي به مقام سوم مشترک دست يافتند.

جشنواره بازى هاى بومى و محلى 
اسفدن برگزار مى شود

حقوق  از  حمايت  انجمن  فرهنگسراي  مدير  ايسنا: 
جشنواره  دوره  اولين  برگزاري  از  اسفدن  کودکان 
بازي هاي بومي و محلي اسفدن همزمان با روز جهاني 
کودک خبر داد. براتي گفت: اين جشنواره به مناسبت 
۱۶ مهر روز جهاني کودک برگزار مي شود.وي يادآور 
برنجي  لّپربازي،  شامل؛  جشنواره  اين  بازي هاي  شد: 
برنجي، تپ تپ خمير، از گل ها چه گل، جنت ازي، 

ريگ بازي (يک قل دو قل) است.

چرخ گوشت انگشتان كودك 
دو ساله را بلعيد 

ايسنا: سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران از قطع انگشتان کودکي دو ساله در 
چرخ گوشت خبر داد. ملکي گفت: به دنبال وقوع اين 
حادثه ستاد فرماندهي آتش نشانان، عوامل گروه نجات 
را به محل اعزام کرد. وي ادامه داد: پس از انتقال کودک 
به بيمارستان، آتش نشانان با استفاده از تجهيزات موجود 
اقدام به برش دستگاه کرده و دست چپ اين کودک را 
خارج کردند. در بررسي اوليه، سه انگشت اين کودک به 
طور کامل قطع شده و پزشکان تالش داشتند که دو 

انگشت اين کودک را از قطع شدن نجات دهند. 

زنداني كردن همسر براي
 اعالم گذشت از مهريه 

ايسنا: زني با مراجعه به دادسرا گفت: از طريق دادگاه 
زميني را که مال همسرم بود، به عنوان مهريه گرفتم. 
همين باعث شد او نقشه اي هولناک طراحي کند. شبي 
چند ناشناس مرا به زور سوار خودرويي کردند و چند کاغذ 
به من دادند و گفتند که بايد آنها را امضا کنم .مقاومت 
کردم و به همين خاطر مرا به يک کمپ ترک اعتياد 
بردند و حبسم کردند. وقتي مشخص شد که اعتياد ندارم. 
به همسرم زنگ زدند تا مرا به او تحويل دهند و متوجه 
شدم همسرم در اين ماجرا نقش داشته و آن کاغذهايي که 

براي امضا گرفتن از من بود، نقشه شوهرم بوده است. 

مردى كه نيم قرن
 در بيمارستان بسترى شد 

ايسنا : مردي که مي توان او را يک رکورددار در زمينه 
بيمارستان  در  شدن  بستري  زمان  مدت  بيشترين 
اهل  ساله   ٧٠ مردي  درگذشت.  سرانجام  دانست، 
به  خود  زندگي  از  سال   ٤٧ گذراندن  از  بعد  ترکيه 
کرد.  فوت  سرانجام  بيمارستان،  در  بيمار  عنوان 
«عبدا... کوزان» که بعد از پايان خدمت سربازي اش 
در سال ١٩٦٨ با يک سردرد عجيب راهي بيمارستان 
مابقي عمر  نشدن، مجبور شد  درمان  دليل  به  شد، 
و  باشد  پزشکان  تحت نظر  و  بيمارستان  در  را  خود 

همان جا زندگي کند. 

خودسوزى زن باردار مقابل 
همسر و فرزندش 

 
روي  بنزين  ريختن  با  نيشابوري  ساله  زن ٢٩  ايسنا: 
بدنش، خود را مقابل ديدگان همسر و پسر خردسالش 
به آتش کشيد. مادر جوان که «حوا» نام دارد و قرار بود 
فرزند دومش متولد شود، بر اثر شدت سوختگي ها در 
بيمارستان جان سپرد. همسر و فرزند خردسالش با ديدن 
صحنه خودسوزي، به کمک اين زن شتافتند و آنها هم 
دچار سوختگي شديد شدند که مادر باردار، جان خود را از 
دست داد.  تحقيقات اوليه ماموران از همسايه ها حکايت 
از آن دارد که اين زن به خاطر مشکالت خانوادگي و 

فشار روحي و رواني دست به خودکشي زده است. 

نجات سرنشينان خودرو
 پس از سقوط به دره 50مترى 

محور  در  سواري  خودروي  سرنشينان  عصرايران: 
صورت  به  دره  به  سقوط  از  بعد  چالدران-خوي 
فرمانده  يافتند.  نجات  حتمي  مرگ  از  معجزه آسايي 
پليس راه ماکو گفت: در اين حادثه که در ٢٠ کيلومتري 
جاده چالدران به طرف خوي اتفاق افتاد يک دستگاه 
خودروي سواري با ٤ نفر سرنشين ناگهان سر پيچ از 
کرد.  متري سقوط  دره ٥٠  به  و  منحرف شد  مسير 
سرنشينان اين خودرو با کمک رانندگان خودروهاي 
ديگر از داخل خودرو به بيرون کشيده شده و همگي به 

صورت معجزه آسايي از مرگ حتمي نجات يافتند.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
ص

ح
ع  م

نو
ت

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

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 

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

نمايندگى انحصارى فروش تمامى محصوالت بيوتى ايميج خراسان جنوبى 
با قيمت استثنايى و عالى - فروش هر عدد خشاب فقط 5400 تومان 

ارسال به تمام نقاط استان              همراه: 09156696898

نصب  و  تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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تسنيم مديركل اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبى با بيان اينكه امروز دومين كنگره ملى امامزادگان كشور در شهرستان طبس با 
حضور مسئوالن كشورى و استانى برگزار مى شود، گفت: تاكنون 200 مقاله براى اين كنگره ارسال شده است. حجت االسالم گرايلى اظهار 
كرد:  هدف از برگزارى اين همايش تكريم امامزادگان است. وى گفت: در اين كنگره برنامه هاى ديگرى از جمله رونمايى از نرم افزار بقاع 

متبركه كتاب سازمان اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى با نام «وارثان عترت» كه در راستاى معرفى امامزادگان است رونمايى مى شود.

