
مطبوعات خراسان جنوبى
 نيازمند صداقت و حمايت 
مديران استانى

* هرم پور 

 اينترنت، ماهواره و حاال شبكه هاى اجتماعى. ارابه 
 رسانه هاى جهان اين روزها بر محور اين چرخ ها 
شايد  و  ها  ميليون  گردش  و  كند  مى  حركت 
مردم  سرنوشت  ثانيه،  در  اطالع  و  داده  ميلياردها 

دنيا را به گونه اى كه هست، رقم  مى زند. 
اهميت  و  ارزش  از  عنوان  هيچ  به  اما  اينها  همه 
دليل  به  الجرم  هرچند  است؛  نكاسته  مطبوعات 
و  ارتباطى  هاى  حوزه  گستردگى  علم،  پيشرفت 
لزوم سرعت در انتقال خبرها، شيوه ها و چگونگى 
حمل اين اطالعات طى سالهاى اخير دچار تحوالت 
مختلف شده است و قطعًا طى سالهاى آينده نيز با 

تغييرات شگرف ديگرى همراه خواهد بود. 
هاى  رسانه  واقعى  رسالت  از  نه  همه  ها  اين  اما 
مطبوعاتى كاسته و نه نقش بى بديل آنها به ويژه 
يا  دگرگونى  دچار  را  مخاطب  با  ارتباط  حوزه  در 
 ضعف فاحش نموده است. از اين ميان، مطبوعات و 
رسانه هاى محلى و استانى با توجه به سه كاركرد 
مهم زير همواره محور توجه و در بسيارى موارد، پر 
اهميت تر از رسانه ها و مطبوعات ملى در سرنوشت 
اند:  بوده  اجتماعى  هاى  سازى  جريان  در  و  مردم 
1- قدرت باالى جلب اعتماد مخاطب 2- توانمندى 
ذاتى در برقرارى هنر ارتباط رو در رو با خواننده 3- 
استفاده از ظرفيت هاى محيطى و بومى كه عالوه 
بر سرعت باالى انتقال خبرها، صحت و استناد آنها 

را نيز تضمين كرده است.    
اما مطبوعات استانى مثل هر رسانه ديگرى نيازمند 
توجه و حمايت هم در بعد معنوى و هم در بعد مادى 
هستند. اعتقادم بر اين است كه ... ( ادامه در صفحه 2)
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سهم استان از آب كارون
نماينده طبس در شوراى ادارى خواستار شد ؛ 

عبد ا... زاده : در سال 92 انتقال آب از سرچشمه هاى كارون به طبس با امضاى وزيرمصوب شده و اميدواريم اين موضوع هر چه زودتر اجرا شود

دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى از آغاز فروش بليت هاى هواپيما به عتبات عاليات به مناسبت اربعين 
از امروز شنبه 16 آبان خبر داد. به گزارش بولتن نيوز، اسعدى سامانى گفت: امسال با هماهنگى سازمان 

هواپيمايى كشورى براى سفر به عتبات به مناسبت اربعين، نرخ هاى ثابت در نظر گرفته شده است.

فروش بليت پروازى عتبات ويژه اربعين از امروز 

استاندار : مديران كل به روساى 
شهرستان  تفويض اختيار كنند
 استاندار خراسان جنوبى گفت : مديران كل به روساى 
شهرستان ها تفويض اختيار كنند و قبال فرماندار حق نداشته ...

وزير كشور در جمع مردم طبس :

 خط قرمز ايران در برابر 
داعش «عتبات عاليات» است
وزير كشور گفت : ما همواره اعالم كرده ايم كه خط قرمز ...
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 صفحه ٧

طرح ملى براى افزايش توليد زعفران
صفحه 7

خاندان معظم و شريف عبادى
درگذشت

 حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى
 را به آن خاندان معزز، مردم شريف استان على الخصوص مردم واليتمدار خوسف، نماينده محترم 
مردم بيرجند، خوسف و درميان در مجلس شوراى اسالمى تسليت عرض نموده، از خداوند سبحان 

براى آن فقيه عاليقدر علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت داريم.

هيئت رئيسه و كاركنان اتاق اصناف مركز استان خراسان جنوبى- بسيج اصناف
نمايندگى اتاق اصناف شهرستان هاى خوسف ، درميان ، سربيشه و سرايان
 اتحاديه هاى تحت پوشش- جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازاريان

محضر فقيه عارف حضرت حجت االسالم آقاى حاج سيد عليرضا عبادى 
حضرت حجت االسالم آقاى سيد محمد باقر عبادى

و خاندان شريف و معزز عبادى
ارتحال عالم ربانى 

حضرت آيت ا... حاج سيد احمد عبادى
 وزنه وزين حوزه هاى علميه و مجاهد وارسته را تسليت عرض نموده، علو درجات آن بزرگ مرد

 را در جوار رحمت حق و بر خوان كرم اجداد طاهرينش و صبر و شكيبايى بازماندگان را
 از درگاه احديت مسئلت داريم.

هيئت مديره و كليه عوامل اجرايى مكتب نرجس (عليها السالم) بيرجند

دانشگاه غير انتفاعى هرمزان بيرجند 
براى تكميل كادر ادارى خود از

يك نفرآشنا به امور آموزشى - دانشجويى
 و تسلط به كامپيوتر با حداقل مدرك كارشناسى 

دعوت به همكارى مى نمايد.
آدرس: بيرجند - بلوار سجاد نرسيده به ميدان تمناى باران 

تلفن : 32425252 داخلى 103 

آگهى مزايده
 فروش اراضى تجارى

شهردارى سربيشه
شرح در صفحه 2

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى

كاربر ماساژ، آموزش شايستگى ماساژ، تاى ماساژ و آروماتراپى، 
مشاور مهارت هاى سبك زندگى سالم ، كاربر گياهان دارويى، كاربر 

اسانس هاى گياهى، فروشنده گياهان دارويى هنرجو  مى پذيرد.
براى كسب اطالعات و ثبت نام به آدرس: 

خيابان طالقانى- طالقانى 8- فرعى 8/3 مراجعه نماييد.
تلفن تماس: 32230147-32236806

آدرس آموزشگاه: خيابان فردوسى- مجتمع پارس

آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى طب اسالمى حيات طيبه 
در رشته هاى:

موسسه آموزش عالى 
هرمــزان

شروع ثبت نام پذيرش بدون آزمون براى ترم بهمن ماه

www.sanjesh.org از طريق سايت سازمان سنجش
پذيرش دانشجو در رشته هاى علوم انسانى، فنى مهندسى، هنر

ثبت نام : مقطع كاردانى از 17 الى20آبان و مقطع كارشناسى 19 الى23 آبان

آدرس: بيرجند - ميدان تمناى باران    تلفن تماس:05632425252 
www.bir-hormozan.ac.ir  اطالعات بيشتر در سايت

با نهايت تاسف درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج على اكبر قربانى
را به اطالع مى رساند. مراسم تشييع امروز شنبه 94/8/16 
ساعت 14 الى 15 از محل غسالخانه بيرجند برگزار مى شود.

 حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.
خانواده هاى: قربانى ، صندوقى ، جمهورى ، زجاجى 

 حسن زاده ، شريفى ، راهى و ساير فاميل وابسته

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.

مجتمع كاشى فرزاد - كانون كارآفرينان استان
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يادداشت

مطبوعات خراسان جنوبى ،  نيازمند
 صداقت و حمايت مديران استانى

... ( ادامه از صفحه اول )  اما مطبوعات استانى مثل هر 
بعد  در  هم  حمايت  و  توجه  نيازمند  ديگرى  رسانه 
معنوى و هم در بعد مادى هستند. اعتقادم بر اين 
ناآگاهى  و  از سر جهل  يا  ها  تفاوتى  بى  كه  است 
و يا از سر بى هنرى و بى تدبيرى و كج سليقه اى 
و يا از سر باندبازى و جناح گرايى هاى مرسوم در 

اطراف ماست. 
مسئولى كه گيوتين بر گردن رسانه استانى بگذارد، 
مشت بر سر اعتماد و اطمينان مردم و تبر بر ريشه 
شايد  و  است  زده  بومى  هاى  قابليت  و  استعدادها 
اين خود جرمى نابخشودنى و بدون توبه باشد. از 
با  مطبوعات  نمايشگاه  يكمين  و  بيست  كه  امروز 
تهران  در  مسئوالنه»  پاسخ  منصفانه،  «نقد  شعار 
كه  بود  اميدوار  بتوان  شايد  يابد،  مى  گشايش 
بهتر ديده شود، و حداقل  استانى  نقش مطبوعات 
سرد  دلهاى  خانه  به  گرمايى  ديگر  يكسال  براى 
تاريكخانه  به  نورى  و  مطبوعات  اهالى  از  برخى 
بتابد  مكتوب  رسانه هاى  اهالى  از  برخى  نااميدى 
تا ناخوش احوالى ناشى از رسيدگى هاى نامناسب 
و بى تفاوتى هاى برخى از مسئولين را به قدردانى 
از  مخاطبين  و  خوانندگان  قدرشناسى  و   مردم 

تالش هايشان عوض كنند.
 جشنواره ها و نمايشگاههاى مطبوعات، پنجره هايى 
بازشده هستند كه مردم سراسر ايران را با فرهنگ، 
هاى  قابليت  رويدادها،  مفاخر،  تفكر،  آداب،  رسوم، 
استان  هر  اهالى  علمى  و  ادبى  سياسى،  اجتماعى، 
آشنا مى كنند. به شخصه معتقدم توجه و حمايت 
از مطبوعات استان براى حضور قدرتمند و قوى و به 
نمايش درآوردن فاخر ظرفيت هاى استان در چنين 
تر  مطلوب  تر،  مناسب  مراتب  به   نمايشگاههايى 
و پر دستاوردتر از دهها بولتن، گزارش و يا جلسات 
براى  كه  ايست  مجموعه  داخل  سمينارهاى  و 

شناساندن استان برپا و برگزار مى شود.
و  اى  بودجه  شرايط  بدترين  از  يكى  در  امسال   
اعتبارى، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همت گماشته تا با آبرو و بدون حاشيه، مطبوعات 
استانى در اين جشنواره ملى و نمايشگاه سراسرى 
اين  اما  باشند،  داشته  مناسب  و  قدرتمند  حضورى 
اجرايى  مسئولين  حمايت  نيازمند  اهتمام  و  توجه 
استان  اين  براى  معتقديم  اگر  هست.  نيز  استان 
بايد دل سوزاند، اگر بر اين باوريم كه براى خراسان 
ها  در همه عرصه  ها  از همه ظرفيت  بايد  جنوبى 
عمران  بسترهاى  كه  معتقديم  اگر  كرد،  استفاده 
و  فرهنگ  شاهراه  از  استان  اقتصادى  آبادانى  و 
در  خالصانه  بايد  گذرد،  مى  علمى  و  هنرى  تعالى 
با جديت  و  باشيم  داشته  ورود  هايى   چنين عرصه 

برنامه ريزى نماييم. ( ادامه در ستون مقابل )
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نتايج نهايى آزمون استخدامى آموزش و پرورش امروز شنبه 16 آبان اعالم مى شود و پس از آن كار مصاحبه علمى و گزينش شروع خواهد شد. طبق 
اعالم مسئوالن آموزش و پرورش، پس از اعالم نتايج نهايى، روند مصاحبه علمى و گزينش آغاز خواهد شد و افراد پذيرفته شده تا 3 برابر ظرفيت از 
سوى سازمان سنجش به آموزش و پرورش معرفى مى شوند كه پس از مصاحبه علمى اسامى 3 هزار و 700 نفر براى گزينش معرفى خواهد شد.

 اعالم زمان نتايج آزمون استخدامى آموزش و پرورش

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با صدور اطالعيه مشتركى آغاز اجراى 
گزارش  به  كردند.  اعالم  را  ايرانى  كاالى  خريد  طرح 
بولتن نيوز، متن اين اطالعيه به شرح ذيل است: شوراى 
پول و اعتبار، براى ايجاد تحرك در اقتصاد، حمايت از 
توليدكنندگان داخلى و ايجاد فضاى رقابتى بين آنها در 
فروش محصوالت داخلى، اعطاى تسهيالت به بنگاه هاى 
توليدى و خودرو سازان و سازندگان ماشين آالت كشاورزى 
را از طريق تسهيالت خريد دين و مرابحه به شرح زير 
مصوب نمود. بر اين اساس و پس از برنامه ريزى ها و 
هماهنگى هاى انجام شده در دستگاه هاى اجرايى و بانك 

مركزى، آغاز اجراى طرح را اعالم مى نمايد:
شده  ارايه  تجارى  اسناد  خريد  اجازه  الف- 
فروش  از  ناشى  خودروساز)  شركت  (توسط 
آالت  ماشين  و  داخل  توليد  خودروى   مدت دار 

كشاورزى (كمباين و تراكتور)
در اين طرح، بانك عامل اسناد تجارى ناشى از فروش 
خودرو و ماشين آالت كشاورزى را تا سقف 250 ميليون 
ريال و حداكثر تا 80 درصد بهاى فروش هر دستگاه در 
قالب عقد خريد دين با نرخ 16 درصد خريدارى مى كند. 
نرخ  با  بانك  مركزى  توسط  طرح  اين  نياز  مورد  منابع 
ساالنه 14 درصد براى بانك هاى عامل تامين مى شود.
در اين شيوه متقاضيان مى توانند از تاريخ هجدهم آبان 
1394 با مراجعه مستقيم به نمايندگى هاى مجاز نسبت 
به خريد دستگاه موردنظر اقدام كرده و بخشى از بهاى 
دستگاه را به صورت نقد و مابقى را حداكثر تا 250 ميليون 
ريال (كه بيش از 80 درصد بهاى آن نباشد) در قبال ارايه 
اسناد تجارى ( اقساط حداكثر 84 ماه با احتساب ساالنه 
16 درصد به صورت چك يا سفته) به نمايندگى مجاز 

پرداخت نمايند. در ادامه، خودروساز اسناد تجارى دريافتى 
از مشتريان را ظهر نويسى نموده و به بانك هاى عامل 
ارايه مى كند. بانك هاى عامل اسناد تجارى ارايه شده از 
سوى خودروساز را كه سررسيد آنها كمتر از چهار سال 
باشد، با نرخ 16 درصد خريدارى نموده و مبلغ موردنظر را 
به حساب خودروساز واريز مى كنند. فهرست نمايندگى هاى 
تاريخ  از  مشمول طرح  ماشين آالت  و  خودروها  و  مجاز 
و  مركزى  بانك  دولت،  تارگاه  در   1394 آبان  هجدهم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم مى شود.
ماشين آالت كشاورزى  و  مزبور خريد خودروها  در طرح 
(كمباين و تراكتور) با اقساط حداكثر هفت ساله امكان پذير 
است.بر اساس برنامه ريزى انجام شده، ضرورتى به مراجعه 
يا حضور متقاضيان خريد خودرو و ماشين آالت كشاورزى 
در شعب بانك ها نبوده و براى انجام خريد مورد نظر صرفًا 

مراجعه به نمايندگى هاى مجاز كافى است.
توليدى  بنگاه هاى  به  تسهيالت  اعطاى  ب- 
اسناد  (خريد  دين  خريد  تسهيالت  طريق  از 

مدت دار ناشى از فروش اقساطى كاال)
اقساطى  فروش  از  ناشى  اسناد  بانك ها  طرح،  اين  در 
كاالهاى واسطه اى را با سررسيد حداكثر يك سال و نرخ 
سود ساالنه 16 درصد خريدارى مى كنند. منابع مورد نياز 
اين طرح توسط بانك مركزى با نرخ ساالنه 14 درصد براى 
بانك هاى عامل تامين مى شود.درخصوص فروش مدت دار 
كاالهاى واسطه اى، متقاضيان با مراجعه به توليدكنندگان 
منتخب، نسبت به خريد كاالى مشمول طرح مورد نظر 
به صورت مدت دار با ارايه اسناد تجارى (چك يا سفته) 
اقدام مى كنند. فهرست توليدكنندگان منتخب و كاالهاى 
وزارت  و  مركزى  بانك  دولت،  تارگاه  در  طرح  مشمول 
صنعت، معدن و تجارت اعالم مى شود. در ادامه بانك هاى 

عامل، اسناد تجارى ارايه شده از سوى توليدكنندگان را 
با نرخ 16 درصد خريدارى و مبلغ موردنظر را به حساب 

توليدكننده واريز مى كنند.
بر اساس برنامه ريزى انجام شده، ضرورتى به مراجعه يا 
بانك ها  شعب  در  واسطه اى  كاالهاى  خريداران  حضور 
به  مراجعه  صرفاً  نظر  مورد  خريد  انجام  براى  و  نبوده 

نمايندگى هاى مجاز كافى است.
ج- اعطاى تسهيالت خريد كاالهاى مصرفى با 
دوام ايرانى منتخب از طريق صدور كارت خريد 

كاالى ايرانى
كارت خريد كاالى ايرانى، ابزارى اعتبارى است كه توسط 
بانك هاى كشور براى عموم مردم كه درآمد مشخص 
و ثابتى دارند، صادر شده و دارنده آن مى تواند تا سقف 
تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهيانه و حداكثر معادل 
يكصد ميليون ريال خواهد بود، كاالهايى را كه فهرست 
تعيين شده  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  توسط  آنها 
خريدارى  قابل  كاالهاى  فهرست  كند.  خريدارى  است، 
در اين طرح نيز ازطريق تارگاه دولت، شاپرك و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اختيار عموم قرار مى گيرد. در 
مراحل بعدى و به تدريج متناسب با اعالم آمادگى دستگاه 
هاى اجرايى و يا كارفرمايان ذيربط، اين طرح گستردگى 
بيشترى پيدا خواهد كرد. شرايط و نحوه عمل و فهرست 
كاالها متناسب با شرايط توليد در كشور، متنوع و متغير 

خواهد بود و به تدريج اطالع رسانى خواهد شد.
ادارى  امور  تقاضاى  حسب  طرح،  اجراى  اول  فاز  در 
از  بازنشستگى  صندوق هاى  و  شركت ها   دستگاه ها، 
بانك هاى عامل پرداخت حقوق كاركنان، فرم هايى در 
اختيار آنان قرار مى گيرد كه به كاركنان و مستمرى بگيرانى 
كه مايل به دريافت كارت خريد كاالى ايرانى هستند، ارائه 

شود.پس از تكميل و ارسال فرم هاى درخواست متقاضيان 
توسط دستگاه ها، شركت ها و صندوق هاى بازنشستگى، 
طريق  از  و  كرده  صادر  را  كارت ها  عامل  بانك هاى 

دستگاه هاى مربوطه در اختيار متقاضيان قرار مى دهند.
در  قابليت خريد  متقاضيان،  به  تحويل  زمان  از  كارت ها 
مراكز فروش حضورى و اينترنتى مشخص شده را خواهد 
داشت. براى دارندگان كارت در هر ماه شمسى و متناسب 
با زمان صدور كارت، صورتحسابى از طريق پيامك ارسال 
مى شود كه شامل ريز اقالم خريد در هر دوره به عالوه 
مجموع تسهيالت اعطايى قبلى است.مشتريان مى توانند 
اقساط  بازپرداخت  به  نسبت  فوق،  پيامك  اطالعات  با 

تسهيالت خود همانند ساير قبوض خدماتى اقدام كنند.
در مراحل بعدى طرح، امكان درخواست كارت خريد كاالى 
ايرانى براى عموم مردم به صورت انفرادى از طريق مراجعه 
به شعب بانك ها و موسسات اعتبارى وجود خواهد داشت. 
در اين طرح، براى هر شهروند ايرانى حداكثر مى تواند يك 

كارت خريد كاالى ايرانى صادر شود.

