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حلقه گمشده توسعه استان

معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره به تفاهم وزير راه و وزير تعاون براى ساخت مسكن اجتماعى در 
قالب برنامه مشترك اقدام، گفت: سازمان ملى زمين و مسكن زمين را اختصاص داد. به گزارش فارس، 
مظاهريان، افزود: مسكن اجتماعى براى گروه هايى است كه توانايى خانه دار شدن از محل پس انداز و 

دريافت تسهيالت ندارند. افرادى نظير معلوالن، زنان بى سرپرست و دهك هاى اول و دوم جامعه.

پروژه مسكن اجتماعى كليد خورد

معاون عمرانى استاندار خراسان جنوبى:

صنعت گردشگرى استان، شكل 
واقعى خود را پيدا كرده است
معاون عمرانى استاندار خراسان جنوبى در چهارمين جلسه 
كارگروه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ...

  ظريف - كرى بار ديگر 
مذاكره مى كنند، 
موضوع : «بشار اسد»
نيويورك تايمز نوشت از ايران براى پيوستن به مذاكرات آمريكا ...
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صفحه ٣

ناآشنايى مسئوالن استان خراسان جنوبى با برنامه ريزى و مديريت راهبردى

دكتر حكيم پور: نبود افق و برنامه بلند مدت در استان سردرگمى همه دستگاه ها را به دنبال داشته است

مهلت اعتبار سهميه بنزين 700 تومانى

مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
گفت: سهميه بنزين 700 تومانى فقط تا پايان آبان 
اعتبار دارد. به گزارش الف، سجادى اظهار كرد: قيمت 
سى ان جى 60 درصد قيمت بنزين است و اين باعث 
شده صاحبان خودروهاى دوگانه سوز اقبال بيشترى 

براى استفاده از سى ان جى داشته باشند.

 مسكن قطعا سال آينده
 از ركود خارج مى شود

ركود  پايان قطعى  از  راه و شهرسازى  وزير  معاون 
مسكن در نيمه دوم سال آينده خبر داد. به گزارش 
مهر، مظاهريان گفت: فكر مى كنم كه نيمه دوم سال 
بعد ما خروج قطعى مسكن از ركود را داشته باشيم. 

حذف شرط پرداخت مستمرى 
بازنشستگان طبق «حروف الفبا»   

امينى مشاور مديرعامل و مديركل امور استانهاى 
با  ايسنا،  با  گفتگو  در  اجتماعى  تامين  سازمان 
و  بگيران  مستمرى  حقوق  پرداخت  اينكه  بيان 
و  گله  مورد  الفبا  حروف  براساس  بازنشستگان 
پرداخت  نظام  راستا  اين  در  گفت:  بود،  شكايت 
بازنشستگان  و  بگيران  مستمرى  حقوق  متمركز 

تامين اجتماعى طراحى و از آبان ماه اجرايى شد. 

اطالعيه سازمان ثبت احوال براى 
ثبت نام كارت هوشمند ملى

اطالعيه اى  در  كشور  احوال  ثبت  سازمان  فارس: 
آورده است: افرادى كه تاكنون هيچ يك از كارتهاى 
شناسايى ملى و يا كارت هوشمند ملى خود را دريافت 
به  كارت هستند،  دريافت  واجد شرايط  و  نكرده اند 

آدرس www.ncr.ir مراجعه و ثبت نام كنند.

پيكر مطهر دو شهيد گمنام وارد فرودگاه بيرجند شد/ صفحه7

جناب آقاى حسين ابوذرى
 رئيس محترم بانك كشاورزى مركزى بيرجند

انتخاب شايسته جناب عالى را به عنوان
 مدير نمونه شعب بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى 

تبريك عرض نموده، سالمتى و توفيق روزافزون شما را از درگاه
 ايزد متعال خواهانيم.

هيئت مديره و مديرعامل اتحاديه دامداران آريان 
خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس غالمرضا بنى اسدى مقدم
جناب آقاى مهندس امير بنى اسدى مقدم

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت 
 عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحومه غفران الهى
 و براى بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت مى نمايم.

نفيسه نخعى - نايب رئيس شوراى شهر بيرجند

سپاس بيكران بر آستان حضرت حق كه توفيق انجام حج ابراهيمى، زيارت حريم نبوى (صلى ا... عليه و آله) و 
قبور مطهر ائمه مظلوم بقيع (عليه السالم) در سال1394 را نصيب مان نمود. ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
جانباختگان مظلوم فاجعه منا و حادثه بيت ا... الحرام بدينوسيله مراتب قدردانى و تشكر صميمانه خود را از 
درايت، هدايت و تدابير به موقع و تالش صادقانه مدير محترم كاروان و همكاران شان را كه باعث انجام صحيح 

اعمال و بازگشت در كمال صحت و سالمت ما به ميهن اسالمى گرديد، اعالم مى داريم
 از خداوند متعال سالمتى و توفيقات روز افزون تان را مسئلت داريم. 

زائران كاروان 39002 حج تمتع سال 1394 بيرجند 

جناب آقاى حاج غالمحسين كريم پور فرد 
مدير محترم كاروان حج تمتع 39002

جناب آقاى حاج محمد على جعفرپور مقدم
 معاون محترم كاروان

حجج اسالم زارع و فياضى
 روحانى و معين محترم كاروان

جناب آقاى حاج جواد عليزاده 
جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده 

افشيـن جـان
هنوز عطر تو در جان لحظه ها جاريست
دو سال است كه ناباورانه از آشيان مان

 پر كشيدى
هنوز زخم هجران تو بر پيكرمان التيام نيافته

و تنها خاطرات خوب با تو بودن 
مرهمى بر اين هجران ابديست

با ذكر صلوات
 روحت شاد و يادت جاودان 

خانواده ات (قديرى)

"هوالباقى"
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت زائر معبد عشق 

مكه مكرمه و مرقد معشوق مدينه منوره مرحوم مغفور 

حاج محمد محسن زاده
" فرزند حاج كريم محسن زاده "         

را به اطالع تمامى بستگان و آشنايان مى رساند 
به همين مناسبت مراسم بزرگداشت آن مرحوم جمعه  

94/8/8 از ساعت 9 الى 10 صبح در محل حسينيه 
مسجد آيت ا... آيتى منعقد مى شود، حضور شما سروران گرامى تسلى بخش خاطر بازماندگان 

و موجب شادى روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده هاى: محسن زاده ، بنى اسدى ، علوى ، غنى ، ساير بستگان و آشنايان گرامى

آگهى استخدام
يك واحد توليدى معتبر واقع در شهرك صنعتى بيرجند براى تكميل كادر ادارى خود يك نفر نيرو با مشخصات ذيل استخدام 

مى نمايد. متقاضيان محترم مى توانند تا تاريخ 94/8/14 با شماره هاى 2-32255390-056 تماس حاصل نمايند.

تعداد مهارت هاى الزممدرك و رشته تحصيلىعنوان شغلرديف

كارشناسى (مديريت، كارشناس امور ادارى1
كامپيوتر، نرم افزار، زبان)

روابط عمومى باال، تسلط كامل به كامپيوتر و مجموعه 
نرم افزارهاى ce�O و آشنايى با زبان هاى خارجى

يك نفر 
زن

فالفل سلف سرويس 
(با دستگاه تمام اتوماتيك)

هات داگ نيم مترى
طبخ با روغن كنجد 

معلم- خيابان فردوسى- حد فاصل حافظ و پاسداران  تلفن:   52   310
افتتاحيه 94/8/7    ساعت 19    با 20 درصد تخفيف

                              مـادرم:     افسانه هستى ات اگر پايان يافت
                                                                     خوش نامى و عزتت به پايان نرسيد

                                چهارمين سالگرد درگذشت پرستار فداكار مرحومه 

كوثر بهدانى

زهـرا  واعظـى 
را با ياد و خاطره مهربانى هايش گرامى مى داريم. 

روحش شاد و نامش هميشه ماندگار
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امروز ٧ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ١٥ محرم ١٤٣٧ و ٢٩ اکتبر ٢٠١٥

ترور نافرجام آيت  ا... «سيدحسن مدرس» به امر 
«رضا خان» (١٣٠٥ ش).

و سخنور  دانشمند  راشد»  درگذشت «حسينعلي 
معاصر(١٣٥٩ ش).

آغاز هفته كتاب و كتاب خواني (از ٧ تا ١٣ آبان).
و  مدينه  به  «َنَخع»  ي  طايفه   نمايندگان  ورود 

پذيرش دين اسالم (١١ ق).
درگذشت «محدث رازي» محدث شهير قرن دوم 

(١٨٨ ق).
دانشمند مسلمان  و  رحلت «ابن سكن» محدث 

(٣٥٣ ق).
طاووس»  بن  «سيد  شيعه  بزرگ  عالم  والدت 

(٥٨٩ ق).
جاي گزيني «آنكارا» به عنوان پايتخت تركيه به 

جاي «استانبول» (١٩٢٣م).
فرانسوي  رياضي  نابغه  داالْمِبر»  «ژان  مرگ 

(١٧٨٣م).
فيلسوف  و  فيزيك دان  ماخ»  «ارنْسْت  مرگ 

اتريشي (١٩١٦م).
كاشف  كاْلِمْت»  آلبرت  شارل  «لئون  درگذشت 

واكسن (ب.ث.ژ) (١٩٣٣م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

رئيس اتحاديه ميوه و سبزى فروشان با بيان اينكه در حال حاضر بازار ميوه راكد است، پيش بينى كرد كه تا عيد نوروز شاهد هيچ گونه
 افزايش قيمتى در ميوه ها نباشيم. حسين مهاجران در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: قيمت ميوه ها بعد از ايام تاسوعا و عاشورا واقعى نبوده
 و نوسانات كمى را تا چند روز آينده شاهد خواهيم بود.

ميوه تا پايان امسال گران نمى شود

حكم اعدام «شيخ نمر» عربستان را 
به سمت سقوط پيش خواهد برد

خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
مجلس با بيان اينكه حكم اعدام شيخ نمر قطعًا 
عربستان را به سمت سقوط پيش خواهد برد،  گفت: 
هيئت حاكمه عربستان با اقدامات اخير خود نشان 
داده اند كه خير و صالح حكومتشان را نمى دانند. 
اسماعيلى با اشاره به صدور حكم اعدام شيخ نمر توسط مقامات سعودى 
شدت  به  عربستان  حكام  كه  مى دهد  نشان  حكم  اين  صدور  گفت: 
اين  در  نمى توانند  و  هستند  مشكل  دچار  خود  تصميم گيرى هاى  در 
تصميم گيرى ها منافع خود را هم تشخيص دهند. وى افزود: قطعاً شيعيان 

و همه مسلمانان در برابر اعدام شيخ نمر ساكت نخواهند نشست.

   ظريف - كرى بار ديگر مذاكره مى كنند، 
موضوع : «بشار اسد»

به  پيوستن  براى  ايران  از  نوشت  تايمز  نيويورك 
مذاكرات آمريكا، روسيه و اروپا درباره آينده سوريه 
از  انتخاب؛  آمده است.به گزارش  به عمل  دعوت 
ايران براى حضور در مذاكرات اين هفته در وين 
درباره اين كه آيا امكان دستيابى به يك راه حل 
سياسى براى جنگ سوريه وجود دارد يا خير، دعوت شده است.اگر ايران 
اين دعوت را بپذيرد، اين نخستين بارى خواهد بود كه جان كرى وزير 
خارجه آمريكا وارد مذاكرات رسمى با تهران درباره موضوعاتى فراتر از 
توافق هسته اى حاصل شده در ماه ژوئيه خواهد شد.روسيه ديگر كشورها 

را براى حضور ايران در مذاكرات سوريه تحت فشار قرار داده بود. 

انتقاد آيت ا... مكارم شيرازى از 
يك جانبه گرايى صداوسيما در قضيه برجام 

 آيت ا... مكارم شيرازى از مراجع تقليد با تاكيد بر 
ضرورت حركت صدا و سيما در مسير اعتدال و ميانه 
روى از يك جانبه گرايى اين رسانه در قضيه برجام 
پژوهش  مركز  رئيس  با  ديدار  در  كرد. وى  انتقاد 
و سنجش افكار صدا و سيما با اشاره به ضرورت 
جناحى عمل نكردن صدا و سيما، اظهار كرد: در اين راستا برخى ها از 
صدا و سيما شكايت هايى را در مورد بعضى مسائل مطرح مى كنند. وى 
تصريح كرد: من خودم هم برخى برنامه ها را در مورد مساله برجام گوش 
مى دادم، ديدم يك كمى از خط اعتدال خارج و يك جانبه شد، شايد هم 

قصد و غرضى نبوده، ولى صدا و سيما به اين نكته توجه داشته باشد.

طبق وعده رئيس كل بانك مركزى از نيمه دوم آبان ماه 
فروش  منظور  به  بانك  اين  اعتبارى  سياستهاى  اجراى 
اينكه كمتر  با وجود  اما  اجرايى مى شود؛  كاالهاى داخلى 
از 10 روز تا زمان اعطاى اين تسهيالت از جمله وام 25 
ميليون تومانى خودرو باقى نمانده تاكنون هيچ جزئياتى در 

اين باره از سوى بانك مركزى اعالم نشده است. 
ا... سيف-رئيس  ايسنا، در مهرماه امسال ولى  به گزارش 
اقتصادى دولت  بانك مركزى- در قالب بسته رونق  كل 
از سياستهاى بانك مركزى براى اجرايى شدن اين بسته و 
كمك به تسريع رونق اقتصادى رونمايى كرد. ايجاد خطوط 
اعتبارى براى كمك به تحريك تقاضا و فروش كاالهاى 
در انبار مانده اهم برنامه هاى بانكى رئيس كل بود. بر اين 
اساس قرار شد تا در فرايندى براى فروش اقساطى كاال، 

بانك هايى كه در بازار بين بانكى منابع را با نرخ روز 24 
درصد دريافت مى كنند مجاز باشند اسناد ناشى از فروش 
مدت دار را تنظيم كرده و مستندات خود را به بانك مركزى 
بياورند تا نرخ آنها مورد تجديد نظر قرار گيرد كه اين بانك 
نيز منابع را با نرخ 14 درصد در اختيار آنها قرار داده و بانكها 

با نرخ 16 درصد به شركت هاى توليدى ارائه مى كنند. 
يكى از شرايط ويژه در فروش اين كاالها به تسهيالت خودرو 
اختصاص دارد كه به طور ويژه اى مورد توجه قرار گرفته 
است ولى بعد از گذشت بيش از 10 روز از اعالم اين طرح 
و تصويب آن در جلسه هفته گذشته شوراى پول و اعتبار، 
بانك مركزى هنوز درباره جزئيات بيشترى از اين مصوبه -از 
جمله نحوه دريافت و يا مبالغ بازپرداخت- كه بايد تا كمتر از 
10 روز ديگر اجرايى شود توضيحاتى ارائه نكرده و متقاضيان 

با طرحى مبهم روبه رو هستند. اين در حالى است كه قبال 
اعالم شده بود مديران بانك مركزى به زودى در اين رابطه 
جزئيات را منتشر خواهند كرد. اما آنطور كه رئيس كل بانك 
مركزى اعالم كرده است تسهيالت جديد خودرو در نهايت 
براى مصرف كنندگان  اين امكان را ايجاد مى كند كه تا 80 
درصد قيمت خودرو و حداكثر تا 25 ميليون تومان را در يك 
دوره هفت ساله پرداخت كنند. از سويى ديگر برآوردها نشان 
مى دهد كه با شرايط اعالمى و با توجه به سود 16 درصدى 
در نظر گرفته شده، اگر اين وام با نرخ 16 درصد در اختيار 
مشترى قرار گيرد وى بايد در يك دوره 7 ساله هر ماه با 
پرداخت حدود 495 هزار تومان قسط، تسهيالت دريافتى را 
برگرداند. در عين حال كه وام 25 ميليون تومانى با مجموع 

41,7 ميليون تومان تسويه مى شود. 

