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افزايش 30 درصدى قيمت آب 

دائمى معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزى و اقتصادى در 
گفتگو با ايسنا، گفت: قيمت آب از اول مهرماه به صورت 
درصد   10 مصرف  الگوى  زير  مشتركين  براى  پلكانى 
الگوى  به  نسبت  بااليى  مصرف  كه  مشتركينى  براى  و 

مصرف دارند 30 درصد افزايش يافت.

توزيع شيركيفى رايگان
 در تمام مقاطع تحصيلى

معاون امور دام وزارت جهادكشاورزى گفت: در پى توافق 
بين وزارتخانه هاى جهادكشاورزى و آموزش و پرورش با 
كارخانجات لبنى، شير كيفى رايگان در تمام مقاطع تحصيلى 
مدارس سراسر كشور توزيع خواهد شد. ركنى در گفتگو با 
ايرنا، افزود: با نهايى شدن تفاهم نامه مذكور توزيع شير در 

مدارس تا پايان مهرماه سالجارى انجام مى شود. 

 زمان آزاد سازى قيمت نان 

و  توليدكنندگان  سراسرى  اتحاديه  رئيس  لزوميان 
كردن  آزاد  زمان  الف،  با  گفتگو  در  نان،  صادركنندگان 
قيمت نان را اوايل سال 95 اعالم و بيان كرد: پيش بينى 
نمى كنيم با حذف يارانه نان، شاهد تغييير قيمت محسوسى 

در اين محصول باشيم.

 ارائه تسهيالت نوسازى ناوگان روستايى
 با نرخ سود 4 درصد

كشاورزيان رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
در گفتگو با  فارس، با بيان اينكه به خاطر تك نرخى شدن 
سازمان  گفت:  است،  منتفى  بنزين، سهميه بندى سوخت 
راهدارى براى نوسازى ناوگان روستايى تسهيالت با نرخ 

سود 4 درصد ارائه مى دهد. 

تشييع باشكوه جانباختگان منا
با حضور مردم ، مسئوالن و خانواده قربانيان حج امسال ، روز گذشته انجام شد 

صفحه 7

تشكر استاندار ، امام جمعه ، بعثه مقام معظم رهبرى و حج و زيارت از حضور حماسى مردم

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)

 ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا و ايثارگران ناجا

هفته نيروى انتظامى
  را بر دالور مردان و سبزپوشان عرصه امنيت و انضباط اجتماعى تبريك و تهنيت عرض نموده

توفيقات روز افزون آن بزرگ مردان را در راه انجام وظايف و رسالت هاى محوله
 از ايزد منان مسئلت داريم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

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

جناب آقاى دكتر رضا كميلى
رئيس محترم شوراى نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى

چهاردهم مهرماه ، روز ملى دامپزشكى
 را خدمت شما و همه تالشگران و سخت كوشان اين حرفه مقدس كه يكى از اركان مهم

در تامين امنيت و سالمت غذاى جامعه مى باشيد، تبريك و تهنيت گفته
 از خداوند متعال توفيق روزافزون و پيروزى مداوم را در تمامى مراحل آرزومنديم.

هيئت مديره و مديرعامل اتحاديه مرغداران ماكيان شرق

 با نهايت تاسف درگذشت شادروان

مرحومه حاجيه فاطمه كنى   "همسر مرحوم حاج  ميرزا  حسن  عباسپور"
  را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن زنده ياد امروز سه شنبه 94/7/14 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر

 از محل سالن غسالخانه برگزار مى شود.

خانواده هاى: كنى ، عباسپور ، پناهى

جناب آقاى دكتر عليرضا  رفيعى پور

فرا رسيدن 14 مهرماه، روز ملى دامپزشكى
 را خدمت جناب عالى ، همكاران محترم و تمامى تالشگران 

عرصه بهبود سالمت و بهداشت جامعه تبريك عرض مى نماييم.

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

همپا استخدام مى كند
شرح در صفحه 5

 خريدار آپارتمان تا 210 تومان
ترجيحا كم واحد 

شماره تماس: 09155332667

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
نقشه بردارى: مهندس محمد زهرايى

جمع كثيرى از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند (سال 80، 81، 82، 83، 84)

(رشته  تاسيسات  برقى)
دبير و عضو كميته نظارت عاليه برق سازمان

داراى 15 سال سابقه نظارت / طراحى /  اجرا و ... در صنعت برق استان
 پايه يك تاسيسات برقى  

تالش براى دستيابى به جايگاه و ارزش واقعى مهندس در نظام مهندسى و جامعه

على كريمدادى
 كانديداى پنجمين دوره انتخابات هيئت مديره

سازمان نظام مهندسى خراسان جنوبى

ضمن ابراز همدردى وتسليت به خانواده هاى جانباختگان حادثه منا مهاجرين الى ا...درمانگــاه  فرهنگيــان 

تاالر مــاهان
آمادگى خويش را براى پذيرايى از حجاج گرامى اعالم مى دارد. ضمنا هزينه پذيرايى رايگان مى باشد

09158650442 - 32319100

 كانديداهاى  مورد  حمايت  اتحاديه  صنعت
ساختمان و جمعى از شركت هاى  وابسته

 آقاى مهندس مجيد آذرى سراب
كانديداى برق

آقاى مهندس مهدى فدويان
كانديداى عمران 

 خانم مهندس بنفشه ميركاظمى
كانديداى عمران
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امروز ١٤ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٢ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٦ اکتبر ٢٠١٥

 تأسيس ستاد پشتيباني و امداد جنگ به فرمان 
امام خميني(ره) (١٣٥٩ ش).

شهادت «ميثم تمار» از ياران ُمخلص امام علي(ع) 
در كوفه(٦٠ ق)..

انصاري»  نامدار «خواجه عبدا...  درگذشت عارف 
معروف به «پير هرات»(٤٨١ ق).

به  معروف  اسرائيل  و  اعراب  چهارم  جنگ  آغاز 
«جنگ رمضان» (١٩٧٣م).

روز دامپزشكي. 

تقويم مناسبت هاى  روز

فارس: مدير عامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى از كاهش حدود 15 درصدى عرضه نفت گاز با اجراى طرح 
پيمايش از ابتداى مهر در مقايسه با سال قبل خبر داد. كاظمى گفت: در ده روز نخست مهرماه سال جارى حدود 40 ميليون ليتر نفت 
گاز به خودروهاى سنگين اختصاص يافته است و اين در حالى است كه در مقايسه با سال گذشته 15 درصد كاهش داشته است.

كاهش 15 درصدى مصرف گازوئيل از ابتداى مهرماه نسبت به سال قبل

  افزايش 90 تنى توليد زعفران

عضو شوراى ملى زعفران با بيان اينكه پيش بينى 
مى شود ميزان توليد زعفران در سال جارى حدود 90 
تن افزايش يابد، گفت: تا حدود 10 روز آينده قيمت 
اين محصول در بازار به ثبات خواهد رسيد. حسينى در 
گفتگو با مهر با بيان اينكه برداشت انبوه زعفران در 
كشور هنوز آغاز نشده است و از اواخر مهرماه شروع خواهد شد، اظهار كرد: 
در برخى مناطق به شكل محدود برداشت آغاز شده است.وى گفت: پيش 
بينى مى شود ميزان توليد طالى سرخ نسبت به سال  گذشته با رشد همراه 
باشد.وى ميزان توليد اين محصول را در دو استان خراسان رضوى و خراسان 
جنوبى در سال گذشته، 210 تن عنوان و اظهاركرد: پيش بينى ما اين است كه 

ميزان توليد زعفران در سال جارى به حدود 300 تن افزايش يابد. 

كاهش مصرف روغن  نيمه جامد به 45 درصد 

رئيس انجمن روغن نباتى با بيان اينكه مصرف 
روغن هاى نيمه جامد به حدود 45 درصد كاهش 
نيمه  روغن هاى  توليد  توقف  گفت:  است،  يافته 
جامد موضوع جديدى نيست و بايد منظور وزارت 
كه  شود  مشخص  كرد  اعالم  آنچه  از  بهداشت 
يا  است  ترانس  يا  اشباع  اسيد  درصد  برچسب هاى  حساسيت  منظور 
قبله  محمد  است.  مسئوالن  نظر  مورد  جامد  نيمه  روغن  توليد  شكل 
در گفتگو با ايسنا، درباره ضرب االجل وزارت بهداشت مبنى بر توقف 
توليد روغن هاى نيمه جامد تا پايان سال 1395 گفت: شوراى سالمت 
نيمه جامد  توليد روغن هاى  توقف  بر  مبنى  را  در سال 1392 مصوبه 

گذرانده است و از اين نظر اين اقدام تصميم جديدى نيست. 

 ارسال اطالعات بدهى ها و مطالبات 
دستگاه هاى اجرايى به وزارت اقتصاد

وزير اقتصاد طى نامه اى به كليه دستگاه هاى اجرايى 
از آنان خواست نسبت به ارسال اطالعات بدهى ها و 
مطالبات خود به وزارت امور اقتصادى و دارايى اقدام 
كنند.به گزارش فارس، طيب نيا در اين نامه كه خطاب 
به 22 نهاد دولتى و دستگاه اجرايى، صادر شده است، با اشاره به ماده (1) قانون 
رفع موانع رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشور و ماده (2) آيين نامه اجرايى 
آن توسط هيئت دولت به تاريخ 17 مرداد ماه سالجارى، خواستار انجام اقدامات 
الزم در مورد ارسال اطالعات بدهى ها و مطالبات ايشان به وزارت اقتصاد شده 
است. كليه دستگاه هاى اجرايى مورد اشاره در نامه طيب نيا، اطالعات مذكور را 

در استان ها به اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان ذى ربط ارسال كنند.

با  پرورش  و  آموزش  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
داراى كسر  معلمان  براى  رتبه بندى  جديد  شرايط  اعالم 
ساعت موظف، گفت: صدور حكم رتبه بندى براى كسانى 
كه ابالغ تمام وقت آنها صادر نشده و كسر ساعت موظف 

حداكثر تا 4 ساعت دارند، بالمانع است. 
بطحايى، در گفتگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه 
«آيا احكام رتبه بندى براى تمام معلمان صادر شده است 
نيز  ادارات  و اين حكم براى نيروهاى آموزشى شاغل در 
كه  افرادى  تمام  احكام  كرد:  اظهار  شد؟»،  خواهد  صادر 
شوراى  و  وزيران  هيئت  نامه  تصويب  در  مندرج  شرايط 
صدور  افزود:  وى  مى شود.  صادر  باشند،  داشته  را  توسعه 
آنها  وقت  تمام  ابالغ  كه  افراد  از  رتبه بندى عده اى  حكم 
صادر نشده و كسر ساعت موظف حداكثر تا 4 ساعت دارند، 

بالمانع است؛ يعنى اگر كسى 4 ساعت كسر ساعت موظف 
دارد و ساير امتيازات ارزشيابى را دارا باشد، حكم رتبه بندى 
براى او صادر مى شود، اما اگر بيش از 4 ساعت كسر موظف 
وى  به  پيشنهادى  و  است  خودش  اختيار  در  باشد  داشته 
مى شود كه در دوره و پايه خاصى تدريس كند كه اگر قبول 
كند حكم رتبه بندى براى وى صادر و اگر قبول نكند، امكان 
پذير نيست. بطحايى در پاسخ به اين پرسش كه «آيا ادارات 
آموزش و پرورش اجازه دارند كه از معلمان امضا بگيرند كه 
اگر به مقاطع پايين تر براى تدريس نروند حكم رتبه بندى 
اين جهت  به  احتماًال  آنها صادر نمى شود؟»، گفت:  براى 
چنين امضايى مى گيرند كه بعداً آنها نگويند كه آموزش و 
پرورش اعالم نكرده است و البته اين كار قشنگ و پسنديده 
نيست زيرا همكار فرهنگى مأمور دولت است و وقتى اداره 

ابالغ كند كه در جايى به او نياز دارد و او نرود، به معناى 
همان امضا گرفتن است و نيازى به تعهد گرفتن نيست.

درصد  به 70  نزديك  رتبه بندى  احكام  تاكنون  افزود:  وى 
ميانگين كشورى معلمان صادر شده است و در بعضى استان ها 
نزديك به 100 درصد و برخى استانها كمتر بوده است كه 
اين موضوع هم به ميزان كسر ساعت موظف برمى گردد و 
اميدواريم تا يك هفته آينده تمام احكام به استثناى افرادى 
كه كسر ساعت موظف آنها تكميل نشده باشد، صادر شود. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه «آيا رتبه بندى به نيروى مازاد 
آموزش و پرورش تعلق مى گيرد؟»، خاطرنشان كرد: براى 
نيروهاى مازاد بخشنامه اى جديد را ارسال خواهيم كرد تا 
افرادى كه داراى كسر ساعت موظف هستند متناسب با كسر 

ساعت، از فوق العاده شغل، رتبه بندى آنها كسر شود.

 اعالم شرايط جديد رتبه بندى معلمان

به معامالت  ايست  بازار همچنان فرمان 
خودرو داده است و مردم همچنان دست 
شود. ارزان تر  خودرو  تا  داشته اند  نگه 

اكنون  خودرو  بازار  مهر،  گزارش  به 
سرسختانه  ركود  ماه  دومين  وارد 
نعمت زاده،  محمدرضا  مى شود.  خود 
نامه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
وزرا  از  نفر  چند  همراه  به  كه  مشتركى 

از  بيش  از  نوشته،  جمهور  رئيس  به 
سخن  كارخانه  كف  خودرو  هزار   100
خودرو  صنعت  در  است:  آورده  ميان  به 
اى  انباشته  زيان  مالى   صورت هاى 
نشان  را  تومان  ميليارد   4.200 معادل 
مى دهد، اين در حالى است كه به دليل 
بحران نقدينگى، صنعت مزبور در معرض 
محصول  انبار  موجودى  و  است  توقف 

 100.000 از  متجاوز  به  خودروسازان 
خودرو كف كارخانه رسيده است. همين 
سند نشان مى دهد كه اكنون عمق ركود 
بازار خودرو حرف ديگرى را مى زند،  در 
رغبت  كمتر  البته  هم   نمايشگاهداران 
از  خريد  بازار  وارد  كه  كنند  مى 
كارخانه ها  از  يا  و  شوند  فروشندگان 
خودرو بخرند و خود به عنوان واسطه و 

فروش  طرح هاى  جاى  به  آفرين،  نقش 
شوراى  رئيس  هرچند  بفروشند.  خودرو 
در  خودرو  بازار  كه  مى كند  تأكيد  رقابت 
قيمتى  افزايش  نبايد  و  داشته  قرار  ركود 
در آن اعمال شود اما همچنان شركت ها 
بر طبل افزايش قيمت مى كوبند و منتظر 
برگزارى جلسات جديد شوراى رقابت و 

درخواست هاى خود هستند. بررسى 

فرمان ايست بازار به معامالت خودرو

برخى هر حرفى كه مى خواهند عليه 
برجام بزنند؛ به موقع پاسخ خواهم داد

مذاكرات  روند  به  انتقادها  از  برخى  درباره  روحانى 
هسته اى و نتايج آن نيز گفت: بگذاريم برخى هر 
حرفى كه مى خواهند بزنند. من به موقع پاسخ آنها 
كه  آنهايى  امروز  كرد:  تصريح  وى  داد.  خواهم   را 
مى خواهند اقتدار ملت را كه در مذاكرات هسته اى 
ايجاد شده است را زير سوال ببرند به نفع چه كسى 
ملت  همه  به  متعلق  افتخار  اين  كنند.  مى  حركت 

است كه ما بايد به آن افتخار كنيم.