جزئيات 3 طرح خريد كاالى ايرانى؛آغاز پرداخت وام خودرو از 18 آبان

 جدول زمان بندى مراجعه سپرده گذاران موسسه ميزان 
براى افتتاح حساب توسط بانك صادرات مشخص شد.

امروز شنبه  از  افتتاح حساب  مشتريان مى توانند براى 
16 آبان ماه جارى با در دست داشتن اصل شناسنامه 
مدارك  يا  و  حساب  دفترچه  همراه  به  ملى  كارت   و 
سپرده گذارى (ميزان) براساس زمانبندى ذيل به شعب 
و  شمالى  رضوى،  خراسان  هاى  استان  در  بانك  اين 
جنوبى و يا شعب تعاونى در شرف تصفيه ميزان مراجعه 

رقم  براساس  ميزان  موسسه  مشتريان  مراجعه  نمايند. 
سمت راست كارت ملى مى باشد. افرادى كه رقم سمت 
راست كارت ملى آنان «صفر» مى باشد روزهاى شنبه 
و يكشنبه 16 و 17 آبان ماه جارى مى توانند به شعب 
مراجعه كنند. كسانى كه رقم سمت راست كارت ملى 
آنان «يك» مى باشد روزهاى دوشنبه و سه شنبه 18 و 
19 آبان ماه مراجعه كنند.روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه 
20 و 21 آبان ماه افرادى كه رقم سمت راست كارت 

ملى آنان «دو» مى باشد در شعب حضور يابند. افراد با 
شماره ملى «سه»، روزهاى شنبه و يكشنبه 23 و 24 
آبان ماه زمان مراجعه آنان است. روزهاى دوشنبه و سه 
افرادى كه رقم سمت راست  آبان ماه  شنبه 25 و 26 
كارت ملى آنان «چهار» مى باشد مى توانند به شعب 
ماه  آبان  و 28  پنجشنبه 27  و  كنند.چهارشنبه  مراجعه 
زمان مراجعه افرادى است كه رقم سمت راست كارت 
ملى آنان «پنج» مى باشد.افراد با شماره ملى «شش»، 

آبان ماه و يكشنبه اول آذرماه مى توانند به  شنبه 30 
شعب مراجعه كنند. افرادى كه رقم سمت راست كارت 
سه  و  دوشنبه  روزهاى  در  است  «هفت»  آنان  ملى 
شنبه دوم و سوم آذرماه در شعب حضور يابند. روزهاى 
چهارشنبه و پنجشنبه 4 و 5 آذرماه زمان مراجعه افراد 
با شماره ملى «هشت» است و در پايان افرادى كه رقم 
سمت راست كارت ملى آنان «نه» مى باشد در روزهاى 

شنبه و يكشنبه 6 و 7  آذرماه مى توانند مراجعه كنند.

اطالعيه مهم درباره سپرده گذاران «ميزان»

( ادامه از ستون مقابل ) از بررسى نقش مهم رسانه هاى 
احساس  آنان  رويكردهاى  و  نگاه  نوع  و   استانى 
كاركرد  و  اهميت  آتى،  سالهاى  طى  كنم  مى 
استراتژى  كه  باشد  خاص  آنقدر  استانى  مطبوعات 
اى،  منطقه  ريزى هاى  عنوان «طرح  جديد تحت 
اجراهاى ملى» را تداعى نمايد و به نمايش بگذارد. 
اين مهم، براى استانهاى در حال گذارى همچون 
و  دست  متعددى  مشكالت  با  كه  جنوبى  خراسان 
پنجه نرم مى كند، شايد بيش از پيش اهميت داشته 
باشد و نيازمند يك فرصت شناسى ويژه باشد. القصه 
در اين مجال كوتاه، حضور همه مطبوعات استان 
در نمايشگاه مطبوعات تهران را گرامى مى داريم 
و براى همه همكاران تالشگر در عرصه مطبوعات 

استان آرزوى موفقيت داريم. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

افزايش نرخ جريمه هاى رانندگى 
در انتظار تصميم دولت

حميدى رئيس پليس راه راهور ناجا در گفتگو با ايرنا، 
قانون هر سه سال يكبار نرخ  اينكه طبق  بيان   با 
گفت:  يابد،  افزايش  بايد  رانندگى  هاى  جريمه 
كميسيون  در  رانندگى  هاى  جريمه  نرخ  افزايش 
اجتماعى دولت در حال بررسى بوده و هنوز نتيجه 

اى از آن به دست نيامده است. 

پيش  بينى قيمت طال
 تا يك ماه آينده

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال 
بر  كارشناسان  و  تحليلگران  نگاه  گفت:  جواهر  و 
قيمت طال  آينده  ماه  يك  حدود  تا  كه  است  اين 
در بازار داخلى به دليل نوسانات نرخ ارز، صعودى 
خواهد بود. به گزارش ايسنا، محمدولى اظهار كرد: 
هفته گذشته نوسانات غيرمعمول و رو به كاهشى 
به دليل نوسانات  بازار طال شاهد بوديم كه  را در 

نرخ ارز رخ داد.

 كنتورهاى برق سال آينده 
هوشمند مى شوند 

مدقق معاون سازمان بهره ورى انرژى ايران (سابا) در 
گفتگو بابولتن نيوز، از امكان سرمايه گذارى اپراتورهاى 
فعال يا حتى ايجاد اپراتور جديد با توزيع كنتور هوشمند 
برق خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه از سال آينده 

كنتور هوشمند به مشتركان جديد ارائه شود. 

مزايده فروش اراضى تجارى (مرحله اول)
 شهردارى سربيشه در نظردارد: با رعايت آيين نامه مالى شهردارى ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند 2 مصوبه شماره 4/94/471 مورخ
 94/7/9 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش 25 قطعه از اراضى متعلق به خود با كاربرى تجارى در مجاورت بازار قديم سربيشه به شرح
 مندرج در جدول ذيل به منظور تامين منابع مالى مورد نياز براى تملك امالك واقع در طرح از طريق مزايده كتبى به صورت نقد اقدام
 نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى شود جهت كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه
 94/9/7 به واحد حسابدارى شهردارى واقع در ميدان طالقانى مراجعه فرمايند. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار
 بوده و شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 32662508- 32663350

تماس حاصل فرماييد.

 شمارهرديف
قطعه

 نوع
كاربرى

   مسا حت
((مترمربع

 قيمت پايه  هر
(مترمربع  (ريال

 قيمت پايه كل هر قطعه
(ريال)

 5 درصد سپرده
(هر قطعه  (ريال

آدرس  ملك

مجاور بازار قديم26/5134/565/949121/057/0006/500/000تجارى12
مجاور بازار قديم25/884/667/658120/799/0006/500/000تجارى23
مجاور بازار قديم25/3354/664/456118/174/0006/000/000تجارى34
مجاور بازار قديم25/0236/264/836156/765/0008/000/000تجارى45
مجاور بازار قديم17/667/310/249129/099/0006/500/000تجارى56
مجاور بازار قديم19/655/099/949100/214/0005/500/000تجارى67
مجاور بازار قديم14/0115/249/87573/556/0004/000/000تجارى78
مجاور بازار قديم18/6495/000/10793/247/0005/000/000تجارى89
مجاور بازار قديم13/3615/249/90670/144/0004/000/000تجارى910
مجاور بازار قديم14/9455/306/18979/301/0004/000/000تجارى1011
مجاور بازار قديم13/3395/286/07870/511/0003/500/000تجارى1112
مجاور بازار قديم14/4595/382/25377/822/0004/000/000تجارى1213
مجاور بازار قديم14/7625/499/79781/188/0004/500/000تجارى1314
مجاور بازار قديم14/4336/166/21688/997/0004/500/000تجارى1415
مجاور بازار قديم40/6463/749/717152/411/0008/000/000تجارى1516
مجاور بازار قديم49/4893/849/583190/512/00010/000/000تجارى1617
مجاور بازار قديم33/674/533/294152/636/0008/000/000تجارى1718
مجاور بازار قديم32/6124/532/810147/824/0007/500/000تجارى1819
مجاور بازار قديم33/6244/533/161152/423/0008/000/000تجارى1920
مجاور بازار قديم30/0484/447/617133/642/0007/000/000تجارى2021
مجاور بازار قديم18/646/266/685116/811/0006/000/000تجارى2124
مجاور بازار قديم12/8386/233/68180/028/0004/500/000تجارى2225
مجاور بازار قديم13/1145/766/12875/617/0004/000/000تجارى2326
مجاور بازار قديم12/9975/667/15473/656/0004/000/000تجارى2427
مجاور بازار قديم12/9575/572/66372/205/0004/000/000تجارى2528

شهردارى سربيشه

 تاسيس شركت آذر شب آرام بيرجند "سهامى خاص" در تاريخ 94/8/10 به شماره ثبت 5173 و شناسه ملى 14005330932 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده
كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد

 موضوع شركت: ارائه خدمات به پزشكان و داروخانه ها در خصوص جمع آورى نسخ ماهانه ، ليست ، ثبت كردن و تحويل نسخ بيمه اى طرف قرارداد به سازمان هاى بيمه گر مربوطه (پس
 از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت
 نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى - بيرجند – خيابان طالقانى 3 - ساختمان كيميا مطب دكتر محمودى راد – كدپستى 9714815445 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به
 صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 2048/319 مورخ 94/7/30 نزد بانك پارسيان شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: خانم
 فاطمه زهرا فتن به شماره ملى 0651651220 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم الهه مطهريان به شماره ملى 0651772494 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم ثوبيه نادرى بروجردى به شماره
 ملى 0651869961 به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى
 خانم ثوبيه نادرى بروجردى (مديرعامل) و در غياب ايشان با امضاى خانم فاطمه زهرا فتن (رئيس هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل : خانم مريم توسليان به
 شماره ملى 0651840317 به عنوان بازرس اصلى و خانم فرخ ولى پور مطلق به شماره ملى 3620858160 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجندجنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد

مناقصه هاى شماره  94/11 -  94/10
مبلغ تضمين شركت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

94/10
نگهدارى شبكه كابل و هوايى با مصالح مراكز تلفن انقالب و شاهد و شهيد رجايى و نگهدارى شبكه كابل 43 
مركز كم ظرفيت تابعه به همراه نگهدارى و بهره بردارى از تلفن هاى همگانى در محدوده مراكز فوق و نصب و 
راه اندازى تلفن هاى DECT و همچنين انجام عمليات كابل كشى و مفصل بندى شناور بيرجند و حومه و شهر 

خوسف طبق شرايط منضم به طرح قرارداد

377/000/000 ريال

94/11
نگهدارى شبكه كابل و هوايى با مصالح مراكز تلفن ابوذر و ولى عصر«عج» قاين و نگهدارى شبكه كابل 53 
مركز كم ظرفيت تابعه به همراه نگهدارى و بهره بردارى از تلفن هاى همگانى در محدوده مراكز فوق و نصب و 
راه اندازى تلفن هاى DECT و همچنين انجام كابل كشى و مفصل بندى شناور شهر قاين و حومه طبق شرايط 

منضم به طرح قرارداد

143/000/000 ريال

 شرط تهيه اسناد: كليه شركت هاى واجد شرايط با واريز مبلغ 100/000 ريال براى هر مناقصه به حساب سيبا شماره 0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه
 شركت نمايند. مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/8/16 تا پايان وقت ادارى 94/8/25 و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/9/7 و بازگشايى پاكت ها 94/9/8

 تضمين : تضمين شركت در مناقصه بايستى به صورت ضمانت نامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى و يا واريز نقدى به حساب سيبا بانك ملى به شماره 0106034398001
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آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
چون مقرر گرديده: پالك ثبتى شماره 76 فرعى از 344 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در روستاى كالته نيابت به مساحت 121/565 مترمربع (ديمه زار و داراى سند زراعى) به مبلغ 30/391/250 ريال 
كارشناسى شده در قبال بدهى خانم زهرا خسروى رقيه آباد به مبلغ 12/569/802 ريال در حق آقاى احمد ناصرى و مبلغ 550/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 

94/8/28 ساعت 9 الى 10 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.dadkg.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 940773 در قبال محكوميت موسسه مالى و اعتبارى منحله ميزان به پرداخت مبلغ 831/192/500 ريال در حق آقاى آرزومندان و پرداخت مبلغ 39/750/000 ريال
 بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى شماره 4873 فرعى از 1402 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در

 نبش پل دژبان ميدان آزادى مى باشد و ميزان عرصه آن 117/75 متر مربع و اعيان آن زيرزمين ، همكف، اول تا سوم هر طبقه 111/75 مترمربع و در طبقه چهارم 32/80 مى باشد و نوع اعيان آن اسكلت
 فلزى و نما شيشه و سنگ گرانيت و داراى اشتراكات و برق و گاز شهرى و با كاربرى تجارى- ادارى تجارى در طبقات كه ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و اشتراكات به مبلغ 21/752/575/000 ريال ارزيابى
 گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/8/30 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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندبه عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده 940832 و 940917 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على زنگويى به پرداخت مبلغ 19/749/961 ريال و خانم سيده فاطمه موسوى به پرداخت مبلغ 25/586/646 ريال در

 حق آقاى سيد مهدى موسوى و پرداخت مبلغ 2/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف يك دستگاه پخت نان سنگك  توسط محكوم عليه رديف اول كه حسب
:نظريه كارشناس مشخصات دستگاه شامل

ارزش به ريالمشخصاتنام دستگاهرديف

پخت نان 1
سنگك  

دستگاه پخت نان سنگك  مدل 3000 ساخت شركت توليدى صنعتى حميد ، ابعاد كلى دستگاه cm 200*280*270 ، داراى 2 عدد مشعل گازى، 
تابلوى كنترل، موتور گيربكس، شافت و شاسى صفحه گردان، قطعات مثلثى چدنى (فرش) صفحه گردان، 2 كوره پخت حرارتى غيرمستقيم ، بدنه از ورق 

استيل دواليه با عايق حرارتى
توضيح اينكه تمام قسمت هاى دستگاه از هم جدا شده و بخشى از آن در پالك مذكور و بخشى در محوطه كنارى موجود است. دستگاه داراى 2 سال 

كاركرد و در حال حاضر مستعمل است.

75/000/000

75/000/000جمع: هفتاد و پنج ميليون ريال

 از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/9/9 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد
 نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10
 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده

رجبى-  مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندخريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



پيام شماچهارمين انتخابات هيئت رئيسه شوراى اسالمى استان برگزار شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 16 آبان 1394 * شماره 3362
آقايان اينقدر به مديران ... گير ندهين آنها كه مديريت 3

يا كارآموزى نكردن آنها را گذاشتن مديريت ياد 
به  ديگرى  پست  باز  گرفتن  كه  ياد  بگيرن. 