جزئيات پرداخت وام 25ميليونى خودرو هنوز مشخص نيست 

اينكه  بيان  با  اعتبار  و  پول  شوراى  عضو 
خروج از ركود در جلسه شورا بررسى شد، 
هم  غيرمجاز  موسسات  ساماندهى  گفت: 
مطرح شد و همه اعضا نسبت به مخاطرات 
به  كردند.  نگرانى  ابراز  موسسات  اين 
گفت:  جالل پور  محسن  فارس،  گزارش 
نسبت  اعتبار  و  پول  اعضاى شوراى  همه 
به مخاطرات مؤسسه هاى مالى غير مجاز 

نگرانند، ولى براى حل اين معضل بزرگ، 
راه حل هاى متفاوتى پيشنهاد مى كنند.وى 
اينكه فعاليت اين موسسات مخل  بيان  با 
معتقدم  گفت:  است،  كشور  اقتصاد  روند 
مماشات با اين موسسات نه تنها به خير و 
صالح كشور نيست كه در ميان مدت به 
صالح خود اين موسسات و سپرده گذاران 
اتاق بازرگانى  آنها هم نخواهد بود. رئيس 

بيشتر  در  متأسفانه  اينكه  بيان  با  ايران 
انواع  انجام  با  سودجو  اى  عده  بخش ها 
 فعاليت هاى غيرمجاز، فضاى بخش هاى 
مختلف اقتصاد را مسموم كرده و خسارت 
وارد  كشور  اقتصاد  به  ناپذيرى  جبران 
موسسات  اين  كرد:  تصريح  مى كنند، 
درنهايت با اعمال انواع فشارهاى سياسى و 
اقتصادى و اجتماعى، موجوديت غير قانونى 

و غير رسمى خود را رسميت مى بخشند تا 
اين كه خود را به مردم و كشور تحميل مى 
كنند.وى گفت: معتقدم رفتار غلط دولت ها 
افراد مى شود، چنين  موجب تشويق شدن 
روش هاى غلطى را در پيش بگيرند. بنابراين 
برخورد بدون مماشات و بدون مالحظه،تنها 
هميشگى  معضل  بردن  بين  از  حل  راه 

مؤسسه هاى پولى غير مجاز است.

  بررسى خروج از ركود و ساماندهى موسسات غيرمجاز در شوراى پول و اعتبار

يادداشت

چاي بي قند! (تأملي بر ماجراهاي 
اخير شوراي شهر)

  شورا، محل تجمع نمايندگان مردم، محل تصميم گيرى 
براى مردم، محل اخذ مشورت و تجميع نظرات براى 
اداره مناسب تر امور شهر و جايگاه قانونى مهمى براى 
مشاركت دادن شهروندان در مديريت آن است. اين 
جايگاه مهم  قانونى كه مشروعيت خود را از محل 
اعتماد و رأى مردم بدست مى آورد تا زمانيكه وارد 
 سياسى كارى و اختالفات درونى و دگرگونى هاى 
مردم  اعتماد  مورد  همچنان  است،  نشده  احساسى 
خواهد بود، و در صورتيكه غير از اين باشد، نه تنها 
اعتماد و پشتوانه مردمى را از دست خواهد داد، بلكه 
كارآمدى الزم و مناسب را نداشته و شرايط عام و 
خاص براى تصميم سازى و تصميم گيرى را نيز از 

دست خواهد داد. 
و  تكليف  اداى  از  پس  شهر،  يك  شهروندان   
انتخاب منتخبين خود در شورا، انتظار دارند روندها 
و فرايندهاى انجام شده، شفاف، بدور از حاشيه و 
سياسى  هاى  پرده  پشت  و  ها  پشت صحنه  فاقد 
باشد و اگر هم قرار است مثًال براى انتخاب اعضاى 
هيئت رئيسه، شور و مشورتى انجام شود، با دخالت 
همه  لحاظ  و  مردم  منتخبين  همه  مشاركت  و 
شرطها و شرايط قانونى و الزامات شرعى و عرفى 
دموكراسى  و  مردمى  مشاركت  اصل  به  توجه  و 

عمومى شهر و شهروندى باشد.
اين  وجود  عدم  صورت  در  كه  پيداست  ناگفته   
سازوكارها، نه شورا، شوراى مناسبى خواهد شد و 
مشكالتشان  رفع  به  اميدى  دلسوزان  و  مردم  نه 
 خواهند داشت و لذا شهر در محاق دور انديشى هاى 
سياسى، دچار فرصت سوزى مسئولينش خواهد شد 
و رونق كار و اعتبار اجرائيات شهرى دچار خدشه و 

خسران خواهد گرديد. 
ها  مصاحبه  وقتى  يحتمل  هم  شما  روزها  اين   
از  بعضى  هاى  گيرى  موضع  و  نظرها  اظهار  و 
اعضاى محترم شوراى شهر بيرجند پس از ماجراى 
نايب  و  رئيس  انتخاب  به  مربوط  اخير  روزهاى 
اول  كنيد،  مى  مالحظه  را   ... و  منشى  و  رئيس 
سرى به افسوس تكان مى دهيد و بعد از صميم 
قلب آرزو مى كنيد حداقل تا روزهاى پايانى عمر 
شورا، اين مسائل كمرنگ تر شود و جاى خود را 
به خدمت مناسب تر، رعايت و احقاق حق واقعى 
مردم و شهر و توجه به خواسته هايشان و تأملى در 

سوگند روزهاى اول اعضاى محترم بدهد.
 از انصاف دور است اگر بگوييم تا كنون چنين نبوده. 
اما بگذاريد حرف دل مردم را بگوييم كه شورايى 
سازى  موج  از  بدور  حاشيه،  از  بدور  خواهند   مى 
كار  پر  و  طلبان  فرصت  برخى  سوارى  موج  براى 
و  فردى  هاى  گرايش  بدون  و  دلسوز  و  متعهد  و 

گروهى و باندى.(ادامه در ستون مقابل)

(ادامه از همين صفحه)
تا  كه  هست  مشكالت  شهر  در  آنقدر  كنيد  باور   
پايان عمر اين دوره شورا، حداقل به نيمى از آنها 

هم فرصت توجه و رسيدگى نخواهد بود. 
مردم،  كه  كنيم  مى  تأكيد  هم  باز  گذشته  مثل   
دلسوزان واقعى خود را در چنين شرايطى تشخيص 
مى دهند، مردم كه سنگ كار و تالش براى رضايت 
آنان را به سينه مى زنيم جز نيت و اخالص پاك در 
انجام كارها و جز توجه به خواسته هايشان را انتظار 
نقطه  در  ماندن  باقى  شرايط،  اين  تداوم  ندارند. 
 تكانه هاى سياسى در شورا، و تأكيد بر جزيره اى 
كار كردن نه به نفع شوراى شهر بيرجند و نه به نفع 
مردم است و قطعًا آنگونه كه بارها تأكيد شده است، 
انتخاب هاى بعدى مردم بازتاب خود را نشان  در 
خواهد داد. چاى را بدون قند و شكر هم مى توان 
خورد، اما شيرينى اش هيچوقت زير زبان احساس 

نخواهد شد!.
دفتر  به  شهروندان  از  يكى  توسط  فوق  (مطلب 

روزنامه ارسال شده است.)

يادداشت

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

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

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهى نتيجه انتخابات انجمن صنفى كارفرمايى
واحدهاى اقامتى استان خراسان جنوبى

 به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 94/7/19 مجمع عمومى عادى و جلسه مورخ 94/7/28
 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمى ، اسامى و سمت هريك از اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره انجمن مذكور كه از تاريخ 94/7/19

به مدت سه سال و بازرسان از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب شده اند به شرح ذيل مى باشد
رئيس هيئت مديره 1- آقاى هادى معين فر   

نايب رئيس هيئت مديره 2- آقاى محمد حسين رجب زاده  
خزانه دار هيئت مديره 3- آقاى سيد مصطفى حسين پور  

دبير انجمن 4- آقاى غالمرضا چاجى   
عضو على البدل هيئت مديره 5- آقاى سيد على اكبر ذوالفقارى  
عضو على البدل هيئت مديره 6- آقاى سيد على اسالمى   

بازرس اصلى انجمن 7- آقاى سيد على سيادت   
بازرس على البدل انجمن 8- آقاى كاظم رسته مقدم   

 انجمن صنفى مذكور به شماره 135-3/2 -12 در اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان به ثبت رسيده و مطابق اساسنامه انجمن
 كليه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت مديره يا دبير به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر

خواهد بود
مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى 

تعمير ات كليه لوازم گازسوز خانگى    
09158624439 - جانى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى    نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4    حاشيه بيست مترى خيام    فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

m
lak

as
em

an
.co

m

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

 آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده 1433/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حسن رضا چوپانى اسكيونك به پرداخت مبلغ

 111/812/363 ريال بابت اقساط معوق در حق محكوم له آقاى محمود عالئى و پرداخت مبلغ 11/500/000 ريال بابت حق االجرا
:در حق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف اموال ذيل كه توسط كارشناس ارزيابى شده است شامل

مبلغ به ريالشرح نامرديف

آسياب1
lآسياب پالستيك خرد كن با الكتروموتور سه فاز به شماره سريال الكتروموتور 4- 180

89/000/000يك عدد GM از نوع 

 مخزن 1500 ليترى آب دست ساز جهت ريختن پالستيك خرد شده در آب دو عددمخزن2
3/000/000هر عدد 1/500/000 ريال

 ترانس جوش با انبر و كابل جهت جوشكارى آهن آالت ساخت شركت پرتو صنعتترانس جوش3
4/000/000دويست آمپر يك عدد

1/500/000فن خشك كن پالستيك شسته شده يك عددفن4

مواد پالستيكى5
دو و نيم تن مواد پالستيكى خرد شده از نوع سبد پالستيكى ميوه در قالب هشتاد كيسه

22/500/000 هر تن 9/000/000 

120/000/000جمع كل: صد و بيست ميليون ريال

 كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/8/19 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
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



پيام شماارزش معامالت تاالر بورس خراسان جنوبى به 245 ميليارد ريال رسيد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 7 آبان 1394 * شماره 3355
سالم. مسئوالن بدانند به جاى اينكه براى 3

براى  مكانى  و  سرگرمى  دنبال  جوانان 
تفريح زودگذر هستيد آنان را به كار مناسب 
بگماريد و از بيكارى نجات دهيد و امكان 
ازدواج براى آنها فراهم كنيد. اگر چنين شود 
تمامى مشكالت آنان خود به خود حل مى شود و نسل 
پاكيزه اى به وجود خواهد آمد كه براى كشور و ملت 
كارآمد باشد. بازى با كلمات و جمالت دردى را دوا نمى 

كند و كارساز نيست و تا كنون ثابت شده است.
935...121
در  سنگين  هاى  هزينه  كه  شوراى شهر  نمايندگان 
تبليغات خود در راستاى خدمت به مردم خرج نمودند 
حتماً اين حق را به خود مى دهند كه چه زمانى 
جلسه شورا را تشكيل داده و يا حتى به مدت 

دو ماه تشكيل ندهند...
915…385
نانوايى هاى به   باسالم شب عاشورا جهت خريدنان 

شهر رفتم تمام نانوايى ها بسته بود به جز نانوايى در 
خودش  براى  جديدى  قانون  هم  اون  كه   ... خيابان 
داشت كه صف آقايان و خانم ها بايد يكى باشد كه 
گفت  جوابش  در  كه  كرد  اعتراض  ها  خانم  از  يكى 
مگر شما در مكه زن و مرد چسبيده به هم اعمالتون 
نمى  كنارهم  تاكسى  داخل  نمى دهيد مگر  انجام  را 
نشينيد جاى تأسف است كه بيرجند ما كه شهر 

مذهبى است اينطور چيزها ديده مى شود؟
915…456

ما  بيرجند.  شهرستان  مخابرات  حضور  باسالم 
با  كرديم  گناهى  چه  بهمن  خيابان  ساكنين 
تلفن  از  ساكنيم  شهر  مركز  اينكه  به  توجه 
ما  مكرر  مراجعات  بارها  باشيم؟  محروم  ثابت 
به مخابرات نتيجه نداده تكليف بيش از 200 خانوار 
اين منطقه چيست؟ درضمن در فاصله 150 مترى ما 

همسايه هامون داراى تلفن هستند.
936…245
فرماندار  انتخاب  درباره  در مورد دغدغه سردبير شما 
بيرجند، آن هم چهار ماه مانده به انتخابات مجلس و 
خبرگان عرض مى كنم قانون دقيقاً وظايف مسئوالن 
و ناظرين را در اين زمينه روشن كرده، پس فرقى نمى 
كند كه چه نوع تفكرى فرماندار باشد. ضمناً اگر تأثير 
دغدغه  براتون  اينقدر  فرماندار،  يك  انتخاب 
است چرا سخنرانى هاى كانديداهاى احتمالى 

مجلس و خبرگان براتون دغدغه نيست؟
915…305
مردم  محترم  نماينده  شيرين  وعده  از  روزها  سالم 
ميزان  گذاران  سپرده  مشكل  حل  بر  مبنى  بيرجند 
وقت  فقط  كه  ميزان  مديران   ... اما  گذشت 
سود  از  كه  رسيد  خواهد  روزى  كنند  مى  گذرانى 
پولهايشان سرمايه آنها را خواهند داد و ميلياردها حق 

و حقوق مردم نصيب مديران خواهد شد.
915…907
احسنت به شهردارمون.كه با نبود شوراى شهر كارشو 
به نحو احسن اجرا ميكنه. كاش اعضا هم به فكر 

مردم باشند. حيف رأى مون....
915…601
«شهر قربانى شورا» نه عزيزان «استان قربانى شورا» 
مگر نه اينكه بيرجند مركز استان بوده و آبروى همه 
استان است با اين كار شوراى شهر بيرجند حق همه 
استان ضايع شده است. آواى عزيز من از بيگانگان 

هرگز ننالم كه با من آنچه كرد آن آشنا كرد.
915…008

مدير بورس منطقه اى استان گفت: از ابتداى امسال تا پايان مهرماه مجموع معامالت تاالر بورس خراسان جنوبى به 245 ميليارد ريال رسيد. هريوندى 
اظهار كرد: در مهرماه امسال 15 ميليون و 309 هزار و 64 سهم به ارزش 29 ميليارد ريال مورد داد و ستد قرار گرفت. وى افزود: مجموع معامالت 
تاالر بورس خراسان جنوبى از ابتداى امسال تا پايان مهرماه به عدد 245 ميليارد ريال رسيد كه 63 درصد آن مربوط به خريد سهم و 37 درصد آن 

مربوط به فروش سهام بوده است. به گفت وى دى اين مدت 158 كد معامالتى جديد افتتاح شده كه سهم مهرماه 9 كد معامالتى بوده است.

* رحيم زاده 
استان،  توسعه  هاى  اولويت  گزارشات  سلسله  ادامه  در 
توسعه در  براى  به رويكردهاى مختلف  اول  در بخش 
خراسان جنوبى پرداختيم در اين بخش بر آن شديم در 
گفتگو با يكى از صاحب نظران اين حوزه موضوع را از 
نگاه علم مديريت و تأثير آن بر اين فرآيند ها بررسى 
كنيم.  آنچه در پى مى آيد در ادامه ماحصل گفتگوى ما 
با دكتر حكيم پور استاد يار گروه مديريت دانشگاه آزاد 
اسالمى بيرجند است كه با تعريف مديريت راهبردى و 
برنامه ريزى مى گويد: با وجودى كه بيش از 60 سال 
و  گذرد  مى  دنيا  در  استراتژيك  ريزى  برنامه  عمر  از 
تمام كارشناسان اقتصادى دريافته اند كه علم مديريت 
است  درجامعه  بيمارى  و  درد  هر  نوشداروى  راهبردى 
اما متأسفانه هنوز اين علم جايگاه چندانى در كشور و 
بالتبع آن در استان ما نيافته است و مديران كشورى و 

استانى ارزش چندانى براى اين علم قائل نيستند.
از  بيش  اينكه  به  اشاره  با  پور»  حكيم  «حسين  دكتر 
75 درصد سازمان هاى موفق دنيا بر برنامه ريزى بلند 
 مدت و راهبردى در پيشرفت تأكيد دارند و موفقيت هاى

اما  افزايد:  مى  دانند،  مى  علم  اين  مرهون  را  خود 
در  پيشرفت  گمشده  حلقه  همان  مهم  اين  متأسفانه 
جامعه ماست. وى برنامه هاى بلند مدت را داراى افقى 
باالى 5 ساله دانسته و مى افزايد: نقصى كه در كشور 
دارد  وجود  ساله   5 و  مدت  بلند  هاى  برنامه  درباره  ما 
اين است كه برنامه ها گاهى دستخوش اختالف نظرات 
سياسى دولت ها مى شوند به گونه اى كه دولت هاى 
هاى  برنامه  نمودن  عملياتى  به  موظف  را  خود  حاضر 

دولت قبل از خود نمى دانند.

