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 حباب قيمت طالى سرخ شكسته شد

حسينى عضو شوراى ملى زعفران در گفتگو با  جهان، 
گفت: در طول 15 روز اخير حباب 2 ميليون تومانى 
به گونه اى  قيمت هاى كاذب زعفران شكسته شد. 
كه در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم زعفران نگين 

معادل 5 ميليون تومان است.

پرداخت وام 10 ميليونى 
خريد كاال به همه مردم 

اعتبارى  كارت  داد:  خبر  مركزى  بانك  كل  رئيس 
خريد كاالى ايرانى با حداكثر قدرت خريد10 ميليون 
به  شود.  مى  صادر  جامعه  اقشار  كل  براى  تومان 
گزارش تسنيم، ولى ا... سيف، افزود: سياست بانك 
مركزى در شرايط كنونى حركت به سمت تحريك 

تقاضا و ايجاد بازار و تكميل زنجيره صنعت است.

 پيشنهاد تخصيص كارت خريد
 اعتبارى به كارگران

فارس: ابوى دبير كل كانون عالى انجمن هاى صنفى 
كارگران ايران، با اعالم اين خبر كه مخالف شديد 
پيشنهاد دولت براى افزايش 12 درصدى مزد سال 
95 هستيم، گفت: دولت بايد عالوه بر تأمين معيشت 

كارگران،  كارت خريد اعتبارى در نظر بگيرد. 

 پرداخت هزينه هاى دارويى و درمانى 
دانش آموزان استثنايى 

و  آموزش  سازمان  رئيس  قدمى  مجيد  ايسنا: 
از عملياتى شدن طرح حمايتى  استثنايى،  پرورش 
دانش آموزان استثنايى خبر داد و گفت: هزينه هاى 
دارويى و درمانى دانش آموزان شناسايى شده را به 

خانواده هايشان پرداخت مى كنيم. 

آب آبروى شهر را برد
عليرغم تجربه هاى قبلى ، مديران شهرى در آزمون 10 دقيقه اى باران مردود شدند

تشييع 
دو شهيد 
گمنام بر دوش 
مردم بيرجند
صفحه 7

رهبر انقالب :
مذاكره با آمريكا درباره 
مسائل منطقه معنا ندارد 
و  «اصول  تبيين  با  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
راهبردهاى ثابت و پايدار سياست خارجى در قانون 
 اساسى و الزامات ناشى از اين اصول و سياستها»، 
راه حلهاى منطقى و مستحكم ايران درباره مسائل 
مهم منطقه از جمله سوريه، يمن و بحرين را تشريح 
و تأكيد كردند: اهداف آمريكا در منطقه، 180 درجه با 
اهداف ايران، متفاوت است. رهبر انقالب سياستهاى 
آمريكايى ها در منطقه بسيار حساس غرب آسيا را، 
و  برشمردند  منطقه  نابسامان  اوضاع  اصلى  علت 
بخش  آمريكا  افراد،  برخى  نظر  برخالف  افزودند: 
عمده مشكالت منطقه است نه بخشى از راه حل 
مشكالت. رهبر انقالب با رد مذاكره با آمريكا درباره 
مسائل منطقه اى، خاطرنشان كردند: آمريكايى ها، 
دنبال تحميل منافع خود هستند نه حل مسائل، آنها 
در  را  مى خواهند 60، 70 درصد خواسته هايشان 
مذاكره تحميل كنند و بقيه اهدافشان را هم بطور 
غيرقانونى، عمًال اجرا و تحميل كنند پس مذاكره 

چه معنايى دارد؟. ( ادامه در صفحه 2 ) صفحه 3

در هنگامه خزان و  برگ ريزان پاييزى، تبلور انسان هاى هميشه سرسبز از شگفتى هاى

 به يادماندنى گردونه هستى مى باشد و چه زيباست در اين فصل، ارج نهادن به همت بلند

 و صادقانه كسى كه در البالى فراز و نشيب هاى امواج متالطم انسان هاى گوناگون

 سكان دار كشتى آرامش بود. سعى وافرتان را مى ستايم و بر وجودتان افتخار مى كنم 

و امروز را فرصتى مغتنم مسرت بخش مى دانم تا انتصاب جناب عالى را به عنوان 

مدير كل فرهنگ  و ارشاد اسالمى استان مركزى تبريك وتهنيت عرض نمايم.

سپاس آن خالق يكتا را كه به شما بزرگوار عنايتى نمود تا بتوانيد در دگر جاى ميهن بزرگ 

اسالمى خدمتگزارى كنيد. با چشمانى بينا و دلى آرام و تفكرى امروزى با اندوخته ديروزتان، 

از درگاه ايزد منان توفيقات براى خدمتى سرشار از شور و نشاط  و به دور از ناماليمات و مملو 

از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت دارم. شكرا... سعيهم

     فرهاد هاديان

برادر  ارجمند

 جناب آقاى  
دكتر مهدى حقيقى 

جناب سرهنگ غالمرضا سيد آبادى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

معاون آماد و پشتيبانى فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى
 كه نشان از لياقت و تجارب سال هاى متمادى مديريت مى باشد، تبريك عرض نموده

 موفقيت و سربلندى تان را از خداوند متعال مسئلت داريم.

مديران و كاركنان معاونت آماد و پشتيبانى فا خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس ابوذرى  
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

انتخاب شايسته آنجناب را به عنوان 
رئيس شعبه برتر شعب بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى

تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون شما را از خداوند منان خواستاريم.

       شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان- شركت دامپرورى و كشاورزى
       ستاره كيان بيرجند - مجمع خيرين مدرسه ساز - برادران خيريه - فرزين

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

حاج ابو تراب ترابى
 را به اطالع مى رساند. مراسم تشييع آن مرحوم امروز دوشنبه 94/8/11 

ساعت 14 الى 15 از محل مسجد روستاى بهلگرد برگزار مى شود
 ضمنا وسيله انتقال سروران معظم به بهلگرد ساعت 13:15 در چهارراه 

غفارى آماده مى باشد. حضور شما عزيزان موجب امتنان است.
خانواده ترابى

چه روزهاى سختى را در فراق عزيزمان 

مرحوم سعيد  دستجردى
 سپرى كرديم و اينك دومين سالگرد عروج ملكوتى

 آن عزيز سفركرده به عرش برين را با ذكر صلوات و فاتحه اى
 به روح پاكش گرامى مى داريم.

خانواده دستجردى

آگهى اول مزايده عمـومى وسايط نقليه (نوبت دوم)
تاريخ  انتشار:94/8/11

مديريت درمان تامين اجتماعى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: تعداد 5 دستگاه 
خودرو و دو دستگاه موتور سيكلت از رده خارج و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده 
عمومى به فروش برساند. لذا متقاضيان مى توانند براى دريافت شرايط مزايده و 
بازديد از خودروها از تاريخ 94/8/11 به مديريت درمان تامين اجتماعى واقع در 
 (سايت ادارى) بلوار پيامبر اعظم "ص" بين ميدان آدينه و ميدان سپاه پاسداران 
طبقه دوم – واحد ادارى مراجعه نمايند. (آخرين مهلت تحويل مدارك 94/8/27)

شماره هاى تماس: 32400448-32446019
مديريت  درمان تامين اجتماعى خراسان جنوبى

اعزام هيئت تجارى به كشور امارات متحده عربى
بازديد از نمايشگاه صنعت ساختمان و سيمان دبى 2015

1 لغايت 5 آذر ماه 94
آخرين مهلت ثبت نام: 94/8/13

براى كسب اطالعات بيشتر به سايت www.biccim.org مراجعه فرماييد.
اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

آگهى  فراخوان مزايده  عمومى 

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

شرح در صفحه 2

آگهى  فراخوان مناقصه عمومى 

اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس
 خراسان جنوبى

شرح در صفحه 2

« و من يخرج من بيته مهاجرا الى ا... و رسوله ثم يدركه الموت
 فقد وقع اجره على ا...» اين براى بازماندگان، تسلى بزرگى است

 مقام معظم رهبرى (حفظه ا...)

به مناسبت فرا رسيدن 
اربعين حجاج مهـاجر الى ا... 

مراسمى امروز  دوشنبه 94/08/11 از ساعت 15 الى 16 
در محل مسجد امام حسين (ع) بيرجند با حضور خانواده هاى 
داغدار مرحومان، حجاج هم كاروانى ، مسئولين و مردم شريف 
استان برگزار مى گردد. بدينوسيله از هم استانى هاى محترم دعوت 
مى شود با حضور در اين مراسم و گراميداشت ياد درگذشتگان 
حادثه سقوط جرثقيل و فاجعه منا، ضمن شادى روح جانباختگان 

مظلوم، موجبات تسلى خاطر بازماندگان را فراهم آورند.
بعثه مقام معظم رهبرى در حج و زيارت استان 

 خانواده هاى داغدار
 مديريت حج و زيارت خراسان جنوبى                 

از عموم
امت حزب ا... 
و هميشه در صحنه 
شهرستـان  بيـرجنـد 

 دعوت مى گردد با شركت در  

مذاكره با آمريكا ممنوع است به خاطر مضّرات بى شمارى كه دارد و منفعتى كه اصًال ندارد 

تظاهرات سراسرى و ضد استكبارى يوم ا... 13 آبان 
 ضمن تجديد بيعت با ولى امر مسلمين جهان

 حضرت آيت ا... العظمى امام خامنه اى (مد ظله العالى)
بار ديگر با آرمان هاى واالى امام خمينى(ره)  و شهدا تجديد ميثاق نماييم

 زمان: چهارشنبه 13 آبان  ساعت9:00 صبح
مكان: از ميدان شهدا به سمت ميدان ابوذر 

روابط عمومى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى
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امروز ١١ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ١٩ محرم ١٤٣٧ و ٢ نوامبر ٢٠١٥

به طرف  كوفه  از  كربال  اسيران  كاروان  حركت 
شام (٦١ ق).

تولد «نيُكالي لوباچوْفْسكي» رياضي دان معروف 
روسي(١٧٩٣م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

 رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور به هموطنانى كه قصد سفر به عراق را براى مراسم اربعين دارند، توصيه كرد بدون ويزا به 
پايانه هاى مرزى مراجعه نكنند در غير اين صورت اجازه تردد نخواهند داشت. داود كشاورزيان در گفتگو با خبرگزارى صدا و سيما گفت : هموطنان 
حتما از طريق سامانه حج و زيارت، ويزا بگيرند زيرا دولت عراق بدون دريافت ويزا اجازه تردد نخواهد داد. 

مسافران اربعين حتما ويزا بگيرند

پژو تمام شروط ايران خودرو را پذيرفت 

مديرعامل ايران خودرو اعالم كرد: شركت پژو شروط ايران خودرو براى 
تسنيم،  گزارش  به  كرد.  قبول  را  همكارى   ادامه 
با  مشترك  شركت  ايجاد  كرد:  اظهار  زارع،  يكه 
به  ايران  تبديل  مجموعه،  دو  درصدى  سهام 50 
مركز صادرات منطقه اى پژو و انتقال تكنولوژى و 
سرمايه گذارى از شروط ايران براى همكارى با پژو 
بوده است. براساس قراردادى كه در سال 2004 بين رؤساى جمهور ايران 
و فرانسه امضا شده بود شركت پژو فعاليت خود را از آن تاريخ آغاز و بايد 
تا سال 2014 ادامه مى داد اما مسئوالن اين شركت با زير پا گذاشتن اين 
قرارداد از ابتداى سال 91 همكارى خود را با ايران قطع كرد و به دنبال آن 

ايران خودرو از ناحيه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت گرديد.

سود سپرده، زير نرخ تورم و سود تسهيالت 
باالتر از تورم تعيين شود

بايد تالش  تجارت گفت:  و  معدن  وزير صنعت، 
شود نرخ سود سپرده گذارى زير تورم و نرخ سود 
تسهيالت مقدارى باالتر از تورم باشد. به گزارش 
فارس، محمدرضا نعمت زاده در خصوص كاهش 
سپرده قانونى بانكها نزد بانك مركزى از 13 به 10 
درصد نيز گفت: با اين اقدام چيزى حدود 25 تا 30 هزار ميليارد تومان آزاد 
 شده و آثار چند برابرى خواهد داشت، به طورى كه مى تواند توان وام دهى 
بانكها را افزايش و نرخ ها را پايين آورد كه تمام اينها در بسته ضد 
صفر  به  را  آن  كه  كنيم  تالش  بايد  ما  و  است  آمده  دولت  ركودى 

برسانيم.

 بافت هاى فرسوده سالى 7 درصد نوسازى مى شود 

مديرعامل شركت عمران و بهسازى شهرى گفت: در صورت تحقق 
برنامه  در  كه  مى كنيم  پيش بينى  دولت  مصوبه 
ششم توسعه ساالنه 7 درصد از بافت هاى فرسوده 
از طريق سه گانه تسهيالت، كمك به توسعه از 
زيرساخت ها  ارتقاى  و  دولتى  طريق دستگاه هاى 
با شهردارى ها نوسازى شود. ايزدى در گفتگو با 
با اشاره به اختصاص تسهيالت به بافت هاى فرسوده در بسته  ايسنا، 
بافت هاى  بخش  به  ريال  ميليارد  هزار  دو  مبلغ  گفت:  ركود  از  خروج 
از تسهيالت مصوبه  اين در واقع بخشى  يافته كه  فرسوده اختصاص 
مهرماه سال گذشته دولت است. طبق آن مصوبه قرار بود ساليانه 300 

هزار تسهيالت نوسازى به متقاضيان اختصاص يابد.

براى مصاحبه  اينكه  بيان  با  پرورش  و  آموزش  مشاور وزير 
آزمون استخدامى آموزش و پرورش بيشتر از 1.5 برابر ظرفيت 
انتخاب مى شوند، گفت: پذيرفته شدگان نگران فرايند گزينش 
شدگان  پذيرفته  گزينش  روند  درباره  فاضل  محمد  نباشند. 
از  به مهر گفت: پس  آزمون استخدامى آموزش و پرورش، 
اعالم نتايج آزمون استخدامى وزارت آموزش و پرورش توسط 
سازمان سنجش و آموزش كشور، گزينش پذيرفته شدگان 
از مصاحبه  پذيرفته شدگان پس  افزود:  آغاز مى شود. وى 
و گزينش بايد يك دوره يك ساله را در دانشگاه فرهنگيان 
بگذرانند.وى تصريح كرد: در زمان مصاحبه معموال بيشتر از 
1.5 برابر ظرفيت اعالم شده براى استخدام انتخاب مى شوند 
تاكيد كرد:  كنند. وى  را طى  و گزينش  مراحل مصاحبه  تا 
پذيرفته شدگان نگران گزينش و مصاحبه نباشند و مشكلى 

در اين باره پيش نخواهد آمد. وى درباره استخدام افرادى كه 
 سهميه شاهد و ايثارگر دارند و در آزمون شركت نكرده اند، 
گفت: همه كسانى كه قرار است قبول شوند مراحل قانونى 
استخدام را طى مى كنند و در دانشگاه فرهنگيان دوره هاى 
حرفه اى معلم را مى گذرانند. فاضل بيان كرد: پذيرفته شدگان 
پس از طى دوره هاى آموزشى اگر توانمندى هاى الزم را 
كسب كرده باشند از سال ديگر جذب وزارت آموزش و پرورش 
مى شوند. بر اساس اين گزارش، 178 هزار و 62 داوطلب 
استخدام پيمانى در مشاغل آموزشى وزارت آموزش و پرورش 
در آزمون استخدامى روز 27 شهريور شركت كردند و در نهايت 
3702 نفر به استخدام پيمانى اين وزارتخانه در خواهند آمد. 
از ميان 5 هزار نيروى استخدامى در آموزش و پرورش،1300 

فرزند شاهد و ايثارگر فرهنگيان نيز جذب مى شوند.

