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توسعه شهر بيرجند ، قرباني 
دودستگي در شوراي شهر

* سردبير 

 ، اعتنايى  بى   ، تقوايى  بى   ، غيبت   ، تكذيب   
 خودرايى ، دودستگى ، نگاه قبيله اى ، بهانه ، استعفا ، 
تعجب   .  .... و  نصاب  از حد  افتادن   ، ترك جلسه 
نكنيد اينها سخنان رد و بدل شده در يك مجلس 
قانون گذارى در تگزاس با تفكرات غربى و رو به 
، مستند و منتشر  قالب  اينها گفتمان  افول نيست 
 شده در چند ماه اخير ( و شايد در چند سال اخير ) 
شوراى شهر بيرجند ، در يك كشور اسالمى و در 
مهد فرهنگ كشور ، خراسان جنوبى است . همين 
نزديكى خانه هايمان ، ميدان ابوذر ، ساختمان به 

اصطالح شورا .  ( ادامه در صفحه 2 )

سرمقاله

شهر قربانى شورا
همين صفحه

پشت پرده اختالفات داخلى در شوراى اسالمى شهر بيرجند

انتقاد وزير بهداشت از معطلى بيماران و 
داروخانه ها براى دريافت استعالم بيمه ها

بيان  با  ايسنا،  با  گفتگو  در  بهداشت  وزير  هاشمى 
بيمه ها  بيماران خاص تحت پوشش  ليست  اينكه 
 بايد در اختيار ارائه دهندگان خدمت نظير داروخانه ها 
قرار گيرد، گفت: نبايد بيماران براى تاييد نسخ دچار 
معطلى شده و سرگردان شوند و ضروريست در اين 
خصوص سيستم استعالم بيمه از نظر كيفى و سرعت 

ارائه خدمت بهبود يابد.

 آغاز ثبت نام تكميل ظرفيت آزمون 
سراسرى، از امروز

آموزش كشور  رئيس سازمان سنجش  عالى  مشاور 
گفت: ثبت نام تكميل ظرفيت آزمون سراسرى سال 
94 از امروز چهارم آبان ماه آغاز و تا هفتم آبان ادامه 
دارد. به گزارش الف، توكلى، افزود: ثبت نام و انتخاب 
در گزينش رشته هاى تحصيلى  براى شركت  رشته 
آزمون سراسرى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى 

بر اساس سوابق تحصيلى از امروز آغاز مى شود.

توضيح آموزش و پرورش در خصوص 
افزايش حقوق ناشى از رتبه بندى 

 
و  آموزش  وزارت  تشكيالت  و  ادارى  امور  اداره كل 
پرورش در اطالعيه اى برخى شايعات مربوط به افزايش 
حقوق ناشى از رتبه بندى فرهنگيان و عدم محاسبه آن 
در ميزان حقوق بازنشستگى را تكذيب كرد. به گزارش 
ايسنا، در اين اطالعيه آمده با توجه به اينكه از حق 
شغل كاركنان كسور بازنشستگى كسر مى گردد، پس 

در ميزان حقوق بازنشستگى موثر خواهد بود. 

صفحه 2صفحه 5

شهادت چهارمين
 اختر تابناك آسمان امامت ، 

امام سجاد (ع) تسليت باد 

وزير اطالعات :  

وقِت نواختِن مارِش 
پيروزى است ، اما برخى 
دولت را خائن مى نامند 

با پرواز خبرنگاران در آسمان مركز استان صورت گرفت ؛

آغاز به كار آموزشگاه خلبانى 
در فرودگاه بين المللى بيرجند

صفحه 7

همكار گرامى سركار خانم معمار

مصيبت وارده را از صميم قلب تسليت عرض 

نموده، صبر و شكيبايى برايتان آرزومنديم.

موسسه اعتبارى نور

سركار خانم گوهر الشريعه قلى زاده
 انتخاب شايسته شما را به عنوان

نمايندگى برتر بيمه البرز
 كه نشان از لياقت شماست تبريك عرض نموده، از درگاه 

خداوند متعال توفيق و سربلندى تان را مسئلت داريم

شركت آوا رادين شرق - جرثقيل سروش

جناب آقاى رئوفى فرد
با كمال تاسف و تالم درگذشت والده محترم تان مرحومه مغفوره

 شادروان حاجيه آمنه مقدم
 را خدمت جناب عالى و ساير بازماندگان تسليت عرض نموده، از خداوند منان آمرزش براى آن مرحومه 

و صبر براى شما مسئلت داريم.

هيئت مديره ، امنا  و  پرسنل موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) بيرجند

فروشـــى
  منزل مسكونى واقع در  خيابان 17 شهريور

 17 شهريور 9 - انتهاى كوچه پالك 13- متراژ فعلى 
265 مترمربع – متراژ پس از اصالحى 233 متر مربع 

ساختمان خشتى گنبدى داراى 9 اتاق
09126587629

يك شركت براى تكميل كادر فنى خود  از آشنايان 
به امور كامپيوترى نيرو  مى پذيرد.
32432811 - 09397403828

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار  آموزشگاه آزاد صنايع دستى نگـاره

زير نظر سازمان فنى و حرفه اى و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى ، روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

شرح در صفحه 4

قابل  توجه 
بازنشستگا ن

 و مستمرى بگيران 
سازمان تامين  اجتماعى

شرح در صفحه 2

اطالعيه  

سازمان  ملى استاندارد  

دفتر روابط عمومى  و  ارتباطات بين الملل

روابط عمومى اداره كل استاندارد خراسان جنوبى

شله مشهدى ياس (عدل)
ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه

تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى
آدرس: نبش عدل 18

ويژه مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز
در ايام ماه محرم و صفر همانند سال هاى گذشته 

با سفارش قبلى

مركز پخش و فروش انواع برنج ايرانى
(غالم عباس فالح و پسران) 
در خراسان جنوبى افتتاح شد.

فروشگاه برنج شيبانى
آدرس: بيرجند - جمهورى 17 

(كوچه جنب بانك ملى مركزى) ميدان فرهنگ  
  تلفن: 32228404- 09389538240

" ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه "

سروران معزز جناب آقايان

 حاج محمد و حاج حسين تلوارى و شوراى سرپرستى هيئت حسينى
از حسن نظر و مساعدت شما بزرگواران در اطعام عزاداران حسينى به خصوص هيئت متوسلين 

به حضرت فاطمه زهرا (سالم ا... عليها) در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى كمال سپاس و تشكر را داريم
 باشد كه در پناه صاحب االمر موفق و مويد باشيد.
هيئت متوسلين به حضرت فاطمه زهرا (س)

مدير و كاركنان دبيرستان دخترانه علوم و معارف اسالمى صدرا

بدين وسيله ضمن تشكر از آن دسته از همكاران شوراى شهر 
كه اقدام به درج  آگهى تبريك انتصاب اينجانب به عنوان مشاور 
 آموزشى ، پژوهشى ، فرهنگى رياست محترم سازمان سما  نموده اند

 به اطالع همشهريان عزيز مى رساند:  مسئوليت مشاوره
نافى حضور بنده در بيرجند نبوده فلذا 

 كما فى السابق پيگير امور شما عزيزان در شورا مى باشم 

سيده زهرا حسينى  ، عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند
1- متقاضيان مي توانند از دوشنبه 94/8/4 لغايت شنبه 94/8/9 همه روزه به جز ايام تعطيل (پنجشنبه و ايام تعطيل رسمى) از ساعت 8/30 

صبح لغايت 17براى كسب اطالع از شرايط و دريافت فرم شركت در مزايده و تحويل پيشنهادات به نمايندگى فروش به نشانى مندرج 
در جدول ذيل مراجعه نمايند.

2- اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل چك تضمين در وجه موسسه امالك و مستغالت تامين اجتماعي 
به ميزان 5% قيمت پايه همه روزه در ساعات اعالم شده صورت مي پذيرد.

3- شركت كنندگان مى بايد مبلغ 200,000 ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب 31616000103082 شاخص 3210 نزد بانك سپه 
شعبه توانير ولى عصر"عج" به نام موسسه امالك و مستغالت تامين اجتماعى واريز و اصل فيش مربوطه را ضميمه برگ پيشنهاد نمايند 

(ضمنا مبلغ واريزى براى خريد اسناد به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد)
4- بازگشايي پاكت هاي ارائه شده در روز يكشنبه 94/8/17 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات موسسه امالك و مستغالت واقع در 

تهران- خيابان ولي عصر"عج"- پايين تر از ميدان ونك خيابان شهيدان فوزي (هفتم) خيابان شهيد شمس الهيجاني  (نيلوي شمالي سابق)
 بن بست يكم انجام خواهد شد (حضور متقاضيان در جلسه اختياري است)

5- امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از امالك مورد درخواست الزامي است.
6- موسسه امالك در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات در هر مرحله از مزايده مختار مى باشد.

7- هزينه نقل و انتقال (حق الثبت ، حق التحرير) بالمناصفه به عهده طرفين مي باشد.
8 - اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت موسسه به آدرس www.amlaktamin.ir در دسترس قرار دارد.

استان خراسان جنوبى

بيرجند: خيابان سجاد 8 پالك 39 اداره كل تامين اجتماعى خراسان جنوبى   تلفن: 056-32423514

شرايط پرداخت ثمن معامله: 30 درصد نقد و الباقى طى اقساط 27 ماهه
در صورت خريد نقدى 10 درصد تخفيف نسبت به قيمت 

پيشنهادى تعلق مى گيرد

مورد مزايدهكد ملكرديف
متراژ (متر مربع)

توضيحاتنشانىكاربرى
قيمت پايه

(ريال)
اعيانعرصه

--1015/6زمين13162
قائن - شهرك 

آزادگان، خيابان 
پروفسور الهى 

13

از نظر ثبتى زمين 
باير مى باشد ليكن در 
محدوده با موقعيت 
ادارى واقع شده است

2/800/000/000

--910/53زمين23163
قائن - شهرك 

آزادگان، خيابان 
پروفسور الهى 

13

از نظر ثبتى زمين 
باير مى باشد ليكن در 
محدوده با موقعيت 
ادارى واقع شده است

2/240/000/000

متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى: 88661500 - 021 و 88661501- 021 تماس حاصل فرمايند

مزايده  94-8

اين موسسه در نظر دارد: تعدادى از امالك در اختيار خود در
 استان خراسان جنوبى را با قيمت مناسب و به صورت نقد و 
اقساط با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند.
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سرمقاله

سرمقاله

دوشنبه*4  آبان 1394*شماره 3352 

امروز ٤ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ١٢ محرم ١٤٣٧ و ٢٦ اکتبر ٢٠١٥

به  العابدين(ع)»  زين  «امام  حضرت  شهادت 
روايتي (٩٥ ق).

ورود كاروان اسيران كربال به كوفه (٦١ ق). 

تقويم مناسبت هاى  روز

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت يارانه سبب افزايش مداوم بدهى دولت به بانك مركزى شده و از ابتداى اجراى قانون هدفمندى يارانه ها 
به50 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اثر پنج برابرى بر حجم كل نقدينگى دارد. مصباحى مقدم در گفتگو با فارس اظهار كرد: دولت براى يارانه ها كار جدى 
نكرده است و الزم است براى اين مسئله  برنامه ريزى مشخص داشته باشد.وى گفت: من موافق نيستم يارانه افراد فقير قطع شود بلكه بايد افزايش هم پيدا كند.

بدهى 50 هزار ميليارد تومانى دولت به بانك مركزى بابت تنخواه هدفمندى يارانه ها

نفوذ تهران در ميان اعراب از دايره تنگ 
«نخبگان» فراتر رفته است

 
روزنامه العرب چاپ لندن نوشت: اين سخن پنهان نيست كه پول ايران 
در  ايران  منافع  و حامى  اى طرفدار  رسانه  كار  و  تاسيس ساز  موجب 
بسيارى از كشورهاى منطقه و جهان در چند سال اخير شده است.  نفوذ 
ايران در منطقه،  اخيرا از دايره تنگ نخبگان فراتر رفته و وارد مرحله 
انتشار عمومى شده است به طورى كه شاهد افزايش شمار شبكه هاى 
تلويزيونى طرفدار ايران در منطقه هستيم. اين روزنامه در ادامه مدعى شد: 
 ايران همچنين به اختالفات تاريخى بين كشورهاى عربى دامن مى زند 
و عرب ها را بر ضد عرب هاى خليج (فارس) بزرگنمايى مى كند تا به 
اين طريق كشورهاى عضو شوراى همكارى را از ساير كشورهاى عربى 
دور و وجهه آنها را مخدوش كند تا بتواند اين كشورها را منزوى و آنها را 

از همبستگى مردمى در ديگر كشورهاى عربى محروم كند.

وقِت نواختِن مارِش پيروزى بابت توافق است ، اما 
برخى تيم مذاكره كننده را خائن مى نامند 

در صحنه  متأسفانه  امروز  گفت:  اطالعات  وزير 
داخلى با مشكالتى رو به رو هستيم علوى ادامه 
چون  عملياتى  وقتى  كه  اينجاست  سوال  داد: 
مذاكرات هسته اى در دفاع مقدس اين ميزان از 
موفقيت را به دست مى آورد، آيا راديو و تلويزيون 
به خاطر پيروزى به دست آمده و زمين هاى آزاد شده مارش پيروزى 
مارش  عزيز  رزمندگان  از  اى  عده  شهادت  خاطر  به  يا  نواختند  مى 
افتاد؛  اتفاق  اين  هم  اى  هسته  مذاكرات  در  كردند؟  مى  پخش  عزا 
80 درصد از اهداف محقق شده است و وقت نواختن مارش پيروزى 
است، اما متأسفانه مى بينيم كه هيئت مذاكره كننده تبديل به خائن 

و ساده لوح مى شوند.

ايران رژه ، روسيه حكمرانى و اوباما تماشا مى كند

بوستون هرالد در گزارشى از وضعيت سوريه با عنوان «ايران در سوريه 
كند»  مى  تماشا  اوباما  اما  كند،  مى  حكمرانى  روسيه  رود؛  مى  رژه 
نوشت:حدس بزنيد چه كسى اخيرا وارد كرملين شد؟ بله! بشار اسد. 
او اين روزها به رفيق تازه ى والديمير پوتين تبديل شده است. اسد 
به روسيه احضار شد تا به دنيا بگويد كه مشكالت امروز خاورميانه در 

مسكو حل و فصل مى شود، نه در واشنگتن.

گفت:  بانك مركزى  پرداخت  نظام  هاى  اداره  مدير 
نهادهاى  ورود  و  پرداخت  حوزه  انحرافات  بدليل 
غيرمرتبط با موضوع پرداخت، ممكن است اطالعات 
مورد  و  ديگران  دسترس  در  بانكى  مشتريان  كارت 
سوء استفاده قرار گيرد.  به گزارش مهر، محمد بيگى 
از طريق  بانكدارى كه در حال حاضر  درباره خدمات 
 تلفن همراه در نظام هاى پرداخت كشور ارايه مى شود، 
و  شارژ  خريد  قبض،  پرداخت  خريد،  خدمات  گفت: 
مانده گيرى، اعالم گردش حساب (واريز يا برداشت) و 
ساير پيام هاى اطالع رسانى از طريق پيامك، خدماتى 
هستند كه در شبكه بانكى از طريق تلفن همراه ارائه 
مى شوند. البته براى برخى از اين خدمات بين بانكى 
محدوديت هايى وضع شده ولى خدمات پيش گفته به 

 صورت درون بانكى همچنان به مشتريان ارايه مى شود. 
توضيح ديگر اينكه از طريق دستگاه تلفن همراه و اتصال 
به اينترنت نيز خدمات پرداخت الكترونيك درون بانكى 
و بين بانكى انجام مى شود كه در رده اينترنت بانك 
قرار مي گيرد. وى افزود: به طور كلى مى توان خدمات 
بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و 
خدمات بانكى تقسيم كرد. محدوديت هايى كه اخيراً در 
اين حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است. 
از ورود شركت  اخيرا  اين سوال كه  به  پاسخ  وى در 
كدهاى  با  پيام  (ارسال   ussd موضوع  به  شاپرك 
 دستورى) و برقرارى محدوديت هايى براى شركت هاى 
ارايه خدمات پرداخت در اين زمينه صحبت مى شود، 
اين محدوديت ها كدامند و به چه دليل اعمال شدند؟ 

بيان كرد: تراكنش هاى خريد و مانده گيرى بين بانكى 
هاى  تراكنش  براى  و  شده  ممنوع   ussd بستر   در 
 2 سقف  طريق  اين  از  قبض  پرداخت  و  شارژ  خريد 
 ميليون ريالى وضع شده است و دليل اين محدوديت ها 
تامين امنيت پرداخت هاى بين بانكى موبايلى است. 
پيش  انحرافات  دليل  به  كرد:  تصريح  محمدبيگى 
آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان هاي 
غيرمرتبط با موضوع پرداخت، ممكن است اطالعات 
و  ديگران  دسترس  در  بانكى  نظام  مشتريان  كارت 
مورد سوءاستفاده قرار گيرد. ما تالش مى كنيم امكان 
هرگونه سوءاستفاده در فرآيند پرداخت هاى الكترونيك 
گيرد،  اى صورت  اگر سوءاستفاده  و  برسد  به حداقل 

خسارت مشترى حداقل باشد.

