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و  اشتغال  توسعه  گفت:  مشاغل،  بندى  طبقه  از  جديدى  مدل  طراحى  اعالم  با  كار  وزير 
جلوگيرى از ريزش شغل دو سياست همزمان دولت است. به گزارش مهر، على ربيعى، توسعه 
تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى را از برنامه هاى راهبردى وزارت كار برشمرد و گفت: در 
مدت فعاليت دولت 3200 تشكل كارگرى و كارفرمايى تشكيل شده كه نشان دهنده رشد 32 

درصدى آنها بوده است. (ادامه در صفحه 2)

طراحى مدل جديد طبقه بندى مشاغل؛
 مسكن اجتماعى آماده اجرا شد

سيل جمعيت پيكر مطهر آيت ا... 
عبادى را تا سراى ابدى بدرقه كرد
پيكر مطهر آيت  ا... سيد احمد عبادى با حضور گسترده مردم 
خراسان جنوبى در زادگاهش در شهر خوسف تشييع شد. 
جمعيت شركت كننده در اين مراسم آن قدر زياد بود كه ...

دكتر روحانى :  

نبايد عده اى با كلمه 
«نفوذ» بازى كنند
رئيس جمهورى با گراميداشت سيزدهم آبان؛ روز ملى مبارزه 
با استكبار جهانى، تصريح كرد: 13 آبان و تمامى مراحل ...

طنين فرياد استكبار ستيزى در استان 
شرط دريافت كارت اعتبارى كاال

متقاضيان  گفت:  ايران  كارآفرينان  مجمع  رئيس 
طرح (كارت اعتبارى كاالى ايران) در ابتدا بايد براى 
مراجعه  عامل  بانك هاى  از  يكى  به  اعتبارسنجى 
سفته،  و  حقوق  كسر  گواهى  ارائه  از  پس  و  كرده 
كارت اعتبارى از صفر تا 10 ميليون تومان با سود 

12 درصد دريافت كنند. 

ايران چك 50 هزار تومانى جديد
 قابل جعل نيست 

به گزارش بولتن نيوز، شكرى رئيس سازمان توليد 
اسكناس و مسكوك بانك مركزى با رد جعل ايران 
چك50 هزار تومانى جديد گفت: در طراحى و توليد 
 ايران چك 50 هزار تومانى جديد باالترين شاخص هاى 

امنيتى لحاظ شده كه امكان جعل ندارد. 

تصميم ها درباره تجميع بيمه ها 
احساسى نباشد

درباره  توضيح  بهداشت ضمن  وزير  هاشمى  ايسنا: 
چگونگى تجميع بيمه ها تاكيد كرد كه تصميم ها در 
اين حوزه بايد علمى و عقالنى، نه احساسى باشد و با 
تجميع، حق بيمه مردم در يك صندوق ريخته شود.

 صفحه ٧

جناب آقاى دكتر خسروى
اخذ درجه دكترى در رشته مكانيك

 را حضور جناب عالى تبريك عرض نموده

از درگاه احديت موفقيت روز افزون تان را آرزومنديم. 

يزدان شناس ، علوى

عروج ملكوتى عالم جليل القدر، فقيه زاهد 

 ابوالشهيد حضرت آيت ا...
 سيد احمد عبادى (ره) 

را به پيشگاه مقدس حضرت ولى عصر (عج) ، مقام عظماى واليت 
حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى)، بيت معظم ايشان و عموم 

مردم واليتمدار شهرستان خوسف تسليت عرض مى نماييم.

روابط عمومى و تبليغات
 ناحيه مقاومت بسيج سپاه خوسف

با نهايت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره شادروان

 سيده فاطمه حرم پور
 " همسر سيد جمال حسينى نژاد" 

را به اطالع مى رساند:
مراسم تشييع: امروز پنجشنبه 94/8/14 ساعت 3 هيئت حسينى

مراسم سوم: شنبه 94/8/16 از ساعت 2:30 الى 3:30 
هيئت  حسينى

حضور سروران موجب امتنان است.

خانواده هاى: حرم پور ، حسينى نژاد

خاندان معظم و شريف حضرت آيت ا... عبادى
درگذشت جانگداز عالم فقيه ، اسوه تقوا و معرفت

ابوالشهيد حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى (ره)
را به پيشگاه حضرت ولى عصر (عج)، مقام عظماى واليت، خاندان مكرم عبادى ها و 
باالخص حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى سيد عليرضا عبادى و 
مردم واليتمدار شهرستان خوسف تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براى 
آن عالم ربانى علو درجات و براى بازماندگان از اين سلسله جليله صبر جميل و اجر جزيل 

مسئلت مى نماييم.

دهيار و اهالى روستاى كالته بازديد

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

دفتر طراحى و دكوراسيون داخلى بخـارى ژاپنى
با 8 سال سابقه فعاليت واقع در خيابان 

مدرس واگذار مى گردد.09355889457

اذا مات العالم ثلم فى االسالم ثلمه ال يسدها شى
رحلت عالم پرهيزكار

 ابوالشهيد مرحوم آيت ا... حاج سيد احمد عبادى (طاب ثراه)
 را به خاندان معزز عبادى ، مردم شريف شهرستان خوسف ، جامعه معظم روحانيت و عموم مردم 

خراسان جنوبى تسليت عرض نموده، از خداى بزرگ براى آن عالم فرزانه علو درجات
 و براى بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

محمدرضا مجيدى - رئيس كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسر و مادر عزيزمان

مرحومه محبوبه نصيرى
 (همسر احمد على صادقى خراشاد)

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/8/14 از ساعت 14:30 الى 15:30 در محل حسينيه قمر بنى هاشم"ع" 
(خراشاديها) واقع در خيابان منتظرى 6 منعقد مى شود، حضور شما سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى: نصيرى ، صادقى ، راسخ و ساير فاميل وابسته

چهل روز است كه دلتنگى هاى غروب پاييز را با بودن در كنار 
مزارش سپرى كرديم و ناباورانه روزهاى مان را به شب هاى مان 
گره زديم و شب هاى مان را به اميد آن كه هالل ماهگونش را 

يك بار ديگر در خواب به نظاره بنشينيم، به صبح رسانديم
با قلبي آكنده از غم و اندوه چهلمين روز درگذشت

 پدري مهربان، همسري فداكار و برادرى دلسوز، زنده ياد

حاج على اصغر شاملى
را به سوگ مي نشينيم. به همين مناسبت جلسه يادبودى 

امروز پنجشنبه 94/8/14 از ساعت 14:30 الى 15:30 
در محل مسجد مرتضوى برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما عزيزان موجب آرامش روح آن مرحوم 
و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى شاملى و فاميل وابسته

"هوالباقى"

به مناسبت  اربعين

شادروان حاج محمد عرفى
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/8/14 از ساعت 14:30 الى 15:30 
در محل هيئت حسينى برگزار مى شود، تشريف فرمايى شما عزيزان 

مرهمى بر قلوب داغدارمان و شادى روح آن مرحوم خواهد بود.  

خانواده  هاى: عرفى و فالح

«هوالحى القيوم»

درگذشت فقيه عاليقدر 

حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى (ره) 
را حضور حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج سيد محمد باقر 
عبادى و مردم شريف خوسف صميمانه تسليت عرض مى نماييم.

بخشدارى مركزى شهرستان بيرجند 
 شوراى اسالمى بخش مركزى بيرجند

«هوالباقى»

              ابوالشهيد آيت ا... حاج سيد احمد عبادى (ره)
كه عمر با بركت خويش را در راه ترويج و اعتالى اسالم ناب محمدى (ص)، آرمان هاى امام راحل (ره) 

و منويات مقام عظماى واليت امام خامنه اى (حفظه ا...) سپرى كرد را به ساحت مقدس 
امام عصر (عج) ، مراجع عظام تقليد ، حوزه هاى علميه ، روحانيت معظم ، بيت شريف

 مردم بزرگوار و واليتمدار خراسان جنوبى به ويژه شهر خوسف تسليت و تعزيت عرض نموده
 از درگاه خالق سبحان غفران و رحمت واسعه براى آن عالم ربانى و صبر جميل براى بازماندگان 

محترم مسئلت مى نمايم.
سيد محمد حسين زينلى 

  مديرعامل شركت كويرتاير

بيت مكرم و خاندان شريف آيت ا... عبادى
ارتحال جانگداز عالم وارسته و فقيه جليل القدر 

خاندان جليل القدر آيات عظام عبادى
 

ارتحال عالم ربانى، اسوه زهد و تقوا

ابوالشهيد حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى
را به محضر حضرت ولى عصر (عج)، مقام معظم رهبرى، روحانيون، دانشگاهيان، مردم واليتمدار 
خراسان جنوبى و بيت مكرم آن مرحوم  باالخص حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج سيد 
عليرضا عبادى و جناب حجت االسالم و المسلمين حاج سيد محمدباقر عبادى (نماينده محترم 

مردم بيرجند، خوسف و درميان) در مجلس شوراى اسالمى تسليت عرض مى نمايم
از خداوند رحمان و رحيم علو درجات و رحمت و رضوان براى آن روح به حق واصل 

و صبر جميل و اجر جزيل براى بازماندگان داغدار مسئلت دارم.
   دكتر خليل خليلى - رئيس دانشگاه بيرجند

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

مادرم  
بر لوح زرين بهشت نام زيباى تو را بايد نوشت

14 آبان ماه، چهارمين سالروز
 وفات مادرى مهربان و دلسوز

 حاجيه عذرا كيميا (همسر مرحوم حاج غالمرضا نسرى)
را با ذكر صلواتى نام و يادش را گرامى مى داريم. 

فرزندان هميشه داغدارت(روحت شاد)      

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار  آموزشگاه آزاد صنايع دستى نگـاره

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

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

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695
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امروز ١٤ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٢ محرم ١٤٣٧ و ٥ نوامبر ٢٠١٥

اشغال قسمتي از مناطق جنوبي ايران از 
سوي آلمان در جريان جنگ جهاني اول 

(١٢٩٣ ش).
همه  بر  تاثيرگذاري  و  اول  جهاني  جنگ  آغاز  با 
قرار  لحاظ  به  ايران،  ويژه  به  جهان،  كشورهاي 
گرفتن در كنار دولت هاي روس و امپراتوري عثماني 
كه از طرف هاي درگير جنگ بود، اوضاع داخلي به 
هم ريخت. در اين ميان، ايران كه بي طرفي خود 
از شمال مورد تهاجم روس ها  را اعالم كرده بود 
واقع گرديد و عثماني نيز از شمال غربي به خاك 
ايران تجاوز كرد. همچنين دولت انگلستان با چند 
فروند كشتي، جنوب ايران را مورد تجاوز قرار داد 
و كشمكش زيادي روي داد. چندي بعد هم قواي 

آلمان وارد ايران شدند و به جان مردم افتادند. 
تشكيل و آغاز به كار نيروي دريايي ايران (١٣١١ 

ش).
تهران  كتاب  بين  المللي  نمايشگاه  اولين  افتتاح 

(١٣٦٦ش).
«فرامرز  دكتر  توسط  پرتو  ضد  خاصيت  كشف 

آشوري» محقق ايراني(١٣٦٩ ش).
ا... عسگر اوالدي ، از مبارزان  درگذشت حبيب 

اول نهضت اسالمي (١٣٩٢ش).
دانشمند  نخستين  غفاري،  ابوالقاسم  درگذشت 

ايراني ناسا (١٣٩٢ش).
تولد «حسن بن حسن» معروف به «ابن هيثم» 

رياضي دان شهير اسالم و جهان (٣٥٤ ق).
رحلت «شيخ طوسي» عالم شهير شيعه و مؤّسس 

حوزه  ي علميه  ي نجف اشرف (٤٦٠ ق).
وفات «مالسعد تفتازاني» فقيه و دانشمند نامي 

مسلمان (٧٩٢ ق).
و  ايران  پادشاهي  بين  چالدران  جنگ  آغاز 

امپراتوري عثماني (٩٢٠ ق).
و  معروف  فيزيك دان  ماْكْسِوْل»  «ِجيمز  مرگ 

بنيان گذار قوانين نور و الكتريسيته(١٨٧٩م).
تولد «ويل دوراْنْت» نويسنده، فيلسوف و مورخ 

شهير امريكايي(١٨٨٥م).
ساخت تلويزيون اوليه توسط «پل  نيْپكو» مبتكر 

امريكايي (١٩٠٧م).
برجسته  پزشك  كاِرل»  «آلكسيس  درگذشت 

فرانسوي (١٩٤٤م).
محکوميت صدام به اعدام با چوبه دار (٢٠٠٦م).

تقويم مناسبت هاى  روز

رئيس سازمان بهزيستى كشور از واگذارى مسكن ويژه خانواده هاى داراى دو معلول همزمان با دهه مبارك فجر خبر داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رسانى شبكه خبر، محسنى بندپى با اشاره به امضاى تفاهم نامه بين بنياد مستضعفان وزارت راه و شهرسازى و بهزيستى براى احداث مسكن 
معلوالن گفت: در فاز اول اين طرح همزمان با دهه مبارك فجر 300 تا 400 واحد مسكونى به خانواده هاى داراى دو معلول واگذار مى شود.

واگذارى مسكن به خانواده هاى داراى دو معلول

رصد فرآيند شير خام با كارت هوشمند

فارس : رئيس مركز اصالح  نژاد دام و بهبود توليدات دامى وزارت جهاد 
كشاورزى با بيان لزوم رصد كردن فرآيند توليد و 
اختالف  هوشمند،گفت:  كارت  با  خام  شير  چرخه 
فاحش بين مركز آمار ايران و معاونت امور دام در 
مورد حجم توليد شير وجود دارد. مالصالحى، گفت: 
يكى از مشكالت جهاد كشاورزى در بخش دام و 
فرآيند توليد شير، فقدان اطالعات دقيق از مبادى توليد و ميزان توليد و 
ورودى و خروجى از كارخانجات است.وى با اشاره به اجراى طرح آزمايشى 
كارت هوشمند شير، تصريح كرد: با اين طرح فرآيند توليد و تبادل شير 
به طور مداوم رصد مى شود. با شناسايى نقاط ضعف و قوت طرح كارت 

هوشمند شير، بهره گيرى از اين كارت به كل كشور تعميم داده مى شود.

 كدام قطعات خودرويى مشمول گارانتى نيست؟

براساس قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، قطعات مصرفى 
و استهالكى خودرو از شمول گارانتى عرضه كننده 
خودرو خارج است. به گزارش ايسنا، خودروسازان و 
واردكنندگان خودرو محصول عرضه شده از سوى 
خود را براى مدت زمان معينى گارانتى (ضمانت) 
مى كنند. با اين حال براساس قانون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو، قطعات مصرفى و استهالكى خودرو از شمول 
گارانتى خارج بوده و تعويض آنها مشمول دريافت هزينه است. در اين 
زمينه در ماده 26 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو آمده 
است: « اقالم ضمانت در خودرو شامل كليه اجزاء، قطعات و مجموعه هاى 

خودرو به جز قطعات و مواد مصرفى و استهالكى است». 

 مسكن اولى ها از وام 80 ميليونى استقبال نكردند

معاون وزير راه و شهرسازى درباره استقبال مسكن اولى ها از وام 80 
ميليون تومانى خريد خانه گفت: آمار بانك مسكن 
 خوب اما از سقف انتظارى وزارت راه بسيار پايين تر 
براى   : افزود  مظاهريان،  مهر،  گزارش  به  است. 
خروج از ركود، صندوق پس انداز مسكن يكم را 
ايجاد كرديم كه با توجه به جمعيت در استانها در 
تهران 80 ميليون تومان و ساير استانها 60-40 ميليون تومان است و 
با توجه به توانمندى بانك ها، وزارت راه پيشنهاد افزايش تسهيالت را 
ارايه داده است. وى گفت: گستره اصلى مخاطب مسكن اجتماعى، افراد 
كم بضاعت هستند كه آورده مناسب ندارند و اميد است تا يكسال آينده ، 

رديف بودجه مشخص شود تا ساخت مسكن اجتماعى رونق گيرد.

به گزارش ايسنا، مركز آمار ايران با انتشار گزارشى درباره  
متوسط هزينه و درآمدهاى خانوارهاى شهرى و روستايى 
خرج  و  دخل  وضعيت  درباره   را  آمارى  گذشته  سال  در 
خانوارها اعالم كرد. در اين گزارش آورده شده است كه 
به  متوسط كل هزينه خالص ساالنه يك خانوار شهرى 
چيزى نزديك به 23 ميليون و 486 هزار تومان مى رسد كه 
اين رقم نسبت به سال گذشته افزايشى 14 درصدى داشته 
است به  اين ترتيب متوسط هزينه ماهانه هر خانوار شهرى 

يك ميليون و 957 هزار تومان است. 
بر اساس همين گزارش اعالم شده است كه متوسط درآمد 
اظهار شده ساالنه يك خانواده شهرى 24 ميليون و 131 
هزار تومان بوده كه اين ميزان نسبت به سال پيش از آن 
افزايشى 18 درصدى داشته است، بنابراين مى توان نتيجه 

گرفت متوسط درآمد ماهانه هر خانوار شهرى چيزى نزديك 
به دو ميليون تومان است. اين يافته ها نشان مى دهد كه هر 
خانوار شهرى به طور متوسط در سال گذشته مى توانسته در 

نهايت 645 هزار تومان را به عنوان پس انداز ذخيره كند. 
همچنين اين گزارش نشان مى دهد كه از كل هزينه ساالنه 
با  خانوارهاى شهرى پنج ميليون و 800 هزار تومان آن 
سهم 24,7 درصدى مربوط به هزينه خوراكى و دخانى و 
17 ميليون و 673 هزار تومان آن با سهم 75,3 درصدى 
بين  در  است.  بوده  غيرخوراكى  هزينه هاى  به  مربوط 
هزينه هاى خوراكى و دخانى بيشترين سهم با 21,6 درصد 
مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه هاى غيرخوراكى 
بوده  مسكن  به  مربوط  درصد   44,4 را  سهم  بيشترين 
است. در حالى كه رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهاى 

ساالنه  كل  هزينه  رشد  از  بيشتر  درصد  چهار  شهرى 
آنهاست، اين يافته ها نشان مى دهد كه منبع تامين درآمد  
متفرقه اى  درآمد هاى  محل  از  بيشتر  شهرى  خانوار هاى 
تامين مى شود كه سهم آن به 51 درصد مى رسد. مشاغل 
مزد و حقوق بگيرى سهمى 32 درصدى و مشاغل آزاد و 
كشاورزى و غيركشاورزى نيز سهمى حدود 16 درصدى در 

تامين درآمد خانوارهاى شهرى دارد. 
روستايى  خانواده هاى  آمار  مركز  يافته هاى  اساس  بر 
به  بهترى نسبت  نيز در مسئله  پس انداز ساالنه وضعيت 
خانواده هاى شهرى ندارند، چرا كه اعداد و ارقام مربوط به 
هزينه و درآمد ساالنه خانوارهاى روستايى نشان مى دهد 
در  توانسته  گذشته  سال  متوسط  به طور  خانواده  يك  كه 
نهايت حدود 50 هزار تومان از درآمد خود را پس انداز كند. 