تشريح روند استخدام 5 هزار نيروى جديد آموزش و پرورش

اجتماعى،  تامين  سازمان  مديرعامل 
معيشت  ارتقاى  و  تامين  براى  گفت: 
و  دستمزد  حداقل  بگيران  مستمرى 
اعمال  را  تالشمان  نهايت  بگير،  حقوق 

مى كنيم. 
به گزارش مهر، دكتر سيدتقى نوربخش، 
به  اجتماعى  تامين  سازمان  كرد:  اظهار 
عنوان نهادى اجتماعى - اقتصادى، هم 

هزار   200 و  ميليون   40 تعداد  اكنون 
پوشش  تحت  را  كشور  جمعيت  از  نفر 
عالوه  كرد:  تصريح  نوربخش  دارد. 
سازمان،  توسط  مستمرى  پرداخت  بر 
مراكز  طريق  از  درمان  مهم  امر  تامين 
و  مراكز  از ساير  و خريد خدمات  ملكى 
مختلف  خدمات  مورد   16 از  بيش  ارائه 
بينى  پيش  اجتماعى  تامين  قانون  در 

تامين  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده 
اى  هزينه   - درآمد  سازمانى  اجتماعى، 
است، افزود: در سال 94، حدود 3 هزار 
مستمرى  بابت  ماه  در  تومان  ميليارد 
براى  تومان  ميليارد  يكهزار  ماهانه  و 
درمان پرداخت شده است، از اين رو هر 
4 هزار و 200 ميليارد  از  بايد بيش  ماه 
تومان درآمد توسط سازمان كسب شود 

تا بتواند تعهداتش را انجام دهد. وى با 
در سال  در بخش مستمرى  اينكه  بيان 
92 و 93  هر كدام 25 درصد و در سال 
جارى 15 درصد افزايش داشتيم، اظهار 
 65 سال،   3 طى  ها  مستمرى  كرد: 
تالشمان  تمام  و  يافت  افزايش  درصد 
بازنشستگان  مستمرى  كه  است  اين 

عزيز را ارتقا دهيم.

تالش براى ارتقاى معيشت مستمرى بگيران حداقل دستمزد

رهبر انقالب : مذاكره با آمريكا درباره 
مسائل منطقه معنا  ندارد 

( ادامه از صفحه اول )

تأكيد كردند: معنى  نيز  انقالب درباره سوريه  رهبر 
راجع  ندارد كشورهاى ديگر دور هم جمع شوند و 
به يك نظام حكومتى و رئيس آن حكومت تصميم 
بگيرند، اين بدعتى خطرناك است كه هيچ حكومتى 
در جهان اجراى آن را درباره خود نمى پذيرد. ايشان 
افزودند: وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظايف 
خود بخوبى فعال است و به خصوص در تجربه اخير 
مذاكرات هسته اى، آقاى دكتر ظريف و همكارانشان 
آزمون خوبى، از سر گذراندند. رهبر انقالب با تحسين 
تالش و جديت تيم مذاكره كننده گفتند: احساس 
دفاع  جهانى،  قدرت  مقابل 6  در  نشستن  و  قدرت 
از اهداف و تثبيت حضور و وجود خود به طرفهاى 
مقابل، از جمله نقاط قوت مذاكره كنندگان كشورمان 
در مذاكرات هسته اى بود. ايشان، تدين را مهمترين 
نقطه قوت آقاى ظريف خواندند و افزودند: بنده مكرر 

براى شما عزيزان دعا مى كنم.

نامه برجامى نمايندگان به رئيس جمهور

به  نامه اى خطاب  نمايندگان مجلس در  از  جمعى 
رئيس جمهور بر لزوم عمل به شروط مدنظر مقام 
معظم رهبرى در اجراى برجام تاكيد كردند. در اين 
نامه آمده است : از دولت انتظار مى رود در راستاى 
اجراى قانون و دفاع از كشور شروط تأمين كننده 

منافع ملت را به صورت كامل رعايت كنند.

هاشمى: اگر انقالب با ديدگاه امام پيش 
مى رفت وضعيت بهترى داشتيم 

با تاكيد بر  رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اينكه تمامى زندگى، تحصيالت، پرورش شاگرد و 
اقدامات سياسى و اجتماعى امام خمينى(ره) بر اساس 
كشف و فهم ايشان از قرآن و مسائل اصلى قرآن 
بوده است، گفت: اگر انقالب را با توجه به ديدگاه 
برديم،  مى  پيش  خمينى(ره)  امام  هاى  انديشه   و 

قطعا در حال حاضر وضعيت بهترى داشتيم. 

وزير نفت : هرخانواده ايرانى 500هزار 
تومان از زنجانى طلبكار است

وزير نفت در واكنش  به ادعاى اخير متهم نفتى كه 
در قالب دفاعيات وى در دادگاه مطرح شده است، 
گفت: مردم ايران نفرى حدود 130 هزار تومان از 
تو طلب دارند، براى يك خانواده 4 نفره، حدود 500 
هزار تومان پول كمى نيست. زنگنه افزود: يعنى شما 
200 ميليارد يورو دارى كه 2 ميليارد يورو برايت پول 
آورده اى؟ زحمت كشيده اى؟  از كجا  خرد است؟ 
داستان سرهم كردن هم حدى دارد. حاال باشد پول 
خرد تو است، دستت درد نكند همين پول خرد را بده 

كه حق ملت ايران را بدهيم.

عربستان : ايرانى ها باعث وخامت 
بحران سوريه شده اند

وزير امور خارجه عربستان سعودى گفت: زمان كنار 
و  قدرت  از  سوريه  جمهور  رئيس  اسد  بشار  رفتن 
ترين  مهم  كشور  اين  از  خارجى  نيروهاى  خروج 
مانع بر سر راه تالش ها به منظور يافتن راه حلى 
دائم براى بحران سوريه است. الجبير تصريح كرد: 
حضور جنگجويان خارجى به ويژه ايرانى ها باعث 

وخامت بحران سوريه شده است.

جزئيات مشاجره محمد جواد ظريف
 و  وزيرخارجه عربستان 

اينكه  رغم  على  گفت:  خارجه  وزير  عربى  معاون 
عربستان  با  چالش  وارد  كرد  تالش  ايرانى  هيئت 
 نشود، ولى وزير خارجه عربستان اظهارات بى اساس 
و توهين آميزى بروز داد كه با واكنش تند و صريح 
ظريف مواجه شد. وى افزود: جبير با اين نيت حضور 
داشت كه اين نشست جدول كوتاه زمان بندى براى 
اظهارات  و  بود  رئيس جمهور سوريه  گيرى  كناره 
نادرستى بيان كرد و دكتر ظريف در زمان رسمى 
جلسه و در جمع ساير وزرا در مقطعى با بى اعتنايى 
به اين اظهارات جواب داد و در مقطعى با صراحت 
اقدامات  و  كرد  رد  را  ايشان  اظهارات  يكايك 
عربستان سعودى درباره برخى از مسايل منطقه را 

به صراحت مطرح كرد.

عادل الجبير صبر ايران را نيازمايد 

معاون وزارت امور خارجه از وزير خارجه عربستان 
خواست صبر ايران را نيازمايد و بجاى اتهام زنى و 
فرافكنى به مسئوليت كشورش در فاجعه منا بپردازد. 
امير عبداللهيان با اشاره به اينكه كشورهاى كوچكى 
چون بحرين را بازيچه سياست هاى غلط خود قرار 
سعودى  با  طبيعى  رابطه  تهران  داد:  ادامه  ندهند، 
دولت  بكار  شروع  از  است،  نكرده  نفى  هيچگاه  را 
روحانى توپ در زمين سعودى است اما معلوم نيست 

چه كسى در سعودى تصميم گيرنده است.

فراخوان مناقصه عمـومي يك مرحله اي  «نوبت دوم»
تاريخ انتشار: 94/8/11

 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي
(مناقصه گذار به نشاني بيرجند- سراب - خيابان سپيده - سپيده 12) در نظر دارد: اجراي پروژه هاي عمراني 
ذيل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمان كاران داراي صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
(معاونت سابق برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضي 
با در نظر گرفتن رشته، پايه و ظرفيت آزاد (حداقل پايه 5) مي توانند براى دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 
94/8/13 به واحد امور پيمانكاران اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 مراجعه نمايند. 
ضمنا اين آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني (http://iets.mporg.ir) نيز منتشر شده است.

مدت نوع پيمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پيمان

 برآورد 
بر اساس فهارس بها 

1394 (ريال)
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مناقصه 
(ريال)

تاريخ 
تحويل 
اسناد

تاريخ 
بازگشايي

تامين تجهيزات 
گرمايشى  و 

سرمايشى مدارس 
(استانداردسازى 
سامانه گرمايشى) 
تعدادى از مدارس 
دستگردان و طبس

سطح 
شهرستان 

طبس
تاسيسات

تاسيسات 
و 

تجهيزات
بخشنامه 
مترمربع 
زيربنا 

(سرجمع) 
به شماره 
 100/6405

مورخ 
  89/2/4

2/55/524/091/89724/000/000 ماه

حداكثر 
ساعت

 9 صبح 
مورخ

94/8/26 

ساعت
 10 صبح 
94/8/26

تامين تجهيزات 
گرمايشى و 

سرمايشى مدارس 
(استانداردسازى 

سامانه گرمايشى) 
تعدادى از مدارس 

بشرويه
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تاسيسات

تاسيسات 
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تجهيزات
2/52/504/624/75415/000/000 ماه

حداكثر 
ساعت

 9 صبح 
مورخ

94/8/26 

ساعت
 10 صبح 
94/8/26

 تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد
 قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد براي سه ماه ديگر يا واريز نقدي به حساب شماره
 2173062009008 نزد بانك ملي شعبه مركزي بيرجند در وجه اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان

 .جنوبي مي باشد
  محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب - خيابان سپيده - سپيده 12

و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مي باشد 

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي

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

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

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

خدمات بيل مكانيكى
زنجيــرى و پيكــور 

معدنى- حفارى- ترانشه زنى
قنات و غيره 

09151613389 - بنى اسدى

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

فراخوان مزايده عمومى به شماره 94/33/96 (نوبت اول)
دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى در نظر دارد: موارد ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد

مبلغ شركت در مزايدهتوضيحاتموضوعرديف

نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار 1
2/000/000بيرجند

واگذارى دو غرفه حمل و نقلى در پايانه بار 2
بيرجند 

شركت هاى حمل و نقل داراى 
پروانه فعاليت و مستقر در 

پايانه بار بيرجند كه موقعيت 
مكانى مناسبى ندارند 

6/000/000

واگذارى چهار غرفه در سالن تجارى3
 پايانه مرزى ماهيرود

نمايندگى شركت هاى 
حمل و نقل بين المللى

غرفه 1: (22 مترى) 4/000/000 ريال
غرفه 2: (25 مترى) 4/500/000 ريال
غرفه 3: (30 مترى) 5/400/000 ريال
غرفه 4: (27 مترى) 4/900/000 ريال

 مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/8/18
مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 9 صبح دوشنبه 94/8/25

 زمان و محل قرائت پيشنهادات: دوشنبه 94/8/25  ساعت 10 صبح – اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه
هاى خراسان جنوبى   محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى

.مبلغ تضمين شركت در مزايده به صورت ضمانت بانكى ، چك تضمين شده مى باشد
    براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال : 9- 32342137 داخلى 219 خانم خانى نژاد تماس حاصل فرماييد

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

تعمير ات كليه لوازم گازسوز خانگى    
09158624439 - جانى



پيام شماكاهش دماى استان همچنان ادامه دارد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 11 آبان 1394 * شماره 3358
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سالم آوا. بانك ... قبًال 5 هزار تومان تو كارت نگه 
مى داشت. كارتم رو كه عوض كردم جديداً 20هزار 
تومان نگه مى دارد. شركت در قرعه كشى مگه 
نگه  تومان  هزار   20 نفر  هر  از  است؟  زورى 

دارند سر به فلك مى كشه. لطفًا پيگيرى كنيد.
936…181

با سالم. بزرگواران مسئول مسكن مهر. مسكن و 
لطف   ... و  مهر  مسكن  اتحاديه  شهرسازى، 
كنين اين جنگ زرگرى بين خودتون رو سريع 
تر تموم كنين و كار رو به شهردارى ها واگذار 
كنيد تا كى بچه هامون بايد داخل زباله و نخاله هاى 
ساختمانى وول بخورند محبت بفرماييد و جمع كنيد 

قضيه رو. (ز اهالى سايت ادارى)
915…443

نوك  آباد،  سهل  كندوكى،  روستاهاى  سالم. 
با شبكه  از بخش اسفهرود  عليا، نوك سفال، 
آب  بزرگواران  ندارد.  زيادى  فاصله  آب 
آبرسانى  به  نسبت  نموده  عنايتى  روستايى 

اقدام فرماييد.
915…015

سالم آواجان. به مسئوالن محترم بگو سرعت 
از  غفارى  خيابان  فاضالب  پروژه  پيشرفت 

سرعت حركت حلزون هم كمتره!
935…146
در  شهر  مسوولين  دونست  مى  هم  خدا  كنم  فكر   

خواب اند كه فقط 10 دقيقه باران باريد ...
936 ... 898
پيامك  روزنامه  به  از شهروندان  قليلى  تعداد  سالم. 
شوند  مى  شهر  ميادين  تزئين  نگران  و  دهند  مى 
براى  دارم  استدعا  باشند  داشته  راهكار  اينكه  بدون 
موضوعاتى نگران باشند و پيام بدهند كه به درد آحاد 
مردم بخورد. تعدادى از ما با كمال بى تفاوتى از كنار 
مشكالت مهم مى گذريم به طور مثال اين همه ريسه 
 برق بدون هيچ مناسبتى شب ها سقف خيابان هاى
را  برق  انرژى  و  كند  مى  نورافشانى  را  شهر  بزرگ 
با آب شرب شهر  دهد،  مى  هدر  مردم  هزينه  با 
گزاف  هاى  هزينه  با  و  زحمت  هزاران  با  كه 
سوارى  ماشين  آن  با  آيد  مى  دست  به  مالى 
گرفته تا اتوبوس و كاميون و حتى بعضاً ديده 
مى شود لودر و گريدر و حتى آسفالت كوچه 
از  از طرفى تعدادى  و خيابان شسته مى شود.  
جوانان ما پياده و سواره در كوچه و خيابان پرسه مى 
زنند و مشكل آفرين مى شوند يا تعدادى با اصالح و 
پيرايش غيربومى و وارداتى و ناموزون سرو صورت 
با فرهنگ مردم مؤمن كم لطفى مى كنند يا عده اى 
جوان ديگر با شلوارهاى سوارخ شده و مشبك كه در 
گذشته نه چندان دور، فقرا و ندارها مى پوشيدند با آن 
ُمد فروشى مى كنند و يا پارك ها و معابر عمومى بعد 
از استفاده به زباله دانى تبديل مى شوند و متأسفانه 
براى چنين معضالتى هيچكس نگران نمى شود. مگر 
در شهرهاى ديگر ورودى هاى آنها چگونه است؟ و 
از طرفى در اين منطقه خشك كويرى كه دچار كم 
آبى شديد مى باشد راهكار و پيشنهاد سازنده چيست؟ 
و اين را بدانيم ارائه راهكار سازنده، ايرادگيرى 

و انتقاد نيست.
0935...121
در  شيرازى  صياد  و  مدرس  تقاطع  در  سالم 
چپ  به  گردش  راهنمايى  چراغ  بودن  سبز  هنگام 
است  خوب  چه  و  گيرد  مى  صورت  كندى  به 
همه  اين  نصب  جاى  به  رانندگى  و  راهنمايى 
چراغ  نمودن  زمانه  چند  به  نسبت  سرعتگير 

اين دو تقاطع اقدام مى نمود.
915…893

سالم لطفاً مسئوالن درباره وضعيت سهامداران 
پديده شانديز فكرى بكنند. به ويژه سهامداران 
وضع  اين  توى  واقعًا  كه  بيرجند  جنوبى  خراسان 
اقتصادى به پولمون نياز داريم. خواهش مى كنم با 

جديت پيگير حق و حقوق ما باشيد. تشكر
910…277

خواهيم  مى  هميشه  ما  چرا  دونم  نمى  سالم. 
درمان كنيم تا پيشگيرى! واقعًا تميزكردن جويها 
نيرو  شهردارى  يا  است  دشواره  اينقدر  ها  آبراهه  و 
نداره؟! خيابان هايى كه آب گرفتگى شد همه به اين 

خاطر بود كه جويها سرشار از زباله بود.
915…256

باسالم. آواى محترم لطفاً پيگيرى كنيد خط تلفنى 
كه چند ماه شده قطع است، آوردن قبض در 
هاى خط  منظورم  دهد؟  مى  معنى  چه   منزل 

بى سيمى روستاهاى رقويى، منظريه، حسين آباد كه 
مكاتبه هم شده است!