  احتمال لو رفتن اطالعات كارت هاى بانكى

 رئيس اتحاديه لوازم خانگى درباره كارت هاى 
خريد 10 ميليون تومانى در بسته سياستى 
دولت، گفت: نگرانى اين است كه به جاى 
فروشى  فاكتور  خانگى،  لوازم  بازار  رونق 
رونق گيرد. محمد طحان پور در گفتگو با 
فارس، در مورد تأثير ارائه تسهيالت براى 
از  خروج  بسته  در  كه  خانگى  لوازم  خريد 
به  بازار،  در  رونق  ايجاد  براى  ركود دولت 

آن اشاره شده، اظهار كرد: اين طرح خوب 
است، اما به  عنوان مسكنى موقت محسوب 
مقطعى  در  است  ممكن  كه  مى شود 
تغييراتى در بازار لوازم خانگى به وجود آورد. 
وى تصريح كرد: هم اكنون نيز كه مى گويند 
ركود بر بازار حاكم است، مردم نياز خود را از 
بازار تهيه مى كنند و مشكل اصلى آنجاست 
كه يك زمانى بيش از نياز مجوز تأسيس 

و  است  شده  صادر  خانگى  لوازم  كارخانه 
بيش  واردات  كنار  در  داخلى  توليد  اكنون 
از تقاضاست. وى در مورد ارائه تسهيالت 
بانكى براى خريد كاال و لوازم خانگى اظهار 
نگرانى كرد، تا دوباره مسئله فاكتورفروشى 
كه پيش از اين نيز در ارائه وام خريد كاال 
نهايت  در  و  شود  چندان  دو  داشت،  رواج 
تسهيالت به جيب توليد داخل و رونق در 

بازار نرود. طحان پور با تأكيد بر اينكه هنوز 
خارجى  برندهاى  برخى  كه  نيست  معلوم 
كه در داخل توليد مى شود، در سبد خريد 
قرار گيرند، افزود: اين دغدغه را داريم كه 
طبق فرموده مقام معظم رهبرى بايد توليد 
با كيفيت داخلى حمايت شود و آيا قرار است 
با ارائه اين تسهيالت، هر توليد بى كيفيتى 

در سبد ارائه تسهيالت قرار گيرد.

نگرانى از رواج فاكتورفروشى در واگذارى كارت هاى 10 ميليونى خريد لوازم خانگى

توسعه شهر بيرجند ، قرباني 
دودستگي در شوراي شهر بيرجند

* سردبير 
( ادامه از صفحه اول ) 

اين روزها وقتى روزنامه ها و سايت هاى خبرى را 
مطالعه مى كنى و يا كوچكترين گشتى در فضاى مجازى 
 مى زنى به موج گسترده اى از كنش و واكنش هايى 
اختالفات  آن  جذاب  سوژه  كه  خورى  برمى 
بيرجند  شهر  اسالمى  شوراى  در  داخلى 
تا  هنوز  اختالف  بدون  كه  شهرى   است. 
شاخص هاى توسعه  فاصله بسيار دارد و اينك در 

اين شاهراه اختالفات به ناكجا آباد مى رود! 
واقع  انتظار  رسانه  يك  از  مردم  شك  بدون 
تصميم  رسالتمان  راستاى  در  نيز  ما  دارند  نگارى 
به تهيه گزارشى از وضع موجود گرفتيم . مصاحبه 
 شوندگان را انتخاب و سواالت را مشخص كرديم . 
 البته نگارش گزارش ما با اندكى تفاوت اتفاق مى افتاد 
 كه به مذاق هيچكدام از طيف هاى شورا خوش نيامد ، 
عده اى صحبت نكردند و وعده ديدار و گفتگو به 
بعد موكول نمودند و عده اى هم حرف هايشان را 
پس گرفتند كه همه اينها باعث شد گزارش ما امروز 
سرمقاله روزنامه باشد . البته گزارشگر ما اين بار از 
پنجره بررسى وضع شورا فارغ از اين حواشى به اين 
موضوع پرداخته بود و نقطه كانونى اين نگارش را 
بر آن قرار داد كه اصال تا كنون چه اتفاقاتى افتاده 
است و احيانا با اين اوضاع اگر اين حاشيه هم مزيد 
بر علت باشد تك تك اعضاى شوراى شهر براى اين 
وضع پيش آمده چه پاسخى دارند و به نوعى طرح 
اين سوال كه آيا در اين كش مكش ها، به بزرگترين 
 چالش، يعنى پايمال شدن حق الناس توجه شده است؟
 چرا كه انرژى اى كه صرف مقابله بين اعضا مى شود 
شهر  توسعه  صرف  بايد  كه  است  توانى   همان 
مى شد و بدتر از آن آنكه اين افراد با حضور خود و 
دامن زدن به اين مسائل فرصت خدمتى را از سايرين 

سلب كرده اند . 
سواالت مردمى كه به دفتر روزنامه واصل شده بود كم 
 نبود و آنها انتظار پيگيرى آن را از رسانه داشتند اين سوال ها 
را اينگونه تنظيم كرديم كه شورا چه فعاليتى داشته و 
اهم برنامه هاى آن جز روزمرگى و انجام امور بديهى 
هاى  طرح  است؟  كرده  پيدا  سوق  سمتى  چه   به 
اند  گذاشته  يادگار  به  بيرجند  براى  كه   ماندگار 
چيست؟ افق شهر را چند ساله ديده اند و يا اصال 
قاين  چون  استان  شهرهاى  ديگر  در  كه  حالى   در 
چشم انداز بيست ساله دارند آيا شوراى شهر مركز استان 
يك افق 10 ساله تصويب كرده است؟ آيا عملكرد شورا 
با شهرهاى همتراز و يا حتى كوچكتر مقايسه شده 
 است ؟ آيا شهر از اساس در مسير توسعه قرار دارد ؟ 
اصال از كى خبرنگاران مزاحم شده اند ؟. آيا وجود 
آنها مغاير تصميمات جنجالى شوراست؟. ( ادامه در 

ستون مقابل )

( ادامه از همين صفحه )
و  شورا  خود  حتى  يا  ها  كميسيون  عملكرد  آيا 
شهردارى بررسى و نقد مى شود ؟ آيا اعضاى شورا 
توان كارشناسى خود را در خدمت به مردم به كار 
مى گيرند ؟ شفافيت عملكرد شورا كه اولين اصل 
 وجودى مديريت شهرى است چگونه نمودار مى شود؟ 
اصال آيا مردم بيرجند از تصميمات شورا با خبرند و 
مگر نه آن است كه شورا كوچكترين مصوبه اش 
را بايد اطالع رسانى كند و آيا اين اطالع رسانى ها 
در سايت شورا موجود است ؟ و هزار آياى ديگر كه 

در اين فرصت مجال پرداختن به آن نيست. 
براى  نكته اى  و  به مردم  قولى  با  را  اين سخن 
اعضاى محترم شورا به پايان مى برم. به قلم سوگند 
ياد مى كنيم كه تمامى اين رويدادها را در آستانه 
انتخابات بعدى شورا براى شهروندان بازنشر كنيم 
تا در اين گذر بصيرتمان به واسطه فراموشى آنچه 
 كه گذشت فدا ننمائيم. و اما سخنى با اعضاى شورا ؛ 
آنچه كه بر سر آن جدل مى كنيد فرصتى است كه از 
مردم به امانت گرفته ايد و يادتان باشد همانطور كه 
رهبر فرزانه مان در آستانه انتخاباتى كه شما در فرآيند 
 آن بر اين مسند تكيه زده ايد، فرمودند راى مردم 
حق الناس است و اين تنها به محافظت از فرآيند 
ضرورت  كه  چرا  شود  نمى  محدود   انتخابات 
حق الناس دانستن آن كار جدى و تمام وقت در زمانى 
است كه رداى عضويت شورا بر تن داريد و اين حق 
در اين موقعيت بيشتر احساس مى شود و يادمان نرود 
 رهبر معزز امسال را سال همدلى و همزبانى ناميده اند 
پس بايد با تمام توان به خدمت به مردم فكر كنيد 

و ال غير . 
كمى فعاالنه تر به وظايفتان توجه و اندكى بيشتر 
از حواشى بپرهيزيد. باور كنيد با رويكرد فعلى شهر و 
شهروندان قربانى مى شوند. الزم مى دانم در پايان 
يادآورى نماييم روزنامه آوا آمادگى دارد براى دفاع 
اعضاى شوراى شهر از عملكرد خويش فضاى الزم 
جهت درج پاسخ و يا بستر مناسب را براى برگزارى 

يك مناظره مطبوعاتى فراهم نمايد. 

 آگهى تغييرات شركت آتى نگران نقش كوير "سهامى خاص" به شماره ثبت 2591 و شناسه ملى
:10360042926 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/4/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- آقايان محمد رضا خزاعى به شماره ملى 0889041563 و امين محجوب به شماره ملى 2593842271 و خانم سميرا
.مختارى قديم به شماره ملى 1063933161 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند

 2- آقاى حسن محمدى بيژائم به شماره ملى 0652895549 به عنوان بازرس اصلى و خانم بتول احمدى سليمانى به شماره ملى
 6449660813 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى
 هاى شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ، انتخاب بازرس، انتخاب مديران انتخاب شده توسط

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

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

 آگهي تغييرات شركت تعاوني توليدي خوش دوز شرق بشرويه به شماره ثبت 1252 و شناسه ملي

:14004401449 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 94/5/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- اساسنامه جديد شركت با 52 ماده و 29 تبصره مورد تصويب قرار گرفت. با ثبت اين مستند تصميمات تصويب اساسنامه جديد انتخاب
.شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري فردوس

 آگهى تغييرات شركت تعاونى توليدى خوش دوز شرق بشرويه به شماره ثبت 1252 و شناسه ملى
:14004401449 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/5/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد

.1- با استعفاى آقاى سيد عباس برناسى به شماره ملى 0859839451 از مديرعاملى شركت موافقت گرديد
 2- آقاى سيد عباس برناسى به شماره ملى 0859839451 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم صديقه شيرزاده به شماره ملى 0859855678
 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم فاطمه دنيائى به شماره ملى 0850122252 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت باقيمانده
 خدمت هيئت مديره انتخاب گرديدند. 3- خانم صديقه شيرزاده به شماره ملى 0859855678 به سمت مديرعامل تعاونى براى باقيمانده
 خدمت هيئت مديره انتخاب گرديد. كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى از قبيل چك، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاى آقاى سيد
 عباس برناسى (رئيس هيئت مديره) و خانم صديقه شيرزاده (مديرعامل) و مهر تعاونى معتبر است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى خانم صديقه
 شيرزاده (مديرعامل) و مهر تعاونى معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده

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

اصالحيه فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى

 پيرو انتشار آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان

 جنوبى مورخ 94/7/21 بدينوسيله براى پروژه تخريب و بازسازى مجتمع حيات طيبه مهرشهر تاريخ تحويل

  اسناد حداكثر ساعت 13 مورخ 94/8/10 و تاريخ بازگشايى ساعت 8 صبح مورخ 94/8/11 اصالح مى شود

.ضمنا ساير مفاد فراخوان مذكور به قوت خويش باقى است

اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى

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

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 استاندارد ملى ايران به شماره 1-6303 تحت عنوان «مقررات ايمنى ساختار و نصب آسانسور-
 قسمت اول: آسانسورهاى برقى» كه بر مبناى مصوبات نود و هفتمين اجالس شوراى عالى

 استاندارد مورخ 1378/10/5 مشمول مقررات استاندارد اجبارى مى باشد در يكهزار و شصت و
 چهارمين اجالس كميته ملى مورخ 93/9/23 مورد تجديد نظر اول قرار گرفته كه مراتب براى

.اطالع عموم و توجه به الزامات قانونى آگهى مى گردد

:الزامات قانونى
 ارائه دهندگان خدمات مذكور تا تاريخ 94/5/1 (بر مبناى تاريخ صدور پروانه ساختمان) مهلت

 خواهند داشت تا نسبت به رعايت موارد تجديد نظر شده، اقدام الزم را به عمل آورند. كليه اشخاص
 حقيقى و حقوقى ذيربط مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر در مركز به سازمان ملى استاندارد

.ايران و در استان ها به ادارات كل استاندارد مراجعه نمايند

دفتر روابط عمومى و ارتباطات بين الملل
روابط عمومى اداره كل استاندارد خراسان جنوبى

اطالعيــه
سازمان ملى استاندارد

تعمير ات كليه لوازم گازسوز خانگى    
09158624439 - جانى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866



پيام شماثبت 22 وقف جديد با نيت عزادارى امام حسين (ع) در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 4 آبان 1394 * شماره 3352
سمت 3 به  بهدان  از  راه  كيلومتر  دو  سالم. 