معاون سياسى وزير كشور با خانواده مرحوم 
حاجى پور از كشته شدگان منا ديدار كرد 

قائم  و  سياسى  معاون  گذشته  روز  خبر- عصر  گروه 
مقام وزير كشور در امور سياسى با خانواده مرحوم على 
به  منا  فاجعه  در  استان  شدگان  كشته  از  پور  حاجى 
و  ديدار كرد  از مسئوالن  تنى چند  و  استاندار  همراه 
براى آن مرحوم علو درجات را خواستار شد. استاندار 
خراسان جنوبى در اين ديدار ضمن تسليت به خانواده 
اين عزيز ازدست رفته گفت: بنا به تأكيدات رهبر معظم 
انقالب و دكتر روحانى رياست جمهور، دولت با تمام 
استيفاى حقوق حجاج عزيز در فاجعه  توان درجهت 
ستاد  تشكيل  به  خدمتگزار  كرد.  خواهد  تالش  منا 
استانى در همين رابطه اشاره كرد و افزود: در اين ستاد، 
اقدامات و پيگيرى هاى الزم از سوى مسئوالن ذيربط 
در استان به انجام خواهد رسيد. وى در پايان براى آن 
عزيز ازدست رفته، علو درجات و براى همسر و خانواده 

آن عزيز، صبر جزيل خواستار شد.

نهمين جشنواره تئاتر استان
  14 مهرماه آغاز مى شود 

گروه خبر- نهمين جشنواره تئاتر خراسان جنوبى؛ با 
رقابت هفت گروه نمايشى در مرحله نهايى 14مهرماه 
ارشاد  هنرى  و  فرهنگى  مجتمع  محل  در  جارى 
فرهنگ  كل  مدير  شود.   مى  آغاز  قاين  شهرستان 
وارشاد اسالمى استان با اعالم اين خبر گفت: در مهلت 
ارسال آثار 32متن و طرح نمايشى از شهرستان هاى 
مختلف استان براى حضور در اين جشنواره ارسال شد 
كه پس از بازخوانى متون ارسالى 19نمايش به مرحله 
بازبينى راه يافت. محبى تصريح كرد: كميته انتخاب  
متشكل از محمد حسن زاده، رضا حسينى و رضاحسن 
زاده پس از بازبينى آثار، هفت نمايش را براى راه يابى 
به بخش رقابتى جشنواره تئاتر استان انتخاب كردند. 
وى با بيان اينكه هفت تئاتر مزبور در مدت 3 روز با 
يكديگر به رقابت مى پردازند، اضافه كرد: نمايش هاى 
برگزيده استانى كه در روز پايانى اين جشنواره از سوى 
هيئت داوران معرفى مى شوند، به جشنواره فجر راه 
خواهند يافت. محبى با اشاره به اينكه ديدن نمايش ها 
براى عموم آزاد خواهد بود بيان كرد: اين نمايش ها از 
14 تا 16 مهرماه جارى در مجتمع فرهنگى و هنرى 
ارشاد قاين و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
شهرستان قاين براى رقابت به روى صحنه خواهند 
نهمين جشنواره   اختتاميه  مراسم  است؛  رفت. گفتنى 
سالجارى  16مهرماه  جنوبى،  خراسان  استان  تئاتر 
ارشاد  هنرى  و  فرهنگى  مجتمع  ساعت 18در محل 

شهرستان قاين برگزار خواهد شد.

افزايش والدت ها در خراسان جنوبى

خراسان  در  ها  والدت  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
ثبت  كل  مدير  يافت.  افزايش  درصد   7,5 جنوبى 
احوال گفت: در نيمه نخست امسال 9 هزار و 801 
رقم  اين  كه  رسيد  ثبت  به  استان  اين  در  والدت 
بود.  و 112 والدت  پارسال 9 هزار  در مدت مشابه 
پورحسين افزود: 6 هزار و 956 مورد از والدت هاى 
امسال در شهر و 2 هزار و 845 مورد در روستاها به 
ثبت رسيد. وى گفت: از اين تعداد 4 هزار و 968 نفر 
پسر و 4 هزار و 833 نفر دختر بودند. به گفته وى 
روزانه به طور متوسط 53 واقعه والدت در خراسان 

جنوبى به ثبت مى رسد.

90 تن زيتون در استان برداشت مى شود

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  تسنيم- 
استان  باغات  از  هكتار   703 اينكه  بيان  با  جنوبى 
مى شود  پيش بينى  گفت:  است،  زيتون  زيركشت 
امسال 90 تن زيتون از باغات خراسان جنوبى برداشت 
اراضى  اين مقدار  از  اظهار كرد:  ولى پور مطلق  شود. 
جنوبى 337  خراسان  در  زيتون  محصول  كشت  زير 
هكتار آن بارور و مابقى غير بارور است. وى بيان كرد: 
بيشترين برداشت زيتون مربوط به شهرستان طبس با 
توليد 83 تن محصول زيتون است كه از اين سطح 
139 هكتار بارور بيشترين توليد خراسان جنوبى را به 
خود اختصاص داده است. ولى پور مطلق با بيان اينكه 
پيش بينى مى شود ارزش محصول زيتون توليدى 3,6 
برداران  تعدادبهره  داشت:  اظهار  شود،  ريال  ميليارد 

زيتون خراسان جنوبى 285 نفر است.