 بزودى غرش موشك هايمان را مى شنويد 
سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح تأكيد كرد: به زودى 
غرش موشك ها به صدا درخواهد آمد.سردار جزايرى 
در پاسخ به اظهارات اخير مقام هاى غربى اظهار كرد: 
از تضعيف  اسالمى  انقالب  پريشان دشمنان  خواب 

توان دفاعى جمهورى اسالمى محقق نخواهد شد.

گزارش برجام منطبق با منافع ملت نبود  

ويژه  كميسيون  نهايى  گزارش  مخالف  عضو  پنج 
بررسى برجام در مجلس در بيانيه اى متن گزارش 
بيانيه  كردند:  تاكيد  و  خواندند  يكسونگر  را  برجام 
قرائت شده منطبق بر منافع ملت نبوده و آثار بسيار 
از  بسيارى  راهگشاى  تواند  مى  كه  برجام  مثبت 

مشكالت جارى كشور باشد را ناديده گرفته است.

نخستين پيامد توهين به ظريف در مجلس 

 دست دادن اتفاقى ظريف و اوباما با انتقاد تند نماينده 
بروجرد همراه شد. بيرانوند از ظريف خواست به اندازه 
يك جوجه خروس غيرت داشته باشد، اما فريادهاى 
او در صحن علنى باعث شد كه پرونده اى براى او در 

هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان گشوده شود.

سردار نقدى : حجاج ايرانى فوت كردند 
و مسئوالن در حال اتالف وقت بودند 

سردار نقدى با انتقاد از نحوه پيگيرى مسئولين در 
خصوص حادثه منا گفت: چند صد نفر از هموطنان 
و  اند  كرده  فوت  حادثه  اين  در  كشورمان  عزيز 
مسئولين با ديدارهاى بى فايده در حال اتالف وقت 
در نيويورك بودند و نحوه مواجهه مسئوالن با اين 
حادثه باعث شد كه آل سعود حتى آمار كشته ها و 

مجروحين را هم به ما ندهد. 

رئيس دستگاه قضا : بدانيم هر كسى 
كه دست دراز كند، دوست نيست 

رئيس دستگاه قضا با اشاره به جنايات آمريكايى ها 
كه  كسى  با  افزود:  كشورها  ديگر  و  ما  كشور  در 
چنين سابقه اى دارد و مدعى هم  هست نمى توان 
بايد  گفت:  الريجانى  آملى  ا...  آيت  كرد.  دوستى 
دوست و دشمن را بشناسيم و بدانيم كه هر كسى 

كه دست دراز كند، دوست نيست.

 خطر زياد جنگ بين ايران و عربستان
فايننشال تايمز نوشت: رقابت و تنش ميان ايران و 
عربستان سعودى به خطرناكى انبار باروت است. به 
ناپذير  اجتناب  علنى  يك جنگ  رسانه،  اين  نوشته 
نيست و در صورت وخامت اوضاع، نفت هدف عمده 
خواهد بود. دو كشور ايران و عربستان سعودى طى 
بخش عمده اى از قرن گذشته در كنار هم به سر 
برده اند. اما لفاظى هاى تند خطرات واقعى را تشديد 
كنترل  به  قادر  شايد  آمريكا  گذشته،  در  كند.  مى 
منطقه  در  آمريكا  سياسى  قدرت  اما  بود،  اوضاع 
اكنون نسبت به دهه هاى قبل تضعيف شده است.

پوتين: «بغدادى» را زنده مى خواهم 

رئيس جمهور روسيه از نيروهايش كه عهده دار جنگ 
ضد داعش هستند خواسته است سركردگان داعش و 
بازداشت كنند. زنده  را  بغدادى  ابوبكر  آن،  در رأس 

پوتين دستور داده در صورتى كه اين مسئله امكان 
به همراه خود  را  آنها  اجساد  نباشد، دست كم  پذير 
بياورند. اين منابع گفته اند درخواست پوتين براى اين 
است كه سركرده داعش در روسيه اعدام شود و يا 
جنازه اش در اين كشور به نمايش درآيد. اين منابع 
تصريح كردند روسيه مى خواهد آمريكا در تنگنا قرار 
گيرد و شكستش در نابودى اين گروه تروريستى در 

 دو سال حمالت ائتالف بين المللى آشكار شود.
 داعش به تركيه پيشنهاد ائتالف داد  

براى  اردوغان  از  دعوت  ضمن  اى  نامه  در  داعش 
كردهاى  به  داعش جهت حمله  با  ائتالفى  تشكيل 
سوريه، تهديد كرد در صورتى كه داعش مجبور شود 
به تنهايى و بدون كمك آنكارا اين حمالت را انجام 

دهد، تركيه با خطر تقسيم مواجه خواهد شد.

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

تاريخ انتشار: 94/7/14
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان 
جنوبى سه شنبه 94/7/28 ساعت 4 بعدازظهر در محل دفتر شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق واقع در 
خيابان پاسداران 15- رسالت 3 - پالك 32 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى 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 داوطلبان عضويت در هيئت مديره يا بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى 

يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

تصميم گيرى در خصوص اعضايى كه به تعهدات مالى خود عمل ننموده اند
محاسبه زيان تاخير واريزى اعضا و اخذ جرايم مربوطه

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

اطالعيــه
ارزشيابى  از سوى شوراى  ارزشيابى شاعران و نويسندگان  با عنايت به اجراى طرح 
نويسندگان و شاعران معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، عالقه مندان 
مى توانند با مراجعه به درگاه اينترنتى معاونت فرهنگى وزارت متبوع به آدرس الكترونيكى 
http://mof.farhang.gov.ir/fa/komitehonarmandan از شرايط احراز مطلع 

و مدارك درخواستى را به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ارائه  نمايند.

معاونت فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

آگهى تغييرات شركت تعاونى عمرانى سجاد فرهنگيان بيرجند
 به شماره ثبت 1239 و شناسه ملى 10360029700 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 93/12/4 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- اساسنامه جديد شركت 
تعاونى با 52 ماده و 31 تبصره مورد تصويب قرار گرفت. 2- نوع شركت تعاونى از توزيعى به توليدى تغيير يافت و در نتيجه ماده يك 
اساسنامه اصالح گرديد. 3- سرمايه گذارى اعضا در بخش هاى مختلف اقتصادى به منظور تامين نيازهاى مصرفى و رفاهى شخصى و 
خانوادگى اعضا- تامين مسكن اعضا به اهداف تعاونى اضافه شد و در نتيجه ماده دو اساسنامه اصالح گرديد. 4- موضوع فعاليت هاى 
كشاورزى به فعاليت هاى تعاونى اضافه شد و در نتيجه ماده سه اساسنامه اصالح گرديد. 5- حوزه عمليات تعاونى از شهرستان بيرجند به 
استان خراسان جنوبى تغيير يافت و در نتيجه ماده چهار اساسنامه اصالح گرديد. 6- مركز اصلى عمليات تعاونى از آدرس بيرجند- خيابان 
طالقانى - آموزش و پرورش به نشانى بيرجند- خيابان مدرس- مدرس 6- ساختمان سجاد تغيير يافت و در نتيجه ماده شش اساسنامه 
اصالح گرديد. 7- موضوع حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از 30 درصد سرمايه تعاونى تجاوز كند مورد تصويب قرار گرفت و در نتيجه 
ماده نه اساسنامه اصالح گرديد. 8- شرايط اختصاصى عضويت از كارمندان رسمى آموزش و پرورش به شاغلين ، بازنشستگان و مستمرى 
بگيران آموزش و پرورش و ساير اشخاصى كه تا زمان تصويب اين اساسنامه با تاييد هيئت مديره وقت جايگزين اعضا شده اند ، مورد 
تصويب قرار گرفت و در نتيجه بند ب ماده دوازده اصالح گرديد. 9- تعداد اعضاى على البدل هيئت مديره از 2 نفر به 3 نفر مورد تصويب 
قرار گرفت و در نتيجه ماده 36 اساسنامه اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تصويب اساسنامه جديد،تغيير محل (تغيير نشانى 
در يك واحد ثبتى) اصالح مواد اساسنامه در تصميمات پيش بينى نشده سامانه، اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعاليت) انتخاب 

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

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

آگهى تغييرات شركت تعاونى عمرانى سجاد فرهنگيان بيرجند 
 به شماره ثبت 1239 و شناسه ملى 10360029700 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 92/12/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى حميد توكلى به شماره ملى 0651684579 ، آقاى حميد امينى به شماره ملى 0651694019 و آقاى غالمرضا اصغرى به 
شماره ملى 0650418816 به عنوان بازرسان اصلى شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 2- ترازنامه و صورت هاى مالى 
سال 1391 مورد تصويب قرار گرفت. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس ، تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى انتخاب شده 

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

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

آگهى تغييرات شركت تعاونى عمرانى سجاد فرهنگيان بيرجند 
 به شماره ثبت 1239 و شناسه ملى 10360029700 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 93/3/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى حميد توكلى به شماره 
ملى 0651684579 ، آقاى حميد امينى به شماره ملى 0651694019 و آقاى غالمرضا اصغرى به شماره ملى 0650418816 به عنوان بازرسان 
اصلى و خانم خديجه بيطرفى به شماره ملى 0651654262 و آقاى على اصغر براتى فيزيك 0939394758 به عنوان بازرسان على البدل شركت 
براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 2- صورت هاى مالى (ترازنامه، صورت حساب سود و زيان و صورت حساب تقسيم سود) سال 92 
مورد تصويب قرار گرفت. با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى
    نصب ، رولپالك ، سايبان  خريد و فروش لوازم 

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

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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سامانه پيام كوتاه : 3000272424

 سه شنبه * 14 مهر 1394* شماره 3336
براى زدن گاز 3 ماه هر روز  آوا جان. من يك  سالم 

ماشين به جايگاه CNG آخر خيابان غفارى مراجعه 
مى كنم و در  اين يك ماه دستگاه كارت خوان آن 
خراب است و هميشه بايد پول نقد بدهم و چون پول 
خورد ندارد 100 تا 200 تومان مى ماند ديروز كه به 
لحنى  با  دهم  مى  اضافه  دارم  روز  هر  من  گفتم  او 
خواهيد  مى  پول  كه  خودتان  گفت  ادبانه  بى  و  تند 
 پول خورد همراه داشته باشيد و بسيار رفتار زشت و 
زننده اى با بنده داشت مسئولين پيگيرى نماييد 
هر روز 100 تومان از هر ماشين مى ماند اين 

پول ها كجا مى رود؟
935..994

رويه  بى  قطع  دليل  شهردارى  از  جان.  آوا  سالم 
درختان بافت اكبريه را بپرسيد.

915…860
سالم آوا. جالبه كه مبلغ آماده سازى و آسفالت 
انتهاى خيابان دكتر حسابى مهرشهر را چند 
وقت پيش از ما گرفتند و هنوز هم خاكى مانده 
مسئوالن  لطفًا  بنياد!  نه  است  جوابگو  شهردارى  نه 

رسيدگى فرمايند.
915…866
مسئوالن  كنم  مى  خواهش  كن.  چاپ  لطفًا  آوا 
رو  خودشان  اى  لحظه  اسناد  و  ثبت  اداره 
جاى خانواده هايى بگذارند كه تمام سرمايه 
زمين  قطعه  يك  را  اندازشان  چند سال پس 
موسوى است كه به جرم خانه دار شدن خريدند. 

حاال گناهشان چيست كه به حقشان نمى رسند؟
915…56

سالم مى خواستم در جواب دوستى كه درباره پارتى و 
حقوق و كار گفته بودند كاملش كنم و بگم كه در يك 
بانك دولتى آقايى كه هزار و يك مشكل داشت از جمله 
اعتياد و ... و باعث اخراجش شد مجدداً آمده سركار با 
ديپلم. در صورتى كه خيلى ها با ليسانس و زن و بچه كه 
حقشان است بيكارند و اونوقت مسئوالن اين افراد رو 

جذب مى كنند... خدا خيرشان بدهد...
915…979

آفرين به غيرت مردم هميشه در صحنه ، شكوه تشييع 
جنازه جانباختگان منا ، واقعا قابل تحسين بود

915…027 

پاى درد دل همسر مرحوم رضاپور  ( از جان باختگان فاجعه منا ) ؛

دلم در بقيع جا مانده است
با خاطرات همسرم برگشتم

تسنيم- معاون امور مجلس و استان هاى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور از ثبت جهانى قنات بلده شهرستان 
فردوس و كوير لوت استان در سال 95 خبر داد.  اميرى اظهار كرد: سال آينده قنات بلده فردوس در قالب پرونده قنوات ايران و كوير لوت 
در قالب پرونده كوير ايران مشترك بين چند استان ثبت جهانى مى شود. وى با بيان اينكه تقويت حوزه گردشگرى تقويت اشتغال و خارج 

شدن از ركود اقتصادى است، بيان كرد: خراسان جنوبى در همه فصول گردشگر ندارد و براى اين امر بايد تدابير الزم انديشيده شود. 

قنات بلده و كوير لوت در خراسان جنوبى ثبت جهانى مى شوند

قطع  اش  گريه  گفتگو  دقيقه   90  در 
در  سعود  آل  هاى  كارشكنى  شود،  از  نمى 
 رسيدگى به حجاج در حادثه منا مى گويد و ادامه 
مى دهد: «بعد از 10سال انتظار به مكه رفتيم 
اما حاال تنها با خاطرات همسرم و بدون زيارت 

بقيع برگشته ام».

كه  ايم  ديده  هميشه  را  حاجى ها  شبستان،  گزارش  به 
از  و  مى گردند  بر  خانواده ها  آغوش  به  شاداب  و  خندان 
تعريف  آشناها  و  اقوام  همه  براى  حج  خوب  خاطرات 
مى كنند. اما حاال بايد گريه ها را ديد و از آنها پرسيد، «چه 
شد؟» و گفت «خدا رو شكر كه صحيح و سالم برگشتيد.» 
براى حج ارزشمندترين سفر مسلمانان، همه كار مى كنند 

تا مستطيع شوند و به حرم امن الهى بروند. 
اما حال اين روزهاى حجاج تازه  برگشته از مكه، به حال 
هيچ سالى نمى خورد جز حج خونين سال 66 و كشتار 

ايرانيان حاضر در مراسم برائت از مشركين مكه...

فضا سنگين و غم بار است 

كه  آنهايى  همه  براى  دارد،  ديگرى  داستان  امسال  حج 
سال ها چشم به قرعه كشى سازمان حج و زيارت دوخته 
بودند تا نوبتشان بشوند و برسند به خانه خدا، به طواف 
كعبه و نمازهاى مسجدالحرام، لباس احرام و سعى صفا و 

مروه، به رمى جمرات... 
نه خبري از پرچم زيارت قبول است و نه شادي... خانه 
شلوغ و چادر عزا علم شده است... فضا سنگين است و 
خانواده  به  سرسالمتي  و  تسليت  عرض  براي  بار...  غم 
ديدار  به  منا  حادثه  در  جنوبى  خراسان  باخته  جان  اين 

خانواده اش رفتيم. فضا سنگين است و غم بار... 
از حجاج خراسان جنوبى كه  خانم خديجه خزاعى يكى 
مدام گريه مى  و حاال  بازگشت  ايران  به  پيش  روز  چند 
كند، مثل همه حجاجى كه اين روزها به آغوش خانواده 

هايشان برگشته اند.