كه  است  سال  سه  به  نزديك  محمودآباد 
شهرسازى  و  راه  اداره  از  باشد  مى  مسدود 
خواهشمنديم كه نسبت به اصالح و بازگشايى 
بازگشايى  تعلل در  يا حداقل دليل  آن اقدام كنند 

اين مسير را اعالم نمايند.
935...994

كه شب  از شهروندانى  بعضى  براى  متأسفم 
شام غريبان امام حسين(ع) آمده بودن پارك 
شهداى گمنام و شام غريبان رو با جشن تولد 
لطفًا  اميد  و  تدبير  بودند! مسئوالن  اشتباه گرفته 

براى سال ديگه تدبيرى بينديشيد.
930...622
ضمن عرض سالم و احترام محضر جناب آقاى دكتر 
براى قسمت  فكرى  مى شود  پيشنهاد  قائمى. 
بيرجند بشود  بيمارستان...  ترزيقات خواهران 
سؤال  زير  را  ايشان  هاى  مجاهدت  تمام   كه 
مى برد، شب تاسوعا مراجعه داشتيم، پشيمان شديم.
915...893
سالم آوا. جدا باز كردن در آپارتمان هاى ستاره كوير از 
داخل ميالن و حفظ امنيت بچه هاى ساكنين واحدها 
نياز به صدور حكم حكومتى داره؟حتماً بايد بچه تو 
 راه مدرسه و طى عرض بلوار زير چرخ هاى

ماشينى له بشه تا فكر چاره كنند؟
915…268

آوا، نگرانم حاال كه طرح اعالم دارايى مسئوالن 
اجرايى مى شود برخى مسئوالن و اعضاى شوراها 
امورات  به  باشند  نداشته  وقت  ديگر  استان  در  شهر 

برسند بس كه محاسبه دارايى شان سنگين است.
936 ... 520 
االن ساعت 17:10 دقيقه عصر تاسوعا درب ورودى 
چند  توسط  زيبا  صحنه  يك  شاهد  هم  باز  مصلى 
جوان عاشق اهل بيت هستيم. اين جوان ها با شور 
هاى  كفش  زدن  واكس  به  اقدام  خاصى  هيجان  و 
عزاداران امام حسين (ع) مى كنند خوش به حالتان 
كه اين جور عشق و محبت تان را به اهل بيت 

ابراز مى كنيد.
915...693

خواهش  عزيز  استانى  هم  آقايان  از   باسالم. 
عفاف  و  حجاب  روى  بيشتر  كمى  كنم  مى 
الاقل  باشند.  داشته  غيرت  شان  نواميس 
روزهاى عزادارى امام حسين (ع) نظارتى به اوضاع 
غيرت  باشند.  داشته  همسرشان  و  دختران  واحوال 

خيلى چيز خوبيه.
915...249
خيابان  تاسوعا  صبح  دقيقه   9:45 ساعت  االن 
منتظرى شاهد يك صحنه زيبا و قابل تحسين كه 
شده  خلق  پسر  و  دختر  از  اعم  نوجوان  چند  توسط 
هستيم اين نوجوانان در يك حركت فداكارانه با در 
دست داشتن نايلون هاى سبز به جمع آورى زباله ها 
با سيد شهدا  اجرتان  خيابان مشغولند.  پيادرو  از 
باعث  شما  حركت  اين  اميدواريم  عزيزان 
فرهنگ سازى شود كه خود مردم هم رعايت 
كنند و زباله ها رو چند قدم با خود حمل كرده 

و به سطل زباله بيندازند.
915...693
افسار  گرانى  شاهد  روز  هر  جمهور  رئيس  آقاى 
گسيخته در سطح بازار هستيم انتظار ما باز نشستگان 
اصالح  جهت  در  فكرى  كه  است  اين  كشورى 
باز  من  بفرماييد  آن  ترميم  و  حقوق  نابرابرى 
نشسته با30 سال خدمت و چند سرعائله يك ميليون 

تومان حقوق مى گيرم!
915...011
با سالم. لطفاً بلوار باالتر از بلوار شهداى نيروى انتظامى 
كه بين ديوار سپاه و درب ورودى يگان ويژه مى باشد 

و بلوار مهر سايت ادارى رو آسفالت كنيد.
915...343

گروه خبر- مديركل اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبى با بيان اينكه از ابتداى امسال تاكنون 58 وقف جديد در 
استان به ثبت رسيد، گفت: 22 وقف با نيت عزادارى براى امام حسين (ع) در ماه محرم و صفر در خراسان جنوبى به ثبت 
رسيد. حجت االسالم گرايلى با اشاره به وجود بيش از 8 هزار موقوفه و 20 هزار رقبه در استان اظهار كرد: ارزش وقف هاى 

جديد از ابتداى سال با  نيت عزادارى براى امام حسين(ع) ، 294 ميليون تومان  است.

* نسرين كارى

هاى دسته  ياد  همه  آيد  مى  ميان  به  كه  محرم   نام 
هيئت  شلوغى  و  اسپند  بوى  و  افتند  مى  زنى  سينه 
هايى كه مى آيند توى خيابان و تا شام غريبان عزاى 
امام حسين (ع) و اهل بيتش را برگزار مى كنند نذرى 
مى دهند و... ولى با اين همه احساس و ثواب، بعضى 
كارهاى گروهى از همشهريان خارج از عرف و اخالق 
اسالمى و ايرانى است. معضل فرهنگى كه همه ساله 
و  تكرار مى شود  عاشوراى حسينى  و  تاسوعا  ايام  در 
هستيم،  شاهد  همه  را  دارد  توجه  آن  به  كسى  كمتر 
هم  آن  همشهريان  توجهى  بى  از  نازيبايى  تصاوير 
نمايش  به  همگان  چشم  جلوى  عزادار،  كسّوت  در 
آن  ريختن  و  ها  زباله  از  عظيمى  حجم  گذارد.  مى 
ايرانى  شأن  از  دور  به  هايى  عمومى صحنه  معابر  در 
پاكيزگى  بر  كه  تأكيدى  همه  آن  با  و  است  مسلمان 
در اسالم شده، هيچ توجيهى ندارد پس از استفاده از 
بار  يك  ظروف  هزار  ها  ده  متأسفانه  نذرى  غذاهاى 
مصرف آن در گوشه خيابان رها مى شود. حاال زمان 
صورت  در  شهروندان  از  يك  هر  كه  نرسيده  فرا  آن 
اين  دهند؛  تذكر  خاطيان  به  قبيح  عمل  اين  مشاهده 
خود شكلى از امر به معروف و نهى از منكر است چرا 
نيست  سيدالشهدا  عزادار  و  جامعه حسينى  برازنده  كه 
عزادارى  از  پس  هم  آن  اى  زننده  تصاوير  چنين  كه 

در آن ديده شود.

آنچه دوربين گزارشگر ثبت كرد!

عكاس  اما  است  ديدنى  بكشد  تصوير  به  دوربين  آنچه 
نتوانست رنج حاصل از كار مضاعف بر رفتگران زحمتكش 
شهردارى را نمايش دهد، رفتگري از مشاغل شريف و 
البته سخت و زيان آور است، شايد دوربينى هنوز در دنيا 
اختراع نشده باشد كه بتواند مشكالت و سختى هاى اين 
شغل را نشان دهد. از مشكالت كارگران با پيمانكار تا 
زباله هاى بسيار زياد! به هرشكل اين خود مثنوى هفتاد 
را در خيابان رها  زباله اى   من است هر شهروندى كه 
را در گرما و  مى كند خوب است كه زحمات رفتگران 

سرما براى جمع آورى آن تجسم كند. 
ها  هيئت  از  يكى  در  بيرجندى  همشهرى  عبدى  رضا 
هاى  ايستگاه  كنار  در  بايد  شهردارى  كند:  مى  عنوان 
صلواتى و نذرى و در محل عبور عزاداران حسينى براى 
و چند سطل  انديشيد  تدبيرى مى  ها  زباله  آورى  جمع 

زباله و ايستگاه سيار زباله ايجاد مى كرد.

شهردارى با اطالع رسانى مناسب 
فرهنگ جمع آورى زباله را ترويج دهد

عبدى مى افزايد: شهردارى مى تواند از طريق شوراى 
آورى  جمع  براى  افرادى  مذهبى  هاى  هيئت  و  ادارى 
رسانى  اطالع  و  فرهنگى  كار  با  و  كند  تعين  ها  زباله 
مناسب فرهنگ جمع آورى زباله را در بين مردم ترويج 
دهد، به نظر مى رسد در نوع نگاه و طراحى برنامه هاى 
درحد  سطحى  كارهاى  به  فقط  شهردارى  در  فرهنگى 

رفع مسئوليت بسنده مى شود.

آموزش احترام به محيط زيست
 از مهد كودك ها آغاز شود

نگار محمدى، فعال محيط زيست با بيان اينكه در گذشته 
افزايد:  بودند مى  ارزش قائل  براي طبيعت  بيشتر   مردم 
تقويت  دوستي  طبيعت  فرهنگ  تنها  نه  االن  متأسفانه 
قرار  بي توجهي  مورد  گذشته  از  بيشتر  بلكه  نمي شود 
مي گيرد. وي با تأكيد بر اينكه آموزش احترام به طبيعت 
بايد از مهدكودك ها آغاز شود، مي افزايد: دولت مي تواند 
نقش اساسي در زمينه آموزش داشته باشد ولي متأسفانه 
هم دولت و هم خود مردم در اين زمينه كوتاهي مي كنند، 
اين زمينه  نيز نقش كمرنگي در  تشكل هاي مردم نهاد 

دارند و چندان مؤثر عمل نمي كنند.
وى ادامه مى دهد:  شهردارى ها به اندازه كافى سطل 
زباله بگذارند و هر ساعت آنها را خالى كنند، دوم اينكه 
خود مردم هم رعايت كنند ضمنًا اين فقط مربوط به ايام 
هاى مناسبت  و  روزهاى  در  و  نباشد  عاشورا  و   تاسوعا 
ديگر هم مردم رعايت نمى كنند و ظرف كيك و آبميوه 

سازى  فرهنگ  بايد  كنند.  مى  رها  ها  خيابان  در  را 
بيشترى صورت گيرد.

اين منظره ها سنخيتى با فرهنگ حسينى ندارد

شب  پارسال  من  كند:  مى  بيان  دانشجو  نجاتى،  بهناز 
امام  مسجد  به  بودم،  بيرجند  بار  اولين  براى  تاسوعا 
از  ما  نظرم  به  بود  بار  تأسف  واقعًا  رفتيم،  (ع)  حسين 
رد  ها  دسته  رديف وسط  در  دور شديم.  عزادارى   اصل 
مى شدند. اما دو طرف اين دسته افرادى كه آنجا ايستاده 

ديدن  براى  نه؛  كه  عزادارى  براى  حتى  نظرم  به  بودم 
همان دسته هاى عبورى هم نيامده بودند. 

دنبال نذرى بودند و بعد هم زباله ها را همان جايى كه 
مى خوردند مى ريختند. تصميم گرفتم در عزادارى روستا 
شركت كنم چون خيلى حس بهترى داشتم. بدتر اينكه 
در همان شب همانجا نذرى مى دادند جمعيت به سمت 
ايستگاه هجوم برد، ده دقيقه بعد روى زمين ديدنى بود، 
چرا كه پر شده بود از ظروف يكبار مصرفى كه محتوايش 
مصرف شده بود به نظرم اين منظره در آن فضاى معنوى 
هيچ سنخيتى با فرهنگ چند هزار ساله ايرانى و اسالمى 

و ادعاى پيروى از امام حسينى (ع) ندارد. 

با آلوده سازى محيط زيست 
به خود و آيندگانمان آسيب مى زنيم

ابوالفضل عليزاده مسئول گروه رفتگران طبيعت خراسان 
جنوبى عنوان مى كند: تاكنون ظهر عاشورا بيرجند نبودم 
اما پارسال اقامه نماز ظهر عاشورا در بهشت متقين انجام 

شد. يادمان باشد مثل گذشتگانمان عاشورا را عاشورايى 
اين مراسم طورى  برگزارى  نحوه  و  رفتار  برگزار كنيم. 
باعث  خودمان  اينكه  نه  داريم  نگه  اش  زنده  كه  باشد 
فراموشى اصلش بشويم و از هدف قيام عاشورا دور بشويم 
هر چند كه به هر حال اصل اين واقعه هيچ وقت از بين 
رفتنى نيست. وى خاطر نشان مى كند: ليوان پالستيكى 
كه در نذرى ها استفاده مى شود هم سرطان زاست و 
در طبيعت هم تجزيه نمى شود، ليوان هاى كاغذى هم 
باعث قطع و قلع و قمع درخت ها مى شود پس محيط 
 زيست را آلوده مى كنيم و به خودمان و آيندگانمان آسيب 

ابتدا  فعلى  وضع  در  متأسفانه  كرد:  بيان  وى  زنيم.  مى 
 طبيعت آلوده و زباله ها در فضاهاى شهرى و محيط هاى
طبيعى ريخته و رها مى شود و در مرحله بعد با صرف 
اين  آورى  جمع  به  نسبت  باال  هزينه  و  انرژى  زمان، 
پسماندها اقدام مى شود در حالى كه بايد با اولويت قرار 

دادن پيشگيرى در اين  حوزه ها سرمايه گذارى كرد.

ريختن زباله و كثيف كردن خيابان ها 
تضييع حق الناس است

يك كارشناس حوزه اجتماعى ضمن تسليت ايام شهادت 
و  مجالس  در  گويد:  مى  (ع)  حسين  امام  سوگوارى  و 
محافل عزادارى به عشق امام حسين (ع) با استفاده از 
ظروف يكبار مصرف  نذرى پخش مى شود و در ادامه اين 
 ظروف به عنوان زباله در سطح خيابان ها رها مى شود
ريختن  اما  است  مستحب  دادن  نذر  اصل  كه  حالى  در 
معابر  و  ها  كوچه  ها،  خيابان  كردن كف  كثيف  و  زباله 

شهرى تضيع حق الناس است. 

رضايى ادامه داد: در زمان توزيع نذرى بعضاً شاهد ترافيك 
شود مى  باعث  كه  هستيم  شهر  در  خودروها   سنگين 
افراد به موقع بر سر قرارهاى خود حاضر نشوند و متحمل 
خسارات و ضر و زيان هايى شوند كه اين از نظر شرعى و 
مذهبى قابل قبول نيست و در اين زمينه ها بايد فرهنگ 
سازى شود. وى بيان كرد: تالش ها و زحمات تمام افرادى 
كه در قالب تشكل هاى مردمى و غير دولتى در حوزه ترويج 
فرهنگ حفاظت از محيط زيست، بهداشت و سالمت در 
 ايام محرم و صفر فعاليت مى كنند و با تعامل و ارتباط با 
هيئت هاى مذهبى و ايستگاه هاى صلواتى به كار فرهنگ 

 سازى مشغول هستند قابل قدردانى است و مديران دستگاه ها
بايد به دغدغه اين نهادها و مؤسسات مردمى توجه كنند و 

در اين زمينه ها قدم هايى اساسى بردارند.

بيش از 1800 آيه و روايات درباره نظافت

بيان  با  ها  از هيئت  يكى  روحانى  آبادى  عباس  حسين 
اينكه كشور ما، يك كشور اسالمى است و در آموزه هاى 
دينى ما نمونه هاى فراوان از توصيه در جهت حفظ و 
گسترش محيط زيست وجود دارد، مى افزايد: آيات قرآن 
احاديث ائمه و آموزه هاى فقهى ما پر است از سفارش و 
توصيه ها براى حفظ محيط زيست، اما متأسفانه گاهى 
به  توجه  بدون  را مشاهده مى كنيم، كه  افرادى  اوقات 
حقوق ساير شهروندان، مبادرت به ريختن زباله در معابر 
كارگران  زحمات  به  يكسو  از  كنند،  مى  ها  خيابان  و 
و  روان  بهداشت  ديگر  ازسوى  و  افزايند  مى  شهردارى 
 جسم شهروندان را تهديد مى نمايند، اين رفتار گوشه اى

مى  عنوان  وى  است.  كننده  ناراحت  هاى  صحنه  از 
كند: بهداشت و پاكيزگي در فرهنگ اسالمي از اهميت 
رعايت   تنها  نه   پاكيزگي   اين   و  بوده  برخوردار  ويژه اي 
تمام   بلكه   فردي   آلودگي   از  دوري   و  نكات  بهداشتي  
زيست   محيط   آلودگي هاي   و  انساني   زندگي   جنبه هاي  
مسايل  اهم  از  نظافت  موضوع  مي شود،  شامل   نيز  را 
اسالمى است. وى خاطر نشان مى كند:  بيش از 1800 
آيه و روايت درباره آن وارد شده است؛ چرا كه نظافت از 
اركان زندگى انسان است و حيات و لذت بردن از حيات، 
و  بازار  و  كوچه  و  خانه  در  نظافت  دارد.  آن  به  بستگى 

خيابان و اداره و مغازه ضرورى و اجتناب ناپذير است.

عزادارى جايش را با بى انضباطى 
و چشم و همچشمى عوض كرده است

مي گويد:  است،  زباله  جمع آوري  مسئول  كه  پيرمردي 
اينجا  تاسوعا  و  روز عاشورا  از  بعد  است كه  هفت سال 
سال  به  سال  و  مي كنم  جمع آوري  را  زباله ها  و  مي آيم 
ادامه  اين كارگر خدماتي شهرداري  وضع بدتر مي شود. 
مي دهد: از عصر تاسوعا تا شب عاشورا اين كار در شهر 
ادامه دارد و متأسفانه عزادارى جايش را با بى انضباطى 
و چشم و همچشمى عوض كرده است. او ملتمسانه از 
خودتان  خانه  مثل  هم  را  شهر  مي كند:  خواهش  مردم 
بدانيد و زباله ها را اين طور بي مالحظه همه جا رها نكنيد.
داخل  اينكه  از  بيشتر  زباله  ها  مي گويد:  ديگري  كارگر 
اين طور  شده اند.  ريخته  زمين  روي  باشند،  زباله  سطل 
از بي توجهي مردم دارد و  كه به نظر مي رسد دل پري 
ادامه مى دهد: به مردم كيسه پالستيكي مي دهيم، با اين 
حال باز هم زباله ها را روي زمين مي ريزند. وي مي گويد: 
فرهنگ مردم به نسبت گذشته بهتر شده است ولي هنوز 

مشكل زيادي در اين باره داريم. 
تابلوى «ورود به فضاي سبز ممنوع»  مردم هنوز زير 
آشغال  كنار سطل هاي  را  زباله  هنوز  و  اتراق مي كنند 
مي اندازند. وى افزود: برخى از همشهريان در پاسخ به 
 درخواست بنده براى نريختن زباله در معابر و خيابان ها

كه  گيرى  نمى  حقوق  تو  «مگر  گويند:   مى 
آشغال ها را جمع كنى ...»