مرمت 2100 كيلومتر راه عشايرى

با  جنوبى  خراسان  عشايرى  امور  مديركل  تسنيم- 
استان  در  راه  ايل  18كيلومتر  و  هزار   6 اينكه  بيان 
 100 و  هزار   2 امسال  ماه   6 در  گفت:  دارد،  وجود 
تومان  ميليون   230 هزينه  با  عشايرى  راه  كيلومتر 
در  ميانگين  طور  به  كرد:  اظهار  قوسى  شد.  مرمت 
سال بيش از 5 هزار كيلومتر ايل راه مرمت مى شود.

راه هاى  ايل  ترميم  براى  كار  عمده  گفت:  وى 
ايل  و  است  اسفند  و  بهمن  دى،  ماه هاى  عشايرى 
راهاى خراسان جنوبى با توجه به صعب العبور بودن 
از سيالب هاى فصلى هر سال در  و خسارات ناشى 

چند نوبت مرمت و بازسازى مى شود.

همايش فرزندان امام على (ع)
 در بيرجند برگزارشد

خراسان  غدير  المللى  بين  بنياد  اجرايى  دبير  مهر- 
على  امام  فرزندان  همايش«  برگزارى  از  جنوبى 
در  نبئى  االسالم  حجت  داد.  خبر  بيرجند  در  (ع)» 
حاشيه برگزارى اين همايش اظهار كرد: اين همايش 
فرهنگ  با  جوانان  و  نوجوانان  آشنايى  هدف  با 
دانش   300 حضور  از  وى  شد.  برگزار  غديرشناسى 
آموز دبستانى در اين همايش خبر و داد و گفت: اين 

همايش به همت خيرين تهرانى برگزار مى شود.

خراسان جنوبى آمادگى كاملكنگره ملى امامزادگان در طبس برگزار مى شود
 براى اجراى انتخابات را دارد 

گروه خبر- خراسان جنوبى آمادگى كامل براى اجراى 
انتخابات را دارد. استاندار روز گذشته در نشست مشترك 
فرمانداران، بخشداران و اعضاى ستاد انتخابات استان كه 
با حضور قائم مقام وزير كشور برگزار شده بود، با بيان 
اين مطلب گفت: بعد از تشكيل ستاد انتخابات كشور، 
ستاد انتخابات استان تشكيل و احكام مربوطه نيز صادر 
شد. خدمتگزار اظهار كرد: در حال حاضر خوشبختانه 
همكارى و هماهنگى بسيار خوبى بين مديران اجرايى 
نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى  استان و 
وجود دارد كه ظرفيت بسيار خوبى است. وى حراست 
از آراى مردم را وظيفه مسئوالن برگزارى  و حفاظت 
انتخابات دانست و تصريح كرد: بايد زمينه الزم براى 
حضور افرادى كه احساس مى كنند مى توانند منشاء اثر 
بوده و به مردم در اين زمينه خدمت كنند، فراهم شود. 
وى با بيان اينكه هيچ كس در هيچ رده و مقامى اجازه 
ندارد به جاى مردم تصميم گرفته و يا براى آنان تصميم 
سازى كند گفت: همان گونه كه امام راحل (ره) فرمودند 
رأى مردم حق الناس است و بايد در راستاى صيانت از 

آن نهايت تالش صورت گيرد.

ارگ كاله فرنگى
 به ميراث فرهنگى واگذار شد

گروه خبر- در حاشيه ديدار اسدا... درويش اميرى؛ معاون 
مجلس، حقوقى و استان ها سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور با استاندار خراسان 
جنوبى، ارگ كاله فرنگى به ميراث فرهنگى واگذار شد. 
در پى درخواست اميرى از خدمتگزار استاندار خراسان 
جنوبى، ارگ كاله فرنگى به ميراث فرهنگى واگذار شد 
و عمليات مرمت و بازسازى آن از صبح روز دوشنبه 
آغاز مى شود. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان با اعالم اين خبر گفت: ارگ كاله 
فرنگى يكى از آثار تاريخى و جاذبه هاى گردشگرى است 
كه به نماد و نگين شهر بيرجند مشهور است، اين ارگ 
كه در مركز شهر قرار دارد با شماره 1880 در فهرست 

آثار ملى به ثبت رسيده است. 

