
لزوم آسيب شناسي عزاداري هاي 
محرم در بيرجند

*هرم پور

 بوي محرم را پرستوهايي که عزم هجرت کرده اند به 
گلستان دلهاي سوخته از عشق حسين(ع) مي رسانند و 
دلباختگان کوي او پروانه وار بر گرد شمع ياد و محبتش 
مي چرخند. نام امام حسين(ع) و قيام شورآفرين و آزادي 
بخش او و يارانش تا ابد در  دلهاي عاشقان زنده و پا 
برجاست. عزاداري اباعبدا... الحسين (ع) که ريشه در 
باورها و اعتقادات راسخ مذهبي مسلمانان دارد عامل مهم 
و اساسي بقاي اسالم پس از دوران سخت محنت و رنج 
خاندان نبوت (سالم ا... عليهم اجمعين) بوده است. اين 
نهضت سراسر درس در سالهاي دور و نزديک، مظهري 
از مقاومت و ايثار و الهام بخش استقالل طلبي، انقالبي 
لذا دشمنان  است.  بوده  واقعي  آزادي خواهي  و  گري 
تالش  در  متمادي  هاي  قرن  طي  در  همواره  اسالم 
بوده اند تا اين خورشيد گرم و پرفروغ را يا به سردي و 
تاريکي بکشانند و يا از نورانيت و گرمابخشي به جانهاي 
امت اسالمي بازدارند. از آن جمله در راستاي رسيدن 
به اين نقشه شوم و خيال باطل، از ترفند بهره گيري 
از التقاط عقايد و بدعت در عزاداري ها و تحريف واقعه 
 عاشورا استفاده کرده اند. عزاداري در همه قرن هاي 
ياد شده مظهري از وحدت و يکپارچگي بوده و چنانچه 
يا  و  اسالمي  انضباط  از  دوري  تفرقه،  براي  عاملي 
تشتت گرديده، از سوي دلسوزان محکوم به نقد و يا 
فراموشي و کنارگذاشتن شده است. در سالهاي اخير به 
داليل مختلف و از جمله آن افزايش چشمگير جمعيت، 
گستردگي محالت و خيابانها و نيز آينده فراموشي برخي 
از مديران و نهادهاي فرهنگي و مذهبي شهر بيرجند، 
در ايام ماه محرم به ويژه در روزهاي منتهي به تاسوعا 
و عاشوراي حسيني شاهد بروز و ظهور آسيب هايي در 
صحنه عزاداري براي سيد و ساالر شهيدان هستيم که 
نه در شأن شهروندان ارزشي بيرجند و نه در شأن نام 
اين شهر به عنوان نقطه ثقلي از عزاداري هاي الگويي 

دهه هاي قبل است. (ادامه در صفحه٢)

يادداشت
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اولين سفر كارى كارشناسان اقتصادى 
خراسان جنوبى به جاده ابريشم

وزارت نفت دو سناريوى تنبيهى و تشويقى را براى استفاده از كارت هاى سوخت در ماه هاى آينده 
تدوين كرده كه به نظر مى رسد احتمال تصويب طرح هاى تنبيهى بيشتر باشد؛ براساس اين طرح، 
 رانندگانى كه كارت هاى سوخت خود را به همراه نداشته باشند، براى استفاده از كارت سوخت جايگاه ها 

ناچار به پرداخت جريمه و هزينه اضافى به جايگاه داران خواهند شد. (ادامه در صفحه2)

سناريوهاى تنبيهى و تشويقى دولت براى كارت هاى سوخت

مدير كل تامين اجتماعى خراسان جنوبى:

82 ميليارد به مستمرى بگيران 
تامين اجتماعى پرداخت شد
مدير كل تامين اجتماعى خراسان جنوبى از پرداخت 82 ميليارد 
تومان به مستمرى بگيران تامين اجتماعى استان ...

احمد توكلى در بيرجند :

ضعف هاى برجام 
به راحتى برطرف نمى شود
نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه من با رد برجام
 مخالف هستم و البته با قبول بالشرط آن...
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صفحه ٨

مدير هماهنگى امور مناطق ويژه اقتصادى كشور :

منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
كارخود را به خوبى انجام داده است

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى مهندس امامى 
مدير عامل محترم شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى

انتصاب بجا و شايسته 

جناب آقاى مهندس ابراهيمى
 را به سمت مدير امور آب شهرستان بيرجند

 كه مويد درايت، توانمندى و مديريت ارزنده ايشان مى باشد موجب قدردانى و 
تشكر است، ضمنا از خدمات بى شائبه آقاى مهندس رضائى مناوند در زمان 
 تصدى سپاسگزاريم. سعادت، سالمت و توفيق يكايك شما سروران ارجمند را 

از درگاه  باريتعالى آرزومنديم.

شركت خدمات كشاورزى ساقه طال جلگه

همكار محترم جناب آقاى حسين قلى زاده
ضايعه درگذشت پدر خانم گرامى تان 

شادروان حاج محمد چوبدار 
در حادثه منا را از صميم قلب تسليت عرض نموده، خداوند متعال روح پاكش را با 
مواليش حضرت على (ع) محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد. 

رئيس و كاركنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

تقدير و تشكر

اينك كه دست طبيعت، بهار زندگى ما را به برگ ريزان 
خزان بدل كرد و گل سر سبد زندگى ما را به ديار باقى 

برد و روح بلند مادرى مهربان و عاشق پاك باخته اى
 از سالله اهل بيت (ع) مرحومه مغفوره شادروان 

سيده پريسا رحيمى رويين 
 را با خود به پرواز درآورد و به ملكوت اعلى فرستاد و 
همه را در ماتم و سوگ ابدى نشاند ، به حكم ادب و 

حق شناسى، بدين وسيله از همه عزيزان ، سروران، آشنايان، اقوام و خويشاوندان ، ارگان ها، 
 سازمان ها و نهادها كه بازماندگان را در تحمل اين مصيبت يارى بخشيدند و با حضور 

 آرامش بخش و دلسوزانه خود، مورد تفقد قرار دادند و يا با تلفن، پيامك، نمابر، ارسال اعالميه
 پارچه نويسى، درج آگهى مطبوعاتى، نثار تاج گل و حضور خود مرهمى بر قلب داغدارمان 

بودند، صميمانه تشكر مى نماييم
همچنين نظر به اينكه به علت تالمات روحى فراوان و كثرت بزرگواران ، قدردانى حضورى 
 ميسر نمى باشد ، يك بار ديگر دست همه شما را مى فشاريم و مى بوسيم و دست دعا 
به اميد اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند مى كنيم و سالمتى و بهروزى و طول عمر 

با بركت شما بزرگواران را از درگاه حضرت حق مسئلت داريم.

خانواده هاى: رحيمى ، سطوتى

فراموش شدنى 

نيستند آنان كه با 

خط مهر بر قلب مان 

حك شده اند

سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان شادروان 

كرباليى محمد حسن محمد دوست
را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم. 

روحش شاد و يادش ماندگار

خانواده

 ماشين هاى ادارى بهدانى
     نمايندگى انحصارى فروش و خدمات   

   توشيبا در استان انتقال يافت. 
  چهار راه انقالب  - ابتداى بلوار شهيد فايده - ساختمان توشيبا

تالشگر خستگى ناپذير، پدر صنعت استان 

مديرعامل  محبوب كويرتاير

جناب آقاى مهندس زينلى
 سال ها و نسل ها از پس هم گذشته و خواهند گذشت اما ياد و خاطره زحمات طاقت فرساى تان 

در شكل گيرى و راه اندازى كويرتاير كه اينك چون نگينى پر افتخار در ميهن اسالمى
مى درخشد، از ذهن ها نخواهد رفت 

هفدهمين سالگرد  افتتاح كويرتاير مبارك باد
جمع كثيرى از همكاران تان در كويرتاير

جناب آقاى دكتر ناصر ولى پور مطلق
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان

 مدير كارآفرينى و ارتباط با صنعت دانشگاه بيرجند

 كه بيانگر تعهد، كارآمدى ، لياقت و شايستگى هاى برجسته 
آن برادر گرامى در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن 
اسالمى است تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى شما را 

از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.
مجمع متخصصين ايران در خراسان جنوبى

انتقال يافت

تلفن 5 رقمى: 31103 - ده خط

همپــا استخــدام مى كنـد   شرح در صفحه 5

اطالعيه مهم

قابل توجه بيماران محترم ديابتى
پنجمين جلسه آموزشى بيماران ديابتى در سال 1394 با عنوان  

«اهميت واكسيناسيون آنفلوآنزا در بيماران ديابتى»
زمان: يكشنبه 94/7/19 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر

مكان: خيابان معلم ، سالن شهيد رحيمى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند - مديريت بيمارى ها

مركز بهداشت استان مركز بهداشت استان
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 (ادامه از صفحه١)همه اين آسيب ها را مي توان در چند 
مصداق اصلي و مهم خالصه کرد که شايد مهم ترين 
 آنها افزايش بي شمار و سال افزون تعداد هيئت هاي 
ويژه  به  ها  مداحي  عرصه  در  نابساماني   مذهبي، 
و  دار  مشکل  مداحي  هاي  سبک  از  گيري   بهره 
شبهه انگيز و نيز انجام رفتار خالف شأن عزادار حسيني 
اخير  اشاره نمود. طي سالهاي  در جريان عزاداري ها 
افزايش تعداد هيئت ها که در سايه بي توجهي و غفلت 
نمايي  رخ  باعث  تنها  نه  ايجاد شده  از شرايط جامعه 
تشتت در ساماندهي و تصميم گيري ها و بر هم خوردن 
نظم کلي و سامان اصلي عزاداري امام حسين (ع) شده، 
بلکه مشکالت متعددي در حوزه انتقال مفاهيم ارزشي و 

مذهبي نيز به وجود آورده است.
 فلسفه عزاداري حضرت امام حسين (ع) که در صورت 
مهم  مؤلفه  سه  يکپارچگي،  و  اتحاد  از  گيري  بهره 
تبيين مي کند،  تبليغ و  را  اثرگذاري  عظمت، جلوه و 
تالش براي شناساندن مفاهيم حقيقي اسالم و شيعه و 
حقانيت نهضت بزرگ عاشوراست. حال سؤال اين است 
آيا با عزاداري هايي به سبک و سياق اين سالها که جاي 
بسي نقد دارد مي توان به اين مهم دست يافت؟ آيا 
نگراني مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد و علماي 
اسالم هشداري به ما نيست که در اين زمينه کوتاهي 
کرده ايم و وظايف خود را به درستي نشناخته و انجام 
نداده ايم؟ آيا حرمت خون و نام و ياد سيدالشهدا(ع) با 
حضور هيئت هاي فراوان و برداشتن هزاران علم و بيرق 
و طبل و سنج و ايجاد صحنه هاي مختلف براي غلو 
در ظواهر حفظ مي شود يا با اجتماعي فاخر و متحد و 
يکپارچه از عزاداران؟ آيا تبيين فلسفه قيام امام حسين(ع) 
با مداحي مناسب و سخنراني هاي مطلوب و نيز پرهيز 
از رفتارهاي تقليدي و انحرافي در عزاداري ها ممکن 
نيست؟ در شرايطي که فرزندان اين سرزمين، جوانان ما 
و رسانه ها به عنوان ابزارهاي مؤثر و سريع و دقيق به 
ويژه از طريق شبکه هاي اجتماعي به بازبيني رفتارهاي 
ديني و ارزشي ما و ارزيابي تأثيرات هر کدام در صحنه 
مي پردازند، شايسته نيست به تداوم چنين انحراف ها و 
ادامه چنين غفلت هايي دامن بزنيم. نام و ياد امام حسين 
(ع) شوري هميشگي در دلهاي عاشقان اوست و اين 
شور در صورت هدايت و راهبري و بهره گيري از عصاره 
عشق واقعي و ممزوج شدن با شعور ديني و مذهبي و 
 انقالبي سرچشمه حرکت هاي بزرگ و دستاوردهاي 
بي شمار است. در اين زمينه پيشنهاد مي کنيم مديران و 
مسئوالن فرهنگي و ديني استان، علماي حوزه و صاحب 
نظران اجتماعي ورود به موقع و مناسبي داشته باشند و 
 در فاصله چند روز مانده تا ايام عزاداري امام حسين (ع) 
براي برگزاري عزاداري فاخر در ايام پيش رو ارائه نظر  
زمينه  اين  در  زودي  به  آوا  روزنامه  نمايند.  راهکار   و 
پيش قدم شده و با آغوش باز و تشکيل ميزگردهايي، 

ميزبان اين نظرات صائب خواهد بود. 

يادداشت

شنبه*18 مهر 1394*شماره 3339 

وزير صنعت از تشكيل كميته كارشناسى تعيين تعرفه واردات خودرو خبرداد و گفت: خدمات پس از فروش خودرو بايد متحول 
شود. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در سى و چهارمين جلسه شوراى سياستگذارى خودرو خواستار برطرف كردن هر 
چه سريع تر كسرى قطعات در تعميرگاهها شد و اعالم كرد: بايد روشهايى اتخاذ شود كه مشتريان به رضايتمندى برسند.

كميته كارشناسى تعيين تعرفه واردات خودرو تشكيل شد

اضافه خدمت  سربازان بخشيده مى شود 

رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: در هفته 
ناجا بعضى از اضافه خدمت هاى سربازان بخشيده 
صدرالسادات،  سردار  ايسنا،  گزارش  به  مى شود. 
عنوان كرد: اضافه خدمت هاى سنواتى كه به تاخير 
افراد در معرفى خود گفته مى شود، امكان بخشودگى 
ندارند، اما اضافه خدمت هايى كه بر اثر بى انضباطى سربازان صورت گرفته 
است مى تواند با دستور فرمانده بخشيده شود. وى با اشاره به اينكه كسانى 
كه سه ماه تاخير در معرفى داشته اند سه ماه اضافه خدمت براى آنان در 
نظر گرفته مى شود، افزود: افرادى كه بيش از سه ماه تاخير در معرفى 
داشته اند 6 ماه و كسانى كه بيش از يك سال تاخير داشته اند عالوه بر 

مدت 6 ماه اضافه خدمت به مراجع قضايى نيز معرفى مى شوند.

پرداخت وام به بازنشستگان و مستمرى بگيران 

بانك  گفت:  اجتماعى  تامين  سازمان  مديرعامل 
رفاه كارگران از ماه آينده(آبان) به بازنشستگان و 
مستمرى بگيران سراسر كشور، وام و تسهيالت 
سيدتقى  ايرنا،  گزارش  به  كند.  مى  پرداخت 
ها  وام  و  تسهيالت  اين  ارائه  افزود:  نوربخش، 
بمنظور رفع بخشى از مشكالت بازنشستگان انجام مى شود، همچنين 
طرح مسكن اجتماعى نيز امسال عملياتى خواهد شد. وى خاطرنشان 
بازنشستگان به روز پرداخت مى شود و مشكلى  كرد: مستمرى هاى 
در اين زمينه وجود ندارد. وى يادآور شد: بازنشستگان هنوز مشكالت 
مستمرى  تا  كنيم  مى  تالش  و  دارند  ها  مستمرى  بخش  در  زيادى 

بازنشستگان سال به سال افزايش يابد. 

   اعمال آزادسازى نرخ بليت هواپيما تا پايان سال

سازمان  رئيس  و  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون 
هواپيمايى اعالم كرد: آزادسازى نرخ بليت هواپيما 
تا پايان امسال اعمال مى شود، اما اين امر لزوما 
در  عابدزاده  نيست.  ها  قيمت  افزايش  معناى  به 
گفتگو با ايرنا، اظهار كرد: براساس برنامه پنجم 
بليت  توسعه مصوب مجلس شوراى اسالمى، دولت مكلف است نرخ 
است.  آن  اجراى  مامور  نيز  هواپيمايى  سازمان  و  كند  آزاد  را  هواپيما 
وى گفت: از عواملى كه در توسعه حمل و نقل هواپيمايى مؤثر بوده، 
 مسئله آزادسازى نرخ بليت هاست كه با ايجاد فضاى رقابتى، به بهبود 
راه و شهرسازى  انجامد. معاون وزير  به مسافران مى  خدمات رسانى 

تاكيد كرد: اين طرح بايد قبل از پايان سال جارى اجرايى شود.

(ادامه از صفحه1) به گزارش ايرنا، از روز پنجم خردادماه سال 
جارى كه وزارت نفت سهميه بندى بنزين را متوقف و قيمت 
ها را يكسان سازى كرد، ترديدها و گمانه زنى ها درباره تداوم 
كاركرد 16 ميليون كارت سوخت بنزين مطرح شد. وزارت 
كارت  به حذف  مربوط  ادعاهاى  به  واكنش  در  بارها  نفت 
سوخت اعالم كرده است كه كاركرد كارت سوخت فراتر از 
سهميه بندى بوده و امتيازات حفظ كارت سوخت بيشتر از 
حذف آن است و بنابراين كاركردهاى جديدى در آينده براى 

حفظ كارت سوخت تعريف خواهد شد.
و  نظرات  كارت هاى سوخت،  درباره سرنوشت  روزها  اين 
برخى  كه  به طورى  مختلفى مطرح مى شود  پيشنهادات 
اين  حفظ  موافق  ديگر  گروهى  و  حذف  خواستار  آنها   از 
كارت ها هستند. برخى مانند جايگاه داران سوخت كشور، 
 كارت هاى سوخت را بى فايده و باعث اتالف وقت رانندگان 

مى دانند. بيژن حاج محمدرضا رئيس انجمن صنفى جايگاه 
 داران سوخت كشور در اين باره مى گويد: استفاده از اين كارت ها 
هزينه بر و زمانبر است، به طورى كه سوختگيرى معمولى 
چند دقيقه اى با استفاده از اين كارت ها گاهى تا نيم ساعت 
طول مى كشد. اما گروهى ديگر كه مديران وزارت نفت در 
هاى سوخت حمايت  كارت  از طرح  دارند،  قرار  آنها  جمع 
كرده و آن را دستاوردى بزرگ براى مديريت سوخت كشور 
 مى دانند.سيدناصر سجادى مديرعامل شركت ملى پخش 
 فرآورده هاى نفتى در اين خصوص گفته است: با اجراى طرح هاى 
سهميه بندى و كارت سوخت، مردم تا حدى با قيمت هاى 
واقعى آشنا شدند. وى در واكنش به حذف كارت هاى سوخت 
به مردم توصيه كرد: بهتر است كه مردم در شرايط فعلى 
كارت هاى سوخت خود را حفظ كرده و هنگام مراجعه به 

جايگاه ها و براى سوختگيرى از آن استفاده كنند.