تصاويرى كه شايسته شهرمان نيست ...
خيابان ها و پياده روهاى پر از ظروف نذرى پس از عزادارى تاسوعا و عاشورا ! 

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ  

مبـل شاهيـن 

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

با چك معتبر بدون سود 
طرف قرارداد  فرهنگيان
و شركت كويرتاير 

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

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

09153636648 - فنودى

تشكر و قدردانى

بدين وسيله از جناب

 حجت االسالم والمسلمين حاج محسن مومنى مقدم 

معاون محترم فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى

 به جهت حضور در مراسم عزادارى دهه اول محرم و ظهر عاشورا و ايراد سخنرانى 
در محل مسجد امامزادگان سيد مراد و سيد باقر روستاى گيوك سپاسگزارى مى نماييم.

هيئت امناى امامزادگان ، هيئت هاى مذهبى روستاى گيوك سفلى و عليا و كانون فرهنگى مسجد امامزادگان

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

 آدرس كارگاه: جنب پمپ بنزين
معصوميه    09153612208

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
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در قسمت جديد دندان طال چهره و گريم جديدي از حامد بهداد در نقش بلبل رونمايي مي شود. بلبل به دليل اعتياد شديد به آخر خط 
رسيده است و کارتن خواب مي شود. از طرف ديگر طلوع با عنايت سرخوش و گروهش تئاتر خياباني اجرا مي کنند. در يکي از اين 
نمايش ها بلبل زنجيري که تنها يادگار نير است را بين پول هاي مردمي مي اندازد که براي ديدن نمايش آمده اند.

حامد بهداد در لباس يك كارتن خواب ظاهر مى شود مقاله 

4
* نسرين كارى

به مبتال  افراد  از  كثيرى  تعداد  با  امروزى   جامعه 
مالى  هاى  هزينه  كه  است  مواجه  مزمن  هاى  بيمارى 
آنها  بيمارى  عوارض  از  ناشى  روانى  مخرب  تاثيرات  و 
شكن كمر  گاهى  و  سنگين  بسيار  جامعه  و  خانواده   بر 
مى باشد. اين بيماران نيازمند محلى امن براى نگهدارى و 
درمان مى باشند. و مركز توانبخشى بيماران روانى مزمن 
مهديس بيرجند تنها مركز روانى بانوان در  استان است. 
مركز مهديس در انتهاى خيابان مدرس 24 قرار دارد. در 
ابتداى ورود به اين موسسه با تعداد از بيماران مواجه شديم 
كه بسيارى از آنان براى استقبال مان به در ورودى آمدند 
آنها با ما بسيار با محبت برخورد مى كنند.  پس از آشنايى 
وضعيت  و  امكانات  مورد  در  كمى  مختلف،  قسمتهاى  با 
كه   اينجاست  كنيم.  مى  صحبت  آنجا  پرسنل  با  بيماران 
دارى  نگه  مركز  اين  در  كه  بيمارانى  شديم،  مى   متوجه 
بيمارى  كه  هستند  روانى  بيماران  از  دسته  آن  شوند  مى 
آنها  از  نگهدارى  به  قادر  خانواده  يا  و  شده  مزمن  شان 
نيستند. بيماران درگروه هاى مختلف سنى در اين  مركز 
بيماران  دارد  كه  كارگاهى وجود  آن  در  و  دارند.  اقامت  
بافى، گليم  دوز،  و  دوخت  يادگيرى  به  مشغول  آن   در 

 فرش بافى، حوله و آموزش هاى ديگر هستند.

مركز درمان و توانبخشى مهديس
 در سال 86 فعاليتش را شروع كرد

مريم دهقان مقدم مؤسس و مدير مسئول مركز مهديس 
روانى  بيماران  توانبخشى  و  درمان  مركز  كند:  عنوان مى 
مزمن «مهديس» با نظارت و حمايت بهزيستى در شهريور 

سال 1386 فعاليت خود را آغاز نمود. 
اين  بود.  بيمار  نفر پرسنل و 9  با 10  به كار مركز  شروع 
مركز  قريب يكسال با همين تعداد  به كار خود ادامه داد، 
خوب   عملكرد  و   رسانى صحيح  اطالع  با  رفته  رفته  اما 
و پيشرفت چشمگير بيماران از وضعيت فعلى به بهبودى 
به 45   اين مركز  تعداد پذيرفته شدگان در  اكنون   نسبى 
بيمار هر  كه  است  ذكر  به  الزم  است.  يافته  افزايش   نفر 

از 6 ماه تا يكسال كار توابخشى مى برد.
اعصاب  مزمن  بيماران  به   اينكه  بيان  با  مقدم   دهقان 
افزايد:  مى  شود،  مى  ارائه  روزى  شبانه  خدمات  روان  و 
مركز در مقاطع مختلف روانپزشكى، پرستارى، روانشناسى 
بيماران  هنرى  و  اى  حرفه  درمانى،  كار  آموزشى،  بالينى، 
سوق  اجتماعى  و  فردى  روانى،  استقالل  سمت  به  را 
داده و با هدف بازگشت به خانواده و بهبود تا حد امكان 
با  بيماران  دارويى  درمان  داد:  ادامه  وى  كند.  مى  تالش 
صورت شيفت   3 در  پرستار   5 و  روانپزشك   پزشك، 

مجرب،  روانشناس  با  درمانى  روان  همچنين  گيرد.  مى 
صورت درمانگر  كار  و  آموز  حرفه  و  اجتماعى   مددكار 
مى گيرد و 6 نفر مراقب و آشپز در خدمت مركز هستند. 
پرسنل  نفر   20 مركز   اين  در   1394 سال  در  اكنون 
از همكارى  مشغول به كار هستند.دهقان مقدم همچنين 
و تالش همكاران بهزيستى استان آقاى رحيمى معاونت 

توانبخشى، خانم شبان كارشناس توانبخشى،  آقاى شرفى 
رييس بهزيستى شهرستان،  آقاى فرازى معاون توانبخشى 

و كارشناسان مربوطه تشكر  و قدردانى كرد.

4 نفر از مددجويان بعد از معالجات 
ترخيص شده و به خانواده برگشتند

با  زهرا جان نثار مقدم مسئول امور ادارى مركز مهديس 
اشاره به مشكالت و شرايط خاص مراقبت از بيماران اعصاب 
و روان، تصريح مى كند: روندكار مركز شامل چند مرحله 
است: كه شامل ويزيت بيماران، حل مشكالت روانپزشكى 
بيماران، ثبت سير پيشرفت درمان حفظ  ارتقاى سالمت 
بيماران، كنترل و ارزيابى سالمت بيماران، نظارت بر نحوه 
مصرف صحيح داروها به ويژه عوارض دارويى، مى شود. 
وى با ابراز خرسندى از آن كه  4 نفراز مددجويان هم بعد 
اند.  برگشته  خانواده  و  جامعه  به  و  ترخيص  معالجات   از 
اى  برنامه  روان  هفته سالمت  در  كند:   نشان مى  خاطر 
از  يكى  كه  گرفتيم   نظر  در  مددجويان  براى  اى  ويژه 
و حسين  امام  عزادارى  و  مداحى  مراسم  ها  برنامه   اين 

پخت شله زرد نذرى براى مددجويان و همسايه ها همراه با  
 مداحى بود كه بسيار مورد استقبال مددجويان قرار گرفت

و حال و هواى خاصى براى آنها داشت.

مهمترين مشكل حمايت
 كم خانواده ها از مركز است

كند:   مى  مركزعنوان  فنى  مسئول  پور  عباس  پوران 
مهمترين مشكل ما همكارى كم خانواده ها است كه درباره 
مراقبت از بيماران  و روند سالمت آنها همكارى مناسبى 
را  داروهايش  اگر مريضى در دوران مرخصى  ندارند مثال 
نخورد با او همراهى مى كنند! و بعد بازگشت به مركز ما 

بايد دوباره از نو شروع كنيم. 
بيماران  اين  با  كند:  مى  درخواست   ها   خانواده  از  وى 
براى  مركز  كه  جلساتى  در  و  باشند  داشته  مناسب  رفتار 
كنند. وى مى  آنها مى گذارد شركت  و  ما  بين  همكارى 
افزايد: آقاى رحيمى معاونت توانبخشى بهزيستى استان  از 

مركز ديدارى داشت كه بازخورد خوبى داشت 
همچنين از پزشكان حامى مركز آقاى دكتر مودى، خانم 
دكتر آيتى روانپزشك و آقاى دكتر جامى پزشك عمومى 

ياد و تشكر كرد. 

داروهاى بيماران روانى بسيار هزينه بر 
است دانشگاه علوم پزشكى حمايت كند

عباس پور ادامه  مى دهد: داروهاى بيماران روانى بسيار 
پزشكى درخصوص   علوم  دانشگاه  اگر  و  است   بر  هزينه 
روانپزشك ها و داروها ما را حمايت كنند مشكل بزرگى 
مركز  اينكه  بيان  با  وى  شد.  خواهد  برداشته  راه  سر  از 
 مهديس تنها مركز اعصاب و روان بانوان استان است مژده 
 مى دهد:  مجوز مركز اعصاب و روان آقايان گرفته شده 

و بزودى اين مركز هم افتتاح خواهد شد..

مركز توانبخشى مهديس اولين  و تنها مركز اعصاب و روان بانوان استان
سينمايى

«جنگ ستارگان» اكران نشده
 ركورد فروش را مى زند؟

به گزارش سينماپرس، با پيش فروش بليط هاى فيلم 
هواداران  خيزد»  مى  پا  به  ارتش  ستارگان:  «جنگ 
مناسبشان  زمان  براى  دنيا  سراسر  در  مجموعه   اين 
بليط هاى خود را رزرو كردند. استقبال از اين حركت 
به حدى باال بود كه در 24 ساعت ابتدايى بسيارى از 
كشورها ركورد شكنى كردند. نروژ، بريتانيا و آمريكا 
مردم  استقبال  كه  بودند  كشورهايى  ترين  مهم  جزو 
هاى  ركورد  شد  باعث  جديد  ستارگان»  «جنگ  از 
قبلى فروششان شكسته شود و حاال در اين كشورها 

تاريخ  فروش»  پيش  ترين  «پرفروش  فيلم   اين 
در 24 ساعت ابتدايى را به خودش اختصاص داده.

بين  شود.  نمى  ختم  جا  همين  به  استقبال  اين  اما 
نفر  ميليون   16 آمريكايى  فوتبال  بازى  نيمه  دو 
يكى   ،ESPN شبكه  از  را  فيلم  اين  پايانى  تريلر 
ديدند  ديزنى  بزرگ  كمپانى  مجموعه  زير  هزاران  از 
پس  ساعت   24 طى  هم  ديگر  نفر  ميليون   112 و 
به  مجازى  صفحات  روى  تريلر  اين  گرفتن  قرار  از 
صورت آنالين از آن ديدن كرده اند كه آمار عجيب 
را  تريلر  اين  از  بازديد  ميليون   128 العاده  فوق  و 
كمپانى  شد  باعث  ها  اين  همه  رساند.  مى  ثبت  به 
هواداران  همه  از  اى  بيانيه  انتشار  فيلم طى   لوكاس 

«جنگ ستارگان» تشكر كند.
كمتر از 55 روز تا اكران «جنگ ستارگان: ارتش به 
پا مى خيزد» باقى مانده و خيلى ها منتظر شكستن 

ركوردهاى تاريخ سينما در فروش هستند. 
شايد اكران اين فيلم حتى كفته ترازوى فروش سال 
را به سمت ديزنى متمايل كند. فعال كمپانى   2015
 ،«7 خشن  و  «سريع  مثل  هايى  فيلم  با  يونيورسال 
«دنياى ژوراسيك» و «مينيون ها» پر فروش ترين 
محصوالت سال را توليد كرده و عنوان سودآورترين 
اختصاص خودش  به  را   2015 سال  در   كمپانى 

داده است.

استرس در كار

حاد  بسيار  مسايل  از  عصبى  فشار  يا  استرس  پديده 
كنونى سازمانها مى باشد كه سالمت جسمى و روانى 
نيروى كار را به خطر انداخته و هزينه سنگينى را به 
سازمانها وارد ساخته است، گروهى از صاحب نظران 
رفتار سازمانى، استرس ناشى از شغل را بيمارى شايع 
قرن نامگذارى كرده اند كه در آن انسان بيش از هر 
زمان ديگر در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و 
مسايل و مشكالت زيادى از هر سو او را احاطه كرده 
است: اين عوامل استرس زا به طور حتم با پيچيدگى 
روزافزون سازمانها و گسترش تكنيكها؛ ابزارها و ديگر 
صحيح  ريزى  برنامه  عدم  صورت  در  سازمان،  ابعاد 

دقيق افزايش مى يابد.
استرس شغلى، يك بيمارى مزمن است كه در نتيجه 
شرايط سخت كارى به وجود آمده و بر روى عملكرد 
فردى و سالمت جسمى و ذهنى فرد تاثير مى گذارد. 
دليل اصلى تعداد بسيار زيادى از مشكالت روحى و 
روانى، به طور مستقيم از استرس هاى شغلى نشات 
برخى  در  كار،  محيط  در  موجود  استرس  گيرد.  مى 
موارد، حتى مى تواند ناتواناييهايى را نيز در فرد ايجاد 
كند. در موارد حاد، روانپزشك براى يافتن شيوه درمانى 
را  شغلى  استرس  درجه  و  دليل  بايست  مى  مناسب، 
ارزيابى نمايد.در مراحل اوليه، استرس شغلى مى تواند 
بدن را در وضعيت اضطرارى قرار داده و موجب شود 
تا بهره ورى كارى فرد، افزايش پيدا كند. شخص در 
اين زمان همواره به خود تاكيد مى كند كه: من بايد 
كارهايم را بهتر انجام دهم؛ اما اگر اين شرايط ناديده 
گرفته شده و مورد بررسى قرار نگيرد، بدن همچنان 
بازده  نتيجه  ماند و در  باقى مى  در حالت اضطرارى 
 كارى به طور خودكار كاهش پيدا كرده و سالمت فرد

به خطر مى افتد.
عوامل به وجود آورنده استرس شغلى

1- حمايت نكردن مسئوالن از كاركنان
2- ارزشيابى هاى ناعادالنه

3- عدم امنيت شغلى و عدم امكان ارتقاء و پيشرفت
4- وجود همكاران ناخوشايند

5- حجم زياد كارها يا بيش از اندازه كم بودن كارها
6- ساعات كارى نامعلوم و مشكالت خانوادگى و عدم 

استراحت به موقع كاركنان
7- تقاضاهاى زياد ارباب رجوع

گرفتن  ناديده  و  كاركنان  بين  غيرمعمول  8-رقابت 
خواسته هاى آنان

9- بى توجهى به شكايات كاركنان
10- فشار بيش از حد ناشى از غيرواقعى بودن مهلت 

انجام كارها
11- نداشتن مهارت كافى در نحوه انجام كار

12- شرايط فيزيكى نامطلوب محيط كار
13- حضور نيافتن به موقع در محل كار

بهروز كاظمى روانشناس بالينى

قابل توجه بازنشستگان و مستمرى بگيران محترم تأمين اجتماعى 
 به اطالع مى رساند: با عنايت به اجرايى شدن پرداخت متمركز حقوق 

مستمرى بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى

بازنشستگانى كه از پنجم لغايت نوزدهم هر ماه مستمرى خود را از بانك رفاه دريافت مى كنند ، حقوق آنان سه 
روز بعد از موعد قبلى به حساب آنان واريز  خواهد شد و اين روند تا پايان اسفند ماه سال جارى ادامه مى يابد. 
 به عنوان مثال اگر زمان واريز حقوق مستمرى بگير تاكنون روز پنجم هرماه بوده از آبان ماه تغييرات ذيل 

در نحوه پرداخت حقوق ايشان ايجاد خواهد شد .
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شيوه برخورد باسخنان ناروا

شد،  خارج  منزل  از  السالم  عليه  سجاد  امام  روزى 
مردى به او برخورد كرد و حضرت را مورد بدگوئى 
قرار داد. غالمان و اطرافيان امام عليه السالم بسوى 

او رفتند تا وى را تنبيه كنند. امام عليه السالم فرمود: 
او را رها كنيد آنگاه در برابر آن مرد جسور قرار گرفت 
پوشانده  را  آنها  خداوند  كه  من  هاى  عيب  گفت:  و 
است بيشتر از آن است كه تو از آنها آگاه نشده اى. 