برنامه هاى بلند مدت و منافع ملى نبايد 
براى اختالفات سياسى هزينه شوند 

اين محقق و مشاور مسايل سازمان و مديريت با تأكيد 
بر اينكه برنامه هاى بلند مدت و منافع ملى نبايد براى 
اختالفات سياسى هزينه شوند، مى گويد: به عنوان مثال 
خواه  و جمهورى  دموكرات  دو حزب  آمريكا  در كشور 
 فارغ از اينكه چه كسى و از چه گروهى به قدرت مى رسد

در كنار هم و در جهت اجراى برنامه هاى بلندمدت و 
منافع ملى حركت مى كنند و منافع ملى كشور در هيچ 
 كدام از كشورهاى پيشرفته فداى آراى سياسى نمى شود.

وى افزود: متأسفانه در كشور ما منافع ملى در حاشيه 
سياست احزاب قرار مى گيرند و در اين ميان در استان 
ما اين مسأله حادتر از مركز به چشم مى خورد و اين 

مانع بزرگى در راه برنامه ريزى راهبردى است.
نواقص  از  را  راهبردى  ريزى  برنامه  فرهنگ  نبود  وى 
بزرگ در برنامه ريزى كالن دانسته و مى گويد: صاحب 
ريزى  برنامه  معتقدند  راهبردى  مديريت  مباحث  نظران 
مديريت راهبردى در صورتى كه فرهنگ حاكم بر جامعه 
از آن حمايت نكند محكوم به شكست است و به نظر 
بايد بر تك تك  مى رسد در بدنه اجرايى اين فرهنگ 

شهروندان بدنه اجرايى و حاكميت تفهيم شود. 
حكيم پور يادآور مى شود: ما جزو كشورهاى برتر دنيا در 
برنامه  فرهنگ  چون  اما  هستيم  توريستى  هاى  جذابيت 

ريزى در بدنه مديرتى كشور نهادينه نشده است تكليفمان 
با خودمان روشن نيست و نتوانسته ايم در اين زمينه به نحو 

احسن كار كنيم.

سردرگمى دستگاه هاى اجرايى 
مانع  استفاده بهينه از قابليت هاى استان

وى مى افزايد: خراسان جنوبى به لحاظ قرار گرفتن در 
كوير نيز داراى قابليت هاى غنى در جهت جذب توريست 
هاى برنامه  در  سردرگمى  دليل  به  مديران  اما   است 

راهبردى نتوانسته اند از اين نعمت استفاده نمايند.
حوزه   در  را  استان  هاى  شديدترين ضعف  از  يكى  وى 
برنامه ريزى راهبردى و مديريت استراتژيك عنوان مى 
كند و مى افزايد:  در كار تحقيقى انجام شده در چند سال 

قبل بر روى بيش از 30 نفر از مديران ارشد استانى انجام 
شد، مشخص شد تقريبًا ميزان آشنايى مديران استان با 
مديريت راهبردى در حد صفر بوده و هيچ يك از آنها 
در آن دوره با ادبيات مديريت راهبردى و برنامه ريزى 
استراتژيك كمترين آشنايى نداشتند به گونه اى كه حتى 

تفاوت راهبردى و هدف را نمى دانستند.
اين استاديار دانشگاه خاطر نشان مى كند: وقتى مديران 
ارشد استان در اين علم از ضعف برخوردار باشند طبيعتًا 
بسيارى از طرح ها و برنامه ها به نتيجه دلخواه نرسيده 

و يا اجراى آنها با كندى پيش مى رود.

صرف بودجه هاى استانى
براى طرح هاى بدون برنامه  

وى افزود: متأسفانه در خراسان جنوبى بودجه هاى دولت 
 به دليل نبود برنامه اى مطالعاتى و آماده، صرف برنامه  ها

و طرح هاى ضرب العجلى  شده است. حكيم پور يادآور 
مى شود: بارها برخى مديران تنها به صرف جذب بودجه، 

با من يا ساير همكاران اين رشته تماس گرفته و برنامه 
و طرحى فورى خواسته اند و  اين به دليل نبود برنامه 
اين   البته  و  است  مديريت  حوزه  در  مدت  بلند  و هدف 
نتيجه دلخواه در خور شأن   به  طرح هاى فورى عمدتًا 

استعدادها و  قايليت هاى استان نمى رسند. 

نبود هماهنگى در حوزه برنامه ريزى 
و اجرا  نقصى ديگر در راه پيشرفت استان 

حكيم پور به نبود هماهنگى در حوزه برنامه ريزى و اجرا 
اشاره  پيشرفت  راه  در  ديگر  نقصى  عنوان  به  استان  در 
هاى آسيب  از  مديران  ثباتى  بى  گويد:  مى  و  كند   مى 
وقتى   است  راهبردى  هاى  ريزى  برنامه  در  تأمل  قابل 
مديرى ثبات نداشته و مطمئن نيست سال بعد در پست 

مديريت  هست يا نه چگونه مى توان انتظار داشت روى 
طبيعى  كند؟  تمركز  ساله   5 يا  مدت  بلند  هاى  برنامه 
است در اين شرايط مديران جهت ايجاد سابقه درخشان 
از مديريتشان، برنامه هاى زود بازده و كوتاه مدت را در 

اولويت كارى خود قرار دهند.
 

نبود رابطه معنى دار بين 
عملكرد مديران و  پاداش آنها 

عاملى ضدانگيزشى 
در انجام برنامه هاى بلند  مدت

وى در ادامه به نبود رابطه معنى دار بين عملكرد مديران 
 و پاداش آنها اشاره مى كند و مى افزايد: در جامعه اى
كه اين رابطه معنى دار نيست انگيزه كار از بين مى رود. 
وى ادامه مى دهد: اساسًا عملكرد مديران  ارشد  بر اساس 
 اهداف بلند مدت و ميزان تحقق اين اهداف  ارزيابى  مى شود
به طورى كه هر چه رده مديران پايين تر مى آيد حوزه 
ارزيابى عملكرد آنان نيز از نظر زمان كوتاهتر مى شود  

به گونه اى كه 50 درصد پاداش مديران ميانى بر اساس 
عملكرد كوتاه مدت و 50 درصد بر اساس عملكرد بلند 
مدت آنها بوده و پاداش مديران عملياتى نيز 75 درصد 
اساس   بر  درصد   25 و  مدت  كوتاه  عملكرد  اساس  بر 
عملكرد بلند مدت آنهاست اما چون در كشور و استان 
ضد  عاملى  عنوان  به  شود  نمى  توجه  نكته  اين  به  ما 
 انگيزشى مانع كاركرد مديران مى شود و مديران رده هاى

مختلف انگيزه كار و برنامه ريزى بلند مدت را از دست 
مى دهند. وى نبود سند توسعه دقيق و به روز استان را 
يكى از مهمترين مسايل استان در راه توسعه دانسته و 
سر  استان  در  مدت  بلند  برنامه  و  افق  نبود  افزايد:  مى 
نحوى  به  داشته  دنبال  به  را  ها  دستگاه  همه  درگمى 
كه  در حال حاضر هيچ كس به درستى نمى داند مبناى 
پيشرفت اقتصادى  و توسه استان چيست؟ گردشگردى، 

كشاورزى و يا صنعت.

بسيارى از برنامه هاى پيشنهادى 
از سوى مديران با قابليت ها

و ظرفيت هاى استان در تضاد است  

برنامه  از  بسيارى  متأسفانه  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 
پيشنهادى از سوى مديران با قابيلت ها و ظرفيت هاى 
استان در تضاد است و مديران بايد بر روى برنامه هايى 
كار كنند كه به تناسب ظرفيت هايى كم آبى كشاورزى  
و استعدادهاى صنعتى و گردشگرى تعريف شده باشند. 

عدم استفاده از كارشناسان مديريت 
راهبردى در برنامه ريزى هاى استانى 

ريزى  برنامه  كارشناسان  همكارى  يادآورى  با  وى 
استراتراتژيك و مديريت راهبردى در سال هاى گذشته  
گفت: متأسفانه در سال هاى گذشته نديده و نشنيده ام  

بدنه  از  بخواهند  استاندارى  مشاوران  و  ها  معاونت  كه 
 كارشناسى حوزه تخصصى مديريت در برنامه ريزى هاى

خود استفاده نمايند. 
ارشد  مديران  و  مسئوالن  كه  مادامى  وى  اعتقاد  به 
برنامه ريزى  نتيجه نرسند كه در حوزه  اين  به  استانى 
راهبردى نياز به همكارى و جذب مشاركت كارشناسان 
شود.  نمى  بهتر  اين  از  استان  اوضاع  دارند  دانشگاهى 
نداشته  اى  نتيجه  عمل  در  كه  علمى  افزايد:  مى  وى 
برنامه  در  مشاركت  شخصًا  من  و  ندارد  كارايى  باشد 
ريزى هاى استانى را نوعى افتخار و وظيفه براى خود 

و ساير كارشناسان حوزه مديريت مى دانم.

استفاده از مديران غير بومى 
درد دل مردم و نمايندگان استان است 

در  بومى  مديران  از  استفاده  عدم  به  ادامه  در   وى 
پست هاى مديريتى ارشد اشاره مى كند و مى افزايد:  
اين نقد در واقع درد دل بسيارى از مردم و نمايندگان 
از  بسيارى  مختلف  دوره هاى  در  است. هرچند  استان 
نيروهاى غير بومى با انگيزه در اين استان خدمت كرده 
و به حق زحمت كشيده اند اما با توجه به اينكه مديران 
و كمبودهاى  از ظرفيت ها  بومى شناخت درستى  غير 
اقدامى  و  بشناسند  را  استان  بخواهند  تا  ندارند،  استان 
مديريت  جايگاه  ثباتى  بى  نقص  دليل  به  دهند  انجام 
در  بومى  مديران  از  استفاده  لذا  بروند  استان  از  بايد 

توسعه سريع تر استان مؤثرتر است.

خراسان جنوبى به عنوان صادر كننده 
نيروى انسانى تحصيلكرده در كشور 

شناخته شده است 

وى با يادآورى اينكه خراسان جنوبى به لحاظ وجود مراكز 
دانشگاهى متعدد، به عنوان صادر كننده نيروى انسانى 
گويد: مى  است،  شده  شناخته  كشور  در   تحصيلكرده 
اى  زبده  مديران  و  انسانى  نيروهاى  از  جنوبى  خراسان 
برخوردار است كه  هر يك از آنها در پست هاى مديريتى 

در ساير استان ها واقعًا خوب عمل كرده اند.

عده اى از مديران به اين استان به عنوان 
آزمايشگاه و سكوى پرتاب  نگاه مى كنند

وى در پايان با انتقاد از عملكرد برخى مديران مى گويد: 
عنوان  به  استان  اين  به  مديران  از  اى  عده  متأسفانه 
آزمايشگاه و سكوى پرتاب  نگاه كرده و براى به دست 
استان  به  براى خدمت  مديريت  پست  در  سابقه  آوردن 
آمده و برنامه و انگيزه خاصى براى توسعه استان ندارند. 
وى با اشاره به موقعيت راهبردى استان در شرق كشور 
و امنيت منطقه مى گويد: شرق كشور و استان خراسان 
جنوبى هر چه از لحاظ  اقتصادى ثبات بيشترى برخوردار 
مديران   پس  بود  خواهد  بيشتر  هم  منطقه  امنيت  باشد 
ارشد استان بايد تمام تالش خود را در رونق اقتصادى به 
كار گرفته و در اين راستا در جهت جذب سرمايه گذاران 

غير بومى و خارجى فعاليت نمايند.

حلقه گمشده توسعه خراسان جنوبى
ناآشنايى مسئوالن استان  با برنامه ريزى و مديريت راهبردى

دكتر حكيم پور: نبود افق و برنامه بلند مدت در استان سردرگمى همه دستگاه ها را به دنبال داشته است

هر چند در دوره هاى مختلف بسيارى 
در  انگيزه  با  بومى  غير  نيروهاى   از 
حق  به  و  كرده  خدمت  استان  اين 
زحمت كشيده اند اما با توجه به اينكه 
درستى  شناخت  بومى  غير  مديران 
استان  كمبودهاى  و  ها  ظرفيت  از 
بشناسند استان  بخواهند  تا   ندارند، 
  و كار مفيدى انجام دهند به دليل نقص 
بى ثباتى جايگاه مديريت بايد از استان 
بروند لذا استفاده از مديران بومى در 
توسعه سريع تر استان مؤثرتر است 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما مورخ 94/7/25 به استحضار مى رساند: در خيابان 
از  ندارد  وجود  اينترنت  درباره  خاصى  مشكل  الهيه 
مشترك مورد نظر درخواست مى شود در صورت وجود 
مشكل موردى ضمن تماس با روابط عمومى شركت 
مخابرات (تلفن:32447777) شماره تلفن خود را اعالم 

نموده تا پيگيرى الزم صورت پذيرد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

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

09151636052 

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

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

خدمات بيل مكانيكى

زنجيــرى و پيكــور 
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

قنات و غيره 
09151613389 - بنى اسدى

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

 به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان ، همسرى فداكار و برادرى عزيز

 مرحوم مغفور شادروان

كرباليى غالمرضا سنائى فر
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/8/7

از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل مسجد الحسين (ع) جواديه

واقع در خيابان شهيد برگى برگزار مى گردد
تشريف فرمايى شما سروران گرامى باعث شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

سنائى فر و ساير بستگان

   جناب آقاى دكتر مجيد شكيب   متخصص محترم بيهوشى و درد

سركار خانم دكتر مرضيه عطايى   متخصص محترم زنان و زايمان

كليه پرسنل اتاق عمل شماره يك بيمارستان تامين اجتماعى 

 از اينكه با سعه صدر و به پشتوانه دانش و تالش جدى و دقت نظر در جهت عمل 

 موفقيت آميز همسرم سركار خانم على اكبرى  و سالمتى ايشان و فرزندم  در كمال ادب

 از شما بزرگواران سپاسگزارم و از خداوند منان توفيق روزافزون تان را مسئلت دارم.   

مهندس بصيرت

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

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

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

نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى
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مسئول ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان درميان از مرمت بخشي از خانه مهدي رفيعي درميان به صورت 
مشارکتي خبر داد.الزم بذکر است: بناي خانه مهدي رفيعي با شماره ي ثبت ١٢٠٩٠ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده 
و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي باشد.

خانه مهدى رفيعى روستاى درميان  مرمت شد دانش آموز و نماز

4
 وقت خود و  عزيزتان را صرف اسم و برند لپ تاپ نكنيد.
از لپ تاپتان چه انتظارى داريد و قصد داريد با آن چه كارى 

انجام دهيد؟ كليد حل معما فقط پيش خودتان است.