برگزارى دوره آموزشى تخصصى
پيش بيمارستانى در هالل احمر زيركوه

فارس- رئيس جمعيت هالل احمر زيركوه گفت: دوره 
آموزشى تخصصى پيش بيمارستانى با شركت 35 نفر 
احمر شهرستان  منتخب جمعيت هالل  امدادگران  از 
به  توجه  با  كرد:  اظهار  حورانى  شد.  برگزار  زيركوه 
اهميت توانمندسازى نيروهاى امدادى و آمادگى آنان 
به عنوان  جهت حضور مناسب در صحنه هاى حادثه 
و  جديد  روش هاى   از  بهره مندى  و  اول  كمك دهنده 
ارتقاى سطح دانش امدادى و توان عملياتى آنها، اين 
آموزشى  دوره  اجراى  و  برنامه ريزى  به  اقدام  جمعيت 
تخصصى پيش بيمارستانى كرد. وى با بيان اينكه عمده 
فعاليت هاى درمانى نيروهاى امداد و نجات هالل احمر 
در حيطه پيش بيمارستانى به وضعيت هاى تهديد كننده 
حيات محدود مى شود، گفت: هدف از انجام آموزش هاى 
تخصصى پيش بيمارستانى براى امدادگران و نجاتگران 
سوانح  و  حوادث  مصدومان  حيات  حفظ  احمر  هالل 
احتمالى، پيشگيرى از آسيب بيشتر به مصدومان و بهبود 

و تسريع در بازتوانى مصدومان حوادث ياد شده است.

آمادگى كميته امداد استان براى
 جمع آورى كمك هاى حجاج به نيازمندان

گروه خبر- معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد گفت: با توجه به بازگشت حجاج بيت ا... الحرام 
هاى  دارد كمك  آمادگى  نهاد  اين  وحى  از سرزمين 
نقدى وغيرنقدى آنان را به منظور كمك به نيازمندان 
جمع آورى كند. حسينى به طرح احسان زائر (صدقه 
زائر) يكى از ده ها طرح اين نهاد اشاره و اظهار كرد: در 
اين طرح معنوي و خداپسندانه زائرين بيت ا... الحرام 
و عتبات عاليات مى توانند بخشي از وليمه و نذورات 
خود را براى كمك به محرومين و نيازمندان به اين 
نهاد اختصاص دهند. وي افزود: در اين طرح عالوه 
بر جلوگيري از اسراف و هزينه هاى اين سفر معنوي 
زمينه انجام امور خير و خداپسندانه براي حجاج فراهم 
زائران  گذشته  سال  طى  كرد:  اظهار  وى  شود.  مي 
 47 بر  بالغ  استان  عاليات  عتبات  و  الحرام  ا...  بيت 
ميليون تومان كمك نقدى و غيرنقدى به محرومان و 

نيازمندان درقالب طرح احسان زائر اهدا كردند.

كشف حدود 2 هزار قرص متادون 
توسط پليس راه آهن شرق كشور

فارس- رئيس پليس راه آهن شرق گفت: در داخل قطار 
مسافرى طبس مشهد به يكى از مسافران زن مظنون 
و از داخل چمدان وى  هزار و 990 قرص متادون غير 
مجاز كشف و ضبط شد. ميرزاده  در جمع خبرنگاران 
راه آهن  ايستگاه  در  يگان  اين  مأموران  كرد:  اظهار 
تربت حيدريه، حين گشت زنى و كنترل مسافران در 
داخل قطار مسافرى طبس مشهد به يكى از مسافران 
موازين شرعى  رعايت  از  كه پس  مظنون شدند  زن 
وسايل  از  بازرسى  به  اقدام  زن  مأمور  با  و  قانونى  و 
همراه اين مسافر كردند. وى تصريح كرد: در بازرسى 
از وسايل اين فرد مظنون ماموران پليس راه آهن شرق 
از داخل چمدان وى تعداد هزار و990 قرص متادون 

غير مجاز كشف و ضبط كردند.

افتتاح مجتمع آموزشى ترويجى 
نان سنتى در فردوس

فارس- مجتمع آموزشى ترويجى نان سنتى فردوس 
بهره  بردارى  مورد  نان  روزانه 2 هزار قرص  توليد  با 
قرار گرفت. رئيس مركز فنى  و حرفه اى شهيد رادمرد 
اين  گفت:  مجتمع  اين  افتتاح  مراسم  در  فردوس 
قديم  ساختمان  در  خصوصى  بخش  توسط  مجتمع 
براى  و  راه اندازى  فردوس  حرفه اى  و  فنى   مركز 
ايجاد آن 30 ميليون تومان هزينه شده است. يعقوبى 
تصريح كرد: با راه اندازى اين مجتمع براى 10 نفر به 

صورت مستقيم اشتغال ايجاد شده است.

منا  فاجعه  جانباختگان  گراميداشت  مراسم  فرد-  كاظمى 
بيرجند  مصلى  در  گذشته  روز  كشور  سراسر  با  همزمان 
برگزار شد. در اين مراسم كه نماينده ولى فقيه در استان، 
معاون سياسى و قائم مقام وزير كشور، استاندار و مقامات 
لشكرى و كشورى استان و هزاران نفر  از مردم خراسان 
به مرثيه  بيت  جنوبى در آن حضور داشتند مداحان اهل 

سرايى پرداختند. 
حجت االاسالم رضايى امام جمعه بيرجند نيز در سخنانى 
بيان كرد: آل سعود از يهود بدتر است چون يهود دشمن 
آشكار است اما آنها كه خود را خادم حرمين شريفين مى 
دانند با اين حركت ثابت كردند كه نوكر اسرائيل غاصب 
با  حاضر  جمعيت  مراسم  اين  ادامه  در  هستند.  آمريكا  و 
شعارهاى مرگ بر آل سعود خواهان تكميل كميته حقيقت 

ياب براى بررسى دقيق ابعاد فاجعه منا شدند.