آيا نيازى دارى كه آن را بر آورده سازم ؟
امام عليه السالم  مرد جسور خجالت زده شد. آنگاه 
عبائى كه بر دوش او انداخت و دستور داد هزار درهم 
به او دادند. پس از اين واقعه آن مرد همواره به امام 
از  تو  كه  دهم  مى  شهادت  گفت:  مى  السالم  عليه 

اوالد پيامبران هستى.

اگر ندانيم چگونه به مادر زمين
 احترام گذاريم، نخواهيم دانست
 چگونه به خود احترام گذاريم.

 انسانهاي سطحي به شانس
 اعتقاد دارند. انسان هاي قدرتمند 

به علت و معلول معتقدند.

چه شكوهي دارد اين جهان در چشم
 كسي كه با دلي آرزومند زير آسمان 
پر جبروت و درخشان به پيش مي رود

از سعادت مرد آن است كه در شهر خود كسب و تجارت 
نمايد و شريكان و مشتريانش افرادي صالح و نيكوكار 
باشند، و نيز داراي فرزنداني باشد كه كمك حال او باشند.

حضرت زين العابدين (ع) در دو سال پاياني دوران حکومت 
جّدشان، حضرت علي عليه السالم به دنيا آمدند. و همچنين 
مجتبي حضرت  عمويش  امامت  از  سال  ده  حدود   در 

عليه السالم و ده سال هم از دوران امامت پدر بزرگوارشان، 
را درک کردند که اين امر سبب شد سه امام راستين به 
پرورش و تربيت او همت گمارند و دنيايي از فضايل اخالقي 
و قداست ها بپرورانند و اين موقعيتي بود که براي کم تر 

پيشوايي واقع مي شد.
زينت پرستندگان

امام سجاد عليه السالم در امر عبادت و مناجات با حضرت 
حق از همگان پيشي گرفته بود، چندان که مورد سوال و 

حتي اعتراض خاندان و ياران خويش قرار مي گرفت.
امام عليه السالم در هنگام اداي فريضه نماز، چنان خوف 
اعضاي  تمام  فرا مي گرفت که  را  خدا سراسر وجودش 
 بدنش مي لرزيد و چون وارد نماز مي شد چنان خشک و
بي حرکت مي ايستاد که جز آنچه باد از لباسشان تکان 
مي داد ديگر حرکتي از او مشاهده نمي شد. امام باقر عليه 
السالم عبادت پدرش را چنين توصيف مي کنند: «پدرم 
در نماز قيامي داشتند چون قيام بنده اي ذليل در پيشگاه 
سلطاني با شکوه و با هيبت، و نماز او چنان مي نمود که نماز 

وداع است و گويي براي هميشه خداحافظي مي کند».
صدقات پنهاني

بسياري از خانواده هاي محروم و نيازمند مدينه، شبانگاه 
از لطف و بخشش مردي ناشناس بهره مند مي شدند که 

هرگز او را نشناختند مگر زماني که امام  در گذشت. پس 
از آن بود که آن مرد ناشناس ديگر به سراغ آنان نيامد و 
دانستند آن امدادگر ناشناس، حضرت زين العابدين عليه 
السالم است. ُزَهري يکي از معاصران امام عليه السالم

 

عليه  الحسين  بن  باراني، علي  و  گويد: «شبي سرد  مي 
السالم را ديدم که آرد و هيزم بر پشت داشت و آن را براي 
فقيران مي برد. گفتم: اي پسر رسول خدا، اين چيست؟ 
حضرت فرمودند: سفري در پيش دارم و توشه آن را آماده 
کرده ام تا در جاي امني بگذارم. به امام گفتم: اجازه دهيد 
من آن بار را حمل کنم؛ چراکه شأن شما باالتر از اين است، 
حضرت قبول نکردند و سپس فرمودند: من شأن خود را از 
حمل باري که در سفر از هالک شدن نجاتم دهد و ورودم 

به مقصد را نيکو گرداند، برتر نمي دانم».
احياي نهضت عاشورا

از سياست هاي ثابت و هميشگي اهل بيت عليهم االسالم 
اباعبدا... الحسين  از شهادت ساالر شهيدان حضرت  بعد 
عليه السالم احياي نهضت عاشورا بود؛ زيرا نهضت عاشورا 
ظلم  و  شجاعت  و  ديني  غيرت  پرافتخار  و  زيبا  تابلوي 
ستيزي و عدالت خواهي است و امامان معصوم با احياي 
آن مي خواستند اين ارزش ها را در جوامع مسلمان زنده 
السالم نقش به  امام سجاد عليه  باره  اين  نگه دارند. در 
سزايي داشتند؛ چراکه در مدت ٣٥ سال حيات پربرکتشان 
بعد از واقعه عاشورا، به روش هاي مختلف نهضت عاشوراي 
حسيني را در جامعه زنده مي کردند که خود مبارزه شديدي 

عليه دستگاه حاکم به شمار مي رفت. برخي اقدامات امام 
سجاد عليه السالم در اين باره عبارت است از گريه مداوم 
بر سيدالشهداء عليه السالم ؛يادآوري وقايع عاشورا. توصيه 
حضرت به زيارت امام حسين عليه السالم ؛ سجده بر تربت 

حضرت اباعبدا... الحسين عليه السالم و سفارش بدان.
تبيين مباني اعتقادي و فرهنگي شيعه

با توجه به جّو خفقاني که از سوي دستگاه ُأموي در جامعه 
به وجود آمده بود، امام سّجاد عليه السالم نمي توانست 
اقدام صريحي عليه نظام کند، ولي از آن جا که امام هم 
بايد مردم جامعه را هدايت و ارشاد نمايد و جلوي تحريفات 
را بگيرد، در عرصه دعا وارد مبارزه شد. دعاهاي  اسالم 
امام در عين اين که حرکتي اخالقي بود مبارزه اي آرام 
ولي ريشه کن کننده با دشمن به شمار مي رفت. بنابراين 
مجموعه گران سنگ صحيفه سجاديه ـ که در حقيقت 
دوره کاملي از معارف توحيدي، اخالقي، اجتماعي و سياسي 
استـ  از امام بر جاي ماند و چراغ هدايتي براي انسان ها و 
نسل هاي آينده بود. هم چنين رساله اي در حقوق و مواعظ 

و سخناني در تفسير قرآن از ايشان به يادگار مانده است.
پناهگاه اهل مدينه

در ماجراي واقعه حّره که شاميان به مدينه هجوم بردند 
بسياري از خانواده ها، همسر و فرزندان خود را به خانه امام 
سجاد عليه السالم فرستادند و از آن حضرت پناه خواستند 
و در پناه آن حضرت تا پايان اشغال مدينه به دست سپاه 
از تعّرض  بردند و  امنيت و سالمت به سر مي  شام، در 

از منابع آمده است که  امان بودند. در برخي  شاميان در 
زماني که سپاه يزيد قصد مدينه کرد تا جان و مال و ناموس 
اهل مدينه را مورد تعرض قرار دهد، علي بن الحسين عليه 
السالم چهارصد تن را در ميان خانه خود پناه داد و تا زمان 
برگشت سپاه و خروج آنها از مدينه از اين چهارصد نفر 

پذيرايي مي کرد.
انگيزه هاي قتل امام

دستگاه اموي با گذشت زمان به شيوه هاي مبارزاتي امام 
سجاد عليه السالم پي برد و دريافت که ادامه حيات امام با 
شرايط و اوضاع زمامداري آنها نمي سازد. لذا تصميم به قتل 
حضرت گرفتند. به طور کلي مي توان  عوامل مهم را انگيزه 

دستگاه حاکم از قتل امام برشمرد:
١. وسعت نفوذ امام. در طول ٣٥ سال بعد از واقعه کربال، 
امام از طريق دعاها و نشر معارف اسالمي به تدريج توانست 
يارانش را منسجم کنند و آگاهي هاي الزم را به آنها بدهد 

که اين خطر بزرگي براي دشمن به حساب مي آمد؛
٢. بغض و حسادت. عبدالملک، هشام و وليد و حتي جمعي 
السالم حسادت امام سجاد عليه  به  اميه  بني  بزرگان   از 

مي ورزيدند؛ چرا که مردم از روي فهم و درايت به امام 
عرض ارادت مي کردند؛

هاي  فرصت  در  السالم  عليه  سجاد  امام  افشاگري.   .٣
بسيار و از داستان شهادت پدر و اسارت و مظلوميت خود و 
خاندانش سخن ها مي گفت که اين خود نوعي افشاگري 

رسمي عليه ظلم بني اميه بود.
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و اوست كسى كه شب را براى شما پوششى قرار داد و خواب را [مايه] آرامشى و روز 
را زمان برخاستن [شما] گردانيد. سوره الفرقان، آيه 47

حديث روز  

هر آيه اي از قرآن، خزينه اي از علوم خداوند متعال است، پس هر آيه را كه مشغول خواندن مي شوي، در آن دّقت كن كه چه مي يابي. 
امام سجاد (ع)

سبك زندگى

غروب چهارمين آفتاب امامت و واليت

افقي: ١- ورزش محبوب بازيهاي 
المپيك - كتاب ابن سينا در زمينه 
ثابت   - قيافه  و  پزشكي ٢- شكل 
بله،   -٣ دندان  برس  برقرار-  و 
نقاشي  سرخ  گل  صورتك-  آري- 
سوغات  يافته-  اختصاص   -٤
 - ميالدي ٥- چك  ماه  زمستان- 
رويداد دردناك و غم انگيز- نويسنده، 
كاتب ٦- صداي ناراحتي خانمانه!- 
اين پارك ملي داراي اكوسيستمهاي 
كوهستاني مرتفع و آبي مي باشد و 
نزديك دامنه جنوب غربي دماوند واقع 
شده - كشوري در امريكاي التين – 
دهان ٧- بعد چهارم – حركت دايره 
مانند - هر چيز كه عموميت داشته 
باشد ٨- يكي از شهرهاي غربي و 
 - سرازيري  ايران-   استاني  مراكز 
است و بس ٩-  مخصوص خداوند 
نام كوچك آلوز بازيكن برزيل- ايالت 
پنجاهم كشور امريكا - عضوي در 
صورت ١٠- يك عاميانه - دستگاه 
مصر  رود   - جفت  سردكن-  آب 
اينك - مخفف كوه  ١١- خاك - 
١٢- گشايش در كار - لقب موالنا- 
پايگاه اينترنتي  ١٣- بدنام - محكم 
بي  دختر  ناسيونال ١٤-   - قاطع  و 
پدر - ساز سيمي - ترسناك ١٥- 

از مشتقات نفت - يكي از رمانهاي 
جالل آل احمد نويسنده معاصر ايران
عمودي:  ١- فيلمي به كارگرداني 
سحر  بازي  با  كارخاني  مهرشاد 
شهره  و  صحت  سروش  قريشي، 
قمر - ريا ٢- چاهي است در جهنم- 
روييدن   - بوكان  حوالي  در  شهري 
٣- سخت، ناگوار - خوشه برنج- روا 
داشتن و جايز گردانيدن ٤- يار پت! 
- پيچ و تاب - بوي كهنگي- نغمه 
هم  به  نخوانده ٥-  درس   - غنا  و 
چسبيده - نام پسرانه- نفس خسته 
٦-  خرس فلكي- شكارچي- خاطره 
عاد -  قوم  خانوادگي ٧- جد  انگيز 

راهنماي معرفي جزئيات  يا  كتابچه 
نامعلوم  و...  امكانات  خدمات،  كاال، 
٨- آلودگي- عمل منافق- بهانه ٩- 
سالخ شتر- سمي ترين گياه موجود 
در نيمكره غربي- لوله گوارشي ١٠- 
اين بازيگر مي خنداند- سوره دهم و 
همچنين نام پيامبري- مظهر سبكي 
برنا  اهريمن-  مذهبي-  شهر   -١١
١٢- خميازه- حرف تمسخر- همراه 
لرز- ساز موالنا- ضربه سر فوتباليست 
١٣- ناوارد و ناشي- نوعي از خودرو 
ضد   -١٤ فروش  خرما  پورشه- 
كشيدن  زبان  درمانگاه-  پشتك- 
بازي حقه  بدون  بيدل-  اثر   -١٥

طراح: نسرين كارى                        
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قانون ۱۵ دقيقه

اين قانون به قدرت تغييرات کوچک اشاره دارد!
به  اعتماد  و  اخالق  کتاب  مولف  اسمايلز،  ساموئل 
کوچک  کارهاي  تکرار  که  اعتقادست  براين  نفس، 
نه تنها شخصيت انسان را مي سازد بلکه شخصيت 

ملت ها را تعيين مي کند.
کنيد  خودسازي  صرف  را  دقيقه   ۱۵ روزي  اگر   (۱
را  ايجاد شده در خويش  تغيير  پايان يک سال،   در 

به خوبي احساس خواهيد کرد.
اهميت  بي  کارهاي  از  دقيقه   ۱۵ روزي  اگر   (۲
نصيبتان  موفقيت  سال  چند  ظرف  بکاهيد،  خويش 

خواهد شد.
زبان  فراگيري  به  را  دقيقه   ۱۵ روزي  اگر   (۳
زبان  بار کالس  يک  اي  هفته  از  دهيد،  اختصاص 

رفتن بهتر است.
سريع  روي  پياده  به  را  دقيقه   ۱۵ روزي  اگر   (۴
باشگاه  به  بار  چند  اي  هفته  از  دهيد  اختصاص 

ورزشي رفتن، نتيجه ي بهتري خواهيد گرفت.
هاي  سلول  مطالعه،  با  دقيقه   ۱۵ روزي  اگر   (۵
خاکستري خويش را درگير کنيد؛ به پيشرفت هاي 

عظيم يادگيري دست خواهيد يافت.
زيبايي روش يا قانون ۱۵ دقيقه در اين است که آن 
قدر کوتاهست که هيچ وقت به بهانه اين که وقت 

نداريد آن را به تاخير نمي اندازيد.
جالب تر اين که، کشور ژاپن امروزه موفقيت خود را 

مديون اين قانون مي داند.

بس که دلخون گشته ام از دست ياران  دو رنگ
دوست دارم هر کسي در دشمني  يکرنگ  ُبود

نعمت ا... ترکاني
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تشهبنالادهقوزا1

وهاىهتعىبنىمك2

اىندارزوهدلاو3

نرىاوهادوانل4

سمىمرمخارتهو5

ترناىبوراورژ6

نودنارىنانىقى7

ناكتواگتسار8

اقولكجنرانلاه9

برادارمساررو10

رمشوهدمرومسا11

وحمانروابادن12

مادتمتحاررلاو13

نساروروكىباكر14

دنمساهمانباراد15

فروش وانت بدون رنگ ، مدل 88 
اتاق و كفى فى: 9 ميليون تومان

09159621007

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش خانه وياليى شهرك روستاى دهنو 
تمام اسكلت ، نبش بيست مترى 

فى: 45 ميليون تومان  09159621007

فروش يك باب  منزل مسكونى  
واقع در اميرآباد ، ولى عصر(عج) 14

پال ك  3 ، زمين 152 متر  زيربنا 120 
متر ،  تمام اسكلت  جنوبى  ، سند 

ششدانگ  فى: 130

32254024 - 09158651043

فروش يخچال ويترينى
 سه درب ايستاده 

دو مترى ، قرمز رنگ 
 در حد نو     قيمت: توافقى         

09159859884

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

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

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

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

توزيع جديدترين 
سى دى هاى مذهبى
 (روضه ، واحد ، طبل و سنج)

مداحان  شيرازى (مفتاح، فيروزى و ...)
آهنگ ريزى مذهبى رايگان مى باشد

بين مطهرى 2 و 4  سروش

چند نفر كارگر ماهر و نيمه 
ماهر براى كار در كارواش 

نيازمنديم. محدوده غفارى ، 
كارواش 24

09373873092

يك شركت خصوصى براى تكميل 
كادر فروش خود از 4 نفر خانم 

با روابط عمومى باال و آشنا به كامپيوتر 
دعوت به همكارى مى نمايد.