گول تبليغات را نخوريد

اگر همين حاال به بازار برويد و كمى مغازه ها را باال و پايين 
كنيد، خيلى زود متوجه مى شويد تعداد برندهايى كه لپ تاپ 
توليد مى كنند بسيار محدود است. اين قضيه نشان مى دهد 
كه كيفيت چقدر مى تواند روى توليد و فروش محصول تاثير 

مثبت داشته باشد.
همه توليدكننده ها مى دانند كه تنها يك اشتباه مى تواند 
براى هميشه تصويرى بد از آنها در ذهن مصرف كننده ها 
باقى بگذارد. سونى مثل هميشه اسم بزرگى است ولى در 

بازار فقط يكى از معروف ترين ها به حساب مى آيد.
دهد  مى  رخ  وقتى  ممكن  اشتباه  ترين  بزرگ  متاسفانه 
به اسم  تلفن همراه  كه خريدار بخواهد مثل خريد گوشى 

توليدكننده توجه كند. 
از توليدكننده ها مدل هاى  حقيقت اين است كه هركدام 
مختلفى مى سازند. پس امكان دارد فالن مدل ايسر خيلى 

بهتر از بهمان مدل سونى يا دل كاركرد داشته باشد.
حتى بعضى از مدل هاى يك شركت، نسخه هاى مختلفى 
شوند.  مى  معرفى   C و   B و   A هاى  نشانه  با  كه  دارند 
در  جزئى  اختالفات  سرى  يك  دهنده  نشان  عالمت  اين 

مشخصات لپ تاپ است. 
بزرگ  ديسك سخت  يك  با  اول  مدل  است  ممكن  مثال 
نصب  بلوتوث  افزار  سخت  آن  روى  يا  باشد  شده   توليد 

كرده باشند. 

به گارانتى احترام بگذاريد

اميدوارم خدا از سر تقصيرات هركس كه مردم را نسبت به 
گارانتى بى اعتماد كرد، بگذرد. اگر از من مى پرسيد بياييد و 
به خودتان لطف كنيد و از خريد لپ تاپ بى گارانتى منصرف 

شويد. اين قدر نگوييد گارانتى در ايران مفهومى ندارد.
نه! انصافا در بازار كامپيوتر، خيلى ها به گارانتى شان مثل 
يك تعهد پايبند هستند. فقط كافى است اين خيلى ها را از 
بين شركت هاى معتبر انتخاب كنيد. متاسفانه اين اواخر مد 
شده كارت هاى گارانتى شركت هاى معتبر را كپى مى كنند 
و در مغازه هاى كوچكشان مى فروشند. اگر زحمت بكشيد 
محبت  خودتان  به  كنيد،  خريد  معتبر  فروشگاه  يك  از   و 
چيز همه  سالم  كاركرد  گارانتى،  هاى  شركت  ايد.   كرده 

آنها  از  بعضى  حتى  كنند.  مى  ضمانت  را  شما  تاپ  لپ 
 باترى، شارژر و نرم افزار را هم در برگه گارانتى شان لحاظ 
نزديك  اطالعاتتان  مشكل،  بروز  درصورت  اند.تازه  كرده 
اين  از  هستند.  برخوردار  بيشترى  امنيت  از  معتبر  شركت 
گذشته، الزم نيست به وقت خرابى لپ تاپتان را زير بغل 
بزنيد و از اين مغازه به آن مغازه برويد تا شايد محض رضاى 

خدا يكى دلش بسوزد و با قيمتى نجومى آن را تعمير كند.

قسطى نخريد

باور كنيد خريد لپ تاپ با خريد رب گوجه فرنگى تفاوت 
دارد. به همين دليل نمى توانيد پول هايتان را بريزيد داخل 
خوب  ها  حرف  اين  از  قبل  برويد.  بازار  به  و  دستى  كيف 
تحقيق كنيد. از يك نفر كه به كار آشناست، بپرسيد. به او 
بگوييد قصد داريد لپ تاپتان را براى چه كارى استفاده كنيد. 

اين كار به او كمك مى كند لپ تاپ مناسب با شرايطتان را 
معرفى كند. به حرف دوستانتان تحت هيچ شرايطى گوش 
درباره همه چيز  ايم  ما عادت كرده  متاسفانه همه  ندهيد. 
به هر  داريم  را خودمان  آنچه  و  كنيم  اظهارنظر  متعصبانه 
اينترنتى  هاى  سايت  كنيم.  معرفى  بهترين  ممكن  طريق 
مرجع مناسبى براى كسب اطالعت بيشتر هستند. جمله قبل 
را يك بار ديگر با دقت بخوانيد. گفتم براى كسب اطالعات! 
اين يعنى قيمت ها روى فضاى مجازى چندان منطبق با 
واقعيت نيستند. عالوه بر اين به دليل رشد سريع تكنولوژى 
اين  بازار نمى توانيد خيلى روى پيداكردن  و به روز شدن 
مدل ها در بازار حساب باز كنيد. سايت هاى اينترنتى را براى 

مقايسه عملكرد فنى و ديدن ظاهر لپ تاپ استفاده كنيد. 
در بعضى انجمن هاى گفت و گوى اينترنتى، بحث هاى 

داغى درمورد خريد لپ تاپ جريان دارد.
بعضى ها حاضر هستند كمى از سودشان بگذرند. فقط گول 
هديه هايى را كه بعضى فروشگاه ها تبليغ مى كنند، نخوريد. 

اين هدايا را مى توان با 10 تا 20 هزار تومان ناقابل خريد.

توصيه هايى كه بهتر است گوش كنيد

اگر از من بپرسيد، مهم ترين فاكتور يك خريد موفق، توجه 
به پردازنده لپ تاپ است. پولتان را بابت خريد لپ تاپ هايى 

با پردازنده سلرون يا Core 2 Duo تلف نكنيد. 
در حال   Corei7 و  Corei5 ،Corei3 مدل هاى

حاضر انتخاب هاى منطقى هستند.
بعد از پردازنده مهم ترين مساله، وزن لپ تاپ است. خيلى 
از  بيرون  را  كارهاى سبكمان  تا  مى خريم  تاپ  لپ  ما  از 
هر  را  آن  است  دهيم. پس الزم  انجام  كار  محل  يا  خانه 
روز با خودمان اين طرف و آن طرف ببريم. لپ تاپ هاى 
معمولى با صفحه نمايش 15 اينچى به طور ميانگين وزنى 
حدود 8/2 كيلوگرم دارند. اگر وزن شارژر و بقيه لوازم جانبى 
را هم به اين اضافه كنيد، حتما به سختى كار پى مى بريد. 
لپ تاپ هاى با وزن كمتر صفحه نمايش كوچك ترى دارند 

و گرانترند.
بعضى ها روى كارت گرافيك لپ تاپ حساس هستند چراكه 
قصد دارند گاهى در زمان هاى بيكارى شان بازى كنند. در 
اين صورت بايد خوب بگرديد. ظرفيت هارد ديسك، مدت 
كه  هستند  ديگرى  معيارهاى  بلوتوث  و  باترى  عمر  زمان 
بايد به آن توجه داشت. ظاهر لپ تاپ تنها در درجه آخر 

اهميت قرار دارد.

راهنماى عملى خريد لپ تاپ
مقاله

ناامنى شغلى

ادارات سازمان يافته در حال دگرگونى هستند و دليل 
آن نيز چيزى جز تغيير و تحول در ساختارهاى اقتصادى 
و گريز از فشارهاى مالى نيست. اين روزها فاكتورهايى 
نظير: سازماندهى مجدد تشكيالت، اعمال كنترل، ادغام 
اصلى  موارد  عنوان  به  و...  انتقال  و  نقل  ها،  شركت 
ايجاد استرس براى كاركنان درآمده اند. از سوى ديگر 
كارخانه ها و شركتهاى متفاوت نيز سعى مى كنند تا 
حتى االمكان در اين چالش باقى مانده و پيروز از ميدان 
خارج شوند. چنين اصالحات اساسى و بنيادينى بر روى 
همه مشاغل (چه يك پزشك و چه يك كارگر ساده) 

تاثير مى گذارد.

 تقاضاى باال در اجرا
دهى  سازمان  زمان  در  ويژه  به  واقعى،  غير  انتظارات 
مجدد شركتها، گاهى فشار بى دليل و مضرى را بر روى 
كاركنان اعمال مى دارد، به عنوان يكى از منابع مهم و 
بزرگ تنش و اضطراب محسوب مى شود. حجم باالى 
اتمام  به  گرايش شديد  و  كارى،  كار، ساعات طوالنى 
پروژه ها در مدت زمان معين، مى تواند كارمندان را از 
نظر جسمى و روحى تحت فشار بى حد و حصرى قرار 
دهد. سفرهاى مكرر تجارى و دور بوده بيش از اندازه از 
خانه و خانواده نيز مى تواند به عنوان يكى ديگر از عوامل 

ايجاد استرس به شمار آيد.

فناورى
گسترش فناورى در سيماى بهره گيرى از فناوريهايى 
و  نمابر،  دستگاه  همراه،  تلفن  پيجر،  كرايانه   نظير: 
از  است.  شده  دقت  و  سرعت  افزايش  باعث  اينترنت، 
اين رو كارفرمايان انتظار دارند تا كارمندان با استفاده از 
امكانات فوق الذكر، خالقيت، سودمندى، و لياقت خود 
فشار  انتظار،  اين  پيرو  دهند.  افزايش  پيش  از  بيش  را 
بر روى كاركنان، به منظور انجام به موقع و بى نقص 
كارها را به طور طبيعى زياد مى شود. كارگرانى كه با 
ماشين هاى سنگين كار مى كنند، به منظور برخوردارى 
از هوشيارى دايمى، مى بايست استرس بى حد و اندازه 
اى را تحمل كنند. از سوى ديگر مسأله همسو شدن با 
پيشرفتهاى تكنولوژى مطرح مى شود و كاركنان مجبور 
هستند كاربرد نرم افزارهاى متعدد را در مدت زمان بسيار 
كوتاهى فرا گيرند، كه اين مطلب خود يكى از عوامل 

موثر براى ايجاد استرس در افراد به شمار مى رود.

بهروز كاظمى روانشناس بالينى

بررسى عوامل مؤثر بر جذب و شركت 
دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

رسول خدا (ص) درباره اهميت نماز جماعت فرمودند:يك 
در  فرادي  نماز  سال  چهل  از  بهتر  جماعت،  با  نماز 
مخصوصًا  افراد  اخالقى  و  مذهبى  تربيت  است.  خانه 

 

دانش آموزان، يكى از نگرانى هاى جوامع بشرى است كه 
روز به روز بر اهميت آن افزوده مى شود. عبادت به طور 
عام و برگزارى نماز جماعت در مدارس به طور خاص 
يكى از مصداق هاى توجه به تربيت مذهبى است كه 
در مدارس جوامع اسالمى برگزار مى شود. مدارسى كه 
اقامه نماز را جدى گرفته اند، اضطراب ها، ضد ارزش ها 

و مشكالت اخالقى كمترى را شاهد بوده اند. 
نماز  آموزان در  بر جذب و شركت دانش  عوامل مؤثر 
جماعت مدارس عبارتند از: عوامل فردى و خانوادگى، 
انسانى درون مدرسه اى، همساالن و محيط اجتماعى                    
ميزان  مذهبى،  هاى  گرايش  فردى،  عوامل  ميان  در 
آشنايى با احكام نماز بر جذب و شركت دانش آموزان 

در نماز جماعت مدارس مؤثر مى باشد. 
وضعيت  كه  اند  رسيده  نتيجه  اين  به  پژوهشى  طى 
اعتقادى والدين نقشى مستقيم در شركت دانش آموزان 

در نماز جماعت ايفا مى نمايد. 
در ميان عوامل آموزشگاهى (انسانى درون مدرسه اى)، 
حضور دبيران و كاركنان در نماز جماعت، روابط صميمانه 
مسئوالن مدرسه، نوع ارتباط معلمان با دانش آموزان، 
حضور مربى تربيتى در مدارس بر جذب و شركت دانش 

آموزان در نماز جماعت مدارس مؤثر مى باشند.
در اين راستا اگر به جاى صرفاً پرداختن به امر و نهى 
محيط  مصنوعى  تغيير  براى  تالش  و  آموزان  دانش 
امور  سرلوحه  را  اخالقى  و  مذهبى  خودسازى  مدرسه، 
بر  توجهى  قابل  به طور  توانند  دهند مى  قرار  خويش 
گرايش مذهبى دانش آموزان تأثيرگذار باشند. بر پايى 
نماز در مدارس وظيفه خطير و بسيار حساس است. در 

اين خصوص پيشنهادات كاربردى ذيل ارائه مى گردد:
نمايندگان از  مركب  نماز  اقامه  ستاد  تشكيل   * 

  دانش آموزان، اوليا، معلمان و مربى پرورشى تحت نظارت 
مدير آموزشگاه 

مناسب  و  جذاب  هاى  تراكت  و  بروشورها  تهيه   *
 تبليغاتى در زمينه نماز و نماز جماعت براى بهره گيرى 

دانش آموزان و معلمان از آنها
افزايش ميزان حضور معلمان و مسئوالن  * تأكيد بر 

مدارس در نماز جماعت مدارس
* طول ندادن بيش از حد نماز و تعقيبات آن

كردن جذاب  و  بندى  آذين   *زيباسازى، 
 فضاى نمازخانه ها

محمد محمدى گيو - آموزگار پايه
 ششم دبستان پسرانه صبا مهر شهر

مسئوالن شهر گرونوبل فرانسه تصميم گرفته اند دستگاه هايى 
سكه اى را در سطح شهر نصب كنند تا بتوانند مردم را دوباره 
با داستان ها آشتى دهند. اسمارت فون ها، تبلت ها، كامپيوترها 
و به  تازگى ساعت هاى هوشمند همگى تبديل به جزيى از 
زندگى ما شده اند، روزانه ساعت هاى زيادى را با آن ها و در 
فضاى مجازى مى گذرانيم و ديگر كمتر كسى سراغ كتاب  
و داستان مى رود. با اين حال مسئوالن شهر گرونوبل فرانسه 
تصميم گرفته اند دستگاه هايى سكه اى را در سطح شهر نصب 

كنند تا بتوانند مردم را دوباره با داستان ها آشتى دهند.
افراد  كه  است  اين  مى كند  دنبال  دستگاه  اين  كه  هدفى 
را به مطالعه اى تشويق كند كه زياد وقت آن ها را نگيرد، 
داستان هاى كوتاه اين لذت مطالعه را بدون صرف وقت زياد 

در اختيار شما مى گذارند.
شيوه كار اين دستگاه به اين صورت است كه شما ابتدا يك 
سكه را درون دستگاه مى اندازيد و سپس يكى از 3 گزينه 
روى دستگاه كه بيانگر طول زمانى داستان است را انتخاب 

و  چاپ  كاغذ  تكه اى  روى  را  داستان  دستگاه  و  مى كنيد 
انتخاب  تقديم شما مى كند. اين داستان ها به طور تصادفى 
البته داستانى  مى شوند و تقريبا مى توان آن را يك نوع فال 

به حساب آورد.
مجهز  دستگاه   اين  به  گرونوبل  از  منطقه  هشت  تاكنون 
شده كه مى توان به چند كتابخانه، سالن شهرستان و دفتر 
موفق  در صورت  البته  كرد.  اشاره  منطقه  اين  گردشگرى 

بودن طرح، تعداد اين دستگاه ها بيشتر خواهد شد.

به اين دستگاه پول بدهيد و داستان كوتاه بگيريد!

آدرس جديد: طالقانى 14 ، كوچه باشگاه تختى ، روبروى بهزيستى

09158068116 - شمـس آبـادى

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

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

 32444141 - 09153611928 بهدانى

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

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

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

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

نمايندگى نوكى

آگهــى مزايــده
سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى در نظر دارد: تعدادى از اقالم مازاد بر نياز خود را در شهرستان هاى استان 
به شرح جدول ذيل از طريق مزايده و به صورت حراج حضورى به فروش رساند. لذا متقاضيان مى توانند در تاريخ هاى اعالم شده 

 از ساعت 8 لغايت 12 از كاالها بازديد نموده و در صورت تمايل به شركت در مزايده نسبت به واريز سپرده شركت در مزايده 
اقدام نمايند. ضمنا هر متقاضى مى تواند تا 10 برابر سپرده از كليه اقالم و در تمامى شهرستان ها خريد نمايد. 