 شبى كه منا آمديم، زنان را شبانه رمى جمرات 
بردند و قرار بود آقايان صبح بروند

همسر مرحوم حاج محمد مهدى رضاپور از جان باختگان 
حادثه منا در گفتگو با خبرنگار شبستان در بيرجند گفت: 
شبى كه منا آمديم زنان را شبانه رمى جمرات بردند و قرار 
بيان كرد: مرحوم  آقايان صبح بروند. حاجيه خزاعى  بود 
رضاپور به همراه حدود 15 نفر ديگر از كاروان به خاطر 
وضعيت جسمانى جزء معذورين بودند كه صبح از محل 
نام  به  كاراون  عوامل  از  يكى  با  شد  قرار  منا  چادرهاى 
آقاى ناصرى به رمى جمرات بروند و تا جايى كه خاطرم 
جهان  حاجى پور،  دالكه،  چوبدار،  همايونى،  آقاى  هست 

بين، آرگينى و دلير نيز جزء همين معذورين بودند.

چادر  رفتم  صبحانه  خوردن  از  بعد  صبح  مى گويد:  وى 
آقايان تا حال همسرم را كه روز قبل در عرفات گرمازده 
است  جمرات  رمى  عازم  ديدم  كه  شوم  جويا  بود  شده 
بگيريد  نائب  نيست  خوب  حالتان  شما  گفتم  ايشان  به 
رفتى من هم  بود  بدتر  از من  داد شما حالت  كه جواب 

مى خواهم بروم.
به ايشان گفتم پس به اندازه كافى با خودتان آب ببريد كه 

روى صورتتان هم بريزيد و خداحافظى كرديم. 
ساعت 11 ظهر شد اما از ايشان خبرى نبود رفتم جلوى 
چرا  گفتم  كاروان  مسئوالن  از  يكى  به  و  چادرشان 
مسافت  نمى  شود  دير  هنوز  دادند  جواب  كه  برنگشتند 

طوالنى و پرازدحام جمعيت است.

دولت عربستان اجازه نمى دهد
 به بيمارستان ها سر بزنيم

فاجعه  خبر  شنيدن  از  بعد  اينكه  به  اشاره  با  خزاعى 
بود  برنگشته  همسرم  هنوز  اما  بود  شده  شب  منا 
آمد، نمى  بر  انتظار  و  صبر  جز  ما  دست  از  كارى   و 

گفت: فرزندانم از ايران زنگ زدند و گفتند مامان شبكه 
خبر اسم بابا رو جزء مصدومان زيرنويس كرده و بعد از 
آن آقاى ابوالفضل يعقوبى مدير كاروان ما كه از قائن بود 

به ما خوش خبرى داد كه همسرم زخمى شدند. 
روز  از  بعد  مى گويد  بسته  را  گلويش  راه  بغض  كه  وى 
مدير  مى كردم  سوأل  همسرم  حال  از  وقت  هر  حادثه 
كاروان و مسئوالن حج و زيارت جواب مى دادند كه هيچ 
به  نمى دهد  اجازه  عربستان  دولت  نداريم چون  اطالعى 

بيمارستان ها سر بزنيم.  
ايران دنبال  از  اينكه بيشتر اخبار حادثه منا را  با بيان  او 
مى كرديم، عنوان مى كند: روز بعد مديركل حج و زيارت 
خراسان جنوبى به چادرهاى ما آمد و سؤاالتى پرسيد و 
من و دختر خاله همسرم كه تنها با ما به مكه آمده بود 
گفتيم ما دو زن هستيم مرد ما رفته چرا كارى نمى كنيد 
كه ايشان جواب دادند ما پيگير هستيم اما دولت عربستان 

همكارى نمى كند.  
از استان  بازديد آمدند چون كاروان ما  براى  بعثه هم  از 
آنان هم گفتند  و  بيشتر داشت  و زخمى  مفقود  و  كشته 

پيگير مسئله هستيم.

براى اينكه كمتر در جريان صحبت ها 
و سخنان ديگران  قرار بگيرم

 حتى غذايم را به اتاق مى آوردند

حاجيه خزاعى ادامه داد: ما همچنان نگران و از همسرم 
بى اطالع بوديم. روز شنبه چهارم مهر ماه مصادف با 12 
ذى الحجه مناسك حج در سرزمين منا به اتمام رسيد و 

راهى مكه مكرمه شده و وارد هتل هاى خود شديم.
به خاطر وضع جسمانى و ضربه اى كه به كمرم وارد شده 

بود مجبور بودم بيشتر در اتاق هتل باشم و بعد حادثه منا 
براى اينكه كمتر در جريان صحبت ها و سخنان ديگران 

قرار بگيرم حتى غذايم را به اتاق مى آوردند.
او كه از برخورد ماموران عربستان به دليل بى احترامى  هاى 
بقيه  مى گويد:  است،  ناراحت  بشدت  داشتند  كه  بسيارى 
اعمال حج شامل طواف زيارت، نماز طواف زيارت، سعى 
به  را  ميان صفا و مروه، طواف نساء و نماز طواف نساء 
نداشتم  مناسبى  روحى  و  جمسانى  وضع  اينكه  خاطر 
ندادند  اجازه  مأموران  اما  ببرند  با ويلچر  مرا  مى خواستند 
بنابراين  كردند  پرت  را  ويلچر  صدا  سرو  با  كه  جايى  تا 
مجبور شدم پياده و به سختى اعمال خود را به لطف خدا 

به پايان برسانم. 

حاجيه خزاعى با بيان اينكه در چند روز آينده نيز همچنان 
ما  به  روز  يك  مى دهد:  ادامه  بودم،  بى خبر  همسرم  از 
همسر  همراه  مى خواهيد  كه  كنيد  آماده  را  خود  گفتند 

مجروح خود برويد ايران. 
كرديم  فكر  ما  بردند  را  ما  وسايل  و  ساك ها  صبح 
مى خواهند ساك را جدا بفرستند اما شب كه ما را بردند 
ديدم بيايم  ايران  به  تهران  كاروان  با  كه  ديگر   هتلى 

زن  دو  خودمان  را  وسايل  و  ساك  همه  آن  است  قرار    
تنها به دوش بكشيم.

آقا يك عكس خوب بگير 
شايد احتياج بشه بزرگش كنند

اين همسر جان باخته فاجعه خونين منا با اشاره به اينكه 
در برگشت از مكه بسيار اذيت شديم.

نبودن  پاسخگو  از  روز  آن  تا  مى گويد:  خزاعى  حاجيه 
جان باخته  همسرم  كه  بودم  كرده  شك  فقط  ديگران 
و  خانواده  گريه  و  شديم  مشهد  فرودگاه  وارد  وقتى  اما 
خويشاوندان را ديدم مطمئن شدم كه همسرم به سوى 

حق و به ديار باقى رفته است. 
فقط  ديگر  فشارد  مى  را  گلويش  سنگين  بغضى  كه  او 
سفر از  قبل  همسرش  خاطرات  كردن  زنده  حال   در 
حج است، ادامه مى دهد: روزى كه رفتيم براى سفرمان 
عكس بگيريم آقاى رضاپور گفت «آقا يك عكس خوب 

بگير شايد احتياج بشه بزرگش كنند».... 
فرزندانش  حاال  گذشت!!  زود  چه  نمى دهد  امانش  گريه 
با  هستند  ما  گفتگوى  شاهد  كه  هم  كسانى  بقيه  و 

اشك هايشان همسفر خاطرات و دلتنگى اش مى شوند.
 اين حاجيه با اشاره به اينكه دفعه اولم بود كه مكه مى 
رفتم، بيان كرد: خيلى دوست داشتم برويم مدينه اما چون 
دلم پى همسرم و پيكر مطهرش بود سفر حج ام بعد از 
10 سال انتظار نيمه كاره باقى مانده و با دلى شكسته و 
مدينه نديده و بدون همسرم بازگشتم و آرزو به دل بردم.  
وى با اشاره به اينكه مرحوم رضاپور در شش سالگى مادر 
خود را از دست دادند و يتيم شدند، گفت: وصيت كرده 
همانگونه كه فرزند در آغوش مادرش آرام مى گيرد او را 

در مزار مادرش دفن كنند.

مرا عزيز بداريد، زود خواهم رفت 

نشان  را  عكسى  منا  حادثه  باخته  جان  آشنايان  از  يك 
مى دهد كه آخرين بار مرحوم رضاپور قبل از سفرش به 
زود  بداريد،  عزيز  كرده؛ «مرا  نويسى  برايش پشت  مكه 
خواهم رفت چو آتش آمدم و همچو دود خواهم رفت.» 
خواهر مرحوم رضاپور اين جان باخته حادثه منا نيز با گريه 
از روز خداحافظى با برادرش سخن مى گويد كه با خنده به 
او گفته«من پرچم كاروان را  دارم تلوزيون اگه فيلم بگيره 
اول منو نشون ميده» و او هم به برادرش سفارش مى كند 
جواب در  باز  كه  نكنيد  گم  را  خودتان  باشيد   مواظب 

 به او گفت «مكه مكان خوبيه اگه قراره گم بشم بهتره 
اونجا گم بشم».

مأموران آل سعود با چكمه روى صورت ها 
راه مى رفتند و گونه من ترك خورد

 فاطمه عذرا صفاريون از آشنايان مرحوم رضاپور كه همراه 
آنان در كاراون حج بوده در گفتگو با خبرنگار شبستان در 
بيرجند از اوضاع و احوال روزهاى سختى كه سپرى كرده اند 
و از گفته هاى شاهدان عينى كاروان كه بعد حادثه منا به 

كاروان بازگشته بودند برايمان تعريف مى كند.
 او مى گويد: در روز حادثه منا بعد از اينكه در چادرها منتظر 
بازگشت مرحوم رضاپور بوديم ديدم آقاى صالح زاده از هم 
كاروانيان كه براى رمى جمرات رفته بود زخمى برگشت 
راه  با چكمه روى صورت ها  آل سعود  مأموران  و گفت: 
ما  كه  مى زديم  فرياد  خورد  ترك  من  گونه  و  مى رفتند 

زنده ايم راه نرويد اما مى گفتند مى رويم غذا بخوريم.  
سعود  آل  كه  شنيديم  مكه  در  همچنين  مى افزايد:  وى 
ادعا كردند براى رمى جمرات وليعهد عربستان به مديران 
كسى  صبح   10 ساعت  تا  شده  رسانى  اطالع  كاروان ها 
كاروان  مدير  يعقوبى  آقاى  اما  نرود  جمرات  رمى  براى 

گفت به ما اطالع ندادند و در جريان نبوديم.
بى  و  كارشكنى  از  ناراحتى  و  خشم  ابراز  با  صفاريون 
مسئوليتى دولت عربستان خصوصا براى حجاج ايرانى، بيان 
كرد: من چند بار عمره مفرده و حج واجب رفته ام ولى اين 
دفعه خيلى به زائران ايرانى بى احترامى مى كردند و در روز 
حادثه هم تيم پزشكى و امداد آنان خيلى دير به محل حادثه 
رفتند و به مصدومان رسيدگى نكردند كه بسيارى از حجاج 

بر اثر تشنگى و كمبود اكسيژن جان باختند. 
جرثقيل  سقوط  حوادث  از  بعد  حجاج  اينكه  بيان  با  وى 
فكر  مرگ  به  مدام  مفرط  ناامنى  حس  با  منا  فاجعه  و 
تأكيد مى كند: جو  نه،  يا  زنده مى مانند  آيا  كه  مى كردند 
از  كه  ما  براى  تحملش  كه  بود  و سنگين  ملتهب  آنقدر 
عزيزانمان بى خبر بوديم سخت شده بود. توى آسانسور، 
غذاخورى يا فضاهاى عمومى كه تردد مى كرديم، مدام 

چهره هاى گريان و نگران را مى ديديم.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى  شركت گاز خراسان جنوبى

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
به  گازبها»  «قبوض  درباره   94/7/9 مورخ  شما  پيام 
استحضار مى رساند: همانگونه كه قبًال نيز از طريق 
جرايد و در قالب پاسخ به پيامك ها اطالع رسانى در 
اين خصوص صورت پذيرفته است به اطالع تمامى 
رساند  مى  استان  در  طبيعى  گاز  محترم  مشتركين 
و  قوانين  برابر  گاز  قبوض  در  مندرج  مبالغ  تمامى 
مقررات موضوعه از مشتركين محترم اخذ مى شود. لذا 
در صورت نياز به ارائه توضيحات موردى از مشتركين 
محترم تقاضا دارد با امور مشتركين ناحيه گاز مربوطه 
و يا با روابط عمومى شركت گاز با شماره هاى تماس 

مندرج در قبوض گاز تماس حاصل فرمايند.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
روستاى  به  «گازرسانى  درباره  مورخ 94/7/11  شما 
رقويى» به استحضار مى رساند: كلنگ آغاز عمليات 
پروژه  قالب  در  رقوى  روستاى  به  گازرسانى  اجرايى 
بيرجند  روستاهاى حاشيه جنوبى شهر  به  گازرسانى 
در هفته دولت سالجارى زده شد و پيمانكار مربوطه 
در مراحل انتهايى تجهيز كارگاه مى باشد. اميدواريم 
كارفرما  توسط  پيمانكار  كارگاه  تجهيز  تأييد  از  پس 
ماه  در  روستاها  اين  به  گازرسانى  اجرايى  عمليات 

جارى آغاز خواهد شد.

جناب آقاى دكتر رضا كميلى 
رئيس محترم نظام دامپزشكى خراسان جنوبى

14 مهر ماه ، روز ملى دامپزشكى  را خدمت جناب عالى تبريك عرض مى نماييم.

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مرغداران وحدت سربيشه

جناب آقاى دكتر رفيعى پور
مدير كل محترم دامپزشكى خراسان جنوبى

14 مهر ماه ، روز ملى دامپزشكى
را خدمت جناب عالى و كليه فعاالن اين عرصه صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مرغداران وحدت سربيشه

جناب آقاى دكتر عليرضا رفيعى پور
مديركل محترم دامپزشكى استان خراسان جنوبى و پرسنل خدوم آن اداره كل

جناب آقاى دكتر فردين حسين زاده
 رئيس محترم شبكه دامپزشكى بيرجند و كاركنان سخت كوش 

جناب آقاى دكتر رضا كميلى
 رئيس محترم نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى 

و تمامى دست اندركاران بخش خصوصى دامپزشكى 

چهاردهم مهرماه ، روز ملى دامپزشكى
را حضور شما عزيزان ، سربازان گمنام عرصه سالمت و بهداشت جامعه 

تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

شركت فروزان بيرجند - مجتمع كشتارگاهى كاكل زرى

سروران ارجمند جناب آقايان :

دكتر رفيعى پور  رئيس محترم اداره كل دامپزشكى استان خراسان جنوبى
دكتر اصغرزاده  معاون محترم فنى اداره كل دامپزشكى استان خراسان جنوبى

دكتر عجم   رئيس محترم شبكه دامپزشكى شهرستان سربيشه
دكتر كميلى   رئيس محترم نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى

فرا رسيدن 14 مهرماه ، روز دامپزشكى 
را حضور شما عزيزان و همكاران پرتالش تبريك عرض نموده و براى شما طليعه داران 

بهداشت و سالمت جامعه روزگارى سرشار از شادى و بهروزى آرزومنديم.

كشت و صنعت بيدمشك - فرآورده هاى لبنى سايى
سيروس مشار

 خانواده محترم عباسپور و جناب آقاى عليرضا عباسپور
 درگذشت مادر بزرگ گرامى تان مرحومه حاجيه فاطمه كنى

را خدمت شما تسليت عرض نموده ، براى آن عزيز از دست رفته رحمت واسعه الهى را مسئلت داريم.

دفتر زيارتى بيرجند تنعيم

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:
فردا آخرين مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 94 از طريق سامانه www.evat.ir مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
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 ميمون ها در تايلند به مدرسه مى روند تا ضمن آموزش جمع آورى نارگيل و 
كسب درآمد قابل توجه به دليل كارآيى باال،
 به يكى از جاذبه هاى گردشگرى اين كشور جنوب شرق آسيا تبديل شوند.