09130919448 - 32238124  

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

با يك تماس     09159618050

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت فــروش  شرايـطى

 آهـــن آالت
 09153634633- 32450930

 هاشمى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

كارت دانشجويى اينجانب جليل رضائى به 
شماره 9330601076 رشته علوم تربيتى 

دانشگاه فرهنگيان مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى اينجانب مهتاب بابائى 
به شماره 9311211106 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 مشاور امالك امير
 خريد، فروش ، رهن، اجاره    خريد و فروش مسكن مهر 

بين موسى بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

بنگاه قالب بتن 
توكــل 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: در سالمندان، شكستگي استخوان لگن، مي تواند باعث مرگ شود. تحقيقات نشان مي دهد مرداني كه بيشتر از سبزيجات 
حاوي كاروتينوئيد استفاده مي كنند، كمتر دچار شكستگي استخوان لگن مي شوند. كاروتينوئيد نوعي رنگ دانه است كه
 باعث نارنجي شدن هويج و سبز شدن برگ كلم مي شود.

سالمندان از مصرف اين سبزيجات غافل نشوند

به كودكان زير يك سال كنسرو ماهى ندهيد

6

اين غذاها سالمت روانتان را
 در پاييز تقويت مى كند

 
سالمانه : پاييز براي خيلي از افراد بي شک توام 

با درجاتي از افسردگي همراه است. در اين ميان 
مصرف برخي مواد غذايي در بهبود خلق و خو 
باالي  است.مصرف  مؤثر  بسيار  فصل  اين  در 
پروتئين هاي حاوي الکتوز: قند موجود در شير 

و ساير محصوالت لبني منجر به کاهش ميزان 
افسردگي مي شود. البته اين محصوالت غذايي 
الکتوز  تحمل  عدم  به  مبتال  که  کساني  براي 
هستند، توصيه نمي شود ولي به طور کلي شير 
انتخاب بسيار خوبي براي افرادي است که نگران 
افسرده شدن در پاييز هستند.غالت سبوس دار: 

شما مي توانيد انواع غالت سبوس دار را به منوي 
پاييزي خود اضافه کنيد. مصرف اين محصوالت 
نسبت  تا ١٦ درصد  را  افسردگي  به  ابتال  خطر 
کاهش  نمي کنند  رعايت  را  آن  که  کساني  به 

مي دهد. بادام زميني: اين ماده غذايي حاوي مواد 
ضد التهابي طبيعي است و نشان داده شده که 
کاهش سطح التهاب با کاهش ميزان افسردگي 
نيز همراه است. سيب: فيبر موجود در سيب با 

مبارزه با افسردگي رابطه مستقيم دارد.

به كودكان زير يك سال 
كنسرو ماهى ندهيد

 
اينکه  بيان  با  تغذيه  متخصصان  نيوز:  سالمت 
بر  عوارضي  استاندارد  ماهي  کنسرو  مصرف 
سالمت بدن ندارد، توصيه مي کنند به کودکان 
زير يک سال کنسرو ماهي ندهيد.کنسرو ماهي 
در صورتي که استاندارد باشد مصرف آن منعي 
ولي  نداشته  بدن  بر سالمتي  عوارضي  و  ندارد 
مغذي  مواد  و  ويتامين ها  که  داشت  توجه  بايد 
است.  ماهي  کنسرو  از  بيشتر  تازه  ماهي هاي 
روغن موجود در کنسرو ماهي روغن زيتون و يا 
چربي هاي اضافه بوده بنابراين مصرف آن توصيه 
نمي شود. ماهي جزو غذاهاي پر خاصيت بوده و 
الزم است جايگاه مناسبي در برنامه غذايي افراد 
داشته باشد بنابراين مصرف اين ماده غذايي يک 
دانش آموزان  براي  ويژه  به  بار در هفته  يا چند 

جهت افزايش يادگيري آنها توصيه مي شود.

با اين مواد غذايى كالرى هاى 
خود را لحظه به لحظه بسوزانيد 

متابوليسم  کنترل  با  دارويي  گياهان  شهرخبر: 
بدن به کاهش وزن کمک مي کنند و با مصرف 
صحيح گياهان دارويي مي توان به تناسب اندام 

دست يافت. ميوه هاي سرشار از ويتامينC مثل 
مرکبات، ليمو، پرتقال،  گريپ  فروت و مواد غذايي 
داراي فيبر خاصيت چربي سوزي دارند. اين مواد 
مي توانند  آمينو اسيد کارنتين را تحريک کنند تا 

 C ظرفيت چربي سوزي بدن را باال بريد. ويتامين
چربي را رقيق مي کند و باعث مي شود اثر کمتري 
از  لبني سرشار  روي بدن فرد داشته باشد. مواد 
کلسيم هم مي توانند به عنوان چربي سوز عمل 
يک  عنوان  به  مي توان  هم  کرفس  از  کند. 
چربي سوز قوي استفاده کرد. هرچه به فصل سرد 

مي رسيم بايد از مواد غذايي گرم مثل زيره استفاده 
کرد، چراکه هم خاصيت چربي سوزي دارد و هم 
متابوليسم بدن را متعادل مي کند. از گل سرخ هم 
مي توان براي سوزاندن کالري استفاده کرد، چراکه 

خاصيت آرام بخش را دارد و مي تواند سوخت وساز 
بدن را تنظيم کند. 

روش هاى طبيعى براى كاهش 
ترى گليسريد خون

 
سالمت نيوز: تري گليسريد چربي موجود خون 
است که مانند کلسترول براي عملکرد مطلوب بدن 
الزم هستند. بايد بدانيد که کلسترول در تشکيل 
سلول هاي قوي نقش دارد و تري گليسريد در 
تامين انرژي مؤثر است. زماني که سطح اين دو 
چربي خيلي افزايش يابد گفته مي شود که فرد دچار 
تري گليسريد باال شده است. ابتال به اين بيماري 
و عدم کنترل صحيح آن خطر پيشرفت بيماري 
لوزالمعده  کبدي،  اختالالت  عروقي،  قلبي  هاي 
و طحال را افزايش مي دهد.خوردن مواد غذايي 
حاوي فيبر در هضم بهتر مؤثر است و جذب چربي 
اين صورت  در  دهد.  کاهش مي  را  قندها  و  ها 
سطح تري گليسريد و کلسترول نيز کاهش مي 
يابد. از جمله خوراکي هاي سرشار از فيبر مي توان 
به اسفناج، پرتقال، نارنگي، سيب، چغندر، گالبي، 
غالت سبوس دار و حبوبات اشاره کرد.کره، خامه، 
گوشت هاي چرب و لبنيات پرچرب جزو چربي 

هايي هستند که بايد مصرف آنها محدود گردد.

ايستگاه سالمت

حوادث

برنامه شش ماهه دوم مسابقات ورزشى 
دانشجويان دانشگاه هاى استان اعالم شد

جلسه هيئت ورزش هاي دانشگاهي خراسان جنوبي با 
 حضور مديران تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه هاي 
استان در دانشگاه بيرجند برگزار شد. در اين جلسه برنامه 
شش ماهه دوم سال ٩٤ مسابقات ورزشي دانشجويان 
دانشگاه هاي خراسان جنوبي به تصويب رسيد. براساس 
برنامه اعالم شده مسابقات فوتسال و واليبال دختران 
آبان  دوم  دهه  پسران  واليبال  و  ماه  آبان  سوم  دهه 
ماه، فوتسال پسران دهه اول آذرماه٩٤ و تيراندازي با 
تفنگ بادي ويژه دختران در اسفندماه جاري به ميزباني 

دانشگاه آزاد اسالمي برگزار مي شود.

وضعيت ادامه همكارى با سرمربى تيم 
ملى واليبال،سه شنبه مشخص مى شود

ايرنا: سرمربي تيم ملي واليبال ايران براي ارائه گزارش 
آسيب شناسي خود، گفتگو با رئيس فدراسيون واليبال 
و شرکت در نشست خبري بعد از اين ديدار بامداد سه 
هيئت  تصميم  براساس  شود.  مي  تهران  وارد  شنبه 
با اسلوبودان  ادامه همکاري  رئيسه فدراسيون واليبال 
محمدرضا  مذاکره  به  منوط  ملي  تيم  سرمربي  کواچ 
اين سرمربي صربستاني  با  داورزني رئيس فدراسيون 
خواهد  موارد  برخي  درخصوص  توافق  به  دستيابي  و 
و  جهاني ٢٠١٥  جام  مسابقات  تلخ  پايان  از  بود.پس 
 کسب نتايج نااميد کننده واليباليست هاي ايران در اين 
رقابت ها، انتقادها نسبت به عملکرد سرمربي تيم ملي 

واليبال افزايش يافت.

تيم ملى فوتسال بدون برگزارى 
اردو راهى برزيل مى شود

مهر: تيم ملي فوتسال ايران بالفاصله بعد از اتمام هفته 
پانزدهم ليگ برتر و بدون برگزاري اردوي تدارکاتي 
ايران که  راهي برزيلي خواهد شد. تيم ملي فوتسال 
هفته گذشته و بعد از برگزاري دو بازي تدارکاتي با تيم 
ملي ايتاليا به کشور بازگشت، زمان زيادي براي آماده 
سازي و حضور در مسابقات گرندپري برزيل ندارد. هفته 
روزهاي سه  فوتسال  برتر  ليگ  پانزدهم  و  چهاردهم 
شنبه اين هفته و يکشنبه هفته بعد برگزار خواهد شد. 
بر همين اساس و طبق برنامه اوليه، تيم ملي يکشنبه 
شب و بعد از اتمام هفته پانزدهم، بالفاصله راهي برزيل 

خواهد شد تا در مسابقات گرندپري حضور يابد. 

 تيم كاناپولو دختران زير 21 سال
 ايران قهرمان آسيا شد

 ايرنا: تيم کاناپولو دختران زير ٢١ سال ايران در رقابت 
هاي آسيايي به ميزباني هنگ کنگ قهرمان شد. تيم 
کاناپولو دختران زير ٢١ سال ايران پس از راهيابي به 
فينال اين مسابقات، به مصاف تيم سنگاپور رفت. اين 
تيم موفق شد با نتيجه پنج بر يک سنگاپور را شکست 

دهد و عنوان قهرماني را از آن خود کند.

تصادفات جاده اى استان 47 نفر 
كشته و زخمى برجاى گذاشت

فارس : فرمانده پليس راه خراسان جنوبي گفت: طي 
هفته گذشته ٣٠ فقره تصادف در جاده هاي خراسان 
جنوبي وقوع يافته است. رضايي از وقوع هفت فقره 
تصادف فوتي در جاده هاي مواصالتي استان خبر داد 
اثر اين تصادفات هفت نفر جان خود را  بر  افزود:  و 
تعداد  بيشترين  اينکه  به  اشاره  با  دادند.وي  از دست 
تصادفات طي هفته گذشته در جاده هاي استان با تعداد 
٢٠ فقره مربوط به تصادفات جرحي بوده است، يادآور 
سه  داشت.همچنين  مجروح   ٤٠ تصادفات  اين  شد: 

فقره از تصادفات جزو تصادفات خسارتي بوده است.

برادران سارق در بيرجند
 بازداشت شدند

فرمانده انتظامي شهرستان بيرجند گفت: با اعالم شکايت 
محتويات  سريالي  هاي  سرقت  بر  مبني  شهروندان 
ماموران  کار  دستور  در  موضوع  بررسي  خودرو،  داخل 
کالنتري «١٣ جواديه» قرار گرفت. سرهنگ شجاعي 
نسب افزود:مأموران هنگام گشت زني در سطح حوزه 
استحفاظي به فردي که در حال سرقت از داخل يک 
دستگاه خودروي سواري بود مشکوک شدند و متهم 
را بازداشت کردند. وي تصريح کرد: پس از تحقيقات 
انجام شده سارق به ٩ فقره سرقت با همدستي برادرش  

اعتراف کرد،که سارق ديگر نيز دستگير شد.

ثبت بيش از 4 هزار انواع تخلف 
راهنمايى و رانندگى در استان

خراسان  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  رئيس   : فارس 
جنوبي از ثبت ٤ هزار و ١٠٢ فقره انواع تخلف رانندگي 
توسط مأموران پليس راهور در استان خبر داد و گفت: از 
اين تعداد ٧٦١ فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است. 
رضايي اظهار کرد: طي هفته گذشته ٥٢ فقره تصادف در 
معابر درون شهري استان وقوع يافته است.وي با بيان 
اينکه بر اثر اين تصادفات يک نفر جان خود را از دست 
داد، تصريح کرد: ٦٥ نفر نيز مجروح شدند. وي يادآور 
شد: طي هفته گذشته ١٦٩ دستگاه موتورسيکلت و ١٤ 

دستگاه خودرو داراي تخلفات توقيف شده است.

كشف 26 كيلو گرم ترياك 
در «فردوس»

 ٢٦ کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
کيلوگرم ترياک در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
واعظي گفت: ماموران ايست و بازرسي گلشن فردوس 
طي دو عمليات جداگانه موفق به کشف ٢٦ کيلوگرم 
از نوع ترياک شدند. وي افزود: ماموران  مواد مخدر 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري از يک دستگاه تريلي 
کانتينر دار و يک دستگاه کاميونت ٢٦ کيلوگرم ترياک 
اين عمليات سه  کشف کردند. وي تصريح کرد: در 
متهم دستگير و دو دستگاه خودرو نيز از قاچاقچيان 

مواد مخدر توقيف شد. 

حادثه تيراندازى محرم در بهبهان

فارس : همزمان با برگزاري مراسم عاشوراي حسيني در 
بهبهان، دو موتورسوار که اسلحه غيرمجاز با خود حمل 
مي کردند به  سمت عزاداران تيراندازي و ٦ نفر را مجروح 
کردند. به گفته شاهدان عيني همزمان با ورود دسته هاي 
عزاداري به صحن امامزاده حيدر(ع) دو گروه از اوباش 
که قبال سابقه نزاع با يکديگر داشتند به شدت درگير 
شده که در اين بين يکي از عوامل درگيري با استفاده از 
اسلحه شکاري به سوي طرف هاي درگير شليک کرده 
و شش نفر را مجروح مي کند.اين منبع آگاه همچنين از 
دستگيري ٦ نفر خبر داد و افزود: پنج نفر از کساني که 

زخمي شده اند، در بيمارستان در حال مداوا هستند.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

ورزش كنيم تا بــدن ســالم ما منشـا خوبــى ها شود.
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى 

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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برناى تنها- مديركل كميته امداد خراسان جنوبى گفت: با همكارى خيرين، 42 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمايت اين نهاد به عتبات عاليات 
اعزام شدند. رضوى افزود: اين افراد از مناطق روستايى و محروم استان هستند و تاكنون به عتبات عاليات اعزام نشده اند. وى خاطر نشان كرد: 
اين افراد به مدت 8 روز به صورت زمينى به عتبات عاليات اعزام شدند. به گفته وى براى اعزام اين مددجويان بيش از 327 ميليون ريال هزينه 

شده و پيش بينى مى شود تا پايان سال تعداد 260 نفر از مددجويان تحت حمايت به عتبات عاليات اعزام شوند.