915…053

ايسنا- كارشناس هواشناسى خراسان جنوبى با تأكيد بر كاهش دماى شب و روزگذشته مناطق مختلف استان، گفت: امروز نيز در برخى مناطق دما به زير 
صفر نيز خواهد رسيد. فاطمه زارعى افزود: ميزان بارندگى در شهرستان بيرجند 8 ميليمتر و بيشترين بارندگى در شهرستان آرين شهر با 21 ميليمتر بوده 
است. وى بيان كرد: همچنين ميزان بارندگى  ها در محمدشهر 8 ميلي متر، ديهوك 14 ميلي متر، قاين 11 ميلي متر، عشق آباد و طبس 10 ميلي متر، حاجى آباد 

و زيركوه 9 ميلي متر، اسديه 6 ميلي متر، سربيشه 6 ميلي متر، طبس و نهبندان و سرايان 1 ميلى متر و فردوس و بشرويه 0,2 ميلي متر گزارش شده است.

رحيم زاده- چند روزى است كه پس از اعالم هواشناسى مبنى 
بر بارش باران در استان، ذهن شهروندان به سوى خسارت 
 باران 72 ساعته ايالم رفته و دغدغه عمده هم استانى ها
نحوه پيش بينى و مديريت اين بحران ها بود. ستون پيام 
شماى روزنامه و پيام ها و تماس هاى ارسالى به خوبى 
گواه اين حساسيت بود تا اينكه صبح روز گذشته در آزمونى 
10 دقيقه هاى تمام اهتمام مديران شهرى مركز استان به 
امتحان گذاشته شد و اين بار پس از تجربه هاى سال هاى 
 قبل، وعده هاى عمل نشده و تشكيل ستادهاى پيش بينى

و بحران باز هم مديران در اين موضوع مردود شدند.  
اين بحران چند  از كنترل  مديران مركز استان در حالى 
 دقيقه اى باز ماندند كه هر روز در مصاحبه ها و سايت هاى

خبرى مطالبى مبنى بر آمادگى استان، تشكيل ستادهاى 
بحران و ... مى خوانيم. 

باران 10 دقيقه اى صبح ديروز 
به روان آب هايى تبديل شد كه 

آبروى شهر را برد ...

از كسبه هاى بيرجندى كه به دليل مسدود بودن  يكى 
جوى آب و بازگشت آب به داخل انبار دكانش به شدت 
متضرر شده است با اظهار نارضايتى از وضع ساماندهى 
جوى ها و شيب خيابان ها مى گويد: بايد به مديران و 
ديگر  و  شهردار  آيا  گفت.  مريزاد  دست  شهر  مسئوالن 

مسئوالن جوابگوى ضررهاى افرادى مثل من هستند؟

قصه آبگرفتگى معابر در شهر ما 
قصه امروز و ديروز نيست  

يكى ديگر از كسبه و آرايشگران سطح شهر مى گويد: 
قصه آبگرفتگى معابر در شهر ما قصه امروز و ديروز نيست 
و بارها شاهد آبگرفتگى معابر و سرريز شدن آب باران به 
داخل خانه ها يا محل كار افراد بوده ايم. به گونه اى كه 
چند سال پيش زيرزمين آرايشگاه كه هم سطح زمين بود 
پر از آب شد و بارندگى ديروز صبح با آن شدت اگر تنها 
چند دقيقه ديگر طول مى كشيد بعيد نبود آب به داخل 

آرايشگاه سرريز شود. 
شهردارى  مهندسين  كار  نحوه  از  مندى  گاليه  با   وى 
مى گويد: به نظر مى رسد مهندسين امروزى صرفاً مدرك 
گرا بوده و عمًال چيزى در چنته ندارند. اين آرايشگر 50 
ساله كه بارها شاهد عريض نمودن جوى هاى آب و كم 
عرض  كم  و  ها  جوى  كردن  عميق  آنها،  نمودن  عمق 
مختلف  هاى  دوره  در  توسط شهردارى  و...  آنها  نمودن 
اجراى  در  اجرايى  مديران  انگارى  را سهل  مشكل  بوده 
طرح هاى بدون برنامه و صرف هزينه هاى بسيار مى داند 
و  ادامه مى دهد: مديران و مهندسين بايد در اين زمينه از 
آگاهى مردم و تجربه آنها استفاده كرده و با توجه به وجود 
كانال طالقانى و ادامه آن تا ميدان ابوذر تنها كافى است 
ورودى روان آبها را در دهانه كانال بزرگتر نمايند و از طرف 

ديگر جوى ها را عميق تر كنند. 

با شرايط فعلى يك  باران سيل آسا 
شمال و جنوب شهر را يكى مى كند

يكى ديگر از ساكنان شمال شهر نيز معتقد است با شرايط 
 كنونى خيابان ها و نبود مهندسى كاربردى در جدول كشى،

زهكشى و خيابان كشى با توجه به اينكه شيب بسيارى 
از خيابان ها نادرست است اگر يك باران سيل آسا بيايد 

شمال شهر و جنوب شهر يكى مى شود.
شهروند ديگرى با نارضايتى از وضع خدمات شهردارى مى 
گويد: خيابان ظفر به سمت وليعصر كه به تازگى آسفالت 
دليل  به  ديگر  هاى  خيابان  از  بسيارى  مانند  است  شده 
تا  نخاله هاى ساختمانى  از  اطراف  بودن جوى هاى  پر 
زباله هاى خيابانى مسدود شده به طورى كه در اين زمان 
 كوتاه بارندگى باعث آبگرفتگى شديد معابر شده است و 
زباله هاى خيابانى و نخاله هاى ساختمانى عامل انسداد و 

لبريز شدن جوى هاست.

 اگر باران مدت كمى بيشتر 
 طول مى كشيد خدا مى داند 

چه باليى بر سر مركز استان مى آمد 

بلوار  مدرس،  هاى  خيابان  شامل  هايى  خيابان  اكثر 
شهر  شمال  هاى  خيابان  ادارى،  سايت  اعظم؛  پيامبر 
طالقانى،  معصوميه،  ميدان  شامل  مختلف  ميادين  و  و... 
آبگرفتگى  شاهد   ... و  باران  تمناى  ابوذر،  حسين،  امام 
باران چند دقيقه اى اند كه تنها به همت   عظيمى بوده 

به وجود آمد حال اگر اين مدت كمى بيشتر طول مى كشيد 

خدا مى داند چه باليى بر سر مركز استان و شهروندان مى 
از ريش سفيدان شهرمان مى گويد و  را يكى  اين  آمد. 
ادامه مى دهد: االن حدود چند سالى است كه شهرستان 
ما چندان بارندگى نداشته اما با اين وجود با اندك بارندگى 
هر ساله دچار مشكل مى شود اين در حالى است كه در 
سال هاى خيلى دور كه بارندگى هاى بسيارى صورت مى 
گرفت شهردارى ها خود را ملزم به انجام تعهدات دانسته و 
در آغاز فصول بارندگى در غالب تيم هايى براى سركشى و 

بازگشايى جوى هاى مسدود شده اقدام مى نمودند.

متأسفانه امروزه درمركز استان 
اغلب كارها سمبل مى شود 

اغلب  استان  مركز  در  امروزه  متأسفانه  است  معتقد  وى 
كارها سمبل مى شود و حتى رفتگران شهردارى بعد از 
جارو زدن خيابان ها اغلب يا زباله ها را به داخل جوى ها 
هدايت كرده و يا بى توجه به زباله هاى موجود در جوى 

آب از آن مى گذرند كه نتيجه  اش همين مى شود.

احتمال دارد سرمازدگي و يخبندان 
سال 86 در استان تكرار شود

مديركل مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي با توجه 
به نامه اي كه وزارت نيرو براي سازمان مديريت بحران 
كشور ارسال كرده، مى گويد: طبق اين نامه ها ماه هاي 
و  خوب  هاي  بارندگي  كشور  كل  در  امسال  آذر  و  آبان 
زمستاني سردتر از سال هاي قبل خواهيم داشت و احتمال 
دارد سرمازدگي و يخبندان سال 86 در استان تكرار شود 
به همين دليل جلسه اي براي كسب آمادگي دستگاه هاي 

امدادي و عملياتي استان برگزار شده است.

آمادگي 44 دستگاه 
عضو مديريت بحران استان

مديريت  عضو  دستگاه   44 آمادگي  بر  تأكيد  با  جليلى 
بحران استان در اين زمينه مى گويد: با اشاره به استمرار 
شده  باعث  پديده  اين  تداوم  استان،  در  ها  خشكسالي 
و  شده  فقير  استان  مراتع  و  ها  دشت  گياهي  پوشش  تا 
دركنار آن نفوذ پذيري خاك هم كم شود به همين دليل 
با اندك بارندگي شاهد وقوع روان آب و سيل در مناطق 
 مختلف خراسان جنوبي هستيم به طوري كه در سال هاي
قبل نيز با نزول 20ميلي متر بارندگي در سربيشه و نهبندان 
شاهد جاري شدن سيل و خسارات به جاده ها، زمين هاي 

كشاورزي، واحد هاي مسكوني و... بوديم.
وى يادآور مى شود: با توجه به استمرار پديده خشكسالي 

و آثار مخرب آن شرايط خراسان جنوبي نسبت به ديگر 
نقاط كشور حادتر است و به طور قطع بايد دستگاه هاي 

عملياتي و امدادي از قبل آمادگي الزم را داشته باشند.

پيش بينى بارندگى ها 
در سطح استان انجام شده است!

هشدارهاى  و  ها  اخطاريه  پيرو  دهد:  مى  ادامه  جليلى 
استان  سازمان مديريت بحران كشور و مديريت بحران 
پيش بينى بارندگى ها و نزوالت جوى در سطح استان 
انجام شده است. وى شدت ميزان بارندگى را در شهرهاى 
قاين، آرين شهر، سربيشه، زيركوه، و درميان بيشتر از ساير 

شهرستان هاى استان عنوان كرد.

شهردارى موظف به بازگشايى 
مسيرها و كانال هاست

 وى ادامه مى دهد: با توجه به اينكه بارندگى هاى چالش آور
زمانى  بازه  باال و در  به صورت رگبارى در حجم  بيشتر 
باعث  آب  حجم  اين  عمدتاً  و  گيرد  مى  انجام  كوتاه 
در سطح  ها  آب  روان  ايجاد  و  معابر عمومى  آبگرفتكى 
شهر مى شود ستاد مديريت بحران شهرستان  به رياست 
شهردارى تشكيل شده است كه در اين خصوص موظف 

به بازگشايى مسيرها و كانال هاست.

بارندگى ديروز 
از حوادث غيرمترقبه بود 

غيرمترقبه  حوادث  را  ديروز  بارندگى  نيز  بيرجند  شهردار 
از  كه  بزرگ  شهرهاى  اكثر  امروزه  گويد:  مى  و  دانسته 
 مهندسى شهرى قدرتمندى برخوردارند در برابر باران هاى

سيل آسا و حوادث غيرمترقبه ايمن نبوده و ده ها تن از 
مردم جانشان را در اينگونه حوادث از دست مى دهند. 

تجمع زباله ها در مسير آب 
ادعايى مضحك است!

 مديح لبريز شدن جوى هاى آب به دليل تجمع زباله ها
اينكه  بر  تأكيد  با  و  خوانده  مضحك  را  آب  مسير  در 
نيروهاى خدماتى شهردارى  از سوى  هيچگونه قصورى 
در پاكسازى جوى ها نبوده خطاب به مردم مى گويد: اگر 
در يك نقطه از شهر در جوى ها آبگرفتگى به دليل جمع 
شدن زباله ها در مسير روان آبها بوده شهردارى پاسخگو 
شهر  سطح  هاى  كانال  قدمت  به  اشاره  با  وى   است...! 
مى گويد: كانال هاى موجود ظرفيت بارندگى هاى متوسط 

هاى باران  براى  رويارويى  براى  آنها  اكثر  و  داشته   را 
سيل آسا برنامه ريزى نشده اند و بارندگى هاى تند مقطعى 

كانال هاى سطح شهر پاسخگو نيستند.

يقيناً بيرجند پاكيزه ترين
شهر كشور است

مديح به سخنان رئيس جمهور و معاونين ايشان در سفر 
بيرجند  يقيناً  اينكه  بر  مبنى  بيرجند  در  گذار  و  گشت  و 
ادامه  و  كرده  استناد  است  كشور  شهر  ترين   پاكيزه 
به  پياپى  دومين سال  براى  بيرجند  دهد: شهرستان  مى 
عنوان پاكيزه ترين و تميزترين شهر كشور انتخاب شده 
ادعايى  روان  هاى  آب  مسير  در  ها  زباله  شدن  جمع  و 
متر جوبه  از 30 هزار  بيش  اجراى  به  نيست. وى  بيش 
شود:  مى  يادآور  و  كرده  اشاره  گذشته  سال  دو  طى  در 
در اين مدت حدود 800 متر طول كانال و ديوار ساحلى 
نيز داشته ايم كه اين خدمات با حداقل اعتبارات دولتى 
با  وى  است.  شده  انجام  شهردارى  جارى  بودجه  از  و 
هاى آب  مهار  براى  شهردارى  هاى  برنامه  به   اشاره 

داخل شهر برنامه ريزى سال جارى را 100 ها متر كانال، 
جوبه و ديوار ساحلى مى داند.  شهردار بيرجند ادامه مى 
دهد: در طى اين مدت گره روان آب ها در ميدان ابوذر، 
ابتداى خيابان مدرس و معلم با خدمات شهردارى باز شده 
و با عريض تر كردن ورودى كانال طالقانى اين آب ها به 

سمت اين كانال هدايت شده اند. 

اگر باران ديروز مدتى بيشتر ادامه 
مى يافت،حادثه ايالم تكرار مى شد

 وى ادامه مى دهد: البته با توجه به اينكه اغلب كانال هاى
شهرستان ظرفيت بارندگى هاى سيل آسا را ندارند اين 
پديده اگر بيشتر ادامه پيدا مى كرد شايد تلفات جانى مانند 

شهرستان ايالم را هم مى داشتيم.
درباره  شهردارى  مشاورين  گزارش  به  اشاره  با  مديح 
كه بيرجند  خاك  نوع  و  شهر  شناسى  زمين   وضع 

بارندگى هاى تند بيش از 7 دقيقه، در بيرجندخطر آفرين 
است، تصريح مى كند: طبق اين گزارشات بارندگى هاى 
سريع  حركت  باعث  بيرجند  در  دقيقه،   7 از  بيش   تند 

آب هاى سطحى شده مى شود. 
شهردار  جمله  از  شهردارى  عوامل  تمامى  بازديد  از  وى 
از محل هاى آبگرفتگى در اولين ساعات بارندگى صبح 
ديروز خبر داده و مى گويد: در اين بازديد كه با راهنمايى 
و صدور دستورات الزم از ناحيه شهردار بيرجند (رياست 
ستاد بحران شهردارى) آغاز گرديد تمامى عوامل ذيربط به 

حالت آماده باش قرار گرفته و بسيج شدند.