پس از هر خريد 10 درصد آن به عنوان پيش پرداخت و مابقى در ساير خريدها قابل احتساب مى باشد.
مبلغ سپرده بايد به حساب 2174202101003 نزد بانك ملى به نام تمركز وجوه سپرده تملك سازمان جهاد كشاورزى 

خراسان جنوبى واريز گردد.
سپرده كسانى كه برنده مزايده نشوند و يا ما به التفاوت وجه واريزى در صورت اضافه واريزى پس از وصول سپرده از خزانه 

پرداخت خواهد شد.

نام 
شهرستان

تاريخ برگزارى 
مزايده

ساعت 
برگزارى 

مزايده
گروه كاالآدرس بازديد و مزايدهتاريخ هاى بازديد

894/8/9 صبح94/8/13بيرجند
 لغايت 94/8/12

 بيرجند ، تقاطع غفارى 
و قدس ، جنب باغ فتح

گروه 1: وسايل ادارى
گروه 2: لوازم صوتى و تصويرى ، كامپيوتر و ...

گروه 3: ادوات كشاورزى ، ماشين آالت
 موتور برق ، الكتروپمپ و ...
گروه 4: آهن آالت اسقاطى

گروه 5: تانكر آب ثابت و سيار
گروه 6: لوازم يدكى و الستيك

گروه 7: شيرفلكه و اتصاالت و لوازم آب و خاك

94/8/9 94/8/1314درميان
”“““انبار جهادلغايت 94/8/12

94/8/9 8 صبح94/8/14نهبندان
 لغايت 94/8/12

نهبندان ، بلوار معلم 
روبروى مركز بهداشت 
مجتمع جهاد كشاورزى

“““”

94/8/141494/8/9سربيشه
لغايت 94/8/12

جاده سنتو ، روبروى اداره
 راه و شهرسازى نمايندگى

 تعاون روستايى
“““”

94/8/9 8 صبح94/8/16قاين
لغايت 94/8/12

قاين ، بلوار سيمان ، جنب 
”“““شهردارى ، انبار جهاد

94/8/9 94/8/1614سرايان
لغايت 94/8/12

سرايان ، مديريت جهاد 
”“““كشاورزى

94/8/9 8 صبح94/8/17فردوس
 لغايت 94/8/12

فردوس ، مديريت جهاد 
”“““كشاورزى

 94/8/171494/8/9بشرويه
 لغايت94/8/12

بشرويه ، بلوار جهاد 
”“““كشاورزى ، انبار جهاد

94/8/9 8 صبح94/8/18طبس
لغايت 94/8/12

طبس ، فلكه امام رضا (ع)
”“““ انبار جهاد

الزم به ذكر است، مبلغ فروش اقالم از طريق سيستم كارتخوان به صورت همزمان با فروش كاال از خريدار اخذ
 و در غير اين صورت مبلغ سپرده واريزى نفر اول ضبط و اقالم به برنده بعدى تحويل خواهد شد.

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



                        

598

4371

68

2614

819

7152

16

9416

375

853497261
194526873
762138594
921825945
478259136
635741982
316975428
549682317
287314659

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى

پنجشنبه * 7 آبان  1394 * شماره 3355 

كوزه و فوايد ترك داشتن

مردى هر روز دو كوزه بزرگ آب به دو انتهاى چوبى 
مى بست.چوب را روى شانه اش گذاشته و براى خانه 
آب مى برد.يكى از كوزه ها كهنه تر بود و ترك هاى 
كوچكى داشت. هربار كه مرد مسير خانه اش را مى 
نو  و  سالم  كوزه  ريخت.  مى  كوزه  آب  نصف  پيمود 
مغرور بود كه وظيفه اى را كه به خاطر انجام آن خلق 
شده به طوركامل انجام مى دهد. اما كوزه كهنه و ترك 
خورده شرمنده بود كه فقط مى تواندنصف وظيفه اش 
را انجام دهد.هر چند مى دانست آن ترك ها حاصل 
سال ها كار است. كوزه پير آنقدر شرمنده بود كه يك 
روز وقتى مرد آماده مى شد تا از چاه آب بكشد تصميم 
گرفت با او حرف بزند : «از تو معذرت مى خواهم. تمام 
مدتى كه از من استفاده كرده اى فقط از نصف حجم 
بر وقتى   » گفت:  و  خنديد  «مرد  اى.  برده  سود   من 
مى گرديم با دقت به مسير نگاه كن. «موقع برگشت 
جاده.سمت  سمت  يك  در  كه  شد  متوجه  كوزه 
خودش... گل ها و گياهان زيبايى روييده اند.مرد گفت: 
«مى بينى كه طبيعت در سمت تو چقدر زيباتر است؟ 
تصميم  و  دارى  ترك  تو  كه  دانستم  من هميشه مى 
گرفتم از اين موضوع استفاده كنم.اين طرف جاده بذر 
سبزيجات و گل پخش كردم و تو هم هميشه و هر 
روز به آنها آب مى دادى. به خانه ام گل برده ام و به 

بچه هايم كلم و كاهو داده ام. 

دوست کيفيتي است روحي ، که دو جسم را به هم مي 
پيوندد و براي بقاي دوستي ، دوستان بايد فضيلت و 
ارزش يکديگر را بشناسند و به ديده ي احترام بنگرند.

آدرس موفقيت : بزرگراه توکل  بلوار آرامش، خيابان 
آزاده، ميدان عمل، مجتمع نشاط، واحد پشتکار، 

پالک ۲۰، منزل خوشبختي

گاهي نياز داريد بيرون برويد، کمي هوا بخوريد 
و به خودتان يادآوري کنيد، کي هستيد 

و چه کسي ميخواهيد باشي

کسي که واعظي دروني نداشته باشد، 
موعظه هاي مردم سودي

 به او نمي رساند.

يكى از نكات مهم در زمان مواجه شدن با دخالت خانواده 
همسر در زندگى مشترك، مديريت احساسات و هيجانات 
خوبى  مديريت  نتوانيد  اگر  كه  چرا  است   ناخوشايند 
بر احساسات خود داشته باشيد، احتمال برخوردهاى نپخته 
اقدام ديگرى  انجام هر  از  نيز زياد مى شود. پس پيش 
سعى كنيد روشى مناسب براى مديريت احساسات خود 
بيابيد تا به اين ترتيب مانع فوران احساسات ناخوشايند 
بهتر  مديريت  براى  شويد.اما  نادرست  برخوردهاى  و 
توجه  بايد  نكاتى  چه  به  شرايطى  چنين  در  احساسات 

داشته باشيم؟
 احساسات خود را به درستى بشناسيد

اول  اين شرايط، قدم  ناخوشايند در  شناسايى احساسات 
براى مديريت آنهاست. گاهى افراد نمى توانند عصبانيت 
واكنش  نتيجه  در  و  كرده  شناسايى  خوبى  به  را  خود 
خانمى  مثال  عنوان  ندارند.به  آن  به  نسبت  نيز  درستى 
مى گفت بعد از هر بار تماس تلفنى مادر شوهر يا آمدن 
مادر شوهر به خانه آنها، او با فرزندش دچار مشكل شده و 
حتى دست به تنبيه بدنى بر سر چيزهاى كوچك مى زد. 
بعد از كنكاش متوجه شد كه رفتارهاى ناخوشايند مادر 
كه  او  اما  است  او شده  باعث عصبانيت  شوهر، هميشه 
چندان توجهى به احساسات خود نداشت، اين عصبانيت 

را سر فرزند خردسال خود تخليه مى كرد.
روش آرام سازى متناسب با خودتان را بيابيد

يا  عصبانيت  چون  ناخوشايندى  احساسات  شناخت 
اضطراب، قدم اول براى مديريت احساسات است. نكته 
است.  سازى  آرام  در  كارآمد  هاى  روش  شناسايى  دوم 

نكته مهم اين است كه هر چند روش هاى آرام سازى 
وجود دارد كه براى غالب افراد مفيد و كارآمد است اما 
قانون ثابتى در اين زمينه وجود نداشته و الزم است روش 

هايى متناسب با وضعيت خود را شناسايى كنيد.
منابع حمايتى جايگزين براى خود بيابيد

در ابتداى مواجهه با دخالت هاى خانواده همسر و زمانى 
كه هنوز از نظر هيجانى آرام نشده ايد، اگر همسرتان ديد 
مشابهى در اين موضوع با شما ندارد بهتر است با او وارد 
گفتگو نشده و سعى در متقاعد كردن او نداشته باشيد اما 
بسيارى از افراد زمانى كه مى خواهند چنين توصيه اى 
 را عملى سازند، دچار مشكلى ديگر مى شود. آنها متوجه 
مى شوند كه به شدت احساس تنهايى و بى پناهى مى 
كنند.در مواجهه با دخالت خانواده همسر چطور با همسر 

خود در يك جبهه بمانيم؟!
براى مقابله با چنين احساسى بهتر است در اين روزهاى 
حساس به دنبال يافتن حمايت عاطفى از فردى امين و 
منصف باشيد. توجه داشته باشيد كه اگر قرار باشد شما 
بازخوردهاى خود، شما  با  او  كه  كنيد  درد دل  فردى  با 
را عصبى تر مى كند، مطمئن باشيد كه گزينه مناسبى 
را انتخاب نكرده ايد.نكته دوم اين كه با كسى در مورد 
صحبت  هستيد  مطمئن  كه  كنيد  صحبت  خود  مشكل 
هاى شما را با ديگران در ميان نگذاشته و رازدار خوبى 
عنوان  به  درد دل كردن  به  كه  اين  نكته سوم  و  است 
گزينه اى هميشگى و دائمى و در رابطه با هر موضوعى 
نگاه نكنيد، چرا كه قرار نيست فردى ديگر را جايگزين 
همسرتان كه نزديكترين فرد به شماست، بكنيد بلكه تنها 

براى گذر از اين بحران و به صورت موقت قرار است از 
چنين روشى بهره ببريد.

 خاطرات ناخوشايند خود را مرور نكنيد
حداقل كارى كه مى توانيد انجام دهيد تا احساسات منفى 
در شما تشديد نشود اين است كه حوادث ناخوشايند را 
دائم با خود تكرار نكنيد. اگر قرار باشد هر روز ياد فالن 
آنها را در  بيفتيد يا حرف هاى  برخورد مادر شوهر خود 
منظور  و  قصد  يافتن  دنبال  به  و  كرده  مرور  خود  ذهن 
رفتارهاى آنها باشيد، مى توانيد مطمئن باشيد كه نه تنها 
در گذشت زمان آرام تر نخواهيد شد كه به احتمال زياد 
هر روز ناراحتتر از روز قبل بوده و البته پيشداورى هاى 
افزايش  هم  همسرتان  خانواده  رفتارهاى  مورد  در  شما 
خواهند يافت.پس تا مى توانيد براى خود مشغوليت هاى 
متنوع ايجاد كنيد تا كمتر فرصت فكر كردن به اتفاقات 
گذشته را داشته باشيد و البته از حضور در جمع هايى كه 
چنين تفكراتى را تقويت مى كنند، دورى كنيد.در پايان 
يادتان باشد منظور از چنين جمع هايى، گروه هاى فضاى 
افراد  اوقات  گاهى  كه  هايى  گروه  هستند،  نيز  مجازى 
با موضوع  رابطه  بيان خاطرات خود در  با  آن  حاضر در 
دخالت خانواده همسر به تشديد احساسات ناخوشايند خود 

دامن مى زنند.
 از خانواده همسر خود هيوال نسازيد!

كه  زمانى  ويژه  به  و  هيجانات  مديريت  بر   عالوه 
مى خواهيد در اين مورد با همسرتان صحبت كنيد الزم 
است به چند نكته توجه داشته باشيد. نكاتى كه البته به 
به  تر نسبت  تا ديدى منصفانه  شما كمك خواهند كرد 

خانواده همسر خود داشته باشيد.گاهى اوقات دلخورى ما 
از برخى رفتارهاى ناخوشايند خانواده همسر، آنچنان ما را 
تحت تاثير خود قرار مى دهد كه به كل يادمان مى رود 
كه آنها ويژگى هاى مثبتى نيز دارند.شايد بهتر باشد كه 
ليستى از ويژگى هاى مثبت خانواده همسر تهيه كنيد تا 
حتى در بدترين شرايط نيز يادتان باشد كه آنها نيز مانند 
شما در كنار نقاط ضعف خود، ويژگى هاى مثبتى دارند. 
داشتن قضاوت منصفانه در اين مورد هم در كوتاه مدت 
به شما كمك مى كند تا هيجانات خود را بهتر مديريت 
با  بهتر  شناختى  نظر  از  مدت  طوالنى  در  هم  و  كنيد 

موضوع كنار آمده و قضاوت درست ترى داشته باشيد. 
 فرصت دفاع به همسر خود بدهيد

اگر گله و شكايتى از خانواده شما حتى به درستى مطرح 
شود، شما چه واكنشى نشان خواهيد داد؟ به احتمال زياد 
توجيه  يا  دفاع  به  و شروع  ناراحت شده  موضوع  اين  از 
توجه  با  اصال  هم  شايد  داشت.  خواهيد  آنها  رفتارهاى 
به شناخت دقيق ترى كه شما از آنها داريد، بهتر بتوانيد 
چرايى رفتار آنها را درك كرده و به عنوان مثال بگوييد 
كه در پس فالن گفتار آنها نه بدجنسى كه سادگى بيش 

از حد قرار دارد.
حاال هم اگر مى خواهيد ناراحتى و دلخورى خود از رفتار 
خانواده همسرتان را با او در ميان بگذاريد، الزم است به 
بدهيد.  البته تعصب  و  از سر محبت  او فرصت واكنشى 
يدتان  اما  نيست  خوب  تعصب  داشتن  كه  بگوييد  شايد 
دوست  كه  افرادى  روى  تعصبى  گونه  هيچ  نبود  باشد، 

شان داريم نيز تقريبا محال است

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواست مى كند هر زمان او در كارى است.
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حديث روز  

شگفتى  به  را  فرشتگان  و  سازى  مى  خشنود  را  پروردگارت  و  كامل  را  نمازت  آن  با  است،  واجب  برهرمسلمانى  شكر   سجده 
مى آورى. امام صادق (ع)

سبك زندگى

بـا دخـالت هاى خـانواده هـمسرم چـه كـار كنم؟!

رابطه اى خوب بين عروس و مادرشوهر

و  روابط عروس  در  هايى  معموال حساسيت  ديرباز  از 
مادر شوهر وجود داشته كه به نظر مى رسد منشأ اين 
حساسيت ها وجود داماد است! مادر، فرزند خويش را 
دوست دارد و او را جگر گوشه خود مى داند. مادر پسر 
را براى خود مى خواهد و همچنان كه ايثار گرانه همه 
فرزندش  كمال  و  رشد  نثار  را  خويش  محبت  و  مهر 
شرايطى  هر  در  او  محبت  و  مهر  به  نيز  خود  كرده، 
ايام  تنهايى،  و  جدايى  هنگام  به  نياز  اين  و  دارد  نياز 
پريشانى و بيمارى به ويژه در دوران پيرى بيشتر مى 
پرورده  دست  با  عروسش  رابطه  دلواپس  مادر  شود. 
اش است. بعضى از مادر ها حتى بعد از سال ها نمى 
توانند نگرانيشان را از وضعيت فرزندشان پنهان كنند. 
كنند  مى  فكر  و  هستند  او  غذاى  نگران  گاهى  حتى 
عروسشان نمى تواند غذاى دلخواه پسرشان را درست 
كند. اين حمايت هاى افراطى زمينه ساز مشكالتى مى 
شود. مادر خود را تنها حامى و دلسوز پسر مى داند و با 

ازدواج پسر، خود را در كنار پسر نمى بيند.
از سوى ديگر عروس هم با دنيايى از آرزو ها پاى به 
زندگى جديدى گذاشته و مى خواهد به دور از دخالت 
او همه توجه، محبت  اداره كند.  را  كسى زندگى اش 
و فكر همسرش را براى خود مى خواهد و نمى تواند 
به  به جاى خود  را  اين محبت همسرش  اول  جايگاه 
مادر شوهرش بدهد. او مايل نيست كس ديگرى جز 
و  بخواهد  چيزى  او  از  بگويد،  چيزى  شوهرش  به  او 
در  كوتاهى  زمان  براى  حتى  را  او  انديشه  و  فكر  يا 
اختيار داشته باشد حتى اگر آن شخص مادر او باشد.در 
برخى خانواده ها، دخالت مستمر مادرشوهر در برنامه 
زندگى زوج هاى جوان و احضار پى در پى پسر و در 
زمينه  او  اوقات  از  توجهى  قابل  بخش  گرفتن  اختيار 
 بدبينى و پيش فرض هاى نادرستى را در ذهن عروس 

ايجاد مى كند.