سازمان  ها  استان  و  حقوقى  معاون مجلس،  خبر-  گروه 
روز  كشور،  گردشگرى  و  دستى  فرهنگى، صنايع  ميراث 
رضايى  المسلمين  و  االسالم  حجت  با  ديدار  در  گذشته 
امام  و  جنوبى  خراسان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم 
جمعه بيرجند، كوير را مهم ترين و اصلى ترين پتانسيل 

گردشگرى خراسان جنوبى برشمرد.
 اسدا... درويش اميرى، گفت: دو بند از بندهاى سياست هاى

كلى كه از سوى رهبرمعظم انقالب در زمينه برنامه ششم 
ابالغ شده  كشور  فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى،  توسعه 

است به سازمان ميراث فرهنگى مرتبط است.
معاون مجلس، حقوقى و استانها سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور توسعه زيرساخت هاى 
صنعت گردشگرى و 5 برابر شدن گردشگران خارجى را 
تقويت صنايع  و تصريح كرد:  دانست  بندها  اين  از  يكى 
دستى و افزايش صادرات اين محصوالت و نيز حفظ آثار و 
ابنيه تاريخى از ديگر مواردى است كه در اين زمينه مورد 

توجه و تاكيد ويژه رهبر معظم انقالب قرار گرفته است.
زمينه  در  مناسب  هاى  استان  از  را  جنوبى  خراسان  وى 

گردشگرى برشمرد و گفت: وجود 60 رشته ثبت شده در 
صنايع دستى، آثار ثبت جهانى شده (باغ اكبريه و در آينده 

قنات بلده)، كوير بى نظير استان، و ... از ظرفيت هاى بى 
شمار اين استان است.

عيد  تبريك  ديدار ضمن  اين  در  رضايى  االسالم  حجت 
غدير و تسليت فاجعه منا گفت: در حوزه ميراث فرهنگى 

بايد پيوست فرهنگى وجود داشته باشد.
وى بر حفظ معيارهاى انقالب اسالمى و معيارهاى انسانى 
در زمينه گردشگرى تاكيد كرد و افزود: در قرآن كريم و 
 ... و  مسافرت  زمين،  در  گردشگرى  بر  نيز  البالغه  نهج 

اشاره شده است.
و  سازى  بومى  استان،  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم 
و  گردشگرى  مخصوصًا  صنعت  و  علم  سازى  فرهنگ 
معرفى فرهنگ ناب و زيباى اسالم و ايران به گردشگران 

را در كنار درآمد زايى مهم برشمرد.
حجت االسالم رضايى نيز كوير زيباى خراسان جنوبى را 
مهم ترين و اصلى ترين پتانسيل گردشگرى استان دانست 

و بر ساماندهى مقبره حكيم نزارى تأكيد مجدد نمود.

كوير اصلى ترين پتانسيل گردشگرى خراسان جنوبى  

كاظمى فرد- رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
از  پذيرش  600 دانشجوى جديد الورود در سال 
دكتر  داد.  خبر  دانشگاه  اين  در  جديد  تحصيلى 
جديد  دانشجويان  از  استقبال  جشن  در  قائمى 
اين دانشجويان  اظهار كرد:  اين دانشگاه  الورود 
دندانپزشكى،  پزشكى،  مختلف  رشته هاى  در 
پرستارى، اتاق عمل، راديولوژى، بهداشت محيط، 
بهداشت عمومى و حرفه اى، فوريت هاى پزشكى، 
كار شناسى ارشد بيوشيمى، آناتومى، پرستارى و.... 

مشغول به تحصيل مى شوند. 

بهره بردارى از خوابگاه دخترانه ريحانه 

اينكه امسال به دليل كمبود  با اشاره به  قائمى 
در  جديد  دانشجويان  خوابگاهى،  فضاى 
اسكان  دانشگاه  خارج  خودگردان  خوابگاه هاى 
داده مى شوند، اظهار اميدوارى كرد: با بهره بردارى 
همه  بهمن ماه  در  ريحانه  دخترانه  خوابگاه  از 
منتقل  به خوابگاه هاى ملكى  دانشجويان دختر 
شوند. وى، ظرفيت اسمى اين خوابگاه را 280 نفر 
عنوان كرد. وى همچنين از همايش گراميداشت 

30 امين ساگرد تأسيس دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند و نكوداشت استاد دكتر فروزانفر بنيانگذار 

اين دانشگاه در 20 مهرماه خبر داد.

خوابگاه هاى  در  دانشجو   850 اسكان 
ملكى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

علوم  دانشگاه  فرهنگى  و  دانشجويى  معاون 
پزشكى بيرجند نيز از سكونت 850 دانشجوى در 
خوابگاه هاى ملكى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
خبر داد و افزود: همچنين در حال حاضر 300 

دانشجو در خوابگاه هاى خودگردان اسكان دارند. 
دستجردى اضافه كرد: عالوه بر اين هم اكنون 
دانشگاه  متأهلين  خوابگاه  در  متأهل  زوج   28
اسكان شده اند.وى، كسب رتبه بر تر در بيستمين 
چهارم  رتبه  كاركنان،  قرآن  كتبى  مسابقات 
بر تر  مسابقات قرآنى دانشجويان كشور و رتبه 
المپياد ورزشى دانشجويان وزارت بهداشت را از 

ديگر فعاليت هاى فرهنگى دانشگاه برشمرد.
دانشجوى  از  جلسه  اين  پايان  در  است  گفتنى 

برگزيده مسابقات قرآن كشورى قدردانى شد.