ايشان مى دهند. بحران بالى بحران ايران همينه
915…714

سالم آوا جان. لطفًا پيگيرى كن ما اهالى روستاى 
نوقند چه گناهى كرده ايم كه از امكانات اوليه 
مانند آسفالت جاده مستقيم و اصلى روستا و 
در  ما  بلكه  محروميم  ها  گوشى  نداشتن  آنتن 

پنجاه سال پيشيم و خودمون خبر نداريم؟
915…019
سالم در جواب دوستى كه به قدردانى از دولت قبلى 
و تخريب از دولت كنونى نوشته بودند عرض بنمايم 
در دولت قبل تورم به لب 50 درصد رسيد دارا 
داراتر شد نه كارگر و فقير اگر منصف هستيد به 

آمار بنگريد و بى خود قضاوت نكنيد.
915…019

باسالم. چرا شهردارى سرويس هاى بهداشتى 
 پارك توحيد را به فاضالب شهرى وصل نمى كند؟

از بوى بد جرأت باز كردن پنجره را نداريم.
915…471
سالم از شهردار محترم خواهشمنديم فكرى به حال 
فضاى حدفاصل بلوار صياد و مسجد رضوى و 
سالن در حال ساخت اجالس شهردارى بكنند 

مكان خوبى جهت ...  و اراذل شده است.
915…349
شوراى محترم شهرستان بيرجند پاسخگو باشند: باتوجه 
آسفالت  جهت  محترم  استاندار  مكرر  دستورات  به 
كوچه هاى اكبريه هيچ اقدامى نشده با توجه به 
را كه  ناصرى  بلوارشهيد  روهاى  پياده  اينكه شهردار 
آدمى از آنجا عبور نمى كند آسفالت كرده اند جواب 

مردم اكبريه را خدا خواهد داد. جمعى از ساكنين
915…246

فارس- چهارمين انتخابات هيئت رئيسه شوراى اسالمى خراسان جنوبى با حضور تمامى اعضا برگزار شد و محمدرضا قرائى با كسب هفت رأى، رياست اين 
شورا را بر عهده گرفت. در اين شورا كه سومين سال فعاليت خود را پشت سر گذاشته است با رأى اكثريت اعضا، رياست شورا به محمدرضا قرائى محول شد. 
قرائى عضو شوراى اسالمى شهر قاين است و براى سومين سال متوالى رياست شوراى اسالمى خراسان جنوبى را عهده  دار مى شود. گفتنى است؛ عباسعلى 

نيك نايب رئيس و محمدرضا خوشحال به عنوان منشى اول و محمد فاضلى به عنوان منشى دوم شوراى اسالمى خراسان جنوبى برگزيده شدند.

بهروزى فر- آنها كه از شنونده هاى هميشگى و ديرين 
راديو خراسان جنوبى اند، «اينجا خراسان است» را خوب 
 به خاطر دارند، برنامه اى كه در جدول پخش برنامه هاى
اين  راديو خراسان رضوى جايگاهى داشت.  عصرگاهى 
برنامه، تنها راه معرفى استان پهناور خراسان جنوبى بعد 

از تفكيك از خراسان بود. 
استان  تفكيك  از  «پس  گويند:  مى  راديو  پيشكسوتان 
خراسان  سيماى  و  صدا  اندازى  راه  از  قبل  و  خراسان 
جنوبى، به همت مسئول فرستنده هاى راديويى بيرجند 
برنامه  تابستان 1384 يك گروه تجربى  نهبندان، در  و 

سازى راديويى در بيرجند تشكيل شد. 
اين گروه 7 نفره در يك استوديوى غيرحرفه اى در محل 
صوتى  بسته   13 تعداد  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  فعلى 
شامل  نمايش هاى راديويى، موسيقى محلى، شعرخوانى 
و... توليد مى كردند. اين برنامه توليدى، با عنوان «اينجا 
خراسان است» به راديو خراسان رضوى ارسال مى شد 
تا به صورت روز در ميان در برنامه هاى عصرگاهى اين 

مركز پخش گردد».
با فرا رسيدن فصل برگريزان كه با لحظه هاى روحانى 
خراسان  مردم  بود،  مصادف  هم  رمضان  مبارك  ماه 
هاى  برنامه  ويژه  و  بيرجند  افق  به  صبح  اذان  جنوبى، 
سحر و افطار ماه رمضان را از راديوى محلى خودشان 
دنبال كردند. اين تجربه موفق باعث شد، همان نيروهاى 
اندك  با همه مشقت هاى پيش رو و با كمترين امكانات 
نام  با  را  خود  راديويى  زنده  برنامه  اولين  تجهيزات،  و 
«سالم هم استانى» در شانزدهمين روز از آبان ماه سال 
84، روى آنتن ببرند و در همين تجربه به خاطر ماندنى 
به كار  آغاز  راديو محلى خراسان جنوبى، رسمًا  بود كه 

كرد و متولد شد. 
بالفاصله پس از اين تاريخ فراموش نشدنى، سفر رياست 
جمهورى وقت به استان پيش آمد و راديو خراسان جنوبى 
عليرغم عمر چند روزه خود، موفق شد اين سفر و پخش 
زنده سخنرانى هاى رياست جمهورى در شهرستان هاى 

استان را به طور كامل پوشش دهد.
خراسان  راديو  تاريخچه  در  شده  درج  اطالعات  به  بنا 
روزانه  اسفند 84  تا  آبان  از  نوپا،  راديوى  جنوبى؛ همان 
هم  سالم  هاى  برنامه  شامل  برنامه  ساعت   2 حدود 
و...  ظهر)  (معارفى  ظهرشرعى  (صبحگاهى)،  استانى 
پخش مى كرد، به طورى كه تا پايان سال 84 توليد و 
پخش حدود 250 ساعت برنامه را تجربه نمود. عملكرد 
 مطلوب نيروهاى كم تجربه راديو باعث شد ساعت پخش 
سرعت  به  جنوبى  خراسان  محلى  راديو  هاى  برنامه 
افزايش يابد به گونه اى كه در آبان ماه سال 86 يعنى دو 
سال بعد با حدود 14 ساعت توليد و پخش شبانه روزى 
يافت  ارتقاء  جنوبى  خراسان  صداى  استانى  شبكه  به 
نيروهاى  همت  و  تالش  با  جنوبى  خراسان  صداى  و 

مستعدش از مرحله تأسيس به مرحله تثبيت رسيد.

توليد 3000 ساعت برنامه در سال

از  است  ماهى  چند  كه  جنوبى  خراسان  صداى  معاون 
ديار سرسبز و پرباران مازندران به خراسان جنوبى آمده 
تا گذر ايام در استانى كويرى را هم تجربه كند، درباره 
گويد: در صداى خراسان جنوبى مى  برنامه  توليد   روند 
 250 از  جنوبى  خراسان  ساالنه صداى  توليد  «تعهدات 
ساعت ابتداى تأسيس- سال 1384 - به 2700 ساعت 

در سال هاى 1388 و 1389 و سپس به 3000 ساعت 
در سال هاى 1390 تا 1394 رسيد».

عليرضا احمدى با تأكيد بر آمار 8 گانه شهرستان هاى 
استان در ابتداى تأسيس و افزايش آنها به 11 مورد، بعد 
از الحاق طبس و شكل گيرى دو شهرستان خوسف و 
زيركوه، خاطر نشان مى كند: «در اين شهرستان هاى 
11 گانه با تنوع فرهنگ، آداب و رسوم، لهجه و گويش 
مواجهيم، از طرفى اقوام مختلفى از عشاير و مرزنشينان 
و حتى عرب زبانان در اين منطقه سكونت دارند و حتى 
همجوارى با استان سيستان و بلوچستان، فرهنگ برخى 

مناطق مثل نهبندان را متأثر ساخته است. 
از اينها كه بگذريم اين استان حدود 2000 روستا دارد بخش 
بنابراين  از مخاطبان راديو را شامل مى شوند،  عظيمى 
 اقناع مخاطبان راديو در اين منطقه با مشكالت عديده اى
از  جنوبى  خراسان  راديو  وجود  اين  با  است.  همراه 
و  شهرى  مخاطبان  همه  براى  تأسيس،  ابتداى  همان 

 روستايى و اقوام مختلف با سليقه هاى متفاوتى كه دارند 
برنامه هاى متنوعى توليد نموده تا رضايت خاطر همه را 

با ذائقه هاى مختلف شان جلب نمايد».
راديويى  هاى  برنامه  در  كه  نكته  اين  به  اشاره  با  وى 
استان، همه اقشار و گروه هاى جامعه در هر رده سنى 
و هر شرايطى كه دارند، به طور ويژه ديده شده اند، در 
گويد: مى  راديويى  هاى  برنامه  توليد  هاى  زمينه   مورد 
و  تفريحى  هاى  برنامه  مستند،  نمايش،  زمينه  در  «ما 
مسابقات  و  عصرگاهى  هاى  برنامه  مانند  سرگرمى 
هاى  برنامه  جوان،  نوجوان،  كودك،  خانواده،  راديويى، 
هاى  برنامه  روستا،  ظهر،  و  صبح  اذان  ويژه  معارفى 
و  بهداشت  كتابخوانى،  و  كتاب  بسيج،  مردم،  فرهنگ 
سالمت، مواد مخدر، برنامه هاى ورزشى شامل ورزش 
رسانى  اطالع  و  ورزشى  ميزگردهاى  و  صبحگاهى 
برتر،  استعدادهاى  و  نخبگان  معارفى،  ميزگرد  ورزشى، 
برنامه  جمعه،  نماز  شبانه،  ادبى  فرهنگى  هاى  برنامه 
توليد  و...  مسئوالن  و  مردم  هاى  برنامه  صبحگاهى، 

مخاطبان  در جمع  گفته وى؛ حضور  به  داريم».  برنامه 
 براى برقرارى ارتباط تنگاتنگ با آنها و شنيدن صحبت ها

و درددل مردم از مهمترين اهداف و برنامه هاى راديو 
خراسان جنوبى است،  به طورى كه طى اين 10 سال، 
به  برنامه   100 حدود  توليدى،  هاى  برنامه  بر  عالوه 

صورت زنده در خارج از استوديو پخش شده است. 
او اظهار مى  كند: «اين حضور در بين مردم و برقرارى 
تعامل با همه اقشار جامعه در راستاى فرمايش رهبرى و 
شعار« دولت و ملت، همدلى و همزبانى» اتفاق افتاده و 

ادامه هم خواهد داشت». 

حضور پررنگ راديو 
در ديگر شبكه هاى استانى و ملى

معاون صداى خراسان جنوبى از حضور پررنگ و پرتكرار 
راديويى مى گويد:  استان در ديگر شبكه هاى  راديوى 

«طى اين 10 سال، صداى خراسان جنوبى براى معرفى 
متقابل توانمندى ها، استعدادها و جاذبه هاى گردشگرى 
و فرهنگ مردم استان و استان هاى ديگر، با گزارشگران 
و گويندگان برنامه هاى راديويى شبكه هاى استانى صدا 
يا  كرده  برقرار  تلفنى  زنده  ارتباط  ملى  هاى  شبكه  و 
نموده  ضبطى  هاى  گزارش  دريافت  و  ارسال  به  اقدام 
ها  گزارش  اين  آمار  افزايش  به  اشاره  با  وى   است». 
حاضر  حال  «در  كند:  مى  تصريح  راديويى  ارتباطات  و 
يا  گزارشى  ارتباط   400 حدود  به  ارتباطات  اين  ميزان 

استوديويى در سال رسيده است». 
تنوع  با  خود،  شهرستان   11 در  جنوبى،  خراسان  اينكه 
قومى، لهجه و گويش، فرهنگ و آداب و رسوم مواجه 
برادران و خواهران  نيست.  بر هيچ كس پوشيده  است، 
اهالى  هستند،  درميان،  در شهرستان  ساكن  اهل سنت 
مرزنشينان  و  عشاير  نهبندان،  شهرستان  زبان  عرب 
شهرستان هاى قاين و زيركوه و.... نمونه هاى كوچكى 

از اين گوناگونى داشته ها مى باشد.

 بحث تنوع فرهنگ ها و گويش ها و آداب و رسوم هم 
با توجه به جايگاهى كه دارند، از آن دسته مواردى است 
ريزش  موجبات  ناخواه  نشود، خواه  آن دقت  به  اگر  كه 
به  را  راديويى  توليدات  به  آنها  توجهى  بى  و  مخاطبان 
همراه خواهد داشت، احمدى از تدبير راديو در اين زمينه 
مى گويد و از نقشى كه اين رسانه استانى در تقويت وحدت 
ملى داشته است: «راديو خراسان جنوبى تالش نموده در 
هاى برنامه  و  بردارد  گام  منطقه  مردم  وحدت   جهت 

و  فرهنگ  معرفى  در جهت  و  راستا  اين  در  را  متنوعى 
مشتركات فرهنگى مردم استان توليد نمايد».

(معرفى  بُقبند  برنامه هاى  توليد و پخش  به گفته وى؛ 
ها  توانمندى  (معرفى  شهر  به  شهر  استان)،  روستاهاى 
مشاهير  (معرفى  اوج  تا  پله  پله  استان)،  استعدادهاى  و 
اماكن  (معرفى  پايدار  هاى  ديرينه  استان)،  نخبگان  و 
از  تاريخى استان)، پوشش همايش هاى وحدت بخش 
جمله همايش «پيامبر اسالم محور همدلى و همزبانى» 

(بعثت94)، گلگشت (معرفى قابليتهاى شهرهاى استان) 
و.... عمًال در راستاى ايجاد وحدت منطقه گام برداشته و 
مورد استقبال اقشار و گروه هاى مختلف هم واقع شده 
است. او اذعان مى دارد: «يك تيم برنامه ساز با هدف 
معرفى  و  ها  شهرستان  مسئوالن  و  مردم  ميان  ارتباط 
 توانمندى ها و استعدادها همچنين پيگيرى مطالبه هاى

استان  هاى  شهرستان  به  هفتگى  صورت  به  مردم 
با  و  به شهر»  برنامه «شهر  عنوان  با  و  كنند  مى  سفر 
 حضور مردم و مسئوالن به صورت رو در رو، قابليت ها

و  قاب«همدلى  در  را  ها  شهرستان  هاى  توانمندى  و   
همزبانى» به تصوير مى كشند تا پيرو پيام نوروزى مقام 
معظم رهبرى در سال 94 صداى «همدلى و همزبانى 

دولت و ملت» در خراسان جنوبى باشد».

 ميانگين ميزان رضايت مخاطبان 
از راديوى استان 85 درصد

از مهمترين افتخارات هر رسانه، تعداد مخاطبان و البته 
ميزان رضايتمندى آنان از توليدات آن است.

قاعده  اين  از  شنيدارى  رسانه  يك  عنوان  به  هم  راديو 
گرم  پيشوند  واسطه  به  كه  بسا  چه  و  نيست  مستثنى 
با  تا  است  تالش  در  ها  رسانه  ديگر  از  بيش  بودن، 

مخاطب خود ارتباطى تنگاتنگ برقرار نمايد.
معاون صداى خراسان جنوبى درباره آمار مخاطبين راديو 
هم مى گويد: «در بازه زمانى بهار 88 تا پايان تابستان 94 
و طى نظرسنجى هاى صورت گرفته از مخاطبان راديو 
در شهر بيرجند، ميانگين ميزان شنونده هاى راديو، حدود 
 30 درصد و ميانگين ميزان رضايت آنان از برنامه هاى

راديويى استان 85 درصد است».
در  توليدى،  هاى  برنامه  از  رضايتمندى  ميزان  همين 
تعيين  در  بسزايى  تأثير  راديويى،  توليدات  كيفيت  كنار 
بين ديگر همتايان خود در سطح  راديو در  جايگاه يك 
 كشور دارد. احمدى در اين زمينه هم خاطرنشان مى كند: 
«از سال 91، اداره كل صداى استان هاى صدا و سيماى 
كشور، به طور رسمى رتبه بندى شبكه هاى استانى صدا 
 را در دستور كار قرار داد كه طبق نخستين ارزيابى هاى

صورت گرفته توسط اين حوزه، در همان سال 91 صداى 
جايگاه  بر  راديويى،  شبكه   32 بين  در  جنوبى  خراسان 
ششم ايستاد، اين رتبه در سال  92 به رتبه پنجم صعود 
كرد». او تأكيد مى كند: «اين موفقيت ها در حالى رقم 
افتتاح   84 سال  در  جنوبى  خراسان  صداى  كه  خورده 
هاى  شبكه  از  بسيارى  با  مقايسه  در  آن  عمر  و  شده 
راديويى ديگر مانند مراكز مشهد، اصفهان، مازندران و... 
بسيار كوتاه است و از نظر منابع فنى و مالى با بسيارى 
نيست  مقايسه  قابل  راديويى  يك  درجه  هاى  شبكه  از 
وليكن با تكيه بر نيروهاى مستعد و توانمند خود توانسته 
راديويى  هاى  شبكه  از  بسيارى  با  تنگاتنگ  رقابت  در 

ديگر به جايگاه ارزشمندى دست يابد». 
  بر اساس گفته اين مقام مسئول؛ صداى خراسان جنوبى 
در ارزيابى ساالنه 1393 اداره كل صداى استان ها، به 
طى  راستا،  همين  در  كه  يافت  دست  سوم»  «جايگاه 
با معاون  نشست مديران كل و معاونين صداى استانها 
كل  مدير  سازمان،  هاى  استان  و  مجلس  امور  محترم 

مركز خراسان جنوبى قدردانى شد. 
بهار و رتبه  او؛ كسب مقام چهارم كشورى در  به گفته 
پنجم در تابستان امسال هم مدال هاى افتخار ديگرى 
گردن  بر  مستعد،  و  جوان  نيروهاى  همت  به  كه  است 

راديوى استان آويخته شده است.
و كوتاه سخن اينكه؛ اين راديوى نوپا با عمر10 ساله خود 
هاى  شبكه  از  بسيارى  ساله  چند  و  چندين  ره  توانسته 
 قديمى كشور را طى نمايد. حضور موفقيت آميز برنامه هاى

مختلف اين مركز در جشنواره هاى ملى و بين المللى، خود 
گواهى بر اين مدعاست. از مهم ترين افتخارات اين مجموعه 
مى توان به حضور و كسب عناوين برتر در دهمين جشنواره 
بين المللى راديو و دومين اجالس جهانى صدا در سال 88 
 2010 ABU Prizes تلويزيونى راديو  تهران، مسابقه 
تلويزيونى  و  راديويى  توليدات  جشنواره  هفدهمين  ژاپن، 
يازدهمين جشنواره  بندر عباس،  مراكز استان ها سال89 
بين المللى راديو و سومين اجالس جهانى صدا  در سال 
 ،-2013 PRIX MARULIC90، جشنواره بين المللى
 prix  چهارمين اجالس جهانى صدا در سال 91، جشنواره
URTI كشور كرواسى در سال 92، جشنواره marulic

فرانسه در سال 92 و... اشاره كرد.