چون عهده نمي شود  کسي  فردا را
حـالي خوش دار  اين دل پر سودا را
مي نوش به ماهتاب اي  ماه  که  ما
بـسيار  بـــگردد  و  نــيـابد  ما  را

جدول 3354 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

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                                  
                    

مــژده              

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

الستيك فرازى

فروش فورى
يك باب منزل دوبلكس ، خاك گچ شده 
آماده گچ ، داراى پايان كار و تاييديه ناظر
امتياز آب ، نما سنگ ، زيربناى پايين 

120متر ، طبقه باال 115 متر
 واقع در دستگرد ، خيابان احمدى روشن 

با شرايط نقد و اقساط 
به فروش مى رسد.

فى كارشناسى: 90 ميليون
50 نقد الباقى 6 ماهه يا معاوضه
 با خودرو      09153623179

واگذارى سالن زيبايى زنانه 
با كليه وسايل + پروانه كسب

09334224976

يك عدد ترانس جوش ويستا 200 
آمپر در حد نو به فروش مى رسد.

09380766172

سمسارى ونك كليه لوازم منزل 
و ادارى شما را با باالترين قيمت 
خريداريم.    09365643596

رهن - اجاره آپارتمان تجارى 168متر 
بين معلم 8 و  09153126411/10     

09391324377 

رهن - اجاره  مغازه تجارى 43 متر
بين معلم 8 و  09153126411/10   

09391324377

فروش فورى سوله
شهرك صنعتى بيرجند

آب ، برق سه فاز
متراژ سوله 360 متر 

همراه با 2/100 محوطه
09155619149
09153639324

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

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

به يك خانم نسبتا ميانسال و تنها براى 
نگهدارى از يك خانم سالمند به صورت 
شبانه روزى با حقوق مكفى نيازمنديم.

09156679156
32443204

آگهى استخدام
يك شركت در زمينه پخش مواد غذايى براى تكميل كادر خود 

تعدادى بازارياب با تجربه با شرايط 

حقوق ثابت + پورسانت + بيمه 
نيازمند است.

09157717963 -09155626398

به مدرك عمران يا كشاورزى با گرايش 
آب يا مكانيك با سه سال سابقه بيمه 

مرتبط در زمينه آب (در شركت آبرسانى 
يا مشاوره) نيازمنديم.

09155639864

يك شركت تبليغاتى براى تكميل كادر 
فروش و بازاريابى خود از بين واجدين 
شرايط داراى روابط عمومى باال، سابقه 

كار دعوت به همكارى مى نمايد. 
حقوق ثابت + پورسانت و بيمه

09365403880-09155614450

نيازمنديم
- يك نفر بازنشسته يا مسن 

براى  كارپردازى
- بازارياب با حقوق ثابت  
پورسانت ، بيمه ، پاداش

09152031250

مغازه تجارى به مساحت 60 متر 
واقع در ميدان امام خمينى (ره) 

كوچه بانك صادرات مركزى
 اجاره داده مى شود.

09155620967 - 32226351

يك باب خانه قديمى به مساحت 
حدود 300 متر در بافت مسكونى 
روستاى كوچ خراشاد با امتياز آب 

برق، تلفن به فروش مى رسد. قيمت 
35 ميليون تومان 09153621228

مركز توزيع لبنيات صباح 
(خراسان جنوبى) استخدام مى كند:

مدير فروش  يك نفر   مرد
بازارياب   3 نفر   مرد - زن

نيسان يخچال دار با راننده 2 دستگاه
توزيع كننده  يك نفر  مرد

32231735 - 32225563
09379372300

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

32432811 - 09397403828

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

متقاضيان مسكن
فقط 2 واحد ديگر باقى مانده 

از مجتمع 17 واحدى پيروزى 
واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 

وام مسكن + مابقى در حين ساخت
متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى)

 با كليه امكانات
شركت تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير
09155614208-09155612431

فروش يخچال ويترينى
 سه درب ايستاده 

دو مترى ، قرمز رنگ ، در حد نو   
  قيمت: توافقى    
09159859884

مغازه پنچرگيرى با چند سال 
سابقه كار واگذار مى شود 
دستگاه ها همه تى دا ايتاليا

 13ميليون يا تعويض با پيكان 
وانت   09157916870

صندلى رنگ ، صندلى هاشور 
و سالن اپيالسيون آرايشگاه 

زنانه با تجهيزات كامل و موقعيت 
عالى به اجاره داده مى شود. 

09366390663
بين معلم 25 و 27- زيبايى كتايون  

همكاران حرفه اى تماس بگيرند

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

فروش تعدادى لباس عروس به علت 
تغيير شغل از 100 هزار تومان الى 
250 هزار تومان    09366002803

      خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارىسمسارى صـادق
با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: فلفل دلمه اي منبعي غني از ويتامين آ و ويتامين سي است که هر دوي آنها آنتي اکسيدان هايي قوي هستند.همچنين فلفل دلمه اي حاوي ويتامين 
ب ٦ و فوليک اسيد است که در گرفتگي رگ ها و بيماري قلبي در افراد ديابتي تاثير مي گذارد. هر دوي اين ويتامين ها که از خانواده ويتامين هاي ب هستند، 
باعث کاهش هموسستئين مي شوند.هموسستئين باال باعث تخريب رگ هاي خوني شده و باعث افزايش حمله قلبي و سکته مي شود.

فلفل دلمه اى مهربان با قلب!

اندام متناسب مى خواهيد؟ شير بخوريد!

6

خوراكى هاى ضد سرماخوردگى 

سالمت نيوز: در اين مطلب به معرفي بهترين 
و  پيشگيري  در  که  پردازيم  مي  غذايي  مواد 

سير  شود.  مي  توصيه  سرماخوردگي  بهبود 
نام«آليون»  به  : سير خام حاوي ترکيباني  خام 
ترکيبات  ترکيب،  دو  اين  است.  «آليسين»  و 
ضدويروسي بسيار قوي اي محسوب مي شوند 

هاي  بيماري  به  ابتال  جلوي  توانند  مي   که 
بگيرند.  را  سرماخوردگي  مانند  فصلي  ويروسي 
پياز خام: پياز خام حاوي آليون و آليسين است 
و حجم بااليي از ويتامين C را به عنوان يکي 
جاي  خود  در  ها  اکسيدان  آنتي  ترين  قوي  از 
داده است. تمام اين ترکيبات کنار هم مي توانند 

باعث تقويت سيستم ايمني بدن و پيشگيري از 
ابتال به بيماري هاي ويروسي و ميکروبي شوند. 
سوپ مرغ : سوپ مرغ، جزو آن گروه از غذاهايي 
پيشگيري  براي  هم  آن،  مصرف  که  است 

شود  مي  توصيه  سرماخوردگي  به  ابتال   از 
مرکبات هم   : مرکبات  آن.  درمان  براي  و هم 
درمان  در  دوطرفه  نقشي  مرغ،  سوپ  مانند 
مرکباتي  دارند.  سرماخوردگي  از  پيشگيري  و 
مانند پرتقال، نارنج، نارنگي يا ليموهاي ترش و 
شيرين، سرشار از ويتامين C هستند. آب سبزي 
ها : ترکيب آب سبزي هاي مختلفي مانند گوجه 
فرنگي، کرفس و خيار مي تواند عالوه بر آنتي 
بسيار  حجم  فراوان،  و  کافي  هاي  اکسيدان 
بااليي از ويتامين C را هم به بدن برساند تا با 
افزايش قدرت سيستم دفاعي بدن، طول دوره 

سرماخوردگي را هم کوتاه تر کند. 

علل خواب رفتگى دست ها 

شهرخبر: اگر موقع استفاده از ابزار کار، تلفن يا 
در  اعصاب  باشيد،  نامناسبي  وضعيت  در  تايپ 
ناحيه مچ دست تحت تاثير قرار مي گيرند و موجب 
تونل  مي شود.  کارپ»  «تونل  سندروم  به  ابتال 
کارپ، کانال تنگي براي اعصاب و عروق است 
که در صورتي که مچ دست در وضعيت نامناسبي 
تاندون ها  و  عروق  اعصاب،  باشد  داشته  قرار 
تحت فشار قرار مي گيرند و موجب خواب رفتگي 
دست ها و درد تيرکشنده در ساعد و بازو مي شود 

اينها سندروم شانه و دست است.  که مجموعه 
توصيه مي شود موقع نشستن طوالني مدت تمام 
ستون فقرات به جايي تکيه داده شود، همچنين 
ارتفاع ميز نسبت به صندلي به گونه اي باشد که 
مجبور به خم شدن نشويم.  تغيير وضعيت هر 
١٥ دقيقه مي تواند موجب عدم خستگي عضالت 

شود. انجام تمرينات تقويتي عضالت ناحيه کتف،  
کششي  تمرينات  و  دست  مچ  و  گردن  شانه،  
عضالت اين نواحي مي تواند مناسب و از ابتال به 

سندروم شانه و دست پيشگيري کند. 

بهترين مواد غذايى براى سالمت روده 

دستگاه  از  مهمي  بخش  روده  نيوز:  سالمت 
وضعيت هاي  و  مي دهد  تشکيل  را  گوارش 
آن  در  اختالل  بروز  موجب  مي تواند  مختلفي 
بيماري هاي  وضعيت ها  اين  از  بعضي  شود. 

بيماري  اولسراتيو،  کوليت  مثل  روده  التهاب 
روده  سندرم  ديورتيکولي،  بيماري  کرون، 
مي باشد.   بزرگ  روده  سرطان  و  تحريک پذير 
براي تقويت سالمت روده ها به اين توصيه هاي 

را  قرمز  گوشت  مصرف  کنيد:  عمل  غذايي 
محدود کنيد و از گوشت هاي فراوري شده نيز به 
هيچ عنوان استفاده نکنيد. مصرف قند را محدود 
کنيد. مصرف فيبر را افزايش دهيد. بهترين راه 
براي اضافه کردن فيبر به رژيم غذايي از طريق 
خوردن ميوه ها و سبزيجات پر فيبر مثل گالبي، 
مي باشد.   ذرت  و  بروکلي  پرتقال،  موز،  سيب، 
از  جلوگيري  و  غذا  گوارش   به  کمک  با  فيبر 

يبوست نيز به سالمت روده ها کمک مي کند. 
  

اندام متناسب مى خواهيد؟
شير بخوريد!

شهرخبر: نتايج يک مطالعه جديد نشان داده است 
کودکاني که مرتب شير مي خورند در بزرگسالي به 
ويژه در دوران سالمندي شرايط جسمي مطلوب 
تري خواهند داشت. در اين آزمايش ها معلوم شد 
دوران خردسالي مي  در  مداوم شير  که مصرف 
اندام در سال هاي  تناسب  تواند منجر به حفظ 
پيري و سالخوردگي شود.محققان دريافته اند افراد 
بزرگسالي که در سنين کودکي خود بيشتر از شير و 
فرآورده هاي لبني ديگر مصرف کرده اند در دوران 
سالمندي قادر هستند سريع تر راه بروند و کمتر نيز 

با مشکالت و اختالالت تعادلي مواجه شوند. 

ايستگاه سالمت

حوادث

ششمين قضاوت محسن تركى در دربى؛ 
ركورد داورى ايرانى ها به تركى رسيد

مهر : هشتاد و يکمين ديدار تيم هاي فوتبال استقالل 
کرد.  خواهد  قضاوت  ترکي  محسن  را  پرسپوليس  و 
در  پرسپوليس  و  استقالل  فوتبال  هاي  تيم  ديدار 
چارچوب هفته يازدهم رقابت هاي ليگ برتر ساعت 
۱۵:۳۰ روز جمعه هشتم آبان ماه در ورزشگاه آزادي 
تهران برگزار خواهد شد.کميته داوران محسن ترکي 
انتخاب کرده است. رضا  اين ديدار  براي قضاوت  را 
سخندان و محمدرضا ابوالفضلي کمک هاي او در اين 
بازي خواهند بود.محسن ترکي تاکنون پنج بار ديدار 
تيم هاي استقالل و پرسپوليس را قضاوت کرده و اين 

ششمين بار است که او داور اين بازي شده است.

تيم واليبال پيكان مسابقات قهرمانى 
باشگاه هاى جهان را با پيروزى آغاز كرد

ايرنا: تيم واليبال پيکان در نخستين مسابقه خود در رقابت 
هاي قهرماني باشگاه هاي مردان جهان به پيروزي دست 
يافت.يازدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني باشگاه 
هاي مردان جهان با حضور ٦ تيم پيکان ايران، زنيت 
کازان روسيه، کاپيتانس دآرسيبوي پورتو ريکو، االهلي 
مصر، يو پي سي ان آرژانتين و سادا کروزيروي برزيل 
از شب گذشته آغاز شد. تيم واليبال پيکان تهران که 
به نمايندگي از قاره آسيا در اين رقابت ها شرکت کرده 
است، در ديدار افتتاحيه اين رقابت ها به مصاف االهلي 

مصر رفت و سه بر صفر حريف خود را شکست داد.

توكلى: بهداد به المپيك مى رسد   
ايران مي گويد  و ز نه بر د ار ي  تيم  ملي  : سرمربي  ايسنا 
بهداد سليمي به المپيک ٢٠١٦ مي رسد، اما اي کاش 
از  زودتر  البته  و  بيشتر  ورزشکاران  از  مراقبت  پروسه 
اين مورد توجه قرار مي گرفت. حسين توکلي در مورد 
آخرين وضعيت بهداد سليمي ،اظها ر کرد: مصدوميتي 
که براي بهداد رخ داد يک حادثه بود و به خاطر فشار 
تمرينات نبود. او ا ضافه  کرد : البته نکته خوشحال کننده 
اين است که پارگي رباط بهداد خطرناک نيست و پيوند 
سليمي  بهداد  رسيدن  خوب  خبر  و  است  راحت  آن 
اين  شرايط  جراحي  با  که  اميدوارم  است.  المپيک  به 

و ز نه بر د ار  ايران تا بازي هاي المپيک خوب شود.

طارمى و شهباززاده 
در صدر ارزشمندترين ها

ستاره اين روزهاي ليگ برتر کماکان خود را در صدر 
ارزشمندترين بازيکنان ليگ برتر نگه داشتند، ستاره هاي 
پرسپوليس و استقالل نيز با گل ها و پاس گل هايشان در 
 اين ميان نام خود را در صدر بازيکنان ديگر قرارداده اند. 
مهرداد  طارمي،  مهدي  سه»،  «ورزش  گزارش  به 
محمدي و سجاد شهباززاده بازيکناني هستند در پايان 
در صدر  را  خود  نام  پانزدهم  ليگ  ابتدايي  سوم  يک 

بازيکنان تيم هاي مختلف قرار داده اند.

كشف 80 كيلوگرم ترياك 
در شهرستان نهبندان

مأموران   : گفت  نهبندان  انتظامي شهرستان  فرمانده 
انتظامي ايست و بازرسي شهيد حسيني سهل آباد هنگام 
کاميون  دستگاه  يک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل 
کمپرسي طوسي رنگ حامل بار سنگ مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند. سرهنگ شاهوردي افزود: 
از خودرو ۸۰ کيلوگرم موادمخدر  بازرسي  مأموران در 
از نوع ترياک را در قالب سه بسته بزرگ که به طرز 
ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود کشف کردند .با 
دستگيري متهم فردي ديگر نيز در رابطه با اين پرونده 

دستگير شد که متهمان روانه زندان شدند .