معارفه دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكى برگزار شد

پذيرش 600 دانشجو در سال تحصيلى جديد

مديركل آموزش و پرورش بر هدايت دانش آموزان 
به سمت و سوى رشته هاى فنى  و حرفه اى و كار 
و دانش تأكيد كرد. به گزارش فارس، المعى در 
مراسم توديع و معارفه رؤساى آموزش و پرورش 
فردوس اظهار كرد: آموزش و پرورش بزرگترين 
نهاد حاكميت و حلقه اتصال دولت و ملت است 
و اگر يك معلم بتواند در دوران خدمت خود حتى 
و  باقيات  كند،  تربيت  درستى  به  را  انسان  يك 
صالحات ارزشمندى از خود به جا گذاشته است. 

وى گفت: موضوع آموزش و پرورش تربيت نسل ها 
و فرهنگ سازى است و هر تغيير و تحولى كه در 
يك كشور صورت مى گيرد منشا آن در آموزش 
و پرورش است. وى با اشاره به اينكه رشته هاى 
فنى و حرفه اى و كار و دانش در شهرستان مظلوم 
واقع شده و همه به دنبال تحصيل در رشته هاى 
نظرى و مهندسى هستند، افزود: در حال حاضر 
و  كار  و  فنى  رشته هاى  از  دانش آموزان  استقبال 
دانش در سطح استان 43 درصد است كه در افق 

چشم انداز 1404 بايد اين رقم به 70 درصد برسد. 
المعى تصريح كرد: بايد دانش آموزان را به سمت و 
سوى رشته هايى هدايت كرد كه در آينده بازار كار 
و اشتغال براى آنها وجود داشته باشد. وى به نقش 
مؤثر آموزش و پرورش در دفاع مقدس اشاره كرد 
و يادآور شد: وجود پنج هزار شهيد فرهنگى، 420 
مربى تربيتى شهيد و بيش از 36 هزار دانش آموز 
شهيد نشان دهنده نقش آموزش و پرورش در دفاع 
مقدس است كه اگر اين نهاد ارزشمند وجود نداشت، 

سرنوشت جنگ به گونه اى ديگر رقم مى خورد.
وزارت خانه  مهم ترين  نيز  فردوس  جمعه  امام 
كشور را وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: 
جهاد  و  فى  سبيل ا...  جهاد  با  مقايسه  در  خداوند 
علمى، براى جهاد فى سبيل ا... درجه و براى جهاد 

علمى، درجات در نظر گرفته است. 
در اين مراسم از زحمات سيدمهدى عليپرست تجليل 
ابراهيمى به مدت چهار سال به عنوان  و مهدى 

رئيس آموزش و پرورش فردوس معرفى شد.

هدايت دانش آموزان به سمت و سوى رشته هاى فنى و كار و دانش باشد

خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  دفتر  مسئول 
جذب  زمينه  در  گفت:  جنوبى  خراسان  در 
گردشگر به خراسان جنوبى برنامه هاى همچون 
معرفى  و  خارجى  تورگردانان  با  ارتباط گيرى 
اختصاصى جاذبه هاى كويرى استان در اروپا در 
به گزارش  دنبال مى شود.  اسكانديناوى  منطقه 
تمام  معرفى  كرد:  اظهار  ابراهيمى  فارس، 
جاذبه هاى گردشگرى خراسان جنوبى از طريق 
اقالم تبليغاتى تهيه شده توسط اداره كل ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان در 
بيش از چهل  با  انجام مكاتبه  با  از كشور  خارج 
سفارتخانه جمهورى اسالمى ايران در خارج از 
وازرت  نمايندگى  اوليه  اقدامات  جمله  از  كشور 
همين  در  افزود:  وى  است.  استان  در  خارجه 
ميراث  همكارى  با  نيز  ديگرى  اقدامات  راستا 
فرهنگى استان شامل دعوت و ميزبانى از خانم 
بين المللى  فدراسيون  رئيس  نايب  روى  روبى 
كانون  رئيس  نورآقايى  آقاى  تور،  راهنمايان 

امضاء  تسهيل  و  دعوت  ايران،  تور  راهنمايان 
قرارداد تورگردان اروپايى با شركت بومى استان 
به  اروپايى  تور  رسمى  سفر  نخستين  تحقق  و 
ادامه  در  ابراهيمى  است.  گرفته  صورت  استان 
گفت: در حوزه صنايع دستى مى توان به اقداماتى 
همچون معرفى نمونه هاى صنايع دستى استان 
در  خارجه  امور  وزارت  ديپلماتيك  بازارچه  در 
تهران در معرض ديد سفراى خارجى اشاره كرد 
اداره  و  استان  بانوان  امور  دفتر  با همكارى  كه 

كل ميراث فرهنگى انجام گرفته است.
ابراهيمى با بيان اينكه اگر چه به نظر مى رسد در 
اين رابطه ضرورت تشكيل و ايجاد تشكلى هدفمند 
با هدف ارائه محصوالت صنايع دستى استان در 
خارج از كشور احساس مى شود، خاطرنشان كرد: 
بديهى است در اين صورت امكان مانور نمايندگى 
حضور  در  تسهيل  زمينه  در  خارجه  امور  وزارت 
عملى اتحاديه مذكور در بازارها و يا نمايشگاه هاى 

صنايع دستى خارجى بيشتر مى شود.