مدرسه ميمون ها در تايلند 

4
كه  گذاشتند خيلى خوشحالم  مرا سركوچه  امروز  شنبه: 
آنها  خدمت  در  مردم  به  رسانى  خدمات  براى  است  قرار 
بيايم چند  البته همين كه قرار بود من بسر كوچه  باشم! 
بيشتر  هم  سال  صد  كنم  مى  فكر  كه  تلفن  ى  باجه  تا 
گريه  دليل  هنوز  من  گريه  زير  زدند  انبار  گوشه   دارند 

آنها را نفهميده ام.
يكشنبه: امروز سرم و جا كارتى ام بشدت درد مى كند 
با  كار  طرز  بزند   تلفن  تا  بود  آمده  كه  افرادى  از  يكى 
نه  هستم  كارتى  تلفن  من  دانست  نمى  نبود،  بلد  را   من 
سكه اى، مى ديد سوراخى روى سرم ندارم اما سكه 25 
تومانى را روى سرم گذاشته بود و محكم فشار مى داد، 
بعدش هم كه مطمن شد از باال نمى تواند سكه را به داخل 
براند نوبت رسيده به محل وارد كردن كارت. آنقدر سكه را 
توى شكمم فرو كرد كه نزديك بود باال بياورم و حاال كه 

نزديك عصر است دل و روده ام خيلى درد مى كند...!
را هم تجربه كردم  امروز خوردن پس گردنى  دوشنبه: 
هنوز هم باورم نمى شود كه با من اين كار را كرد بنظرم 
من  نيست،  كه  من  تقصير  آخر  آمد.  مى  كالسى  با  آدم 

چه گناهى كرده ام كه گوشى يكى از دوستانش خاموش 
بود و موبايل ديگرش هم خط نمى داد. چرا به من پس 

گردنى زد؟!!!

سه شنبه: امروز از لحاظ روحى در شرايط خوبى نيستم، 
اما...  اما....  به مردم خدمت كنم.  تا  اينجا  بودم  آمده  من 
امروز يك شهروند آمد و با استفاده از من به آتش نشانى 

و فوريت هاى پزشكى زنگ زد و مزاحم شد و كارمندان 
وظيفه شناس آنها را سركار گذاشت!!!

افتاده  فشارم  كنم  فكر  دارم  تهوع  حالت  چهارشنبه: 

است نمى دانم چى بود كرد توى جانم، به دوستش مى 
 گفت: كارت طاليى است و هر چى صحبت كنى ازش كم 
و  كردم  سعى  خيلى  بود  سخت  كمى  اولش  شه.  نمى 

سرانجام توانستم ازكارتش كم كنم او هم كارت را درآورد 
و يكى زد تو سرم و بدوستش گفت، همه تلفن ها را عوض 

كردن، ديگه نميشه از اين جور كارتها استفاده كرد!!
پنجشنبه: همه بدنم درد مى كنه، حالت تهوع دارم صبح 
بچه اى آمده بود و كارت سوخت ماشين پدرش را توى 
شكمم مى كرد. ظهر هم يكى آمد تلفن زد و با اون طرف 
خطى كه فكر مى كنم زنش بود دعوايش شد و دق دلى 

اش را سر من خالى كرد و هر چه تونست منو كتك زد!!
جمعه: امروز دوباره مرا بگوشه  انبار برگرداندند، قيافه ام 
شده بود شبيه تلفن هاى صد ساله اما باز هم خوشحالم كه 

ديگر از مشت و لگدهاى سر كوچه خبرى نيست. 
سركوچه  برند  مى  را  نو  هاى  تلفن  از  يكى  دارند  حاال 
آرام  آرام  اشكهايم  و  بسته  را  گلويم  راه  بغض  بگذارند. 
حاال  سوزد  مى  حالش  به  دلم  و  ريزد  مى  صورتم   روى 
مى فهمم چرا آن روز تلفن هاى قديمى گوشه انبار براى 

من گريه مى كردند. 

محمد ابراهيم جعفرى

مناسبت ها

١٤ مهر روز دامپزشکي

دامپزشکي صرفا به معناي درمان يک بيماري در دام 
نيست، اين رشته نقش موثري در بهداشت عمومي و 
ارتقاي سالمت جامعه دارد و با نبود دامپزشکي، بدون 
افتاد.  به خطر خواهد  از سالمت جامعه  شک بخشي 
از عوامل بيماري زا در  اينکه حدود نيمي  با توجه به 
انسان ناشي از عوامل ايجاد بيماري هاي مشترک بين 
انسان و دام است ضروري است رويکرد ”دامپزشکي در 

خدمت سالمت جامعه“ به عنوان يک شعار جدي مورد 
توجه قرار گيرد، که با برنامه مدون براي واکسيناسيون 
دامها، معدوم کردن دامهاي بيمار و نيز کنترل مرزهاي 
نوع  اين  از شيوع  زيادي  تا حدود  مي توان  جغرافيايي 

بيماري ها جلوگيري کرد.
تب  دام  و  انسان  بين  مشترک  بيماري هاي  جمله  از 
بين  مشترک  (بيماري  مشمشه  هاري،  سل،  مالت، 
مانند  خونريزي دهنده  بيماري هاي  اسب)،  و  انسان 
فوق  آنفلوانزاي  و  کنگو  کريمه  خونريزي دهنده   تب 

حاد پرندگان است.
شرايط نامناسب بهداشت دام در کشورهاي همجوار و 
نقل و انتقال بي رويه دام و فرآورده هاي دامي از عوامل 
با  اما  است  منطقه  سطح  در  دامي  بيماريهاي  تهديد 
مشترک  بيماري  به  ابتال  لحاظ  از  ايران  که  وجودي 
با  دارد  قرار  پرخطري  منطقه  در  و حيوان  انسان  بين 
اقدامات موثري که سازمان دامپزشکي کشور وهمکاران 
بخش خصوصي در جهت کنترل اين بيماري ها انجام 
داده وظعيت ظهور وبروز بيماريها کامال تحت کنترل 
بوده، و در موارد خاص نيز، عمليات به موقع واحدهاي 
درجهت  را  موثري  اقدامات  است  توانسته  دامپزشکي 

حفظ وحراست از سالمت جامعه بعمل آورد.
همجوار  کشورهاي  در  دام  بهداشت  نامناسب  شرايط 
از  انتقال بي رويه دام و فرآورده هاي دامي  و نقل و 
عوامل تهديد بيماري هاي دامي در سطح منطقه است 
و با وجودي که ايران از لحاظ ابتال به بيماري مشترک 
با  بين انسان و حيوان در منطقه پرخطري قرار دارد، 
اقدامات موثري که سازمان دامپزشکي کشور و بخش 
خصوصي براي کنترل اين بيماري ها انجام داده اند، 
بوده کنترل  تحت  ها  بيماري  بروز  و  ظهور   وضعيت 
واحدهاي  موقع  به  عمليات  نيز  خاص  موارد  در  و 
حفظ براي  را  موثري  اقدامات  توانسته   دامپزشکي 

و حراست سالمت جامعه به عمل آورد.

خـاطـرات يـه بـاجـه ى تـلفـن

هشد ار: اين متن شما را نمى خند اند .
آنها  روى  وقتى  آد م  كه  د ارند   وجود   مشاغل  از  بسيارى   
د قيق مى شود  و از تمايالت و مكنونات قلبى صاحبان اين 
مشاغل باخبر مى شود  ابتد ا وحشت مى كند  ولى بعد  از مد تى 
د رك شان مى كند . مثال اگر كسى بيمار نشود  و كال بيمارى 
از جهان رخت بربند د  و بگويد  من د يگه نيستم، پزشك ها 
جز نوشتن تقويتى چه كار د يگرى مى توانند  د اشته باشند ؟ 
مگر با تقويتى نوشتن روزگار آد م مى گذرد ؟ پزشك بيچاره 

چه كار كند  د ر آن صورت؟
 اين يك حقيقت است كه هرچند  پزشك ها از بيمار شد ن 
د وست  د ل  ته  از  مى د انيم  و  مى شوند   ناراحت  انسان ها 
مى روند   همين  براى  (اصال  شود   بيمار  انسانى  ند ارند  
پزشك مى شوند ) مى د انند  كه روزى شان بستگى به وجود  
بيمارى ها د ارد . مثال د يگر، مرد ه شورها! آيا هيچ مرد ه شور 
است  اين  ما  قلبى  آرزوى  بگويد   كه  مى شود   پيد ا  عاقلى 
تعارفش هم خند ه د ار است.  نميرد ؟ حتى  انسانى  كه هيچ 
انسان ها بايد  بميرند  كه مرد ه شور نان حالل ببرد  سر سفره 

زاد ه  د نيا هست مى ميرند  و  اين  تا  انسان ها  و  خانواد ه اش 
مى شوند . اصال راه د ور نمى رويم، خود  ما طنزنويس ها! اگر 

د نيا بهشت شود  د يگر چه چيزى را سوژه كنيم؟
اگر فرض كنيم كه بخل، حسد ، كينه، د روغ، ريا، نفاق و 
پلشتى از بين برود  بى تعارف ما بايد  براى گذران زند گى 
پنچرگيرى و لنت كوبى كنيم و پنچرگيرى و اينها هم با 

روحيات ما سازگار نيست. 
به طوركلى طنزنويس ها و پزشك ها و مرد ه شورها با وجود  
تنفرى كه از عيب ها و نقايص د ارند  ولى حيات شان به طور 
عجيبى به وجود  آنها وابسته است. آنها بايد  باشند  كه تحمل 

عيوب، نقصان، پلشتى، بيمارى و مرگ راحت تر شود .
بگيرد   را  انسان ها  تا جلوى مرگ   پزشك تالش مى كند  
د يالوگ  و همان  بيرون مى آيد   اتاق عمل  از  نتواند   اگر  و 
كليشه اى سريال هاى ايرانى را مى گويد : «متاسفم!» مرد ه 
شور جسد  را محترم مى د اند  و به نوبه خود  كارى مى كند  
راحت  خيال شان  جهتى  از  رفته  د ست  از  فرد   عزيزان  تا 
نمى كند .  شوخى  انسان ها  مرگ  با  هم  طنزنويس  باشد . 

مى كند .  عزاد اران همد لى  با  و  است  فاجعه ساكت  هنگام 
استقبال  مرگ  از  آنها  نيستند .  اين طور  مرگ  كاسبان  اما 
مى كنند . آن شخص يا سيستمى كه بعد  از مرگ جانگد از 
هاد ى نوروزى پيامك مى زند  براى اطالع از جزييات مرگ 
فالنى فالن عد د  را به فالن شماره اس ام اس كنيد  و بعد ا 
مى فهميد  كه فالن قد ر هم براى اين خبرها پول مى گيرد ، 

چيزى به نام شرافت را گم كرد ه است. 
(افراد  سلفى گيران خوشحال د ر مراسم ختم سلبريتى ها، 

مشهور و هنرمند) ،  سياست بازان منتظر مرگ ...
اينها خود شان تا به حال عزيزى را  آد م شك مى كند  كه 
آيا  مى كنند ؟  د رك  را  شرايط  آيا  نه.  يا  د اد ه اند   د ست  از 
لحظه اى خود شان را جاى نزد يكان متوفى قرار مى د هند ؟ 
اى كاش مى شد  پرسيد  قيمت انسان بود ن چند  است براد ر؟ 

قيمت بگير، ما هر طور شد ه جور مى كنيم. 

آيد            ين سيارسريع

طنز؛ قيمت انسان بود ن چقد ر است؟

معماو سرگرمى 

معماي  جشن تولد

چهار مادر به همراه فرزندان خود در يک جشن تولد 
در  کودکان شرکت کننده  کرده اند.  کوچک شرکت 
اين جشن، ۱، ۲، ۳ و ۴ ساله هستند. اين مراسم، 

بزرگترين  رضا،  است.  بوده  يلدا  فرزند  تولد  جشن 
الهه يک  نبود.  اين جشن  کودک شرکت کننده در 
سال پيش صاحب دختري به نام مهناز شد. جشن 
تولد بعدي فرزند باران، سومين جشن تولد او خواهد 

بود. يکتا بزرگتر از دانيال است. 
فرزند يگانه، بزرگترين کودک اين مراسم و دانيال از 

فرزند باران بزرگتر است.
با توجه اطالعات باال نام مادر، فرزند و سن فرزند 

را تعيين کنيد.

كاريكاتور

ضرب المثل 

* بدبخت اگر مسجد آدينه بسازد
 يا طاق فرود آيد، يا قبله كج آيد !

* به شتر مرغ گفتند بار ببر، 
گفت: مرغم، گفتند: بپر، گفت : شترم !

طنز و سرگرمى

سيسمونى و اسباب بازى

 دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         

32317866 - 09153612963

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

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

  09153634099- فرهمند

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

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

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

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان

شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981
آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى



طراح: نسرين كارى

سه شنبه * 14 مهر 1394 * شماره 3336 

شخصيت هاى وسواسى را بشناسيد

مهم  هم  ثانيه  دهم هاى  ديگر  علم،  دنياى  در  امروزه 
هستند. در چنين شرايط تند و تيزى فرد وسواسى در 
خودش گير كرده است. او دوست دارد براى بار هزارم 
دست هايش را آب بكشد، جانماندن كليد خانه را بررسى 
كند؛ پول هاى كيفش را از تراول تا سكه هاى صد تومانى 

مرتب كند و ده ها مورد ديگر.
كارهايى  انجام  به  را  اطرافيانش  گاهى  وسواسى  فرد 
و  دقت ها  با  يا  مى كند  وادار  مى داند،  واجب  كه 
سختگيرى هاى بيش از حدش ديگران را آزار مى دهد. 
 مهمانان در آستانه در ايستاده اند تا مجوز ورود صادر شود  
آنها بايد به صف بايستند؛ كفش هاى شان را از پا خارج 
با احتياط دمپايى رو فرشى هايى را كه از نظر  كنند و 
صاحبخانه تميز هستند، بپوشند. اين خوان كه گذشت 
بايد همه از دم با صابون دست هاى شان را بشويند بعد 
هم مواظب باشند مبادا يك قطره آب از دست ها روى 
موزاييك كف دستشويى بريزد و جايى را خيس كند. از 
نظر نامزد وسواسى شما هر چيزى بايد درست سر جاى 
خودش باشد. او گلدان را با دقت درست در مركز ميز 
مى گذارد و با وسواس خاص و دقت عجيبى مى گويد 
تابلو روى ديوار چند ميلى متر كج شده و بايد صافش 
كرد! از آن طرف داريد بى خيال چاى تان را مى خوريد كه 
فرياد مى كشد. در حالى كه چشمان تان از حدقه بيرون 
زده، مى گويد: «حواستو جمع كن، ليوانو گذاشتى روى 
ميز، بذار تو زير ليوانى.» فرد وسواسى گاهى خرافاتى 
مى شودمثال مى گويند اگر موقع بيرون رفتن از خانه سه 
باربه تخته نزنيم حتما تصادف مى كنيم؛ اگر جمله خاصى 
را  روز چهارشنبه بارها نخوانيم و در آب فوت نكنيم زلزله 
مى آيد؛ اگر به تعداد فرد فالن كار را انجام دهيم، بد يمن 

است اما اگر زوج باشد بى خطر مى شود.