آواى همدلى و همزبانى در توليدات راديو خراسان جنوبى
راديو خراسان جنوبى، همچنان در حال صعود از پله هاى ترقى

10 شمع بر كيك تولد راديوى استان

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
بخش  «براى  درباره   94/08/04 مورخ  شما  پيام 
تزريقات خواهران بيمارستان ولى عصر (عج) فكرى 
بكنيد» به استحضار مى رساند: با توجه به مشخص 
مقدور  پيگيرى  امكان  نارضايتى  دقيق  علت   نبودن 
نمى باشد. در صورت عنوان نمودن نوع مشكل، اقدام 
و پيگيرى الزم جهت حل موضوع از طريق مسئوالن 

بيمارستان انجام خواهد شد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
نامناسب  «وضع  درباره   94/08/20 مورخ  شما  پيام 
 دفع بهداشتى زباله مسكن ارتش بلوار شهيد ناصرى 
چاره انديشى شود» به استحضار مى رساند: مشكل 
به  مذكور  منطقه  تحويل  عدم  دليل  به  شده  مطرح 
شهردارى مى باشد كه مى بايست از طريق ساكنين 

و تعاونى مسكن مربوطه پيگيرى شود.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -3
پيام شما مورخ 94/08/12 درباره «چرا در شهرستان 
 فردوس كشيدن دندان فقط در دارالشفاء امام حسين (ع)
انجام مى گيرد و در بهدارى هاى شهر ممنوع شده 
مركز  در  اسالميه  شهر  در  كه  صورتى  در  است؟ 
به  انجام مى شود»  بهداشتى درمانى كشيدن دندان 
نظام  تحول  در خصوص طرح  رساند:  استحضار مى 
سالمت در دندانپزشكى در جلسه كارشناسان مسئوالن 
دندانپزشكى استان مقرر گرديد كه خدمات كشيدن و 
خدمات اورژانس دندانپزشكى در بيمارستان انجام شود. 
طبق مشاوره با مسئول مربوطه به علت فراهم نبودن 
اين بستر در بيمارستان خدمات به طور موقت و موردى 
به دارالشفاء امام حسين (ع) ارجاع شده است. با توجه 
به نظر مسئوالن مركز بهداشت استان مقرر شد كه 
خدمات اورژانس دندانپزشكى در بيمارستان (فردوس) 
انجام شود.  بهداشتى  مراكز  در  پيشگيرى  و خدمات 
توجه  با  اسالميه  باغشهر  درمانى  بهداشتى  مركز  لذا 
به بعد مسافت با فردوس و همچنين ارائه خدمات به 
از اين قضيه مستثنى بوده و  روستاهاى اطراف خود 

طبق روال گذشته خدمات انجام مى شود.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم

 تعداد 400 سهم مشاع پالك ثبتى شماره فرعى 79 كالته نايب از 344 اصلى بخش 2 دهستان شهاباد به مبلغ
 120/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى مجتبى محمدى به مبلغ 34/546/733 ريال در حق خانم

 فاطمه سرمدى و مبلغ 500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/8/30 ساعت 9 الى 10 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
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند     

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

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

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

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

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

 متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 

بيرجند – خيابان صياد شيرازى – مجتمع تجارى ميرداماد – واحد 92
 32235863

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

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

m
lak

as
em

an
.co

m

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

خدمات بيل مكانيكى
زنجيــرى و پيكــور 

معدنى- حفارى- ترانشه زنى
قنات و غيره 

09151613389 - بنى اسدى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659
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«كشك» يكى از فرآورده هاى فرعى شير است كه به روش سنتى از جوشاندن، تغليظ و يا خشك كردن دوغى كه پس از كره گيرى 
باقى مي ماند و يا از ماست بدون چربى تهيه مى شود. كشك ديگ چدنى يا خاكسترى در خراسان جنوبى مورد استقبال زيادى قرار 
دارد كه به همين نام مشهور است اين نوع كشك خواص بيشترى نسبت به ساير كشك ها دارد.

«كشك ديگ چدنى»، غذاى پر طرفدار در خراسان جنوبى بزرگداشت آيت ا... عبادى

4

 شهر بيرجند در دل خود آثار تاريخى بسيارى را جاى داده 
است كه از مهم ترين آن مى توان به ارگ كاله فرنگى، 

قلعه، مدرسه شوكتيه و مسجد جامع بيرجند اشاره كرد.
مسجد جامع پايين شهر بيرجند از آثار تاريخى بوده كه 
قدمت آن به دوره قاجاريه با 200 سال قدمت برمى گردد، 
اين مسجد در خيابان انقالب و در نزديكى قلعه بيرجند 
ساخته شده است. اوايل همين هفته باران شديد در مدت 
مسجد  اين  به  تا  شد  سبب  بيرجند  در  دقيقه   15 زمان 
تاريخى خسارت زيادى وارد شود. در حال حاضر اهالى اين 
محل به سبب ترك هاى زيادى كه در ديوارهاى اين بناى 
تاريخى ديده مى شود، جرأت رفتن به اين مسجد را ندارند.

بيرجند  پايين شهر  امناى مسجد  از اعضاى هيئت  يكى 
در اين ارتباط در گفت وگو با فارس در بيرجند اظهاركرد: 
مكاتباتى با ميراث فرهنگى در روز نخست بارش باران و 
تخريب اين مسجد همزمان با 10 آبان ماه صورت گرفت 
كه ميراث فرهنگى شهرستان بيرجند در پاسخ به اين نامه 
در روز بعد به تاريخ 11 آبان ماه به هيئت امناى مسجد جامع 

بيرجند مسئوليت را به دوش هيئت امنا گذاشتند.
پايين  ديوارهاى مسجد جامع  در حال حاضر  افزود:  وى 
شهر بيرجند با ترك هايى كه برداشته است، ديگر مردم 
جرئت رفتن به مسجد را ندارند و نماز يوميه جماعت در 

هئيت حسينى برگزار مى شود.

* هيئت حسينى بيرجند
 تنها سرپناه مردم در بارش شديد باران بود

اين عضو هيئت امنا ادامه داد: با توجه به اينكه ديوار برخى 
اثر  بر  نيز  بيرجند  پائين شهر  از خانه هاى اطراف مسجد 
حسينى  هيئت  بود،  تخريب  و  فروپاشى  حال  در  بارش 
كه  خانواده هايى  به  جماعت،  نماز  برگزارى  بر  عالوه 
ساعت  مدت 48  به  بود  تخريب  حال  در  آنها  خانه هاى 
اسكان داد كه در اين راستا از اين هيئت قدردانى مى شود.
يكى ديگر از هيئت  امناى مسجد پايين شهر بيرجند يادآور 
شد: هر لحظه امكان ريزش ديوارهاى مسجد وجود دارد 
و با توجه به اينكه مسير مسجد محل عبور دانش آموزان و 

افراد مسن است، بايد زودتر فكرى انديشيده شود.
با  شهر  پايين  مسجد  هيئت امناى  كرد:  تصريح  وى 

نامه اى كه به ميراث فرهنگى شهرستان فرستاده اند، هنوز 
بالتكليف هستند.

براى پاسخ سواالت مطرح شده در راستاى اين مشكل به 
سراغ مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

خراسان جنوبى رفتيم.
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
با  ارتباط  در  فارس  با  گفت وگو  در  جنوبى  خراسان 
پايين  مسجد  قدمت  داشت:  اظهار  شهر  پايين  مسجد 
اواخر  كه  است  قاجاريه  دوره  به  مربوط  بيرجند   شهر 

دهه 70 ثبت ملى شد.

حسن رمضانى با بيان اينكه ميزان تخريب بناهاى تاريخى 
توسط كارشناسان ميراث فرهنگى تشخيص داده مى شود، 
به  گذشته  سنوات  طول  در  تأسف  اظهار  با  شد:  يادآور 
بناهاى تاريخى احترام گذاشته نشده، بنابراين ترك هايى 

در ديوارهاى آن به وجود آمده است.
وى افزود: يكى از علل اصلى ترك هاى مسجد به سبب 
آسفالتى است كه در اطراف اين بناى تاريخى ايجاد شده 
و  ندارد  وجود  دفع  امكان  زمين  نم  ديگر  اقدام  اين  با  و 
منافذ زمين با آسفالت بسته شده در نتيجه نمناكى زمين 
در سطوح پايين بنا سبب لهيدگى مصالح و در نتيجه سبب 

نشست ساختمان مى شود.
رمضانى با بيان اينكه ميراث فرهنگى براى جلوگيرى از 
تخريب بنا اقدام اضطرارى و مرمت را انجام مى دهد، افزود: 

هر ترك به معناى تخريب نيست، بلكه بايد آسفالت اطراف 
مسجد جمع شود و بعد اقدامات حفاظتى صورت گيرد.

* ميراث فرهنگى امسال
 حتى يك ريال اعتبار عمرانى نداشته است

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
خراسان جنوبى با بيان اينكه دولت در سال جارى تاكنون 
يك ريال اعتبار تملك و دارايى يا اعتبار عمرانى به ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان پرداخت نكرده 

است، اضافه كرد: با توجه به ستون هايى كه توسط ميراث 
فرهنگى براى ديوارهاى مسجد گذاشته شده، ديگر وجود 
ترك ها مشكلى براى عبور و مرور افراد در مسير مسجد 

ايجاد نمى كند و خطر ريزش وجود ندارد.
برابر  در  تاريخى كه  بناى  در هر  اينكه  بيان  با  رمضانى 
در  معناى  به  احتمالى ستون گذاشته مى شود،  خطرهاى 
حال تخريب بودن آن نيست، يادآور شد: از توجه اهالى 
محله اين مسجد براى بناى تاريخى قدردانى مى شود، ولى 
متأسفانه از اينكه وقتى مردم و اصحاب رسانه به ياد بناى 
تاريخى مى افتند كه بناى تاريخى تخريب مى شود و كاش 
خبرنگاران براى معرفى بناهاى تاريخى نيز دغدغه داشتند.

ميراث  سازمان  باشيم  داشته  انتظار  اگر  داد:  ادامه  وى 
فرهنگى به تنهايى آثار تاريخى ايران را حفظ كند، اين 

كار نشدنى است.

* وجود 760 بناى تاريخى
 در خراسان جنوبى

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
تاريخى در  بناى  به وجود 760  اشاره  با  خراسان جنوبى 
بناها  اين  از  حفاظتى  اوليه  اقدامات  براى  گفت:  استان، 
به بودجه ساليانه 5 ميليون تومان نياز است، در حالى كه 
مساحت برخى از اين بناها يك هكتار است بنابراين بايد 
3,5 ميليارد تومان تنها در بخش ميراث فرهنگى اعتبار 
داشته باشيم. رمضانى بيان داشت: اين در حالى است كه 
در استان براى مجموع صنايع دستى، گردشگرى و ميراث 
فرهنگى 2,5 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و 
طبيعى است وقتى شرايط اين گونه باشد بايد اهم اقدامات 

مشخص شود.
وى افزود: كار ميراث فرهنگى مانند كار در خانه سالمندان 
است، با اين تفاوت كه سالمندان اگر دردى داشته باشند، 
مى توانند بيان كنند، ولى بناهاى تاريخى نمى توانند دردها 

و مشكالت خود را به زبان آورند.
وى با اشاره به اينكه اعتبار ناچيز است و 760 بناى تاريخى 
به شدت در حال تخريب و نيازمند مرمت هستند، يادآور 
بيشتر  كه  تاريخى  بناهاى  بايد  امر  اين  به  توجه  با  شد: 
مشكل دارند بررسى شود و خطرناك ترين آنها مشخص 

شود و اقدامات الزم صورت گيرد.

* آغاز مرمت مسجد
 پايين شهر بيرجند از هفته آينده

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
مسجد  مرمت  كار  اينكه  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان 
شده  گرفته  صورت  بررسى هاى  با  بيرجند  شهر   پايين 
با توجه به  آبان ماه آغاز مى شود، خاطرنشان كرد:  از 16 
اينكه اعتبارى وجود ندارد براى مرمت اين بناى تاريخى 
نبازمند كمك مردم هستيم كه در اين راستا ميراث فرهنگى 
مصالح را مهيا و اهالى محل و هيئت امناى مسجد نيروى 

كار را تأمين خواهند كرد.

جاذبه گردشگرى استان

كاروانسراى كلمرد طبس

كاروانسراى كلمرد قديم و جديد در كنار هم قرار دارند. 
قديمى بر اثر گذر زمان از بين رفته و تنها خرابه اى از 
آن بجاى مانده، اما كاروانسراى جديد كامال سالم، در 
كنار جاده اى كه حاال كم تردد است شكوه و تنهايى 
خاصى دارد. يكى از ويژگيهاى اين بنا بلنداى يكسان 
سردر  حتى  بادگير  بجز  بناست.و  دور  تا  دور  در  آن 

ورودى نيز با ديوارها در يك سطح است.
بنا  خارج  در  كاروانسرا  ورودى  سوى  دو   در 
ايوانچه هايى وجود دارد كه در هر طرف شش عدد 

است و در پاى سكوى هر كدام افساربندى ايجاد شده 
كه جاى بستن دهانه اسب و شتر كاروانيان بوده است.

همچنين اجاقها يا بخاريهاى ديوارى اين بنا در برخى 
ايوانچه هاى حياط و هشتى ورودى در گوشه ها  از 
نيز  كاروانسرا  اين  بام  پشت  است.  شده  بينى  پيش 
به زيبايى آجر فرش شده كه جلوه اى خاص به آن 
شده  مخروبه  كه  قديمى  است.كاروانسراى  بخشيده 
داراى مساحت 855 متر مربع مى باشد و لى مساحت 
كاروانسراى جديدتر 3184 متر مربع است. اين افزايش 
مساحت در طى 100 سال در اين دو بنا كه كاربرى 
يكسانى داشته مبين اين نكته است كه اين مسير پر 
رفت و آمد شده بوده و احتياج به وسعت و گنجايش 
بيشتر باعث افزايش سطح بناى جديد گرديده است. 
به  چوپان  مرد  يك  مكان،  اين  داخل  در  اكنون  هم 

همراه زن و فرزندانش زندگى مى كنند.
شايد حضور همين خانواده دليلى بر سالم ماندن و دور 
سال   15 حدود  باشد.تا  آن  به  انسانها  گزند  از  بودن 
قبل كه مسير طبس به يزد و تهران از اين محل بود، 
و شمال  به شرق  مسافرينى كه مسير جنوب كشور 
به  مكان  اين  در  پيمودند  مى  را  بالعكس  و  شرق 
استراحت مى پرداختند. اما اكنون كاروانسراى كلمرد 
تنها شاهد خانواده مردى چوپان و تعدادى دام است. 
در  توان  مى  را  كاروانيان  حضور  و  گذشته  و  تاريخ 

سكوت حاكم بر اين كاروانسرا در ذهن مجسم نمود.