براساس طرح تشويقى، براى آن دسته از دارندگان خودرو 
كه در زمان مراجعه به جايگاه ها به جاى كارت سوخت 
كنند،  استفاده  شخصى  سوخت  كارت  از  داران  جايگاه 
پيشنهاد  تاكنون  كه  جوايزى  گيرد.  مى  تعلق  اى  جايزه 
قيمت  در  تخفيف  يا  و  خاص  هاى  سهميه  شامل  شده 
بنزين است كه البته هيچ كدام نهايى نشده اند. از جمله 
سناريوهاى جدى كه مطرح و در دست بررسى قرار دارد، 
اين سناريو،  براساس  تنبيهى است.  اعمال سياست هاى 
كارت شخصى  با  از سوختگيرى  دارندگان خودرويى كه 
خوددارى كنند، ناچار خواهند بود كه يك هزينه اضافى به 

جايگاه داران پرداخت كنند. 
از  استفاده  براى  جديد  هاى  طرح  شدن  نهايى   زمان 
كارت هاى سوخت، هنوز اعالم نشده اما با توجه به شواهد، از 

اين طرح جديد در آبان ماه رونمايى خواهد شد.

سناريوهاى تنبيهى و تشويقى دولت براى كارت هاى سوخت

در  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
سابقه  به  اشاره  با  يارانه ها  پرداخت  زمينه 
مصوبه  به  تحقق  براى  گفت:  آن  اجراى 
مجلس بايد حدود چهار ميليون نفر ديگر 
گزارش  به  شوند.  يارانه حذف  پرداخت  از 
ايسنا، ربيعى در مورد شاخص حذف افراد 
از يارانه و اينكه تاكنون چند نفر از دريافت 
يارانه حذف شده اند، افزود: در بحث يارانه 

ابتدا خالف قانون اجرا شد. اگر زمينه هاى 
دقيق آن مالحظه نشود به راه غلط خواهيم 
رفت. حدود 28 پايگاه اطالعاتى را در اين 
يكسال اخير سامان داديم و با آنها گفتگو 
ما  نياورديم.  بوجود  كرديم و چيز جديدى 
درآمد و هزينه را در سه فرمول مى گذاريم. 
مسكن، خودرو، درآمد و حتى سفر مى تواند 
البته سفرهايى  دارايى شما محسوب شود 

كه بابت ماموريت مى روند را جدا كرديم. 
آمده  بوجود  اشكاالتى كه  از  هرچند يكى 
بوده  خارج  در  كه  كارگرانى  بود  اين  بود 
از  ما  بازگردانديم.  را  بودند  شده  حذف  و 
طريق پايگاه ها دسترسى به فعاليت هاى 
اقتصادى داريم اما به حساب  هاى بانكى 
سرك نكشيديم. وى خاطرنشان كرد: بيش 
از 2,1 ميليون نفر را حذف قطعى كرديم 

افزود:  نكردند.وى  شكايت  درصد   80 كه 
فرد  كرديم،  روان  خيلى  را  اعتراض  شيوه 
مى گويد من اين اموال را دارم و ما از وى 
اثبات  نتواند  چنانچه  كه  گيريم  مى  تعهد 
كند ما آن ميزان پرداختى را از آنها خواهيم 
تحقيقات  به  هم  آخر  مرحله  در  گرفت. 
اين  به  تاكنون  كه  رفت  خواهيم  ميدانى 

مرحله ورود نكرده ايم. 

وزير رفاه: 4 ميليون نفر ديگر از يارانه بگيران حذف مى شوند 

 با گزارش بد كميسيون برجام
 ضربه بدى به كشور زدند 

خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس 
مجلس بار ديگر تاكيد كرد كه گزارش كميسيون 
شده  نوشته  كميسيون  اين  از  خارج  در  برجام 
به گزارش  است. عالءالدين بروجردى در واكنش 
كميسيون برجام افزود: دوستان با گزارش بدى كه 

تهيه كردند، ضربه بدى به كشور زدند.

صديقى : آنچه در مورد برجام اتفاق افتاد 
در شأن مجلس شوراى اسالمى نبود

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به بررسى 
برجام در مجلس يادآور شد: مسئله برجام با همه نقاط 
منفى و مثبتى كه دارد در كميسيون مربوط به اين 
موضوع با متانت بررسى شد. آنچه كه بد بود اتفاق 
پس از بررسى برجام بود كه در شأن مجلس نبوده 
است. من به نمايندگان مردم مى گويم كه چرا براى 
 سرنوشت يك ملت عجله مى كنيد و نمى خواهيد 
تامل به خرج دهيد. از مجلس مى خواهيم كه نشان 
دهد با مردم روراست است. خانه ملت بايد با پايبندى 

به مسائل شرعى به مسائل بپردازد.

 به اين نوع مهرورزى ها عادت دارم 

جواد ظريف وزير امور خارجه در پاسخ به نامه دلجويى 
برخى دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) پس از شعار 
برخورد خالف  اين  كه  نوشت  او  با  جلسه  در  دادن 
انتظارش نبوده و حتى انتظار برخوردهاى بسيار تندتر 
را داشته است و بسيارى به من توصيه كرده بودند كه 

به مراسم نروم ولى نتوانستم خودم را راضى كنم.

انتقاد از توسل ظريف به اميركويت

حادثه  اين  در  گفت:  منا  فاجعه  به  اشاره  با  ضرغامى 
ما قدرت رهبر معظم انقالب در گوشزد كردن برخى 
كه  حالى  در  كرديم  مشاهده  را  عربستان  به  مسائل 
جواب  و  دادند  نمى   اهميت  ما  رتبه  عالى  مسئوالن 
عربستانى  ها داده نمى شد تا جايى كه وزير امور خارجه 
امير  به  عربستان  خارجه  امور  وزير  با  ديدار  براى  ما 

كويت متوسل شد و اين حركت همه را متأسف كرد.

عارف: اصرار داريم به گونه اى عمل كنيم 
كه تركيب مجلس آينده تغيير كند  

عارف رئيس بنياد اميد ايرانيان گفت: جريانى از بعد از 
خرداد 92 با هر اقدامى كه توسط دولت انجام مى شود 
مخالفت مى كند بخصوص در بخش هايى از مجلس 
ديده مى شود كه به جاى همكارى با دولت، مانع تراشى 
مى كنند به همين دليل اصرار داريم در انتخابات مجلس 

بگونه اى عمل كنيم كه تركيب مجلس تغيير كند.

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

اطالعيه اتحاديه پارچه فروشان
افراد ذيل از تاريخ درج اين آگهى به مدت 15 روز براى روشن نمودن وضعيت پروانه كسب خود اقدام نمايند. در غير اين صورت پروانه كسب شان از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد و اتحاديه هيچگونه مسئوليتى نخواهد داشت.
رستهنام پدرنام و نام خانوادگىرستهنام پدرنام و نام خانوادگى

پارچه فروشىاسماعيل عباس خراشاديزادهپارچه فروشىنوراحمدابوبكر احمديان طبس
پارچه فروشىحاجىغالمرضا على آبادىپارچه فروشىمحمد حسنحميدرضا برادران
پارچه فروشىعباسعلىغالمرضا روانجوپارچه فروشىمحمد حسينعبدالرزاق فاروقى

خرده فروشى پتو و حسينبابك صالحى
روتختى و غيره

پتو فروشىرجبعلىمحمد نيكوروش

پتو فروشىحسنعليرضا شمشير اسفكهپارچه فروشىغالمحسيناحمد كميلى
پارچه فروشىغالمرضامحمد حاجى آبادىپارچه فروشىمحمدمحسن حاجى آبادى

پارچه فروشىميرزا مسيحعباس ياسىپارچه فروشىغالمحسينمحسن پناهى
پارچه فروشىحاجىمهدى محمدىپارچه فروشىمحمدمهدى عبادتى

پارچه فروشىمحمدحسينحميد جعفرىپارچه فروشىغالمحسينمحمد شايسته فر

 رئيس اتحاديه صنف پارچه فروشان

اطالعيه اتحاديه باطرى ساز و برق كار اتومبيل

افراد ذيل از تاريخ درج اين آگهى به مدت 15 روز براى روشن نمودن وضعيت پروانه 
كسب خود اقدام نمايند. در غير اين صورت پروانه كسب شان از درجه اعتبار ساقط خواهد 

شد و اتحاديه هيچگونه مسئوليتى نخواهد داشت.

رستهنام پدرنام و نام خانوادگى

باطرى سازشيرمحمدمحمد اباذرى
تعمير دينامسيد علىسيد حسن احمدى

سيم كشىمحمدرضامختار بذرگرى
باطرى سازمحمد ولىامين زينلى

نصب دزدگيرحسيناحمد عجمى دوم فدفن
سيم كشمحمدعلى غفرانى

باطرى فروشىسيد محمدسيد جواد فهام
باطرى سازىابراهيمحسين محمودى راد
باطرى فروشىمحمدعلى اكبر مظاهرى

رئيس اتحاديه صنف باطرى ساز و برق كار اتومبيل

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت دوم "

نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى مهدى و 
كنيزرضا و بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمد رضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 

مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقى در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش يك 
بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك ثبتى 2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه به متراژ 
حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال (نه ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت 
ميليون و دويست و پنجاه هزار ) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك بيرجند واقع در خيابان جمهورى اسالمى 
29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسيمتر 
مربع كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابى شده است كه از طريق مزايده 
در روز يكشنبه مورخ 94/8/10 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

اصالحيه دعوت نامه به تاريخ انتشار: 94/7/16 و شماره روزنامه منتشر شده : 3338

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

كد: 8050     شماره ثبت: 2005     تاريخ انتشار: 94/7/18

جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى دوشنبه 94/7/27 ساعت 16:30 در محل نمازخانه 
اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى واقع در خيابان معلم برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم 
نسبت به موضوع 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 تا 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه 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.
دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول "

نظر به اينكه در پرونده 930624 اجرايى اين اجرا در قبال محكوميت آقاى عليرضا رحيمى فرزند غالمحسين به 
پرداخت مهريه به مبلغ 543/907/226 ريال در حق محكوم لها خانم طاهره جوقه ساالر با توجه به توقيف ششدانگ منزل مسكونى واقع 
در خيابان معلم 24 پالك 16 با پالك ثبتى 1777 فرعى از 250 اصلى بخش 2 بيرجند به مساحت عرصه 200 متر و اعيان به مساحت 
حدود 140 متر مربع بناى ساختمان آجر و سقف آهن و آجر داراى پاركينگ و زيرزمين به مساحت حدود 24 متر كف اتاق ها و آشپزخانه 
و حياط موزاييك داراى نماى سنگ و داراى اشتراك آب و برق و گاز و تلفن مى باشد كه حسب نظريه كارشناس 2/850/000/000 
ريال (دو ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون) ارزيابى شده است كه قرار است از طريق مزايده در روز دوشنبه 94/8/4 از ساعت 10 الى 11 
صبح در دفتر اجراى احكام شعبه سوم حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه 

مدير اجراى احكام شعبه سوم دادگاه حقوقى (خانواده) بيرجندنقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
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آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت دوم"

در پرونده كالسه 940037 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف به موجب اجرائيه صادره از شعبه چهارم 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بيرجند آقاى ياسين على محمدى فرزند حسن محكوم است به پرداخت مبلغ دويست 

ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك مورخ 93/12/1 تا زمان پرداخت محكوم به و پرداخت 
مبلغ شش ميليون ريال هزينه دادرسى در حق محكوم له آقاى عليرضا چهكندى نژاد فرزند محمد على و پرداخت مبلغ 10 ميليون 
ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت از آنجايى كه مقرر گرديده است دو دانگ و سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ اراضى مزرعه 
مشهور به نيم سنگ از مازاد پالك ثبتى صفر فرعى از 43 اصلى بخش 3 بيرجند به مساحت 45816/1 مترمربع كه حسب نظريه 
كارشناسى اراضى فوق فاقد آب و زراعت مى باشد و فعال ارزش هر مترمربع به مبلغ 10 هزار ريال كارشناسى گرديده است (مجموعا به 
مبلغ 458/161/000 ريال) از طريق مزايده در تاريخ 94/8/4 از ساعت 10 الى 10/30 صبح در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرستان خوسف به قيمت پايه كارشناسى 458/161/000 ريال به فروش برساند. طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا يك هفته 
قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شركت نمايند. اموال مزايده به كسى 
فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد و خريدار مى بايستى مبلغ 10 درصد پيشنهادى خود را نقدا پرداخت و مابقى را 
ظرف مدت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى خوسف واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم صادركننده حكم تقاضاى 
انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واريزى به خريدار مسترد خواهد شد و در 
صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننموده و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد پيشنهادى 
خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت. مراسم مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون 
اجراى احكام مدنى اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار، طلبكار نيز مى تواند در قبال 

طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد.
مهدى چاپارى بورنگ  - مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

كالسه 2642/93 اجرايي شورا     آگهي مزايده اموال منقول «نوبت اول» 
چون مقرر گرديده اموال شامل: 1- فريزر صندوقي 4 درب استيل مستعمل به مبلغ 5/500/000 ريال 2- راديو ضبط 3 باند پاناسونيك 

كاركرده به مبلغ 1/500/000 ريال 3- ميز نهارخوري كاركرده به مبلغ 1/600/000 ريال 4- تخت خواب فلزي به مبلغ 2/400/000 ريال جمعا 
به مبلغ 11/000/000 ريال كارشناسي شده در قبال بدهي آقاي محمد كياني به مبلغ 14/108/299 ريال در حق آقاي محمد يعقوبي و مبلغ 
650/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/8/5 ساعت 9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام مجتمع شوراي 
حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به شخصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل 
از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقاني- بين طالقاني 14 و 16 مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به 

حاجى پور - مدير اجراي احكام مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
قبال  در  اجرايى   940914 پرونده  در  چون 
محكوميت شركت مهندسى عمران و توليدى نيرو 

به پرداخت مبلغ 116/761/756 ريال در حق آقاى عبدالحميد 
عباس پور و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه خودروى 
سمند به شماره انتظامى 419 ق 32 ايران 44 از محكوم عليه 
كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور مدل 86 بوده و 
داراى 60 درصد الستيك و بدنه سالم ولى درب عقب راننده و 
گلگير عقب و درب عقب سمت شاگرد رنگ شده است و به مبلغ 
140/000/000 ريال ارزيابى مى گردد كه از طريق مزايده در روز 
چهارشنبه مورخ 94/8/6 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 
احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت 
به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 
10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 
به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
از طرف مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



پيام شماافزايش ساعت كارى كتابخانه هاى عمومى استاد سعيدى و خديجه كبرى در بيرجند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 18مهر 1394 * شماره 3339
سالم آوا. تو رو خدا صداى ما اهالى مسكن مهر 3

مولوى رو به گوش اين مسئوالن برسون. چند بار 
ديگه هم پيامك زدم ولى جوابيه اى نشنيدم. ما االن 
سه ماهه خونه هامون رو تحويل گرفتيم ولى با مشكل 
آب مواجه هستيم آب اصًال فشار نداره.آبگرمكن روشن 
نميشه. واسه استحمام يا مجبوريم خانه اقوام بريم يا 
بيرون. جورى آب مياد كه واسه شستن ظروف بايد پارچ 
رو پر آب كنيم بعد ظرف ها رو بشوريم. چند بار اداره آب 

مراجعه كرديم ولى به ما جواب درستى نميدن.
915…749

خطاب به اون دوستى كه پيام دادن و از سخن نماينده 
مجلس در انتقاد از آقاى ظريف انتقاد كرده بايستى 
گفت كه توهين شما درباره ده نشينى كمتر از توهين 
نماينده مجلس نيست لطفاً شما هم پيگيركالس 

آداب معاشرت براى خود باشيد.
915…905

كجا؟حقيقت  رفته  ياب  حقيقت  كميته  اين 
اينجاست جاى زخم چكمه سربازان آل سعود بر 

صورت مردم هست حقيقت را، از حجاج بپرسند!
915…655

كه  باشد  امورى  انجام  فكر  به  محترم  شهردارى 
راهگشا باشد: مثًال با توجه به اينكه خيابان طالقانى 
و سرتاسرى  پرتردد  و  اصلى  مسير  ارتش  و 
بهتره  است  بيرجند  هاى  ورودى  به  متصل  و 
است اين مسير دو طبقه بشه، بلوار شعبانيه به 
بلوار مجيديه متصل بشه تا ترافيك كارگران كم بشه. 
ميدان طالقانى چهارراه بشه، خيابان نواب صفوى به 

خيابان اصلى جنگل معصوميه متصل شود.
915…305
سالم آقاى استاندار آيا براى كاركنان مخابرات 
كه اعتراض كردن كارى كردين؟ اگه كردين پس 
خبر دارين با پانصد تومن حقوق نميشه خرج دو تا بچه 
رو داد گناه ما چيه كه زن هستيم و خرج خانواده رو مى 
ديم تا حاال قانون كار مى گرفتيم حاال نصف قانون كار. 