توسط دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در استان دنبال مى شود

معرفى اختصاصى جاذبه هاى كويرى خراسان جنوبى در اروپا منطقه اسكانديناوى

مردم خراسان جنوبى خواستار تشكيل كميته حقيقت ياب شدند

گروه خبر- مراسم تشييع پيكرهاى چهار جانباخته فاجعه 
زائران  از  ديگر  تن  سه  پيكر  شود.  مى  برگزار  امروز  منا 

جانباخته استان صبح ديروز وارد كشور شد. 
بر اساس اعالم قبلى قرار بود پيكر شادروان حاج محمد 
مراسم  برگزارى  با  همزمان  يكشنبه  روز  رضاپور  مهدى 

تجليل، تشييع شود. 
اما بنا به اعالم منابع موثق چون پيكر آن مرحوم به پرواز 
ديروز تهران بيرجند نرسيد امكان برگزارى مراسم در زمان 

اعالم شده ميسر نشد و بدين ترتيب قرار شد پيكرهاى 
طور  به  امروز  امسال  حج  مراسم  در  باخته  جان  چهار 

همزمان تشييع شود. 
 حاج محمد چوبدار، حاج على اكبر دلير، حاج على حاجى پور

از  حادثه  اين  جانباختگان  رضاپور  مهدى  محمد  حاج  و 
خراسان جنوبى هستند كه پس از انتقال به بيرجند تشييع 
خواهند شد. ساعت دقيق اين مراسم از طريق صدا و سيما 

اعالم خواهد شد.

امروز، پيكر 4 تن از جانباختگان حادثه منا در بيرجند تشييع مى شود
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بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) :خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد
 و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد.

(بحاراالنوار ج ٩٠ ، ص ٣٢١ )

11 : 22
17 : 33
22 : 41
4 : 08
5 : 30

خانواده هاى محترم رضاپور، خزاعى و صفاريان
با نهايت اندوه درگذشت ناباورانه

 شادروان حاج محمد مهدى رضاپور
 در فاجعه منا را خدمت شما خانواده هاى محترم تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن عزيز از دست رفته

 علو درجات و صبر و سالمتى بازماندگان را مسئلت دارم.

مدينه منوره - رامين تهورى

معماري                      فريد فروزانفر / عباس عامري 
عمران                        غالمرضا توكلي / محمد رضا اميني

                                  سيد رضا سرافرازي / حسين گلكاري                                                                                       
مكانيك                      محمد هادي كميلي / محسن نصر آبادي                                                                     
برق                            علي كريمدادي/ سيد محمد رضا فاطمي  

نقشه برداري           محمد زهرايي      

جهت عضويت در پنجمين دوره هيئت مديره

سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي  

  اخالق حرفه اي ، پويايي سازماني

اهداف و اولويت هاي مهندسين اسوه : 
ترويج اخالق حرفه اي و ارتقاى پايگاه اجتماعي مهندسان در جامعه   -1

رعايت عدالت اجتماعي در ارائه خدمات مهندسي وايجاد محيطي سالم جهت فعاليت حرفه اي اعضا  -2
ايجاد امنيت شغلي و دفاع از حقوق صنفي مهندسان در مراجع قانوني   -3

توسعه و ترويج آموزش به منظور ارتقاى سطح دانش فني وحرفه اي اعضا   -4
ترويج استفاده از الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني اسالمي   -5

جلب مشاركت اعضا در فرآيند تصميم گيري ، كنترل و هدايت سازمان با همكاري انجمن هاي صنفي   -6
تقويت دفاتر نمايندگي شهرستان ها ، تشكل ها و انجمن هاي حرفه اي سازمان     -7

صداقت ،كارآمدي ، تجربه

پيام تشكر هيئت بيت العباس(ع)
 از مردم فهيم و واليتمدار خراسان جنوبى  به ويژه مردمان قدرشناس بيرجند

دكتر محمود احمدى نژاد- 9 مهر1394: « وجود من ، فداى مردم بيرجند و خراسان جنوبى»

غدير، بركه است. بركه اى به ژرفاى اقيانوسى عميق كه غواصان مرواريد طلب قرن هاى متمادى نتوانسته اند از آن كام 

دل برگيرند. غدير، منزلگاه كاروانيان خسته و سرگشته از صعوبت راه است تا در كرانه آن آرامش يافته و تعب راه از 

تن و جان بزدايند. غدير، فرصتى است براى آن كه پيش افتادگان بازگردند و بازماندگان در رسند تا جملگى، اعتقاد و 

ايمان خود را به ميزان واليت و امامت سنجه كنند و از ولى خدا نه پيشى گيرند و از او جا بمانند. 

غدير، محك بندگى است و معيار تبعيت از خدا و رسول او . خوشا آنان كه در قربانگاه اخالص ، اسماعيل درون را ذبح 

كرده تا از مشرب غدير چنان سيراب شوند كه در قاموس حيات شان هرگز تشنگى معنايى نيابد. خوشا آنان كه در 

قربان امسال هجرت بى بازگشت و حسين (ع) گونه خويش را تشنه كام از صحراى منا به سوى آستان رفيع حضرت 

دوست آغاز كرده تا در روز غدير بر مواليشان على (ع) وارد شوند و از دست ساقى كوثر سيراب گردند

 رحمت و رضوان الهى به روان پاك شان باد 

خداوند بزرگ را شاكريم كه خدمت به مردم شريف، نجيب، فهيم، انقالبى و متدينى را نصيب اين خادمان خانه  با صفاى 

حضرت اباالفضل العباس(ع) فرمود. مردمى كه در دهه چهارم انقالب اسالمى عليرغم اكراه شديد برخى از جناح ها و 

گروه هاى منفعل از گفتمان راستين و اصيل امام (ره) و انقالب، همچنان با پا فشارى بر هويت اصولگرايانه  اين جنبش 

عظيم الهى و الهام از عناصر قوام بخش و وحدت آفرين اين حركت سترگ و  هميشه فياض ، مردانه و استوار بر ميثاق 

الهى خويش با آرمان هاى بلند امام راحل عظيم الشأن و اهداف مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) ايستاده اند.