متوسط درآمد - هزينه ايرانيان اعالم شد 

طرح  اجراى  كار،  وزير  صفحه1)  از  (ادامه 
هاى  برنامه  ديگر  از  را  اجتماعى  مسكن 
براى  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت 
هاى  خانواده  و  بازنشستگان  كارگران، 
به  اشاره  با  و  كرد  عنوان  معلول  داراى 
و  رسيده  اتمام  به  طرح  اين  تدوين  اينكه 
و  راه  وزارت  و  اجتماعى  تامين  سازمان 
 شهرسازى در اين زمينه همكارى مى كنند، 

افزود: در تالش هستيم سازوكارى طراحى 
كنيم كه يارانه سود تسهيالت به متقاضيان 
اين طرح اعطا شود. وى، اهتمام به مسائل 
اولويت هاى  از  را  كارفرمايى  و  كارگرى 
وزارت تعاون، برشمرد و با اشاره به اينكه 
ما بر توسعه تشكل ها تاكيد داريم، افزود: در 
اين چارچوب نهادهاى مدنى عرصه روابط 
وزارتخانه  با  بيشترى  همكارى  بايد  كار 

داشته باشند. ربيعى، طراحى مدل جديدى 
 از طرح طبقه بندى مشاغل را از برنامه هاى 
پيش رو عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه وزارت 
تعاون، با توسعه بنگاه هاى ُخرد و متوسط 
بهبود، اشتغال را مدنظر قرار داده است، خاطر 
نشان كرد: طرح هايى مبتنى بر اين موضوع 
تدوين و در استان ها در حال اجراست. وى، 
توسعه اشتغال و جلوگيرى از ريزش شغل 

كرد  عنوان  دولت  همزمان  سياست  دو  را 
از ريزش  انجام شده  تمهيدات  با  و گفت: 
مشاغل زيادى جلوگيرى شده است. توسعه 
اشتغال و بهبود شرايط بازار كار، قدرت چانه 
زنى نيروى كار را افزايش مى دهد و ما با 
توجه به بروز پديده رشد بدون اشتغال تالش 
مى كنيم مشاغل پايدار در حوزه بنگاه هاى 

كوچك و بخش خدماتى را افزايش دهيم.

طراحى مدل جديد طبقه بندى مشاغل؛ مسكن اجتماعى آماده اجرا شد

وزير بهداشت: افزايش قيمت دارو نداريم 

افزايش  درباره  سوالى  به  پاسخ  در  بهداشت  وزير 
قيمت برخى اقالم دارويى در نيمه دوم سال گفت: 
نيمه  در  دارو  قيمت  افزايش  اجازه  عنوان  به هيچ 
دوم سال را نداده ايم. اگر گزارشى در اين باره داريد 
به ما ارائه كنيد تا بررسى هاى الزم را انجام دهيم. 
مى رسد  نظر  به  افزود:  هاشمى  ايسنا،  گزارش  به 
تحريم ها كه برداشته شود با قطع دست واسطه ها 
حتما در تجهيزات و دارو بايد كاهش قيمت داشته 
ساليان  طول  در  كه  دالل هايى  حتما  ما  باشيم. 
طوالنى وارد كسب و كار در اين حوزه  شده اند را 
حذف خواهيم كرد؛ كار سختى است اما بايد خود 
كمپانى ها نيز حضور داشته باشند و مانند اكثر نقاط 

دنيا بدون حضور واسطه ها اين امر صورت گيرد.

 واكنش قائم مقام صندوق توسعه ملى 
به اخبار «آب شدن منابع صندوق»

قائم مقام صندوق توسعه ملى در واكنش به اخبار 
 31 كاهش  درباره  سايتها  برخى  در  شده  منتشر 
ميليارد دالرى از منابع اين صندوق، گفت: اين رقم 
در هفت ماه گذشته به طرح هاى توليدى اختصاص 
يافته و مستندات آن موجود است. حسينى در گفتگو 
 با ايرنا، در پاسخ به اين پرسش كه برخى از رسانه ها 
صندوق  منابع  از  دالر  ميليارد   31 كه  اند  مدعى 
توسعه ملى در هفت ماه اخير كم شده است، افزود: 
صندوق توسعه ملى داراى ورودى و خروجى است 
به  صندوق  اين  به  ورودى  منابعى  كه  نحوى  به 

طرح هاى توليدى تسهيالت داده مى شود.

اجراى پايلوت نسخ الكترونيك

اعالم  با  اجتماعى  تأمين  سازمان  مديرعامل 
اجراى طرح پايلوت نسخ الكترونيكى اظهار كرد: 
هزينه دارويى 52 هزار نفر از بيمه شدگان تأمين 
به  است.  تومان  ميليارد   600 ساالنه  اجتماعى، 
گزارش فارس، نوربخش، اظهار كرد: با آماده سازى 
الكترونيكى مى توانيم  اجراى طرح پايلوت نسخه 
كنيم.  اقدام  دارويى  هزينه هاى  كنترل  به  نسبت 
كرد  اشاره  درمانى  دفترچه هاى  حذف  به  وى 
براى  نرم افزارى  يا  و  سيستم  به  ما  گفت:  و 
جايگزين كردن دفترچه نياز داريم كه ماه هاست 
مى شود.نوربخش  فعاليت  سيستم  اين  روى  بر 
بيمار  اطالعات  اين سيستم،  در  كرد:  خاطرنشان 
وجود  الكترونيكى  نسخ  و  دارو  دريافت  نحوه  و 
دارد و بيماران مى توانند با مراجعه به داروخانه و 
اقدام  اعالم كد ملى خود نسبت به دريافت دارو 
اجراى  مراحل  كرد:  خاطرنشان  نوربخش  كنند. 
سراسرى نسخ الكترونيك تا سه ماه آينده نهايى 
دفترچه هاى  مى توانيد  آن  از  پس  و  مى شود 

درمانى را حذف كنيد.
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آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
چون مقرر گرديده: يك دستگاه خم به مبلغ 25/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال قسمتى از بدهى آقاى 
عليرضا بانويى به مبلغ 13/400/000 ريال در حق آقاى محسن لطفى از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/8/30 

از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از 
موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد 
 مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 616/94 در قبال محكوميت

به غيره  و  گاز خراسان جنوبى  كاركنان شركت   شركت مسكن 
 پرداخت مبلغ 390/801/614 ريال در حق آقاى حسين واحدى و
 پرداخت مبلغ 16/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق
 دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى شماره 409 فرعى از 2 فرعى
 از 227 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه
 كارشناس پالك مذكور واقع در خيابان سپيده كاشانى 7 قطعه دوم
 شمالى مى باشد كه عرصه آن 563/30 مترمربع و مساحت موجود
 آن 547/5 مترمربع است و اعيان پالك يك مجتمع آپارتمانى 15
 واحدى شامل هفت طبقه روى پيلوت و يك طبقه زيرزمين مجموعا
 9 طبقه كه هر طبقه شامل دو واحد مسكونى و يك واحد مسكونى
 در پيلوت و زير بناى مفيد هر واحد آپارتمان 107 مترمربع و هر
 واحد داراى يك انبارى 2 متر مربع مى باشد و سند آپارتمان ها
 هنوز تفكيك نشده است پاركينگ در طبقه زيرزمين و قسمتى از
 پيلوت تامين شده است و داراى آسانسور و كف واحدها سراميك
 نماى داخلى گچ و نماى بيرونى مجتمع تركيبى از سنگ آجر و
 آلومينيوم و به جز دو واحد كه اعضا در آن سكونت دارند 13 واحد
 ديگر نواقصى به اين شرح دارند: عدم اجراى سقف كاذب سرويس
 ها – فاقد كابينت و ديوار اوپن آشپزخانه – عدم سيم كشى و نصب
 كليد و پريزها – درب تمامى اطاق ها هنوز نصب نگرديده – عدم
 نصب پنجره هاى ضلع شمالى واحدها - فاقد پكيج و رادياتور – عدم
 اجراى كف سازى حياط و پيلوت و زيرزمين – فاقد امتيازات برق
 و گاز و تلفن – پله ها فاقد نرده مى باشد و با توجه به موارد ذكر
 شده كل مجتمع 15 واحدى در 9 طبقه با مشخصات توصيف شده
 به مبلغ 19/260/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق
 مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/8/27 از ساعت 9 الى 10 صبح
 در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى
 ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند
 فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده
 مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به
 پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10
 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان
 در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا
 مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده

خريدار خواهد بود
رجبى - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند  

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى
استان خراسان جنوبى (سهامى خاص) ثبت شده به شماره: 2480 و شناسه ملى: 10360041832

 به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى استان خراسان جنوبى مى رساند: جلسه مجمع
 عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور دوشنبه 94/8/25 ساعت 10 و 11 صبح به آدرس: تاالر صدف واقع در

.بيرجند كدپستى شماره 9718884971 و تلفن 32316031-056 جنب مزار شهداى باقريه برگزار مى گردد
 بدينوسيله از نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل خود (به انضمام شماره
 ثبت، شناسه ملى، تاريخ ثبت، كدملى و تاريخ تولد روز/ ماه/ سال نماينده) در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانندالف-

:دستور جلسه مجمع عمومى عادى
   1- ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين قانونى و حسابرس شركت در خصوص عملكرد شركت براى سال مالى منتهى به 94/6/31
 2- بررسى و تصويب صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت براى سال مالى منتهى 94/6/31   3- بررسى و تصميم
 گيرى در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت 4- بررسى و تصميم گيرى در خصوص پرداخت پاداش اعضاى هيئت مديره،

مديرعامل و كاركنان شركت  5- بررسى و تصميم گيرى در خصوص حق الزحمه بازرس 6- انتخاب بازرسين قانونى شركت
 7- انتخاب حسابرس 8- تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت 9- انتخاب هيئت مديره 10- اصالحيه بودجه
 سال مالى منتهى به 95/6/31     ضمنا گزارش هيئت مديره ، بازرس، ترازنامه و صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 94/6/31 در

محل شركت آماده رويت سهامداران محترم مى باشد
هيئت مديرهدستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:  نقل و انتقال سهام

مزايده شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند نوبت اول
 شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربرى مسكونى دو معبر (دوكله) واقع در شهر بيرجند را از
 طريق مزايده به استناد مصوبه ماده 8 صورتجلسه مجمع عمومى و مصوبه 94/3/23 هيئت مديره به فروش رساند. متقاضيان مى توانند براى
 دريافت مدارك از تاريخ 94/8/15 به آدرس دفتر شركت تعاونى كارگشاى سازه بيرجند واقع در خيابان غفارى - انتهاى غفارى 14 دشت على

.آباد مراجعه و مدارك را حداكثر تا 94/8/22 به دفتر شركت تحويل نمايند
 پاكت الف: اصل ضمانت نامه بانكى معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاى استان يا واريز وجه نقد (اصل

(فيش بانكى) به حساب شماره 1-4628239-835-9401 به نام شركت كارگشا سازه بيرجند در بانك مهر اقتصاد (شعبه معلم
 ب: تكميل فرم تقاضاى شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادى در هر مترمربع با امضاى متقاضى- برندگان مزايده موظفند حداكثر به مدت
 يك هفته جهت تسويه حساب به حسابدارى شركت مراجعه و اصل فيش پرداختى را به حسابدارى شركت تحويل نمايند. عدم پرداخت بهاى
 زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقى شده و مورد مزايده به برنده دوم واگذار مى شود و در اين صورت سپرده توديعى به نفع شركت
 ضبط و متقاضى هيچگونه ادعايى نخواهد داشت. كليه هزينه هاى متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازى ، عوارض و ماليات متعلقه و

غيره كال بر عهده برنده مزايده مى باشد

مشخصات ملكى مورد نظر

قيمت پايه مساحتكاربرىرديف
هر مترمربع

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 

سپرده %5
آدرسوضعيت 

16683/568/000297/571/200مسكونى1
دو معبر 
(دوكله)

جمهورى 
30 و 32

شركت كارگشاى سازه بيرجند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 139460308001002128 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند
 رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم مرصع منجگانى فرزند سيدرضا به
 شماره شناسنامه 59 صادره از بيرجند در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 180 مترمربع قسمتى از پالك 773 فرعى از 247 اصلى
 واقع در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند خريدارى از محل مالكيت اميرعلم خزيمه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
 دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند
 از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
 اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/14      تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/30
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى تغييرات شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبت 1198 و شناسه ملى 10360029320
:به استناد صورتجلسه هيئت تصفيه/ مدير تصفيه مورخ 94/4/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- آقاى محمدرضا ناياب به شماره ملى 0651748461 به سمت رئيس هيئت تصفيه و آقاى محمد على اميرآبادى به
 شماره ملى 0651091284 به سمت نايب رئيس هيئت تصفيه و آقاى سعيد فروزنده با كد ملى 0650677188 به سمت منشى هيئت
 تصفيه براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 2-آقاى سعيد فروزنده با شماره ملى 0650677188 به سمت مدير تصفيه تعاونى براى مدت
 2 سال انتخاب گرديد. كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى از قبيل چك ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاى آقاى سعيد
 فروزنده (مدير تصفيه) و آقاى محمد رضا ناياب (رئيس هيئت تصفيه) و در غياب آقاى محمدرضا ناياب ، با امضاى آقاى محمد على امير
 آبادى (نايب رئيس هيئت تصفيه) و مهر تعاونى معتبر است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى سعيد فروزنده (مدير تصفيه) و مهر
 تعاونى معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مدير/ مديران/ هيئت تصفيه ، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده

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

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 7 شهرستان بيرجند
:پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير

 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و باغ پالك 763- اصلى بخش 7 بيرجند واقع در اراضى جنب
 درخت شاه توت پوزه جج مورد تقاضاى عبدالقدوس رحمتى  در روز 94/9/10 از ساعت 8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا
 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار
 مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع
 مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات
 مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20
 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست

.اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند
تاريخ انتشار: 94/8/14                       رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آگهى تغييرات شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبت 1198 و شناسه ملى 10360029320
:به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/4/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1-آقاى محمدرضا ناياب به شماره ملى 0651748461 ، آقاى سعيد فروزنده به شماره ملى 0650677188 و آقاى
 محمد على اميرآبادى به شماره ملى 0651091284 به عنوان اعضاى هيئت تصفيه براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. با ثبت اين
 مستند تصميمات انتخاب مدير/ مديران/ هيئت تصفيه انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم

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

آگهى تغييرات شركت سفال نيلوى شرق سهامى خاص
به شماره ثبت 2307 و شناسه ملى 10360040179

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/6/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد: سرمايه شركت از محل
 مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 5/000/000/000 ريال به مبلغ 25/200/000/000 ريال افزايش يافت و ماده 5 اساسنامه به
 اين شرح اصالح گرديد: سرمايه و سهام شركت: سرمايه شركت مبلغ 25/200/000/000 (بيست و پنج ميليارد و دويست ميليون)
 ريال منقسم به 25200 سهم با نام 1/000/000 ريالى مى باشد كه تماما پرداخت گرديده است. با ثبت اين مستند تصميمات
 افزايش سرمايه انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت

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

آگهى تغييرات شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبت 1198 و شناسه ملى 10360029320
:به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/4/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انحالل انتخاب شده توسط
متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

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

«ان ال پى هنر رسيدن به موفقيت است»

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
دوره مقدماتى برنامه ريزى عصبى و كالمى (ان ال پى)

توسط: استاد زينب سلگى
مدرس آكادمى بين المللى ان ال پى آلمان در ايران «با ارائه مدرك بين المللى»

شروع دوره: 16 آبان ماه
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پنجشنبه * 14 آبان 1394 * شماره 3361
با 3 همكارى  با  استان  مجلس  نمايندگان  سالم.  با 

نمايندگان استان هاى ديگر براى رفع مشكل 
سهامداران شركت پديده شانديز اقدام كنند 

و نتيجه را به مردم گزارش دهند.
915…307
سالم. يكى به داد مسكن مهر مولوى برسه. نه 

معابر را آسفالت ميكنن و نه آب فشار داره!
915…316

بازرگانى خواهش مى  بازرسى  اداره  از  سالم. 
كنم وضع فاضالب معلم 24 رو بررسى كنند 
امتياز  چون هنوز سيفون فاضالب نصب نشده پول 
از دو ماه قبل روى قبوض  و پول كارمزد فاضالب 

جديد آمده است! لطفًا پيگيرى كنيد.
937…384
هواشناسى  ايستگاه  تجهيز  عدم  باسالم. 
باعث شد  باران  به دستگاه سنجش  خوسف 
كه ميزان بارندگى شهر خوسف اعالم نشود. 
فوق  تجهيزات  نصب  درباره  هواشناسى  مديركل  از 

درخواست كمك شايسته داريم.
915…008

مسكن...  به  خواهشمندم  مسكن  اداره  از  سالم. 
سرى  جعفر  بن  موسى  پشت  الهيه  خيابان  در 
چه  در  واريزى  20ميليون  با  اعضا  كه  ببيند  و   بزند 
نيست  نظارتى  چرا  كنند!  مى  زندگى  ساختمانى 
كه شركت به تعهداتش عمل كند و جواب سر 

باال به اعضا ندهد؟
915…244
به  نسبت  است  خواهشمند  مسئوالن  از  باسالم. 