آوا تو رو خدا چاپ كن تا مردم از درد ما خبردار بشن.
915…807

سالم به همه. يارانه كمك به مردمه يا بهانه اى براى 
افزايش قيمت نان، آب، سوخت، برق، گاز و... از فردا 
يارانه  با قطع كردن  آيا  يارانه ميدن  نفس نكشيد كه 
بدبختى  با  بر مى گرده؟ مسئوالن مردم دارن  گرانى 
زندگى مى كنند. فكر راه چاره باشيد. همه سرمون 
رو مثل كبك تو برف كرديم. تا چقدر بايد هر 

روز شاهد افزايش قيمت و گرانى باشيم.
915…320

 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان با اعالم اين خبر گفت: بر اساس درخواست هاى جمعى از دانشجويان و اعضاى كتابخانه ها
و هماهنگى هاى صورت گرفته با استاندارى، ساعت كارى اين دو كتابخانه به غير از روزهاى پنجشنبه كه از ساعت 7:30 تا 18:30 
فعال است، تا ساعت 23 افزايش يافت. رضايى افزود: كتابخانه هاى عمومى بيرجند به دو صورت دو شيفت و سه شيفت فعاليت 

مى كنند كه دو كتابخانه استاد سعيدى و خديجه كبرى، جزو كتابخانه هاى سه شيفت هستند.

مرثيه اى بر حوادث روز افزون رانندگى در استان

* رحيم زاده
سختى  به  سخنانش  بين  از  زند  مى  حرف  بريده  بريده 
متوجه مى شويم كه در حال فرار از دست مأموران است. با 
خودرويى تصادف كرده به گفته برادرش، 18 ساله است و در 
حين رانندگى با موتور دچار سانحه شده است. وى ادامه مى 
دهد: برادرم فرمان ايست مأموران نيروى انتظامى را ناديده 
گرفته و به دليل ترس از نداشتن گواهينامه و كاله ايمنى 
اقدام به فرار مى كند كه در  از توقيف موتورش  و ترس 
تعقيب و گريز مأموران و با طى مسير خالف جهت حركت 
با خودرويى برخورد و پايش مى شكند، وى مدعى است كه 
مأموران خود نيز قانون شكنى كرده و مسافتى را خالف 
اند. وى كه در وهله اول برادرش را مقصر  حركت كرده 
اصلى حادثه مى داند، مى گويد: برخى اوقات تعقيب و گريز 
مأموران به خاطر اشتباهى كم ارزش از سوى بعضى جوان 
ها  باعث هول شدن راننده  شده و با ايجاد تصادفات ناشى 

از آن حتى ممكن است باعث مرگ وى شوند.

دفعه قبل حدود يك ماه در كما بودم

كه  است  بسترى  نوجوانى  پسر  نيز  مقابل  تخت  روى 
از  يكى  شده،  سانحه  دچار  موتور  با  رانندگى  هنگام 
چشمانش به شدت كبود شده و صورتش ورم كرده است 
و هر دو پايش هم شكسته است. سيامكى در گفتگو با آوا 
مى گويد: در حين رانندگى در جاده قصد سبقت از يك 
خودروى سنگين را داشتم كه از جاده به بيرون پرت شدم. 
وى كه دو سال پيش سابقه تصادف را داشته مى گويد: 
 آن زمان نيز با موتورم تصادف كرده و به خاطر ضربه اى
ايمنى بر سرم وارد آمده بود  كه به دليل نداشتن كاله 

حدود يك ماه در كما بودم.

راضى نيستم كه پسرم بدون گواهينامه 
از آن استفاده نمايد اما كو گوش شنوا...!

 پدر كه به عنوان همراه وى در بيمارستان حضور دارد، مى گويد:
موتور را خودم برايش خريدم اما خدا شاهده راضى نيستم 
كو  اما  نمايد  استفاده  آن  از  گواهينامه  بدون  پسرم  كه 
والدينش گوش مى  به حرف  گوش شنوا... كدام جوان 
كند. وى ادامه مى دهد: جوان ها بدون توجه به حرف 
والدين كارهايى انجام مى دهند كه نه تنها به خود بلكه 
به والدين خود هم آسيب مى زنند و  گاهى اوقات اين 
كله شقى ها به قيمت از دست دادن جان جوان و حسرت 

و عزادار شدن خانواده ها تمام مى شود. 
تازه از سربازى برگشته ام، به دنبال كارهاى اخذ گواهينامه 
رانندگى با موتور بودم كه اين اتفاق افتاد. شهريار زنگويى 
رانندگى  حوادث  قربانيان  از  ديگر  يكى  بيرجندى  جوان 
است با اشاره به اين مطلب مى گويد: در بازگشت از محل 
كار با خودرويى تصادف كردم و در اثر آن دچار شكستگى 
اعضا شدم. شهريار هم مانند بقيه، از كاله ايمنى استفاده 
نمى كند و در اين حادثه از ناحيه چشم نيز آسيب ديده 
است. چهره وى آثار زخم هاى كهنه اى را در خود جاى 
داده است كه مادر شهريار در توضيح آن مى گويد: شهريار 
چند سال پيش نيز به عنوان عابر  پياده تصادف كرده و 

آثار آن در چهره او به يادگار مانده است.

 انسانيت فراموش شده
دستاورد دنياى مدرن امروزى است 

راننده  مهرى  بى  از  نارضايتى  با  ادامه  در  شهريار  مادر 
متخلف اين حادثه مى گويد: حادثه براى هركسى پيش 

مى آيد و من در اين مورد حرفى ندارم اما انگار بيمه ها 
انسانيت آدم ها را از آنها گرفته اند به طورى كه راننده  
احوال  جوياى  هم  بار  يك  حتى  تصادف  از  بعد  مقصر 
فرزندم نشد! شهريار نيز با تأييد حرف مادرش مى گويد: 
نسبت  تفاوت  بى  خاطى  خودروهاى  رانندگان  از  خيلى 
انسانيت  گيرند.  نمى  ديده  آسيب  فرد  از  سراغى  حادثه 

فراموش شده، دستاورد دنياى مدرن امروزى است 

رانندگان خودروها 
نسبت به موتورسيكلت ها بى تفاوتند

متأسفانه  گويد:  مى  خودرو  رانندگان  به  خطاب  شهريار 
 بعضى از رانندگان بى توجه به ساير وسايط نقليه بى حفاظ
 مانند موتورسيكلت يا دوچرخه با بعضى بى احتياطى ها
از  را  زندگى  فرصت  گاهًا  كه  شوند  مى  حوادثى  باعث 
رانندگان آنها مى گيرد. وى ادامه مى دهد: هر چند تمام 

 عشق موتورسوارى براى جوان سرعتش است اما جوان ها
حتى االمكان در كوچه و خيابان با سرعت مجاز حركت 

كرده و  كاله ايمنى را برسرشان بگذارند.
اتاق ديگرى در مسير راهروى بخش اورتوپد بيمارستان امام 

رضا (ع) مجروحين متعدد حوادث رانندگى را بلعيده است. 

كاله ايمنى نجاتم  داد...

دراتاق ديگرى نيز حسينى جوان 29 ساله بيرجندى مى 
گويد: به همراه فرزندم با موتور، براى تهيه نان به بيرون 
از منزل رفته بوديم كه ناگهان با ورود سريع خودرويى 
از داخل يكى از كوچه ها به خيابان اصلى دچار حادثه 
شديم. وى كه از ناحيه مچ پا دچار شكستگى شده، مى 
هم  من  نيفتاد  فرزندم  براى  اتفاقى  خوشبختانه  گويد: 
و  نبود  اين  وضع  شايد  نداشتم  سر  به  ايمنى  كاله  اگر 

از  هميشه  كه  وى  داد...  نجاتم   ايمنى  كاله  واقع  در 
رانندگان  همه  به  خطاب  كند  مى  استفاده  ايمنى  كاله 
ايمنى  حفاظ  ها  موتورسيكلت  گويد:  مى  موتورسيكلت 
از  براى حفاظت  ندارند و كمترين كار سرنشين  خاصى 
خود پوشيدن كاله ايمنى است. حسينى كه تا كنون بارها 
براى اخذ گواهينامه اقدام كرده مى گويد: تحصيالتم در 
گواهينامه،  گرفتن  براى  در شركت  و  است  ابتدايى  حد 
هر بار در امتحان تئورى آن رد مى شوم منتظرم به 30 
سال برسم و به عنوان فرد بى سواد باالى 30 سال ثبت 
نام كنم تا قبول شوم. مزاح مى كند و ادامه مى دهد: به 
گمانم قبولى در امتحان تئورى كار سختى است و آنها 

كه قبول مى شوند يا پارتى دارند يا نبوغ!

درروستا به دليل نبود مأموران راهنمايى 
و رانندگى هيچ كس از كاله استفاده نمى كند 

خبازى از ديگر مصدومان حوادث رانندگى است، وى نيز 
كه در جاده معصوم آباد با خودروى پيكان وانت تصادف 
آسيب هاى  ايمنى  از كاله  استفاده  دليل عدم  به  كرده 

بسيارى به چشم و فك و صورتش وارد آمده است. 
جواد همچنين از ناحيه ساق پا دچار شكستگى شده و دست 
وى نيز آسيب ديده است. او كه ساكن روستاست اعتقاد 
 چندانى به كاله ايمنى و سرعت پايين ندارد و مى گويد:

و  راهنمايى  مأموران  نبود  دليل  به  روستا  محيط  در 
رانندگى هيچ كس از كاله استفاده نمى كند. 

مشكل از فرهنگ و فرهنگسارى 
انجام نشده در اين زمينه است

همراه يكى از بيماران كه شاهد گفتگوى ماست معتقد است: 
مشكل از فرهنگ و فرهنگسارى انجام نشده در اين زمينه 

است. وى ادامه مى دهد: وقتى رانندگان خودرو تنها به دليل 
ترس از جريمه، كمربند ايمنى را بسته و دور از چشم مأموران 
راهنمايى و رانندگى براى سالمت خود ارزشى قائل نيست 
و موتورسواران تنها به خاطر ترس از جريمه و توقيف موتور، 
كاله ايمنى را استفاده مى كنند انتظار نتايجى بهتر از اين را 
نبايد داشته باشيم. وى مى افزايد: راهنمايى و رانندگى بايد 
براى كاهش تصادفات رانندگى در وهله اول فرهنگسازى 
كرده و فرهنگ استفاده از كمربند وكاله ايمنى و ... را از 
دوران كودكى در ذهن افراد نهادينه نمايند و تحول در الگوى 

رفتارهاى اجتماعى بدون فرهنگسازى امكان پذير نيست.

برخى رانندگان مقصر حتى زحمت احوالپرسى 
از مصدوم حادثه را به خود نمى دهند!!

يكى ديگر از مصدومان حوادث رانندگى عابر پياده اى است 
كه در عبور از عرض خيابان آزادى در برخورد با خودرو دچار 

 حادثه شده است. نجفى مرد جوانى كه خود راننده تاكسى هاى
برون شهرى است، مى گويد: در حال عبور از عرض خيابان 
بودم كه براى يك لحظه اى خودرويى را ديدم كه با سرعت 
خيلى زياد در حال حركت بود و سرعت خودرو به حدى بود 
كه ديگر حتى فرصت يك قدم برداشتن را نداشتم. وى كه در 
اين حادثه زانويش ترك كرده و ساق پايش شكسته است مى 
گويد: متأسفانه برخى رانندگان خيابان هاى شهر را با پيست 
هاى مسابقات اشتباه گرفته و با جان مردم بازى مى كنند. 
نجفى ادامه مى دهد: متأسفانه در جامعه امروز راننده متخلف 
و مقصر به پشت گرمى بيمه  ها و جبران خسارات مالى از 
سوى آنها  عواطف انسانى را فراموش كرده  و حتى زحمت 

يكبار احوالپرسى از مصدوم حادثه را به خود نمى دهند!!

جشن تلخ عروسى دختر با همراهى 
مادر بزرگ و برادر كوچك در قبرستان

از وضع  كه  است  بسترى  بيمارى  راهرو،  از  ديگرى  اتاق  در 
مطلوبى برخوردار نبوده و مردى حدوداً 42-43 ساله كه به شدت 
آسيب ديده است براى زرشك چينى به همراه اعضاى خانواده 
و مادرش در ملك زراعى اش بوده كه ناگهان پيكان وانتى كه 
متعلق به يكى از خويشاوندانش بوده از جاده اصلى منحرف شده 
و با او و خانواده اش برخورد مى كند. او كه از سرانجام  اعضاى 
خانواده بنا به مصلحت و توصيه پزشكان بى خبر است مى گويد: 
پنج فرزند دارم. دختر بزرگم كه در اين حادثه آسيب ديده و قرار 

بود جشن عروسيش همين روزها برگزار شود.
اين  در  و  شده  حادثه  قربانى  دخترش  كه  داند  نمى  او 
تصادف مرگبار فوت كرده است. تصادفى مرگبار كه جان 
3 تن از عابرين بى گناه را مى گيرد. راننده علت حادثه 
جاده   در  رانندگى  حين  در  كند:   مى  بيان  گونه  اين  را 
متوجه حضور خودروى ديگرى در الين خود شدم براى 
جلوگيرى از برخورد دو خودرو اتومبيل را به  شانه خاكى 
اليه سمت راست  هدايت كردم كه به  جاده در منتهى 
دليل سرعت زياد با اعضاى اين خانواده برخورد و آنها را 

چند متر به جلو پرت شدند...

اهداى شاخه هاى گل رز مسئوالن راهنمايى 
و رانندگى به  مصدومان حوادث رانندگى 

 
از  جمعى  ناجا  هفته  ششم  روز  در  نمادين  حركتى  در 
قاسمى  همراهى  با  رانندگى  و  راهنمايى  مسئوالن 
با  جنوبى  خراسان  راهور  پليس  رئيس  دوم  سرهنگ 
اهداى شاخه هاى گل رز از مصدومان حوادث رانندگى  

بيمارستان امام رضا (ع) عيادت كردند.

 وقوع 38 فقره تصادف، در معابر 
درون شهرى استان در هفته گذشته 

به گزارش پايگاه خبرى پليس، عليرضا رضايى از وقوع 
38 فقره تصادف در معابر درون شهرى استان طى هفته 
گذشته خبر داد. در اين تصادفات يك نفر جان خود را از 
دست داد و 54 نفر مجروح شدند. رئيس پليس راهنمايى 
و رانندگى خراسان جنوبى دليل 39 درصد از تصادفات 
را بى توجهى به جلو دانست و افزود: همچنين دليل 29 
از تصادفات هفته گذشته در معابر درون شهرى  درصد 
تغيير مسير  استان رعايت نكردن حق تقدم، 11 درصد 

ناگهانى و 21 درصد نيز ساير علل بوده است.

توقيف 130 دستگاه موتورسيكلت 

هفته  در  موتورسيكلت  دستگاه   130 توقيف  از  رضايى 
گذشته در استان خبر داد و يادآور شد: همچنين در اين 
و  راهنمايى  تخلفات  داراى  خودرو  دستگاه  شش  مدت 
رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  شد.  توقيف  رانندگى 
اكثر  وقوع  به  توجه  با  كرد:  اضافه  جنوبى  خراسان 
با  برخورد  ويژه  پايانى شب، طرح  ساعات  در  تصادفات 
رانندگانى كه در ساعات پايانى شب با سرعت غيرمجاز 
و حركات نمايشى امنيت ترافيكى مردم را به خطر مى 
اجرا  استان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  توسط  اندازند 
سال  نخست  ماهه   6 در  اينكه  بيان  با  وى  شود.  مى 
جارى رتبه نخست در سطح تلفات رانندگى در كشور را 
با همدلى و همزبانى  اميدواريم  داشته ايم، تصريح كرد: 
و كمك مردم شاهد كاهش حوادث و سوانح در استان 
به  ايمنى  از اهداى 70 عدد كاله  باشيم. وى همچنين 

موتورسواران قانونمند در استان خبر داد.

شايد دوباره فرصت زندگى نباشد ...

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه خراسان جنوبى

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احترامًا در 
شما مورخ 94/07/14 به اطالع مى رساند: با توجه 
امكان  جايگاه  الكترونيكى  پوز  در  فنى  نقص   به 
بهره بردارى از دستگاه كارت خوان مقدور نبوده و به 
كارفرماى جايگاه در رابطه با رفع مشكل و نيز عدم 
دريافت وجوه اضافى از مراجعين تأكيد به عمل آمد 
پوز  نقص  رفع  به  نسبت  اسرع وقت  در  مقرر شد  و 

الكترونيكى اقدام نمايند.

جوابيه بيمارستان ولى عصر (عج) بيرجند  
احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ94/6/30 با عنوان «سرويس نوبت دهى بيمارستان 
ولى عصر (عج) واقعاً افتضاحه، ديروز من بيمارستان بودم 
دعوا شد. لطفاً گزارش تهيه كنيد...» به استحضار مى 
تمامى  نوبت دهى  كردن  اينترنتى  به  توجه  با  رساند: 
پزشكان درمانگاه بيمارستان ولى عصر (عج) و نصب دو 
دستگاه براى پيگيرى كد نوبت در بيمارستان، از تاريخ 
94/7/1 مراجعين محترم مى توانند از ساعت 8 صبح تا 
12 شب (به جز ايام تعطيل) براى گرفتن نوبت روز بعد 
 www.nobat.bums.ac.ir اينترنتى به سايت 
مراجعه نمايند. تنها مشكل موجود درباره كمبود پزشكان 
متخصص چشم، پوست و غدد و روماتولوژى مى باشد 
و در ساير رشته ها كلينيك ويژه عصر بيمارستان كه با 
قيمت دولتى هم محاسبه مى شود هيچ گونه محدوديتى 

در تعداد شماره نمى باشد.