 توقيف محموله سوخت 
11هزار ليتري در سرايان

فرمانده انتظامي سرايان گفت: مأموران انتظامي پاسگاه 
با قاچاق سوخت و  آباد در اجراي طرح مبارزه  دوست 
جلوگيري از هدر رفت سرمايه هاي ملي، هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري به يک دستگاه تريلر تانکردار مشکوک 
شدند و خودرو را به جايگاه بازرسي هدايت كردند. سرهنگ 
برادران افزود: در بازرسي ها مشخص شد خودرو حامل 
١١ هزار و ٨٠٠ ليتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفيد و 
فاقد هرگونه مجوز حمل است و متهم قصد انتقال آن را 
به شهرستان طبس داشته است. کارشناسان ارزش ريالي 

محموله قاچاق را بيش از ٣٠ميليون ريال برآورد کردند.

سواري پرايد با 15ميليون ريال 
خالفي توقيف شد

 
جنوبي  خراسان  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  رئيس 
متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي  در  گفت: 
شهرستان  راهور  پليس  مأموران  ساز  حادثه  و 
يک  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  نهبندان 
دستگاه خودروي پرايد را به علت تخطي از سرعت 
پس  افزود:  رضايي  کردند.سرهنگ  متوقف  مجاز 
آمده،  دست  به  استعالم  و  خودرو  اين  توقف  از 
مشخص شد که اين خودرو داراي مبلغ ١٥ميليون 
اين خودرو  قانون  است. طبق  معوقه  ريال خالفي 

روانه پارکينگ شد.

خودكشى يك دانش آموز ابتدايى 

ششم  کالس  دانش آموز  گذشته  روز  دو   : تابناک 
به  بستن طناب  با  اشنويه  مدارس  از  يکي  ابتدايي 
لوله گاز، خود را حلق آويز کرد. هويت اين نوجوان 
۱۱ ساله «ه.ق» و از ساکنان محله  تاج الدين عنوان 
به  وي  انتقال  در  همسايگان  اقدام  است.  شده 
به سردخانه  و جسد  مانده  بي نتيجه  درماني  مراکز 
پزشکي قانوني انتقال يافته است. تاکنون از انگيزه 
گزارشي  نوجوان  اين  خودکشي  به  اقدام  علت  و 
قبلي  تهديدات  از  منابع  برخي  اما  نيست  در دست 
زندگي اش  به  دادن  پايان  بر  مبني  دانش آموز  اين 

مي دهند.  خبر 

 سرقت نافرجام و قتل طالفروش

به  مشهد  در  طالفروشي  از  مسلحانه  سرقت  ايرنا:   
مرگ طالفروش ختم شد. اين سرقت روز گذشته از 
در  و  داد  رخ  متري طالب  در سي  يک طالفروشي 
پي آن طالفروش به قتل رسيده است. به گفته منابع 
آگاه، فرد سارق پس از قتل و بدون به سرقت بردن 
طال از محل متواري شد.جانشين رئيس پليس آگاهي 
خراسان رضوي گفت: تيم دايره جنايي پليس آگاهي 
پس از اطالع از اين سرقت به محل اعزام و در حال 
بررسي سرقت است.سرهنگ رزمخواه افزود: هر گونه 
اظهار نظر در خصوص سرقت مسلحانه پس از اعمال 

نظر مقام قضايي صورت خواهد گرفت.

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

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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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

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

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
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ايسنا- مدير جهاد كشاورزى زيركوه به باغداران شهرستان توصيه كرد: براى پيشگيرى از زيان ناشى از تغيير احتمالى شرايط آب و هوايى به محصول 
زرشك آن را با شاخه برداشت و سپس در بارگاه هاى بهداشتى خشك كنند. بنى اسدى در كار گروه آب، كشاوزى و منابع طبيعى زيركوه ميزان محصول 
خشك زرشك امسال را 3 هزار و 600 تن و سطح زيركشت را سه هزار هكتار ذكر كرد. وى افزود: پيش بينى مى شود در سال زراعى جارى از 14 هزار 

و 228 هكتار باغ هاى بارور استان 16 هزار و 500 تن محصول زرشك به ارزش يك هزار و 567 ميليارد ريال توسط 30هزار بهره بردار برداشت شود.

بايد از ظرفيت كانون هاى مساجد باغداران محصول زرشك را با شاخه برداشت كنند
به خوبى استفاده كرد

شبستان- مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
هاى  كانون  بزرگ  ُحسن  اينكه  به  اشاره  با  جنوبى 
فرهنگى هنرى مساجد برنامه مند و نظام مند بودن 
اين ظرفيت هاى كانون هاى  بايد  آن است، گفت: 
مساجد را قدر بدانيم و از آن به خوبى استفاده كنيم.

محبى در جلسه تكريم و معارفه مسئوالن دبيرخانه 
كانون هاى مساجد خراسان جنوبى با بيان اينكه از 
700 هزار نفر جمعيت خراسان جنوبى در طول شبانه 
روز، 150 هزار نفر با مساجد ارتباط دارند كه اگر يك 
پنجم اين جمعيت نيز با كانون هاى مساجد ارتباط 
داشته باشند، ظرفيت بسيار زيادى است كه نيازمند 
اين  بايد  كرد:  تأكيد  است،  ويژه  هاى  ريزى  برنامه 
ظرفيت هاى كانون هاى مساجد را قدر بدانيم و از 

آن به خوبى استفاده كنيم.
  وى همچنين نظارت و ارزشيابى عملكرد دبيرخانه هاى
مساجد استانى را بسيار مفيد ذكر كرد و اعالم كرد: 
اين مهم نشان دهنده يك هدف و چشم انداز پيش 

روى اين مجموعه است.

 خانه آموزش و پژوهش علوم و فناورى 
بسيج اساتيد خراسان جنوبى افتتاح شد

و  آموزش  خانه  يازدهمين  مراسمى  طى  فارس- 
در  كشور  اساتيد  بسيج  فناورى  و  علوم  پژوهش 
دانشگاه پيام نور خراسان جنوبى راه اندازى شد.ديانى 
مسئول بسيج اساتيد دانشگاه هاى خراسان جنوبى در 
به  پايبندى  و  تالش  ايثار،  خانه  اين  افتتاح  مراسم 
اسالمى،  اخالقى  شئونات  رعايت  بسيجى،  فرهنگ 
و  عقايد  بيان  آزادى  مسئوليت پذيرى،  و  مشاركت 
امكانات،  از  بهره مندى  در  مساوات  عدالت،  نظرات، 
تمرين پيروى از مديريت حلقه ها، نظم و انضباط در 
كارها، ساده زيستى و زهد را از جمله اصول ضرورى 
فناورى  و  علوم  پژوهش  و  آموزش  خانه   ايجاد  در 

سازمان بسيج اساتيد دانست.

برداشت زعفران توسط گردشگران آلمانى 

دايره  كتاب  نويسنده  نيمن  هارتموت  خبر-  گروه 
فرزندش صمد  همراه  به  ايران  گردشگرى  المعارف 
زعفران  مزارع  در  حضور  با  آلمانى  تورليدر  و  نيمن 
اين  برداشت  و  كاشت  نحوه  با  قاينات  شهرستان 

محصول آشنا شدند. 
در  زعفران  مزرعه  از  زود  كه صبح  گردشگران  اين 
از  كردند  بازديد  قاينات  روستاى سفتوك شهرستان 
نام  با  تورى  در  قاين  در  آلمانى  گردشگران  حضور 
دادند.  خبر  زعفران»  و  زرشك  برداشت  به  «بياييد 
بازديد از موزه مردم شناسى، موزه آب، مسجد جامع 
اين  هاى  برنامه  ديگر  از  بوذرجمهرقاينى  آرامگاه  و 

گردشگران در قاين بود.

كمك 50 ميليون ريالى و واگذارى
 2 واحد مسكونى توسط بنياد مسكن 

به خانه سالمندان فردوس

اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  كل  مدير  خبر-  گروه 
خراسان جنوبى به همراه دائمى معاون مسكن شهرى 
و پاسبان معاون پشتيبانى بنياد مسكن استان از مركز 
فردوس  شهرستان  اميد  فجر  سالمندان  نگهدارى 
و  ديدار  مركز  اين  سالمندان  با  نزديك  از  و  بازديد 
از آنها دلجويى كردند. آسمانى مقدم در حاشيه اين 
بازديد افزود: فعاليت ها و خدمات انجام شده در اين 
باشد  نداشته  بيرونى  نمود  شايد  سالمندان  به  مراكز 
اما اجر و ثواب معنوى آن با خداست و با نيت خير و 
همتى كه در بانيان و هيئت امنا اين مركز وجود دارد 
از  بيش  سالمندان  به  بهتر  خدمات  ارائه  در  مطمئنًا 
پيش موفق تر خواهند بود و ان شاا... در دنيا و آخرت 

از عنايات الهى حضرت حق بهره مند خواهند شد.
و  پرسنل  با  ديدار  و  بازديد  ضمن  ادامه  در  وى 
سالمندان آن مركز از نزديك با نحوه خدمت رسانى و 
مشكالت موجود آشنا شد و قول مساعدت نقدى 50 
از پروژه  ميليون ريالى و واگذارى 2 واحد مسكونى 

باغستان  فردوس را با شرايط بسيار ويژه داد.

600 ميليارد ريال براى آبرسانى 
به روستاهاى خراسان جنوبى تصويب شد

روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير   - ايرنا 
خراسان جنوبى گفت: از محل 500 ميليون دالر اعتبار 
هاى  پروژه  اجراى  به  ملى  توسعه  صندوق  مصوب 
آبرسانى روستايى در كشور، سهم ريالى استان از اين 
مبلغ 600 ميليارد ريال است. بسكابادى افزود: اين ميزان 
اعتبار صرف احداث 10 مجتمع آبرسانى و 10 پروژه 
آبرسانى روستايى در استان خواهد شد. وى اضافه كرد: 
در سفر رحيم ميدانى، معاون وزير نيرو در امور آب و آب 
و فاضالب شهرى به استان تالش خواهد شد مبلغ 600 
ميليارد ريال به هزار ميليارد ريال افزايش يابد تا ضريب 

بهره ورى استان 10 درصد افزايش يابد.

اعزام بيش از 20هزار دانش آموز 
به اردوى راهيان نور

سپاه  آموزى  دانش  بسيج  سازمان  مسئول  ايسنا- 
بيش  گذشته  سال  چهار  طى  گفت:  (ع)  انصارالرضا 
استان  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  از  نفر  20هزار  از 
غالمرضا  شدند.  اعزام  آموزى  دانش  نور  راهيان  به 
نور  راهيان  اعزام  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  اردونى 
و  آموزش  و  پاسداران  با همكارى سپاه  دانش آموزى 
پرورش به صورت مشترك انجام مى شود. وى با بيان 
اينكه تمام تالش ما اين است كه نسل امروز انقالب با 
معارف دفاع مقدس آشنا شوند، گفت: ما اعتقاد و ايمان 
داريم به اثرات مفيد فرهنگى راهيان نور و اينكه اين 

اردوى معنوى نبايد مورد غفلت واقع شود.

عدالت اجتماعى در توزيع سوخت استان

پايانه هاى  و  نقل  و  حمل  سازمان  مديركل  ايسنا- 
اجراى طرح تخصيص سوخت  اينكه  بيان  با  استان 
توزيع  در  اجتماعى  عدالت  موجب  پيمايش  براساس 
مى شود،  مسافربرى  ناوگان  و  كاميون ها  سوخت 
به  سوخت  يكسان  سهميه  قبلى  سيستم  در  افزود: 
تمام اين ناوگان داده مى شد اما در اين طرح خودروها 
به ميزان فعاليت شان سوخت دريافت مى كنند و از 

قاچاق سوخت جلوگيرى مى شود.

بازديد معاون ستاد عالى كانون هاى مساجد  
كشور از كانون فرهنگى هنرى سرچاه تازيان

عالى  ستاد  توسعه  و  ريزى  برنامه  معاون  شبستان- 
فرهنگى هنرى  كانون  از  كانون هاى مساجد كشور 
كرد.  بازديد  تازيان  سرچاه  (عج)  الزمان  صاحب 
كرد:  اظهار  كانون  اين  از  بازديد  حاشيه  در  سعادتى 
بيش از50 درصد كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
ذكر  شايان  هستند.  محروم  مناطق  و  روستاها  در 
كتابخانه  تخصصى  كانون  از  همچنين  وى  است،  
اين  در  و  كرد  بازديد  نيز  بيرجند  (ع)  باقرالعلوم  اى 
بازديد ضمن قدردانى از فعاليت هاى ارزنده مسئوالن 
كاربردى  و  ميدانى  پژوهش  كانون،  خواستار  اين 
و  نحوه دسترسى  آسيب شناسى  و  نيازسنجى   جهت 

بهره مندى مراجعان به اين كتابخانه تخصصى شد.

معرفى سرپرست جديد دامپزشكى خوسف 

خوسف  فرماندار  حضور  با  مراسمى  طى  فارس- 
عنوان سرپرست جديد شبكه  به  رضا محمودى زاوه 
زحمات  از  و  معرفى  خوسف  شهرستان  دامپزشكى 

محمد شفايى قدردانى شد.

انتصاب رئيس روابط عمومي شركت گاز 
استان خراسان جنوبي 

در حكمي از سوي دشتي، مديرعامل شركت گاز خراسان 
جنوبي فاطمه قرباني به عنوان رئيس روابط عمومي اين 
شركت منصوب شد و از زحمات مهدي رضايي در مدت 

سرپرستي اين مسئوليت قدرداني  گرديد.

مانور  غيرعامل  پدافند  هفته  با  همزمان  خبر-  گروه 
با  بيرجند  نفت  انبار  تأسيسات  در  اطفاى حريق  مشترك 
هدف شناسايى نقاط قوت و ضعف و ارتقاى ايمنى پرسنل 

در مقابله با موقعيت اضطرارى اجرا شد.
با  مانور  اين  اينكه  با اعالم  مدير منطقه خراسان جنوبى 
نيروى  حيدريه)،  تربيت  (زاهدان،  معين  مناطق  همكارى 
آتش  سازمان  و  اورژانس  احمر،  جمعيت هالل  انتظامى، 
نشانى استان برگزار شد، گفت: اين رزمايش در دو مرحله 
باندوال  و  بارگيرى  و  تخليه  سكوى  در  حريق  اطفاى 
منظور  به  بندى  جمع  جلسه  پايان  در  شد.  اجرا  مخازن 

پايش و ارزيابى رزمايش در محل سالن كنفرانس منطقه 
منعقد شد. اصغرى با تأسى از منويات مقام معظم رهبرى 
(حفظ ا...) اقدامات شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
در خصوص پدافند غيرعامل از جمله بهينه سازى مصرف 
سوخت، اجراى پروژه هاى فناورى اطالعات و سايبرى، 
ذخيره سازى زمستانى، حفاظت محيط زيست با افزايش 
جايگاه هاى CNG، و مقاوم سازى تأسيسات اشاره كرد 
قرار  ارزيابى  و  پايش  مورد  را  رزمايش  ابعاد  حاضرين  و 
و  ميهمانان  به  مانور  در  و حضور  يادمان  رسم  به  دادند. 

برترين هاى مانور هدايايى به رسم يادبود اهدا شد.

رزمايش واكنش به وضع اضطرارى منطقه خراسان جنوبى برگزار شد

گروه خبر- صبح روز گذشته پيكر پاك و مطهر دو شهيد 
گرم  استقبال  مورد  و  منتقل  بيرجند  فرودگاه  به  گمنام 
قرار  شهداء  معزز  خانواده  و  استاني  مسئوالن  از  جمعي 
گرفت. پيكر اين شهداء، ساعت هفت صبح روز 10 آبان 
ماه جاري در بيرجند و در حسينيه محبان الزهرا (س) از 
ميدان شهدا تا ميدان ابوذر اين شهر تشييع و در دانشگاه 

پيام نور بيرجند خاكسپاري خواهند شد. 
گفتني است؛ مراسم وداع با اين عزيزان در شهرستان هاي 

نهبندان، خوسف، درميان و قاين برنامه ريزي شده است.
از اين شهداء با 16 سال سن در  شايان ذكر است يكي 
منطقه شرق دجله در عمليات بدر و در اسفند سال 63 و 
شهيد ديگر 18 ساله در جزيره مجنون و در عمليات خيبر، 

در سال 62 به شهادت رسيده است.