از دو هفته پيش تمام كانال هاى 
سطح شهر مورد بازبينى قرار گرفته 

و مشكلى نبوده است
  

شهردارى بيرجند با توضيح اينكه ه رساله در اواخر  هر ماه 
سه مرحله بازديد از كانال ها در قالب تيم هاى بازرسى 
پيش  هفته  دو  از  گويد:  مى  گيرد،  مى  انجام  شهردارى 
گرفته  قرار  بازبينى  مورد  شهر  سطح  هاى  كانال  تمام 
مشكل  وى  است.  نبوده  مشكلى  خصوص  اين  در  و 
 ايجادشده در شمال شهر را نيز ناشى از ريزش جلوى قنات 
حاجى آباد – عباس آباد عنوان كرده و مى گويد: به دليل 
كار كردن پيمان كار (فاضالب) جلوى اين قناب بسته شده 

و اين امر باعث شدت مشكل شده است)

منطقه خطر...؟

دكتر مديح منطقه خطر را در حوالى مسجد جامع پايين 
شهر (انقالب 3) اعالم كرده و ادامه مى دهد: با بررسى 
همه جانبه با توجه به ميزان شديد نزول باران (8 ميليمتر 
در مدت محدود) كه حجم زيادى از آب را روانه جوبه ها و 
معابر نموده بود اقدامات الزم صورت پذيرفته و موارد ذيل 
معبر  در  فضاهايى  از  آب  زدگى  بيرون  گرديد.  مشخص 
ضلع غربى مسجد جامع پايين شهر (انقالب 3) صورت 
مى گرفت كه با پيگيرى هاى صورت پذيرفته مشخص 
و  بوده  متروكه  و  قديمى  قنات  به  متعلق  فضا  اين  شد 
مديريت  اختيار  در  آن  مسير  و  دقيق  موقعيت  متأسفانه 
منابع آب استان نبود در اين خصوص نيروهاى خدمات 
شهرى، عمران و آتش نشانى نسبت به تخليه سريع آب 
از طريق كف كش ها،  بازگشايى مسير به سمت رودخانه 
 شاهرود، ايجاد مانع براى عدم نفوذ آب از سرچشمه هاى
احتمالى ورودى آب به داخل قنات اقدام نموده با توجه به 
احتمال ريزش ساختمان ها به دليل رسوبات منتقل شده 
از زير سازه ها، منطقه خطر اعالم و مردم به بيرون آن 
منطقه هدايت شدند. در اين ميان با هماهنگى فرماندارى 
بيرجند و سازمان هالل احمر شهرستان و نيروى انتظامى 
فراهم  در هيئت حسينى  اسكان اضطرارى مردم  امكان 
شد. شهردار بيرجند خاطر نشان مى كند: پس از بارندگى 
صبح ديروز تمام تالش خود را براى مديريت وضعموجود 

براى جلوگيرى از خسارت هاى احتمالى به كار بسته ايم.

حجم جوبه هاى شهرى گنجايش 
ورود سيالب هاى خارج از محدوده 

شهرى را ندارد

شهردار بيرجند با بيان اينكه واحد خدمات شهرى تمامى 
تالش خود را قبل و پس از زمان بارش در بيرجند براى 
حجم  گويد:  مى  دهد،  مى  انجام  احتمالى   مشكالت 
جوبه هايى شهرى متناسب با بارندگى هاى سطحى درون 
شهر بوده و گنجايش ورود سيالب هاى خارج از محدوده 

شهرى را ندارد.

تمهيدات الزم براى بارندگى 
در مناطق 2 گانه صورت گرفته 

مديح ادامه مى دهد: تمهيدات الزم خدمات شهرى براى 
بارش بارندگى در تمام مناطق 2 گانه صورت گرفته و اين 
مناطق آمادگى كامل براى بارندگى درسطح شهر را دارند. 
در سطح مناطق دوگانه شهردارى پيرو آماده باش قبلى و 
بازديدهاى متعدد كه از روز قبل عوامل عمرانى و خدمات 
شهرى مناطق، تمامى مسيل ها، راه آب ها و زير پل ها را 

كنترل و بازبينى نموده اند.
وى با بيان اينكه پيشگيرى مهم ترين راهكار است، مى 
گويد: سازمان هاى ذيربط بايد با آمادگى كامل براى مقابله 
با سيل و طوفان، موانع و نواقص را برطرف كنند كه تا حد 

امكان از بروز خسارت جلوگيرى شود.

آبگرفتگى ها به گزارش شهردارى 

شهردار بيرجند با تأكيد بر عظم همگانى دستگاه ها در 
مهار روان آب ها مى گويد: مردم نيز مى توانند در اين 
از  ناشى  مشكالت  رساندن  حداقل  به  جهت  در  زمينه 

حوادث غيرمترقبه كمك نمايند. 
الزم به ذكر است پس از بارندگى صبح ديروز حدود  26 
از  بيش  شهر،  مختلف  نقاط  در  منازل  آبگرفتگى   مورد 
مورد   3 الى،  و  گل  در  خودرو  شدن  گرفتار  مورد   3
اتفاق  آبگرفتگى مراكز دولتى و آموزشى در سطح شهر 

افتاد كه با تالش نيروهاى شهردارى امداد رسانى شد. 

آب آبروى شهر را برد
عليرغم تجربه هاى قبلى ، مديران شهرى در آزمون 10 دقيقه اى باران مردود شدند
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فيلم ويدئويي «تابوت شيشه اي» به کارگرداني «محمد اسدنيا» به تازگي وارد مرحله توليد شده است.

 بنا بر گزارش سينما خبر ،  «مجيد خدايي» قهرمان کشتي جهان جديدترين بازيگري است که به اين پروژه پيوسته است.

اين فيلم به صورت مستقيم به مقوله قليان کشي مي پردازد و در حال حاضر مراحل اوليه تصويربرداري را سپري مي کند.

قهرمان كشتى جهان به «تابوت شيشه اى» پيوست موسيقى 

4

 مسير سه ساعته مرز را از شهرستان بيرجند تا ماهيرود با 
انديشه اي مبهم مي پيمايم تا پاسخ اين سؤاالت که در اين 
بازارچه مرزي چه مي گذرد و رمز و رموز تجارت در اين 

نقطه مرزي به شکلي است پيدا کنم.
عقربه هاي ساعت به ۱۰ نزديک مي شود که ماشين حامل 

خبرنگاران در داخل بازارچه توقف مي کند.
تصويري  نخست  نگاه  در  و  مي اندازم  اطرافم  به  نگاهي 
ديدگانم  مقابل  در  بود  متصور  ذهنم  در  ازآنچه  متفاوت 

هنرنمايي مي کند.
ديده  نيز  زيادي  افراد  و  دارند  توقف  زيادي  ماشين هاي 
مي شوند که هرکدام به کاري مشغول اند، عده اي در حال 
مشکلي  حل  پي  در  وعده اي  کاميون  از  سيمان  تخليه 
شتابان  مي دوند و عده اي ديگر هم به گرد هم آمده و در 

انتظار فرارسيدن نوبت پاسخگويي هستند.

گردوغبار بر چهره بازارچه ماهيرود

پراکنده است و محوطه خاکي  زيادي در هوا  گردوخاک 

سخت  مي شود،  گردوخاک  اين  شدن  دوچندان  باعث 
حضور  براي  محلي  مکان  اين  که  کرد  قبول  مي توان 
بازرگانان و تجار است زيرا شباهتي به يک بازارچه براي 
تجارت و در برگيري هزاران تاجر و راننده و کارگر ندارد.

جايي براي استحمام صدها راننده، مکاني براي آراميدن 
نمي خورد  چشم  به  رفاهي  امکانات  ساير  و  استراحت  و 
به گونه اي که برخي کارگران روي خاک ها دراز کشيده اند 
و لذا از ظاهرش پيداست که مشکالت زيادي گريبان گير 

اين بازارچه محروم و مظلوم شده است.
به سراغ يکي از راننده هاي تبعه کشور افغانستان مي روم. 
مي گويد:  و  مي کند  معرفي  طاهري  زکريا  را  خودش 
مي شود  زيادي  گردوخاک  باعث  بازارچه  خاکي  محوطه 

بنابراين بايد هرچه زودتر آسفالت شود.
در  افغاني  راننده هاي  مشکالت  ديگر  به  اشاره  با  وي 
بازارچه ها، بيان مي کند: قرار بر اين است که اگر ماشين هاي 
افغاني بيش از يک شب در خاک ايران توقف کنند به ازاي 
هر شب ۱۲ هزار تومان جريمه شوند. طاهري ادامه داد: از 
گمرک مي خواهم که اين قانون را حذف کند و از رانندگان 

افغاني چيزي به عنوان جريمه نگيرد.
در  افغاني  کاميون  يک  غذايي  مواد  آتش سوزي  از  وي 
يک سال اخير در بازارچه خبر مي دهد و مي گويد: در آن 
 زمان بيمه نبودم و هيچ نهادي در پرداخت خسارت وارده 

پاسخگو نبود.

بي نوبتي رانندگان 
در صف باسکول مشکل ساز شده است

يکي ديگر از رانندگان در گفتگو با مهر، در بيان مشکالت 
بزرگي  مشکالت  کاميون ها  صف  در  بي نوبتي  مي گويد: 
يک  خودش  گفته  به  که  است.اميني  آورده  وجود  به  را 
اين  مي کند:  بيان  است،  انتظار  صف  در  است  شبانه روز 
انتظار کشيدن در حالي است که به ازاي هر شب اقامت 
اخذ  تومان  هزار   ۱۹۰ مبلغ  پارکينگ  اين  رستوران  در 

مي شود.
وي ادامه مي دهد: قانون رانندگان حاکي از اين است که 
هزينه  نشود  تخليه  ساعت   ۲۴ مدت  کاميوني ظرف  اگر 

اقامت را گمرک بايد پرداخت کند.

افزايش باسکول، قدمي براي 
حل مشکالت رانندگان

يکي ديگر از رانندگان در گفتگو با مهر، تصريح مي کند: 
مشکالت  از  بخشي  يابد  افزايش  باسکول ها  تعداد  اگر 

رانندگان حل مي شود.
مي گويد:  فرامرزي،  جامع  سامانه  به  اشاره  با  نژاد  قلي 
رانندگان ثبت مي شود و  اين سامانه همه مشخصات  در 

همچنين ثبت وزن بار کاميون در سامانه الزامي است.
زمان بر  رانندگان  مشخصات  ثبت  مي دهد:  ادامه  وي 

است و باعث به وجود آوردن صف ها طويل و مشکالت 
زيادي مي شود.قلي نژاد همچنين خواستار توجه ويژه به 
قشر راننده شده و مي افزايد: رانندگان از مظلوم ترين قشر 
جامعه به شمارمي روند چراکه مشکالت زيادي در تأمين 
هزينه زندگي متحمل مي شوند بنابراين نيازمند توجه ويژه 

مسئوالن را مي طلبد.

آسفالت محوطه گمرک نيازمند
 اعتبار ملي است

رئيس گمرک ماهيرود خراسان جنوبي از بهره برداري دو 
باسکول طي روزهاي آينده  خبر داد و گفت: دو باسکول 
خريداري شده اما هنوز نصب نشده است که چند روز ديگر 

به بهره برداري مي رسد.
علي اکبر کياني در پاسخ به مشکالت رانندگان بيان کرد: 
آسفالت محوطه هزينه بااليي مي برد و نيازمند اعتبارات 

ملي است.
رانندگان  از  تومان  هزار   ۱۲ مبلغ  اخذ  خصوص  در  وي 
افغاني، بيان کرد: تاکنون مبلغي از آن ها گرفته نشده است 
اما مرز ايران تبديل به پارکينگ خودروهاي خارجي شده 
و به همين دليل اين مبلغ بعد از تشکيل جلسه از آن ها 
گرفته مي شود. کياني ادامه داد: اگر راننده خارجي بيش از 
يک شب در خاک ايران بماند بايد مبلغ ۱۲ هزار تومان به 

ازاي هر شب پرداخت کند.
بنا به اظهار رئيس گمرک ماهيرود خراسان جنوبي هنوز 
اقدامي براي ايجاد سرويس بهداشتي، حمام و استراحت 
رانندگان در مرز انجام نشده است و اين در حالي است که 
حل  براي  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  ماه  در  پيش ازاين 
مشکالت رانندگان در اسرع وقت از طرف مسئوالن قول 

مساعد داده شده بود.

بازارچه  «ماهيرود» 
زير غبار فراموشى

سينما و تلوزيون

بازيگران طنز به «محله گل  و بلبل» پيوستند

امير  ارژنگ  بيگي و  بازغي، سحر ولد  پژمان  از  پس 
فضلي هنرمندان جديدي به  عنوان بازيگر ميهمان به 

محله گل  و بلبل پيوستند.

جم،  شفيعي  رضا  لواليي،  حميد  جنيدي،  فالمک 
نقش هاي  در  لرستاني  عارف  و  رستمي  اميرحسين 
متفاوتي ظاهر مي شوند و  مخاطبان به  تناوب شاهد 
حضور آن ها در مجموعه تلويزيوني «محله گل  و بلبل» 
خواهند بود.  پيش  از اين اکبر عبدي هنرمند توانمند 
پورنگ  عمو  عموي  نقش  در  نيز  تلويزيون  و  سينما 
ميهمان «محله گل  و بلبل» شده بود.«محله گل  و 
کنداکتور  در  پخش  براى   ١٨ ساعت  روز  هر  بلبل» 

شبکه دو پس از ايام عزادارى قرار گرفته است.

کار جديد رخشان بني اعتماد کليد خورد

سينمايي-  پروژه اي  «کارستان»  مستند  فيلم هاي 
مستند با ابعاد ملي است که با مشارکت بنياد توسعه 
کارآفريني زنان و جوانان و حضور مستندسازان شاخص 
در قالب ١٧ فيلم مستقل از زندگي کارآفرينان موفق 
ايراني که در بخش خصوصي فعاليت مي کنند، با جذب 

حمايت هاي مردمي تهيه و توليد  مي شود.
دو  در  ميرتهماسب  همراه  به  که  بني اعتماد  رخشان 
سال گذشته برنامه هاي خود را معطوف به توليد اين 
مجموعه کرده، اهميت ساخت اين مجموعه را آشنايي 
با زندگي کارآفرينان دانست  مردم بخصوص جوانان 
و آن را به عنوان يک مسئوليت اجتماعي برشمرد و  
افزود: «روشن نبودن چشم اندازي براي آينده کاري 
در بين جوانان، نوميدي و ميل به رفتن از کشور به اميد 
دست يابي به موقعيت هاي بهتر، مسئله جدي جوانان 
ماست. به تصوير کشيدن ديدگاه و تفکر و تجربه هاي 
با ارزش کارآفرينان مي تواند، منظري تازه از نگاه به 
زندگي و آينده و نقش افراد در توسعه ملي و پيشرفت 

کشور را ترسيم کند.»

«غيرممكن» با صداى مرحوم
 پاشايى منتشر مى شود 

 به گزارش موسيقى ما، برادر اين خواننده پاپ ضمن 
بيان اين مطلب درباره اين اثر توضيح داد: «اين قطعه 
يكى از قطعاتى ست كه با صداى مرتضى خوانده شده 

بود و به يك خواننده ديگر واگذار شده بود. 

اين خواننده پس از مدتى با مراجعه به ما اعالم كرد 
كه چون اين قطعه با صداى مرتضى بسيار دلنشين و 
سوزناك اجرا شده، نمى خواهد روى آن بخواند و آن 

را به خود ما واگذار كرد.»
در  مرتضى  صداى  «كيفيت  افزود:  پاشايى  مصطفى 
كه  باعث شد  همين  و  بود  استاندارد  حد  در  اثر  اين 
تصميم بگيرم اين اثر را با صداى خود مرتضى منتشر 
كنيم و ملودى ديگرى از آثار منتشر نشده مرتضى را 
به اين خواننده جوان واگذار كنيم تا به نوعى از ايشان 

نيز بابت اين اقدام محترم، سپاسى به عمل آيد.»
اين قطعه «غيرممكن» نام دارد و ترانه آن را «مهرزاد 

اميرخانى» سروده است. 
پاشايى  مرتضى  خود  ساخته هاى  از  اثر  اين  ملودى 

است و انوشيروان تربتى نيز آنرا تنظيم كرده است.
هاى  انتهاى صحبت  در  پاپ  محبوب  خواننده  برادر 
بيتا»  آلبوم «گل  نيز درباره وضعيت و سرانجام  خود 
كه زنده ياد پاشايى ده سال پيش امتيار قانونى مادى 
و معنوى آن را به شركت طرف قرارداد واگذار كرده 
خواننده  اين  فوت  سالروز  در  شود  مى  گفته  و  است 
نيز  شود  بازار  وارد  است  قرار  تبليغاتى  هيچ  بدون 
اختيار  در  آلبوم  اين  قانونى  «امتياز  داد:  توضيح 
 شركت مذكور است و بنابراين ما هيچگونه تصميمى

نمى توانيم درباره اين اثر بگيريم.
و  فقط  اثر  اين  انتشار  عدم  يا  انتشار  و  موضوع  اين 
قانونا  و  احتيارات شركت مذكور است  فقط در حوزه 
آنها تصميم گيرنده نهايى براى انتشار يا عدم انتشار 

اين آلبوم هستند.»
گفتنى است جزئيات مراسم سالگرد مرتضى پاشايى 
از سوى خانواده اين هنرمند نيز اعالم شد و بر اساس 
جمعه  پاشايى  مرتضى  سالگرد  مراسم  آنها  اعالم 
مسجد  در   16:30 الى   14:30 ساعت  از  آبان   22
برگزار  مرزداران  بلوار  در  واقع  (ع)   اميرالمومنين 

خواهد شد.