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)

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى 
در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

آموزشگاه كامپيوتر كياست
  ثبت نام مى كند:

كليه رشته هاى كامپيوتر، حسابدارى

 مكانيك ، عمران ، برنامه نويسى

با مجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى 

خيابان طالقانى – طالقانى 16      1- 32236080
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براي اين بازي در محوطه وسيعي يک دايره با سنگ مي کشند و يک نفر وسط دايره جشم بسته مي نشيند و افراد در بيرون از دايره 
هرکدام رنگ اسبي را مي گويند : مثًال اسب سفيد، اسب قهوه اي، و... نفرات خارج از دايره هر کدام با گفتن رنگ اسب يک ضربه به 
شخص چشم بسته داخل دايره مي زند و از او سؤال مي کنند فرد وسط داير بايد ضربه زننده را حدس بزند.

ارهنگ ارهنگ بازى سنتى خراسان جنوبى   گردشگرى

4

* نسرين كارى

روز 16 مهر برابر با 8 اكتبر روز جهانى كودك نام دارد. كودكان 
خالق زيباترين احساس ها و عشق ها هستند كه پروين اعتصامى 
شاعر بزرگ ايرانى هم در اين احساس شريك است، به طورى 
كه گفتارش را با كودكان از طريق اشعارش بيان كرده است 
به گونه اى كه در كتاب هاى فارسى مدرسه ها، همواره شعر يا 
اشعارى آزاد ديده مى شود كه كودكان و دانش آموز مى خوانند و 
به خاطر مى سپارند. شعر زيباى اشك يتيم اين شاعر ارجمند در 

ديوان اش  نيز براى  همين نونهاالن به چشم مى خورد.
در پيام روز جهانى كودك آمده است:«بزرگترهاى ما عقايد 
ثابتى دارند. آنها ما را دوست دارند چون بچه هايشان هستيم 
اما آيا آنها مى دانند كه چه دنيايى را براى ما بوجود مى آورند. 
اگر كمترين اشتباهى در ماشين هسته اى آنها رخ دهد ما هرگز 
و  براى رشد  امكانى  ما  يافت.  نخواهيم  براى رشد  شانسى 

پرورش مى خواهيم.»
كوچك اند، ولى آرزوهاى بزرگ دارند. اگر از ما كه ادعاى 
آرزوى  شك  بى  داريد،  آرزويى  چه  بپرسيد  داريم  بزرگى 
برگشتن به روزهاى پاك و بى غل و غش كودكى مان را 
داريم.ولى فرق بين آرزوى ما و آرزوى آن ها يك چيز است و 
آن اين كه شايد آن ها باالخره روزى به آرزويشان برسند، ولى 

آرزوى ما بعيد و دست نيافتنى است.
شايد اين روزها ما بزرگترها  دلمان مى خواست از آرزوهايمان 
بگويم  ولى ديگه  فرصتش نيست و اين بار نه سراغ پدرها 
رفتيم نه سراغ مادرها و به مناسبت روز كودك  از آن ها گفتيم 
و نوشتيم. با يك بهانه خوب سراغشان برويم و چه بهانه اى 
بهتر از روز جهانى كودك، روزى كه همه جا از آن ها و حق و 

حقوقشان و آرزوهايشان صحبت مى كنند.
 از بچه ها خواستم از آرزوهايشان بگويند، چه دست يافتنى، چه 
دست نيافتنى.از اينكه چه آرزوى دارند و اينكه اگه جاى پدر و 

مادر بودن چكار مى كردند!!
 

دوست دارم مثل مادرم روانشناس بشوم 
و مشكالت مردم را حل كنم

 زهرا حافظيان 10 ساله است و مى گويد:  كالس پنجم 
درس مى خوانم دلم مى خواهد پيراهن عروسكم اندازه ام 
مى شد و تنم مى رفت چون خيلى قشنگ است. دوست دارم 
روانشناس بشم مثل مادرم تا بتوانم زندگى مردم را عوض كنم 
مشكالتشون را حل كنم و زندگى قشنگى براشون بسازم. 

آرزو دارم خانواده ام سالم باشند و امام زمان (ع) ظهور كنه 
 و دنيا امن و امان بشه اگه جاى پدر و مادرم بودم بيشتر به 

بچه هام توجه مى كردم و براشون وقت مى گذاشتم. 
به درس و رفتار فرزندانم اهميت مى دادم.  

سپيده علمى دختر كوچولوى 6 ساله مى گه آرزو دارم همه 
مامان و باباها خوب باشند و  ميخوام هيچ وقت مامان و باباها 

با هم دعوا نكنند. دوست دارم پزشك قلب بشم و تا صبح بيدار 
باشم و مريض ها رو خوب كنم . اگه جاى مامان و بابا بودم 
براى دخترم چيزاى خوب مى خريدم. به بابام مى گم كمتر 

پوالش را خرج كنه و مامان شب ها بيمارستان نره
 

دوست دارم مامانم اخراج بشه!

محمد على موسوى، 12ساله: آرزو مى كنم مامانم هيچ وقت 
مريض نشود. كاشكى زودتر بزرگ مى شدم تا مثل حسين آقا، 
راننده سرويس مدرسه ام، رانندگى مى كردم. دلم مى خواهد 
تمام كتاب قصه هاى دنيا مال من باشد. اگه جاى مامان و بابا 
بودم به سالمتى خودم فكر مى كردم. دلم مى خواهد مامانم 
از اداره اش اخراج بشود و ديگر سركار نرود، چون من هميشه 
توخونه تنهام و مجبورم تن ماهى و ساندويچ هاى سرد و با 
سس فراوان بخورم. آرزو مى كنم زودتر جمعه بشه و مامان و 

بابا و من به سينما ببريم. 

اگه جاى مامان و بابا بودم  بهشون
 مى گفتم عيدى هامو از من نگيرند

برديا سياح 10 ساله ميگه: پدر من نجارى دارد. من هميشه 
براى سالمت بودن او دعا مى كنم. از خدا مى خواهم بازار نجارى 

او و همه نجارى ها را خوب كنى تا بتوانم پول عضويت كالس 
ورزش  را از او بگيرم چون وقتى از او پول عضويت باشگاه را 
مى خواهم مى گويد بازار نجارى خوب نيست! اگه جاى مامان 
و بابا بودم بهشون مى گفتم عيدى هام را از من نگيرند. آنها 
 هر سال عيدى هايى را كه من جمع مى كنم از من مى گيرند

 و به بچه  آنهايى مى دهند كه به من عيدى مى دهند! 

 
دوست دارم دكتر قلب بشوم و داداشم را خوب كنم

فاطمه مداح 10 ساله آرزوى سالمتى داداش 18 ساله اش 
گويد: خدايا! شفاى  و مى  دارد  را  داره  قلبى  ناراحتى  كه  را 
مريض ها را بده هم چنين شفاى داداشم را نيز بده تا مثل همه 
بازى كنيم و مامان و بابا  نگرانش نباشن و براى قبول شدن 
دعا 600  تا  صلوات گفتم ان شاء ا... خدا حوصله داشته باشد 
و شفاى همه ما را بدهد. من آرزو دارم دكتر قلب بشم و يك 
روز داداشم را عمل كنم تا ديگه درد نداشته باشه. اگه جاى پدر 
و مادرم بودم  به بچه هام محبت مى كردم  تا خوش اخالق 
باشند، من دوست دارم نقاشى و كار هنرى كنم و ورزشكار 

بشم و توى تلوزيون در تمام دنيا من رو نشان بدهند. 

كاش مامان و بابام به جاى من به مدرسه بروند!

على طاها اكبرى 12 ساله مى گويد: آرزو دارم بجاى اين كه 
من به مدرسه بروم مامان و بابام  به مدرسه بروند، آن وقت آنها 
هم مى فهميدند كه مدرسه رفتن چقدر سخت است و اين قدر 
ايراد نمى گرفتند! من دعا مى كنم كه خودمان نه، همه مردم 
جهان در روز قيامت به بهشت بروند. اون دست كوچولوش 
را  باال مى برد و مى گويد:  خداى قشنگ سالم! خدايا چرا 

حيوانات درس نمى خواننداما ما بايد هر روز درس بخوانيم؟ اگه 
جاى مامان و بابا بودم سر مسواك زدن و زود خوابيدن اينقده 
غر نمى زدم و  دلم مى خواهد يك موبايل هم مثل موبايل 

رضا براى منم بخرن تا شبا باهم اس ام اس بزنيم!

آرزو دارم  در يك شهر تميز با يه عالمه
 حيوان و آدماى مهربان زندگى كنم

آرزو دارم دكتر  ام،  زاده من بچه اى 11 ساله  عارفه صباغ 
و هنرمند بشم، دنيايى بدون جنگ و ظلم و پر از مهربانى 
ازدواج اينقدر زود   بابا بودم   و عشق، اگه به جاى مامان و 

نمى كردم و درسم را تا آخر ادامه مى دادم و بعد مى رفتم سفر 
به دور دنيا و همه جا رو مى گشتم، آرزو دارم تو يه شهر تميز 
و سر سبز با يه عالمه حيوون و آدماى مهربون زندگى كنم.

عرفان حامى 10 ساله ، آروزم اينه كه بزرگ بشم پليس بشم 
لباس ضد گلوله با  تفنگ كالش داشته باشم،  اگه جاى مامان  

بابا بودم همين كاراى مامان بابا رو انجام  مى دادم.  

دوست دارم يك خونه درختى داشته باشم

سيد ياسين سجادى راد 10 ساله ، آرزو دارم تو يك روستا يك 
خانه درختى داشته باشم. دوست دارم دندان پزشك بشوم چون 
يك بار دندانپزشكى رفتم و خوشم آمد. از خدا سالمتى همه 
مردم و پيروزى ايران را هميشه ميخواهم اگه جاى مامان و بابا 
بودم به بابام ميگفتم كمتر خرج كنه و به مامانم هم ميگفتم به 
فكر سالمتيش باشه تا خواهر كوچولوم سالم دنيا بياد و بريم 

روى خونه درختى و باهم بازى كنيم. 

آرزو مى كنم امام زمان زودتر ظهور كند

هلنا شكرابى  ظهور آقا امام زمان را آرزو دارد و مى گويد:   پدر 
و  مادرم تموم اعضاى خونوادم هميشه سالم باشند، خودمم 
يه آرزو دارم آرزوم اينه كه به اونجايي كه مي خوام برسم، 
و اينكه هيچ وقت هيچ وقت هيچ وقت سايه ي مامان بابام 
ناراحتيشون  از سرم كم نشه و هيچ وقت  و دو آبجيه گلم 
 رو نبينم، اميدوارم خدا جونم هميشه هوامو داشته باشه، آرزو

مي كنم همه ي آدما مشكالشون حل شه، امام زمان زودتر 
ظهور كنه، همه عاقبت بخير شيم، تو هيچ خونه اي غم نباشه، 
بيمارا هر چه زودتر خوب شن، هر چي صالحه بشه دوست 
دارم دندان پزشك بشم و چون از خون مى ترسم تو پزشكى 

دندان پزشكى رو انتخاب مى كنم كه كمتر خون مياد. 

بناي رباط زردان شهرستان زيرکوه

دوره   - صفوي  دوره  به  مربوط  بنايي  زردان   رباط 
سلجوقي است و در شهرستان زيرکوه، روستاي زردا واقع 
شده است . اين اثر در سال ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۴۵۶ 

به عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. 
معماري کنوني بنا منسوب به دوره صفويه است ولي 
بقاياي سفالينه هاي متعلق به دوره هاي پيش از آن که 
از درون ديوارها و منطقه ي اطراف رباط يافته شده است 

قدمت بنا را تا دوره سلجوقي وايلخاني تائيد مي کند.

هاي  خرابه  بر  ازبک  معمار  و  استاد  توسط  رباط  اين 
بنا شده است و در گذشته در مسير  اتشکده زرتشت 
تجاري  کاروانيان  ارتباطي  وراه  ابريشم  جاده  فرعي 
ايران مرکزي  شهرهاي  به  هرات  مسير  در  که   بوده 

در رفت  وآمد بوده اند. 
اين بنا با نقشه چهارضلعي داراي ورودي، هشتي، صحن 
و اتاقها و تاالرهاي اطراف صحن مي باشد. ورودي بنا 
در ضلع غرب آن قرار گرفته و حدود ١/٥ متر از ديوار 
کاروانسرا جلوآمدگي دارد. پس از ورودي، هشتي بنا قرار 
دارد که داراي نقشه چهارضلعي بوده و در سه طرف آن، 
سه فضاي مختلف واقع شده است. حياط کاروانسرا در 
مرکز آن واقع شده و چهار طرف آن اتاقهاي سکونت 
کاروانيان و محل نگهداري احشام قرار دارد. در چهار 
گوشه بنا نيم برجهايي به منظور نگهباني وجود داشته. 
مصالح بکار رفته در ساخت اين بنا شامل آجر و سنگ 
است. در پايه ها، پي و مغز ديواره ها از سنگ استفاده 
نماي  در  و  گنبدها  فضاها،  پوشش  طاقها،  در  و  شده 
ديوارها از آجر استفاده شده است. طاقها هم طاقهاي 
اند.  جناغي است که به صورت رومي آجرچيني شده 
پوشش فضاها گنبدي بوده و با آجرکار شده است. گنبدها 
به سبک کلمبو اجرا شده اند که بهترين شيوه گنبدزني 
براي مناطق کويري و بخصوص براي کاروانسراها بوده 
است.اما نحوه آجرچيني ديوارها، طاقها و گنبدها آنقدر 
استادانه و با ظرافت اجرا شده که خود نوعي تزئين نيز به 
شمار مي رود بخصوص در گوشه سازي به منظور تبديل 
فضاي چهارضلعي به هشت ضلعي، آجرچيني عالوه بر 

جنبه کاربردي، نوعي تزيين نيز محسوب مي شود.
 اين بنا پالني مربع شکل دارد که طول هر ضلع آن 
٢٧/٥ متر مي باشد. رباط زردان ايواني مرتفع به بلندي 
تقريبي ٨ متر دارد که طاق و پيشاني آن فروريخته. در دو 
سوي ايوان دو راهرو وجود دارد که طاقنماهايي در آنها 

ساخته شده و پوشش راه روها طاق و چشمه است.

رنـگيـن كـمانى از آرزوهـاى كـودكـانـه
فاجعه منا!

جان يافتگان منا (و نه جان باختگان ) 

از کجا آمده ايد؟!
مهدي آقاي رضا پور، دلير،

 چوبدار، حاجي پور!
از کجا مي آييد؟!

چرا لب ها چنين خشکيده و پژمرده رخساريد؟!
چرا غمگين؟!

شما که از جوار بهترين هاي خدا،،، از مکه مي آييد!
شما از کوي دلدار و ديار وحي مي آييد!

لب  از  خنده  و،  بوديد  مي  شاد  بايد   و 
و رخسارتان مي ريخت!

قربانيان  شما  آيد،،،  مي  جبهه  از  شما  فهميدم،،،   آه 
جبهه ي حق ايد! 

بگوييد حاجيان آيا،،، شما از «پاره ي قلب محمد» 
«ص» هم خبر داريد؟!

شما از «ياس» او ،،، از مادر عزت، سرافرازي،،، نشاني 
ديده ايد آيا؟!

آري! شما با جان خبر آورده و بر تن نشان داريد!
شما بر چهره سيلي خورده و لب تشنه مي آييد. 

شما زخم عطش داريد و هم سم ستوران بر بدن هاي 
شما نقش است!

داريد! نشان  چندين  کربال،  قتلگاه  از   شما 
،،، شهيدان ايد!

شما پاکان،،، شما «جان يافتگان» ، از کربالي مکه 
مي آييد!

معلمي  سال   ٥٠ پاس  به  اي  يادآورانه 
صادقانه «حاج مهدي آقا رضا پور» - معلمي 

بزرگ و نيک سرشت - و تو ،،، اي معلم!
مهدي آقاي رضا پور،،، مرد گل، گل مرد!
تو از زخمي ترين ايام مي آيي،،، شهيدي تو!

و در درگاه يزدان، رتبه ها داري!
هزاران روح  در  تو  دانم،،،  مي  زنده  من  را   تو 

دانش آموزت، هميشه زنده اي، هرگز نمي ميري
***

و اينک اي مسلمان!
چشم عقل  و معرفت بگشا!

يزيد و شمر و خولي، همچنان در سرزمين وحي پنهان 
اند ،،، و يک «مختار» مي خواهند ،،، که اينان را،،، 

وهابي هاي مفسد را،،، به درياي عدم ريزد...
نثار روح اين پاکان سه تا صلوات بفرستيد.

محمد نظام دوست تامند

به بهانه روز جهانى كودك؛ 

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

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

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

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

اريگامى/ كالژ/ ترافارد/ كاردستى

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

 با ارائه طرح درس روزانه – ماهانه - ساالنه

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

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

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

نانوگستر شــرق      جايگزين ايزوگــام
عايق بندى استخر، سرويس بهداشتى ، حمام ، تراس

ساخت باغچه، منبع آب پشت بام /     عمر مفيد 20 سال ، وزن پايين ، عايق صدا و حرارت

مدرس 21 چهارراه دوم   09155628497 - 32238568



طراح: نسرين كارى

شنبه * 18 مهر 1394 * شماره 3339 

موشى كه مهار شتر مى كشيد !