آسفالت وليعصر 18 مهرشهر اقدام نمايند. با تشكر
915…923
محترم ساعت 7 صبح  مسئوالن  توجه  قابل  سالم. 
روز يكشنبه به مدت 10 دقيقه باران باريد به لطف 
كشيد  مى  طول  باران  ربع  يك  فقط  اگر  خداوند 
آب  زير  چهكند  شهرك  مردم  هاى  خانه  نصف 
داشته  جانى  يا  مالى  خسارت  بايد  حتمًا  بود.  گل  و 
 باشد كه دهيارى يا بنياد مسكن به فكر بيفتند. اين 

بى توجهى ها را چه كسى جوابگوست؟
915…801
حاشيه  آسفالت  بابت  شهردارى  از   سالم 

بلوار صياد تشكر مى كنيم. از طرف ساكنين 
936…012
آقاى وزير كشور. لطفاً پيام من را بخوانيد و به ياد داشته 
باشيد مردم نهبندان هم دلى دارند. مسئوالن دولت 
شما به استان آمدند ولى نهبندان را فراموش كردند. اگر 
نماينده ما پيگير نيست بگين تا بدونيم. اگر مسئوالن 
استان نمى ذارن تشريف بيارين باز هم اعالم كنين. سفر 
اختصاصى به طبس باعث خوشحالى ما هم هست اما 
آيا جا نداشت نهبندان را كه معاون اول محترم قول سفر 

داد اما متأسفانه ... را هم مى ديديد. 
936 ... 203
بانك ها الزم نيست دست صنعت استان را بگيرند، 
استان  صنعت  و  استان  مردم  سر  از  دست 
و  استان  صنعت  به  رو  كمك  بزرگترين  بردارند، 

مردم استان كرده اند!
919…920

سالم. از شهردارى خوسف درخواست مى كنيم 
از همين االن به فكر استفاده از سيالب هاى

به  آن  هدايت  يا  مهار  و  رودخانه  در  جارى 
درياچه  اين  از  استفاده  با  و  باشند  گواب خوسف 

زيبا امكان جذب گردشگر و مسافر را فراهم كنند.
935...994
سالم. مسؤالن محترم يك فكرى براى ورودى 
به خيابان امام حسين مهرشهر بكنند چرا بايد 
باشد  دو بريدگى به فاصله يك ميالن وجود داشته 

ولى مسير ورودى خيابان اصلى مسدود باشد.
915..829

غفارى  ابوذر  چراخيابان  محترم  شهردار  باسالم. 
مهرشهر را آسفالت نمى كنيد كه موقع باران آمدن 
تمام خيابان هاى  تمام آب هاى جارى شده 
منتهى به خيابان امام حسين به جايى كه به 
كانال هدايت شوند وارد خيابان ابوذر غفارى 
مى شود و مشكالتى زيادى براى ساكنين به وجود 

مى آيد لطفًا پيگيرى كنيد.
936…450

واليت  رهروان  فراكسيون  عضو  از  خواستم  باسالم 
فاسدترن  از  قبل  دولت  كه  دارد  اعتقاد  كه  مجلس 
بوديد كجا  قبل  دولت  كنم  عرض  بوده  ها   دولت 

هر دولت، دولت قبلى را تخريب مى كند. نمى 
ريم و ببينيم اين دولت شما را كه فقط به فكر گرانى 
و  فقيران  فكر  به  كه  دولتى  تنها  است  پولداران  و 

كارگران بود، دولت قبل بود.
910…105
سالم آوا. چرا فكرى به حال ورودى خانه هاى 
بلوار شهيد ناصرى نمى كنيد. حدود دو هفته پيش 
آسفالت  پاشيدن. چرا  قير  و فقط كمى  رو  راه  بستن 
نميشه.ما مجبوريم كلى مسير خراب رو دور بزنيم و 
جلو بنديه ماشينمونو هر روز داغون كنيم. چرا يه كارى 

كه ميخوان انجام بدين بايد يكسال طول بكشه؟
915…368

وزير كشور عصر ديروز به بزرگترين شهرستان كشور در خراسان جنوبى «طبس» سفر كرد. عبدالرضا رحمانى فضلى ديروز از طريق فرودگاه طبس، وارد اين 
شهرستان شد و پس از آن در اولين برنامه كارى خود به زيارت آستان مقدس حسين بن موسى الكاظم (ع) رفت. وى همچنين ديشب بعد از نماز مغرب و عشاء 
در جمع مردم شهرستان طبس در محل آستان مقدس امامزاده اين شهرستان به ايراد سخنرانى پرداخت. رحمانى فضلى صبح امروز نيز در دومين روز سفر خود 

به طبس به ديدار خانواده معظم شهدا مى رود و سپس در ساعت 8:30 دقيقه در شوراى ادارى و توسعه و سرمايه گذارى استان شركت مى كند.

لوازم  و  مواد  انواع  مصرف  روزها  اين   - زاده  رحيم   *
و  گذشته  متعارف  حد  از  ما  استان  و  كشور  در  آرايشى 
به افراط رسيده است. اين در حالى است كه در بسيارى 
از كشورهاى توليد كننده اين لوازم آرايشى مصرف اين 
علم  و تحصيل  اشتغال  و  كار  و  رسيده  به حداقل  مواد 
براى كارهاى مهم  زمان  از كوچكترين  واداشته  را  آنها 
آرايشى،  لوازم  از  استفاده  كنند!  استفاده  ارزشمندترى  و 
آرايشى در كشور ما به  انواع كرم ها و مواد  بهداشتى و 
يكى از نشانه هاى تجدد و پرستيژ در ميان بانوان تبديل 
شده است. مدگرايى و توجه زنان و دختران و حتى برخى 
سرانه مصرف  افزايش  در  ظاهرى  زيبايى  به  پسران  از 

لوازم آرايشى در استان تأثير بسزايى داشته است. 

در استان ما به لحاظ وضع اقتصادى، كمتر كسى به 
دنبال برچسب بهداشتى بودن لوازم آرايشى است 

آرايشى، دخترى حدوداً  لوازم  فروشنده  با  در حين گفتگو 
22 ساله وارد فروشگاه مى شود، چهره آرايش شده اش 
نشان مى دهد مصرف كننده پر و پا قرص لوازم آرايشى 
و  پرسد  را مى  آرايشى  انواع كاالهاى  قيمت  مدام  است، 
نهايتاً  نوعى كرم پودر با ماركى ناشناخته و عجيب و قريب 
 كه به لحاظ قيمتى پايين تر از ساير نمونه هاست انتخاب 
مى كند. وى علت انتخاب اين مارك را ارزانى آن عنوان و 
مى گويد: در استان ما كمتر كسى به دنبال برچسب بهداشتى 
بودن لوازم آرايشى است و به لحاظ وضع اقتصادى بيشتر 
افراد به دنبال كاالهاى ارزان هستند به اعتقاد وى، مهم  
بهداشتى  يا  استاندارد  و  است  ارايشى  كارايى محصوالت 
بودن انها چندان اهميتى ندارد و هرچه قيمت  جنسى پايين 

تر باشد مشترى بيشترى  پيدا مى كند.

بازار فروش لوازم ارايشى كسادى ندارد

اظهار  با  بيرجند  در  آرايشى  لوازم  فروشندگان  از  يكى 
در  آرايشى  لوازم  فروش  گويد:  مى  شغلش  از  رضايت 
جمله  از  افراد،  افزون   روز  استقبال  به  توجه  با  بيرجند 
كارهايى است كه هيچ كسادى ندارد. وى ادامه مى دهد: 
حساسيت  جوانى  اقتضاى  به  جوانان  اينكه  به  توجه  با 
بر  دارند، عالوه  و چهره خود  و ظاهر  به شكل  خاصى 
آن وجود بيش از 30 هزار دانشجوى جوان نيز در اين 
شهر عاملى مهم در استفاده بيشتر از لوازم آرايشى است 
هر چند در دنياى امروز ديگر كاربرد وسايل آرايشى تنها 
مخصوص قشر و سن خاصى نيست و به واقع اكثريت 

افراد از اين لوازم استفاده مى نمايند.

زمانى خراسان جنوبى 
به تعصبات دينى و مذهبى مشهور  بود 

شهروند مسنى با اشاره به تغيير ساليق و الگوى رفتارى 
مردم استان مى گويد: با وجودى كه خراسان جنوبى به 
تعصبات دينى و مذهبى در كشور مشهور است اما به نظر 
مى رسد بعضى از جوانان امروز ديگر به باورهاى دينى 
خانواده ها پايدارى چندانى نداشته و دستخوش مدگرايى 
ادامه  وى  اند.  شده  نمايى  روشنفكر  اصطالح  به   و 
جنوبى  خراسان  محروم  استان  در  متأسفانه  دهد:  مى 
بسيارى از افراد و به خصوص مادران به عنوان  قطب 
فرهنگ خانواده ها به بهانه وضع بد اقتصادى كاالهاى 
فرهنگى چون كتاب، فيلم و تئاتر را از سبد خريد حذف 
كرده اند و به راحتى مبالغى را براى لوازم آرايشى و بيشتر 

ديده  شدن هزينه كرده و از اين كار راضى اند.

اكثر افراد به دنبال جنس ارزان اند و تعداد 
انگشت  شمارى به دنبال جنس اصل هستند 

آرايشى   لوازم  فروشندگان  از  ديگر  يكى  را شريفى  اين 
گفته و معتقد است: بسيارى از لوازم هاى آرايشى موجود 
وارد مى شوند  قاچاق  به طور  و  تقلبى هستند  در كشور 
خريدار  و  داشته  پايين ترى  قيمت هاى  آن  طبع  به  كه 
باعث  موضوع  اين  وى  گفته  به  دارند.  هم  بيشترى 
آرايش  لوازم  مالى  توانايى  به  باتوجه  افراد  كه  مى شود 
متناسب با وضع اقتصادى شان را پيدا كنند به گونه اى 
كه پايين بودن قيمت لوازم آرايشى تقلبى گاهى ولع افراد 
را به خريد هاى بيشتر همراه دارد. شريفى مى گويد: از 
يا  به دنبال جنس اصل  انگشت  شمارى  تعداد  آنجا كه 
اورجينال هستند و يا توان خريد آن را دارند، جنس هاى 
تقلبى بازار داغى و پررونقى دارند در حالى كه برخى از 

لوازم آرايشى تقلبى كه به دليل ارزانى و قيمت پايينشان 
روى  بر  را  ناپذيرى  جبران  عوارض  دارند  گرمى  بازار 

پوست باقى مى گذارند.

چتربازها ؟!  بهترين منبع تهيه 
كاالهاى بهداشتى و آرايشى استان

بازار بيرجند  يكى ديگر از فروشندگان لوازم آرايشى در 
چتربازها؟! را مهمترين منبع تهيه كاالهاى بهداشتى و 
آرايشى عنوان كرده و مى گويد: در استان و شهرستان ما 
با سيل جمعيت جوان، نياز بازار براى خريد لوازم آرايشى 
زياد است و ما هم بايد نيازشان را تأمين كنيم. به گفته 
وى وقتى بين جنسى كه چترباز مى آورد با كاالى ارائه 
كننده  تأمين  قانونى  به ظاهر  توسط شركت هاى  شده 
كاالى  آن  بايد  چرا  ندارد.  وجود  فرقى  آرايشى،  لوازم 
مشابه را از شركت ها گران تر بخريم در حالى كه براى 

مشترى جنس قاچاق و غير قاچاق فرقى نمى كند.

برخى فروشندگان، كاالى تقلبى را 
به جاى اصلى غالب مى كنند...!

رمضانى، جذابيت محصوالت خارجى را عاملى ديگر در 
 افزايش استفاده از كاالهاى قاچاق خارجى دانسته و مى گويد:
كاالهاى اصل و تقلبى در ظاهر با هم تفاوت اندكى  دارند  
و تنها مزيت كاالهاى آرايشى بهداشتى تقلبى قيمت پايين 
آنهاست و آنهايى كه متقلب و سودجو هستند نمونه تقلبى 
اجناس اصل را مى سازند و روانه بازار مى كنند و با قيمت 
نيز  فروشندگان  از  برخى  و  فروشند  مى  بازار  در   پايين 
بى توجه به سالمت افراد از ناآگاهى آنها سوء استفاده كرده 

و آن را به جاى اصل مى فروشند.

حراج لوازم آرايشى به قيمت دبى!؟

عده اى با سد معبر در پياده روها و يا راه اندازى مغازه هاى 
به قيمت  آرايشى  لوازم  تابلوى «حراج  كوچك و نصب 
دبى» توجه خانواده ها و به ويژه دختران جوان را به خود 
جلب مى كنند تا لوازم آرايشى ارزان قيمت و تقلبى را كه 
عوارض بسيار جبران ناپذيرى بر پوست ايجاد مى كنند 
را به فروش برسانند. يكى از خريداران اين قبيل كاالها 
از  آوا مى گويد: چندى پيش در دام يكى  نگار  به خبر 
همين افراد افتاده  و بعد از استفاده از يك نوع رنگ موى 
و هزينه  و وقت  مواجه شده  مو  ريزش شديد  با  قالبى 

زيادى را صرف جبران اشتباهم نمودم.

نا آگاهى و محدوديت اطالعات 
بر مصرف لوازم آرايشى تقلبى دامن مى زند

يك آرايشگر زنانه معتقد است: لوازم آرايشى با برندهاى 
معتبر هميشه قيمت  بااليى دارند و با توجه به تغييرات 
ارزى اين قيمت ها هر لحظه باال و باال تر مى رود. وى 
مواد  با  رابطه  در  جامعه  در  معموًال  كند:  مى  تصريح 
رسانى  اطالع  مواد  اين  مسموميت  و  آلودگى  و  غذايى 
آرايشى  اجناس  مورد  در  متأسفانه  اما  دارد  وجود  خوبى 
توان  مى  حتى  و  است  محدود  رسانى  اطالع  تقلبى 
به  كه  عاملى  ندارد. سمويى مهمترين  اصًالوجود  گفت 

اين مشكل دامن مى زند را ناآگاهى مردم و محدوديت 
اطالعات آنان از لوازم آرايشى تقلبى دانسته و مى گويد:  
متأسفانه فرهنگ مصرف درست در استان ما جا نيفتاده 
و استفاده كنندگان از استاندارد كاالى آرايشى بهداشتى 
اطالع ندارند و اين از آنجا نشأت مى گيرد كه كاالهاى 

آرايشى بهداشتى اصل و مارك دار واقعًا گران هستند.
اين آرايشگر با اشاره به استفاده و استقبال بيشتر بانوان 
كيفيت  نبود  متأسفانه  گويد:  مى  خارجى  هاى  رنگ  از 
حدى  تا  ايرانى  آرايشى  محصوالت  برخى  در  رقابتى 
است كه بسيارى از متقاضيان حاضرند از هر ماركى به 
اين در حالى است كه  نمايند  استفاده  ايرانى  جز مارك 
برخى از رنگ هاى ساخت ايران از قابليت هاى بيشتر و 

عوارض شيميايى كمترى برخوردارند. 

روابط، ضوابط را زير سؤال برده اند

 حسن كه از خريداران عمده كاالهاى آرايشى است مى گويد:
بسيارى اوقات ضوابط دستخوش تغييرات در روابط شده 
و برخى مأموران حتى با نظاره وجود كاالهاى قاچاق دم 
نمى زنند...! به اعتقاد وى برخى ها به  دليل بى اطالعى از 
را  آنها  نوع محصوالت، مصرف  اين  از  استفاده  عوارض 

ادامه مى دهند و مشكل جايى حادتر مى شود كه كاالهاى 
و  ارايه شده  شبيه كاالهاى اصلى  تقلبى عيناً  و  خارجى 
به گفته وى مسئوالن  آنها كار سختى است.  تشخيص 
بهداشت استان بايد با نظارت بهتر و بازرسى و سركشى 
از فروشگاه هاى  كاالهاى آرايشى احتمال اين خطرات را 

براى همشهريان و هم استانى ها به حدا قل برسانند.

تقاضاى وسايل آرايشى ارزان
افزايش قاچاق را دامن مى زند

مختلف  مراكز  ايجاد  شاهد  روز  هر  اينكه  به  توجه  با 
عرضه لوازم بهداشتى و آرايشى هستيم كنترل و نظارت 
موضوعاتى  از  يكى  و  مى شود  سخت تر  بخش  اين  در 
كه به قاچاق محصوالت بهداشتى و آرايشى دامن زده 
لوازم بهداشتى و  نياز مشتريان است. صفرى، فروشنده 
آرايشى در توضيح اين مطلب مى گويد: وقتى مشتريان 
هستند  ارزان  بهداشتى  و  آرايشى  وسايل  خواهان 

ناخودآگاه مقوله قاچاق نيز پررنگ مى شود.
وى جلوگيرى از عرضه محصول قاچاق را به جز مقابله با 
عرضه آن، در فرهنگسازى بين مردم به منظور نخريدن 
تا  داريم  فرهنگسازى  به  نياز  گويد:  مى  و  دانسته  آن 
را  استاندارد  محصوالت  خود  درست  تشخيص  با  افراد 
خريدارى كنند. اين فروشنده با بيان اينكه متأسفانه افراد 
به ويژه دختران جوان، به خاطر ديدگاه غلط خود مبنى 
بر عرضه زيبايى، از هر گونه لوازم آرايشى بدون توجه 
به استاندارد بودن آن، استفاده مى كنند كه اين موضوع 

بسيار خطرناك است.

كاالهاى بومى از اطمينان باالترى نسبت به نحوه 
توليد و مواد به كار رفته در ساخت برخوردارند

يك متخصص بيمارى هاى پوستى كه در مراجعه بيماران، 
 آنها را به استفاده از كاالهاى ايرانى با استاندارد تشويق 
توليد  آرايشى  محصوالت  اينكه  يادآورى  با  كند،  مى 

داراى  شده،  توليد  بهداشت  وزارت  نظارت  با  داخلى، 
پروانه و تاريخ انقضاى مشخصى هستند. 