اعزام 42 زن سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد به عتبات عاليات  با همكارى خيرين
90 درصد بافندگان فرش، در انتظار بيمه

معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانى  امور  معاون  ايرنا- 
از  حاضر  حال  در  گفت:  جنوبى  خراسان  تجارت  و 
50 هزار بافنده فرش دستباف استان 10 درصد آنها 
هستند. برخوردار  اجتماعى  تأمين  بيمه  خدمات  از 

ماهگلى آمار بيمه شدگان فرش دستباف استان را پنج 
هزار و 400 بافنده عنوان كرد. به گفته وى تعداى 
در  معرفى شدند كه  اجتماعى  تأمين  به  قاليبافان  از 
هستند.  بيمه  انتظار  نوبت  در  نفر   850 حاضر  حال 
وى با بيان اينكه كمترين سهم بيمه بافندگان فرش 
مربوط به خراسان جنوبى است، يادآور شد: با توجه 
به قدمت فرش دستباف و مطرح بودن آن به عنوان 
يكى از برندهاى مهم كشور در جهان اغلب بافندگان 
ادامه داد: در برخى استان ها  بيمه نيستند. ماهگلى 
با توجه به تعداد كم بافندگان فرش، افراد بيمه شده 
اين حرفه بيشتر از خراسان جنوبى است. وى با اشاره 
به برگزارى كميته تخصصى فرش دستباف در مرداد 
حوزه  مشكالت  و  مسائل  كرد:  اظهار  امسال،  ماه 
در  بافندگان  بيمه  سهميه  افزايش  و  دستباف  فرش 
اين كميته مطرح و رسيدگى شد. وى از بيمه شدگان 
شده  تعيين  زمان  در  را  بيمه  حق  خواست  فرش 
احتمال  پرداخت  در  تأخير  در صورت  كنند  پرداخت 

حذف آنها از بيمه و لغو قرارداد وجود دارد.

همزمان با 13 و 14 آبان؛ چهارمين همايش 
ملى زعفران در قاينات برگزار مى شود

ايرنا - مسئول كميته اجرايى همايش ملى زعفران در 
قاينات گفت: چهارمين همايش ملى زعفران همزمان با 
رويش اين محصول، 13 و 14 آبان در دانشگاه بزرگمهر 
اين شهرستان برگزار مى شود. شكيب هدف برگزارى 
اين همايش را بررسى چالش ها و فرصت هاى موجود 
در ارتباط با اين محصول راهبردى عنوان كرد. وى به 
زراعى و به نژادى را از محورهاى گردهمايى ذكر كرد و 
گفت: منظور از به زراعى زعفران يعنى كاشت، داشت، 
برداشت، فيزيولوژى و اكولوژى گياه و منظور از به نژادى 
زعفران، ژنتيك و كشت بافت اين محصول است.وى 
ادامه داد: همچنين فرآورى و صنايع تبديلى يكى ديگر 
اين زمينه مباحث  از محورهاى همايش است كه در 
بيوتكنولوژى، نانوتكنولوژى، بسته بندى و روش هاى 
خشك كردن زعفران و فرآورى آرايشى آن مورد بحث 
و تبادل نظر قرار مى گيرد. شكيب از ارسال 90 مقاله 
علمى به گردهمايى خبر داد و يادآور شد: از اين تعداد 60 

مورد پذيرفته شد كه در همايش ارائه مى شود.

احداث بيش از 116 هزار متر مربع 
فضاى ورزشى در استان

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  ايسنا- 
متر   490 و  هزار   116 از  بيش  تكميل  و  احداث  از 
شهرستان هاى  در  ورزشى  فضاى  مترمربع  مربع 
پروژه ها  اين  گفت:  مقدم  عزيززاده  خبرداد.  استان 
در شهرستان هاى بيرجند، خوسف، بشرويه، درميان، 
و  قاين  فردوس،  طبس،  سربيشه،  سرايان،  زيركوه، 
نهبندان در حال اجرا و تجهيز است كه شامل؛ 38 
هزار و 811  مترمربع مكان  هاى سرپوشيده و 77 

هزار و 679 مترمربع فضاى روباز است.

راه اندازى اولين اقامتگاه هاى بوم گردى 
در طبس ظرف چند ماه آينده

گروه خبر- رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
بوم  اقامتگاه   14 اندازى  راه  از  طبس  گردشگرى  و 
گردى در شهرستان طبس خبر داد. بهبهانى افزود: 
در راستاى توسعه و رونق صنعت توريسم شهرستان 
هاى اقامتگاه  اندازى  راه  و  ايجاد  جهت  در   و 

به  پرونده مربوط  تعداد  اين   بوم گردى در كشور،   
روستاهاى  از  ها  اقامتگاه  اين  اندازى  راه  متقاضيان 
پيرحاجات، حلوان، اصفهك، ازميغان و كردآباد جهت 
ميراث فرهنگى  اداره كل  به  اصولى  موافقت  صدور 

خراسان جنوبى ارسال شد.

آيين شام غريبان در سراسر استان برگزار شد

آيين شام غريبان به ياد ساالر و سرور شهيدان امام 
حسين (ع) و ياران با وفايش شنبه شب در ميان حزن 
و اندوه مردم سوگوار و با حضور هيئت هاى مذهبى در 
شهرها، بخش ها و روستاهاى خراسان جنوبى برگزار 
شد. مردم عزادار استان با حضور گسترده در مسجد و 
حسينيه ها در غم از دست دادن سومين امام شيعيان و 
ياران با وفاى آن حضرت به سوگ نشستند و با حضرت 
كردند.  همدردى  كربال  اسراى  قافله  و  (س)  زينب 
 عزاداران و هيئت هاى مذهبى به صورت دسته هاى

سينه زنى با در دست داشتن شمع در آيين شام غريبان 
و  مسجد  به  منتهى  مسيرهاى  در  و  كردند  شركت 
رثاى  در  نوحه خوانى  و  مرثيه خوانى  به  ها  حسينيه 
اصحاب  و  فرزندان  و  الحسين(ع)  اباعبدا...  حضرت 
بيرجند،  بر  عالوه  غربيان  شام  آيين  پرداختند.  امام 
خوسف،  قاين،  فردوس،  طبس،  هاى  شهرستان  در 
نهبندان، سربيشه، بشرويه، سرايان، زيركوه و درميان با 

حضور عاشقان اهل بيت برگزار شد.

اهداى خون در تاسوعا و عاشوراى حسينى
توسط 383 نفر در خراسان جنوبى 

خراسان  خون  انتقال  منطقه اى  پايگاه  مدير  مهر- 
و  تاسوعا  روزهاى  در  نفر  اهدا خون 383  از  جنوبى 
عاشوراى حسينى در استان خبر داد. عاملى اظهار كرد: 
در اين مدت تعداد 446 نفر به پايگاه هاى انتقال خون 
خراسان جنوبى مراجعه كردند كه از اين تعداد 383 
نفر موفق به اهدا خون شدند. وى بابيان اينكه از اين 
تعداد 357 نفر مرد و 26 نفر زن بوده اند، عنوان كرد: 
از اين تعداد 68 نفر براى نخستين بار بود كه در طرح 
اهدا خون شركت كرده اند. عاملى افزود: در روزهاى 
تاسوعا و عاشورا در سه شهرستان بيرجند، طبس و 

بشرويه پايگاه هاى انتقال خون فعال بوده اند.

اولين جلسه ستاد مديريت بحران
 شهردارى بيرجند تشكيل شد

گروه خبر- با عنايت به دستور العمل ابالغى وزارت كشور 
با هدف تمركز امور در مواقع بحرانى و اجرايى شدن 
مديريت واحد شهرى در حوادث احتمالى، اولين جلسه 
شد.  تشكيل  بيرجند  شهردارى  بحران  مديريت  ستاد 
شهردار بيرجند در اين جلسه گفت: هدف اصلى اين ستاد، 
ايجاد ساختار سازمانى براى اجراى وظايف شهردارى ها 
در مراحل چهارگانه مديريت بحران، همكارى و تعامل 
درون سازمانى و برون سازمانى با ساير سازمان ها و 
دستگاه هاى مرتبط براى ايجاد شرايط ايمن و مناسب 
 براى زندگى شهروندان تأمين و منافع و ارزش هاى

اساسى است. مديح خاطر نشان كرد: با توجه به موقعيت 
جغرافيايى و طبيعى بيرجند و جمعيت سيار شهر بيرجند 
تشكيل ستاد بحران شهردارى يك ضرورت مى باشد.  
ميرجليلى  مدير كل مديريت بحران استاندارى نيز گفت: 
57 كارگروه در شوراى هماهنگى داريم و با توجه به 
موقعيت شهر بيرجند و وجود حوادث غير مترقبه از جمله 
زلزله و سيل و.... تشكيل ستاد مديريت بحران بسيار 
مهم و ضرورى مى باشد و شهردارى نقش مهمى در 
اين  ستاد دارد. اكبرى دبير اجرايى ستاد بحران شهردارى 
نيز با بيان اهداف اصلى و فرعى ستاد بر نقش برنامه 
 ريزى و هماهنگى ستاد در راستاى اقدام برنامه هاى

هاى  كميته  توسط  بحران  مديريت  با  مرتبط  اجرايى 
فرصت  كرد:  اظهار  اكبرى  كرد.  تأكيد  زيرمجموعه 
مناسب به همراه ساز و كار مطلوب در اين راستا و در 
جهت تهيه طرح جامع مديريت بحران شهر با هدف 
گذارى هاى نقاط امن و مسيرهاى دسترسى امن براى 

شهروندان از ضروريات مى باشد.

از  يونسكو  المللى  بين  سازمان  نماينده  دو  خبر-  گروه 
(IUCN) يا اتحاديه جهانى حفاظت از طبيعت كه يكى 
از آنها اهل كشور نيوزيلند و ديگرى از كشور تونس است، 
ثبت  براى  لوت  كوير  كارشناسى  و  ميدانى  بازديد  براى 
جهانى آن وارد كوير دهسلم نهبندان شدند. در اين بازديد 
كه مدير كل و مسئولين ميراث فرهنگى استان نيز حضور 

داشتند، توضيحات الزم درباره كوير دهسلم ارايه شد.
دستى  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
بيابان  طبيعى  ميراث  پرونده  گفت:  بازديد  اين  در  استان 
لوت نخستين پرونده ميراث طبيعى ايران در يونسكو است 
بااليى  از اهميت  كه ثبت آن در فهرست ميراث جهانى 
برخوردار است و پرونده ثبت جهانى بيابان لوت مى تواند 
پيشگام ارائه پرونده هاى طبيعى بيشتر از سوى ايران به 
ارزيابان يونسكو در برنامه  يونسكو باشد. رمضانى افزود: 
خود بازديد از ريگ يالن، كلوت هاى كوير لوت، بازديد 
از نبكا ها، كلوت هاى مختلف منطقه، بستر رودخانه شور، 

را  نهبندان  آسبادهاى  و  لوت  خيالى  شهر  بريان،  گندم 
داشتند. وى ادامه داد: ارزياب هاى يونسكو ضمن بررسى 
عرصه و حريم بيابان لوت، بررسى ساختار مديريت محلى 
و منطقه اى در حفاظت از لوت، وضع گردشگرى و پايش 

مداوم كوير لوت، يكپارچگى و انسجام طبيعت منطقه لوت 
را  اى  منطقه  و  ملى  مختلف  هاى  دستگاه  همكارى  در 

ارزيابى و نتيجه بررسى ها را به يونسكو ارايه مى كنند.
رمضانى بيان كرد:  نتيجه ارزيابى و بازرسى اين ارزيابان 

به سازمان مركزى يونسكو ارسال مى شود. 
بايد  ماه  بهمن  پايان  تا  لوت  بيابان  جهانى  ثبت  پرونده 
نهايى و پس از آن در تيرماه سال آينده در اجالس سال 

2016 يونسكو مطرح شود. 
جهانى  ثبت  براى  الزم  مقدمات  اينكه  بيان  ضمن  وى 
اندازى  راه  افزود:  بود،  انجام شده  نهبندان  دهسلم  كوير 
بافت  در  واقع  هاى  خانه  از  يكى  در  لوت  بيابان  پايگاه 
و  فرماندار  با  الزم  هاى  هماهنگى  دهسلم،  روستاى 
مسئوالن نهبندان، هماهنگى با فرماندهى نيروى انتظامى 
استان، نشست با جامعه محلى روستاى دهسلم، بهسازى 

و ساماندهى روستا و ... از جمله اين اقدمات بود.  
رمضانى خاطر نشان كرد: روستاى دهسلم از روستاهاى 
هدف گردشگرى خراسان جنوبى و از توابع بخش مركزى 
شهرستان نهبندان است كه در فاصله 90 كيلومترى غرب 
كيلومترى   270 فاصله  در  همچنين  و  شهرستان  اين 

جنوب غربى مركز خراسان جنوبى قرار دارد.

بازديد ارزيابان يونسكو از كوير لوت

 حسين زاده- با توجه به اينكه به موضوع توسعه دستگاه هاى
ناوبرى و ساير خدمات فرودگاهى در فرودگاه بين المللى 
استان پرداخته ايم ارائه آموزش هاى خلبانى از نيازهاى 
ديگر در استان بود كه بايد به آن توجه مى شد تا بتوانيم 
متخصصان خود را در صنعت هواپيمايى براى آينده استان 

پرورش دهيم.

اين زيرساخت ها مى تواند منجر به راه اندازى 
ايرتاكسى و حتى ايرالين در استان شود

اوليه  افتتاح  مراسم  در حاشيه  استان  فرودگاه هاى  مدير 
بيرجند  فرودگاه  قديم  سايت  محل  در  خلبانى  آموزشگاه 
ضمن بيان مطلب اين مطلب، گفت: شركت آشيانه پرواز 
فروند هواپيماى  تعداد 8  (مستقر در شهر مشهد)  طوس 
به  خلبانى  آموزشگاه  كار  استارت  براى  را  سبك  فوق 
بيرجند فرستاد كه يك هواپيما با اين وعده كه در آينده 
به چند هواپيما افزايش يابد در فرودگاه بين المللى باقى 
عنوان  به  تواند  آموزشگاه خلبانى مى  اين  و  ماند  خواهد 
ايرتاكسى و  آينده به آموزشگاهى بزرگ و  زيرساخت در 
حتى ايرالين توسعه پيدا كند و در نهايت به افزايش تعداد 

پروازها و جذب سرمايه گذارى هاى بيشتر و توسعه استان 
خواهد انجاميد.

از  اخذ مجوز  در صورت  اين هواپيماها  اسالمى  گفته  به 
مسئوالن ذيصالح مى تواند كاربرى تفريحى هم داشته 

قديم  سايت  درباره  استان  هاى  فرودگاه  مدير  باشد. 

فرودگاه بيرجند هم بيان كرد: در نظر داريم تا از سايت 
قديم فرودگاه بيرجند و ساختمان ها و پتانسيل هاى خوبى 
كه دارد نهايت استفاده را ببريم و لذا اولين مركز آموزش 
اين  در  هوانوردى  هنرستان  ساختمان  و  استان  خلبانى 

 محدوده مستقر مى شود و با مجوز شركت فرودگاه هاى

مجتمع  يك  به  بيرجند  فرودگاه  قديم  سايت  كشور، 
تبديل  هوانوردى  هاى  آموزشگاه  و  تفريحى  و  فرهنگى 
تحصيلى  سال  از  نيز  هوانوردى  هنرستان  و  شد  خواهد 

آينده هنرجو مى پذيرد.
رسانى  اطالع  با  هم  خلبانى  آموزش  براى  نام  ثبت  كار 
قبلى از يكى دو هفته آينده آغاز مى شود. وى در پايان از 
افتتاح رسمى آموزشگاه خلبانى فرودگاه  برگزارى مراسم 
مسئوالن  حضور  با  نزديك  آينده  در  بيرجند  المللى  بين 

استان خبر داد.
طوس  پرواز  آشيانه  شركت  مديره  هيئت  رئيس  اعزازى 
نوع  اين  خلبانى  آموزش  براى  گفت:  خبرنگاران  به  نيز 
هواپيماها ابتدا بايد سالمت جسمانى و امنيتى افراد مورد 
تأييد مراجع ذيصالح قرار گيرد و مراحل ثبت نام طى شود 
تا آموزش خلبانى براى هدايت هواپيماهاى فوق سبك به 

عالقمندان ارائه شود. 
به گفته وى هزينه آموزش خلبانى در اين رده 15 ميليون 
ساعت   46 و  زمينى  كالس  ساعت  شامل80  و  تومان 

كالس هوايى خواهد بود.
اعزازى، هزينه هر 15 دقيقه پرواز با اين هواپيماها را بين 

150 تا 300 هزار تومان ذكر كرد. 