دو آتش نشان 

دو آتش نشان وارد جنگلى مى شوند تا آتش كوچكى 
بيرون جنگل  از  وقتى  كار  آخر  كنند.  خاموش   را 

 مى آيند و مى روند كنار رودخانه، صورت يكى شان 
به شكل  كثيف و خاكستر است و صورت آن يكى 

معصومانه اى تميز.
سوال: كدامشان صورتش را مى شويد؟

آن  به  است  كثيف  صورتش  كه  آن  كرديد،  اشتباه 
كند صورت خودش  مى  فكر  و  كند  مى  نگاه  يكى 

هم همان طور است.
اما آن كه صورتش تميز است مى بيند كه سرتاپاى 
رفيقش غبار گرفته است و به خودش مى گويد: حتما 

من هم كثيفم، بايد خودم را تميز كنم.
ديگران كه  افتاده  اتفاق  بار  چندين  كنيم  فكر   حاال 
 از رفتار بد ما و يا ما از رفتار بد ديگران به شستشو 

و پااليش روح خودمان پرداخته باشيم
وقتى فرد مقابل ما مهربان و خوب و دوست داشتنى 

نيست، كمى بايد به خودمان شك كنيم.

از كتاب «زهير» پائولو كوئيلو

آزادى دريايى متالطم و طوفانى است. 
مردان بزدل، آرامش استبداد را
 بر اين طوفان ترجيح مى دهند

با اعتماد به نفس به سمت
 روياهايتان برويد. آن زندگى اى 
كه رويايش را داشتيد تجربه كنيد.

بيــــا تا جهــــان را به بــد نسپريم      
به كوشش همه دست نيكي بريم

نبــاشد همي نيك و بـــد، پــــايدار  
همـــــان به كه نيكي بود يادگار

دنيا آنقدر وسيع است كه براى همه مخلوقات
 جا هست. به جاى آن كه جاى كسى را بگيريد، 

تالش كنيد جاى واقعى خودتان را بيابيد.

مغرور و خودپسند مباش، 
زيرا انسان چون مشك پرباد است 

و اگر باد آن خالى شود چيزى باقى نمى ماند.

اگر شما هيچ وقت از اتفاق ها و برنامه هاى زندگى تان 
گرا  كمال  كه  معناست  اين  به  احتماال  نيستيد،  راضى 
هستيد. يكى از مشكل هاى كمال گرايى اين است كه 
شما بر آنچه درست پيش نمى رود تمركز مى كنيد نه آن 

چيزى كه درست است.
يك ميهمانى خانوادگى مى تواند تا 99 درصد طبق برنامه 
پيش برود اما آن يك درصد شما را درگير مى كند و مانع 
از اين مى شود كه از خاطره آن روز لذت ببريد. اگر كارى 
را تنها خودتان انجام دهيد ممكن است به دليل ايرادهاى 
تنها  روانى شويد. شما  دچار مشكل هاى  و جزئى  ريز 
كسى هستيد كه اين ايرادها را مى دانيد و هرچه در ادامه 

پيش بيايد بازتابى از شخصيت كمال گراى شماست.
 آيا شما همه اين كارهاى سخت را فداى اشتباه كوچكتان 
مى كنيد؟ اين گرايش به وضعيت ايده آليستى بيشتر از 

آن چيزى است كه شما بتوانيد تشخيص دهيد.
محققان معتقدند كمال گرايى نقش مهمى در ايجاد و 
تداوم افسردگى ايفا مى كند. در اصل آثار استرس زندگى 
بر افسردگى در افرادى كه سطح بااليى از كمال گرايى 
به  شما  اگر  ديگر،  عبارت  به  است.  مشهودتر  دارند،  را 
طور مداوم مواظب باشيد كه هيچ چيز اشتباه نباشد اين 
موضوع روى خلق و خوى شما اثر مى گذارد و شما را در 
معرض افسردگى قرار مى دهد. كليد حل مشكل اجتناب 
از اين طرز فكر كمال گرايانه است. البته ابتدا بايد بدانيد 

چه جور كمال گرايى هستيد.
در كمال گرايى استاندارد فرد واقع بينانه و مساله محور 
با موضوعات برخورد مى كند اما فردى كه كمال گرايى 
غيراستاندارد دارد معموال يك صداى درون دارد كه به او 
مى گويد كارش درست نيست و مدام در مسير منفى قدم 
بر مى دارد. اين قبيل افراد مدام تحت استرس هستند و 
از آنجا كه فكر مى كنند نمى توانند وظايفشان را درست 
انجام دهند كال كارى نمى كنند. نكته مهم اينجاست كه 
افراد كمال گرا نسبت به درمان مقاوم تر هستند و با توجه 
به اين مساله بايد بتوانيد خودتان مداخله كنيد و براى 
كاهش تمايالت آرمان خواهانه خود دست به كار شويد. 

براى شروع بهتر است اين راه ها را امتحان كنيد.

از خودتان بپرسيد اين 
ميل به كمال از كجاى مى آيد

آيا شما با والدين، معلمان يا بزرگساالنى برخورد داشته 
استانداردهاى  دنبال  اند  خواسته  شما  از  مدام  كه  ايد 
غيرواقعى باشيد؟ يا اينكه هميشه در مقابل تالش هاى 
شما انتقادهاى ثابتى وجود داشته كه باعث شده درون 
خودتان فكر كنيد كامل نيستيد؟ آگاهى از اينكه كمال 
گرايى شما از تربيت دوران كودكى تان ناشى مى شود 
مى تواند كمك كند راهى براى اين مقاومتتان پيدا كنيد. 

بنابراين يافتن ريشه كمال گرايى تا حدود زيادى مى تواند 
كمك كننده باشد.

زمان هايى كه دچار استرس 
مى شويد، نوعى اضطرابتان را كشف كنيد

درونى  هاى  استرس  و  موفقيت  استرس  كه  آنجا  از 
اينكه در  انواع استرس هستند توانايى  از ديگر  متفاوت 
لحظه مشخص شما كدام يك از انواع استرس را تجربه 
مى كنيد يك گام مهم در مقابله با انتظارات كمال گرايانه 
است. افرادى كه كمال گرايى افراطى دراند با استرس 
اطرافيان تحت تاثير قرار مى گيرند يا حتى با خودشان 
فكر مى كنند ديگران به صورت منفى آنها را نگاه مى 
از همسرتان، ديگر اعضاى  توانيد  كنند. شما حتى مى 
خانواده و اطرافيان بخواهيد در اين زمينه به شما كمك 
كنند و به شما بگويند چه زمان هايى كمال طلبى شما 

آزاردهنده مى شود؟

با نگرش هاى ناكارآمدتان
 درباره كمال گرايى مواجه شويد

افراد كمال گرا انتظار دارند همه كارهايى كه انجام مى 
دهند عارى از اشتباه باشد. به خودتان اجازه اشتباه بدهيد 

و اين طور فكر نكنيد كه ديگران منتظر نشسته اند تا شما 
اشتباه كنيد و همان را چماق كنند و در سرتان بزنند.

به عمد اشتباه كنيد

خوبى  معدل  كه  آموزانى  دانش  از  بسيارى  شده  ديده 
برعكس عمل دانشگاه  دوران  در  آورند  مدرسه مى   در 

است  ممكن  كنند  فكر  اگر  دليل  همين  به  كنند.  مى 
نتوانند نمره باال در درس هايشان بياورند هيچ ترمى را 
براى آموزش و يادگيرى نمى گذرانند. افرادى كه كمتر 
كمال طلب هستند وقتى نمره پايين تر مى آورند يا حتى 
نمى توانند درسى را قبول شوند، كمتر دچار استرس و 
اضطراب مى شوند. اگر اجازه دهيد اشتباه وارد دنيايتان 
روانى  تعادل  ايجاد  براى  فرصتى  عنوان  به  آن  از  شود 
استفاده مى كنيد تا بعدها بتوانيد با وجود اشتباه زندگى 
كنيد.به جاى تمركز روى اشتباه هايتان، بهتر است به 
آنچه درست انجام داده ايد توجه كنيد. به اين ترتيب آن 

اشتباه و خطا كمتر اذيتتان مى كند. 
كمال طلبى معموال ريشه در تربيت دوران كودكى دارد 
كه مى تواند در طول زندگى همراه افراد باشد. به همين 
دليل تشخيص منشا آن و آگاهى از اينكه كمال گرايى 
چقدر مى تواند استرس زا باشد، مى تواند در تعديل اين 

وضعيت كمك كننده باشد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

از بدى به او بشارت داده شده،  از قبيله [خود] روى مى پوشاند آيا او را با خوارى نگاه 
دارد يا در خاك پنهانش كند وه چه بد داورى مى كنند. سوره النحل، آيه 59

حديث روز  

چون شخص پيروز در طلب مكوش، و چون انسان تسليم شده به َقَدر اعتماد مكن [بلكه با تالش پيگير و اعتماد و توّكل به خداوند، 
كار كن]. امام حسن (ع)

سبك زندگى

چطور در مقابل كمال گرايى مخرب بايستيم؟

افقى: 1- جمع مكسر نكته – از 
نهرهاى برزيل 2-  بيصدا - فانى- 
تصديق   – تكنيك   -3 شباب 
عالمت   – روش  و  راه   – بيگانه 
ماههاى  از   – نشانه   -4 بيمارى 
دادن  تكيه   -5 موثر   – پاييزى 
زاييدن   – پيرو   – آرش  سالح   –
مادر   – و همگى  6- شهير- كل 
 – تيمى  ورزشهاى  از   -7 ترك 
اهرم – سختى و صالبت 8- آش 
آرد – پارچه تميزى كه روى زخم 
واحد   -9 دادن  نشان   – نهند 
شمارش حيوانات – عمدى نيست 
– مركز تركيه 10- از شهداى بنام 
خوانده-  درس   – تحميلى  جنگ 
وايت   – كافى   -11 دادن  نشان 
ايرانى  طوايف  از   – ريخته  بهم 
و  عيب  روب-  برف  گدا-   -12
عار 13- تعجب خانمها – فوت – 
روسى  تصديق   – وزن  در  احدى 
 – پارچه  نوعى  به  منسوب   -14
آشپزخانه 15- مليت خواه  كوبنده 
كارى. از  داشتن  باز  متعصب- 

زمين  فرضى  خط   -1 عمودى: 
كه آن را به نيمكره شرقى و غربى 
تقسيم مى كند 2- فيلمى از زنده 

ياد سيف ا... داد – از عاليم جمع 
فارسى 3- زمينه – محل تحصيل 
الهى 4- خط كش  پيامبران  از   –
مهندسى – كشور كاسترو- فرارى 
 – جنگ   – عراق  نهرهاى  از   -5
حرف   – دريا   -6 فرنگى  ضمير 
گمان   – حبوبات  از   – همراهى 
و خيال 7- سراى جغد – مجلس 
روسيه – شيوا 8- دال و اندرون – 
پاى  زير   – پهلوان   – روز  مطابق 
راننده 9- درياچه حمام – به رهن 

مغازه   -10 عاريه   - شده  گذاشته 
دور  مساوى   – بيرق   – كوچك 
اقيانوس   – دارد!  فيل  دهان 11- 
 -12 قاطى!  ستوان   – ساكت! 
جزئى از اتم – غرور و خودخواهى 
– از اعداد تك رقمى 13- خشك 
– ازادگان – از برونته ها 14- رود 
محلى   – طمع  و  حرص   – آرام 
كه در زمان پيامبر (ص) سران در 
جمع  مهم  تصميمات  جهت   آنجا 
مى شوند. 15- از  زارتخانه هاى دولت

نسرين كارىجدول 3335                        
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اوارادلدرتناس1
دانومىلمرگهمىن2
رهباناشاكمدنگ3
مهردرانوساكى4
ىهسرگازراورن5
ارىاودادمامى6
ربقمارهبرجرج7
اربمهدارادماج8
تارهىحىسموله9
سنقرافتوىازا10
بادهشجاهنمان11
زمررتلاهوتان12
ىروىهابورلبىس13
نابالاباىرالام14
هلالاهدزابدبا15

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

09151603194

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

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

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

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 منزل وياليى به متراژ 700 متر 
واقع در روستاى بيجار با كليه امكانات 

09151241564 - 32243480

فروش بخارى گازى كپسولى
گاو صندوق  دو طبقه 

09159621007 - 32239407

فروش پياز زعفران
09011251205

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب عطيه اوحدى رشته مهندسى 
 شيمى به شماره 1637-10136مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند ارسال نمايد.

به يك نفر اتوكار 
براى كار در خشكشويى نيازمنديم.

09192126735
به يك تايپيست ترجيحا خانم

 با سابقه كار نيازمنديم. 
32450325 -09014319224

فروش
واحد آپارتمان ، 3 خوابه 
معصوميه با كليه امكانات 

بسيار شيك
09156644801

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

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

پوشاك 200

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

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

فروشگاه مواد غذايى و خشكبار 
محمــدى

عرضه كننده: روغن ، قند ، شكر ، برنج 
حبوبات و انواع آجيل با نازل ترين قيمت 
آدرس: سجادشهر- خيابان  15 خرداد 

نرسيده به فلكه نيك اختر
تلفن: 32415129 - 09158652674

09370080964

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 
منزل وياليى ، شهرك روستاى دهنو
تمام اسكلت ، نبش  بيست مترى

فى: توافقى
ضمنا به رهن كامل نيز داده مى شود
09159621007 - 32239407

فروش انار باغ 
دانشگاه شوكت آباد بيرجند 

به صورت كلى و جزيى
  09153614107- حسينى

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

09159634127

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508
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اخبار ورزشى

قدس آنالين : پوکي استخوان به دليل کمبود ويتامين B٣ است و در سن هاي باالي ١٥ تا ١٦ سال ، اگر اين کمبود ويتامين اتفاق افتد باعث مي شود 
که پوکي استخوان رخ دهد. کمبود اين ويتامين در کودکاني که هنوز راه نمي روند به پرانتزي شدن پاها و در کودکاني که راه افتاده اند
 به ضرب دري شدن پاها منجر گردد.

ويتامينى كه كمبود آن استخوان ها را نابود مى سازد! 

چطور از خشكى پوست در فصل پاييز پيشگيرى كنيم؟

6

براى پيشگيرى از سرماخوردگى، 
ماست بخوريد

 
سالمانه: در بين لبنيات بهترين نوع آن ماست 

و  پروتئين  اينکه  دليل  به  و  است  کم چرب 
کلسيم خوبي دارد و باعث تقويت سيستم ايمني 
موثري  نقش  بدن  ارتقاي سالمت  در  مي شود، 
دارد. ماست حاوي يکسري ميکروارگانيسم هاي 

مفيد براي سالمت بدن است از اين رو توصيه 
شود،  گنجانده  غذايي  برنامه  در  حتما  مي شود 
به ويژه در کودکاني که در پاييز و زمستان مرتب 
قصد  که  افرادي  مي شوند.  سرماخوردگي  دچار 
کاهش وزن دارند ماست را در برنامه غذايي خود 
بگنجانند چراکه کلسيم موجود در آن به کنترل 

وزن و همچنين پيشگيري از پوکي استخوان و 
ديابت کمک مي کند. عالوه بر اين، نقش موثري 
در  نبايد  بنابراين  دارد  کودکان  قدي  رشد  در 

گنجاندن آن در برنامه غذايي کوتاهي شود.

چطور از خشكى پوست 
در فصل پاييز پيشگيرى كنيم؟

 
سالمانه : با شروع فصل پاييز به دليل آب و 
هواي خشک، بسياري از افراد از خشکي پوست 
شکايت مي کنند. يکي از عوامل خارجي دخيل 
باالرفتن  هواست.  پوست، خشکي  در خشکي 
است.  پوست  ديگر داليل خشکي  از  نيز  سن 
در اين افراد پوست مات و خشن است و گاه 

حتي شاهد پوسته ريزي خواهيم بود.
متخصصان بهترين راه پيشگيري يا درمان را 
دانند. مي  پوست  مرتب  داشتن  نگه  مرطوب 

آب  با  فصل  اين  در  افراد  شود  مي  توصيه 
ولرم حمام کنند زيرا آب داغ مي تواند چربي 
طبيعي روي پوست را بردارد و سبب خشکي 
بار  هر  از  بعد  در ضمن  و  پوست شود  بيشتر 
و خشک  مناسب  شوينده  از  استفاده  و  حمام 
روي  رطوبت  مقداري  هنوز  تا  پوست  کردن 
استفاده  کننده ها  مرطوب  از  هست  پوست 
خشکي  از  پيشگيري  براي  همچنين  شود. 
دستکش  از  استفاده  خانه،  در  دستها  شديد 
از  استفاده  و  داخلي  نخي  اليه  با  ظرفشويي 
خانه  از  خارج  در  چرمي  يا  نخي  دستکش 

توصيه مي شود.