پيكر مطهر دو شهيد گمنام وارد فرودگاه بيرجند شد

صنعت گردشگرى استان، شكل واقعى خود را پيدا كرده است 
جلسه  چهارمين  در  استاندار  عمرانى  معاون  خبر-  گروه 
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كارگروه 
خراسان جنوبى در سال 94  گفت: اقدامات ميراث فرهنگى 
خوب بوده و مى توان ادعا كرد: صنعت گردشگرى استان 
كم كم شكل واقعى خود را پيدا مى كند ولى با اين حال، 

باز هم در ابتداى راه هستيم.  
نخعى نژاد ضمن ابراز خشنودى از راه اندازى وب سايت دو 
زبانه ميراث فرهنگى گفت: سايت دو زبانه براى معرفى استان 
يك ضرورت بود و اميدواريم عالوه بر پشتيبانى، بروز رسانى 
مداوم شود. وى تأكيد كرد: بايد اطالعاتى كه قابليت ديدن 
گردشگر از آن وجود دارد، در سايت قرار گيرد چرا كه اگر 
گردشگر در سفر به استان با موضوعى غير آنچه ديده مواجه 
شود نتيجه عكس حاصل خواهد شد. وى ضمن بيان اينكه 
زبان عربى نيز با توجه به افزايش روز افزون گردشگران عرب 
زبان بايد در وب سايت اداره كل ميراث فرهنگى مورد توجه 
باشد، افزود: صرف اطالع رسانى كافى نيست و بحث خدمات 

رسانى و نگهدارى نيز بايد مدنظر باشد.
نخعى نژاد گفت: ادارات ميراث فرهنگى در سطح استان بايد 
 روى دانشگاه ها سرمايه گذارى كنند و با كمك شهردارى ها
تورهاى براى دانشجويان به منظور آشنايى با جاذبه هاى 

 تاريخى و گردشگرى استان برگزار نمايند چرا كه اين ارزان ترين
راه براى تبليغ و معرفى استان در كشور است. وى اذعان كرد: 
امسال وضع اعتبارات خوب نيست ولى ما در بحث نرم افزارى 
كارگروه خوب حركت مى كنيم و با تخصيص اعتبار بايد در 

بحث سخت افزارى كارگروه مثل مرمت آثار و روستاهاى 
هدف گردشگرى نيز قدم برداريم. وى گفت: دفاتر روستايى 
بايد به كمك ميراث فرهنگى بيايند و فضا و مردم را براى 
استقبال از گردشگران آماده كنند. تمام شهرهاى استان بايد 

مورد توجه قرار گيرند و وقتى گردشگر خارجى وارد استان مى 
 شوند بايد حداقل يك روز را در هر شهرستان سپرى كنند.
وى اظهار كرد: روستاى اكبريه و رحيم آباد جز بافت شهرى 
است بايد به مردم اين مناطق هم خدمات شهرى متناسب با 

بافت آنها داده شود. نماى اين روستاها بايد متناسب با باغ 
جهانى اكبريه بازسازى شود.

روستاهاى اكبريه و رحيم آباد 
قابليت تبديل شدن به موزه هاى زنده را دارند

مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان 
نيز گفت: روستاهاى اكبريه و رحيم آباد قابليت تبديل شدن 
با توجه به ثبت جهانى باغ  به موزه هاى زنده را دارند و 
اكبريه هر اقدامى در اين روستا بايد طبق ضوابط جهانى 
باشد. رمضانى افزود: ارزيابان يونسكو چند روز پيش به كوير 
لوت رفتند كه طبق گفته ايشان، نتايج بررسى و ارزيابى 
بسيار رضايت بخش بوده و قول مساعد براى ثبت جهانى 

اين كوير را در اجالس سال 2016 يونسكو دادند.
الزم به ذكر است در اين جلسه از فاز اول وب سايت دو 
زبانه اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

استان به نشانى www.skchto.ir رونمايى شد.

هدف دشمن نابودى قداست زن در خانواده است
مديركل پژوهش ستاد عالى كانون هاى فرهنگى و هنرى 
اساسى  نقش  خانواده  بنيان  در  زنان  گفت:  مساجد كشور 
فرهنگى  اقدام ضد  با  خانواده  نابودى  براى  دارند، دشمن 
نقش مادرى و همسرى را از زن سلب مى كند. به گزارش 
در  خانواده  نقش  آموزشى  كارگاه  در  الور،  عليرضا  ايرنا، 
پدافند غير عامل در بيرجند افزود: دشمنى بين حق و باطل 
از ابتداى خلقت جهان وجود داشت، جبهه حق با تبعيت از 
خداوند در مقابل جبهه باطل به سركردگى شيطان، در حال 
مبارزه است. وى اظهار كرد: مشكل اين است عده اى نمى 
خواهند بپذيرند، اين جنگ و دشمنى وجود دارد و سعى در 

انكار وجود آن از اساس دارند. وى يادآور شد: پدافند يعنى 
اينكه حمله اى صورت گرفته و بايد در مقابل آن ايستاد و 
دفاع كرد و غير عامل به اين معنى است كه اين كارزار به 
شكل اجرايى و عملياتى نيست. الور افزود: ساختار تمدنى 
يك كشور خانواده است و دشمن براى نابودى اين ساختار 
تمام ظرفيت و توانايى خود را به كار گرفته و با شيوه هاى 
مختلف در حال جنگ و ضربه زدن به اين نهاد است. وى 
اظهار كرد: در حوزه پدافند غيرعامل بايد با پيش بينى و 
پيشگيرى آسيب ها، مديريت بحران با اقدام اصالحى براى 

بهبود آسيب و آماده مقابله با حمله دشمن باشيم.

توسعه پايدار جامعه 
به حفظ امنيت براى خانواده ها بستگى دارد

مديركل دفتر امور بانوان استاندارى نيز گفت: توسعه پايدار به 
ايجاد امنيت و مصونيت براى خانواده ها بستگى دارد، وجود 
امنيت، موجب ايجاد جامعه امن مى شود و هدف هم ايجاد 
امنيت در محيط خانواده است. شريفى افزود: استفاده نادرست 
از فضاى سايبرى و شبكه هاى اجتماعى مى تواند باعث بروز 
آسيب در خانواده شود. وى اظهار كرد: هدف اين است در 
كارگاه آموزشى مذكور با استفاده از تجربه كارشناسان در اين 

زمينه، اقدامى براى آگاهى بخشى به جامعه انجام شود. وى با 
اشاره به اينكه زنان ركن اساسى خانواده هستند و آموزش مادر 
به معنى آموزش تمام اعضاى خانواده است، افزود: بدون شك 
زنانى كه در كارگاه شركت كردند با آموزش هايى كه مطرح 
شد آسيب ها و خطرهاى اين حوزه را به خانواده هاى خود 
منتقل خواهند كرد. وى با بيان اينكه اين كارگاه با همكارى 
دفتر امور بانوان استاندارى و سازمان هاى مردم نهاد تشكيل 
شد، افزود: در اين كارگاه تعدادى از مسئوالن مؤسسه هاى 
غيردولتى، خيرى و مذهبى، مبلغان و جمعى از اصناف كه از 

سمن هاى تاثيرگذار جامعه هستند، شركت كردند.

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»

فروش ويژه شركت بهين كشت قهستان
 دستگاه هاى ژنراتور برق از يك تا 5 كيلووات ، مخازن آب پلى اتيلن از 100 تا 5000 ليتر، انواع تراكتور

 يورو پارس و تيلر با تسهيالت بانكى كم بهره ، تيغ رنده زنى زعفران قابل نصب بر روى تيلر
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   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.

فروش

 ويژه 
هفته

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

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
ندانستن اين كه دشمن چه در سر دارد و چه مى خواهد بكند، غفلتى است كه ممكن است ما را از امكان برخورد و امكان دفاع محروم كند.

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجند

حراج وسايل محرمى
طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966



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 جعفر صادق (ع) : هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او ترك كند
 خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند.

(اصول كافي ، ج ٣ ، ص ١٢٨)

11 : 17
17 : 05
22 : 35
4 : 26
5 : 49

حسين زاده- انتشار خبر آغاز به كار آموزشگاه خلبانى در 
فرودگاه بين المللى بيرجند طى روزهاى اخير، خوشحالى 
عالقه مندان پر شمار اين رشته را در پى داشته است به 
طورى كه آنها در خصوص نحوه ثبت نام و استفاده از 
اين شرايط فراهم شده مى پرسند. در همين راستا بر آن 
شديم با خلبان محمد درخشان نماينده شركت آشيانه 

پرواز طوس گفتگويى ترتيب دهيم.

با هدف ارتقاى صنعت هوانوردى در خراسان جنوبى 
مستقر شده ايم

وى با بيان اينكه از سالها پيش پيگير فرصتى بودم تا بتوانم 
 در شهر و استان خودم به همشهريان و هم استانى هاى 
عزيز خدمت كنم، اظهار مى كند: در اين راستا به فكر 
افتاديم نمايندگى شركت آشيانه پرواز طوس را در بيرجند 
تاسيس نماييم و من نيز به نمايندگى از شركت در خدمت 
مردم خوب استان مى باشم و از آنجا كه شرايط را در 
استان مساعد ديديم و جوانان زيادى عالقه مند فن پرواز 
هستند با هدف ارتقاى صنعت هوانوردى استان پيگير 
امور اجرايى كار شديم و بخش ادارى، فنى و عملياتى 
مستقر  بيرجند  فرودگاه  قديم  سايت  در  را  نمايندگى 
نموديم و در حال حاضر اقدامات اوليه براى راه اندازى 
سايت پروازهاى توريستى و تفريحى به انجام رسيده و 

آماده ثبت نام از عالقه مندان پرواز  هستيم.

فعاليت  سال   15 طول  در  خلبانى  هنرجوى   200
شركت آشيانه پرواز طوس فارغ التحصيل شده اند

در  و  بيرجند  متولد  خود  كه  درخشان  محمد  خلبان 
است، مى گويد:  استانى  و هم  حقيقت يك همشهرى 
هاى  شركت  معدود  از  طوس  پرواز  آشيانه  شركت 
پروازهاى  مركز  و  خلبانى  آموزشگاه  كه  است  كشور 
دارد  فعال  رضوى  خراسان  در  را  تفريحى  و  توريستى 
كند  مى  فعاليت  حوزه  اين  در  كه  است  سال   15  و 

و تاكنون 200 هنرجوى خلبانى از طريق آموزشگاه هاى 
اين شركت فارغ التحصيل شده اند و اين شركت كماكان 
به فعاليت هاى خود ادامه  مى دهد و به عنوان يك شركت 

موفق هوانوردى در كشور مطرح مى باشد.

از تجربيات ارزشمند اساتيد صاحب نام و امكانات 
 شركت آشيانه پرواز طوس در استان استفاده مى كنيم

خلبان درخشان با اشاره به اينكه شركت آشيانه پرواز طوس 
اساتيد بسيار مجربى در فن پرواز دارد، مى گويد: قطعا از 
تجربيات ارزشمند اين اساتيد صاحب نام و امكانات شركت 
 براى ارتقاى صنعت هوانوردى در استان استفاده خواهد شد.
وى گام بعدى شركت آشيانه پرواز طوس را در استان 
خلبانى  آموزشگاه  از  بردارى  بهره  جنوبى  خراسان 
نزديك ذكر  آينده   هواپيماهاى فوق سبك و سبك در 
مى كند و مى افزايد: در حال حاضر امكان ثبت نام از 
و  دارد  وجود  خلبانى  آموزشگاه  در  تحصيل  متقاضيان 

بزودى با اطالع رسانى قبلى ثبت نام آغاز خواهد شد.
نماينده شركت آشيانه پرواز طوس در ادامه مى گويد: 
سعى خواهيم كرد با راه اندازى هنرستان هوانوردى در 
انشاءا...  ارتقا دهيم و  را  سال تحصيلى آينده آموزشگاه 
منجر  ايرتاكسى  اندازى  راه  به  اقدامات  اين  آينده   در 
مى شود كه اين دو هدف با مشاركت سرمايه گذاران بومى 
استان محقق خواهد شد و هنرستان هوانوردى براى سال 

تحصيلى آينده هنرجو خواهد پذيرفت.

20 دقيقه هيجان و تفريح در فراز شهر بيرجند با 
هزينه 100 هزار تومان 

خلبان درخشان در خصوص نحوه استفاده از پروازهاى 
تفريحى مى گويد: پروازهاى تفريحى و توريستى بر فراز 

شهر بيرجند از هفته آينده آغاز خواهد شد. 
البته هزينه اين پروازها به ازاى هر 15 دقيقه بين 150 

تا 300 هزار تومان اعالم شده بود كه با توجه به اينكه 
عالقه مندان زيادى براى استفاده از اين شرايط ابراز تمايل 
كرده اند هزينه ها را كاهش داده ايم و به ازاى هر 20 
دقيقه پرواز حدود 100 هزار تومان از عالقه مندان دريافت 

خواهد شد.

هواپيماهاى  خلبانى  آموزش  دوره  طى   براى 
فوق سبك نيز تخفيفاتى قايل خواهيم شد

به گفته وى آموزش خلبانى با هواپيماهاى فوق سبك 
نيز شامل 45 ساعت پرواز و 60 ساعت تئورى خواهد 
بود و هزينه اعالم شده هم 15 ميليون تومان بوده كه 
 تالش خواهيم كرد براى رفاه حال عالقه مندان در اين 
در  اينكه  ضمن  شويم.  قايل  تخفيفاتى  نيز  ها  هزينه 
سازمان  تاييد  مورد  گواهينامه  آموزشى  دوره  پايان 
 هواپيمايى كشور براى هدايت هواپيماهاى فوق سبك به 

شركت كنندگان اعطا مى گردد.

حمايت  به  استان  هوانوردى  صنعت  توسعه  براى 
مسئولين و مردم نيازمنديم

راستاى  در  قطعا  اينكه  به  اشاره  با  درخشان  خلبان 
توسعه صنعت هوانوردى به حمايت مسئولين محترم و 
مردم شريف استان نيازمند هستيم، اظهار مى كند: جا 
دارد از حمايت ها و پيگيرى هاى مجدانه جناب آقاى 
مهندس سالمى مدير محترم فرودگاه هاى استان كه 
 خود از پيشكسوتان و اساتيد عرصه هوانوردى مى باشند 
و  ها  حمايت  اگر  قطعا  باشم.  داشته  را  تشكر  نهايت 
پيگيرى هاى ايشان نبود كارها به سرانجام نمى رسيد. 
فنى،  تالش  پر  و  محترم  عوامل  تمامى  از  همچنين 
 امنيتى و پليس فرودگاه بين المللى بيرجند نيز به خاطر 

مساعدت هايشان كمال قدردانى را دارم.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر و رزرو پروازهاى تفريحى 

با شماره همراه 09157231789 تماس حاصل فرماييد.

عالقه مندان پروازهاى تفريحى و متقاضيان آموزش خلبانى آماده باشند
راه اندازى هنرستان هوانوردى و ايرتاكسى با مشاركت سرمايه گذاران بومى استان

آگهـى همكـارى 
طراح گرافيست با سابقه جهت امور طراحى

 و روابط عمومى نيازمنديم.
تلفن تماس: 09153518455-32213723

تقدير و تشكر
سپاس از مديرى كه هدف و غايت آفرينش را تامين و سالمت 

امانت هايى را كه به دستش سپرده اند، تضمين مى نمايد

مدير  عـزيز

 سركار خانم زهرا معينى
 از زحمات بى دريغ و مخلصانه تان در امر تعليم و تربيت فرزندان مان قدردانى نموده 

از خداوند منان سالمتى، شادابى و موفقيت شما را در سمت جديد خواستاريم.

تمامى همكاران تان در دبستان محدثه

به يك مدرك عمران با سه 
سال سابقه بيمه پس از تاريخ 

اخذ مدرك نيازمنديم.
09155630380