وى مى گويد: بيشتر زنانى كه به صورت منظم براى بهبود 
پوستشان، مراجعه مى كنند ترجيح مى دهند پول  وضع 
بيشترى براى خريد محصوالت خارجى بپردازند و به نظر 
مى رسد آنها بيشتر از محصوالت ايرانى، به محصوالت 
خارجى اعتماد دارند. به اعتقاد اين متخصص بيمارى هاى 
پوستى عده اى از افراد، استفاده از لوازم آريشى خارجى را 
نوعى فرهنگ مدرن تلقى كرده و گاه بى توجه به كيفيت 
محصول حاضرند حتى مبالغ زيادى در ازاى كاالهاى تقلبى 
بپردازند اين در حالى است كه كاالهاى توليد شده در داخل 
از اطمينان بسيار باالترى نسبت به نحوه توليد و مواد به كار 

رفته در ساخت محصول آرايشى برخوردارند.

لوازم آرايشى تقلبى، ميزان شيوع 
سرطان هاى پوستى را افزايش مى دهند

هايى  سرطان  اينكه  به  اشاره  با  پوست  متخصص  اين 
تبعات  گفت:  است،  گسترش  حال  در  جهان  در  پوستى 
لوازم آرايشى بهداشتى قاچاق از يك خارش ساده پوست 
شروع شود و به سرطان پوست منتهى شود. وى خطرات 

ايمنى  نبستن كمربند  به  را  تقلبى  آرايشى  لوازم  مصرف 
خودرو تشبيه كرد و يادآور مى شود:  انسانى كه كمربند 
نبندد هر لحظه در خطر است درست مانند فردى كه از 
لوازم آرايشى تقلبى استفاده مى كند و احتماًال در آينده اى

 

نه چندان دور آسيب هاى استفاده از لوازم آرايشى تقلبى 
را خواهد ديد. به اعتقاد وى، استفاده از لوازم آرايش غير 
بهداشتى براى پوست صورت و لب ها بسيار مضر است و مى 
 تواند باعث ايجاد حساسيت هاى شديد و حتى بيمارى هاى

اين خصوص  در  دهد: عالئم  مى  ادامه  او  شود.  عفونى 
به مختلف،  هاى  بدن  گفت:  توان  مى  و   مختلفند 

گونه هاى مختلف در اين خصوص واكنش نشان مى دهند 
اما عالئمى كه در حساسيت به مواد آرايشى و احساس 
سوزش و سوزن سوزن شدن در محلى كه ماده آرايش 
استفاده شده، شايع ترين شكايات مصرف كنندگان است. 
اين پزشك تأكيد مى كند: عالئم استفاده از اين لوازم غير 
مجاز زياد است اما ساير عالئم شايع عبارتند از قرمزى، 
تورم، خارش و تاول هاى آب دار و عوارض جانبى ديگرى 
كه مى توانند در اثر استفاده از لوازم آرايشى روى دهد نيز 
شامل كهير، عفونت پوست، عفونت ريشه مو، تغيير رنگ 

پوست، آكنه وتغيير رنگ و صدمه به ناخن و مو است.

برچسب اصالت سالمت يا پلمب كاال !

و  بهداشتى  آرايشى،  لوازم  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
تجهيزات پزشكى بيرجند با تأكيد بر توجه به سالمت كاال 
آرايشى  لوازم  تشخيص  در  گزينه  تنها  و  بهترين  درباره، 
كاالى  براى  سالمت  اصالت  برچسب  داشتن  را  قاچاق 
خارجى عنوان كرده و مى گويد: اين برچسب سبز رنگ 
با نشان سيب سبز مشخصه سازمان غذا و داروى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى تأيد سالمت كاال 
 است. كميلى با اشاره به اينكه، متأسفانه بيشتر مشترى ها

با اين برچسب آشنايى ندارند مى گويد: اين نا آگاهى به 
كاال  پلمب  عنوان  به  را  آن  برخى  حتى  كه  است   حدى 
مى شناسند. وى افزايش 600 درصدى قاچاق لوازم آرايشى 

در 5 ماه ابتداى امسال در استان را تكذيب و مى گويد: رشد 
600 درصدى يعنى يك ششم اجناس فروشگاه ها قاچاق 
است در حالى كه بيش از 90 درصد لوازم آرايشى موجود در 
فروشگاه هاى معتبر لوازم آرايشى كه پروانه كسب هم دارد، 
داراى برچسب اصالت سالمت يا همان شناسه مورد تأييد 
كاال است و در بازرسى هاى ميدانى اين موضوع ثابت شده 
است. به گفته كميلى اين كاالها از مبادى قانونى كه همان 
گمركات مجاز است وارد استان مى شود و از سال گذشته 
كه داشتن اصالت سالمت كاال اجبارى و از امسال به طور 
كامل اجرايى شده است اعضاى تحت پوشش اتحاديه از 
خريد كاالى قاچاق خوددارى مى كنند.وى با بيان اينكه 
در حال حاضر فقط تعداد محدودى از فروشگاه هاى لوازم 
آرايشى، كاالى قاچاق عرضه مى كنند درباره نحوه برخورد 
قانونى با متخلفان مى گويد: گشت هاى مشترك در صورت 
مشاهده موارد تخلف بعد از اخطار به واحد صنفى متخلف 
نسبت به جمع آورى اجناس قاچاق و در مراحل بعد پلمب آن 
اقدام مى كنند.وى مى افزايد: از ابتداى امسال تاكنون تخلف 
چندانى در اين زمينه مشاهده نشده و در مواردى بعد از تذكر 

به فروشنده، اجناس قاچاق جمع آورى شده است.

افرايش 6 برابرى كشفيات كاالهاى آرايشى قاچاق 
در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل 

دبير كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز نيز معتقداست:  به طور عمده قاچاق 
كاالهاى آرايشى و بهداشتى توسط رهگذران، مسافران 
هايى اتوبوس  رانندگان  و  مالكان  چتربازان،  ويژه  به   و 
بيرجند  نهبندان–  مسير  و  بلوچستان  و  سيستان  از  كه 
قصد عزيمت به مشهد را دارند و يا از مبدأ بندر عباس- 
خراسان  طرف  به  (فردوس)  جنوبى  خراسان  كرمان- 
رضوى (مشهد مقدس) تردد مى كنند، انجام مى شود. 
 حسنى مقدم با بيان اينكه بيشترين كشفيات در ايستگاه هاى

آباد  سهل  حسينى  شهيد  بيرجند،  آباد  على  بازرسى 
نهبندان، قاينات و ديهوك طبس بوده است، مى گويد: 
ميزان كشفيات لوازم آرايشى و بهداشتى در 5 ماه سال 
گذشته 8 هزار و 698 قلم بود كه اين تعداد در مقايسه با 
مدت مشابه امسال كه 57 هزار و 69 قلم است افزايش 

656 درصدى يعنى 6 برابرى دارد. 
وى از جمله داليل قاچاق كاالهاى آرايشى بهداشتى در 
پايين  استان،  داخل  در  تقاضا  وجود  به  جنوبى  خراسان 
بودن قيمت كاالهاى خارجى نسبت به كاالهاى داخلى 
بدون توجه به كيفيت، ضعف صنعت و توليد داخلى، نبود 
نبودن  مجهز  كاال،  قاچاق  بودن  پايدار، سودآور  اشتغال 
ايستگاه هاى بازرسى به امكانات و تجهيزات پيشرفته و 
الكترونيكى، وجود تبليغات گسترده درسايت ها و فضاى 

مجازى براى كاالهاى خارجى اشاره مى كند. 
الگوى  در  اختالل  را  كاالها  اين  قاچاق  پيامدهاى  وى 
داخلى،  بازار  رقابت هاى  در  تنش  ايجاد  جامعه،  مصرف 
ناسازگار  الگوهاى  اشاعه  شغلى،  فرصت هاى  كاهش 
فرهنگى، تضعيف فرهنگ كار و ايجاد معضالت امنيتى 
مى داند و مى گويد در برخورد با عوامل كاالهاى قاچاق 

جايى براى اغماض نيست. 

نظارت دانشگاه علوم پزشكى 
بر قاچاق كاالهاى بهداشتى 

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند هم به 
قاچاق  با  مقابله  براى  معاونت  اين  فعاليت هاى  تشريح 
 94 اول  ماه  در6  دارويى  و  بهداشتى  آرايشى،   اقالم 
مى پردازد و انجام 93 مورد بازرسى از واحدهاى مربوط 

را از آن جمله برمى شمرد. 
مدت  اين  در  را  كشفيات  آمار  ناصرى»  «كبرى  دكتر 
يك هزار و 727 مورد اعالم و برگزارى 25 مورد گشت 
مشترك، 26 بازديد كارشناسى و 248 فقره نمونه بردارى از 
 محموله هاى قاچاق گمرك بيرجند را از ديگر فعاليت هاى
 انجام شده در اين مدت برمى شمرد. به گفته وى برنامه ريزى

در  زنانه  هاى  آرايشگاه  از  بازرسى  و  كنترل  منظور  به 
با  بيشتر  تعامل هرچه  قالب گشت مشترك و همچنين 
آموزش و پرورش به منظور فرهنگ سازى در مدارس، 
چاپ و توزيع بروشور و بنر، اطالع رسانى درباره مضرات 
آن،  با  مرتبط  قوانين  و  ها  مجازات  و  قاچاق  كاالهاى 
اطالع  براى  استان  سيماى  و  صدا  ظرفيت  از  استفاده 
هاى  كارگاه  در  شركت  و  سازى  فرهنگ  و  رسانى 
اقدامات  ديگر  از  اصناف  از سوى  شده  برگزار  آموزشى 

براى مقابله با قاچاق لوازم آرايشى در استان است.

بازارى كه در استان كسادى ندارد
وقتى مشتريان خواهان وسايل آرايشى و بهداشتى ارزان هستند ناخودآگاه مقوله قاچاق در خراسان جنوبى پررنگ مى شود
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چند هفته اى است تلگرام پس از راه اندازى قابليت كانالها نقل محافل شده است .اما  با راه اندازى كانال هاى غير اخالقى مشكالتى 
براى اين پيام رسان به وجود آمده است و مسئولين ايرانى حتى احتمال فيلتر تلگرام را مطرح كرده اند. پس از هشدار هاى مسئولين 
ايرانى در نهايت تلگرام كوتاه آمد و كانال هاى غير اخالقى را براى ايرانى ها مسدود كرد.

تلگرام كانال هاى غير اخالقى را مسدود كرد مقاله

4

اما  ايميل هاى ساده  بسيارى از حمالت سايبرى بوسيله 
مخرب شكل مى گيرند. ايميل يك ابزار مفيد براى ارتباط 
است زيرا بوسيله آن مى توان هر چيزى را به هر كسى 
باشد و  نيز  تواند خطرساز  اين مزيت مى  اما  ارسال كرد؛ 
ريسك امنيتى بااليى را موجب شود. براى مثال، در عمل 
فيشينگ، ايميل هاى به ظاهر بى ضررى به قربانيان ارسال 
شده و آن ها را به وب سايت هايى تقلبى جهت آپديت 
كردن اطالعات شخصى شان فرا مى خوانند. اين اطالعات 
اخذ شده سپس بر ضد قربانيان استفاده شده و مى تواند كاله 

بردارى هاى گسترده اى را رقم بزنند.

1. به ايميل ها مشكوك باشيد

توسط  خوردن  فريب  از  جلوگيرى  براى  راه   بهترين 
ايميل هاى ساختگى آن است كه چك كنيد آيا فرستنده 
آدرس  ابتدا  خير.  يا  كنيد  مى  فكر  شما  كه  است  همانى 
ايميل وى را چك كرده و با اطالعات قبلى خود چك كنيد 
 تا از صحت آن مطمئن شويد. براى محكم كارى بيشتر

مى توانيد آدرس IP ارسال كننده را نيز بررسى نماييد. بدين 
منظور، با كليك بر روى گزينه Show Original در 
جيميل، مى توانيد اطالعات پايه اى ايميل از جمله آدرس 
IP فرد ارسال كننده را مشاهده كرده و با گوگل كردن 
 (سرچ كردن) اين آدرس IP، سرچشمه ايميل ارسال شده 

و اطالعاتى راجع به مكان ارسال آن را بدست آوريد.

2. مكان پيوندها را چك كنيد

پيام هاى ناشناخته، حاوى پيوندهايى (لينك هايى) به وب 
سايت هاى ناشناخته هستند. گشت و گذار به يك وب سايت 
ناشناخته مى تواند عواقب ناخواسته اى در پى داشته باشد. 
مثال ممكن است وب سايتى، به حالت تقليدى، شكل يك 

پايگاه اينترنتى معتبر و مورد اعتماد شما را بازسازى كرده 
و از اين طريق اقدام به كاله بردارى فيشينگ و دزديدن 
اطالعات نمايد يا بدافزارهاى مخربى را به رايانه شما منتقل 
كند. اگر بار ديگر اغوا شديد كه بر روى يكى از اين پيوندها 
كليك كنيد، بهتر است دقيقا بررسى كنيد كه با اين كار به 

كجا منتقل خواهيد شد. 

 3. هيچ وقت پيوست ها را باز نكنيد (بجز وقتى 
كه واقعا به آن مطمئن هستيد)

ها  پيوست  نكردن  باز  دقيق،  و  مناسب  قانون  يك 
(attachments) بجز وقتى است كه 120 درصد به آن 
و فرد فرستنده اش مطمئنيد! هكرها خيلى راحت مى توانند 
كدهاى بدافزارى را بوسيله باز شدن پيوست هاى ويروسى 

به رايانه تان نفوذ دهند.

4. استفاده از احراز هويت دو مرحله اى

وقتى بزرگترين كمپانى ها هك مى شوند، امكان اينكه رايانه 
شخصى شما هك شود خيلى محتمل و آسان به نظر مى 
رسد. در احراز هويت دو مرحله اى، از كاربر خواسته مى شود 
ابتدا رمز عبور را وارد كرده و سپس عمل ديگرى را جهت 
احراز هويت اش انجام دهد. براى مثال كدى را كه به شماره 

تلفن همراه اش پيامك مى شود، وارد نمايد. به اين صورت، 
براى هكرها بسيار سخت و در مواردى غير ممكن مى شود 
كه بتوانند يك ايميل يا حساب كاربرى كه از اين امكان 
استفاده مى كند را هك كنند. پس همين االن سيستم احراز 
هويت دو مرحله را در ايميل و ساير حساب هاى كاربرى 

خود كه اين امكان را دارند، فعال نماييد.

5. استفاده از رمزهاى عبور پيشرفته

اين توصيه، بسيار بديهى است اما به آن توجه الزم نمى شود. 
يك رمز عبور قوى، شامل اعداد بزرگ و كوچك انگليسى، 
اعداد، نمادها و نقطه گذارى هاى متعدد است. هيچگاه رمز 

عبورى انتخاب نكنيد كه به اطالعات شخصى شما چون 
نام، نام خانوادگى، تاريخ توليد يا نام همسر و فرزندان تان 
برگردد. بعالوه، هيچگاه رمزهاى عبورتان را در فايلى بر 
روى رايانه خود ذخيره نكنيد و سعى نماييد براى اكانت هاى 

مختلف خود از رمزهاى عبور جداگانه استفاده كنيد.

 6. استفاده با احتياط از فضاهاى مجازى

اينجا يك قاعده سرانگشتى مناسب داريم: «اگر نمى خواهيد 
مردم به اطالعات تان دسترسى پيدا كنند، آن ها را منتشر 
نكنيد.» به عبارت ديگر، هر چيزى كه آنالين شود، قابليت 
انتشار عمومى آنالين را نيز خواهد داشت. يكى از راه هاى 
ناامن  ابرى  از طريق فضاهاى  تواند  انتشار اطالعات مى 
(حافظه هاى آنالين) باشد. اينكه صاحب يك فضاى ابرى 
ادعا مى كند بسيار امن است و راهى جهت نفوذ به آن وجود 
ندارد، مهم نيست؛ مهم اين است كه به ذهن بسپاريد نبايد 

به ديگران اجازه دهيد حريم خصوصى تان را تماشا كنند.

7. عدم اشتراك گذارى اطالعات شخصى بر 
روى شبكه واى فاى عمومى

آيا به اين فكر مى كنيد كه وقتى در يك كافه نشسته ايد 
و به واى فاى آن متصليد، با حساب بانكدارى الكترونيك 
خود يك بليط هواپيما بخريد؟ در اين صورت، بايد نسبت به 
اين تلقى خود تجديد نظر كنيد چون به امنيت اين ارتباط 
اعتمادى نيست. راهى براى رهايى يافتن از اين حمالت 
وجود ندارد، بهتر است از قوه عاقله و احتياط خود استفاده 
بى سيم  اينگونه شبكه هاى  از  استفاده  مورد  در  و  كرده 
اينترنتى مراقبت جدى كنيد. براى مثال، چك كردن ايميل 
يا خريدهاى اينترنتى خود را به زمانى ديگر كه از شبكه امن 

خانگى استفاده مى كنيد، موكول نماييد.

مناسبت ها

14آبان روز فرهنگ عمومى

امروز 14 ابان ماه بر مبناى تقويم روز فرهنگ عمومى 
نامگذارى شده است. 

خاص  روز  يك  نامگذارى  دانيم  مى  كه  همانطور 
براى يك مناسبت نشان از اهميت آن موضوع داشته 
و به گونه اى توجيه كننده سياست هاى كالن يك 
نظام محسوب مى شود و يك نظام در صدد است با 
از  خاصى  روزهاى  در  ها  مناسبت  اين  نمايى  بزرگ 
 سال به گونه اى آن را براى افراد جامعه مطرح و بارز

جلوه دهد. 