با پرواز خبرنگاران در آسمان مركز استان صورت گرفت؛

آغاز به كار آموزشگاه خلبانى در فرودگاه بين المللى بيرجند

9 هزار نفر در استان آموزش هاى فنى و حرفه اى را فرا گرفتند
مديركل فنى و حرفه اى استان گفت: در شش ماهه 
نخست سال جارى بيش از 9 هزار نفر در 380 
حرفه آموزش هاى فنى و حرفه اى را فرا گرفتند. به 
گزارش مهر، حسين خوش آيند در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: 22 مركز دولتى و 155 آموزشگاه فنى 
و حرفه اى آزاد در خراسان جنوبى فعال هستند. وى 
با اشاره به زيرساخت هاى آموزش فنى و حرفه اى 
و دسترسى مناسب براى همه افرد در استان، بيان 
كرد: هم اكنون 125 كارگاه آموزشى در مراكز دولتى 
و آزاد فنى و حرفه اى قابليت ارائه 380 حرفه را در 

سه خوشه صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات 
را دارند. وى از ارائه يك ميليون و 350 هزار نفر 
ساعت معادل 9 هزار و 38 نفر دوره آموزشى در 
مراكز دولتى اين سازمان طى شش ماهه منتهى به 
مهرماه امسال خبر داد و گفت:  آموزش هاى فنى 
و حرفه اى در بخش دولتى به صورت رايگان براى 
خدمات  آيند،  خوش  مى شود.  برگزار  اقشار  همه 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى را به عنوان يكى 
از راهكارهاى مهم در تحقق شعار اقتصاد مقاومتى 
سازمان  اين  آموزش هاى  گفت:  و  كرد  عنوان 

مى تواند در توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكارى 
در كشور نقش بسزايى داشته باشد.

نقش بى بديل آموزش هاى فنى و حرفه اى 
در باالبردن شاخص هاى توسعه انسانى

خوش آيند با تاكيد بر اينكه نيروى انسانى توانمند در 
مسير توسعه همه جانبه كشورها، بر شاخص هايى 
نرخ  كاهش  و  اشتغال  اقتصادى،  رشد  همچون 
تأثيرگذار  درآمد  عادالنه  توزيع  و  فقر  و  بيكارى 
است، بيان كرد: امروزه شاخص توسعه انسانى به 

عنوان يكى از شاخص هاى مهم و اثرگذار در روند 
توسعه همه جانبه است. وى  ادامه داد: اين شاخص 
در فراهم كردن بستر الزم براى ورود كشورها در 
را  توجهى  قابل  جهانى سهم  رقابت هاى  عرصه 
به خود اختصاص داده، تا آنجا كه در رتبه بندى 
كشورها، شاخص توسعه انسانى در جايگاه بسيار 
مهم ترى نسبت به درآمد سرانه قرار دارد و در اين 
ابعاد  دليل  به  آموزش هاى فنى و حرفه اى  راستا 
كاربردى و عملى بودنشان در ايجاد، تقويت و رشد 

قابليت هاى انسانى سهم قابل توجهى را دارند.

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
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 10 فروشگــاه يــاران

عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 
سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو

حدفاصل معلم 19 و 21 
32440622 - 09155625828

مدرسه  زبان بيرجند
  انگليسى- آلمانى

ايتاليايى-  اسپانيايى
www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

داربست مهـدى
 نصب ، رولپالك ، سايبان ،  خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
 09151642377-32319263

 وسيله كار

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون
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امالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
امروز درس پيغمبر اسالم (ص) براى امتش و براى همه بشريت ، درس عالم شدن ، قوى شدن ، درس اخالق و كرامت ، درس رحمت ، 

درس جهاد و عزت و درس مقاومت است.



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام سجاد (ع) : «هر كس در هيچ كاري به مردم اميد نبندد و همه 
كارهاي خود را به خداي عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اي كه او 

داشته باشد اجابت كند.»  (كافي، ج٢، ص ١٤٨)

11 : 18
17 : 08
22 : 36
4 : 23
5 : 46

رشتهنام و نام خانوادگىرديف
شهرنوع دانشگاه پذيرفته شده

1
عاطفه خسروى 

رتبه 326
راهنمايى و 

ملىمشاوره
دانشگاه الزهرا (س) 

تهران

2
حميده زارعى 

دانشگاه بيرجندملىحقوقرتبه 962

3
فاطمه عليزاده 

دانشگاه بيرجندملىحقوقرتبه 365

دانشگاه بجنوردملىحقوقزينب خزاعى4

دانشگاه بيرجندملىعلوم سياسىزهرا باخدا5

دانشگاه بيرجندملىعلوم سياسىفاطمه غالمى6

7
مهناز حميديان 

دانشگاه بيرجندملىروانشناسىرتبه 887

فائزه ياربى8
راهنمايى و 

دانشگاه بيرجندملىمشاوره

فائزه اعتمادى نيا9
علم اطالعات و 
دانشگاه بيرجندملىدانش شناسى

دانشگاه بيرجندملىعلم اطالعاتحميد حقگو10

ملىعلوم اجتماعىسيده الهام رضوى11
دانشگاه فردوسى 

مشهد

دانشگاه بيرجندملىعلوم اجتماعىفاطمه گراميان12

دانشگاه بيرجندملىعلوم اجتماعىفاطمه قاينى13

ريحانه كدخداپور14
جغرافيا و برنامه 

دانشگاه بيرجندملىريزى شهرى

رضوان اشترى نژاد15
جغرافياى 
دانشگاه بيرجندملىروستايى

دانشگاه بيرجندملىتاريخزينب جابرى16

راضيه رزاقى17
زبان و ادبيات 

دانشگاه بيرجندملىفارسى

پروانه انجمنى18
زبان و ادبيات 

دانشگاه بيرجندملىفارسى

دانشگاه بيرجندملىباستان شناسىزهرا ماليى19

دانشگاه بيرجندملىعلوم تربيتىفاطمه شجاعى نسب20

دانشگاه بيرجندملىعلوم تربيتىفرزانه بذرافكن21

دانشگاه زاهدانملىعلوم تربيتىعطيه حسن آبادى22

ملىعلوم تربيتىعطيه عاليشان23
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

ملىحسابدارىزهرا آراسته24
دانشگاه بزرگمهر 

قاينات

دانشگاه بيرجندپيام نورحقوقراضيه حاجى پور25

دانشگاه بيرجندپيام نورحقوقكوثر شاهين26

رشته پذيرفته نام و نام خانوادگىرديف
شده

نوع 
شهردانشگاه

ملىفقه و حقوقعارفه قوسى1
دانشگاه امام صادق (ع) 

تهران

دانشگاه باهنر كرمانملىليزر و اپتيكبتول نصرآبادى2

دانشگاه يزدملىمهندسى معمارىحميده نصرى3

دانشگاه بيرجندملىمهندسى برقنگار باغبان4

دانشگاه بيرجندملىمهندسى برقفاطمه بهدانى5

6
سارا راستگو 

دانشگاه فردوسى مشهدملىمهندسى معمارىرتبه 800

دانشگاه فردوسى مشهدملىمهندسى معمارىمژده ثابتى7

دانشگاه زابلملىمهندسى معمارىمهال حسنى8

9
محدثه 

دانشگاه بيرجندملىمهندسى عمرانصبوركوچ

دانشگاه بزرگمهر قاينملىمهندسى عمرانمحدثه يعقوبى10

دانشگاه فردوسى مشهدملىمهندسى كامپيوترحانيه چاجى11

دانشگاه فردوسى مشهدملىمهندسى كامپيوترزهرا زارعى12

دانشگاه بيرجند ملىمهندسى كامپيوترشكيال ايزد پناه13

دانشگاه بيرجند ملىمهندسى كامپيوترالهه پاسبان14

دانشگاه بيرجند ملىعلوم كامپيوترعاليه ابراهيمى15

دانشگاه بيرجند ملىعلوم كامپيوترحميده لبافى16

دانشگاه صنعتى بيرجند ملىمهندسى كامپيوترفاطمه صوفى17

دانشگاه صنعتى بيرجند ملىمهندسى كامپيوترمينا عارفى18

دانشگاه صنعتى بيرجند ملىمهندسى شيمىكوثر رسولى پور19

دانشگاه بيرجند ملىفيزيكوجيهه برقى20

21
نجمه زمانى 

دانشگاه بيرجند ملىفيزيك نسب

22
الهه سادات 

دانشگاه بيرجند ملىفيزيكميرزايى

دانشگاه بيرجند ملىشيمىسهيال سميعى23

دانشگاه بيرجند ملىشيمىفاطمه دهقانى24

دانشگاه بيرجند ملىعلوم مهندسى آبفائزه شبانى25

دانشگاه فردوسى مشهدملىرياضيات و كاربردهامهديه راضى26

دانشگاه فردوسى مشهدملىمديريت بازرگانىعارفه عصارى27

28
فاطمه زينت 

ملىحسابدارىبخش
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى صنايعمطهره تواضع29

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى صنايعساناز صادقى30

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى صنايعنرجس فروتن تنها31

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى صنايعالناز امام داد32

ملىمهندسى صنايعمحدثه فاتحى33
مجتمع آموزش عالى 

گناباد

دانشگاه صنعتى بيرجندملىعلوم مهندسىفائزه صفرى34

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى مواد عاطفه اشرفى گل35

36
مريم گندمى 

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى شيمىشوكت آباد

37
فاطمه زهرا نجف 

دانشگاه صنعتى بيرجندملىمهندسى معدنزاده

زهرا معتمد38
مترجمى زبان 

دانشگاه بيرجندملىانگليسى

دانشگاه بيرجندملىمترجمى زبانساجده محمدى 39

40
عليه عابدينى 

دانشگاه فردوسى مشهدملىادبيات انگليسىرتبه 809 

41
مهديه چهكندى 

دانشگاه بيرجندملىآمار و كاربردهانژاد

42
فاطمه حبيبى 

دانشگاه بيرجندملىروانشناسىدرح

43
سحرسادات 

مديريتقريشى
غير

مشهدانتفاعى

44
سارا سادات 

مديريتقريشى
غير

مشهدانتفاعى

نام و نام خانوادگىرديف
رشته

 پذيرفته شده
نوع 

شهردانشگاه

دانشگاه بيرجندملىپزشكىفاطمه صبوركوچ1

آزادپزشكىمهسا آمالى2
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

آزادپزشكىنگين مودى3
دانشگاه آزاد 

سيستان و بلوچستان

4
سيده حانيه 

دانشگاه اروميهآزادپزشكىحميدزاده

دانشگاه زابلملىگياه پزشكىهما نصيريان5

ملىپرستارىآسيه كريمى6
دانشگاه علوم پزشكى 

بيرجند

محدثه طحان7
علوم 

ملىآزمايشگاهى
دانشگاه علوم پزشكى 

زاهدان

محبوبه كميلى فر8
فناورى اطالعات 

ملىسالمت
دانشگاه علوم پزشكى 

مشهد

دانشگاه بيرجندملىزيست شناسىف- ب9

مريم داوودى10
مهندسى 

دانشگاه بيرجندملىبهداشت محيط

ع- غ11
مهندسى

ملى بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشكى 

بيرجند

سحر حسن زاده12
مهندسى

دانشگاه بيرجند ملى بهداشت محيط

دانشگاه بيرجند ملىصنايع دستىريحانه مظفر نيا13

دانشگاه بيرجند ملىصنايع دستىرويا نوروزى14

دانشگاه بيرجند ملىشيمىمهديه ماجدى15

دانشگاه بيرجند ملىادبيات انگيسىفاطمه خراشادى زاده16

مهرناز صفايى17
علوم و مهندسى 

دانشگاه رشتملىخاك

مجتمع آموزش عالى گنابادملىمديريت صنعتىفاطمه موذن18

19
سيده زكيه حسينى 

دانشگاه بيرجند آزادمامايىبيژائم

آزادعلوم آزمايشگاهىفاطمه يوسفى20
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان 

دانشگاه زاهدان آزادعلوم آزمايشگاهىفاطمه رنجبر21

دانشگاه بيرجند آزادبهداشت محيطالهام يوسفى22

دانشگاه بيرجند آزادصنايع غذايىمحدثه شهريارى23

دانشگاه بيرجند آزادحقوقمهال صحرايى24

آزادعلوم آزمايشگاهىمهديه باقرى25
دانشگاه سيستان و 

بلوچستان

مشهدغيرانتفاعىمديريت مالىمتين مجاهد 26

دانشگاه بيرجند پيام نورمديريت بازرگانىفاطمه بابايى27

دانشگاه بيرجند پيام نورروانشناسىفاطمه صباغ 28

دانشگاه بيرجند پيام نورمديريت بازرگانىالهه ابراهيم آبادى29

خوسفپيام نورمديريت بازرگانىزهرا عسكرى30

رتبهمسابقهپايه نام و نام خانوادگىرديف

اول شهرستانحفظ قرآن اولسعيده ساالرى1

دوم شهرستانحفظ قرآن دومفاطمه زهرا بوستان2

دوم شهرستانقرائت قرآن سومحسنيه رضايى3

دوم شهرستانمفاهيم قرآن چهارم فاطمه بابايى4

سوم شهرستاننهج البالغهچهارمعاطفه اشرفى5

سوم شهرستانانشاى نمازسومپونه زين العابدينى 6

دوممطهره افراخته7
درس هايى از 

برگزيده استانىقرآن

سوممهديه دهقانى8
درس هايى از 

برگزيده استانىقرآن

سوم شهرستانداستان كوتاهاولفاطمه گواهى9

اول شهرستانشعردومفاطمه واقعى10

سوم استانشعرسوممريم داوودى11

دومالدن پرهيز12
خوشنويسى
دوم شهرستان (نستعليق)

سومزينب محمدى13
خوشنويسى 

اول استان(نسخ)

دوم شهرستانمدادرنگىاولفاطمه صباغ گل14

سوم شهرستانكاريكاتوردومفائزه عباسى15

اول شهرستاننقاشى ايرانىسوممريم داوودى16

دوم استانانشا نويسىسومپونه زين العابدينى17

برگزيده استانىالمپياد ادبى سومپونه زين العابدينى18

درخشش دانش آموزان سال چهارم دبيرستان 
شهيد طوبى تاجريزى را در كنكور سراسرى 94 

كه نمود سخت كوشى دانش آموزان ، تجلى 
همت معلمان ، بيانگر همراهى والدين و همدلى 
و همزبانى مسئوالن و برنامه ريزان است تبريك 
اين عزيزان توفيقات  براى همه  نموده  عرض 

بيشتر از درگاه خداوند منان خواستاريم.

مدير ، كاركنان و انجمن اوليا و مربيان
 دبيرستان شهيد طوبى تاجريزى

اسامى پذيرفته شدگان كنكور سراسرى رشته 
علوم انسانى دبيرستان شهيد طوبى تاجريزى 

سال تحصيلى 94-93 از تعداد 26 نفر

اسامى پذيرفته شدگان كنكور سراسرى رشته 
علوم رياضى دبيرستان شهيد طوبى تاجريزى 

سال تحصيلى 94-93 از تعداد 47 نفر

اسامى پذيرفته شدگان كنكور سراسرى رشته 
علوم تجربى دبيرستان شهيد طوبى تاجريزى 

سال تحصيلى 94-93 از تعداد 31 نفر

برگزيدگان مسابقات فرهنگى هنرى 93-94

ثبت نام كربــال
هوايى   تعداد محدود  

  اعزام: 94/8/9

 آدرس: ميدان شهدا

شهدا 8 

ساختمان آوا دفتر خدمات زيارتى

 عماد بيرجند

32224113

خانواده محترم رئوفى فرد
با نهايت تاسف و تالم درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجيه آمنه مقدم "همسر مرحوم حاج غالمرضا رئوفى فرد"
 را تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحومه آمرزش و طول عمر بازماندگان را همراه سالمتى

و حسن عاقبت بخيرى خواهانيم.

موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى