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»

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

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
را

اي
ه 

م
بي

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0

ى
ون

رگ
قي

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

  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)

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب ، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

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

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت * خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

تعمير ات كليه لوازم گازسوز خانگى    
09158624439 - جانى

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى

  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى 

 نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به 

نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن 

بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش خصوصى و 

اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى 

نمايند.

 آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8) داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)

  - 32313472 - 09151631855 طاهرى

 شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
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فيل سفيد

يک  ديگر  کشور  يک  پادشاه  به  کشور  يک  پادشاه 
فيل سفيد هديه مي دهد، کسي که هديه را پذيرفته، 
خوراک  و  نگهداري  صرف  را  زيادي  هاي  هزينه 
بدون  مختلف  هاي  نسل  کرد،  مي  سفيد  فيل  اين 
خورد مي  درد  چه  به  سفيد  فيل  اين  بدانند  که   آن 

براي آن متحمل مي شدند و  را  زيادي  هزينه هاي 
دلشان هم نمي آمد که آن را کنار بگذارند يا رها کنند 
زيادي  هزينه  کنون  تا  است  گفتند: «حيف  مي  زيرا 

براي آن شده است و نميتوان آن را رها کرد!». 
که  موضوعيست  از  استعاره  مديريت  در  سفيد  فيل 
خاصيت  هيچ  و  است  شده  آن  براي  زيادي  هزينه 
مفيدي ندارد! و از آن جهت کنار گذاشته نميشود که 

صرفًا براي آن هزينه شده است. 
در نظر بگيريد کسي وارد دانشگاه ميشود و متوجه مي 
شود استعدادي در آن رشته ندارد اما آن را رها نمي کند 
به خاطر هزينه هايي که براي قبولي آن داده است و 
زماني که صرف کرده است و مي داند در آينده نيز آن 
رشته منبع درآمد او نخواهد شد، به آن رشته دانشگاهي 
و آن مدرک مي توان فيل سفيدآن فرد گفت. در مورد 
کسب و کار هم همينطور است. شايد محصولي آنقدر 

ارزش ندارد که براي آن هزينه بيشتر صرف گردد.

مردمي که فکرشان آزاد نيست هيچگاه آزاد 
نخواهند شد بلکه به وسعت تفکرشان قفسي

 ديگر را تجربه خواهند کرد

اگرحالمون خوب باشه اگر آرام باشيم، 
اگر مهر بورزيم، اگر لطفي کنيم

 اگر دعا بخونيم  انرژي ما مثبت است

من ازهفت سنگ مي ترسم، ميترسم آنقدر سنگ 
روي سنگ بچينيم كه ديواري مارا ازهم جدا کند بيا 

لى لي بازي كنيم كه در هر رفتني دوباره برگرديم

امروز با انديشه اي درست بادباني مي سازم و در اقيانوس 
بزرگ زندگي آرام حرکت مي کنم و مي دانم گذر از هر 

طوفان برايم سهل و آسان است. خداوندا سپاسگزارم.

اعتمادبه نفس  که  مي کنيد  احساس  خودتان  اگر  حتي 
بااليي نداريد، نبايد اجازه دهيد ديگران از اين موضوع 
بهتر است بگويم  يا  اعتمادبه نفس داشتن  باخبر شوند. 
الزامات موفقيت در  با اعتمادبه نفس به نظر رسيدن از 
به طور  که  فروش  در  به ويژه  است.  فروش  و  بازاريابي 
«نه»  پاسخ  بارها  و  دارم  سروکار  مشتري  با  مستقيم 
بايد اعتمادبه نفس خود را حفظ کنيم تا در  مي شنويم، 

برخورد با مشتريان بعدي دچار مشکل نشويم.

پيشنهادات اين متن به شما کمک مي کند که فردي با 
اعتمادبه نفس به نظر برسيد:

 ١) درست بايستيد

مهمي  اما  کوچک  نکات  از  يکي  ايستادن  درست 
است که فروشندگان ما به آن توجه نمي کنند. درست 
نفس  درست  مانند  جسماني  فوايد  بر  عالوه  ايستادن 
اعتمادبه نفس  ارتقاء  در   ،  ... و  نشدن  خسته  کشيدن، 
راه  خميده  که  افرادي  مي کند.  ايفا  مؤثري  نقش  نيز 
مي روند، نمي توانند در جلب اعتماد طرف مقابل موفق 
ايستادن  درست  ساده  تمرين هاي  از  يکي  کنند.  عمل 
به اين شکل است که انگشتان دست خود را دهان تان 
بگذاريد و آرنج ها را به طرفين باز کنيد. اين تمرين ساده 

در درازمدت نحوه ايستادن شما را اصالح مي کند.

٢) تماس چشمي برقرار کنيد

برقرار کردن تماس چشمي در باال بردن اعتمادبه نفس 
بسيار مؤثر است. وقتي با مشتري يا همکار خود صحبت 
جمعي  در  اگر  يا  کنيد  نگاه  آنها  چشمان  به  مي کنيد 
صورت  به  کنيد،  صحبت  مي خواهيد  و  گرفته ايد  قرار 
متناوب با افراد مختلف آن جمع تماس چشمي برقرار 
کنيد. همچنين مهم است که وقتي فرد روبه روي شما 
در حال صحبت کردن است با او تماس چشمي داشته 
باشيد زيرا در غيراينصورت اين پيام را به مخاطب تان 
يا  بي اهميت  شما  براي  صحبت هايش  که  مي دهيد 

نامفهوم هستند.

 ٣) شمرده و واضح صحبت کنيد

که  است  اين  باال  اعتمادبه نفس  نشانه هاي  از  يکي 
که  فروشنده اي  کند.  صحبت  روشن  و  شمرده  فرد 
اعتمادبه نفس بااليي ندارد، سعي مي کند خيلي سريع و 
با صدايي که مشتري که آن را نمي شوند، صحبت کند 

تا زودتر فروش را انجام دهد و خالص شود.
ترجيح  و  مي فهمد  را  اين  خوب  خيلي  مشتري  اما 

ضبط  مانند  نکند.  خريد  فروشنده اي  چنين  از  مي دهد 
رفتار  و  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  بلکه  نباشند  صوت 
و  شمرده  را  خود  خدمات  يا  کاال  مشتري،  هر  خاص 

واضح براي مشتري معرفي کنند. 
محض  به  که  ديده ام  را  زيادي  فروشندگان  متأسفانه 
اينکه وارد مغازه مشتري مي شوند بدون در نظر گرفتن 
به  نه،  يا  مغازه مشتري، خريداري هست  در  آيا  اينکه 
و  مي گذارند  پيشخوان  روي  را  خود  کاتالوگ  سرعت 
مثل برق وباد آن را ورق مي زنند و چيزهايي مي گويند 

که به غير از خودشان کس ديگري نمي شنوند. 
که  است  اين  اتفاق  خوش بينانه ترين  شرايط  اين  در 

مشتري بگويد «همان سفارش قبلي».

 ٤) قدري سکوت کنيد 

با در نظر گرفتن مورد قبل به اين نتيجه مي رسيم که 
بازاريابي  در  مختلف  افراد  با  که  برخوردهايي  در  بايد 
کنيم.  سکوت  هم  قدري  داريم  مشتري  با  فروش  و 
در  سکوت  اگر  که  دارند  واهمه  فروشندگان  از  برخي 
فضا حکمفرما شود يعني اينکه آنها فروش را از دست 
ابزار  يک  مکالمه  در  سکوت  صورتي که  در  داده اند 

اجتماعي کامًال مفيد است. 
فروشنده  که  مهمي  و  کليدي  جمالت  از  پس  به ويژه 

بيان مي کند، الزم است قدري سکوت کند تا نکته اي 
که مي خواسته انتقال دهد در ذهن مشتري بنشيند.

 ٥) دستان تان را فراموش نکنيد

سعي کنيد در مکالمه هاي خود حتمًا از دست تان استفاده 
دست  شود.  منتقل  مخاطب  به  بهتر  پيام تان  تا  کنيد 
نشان دهنده ي  بودن  دست به سينه  يا  کردن  جيب  در 

اعتمادبه نفس پايين يک فروشنده هستند.

 ٦) قدم هاي محکمي برداريد

زدن  قدم  درحال  که  هنگامي  يا  و  خروج  ورود،  زمان 
در محل جلسه خود هستيد، قدم هاي محکم و بلندي 
برداريد. در قدم برداشتن هيچ عجله اي نداشته باشيد و 
سعي کنيد حالت بدن خود را همواره استوار و سرحال 
اعتمادبه نفس  که  کساني  براي  خوب  داريد.خبر  نگه 
بااليي ندارند اين است که با اين تمرين هاي ساده براي 
اعتمادبه نفس  به  به تدريج  اعتمادبه نفس،  دادن  نشان 
شما  در  ويژگي  يک  به  اين  و  مي کنيد  عادت  داشتن 

تبديل مي شود و در رفتارتان نمود پيدا خواهد کرد. 
پس تنها کاري که الزم است انجام دهيم اين است که 

اين تمرينات را از ياد نبريم.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و اگر روى گردانيديد من مزدى از شما نمى طلبم پاداش من جز بر عهده خدا 
نيست و مامورم كه از گردن نهندگان باشم, سوره يونس, آيه ٧٢

حديث روز  

اگر به آنچه تو را به آن فرمان مى دهيم عمل كنى و از آنچه برحذر مى داريم دورى كنى ، از شيعيان مايى و اّال هرگز .
حضرت فاطمه (ع) 

متن زيبا

چـگونه با اعـتمادبه نـفس به نـظر بـرسيم؟

فارس  استان  درياچه    -١ افقي: 
شده  خشك  كامًال  اكنون  هم  كه 
فرنگي  ترتيب  و  نظم    – است 
٢- شهري در استان چهارمحال و 
بختياري – گوش دهنده – به معني 
پادشاه   – ساعت  فنر    -٣ مالك  
نان  پختن  جاي   – خوارزمشاهي  
٤- ضعيف – پراكندگي – ساكت  
– جمع رأي ٥-  پايه – خودپسند 
اساس   -٦ شكار  براي  نشستن   –
– گلزن سابق پرسپوليس – چانه 
 – نبي  يعقوب  پسر    -٧ گيالني  
وخيم – جايز ٨- سنگربندي – هر 
٩- عالمت  ابر   – موسيقي  وسيله 
مدرسه   – ازرياضيات  بخشي    –
واحد   – درشت  آواي   -١٠ قديم 
اصلي اندازه گيري سطح در روزگار 
پيشين – مأيوس ١١-  دعوا براي 
خيرات آن نيست – تبحر – عناد 
 – پسرانه  نام   – نوميدي   -١٢
دريايي  چراغ   – شاعرانه  راه 
جمع   – زن  همسر   – هدف   -١٣
 – جنبش   – صفرا   -١٤ مكتب 
نپال  مركز   -١٥ آدرياتيك  ملكه 
اصلي يا  تزئيني  خوراكي  مواد   –

روشهاي  اساس   -١ عمودي: 
گياهي  اصالح  و  زيستي  فناوري 
نه  نه سرد  – اشكنه ٢- خرخر – 
گرم – پادشاهان ٣- ژرف بيني – 
بسيار تبسم كننده – رشك ورزيدن 
٤- دروازه بان – نگاتيو – پوشش 
 -٥ گلبرگها  مجموعه   – ستوران 
 – آمبوالنس  بر  ماركي   – سفينه 
آش ٦- سايه – يكي از غني ترين 
آذربايجان  استان  شهرستانهاي 
تهران  بزرگراههاي  از   – غربي 
حساب!    خوش  مقابل   – رمق   -٧

مضرابي  ساز   -٨ توليدكننده   –
خوشگل   – اسپانيا  خرد  پول   –
رازيانه   – نردبان   – شتركش   -٩
١٠- زادگاه عبيد – زائرين – فتنه 
شهر   – عطف  حرف   -١١ جو 
دور  قديمي١٢-   پماد   – رودخانه 
بيگانه – غيرت  هنوز  از مقصد – 
– سفر پرندگان ١٣- كشور آسيايي 
افشين  از  فيلمي   – حركت  بي   –
شركت ١٤- سرگرد قديم – وقت 
اروپايي  اي  زبانه  مادر   – كاري 
ايالتي در امريكا -  با لياقت  -١٥

طراح: نسرين كارى                        
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«متني که برنده ي 
جايزه بهترين متن سال شد»

گوش هايم را مي گيرم! چشم هايم را مي بندم! و 
زبانم را گاز مي گيرم! ولي حريف افکارم نمي شوم!

چقدر دردناک است فهميدن...!!!
خوش بحال عروسک آويزان به آينه ماشين،

تمام پستي بلندي زندگيش را فقط مي رقصد...!!!
کاش زندگي از آخر به اول بود..

پير بدنيا مي آمديم..
آنگاه در رخداد يک عشق جوان مي شديم..

سپس کودکي معصوم مي شديم ودر، نيمه شبي با 
نوازش هاي مادر آرام مي مرديم...!!!

آنها که موهاي صاف دارند
فر مي زنند و آنها كه موي فر دارند 

موي شان را صاف مي كنند
عده اي آرزو دارند خارج بروند

براي وطن دلشان لك زده آنها كه خارج هستند   و 
و ترانه ها مي ُسرايند

مجردها مي خواهند ازدواج کنند
متأهل ها مي خواهند مجرد باشند...

عده اي با قرص و دارو از بارداري جلوگيري مي كنند و 
عده اي ديگر با قرص و دارو ميخواهند باردار شوند... 
همواره  چاق ها  و  بشوند  چاق  دارند  آرزو  الغرها 

حسرت الغري را مي كشند
شاغالن از شغلشان مي نالند
بيکارها دنبال همان شغلند 

فقرا حسرت ثروتمندان را مي خورند
ثروتمندان دغدغه ي نداشتن صفا

 و خون گرمِي فقرا دارند...

آدم محنت کشيده، زود گريان مي شود
گوشه اي پژمرده و،سردرگريبان مي شود

هيچ مهري، هيچ لطفي را نمي خواهد دگر
بي سبب دلگير، از اين و هم از آن مي شود
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فساتلاراسرراى14

ندناشفناجپىترس15

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                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

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

به يك خانم تايپيست و آشنا با اينترنت 
نيازمنديم.(دو شيفت با حقوق ثابت)
09153619654 - 32425059

فورى                                 فورى
  استخـدام

پخش محصوالت ممتاز رضوى
 در حوزه استان خراسان جنوبى 

براى توسعه كادر فروش خود به 4 نفر 
بازارياب (ويزيتور) با فن بيان

و روابط عمومى باال نيازمند است.
از عالقه مندان دعوت به همكارى 

مى نمايد.
آدرس: شهرك شهيد مفتح
 شهيد يوسفى 2- پالك 86

  09362474286
32258355 - 32258351  

ساعت تماس: 8 الى 14:30

فروش پژو 206، تيپ 5 ، مدل 93 
در حد صفر، الستيك خارجى نو

09354705111
 يك باب مغازه كفش فروشى (كفش مكث) 

واقع در سه راه اسدى ، بازار آراسته  با تمامى اجناس 
و امكانات به علت تغيير شغل به فروش مى رسد.