چه ورزشى براى چه سنى
 مناسب است؟

 
در  شرکت  سالگي   ٩ تا   ٦ در  نيوز:  سالمت 
ورزش هاي تيمي ساده مانند دويدن، شنا، تنيس 
يادگيري  هدف  با  مهارت آموزي  براي  فوتبال  و 

کار تيمي بسيار موثر است، اما بايد از رقابت ميان 
کودکان جلوگيري شود. حضور کودکان از ١٠ تا 
١٢ سالگي در ورزش هاي پيچيده تر مهارت هاي 
سه  مي دهد.  افزايش  را  آنها  شناختي  و  حرکتي 

گروه اصلي ورزش شامل هوازي، تمرينات قدرتي، 
عضالني و استخواني مي شود. ورزش هاي هوازي 
عبارتند از: دويدن، ژيمناستيک و کاراته. ورزش هاي 
قدرتي عضالني، باال رفتن از درخت، طناب کشي و 
ورزش هاي قدرتي استخواني مثل دويدن، طناب 
زدن، فوتبال و بسکتبال است.بهتر است هر سه 

نوع ورزش در فعاليت هاي فيزيکي کودک متناسب 
با سن، جنس و ظرفيت بدن با در نظر گرفتن بلوغ 
کودک در برنامه روزانه گنجانده شود. ورزش هايي 

مثل وزنه برداري با وزنه سنگين ممنوع است.

با اين روش هاي طبيعي ترك هاي 
پا خيلى سريع بهبود مي يابد 

عالمتي  پا  پاشنه  هاي  ترك  آنالين:    قدس 
به  توجهي  بي  و  بدن  آب  كمبود  از  مشخص 
اين  بروز  در  متعددي  عوامل  پاهاست.  سالمت 
مشكل دخيل هستند اما به طور كلي، در نتيجه 
استفاده از صندل يا راه رفتن با پاي برهنه ايجاد 
مي شود. شستشوي پاها: هر شب قبل از خواب، 
پاها را به مدت حدود ٢٠ دقيقه در آب گرم بگذاريد 
و با سنگ پا ماساژ  دهيد البته مراقب باشيد كه 
از  نبيند. پس  قسمت هاي ترك خوردن آسيب 
آبكشي پاها، كرم مرطوب كننده مناسب بزنيد و 
جوراب بپوشيد. اين درمان بايد هر روز تكرار شود. 
روغن نارگيل: اين ماده طبيعي فوايد متعددي براي 
مراقبت از پوست به خصوص پاها دارد. به كمك 
خواص رطوبت رساني پوست، روش عالي براي 
تسكين پاشنه است، مقدار مناسبي روغن نارگيل را 
روي قسمت هاي آسيب ديده بگذاريد و تا زماني 
كه كامال جذب پوست شود به خوبي ماساژ دهيد. 
بهتر است اين كار دو بار در روز تكرار شود.توصيه 
مي شود نظافت پاها را هميشه حفظ كنيد. پس از 
يك روز پرمشغله پاها را در آب ولرم بگذاريد و از 

پوشيدن كفش هاي خيلي تنگ بپرهيزيد. 

ايستگاه سالمت

حوادث

حضور ورزشكاران شرق كشور
 در دوره مربيگرى شناى بانوان

فارس: رئيس هيئت شنا و واترپلوي خراسان جنوبي 
گفت: ٣٠ بانوي ورزشکار استان هاي شرق کشور در 
دوره مربيگري خراسان جنوبي شرکت کردند. موسوي 
خراسان   ٣ درجه  مربيگري  کالس  در  کرد:  اظهار 
و  سيستان  استان هاي  از  شناگر  بانوي  جنوبي٣٠ 
بلوچستان، يزد، خراسان شمالي و جنوبي طي دو روز 
آموزش هاي تئوري و عملي را فرا گرفتند.وي تصريح 
کرد: نيره موسويان مدرس برجسته فدراسيون شنا و 
واترپلو عهده دار تدريس دوره درجه ٣ مربيگري بانوان 

شرق کشور در استخر شهيد رضوي نژاد بيرجند بود.

برگزارى مسابقات شناى كانون 
ناجا بازنشستگان 

استخر  در  ناجا  بازنشستگان  کانون  شناي  مسابقات   
از  تعدادي  بين  ناجا  هفته  مناسبت  به  استان  کوثر 
بازنشستگان برگزار شد که در پايان اين مسابقات غالم 
حسين بخشي مقام اول را به دست آورد، امير طالبي و 
محمدعلي عليزاده عناوين دوم و سوم را کسب کردند.

«برزگرى» قهرمان مسابقات دارت 
كارمندان خوسف شد

فارس : سرپرست اداره ورزش و جوانان خوسف گفت: 
برزگري در مسابقات قهرماني دارت کارمندان خوسف 
 ٤٦ کرد:  اظهار  ماهگلي  ايستاد.  نخست  سکوي  بر 
ورزشکار اداري در رشته دارت به صورت تک حذفي با 
يکديگر در سالن ورزشي شهيد نجفي خوسف به رقابت 
پرداختند. وي تصريح کرد: محمد حسن برزگري از جهاد 
کشاورزي بر سکوي نخست ايستاد، وحيد بيجاري از 
آموزش و پرورش نايب قهرمان شد و حسن اکبر شاهي 

از آموزش و پرورش مقام سوم را کسب کرد.
  

برگزارى مسابقات ورزشى معلوالن 
و جانبازان گراميداشت هفته پارالمپيك

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان بشرويه گفت: به 
مناسبت گراميداشت هفته پارالمپيک مسابقات ورزشي 
معلوالن و جانبازان بشرويه برگزار و برترين ها تجليل 
شدند. پناهي اظهار کرد: در مسابقات تنيس روي ميز جواد 
کامل نيا بر سکوي نخست ايستاد، محمدجواد شباني نايب 
قهرمان شد و مهدي نظري مقام سوم را کسب کرد. وي 
تصريح کرد: مهدي نظري قهرمان مسابقات دو و ميداني 
ماده ٥٤٠ متر شد، عباس بهزادي در جايگاه دوم قرار 

گرفت و محمدجواد شباني رتبه سوم را از آن خود کرد.

قهرمانى تيم ملى پرورش اندام
  ايران در آسيا

جهان نيوز: تيم ملي پرورش اندام جمهوري اسالمي ايران 
در چهل و نهمين دوره مسابقات پرورش اندام آسيا در شهر 

«تاشکند» پايتخت ازبکستان به مقام قهرماني رسيد. 

گروگانگيرى براى اخراج مستأجر! 

ايسنا:پسر صاحبخانه براي اينکه مستأجرشان زودتر خانه 
را تخليه کند، ۲ آدم رباي خشن را اجير کرد. گروگان ها 
يک مادر و دختر ۳ ساله بودند که ۴ ساعت در يک خانه 
قديمي زنداني شدند. زن جوان در حالي که آثار ضرب و 
شتم روي صورتش وجود داشت به اداره پليس رفت تا 
پرده از راز شوم آدم ربايان خشن بردارد. او گفت: ٣ مرد 
گروگانگير من و دخترم را با زور و تهديد چاقو سوار 
ماشين کردند و راننده کسي جز پسر صاحبخانه ام نبود. 
پسر صاحبخانه تهديد کرد که هرچه زودتر خانه اش را 
تخليه کنم.در نهايت پسر جوان توسط ماموران دستگير 
شد و تالش براي دستگيري همدستان وي ادامه دارد. 

حمله 8 ميلياردى راهزنان 
به مسافر تاكسى 

تابناک:٧ عضو باند راهزنان که به سرقت ٨ ميليارد ريالي 
از مسافر تاکسي در مسير تايباد به مشهد دست زده 
بودند، شناسايي شدند.در اين باند دو برادر از يک خانواده، 
٤ برادر از خانواده ديگر و يک دوست عضويت داشتند. 
سرتيپ اميري مقدم رئيس پليس خراسان رضوي گفت: 
در پي گزارش سرقت مسلحانه از مسافر يک تاکسي 
در مسير تايباد به مشهد مشخص شد دزدان روز سوم 
مردادماه سال جاري ٨ ميليون و ٥٠ هزار ريال سعودي 
را به ارزش ٨ ميليارد ريال به سرقت برده و متواري 
شده اند که هفت تن از اعضاي اين باند دستگير شدند. 

انتقام عجيب راننده متخلف از پليس 

عصرايران: راننده متخلف براي انتقام از پليس راهور، 
يک اصله درخت بلوط ٤٠٠ ساله را در جاده باشت به 
گچساران قطع کرد. ماموران پليس راهور برخي از مواقع 
زير سايه اين درخت کهنسال بلوط به کنترل جاده مي 
پرداختند. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري باشت، 
رانندگان  از  يکي  توسط  کهنسال  درخت  اين  گفت: 
متخلف که از سوي پليس راهور اين شهرستان جريمه 
يگان  ماموران  کرد:  بيان  گرديد.وي  قطع  بود  شده 
حفاظت اين اداره به دنبال دستگيري متخلف قطع کننده 
درخت بلوط هستند. گرجي جريمه هر اصله درخت بلوط 

را سه ميليون و ٥٠٠ هزار ريال اعالم کرد.

نزاع دسته جمعى با مرگ پايان يافت

فارس : عوامل يک نزاع دسته جمعي در خيابان خيام 
که طي آن يک نفر به دليل اصابت ضربات متعدد قمه 
و شمشير به قتل رسيده بود شناسايي و دستگير شدند. 
 ١١٦ کالنتري  به  مراجعه  با  فردي  امسال  مهر  دوم 
مولوي اعالم کرد که فرزندش در درگيري با چند جوان، 
بر اثر ضربات قمه و چاقو فوت کرده است.کارآگاهان 
با شناسايي تعدادي از مراکز تجاري محل درگيري که 
مجهز به دوربين هاي مداربسته بودند، تصاوير زمان 
درگيري را بازبيني کردند و تصاوير پنج جوان ضارب 
در  قرار گرفت.  مورد شناسايي  و کسبه  اهالي  توسط 

نهايت متهمان خود را به پليس معرفي کردند.

اتصال سيم برق، علت آتش سوزى 
در كارخانه خودروسازى 

ايرنا: فرماندار بابل علت آتش سوزي روز يکشنبه در 
کارخانه خودروسازي اين شهرستان را اتصال سيم برق 
در بخش انبار قطعات عنوان کرد. عباسپور گفت : سيم 
هاي برقي داخل جعبه تقسيم در قسمت انبار کارخانه بر 
اثر اتصالي جرقه زده بود که به علت وجود مواد شيميايي 
آتش زا در اطراف، آتش سوزي ايجاد کرد. وي افزود: 
آتش سوزي با حضور به موقع ماموران آتش نشاني مهار 
شد و به ساير قسمت هاي کارخانه سرايت نکرد و بر 
اثر آتش سوزي تنها خسارت مالي به کارخانه وارد شده 

است که از سوي شرکت بيمه جبران خواهد شد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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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

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
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احزاب  است، گفت:  زمينه هاى مختلف  در  موفقيت  رموز  از جمله مهم ترين  اينكه همدلى  بيان  با  وزير كشور  معاون سياسى  تسنيم- 
شناسنامه دار كه در چارچوب قوانين نظام فعاليت مى كنند، بايد كنار يكديگر با يك وفاق عمومى به توسعه استان خراسان جنوبى بينديشند. 
محمدحسين مقيمى در جلسه نشست فعاالن سياسى استان اظهار كرد: نامگذارى امسال از سوى مقام معظم رهبرى با عنوان دولت و ملت، 

همدلى و همزبانى است كه در اين راستا احزاب و گروه هاى سياسى نقش بسيار مهمى در تحقق اين شعار به عهده دارند

 پيام تشكر نماينده ولى فقيه در استان 
و استاندار خراسان جنوبى از حضور با شكوه 
مردم در مراسم تشييع جانباختگان فاجعه منا

 فاجعه غمبار و اسفناك منا كه منجر به قربانى شدن 
تعداد كثيرى از ميهمانان حريم امن الهى، جمعى از هم 
ميهنان و هم استانى هاى عزيزمان شد، داغى جانكاه 
همه  اعياد  كه  بود  ايران  ملّت  براى  سترگ  غمى  و 
آنچه موجب تسلى  به عزا نمود.  را تبديل  مسلمانان 
با  حضور  گرديد،  عزيزان  داغدار  هاى  خانواده  خاطر 
شكوه، پرشور و شعور مردم فهيم و هميشه درصحنه 
استان در مراسم يادبود، بزرگداشت و همچنين تشييع 
 و تدفين جانباختگان مظلوم فاجعه منا بود كه جلوه اي

ديگر از وحدت، همگرايي و همدلي و نوع دوستى آحاد 
 مردم استان را به معرض نمايش گذاشت. بي ترديد

 حضور كم نظير و به ياد ماندني شما عزيزان به همراه 
هاى  خانواده  با  همدردى  ابراز  و  عميق  احساسات 
داغدار، تسكينى بر آالم داغديدگان و تسلى خاطرشان 
مى باشد. اينجانبان ضمن محكوم نمودن بى كفايتى 
و بى لياقتى سران و مسئوالن كشور عربستان در به 
وجود آمدن فاجعه منا و عرض تسليت مجدد به پيشگاه 
امام عصر (ارواحنافداه)، رهبر معظم انقالب(حفظه ا... 
تعالى)، ملت شريف ايران اسالمى، هم استانى هاى 
فهيم و نجيب خراسان جنوبى و خانواده هاى داغدار 
آن عزيزان، از حضور و همراهى يكايك مردم عزيز و 
بصير استان، علما و روحانيون، خانواده معزز و معظم 
شهدا و ايثارگران، مديران و كاركنان ادارات، نيروهاى 
استان  استان، رسانه هاى  امنيتى  و  انتظامى  نظامى، 
سپاسگزارى  فداكارمان  و  عزيز  مردم  اقشار  همه  و 
هاى  خانواده  از  خود  نوبه  به  همچنين  نماييم.  مى 
داغدار حجاج عزيز كه در تحمل اين اندوه و مصيبت 
عظيم و تأخير در تحويل و تشييع پيكر عزيزانشان به 
اعزام  قانونى تحويل و  امور تشريفاتى و  انجام   دليل 
ابدان مطهر عزيزانشان صبورى كرده و عليرغم اين 
غم سترگ، ما را در پيگيرى امور يارى نمودند قدردانى 
نموده، از درگاه ايزد متعال براى آن مهاجرين الى ا...، 
علو درجات و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى 

و سالمت و سعادت را مسئلت مى نماييم.