بيان خدمات نيم قرن امامت جماعت خوسف
 از ديدگاه مديران خراسان جنوبى

آيت ا... سيد احمد عبادى موسس حوزه علميه خواهران 
در  خوسف  شهر  در  وى  است.  خوسف  فاطمه الزهرا 
خانواده اى  روحانى  ديده به جهان گشود و پدر بزرگوارشان  
حجت االسالم  سيدحيدر عبادى در تمامى  دوران  زندگيش 
مشغول  تبليغ  بود و براى  امرار معاش  كشاورزى  مى  كرد، 
مادر گراميشان نوه  مرحوم  آيت ا... حاج  ميرزا على  خوسفى از 

روحانيون برجسته منطقه  بود.
اين روحانى برجسته از شاگردان آيت ا... العظمى بروجردى، 
حضرت امام(ره) و آيت اهللا العظمى گلپايگانى بود. وى براى 
بيدار كردن مردم از ظلم و استبداد شاه در سال 49 به زادگاه 
براى  مردم  آگاه سازى  در  موثرى  نقش  و  برگشته  خود 
پيروزى انقالب داشتند و به مدت 55 سال امامت مسجد 
جامع خوسف را برعهده داشتند.اين روحانى جليل قدر در 

سن 83 سالگى دار فانى را وداع كرد.
امالك و  اسناد  ثبت  مديركل  حاجى پور   قدرت 

 خراسان جنوبى در گفت وگو با فارس در ارتباط با شخصيت 
آيت ا... سيد احمد عبادى، اظهار داشت: آيت ا... عبادى بر 
گردن همه مردم كشور به ويژه مردم خراسان جنوبى واقعا 
حق پدرى داشت در بحث مسائل دينى و اسالمى، همانطور 
كه مى دانيد ما سه پدر داريم، پدر خودمان و پدر همسر و 
پدر دينى كه واقعا ايشان به معناى واقعى نسبت به تمام ما 

حق پدرى داشتند.
سردار سيد محمد مبرقعى از فرماندهان هشت سال دفاع 
مقدس اظهار داشت: حضرت آيت ا... عبادى، پدر شهيد 
عبدالكريم عبادى يكى از افرادى بودند كه در خراسان 
جنوبى به صداقت و پاكى و خلوص نيت شناخته ومشهور 
بودند و نمونه بارزى از نماد امام خمينى و مقام معظم 
رهبرى در استان بودند و درگذشت اين بزرگوار فاجعه اى 
به ويژه مردم استان خراسان  ايران و  براى ملت  بزرگ 

جنوبى است .
حامد شاه بيكى امام جمعه خوسف با بيان اينكه شخصيتى 
كه 50 سال خدمت به دين، اسالم در مسند امام جماعت 
جامع خوسف كرد، گفت: صحنه ى تجسم تقوا،  مردمى 
بودن و ارزش هاى اسالمى در اين مرد جمع بود و تمام 
آمدند  اين روحانى بزرگ  پيكر  براى تشييع  مردمى كه 

عاشق اين زيبايى هايى بودند كه اين مرد بزرگ داشت.
شوراى  رئيس  آبادى  رحيم   مهدى  حجت االسالم 
سياست گذارى ائمه جمعه خراسان جنوبى گفت: يكى از 
بزرگان و عزيزانى كه مجسمه اسالم بودند در استان و در 
ابعاد مختلف معرفتى، عقيدتى و به ويژه مباحث سياسى و 
روشن بينى در زمان ما كه بعضى علما و لو در حد بسيار نادر 
شايد دچار مشكالتى شوند اما اين خاندان و به ويژه اين 
بزرگوار اسوه بسيار كاملى بودند در مسير اسالم ناب كه 

همان اسالم سياسى و اسالم اصيل است.
المعى مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى و رئيس 
سابق آموزش پرورش خوسف افزود: من حدود سال هاى 
توجه  با  بودم  پرورش خوسف  و  آموزش  رئيس  80 كه 
به اينكه حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى عضو شوراى 
آموزش و پرورش بودند به جرئت مى توانم بگويم از جمله 
اعضايى بودند كه بطور دائم و منظم در جلسات شورا و در 

تصميم گيرى هاى شورا حضور داشتند.

مسجدى با قدمت 200 ساله زير گل و الى
بانگ اذان در نجواى اما و اگرها

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى 
تا پيشرفته با مجوز 
رسمى از سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى كشور 
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اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

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

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى
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

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه  طراحى دوخت  راحله

براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.
نبش مدرس 7      32226200

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى

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

شركت سبزكوشان مشرق زمين  
09157235800     056-32316358  

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 
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قي نصب  و  تعمير ماشين لباسشويى  

و...  در منزل
   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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بزرگترين دشمن انسان

خفته  را  او  چون  شد  مى  رد  شيرى  كنار  از  سگى 
ديد، طنابى آورد و شير را محكم به درختى بست.

كند  باز  را  طناب  كرد  سعى  شد  كه  بيدار   شير 
اما نتوانست. 

در همان هنگام خرى در حال گذر بود، شير به خر 
گفت: اگر مرا از اين بند برهانى نيمى از جنگل را 

به تو مى دهم.
دستان  دور  از  را  طناب  بعد  و  كرد  ترديد  ابتدا  خر 

شير باز كرد.
خوب  غبار  و  خاك  از  را  خود  شد،  رها  چون  شير 
جنگل از  نيمى  تو  به  من  گفت:  خر  به   تكاند، 

را نميدهم. خر با تعجب گفت: ولى تو قول دادى.
شير گفت : من به تو تمام جنگل را مى دهم زيرا 
در جنگلى كه شيران را سگان به بند كشند و خران 

برهانند، ديگر ارزش زندگى كردن ندارد.
«كليله و دمنه»

انسان ها نادان به دنيا مى آيند نه احمق
آنها توسط آموزش اشتباه ، احمق مى شوند!

دفاع  ها  انسان  آزادى  و  سعادت  دشمن  بزرگترين 
كوركورانه از عقايد و باورهاى غلط است.

خودتان را در قلب هيچ آدمى نچپانيد.....
جا نمى شويد.......

فقط چروك مى شويد!!!

عمر آشفته اى كه با آمدن شت و رفتن روز در گذر 
است و خواه و ناخواه بايد آرام بگيرد چه بهتر كه با 

پندار و گفتار نيك بسر آيد .

شما هم جزو كساني هستيد كه مدام پيگير احوال نامزد يا 
همسرشان هستند و توقع دارند از ثانيه به ثانيه اوضاعش 
سر در بياورند؟ مدام گوشي موبايل دست شان است و با 
در حوزه  روانشناس  نوري،  نويد  دكتر  او چت مي كنند؟ 
ارتباطي «عشق ناسالم» مي گويد.  زوج درماني به چنين 
كساني كه در روابط، شيفتگي كاذب را تجربه مي كنند 
ببينند و هيچ گاه  را  نقاط ضعف طرف مقابل  نمي توانند 
در  وقت  يك  كه  نمي دهند  بروز  را  خودشان  احساسات 

ارتباط طرد نشوند. 
بحث شيفتگي در ارتباط بيشتر بين خانم ها مطرح است. 
دكتر نويد نوري در ادامه مي گويد که تفاوت بين شيفتگي 
و عشق سالم در چيست و ريشه اينكه بسياري از خانم ها 

وارد چنين فازهايي از ارتباط مي شوند، چيست.

افراد شيفته چه شكلي اند؟!
اين افراد در ارتباط هاي شان واقعيت هاي رفتاري، هيجاني 
از  يعني  مي گيرند.  ناديده  را  مقابل  طرف  شخصيتي  و 
يك سري رفتارهاي دمدمي مزاجي و عادت هاي ناسالم 
چنين  در  مي گذرند.  سادگي  به  مقابل  شخصيتي طرف 

ارتباطي شيفتگي جاي عشق را گرفته است.
فردي كه كل زندگي اش با حضور طرف مقابل معنا پيدا 
مي كند شيفتگي كاذب دارد. وقتي فردي عقايد، احساسات 
 و افكار خودش را ناديده مي گيرد يك عشق بي تناسب 

را تجربه مي كند. وقتي فردي به دليل دمدمي مزاج بودن 
و بي تفاوتي  مدام شما را تحقير مي كند ولي با اين وجود 
شما با همه اين مسائل كنار مي آييد، از كنار اين رفتارهاي 
بيان نمي كنيد، يعني  ناپسند مي گذريد و احساس تان را 
درگير يك عشق ناسالم هستيد. وقتي از ١٠ كلمه اي كه 
بر زبان مي آوريد ٩ كلمه اسم آن فرد است، يعني شيفته 

او هستيد.

عشق با شيفتگي متفاوت است
يكي از نكاتي كه در فرهنگ ما بد جا افتاده، زماني است 
و  روز  طول  در  كه  مي شوند  مواجه  فردي  با  مردم  كه 
برخوردهاي مختلف فقط و فقط از طرف مقابلش در رابطه 
صحبت مي كند، كساني كه اين صحبت ها را مي شنوند 
فكر مي كنند اين خانم در يك رابطه عاشقانه است و اين 
دو نفر عاشق و معشوق هم هستند؛ درصورتي كه اين فرد 
درگير يك عشق ناسالم است. فرد سالم كسي است كه 
كار، تفريح و روابط متناسبي را تجربه مي كند. تنها يكي از 
اجزاي مهم زندگي هر فرد، ارتباط سالم است و به جرات 
هم  فرد  يك  زندگي  بخش  مهم ترين  بگويم  مي توانم 

هست، اما نه تمام زندگي اش.
-  يكي از داليلي كه اين افراد بيش از اندازه به طرف 
مقابل شان مهر مي ورزند وجود يك يا دو ويژگي مثبت 
و  ارتباط  آينده،  مبناي  تمام  آنها  است.  مقابل  در طرف 

عالقه شان را با تاكيد بر همان يك يا دو ويژگي متمايز 
پايه ريزي مي كنند. اين ويژگي براي يك نفر تا نفر بعدي 
متفاوت است. براي بعضي ها خوش تيپي، جايگاه اجتماعي 
باال، موقعيت شغلي، خانواده و وضعيت مالي مالك است 
و درنتيجه با ارزش دادن بيش از اندازه به مثال جايگاه 
اجتماعي طرف مقابل، باقي مالك ها براي داشتن يك 
ارتباط سالم را ناديده مي گيرند. وقتي كسي چنين تفكراتي 

دارد چه اتفاقي برايش مي افتد؟ 
با  مطابق  كه  مي شوند  مرداني  شيفته  گاهي  خانم ها   -
چهارچوب فكري خودشان نيستند و فقط با تكيه به همان 
ايجاد كرده فكر مي كنند  را  عواملي كه زمينه شيفتگي 
مي توانند با سرويس و خدمات دادن بيش از حد، فرد را به 
همان شكلي در بياورند كه خودشان مي خواهند. يكي از 
صدماتي كه چنين تفكري ايجاد مي كند اين است كه شايد 

طرف مقابل اصال عالقه اي به تغيير نداشته باشد.
-  زنان شيفته دنبال اين هستند كه خيلي از كارهايي را 
كه دوست داشته اند و نتوانسته اند انجام دهند فرد ديگري 
انجام دهد. اين افراد خودآگاهي بسيار پاييني دارند؛ چراكه 
اگر شخصيت خود را مي شناختند سعي مي كردند خودشان 
را تغيير دهند و كارهايي را كه از طرف مقابل انتظار دارند 

خودشان انجام دهند.
-  يكي ديگر از موارد سنجش افراد شيفته بررسي دوران 
كودكي آنهاست . اعضاي خانواده تاثيرات بسيار مهمي از 

دوره كودكي تا رشد افراد برعهده دارند. اينكه در بسياري از 
خانواده ها نيازهاي ساير اعضاي خانواده نسبت به نيازهاي 
كودك  مي شود  باعث  دارد،  باالتري  اولويت  فرد  خود 
هيچ گاه خودش را اولويت اصلي زندگي در نظر نگيرد. در 
رويكرد تحليل رفتار متقابل يا TA در درون همه ما، من 
كودك، من والد و من بالغ وجود دارد؛ درنتيجه امكان دارد 
يك خانم در فضاي رشد خودش يكي از والدهايي كه با 

آن همانندسازي مي كند، مادرش باشد. 
اين مادر اگر بسيار شيفته و خدمات رسان به اعضاي خانواده 
همين  ناخودآگاه  خانواده  اين  دختر  است  ممكن  باشد 
ارتباط هاي  در  فرد  درنتيجه  كند.  پياده  آينده  در  را  الگو 
نوار  يك  عاطفي اش  روابط  در  به خصوص  و  بزرگسالي 
 كاست ضبط شده از رفتارها و صحبت هاي پدر و مادرش 

را عينا اجرا مي كند.
-  خيلي از پدرها و مادرها در دوران كودكي دايما بچه ها 
را در نقش بزرگسالي وارد كرده اند؛ يعني از همان دوران به 
كودك گفته اند تو آدم بزرگي هستي و اجازه كودكي كردن 
را به فرزندشان نداده اند. سپردن مسئوليت هاي بزرگساالنه 
به يك كودك صحيح نيست. گاهي در خانواده هايي كه 
پدر يا مادر فوت مي كنند، از هم جدا مي شوند يا هر دو 
شاغل هستند؛ فرزند عهده دار مسووليت بيشتري مي شود. 
در چنين شرايطي فرزند ناچار است نقش پدر و مادر را 

براي خواهر و برادرهاي ديگر بازي كند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و آن كس كه آبى به اندازه از آسمان فرود آورد پس به وسيله آن سرزمينى مرده را 
زنده گردانيديم همين گونه [از گورها] بيرون آورده مى شويد سوره الزخرف، آيه 11

حديث روز  

محبوبترين اعمال نزد خدا شادمانى اى كه به مومنى برسانى گرسنگى اورا برطرف كنى گرفتارى او را برطرف سازى.
 پيامبر اكرم (ص)

شعر

چه افرادى عشق ناسالم را تجربه مى كنند؟

 - کاغذ  دادن  جر    -١ افقي: 
بسيار مرموز و حيله گر ٢-  مشابه 
در  لقبي    - پدر   - يكسان  و 
هندوستان ٣-  بيماري كم خوني-  
پايين  ابر  بنوسياه ٤ -  ماكزيمم - 
مايعات- ضمير  روي  - كف  آمده 
استان  مركز   -  ٥ برابر   - خارجي 
همسر   - علف  پشته   - خوزستان 
رهرو   - رقيبان   - گله   -٦ مرد 
٧-  كشور آفريقايي- بدون ترديد 
و قطعا -  از بت هاي جاهليت ٨ 
- خطاي بسكتبال - تيتر - داشتن 
مال و ثروت ٩-  سروده - ميراب 
- ليدر ١٠- صداي خنده بلند - پله 
 - مفقود  نااميدي ١١-  اتوبوس-  
سينه - آرامش خاطر ١٢-  از توابع 
چغندر   - هنري   نقش  كاشان-  
تكه    -١٣ عرب  نفي   - پخته 
بيدار   - مكانيك   - كلفت  چوب 
  -١٤ چك  پايتخت   - شدن  
رويداد  آهسته - طرف مشورت - 
و حادثه ١٥ - كور - نظم و ترتيب

نام   - خدا  رسول   -١ عمودي: 
قديم شهر گنبدكاووس ٢- جوش 
  -٣ سر  پشت    - كاال   – صورت 

بسيار    - آهو  بچه    - سنگسار 
بخشنده ٤- از بخشهاي خوزستان- 
از شخصيت هاي كارتوني - خاخام 
- ام الخبائث ٥-  آواز دسته جمعي 
- بازار سهام - هدايت شدن ٦ - 
نواع خط  -ظاهر  ازا  پاچه شلوار- 
امارات  در  شهري   -٧ عمارت 
متحده عربي -  لساني - مجموعه 
سازمان نظامي يك كشور ٨-  بي 
يوغ   - بزرگ  تخته   - تجربه  
 - اي  ميله  خطوط   - بزرگ    -٩

فارسي  تصديق   - كاال  اطالعات 
باش - حالل الك  -  آگاه   -١٠
معبود يگانه ١١ - مالزم - رواده - 
نت سوم ١٢-  واحد سطح - آسان 
دريچه  چيزي-   انتهايي  بخش   -
سيلندرهاي  كردن  بسته  و  باز 
 - هندوان  خداي   -١٣ خودرو 
همسايه ونزوئال-  مرد عرب ١٤-  
دست درازي به حق كسي - مركز 
غنا - خروس جنگي ١٥ - پايتخت 
سيرجان شهر  قديم  نام  آمريكا-  

طراح : نسرين كارى                        
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زنده و جاويد شهيد

تقديم به شهيدان «پى گدار»

شهيدان اى شهيدان اى شهيدان
فداى راه دين گشتيد و قرآن

شما بر سفره ى ايمان نشستيد
شما گل هاى سرخ جبهه هستيد

شما مهمان مخصوص خداييد
بالجويان دشت كربالييد

شهيدان جمله سرباز حسين اند
همه دلداده ى پير خمين اند

شهيدان عاشقان كرباليند
شهيدان الله ى رنگين قبايند

«خزاعى»، «پيردل» اكنون كجاييد
شهيدان «يوسفى» در ما سواييد

«سليمانى» اگر پرسى تو از من
«عليزاده» اگر صد پاره شد تن

اگر «محمودى» از ياران جدا شد
يقين قربانى دين خدا شد

شهيدان تا هميشه زنده هستند 
به سوى آسمان با خنده رفتند

بپرسى گر شهيدان در كجايند
بدون شك همه نزد خدايند

محمد نظام دوست تامند

عاشق شده ام به آن گناهى كه تويى
از سينه من گذشت آهى كه تويى
دريـا بـودم ابـر شـدم كوچـيدم

به كوه زدم به عشق ماهى كه تويى

جدول 3362
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هلبانادرىشاكى2
اپارسهقمارات3
ندىابتلامبتا4
دسهىاسىرنردم5
روسهلاوننساى6
هناسارهخاشكن7
ناجىبااردنىا8
بالارىىارادس9
انبهناوساكرو10
رواىدىبابالخ11
وىمداكانامات12
مدنانرتدانسا13
تلكىناداننىلم14
روتىنامىناتسوا15

 انديشيدن همانند ديدن نيست زيرا گاهى 
چشمها دروغ مى نماياند اما آن كس كه از عقل 

نصيحت خواهد به او خيانت نمى كند. 

خودمان را با جمله ى ”تا قسمت چه باشد“
 گول مى زنيم

قسمت ”اراده ى من و توست“ …

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

فروش سوپر پروتئين با اجاره پايين 
يا معاوضه با ماشين
09158647833

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

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

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز فروش خودروى رونيز مدل 88 بسيار تميز 
كاركرد 170 هزار ، بيمه  95/3، نوك مدادى 
فى: 46 ميليون "فقط نقد" 09131116229

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

09129155245

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

09151636052 

فروش مغازه ساندويچى با كليه 
امكانات واقع در خيابان 17 شهريور

09307250774

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى شود.

09361855710

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

با يك تماس     09159618050

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

فروش واحد 85 مترى در سايت ادارى  
طبقه پنجم ، فول امكانات ، وام + 75 ميليون 

نقدى      09037548893

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

09153613243- شريفى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

باطرى فروشى اوربيتال
انواع باطرى اوربيتال ، اتمى و كره اى

 طرح زمستانه
تخفيف 10 %           تعمير دينام و استارت
09159617934 -09156676648

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

  آپارتمانى 2 خوابه واقع در خيابان 
طالقانى 11 به اجاره داده مى شود. 