09330613396

واگذارى سالن زيبايى زنانه 
كليه وسايل + پروانه كسب

09334224976

به دليل مهاجرت فروشگاه لوازم يدكى 
با تمامى امكانات به قيمت فاكتور خريد 

واگذار مى شود.
09151637095 - 32444614 

فروش سوپرماركت احرارى 
09105005835  

فروش واحد آپارتمان 
 3 خوابه  واقع در معصوميه
با كليه امكانات و بسيار شيك

09156644801

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

كوچه بانك صادرات مركزى
 اجاره داده مى شود.

09155620967 - 32226351

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى
با  كمترين هزينه 

صاحب شيرآالت اهرمى شويد
نبش مدرس 35 و 37 

فروشگاه لوله و اتصاالت كاظمى
09123024066
09151638890

يك منشى خانم با حقوق ماهيانه 
3/000/000 ريال براى دو شيفت 

كارى در دفتر تزئينات داخلى ساختمان 
انتهاى خيابان مدرس نيازمنديم.

09151601033
32237566

 فروش 206 دلفينى ، تميز 

و سالم ، مدل 85، بيمه يك سال 

الستيك تكميل ، بدون خط و خش

09155629331

فروش زمين براى احداث باغ 
و يا طرح هاى صنعتى و كشاورزى 

حاشيه  جاده اصلى قهستان 
(درخش آسيابان) 
مترى: 2000 تومان

        09331316418
09159619612

نيازمند خانه وياليى اجاره اى 
تميز با كرايه مناسب براى يك زوج 
(اولويت در سجادشهر و معصوميه)

09155612685

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش

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

با يك تماس     09159618050

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

فروش  شرايطى آهن آالت
32450930 - 09153634633  هاشمى

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

 به چند نفر بازارياب آقا و خانم 
حضورى و تلفنى با پورسانت عالى نيازمنديم.

32430537-09152651699

 به تعدادى جوشكار
 براى كار در شهرستان نيازمنديم.

  09378991596 - اصغرى
 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 

خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

نصب  و  تعمير ماشين 
لباسشويى  و...  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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اخبار ورزشى

عصرايران: با مصرف منظم گوجه فرنگي از بروز انواع سرطان ها و مشکالت عفوني جلوگيري مي شود. گوجه فرنگي جزو ميوه هاي رنگدانه اي است و به همين خاطر 
سرشار از ويتامين ها و امالح معدني است و اين ميوه براي سالمت بدن و تقويت صحيح ايمني و عصبي افراد موثر است. گوجه فرنگي به خاطر داشتن «ليکوپن»
 که نوعي آنتي اکسيدان است براي رژيم غذايي بي اشتهايي بسيار موثر بوده و همچنين از بروز سرطان کليه و سرطان پروستات بسيار کارآمد است.

با گوجه فرنگى بيمه شويد 

اين دمنوش آبريزش بينى را متوقف مى كند

6

طرفداران «كله پاچه» بخوانند 

شهرخبر: مصرف کله  پاچه به دليل داشتن بافت 
کالژني براي افرادي که از درد استخواني رنج 

مي برند بسيار مفيد است، زيرا منجر به تقويت 
بيان  با  متخصصان  مي شود.  استخوان ها  بافت 
اينکه خوراک کله  پاچه با وجود داشتن پروتئين، 
ويتامين  و کلسترول مصرف بيش  از حد آن به 

دليل اسيدهاي چرب مضر توصيه نمي شود، بيان 
دارند  بااليي  خون  چربي  که  افرادي  کنند  مي 
و کلسترول و اسيد  اوريک خونشان باالست از 
از  کنند.  اجتناب  پاچه  کله   از حد  بيش   مصرف 
اصلي ترين مضرات مصرف بي رويه چنين غذايي 
افزايش کلسترول خون است که منجر به رسوب 

در رگ هاي خوني شده و با انسداد عروق ظريف 
در عمل خون رساني به مغز و قلب اختالل ايجاد 
مي کند. سيرابي در مقايسه با کله پاچه از چربي 
کمتري برخوردار است و مصرف آن براي افرادي 

که از ناراحتي معده و اثني عشر رنج مي برند مفيد 
است، زيرا سبب ترميم بافت سلول هاي مخاط 

معده مي شود. 

اين دمنوش آبريزش بينى
 را متوقف مى كند 

سالمانه: معموال در فصل سرما و يا به هنگام 
که  ناخوشايندي  اتفاقات  از  يکي  فصل  تغيير 
آبريزش  همين  مي آيد،  پيش  مردم  اکثر  براي 
ها  سينوس  احتقان  نتيجه  در  که  است  بيني 
دچار  بيني  آبريزش  به  که  زماني  مي کند.  بروز 
مايعات  فراواني  ميزان  به  است  مي شويد، الزم 
بنوشيد، همچنين نوشيدني هاي داغ باعث دفع 
از  و  مي شود  بيني  داخل  در  يافته  تجمع  مواد 
آنجايي که «آويشن» سرشار از فنول است، يک 
گياه ضدعفوني کننده، ضد اسپاسم،  اکسپکتورانت 
شود  مي  محسوب  معده  براي  مفيد   و 
و خواص ضد ويروسي قوي دارد، در نتيجه به 
درمان آبريزش بيني کمک مي کند. داخل يک 
آويشن  چايخوري  قاشق  دو  آب جوش  فنجان 
بريزيد و ٥ دقيقه دم کنيد بعد دمنوش آويشن را 
با کمي عسل و نصف يک عدد ليموترش ميل 
کنيد و روزانه ٣ تا ٤ فنجان از جوشانده بخوريد.  

با خوردن شكر در بدن 
چه اتفاقاتى مى افتد؟ 

مصرف  است:  چاقي  عامل  شکر  نيوز:  سالمت 
بيش از حد شکر، ميزان فروکتوز را در بدن افزايش 
مي دهد و باعث چاقي مي شود. شکر استعداد بدن 

براي ديابت را باال مي برد: به ازاي مصرف هر ١٥٠ 
کالري موجود در قند به طور روزانه، ميزان شيوع 
ديابت را ١,١ درصد افزايش مي دهد. شکر دشمن 
قلب است: حقيقت اين است که ديابت و بيماري 

هاي قلبي در ارتباط نزديک با هم هستند. در ضمن 
بيماري هاي قلبي و سکته مغزي عامل شماره 
يک مرگ و مير در ميان ديابتي ها محسوب مي 
 شود. شکر باعث هرج و مرج کلسترول مي شود: 
شکر کلسترول بد خون را به شدت باال مي برد 
کل  در  و  آورد  مي  پايين  را  خوب  کلسترول  و 

سبب باال رفتن کلسترول مي شود. شکر عامل 
افسردگي است: برخي تصور مي کنند با خوردن 
در  شد  خواهد  شاد  شان  روحيه  شيرين  چيزي 
حاليکه کامال بر عکس است. شکر باعث پوکي 

استخوان است: شکر عامل اصلي پوکي استخوان 
است.هر چه بيشتر چيزهاي شيرين مصرف شود 
کلسيم بيشتري از استخوانها خارج شده و در فرايند 

هضم شکر مصرف مي شود. 
 

ويتامين هاى مورد نياز
 پوست هاى خشك 

شهرخبر: رعايت چگونگي و تعداد دفعات شست و شو 
در اين فصل بايد متناسب با ميزان تعريق پوست 
تنظيم شود. در فصول سرد با توجه به خشکي هوا 
الزم است دفعات شست وشو کمتر شود. همچنين 
بهتر  دارند  پوست  خشکي  ژنتيکي،  که  افرادي 
است در فصول سرد و خشک بيشتر از يک الي 
دو بار در هفته حمام نکنند. افراد از شوينده هاي 
ماليم مانند شامپو بچه يا شوينده هاي غيرصابوني 
براي شست وشو استفاده کنند. همچنين افراد از 
مرطوب کننده هاي مناسب پوست در زمان مناسب 
استفاده کنند. بهتر است مصرف مرطوب کننده ها 
رطوبت  پوست کمي  که  زماني  استحمام  از  بعد 
دارد، استفاده شود. بايد درصد مناسبي از ميوه ها و 
سبزيجات در رژيم  غذايي گنجانده شود. با مصرف 
اين مواد، ويتامين هاي مورد نياز پوست از جمله B و 

E، باعث حفظ طراوت پوست مي شود.

ايستگاه سالمت

حوادث

بانوى طاليى خراسان جنوبى براى 
كسب سهميه المپيك ريو به كويت رفت

فارس : رئيس هيئت تيراندازي خراسان جنوبي گفت: 
دوره  سيزدهمين  در  شرکت  براي  خدمتي  نجمه 
المپيک  سهميه  کسب  و  آسيا  تيراندازي  مسابقات 
ريو به کويت رفت. ناياب اظهار کرد: بانوي طاليي 
دوره  سيزدهمين  در  شرکت  براي  استان  تيرانداز 
مسابقات تيراندازي آسيا و کسب سهميه المپيک ريو 
راهي کويت شد. وي افزود: اين مسابقات از ١٢ تا ٢٢ 
آبان ماه جاري با شرکت ٨٣٥ ورزشکار از ٣٢ کشور 
آسيايي برگزار مي شود و نجمه خدمتي نيز کاروان ٤٥ 
نفره تيراندازي کشورمان را همراهي مي کند. وي با 
اشاره به توزيع ٣٥ سهميه المپيک ريو در سيزدهمين 
دوره مسابقات تيراندازي آسيايي کويت، تصريح کرد: 
بيرجندي  تيرانداز  بانوي  خدمتي  نجمه  اين  از  پيش 
و الهه احمدي در رقابت هاي جام جهاني آذربايجان 

سهميه ريو گرفتند.

باشگاه مبارزان بيرجند قهرمان 
مسابقات بوكس خراسان جنوبى شد

استعدادهاي  پرورش  و  شناسايي  راستاي  در  فارس: 
بالقوه ورزشي و گراميداشت هفته پدافند غير عامل يک 
باشگاه هاي خراسان  دوره مسابقات بوکس قهرماني 
جنوبي انتخابي اعزامي به رقابت هاي کشوري برگزار 
جنوبي  خراسان  بوکسور   ٥٠ مسابقات  اين  در  شد. 
از شهرستان هاي  تيم  قالب شش  در  و  وزن   ١٠ در 
مجموعه  مروت  سالن  در  فردوس  و  طبس  بيرجند، 
ورزشي واليت بيرجند با يکديگر به رقابت پرداختند. 
در گروه تيمي مسابقات قهرماني باشگاه هاي استان، 
نخست  سکوي  بر  بيرجند  مبارزان  باشگاه  تيم 
ايستاد، تيم طبس(الف) نايب قهرماني را از آن خود 
طور  به  فردوس  شهرستان  و  طبس(ب)  تيم  و  کرد 
اين  انفرادي  رده  در  رسيدند.  مقام سوم  به  مشترک 
و خدائي  پيشه ور  از مسابقات، حقيقي، حسني،  دوره 
فني مسابقات  داوري و کميته  نظر هيئت  اساس  بر 
بوکس قهرماني خراسان جنوبي به عنوان نفرات برتر 
معرفي شدند. بوکسورهاي برتر مسابقات به نمايندگي 
آبان ماه   ١٦ کشور  قهرماني  رقابت هاي  در  استان  از 

جاري به اروميه اعزام مي شوند.

حسين فركى از هدايت تيم فوتبال 
سپاهان كنار رفت

مهر: همکاري باشگاه سپاهان اصفهان با حسين فرکي 
سرمربي تيم فوتبال اين باشگاه با توافق دو جانبه به پايان 
رسيد. در جلسه روز يکشنبه اصغر باقريان مديرعامل 
باشگاه و حسين فرکي سرمربي تيم فوتبال سپاهان، با 
توافقات انجام شده همکاري دو جانبه به پايان رسيد.
مورد  در  زودي  به  باشگاه  مديره  هيئت  و  مديرعامل 

انتخاب سرمربي جديد تصميم گيري مي کنند.

 زورگير 11 ساله روانه بازداشتگاه شد 

باشگاه خبرنگاران: هفته گذشته نوجواني به نام مهرداد 
به کالنتري ١٤٤ جواديه تهرانپارس مراجعه کرد و به 
ماموران اعالم کرد: پسري به نام محسن ١١ ساله تبعه 
افغانستان مدتي است با تهديد قمه در ساعات مختلف 
شبانه روز اقدام به زورگيري از بچه  هاي محل مي کند 
و تاکنون از چندين نفر مبالغ مختلف به سرقت برده 
به  ماموران  از  اکيپي  شاکي  اظهارات  دنبال  است.به 
محل مورد نظر مراجعه و بعد از چند دقيقه تعقيب و 
 مراقبت از محل هايي که احتمال حضور متهم ١١ ساله 
مي رفت پرداختند، تا اينکه ماموران متهم را دستگير و 

روانه بازداشتگاه کردند.

كينه مرگ برادر منجر به جنايت شد

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد 
گفت:سال ٩٢ جواني ٢٤ ساله در اقدامي از قبل طراحي 
شده پس از تعقيب جواني ٢٦ ساله او را در جلوي منزل 
دامادشان با شليک گلوله به قتل مي رساند که در اين اثنا 
يک زن را نيز زخمي کرده و مطابق اظهارات شاهدان 
عيني با يک خودروي پژو ٤٠٥ از محل فرار مي کند.
مشخص  تحقيقات  در  کرد:  اظهار  غالمزاده  سردار 
مي شود قاتل با انگيزه انتقام از مقتول که او را در فوت 
برادر خود مقصر مي دانست دست به جنايت زده است.
 وي گفت: مأموران پس از شناسايي محل اختفاي قاتل ، 

وي را پس از دو سال و نيم دستگير  مي کنند.

دستبند قانون، عاقبت انتقام گيرى 
نافرجام در «بى تاك» 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا كرمان گفت: در پي 
اعالم شكايت خانمي به پليس فتا و ادعاي اين فرد 
مبني بر اين كه شخصي ناشناس در شبكه اجتماعي بي 
تالک اقدام به انتشار مطالب توهين آميز عليه وي كرده 
است، رسيدگي به موضوع در دستور كار قرار گرفت. 
سرهنگ اسماعيلي افزود: اقدامات فني و سايبري الزم 
نهايتا منجر به شناسايي و دستگيري متهم شد. متهم 
ضمن اعتراف به بزه انتسابي، اقرار كرد كه با توجه به 
خصومتي كه با شاكي داشته و تنها براي انتقام جويي 

اقدام به انتشار مطالب توهين آميز كرده است. 

زن كالهبردار روزانه 500
 پيامك ارسال مى كرد 

 فارس: رئيس پليس فتا اصفهان اظهار کرد: در پي شکايت 
از طريق  فردي  اينکه  بر  مبني  از شهروندان  تعدادي 
 ارسال پيامکي با مضمون برنده شدن در قرعه کشي، 
اطالعات حساب بانکي آنها را دريافت و سپس اقدام به 
برداشت وجوهشان کرده است، موضوع در دستور کار 
 قرار گرفت.سرهنگ مرتضوي گفت: با پيگيري هاي 
اين  به  دست  که  جواني  زن  سرانجام  گرفته  صورت 
عمل مجرمانه زده بود، شناسايي و دستگير شد. متهم در 
اعترافات خود عنوان کرد که روزانه به بيش از ٥٠٠ نفر در 

اصفهان و استان هاي ديگر پيامک ارسال کرده است.