شايد ساده ترين تعريف از عبارت فرهنگ عمومى چيزى 
در حد اشنايى نسبتا مختصر كليه شهروندان يك جامعه 
نسبت به حقوق اجتماعى و فرهنگى و البته التزام به 
رعايت آن از سوى افراد است تا بواسطه آن بتوان يك 
جامعه اى با سطح متوسطى از آگاهى و رفاه فراهم 
 آورد. بي شك فرهنگ عمومي يك جامعه يكي از اولين
بخش هاي يك جامعه است كه در برابر وقايعي كه 
آن جامعه را به سعادت يا سقوط سوق مي دهد  نقش 
كليدي و بنيادين بر عهده دارد و شايد يكي از اولين 
ملزومات يك جامعه بانشاط و امن  نهادينه كردن اين 
رفتارها و هنجارها در قالب يك فرهنگ سازي عمومي 

و همه جانبه است.
از جمله بارز ترين نمودهاي فرهنگ عمومي در يك 
آن  افراد  آستانه تحمل  بردن  باال  بدون شك  جامعه 
است.جامعه اي با مردم عصبي و كم طاقت و تحمل 
بستر ساز بسياري از ناهنجاري ها و مشكالت اجتماعي 
است كه در دراز مدت به صورت يك معضل و مشكل 

اساسي و بنيادين رخ مي نمايد.
تحمل  آستانه  با  اي  جامعه  مختصات  مهمترين  از   
پايين زير پا گذاشتن حقوق اجتماعي ساير افراد جامعه 
است. اين موضوع در ريزبينانه ترين حالت ان در صف 
نانوايي و در برجسته ترين حالت ان كه در رانندگي و 

مخاطرات پيش روي آن است قابل ارزيابي است.

عاليم و نشانه هاى استرس شغلى

عاليم استرس شغلى در افراد مختلف، متفاوت بوده و 
به عوامل بى شمارى از قبيل:  موقعيت و شرايط كارى 
مختلف، مدت زمان قرار گرفتن در معرض استرس، و 

ميزان استرس وارد شده به فرد، بستگى دارد.
 اما نمونه هاى بارز عاليم استرس شغلى عبارتند از:  بى 
خوابى، حواس پرتى،   اضطراب و تنش، غيبت از كار، 
افسردگى،  خستگى،  نااميدى و عصبانيت در حد افراطى،   
مشكالت خانوادگى، و ايجاد بيماريهاى جسمى از قبيل:  
بيمارى هاى قلبى، ميگرن، سردرد،    سوء هاضمه،ديسك 
كمر،  پيامدهاى استرس شغلى.  استرس داراى پيامدهايى 
نيز مى باشد. اگر فشار عصبى مثبت باشد ممكن است 
نتيجه آن، فعاليت، جديت و انگيزش بيشتر باشد اما آن 
چه بيشتر مورد توجه است پيامدهاى منفى استرس مى 
باشد كه اين پيامدها ممكن است فردى باشند و بر فرد 
تأثير بگذارد. هر چند ممكن است سازمان نيز به طور 
مستقيم و غيرمستقيم از اين پيامد متأثر شود. پيامدهاى 
فردى استرس را مى توان در گروه هاى زير قرار داد: 1- 
پيامدهاى رفتارى (مصرف دخانيات، آفرينى) 2-پيامدهاى 
روانى (افسردگى، پرخوابى، بى خوابى، مشكالت خانوادگى 
و...) فشار كارى باعث فرسودگى روانى مى شود، حالتى كه 
با خستگى روحى و نگرش هاى منفى و بدبينانه نسبت 
به خود و ديگران همراه مى باشد. فرسودگى روانى منجر 
به افسردگى مى شود و انواع بيمارى هاى قلبى و سكته، 
اختالالت غذايى و گوارشى، ديابت و انواع سرطان را به 
دنبال خواهد داشت. افسردگى مزمن نيز ايمنى شما را 
در مقابل بيمارى هاى ديگر كاهش داده و حتى مى تواند 

موجب مرگ زودرس شود. 
3- پيامدهاى جسمى(حمله قلبى، سردرد، كمردرد، زخم 

معده، ناراحتى هاى پوستى)
جمله:  از  سازمانى  پيامدهاى  داراى  استرس  همچنين 
كاهش عملكرد مناسب، افزايش تعداد غيبت ها، موارد 
سازمانى  تعهد  كاهش  شغلى،  رضايت  كاهش  استعفا، 
و... مى باشد.در كنار ضررهاى حاصل از استرس كارى 
برروى احساسات، طوالنى شدن اين نوع استرس مى تواند 

بر سالمتى جسمانى شما نيز تأثير بگذارد.
واكنش بدن مشغوليت ذهنى مداوم با مسائل شغلى غالبًا 
منجر به تغذيه نامناسب و نامرتب و عدم ورزش كافى 
مى شود كه نهايتاً مشكالتى چون اضافه وزن، فشارخون 
باال و افزايش مقدار كلسترول را به همراه خواهد داشت. 
كارى  محيط  كم،  پاداشهاى  مثل  شغلى  تنش هاى 
موجب  مى تواند  طوالنى  كارى  ساعات  و  غيردوستانه 
بيمارى قلبى شود (مثل حمالت قلبى). اين مسئله، به 
ويژه براى كسانى كه كارهاى پورسانتى انجام مى دهند 
بيشتر صدق مى كند. مطالعات نشان مى دهد، از آنجايى 
كه اين افراد كنترل كمى بر محيط هاى كارى خود دارند، 
ثابت  قراردادى  شغل هاى  داراى  كه  افرادى  از  بيشتر 

مى باشند مبتال به بيمارى قلبى مى شوند. 
سن نيز به عنوان عاملى جهت استرس كارى محسوب 
مى شود. مطالعات مبنى بر اين است كه كاركنان شاغل 
پراسترس، زودتر پير مى شوند و فشار خون آن ها نسبت به 

سطوح نرمال، باالتر است. 
بهروز كاظمى روانشناس بالينى

هفت روش براى جلوگيرى از هك شدن

با ابزار جديدى كه گوگل به تازگى ارائه 
كرده است، مى توانيد با پاسخ گفتن به 
هايتان  فعاليت  درباره  سؤال  سه  حداقل 
گوگل  پيشنهاد  هوشمند،  گوشى  با 
مناسب  اندرويدى  گوشى  مورد  در  را 
 Which دريافت كنيد.اين سرويس كه

با  دارد،  نام  گوشى)  (كدام   Phone
ميان  از  موضوع  سه  حداقل  از  پرسش 
نظرتان  مورد  هاى  مشخصه  مهم ترين 
هاى  زمينه  در  هوشمند  گوشى  يك  از 
عكاسى، گوش گردن به موسيقى، فعاليت 
هاى شغلى، شبكه هاى اجتماعى، بازى، 

گذار، سالمت،  و  گشت  ويديو،  مشاهده 
پيام دادن، تماس، وبگردى و ظاهر آن و 
ميزان استفاده يا اهميت هر يك از اين 
موارد شروع مى شود و پس از آن اپراتور 
مورد استفاده را مى پرسد كه با انتخاب 
گزينه Later مى توانيد از آن بگذريد و 

گوشى هاى پيشنهادى گوگل را مشاهده 
گوشى  سه  پيشنهادها  صفحه  در  كنيد. 
زير  در  كه  اند  شده  معرفى  تر  مناسب 
هر يك، مشخصات آن گوشى نيز نوشته 
شده است و مى توانيد با دو گوشى ديگر 

مقايسه كنيد.

گوگل گوشى مناسب شما را پيشنهاد مى كند

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»

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد دنياى فرشتـه ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
تنها راه مقابله با تهديدها اين است كه وضعيت داخلى به گونه اى ساماندهى شود كه دشمن از پيروزى خود مطمئن نباشد

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجند و زمينه را براى ماجراجويى فراهم نبيند.

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم
جنب بيمه البرز   ن

را
 اي

ه
يم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
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 10

ى
ون

گ
ر
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت هاى مسقف چادردار و پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

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

32440622 - 09155625828

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

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

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864
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

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

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

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

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

نسرين كارى

پنجشنبه * 14 آبان  1394 * شماره 3361 

خراش عشق مادر

يک روز گرم تابستان، پسر کوچکي با عجله لباسهايش را 
در آورد و خنده کنان داخل درياچه شيرجه رفت.

مادرش از پنجره نگاهش مي کرد و از شادي کودکش 
لذت مي برد. مادر ناگهان تمساحي را ديد که به سوي 
به سمت درياچه  مادر وحشتزده  پسرش شنا مي کرد. 
دويد و با فريادش پسرش را صدا زد. پسرش سرش را 
برگرداند ولي ديگر دير شده بود.تمساح با يک چرخش 
پاهاي کودک را گرفت تا زير آب بکشد، مادر از راه رسيد 
و از روي اسکله بازوي پسرش را گرفت. تمساح پسر را با 
قدرت مي کشيد ولي عشق مادر آنقدر زياد بود که نمي 
گذاشت پسر در کام تمساح رها شود.کشاورزي که در 
حال عبور از آن حوالي بود ، صداي فرياد مادر را شنيد، 
به طرف آنها دويد و با چنگک محکم بر سر تمساح زد 
و او را فراري داد. پسر را سريع به بيمارستان رساندند. 
با پاهايش  کند.  پيدا  بهبودي  پسر  تا  گذشت  ماه   دو 
روي  و  بود  شده  سوراخ  سوراخ  تمساح  هاي  آرواره 
بود. مانده  مادرش  ناخنهاي  زخم  جاي  بازوهايش 
خبرنگاري که با کودک مصاحبه مي کرد از او خواست 
تا جاي زخمهايش را به او نشان دهد. پسر شلوارش را 
کنار زد و با ناراحتي زخمها را نشان داد ،سپس با غرور 
بازوهايش را نشان داد و گفت،اين زخمها را دوست دارم، 

اينها خراشهاي عشق مادرم هستند.

به خودتان قول بدهيد، 
هيچوقت به اميد تغيير دادن

 كسى با او وارد زندگى مشترك نشويد .

نبردهاى زندگى هميشه به نفع قويترين ها
 پايان نمى پذيرد بلكه دير يا زود برد

 با آن كسى است كه بردن را باور دارد

گاه الزم است که انسان ديدگان 
خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينائى زدن

 نيز نوعي خوشبختي است.

هركه دل به دنيا بندد ، به سه خصلت دل بسته 
است: اندوهى كه پايان ندارد، آرزويى كه بدست 

نيايد اميدى كه به آن نرسد

فرض کنيم براي يک محصول ايده اي در سر داريد؛ 
ايده اي که قرار است قلب و ذهن و به طور قطع جيب 

مصرف کنندگان را به تسخير خود در بياورد.
شايد هم به فکر ارائه ي خدماتي هستيد که هيچ کس 

ديگر ارائه نمي دهد و به شدت به آن نياز است.
سعي  نکنيد،  ترديد  شماست.  براي  خوبي  فرصت  اين 
کنيد نگاهتان به پشت سرتان نباشد و خود را درست 

وسط ايده اي که داريد قرار دهيد.
بايد  اول  بزنيد،  جدي  کار  به  دست  آنکه  از  پيش  اما 
مشخص کنيد آيا محصول يا خدماتي که در سر داريد 
بازاري دارد يا نه. عالوه بر اين، الزم است دقيقًا بدانيد 
چه کارهايي براي ورود درست به اين بازار بايد انجام 
دهيد. به بيان ساده، بايد از بازار مورد نظر خود تحقيقاتي 

به عمل بياوريد.
بسياري از صاحبان کسب و کارها، فقط به اين دليل که 
نمي خواهند بازخورد منفي بگيرند از اين قدم حياتي در 
پروسه ي توسعه ي محصول خود صرف نظر مي کنند. 
آنها مطمئن اند محصول يا خدماتشان همانگونه که در 
ذهن دارند کامل است و دوست ندارند ايده ي خود را 
دستکاري کنند.بخش ديگري از کارآفرينان نيز از ترس 
گذرند.  آن مي  خير  از  بازار،  تحقيقات  بودن  هزينه  پر 
با وجود تمام هزينه هايي که يک  آنان،  به عقيده ي 
استارتاپ در بر دارد، نمي توان به راحتي براي تحليل 

مد  کرد؛ محصول  هزينه  است  قبل مشخص  از  آنچه 
نظر ما در هر صورت برنده است.

به عنوان يک قانون کلي، تحقيقات بازار بايد در مورد 
سه حوزه ي حياتي به شما اطالعات بدهد:

۱- صنعت مورد نظر
در تحقيقات خود از صنعتي که مد نظر داريد، به دنبال 
تازه ترين روندها باشيد. آمار و رشد واقعي آن صنعت را 
مقايسه کنيد. کدام حوزه هاي صنعت مورد نظر در حال 
گسترش و کدام در حال افول هستند؟ آيا اين صنعت 

مشتريان جديدي دارد؟
چه پيشرفت هاي فناورانه اي اين صنعت را تحت تأثير 
ها  پيشرفت  اين  از  توانيد  مي  چطور  دهند؟  مي  قرار 
برداري کنيد؟ وجود يک صنعت  بهره  نفع خودتان  به 
شکوفا و با ثبات از اهميت زيادي برخوردار است؛ چون 
تازه ي خود را در  هيچکس نمي خواهد کسب و کار 

صنعتي بنا کند که کًال رو به افول است.

۲- نماي نزديک مصرف کنندگان
اما در مورد مصرف کنندگان، تحقيقات بازار شما بايد با 
بررسي بازار شروع شود. بررسي کامل بازار کمک مي 
يک  خود  جديد  کار  و  بالقوه ي کسب  فروش  از  کند 

پيش بيني منطقي داشته باشيد.

مرزهاي  يا  محدوده  بايد  ابتدا  بازار،  بررسي  براي 
فيزيکي محدوده اي که در آن فروش خواهيد داشت را 
اين  مشخص کنيد. سپس روي ويژگي هاي جمعيتي 

محدوده مطالعه کنيد.
قدرت خريد عمومي مردم اين ناحيه را بر اساس درآمد 
و  جمعيت  بيکاري،  نرخ  درآمد،  سطح  متوسط  سرانه، 
بزنيد.  تخمين  شناختي  جمعيت  هاي  شاخص  ديگر 
حجم فروش کنوني محصول يا خدماتي که مي خواهيد 

در اين محدوده ارائه دهيد را مشخص کنيد.
در نهايت نيز سهم احتمالي و منطقي خود از اين فروش 
مهم  نهايت  بي  نهايي  ي  مرحله  اين  کنيد.  برآورد  را 
است. به راه انداختن کسب و کاري تازه در يک منطقه، 
لزومًا به باال رفتن حجم داد و ستد در آن ناحيه منجر 
نخواهد شد، بلکه شايد فقط پراکندگي داد و ستد موجود 

در آن ناحيه را تغيير دهد.

۳- نماي نزديک رقابت
مصرف  تحقيقات  و  صنعت  تحقيقات  ترکيب  با  شما 
کننده، مي توانيد تصوير شفافي از رقابت در حوزه ي 

مورد نظر خود به دست بياوريد. 
رقباي  هم  نگيريد.  کم  دست  را  خود  رقباي  تعداد 
رقباي  هم  و  باشيد  داشته  نظر  زير  را  خود   موجود 

بالقوه ي آينده تان را.

تعداد رقباي خود را در سطح محلي، و در صورت لزوم 
در سطح ملي بررسي کنيد. استراتژي ها و عمليات هاي 

آنان را نيز مورد بررسي قرار دهيد. 
بالقوه،  هاي  فرصت  و  ها  تهديد  از  بايد  شما  تحليل 
که  رقبايي  قوت  نقاط  و  ضعف  نقاط  همچنين  و 
تصوير  شد  خواهد  مواجه  آنها  با  شما  کار  و   کسب 

واضحي فراهم کند.
وقتي به اين رقابت نگاه مي کنيد، سعي کنيد روندهاي 
يا  فرصت  آيا  ببينيد  و  کنيد  شناسايي  را  آن  در  جاري 

مزيتي براي کسب و کار شما وجود دارد يا خير.
براي بررسي رقباي خود از منابع چاپي، اينترنت و منابع 

دست دوم ديگر بهره بگيريد. 
در مورد شرکت هاي رقيب خود تا جايي که مي توانيد 
هاي  با شرکت  اگر  بخوانيد.  گوناگون  مطالب  و  مقاله 
هاي  گزارش  توانيد  مي  کنيد  مي  رقابت  عام  سهامي 

ساالنه ي آنها را به دست بياوريد.
بلکه  موفقيت،  ميزان  تنها  نه  معموًال  ها  اين گزارش   
تمرکز  است  قرار  آينده  در  که  خدماتي  يا  محصوالت 
نشان  شما  به  نيز  را  باشند  داشته  آنها  روي  بيشتري 

خواهند داد. 
اطالعات  کسب  براي  توانيد  مي  اينها،  بر  عالوه 
حضوري ي  مراجعه  از  خود،  رقباي  مورد  در   بيشتر 

نيز استفاده کنيد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آوريد مگر 
نمى بينيد كه من پيمانه را تمام مى دهم و من بهترين ميزبانانم. سوره يوسف, آيه 59

حديث روز  

هر كه پيش از آزمودن، به كسى اطمينان كند، خود را در معرض هالكت و فرجامى رنج آور قرار داده است.
 امام جواد (ع)

سبك زندگى

چطور بفهميم ايده هايمان بازار دارند يا نه؟

در مورد اهدافتان حرف نزنيد!

انجام   1933 سال  از  بسيارى  روانشناسى  مطالعات 
افرادى كه  از  بسيارى  دهند  نشان مي  اند كه  شده 
درباره اهداف و تصميم هاى مهم در زندگى شخصى 
شانس  كنند،  مي  صحبت  ديگران  با  كاريشان  و 

كمترى براى موفقيت دارند. اما چرا ؟
انسان مغز  در  كه  دهند  مي  نشان   مطالعات 
كه  دارد  وجود  هويت  تشخيص  براى  هايى  سمبل 
اين  ميسازد.  را  مان  شخصى  هويت  از  ما  تصويِر 
سمبل ها در مغز ما از دو طريق توليد مي شوند: 1. 

صحبت كردن 2. عمل كردن
 بنابراين صحبت كردن راجع به يك هدف و هيجان 
زده شدن قبل از رسيدن به هدف باعث ساخته شدن 
يك سمبل هويتى مربوط به آن در مغز مي شود. و 
كار مورد  ناخودآگاه شكل ميگيرد كه  در  اين تصور 

نظر انجام شده.
گلويتزر،  پيتر  اخير  مطالعه  از  شده  منتشر  نتايج 
نشان  سى  واى  ان  دانشگاه  روانشناسى  پروفسور 
ميدهد كه اعالم كردن اهداف، سمبل هاى هويتى را 
در مغز ايجاد ميكند كه باعث مي شود از آن لحظه 
به بعد انگيزه و اشتياق كمترى براى تالش به سوى 

هدف داشته باشيم. 
شايد اين مسئله براى شماهم اشنا باشدكه بالفاصله 
پس از تصميم گيرى هيجان و اشتياق زيادى داريد 

ولي به مرور زمان بي انگيزه ميشويد.
بنابراين،ازين لحظه به بعد سكوت كنيد و اهدافتان را 

شخصى و مثل يك راز حفظ كنيد .