09151607325

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

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

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

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

        09331316418
09159619612

متقاضيان مسكن
فقط 2 واحد ديگر باقى مانده 

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

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

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

3 قطعه زمين به متراژ 2000 متر مربع 
همراه 30 فنجان آب واقع در روستاى مزگ 

به فروش مى رسد.   09151641543

فروش مغازه پوشاك با موقعيت عالى 
نقد و اقساط - 09392498960

به يك نفر مسلط به اصالح صورت
 براى آرايشگاه زنانه  نيازمنديم. 
32210284-09151638381

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

اپيالسيون كامل 39 هزار تومان
32210284 - 09016762034

زيبايى يشما

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

سالمانه: يکي از توصيه هاي پزشکان مصرف منظم موز در هنگام سرماخوردگي است. خوردن موز تاثيرات مفيدي بر مقابله با ويروس آنفلوآنزا مي گذارد و 
مي تواند يکي از راههاي طبيعي درماني براي آن باشد. کارشناسان در بررسي ها دريافتند «لکتين» موجود در موز در درمان سرماخوردگي
 موثر است. در حقيقت اين ماده با چسبيدن به قند موجود بر سطح ويروس، مانع از ورود آن به سلول مي شود.

سرما خورده ايد؟ موز بخوريد!

11 خوراكى كه سموم را از بدن خارج مى كند

6

چند توصيه براي سالمت قلب

سالمت نيوز: تغذيه مناسب در کنار سبک زندگي 
سالم همراه با فعاليت بدني کافي در پيشگيري 

بسيار  عروقي  و  قلبي  بيماري هاي  درمان  و 
از جمله  بيماري هاي قلب و عروق  مهم است. 
تمام کشورهاي جهان  در  بيماري ها  شايع ترين 
و از مهمترين علل مرگ و مير بين بزرگساالن 

است. در تغذيه، رعايت کميت و کيفيت بسيار 
مهم است. کميت يعني مقدار غذايي که خورده 
شده براي تامين نيازهاي فرد کافي باشد و انرژي 
مورد نياز فرد را تامين کند به نحوي که فرد نه 
به خاطر اضافه دريافت انرژي دچار چاقي و نه 
به دليل کمبود دريافت انرژي الغر شود. توصيه 

مي شود از لبنيات و گوشت هاي حيواني قرمز و 
سفيد کم چرب استفاده شود و از فست فودها و 
غذاهاي ناسالم پرهيز شود. ميوه ها و سبزيجات، 
ويتامين ها و امالح معدني مورد نياز بدن را تامين 

بزرگسال  فرد  هر  مي شود  توصيه  و  مي کنند 
روزانه سه تا پنج واحد از ميوه ها و دو تا چهار 

واحد از سبزيجات مصرف کند.

11 خوراكى كه سموم را
 از بدن خارج مى كند

شهرخبر: همه مواد غذايي که ما روزانه مصرف 
طريق  از  مي توان  که  دارند  سمومي  مي کنيم، 
اين سموم  از  را  بدن  مصرف بعضي خوراکي ها 
اين  بر  پزشکان  توصيه  آب:  کرد.  پاکسازي 
است که روزانه هشت ليوان آب نوشيده شود. با 
نوشيدن آب خيلي از سموم از بدن خارج مي شود. 
چاي سبز: توصيه مي شود روزانه يک ليوان از اين 
دم نوش نوشيده شود و از اين طريق سموم وارد 
شده به بدن از بين برود. سير و پياز: سير و پياز 
و همچنين  مي کشد  را  مضر  باکتري هاي  تمام 
انگل هاي روده، ويروس ها، قارچ هاي داخلي بدن 
براي  مقوي  ادويه  زنجبيل:  مي برد.  بين  از  و... 
است  گياهي  بهترين  و  است  گوارشي  سيستم 
سموم  از  گوارشي  سيستم  پاکسازي  باعث  که 
مي شود. نعنا: نعنا عالوه بر اين که يک خوشبو 
نيز  کننده دهان است، يک ضد ميکروب قوي 
مي باشد. زردچوبه: ادويه مورد عالقه کبد مي باشد. 

کبد  سم زدايي  براي  را  الزم  آنزيم هاي  تمامي 
ويتامين  داراي  زعفران  زعفران:  مي کند.  فراهم 
C ضدميکروبي و خاصيت آنتي اکسيدان دارد. 
مفيدي  ويتامين هاي  حاوي  جعفري  جعفري: 
است. يک ادرارآور طبيعي است که از اين طريق 
حاوي  انار  انار:  مي کنيم.  دفع  بدن  از  را  سموم 

با  مقابله  براي  که  است  فراوان  اکسيدان  آنتي 
سرطان روده بزرگ بسيار مفيد است. گردو: داراي 
کبد  سم زدايي  براي  و  است  فراوان  اسيدآمينه 

بسيار مفيد است.

پوكي استخوان داريد؟ سويا بخوريد 

سالمت نيوز: مطالعات جديد محققان، اثر درماني 
تاييد  از پيش  سويا در پوکي استخوان را بيش 
مي کند. سويا حاوي يک ترکيب شيميايي به نام 
«ايزوفالون» است که عملکردي شبيه استروژن 

دارد و مي تواند از استخوان ها محافظت کند. 
پروتئين  که  دهد  مي  نشان  محققان  مطالعات 
بروز  از  سويا،  در  موجود  هاي  ايزوفالون  و  ها 
پوکي استخوان در زنان يائسه جلوگيري مي کند.  

منافذ و خانه هاي استخوان پوک بسيار بزرگتر از 
استخوان سالم است. در اين حالت استخوان ها 
به تدريج جرم و تراکم خود را از دست مي دهند 
و بسيار حساس و شکننده مي شوند. اين بيماري 
هيچ عالمت اوليه اي ندارد و زماني بروز مي کند 
که يکي از استخوان ها ( معموال استخوان لگن 

و مچ) مي شکند. 

كم آبي باعث سنگ صفرا مي شود 

شهرخبر: تغليظ صفرا بيش از حد الزم يا رسوب 
طبيعي  طور  به  صفرا  در  که  امالحي  کردن 
منجر  که  است  عواملي  جمله  از  دارد  وجود 
يکي  و  مي شود  صفراوي  سنگ هاي  بروز  به 
غليظ شدن صفرا  در  عواملي که  از مهم ترين 
نقش دارد کم آبي يا کاهش مايعات بدن است.

دنبال جراحي چاقي کاهش  به  در کساني که 
کيسه  سنگ  دچار  و  داشته  شديد  وزن هاي 
انديکاسيون  وجود  صورت  در  شده اند،  صفرا 
کيسه صفرا برداشته مي شود اما معني اش اين 
نيست که در فرآيند گوارش فرد اختاللي ايجاد 
چون  مي شود  قطع  صفرا  ترشح  يا  مي شود 
محل  صفرا  کيسه  شد  اشاره  که  همان طور 

تغليظ صفراست نه محل توليد آن. 

ايستگاه سالمت

حوادث

تيم ملى فوتبال ايران چهار پله سقوط 
كرد؛ بلژيك در صدر فوتبال جهان

از  جهان  ملي  تيم هاي  بندي  رده  جديدترين  مهر: 
تيم  اساس  اين  بر  که  شد  اعالم  فيفا  سايت  سوي 
و  چهل  رده  در  و  کرد  سقوط  پله  چهار  ايران  ملي 
تيم هاي  رده بندي  جديدترين  گرفت.  قرار  دنيا  سوم 
تيم  که  شد  اعالم  فيفا  سوي  از  جهان  فوتبال  ملي 
ملي ايران با ۶۵۱ امتياز و با چهار پله سقوط در رده 
۴۳ دنيا قرار گرفت. پيش از اين ايران در رده سي و 
نهم قرار داشت. با اين حال ايران همچنان در صدر 
کشورهاي آسيايي قرار دارد. کره جنوبي و ژاپن هر 
با پنج پله صعود در رده هاي چهل و هشتم و  کدام 
پنجاهم دنيا (دوم و سوم آسيا) قرار دارند. استراليا و 
امارات هم در رده هاي ۶۰ و ۶۷ دنيا جاي گرفته اند.
در رده بندي کلي، تيم ملي بلژيک با دو پله صعود در 

رده اول قرار دارد.

پيروزى پرگل ايران برابر آنگوال

خود  ديدار  دومين  در  ايران  فوتسال  ملي  تيم  ايرنا: 
در رقابت هاي جايزه بزرگ برزيل مقابل تيم آنگوال 
از  به يک پيروزي پر گل دست يافت. در اين دوره 
رقابت ها که در شهر يوبرابا برزيل برگزار مي شود، 
ملي پوشان فوتسال ايران بامداد روز جمعه با ٧ گل 
خود  گروه  صدر  در  و  دادند  شکست  را  خود  حريف 
ايستادند.تيم ايران در نخستين ديدار خود با نتيجه ٤ 
بر يک کلمبيا را شکست داده بود. اين تيم بامداد روز 
شنبه در آخرين ديدار خود در اين رقابتها به مصاف 
تيم اروگوئه مي رود. تيم ملي فوتسال ايران با کسب 
از  بعد  سومي  عنوان  دو  و  قهرماني  نايب  عنوان  دو 
اين  تيم  افتخارترين  پر  اسپانيا،  و  برزيل  هاي  تيم 
براي حضور  را  خود  ايران  تيم  پيکارهاست.  از  دوره 
در مسابقه هاي جام ملت هاي آسيا و انتخابي جام 
جهاني آماده مي کند. اين رقابت ها با حضور ١٦ تيم 
از ٢١ بهمن ماه امسال به ميزباني تاشکند ازبکستان 

آغاز مي شود. 
  

محروميت 4 جلسه اى
 جهانبازى و ميرزابيگى

فارس : داور و کمک داور ديدار پرسپوليس و ذوب 
يدا...  مي شوند.  محروم  قضاوت  از  جلسه   ۴ آهن 
ديدار  داور  کمک  ميرزابيگي  علي  و  داور  جهانبازي 
پرسپوليس و ذوب آهن در مرحله يک چهارم نهايي 
و  مسابقه  در  تاثيرگذار  اشتباه  دليل  به  حذفي  جام 
گرفتن نمره کمتر از ٧ از ناظر داوري مسابقه ٤ جلسه 
از قضاوت در فوتبال محروم مي شوند. در اين مسابقه 
پايان  به  آهن  به سود ذوب  بر صفر  نتيجه ٢  با  که 
رسيد. داور به اشتباه دروازه بان پرسپوليس را در دقيقه 
٢٢ اخراج کرد. اخراجي که به درخواست کمک داور 

صورت گرفته بود.

زلزله اي به بزرگي 3.5 ريشتر نهبندان را لرزاند

مهر: دو روز گذشته زمين لرزه اي به بزرگي ۳.۵ ريشتر نهبندان در استان 
خراسان جنوبي را تکان داد. زمين لرزه اي با شدت ۳.۵ ريشتر ساعت ۲۲ 
و ۱۱ دقيقه و ۴۹ ثانيه شامگاه پنجشنبه شهرستان نهبندان را لرزاند.بنا به 
اعالم موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران اين زمين لرزه در موقعيت ۳۱.۵۴ 
شمالي و ۶۰.۰۲  شرقي رخ داد. عمق اين زمين لرزه در ۱۱ کيلومتري 
از سطح زمين ثبت شده است.شدت اين زمين لرزه به گونه اي بود که 
مردم شهرستان نهبندان را به خيابان ها کشاند. مديرکل مديريت بحران 
استانداري خراسان جنوبي گفت: زمين لرزه شهرستان نهبندان هيچ گونه 
خسارت جاني و مالي نداشته است. سيد ابوالحسن ميرجليلي اظهارکرد: با 
توجه به اينکه کانون اين زمين لرزه در يک کيلومتري شهر نهبندان بوده 

مردم آن را احساس کرده اند.

نجات 3 كودك نهبنداني از چنگ گاز منوكسيد كربن

خطر  در  که  نهبندان  توابع  از  خوانشرف  روستاي  در  کودک  سه   : فارس 
گازگرفتگي بودند با تالش تيم امداد و نجات اين شهرستان از کام مرگ نجات 
يافتند. در تماس تلفني که با گروه امداد و نجات سازمان آتش نشاني شهرستان 
نهبندان حاصل شد، يک تيم امدادي به خانه اي در روستاي خوانشرف نهبندان 
اعزام شد.تيم امداد و نجات در صحنه حادثه با حبس سه کودک در خانه اي 
مواجه شدند که در معرض خطر گازگرفتگي بودند و والدين آنها در خانه حضور 
نداشتند.در اتاقي که کودکان محبوس شده بودند، يک چراغ نفتي قديمي روشن 
بود که دود حاصل از آن در اتاق دربسته سبب سرگيجه و بي حالي کودکان 
شده بود.مأموران ايستگاه شماره دو سازمان آتش نشاني شهرستان نهبندان به 
سرعت مراحل ريکاوري براي هوشياري آنها را انجام دادند و کودکان را که 

خطر مرگ با گاز منوکسيد کربن آنان را تهديد مي کرد، نجات دادند.

انهدام باند اشرار مسلح و كشف 320 كيلوگرم انواع مواد مخدر در «نهبندان» 

 فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي از انهدام باند اشرار مسلح حمل کننده موادمخدر و کشف ١٦٣ کيلوگرم هروئين فشرده و ١٦٧ کيلوگرم ترياک 
در عمليات پليس نهبندان خبر داد .سردار واعظي گفت : بر اساس اطالعات به دست آمده گروهي از اشرار مسلح و سوداگران مرگ با ايجاد تشکيالت 
باندي به سرکردگي (ع . ر ) در منطقه فعاليت و اقدام به جا به جايي مواد مخدر صنعتي مي کردند.وي گفت : با اقدامات فني و پليسي، اعضاي اين باند 
شناسايي شدند و مشخص شد اعضاي اين باند قصد دارند محموله بزرگ مواد مخدر صنعتي را با يک دستگاه خودروي سمند به مرکز کشور منتقل 
کنند.سردار واعظي ادامه داد : با تشکيل تيم هاي عملياتي پليس نهبندان دستگيري اشرار مسلح و سوداگران مرگ پيگيري شد که مأموران خودروي 
سمند را با دو سرنشين در ابتداي حوزه استحفاظي نهبندان مشاهده کردند.وي گفت :راننده خودرو به هشدار مأموران توجهي نکرده و با تيراندازي به 
سمت مأموران قصد متواري شدن داشت که با حجم سنگين آتش پليس خودرو متوقف شد و سرنشينان خودرو به صورت پياده به سمت ارتفاعات 
متواري شدند .وي بيان کرد:اشرار مسلح با عمليات ضربتي و غافلگيرانه پليس دستگير شدند که در بازرسي از آنان دو دستگاه گوشي تلفن همراه و 
يک قبضه سالح مسلسل دستي کشف شد.وي افزود : در بازرسي از خودروي توقيف شده ۱۱۴کيلوگرم هروئين فشرده و ۹کيلوگرم ترياک کشف شد 
.سردار واعظي تصريح کرد :در چند روز گذشته نيز از اعضاي اين باند ٤٩ کيلوگرم هروئين فشرده، ١٥٨ کيلوگرم ترياک و مقاديري سالح سبک و 

نيمه سنگين کشف شده بود.با دستگيري اعضاي اين باند و کشف مواد مخدر ،(ع . ر ) سرکرده باند اشرار مسلح توسط پليس دستگير شد.

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

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 

ايزوگام سليمانى 
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

 تلفن :  32450085 

 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 
مودى

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

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

محمد رسول ا... (ص)مزار شريفاكران فيلم
ساعات  شروع 

14:3020:00   16:15    18سانس  ها

32222636056تلفن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 

و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 
را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

تشريفات عروسى آشيانه مهر
فيلمبردارى، سالن زيبايى، مزون ...

لبـاس عروس رايگـان    فقط تـا 15 آذر
مشتريانى كه تا 15 آذر قرارداد ببندند

آدرس:  انتهاى خيابان توحيد- بلوار جماران- نبش ستايش 
 32424788 -09159610516       www.ashianemehuser :آدرس سايت

به همه خبر بدين كه:

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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تسنيم- مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى از برگزارى نخستين جشنواره استانى شعر طنز در استان خبر داد. محبى اظهار كرد: اين جشنواره 
با اهداف ايجاد روحيه نشاط اجتماعى بين مردم و هنرمندان استان، احياى طنز ادبى،كشف و شناسايى شاعران طنز پرداز استان و ايجاد فضاى سالم براى 
طنزپردازان در 23 ديماه برگزار مى شود. به گفته وى شركت براى عموم عالقه مندان در تمامى گروه هاى سنى و استفاده از تمامى قالب  هاى شعرى آزاد است 

و عالقه مندان تا يكم دى ماه سال 94 فرصت دارند آثار شعرى خود را به دبيرخانه جشنواره مستقر در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ارسال كنند.