دستگيرى برادر قاتل 
در كمتر از هفت ساعت

 ايرنا: فرمانده انتظامي گنبدکاووس از وقوع يک فقره 
در  ساعت  هفت  از  کمتر  در  قاتل  دستگيري  و  قتل 
اين شهرستان خبر داد و گفت: در اين حادثه، قاتل با 
اسلحه شکاري برادر خويش را به قتل رساند. سرهنگ 
عسگري افزود: اين حادثه در پي درگيري لفظي بين دو 
برادر بر سر اختالف ملکي، در يکي از روستاهاي حومه 
گنبدکاووس رخ داد. وي گفت: در اين درگيري لفظي 
که پدر خانواده نيز حضور داشت، جمشيد برادر کوچکتر 
با اسلحه تک لول شکاري به سمت ابراهيم برادر بزرگتر، 

شليک کرده و از صحنه متواري مي شود. 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

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  تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
 پدافند غير عامل مثل مصونيت سازى بدن انسان است از درون ما را مصون مى كند معنايش اين است كه ولو دشمن تهاجمى بكند و زحمتى هم بكشد 

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجندو ضرب و زورى هم بزند اثرى نخواهد كرد (پدافند غير عامل) نتيجه اش اين است.     
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شبستان- مدير كل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبى با تأكيد بر اينكه پدافند غير عامل بايد در جامعه فرهنگ سازى و آموزش داده شود، گفت: 
ساختارها براى مواقع بحرانى در اين استان حادثه خيز آماده نيست. المعى در همايش دانش آموزى پدافندغيرعامل در دبيرستان استعدادهاى درخشان شهيد 
بهشتى، اظهار كرد: بايد مباحث سياسى و فرهنگى نيز به موازت مباحث نظامى در كشور تقويت شود و تهديد فرهنگى بزرگترين تهديد براى جامعه است. 

وى يادآور شد: باران 5 دقيقه اى امروز سبب جارى شدن آب گرفتگى برخى معابر شد و نشان داد كه ساختارها براى مواقع بحرانى و حادثه آماده نيست.

بهره مندى حدود 5 هزار مددجوى تحت پدافند غيرعامل در جامعه فرهنگ سازى و  آموزش داده شود
 حمايت امداد از آموزش هاى فنى و حرفه اى 
برناى تنها- معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد 
استان گفت: طى6 ماهه نخست سالجارى 4 هزار و 
981 مددجوى تحت حمايت از طريق مراكز فنى و 
فرهنگى  هاى  كانون  آزاد،  هاى  آموزش  اى،  حرفه 
آموزش  امداد،  شغلى  مشاوره  هاى  شركت  و  امداد 
عرب  خزاعى  گرفتند.  فرا  را  اى  حرفه  و  فنى  هاى 
سرپرست  زنان  شامل  ديده  آموزش  افراد  افزود: 
اقشار  از  محدودى  تعداد  و  مددجو  فرزندان  خانوار، 
نيازمند غير تحت حمايت بوده اند كه در اين راستا 3 
هزار و 829 زن و 1 هزار و 152 مرد در دوره هاى 
آموزش هاى فنى و حرفه اى شركت كردند. به گفته 
از 1 ميليارد و 200 ميليون  اين مدت بيش  وى در 

ريال در اين راستا هزينه شده است.

برگزارى 250 برنامه همزمان با 
هفته بسيج دانش آموزى در استان

مهر- مسئول سازمان بسيج دانش آموزى خراسان جنوبى 
از اجراى بيش از 250 برنامه طى هفته بسيج دانش آموزى 
در استان خبر داد. اردونى در نشست خبرى هفته بسيج 
دانش آموزى، اظهار كرد: نشست هم انديشى و همفكرى 
نخبگان با فرمانداران، برگزارى شوراى علوى و فاطمى، 
حضور سازمان يافته دانش آموزان در راهپيمايى 13 آبان، 
توزيع نشريه هاى دانش آموزى، برگزارى مسابقه «گرگ 
پير» پيرامون جنايات آمريكا، برگزارى جلسات بصيرتى 
با موضوع استكبارستيزى و افتتاح واحدهاى مقاومت از 

جمله برنامه هاى پيش بينى شده است.

94 درصد شهرستان بشرويه
 تحت پوشش شبكه ديجيتال قرار گرفت

مهر- مديركل صدا و سيماى استان گفت: شهرستان 
بشرويه با پوشش 94 درصدى ديجيتال رتبه اول را در 
اين باره در استان به خود اختصاص داده است. ثقفى 
در ديدار با فرماندار شهرستان بشرويه از پوشش راديو 
خراسان جنوبى برروى ست تاپ باكس در آينده نزديك 
خبر داد و گفت: براى پوشش ديجيتالى روستاى خانيك 
روستا  اهالى  توسط  و حصار  اتاقك  درصورت ساخت 
تجهيز فرستنده را در حد خانيك و روستاهاى اطراف 
خريدارى مى كنيم. وى از قرار دادن اف ام راديو معارف 
و راديو ايران در برنامه هاى استان خبر داد و افزود: راديو 

را از شش شبكه به هشت شبكه ارتقا مى دهيم.

سرمايه گذارى 15ميليارد ريالى براى
 ايجاد 100كارگاه كوچك زود بازده در طبس

ايرنا - فرمانده سپاه ناحيه طبس گفت: امسال مبلغ 
15ميليارد ريال تسهيالت صرف سرمايه گذارى در 
با هدف تحقق  بازده  زود  ايجاد 100كارگاه كوچك 
اصول اقتصاد مقاومتى در اين شهرستان شده است. 
وى افزود: تعدادى از اين كارگاه ها راه اندازى شده 

يا در حال راه اندازى است.

دشمنان انقالب از هر تالشي براي 
ضربه زدن به نظام استفاده مي كنند

خراسان  استاندار  اجتماعي  و  امنيتي  سياسي،  معاون 
جنوبي كه در هفتمين جلسه ستاد انتخابات استان به 
برگزاري كميته تبليغات و اطالع رساني ستاد انتخابات 
بر  بايد  را  انتخابات  افزود: فضاي  و  كرد  اشاره  استان 
ببريم و تالش شود بحث اطالع  قانون پيش  مبناي 
رساني گسترده و با فضايي آرام صورت گيرد. حسيني 
حضور گسترده و حداكثري مردم درپاي صندوق هاي 
رأي را مهمترين اصل در برگزاري انتخابات دانست و 
تصريح كرد: دشمنان نظام براي تضعيف جايگاه ايران از 
هيچ اقدامي فروگذار نمي كنند و با توجه به رهنمودهاي 
اندركاران  دست  و  مسئوالن  همه  تالش  و  رهبري 
موضوع انتخابات مي تواند دستمايه اي براي اين امر 
به حساب آيد، لذا مي بايست تالش كرد تاضمن انجام 
مراقبت هاي الزم در اين رابطه، زمينه هاي برگزاري 

انتخابات باشكوه و باحضورگسترده مردم فراهم شود.

راهپيمايى 13 آبان در 30 نقطه 
از خراسان جنوبى برگزار مى شود

اسالمى  تبليغات  هماهنگى  شوراى  رئيس  تسنيم- 
از  كوبنده  تر  امسال  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان 
سرداده  آمريكا  بر  مرگ  شعارهاى  گذشته  سال هاى 
مى شود، گفت: امسال مراسم 13 آبان ماه در بيش از 
30 نقطه از خراسان جنوبى برگزار مى شود. ابراهيم زاده 
كرد:  اظهار  آبان   13 مراسم  برنامه ريزى  ستاد  در 
وظيفه اى كه در قبال انقالب بر دوش ما است همانند 

كار حضرت زينب (س) بعد از واقعه عاشورا است.

توليد مستند «عاشورا به روايت تصوير»
 در شهرستان نهبندان 

تسنيم- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نهبندان 
شهرستان  تصوير  روايت  به  عاشورا  مستند  گفت: 
كه  دارد  قرار  ميكس  و  تدوين  مراحل  در  نهبندان 
عزادارى  آيين هاى  درباره  بار  نخستين  براى  امسال 

اين شهرستان تهيه مى شود.

معرفى نفرات برتر دهمين مسابقات قرآنى 
«مدها متان» در استان

شبستان- مسئول دبيرخانه كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد خراسان جنوبى گفت: نفرات برتر مرحله استانى 
كانون هاى  قرآن«مدهامتان»  مسابقات  دوره  دهمين 
فرهنگى هنرى مساجد  براى اعزام به مسابقات كشورى 
اين  استانى  مرحله  در  افزود:  كار  معرفى شدند. سبزه 

مسابقات 33 آقا و 18 خانم به رقابت پرداختند. 

گروه خبر- پيكر مطهر دو شهيد گمنام دوران دفاع مقدس روز گذشته با حضور 
پرشور مردم، خانواده هاى شهدا و مسئوالن استان در مركز استان تشييع و در 
دانشگاه پيام نور به خاك سپرده شد. اين مراسم در حالى برگزار شد كه باران 
پاييزى لحظاتى قبل بر چهره شهر باريده بود گويى آسمان هم در غم فقدان 
اين عزيزان داغدار بود. يكى از شهداى گمنام با 16 سال سن در منطقه شرق 
دجله در عمليات بدر اسفند سال 63 و شهيد ديگر 18 ساله در جزيره مجنون 

در عمليات خيبر، سال 62 به شهادت رسيده است.
مراسم  اين  سخنران  كه  جنوبى  خراسان  استان  انصارالرضا(ع)  سپاه  فرمانده 
بود با تأكيد بر اينكه پيام شهدا به بازماندگان پايدارى در راه اسالم، انقالب 
و واليت است، گفت: امروز مقاومت و پايدارى بدون تقواى نهادينه شده در 
ندارد. سردار غياثى اظهار كرد: عطر شهداى گرانقدر  انسان فايده اى  ضمير 
شهرستان بيرجند و دانشگاه پيام نور را عاشورايى كرده است. وى با بيان اينكه 
اگر كسى از معرفت امام حسين(ع) حرف مى زند نبايد زندگى اش آميخته با 
معصيت باشد، افزود: امر به معروف و نهى از منكر فريضه مهمى است و مردم 

بايد نسبت به انجام اين فريضه توجه داشته باشند.

تشييع دو شهيد گمنام بر دوش مردم بيرجند

بهزيستى خراسان جنوبى رتبه دوم كشورى 
در زمينه پيشگيرى از تنبلى چشم را كسب كرد

جنوبى گفت: طى سال  بهزيستى خراسان  مديركل 
 95 پوشش  با  جنوبى  خراسان  بهزيستى  گذشته 
درصدى موفق به كسب رتبه دوم كشورى در زمينه 
گزارش  به  است.  شده  چشم  تنبلى  از  پيشگيرى 
ايسنا،  عزيزى، در مراسم گراميداشت دهمين سال 

اجراى برنامه پيشگيرى از تنبلى چشم كودكان 3 تا6 سال، اظهار كرد: 
بخش هاى  توانمندسازى  و سالمت،  آموزش  شاخص هاى  ارتقاى سطح 
اجتماعى در  ارتقاى عدالت  برقرارى  برابر،  ايجاد فرصت هاى  خصوصى، 
توزيع منابعى كه در اختيار داريم از جمله استراتژى ها و اهداف سازمان 
بهزيستى است. وى ادامه داد: براى نيل به اين اهداف سياست سازمان 
بهزيستى ارائه كليه خدمات به افراد در معرض خطر و معلوليت، توسعه 
فعاليت هاى غربالگرى و تشخيص و مداخله به هنگام، تقويت افراد تحت 

پوشش، توسعه گروه هاى اجتماع محور و مردم نهاد است.

خسارت بارندگى هاى اخير 
در استان ناچيز است

مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى با 
بيان اينكه خسارت بارندگى هاى روز گذشته در استان 
نشده  برآورد  كامل  به طور  هنوز  بوده هر چند  ناچيز 
است، گفت: روستائيان براى جلوگيرى از خسارات به 

هشدارهاى اعالم شده توجه كنند. به گزارش فارس،
و  كشور  بحران  مديريت  پيش بينى هاى  به  توجه  با  كرد:  اظهار  ميرجليلى 
اداره كل هواشناسى خراسان جنوبى طى شب و روز گذشته بارندگى شديد در 
شمال و شرق استان شامل شهرستان ها بيرجند، درميان، سربيشه، زيركوه و 
خوسف وجود داشته است. وى با بيان اينكه بيشترين ميزان بارندگى مربوط 
به آرين شهر با 21 ميلى متر است، گفت: خسارت ناشى از اين بارندگى در 
استان كه به ايل راه هاى عشايرى و راه هاى روستايى وارد شده، بسيار ناچيز 
بوده و در حال برآورد اين ميزان خسارت هستيم.وى ادامه داد: اين بارندگى 

سبب خوشحالى كشاورزان، روستائيان و عشاير استان شده است.

دولت در بودجه سال آينده
 اعتبار مناسبى براى خراسان جنوبى در نظر بگيرد

گروه خبر- حجت االسالم عبادى در نشست علنى 
 13 سالروز  گراميداشت  با  شفاهى  تذكر  در  مجلس، 
آبان روز ملى مبارزه با استكبار جهانى تأكيد كرد: ابتدا 
از دولت درخواست دارم در ادامه روند اجراى برجام 

براساس تأكيدات مقام معظم رهبرى حركت كنند.
و  آنچه را كه رهبر معظم انقالب اسالمى بيان فرمودند، اجرايى و مدنظر 
قرار دهند. نماينده مردم بيرجند در ادامه در تذكرى خطاب به رئيس جمهور 
معموًال  گفت:  كشور،  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس  نوبخت  و 
بودجه خراسان جنوبى مناسب بسته نمى شود، الزم است دولت نسبت به 
 تأمين بودجه ويژه براى استان خراسان جنوبى كه از محروميت ها و داراى 

پروژه هاى نيمه تمام زيادى است، اقدام كند.
اين  براى  خوبى  اعتبارات  آينده  سال  بودجه  در  اميدواريم  افزود:  عبادى 

استان در نظر گرفته شود.

صد و يازدهمين جلسه شوراى  شهر بيرجند برگزار شد. 
در اين جلسه شهردار و مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز نيز حضور  داشتند.  در ابتدا گزارشى از اقدامات ويژه 16 
ماهه اخير سازمان پارك ها و فضاى سبز براى  حفظ و نجات 
درختان شهر و روند پيشرفت فيزيكى پروژه هاى ساماندهى 

با توجه  اين گزارش  بر  بنا  ارايه شد.  اين واحد  زيباسازى  و 
 به تنش هاى وارده هجوم آفات و بيمارى ها از مكان هاى
خارج از كنترل شهردارى مانند اماكن نظامى، ادارات و باغات 
خصوصى شدت گرفته است و بر اين اساس سازمان پارك ها 
و فضاى سبز اقدامات اجرايى خود را در محورهاى مناسب 

روش  با  بيشتر  ها  بيمارى  و  آفات  با  مبارزه  آبيارى،  سازى 
گفته  به  داد.  قرار  كارى  هاى  اولويت  در  بيولوژيك  مبارزه 
رئيس سازمان پارك ها و فضاى سبز در سال جارى شهردارى 
بيرجند ايجاد باغ پرندگان با مساحت 15 هزار مترمربع و اعتبار 
3 ميليارد و 300 ميليون ريال، احداث بازار دائمى گل و گياه در 
مساحت 1718 مترمربع و اعتبار 2 ميليارد و 200 ميليون ريال، 
فاز دوم ساماندهى روشنايى پارك جنگلى با نصب 110 پايه 
چراغ با اعتبار يك ميليارد و 500 هزار ريال را شروع كرده، كه 

در صورت تأمين اعتبار احداث پارك خيابان وصال، بهسازى 
و تجهيز بوستان آزادى و پروژه بهينه سازى مصرف آب از 
اولويت هاى بعدى سازمان پارك ها خواهد بود. با توجه به 
اعالم آمادگى مجمع خيرين نمازخانه ساز و كار آفرين مقرر شد 
نسبت به اجراى طرح ساخت مجموعه كانكس فروشگاهى، 
نمازخانه، سرويس بهداشتى استيل در 4 نقطه اقدام گردد كه 
شوراى شهر با پيشنهاد مذكور موافقت نمود و مقرر شد عمليات 
اجرايى ساخت اين مجموعه ها هر چه سريعتر پيگيرى گردد.