با مى به كنار جوى مى بايد بود
وز غصه كناره جوى مى بايد بود

اين مدت عمر ما چو گل ده روز است
خندان لب و تازه روى مى بايد بود

جدول 3361 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

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

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

به يك نفر مسلط به اصالح صورت براى 
آرايشگاه زنانه نيازمنديم 

32210284-09151638381

به يك مدرك كاردانى عمران يا 
كشاورزى با گرايش آب يا مكانيك با 
سه سال سابقه بيمه مرتبط در زمينه 
آب (در شركت آبرسانى يا مشاوره) 

نيازمنديم.
 09155639864

فروش موتور هندا مدل 93، در حد نو 
 مدارك كامل ، بيمه ، بسيار تميز  فى: 1/400/000 

09159620744

واگذارى سالن زيبايى زنانه 
كليه وسايل + پروانه كسب

09334224976

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

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

20 هزار متر زمين مزروعى واقع در 
پشت پايانه باربرى با سند مالكيت به 

فروش مى رسد. ضمنا با خودرو و آپارتمان 
معاوضه مى گردد. قيمت: كارشناسى 

32310196 -09391734707

فروش پيكان مدل 83 ، بيمه كامل 
يك سال ، فنى سالم ، تمام رنگ ، قرمز

09129155245

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

فروشگاه 2 طبقه در خيابان معلم با 
دكوراسيون آماده ، Mdf هاى گالس 

دوربين مداربسته ، دزدگير، مانيتور و 
داراى انبار مجزا در طبقه باال ، مجهز به 
باالبر و كليه امكانات به قيمت مناسب 
واگذار مى گردد.  09156669545

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

حراج وسايل محرمى

طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

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

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

09151636052 

واگذارى مغازه زيورآالت در بازار 
با موقعيت عالى و شرايط فوق العاده

09158600263

كليه لوازم مغازه ساندويچى واقع در 
ميدان طالقانى به فروش مى رسد.

09154977641

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

09354705111

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

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

        09331316418
09159619612

 فروش 206 دلفينى ، تميز 

و سالم ، مدل 85، بيمه يك سال 

الستيك تكميل ، بدون خط و خش

09155629331

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

09155612685

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

جوشكارى سيار حيدرى
اجراى سقف كاذب ، رابيتس  

گل ، اپن ، نور مخفى ، نبش كش 
نما و انواع دكور و طراحى سقف

با نازل ترين قيمت 
پذيرفته مى شود.
09157413265
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اخبار ورزشى

E بيشتري نياز دارند. افراد چاق مبتال به سندرم متابوليک در عين حال که در جذب ويتامين E شهرخبر: پزشکان مي گويند که افراد چاق به ويتامين
 مشکل دارند، حجم کمتري از اين ويتامين را دريافت مي کنند. کمبود ويتامين E مي تواند طيف وسيعي از بيماري هاي شناخته شده مرتبط 
با سندرم متابوليک همچون بيماري هاي قلبي، ديابت، آلزايمر و سرطان را تشديد کند.

چاقى توان جذب ويتامين E را كاهش مى دهد

چطور گرسنگى كاذب را برطرف كنيم؟ 
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چرا نوشيدن آب در پاييز مهم است؟

سالمت نيوز: بيشتر مردم مي دانند نوشيدن آب 
در گرماي تابستان بسيار مهم است، اما نوشيدن 

رود  مي  سردي  به  رو  هوا  که  فصلي  در  آب 
 داستان ديگري است. حمايت از پوست: کرم ها 
فراموش  را  قيمت  گران  هاي  کننده  ترميم  و 
کارهايي  بهترين  از  يکي  آب  نوشيدن  کنيد، 

است که مي توانيد انجام دهيد تا پوستتان تمام 
سال جوان و درخشان به نظر بيايد. تامين آب 
بدن چرخه پوست را بهبود مي بخشد بنابراين 
ترميم پوست کند نمي شود. اگر متوجه شديد که 
 پوستتان بدون هيچ دليلي دچار خشکي مي شود، 
هر روز کمي بيشتر آب بنوشيد تا اين وضعيت 

بهبود پيدا کند. جلوگيري از نفخ معده: اجتناب 
از غذاهاي نمکي و لبنيات ( هنگام نفخ ) مي 
تواند تا حدودي کمک کند، اما يکي از بهترين 
اينکه مطمئن شويد بدن در خود  براي  راه ها 

آب احتباس نمي کند، نوشيدن زياد آب است. 
و  آب  نوشيدن  اما  نيايد  نظر  به  درست  شايد 
هاي  نفخ  از  جلوگيري  باعث  بدن  آب   تامين 
 شديد معده مي شود. تقويت متابوليزم: مي دانيم 
ورزش  طول  در  و  بعد  قبل،  آب  نوشيدن  که 
سوزاندن  بيشتر  باعث  اما  کند،  مي  کمکمان 
کالري نيز مي شود! در يک تحقيق مشخص شد 
 کساني که روزانه ٨ تا ١٢ ليوان آب مي نوشند 
بيشتر از کساني که تنها ٤ ليوان آب مي نوشند 

کالري مي سوزانند.

آيا مى توان سياهى دور چشم 
را از بين برد؟ 

ژنتيکي،  عوامل  شامل  سالمانه:عواملي 
الغري  سينوزيت،  تيروئيد،  پرکاري  بيماري 
اختالل  تشنگي،  گرسنگي،  سريع،  و  ناگهاني 
کم  چشم ها،  مکرر  و  مداوم  خواب،ماليدن  در 
خوني و... در سياهي دور چشم دخيل هستند. 
ايجاد  بر  چشم ها  تنبلي  معتقدند  کارشناسان 
و  مداوم  معاينه  است.  مؤثر  دور چشم  سياهي 
ضعيفي  موقع  به  درمان  چشم ها،  ديد  بررسي 
و  تنبلي  درمان  براي  عينک  از  استفاده  و 
و  کلفتي  از  جلوگيري  باعث  چشم ها  ضعيفي 

دور  سياهي  نتيجه  در  و  پلک ها  چين خوردگي 
چشم مي شود. در حقيقت عينک در افرادي که 
از سياهي  تنبلي و ضعيفي چشم هستند  دچار 
دور چشم آنها جلوگيري مي کند.  برخي از افراد 
به ويژه بانوان جوان تمايل بسياري به کاهش 
وزن سريع و ناگهاني دارند اين عامل باعث از 

بين رفتن چربي چشم ها و پلک ها و ضخامت و 
کلفتي پلک ها مي شود و در نتيجه سياهي دور 
نظر  براساس  بايد  وزن  چشم مي شود، کاهش 

متخصصان انجام شود. 

براى درمان كبد چرب 
عرق بادرنجبويه و گالب بخوريد!

شهرخبر: نوشيدن آب و عسل براي رفع بيماري  
کبد چرب مفيد است و افراد مبتال به کبد چرب به 
جاي آب، مصرف عرق بادرنجبويه، رازيانه، گالب 

استفاده کنند، همچنين پسته، بادام و مويز نيز مفيد 
از ادويه ها و مواد غذايي که گرم  است. استفاده 
هستند و کبد را تعديل و تقويت مي کنند، مانند 
هل،  ميخک،  دارچين،  آويشن،  کرفس،  زنيان، 

زعفران، فندق، بادام و پسته مفيد است. نوشيدن 
آب سرد به خصوص در حالت ناشتا، بعد از حمام و 

بعد از ورزش بسيار به کبد آسيب وارد مي کند.

چطور گرسنگى كاذب را
 برطرف كنيم؟ 

سالمت نيوز: اغلب ما موقعي که تشنه هستيم، 
اشتباه فکر مي کنيم که گرسنه ايم و همين  به 
مسئله يکي از داليلي است که باعث زياده روي 
براي  گام  اولين  مي شود.پس  خوردن  در  ما 
است  اين  خوردن  ولع  و  هوس  کردن  متوقف 
که يک ليوان آب بنوشيد. وقتي تشنگي را رفع 
کنيد، به احتمال خيلي زياد هوس خوردن هم از 
بين مي رود. جويدن آدامس هاي بدون قند نيز از 
ترفندهاي ديگري است که مي تواند از زياده روي 
در خوردن غذاهاي مختلف، جلوگيري کند. ضمن 
اين که جويدن اين آدامس ها مي تواند حواس شما 
را پرت کند و احتمال ُپرخوري را تا حد زيادي 
يا  نشسته ايد  خانه  در  که  دهد.مواقعي  کاهش 
پشت ميز کارتان هستيد، اين خستگي است که 
شما را به خوردن وسوسه مي کند، نه گرسنگي. 
تا  را پرت کنيد  بايد حواس تان  دليل  به همين 

مانع از اين مشکل شويد.

ايستگاه سالمت

حوادث

مذاكره سفير پرتغال با كى روش
 براى برگزارى بازى تداركاتى با ايران

فوتبال  که  اين  بيان  با  ايران  در  پرتغال  سفير  مهر: 
کشورش داراي جايگاه قابل قبولي در دنياست، گفت: 
بايد با زمان بندي مناسب، بازي هاي دوستانه اي بين 
داماش  ماريو  کنيم.  برگزار  کشور  دو  ملي  تيم هاي 
ايران  ورزشي  روابط  توسعه  خصوص  در  نونس، 
با  کرد:  اظهار  فوتبال،   رشته  در  ويژه  به  پرتغال  و 
کارلوس کي روش سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال 
زمانبندي  با  که  کرده ام  صحبت  اينباره  در  ايران 
دو  ملي  تيم هاي  بين  دوستانه اي  بازي هاي  مناسب، 

کشور برگزار خواهيم کرد.

كفاشيان:فوتسال زنان در آينده 
مى تواند جزو پنج تيم برتر جهان باشد

ايرنا: رئيس فدراسيون فوتبال با توجه به موفقيت و 
 قهرماني اخير تيم فوتسال زنان ايران در جام ملت هاي 
آسيا، گفت: فوتسال زنان در آينده مي تواند جزو پنج 
اگر  ما  افزود:  کفاشيان،  علي  باشد.  جهان  برتر  تيم 
 در سال هاي آينده در مسابقات جهاني شرکت کنيم 
اين رشته  برتر جهان در  پنج کشور  توانيم جزو  مي 
دو  ايران  زنان  فوتسال  تيم  البته  افزود:  باشيم.وي 
سال قبل عنوان پنجمي جهان را در رقابت هاي جام 

جهاني کوچک اسپانيا کسب کرد.

يك تيم سوئدى به دنبال جذب طارمى

فارس: يک تيم سوئدي خواهان جذب مهدي طارمي 
پرسپوليس شده است.  فوتبال  تيم  مهاجم ملي پوش 
فوتبال  تيم  در  طارمي  مهدي  تأثيرگذار  بازي هاي 
پرسپوليس و زدن ٦ گل در ليگ برتر باعث شده تا 
يک تيم اروپايي به دنبال جذب اين بازيکن باشد. نام 
اين تيم سوئدي هنوز فاش نشده اما قرار است طي 
چند روز آينده مسئوالن اين تيم به تهران آمده و باب 

مذاکره را باز کنند.

تمديد چهار ساله قرارداد
  سرمربى تيم ملى

تيم ملي  مهر: رئيس فدراسيون بسکتبال و سرمربي 
توافق  به  براي چهار سال  با يکديگر  براي همکاري 
را  ايران  ملي  تيم  هدايت  باورمن  درک  تا  رسيدند 
احتمال  اين  از  قبل  باشد.  داشته  برعهده  همچنان 
چند  از  باورمن  درک  داشت.  وجود  طرفين  همکاري 
ايران را برعهده  ماه پيش هدايت تيم ملي بسکتبال 
گرفته است و طبق توافق قرار بود در صورتيکه وي 
هاي  ملت  جام  در  ايران  ملي  تيم  همراه  به  بتواند 
آسيا سهميه المپيک کسب کند همچنان به فعاليتش 
ملي  تيم  که  شرايطي  در  و  وجود  اين  با  دهد.  ادامه 
را  المپيک  مستقيم  سهميه  نتوانست  ايران  بسکتبال 
 بگيرد، اما فدراسيون بسکتبال به اين نتيجه رسيد که 

همکاري اش را با اين سرمربي آلماني تمديد کند.

هكر اينترنتى در خراسان جنوبى دستگير شد

 رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي از دستگيري عامل آموزش و فروش نرم افزارهاي 
هک واي فاي در شهرستان بيرجند خبر داد. سرهنگ حسيني اظهار کرد: مهندسان فضاي سايبر در پايش هاي 
فضاي مجازي سايتي را شناسايي کردند که اقدام به آموزش و فروش نرم افزارهاي هک واي فاي مي کرد که 
دستگيري هکر اينترنتي در دستور کار پليس فتا قرار گرفت. وي ادامه داد: مهندسان پليس فتا پس از چند روز 
فعاليت هاي سايبري و آناليز و ردگيري صفحه، متهم را شناسايي و دستگير کردند. وي افزود: متهم هنگامي 
که با مستندات و ادله پليس روبرو شد لب به اعتراف گشود. سرهنگ حسيني  خاطرنشان کرد: متهم با اعالم 
اينکه از قوانين و جرايم رايانه اي بي اطالع بوده است، سعي در تبرئه خود داشت، اما اينگونه اظهار بي اطالعي ها 
براي مراجع قضايي قابل پذيرش نيست.وي تصريح کرد:کاربران قبل از ايجاد هرگونه وب سايت و يا وبالگ، 
قوانين جرايم رايانه اي را مطالعه کنند و از فروش هرگونه لوازم غيرقانوني در فضاي مجازي خودداري کنند، 
زيرا هرگونه آموزش اقدامات مجرمانه در فضاي مجازي جرم است.رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 

استان ياد آور شد: متهم براي رسيدگي به دادسراي عمومي و انقالب شهرستان بيرجند اعزام شد.

دستگيرى عامل انتشار تصاوير خصوصى در شبكه هاى اجتماعى موبايلى

 رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي از دستگيري عامل انتشار تصاوير خصوصي 
در شبکه هاي اجتماعي موبايلي در شهرستان بيرجند خبر داد. سرهنگ  حسيني گفت: خانمي با در 
دست داشتن شکايتي به پليس فتا مراجعه کرد و از فردي ناشناس که تصاوير خصوصي اش را در شبکه 
هاي اجتماعي موبايلي منتشر کرده بود، شکايت داشت که دستگيري متهم در دستور کار پليس قرار 
گرفت. وي افزود: با پي جويي هاي فني و پليسي، عامل انتشار تصاوير خصوصي شاکي، شناسايي و 
با هماهنگي مقام قضايي به پليس فتا احضار شد. سرهنگ حسيني اظهار کرد: با مدارک و مستندات 
موجود، متهم چاره اي به جز اعتراف نديد و به صراحت به جرم خود اعتراف کرد .وي گفت : متهم انگيزه 
اش را از اين کار، انتقام جويي و تسويه حساب شخصي از شاکي عنوان کرد که با تکميل پرونده براي 
سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقالب شهرستان بيرجند اعزام شد. رئيس پليس فتا خراسان 
جنوبي توصيه کرد،  شهروندان به هيچ وجه تصاوير خانوادگي خود را در فضاي مجازي منتشر نکنند و 

از ارسال آن به ديگران جدًا خودداري کنند.

14 نفر توزيع كننده مواد افيونى 
در درميان دستگير شدند

فرمانده انتظامي شهرستان درميان از طرح پاکسازي نقاط آلوده و دستگيري ١٤ 
نفر از توزيع کنندگان مواد مخدر طي ٤٨ ساعت گذشته در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ هوشنگي گفت: مأموران انتظامي فرماندهي انتظامي درميان با اجراي 
طرح پاکسازي نقاط آلوده موفق به انهدام باند توزيع کننده مواد مخدر صنعتي 
و دستگيري ١٤ نفر از سوداگران و توزيع کنندگان مواد افيوني شدند. وي اظهار 
کرد: در بازرسي از افراد دستگير شده ٥٢ گرم کراک و ٣٠٥ گرم ترياک کشف 
شد که متهمان با تشکيل پرونده به مقام قضايي معرفي شدند.فرمانده انتظامي 
شهرستان از همکاري و مشارکت مردم با پليس قدرداني کرد و گفت: در سايه 
همکاري مردم فرماندهي انتظامي شهرستان درميان موفق به شناسايي و اهدام 

چندين باند حمل کننده و توزيع کننده مواد مخدر در سالجاري شده است .

انجمن خيريه حمايت  از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك 29

تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528
32212519
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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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى

فروش مغازه پوشاك با موقعيت عالى نقد و اقساط 
09392498960

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

هر همشهرى يك لپ تاپ 
فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت بدون كارمزد

   آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431
 رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه 

هفته
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گفت:  هستيم،  منا  شهداى  سياسى  و  حقوقى  مسايل  پيگير  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  زيارت  و  حج  مديركل  فارس- 
كشورهايى كه در اين حادثه آسيب ديده اند كميته و تيم حقيقت يابى را تشكيل دهند تا اين موضوع از لحاظ حقوقى و سياسى 
بهتر رسيدگى شود. نوفرستى اظهار كرد: عقب ماندگى فكرى و عملكردى مسئوالن عربستانى در حج امسال فاجعه منا را به 

وجود آورد. وى ادامه داد: بى كفايتى كوچكترين واژه اى است كه مى توان براى توصيف مسئوالن عربستانى به كار برد.