تنها راه مقابله با نفوذ فرهنگى دشمننخستين «جشنواره شعر طنز» در استان برگزار مى شود
« احياى قرآن و فرهنگ اهل بيت» است

شبستان- امام جمعه بيرجند با تأكيد بر اينكه تنها راه 
مقابله با نفوذ فرهنگى دشمن «احياى قرآن و فرهنگ 
اهل بيت(ع)» در جامعه است، گفت: امروز دشمن از هر 
راهى براى ضربه زدن به اين كشور استفاده مى كند. 
حجت االسالم رضايى در گردهمايى بزرگ روحانيون 
خراسان جنوبى در مشهد اظهار كرد: هم اكنون در 25 
نقطه از خراسان جنوبى نماز جمعه برگزار مى شود. وى 
با تأكيد بر اينكه تالش مى كنيم در روستاهاى بزرگ نيز 
نماز عبادى سياسى جمعه را برگزار كنيم،  افزود: تالش 
مى كنيم خانه فقه، عرفان، فلسفه و ... كه پايگاهى براى 
علومى هستند كه اهل بيت (ع) به ما آموخته اند را در 

جاى جاى استان و كشور راه اندازى كنيم.

 مديريت بحران، مهم ترين اقدام 
زمان وقوع بالياى طبيعى

فارس- فرماندار نهبندان مديريت بحران را مهم ترين 
و  دانست  طبيعى  بالياى  و  حوادث  وقوع  زمان  اقدام 
گفت: بايد از تمامى ظرفيت هاى شهرستان براى كاهش 
و مقابله با حوادث بهره بريم. نظافت در جلسه مديريت 
بحران شهرستان، اظهار كرد: اطالع رسانى چه در بحث 
پيشگيرى و چه در حين بحران يكى از اصول مهم است 
بنابراين بايد سعى شود كه اين مهم در تمامى امورات 
و بخش ها مورد توجه قرار گيرد. وى با بيان اينكه به 
بالياى  و  بحران  از  ناشى  خسارات  جلوگيرى  منظور 
طبيعى بايد نقاط آسيب پذير و مشكالت در شهرستان 
شناسايى شود، تصريح كرد: اين اقدام نيازمند برنامه ريزى 

از سوى ادارات و دستگاه هاى مربوطه است.

اختصاص 18ميليارد ريال به اجراى 
طرح هاى هادى روستاهاى بيرجند 

مهر- رئيس بنياد مسكن بيرجند گفت: در سال جارى 
18 ميليارد و 100 ميليون ريال براى اجراى طرح هاى 
هادى در 23 روستاى شهرستان اختصاص يافت. گل 
طرح  اجراى  كرد:  اظهار  مطلب،  اين  بابيان  محمدى 
هادى در روستاهاى باالى 20 خانوار انجام مى شود. وى 
بابيان اينكه 138 روستاى باالى 20 خانوار در شهرستان 
وجود دارد، تصريح كرد: تا پايان سال 93، طرح هادى 
در 64 روستاى شهرستان با اعتبارى بالغ بر 12 ميليارد 
تومان اجراشده است. وى بابيان اينكه طرح هادى 74 
روستاى شهرستان هنوز اجرانشده است، بيان كرد: با 
تخصيص اعتبار ابالغ شده امسال اين طرح براى 23 
سال  در  گفت:  همچنين  وى  شد.  خواهد  اجرا  روستا 
جارى مبلغ چهار ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار 
تأمين شده  روستايى  مسكن  ساخت  تسهيالت  براى 
است. وى بابيان اينكه اين تسهيالت در قالب وام هاى 
15 ميليون تومانى به افراد متقاضى داده مى شود، ادامه 
داد: در سال جارى واگذارى تسهيالت براى 300 واحد 
مسكونى در كل شهرستان بيرجند پيش بينى شده است.

بايد داشته هاى فنى را با علم روز ارتقا بخشيد

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  ايسنا- 
ارتقاى  كنار  در  جنوبى  خراسان  استعدادهاى  گفت: 
فراگيرى  نيازمند  شدت  به  جسمانى  آمادگى هاى 
آخرين دانش روز دنيا و تكنيك ها هستند. عزيززاده 
مقدم در تمرينات تيم جوانان استان و كارگاه آموزشى 
«اصالح تكنيك و روش هاى بدنسازى» گفت:  بايد 
با  را  ورزشكاران  و  داوران  مربيان،  فنى  داشته هاى 

فراگيرى و كاربست علم روز ارتقا بخشيد. 
خراسان  در  فراوانى  استعدادهاى  اظهاركرد:  وى 
جنوبى وجود دارد كه به دليل ضعف تكنيكى، امكان 
در  و  و حرفه اى  قهرمانى  باالترين سطح  در  حضور 
ميادين بزرگ ورزشى داخلى و فراملى را نمى يابند و 
ضرورت دارد كه با ايجاد شرايط حضور مربيان مطرح 

داخلى و خارجى اين وضع بهبود يابد.

جنايات هاى آمريكا بر عليه ملت ايران 
در تاريخ معاصر فراموش نشدنى است

گروه خبر- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در 
مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه عامل اصلى 
جنايات و توطئه هاى در خاورميانه آمريكا است، يادآور 
شد: جنايات هاى آمريكا بر عليه ملت ايران در تاريخ 
معاصر غيرقابل فراموشى است. حجت االسالم عبادى 
در دومين روز از ارتحال آيت ا... سيد احمد عبادى در 
اجتماع مردم در مسجد جامع خوسف با تسليت اين 
واقعه اظهار كرد: حضور گسترده مؤمنين در اين مراسم 

نشان دهنده تكريم علما، فضايل، علم و تقوا است.

وصول بيش از يك هزار 
ميليارد ريال ماليات در استان

ايرنا- مديركل امور مالياتى استان گفت: امسال يك هزار 
و 74 ميليارد و 879 ميليون ريال ماليات مستقيم و ارزش 
افزوده در استان وصول شده است. يعقوب نژاد افزود: از 
اين مبلغ 742 ميليارد و 835 ميليون ريال مربوط به 
ماليات مستقيم و مبلغ 332 ميليارد و 44 ميليون ريال 

مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بوده است.

دومين دوره رصد شگفتى هاى آسمان
 به همراه كويرنوردى برگزار شد

شهيد  هوافضا  و  نجوم  باشگاه  مسئول  فارس- 
بيرجند گفت: دومين دوره رصد  تهرانى مقدم دانشگاه 
ستاره شناسى و رصد سيارات آسمانى در كوير سه قلعه 
شهرستان سرايان برگزار شد. عباسى اظهار كرد: اين تور 
نجوم شناسى ويژه دانشجويان پسر دانشگاه بيرجند در 
تاريخ 14 و 15 آبان ماه برگزار شد. وى افزود: اين برنامه 
21 و 22 آبان ماه جارى ويژه دانشجويان دختر دانشگاه 

بيرجند همراه با برنامه هاى جانبى اجرا خواهد شد.

تبيين فرهنگ كتاب خوانى
 نيازمند تالش جهادگونه است

فارس- فرماندار نهبندان گفت: به منظور ترويج و نهادينه 
شدن فرهنگ كتاب و كتابخوانى، بايد تالشى جهادگونه 
مديركل  ديدار  در  نظافت  پذيرد.  صورت  جامعه  در 
كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه 
فرهنگ كتاب و كتابخوانى و كتابخانه ها در سطح روستاها 
كمى مغفول مانده است، گفت: با توجه به استعدادهاى 
فراوانى كه در روستاها وجود دارد بايد بيش از پيش به 
بحث كتاب و كتابخوانى توجه كنيم. وى خاطرنشان كرد: 
در راستاى توسعه و بهبود فضاى كتابخانه مهتاج نهى 
نهبندان تا حد امكان سعى مى كنيم تا اعتباراتى از محل 
اعتبارات شهرستان براى اين منظور لحاظ كنيم. مديركل 
كتابخانه هاى عمومى استان نيز از ايجاد كتابخانه براى 
روستاهاى باالى يك هزار و 500 نفر جمعيت خبر داد 
و گفت: اين مهم منوط به در اختيار قرار دادن فضايى 

مناسب به عنوان كتابخانه به اين نهاد است. 

اعزام 35 خبرنگار به نمايشگاه مطبوعات 

شبستان- 35 خبرنگار خراسان جنوبى طى اردويى يك 
روزه به منظور بازديد از نمايشگاه بين المللى مطبوعات 
به تهران اعزام مى شوند. بهارى، معاون فرهنگى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى با بيان 
اينكه بيست و يكمين نمايشگاه بين المللى مطبوعات 
از 16تا 22 آبان ماه جارى در مصلى تهران برگزار مى 
شود، گفت: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
جنوبى و خانه مطبوعات غرفه مشتركى به مساحت 

24 متر در اين نمايشگاه خواهند داشت.

معاون باغبانى وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه بايد به سمت 
جهانى شدن صنعت زعفران پيش رويم، گفت: با تخصيص 
رديف بودجه در سال 95 به طرح جامع ملى زعفران و تصويب 
آن در مجلس، توليد ساالنه زعفران كشور 500 تن افزايش 
مى يابد. به گزارش تسنيم، طهماسبى در دومين روز برگزارى 
همايش ملى زعفران در شهرستان قاين اظهار كرد: بايد به 
سمت جهانى شدن صنعت زعفران برويم. وى افزود: بيشتر 
زعفران متأسفانه به صورت خام و فله اى به فروش مى رسد. 
وى گفت: چند سال است كه با بورس مذاكره انجام داديم 
اما اقبالى توسط صادركنندگان و توليد به بورس ديده نشد و 
ما پيگير هستيم تا شفافيت معامالت از طريق بورس انجام 
شود. طهماسبى با اشاره به برنامه هاى در دست اجراى اين 
وزارت خانه گفت: نشان جغرافيايى و استانداردسازى زعفران 

در اجالس بين المللى هندوستان به تصويب برسد. طهماسبى 
با اشاره به به برنامه هاى طرح جامع ملى زعفران افزود: مراحل 
مختلف توليد به زراعت، مديريت كاشت، داشت، برداشت، 
كيفيت  سطح  ارتقاى  و  كيفى  كنترل  صادرات،  بازاريابى، 
زعفران، مكانيزاسيون و مديريت آب مد نظر است. وى بيان 
كرد: زعفران در بخش هاى دارويى نيز استفاده مى شود و به 
طبع آن كشت و نحوه توليد زعفران دارويى متفاوت است كه 

بايد در اين راستا كارهاى مطالعاتى خاصى انجام شود.

تهيه برند زعفران به شناخت واقعى 
جايگاه اين محصول كمك مى كند

نماينده مردم قاين و زيركوه  نيز با بيان اينكه روند رو به 
كاهش توليد زعفران نشانگر ضرورت تجديد نظر اساسى در 

نحوه توليد تا برداشت است، گفت: شخصى كردن زعفران 
زمينه ساز شناسايى بين المللى زعفران است.

هروى اظهار كرد: بسيارى از ظرفيت ها در كشور وجود دارد 
كه هنوز ناشناخته باقى مانده است. وى گفت: امروز ما بايد 
در عرصه جهانى نشان دهيم كه توليدات داخلى ما هنوز 
حرف هاى زيادى براى گفتن دارد و با قدرت بر داشته ها و 
توليدات خود مانور دهيم. هروى بيان كرد: هدف از برگزارى 

انديشه  است كه صاحبان  اين  زعفران  چهارمين همايش 
دور هم جمع شوند و تصميم بگيرند كه چگونه مى توان از 
اين وضع نامطلوب، كاشت، داشت، برداشت و بسته بندى 
زعفران خارج شد. وى افزود: تهيه برند زعفران، شخصى 
كردن ژنتيك زعفران و ديگر امورى كه زمينه ساز شناسايى 
بين المللى زعفران مى شود بايد هرچه سريع تر انجام شود تا 

زعفران جايگاه واقعى خود را پيدا كند.

با تخصيص بودجه به طرح جامع ملى زعفران، توليد ساالنه زعفران كشور 500 تن افزايش مى يابد

طرح ملى براى افزايش زعفران

در شوراى ادارى استان در طبس عنوان شد:

استاندار: مديران كل به رؤساى شهرستان  تفويض اختيار كنند
عبدا... زاده خواستار شد: سهم استان از آب كارون

استاندار گفت: به منظور جلوگيرى از مهاجرت روستاييان 
ضمانت  با  پايدار  اشتغال  طرح هاى  ايجاد  و  شهر  به 
شخصى مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار به عنوان نخستين 
استان كشور دريافت كرديم. به گزارش فارس، خدمتگزار 
طبس  شهرستان  در  كه  استان  ادارى  شوراى  جلسه  در 
برگزار شد، اظهار كرد: اين جلسه قرار بود با حضور وزير 
كشور دكتر رحمانى فضلى برگزار شود اما به لحاظ اينكه 
آمد  پيش  ايشان  براى  رئيس جمهور  از سوى  مأموريتى 
افزود:  ماند. وى  ناتمام  و سفر  رفتند  تهران  به  از طبس 
مديران كل به رؤساى شهرستان ها تفويض اختيار كنند و 
قبًال فرماندار حق نداشته با تهران ارتباط برقرار كند اما از 
سوى ما اين اجازه داده شده است تا مسايل و مشكالت 
مردم حل شود و طبس كه فرماندارى ويژه دارد بايد مورد 

نگاه ويژه مديران كل قرار بگيرد و تفويض اختيار شود.
با  طبس  در  كشور  وزير  حضور  داد:  ادامه  خدمتگزار 
پيگيرى هاى نماينده مردم طبس، فردوس، بشرويه و سرايان 
در مجلس انجام شد. وى خاطرنشان كرد: براى جلوگيرى از 
مهاجرت روستاييان به شهر و ايجاد طرح هاى اشتغال پايدار 
با ضمانت شخصى مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار به عنوان 
نخستين استان كشور دريافت كرديم و بنده در آنجا از طرف 
مردم امضا دادم كه حتماً اين مبلغ در اشتغال هزينه خواهد 
شد و به عنوان نخستين استاندارى بودم كه اين اقدام صورت 
پذيرفت و اين اعتبار تا سقف 50 ميليارد تومان قابل افزايش 

است. اين مسئول گفت: اين آغازى بود براى ايجاد اشتغال 
پايدار و در راستاى عدم مراجعه روستاييان به شهر اين پول 

فوراً به حساب كشاورزان و روستائيان واريز خواهد شد.

امكانات بهداشت و درمان طبس، هم سطح استان شود

نماينده مردم طبس، فردوس، بشرويه و سرايان نيز گفت: 
طبس با مركز استان فاصله زيادى دارد و اقدامات درمانى 
طبس بايد در سطح استان باشد و اميدواريم هرچه زودتر 
اظهار  عبدا... زاده  شود.  ساخته  اجتماعى  تأمين  بيمارستان 

كرد: در استان خراسان جنوبى به مسايل آب، كشاورزى، 
صنعت و معدن، بهداشت و درمان بايد نگاه ويژه اى شود و از 
تمركز گرايى فرار كنيم. وى تصريح كرد: نسبت به صنعت 
بحث  و  شده  انجام  خوبى  بسيار  اقدامات  معدن طبس  و 

بهداشت و درمان براى ما بسيار مهم است.عبدا... زاده ضمن 
اعالم اين موضوع كه طبس از آب سرچشمه هاى كارون 
سهم دارد، گفت: در سال 92 طبس از آب سرچشمه هاى 
كارون با امضاى وزير بهره مند شده است و اميدواريم اين 

موضوع براى مردم طبس زودتر اجرايى شود.

معدن زغال سنگ طبس
  14 برابر حال حاضر ظرفيت استخراج دارد

مديركل صنعت، معدن و تجارت استان هم با بيان اينكه 

ظرفيت  حاضر  حال  برابر  طبس،  14  زغال سنگ  معدن 
حل  بر  عالوه  مى تواند  طبس  گفت:  دارد،  استخراج 
مشكالت استان مشكالت شرق كشور را هم برطرف كند. 
حقيقى اظهار كرد: در خراسان جنوبى 593 مجوز تأسيس 

كارگاه هاى صنعتى با سرمايه گذارى 5 هزار و 300 ميليارد 
در  سرمايه گذارى  حجم  رسيده  و  بهره بردارى  به  تومان 
سال جارى قابل تأمل است. وى با بيان اينكه 271 پروانه 
اكتشاف و 524 فقره پروانه بهره بردارى در استان داشته ايم، 
گفت: همچنين جزو پنج استان معدنى كشور هستيم و بين 
اين  در  كشور  استان  نخستين  جزو  آينده  سال  سه  تا  دو 
زمينه خواهيم شد. وى افزود: يك سوم از صادرات ايران به 

افغانستان از طريق خراسان جنوبى انجام مى شود.

ذخيره 21 ميليون مترمكعب آب با آبيارى تحت فشار 

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان هم در استان 13 هزار 
تن تخم مرغ در 26 واحد مرغ تخم گذار توليد مى شود. ولى پور  
مطلق با بيان اينكه 108 هزار تن شير در استان توليد مى شود، 
اضافه كرد: تنها در حوزه آب در اقدام مناسبى به منظور آبيارى 
تحت فشار 21 ميليون مترمكعب آب از منابع زير زمينى ذخيره 

و سبب كاهش برداشت آب شده است.
حجت االسالم مودب امام جمعه موقت طبس نيز اظهار كرد: 
اگر قرار است شهرستان طبس و استان خراسان جنوبى رشد 

كند بهترين راه اين است كه با هم متحد باشيم. 
رمضانى، مديركل امور اقتصادى و دارايى خراسان جنوبى هم 
در اين مراسم گفت: استان خراسان جنوبى 9 درصد از مساحت 
و نيم در صد از ارزش افزوده كشور را دارا است و با وضع فعلى 

تا پايان سال 94 منابع بانكى ما 101 درصد است. 