موشى مهار شترى را در دست گرفته به جلو مى كشيد 
و به خود مى باليد كه اين منم كه شتر را مى كشم. شتر 
 با چاالكى در پى او مى رفت. در اين اثنا شتر به انديشه 
غرور آميز موش پى برد. پيش خود گفت: «فعال سرخوشى 
كن تا به موقعش تو را به خودت بشناسم و رسوا گردى.»  
همين طور كه مى رفتند به جوى بزرگى رسيدند. موش كه 
توان گذر از آن رودخانه را نداشت بر جاى ايستاد شتر رو به 
موش كرد و گفت : «براى چه ايستاده اى؟! مردانه گام بردار 
و به جلو برو. آخر تو پيشاهنگ و جلودار منى. موش گفت: 
«اين آب خيلى عميق است. من مى ترسم غرق شوم.» 
شتر گفت: «ببينم چقدر عمق دارد.» و سپس با سرعت 
پايش را در آب نهاد و گفت : اين كه تا زانوى من است. 
چرا تو مى ترسى و ايستاده اى ؟! موش پاسخ داد : «زانوى 
من كجا و زانوى تو كجا، اين رودخانه براى تو مورچه و 
براى من اژدها است. اگر آب تا زانوى توست صد گز از سر 
من مى گذرد.» گفت گستاخى نكن بار دگر تا نسوزد جسم 
و جانت زين شرر موش گفت: «توبه كردم، مرا از اين آب 
عبور بده.» شتر جواب داد : «بيا روى كوهانم بنشين، من 
صدها هزار چون تو را مى توانم از اين جا بگذرانم.» غرور 
به خود راه نده، ابتدا پيروى كن، شاگردى كن، مريد باش، 
گوش كن تا زبانت باز شود آن گاه زبان گشا و آن هم 
نخست به صورت پرسش و فروتنانه و در همه حال معنى و 
باطن موضوع و مطلب را بنگر تا به معرفت حقيقى برسى.

 اگر صخره و سنگ در مسير
 رودخانه زندگي نباشد صداي
 آب هرگز زيبا نخواهد شد

اگر مى خواهيد فرزندتان انسان هاى خوبى از آب 
دربيايند، دوبرابر بيشتر برايشان وقت بگذاريد

 و كمتر برايشان پول خرج كنيد

كسى  كه ادعا مي كند،
 ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛

 كسي است كه ديگر عشق به او اعتمادي ندارد

ما موجودات خاكى نيستيم كه به بهشت
 مى رويم. ما موجودات بهشتى هستيم

 كه از خاك سر بر آورده ايم.

كسب  هيچ  كه  ست  امتيازى  راضى،  مشتريان  داشتن 
و كارى نبايد آن را از دست بدهد؛ با اين حال چندين 
شركت اين معيار را در اولويت هاى شان قرار داده اند. اگر 
دنبال نتايج عالى در سال 2015 هستيد، نمى توانيد تنها 
به درآمد فكر كنيد. شما بايد در زمينه راضى نگه داشتن 
مشتريان تان هم بسيار فعال باشيد. در اين جا 7 روش 

براى رضاى نگه داشتن مشتريان نام مى بريم:
1- اندازه گيرى رضايت مشترى را ياد بگيريد

ارتقا  را  گيرى  اندازه  غيرقابل  چيزى  توانيد  نمى  شما 
بخشيد، بنابراين اولين گام شما اين است كه باد بگيريد 
هاى  راه  كنيد.  گيرى  اندازه  را  مشترى  رضايت  چطور 
مورد شركت  در  مشترى  احساس  درك  براى  متعددى 

يا خدمات شما وجوددارد.
انجام خدمات يك  از  توانيد پس  به عنوان مثال، مى   
نظرسنجى تلفنى يا بازخورد آنالين داشته باشيد يا اين 
كه يك نظرسنجى بررسى رضايت مشترى مبتنى بر وب 
طراحى كنيد و آن را براى تمام مشتريان تان بفرستيد. 
به خاطر داشته باشيد، تنها افرادى با نظرات قوى براى 
پاسخگويى وقت خواهندگذاشت، بنابراين در پاسخ هايى 

كه دريافت مى كنيد منتظر نظرات تند احتمالى باشيد.
2- متخصص باشيد

مشتريان به كمك شما نياز دارند. به همين دليل است 
كه شما را به خدمت گرفته يا محصول شما را خريدارى 

كرده اند. پس براى متخصص شدن در رشته تان وقت 
بگذاريد. اين بدين معنى نيست كه همه وقت تان را صرف 
مجاب كردن مشتريان تان كنيد تا به متخصص بودن 
شما اعتراف كند. بلكه به معنى آموزش و توانمندسازى 
صادقانه مشتريان تان است. اگر به عنوان يك كارشناس 
اعتماد مى كنند به شما   متخصص ظاهر شويد آن ها 

و براى كار با شما هيجان زده خواهندشد.
از  مشتريان،  از  عالى  پشتيبانى  براى   -3

گفتگوى زنده استفاده كنيد
مشتريان از مكالمه هاى تلفنى سخت متنفرند. اين يك 
حقيقت در كسب و كار است  و شما با داشتن پيشنهادى 
جايگزين براى ارتباط برقرار كردن با مشتريان تان مى 
توانيد به سطح باالترى از رضايت در آن ها دست يابيد. 
يكى از راهكارهاى ارائه پشتيبانى زنده، استفاده از چت 
آن الين از طريق وب سايت تان است. اين به مشترى 
اجازه مى دهد تا بدون نياز به پشت خط ماندن و گرفتن 
شماره هاى داخلى متعدد و گيج كننده مستقيما با قسمت 
مورد نظرش ارتباط بگيرد. اگر تاكنون چت زنده را ارائه 

نداده بوديد، آن را در برنامه كارى تان قرار دهيد.
شما  تيم  كل  كه  كنيد  حاصل  اطمينان   -4
جزو  را  مشتريان  رضايت  به   دستيابى 

اولويت هاى شان قرار داده اند
اين كه فكر كنيم تنها عملكرد بخش خدمات به مشترى 

مى تواند بر رضايت مشترى تاثيرگذار باشد، باورى اشتباه 
است. هركسى در تيم شما (از بخش حسابدارى گرفته تا 
منابع انسانى) در اطمينان از رضايت مشترى نقش بازى 
مى كند. هرازچندگاهى اين كار را به كاركنان تان يادآور 
شويد و مطمئن شويد كه همه آن ها نقش شان را در 

افزايش رضايت مشترى مى دانند. 
5- كاركنان را درگير كنيد

تنها  آنان  خالقيت  از  استفاده  و  كاركنان  كردن  درگير 
كه  دهد  اطمينان  شما  به  تواند  مى  كه  است   راهى 
آن ها در جهت شما حركت مى كنند. يك مطالعه اخير 
انجام شده نشان مى دهد كه گروه هاى كارى با سطح 
درگيرى بيشتر كاركنان، بيشترين تعداد مشتريان راضى 
را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه مشابهى توسط 
آژانس فدرال، چنين شركت هايى تا يك ميليون دالر 
درآمد اضافه تر داشته اند. هرگز فراموش نكنيد كه تيم 
ها  آن  اگر  و  شماست  سازمان  قلب  مانند ضربان  شما 
خوشحال نباشند، خدمات خوبى را به مشتريان تان ارائه 

نخواهند كرد.
كليدى  ايجاد شاخص هاى عملكردى   -6 

حول رضايت مشتريان
يك راه براى متمركزكردن اعضاى تيم بر رضايتمندسازى 
ها  آن  براى  ملموس  اهداف  كه  است  اين  مشترى 
مشخص كنيم كه اين هدف ملموس مى تواند يك تنبيه 

پاداش براى دستيابى به رضايت  يا  نتايج ضعيف  براى 
مشترى باشد كه دومى احتماال بهتر جواب خواهدداد. 

پاركينگ  يك  مالى،  پاداش  يك  تواند  مى  پاداش  اين 
اختصاصى يا يك برخورد خاص باشد كه شما بايد آن را 
براى تشويق كاركنان تان پيدا كنيد. انجام چنين كارهايى 
كارهايى  چنين  انجام  كنيد.  تشويق  را  ديگر  كاركنان 
كاركنان ديگر را تشويق مى كند تا در راه رضايتمندسازى 

مشترى تالش بيشترى كنند.
7- اقدامات صورت گرفته براى جلب رضايت 

مشترى را به طور پيوسته پيگيرى كنيد
به  آنالين  بررسى هاى  و  تماس هاى مشتريان  از  اگر 
مسائلى برخورديد كه قصد برطرف كردن شان را داشتيد، 
براى پيگيرى آن زمان اختصاص دهيد و اطمينان حاصل 
راضى  نتايج  و  شده  اعمال  تغيير  از  مشتريان  كه  كنيد 
شده اند. اندازه گ يرى و پاسخگويى در جهت رضايت 
مشتريان، يك پروسه مستمر است نه يك رويداد يك 
باره.اگر مى خواهيد امسال به رضايت مشتريانتان دست 
يابيد، بايد اقداماتى هدفمند انجام دهيد. چگونگى رسيدن 
به رضايتمندى را تعيين كنيد، متخصص باشيد، گفتگوى 
زنده داشته باشيد، تيم تان را درگير كار كنيد و براى شان 
هدف مشخص كنيد. تا زمانى كه شما يك طرح را پياده 
سازى مى كنيد و مشغول اجراى آن هستيد مى توانيد 

بهبود مستمر را در شهرت برندتان مشاهده كنيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  
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حديث روز  

پنهان  كننده  كار نيك  (پاداشش) برابر هفتاد حسنه  است  و آشكار كننده كار بد سرافكنده  است  و پنهان  كننده  كار بد آمرزيده  است . 
امام رضا (ع)

شعر خوانندگان

7 راه ثابت شده براى افزايش رضايت مشتريان

كشور  شهر  بزرگترين   -1 افقي: 
چين و هشتمين شهر بزرگ جهان 
- پرده دار كعبه و از بزرگان قبيله 
قريش و شهر مكه بود 2- سمت 
نامناسب   - كننده  قسمت   - چپ 
از  و  3- ميوه خشك مغذي است 
خشكبارها - تست هوش معروف- 
4-خزنده  هنديها  محبوب  ادويه 
سوراخ   - مو  رنگ   - نيشدار 
 - ماده  متضاد   -5 جوان  گوش- 
سرعت  و  تندي  مقابل   - عداوت 
 -7 چشيدن  روا-  6-خوشمزه- 
برطرف كردن  ناگهان-  فرزندان- 
8- سخن، حرف- حديث- شهري 
خوشبو-  ميوه   -9 انگلستان  در 
هالوژن   -10 نيست  واجب   - پند 
اسب  زردآلو-  انواع  از   - نمك 
نجات  امين-  چند   -11 اصيل 
پلوي   -12 صليب  حرف  يافتن- 
يار  دو  تاكنون-  نشده-  آبكش 
هم قد - فلز زرد گرانبها 13- سن 
گانداز- در تورات از وي با عنوان 
است-  شده  ياد   « ملتها  «مادر 
نوعي  مساوي-   -14 نياز  درخور 
باغ   -15 زني  دم  زمخت-  پارچه 
خيالپرداز و  احساساتي  خرما- 

عمودي: 1- چيز - گازي بسيار 
سمي 2- جوشگاه زخم - مولود و 
ابراهيم  پدر حضرت  نام  كودك - 
سوغات  كننده-  پراكنده   -3 (ع) 
شهر قمصر- سه النگاري 4- ضد 
زيارتي  شهر  جاودانگي-   - سرد 
 -5 سختگير  بسيار  آدم  ايران- 
را  درختي هميشه سبز - خودمان 
در آن مي بينيم - عريان 6- مايه- 
حوض كوچك- نوزايي 7- زمخت 
و درشت اندام- انهدام- اتاق قطار 
انداز  پس  دوست-  ليتر-  8-واحد 

همراه  اثاث  همگي-  همه،   -9
10- ضربه  زشت  و  بد   - عروس 
دريا  مرزبان-  بوكس-  در  فني 
لجنزار  سرود-  بزرگ-  خم   -11
امريكايي-  كاميون  شركت   -12
زبان   - كشور  درجنوب  سدي 
اروپا  باستاني  پايتخت  عرب- 
روييدن-  حبشه-  پادشاه   -13
گشاينده   - قلعه   -14 سرشت 
مرد  بازيگر   -15 كردن  جبران   -
فيلم چ ابراهيم حاتمي كيا- جنبش
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مشق ايثار

خبر آمد كه زائران وفا كردند
از منا رو سوى خدا كردند

خبرامد كه حاجيان بيت خدا
با لب تشنه اقتدا كردند

جلوه يار راعيان ديدند
هجرتى خوش سوى وال كردند

همه لبيك گوى و لب تشته
جان به راه خدا فدا كردند

در ره عشق بسته اند احرام 
چون شهيدان كربال كردند

از زن و مرد و چون حسين (ع) شهيد
مشق ايثار در منا كردند

در منا بانگ واعطش پيچيد
تشنه ها را ببين چه ها كردند

تن رنجور زائران پامال
زير پوتين شرطه ها كردند

خادمان حرم كه ننگشان باشد
در حق مسلمين جفا كردند

خوش نگه داشتند حرمت خانه 
يا كجا شرمى از خدا كردند

شد عزادار امت اسالم
زين جنايت كه در منا كردند

خون ز كلك حسين چكد زيرا
خون، دل آل مصطفى كردند

دكتر حسين بانويى

اى دوسـت قـبولــم كن وجـانــم بـستــان
مستــم كـــن  وز هر دو جــهانم بــستان
بـا هــر چــه دلم قــرار گيــرد بــى تــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان

جدول 3339
تمامى لوازم دست دوم منزل را 

خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 
تجربه كنيد.    09158668002

به يك استاد هبلكس كار ماهر 
نيازمنديم.

09395617010

فروش پياز زعفران
09011251205

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

يك باب مغازه در خيابان 
پاسداران اجاره داده مى شود. 
09155612019 - سعيد جمال

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى 
(واقع در خيابان مدرس) به دليل مهاجرت 

09355615096

فروش مغازه كارت عروسى با كليه 
امكانات و موقعيت و درآمد عالى

كارت ياس ، ميدان ابوذر  09153227735

فروش فورى زمين 162 متر مسكونى 
واقع در حاجى آباد فى: 30 ميليون تومان 

09172485791

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

فروش ملك واقع در اول 
 بازار حاشيه ميدان امام 

متراژ 43 متر با 3 طبقه تجارى 
09153637085

ايزوگام و قيرگونى  
 پشت بام ، استخر، حمام با 20 سال سابقه 

09159640166 - حدادپور
سمسارى مرتضى

خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 
قيمت    09159632924- اميرآبادى

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

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

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

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

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

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

09153253793

آگهى استخدام
به دو نفر منشى خانم با روابط عمومى 

فوق العاده باال و حداقل مدرك ليسانس 
براى انجام امور ادارى يك موسسه آموزشى 

نيازمنديم.
معلم 25 - پالك 65    09152651500

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

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

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

يك واحد تجارى به مساحت 250 متر 
مربع واقع در خيابان محالتى حدفاصل 
 مدرس و پاسداران (فروشگاه فراز) 

به صورت رهن و اجاره واگذار مى گردد. 
09386864519

فروش
واحد آپارتمان 3 خوابه 

معصوميه با كليه امكانات 
بسيار شيك

09156644801

فــروش يا معاوضــه
مغازه موبايل فروشى با كليه امكانات 
و تجهيزات با سابقه كارى 6 ساله و 

موقعيت عالى واقع در ابتداى خيابان 
حكيم نزارى     09155612540

سند و فاكتور فروش نيسان وانت 2400 مدل 1390 
رنگ آبى ، دوگانه سوز ، شماره موتور 583023 شماره 

شاسى NAZPL140TBO296288 مفقود گرديده
 و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

09151636052 

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

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

شركت شاهسوند پخش فراز
براى تكميل كادر فروش خود بازارياب 

آقا با تجربه كارى و حداقل ديپلم 
استخدام مى نمايد. عالقه مندان از 

تاريخ درج آگهى به مدت يك هفته به 
دفتر شركت واقع در خيابان توحيد 16 
پالك 24 مراجعه و يا با شماره هاى ذيل 

تماس حاصل فرمايند.
 09155610365 -05632433398

جعفرى - مدير شعبه

در معتبرترين
 موسسه زبان كشور 

استخدام شويد
به 10 نفر خانم عالقه مند به 

تدريس زبان انگليسى در مدرسه 
 speaking زبان شريف بيرجند با

سطح پيشرفته نيازمنديم.
مراحل گزينش: آزمون كتبى

 مصاحبه با تهران - برگزارى دوره 
آموزشى - آزمون نهايى گزينش

با شرايط عالى
معلم 25 - پالك 65  

09151601228

فروش كليه لوازم رستوران
09153635587

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887



شنبه*18 مهر 1394*شماره 3339 

اخبار ورزشى

شهرخبر: متخصصان تغذيه توصيه مي کنند که با فرا رسيدن فصل سرما عسل را به رژيم غذايي روزانه خود اضافه کنيد .عسل به عنوان يک ماده مسکن در 
درمان سرفه معرفي شده است. با توجه به اين که در فصل سرما اختالالت پوستي به دليل سرماي هوا تشديد مي شود استفاده از آن بيشتر توصيه مي شود.
همچنين عسل يکي از مواد غذايي حاوي کربوهيدرات است و به تامين انرژي بدن کمک مي کند. عسل همچنين منبع غني از آنتي اکسيدان است.  

در فصل سرما حتما «عسل» را به رژيم غذايى تان اضافه كنيد!

پرهيزهاى غذايى براى معده هاى حساس

6

كدام مواد غذايى قلبتان را
 جوان نگه مى دارد؟

 
سالمانه: از آنجا که قلب شما از سن بيولوژيکتان 

مي تواند پيرتر شود، براي جلوگيري از بروز اين 
بود. سن  پيشگيرانه  راه هاي  فکر  به  بايد  اتفاق 
قلب بر اساس فشار خون، شاخص توده بدني، 
و عوامل ديگري مي تواند محاسبه شود. در کنار 

تغيير عادات غلط زندگي، رژيم غذايي مناسب 
مي تواند از پيري قلب جلوگيري کند. گنجاندن 
تنقالتي از قبيل بادام، پسته، گردو و بادام زميني 

براي داشتن قلب سالم بسيار مفيدند.
در ضمن مصرف حداقل يک فنجان ميوه و سبزي 
در هر کدام از وعده هاي غذايي به کاهش ميزان 

فشار خون کمک مي کند. مصرف دو بار ماهي 
در هفته و سه تا چهار بار لوبيا و عدس نيز بسيار 
توصيه مي شود. انتخاب آردهاي سبوس دار و کمتر 
پردازش شده در کنار برنج قهوه اي، جو، ذرت و 

بلغور گندم نيز نبايد فراموش شود. پرهيز از نمک و 
پرکردن نمکدان با چاشني هاي مفيد و ادويه هاي 
مختلف راه استراتژيک براي کاهش ميزان سديم 
در بدن است. به حداقل رساندن نمک هنگام طبخ 
غذا و استفاده از گياهان تازه و خشک شده، سرکه 
و يا آب ميوه طبيعي براي دادن عطر و طعم به غذا 
نيز راهکار بسيار خوبي براي جلوگيري از ابتال به 

بيماري هاي قلبي عروقي است.