مراسم شعرخوانى با موضوع 
«آسيب هاى اجتماعى» برگزار شد

 راستى- در هفته بزرگداشت نيروى انتظامى محفل 
از  جمعى  ميزبان  هنرمندان  كانون  شعر  شب  ادبى 
اين  بود.  استان  انتظامى  نيروى  پرسنل  و  مسئوالن 
مراسم به شعر خوانى با موضوع آسيب هاى اجتماعى 
اختصاص داشت. سرهنگ سرفرازى معاون اجتماعى 
نيروى انتظامى در اين مراسم با اشاره به شعار امسال 
و  همدلى  پليس،  اقتدار  عنوان  با  انتظامى  نيروى 
آثار  تأثيرگزارى  به  آرامش،  و  امنيت  و  همزبانى 
هنرمندان از جمله شعر در پيشگيرى از آسيب هاى 
اين  هنرمندان  ورود  خواستار  و  كرد  اشاره  اجتماعى 
عرصه به حوزه هاى خانواده و موضوع طالق، مواد 
خود  دينى،  هاى  آموزه  رانندگى،  و  راهنمايى  مخدر، 
كنترلى و ... شد. وى در ادامه با اشاره به تقديم 150 
شهيد و 257 جانباز به رويكرد جديد نيروى انتظامى 
از دهه هفتاد با ايجاد معاونت اجتماعى و ايجاد مركز 
مشاوره و مددكارى اجتماعى، از مشاوره رايگان 4000 
مختومه  هاى  پرونده  درصد  و 82  مركز  اين  در  نفر 
در بخش مددكارى اجتماعى به عنوان اقدامات مأثر 
ياد كرد. الزم  اين حوزه در فرايند يك سال گذشته 
به يادآورى است با مساعدت معاونت اجتماعى نيروى 
انتظامى استان به اشعار برگزيده در زمينه آسيب هاى 

اجتماعى جوايز نفيس اهدا خواهد شد.

نمونه هاى ترافيكى استان تجليل شدند

از  واعظى  سردار  حضور  با  مراسمى  طى  شبستان-   
راهوران محله نمونه، رانندگان اتوبوس و تاكسى نمونه، 
جمعى از مديران دستگاه هاى اجرايى، همياران پليس و 
خبرنگاران استان به عنوان نمونه هاى ترافيكى استان 
تجليل شد. حسين رضايى فرمانده پليس راه خراسان 
جنوبى در همايش استانى همياران و فرهنگيان پليس 
و راهوران محله و تجليل از نمونه هاى ترافيكى اظهار 
كرد: پليس راهنمايى رانندگى خراسان جنوبى توسط ناجا 
در حوزه كاهش درصد تلفات ناشى از سوانح رانندگى 
را كسب  اول كشورى  رتبه  امسال  اول  ماهه  پنج  در 
كرد. وى گفت: در شش ماهه نخست امسال تصادفات 

جاده اى استان 22 درصد كاهش پيدا كرده است.

ساالنه 42 درصد آب 
در روستاهاى فردوس هدر مى رود

 ايسنا- رئيس اداره آب و فاضالب روستايى فردوس 
گفت: به دليل عمر باالى تأسيسات شبكه آبرسانى 
روستايى در فردوس ساالنه 42 درصد هدر رفت آب 
داريم. نويد عبدالهى اظهار كرد: بيشتر هدر رفت آب 
در روستاهاى فردوس مربوط به شبكه هاى لوله كشى 
است كه اين امر به دليل عمر باالى تأسيسات آبى 
اقدامات  گذشته  سال  پنج  در  داد:  ادامه  وى  است. 
در  آب  رفت  هدر  از  جلوگيرى  با  ارتباط  در  زيادى 
 100 نوسازى  و  تعويض  كه  شده  انجام  شهرستان 
كيلومتر از شبكه و خطوط انقالب روستايى و افزودن 
از  بتنى  مخازن  به حجم  مترمكعب   480 و  هزار   2

جمله اين اقدامات است.

پيام تشكر بعثه مقام معظم رهبرى احزاب شناسنامه دار با وفاق عمومى به توسعه استان خراسان جنوبى بينديشند
و حج و زيارت استان از حضور پرشكوه 

مردم و مسئوالن در مراسم تشييع 
حجاج جانباخته فاجعه منا

بعثه  نماينده  اوحدى،  مجتبى  االسالم  حجت 
و                                                             استان  زيارت  و  حج  در  رهبرى  معظم  مقام 
ابوالفضل نوفرستى مدير حج و زيارت خراسان جنوبى 
در پيام مشتركى از حضور پرشكوه مردم و مسئوالن و 
مسئوالن در تشييع حجاج جانباخته منا تشكر كردند. در 
اين پيام آمده است: « فاجعه غمبار منى و عروج هموطنان 
عزيزمان در حال احرام همه ملت شريف ايران را داغدار 
نمود. روز دوشنبه حضور يكپارچه مردم واليتمدار استان 
مان در مراسم تشييع پيكرهاى مطهر 4 تن از حجاج 
بيان آن در قالب كلمات  عزيزمان، شكوهى آفريد كه 
و جمالت نمى آيد. جا دارد به عنوان خدمتگزار حجاج 
روحانيت  مردم شريف،  يكپارچه همه  از حضور  استان 
ارگان  ادارات،  ها،  سازمان  پرسنل  و  مسئوالن  معزز، 
انتظامى،  و  نظامى  نيروهاى  ها، خبرنگاران، رسانه ها، 
بازاريان، اصناف، فرهنگيان و دانشگاهيان و ساير اقشار 
عزيز تشكر و قدردانى نماييم و برخود الزم مى دانيم از 
تمامى عزيزانى كه در انتقال پيكر جانباختگان و تمهيد 
مقدمات تشييع و به خاكسپارى آنان همكارى نموده اند 
خاصه استاندار عزيز كه زمينه انتقال پيكر عزيزان را با 
پرواز اختصاصى به استان فراهم نمودند و همچنين اداره 
كل مديريت بحران، شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى، 
مجموعه استاندارى و دستگاه هاى مرتبط، كارگزاران حج 
تشكر  (ع)  ابوالفضلى  محترم  هيئت  عزيزان  و  وزيارت 
نماييم. ضمن عرض تسليت مجدد خدمت خانواده هاى  
جانباختگان و تشكر از همراهى و همدلى آنان در برگزارى 
اين مراسم، براى شفاى عزيز مجروحمان حاج نعمت ا... 
جهان بين دعا مى كنيم. اميدواريم همه ما رهنمودهاى 
مقام عظماى واليت را در اين فاجعه عظيم سرلوحه و 
تسلى بخش خودمان قرار دهيم. شايان ذكر است خادمان 
شما در سرزمين وحى كه خود كه خود داغدار اين فاجعه 
اند و نهايت تالش خود را در زمينه خدمت به زائرين و 
انجام امور مجروحين و مفقودين معمول داشتند، مراسم 
متعددى را در مكه مكرمه به ياد آن مرحومان برگزار 

نمودند و نائب الزياره همه شما عزيزان بودند».    

مراسم تجليل از جايگاه شعرى 
استاد ناقوس به تعويق افتاد

 شهريارى- مدير عامل كانون هنرمندان درگفتگوى 
اختصاصى با خبرنگار ما ابراز تأسف خود را از حادثه جان 
باختن هم ميهنانمان را در حادثه منا اعالم كرد و افزود: 
از آنجايى كه اتفاق ناگوار در منا منجر به جان باختن 
تعدادى از هموطنان و خصوصاً هم استانى هاى ما شد و 
احساس جامعه را تحت اشعاع و متمركز بر خود نمود، لذا 
ايجاباً با توجه به وضعيت موجود و بنا به پيشنهاد استاد 
ناقوس مراسم تجليل تا بعد از ماه صفر به تعويق افتاد. 
به گفته رفيعى زمان قطعى برگزارى همايش متعاقباً به 

اطالع اهالى شعر و ادب خواهد رسيد. 

اقتصاد مقاومتى آخرين فرمول 
پازل ورود به تمدن نوين اسالمى است

 تسنيم- امام جمعه درميان با اشاره به بحث اقتصاد 
مقاومتى گفت: اقتصاد مقاومتى آخرين فرمول پازل ورود 
به تمدن نوين اسالمى است. حسينى در جمع كاركنان 
ضامن  مهم ترين  كرد:  اظهار  درميان  انتظامى  نيروى 
تأمين امنيت ما وحدت و يكپارچگى در تمام اقشار و 
گروه ها است. وى مودت و محبت در ميان مردم را عامل 
وحدت و در نهايت تأمين امنيت در جامعه عنوان و بيان 
كرد: امنيت زمانى تأمين مى شود كه ابتدا در افكار ما 
امنيت شكل بگيرد و در غير اين صورت اگر تمام كشور 

هم پليس باشند قادر به تأمين امنيت نيستند.

دادستان جديد طبس معرفى شد

پيشين  دادستان  معارفه   و  توديع  مراسم  تسنيم-   
شهرستان  انقالب  و  عمومى  دادسراى  جديد  و 
از  تجليل  ضمن  مراسم  اين  در  شد.  برگزار  طبس 
حجت االسالم  پيشين،  دادستان  پارسافر  عبدالجواد 
دادسراى  جديد  دادستان  به عنوان  زارع حسينى  امير 

عمومى و انقالب طبس معرفى شد.

شهرستان درميان رتبه نخست امنيت 
خراسان جنوبى را دارد

 ايرنا- فرمانده انتظامى درميان گفت: اين شهرستان 
با وجود 70 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان، 
داراست.  استان  سطح  در  را  امنيت  نخست  رتبه 
سرهنگ محمد هوشنگى در همايش پليس، امنيت 
و اصناف شهرستان درميان، اظهار كرد: امنيت امروز 
نيروى  با  اصناف  همكارى  حاصل  شهرستان  اين 
انتظامى است. وى بيان كرد: درسال جارى عملكرد 

نيروى انتظامى در همه زمينه ها ارتقا يافته است.

ارسال 720 مقاله به دبيرخانه دومين 
همايش ملى باستان شناسى ايران

از  بيرجند  دانشگاه  هنر  دانشكده  رئيس  فارس-   
برگزارى دومين همايش ملى باستان شناسى ايران در 
آبان ماه سال جارى در اين دانشگاه خبر داد و گفت: 
از 720 مقاله ارسالى به دبيرخانه همايش تعداد 150 
مقاله پذيرفته شده است. هاشمى اظهار اهداف اين 
همايش را در راستاى هم انديشى متخصصان، اساتيد 
و صاحب نظران باستان شناسى و علوم ميان رشته اى 
در مورد آخرين دستاوردهاى پژوهشى، فرصت ها و 
راهكارهاى  ارائه  و  باستان شناسى  رشته  آسيب هاى 

مناسب براى رفع مشكالت اين حوزه قلمداد كرد.

موافقت 773 ميليون ريال كمك 
بالعوض به زندانيان جرائم غيرعمد 

 فارس- مديرعامل ستاد ديه مردمى گفت: در پانزدهمين 
جلسه ستاد ديه خراسان جنوبى با پرداخت يك ميليارد و 
524 ميليون و 925 هزار ريال تسهيالت و 773 ميليون 
به زندانيان جرائم  و 462 هزار ريال كمك بالعوض 

غيرعمد خراسان جنوبى موافقت شد. 

كاظمى فرد- رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان از فعاليت 
استان خراسان  بهره بردار در بخش كشاورزى در  89 هزار 
جنوبى خبر داد و گفت: 28 درصد از ارزش افزوده كل فعاليت 

هاى اقتصادى استان مربوط به بخش كشاورزى است. 
قائم مقام صندوق بيمه كشاورزى در نخستين همايش سران 
يافته  توسعه  انسان هاى  وقتى  اينكه  بيان  با  استان  عشاير 
آن بخش  قطعاً  باشند  داشته  در يك بخش مشاركت  اى 
كشاورزى  بخش  كه  كرد  اظهار  كرد،  خواهد  پيدا  توسعه 
كشور بسيار آسيب پذير و بالخيز است، و بالهاى طبيعى 
كه بخش كشاورزى كشور را تهديد مى كند بسيار زياد است 
و تاكنون بيمه كشاورزى 204 خطر را تحت پوشش قرار 
داده است و تنوع محصوالت و شرايط اقليمى كشور بسيار 
زياد است به همين دليل خطرات احتمالى نيز بسيار است. 
محمدابراهيم حسن نژاد با بيان اينكه نحوه استفاده از منابع 
باعث شده است كه خطرات احتمالى افزايش پيدا كند، افزود: 
در مورد دامدارى ها وقتى مراتع دچار آسيب مى شوند وضع 
محصوالت توليدى عشاير نيز دچار مشكالت مى شود. وى 
در ادامه با بيان اينكه صندوق بيمه صندوق خسارت نيست، 
افزود: حضور بيمه در مواقعى است كه عشاير دچار خطرات 
شده اند كه نمى توانند به توليد محصوالت ادامه بدهند و بيمه 
كشاورزى يك صندوق كامًال دولتى است كه بخش عمده اى

 

از حق بيمه را از دولت دريافت مى كند و بخش كمى را از 
كشاورز دريافت مى كند. وى با اشاره به اينكه در 30سال 
گذشته خطرات وارد شده به همين منوال بوده است، عنوان 

كرد: در سال 94-93 بيمه كشاورزى يك ميليون و 360 هزار 
پرونده بيمه گرى داشته است كه يك ميليون و 250هزار 
اند و در سال جارى يك  را دريافت كرده  كشاورز غرامت 
هزار و 200 ميليارد ريال اعتبار دريافت شده است تا رونق 
در بحث كشاورزى اتفاق بيافتد. حسن نژاد با بيان اينكه يكى 
از مشكالت بيمه كشاورزى اتكا به درآمدهاى دولت است، 
گفت: كشاورزان همواره بايد محصوالت خود را بيمه كنند و 
مهم اين است كه همه كشاورزان در صندوق بيمه كشاورزى 
مشاركت كنند و محصوالت خود را بيمه كنند تا زمينه بالندگى 
و توسعه ى بيمه كشاورزى فراهم شود و همه درآمدهاى اين 
اينكه  به  اشاره  با  است. وى  به كشاورزان  مربوط  صندوق 
كشاورزان هم انتظارتى از صندوق بيمه دارند، افزود: مقدار 
حق بيمه دريافتى اين صندوق از كشاورزان 25 درصد است 
و 75 درصد حق بيمه را دولت تأمين مى كند و هر مقدار كه 
تعداد كشاورزان تحت پوشش افزايش يابد پشتوانه اين بيمه 

براى استفاده از كمك هاى دولت افزايش خواهد يافت.

 عشاير توليدكنندگان تأثيرگذارى هستند

ولى پورمطلق رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان نيز در 
اين همايش گفت: عشاير در حفظ  امنيت مؤثر هستند و از 
توليدكنندگان تأثير گذار در استان خراسان جنوبى هستند.  
وى با بيان اينكه بخش كشاورزى خراسان جنوبى بسيار 
 پويا است، افزود: 28 درصد از ارزش افزوده كل فعاليت هاى
كه  است  كشاورزى  بخش  به  مربوط  استان   اقتصادى 

در  بردار  بهره  هزار  و 89  است  تومان  ميليارد  حدود 11 
درآمد  ساالنه  و  دارند  حضور  استان  كشاورزى  بخش 
روستاييان 67 درصد ميانگين درآمد سراسر كشور است.

وى با اشاره به اينكه بر اساس آمار سال 91 درآمدهاى 
زعفران  محصول  ارزش  گفت:  است،  درصد   72 شهرى 
استان حدود 45 درصد گندم توليدى استان فارس است.

خشكسالى  سال   16 جنوبى  خراسان  در  وى،  گفته  به 
ديدن  آسيب  باعث  يابد  ادامه  اگر  و  شده  برعلت  مزيد 
در  آبى مى شود. وى  منابع  رفتن  بين  از  و  منابع خاكى 
اينكه در استان شرايط بسيار سختى وجود  بيان  با  ادامه 
افزود: 35.2 درصد اشتغال استان مربوط به بخش  دارد، 
كشاورزى است و 48 درصد فعاالن بخش كشاورزى در 

سنين باالتر از 45 سال هستند.
بيان  با  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
در  آبى كه  عليرغم كاهش  در سال گذشته  دولت  اينكه 
وارد  بازار  به  هدف  بى  را  نقدينگى  داشت  وجود  كشور 
نكردند، يادآور شد: در سال جارى يكى از اهداف سازمان 
تقويت تشكل ها است و يكى از اركان تشكل ها مى تواند 

استفاده از سرمايه هاى ريز بهره براداران باشد.