گروه خبر- مديركل بازرسى سازمان بهزيستى كشور از 
مؤسسه توان بخشى حضرت على اكبر (ع) بيرجند بازديد 
كرد. در اين بازديد يك ساعته كه عصر روز چهارشنبه 
از  نفر  تن  چند  و  سرپرست  و  شد  انجام  آبان  سيزده 
اعضاى هيئت مديره مؤسسه نيز حضور داشتند موسوى 
چلك در جريان اقدامات و فعاليت هاى مركز توانبخشى 
هيئت امنايى حضرت على اكبر (ع) قرار گرفت و نقطه 

بخشى  كيفيت  براى  را  خويش  راهكارهاى  و  نظرات 
بر  و  ارائه  معلوالن  نگهدارى  مركز  اين  هاى  فعاليت 

بررسى راهكارهاى اجرايى تأكيد شد. 
پذيرش  با   76 سال  از  مجتمع  اين  است  ذكر  به  الزم 
به كار كرده است  آغاز  بيرجند  در  معلول  به 70  قريب 
كه در حال حاضر بيش از 300 معلول در اين مجموعه 

در دو بخش خواهران و برادران نگهدارى مى شوند.

بازديد مديركل بازرسى سازمان بهزيستى كشور
 از مؤسسه توان بخشى حضرت على اكبر (ع)

راننده محترم: نمايش دوربين هاى نظارتى ، دستگاه هاى تردد شمار، نمايش نقشه ترافيك راه ها به تفكيك استان، نمايش اطالعيه ها و آخرين اخبار
RMTO.IR مركز مديريت راه ها از طريق نرم افزار تلفن همراه 141 ، دريافت نسخه اندرويدى اين نرم افزار از طريق سايت سازمان راهدارى به نشانى 

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

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

فروشگاه لوله و اتصاالت 

كـاظمـى
طرح تعويض شيرآالت قديمى

با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

نبش مدرس 35 و 37 
09123024066
09151638890

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

از بخشش كم حيا مكن، زيرا محروم ساختن از آن هم كمتر است. امام على (ع)

مركز نيكوكارى محله يعنى: واگذارى وظايف مردم به مردم و پيوند نياز محرومين به توانمندى مردم
  مركز نيكوكارى سجادشهر به منظور رفع محروميت و فقرزدايى از محله آماده دريافت

  كمك هاى نقدى و غير نقدى (اعم از كاالهاى نو و دست دوم ، وسايل مازاد زندگى، پوشاك
مواد غذايى، كفارات و ...) شما همشهريان محترم مى باشد 

آدرس: بيرجند، سجادشهر، مسجد امام جعفر صادق (ع)      تلفن: 32450605
شماره حساب: 476570336 بانك تجارت شعبه سجادشهر

 ضمن تشكر از كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما هموطنان ارجمند در انتظار دستان پر مهر شما هستيم

مركز نيكوكارى سجادشهر



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام جواد (ع) : سه خصلت جلب محّبت مي كند: انصاف در معاشرت با مردم، 
همدردي در مشكالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنويات.

«كشف الغّمه، ج ٢، ص ٣٤٩»

11 : 17
16 : 58
22 : 35
4 : 32
5 : 57

بازديد مديركل بازرسى سازمان بهزيستى كشور از مؤسسه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)عكس روز 

كارشناس آمريكايى: عربستان ايران
  را از خودش باالتر مى بيند

عربستان   مسائل  كارشناس  گائوس»  «گريگورى 
گفت: پس از آنكه توافق هسته اى با ايران حاصل شد، 
ما در حال فشار به سعودى ها براى مذاكره با ايران 
سعودى ها  كه  است  اشتباه  اين  معتقدم  اما  هستيم 
به خصوص كه  كنيم  ايران  با  مذاكره  به  را مجبور 

سعودى ها معتقدند كه ايرانيان از آنها باالتر هستند. 

روسيه شرط عربستان را رد كرد

بلند  را براى  رئيس جمهور روسيه، شرط عربستان 
كرد.  رد  صنعا  فرودگاه  از  روسى  هواپيماى  شدن 
در  بايد  روسى  هواپيماى  كرد:  اعالم  عربستان 
شود.  بازرسى  عربستان  جنوب  در  بيشه  فرودگاه 
پنجشنبه هواپيماى روس حامل كمك هاى انسان 
دوستانه با شكستن محاصره هوايى يمن در فرودگاه 
بين المللى صنعا پايتخت اين كشور به زمين نشست، 
اما جنگنده هاى سعودى به هواپيماى روس اجازه 

ندادند از باند فرودگاه صنعا بلند شود.

انصارا... :جنگ يمن به خاطر ايران نيست

رئيس كميته عالى انقالبى انصارا... يمن تاكيد كرد 
كه برخالف ادعاى ائتالف متجاوز به رهبرى رژيم 
مقابله  به يمن  از حمله  سعودى كه مى گويد هدف 
با به اصطالح توسعه طلبى ايران است، در واقع آنها 
چارچوب  در  كشورمان  دادن  قرار  هدف  دنبال  به 

طرح هاى صهيونيستى هستند. 

تغيير راهبرد داعش با سقوط هواپيما

آسوشيتدپرس در گزارشى تحت عنوان «آيا سقوط 
راهبرد  تغيير  از  حاكى  روسى  مسافربرى  هواپيماى 
داعش است» نوشت: گزارش ها از آمريكا و انگليس 
مبنى بر اينكه گروه تروريستى داعش ممكن است 
باشد،  شده  مصر  در  روسى  هواپيماى  سقوط  باعث 
باعث شده است اين موضوع به عنوان زنگ خطرى 
براى كارشناسانى باشد كه مى گويند اين چنين اقدامى 
هاى  تاكتيك  در  هولناك  تغيير  از  ناشى  تواند   مى 
اين گروه افراطى باشد. به رغم اضافه شدن روسيه به 
عمليات بر ضد داعش در سوريه طى روز هاى اخير به 
نظر مى رسد اين گروه افراطى عليه اين كشور صف 
بسته باشد. با اين حال مى توان بر شكست ائتالف 

آمريكا در جنگ با داعش اعتراف كرد.

ايرانى ها ايميل اوباما را هك كردند

روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از مقام هاى آمريكا 
مدعى شده است در هفته هاى گذشته ارتش سايبرى 
ايران ايميل و حساب هاى شبكه اجتماعى باراك اوباما 

رئيس جمهور آمريكا را هك كرده است.

پوتين قدرتمند ترين مرد سال 2015 

نشريه آمريكايى «فوربس» در ليست قدرتمند ترين 
افراد سال 2015 والديمير پوتين را در صدر نشاند. در 
ليست 100 فرد قدرتمند جهان پس از او آنگال مركل 
صدر اعظم آلمان در جايگاه دوم و باراك اوباما رئيس 

جمهور آمريكا در رده سوم قرار گرفته است.

دسترسى ها  به فضاى مجازى را نمى توان محدود كرد 

دادستان كل كشور گفت: دسترسى هاى فردى به فضاى 
از  حكومت  صيانت  اما  كرد  محدود  توان  نمى  را  مجازى 
اخالق، فرهنگ و سرمايه هاى جامعه در مقابل دشمنى ها 
در آن فضا بسيار مهم است. رئيسى افزود: مديريت فضاى 
مجازى در جاى ديگرى است و كشورهايى كه خود در اين 
قضيه مبتكر بودند در برخى از آن ها چون كشورهاى اروپايى بعضى شبكه ها را 

مضر امنيت خود ديدند لذا فضاى مجازى حتما بايد مديريت شود. 

اخذ ديركرد بانكى حرام است ؛ مسئوالن توجه  نمى كنند
 

يكى از مراجع تقليد با اشاره به اينكه نسبت به اجراى آيات 
بگيرد،  بيشترى صورت  بايد تالش  در جامعه  قرآن كريم 
سخنان  به  نسبت  كمى  توجه  مسئوالن  متاسفانه  گفت: 
علماى جهان اسالم دارند. آيت ا... نورى همدانى با اشاره به 
اينكه برخى از مردم جامعه به آيات قرآن كريم و دستورات 
الهى عمل نمى كنند، گفت: بارها گفتيم كه ديركردى كه توسط بانك ها از مردم 

اخذ مى شود، ربا و حرام است اما متاسفانه مسئوالن به اين امر توجه نكرده اند.

وزير كشور در جمع مردم طبس :

  خط قرمز ايران در برابر داعش «عتبات عاليات»  است

وزير كشور خطاب به گروه هاى تكفيرى 
فعال در عراق و سوريه گفت: ما همواره 
عتبات  ما  قرمز  اعالم كرده ايم كه خط 
عاليات و 40 كيلومترى مرزهاى ماست. 
عبدالرضا رحمانى فضلى، در سخنان خود 
كه در جمع مردم شهرستان طبس ابراز 
گفت:  آبان   13 ا...  يوم  به  اشاره  با  شد 
ايران از تمامى آزمايشات سخت همواره 
سربلند خارج شده است، امروزه به بركت 
رهبرى هاى پيامبرگونه امام راحل(ره) در 
معظم  رهبر  و  انقالب  پيروزى  ابتداى 
رشادت هاى  فعلى،  شرايط  در  انقالب 
شهداى عزيز و نيز هوشيارى و صبورى 
كننده  تنظيم  ايران  ايران،  عزيز  ملت 
و  مهم  كشورى  و  منطقه  در  تحوالت 
تاثيرگذار در حل مناقشات سياسى منطقه 
و دنياست. وى به برگزارى اجالس حل 
بحران سوريه اشاره كرد و افزود: امروز 
كشورهاى دنيا چاره اى ندارند جز اينكه 
از ايران به عنوان يك كشور تاثيرگذار و 
مهم در منطقه براى حل مناقشه سياسى 

در كشور سوريه دعوت كنند.
گروه هاى  ساير  و  داعش  كشور  وزير 
صهيونيستى - تكفيرى را زائيده تفكرات 
آمريكا و اسرائيل برشمرد و خاطرنشان 
تروريستى  گروهك  امروز  اينكه  كرد: 

است  قدرتمند  آنقدر  داعش  همچون 
صاحب  كه  دولت هايى  با  مى تواند  كه 
هستند  رسمى  مسلح  نيروى  و  ارتش 
وارد جنگ شود، گواه اين واقعيت است 
كه از عقبه اى قدرتمند برخوردار بوده و 

پشتيبانى مى شود. 

اين  فعاليت  از  هدف  رحمانى فضلى 
گروه هاى تروريستى را خدشه دار كردن 
تصريح  و  دانست  واقعى  اسالم  چهره 
فعاليت ها  اين  همه  اصلى  هدف  كرد: 
محمدى  ناب  اسالم  چشمه  خشكاندن 

حال  در  اسالمى  ايران  در  كه  است 
ايجاد  امر موجب  اين  و  است  جوشيدن 
موج بيدارى اسالمى در ساير كشورهاى 

دنيا شده است.
وى با بيان اينكه در كنار آمريكا و استكبار 
جهانى برخى كشورهاى منطقه اى نيز به 

بار هم  آنها كه حتى يك  اذناب  عنوان 
از  دفاع  داعيه  نكرده اند  برگزار  انتخابات 
حقوق بشر سر مى دهند، گفت: اگر كمك 
مستشارى و كمك هاى فكرى و سياسى 
طور  عراق  سرنوشت  امروز  نبود  ايران 

ديگرى رقم مى خورد. وزير كشور خطاب 
صهيونيستى   - تكفيرى  گروه هاى  به 
فعال در عراق و سوريه گفت: ما همواره 
عتبات  ما  قرمز  كه خط  كرده ايم  اعالم 
عاليات و 40 كيلومترى مرزهاى ماست.

وى با بيان اينكه ايران امروز لنگر ثبات 

و توزان در تحوالت منطقه است، گفت: 
امروز نيز دشمن دست از دشمنى نكشيده 
و قصد دارد به طرق مختلف ضمن ايجاد 
تفرق در كشور به اهداف پليد خود دست 

پيدا كند.

امروز دنيا چاره اى ندارد جز اينكه از ايران به عنوان يك كشور تاثيرگذار براى حل مناقشه سوريه دعوت كند

فرد معتدل يعنى كسى كه بى تفاوت است

گفت:   تهران  موقت  جمعه  امام   ، ا... صديقى  آيت 
حتى  و  نگران  حساس،  انقالبى  افراد  عده اى، 
مى خوانند،  افراطى  را  آرمان ها  و  انقالب  دلواپس 
عاقل  و  معتدل  فردى  را  او  باشد  بى تفاوت  اگر  اما 

مى نامند؛ اين يك خطر است.

 خداحافظى مشايى از دنياى سياست 
على اكبر جوانفكر با اشاره به خبر جلسه احمدى نژاد 
با مشاوران خود و حمايت وى از  مشايى اظهار كرد: 
اتفاق  از سياست دو سال پيش  خداحافظى مشايي 
افتاده است.وى افزود: باعث تاسف است كه برخى 
رسانه ها براى آنكه مورد توجه قرار بگيرند، اقدام به 
ها  سايت  برخى  است؛  گفتنى  مى كنند.  خبر  جعل 
اخيرا طى خبرى از حمايت احمدى نژاد از مشايى در 
جلسه اى با حضور جمعى از مشاوران و دستياران از 

سراسر كشور، سخن به ميان آورده بود.

صفار هرندى : يك موى گنديده «تندرو ها» 
 را به «اعتداليون» نمى دهيم 

ايجاد  براى  برخى  به تالش  اشاره  با  صفار هرندى 
هيچ  گفت:  آمريكا  طرفداران  و  مخالفان  دوقطبى 
پاى  براى نشستن  انقالبى دندان طمع  اصول گراى 
سفره وابستگى به آمريكا تيز نكرده است و آن لجن زار 
ارزانى خودتان. وى با بيان اينكه برخى نفوذى ها با 
تندرو توصيف كردن حزب اللهى ها در صدد اختالف و 
انشقاق ميان جريان انقالب هستند، گفت: من به آنها 
مى گويم كه اين راه را ادامه ندهند چون تأثيرى ندارد 
و ما يك موى گنديده كسانى را كه با آمريكا مبارزه 
مى كنند و شما آنها را تندرو خطاب مى كنيد به كسانى 
كه با كلمات قشنگى چون اعتدال و اصالح به دنبال 

وابستگى كشور به بيگانگان هستند، نمى دهيم.

مظاهرى : ورشكستگى بزرگ در راه است

نژاد  احمدى  دولت  در  مركزى  بانك  كل  رئيس 
است  قرار  اگر  گفت:  خاتمى  دولت  اقتصاد  وزير  و 
تسليم شويم - همانگونه كه اكنون تسليم شده ايم 
تزريق  منابع  براى حل مشكل  مركزى  بانك  و   -
كند، با يك ورشكستگى بزرگ و سقوط شركتهاى 
بزرگ مواجه خواهيم شد. مظاهرى گفت: هر چند 
خيلى  اش  بدهى  اما  است  محدود  منابعش  دولت 

سنگين است و بايد فكرى براى پرداخت آن كند.

نجفى براى جايگزينى عارف تعيين شد

روزنامه آرمان نوشت: اكنون موضوع سرليستى بيش 
از ساير موضوعات در ميان اصالح طلبان و رسانه ها 
مطرح است و تا به امروز در اردوگاه اصالح طلبى نام 
محمدرضا عارف و على اكبر ناطق نورى بيش از ديگر 
اسامى مطرح شده اما «آرمان» نام جديدى را شنيد 
كه برخى از او به عنوان گزينه مطلوب براى سرليستى 
نام مى برند و او كسى نبود جز «محمدعلى نجفى». 

خاندان داغدار حرم پور
داغ فرزند آن هم در عنفوان جوانى بسيار سخت است. از خداوند مى خواهيم تحمل اين مصيبت را 

به حرمت سرور و ساالر شهيدان كه شما افتخار خدمتگزارى عزاداران حسينى را داريد
 بر شما آسان و بر علو درجات آن مرحومه بيفزايد.

خادمين زائرين شركت ها و دفاتر زيارتى فدك ، نورالمهدى (عج) ، وحيدنيا  و عماد  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

خيرخواهان  ارجمند 

سركار خانم پرى خزاعى (نژاد) و جناب آقاى على يعقوبى
بذل عنايت تاثيرگذار شما در كمك به ساختمان 

حسينيه ى سيدالشهدا (عليه السالم) روستاى " طامند" ستودنى است. حق يارتان

شوراى اسالمى و هيئت امناى حسينيه ى سيدالشهدا (عليه السالم) روستاى طامند

فرصتى استثنايى
دعوت به همكارى

از افرادى كه تمايل به
 سرمايه گذارى با درآمد و اعتبار 

باال در بخش آموزش دارند
 دعوت به عمل مى آيد.
كسب اطالعات بيشتر

09155611344

خانواده محترم حرم پور
مصيبت درگذشت فرزند جوان تان 

مرحومه سيده فاطمه حرم پور
 ما را سخت متاثر نمود. ضمن عرض تسليت درجلسه اى كه

 امروز شنبه 94/8/16 از ساعت 2/30 الى 3/30 بعدازظهر در محل هيئت حسينى
 به يادبود آن فقيده سعيده برگزار مى شود، حضور يافته و ضمن دعوت از عزاداران حسينى اين هيئت 

با توسل به آقا و موالى مان براى شما خانواده داغدار صبر و اجر و براى آن مرحومه مغفرت
 مسئلت خواهيم نمود.

موسسه خيريه هيئت حسينى بيرجند

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

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

كاهش هزينه هاى تاسيساتى ساختمان تا 30 درصد 

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

نمايندگى انحصارى داكت اسپيلتنمايندگى انحصارى داكت اسپيلت

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