پرهيزهاى غذايى براى 
معده هاى حساس

 
پرچرب:  و  شده  سرخ  غذاهاي  نيوز:  سالمت 
چربي  از  غني  که  شده  سرخ  غذاهاي  خوردن 
است مي تواند در برخي افراد منجر به مشکالت 
انواع  انتخاب  شود.  اسهال  عمدتا  و   گوارشي 
پز سالم و کم چرب مثل  و  روش هاي پخت 
انتخاب  و  و...  کردن  تنوري  کردن،   بخارپز 
سس هاي سبک و چاشني هاي رژيمي که در 
تهيه آنها از سبزيجات پخته يا آب آن استفاده مي 
 شود به پيشگيري از اختالالت گوارشي کمک 
مي کند. مرکبات: مرکبات به دليل اين که غني 
از فيبرند مي توانند علت ناراحتي هاي گوارشي 
در برخي افراد باشند. اگر با مصرف پرتقال، گريپ 

فروت، نارنگي و ديگر انواع مرکبات دچار سوزش 
و تهوع مي شويد در مصرف آنها محتاطانه عمل 
کنيد و ترجيحا آب آنها را امتحان کنيد. حبوبات: 
علت اصلي مشکالت گوارشي که بر اثر مصرف 
قندهاي  در  بايد  را  آيند  مي  وجود  به  حبوبات 
 غير قابل هضم موجود در آنها جستجو کرد که 

مي توانند علت ايجاد گاز و انقباضات گوارشي 
باشند. بدن انسان فاقد آنزيم هضم کننده اين 
دسته قندهاست. باکتري هاي روده روي هضم 
اين  نتيجه  که  کنند  مي  کار  قندها  دسته  اين 

را  انواع حبوبات  نفخ است.  توليد گاز و  فرآيند 
حداقل ٤ ساعت قبل از پخت در آب بخيسانيد 
و آب آن را که حاوي بخشي از اين قندهاست 
افراد  برخي  ادويه:  پر  بريزيد.غذاهاي  دور 
مشکالت گوارشي مثل سوزش سر دل را بعد 
کنند.  مي  ابراز  ادويه  پر  غذاهاي  مصرف  از 

برخي مطالعات حاکي از آن است که ترکيباتي 
که حالت داغي را در فلفلهاي چيلي توليد مي 
کنند و کاپسايسين ناميده مي شوند مي توانند 

محرک سوزش معده باشند.

عادت هاى غذايى كليه خراب ُكن
 

ناحيه  ايجاد شده در  نيوز: آسيب هاي  سالمت 
از چشم مي مانند؛  کليه ها اغلب سال ها دور 
چون کليه هاي ما قادر هستند که صرفًا با کمک 
که  اين  بدون  کنند  کار  خود  قدرت  درصد   ٢٠

عاليم باليني خاصي نشان دهند. 
مصرف زياد گوشت قرمز به ويژه گوشت گاو و 
غيره باعث افزايش ميزان ضايعات الزم به دفع 
خون مي شود. در واقع مصرف گوشت قرمز زياد 
به معني افزايش فشار وارده به کليه هاست. اين 
فشار در طوالني مدت باعث خستگي و آسيب به 
کليه مي شود. کمبود آب بدن مشکالت جدي به 
خصوص براي افرادي که دچار عفونت ادراري يا 
سنگ کليه هستند به بار مي آورد. واقعيت اين 
است که براي حفظ سالمت کليه ها بايد به ميزان 
کافي مايعات و به خصوص آب نوشيد. مصرف 
ضدالتهاب  داورهاي  مدت  طوالني  و  رويه  بي 
هايي  و مسکن  ايبوپروفن  مانند  غيراستروئيدي 
 مانند آسپرين و استامينوفن و غيره براي کليه ها 
باعث  ضدالتهاب  داروهاي  است.  رسان  آسيب 
کاهش شستشو و تميزي سلول هاي کليوي مي 
شوند. مصرف بي رويه مسکن ها در طوالني مدت 

کليه ها را با مشکل مواجه مي کنند.

ايستگاه سالمت

حوادث

مربى خراسان جنوبى در مسابقات 
قهرمانى كشتى آزاد كشور نمونه شد

گفت:  جنوبي  خراسان  کشتي  هيئت  رئيس   : فارس 
قهرماني  مسابقات  در  جنوبي  خراسان  شايسته  مربي 
کشتي آزاد جوانان کشور گراميداشت شهيدان داريوش 
شد.  برترين ها  جزو  شهبازي  محمود  و  ريزه چندي 
اطلسي مقدم اظهار کرد: اين دوره از رقابت ها با شرکت 
٢٣٧ کشتي گير از ٣١ استان در قالب ٣٣ تيم، با انجام 
٢٨٧ کشتي برگزار شد.وي تصريح کرد: اين مسابقات 
١٣تا ١٥ مهرماه جاري در شهر اسالم آباد غرب استان 
اخالق  کاپ  اينکه  بيان  با  وي  برگزار شد.  کرمانشاه 
مسابقات را کردستان از آن خود کرد، يادآور شد: ايمان 
طاهري از خراسان جنوبي به عنوان مربي نمونه معرفي 
و تجليل شد، محمدعلي حبيبي از استان مرکزي به 
از مازندران  ابوالفضل حاجي پور  عنوان برترين داور و 

فني ترين کشتي گير مشخص شدند.
  

رقابت بانوى كونگ فوكار استان 
در مسابقات قهرمانى كشور

رزمي  ورزش هاي  و  کونگ فو  هيئت  رئيس  فارس: 
مسابقات  در  استان  نماينده  گفت:  جنوبي  خراسان 
مصاف  به  کشور  قهرماني  بانوان  نوجوانان  کونگ فو 
اين  در  کرد:  اظهار  رضايي  مي رود.  ملي پوش  رقيبان 
از  کشور  استان  از ٢٠  بيش  کونگ فوکاران  مسابقات 
رقابت  به  مقدس  مشهد  در  جاري  ١٨مهرماه  تا   ١٦
حسيني،  زينب السادات  کرد:  تصريح  مي پردازند.وي 
تنها بانوي نوجوان کونگ فوکار بيرجندي است که به 
نمايندگي از استان در اين دوره از مسابقات حضور دارد.

تيم ملى جودو ناشنوايان ايران 
نايب قهرمان آسيا و اقيانوسيه شد

ايرنا: تيم ملي جودو ناشنوايان کشورمان با کسب ٢ 
مدال طال ، ٢ نقره و ٢ برنز نايب قهرمان هشتمين 
دوره بازي هاي آسيا و اقيانوسيه شد. در وزن ١٠٠- 
را  وزن  اين  طالي  مدال  صيدي  مهرداد  کيلوگرم 
عساکره  فريد  کيلوگرم   -٩٠ وزن  آورد.در  دست  به 
مدال نقره گرفت. در وزن ٧٣- علي دهقان به مدال 
برنز رسيد. در وزن ٦٦-کيلوگرم محمد آسيابي نقره 
گرفت.در وزن ٦٠- کيلوگرم علي سلحشور مدال طال 
را کسب کرد.در وزن ٨١- کيلوگرم حسين اله کريمي 

به مدال برنز رسيد.

سه باستانى كار ايرانى
 قهرمان آسيا شدند

بخش  در  کشورمان  کار  باستاني  ورزشکار  سه  ايرنا: 
انفرادي پنجمين دوره مسابقات قهرماني آسيا با بيشترين 
اين رقابت ها  قرار گرفتند. در  اول آسيا  امتياز در رده 
که پنجشنبه شب به پايان رسيد، حسن رضايي قهرمان 
و  چمني  چرخ  قهرمان  صالحي  سيدجالل  سنگ، 

سيدسجاد موسوي قهرمان ميل بازي آسيا شدند.

حادثه ديدگى باران كوثرى 
در تصادف صبح ديروز 

اورژانس  عمومي  روابط  مدير  خبرنگاران:  باشگاه 
کشور از آسيب ديدگي باران کوثري بازيگر سينما بر 
اثر تصادف صبح ديروز خبر داد. علي پور در خصوص 
جزئيات حادثه ديدگي باران کوثري اظهار کرد: بامداد 
 ديروز و در ساعت ٤ صبح در پي تماس با اورژانس،

اطالع يافتيم باران کوثري بازيگر سينما دچار سانحه 
تصادف شده است. وي افزود : باران کوثري به همراه دو 
سرنشين ديگر دچار آسيب ديدگي شدند. اين بازيگر با 
اين که از ناحيه سروصورت زخمي شده ولي عميق نبوده 

و هوشياري اش را حفظ کرده است و صحبت مي کند.

نزاع خونين 3 جوان به خاطر 
نور چراغ خودرو 

که  جواني  گفت:  همدان  انتظامي  فرمانده  نيوز:  جام 
بود  کرده  پارک  بلواري  حاشيه  در  را  خود  خودروي 
اقدام به روشن کردن وسيله نقليه مي کند. همزمان با 
روشن کردن خودرو چراغ جلوي آن نيز روشن شده و 
نور آن به چشم چند جواني که در حاشيه بلوار نشسته 
بودند مي افتد.سرهنگ مرادي افزود: يکي از آن افراد 
 به بهانه افتادن نور چراغ به چشم او با قمه ضربه اي 
به راننده مي زند.برادر راننده نيز با ضارب گالويز مي شود 
که با قمه به زير گردنش ضربه اي وارد مي شود و به کما 

مي رود. در نهايت ضارب شناسايي و دستگير مي شود.

 نزاع خونين مرد ميانسال
 با خواستگار دخترش

جام نيوز: مرداد سال ٨٥ ماموران پليس خزانه در جريان 
وقوع يک درگيري مرگبار قرار گرفتند. با حضور ماموران 
در محل مشخص شد که پسر جواني با ضربه چاقو از 
سوي يک مرد ميانسال به قتل رسيده است و بالفاصله 
به ماموران گفت:  اين مرد شناسايي و دستگير شد.او 
خواستگار دخترم براي اينکه با ازدواج دخترم و او مخالفت 
کرده بودم از من کينه به دل داشت. براي همين روز حادثه 
با مقتول و يکي ديگر از دوستانش به سراغم آمدند و با من 
درگير شدند. اما در اين ميان ناگهان مقتول چاقو خورد که 

من حتي نديدم که چه کسي او را کشت. 

قتل شوهر خشن با ضربه قيچى! 

باشگاه خبرنگاران: زني که سال ها مورد آزار و اذيت 
شوهرش قرار گرفته بود،  طي يک درگيري و با يک 
ضربه قيچي همسرش را به قتل رساند. اين زن پس 
از دستگيري توسط پليس خوي، در مقر انتظامي اين 
شهرستان گفت: شوهرم از همان روز هاي اول ازدواج 
مرا مورد آزار و اذيت قرار مي داد تا اينکه شب حادثه با 
وي درگير شدم و در حالي که او قصد داشت مرا خفه 
کند ضربه اي به وسيله قيچي به قفسه سينه اش زدم 
که باعث مرگش شد. زن قاتل پس از تکميل پرونده 
در اختيار مقامات قضايي قرار گرفت تا سير مراحل 

قانوني را طي کند.

اهداى اعضاى كودك 3 ساله 
دو كودك را از مرگ نجات داد 

نجات  را  ديگر  کودک  دو  جان  ساله   ٣ کودک 
گزارش  به  شد.  باقي  ديار  راهي  خودش  و  داد 
ساله   ٣ کودک  يک  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه 
نجات  مرگ  از  را  ساله   ٩ و   ٤ کودک  دو  جان 
گفت.  لبيک  را  حق  دعوت  خودش  سپس  و  داد 
شده  مغزي  مرگ  دچار  که  ساله   ٣ کودک  اين 
به  ديگر  کودک  دو  به  کليه هايش  اهداي  با  بود 
کودک  دو  وضعيت  بخشيد.  دوباره  زندگي  آنان 
سينا  بيمارستان  پيوند  بخش  در  و  است  مساعد 

هستند. بستري 

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

  09153634099- فرهمند

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ش بيشتر/  نقد و قسط
سود كمتر ،  فرو

جايگزين ايزوگام، عايق بندى
 و رفع نم زدگى بين طبقات

32238568 - 09155628497

قابل توجه انبوه سازان و مالكين مسكن

الستيك فروشى با سابقه و موقعيت 
عالى همراه با وسايل (قفسه و تابلوها)

بدون الستيك    09157412630

واگذار مى گردد

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

فروش انار باغ 
دانشگاه شوكت آباد بيرجند 

به صورت كلى و جزيى 
 09153614107- حسينى

هر همشهرى
 يك لپ تاپ

فروش ويژه اقساطى 

لپ تاپ و تبلت

 بدون كارمزد 
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 

32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه 
هفته

فروشـــى
 باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت

 2000 متر و 80 اصله درخت زرشك با استخر
 ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات

 فى: توافقى        09155623695



برگزارى عصر شعر «محمد رسول ا...» در كانون پرورش فكرى 

گروه خبر- به مناسبت فرا رسيدن روز مباهله و نزول 
مراكز  ادبى  آفرينش هاى  كارگاه  اعضاى  تطهير  آيه 
بيرجند عصر شعر «محمد  گانه  فرهنگى هنرى سه 
رسول ا... در هزار سال شعر فارسى» را برگزار كردند. 
مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

خراسان جنوبى با حضور در اين مراسم ضمن تبريك اين روز اظهار كرد: 
محمد (ص)  اسالم حضرت  مكرم  پيامبر  احاديث  و  قرآن  آسمانى  كتاب 
سرشار از درس زندگى است كه خواندن آن به زندگى انسان معنا مى بخشد.  
صمدى از برنامه فرهنگى، ادبى اعضاى آفرينش هاى ادبى كانون استان 
تشكر و قدردانى كرد و گفت: گراميداشت روز مباهله و نزول آيه تطهير 
و  مى شود  انجام  نوجوانان  و  كودكان  توسط  كه  است  ارزشمندى  اقدام 
خوانش اشعار كتاب محمد رسول ا... در هزار سال شعر فارسى به زيبايى در 
اين برنامه قابل توجه است. وى با بيان اينكه پيامبر رحمت للعالمين است، 
افزود: اگر پيامبر خلق نمى شد، جهان خلق نمى شد و پيامبر براى محبت و 
دوستى و مودت ورزيدن آمده است. اين برنامه با حضور بيش از 100 نفر از 
اعضا و مربيان برگزار و با برنامه هايى هم چون شعرخوانى اعضا همراه شد.
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 گروه خبر- هفدهمين جلسه كميسيون فنى چاپ استان خراسان جنوبى با حضور اعضاء در محل اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور مدير كل فرهنگ وارشاد اسالمى استان برگزار شد 6 پرونده متقاضيان اخذ مجوز چاپ مورد بررسى قرار 
گرفت كه با تأسيس و صدور مجوز 2باب چاپ ديجيتال در استان موافقت شد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مصوب شد؛ كه تا 

اطالع ثانوى هيچگونه مجوز چاپ افست، فلكسو و روتوگراور با توجه به تعدد چاپخانه هاى موجود و نبود سفارشات چاپى صادر نشود.

راه يابى دو اثر از قاين و بيرجند هفدهمين جلسه كميسيون فنى چاپ استان برگزار شد 
به جشنواره تئاتر بين المللى فجر

تئاتر  جشنواره  نهمين  يافتن  پايان  با  خبر-  گروه 
استانى، دوگروه نمايش «نامه هاى كوچه نسترن» از 
بيرجند و «خرگوش سفيد با چشمانى قرمز» از قاين 

به جشنواره بين المللى تئاتر فجر راه يافتند.

هيئت مديره پنجمين دوره نظام مهندسى 
خراسان جنوبى معرفى شدند

تسنيم- پنجمين دوره انتخابات اعضاى هيئت مديره 
همزمان  جنوبى  خراسان  مهندسى  نظام  سازمان 
اين  منتخب  اعضاى  و  شد  برگزار  كشور  سراسر  با 

تشكل تخصصى انتخاب و معرفى شدند.

اجراى كالس آموزشى
 امداد و نجات براى كودكان

گروه خبر- سرپرست جمعيت هالل احمر شهرستان 
سرايان از اجراى كالس آموزشى امداد و نجات براى 
كودكان (غنچه هاى هالل) خبر داد. اكبرى افزود: در 
اين كالس آموزشى كه با شركت 30 نفر از كودكان مهد 

بهار اجرا شد، اصول اوليه امداد و نجات مطرح شد.

پياده روى 80 نفر از دانشجويان 
دانشگاه پيام نور بيرجند در مزار رزگ

نور  پيام  دانشگاه  دانشجويى  بسيج  مسئول  فارس- 
بيرجند گفت: به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدنى 
80 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور در پياده روى 
مزار رزگ (سلطان سيدمحمد باقر(ع) ) شركت كردند.

توليد 2 هزار و 600 مترمربع فرش دستباف 
توسط مددجويان كميته امداد استان

تسنيم- معاون اشتغال و خودكفائى كميته امداد امام 
خمينى (ره) خراسان جنوبى از توليد 571 تخته فرش 
مددجويان  توسط  مترمربع   650 و  هزار   2 متراژ  به 
نيمه نخست امسال خبر  اين نهاد در  تحت حمايت 
داد. خزاعى عرب در بازديد از كارگاه هاى قالى بافى 
دومين محصول  را  فرش  استان، صنعت  مددجويان 
صادراتى كشور  عنوان كرد و اظهار كرد: فرش هاى 
كيفيت  با  استان  اين  مددجويان  توسط  شده  بافته 
بسيار باال توليد و به ارزش 13 ميليارد ريال به بازار 

فروش عرضه شده است.