لذا ضمن قدرشناسى اين موهبت عظيم و تهنيت عيد سعيد غدير، بدينوسيله مراتب امتنان و سپاس مندى خود را از 

مردم شريف، آگاه و قدرشناس بيرجند، به ويژه جوانان پرشور و بانشاط اين شهر، بانوان دل آگاه و ارجمند و نيز ساير 

هم استانى هاى ارجمندى كه از ديگر شهرها و مناطق دور و نزديك بذل عنايت فرموده و در مراسم جشن عيدا... 

االكبر و استقبال بسيار گسترده از خادم راستين و راست قامت ملت ايران دكتر محمود احمدى نژاد كه يادآور خاطرات 

فراموش ناشدنى چهار دوره استقبال گسترده و مردمى از دولت هاى نهم و دهم بود، شركت فرموده و با استماع سخنان 

ارزشمند ايشان بر ما منت نهادند، تقديم مى داريم. 

ضمنا بر خود الزم دانسته از همكارى هاى صميمانه و بى دريغ دستگاه هاى امنيتى و انتظامى و راهنمايى و رانندگى 

استان، اورژانس 115، آتش نشانى، هيئت امنا، پايگاه مقاومت بسيج، كانون فرهنگى هنرى، امام جماعت مسجد صديقه 

طاهره (س)، اهالى و كسبه  محترم خيابان هاى كارگران و امام رضا (ع)، مديران مسئول و كاركنان محترم روزنامه هاى 

آواى خراسان جنوبى و خراسان امروز و تمامى كسانى كه عليرغم كارشكنى هاى فراوان صورت گرفته، ما را در امر 

تبليغات، تداركات، پشتيبانى، انتظامات و برگزارى هرچه باشكوه تر اين جشن بزرگ يارى نمودند كمال تشكر و اعتذار 

را داشته باشيم.  

در پايان رجاء واثق داريم كه خاطرات شيرين آن نهضت بزرگ خدمت رسانى بى منت به مردم كه در دولت هاى خدوم 

نهم و دهم آغاز شد و بى ترديد شبيه ترين حركت به منش و گفتمان امام راحل عظيم الشأن و صريح ترين نحوه عمل 

به وصاياى سياسى الهى آن رهبر كبير (ره) بود و در طى آن رئيس دولت آرمان گرا و اصولى آن دولت توانست قلوب 

مردم را تسخير كند به لطف حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم  هيچگاه از اذهان زدوده نخواهد شد و انشاءا... تعالى 

مستدام خواهد بود. 

باسپاس فراوان – هيئت بيت العباس (ع) و برگزاركنندگان مراسم جشن بزرگ غدير
11 مهرماه 1394

جناب آقاى  دكتر عليرضا  رفيعى پور
  مدير كل  محترم دامپزشكى استان خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر رضا  كميلى   رئيس محترم نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى
جناب آقاى دكتر فردين حسين زاده   رئيس محترم شبكه دامپزشكى شهرستان بيرجند

فرا رسيدن چهاردهم مهرماه ، روز ملى دامپزشكى
را حضور شما و همه دست اندركاران دامپزشكى استان تبريك مى گوييم.

هيئت مديره  ، مديرعامل  و كاركنان شركت تعاونى مرغداران عدالت بيرجند

خواهان تهاتر مبلغى سپرده با رضايت طرفين هستيم . 09172485791

عمران: مهندس رضا توكلى ، مهندس محمدرضا  امينى  ، مهندس مرتضى مقرى ،  مهندس مهدى كامران نژاد
معمارى: مهندسين فريد فروزانفر ، عباس عامرى

مكانيك: مهندس على عابدينى فنود
برق: مهندس محمدرضا فاطمى

جمع كثيرى از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند (سال 80، 81، 82، 83، 84)نقشه بردارى: مهندس محمد زهرايى

پنجمين دوره   انتخابات نظام مهندسى ساختمان

كانديداهاى مورد  حمايت  انجمن  اسالمى  معلمان
 استان خراسان جنوبى

مهندس مرتضى مقرى (عمران)
مهندس رمضان  احمدى -  مهندس عاليه كاظمى (مكانيك)

مهندس آرش حسين زاده -  مهندس محمدرضا فاطمى (برق)

دعوت مجمع عمومى عادى
شركت باربرى سريع السير (سهامى خاص)

از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/7/29 كه راس ساعت 
9 صبح در محل شركت تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
انتخاب هيئت مديره براى مدت 2 سال - انتخاب بازرس براى مدت يك سال - انتخاب روزنامه جهت 

درج آگهى 
هيئت مديره شركت: حسين عباس نيا

ويژه خواهران و برادران

رشته هاى: حفظ (كل، 20 و 10 جزء) 
اذان، ترتيل، قرائت، مفاهيم، تفسير 
(ويژه ائمه جماعات)، صحيح خوانى اذكار نماز

ُمدها َمّتان

براى كسب اطالعات بيشتر
 با شماره 32332554 داخلى 2 يا 5 
تماس حاصل نماييد.

دبيرخانه كانون هاى فرهنگى و هنرى 
مساجد خراسان جنوبى