 اختصاص 90 ميليارد ريال به عشاير استان 
از سوى صندوق توسعه ملى در سال گذشته

حسين نجفى مدير شعب بانك كشاورزى استان نيز گفت: 
عشاير استان خراسان جنوبى كه از مردان خستگى ناپذير 

و تالشگر در بحث توليد و امنيت مرزها هستند. با بيان 
در  عشاير  گفت:  است،  دامدارى  عشاير  تنها شغل  اينكه 
باشد  مقدور  اگر  و  كنند  زندگى مى  ترين شرايط  سخت 
هر نوع مساعدتى از طرف صندوق بيمه كشاورزى براى 
دامداران استان خراسان جنوبى در نظر گرفته خواهد شد 
و ميانگين درآمد استان خراسان جنوبى در رديف 30-29 
است و بارندگى در دوره 10 ساله حدود 102/6 ميلى متر 

بوده است و شرايط آب استان بسيار سخت است.
به  اشاره  با  استان  كشاورزى  بانك  شعب  ستادى  مدير 
اينكه نگهدارى دام ها براى عشاير مقرون به صرفه نيست، 
افزود: در سال گذشته 90 ميليارد ريال از طرف صندوق 

توسعه ملى به عشاير استان تعلق گرفته است.
حجت االسالم سجادى مسئول حوزه نمايندگى ولى فقيه 
همايش  اين  در  نيز  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  در 
دليل  به  دارد  وجود  كشور  مرزهاى  در  كه  امنيتى  گفت: 
كشور  در  اينكه  بيان  با  است.وى  عشاير  كليدى  نقش 
سازمان  اين  وظيفه  افزود:  دارد،  وجود  عشاير  سازمان 
صيانت از فرهنگ عشايرى يعنى غيرت و وطن دوستى 

عشاير و تحقق مطالبات آنهاست.
گفت:  نيز  استان  عشاير  جامعه  نماينده  اردونى  حسين 
عشاير توليدكنندگانى بى ادعا هستند و چادر عشاير يك 
مركز توليدى به حساب مى آيد و يك اقتصاد مقاومتى در 
مقابل تحريم هاست.  وى افزود: عشاير مرزبانان واقعى 

و بى ادعا هستند.

كاظمى فرد- معاون سياسى وزير كشور با بيان اينكه  مجريان 
و ناظران انتخابات حق ندارند له يا عليه كانديداهاى انتخابات 
و يا از امكانات عمومى كه در اختيار دارند، به نفع داوطلبى 
استفاده كنند، گفت: هنوز ركود اقتصادى در كشور وجود دارد 
و براى خروج از اين مرحله بايد سياست هاى دولت عملى 
شود و رونق اقتصادى ايحاد كنيم. محمدحسين مقيمى در 
جلسه شوراى ادارى استان اظهار كرد: دولت تدبير و اميد در 
شرايطى كار خود را شروع كرد كه نرخ رشد اقتصادى كشور 
منفى 5.6 درصد، تورم 43 درصد و بيكارى 14 درصد بود و 
قيمت نفت به بشكه اى 40-50 دالر رسيد كه شرايط خوبى 
بر بازار توليد و هزينه هاى حمل و نقل حاكم نبود. وى با 
بيان اينكه دولت عالوه بر اينكه براى اصالح اين شاخص ها 
دست به كار شد، به طور همزمان براى ارتباط با جهان خارج 
نيز اقدام كرد، ادامه داد: فعال تر كردن سياست خارجى با 
كشورهاى غيرمتعهد و ديگر كشورها به جز آمريكا و اسراييل 
در دستور كار قرار گرفت و در بحث هسته اى با آمادگى كامل 
حضور پيدا كرد. مقيمى با تأكيد بر اينكه امروز از نظر امنيت، 
كشور جمهورى اسالمى ايران در شرايط بسيار امنى به بركت 
حضور نيروهاى نظامى و انتظامى قرار دارد، گفت: هنگامى 
كه جامعه از امنيت كامل برخوردار باشد، شرايط براى فعاليت 
بيشتر مسئوالن نيز فراهم مى شود. وى تصريح كرد: در دولت 
يازدهم موفق شده ايم كه نرخ رشد اقتصادى كشور را از منفى 
5.6 درصد به صفر برسانيم و آن را سه درصد افزايش دهيم 

تا رشد مثبت 8 درصدى محقق شود.

هنوز در كشور ركورد اقتصادى وجود دارد

  به گفته مقيمى،  امروز تورم 43 درصدى در دولت يازدهم 
به 12 درصد رسيده است ولى هنوز ركود اقتصادى در كشور 
وجود دارد و براى خروج از اين مرحله بايد سياست هاى دولت 
عملى شود و رونق اقتصادى ايحاد كنيم. وى به شكل گيرى 
ستادى براى تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى اشاره كرد 
از  اقتصاد مقاومتى كه  اينكه سياست هاى كلى  بيان  با  و 
سوى رهبر معظم انقالب مطرح شد، در راستاى داشتن يك 

اقتصاد ضربه ناپذير است، افزود: دولت مصمم است كمبودها 
را جبران كند و شرايط بهترى براى زندگى مردم داشته باشد. 
وى خطاب به مديران خراسان جنوبى گفت: به گونه اى عمل 
كنيد كه هم خداوند، هم مردم و هم خودتان از عملكرد خود 
راضى باشيد.  وى با اشاره به اينكه در خيلى از شاخص ها 
عقب هستيم، تصريح كرد: همه بايد دست به دست هم بدهيم 
تا چرخ اقتصاد بچرخد و از ركود عبور كنيم چرا كه اگر در 
اقتصاد موفق شويم، در ديگر قسمت ها نيز موفق خواهيم بود.  
مقيمى در ادامه به در پيش روى بودن دو انتخابات «مجلس 

و خبرگان رهبرى» اشاره كرد و افزود: انتخابات راهى براى 
انتخاب افراد صالح تر براى برعهده گرفتن مسئوليت هاست 
و در اين راستا فرماندارى كه مسئول برگزارى انتخابات است 
بايد قانون را به طور كامل اجرا كند. وى بر رعايت اصل بى 
طرفى توسط مجريان انتخابات تاكيد كرد و گفت: مجريان و 
ناظران انتخابات «حق ندارند» له يا عليه كانديداهاى انتخابات 
اظهار نظر كنند و يا از امكانات عمومى كه در اختيار دستگاه 

هاى اجرايى است به نفع داوطلبى استفاده كنند. وى ادامه داد: 
مجريان انتخابات در زمان ادارى نبايد درباره كانديدايى اظهار 
نظر كنند و اگر بخواهند اين كار را بكنند بايد مرخصى بگيرند 
و تا هنگامى كه بر روى صندلى اداره اى نشسته اند، حق ورود 

 به مسائل انتخابات را ندارند.
3 درصد بودجه عمومى كشور 

براى مناطق محروم اختصاص يابد

استاندار نيز اظهار كرد: در آستانه اليحه بودجه سال 95 و 

برنامه ششم توسعه قرار داريم و اميدواريم « خواسته هاى 
خراسان جنوبى» كه يكى از آنها افزايش اختيارات مديران 
به  اشاره  با  لحاظ شود. خدمتگزار  مهم  دو  اين  در  است 
اينكه خراسان جنوبى از قابليت ها، توانمندى ها و ظرفيت 
هاى زيادى برخوردار است ، افزود: در سفر هيئت دولت و 
خراسان  مشكالت  استان،  به  جمهور  رئيس  اول  معاون 
جنوبى با آنها مطرح شد و اميدواريم به اين مشكالت كه 
بخشى از آنها از سال هاى قبل مانده است، توجه شود. 
پشتيبان رهبر و  استان حامى و  اينكه مردم  بيان  با  وى 
دولت هستند به همين دليل نيازمند توجه ويژه مسئوالن 
هستند خواستار عملى شدن اختصاص 3 درصد از بودجه 
عمومى كشور براى مناطق محروم بايد هزينه شود كه هر 

سال 10 درصد شاخص ها افزايش يابد.
الكترونيك  اندازى مركز تجارت  راه  از  مديركل پست هم 
اقدام  اين  با  اول  گام  در  گفت:  و  داد  خبر  امسال  پايان  تا 
توليدكنندگان جزء به مصرف كنندگان جزء وصل مى شوند. 

راه اندازى  700 كارگاه كوچك با اعتبار 12 ميليارد 
تومان در سطح استان طى دو سال گذشته

مسئول بسيج سازندگى استان نيز در اين جلسه افزود: در 
حال حاضر 25 هزار نفر تحت عنوان حلقه هاى صالحين 
سازماندهى شده اند. زهرايى با بيان اينكه ساالنه 70 گروه 
به مساجد و محالت از سوى بسيج سازندگى اعزام مى 
كوچك  كارگاه   700 قبل  سال  دو  در  داد:  ادامه  شوند، 
تومان در  ميليارد  اعتبار 12  با  اشتغال روستايى  و كمك 

سطح استان راه اندازى شده است.

در شوراى ادارى استان عنوان شد:

اظهار نظر مجريان به نفع يا ضرر كانديداها ممنوع

كاظمى فرد- مراسم تشييع 4 تن از جان باختگان فاجعه منا 
در بيرجند با حضور پرشور مردم متدين و هميشه در صحنه 
و مسئوالن كشورى و لشكرى برگزار و تا خانه ابدى خود 
بدرقه شدند. پيكرهاى اين جانباختگان صبح ديروز ازهيئت 
ابوالفضلى (ع) بيرجند تا مزار شهدا تشييع و پس از اقامه نماز 
سه تن از اين عزيزان در خانه ابدى خود آرام گرفتند و پيكر 
على اكبر دلير نيز بعد از برگزارى اين مراسم به سردخانه 
منتقل شد تا امروز در زادگاهش روستاى واشان دفن شود.

مردم استان در اين مراسم با شعار هاى «مرگ بر آل سعود، 
مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل و آل سعود مرگت باد» 
انزجار خود را از آل سعود اعالم و بى مسئوليتى و بى كفايتى 

آنان را در مديريت خانه خدا فرياد زدند.
نماينده بعثه مقام معظم رهبرى در حج و زيارت استان در اين 
مراسم با بيان اينكه امروز به تشيع جنازه كسانى آمده ايم كه 
همانند امام خود با لب تشنه جان دادند، اظهار كرد: بنا به گفته 

شاهدان واقعه اگر فقط مقدارى آب بر روى مجروحين ريخته 
مى شد تلفات به يك چهارم كاهش مى يافت. اوحدى افزود: 
تحمل تشنگى در دماى باالى50 درجه عربستان كار بسيار 
دشوارى است در عين حال اگر مأموران عربستان كمى آب 
به مجروحين مى رساندند خيلى از آنها نجات مى يافتند. وى 
خطاب به آل سعود گفت: اگر مأموران شما غيرت نداشتند 
چرا جلوى حاجيان را باز نكرديد تا به زخمى ها و كشته هاى 
خود كمك كنند. وى با بيان اينكه اينها همه نشان دهنده 
بى كفايتى آل سعود است، عنوان كرد: عربستان تمام نيروهاى 
خود را براى كشتن مردم يمن و سوريه روانه كرده و طبيعى 

است كه دلش به حال شيعيان نمى سوزد.
استاندار خراسان جنوبى نيز در حاشيه اين مراسم به جمع 
خبرنگاران آمد و گفت: بعد از وقوع فاجعه اسفبار منا به سرعت 
ستادى با حضور وزير كشور براى بررسى جدى حادثه تشكيل 
شد.خدمتگزار با بيان اينكه اين جلسه فوق العاده در استان ها 

نيز تشكيل و علت حادثه مورد بررسى قرار گرفت، بيان كرد: 
اين اطمينان را به مردم مى دهم كه اين حادثه مورد پيگيرى 
قرار گيرد. وى ادامه داد: در حوزه سياسى اين موضوع بايد از 
طريق وزارت كشور پيگيرى شود و آل سعود نيز در عرصه 

بين المللى بايد پاسخگوى بى كفايتى خود باشد.
صحبت  مراسم  اين  در  كننده  شركت  مردم  از  جمعى  با 

كرديم كه همه خواهان رسيدگى به اين حادثه شدند و گفتند 
مسئوالن از خون جانباختگان نگذرند. حاضران با بيان اينكه 
اين حادثه مصيبت كمى نبوده، گفتند: در اين حادثه 465 
خانواده ايرانى داغدار شدند  و تعداى نيز مصدوم و زحمى 
شدند اين موضوع كمى نيست و آل سعود بايد جواب اين 
خانواده ها را بدهد و نبايد از خون اين افراد به راحتى گذشت.

با حضور مردم، مسئوالن و خانواده قربانيان حج امسال، روز گذشته انجام شد

تشييع باشكوه جانباختگان منا

در نخستين همايش سران عشاير استان مطرح شد:

 28 درصد از ارزش افزوده كل فعاليت هاى اقتصادى استان مربوط به بخش كشاورزى است

گروه خبر- مسئوالن ذيربط بايد بازارهاى هدف صادرات و فروش محصوالت را 
شناسايى و درجهت رسيدن به هدف مورد نظر در اين رابطه بيش از پيش تالش 
كنند. استاندار خراسان جنوبى در جلسه كارگروه توسعه صادرات استان با بيان اين 
مطلب به رفع مسائل و مشكالت تجار و بازرگانان در بخش هاى مختلف تأكيد 
كرد و افزود: مسئوالن و دست اندر كاران در بخش هاى مختلف بايد باشناسايى 
مشكالتى كه تجار و بازرگانان با آن مواجه هستند نسبت به مرتفع كردن آنها به هر 
شكل ممكن اقدامات و برنامه ريزى هاى الزم را صورت دهند. وى با بيان اينكه 
بايد سهم استان در بازارهاى جهانى بيش از آنچه كه هست افزايش يابد، افزود: بايد 
تسهيالت و خدمات الزم براى حضور تجار و بازرگانان ما در كشورهاى همسايه 
حتى كشورهاى اروپايى فراهم شود. وى ضمن تأكيد بر حضور تجار و بازرگانان 

كشورهاى خارجى در استان گفت:تمامى مسئولين در دستگاه هاى اجرايى استان 
بايد زمينه حضور تجار و بازرگانان در استان و نيز فعاليت اقتصادى آنها را در استان 
بيش از پيش فراهم نمايند. وى به آسيب شناسى مناسب مشكالت موجود در اين 

زمينه تأكيد كرد و ياد آور شد: مسئوالن و دست اندر كاران امر بايد با آسيب شناسى 
درست و اصولى و منطبق بر استدالل راهكارهاى عملياتى و اجرايى را ارائه كنندتا 

اقدامات الزم براى حل آنها به انجام برسد و تصميمات الزم نيز اخذ شود. 
وى توسعه صادرات و نيز حمايت از صادر كنندگان را يكى از مهمترين راه هاى 
رونق اقتصادى دانست و افزود: قطعاً توسعه اين امر و رفع مشكالت موجود در اين 
زمينه مى تواند عالوه بر ايجاد رونق اقتصادى در جهت كاهش بيكارى و رفع 
معضل بيكارى نقش بسزايى داشته باشند. وى به اخذ مجوز فروش سوخت ويژه 
مرزنشينان اشاره كرد و افزود: مسئوالن ذيربط در اين زمينه بايد در اسرع وقت 
مشكالت موجود در اين زمينه را شناسايى و آنها را مشخص كنند تا سود حاصل از 

فروش سوخت به مرزنشينان عزيز تعلق گيرد.

شناسايى بازارهاى هدف صادرات بايد در دستور كار مسئوالن ذيربط قرار گيرد 
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