 مصوبات جديد شوراى شهر بيرجند 

دعـوت به همكـارى 
نمايندگى رسمى 3043 بيمه كارآفرين با كادرى مجرب براى تكميل كادر 

فروش خود از طريق مصاحبه حضورى دعوت به همكارى مى نمايد. 
شرايط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بيان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصيلى فوق ديپلم 
  3- حداكثر سن 45 سال 

 به متقاضيان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شركت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 
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مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول)
تعاونى اعتبار فرهنگيان سجاد بيرجند     تاريخ انتشار: 94/8/11 

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده تعاونى اعتبار فرهنگيان سجاد بيرجند پنجشنبه 94/9/5 
ساعت 3 بعدازظهر در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى گردد. بدينوسيله از كليه 
اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام 
االختيار خود با هم به محل تعاونى اعتبار واقع در طالقانى 11- داخل كلينيك فرهنگيان مراجعه و برگ 
وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه 
راى و هر فرد غيرعضو يك راى مى باشد. ضمنا از اعضايى كه تمايل به شركت در انتخابات به عنوان 
بازرس را دارند، دعوت به عمل مى آيد از تاريخ درج آگهى به مدت 7 روز براى ثبت نام و تكميل مدارك 

به تعاونى اعتبار مراجعه فرمايند.
مالى  هالى  صورت  تصويب  و  طرح  بازرس-  و  مديره  هيئت  گزارش  استماع  جلسه:  دستور 
البدل  على  و  اصلى  بازرسان  انتخاب   -94 سال  پيشنهادى  بودجه  تصويب  و  طرح   -93 سال 
تعاونى  اعضاى  تعداد  افزايش  اعتبار-  تعاونى  سهام  ارزش  افزايش   - مالى  سال  يك  مدت  براى 
بيرجند سجاد  فرهنگيان  اعتبار  تعاونى  اعتبار   تعاونى  آتى  مشى  خط  تعيين  تعاونى-  سرمايه  و 

 دعوت مجمع عمومى عادى
شركت تعاونى توليد روستايى قدس زيركوه    شماره ثبت : 13

 به اطالع كليه صاحبان سهام شركت تعاونى توليد روستايى قدس زيركوه مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى
 ساليانه اين شركت دوشنبه 94/8/25 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر شركت برگزار مى گردد. بدينوسيله از
 نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد تا در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم

.رسانند
:دستور كار جلسه

 استماع گزارش هيئت مديره، بازرسان و مديرعامل- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1393- تاييد
 عمليات سال گذشته و تعيين خط مشى آتى شركت- رسيدگى و تصويب بودجه سال 1394- انتخاب بازرسان

شركت براى مدت يك سال- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى شركت باشد
هيئت مديره شركت تعاونى توليد روستايى قدس زيركوه

 دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى مسكن سكنى گستر معلولين بيرجند     تاريخ انتشار : 94/8/11     

 جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مسكن سكنى گستر معلولين بهزيستى بيرجند
 يكشنبه 94/9/1 ساعت 13:30 در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستى شهرستان بيرجند واقع در خيابان ارتش
 مقابل پادگان امام رضا (ع) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل
 در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان
 با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع

.را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد
دستور جلسه

تصويب اساسنامه جديد تعاونى
هيئت مديره و مديرعامل تعاونى مسكن سكنى گستر معلولين

 دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى مسكن سكنى گستر معلولين بيرجند       تاريخ انتشار : 94/8/11                       

 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن سكنى گستر معلولين بهزيستى
 بيرجند يكشنبه 94/9/1 ساعت 14:30 در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستى شهرستان بيرجند واقع در خيابان
 ارتش مقابل پادگان امام رضا (ع) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به
  موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد
 مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه
 ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
 ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرس موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى

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

 استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب بودجه
 پيشنهادى سال 94- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره - انتخاب بازرس اصلى و على البدل- تعيين

خط مشى آتى شركت
هيئت مديره و مديرعامل تعاونى مسكن سكنى گستر معلولين

راننده محترم:
دريافت مسير و مسافت بهينه از طريق ارسال يك پيام حاوى كد مخابراتى قديم شهرهاى مبدا و مقصد به شماره پيامك 1000141  به طور مثال : 021*0561 

 تاسيس شركت ايستا سازه قهستان "سهامى خاص" در تاريخ 94/3/11 به شماره ثبت 5054  و شناسه ملى 14004977302
ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير براى اطالع عموم آگهى مى گردد

 موضوع شركت: انجام كليه خدمات عمرانى اعم از ساختمان، راه سازى، تاسيسات آب و برق و گاز و امور مرتبط با آن شامل فعاليت
 ، پيمانكارى در امور عمرانى، انجام محاسبات، نظارت بر حسن اجراى پروژه هاى عمرانى ، تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاى اسالمى در معمارى و شهرسازى
 ارتقاى دانش فنى مهندسين عمران طراحى پروژه، همكارى با شهردارى جهت انجام پروژه هاى عمرانى اين سازمان، طراحى  و اجراى المان هاى شهرى، نقشه 
 بردارى، نقشه كشى، بازرسى فنى ساختمان، همكارى با نظام مهندسى جهت برگزارى دوره هاى آموزشى ، بازسازى و احياى بافت هاى فرسوده، راه سازى،
 طراحى و اجراى شبكه هاى آبرسانى و دفع فاضالب پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح . ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله
 اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: بيرجند- سجادشهر- ميدان سيد الشهدا (ع) خيابان
 فلسطين شرقى پالك 8 – كدپستى 9719945549 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به 1000 سهم 1000 ريالى با نام مى باشد كه تماما
 توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 4515/1/38 مورخ 93/12/10 نزد بانك صادرات شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى
 على موالئى به شماره ملى 0640385427 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى محمدرضا رستمى پور به شماره ملى 0922624194 به سمت نايب رئيس
 هيئت مديره و آقاى سيد سعيد سرفرازى به شماره ملى 0640388991 به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل شركت براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
 دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى سيد سعيد سرفرازى (مديرعامل) و آقاى على موالئى
 (رئيس هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر است و كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى سيد سعيد سرفرازى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود.
 بازرس اصلى و على البدل : خانم مائده عقابى به شماره ملى 0640354068 به عنوان بازرس اصلى و خانم كتايون قالسى مود به شماره ملى 0640378714

.به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

اولويت اول: وسايل اسكان
 موكت فرش ، انواع چادر، برزنت ، لوله داربست به همراه متعلقات (سه راه بست و ...) ، پتو ، بالشت ، ملحفه
آبگرمكن (حدالمقدور برقى) ، كانتينر سيار حمام و دستشويى ، موتور برق (ژنراتور) ، منبع آب آشاميدنى

و منبع آب شستشوى بزرگ
اولويت دوم: مواد غذايى و بهداشتى

  انواع گوشت (گاو ، گوسفند و مرغ) ، برنج، انواع حبوبات، شكر، قند، چاى، روغن، آب معدنى، انواع شيرينى
(و تنقالت، آب ميوه ، انواع وسايل بهداشتى (صابون ، شامپو، پودر لباسشويى دستى و دستمال كاغذى

اولويت سوم: لوازم آشپزى و ظروف
 ديگ بزرگ 30 كيلويى به باال ، اجاق گاز صنعتى ، كباب پز 2 مترى ، فالكس چاى (چاى ساز برقى) 

ظروف يك بار مصرف (ليوان، قاشق، چنگال، بشقاب و ...) و وسايل طبخ غذا 
شماره حساب 1040 بانك ملى براى واريز كمك هاى نقدى خيرين براى همايش عظيم اربعين 

حسينى در نظر گرفته شده است.
مردم واليتمدار شهرستان كمك هاى غيرنقدى خود را به ستاد پشتيبانى همايش بزرگ اربعين 

واقع در خيابان مدرس 4 - پالك 28 تحويل نمايند.
ستاد پشتيبانى از همايش بزرگ اربعين حسينى (ع)

السالم عليك يا اباعبدا... (ع) اطالعيــه
ليست نيازهاى همايش عظيم اربعين حسينى(ع)



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 علي (ع) : دل بستگي به دنيا، عقل را فاسد مي  كند، قلب را از شنيدن 
حكمت ناتوان مي  سازد و باعث عذاب دردناك مي  شود.

(مستدرک الوسايل و مستنبط المسايل ج ١٢، ص٤١)

11 : 17
17 : 02
22 : 35
4 : 29
5 : 52

حسين زاده- مراسم عزادارى هفتمين روز شهادت سيد 
و ساالر شهيدان حضرت اباعبدا... الحسين (ع) و ياران 
با وفاى آن حضرت، روز شنبه به ميزبانى منطقه ويژه 
اقتصادى استان و با حضور جمعى از علما و روحانيون ، 

مديران دستگاهها و سرمايه گذاران برگزار شد.

و  مردم  ميان  انداختن  فاصله  پى  در  دشمن 
رهبرى است

وحى،  كالم  از  آياتى  تالوت  از  پس  مراسم  اين   در 
حجت االسالم موسوى در سخنانى با بيان اينكه پس 
اباعبدا...  خون  و  نيت  تقدس  بر  عالوه  كربال  واقعه  از 
پيچيد  در هم  را  يزيديان  بساط  كه  آنچه  (ع)  الحسين 
بود،  (س)  زينب  حضرت  سادات  عمه  هاى  افشاگرى 
 گفت: همانطور كه پس از پيامبر اسالم (ص) عده اى 

حاضر  حال  در  شدند  كشيده  انحراف  به  مسلمانان  از 
اند. كرده  پيدا  زاويه  فقيه  ولى  با  هايى  گروه   نيز 

وى با اشاره به اينكه اطاعت از ولى فقيه و مرجع تقليد، 
دستور خبرگان نيست بلكه دستور مستقيم امام عصر (عج) 
است، اظهار كرد: اگر كسى با واليت فقيه مشكل داشته 
باشد در حقيقت با امام عصر (عج) مشكل دارد و دشمن هم 
براى جدا كردن مردم از واليت فقيه تالش مى كند. وى 
با بيان اينكه دشمن حتى قصد داشت حضرت اباالفضل را 
هم از امام عصرش جدا كند و وعده وعيدهاى زيادى به 
ايشان دادند اما حضرت اباالفضل با بيان اينكه اگر دستهايم 
را از تنم جدا كنيد از امام عصرم جدا نخواهم شد، گفت: 
امروز هم خيلى ها مى خواهند مردم را از رهبرى جدا كنند 
اما بسيجيان و حزب الهى ها اجازه نخواهند داد آنها به 

اهداف شومشان برسند.

نبايد سنگ ها و محصوالت استراتژيك استان 
به صورت فرآورى نشده صادر شود

وى به تاكيدات مقام معظم رهبرى بر توليد و اشتغالزايى 
اشاره كرد و با ذكر اين نكته كه اگر به منويات ايشان عمل 
مى شد وضعيت استان و منطقه بايد خيلى بهتر مى بود، 
گفت: البته زحمات زيادى در اين استان كشيده شده اما در 

حد كفايت نبوده است.

جمله  از  استان  هاى  پتانسيل  موسوى  االسالم  حجت 
معادن غنى و مرز مشترك با افغانستان را يادآور شد و 
خاطرنشان كرد: همه بايد در راستاى تقويت منطقه ويژه 
اقتصادى استان تالش كنيم. علما و روحانيون و مداحان 
كه مردم از آنها حرف شنوى دارند نيز مى توانند در جذب 
ويژه  منطقه  در  گذارى  سرمايه  براى  گذاران  سرمايه 
اقتصادى و اشتغالزايى موثر باشند. نبايد سنگ هاى معادن 
استان و محصوالت استراتژيكى چون زرشك و زعفران 

فرآورى نشده صادر شود.
مرثيه سرايى و نوحه خوانى توسط آقايان گرجى و رضازاده 
دو تن از مداحان اهل بيت (ع) از ديگر برنامه هاى اين 

مراسم بود.

بنا به فرمايشات مقام معظم رهبرى، سرمايه 
 گذارى و ايجاد اشتغال عبادت محسوب مى شود

پايان  در  نيز  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  مديرعامل 
در  توضيحاتى  حاضرين  درخواست  به  و  مراسم 
مهندس  داد.  ارائه  اقتصادى  ويژه  منطقه  اين  خصوص 
از جمله  را  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  زاده،  صفدرى 
توسعه  زمينه  كه  دانست  كشور  فعال  و  پويا  مناطق 
است. ساخته  فراهم  تحريم  از  پس  شرايط  براى   را 

از  اشتغالزايى كمتر  و  اجر سرمايه گذارى  گفته وى  به 

كارهاى خير ديگر نيست و به امر ولى فقيه در شرايط حال 
حاضر كشور ، سرمايه گذارى و اشتغال عبادت محسوب 
مى شود . منشا بسيارى از بداخالقى ها و ناهنجارى ها 
معضل بيكارى و عدم اشتغال است و اشتغالزايى مى تواند 

از ناهنجارى ها و جرايم بكاهد.

ضرورت اصالح نگاه ناسالم به سرمايه گذارى 
و اشتغال

مهندس صفدرى زاده به ركوردهاى منطقه ويژه اقتصادى 
استان در حجم عمليات اجرايى و جذب سرمايه گذاران 
اشاره كرد و يادآور شد: در مدتى كه از افتتاح منطقه ويژه 
دولت  و هيئت  رئيس جمهور  در سفر  استان   اقتصادى 
اند كه  توليدى پذيرش شده  تعداد 18 واحد  مى گذرد، 
برخى آماده بهره بردارى هستند و برخى پيشرفت فيزيكى 

بااليى دارند و حركت تعدادى از آنها هم كند است.
اينكه  بيان  با  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  مديرعامل 
توسعه اقتصادى را يك گروه يا يك مجموعه نمى تواند 
نهادينه كند، اظهار كرد: آحاد جامعه بايد دغدغه توسعه 
داشته باشند و در ديدار اخير با امام جمعه محترم بيرجند نيز 
اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفت كه در استان بايد بيشتر 

به ايجاد اشتغال و كسب ثروت مشروع پرداخته شود.
وى بر ضرورت اصالح نگاه ناسالم به امر سرمايه گذارى 

كه  نگاه  اين  گفت:  و  كرد  تاكيد  استان  در  اشتغال   و 
براى  را  كشور  نقاط  ساير  استان،  بومى  داران   سرمايه 

سرمايه گذارى انتخاب مى كنند نيز بايد اصالح شود.

تمام هم و غم سازمان منطقه ويژه اقتصادى 
استان در وهله اول اشتغالزايى است

مهندس صفدرى زاده هم و غم سازمان منطقه ويژه اقتصادى 
استان را در وهله اول اشتغالزايى عنوان كرد و گفت: در اين 
راستا جذب سرمايه گذاران بومى ساكن در استان يا ساكن 
در ساير نقاط كشور و حتى خارج از كشور را مدنظر داريم 
تا بتوانيم جامعه اى پويا، فعال و پرتالش كه مدنظر مقام 
معظم رهبرى نيز مى باشد، داشته باشيم و اميدواريم با 
عنايات اهل بيت(ع) و تحرك و تعلق خاطر سرمايه گذاران 
به ويژه سرمايه گذاران بومى استان شاهد تحقق اين مهم 
باشيم. وى اظهار اميدوارى كرد: مراسم عزادارى هفتمين 
روز شهادت سيد الشهدا (ع) و ياران با وفاى ايشان هر ساله 

در منطقه ويژه اقتصادى استان برگزار گردد.

در مراسم عزادارى هفتمين روز شهادت حضرت اباعبدا... الحسين (ع) در منطقه ويژه اقتصادى استان مطرح شد:

همه بايد در راستـاى تقويت منطقه ويژه اقتصـادى استان تالش كنيم
علما، روحانيون و مداحان مى توانند در جذب سرمايه گذاران براى اشتغالزايى در استان تاثيرگذار باشند

قابل نصب در واحدهاى كوچك آپارتمانى تا ساختمان هاى 
تجارى بزرگ و پاساژها با ظرفيت هاى متنوع

كاهش هزينه هاى تاسيساتى ساختمان تا 30 درصد 

بيرجند- بين مدرس 35 و 37  تلفن: 32449084- 09306007649    

نمايندگى انحصارى داكت اسپيلتنمايندگى انحصارى داكت اسپيلت

سرمايشى و گرمايشى بسيار قوى با صرفه جويى باال 
در مصرف گاز و برق در زمستان و تابستان

آگهى همكارى

كارشناس فروش 
با روابط عمومى باال 

نيازمنديم.

09153518455