ايمن سازى نشخواركنندگان كوچك منطقه 
آرك و گرنك خوسف عليه طاعون آغاز شد

ايرنا- رئيس نمايندگى حفاظت محيط زيست خوسف 
منطقه  كوچك  نشخواركنندگان  سازى  ايمن  گفت: 
عليه  شهرستان  اين  گرنك  و  آرك  شده  حفاظت 
بيمارى طاعون با همكارى دو گروه دامپزشكى آغاز 
ويروسى  بيمارى  طاعون،  كرد:  تصريح  روانان  شد. 
بسيار مسرى و كشنده است كه جمعيت دامى گوسفند، 

بز و نشخواركنندگان حيات وحش را مبتال مى كند.

رانندگى  و  راهنمايى  پليس  ترافيك  اداره عمليات  رئيس 
(راهور) خراسان جنوبى گفت: در شش ماهه نخست سال 
ميليون   770 و  155ميليارد  مبلغ  بيمه  هاى  94، شركت 
ريال بابت خسارت ناشى از حوادث رانندگى در استان به 
مجروحان و خانواده افراد متوفى پرداخت كرد. به گزارش 
موتورسيكلت  همايش  در  عباسى  دوم  سرهنگ  ايرنا، 
به  توجهى  بى  اينكه  بيان  با  درميان  قانونمند  سواران 
براى  سنگينى  هاى  هزينه  رانندگى  و  راهنمايى  قوانين 

سازى  فرهنگ  با  موضوع  اين  كرد:  عنوان  دارد،  جامعه 
براى  مسئوالن  همكارى  خواهان  وى  است.  حل  قابل 
شناسايى و رفع نقاط حادثه خيز استان شد و اظهار كرد: 
ساالنه تعدادى از مردم در اثر تصادف رانندگى كشته يا 
اين  واسطه  به  زيادى  هاى  خانواده  و  شوند  مى  زخمى 

موضوع آسيب ديده و مسير زندگيشان تغيير مى كند.
فرماندار درميان نيز با بيان اينكه هم اكنون محورهاى خراسان 
و  بيرجند  هاى  راه شهرستان  پليس  نظارت  تحت  جنوبى 

اندازى پليس راه مستقل در اين  سربيشه است، گفت: راه 
شهرستان ضرورى است. بشيرى زاده افزود: اگر محورهاى 
شهرستان جزو راه هاى شريانى محسوب شود، اعتبار ملى 

ويژه اى به اين محورها اختصاص مى يابد.
بشيرى زاده با بيان اينكه نبايد با فكر و روح مردم بازى كنيم، 

گفت: بايدسرعتگيرها از استانداردهاى الزم برخودار باشد.

پيشرفت جامعه در گرو نظم و امنيت است

 امام جمعه اهل سنت شهر اسديه نيز در اين همايش با بيان 
اينكه امنيت از مهم ترين توصيه هاى قرآن در جامعه است، 
گفت: پيشرفت جامعه در گرو نظم و امنيت است. مولوى سيد 
احمد عبدالهى اظهار كرد: امنيت جامعه مرهون تالش هاى 
كاركنان نيروى انتظامى است. وى عنوان كرد: امنيت كنونى 
كشور مرهون رشادت هاى شهدا، جانبازان و جوانانى هست 
كه جان خود را در راه انقالب فدا كردند. به گفته وى با امنيت 

در جامعه، رشد و تعالى در تمام زمينه ها حاصل مى شود.

پرداخت 155 ميليارد ريال خسارت بابت حوادث رانندگى توسط شركت هاى بيمه استان در نيمه اول سال

كودكان  كودك،  جهانى  روز  مناسبت  به  كارى- 
و  شهردارى  ملى  باغ  در  تجمع  از  پس  بيرجندى 
برگزارى جشن روز جهانى كودك با گچ هاى رنگى 
كف خيابان شهدا را نقاشى كردند و لذت متفاوتى 

را در هنر نقاشى تجربه كردند.
و  راهنمايى  پليس  همكارى  با  كه  جشن  اين 
استان  فكرى  پرورش  كانون  و  بيرجند  رانندگى 
برگزار شد با سرود همگانى «اى ايران»، شروع و با 
اجراى ورزش باستانى كاران توسط نوجوان زورخانه 

امير عرب،  ادامه يافت.

در ادامه يكى از دختران با لباس سنتى بيانيه روز 
جهانى كودك را قرائت كرد.

پليس راهنمايى و رانندگى نيز با اهداى سى دى هاى 
قالب  در  را  رانندگى  و  راهنمايى  قوانين  آموزشى 

انيميشن هاى كودكانه به كودكان آموزش دادند. 
همچنين اهداى كارت هاى معرفى بناهاى تاريخى 
استان از سوى ميراث فرهنگى، اهداى بادكنك هاى 
ديگر   جمله  از  كودكان  به  لبخند  كارت  و  رنگى 

برنامه هاى اين جشن بود.
رانندگى  و  راهنمايى  پليس  همكارى  با  ادامه  در 

خيابان ابوذر به سمت شهدا بسته شد و اين خيابان 
به طور كامل در اختيار كودكان قرار گرفت. كودكان 
با گچ هاى رنگى كه در اختيارشان قرار گرفت، كف 

خيابان را نقاشى كردند.
با لذت خاص و وصف نشدنى در خيابان  كودكان 
خلق  را  زيبايى  صحنه هاى  و  پرداختند  نقاشى  به 
كردند. گروهى از آنها  نيز بر روى مقوا با استفاده 

مداد شمعى نقاشى كشيدند.
يادآور مى شود كه هفته ملى كودك از 15 مهر ماه 

آغاز شده است و تا 21 مهرماه ادامه دارد.

كودكان بيرجندى خيابان شهدا را نقاشى كردند

ظرفيت مجالس عزادارى امام حسين(ع) 
براى دشمن شناسى استفاده شود

تسنيم- امام جمعه موقت بيرجند گفت: ظرفيت مجالس 
عزادارى امام حسين (ع) براى دشمن شناسى استفاده 
شود. حجت االسالم مشرفى با اشاره به آغاز دهه محرم 
تصريح كرد: بايد روح عزت، غيرت، اتكا به خود، توكل بر 
خدا در جلسات امام حسين(ع) موج و دشمن شناسى مورد 
توجه قرار گيرد و عزادارى هاى ما بايد سبك و سياق آن 

به گونه اى باشد كه امام حسين (ع) مى پسندد.

دشمن تالش مى كند 
نهاد خانواده را از بين ببرد

مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  رئيس   - ايرنا 
نهاد  كند  مى  تالش  دشمن  گفت:  اسالمى  شوراى 
خانواده را از بين ببرد و از طريق شبكه هاى اجتماعى 
جوانان ما را تحت تأثير قرار دهد.محمد رضا مجيدى در 
سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه بيرجند ضمن 
گراميداشت 17 مهر ماه روز خانواده افزود: امروز دشمن 
از طريق شبكه هاى اجتماعى در فضاى سايبرى براى 
جوانان ما در زمينه هاى مختلف ايجاد شبهه مى كند. 
وى ادامه داد: دشمن به خوبى مى داند كه دين موجب 
بيدارى مى شود لذا در برنامه هاى خود مؤلفه هاى دينى 

را هدف قرار داده كه نمونه آن واقعه عاشوراست.

ظرفيت عزادارى هاى محرم براى آموزش 
مشى و منش امام حسين(ع) استفاده شود

تسنيم- ائمه جمعه شهرستان هاى خراسان جنوبى نيز بر 
استفاده از ظرفيت مراسم عزادارى هاى ماه محرم براى 

آموزش مشى و منش امام حسين(ع) تأكيد كردند. 
حسينى امام جمعه موقت درميان همچنين با اشاره 
به روز خانواده، باال رفتن سن ازدواج در ايران را يك 
مشكل اساسى عنوان كرد و اظهار كرد: آداب و رسوم 
دست و پاگير و فرار از زيربار مسئوليت خانواده باعث 

شده تا جوانان رغبتى براى ازدواج نداشته باشند.
بابايى امام جمعه فردوس نيز به روز جهانى كودك 
اشاره كرد و افزود: براى آشنا كردن كودكان با آداب 
اسالمى و تعاليم دينى نبايد تا 9 سالگى دختر و 15 
سالگى پسر صبر كرد بلكه بايد بايد تعاليم دينى را از 

سنين پايين به كودكان ياد داد.
امام جمعه بشرويه نيز گفت: امروزه ازدواج ها به سرعت 
به طالق مى انجامد و كانون گرم خانواده از هم مى پاشد 
و اين به خاطر الگو گرفتن از سبك زندگى غربى است 
كه بانوان به عنوان عضو اصلى جامعه، بايد سبك زندگى 
اسالمى را در زندگى فردى و اجتماعى خود پياده كنند.

تريبون نماز جمعه

پرداخت 82 ميليارد به مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 

از پرداخت  اجتماعى خراسان جنوبى  تأمين  مديركل 
82 ميليارد و 531 ميليون تومان به مستمرى بگيران 

تأمين اجتماعى استان در شش ماه گذشته خبر داد.
از  تجليل  همايش  در  درويشى  مهر،  گزارش  به 
كارافتادگان  از  و  بازماندگان  همسران  بازنشستگان، 

 26 گذشته  به سال  نسبت  ميزان  اين  كرد:  اظهار  اجتماعى  تأمين  نمونه 
درصد افزايش يافته است. وى، تعداد مستمرى بگيران اين سازمان را 12 
افراد  با  هزار و 600 نفر عنوان كرد و گفت: تعداد اين مستمرى بگيران 
تحت تكلفشان 27 هزار نفر است. وى بيان كرد: از اين تعداد هشت هزار 
و 420 نفر بازنشسته، 766 نفر ازكارافتاده و سه هزار و 500 نفر بازمانده 
هستند. درويشى ادامه داد: تعداد بيمه شدگان استان نيز 106 هزار نفر بوده 
كه با احتساب افراد تحت تكلف آنها در مجموع 320 هزار نفر بيمه شده 

در خراسان جنوبى وجود دارد.
به گفته درويشى با مقايسه تعداد بيمه شدگان و مستمرى بگيران مى توان نتيجه 
گرفت كه به ازاى هر هشت بيمه شده يك مستمرى بگير در استان وجود دارد. 

وى همچنين از افزايش 15 تا 17 درصدى دستمزد ها در سال جارى خبر داد.

ضعف هاى برجام به راحتى برطرف نمى شود

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه من با رد 
برجام مخالف هستم و البته با قبول بالشرط آن نيزموافق 
نيستم، گفت: برجام بايد تعديل شود هر چند ضعف هاى 
برجام به راحتى برطرف نمى شود. به گزارش مهر، احمد 
توكلى در همايش بررسى راه هاى نفوذ دشمن در اقتصاد 

كشور كه در دانشگاه بيرجند برگزار شد، اظهار كرد: من برجام بر طبق قانون 
اساسى را امضا كردم. وى با بيان اينكه نمايندگان با 15 امضا مى توانند طرح 
ارائه دهند، بيان كرد: من هم از گزارش ويژه كميسيون برجام دفاع كردم و 
هم طرح دو فوريتى را امضا كردم. توكلى با بيان اينكه نخستين نطق برجام 
را من داشتم، گفت: برجام دستاوردهاى بزرگى براى ملت ايران دارد و از آن 
طرف خطرات بزرگى نيز براى ما خواهد داشت. وى افزود: برجام بايد تعديل 
شود، دولت مى تواند در حين اجراى برجام مقاومت كند و شكاف ها را ببندد. 
وى ادامه داد: هر چند همه شكاف ها بسته نمى شود و ضعف هاى برجام به 
راحتى برطرف نمى شود. توكلى بيان كرد: من به دولت يازدهم رأى ندادم اما 
وقتى اين دولت انتخاب شد دولت من نيز هست و من به عنوان نماينده مردم 

از دولت با حفظ مواضع دفاع مى كنم.

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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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

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 - ترابى

09011864824

لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

 تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 
ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  
09157235800     056-32316358  

مـزايــــــا: 
عدم نياز به خط تلفن و سيم كارت

 اينترنت پرسرعت با قابليت جابجايى در 31  استان
 ارائه خدمات گارانتى يك ساله و پشتيبانى شبانه روزى پس از فروش (24*7)

اينترنت پر سرعت + مودم رايگان+ فروش اقساطى
يك ساله 

وايمكس مبين نت 
سرعت 1024
25 گيگا بايت

بيرجند- بلوار شهيد صياد شيرازى - مجتمع ميرداماد واحد 85 - شركت آدلى
05631055 - 09124239713

خدمات ساختمانى عليزاده
 اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور

ويبراتور و ...
  توليد و اجراى سقف ، بازسازى

 و تعميرات ساختمان
 (معمار پايه يك با كادرى مجرب)

مشاوره رايگان
جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

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

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

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

09151604496 - 09153612717

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
پايه 2 (10 سقف) آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن براى اخذ پروانه 
ساختمان و اجراى آن مى باشد.

09331316418 - 09155616079
مديريت: احرارى
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سردبير : على جعفرپور مقدم
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پيامبر اکرم (ص) : از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را 
از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد. 

(نهج الفصاحه ص ١٦١ ، ح ٣٥)
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هاي  حوزه  كارشناسان  و  مديران  از  متشكل  نفره   20 هيئتي   – زاده   حسين 
اقتصادي و تجاري دستگاه هاي اجرايي خراسان جنوبي، به منظور انتقال تجربيات 
و ارتباط موثر با ساير مناطق ويژه اقتصادى واقع در كريدور شرق و كريدور شمال- 
جنوب ، عازم سفر كارى 8 روزه شدند. در اين سفر كه با ابتكار و ميزباني منطقه 
ويژه اقتصادى خراسان جنوبى برگزار شد از توانمندى هاى مجموعه بزرگ صنعتى 
دار  عهده  نيز  را  جنوبى  خراسان  اقتصادى  ويژه  منطقه  مسئوليت  كه  ِسر  تاپ 

 

مناطق  عالى  شوراى  سلفچگان،  يزد،  اقتصادى  ويژه  مناطق  و  باشد  مى 
بندراميرآباد  اقتصادى  ويژه  مناطق  و  اقتصادى  ويژه  و  صنعتى  تجارى-  آزاد 
هاى  زمينه  تجربيات،  انتقال  ضمن  و  بازديد  دوغارون،  و   بهشهر 

ايجاد همكارى و هم افزايى مورد بررسى قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامى ما، مجموعه بزرگ تاپ ِسر به عنوان بزرگترين توليد كننده 
كاشى و سراميك در ايران ، داراى زنجيره كامل شامل معادن ، 5 كارخانه توليد 
كاشي و سراميك باستان، پارسيان، عمارت، نفيس و ارگ با ظرفيت توليد ساليانه 40 
ميليون مترمربع انواع كاشى و سراميك ، 12 واحد وابسته مانند چسب كاشى ، كارتن 
 سازى ، رنگ و لعاب و ... ، فروشگاه ها ونمايشگاه هاى دايمى بين المللى مى باشد ، 
همچنين گروه بزرگ تاپ سر در ساير صنايع منجمله آب معدنى، فرش ماشينى، 
پتروشيمى، فوالد، حمل و نقل بين المللى و هتلينگ نيز داراى فعاليت هاى درخشانى 
مى باشد. قابل ذكر است اين گروه با داشتن توان مالى و مديريتى باال، پس از كسب 
 مجوز از هيئت وزيران به عنوان سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى، 
موفق به كسب ركورد زمانى عملياتى نمودن منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
گرديد و به عنوان موفق ترين بخش خصوصى در راهبرى منطقه ويژه اقتصادى و الگو 
جهت توسعه واگذارى مناطق ويژه اقتصادى دولتى و نيمه دولتى به بخش خصوصى 

مى باشد.
در ابتداى اين سفر، كارشناسان اقتصادى خراسان جنوبى، ضمن بازديد از كارخانجات 
گروه صنعتي و توليدي تاپ ِسر در شهرستان ميبد از پروژه بزرگترين بازار سراميك 
خاورميانه با زيربناي 75 هزار مترمربع كه توسط مجموعه بزرگ تاپ ِسر در آن 
 شهرستان در حال احداث و داراى پيشرفت فيزيكى 60 درصدى مى باشد ديدن كردند. 
گمرك  طريق  از  ِسر  تاپ  صادرات  عمده   ، ِسر  تاپ  گروه  مدير  از  نقل  به 
، عراق  جمله  از  جهان  كشور   22 به  دايمي  صورت  به  و  شود  مي  انجام   يزد 

پاكستان، افغانستان، كره جنوبى و .... صادر مي شود و به زودى كشور بلژيك نيز به 
بازارهاى صادراتى افزوده خواهد شد.