همايش تجارت الكترونيك پيگير مسايل حقوقى و سياسى شهداى منا هستيم
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

فارس- رئيس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: همايش تجارت 
الكترونيك، توسعه كسب و كار و خريدهاى اينترنتى 
برگزار مى شود.  در محل سالن غدير  آبان ماه  در 18 
كفاشى تصريح كرد: معاون آموزش، پژوهش و فناورى 
توسعه  رئيس مركز  و تجارت،  وزارت صنعت، معدن 
تجارت الكترونيك وزارت خانه، يكى از مديران فروش 
انجمن كسب و كارهاى  اينترنتى موفق كشور، دبير 
استاندار  كشور،  اصناف  مركز  مقام  قائم  اينترنتى، 
خراسان جنوبى و دستگاه هاى مرتبط براى شركت در 
نقش  تبيين  افزود:  وى  شده اند.  دعوت  همايش  اين 
كسب و كار هاى اينترنتى در توسعه تجارت و توسعه 
اقتصاد استان، طرح مباحث حقوقى و قانونى مرتبط با 
كسب و كارهاى اينترنتى و توسعه كسب و كارهاى 
اينترنتى از جمله اهداف برگزارى اين همايش است. 
اين  اصلى  اهداف  از  يكى  همچنين  داد:  ادامه  وى 
همايش دادن اطالعات و آشناسازى بازاريان و اصناف 
استان براى ورود و سوق دادن به سمت فروشگاه هاى 
افزود:  وى  است.  فيزيكى  فروش  بر  عالوه  مجازى 
تالش مى كنيم با همكارى برخى از شركت هاى داراى 
مجوز تحت عنوان نماد فروشگاه هاى اينترنتى در كنار 

اين همايش دوشنبه بازار اينترنتى برگزار شود.

ثبت نام 2500 نفر در مسابقات 
قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد

خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  ايكنا- 
دوره  چهاردهمين  در  نفر   2500 نام  ثبت  از  جنوبى 
مفاهيم و حفظ) خبر  (ترجمه،  قرآن كريم  مسابقات 
آبان    22 جمعه  مسابقات  از  دوره  اين  گفت:  و  دارد 
مسابقات  اين  كرد:  اظهار  محبى  مى شود.  برگزار 
ويژه  صبح   10 تا   8 ساعت  از  صبح  نوبت  دو  در 
ديگر  براى   10:30 و  حفظ  رشته  شركت كنندگان 
رشته ها برگزار مى شود. وى بيان كرد: شركت كنندگان 
در چهاردهمين دوره آزمون قرآن و عترت مى توانند 
كارت شركت در آزمون را از تاريخ5 آبان تا 22 آبان 

از سايت www.qia.ir دريافت كنند.

چهار نفر به اتهام شكار هشت رأس كل و بز 
وحشى در سربيشه گرفتار قانون شدند

محيط  حفاظت  اداره  نمايندگى  رئيس  خبر-  گروه 
زيست شهرستان سربيشه از دستگيرى چهار نفر به 
وحشى  بز  و  كل  رأس  غيرمجاز هشت  شكار  اتهام 
خبر داد.ارشادى افزود: مأموران يگان حفاظت محيط 
زيست شكارچيان را در منطقه خاردرجان بخش درح 
سربيشه در مجاورت با مرز افغانستان دستگير كردند. 
وى گفت: بر اساس قانون جديد مطالبه ضرر و زيان 
بز  يا  كل  رأس  هر  شكار  جريمه  طبيعت،  به  وارده 

وحشى 100 ميليون ريال تعيين شده است.

25 پرونده اخذ نشان ملى صنايع دستى 
در خراسان جنوبى تهيه شد

سنتى  هنرهاى  و  دستى  صنايع  معاون  خبر-  گروه 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
دستى  صنايع  پرونده   25 تهيه  از  جنوبى  خراسان 
استان براى دريافت نشان ملى صنايع دستى خبر داد.  
عباس زاده اظهار كرد: نشان ملى آثار صنايع دستى، از 
معاونت صنايع  از سوى  كه  است  جمله حمايت هايى 
دستى كشور در راستاى شناسايى آثار شاخص و فاخر 
مطابق با دستور العمل نشان مذكور همچون خالقيت و 
نوآورى، عدم آاليندگى زيست محيطى توليدات، اصالت 
جغرافيايى توليدات صورت مى پذيرد.وى افزود: آثارى كه 
موفق به اخذ نشان ملى صنايع دستى مى شوند، در جلسه 
داورى نشان مرغوبيت كاال كه توسط يونسكو برگزار 

مى شود، شركت داده خواهند شد.

همايش حمايت از توليد پوشاك داخلى
 15 آبان در بيرجند برگزار مى شود

تجارت  توسعه  و  بازرگانى  امور  معاون  ايسنا- 
جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
منظور  به  بيرجند  شهرستان  پوشاك  اتحاديه  گفت: 
اطالع رسانى و آموزش الزم به اعضاى صنفى خود، 
روز جمعه 15 آبان ماه همايشى در راستاى حمايت از 

توليد پوشاك داخل برگزار مى كند. 

زنگ استكبارستيزى در مدارس نواخته شد

فارس- به مناسبت روز 13 آبان  زنگ استكبارستيزى 
در مدارس خراسان جنوبى نواخته شد. اين مراسم با 
حضور مسئوالن آموزش و پروش استان در مدرسه 
شهيد نواب صفوى بيرجند برگزار شد. معاون پرورشى 
اين  در  جنوبى  خراسان  پرورش  آموزش  و  اداره كل 
مراسم اظهار كرد: روز 13 آبان ماه روز استكبارستيزى 
 36 و  خمينى(ره)  امام  حركت  با  كه  حركتى  است، 
هزار دانش آموز شهيد در كشور آغاز شده است و اگر 
امروز كشور ايران در دنيا كشورى آزاد و سربلند بوده 

به سبب جان فشانى هاى اين شهدا است. 

سرشمارى حيات وحش در استان 
بارويكردى جديد انجام خواهد شد

گروه خبر- معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت 
سرشمارى  از  جنوبى  خراسان  استان  زيست  محيط 
در سال جارى خبر  رويكردى جديد  با  حيات وحش 
اساس  بر  بار  اولين  براى  امسال  گفت:  مودى  داد. 
 ابالغ رياست سازمان حفاظت محيط زيست كشور از 
ظرفيت هاى برون سازمانى و مشاركت عالقه مندان 
استفاده  سرشمارى  براى  زيست  محيط  دولتى  غير 
مى شود. وى افزود: اين سرشمارى در مناطق تحت 
بررسى  براى  استان  زيست  محيط  حفاظت  مديريت 
وضع پستانداران هر منطقه به ويژه پستانداران شاخص 
نظير آهو، كل، بز، قوچ، ميش و جبير صورت خواهد 
مراكزعلمى،  از  راستا  اين  در  وى  گفته  به  گرفت. 
دانشگاهى، اساتيد دانشگاه و دانشجويان، شكارچيان 
 معتمد، جوامع بومى محلى حاشيه مناطق، تشكل هاى

اداره كل و هيئت  با تجربه  بازنشستگان  نهاد،  مردم 
كوهنوردى استان در كنار محيط بانان جهت سرشمارى 

پاييز سال جارى بهره مند خواهيم شد.

 طرح بازديد همگانى از مراكز آموزش
 فنى و حرفه اى از 16 تا 21  آبان اجرا مى شود

خراسان  فنى وحرفه اى  آموزش  مديركل  شبستان- 
آموزش  مراكز  از  بازديد همگانى  جنوبى گفت: طرح 
فنى وحرفه اى از 16 لغايت 21 آبان ماه جارى در استان 
برگزار مى شود. خوش آيند گفت: اين طرح همزمان 
با سراسر كشور در استان خراسان جنوبى نيز اجرايى 
مى شود. وى بيان كرد: در راستاى تحقق سياست هاى 
كلى اشتغال ابالغ شده از سوى مقام معظم رهبرى در 
زمينه آموزش نيروى انسانى متخصص، ماهر و كارآمد 
متناسب با نيازهاى بازار كار اين طرح اجرا مى شود. وى 
ارتقاى توان كارآفرينى و توأم كردن آموزش و مهارت 
استفاده  براى  اقتصادى  بنگاه هاى  همكارى  جلب  و 
از ظرفيت آنها را از ديگر اهداف برگزارى اين طرح 
اعالم و ابراز كرد: همچنين برنامه بازديد همگانى از 
مراكز آموزش فنى وحرفه اى با اهداف توسعه فرهنگ 
جايگاه  و  نقش  تبيين  اطالع رسانى،  مهارت آموزى، 
آموزش هاى فنى و حرفه اى در جامعه و آشنايى اقشار 

مختلف جامعه با آموزش هاى مهارتى برگزار مى شود.

مردم خراسان جنوبى با حضور پرشور خود در راهپيمايى 
13 آبان، نداى مبارزه با ظلم، استبداد و استعمار را فرياد 
زدند. به گزارش ايرنا، در راهپيمايى 13 آبان مردم مركز 
خراسان جنوبى نيز با حضور پرشور و گسترده خود نشان 

دادند همواره تابع فرمايشات مقام معظم رهبرى هستند.
راهپيمايان بيرجند با سردادن شعارهاى مرگ بر آمريكا، 
مرگ بر اسراييل، آمريكا در چه فكريه، ايران پر از بسيجيه 
بيرجند  ابوذر  ميدان  تا  شهدا  ميدان  مسير  كردن  طى  و 
اعالم كردند با وحدت و همدلى حول رهنمودهاى داهيانه 
مقام معظم رهبرى هرگونه توطئه و دسيسه هاى دشمنان 

خارجى و داخلى را به بهترين شكل خنثى خواهند كرد.
نماينده ولى فقيه در سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى 
طى سخنانى در اين راهپيمايى گفت: در حال حاضر جهان 
در يك پيچ تاريخى به نام اسالم و انقالب در حال رقم 
خوردن است. حجت االسالم غالمحسين نوفرستى افزود: 
امروز در يك جريان پيچيده، دشمنان با عنوان جنگ نرم از 
راه هاى سياسى، امنيتى و اجتماعى درصدد نفوذ به كشور 
اينكه  تصور  به  جهانى  استكبار  كرد:  اظهار  وى  هستند. 
توطئه هاى با  اقتصادى خسته شدند  از مشكالت   مردم 

زيادى در حال تغيير انگيزه و افكار مردم نسبت به نظام 
ايران مانند  اما ملت  انقالب هستند  جمهورى اسالمى و 
هميشه در مقابل توطئه هاى دشمن ايستادگى كرده اند.

وى گفت: مقام معظم رهبرى در موضوع برجام 9 بند را 
هشدار دادند كه مردم و مسئوالن نظام بايد با بصيرت و 
حمايت از فرمايشات رهبرى در اين زمينه غفلت نكنند و 
به هشدار ايشان توجه داشته باشند. وى گفت: شعار مرگ 
بر آمريكا به معناى سياست هاى پليد آمريكا بوده و بدون 
طى  افزود:  نوفرستى  داشت.  خواهد  ادامه  هميشه  شك 
نقشه هايى  به توطئه ها و  با توجه  چندين سال گذشته 
كه آمريكا براى ملل اسالمى كشيده است عقل و منطق 
نشان مى دهد آمريكا هميشه دشمن ما بوده و بر عليه 

ملت ما توطئه افكنى مى كند.

 دشمن تصور مى كند با وجود فشارهاى اقتصادى 
و تحريم ها مى تواند ملت ما را از پاى در آورد

گذشته  از  ايران  ملت  ايستادگى  و  مقاومت  گفت:  وى 
با وجود فشارهاى  و دشمن تصور مى كند  بوده  تاكنون 
اقتصادى و تحريم ها مى تواند ملت ما را از پاى در آورد 

اما هرگز نتوانسته در برنامه ها و دسيسه هاى خود موفق 
عمل كند. وى اظهار كرد: 80 جلد اسناد النه جاسوسى 
آمريكا وجود دارد كه مسئوالن نظام و كسانى كه تريبون 
ملت را در اختيار دارند بايد نقش آمريكا را در اين كشور 

بررسى كرده و به مردم ما گوشزد كنند.
سابقه  آمريكا  كه  داشت  نظر  در  بايد  كرد:  بيان  نوفرستى 
ديرينه اى در ظلم و تعدى به مردم كشورمان چه در دوران 
قبل از انقالب و چه بعد از آن داشته و دارد. وى يادآور شد: 
روز 13 آبان كه در تقويم به عنوان روز مبارزه با استكبار 

نامگذارى شده يادآور سه واقعه مهم در تاريخ معاصر ايران 
روز  آبان 1343،  تركيه 13  به  امام خمينى  تبعيد  از جمله 
دانش آموز 13 آبان 1357 و تسخير النه جاسوسى و روز 
مبارزه با استكبار جهانى در 13 آبان 1358 است كه به همين 
دليل براى هميشه در تاريخ ايران ماندگار شده است. وى 
به تأكيدات رهبرى اشاره كرد و گفت: از دانش آموزان و 
دانشجويان مراقبت كرده و غافل نشويد چراكه دشمن تالش 
دارد محيط هاى دانشگاهى را به قبل از انقالب برگرداننده و 

نگذارند دانشگاه هاى ما به جايگاه علمى خود برسند.

طنين فرياد استكبار ستيزى در استان

چهارمين همايش ملى زعفران ايران در دانشگاه بزرگمهر 
قاين با هدف ثبت برند ملى زعفران قاينات برگزار و 58 مقاله 
پذيرفته شد. رئيس همايش ملى زعفران  اين همايش  در 
ايران با اعالم اين مطلب اظهاركرد: از اين تعداد، 24 مقاله 
به صورت حضورى و بقيه به صورت پوستر ارائه مى شود. 
به گفته محمد شفيعى اين همايش به مدت 2 روز در حال 
برگزارى است، وى افزود: برگزارى كارگاه آموزشى تقلب هاى 
 ،(CMA) زعفران، كارگاه آموزشى نرم افزار جامع فرا تحليل
كارگاه توليد زعفران ارگانيك و كارگاه تغذيه زعفران نيز از 

جمله برنامه هاى حاشيه اى اين همايش است.

90درصد زعفران دنيا در ايران توليد مى شود

نيز در اين همايش  باغبانى وزير جهاد كشاورزى  معاون 

سمت  به  حركت  كشاورزى  جهاد  وزارت  دغدغه  گفت: 
اشاره  با  طهماسبى،  على  محمد  است.  زعفران  به نژادى 
توليد مى شود،  ايران  اينكه 90 درصد زعفران دنيا در  به 
افزود: زعفران ايران به كشورهاى افغانستان، چين، امارات 
و اسپانيا صادر مى شود. به گفته وى از سال 80 تا93 سطح 
افزايش  تن  هزار   88 به  هزار   46 از  زعفران  كشت  زير 
در سال هاى گذشته كشت  اينكه  به  اشاره  با  يافت. وى 
زعفران در حاشيه بوده است، ادامه داد: اكنون زعفران به 
دليل اينكه نياز به مصرف آب كمى دارد در بيشتر استان ها 

كشت و توليد مى شود.
اين  ارزى  درآمد  مجموع  در  كرد:  تصريح  طهماسبى 
محصول از 51 ميليون دالر به 227 مليون دالر در سال 
فله  و  فروشى  خام  اينكه  بيان  با  وى  است.  رسيده   93

است،  كشور  زعفران  پيش روى  عمده  مشكل  فروشى 
صنايع  در  كه  است  محصوالتى  جمله  از  زعفران  گفت: 
بحث  به  وى  دارد.  كاربرد  دارويى  و  بهداشتى  غذايى، 
توسعه مكانيزاسيون كشاورزى اشاره كرد و افزود: در اين 
مراجعه  با  كشاورزان  و  ندارد  وجود  محدوديتى  خصوص 
به سازمان هاى جهادكشاورزى مى توانند نسبت به معرفى 
تراكتور،  دار،  دنباله  ادوات  مانند،  دستگاه هايى  خريد  و 

كمباين و ساير ادوات كشاورزى اقدام كنند.

 اختصاص 1200 ميليارد تومان اعتبار 
به آبيارى تحت فشار در كشور

قائم مقام وزير جهاد كشاورزى هم گفت: به منظور حمايت از 
توليد، امسال هزار و 260 ميليارد تومان براى سامانه آبيارى 

اظهار  آقايى  يافته است. خليل  اختصاص  اعتبار  تحت فشار 
زعفران  جهان  در  كه  است  بزرگى  افتخار  ما  براى  كرد: 
ما  استفاده  متأسفانه  افزود:  وى  دارد.  را  نخست  مقام  ايران 
در داخل كشور از زعفران خوب و جامع نيست كه با برگزارى 
در  را  بيشترى  برنامه هاى  بتوانيم  است  اميد  همايش ها  اين 
بيان  باشيم. وى  داشته  زعفران  و خواص  استفاده  خصوص 
كرد: در چند سال گذشته هر چه دولت در بخش كشاورزى و 
روستايى از مجلس درخواست كرده مجلس چند قدم جلوتر 
گام برداشته است به طورى كه براى حمايت از توليد امسال 
آبيارى تحت فشار  براى سامانه  تومان  ميليارد  هزار و 260 
بودجه اختصاص يافت. آقايى تصريح كرد: در اين بخش ديگر 
هيچ مسئوليتى نداريم و ما به كشاورزان توصيه مى كنيم هر 

چه سريع تر و بيشتر به سمت آبيارى تحت فشار بروند.

در چهارمين همايش ملى زعفران در دانشگاه بزرگمهر  قاين مطرح شد: 

به نژادى زعفران دغدغه وزارت جهاد كشاورزى

سيل جمعيت پيكر مطهر آيت ا... عبادى را تا سراى ابدى بدرقه كرد
گروه خبر- پيكر مطهر آيت  ا... سيد احمد عبادى با حضور 
شهر  در  زادگاهش  در  جنوبى  خراسان  مردم  گسترده 

خوسف تشييع شد. 
بيرجند،  مردم  نماينده  استاندار،  معاونان  مراسم  اين  در 
درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار 
و  بيرجند  دانشگاه  رؤساى  خوسف،  فرماندار  درميان، 
بيرجند،  شهردار  بيرجند،  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
رئيس  زندان ها،  مديركل  استان،  اسناد  ثبت  مديركل 
سنت  اهل  سران  دانشگاه ها،  در  ولى فقيه  نماينده  دفتر 
اقشار  و  شهرستانى  و  استانى  مسئوالن  از  جمعى  و 

داشتند. مردم حضور  مختلف 
مراسم  اين  در  كننده  است جمعيت شركت  شايان ذكر 
محل  تا  خوسف  شهر  ورودى  از  كه  بود  زياد  قدر  آن 
داشت،  فاصله  كيلومترها  كه  مرحوم  اين  پيكر  تشييع 

ترافيك سنگينى به وجود آمده بود.