 هدف ما اين است كه كاري انجام دهيم تا منافع آن به استان و مردم آن برسد
 صفدرى زاده مدير گروه تاپ سر  و مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي در 
جلسه اي كه با   هيئت كارشناسان اقتصادى استان  در محل كارخانه كاشي پارسيان شهرستان 
 ميبد برگزار شد، هدف از برگزاري اين سفر اقتصادي- تجاري و توسعه محور را آشنايي 
دست اندركاران حوزه اقتصاد و تجارت خراسان جنوبي با رويكردها و نقش مناطق ويژه 
اقتصادي در توسعه كشور و استفاده از تجربيات گردانندگان اين مناطق در راستاي 
توسعه استان خراسان جنوبي ذكر كرد و اظهار اميدواري نمود : با همراهى خوب 
دستگاه هاى اجرايى استان، هرچه زودتر شاهد به ثمر نشستن مزايا و پتانسيل هاي 

اين منطقه براي توسعه استان باشيم.
مهندس صفدري زاده با بيان اينكه در گذشته اهالي ميبد براي كار به كشورهاي 
 حوزه خليج فارس مي رفتند اما امروز بسياري از هموطنان ما براي كار به ميبد 
مى آيند، اظهار كرد : شهر ميبد 6 سال پيش 75 هزار جمعيت داشت و امروز جمعيت 
آن به 100 هزار نفر رسيده و450 واحد صنعتي داراي پروانه در اين شهرستان فعال 
است كه با توجه به جمعيت آن از اين حيث جزو شهرستان هاي شاخص استان يزد 

و كشور مي باشد.
وي تصريح كرد : به نظر من شهرستان بيرجند و استان خراسان جنوبي نه تنها به لحاظ 
منابع در اختيار، كمتر از شهرستان ميبد نمي باشد، بلكه پتانسيل هاى منحصر به فرد و 
بيشترى منجمله مرز مشترك، نيروى تحصيلكرده، كم توقع و پاى كار را دارد و ساكنان 
آن تنها بايد برخي نكات ريز را مدنظر قرار دهند. همچنين در استان خراسان جنوبي 
مردم و مسئولين دغدغه توسعه دارند اما با اشباع شدن ظرفيت توسعه در شهرستان 

ميبد، روند ايجاد واحدهاي صنعتي و توليدي جديد به سختي پيش مي رود . 
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر شرايط در منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي 
فراهم است و مي توان واحدهاي توليدي و اشتغالزا در اين منطقه ايجاد كرد، گفت: ما 
اصل را بر ايجاد اشتغال در خراسان جنوبي گذاشته ايم و هدف ما اين است كه كاري 
انجام دهيم تا منافع آن به استان و مردم آن برسد. البته همه بايد در اين راستا كمك 
كنيم و همين رفت و آمدها، حضورها و جلسات خيلي موثر است. ضمن اينكه وقتي 
نيت ها خير باشد و كارها با توكل به خدا و توسل به معصومين و ائمه اطهار(عليهم 

السالم ) انجام شود مي توان به نتيجه مثبت كار خيلي اميدوار بود.
مهندس صفدري زاده با اشاره به اينكه اگر امروز كاري از دستمان برآيد و انجام ندهيم 
مسئوليم و بايد پاسخگو باشيم، اظهار كرد: امروز افتخار داريم كه نزديك به 8 هزار نفر 

بطور مستقيم از طريق مجموعه بزرگ تاپ ِسر ارتزاق مي كنند.
مديران و كارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت خراسان جنوبي در ادامه و پس از بازديد 
از بخش هاي مختلف كارخانه كاشي پارسيان از شركت و مركز تحقيقات و توسعه 
صنايع شيميايي، پتروشيمي و پليمري ارتقاء صنعت كوير وابسته به مجموعه بزرگ 

تاپ ِسر ديدن كردند.
اين هيئت در ادامه از منطقه ويژه اقتصادى يزد و صنايع مستقر در آن از جمله كارخانه 
توليد الياف پلي استر مصنوعي، نيروگاه توليد برق و تصفيه خانه فاضالب ديدن نمود و 
 سپس با حضور در ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي يزد با مديران آن جلسه اي 
برگزار كردند و در شب عيد سعيد غدير خم در بزرگ ترين جشن استان يزد كه با 

حضور پرشور هزاران نفر و هنرمندان كشورى و به همت مجموعه بزرگ تاپ ِسر در 
محل كارخانه كاشي پارسيان ميبد برگزار گرديد شركت كردند.

هاى  پتانسيل  و  ها  ظرفيت  بزرگترين  جمله  از  اقتصادى  ويژه   منطقه 
خراسان جنوبى است

هيئت كارشناسان اقتصادى و تجارى خراسان جنوبى در ادامه سفر، از منطقه ويژه 
اقتصادى سلفچگان قم ديدن كردند و در بدو ورود به اين منطقه ويژه اقتصادى 
درجلسه اى با مديران بخش هاى مختلف آن به بررسى مسايل مختلف مربوط به 

مناطق ويژه اقتصادى پرداختند.
در اين جلسه مشاور منطقه ويژه اقتصادى استان ضمن اشاره به برخى پتانسيل هاى 
استان خراسان جنوبى، گفت : منطقه ويژه اقتصادى از جمله بزرگترين ظرفيت ها و 
پتانسيل هاى خراسان جنوبى است كه عالوه بر داشتن 730 هكتار زمين در نزديكى 
مركز استان، يك قطعه منفصله 100 هكتارى نيز بعد از نقطه صفر مرزى در گذر 
رسمى ماهيرود ايجاد كرده كه امتيازى منحصر به فرد در بين مناطق ويژه اقتصادى 
كشور محسوب مى شود و 60 درصد صادرات كشورى ما به افغانستان از طريق اين 

گذر مرزى رسمى انجام مى شود.
مهندس خامه زر اظهار اميدوارى كرد: با حضور هيئت كارشناسان اقتصادى استان در 

مناطق ويژه اقتصادى شاخص كشور، زمينه براى هدايت صادر كنندگان كاال براى استفاده 
 از ظرفيت هاى منحصربه فرد منطقه ويژه اقتصادى استان خراسان جنوبى فراهم گردد.
 مهندس حجرى، مدير اجرايى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان هم با اشاره به ويژگى ها 
و ظرفيت هاى استان قم و منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان اظهار كرد : در حال حاضر 
95 واحد صنعتى در منطقه ويژه سلفچگان فعال است و گمرك و استاندارد هم در اين 
 منطقه مستقر گرديده و تعداد واحدهاى صنعتى اين منطقه در حال افزايش مى باشد.
وى با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در بحث توليد محصوالت به لحاظ 
ارزش افزوده باالترين آمارها را داشته است، گفت : صنايع مونتاژ خودرو و ساخت 
قطعات خودرو و ماشين آالت، تاسيسات نفت و گاز، واحدهاى توليد لوازم بهداشتى و 
آرايشى، پروفيل ، كامپوزيت و ... از جمله واحدهاى مستقر در منطقه ويژه اقتصادى 

سلفچگان است.
در ادامه ، مدير منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان به سواالت تخصصى كارشناسان 
اقتصادى استان پاسخ دادند و سپس بازديدى ميدانى از واحدهاى مستقر داشتند و از 

بخش هاى گمرك منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان هم بازديد كردند.
شوراى  مديران  با  ديدار  استان  اقتصادى  كارشناسان  هيئت  بعدى  برنامه 
بود. تهران  در  كشور  اقتصادى  ويژه  و  صنعتى   – تجارى  آزاد  مناطق  عالى 

زاده،  صفدرى  مهندس  ابتدا  گرديد،  برگزار  منظور  همين  به  كه  اى  جلسه   در 
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه اين منطقه ويژه 
اقتصادى در نيمه دوم سال گذشته در سفر هيئت محترم دولت به استان و با حضور 

جناب آقاى تركان، مشاور عالى رئيس جمهور به بهره بردارى رسيد، گفت : اين منطقه 
در حجم عمليات اجرايى در بين مناطق ويژه اقتصادى كشور، ركورد دار است و 
خوشبختانه 2 واحد توليدى نفتى و نساجى، آماده بهره بردارى مى باشد و واحد قطعات 
بتنى با سرمايه گذارى بسيج سازندگى به ثمر نشسته است و هدف ما اين است كه 
در استان خراسان جنوبى با توجه به قابليت هاى موجود كه كمتر معرفى شده و يا 
آنطور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته، در راستاى توسعه گام برداريم و از ظرفيت باالى 
نيروى انسانى تحصيلكرده و پاى كار و نيز اشتياق و عالقه دستگاه هاى اجرايى اين 
استان براى تحقق توسعه بهترين استفاده را نماييم و اميدواريم با وسعت ديدى كه در 
شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى وجود دارد به عنوان بارانداز بندر چابهار در 
شرق كشور ايفاى نقش نماييم و معتقديم كه عالوه بر افغانستان ، ظرفيت درياى عمان 

را نيز براى توسعه در اختيار داريم.
وى با بيان اينكه هرچند طوالنى ترين مرز مشترك با افغانستان را داريم اما نگاه ما 
منحصر به اين كشور نيست و معتقديم هزينه ناشى از فاصله خراسان جنوبى تا ساير 
استان هاى صنعتى ايران، در بازاريابى قابل جبران است و لذا در منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان به مبادالت اقتصادى و تجارى با ساير كشورهاى منطقه به ويژه عراق هم نظر 
داريم و در اين راستا در مركز بين الملل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى عالوه بر 

ميز ايران و افغانستان، ميز ايران و عراق و ايران و تاجيكستان را راه اندازى كرده ايم .

گروه  و  هيئت  هر  حضور  پذيراى  اينكه  بر  تاكيد  با  زاده  صفدرى  مهندس 
هستيم،  خودمان  هاى  هزينه  با  استان  در  خارجى  يا  داخلى  گذارى   سرمايه 
داريم. برنامه  در  راستا  همين  در  را  گذاران  سرمايه  بزرگ  همايش   :  گفت 

هيچ كمكى به استان محروم خراسان جنوبى باالتر از ايجاد اشتغال در اين 
استان نيست 

مدير هماهنگى امور مناطق ويژه اقتصادى كشور  نيز در اين جلسه با بيان اينكه منطقه 
ويژه اقتصادى خراسان جنوبى اولين منطقه ويژه اقتصادى 100 درصد خصوصى كشور 
است، گفت : اينكه اين منطقه ويژه توانسته ركورد دار حجم عمليات اجرايى باشد نشان 
مى دهد كه سازمان متولى كار خود را به خوبى انجام داده و ما به كسانى كه بخواهند 
يك منطقه ويژه اقتصادى را كه بخش خصوصى متولى آن است ببينند، قطعاً منطقه 

ويژه اقتصادى خراسان جنوبى را معرفى خواهيم كرد.
دكتر آهنگران با اشاره به اينكه در اين مدت جز پيگيرى مجدانه و مديريت مطلوب چيزى 
از مهندس صفدرى زاده ( مدير منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى ) نديده ايم، اظهار 
كرد : يك سال پيش كه مهندس صفدرى زاده كار خود را در منطقه ويژه اقتصادى به 
صورت عملياتى آغاز كردند اصالً در تصور ما هم نبود كه بتوانند به تنهايى زير ساخت هاى

 

  الزم را فراهم نمايند اما توفيقات امروز اين منطقه مايه مباهات و الگو مى باشد. 
به گفته دكتر آهنگران هيچ كمكى به استان محروم خراسان جنوبى باالتر از ايجاد 
اشتغال در اين استان نيست و ما از ابتداى كار منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 

در كنار دوستان بوديم و از اين پس نيز تعامل الزم را با منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
جنوبى خواهيم داشت و دستگاه هاى اجرايى و مردم خوب استان هم بايد به آقاى 

صفدرى زاده در اين راه كمك كنند.
 دكتر آهنگران در اين جلسه وعده داد بحث ارتباط بندر و منطقه ويژه اقتصادى 
امير آباد و منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى و بندر چابهار را در قالب طرح توسعه 
محور شرق را براى طرح در هيئت دولت، از طريق مهندس تركان مورد پيگيرى قرار 
دهد. وى با بيان اينكه توسعه محور شرق در دستور كار دولت قرار دارد، اظهار كرد : 
بايد هر چه سريعتر جايگاه خراسان جنوبى در محور شرق مشخص شود و مسئولين 
استان بايد پيگير اين موضوع باشند. كارشناسان اقتصادى خراسان جنوبى نيز ضمن 
قدردانى از ابتكار انجام اين سفر توسط مهندس صفدرى زاده، تعامل بيش از پيش 
شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور را با منطقه ويژه اقتصادى خراسان 

جنوبى خواستار شدند.

تعامل و همكارى منطقه ويژه اقتصادى امير آباد و منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى

بندر دريا نوردى و منطقه ويژه اقتصادى امير آباد مقصد بعدى هيئت كارشناسان 
 اقتصادى استان بود. هيئت كارشناسان اقتصادى خراسان جنوبى پس از بازديد از 
اسكله هاى منطقه ويژه اقتصادى اميرآباد و آشنايى با قوانين و نحوه بارگيرى يا تخليه 

كشتى ها با مديران اين منطقه جلسه اى برگزار كردند.
در اين جلسه مهندس ملكى ، معاونت اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى پس از تشريح ظرفيت هاى استان و منطقه ويژه اقتصادى خواستار 
تعامل و همكارى منطقه ويژه اقتصادى امير آباد و منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
جنوبى در راستاى توسعه محور شرق شد كه اين امر از سوى مديران منطقه ويژه 
اقتصادى امير آباد مورد استقبال قرار گرفت و آنها نيز اين تعامل را در توسعه محور 
شرق بسيار مؤثر دانستند و با اشاره به ظرفيت هاى منطقه ويژه اقتصادى اميرآباد 
آمادگى كامل خود را براى هرگونه همكارى با منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى به 

عنوان بارانداز بندر استراتژيك چابهار اعالم كردند.

اينكه در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى، مجوز آغاز عمليات اجرايى 
براى سرمايه گذاران ظرف 24 ساعت صادر مى شود بسيار عالى است

هيئت كارشناسان اقتصادى خراسان جنوبى در شهر مشهد نيز با دو گروه سرمايه گذار 
در بخش صنعت جلسه اى برگزار كردند.

مهندس بذرفروش عضو ارشد يكى از گروه هاى سرمايه گذار در پايان اين جلسه به 
خبرنگار ما گفت: جلسه بسيار خوبى بود و صحبت هاى خوبى مطرح شد. اينكه در 
منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى، مجوز آغاز عمليات اجرايى براى سرمايه گذاران 

ظرف 24 ساعت صادر مى شود بسيار عالى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه در زمينه اى قصد سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى داريد، گفت: ما با شركت فيات ايتاليا كه خودش 5 شركت بزرگ 
خودروسازى دنيا از جمله مازراتى را دارد و نيز با بنز آلمان صحبت هايى داشته ايم كه 
 گفتگوهاى ما با شركت آلمانى پيشرفت خوبى داشته و نوع خودرو را  نيز مشخص كرده ايم.
مهندس بذرفروش همچنين اظهار كرد: قصد داريم به صورت مونتاژ ، به صورت ورود 
بخشى از قطعات از خارج  و ساخت بخشى از قطعات در داخل نسبت به توليد خودرو 
اقدام نماييم و در شروع كار هم توليد 12 درصد قطعات را خواهيم داشت كه در ادامه 

اين رقم را افزايش خواهيم داد.
وى تصريح كرد : البته هنوز به مرحله انعقاد قرارداد نرسيده ايم اما به هر حال قطعات 
را تحت ليسانس و تأييد شركت آلمانى توليد خواهيم كرد و حتى بحث فروش بخشى 
از قطعات توليدى به شركت مذكور نيز مطرح است و اميدواريم بتوانيم اين طرح را در 

منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى اجرايى كنيم.
اقتصادى استان، منطقه ويژه  اما آخرين مقصد سفر 8 روزه هيئت كارشناسان  و 
اقتصادى دوغارون بود. مهندس وجدانى عضو هيئت مديره سازمان مسئول منطقه 
ويژه اقتصادى دوغارون در جلسه اى با هيئت خراسان جنوبى از ايجاد مخازن سوخت 
 و واحد روغن كشى كنجد در اين منطقه ويژه خبر داد و گفت : راه اندازى دانشگاه 
بين المللى و بيمارستان خصوصى را نيز در برنامه داريم و براى تمامى برنامه ها نيز 

متقاضى سرمايه گذارى اعالم آمادگى كرده است.
مهندس ملكى ، معاونت اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
 جنوبى نيز با اشاره به تعامل سازمان مسئول اين منطقه با دستگاه هاى اجرايى استان ، 
انجام سفر هيئت كارشناسان اقتصادى خراسان جنوبى به شاخص ترين مناطق ويژه 
اقتصادى كشور را در راستاى همين تعامل دانست و گفت : در كريدور شمال – 
 جنوب بحث اتصال به بندر عباس مطرح است كه مى توان براى تحقق بيشتر اهداف 
مد نظر آن را به مسير محور شرق از طريق منطقه ويژه اقتصادى دوغارون ، منطقه 
ويژه اقتصادى خراسان جنوبى و بندر چابهار تغيير داد كه قرار است طرح اين موضوع 
در دولت از صورت شوراى عالى مناطق آزاد ويژه اقتصادى كشور مورد پيگيرى قرار 
گيرد و مجموعه استان خراسان جنوبى و منطقه ويژه اقتصادى اين استان آمادگى هر 

نوع همكارى در اين راستا را دارد.
در ادامه مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى دوغارون به سؤاالت تخصصى مطروحه از 
سوى هيئت كارشناسان اقتصادى خراسان جنوبى پاسخ گفت و در پايان كارشناسان 

اقتصادى استان از بخش هاى مختلف منطقه ويژه اقتصادى دوغارون ديدن كردند. 
پس از بازديد از آخرين مكان هدف ، هيئت كارشناسى خراسان جنوبى ، دوغارون را به 
مقصد بيرجند ترك كرد و كليه اعضاى هيئت، سفر را بسيار مثبت و موثر ارزيابى كردند 

و مقرر شد در اين هفته جلسه اى براى بررسى دستاوردهاى سفر تشكيل گردد. 

با ابتكار و ميزبانى منطقه ويژه اقتصادي استان انجام شد:

اولين سفر كارى كارشناسان اقتصادى استان به جاده ابريشم

مدير هماهنگى امور مناطق ويژه اقتصادى كشور:

 منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى اولين منطقه ويژه اقتصادى
 100 درصد خصوصى كشور است

 اينكه منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى توانسته ركورد دار حجم عمليات اجرايى 
باشد ، نشان مى دهد كه سازمان متولى كار خود را به خوبى انجام داده است 