آيت ا... سيداحمد عبادى دست پروده 
«آيت ا... بروجردى و امام راحل» بود

حجت االسالم سيدعليرضا عبادى، استاد اخالق حوزه علميه 

در مراسم وداع مردم خوسف با آيت ا... عبادى اظهار كرد:  آيت 

ا... سيداحمد عبادى، شاگرد و دست پروده علماى بزرگى از 
جمله «آيت ا... بروجردى و امام خمينى(ره)» بود. وى افزود: از 
طرف خانواده مرحوم آيت ا... عبادى از شما مردم مى خواهم 

اگر حقى از شما بر ايشان است، آن را ببخشيد. 
 

اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  علميه  حوزه  اخالق  استاد 

ايشان پدر شهيد نيز بود، گفت: امروز 13 آبان و روز مبارزه 
با استكبار جهانى است بنابراين از افرادى كه امروز براى 
تشييع پيكر مطهر اين عالم ربانى آمده اند مى خواهم در 
مسير تشييع شعار «مرگ بر آمريكا» را رساتر از هميشه 
در  جنايتكار  آمريكاى  امروز  يادآور شد:  بزنند. وى  فرياد 
زير اين آسمان كبود، تنها از فرياد «رهبر معظم انقالب» 
را  رمز موفقيت كشور  ترسد. حجت االسالم عبادى  مى 
همدلى و همزبانى و وحدت مردم ذكر كرد و افزود: بدون 
منتهى خواهد  پيروزى اسالم  به  را  اين قرن  آنچه  شك 

كرد، قدرت ايمان مردم است.  
بر اساس اين گزارش، پيكر مطهر آيت ا... عبادى بعد از 
قبور  به سمت  پرشور مردم خوسف  با حضور  نماز،  اقامه 
مطهر شهداى گمنام بر دستان مردم تشييع شد و پس از 
آن پيكر مطهر ايشان طبق وصيت معظم له در كنار قبور 

شهداى گمنام به خاك سپرده شد.

راننده محترم: اطالع از آخرين وضعيت ترافيك جارى در محورهاى كشور، وضعيت آب و هوا ، مشاهده امكانات بين راهى از قبيل
ir. 141 پمپ بنزين ها و مجتمع هاى خدماتى رفاهى از طريق وب سايت 

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   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
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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

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

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

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
قيمه ، قرمه سبزى ، كوبيده ، جوجه ، پاچين ، زرشك پلو با مرغ ، كباب دورو

مرغ بريان    سوپ جو كيلويى

حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

خدمات بيل مكانيكى
زنجيــرى و پيكــور 

معدنى- حفارى- ترانشه زنى
قنات و غيره 

09151613389 - بنى اسدى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
با پيچ و رولپالك

 09156217507 - 09153637507 
حسينى

داربست مهـدى   
 نصب ، رولپالك ، سايبان  

خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     

 09151642377-32319263
 وسيله كار

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب



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
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام رضا (ع) : پيوند خويشاوندي  را برقرار كنيد گرچه  با جرعه  آبي  باشد  
و بهترين  پيوند خويشاوندي  ، خودداري  از آزار خويشاوندان  است. 

(تحف  العقول  ، ص  ٤٦٩)

11 : 17
16 : 59
22 : 35
4 : 31
5 : 55

مراسم تشييع پيكر آيت ا... سيد احمد عبادى در خوسف   عكس: نوفرستىعكس روز 

دادستانى ايتاليا پرونده 
امام موسى صدر را بست

دادستان كل ايتاليا با تبرئه رم در دست داشتن اين 
موسس  صدر،  موسى  امام  شدن  ربوده  در  كشور 
قذافى،  معمر  لبنان،  شيعيان  رهبر  و  امل  جنبش 
ديكتاتور سابق ليبى را در اين پرونده متهم اعالم 

كرد. 

اروپايى ها بايد بين ايران و آمريكا
 يكى را انتخاب كنند 

آمريكا  در  جمهورى  رياست  كانديداى  بوش  جب 
بلند  با  شود  جمهور  رئيس  اگر  كه  شد   مدعى 
كرد. خواهد  مقابله  منطقه  در  ايران  هاى  پروازى 
آمريكا  ايران و  بين  بايد  اروپايى ها  داد:  ادامه  وى 
يكى را انتخاب كنند به اين معنا كه يا در كشورى 
سرمايه گذارى كنند كه در آن حاكميت قانون برقرار 
بازار جهان را در اختيار داشته و  است و بزرگترين 
يا  و  بوده  برخوردار  آنها  با  خوبى  روابط  از  همواره 
اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  با  همكارى  طرف 

شوند كه ملت ايران را سركوب مى كند.

 آمريكا مى داند دوران 
بزن دررو تمام شده است   

جعفرى فرمانده كل سپاه گفت: ايران كشورى نيست 
كه بشود به آن تجاوز كرد و بعد كنار رفت و اعالم 
آتش بس كرد. آمريكايى ها به خوبى مى دانند كه 

دوران بزن دررو در مقابل ايران تمام شده است.

توضيحات اطالعات سپاه درباره بازداشت 
چند فعال فضاى مجازى و مطبوعات كشور 

اطالعات سپاه اعالم كرد: تعدادى از اعضاى شبكه 
انگلستان  و  آمريكا  هاى  دولت  به  وابسته  نفوذى 
سپاه  اطالعات  سازمان  شدند.  بازداشت  كشور  در 
هفته  طى  كرد:  اضافه  اسالمى  انقالب  پاسداران 
با  نفوذى همكار  اعضاى شبكه  از  تن  جارى، چند 
دولت هاى متخاصم غربى را كه در فضاى مجازى 

و مطبوعات كشور فعال بودند، بازداشت كرد. 

فرمانده نيروى دريايى سپاه: شكايت 
آمريكا از سپاه به دادگاه الهه

فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران گفت: آمريكا 
نيز هر  ما  دادگاه الهه شكايت كرده و  به  از سپاه 
جنگى  ناوهاى  انهدام  براى  داريم  اختيار  در  آنچه 
از طرف  ناامنى  سپاه  كرد.  خواهيم  استفاده  آمريكا 
هيچ كشورى را تحمل نخواهد كرد. سردار فدوى 
بحث  عده اى  كه  اين سوال  به  پاسخ  در  همچنين 
مى كنند،  مطرح  را  آمريكا  بر  مرگ  شعار  حذف 
تصريح كرد: بى خود مى كنند كه اين كار را مى كنند. 
در هيچ جاى دنيا آنگونه كه در ايران مى توان حرف 

زد چنين وضعيتى وجود ندارد. 

يمن يك درجه تا قحطى فاصله دارد

درباره  «استفان دوجاريچ» سخنگوى سازمان ملل 
كرد  اعالم  و  داد  هشدار  يمن  مردم  بحرانى  وضع 

وضعيت يمن با قحطى يك درجه فاصله دارد.

نسبت تركمانچاى دادن به برجام خالف شرع و قانون است 

ناروا  تقليد، نسبت هاى  از مراجع  ا... مكارم شيرازى  آيت 
دادن به برجام را كارى خالف شرع و قانون بيان كرد.وى 
بيان كرد: در مسئله برجام پنج مرحله پشت سرگذاشته شده 
است كه مرحله اول شامل دوسال چانه زنى و زحمت بود 
تمجيد  كننده  مذاكره  تيم  از زحمات  نيز  انقالب  رهبر  كه 
كردند. وى افزود: نسبت تركمانچاى دادن به برجام خالف موازين شرع و قانون 

است در حالى كه بايد كارى كنيم اتحادى در اين مسئله پيدا شود.

ايران با آمريكا همكارى مستقيم يا غير مستقيم ندارد 

رئيس مركز تحقيقات  راهبردى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: جمهورى اسالمى ايران به هيچ عنوان و در هيچ 
جايى با آمريكا چه مستقيم و چه غيرمستقيم همكارى ندارد 
و نخواهد داشت.واليتى ادامه داد: ايران با نيروهاى آمريكايى 
به هيچ عنوان چه در زمينه سياسى و غيره همكارى ندارد و 
نخواهد داشت.وى همچنين افزود: هيچ طرح و راه حلى از جانب جمهورى اسالمى 

ايران بدون هماهنگى و مشورت با دولت و ملت سوريه انجام نخواهد شد.

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت : 

نبايد عده اى با كلمه «نفوذ» بازى كنند 

گراميداشت  با  جمهورى  رئيس 
با  مبارزه  ملى  روز  آبان؛  سيزدهم 
 13 كرد:  تصريح  جهانى،  استكبار 
ملت  ايستادگى  مراحل  تمامى  و  آبان 
بيگانگان  سلطه خواهى  برابر  در  ايران 
نشان   ، اسالمى  نهضت  جريان  در 
و  مقاومت  راه  كننده  تكميل  و  دهنده 
و  خواهى ها  زياده  برابر  در  ايستادگى 

توطئه بيگانگان است.
حسن  والمسلمين  حجت االسالم   
جلسه  در  و  چهارشنبه  روز  روحانى 
افتخارات  از  بايد  گفت:  دولت  هيئت 
ايستادگى  تاريخِى  و  ملى  روزهاى  و 
پيش  از  بيش  تقويت  براى  ايران  ملت 
و  بگيريم  بهره  ملت  اتحاد  و  انقالب 
مورد  تاريخى  ايام  اين  ندهيم  اجازه 
 سوء استفاده برخى جناح ها قرار گيرد . 
چرا كه هر گونه بهره بردارى جناحى از 
اين ايام، به زيان انقالب و وحدت ملى 

خواهد بود. 
امروز  كرد:  اظهار  جمهورى  رئيس  
همگان در كشور به راه و خط امام(ره) 
و انقالب افتخار كرده و پيرو راه رهبرى 
انقالب و اجراى قانون اساسى هستند و 

از آن حمايت مى كنند. 
و  رهنمودها  كه  اين  بيان  با  روحانى 

مطرح  انقالب  معظم  رهبر  كه  نكاتى 
مى كنند با هدف استحكام قدرت ملى 
و براى اين است كه ملت ايران در برابر 
بوده و در  بيگانگان صف واحدى  نفوذ 
باشند،  بيدار  و  هوشيار  توطئه ها  برابر 

ناكرده  خداى  نبايد  كرد:  خاطرنشان 
برخى بخواهند از اين كلمات و واژگان 
سوء استفاده كنند و اينطور نباشد كه از 
اين پس با هر كس كه مخالف هستيم، 
و  به نحوى متهم كرده  را  او  بخواهيم 

گروهى را به حاشيه برانيم. 
كه  اين  به  اشاره  با  جمهورى  رئيس  
ايران، ملتى بيدار و هوشيار است  ملت 

و تاريخ و تجربه اين ملت، نشان داده 
معكوس  تأثيرى  اقدامات  اينگونه  كه 
درستى  به  مردم  گفت:  داشت،  خواهد 
نحوه  و  تاريخ  و  استكبار  نفوذ،  معناى 
و  كشور  اين  با  آمريكا  نادرست  رفتار 

آينده  و  ملى  منافع  و  مى دانند  را  ملت 
مى دهند.  تشخيص  خوبى  به  را  كشور 
و  واقعى  طور  به  بايد  افزود:  روحانى 
جدى با هر گونه نفوذ بيگانگان مبارزه 
«نفوذ»  كلمه  با  اى  عده  نبايد  و  كنيم 

بازى كنند. 
كه  اين  بيان  با  جمهورى  رئيس  
به  متعلق  انقالب  معظم  رهبرى 

و  گروه  به  و  است  ايران  ملت  تمامى 
همه  گفت:  ندارد،  تعلق  خاص  نهادى 
استقالل  انقالب،  مسير  در  ايران  ملت 
بيگانگان  برابر  در  كشور  ايستادگى  و 
جناح ها  همه  اميدوارم  و  هستند  متحد 
و  داشته  توجه  نكات  اين  به  نهادها  و 
انقالب  رهبرى  اگر  كنيم  تالش  واقعًا 
كالمى را عنوان مى كنند به درستى آن 
را بفهميم و پياده كنيم و اجازه ندهيم 
افرادى از اين كلمات در راستاى منافع 
سوء  خود  جناحى  و  گروهى  شخصى، 

استفاده كنند. 
رئيس  جمهورى ادامه داد:  البته مردم در 
اين زمينه ها كامًال هوشيار، بيدار، ناظر و 
متوجه هستند و بخوبى شرايط را رصد 
مى كنند و در موقع لزوم مانند انتخابات، 
آگاهانه و با حضور گسترده نظر خود را 

اعالم مى كنند.
 از سوى ديگر، اينستاگرام رئيس جمهور، 
ويديو بخش هايى از سخنان ديروز او را 
منتشر كرد.روحانى در اين ويديو گفت: 
از  را  نفر  ، دو  نفر  نرويم، يك  بيخودى 
اينجا و آنجا به بهانه اى بگيريم، پرونده 
سازى كنيم و بعد بياييم آن را در كشور 
بزرگ كنيم و بگوييم اين خط، خط نفود 

است و جريان نفوذ است.

بيخودى نرويم يكى دو نفر را به بهانه اى بگيريم و پرونده سازى كنيم، بعدش هم بگوييم اين خط، خط نفوذ است

اينكه مى گويند كار دولت فقط شده 
مذاكره با آمريكا، غيرمنصفانه است 

انتقادات  و  برجام  به  اشاره  با  قضائيه  قوه  رئيس 
مى گويند  اينكه  گفت:  آن  به  نسبت  مطرح شده 
حرف  آمريكا،  با  مذاكره  شده  فقط  دولت  كار 
الريجانى  آملى  آيت ا...  است.  غيرمنصفانه اى 
تصريح كرد: در مسئله برجام، قوه قضائيه يعنى ما 
به دولت  امنيت ملى  به عنوان عضو شوراى عالى 
كمك كرديم. البته ما نظر استداللى خود را داديم 
و با برخى از مواد برجام هم مشكل داشتيم. منتها 
اينكه دولت محترم و تيم مذاكره كننده واقعا توانايى 
داشته، يك بحث است اما بايد منصفانه نگاه كنيم.

تصويب اليحه شفاف سازى
  هزينه هاى انتخاباتى

و  مالى  منابع  شفاف سازى  اليحه  وزيران،  هيئت 
رياست  انتخابات  نامزدهاى  انتخاباتى  هزينه هاى 
شوراهاى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  جمهورى، 

اسالمى را تصويب كرد.

درخواست از آيت ا... آملى الريجانى 
براى نامزدى در انتخابات خبرگان 

طبرسى نماينده ولى فقيه در مازندران گفت: ما امثال 
آيت ا... آملى الريجانى را در مجلس خبرگان الزم 
مجلس  در  ايشان  باال  راى  با  اميدواريم  و  داريم 

خبرگان حضور يابد.

احتمال حضور يك نماينده 
در ستاد نظارت  برجام  

بذرپاش عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد بر اينكه نظارت اصلى بر اجراى برجام بر 
عهده شوراى عالى امنيت ملى است، گفت: احتمال 
اينكه با مشورت رئيس مجلس يك نماينده در اين 

ستاد حضور يابد وجود دارد.
 

برنامه احمدى نژاد براى
 اصولگرايان و مجلس دهم 

هاى  انجمن  جامعه  دبيركل  اصفهانى  كريمى 
قصد  نژاد  احمدى   : گفت  بازار  و  اصناف  اسالمى 
دارد موى دماغ اصولگرايان و مجلس دهم باشد و 
اگرچه خود را در حد كانديداتورى مجلس نمى داند 
ولى قصد دارد تا اقليتى را در مجلس داشته باشد تا 

بتواند اهدافش را دنبال كند.

مراجع قانونى پرداخت بدهى زنجانى
 تا پايان روز سه شنبه را تاييد نكردند 

مراجع  گفت:  نفت  ملى  شركت  حقوقى  امور  مدير 
پرداخت  دادگاه،  و  مركزى  بانك  جمله  از  قانونى 
بدهى بابك زنجانى تا پايان روز سه شنبه را هنوز 
تاييد نكردند.پيگيرى ها نشان مى دهد وعده بابك 

زنجانى در پرداخت بدهى اش تحقق نيافته است.

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 كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

دعــوت  بـه همكــارى
موسسه خيريه اميد كوثر خراسان جنوبى به منظور ارائه خدمات توانبخشى، مددكارى و مراقبتى به معلولين، سالمندان، 
بيماران روان و ضايعه نخاعى و ساير افراد تحت پوشش موسسه از بين داوطلبان واجد شرايط به شرح ذيل به صورت 

پاره وقت ، تمام وقت و افتخارى دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر و تكميل 
فرم ثبت نام از تاريخ 94/8/17 لغايت 94/8/26 در ساعات ادارى به محل دفتر موسسه مراجعه نمايند.

جنسيتمدرك تحصيلىعنوانجنسيتمدرك تحصيلىعنوان
زنمردزنمرد

**كارشناسى و باالترگفتار درمان**-پزشك عمومى
**كارشناسى و باالترمددكار اجتماعى**كارشناسى و باالترپرستار

**ترجيحا ديپلم و باالترمراقب**كارشناسى و باالترروان شناس
**زير ديپلممراقبت در منزل**كارشناسى و باالترفيزيوتراپ
**زير ديپلمامور خدماتى**كارشناسى و باالتركار درمان

آدرس: خيابان شهيد مطهرى، مطهرى 6 ، پالك 10    تلفن: 32212640- 32212630

همكارى  با  جنوبى  خراسان  كوثر  اميد  خيريه  موسسه 
خيرين محترم آماده تحويل لوازم كمك توانپزشكى از قبيل 
عصا، ويلچر، واكر، كپسول اكسيژن و... به طور امانى با مدت 
محدود به شهروندان عزيز مى باشد. متقاضيان براى دريافت 
اقالم مورد نياز مى توانند به آدرس موسسه واقع در خيابان 

شهيد مطهرى، مطهرى 6، پالك 10، طبقه دوم مراجعه
 و يا با شماره 40-32212630 تماس حاصل نمايند.

اطالعيـــهاطالعيه










