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 وام 25 ميليونى خودرو براى همه 

ارائه  بر  مبنى  به وعده خود  باالخره  بانك مركزى 
دستورالعمل پرداخت تسهيالت 25 ميليونى خودرو 
در نيمه اول آبان ماه عمل كرد و سازوكار دريافت 
اين تسهيالت را روى سايت خبرى خود قرار داد. به 
گزارش عصرايران، آنچه در جزئيات دستورالعمل به 
آن اشاره شده، دريافت تسهيالت به تمامى متقاضيان 

خريد خودرو از سه شنبه آينده است. 

كاهش نرخ سود بانكى به 18 درصد 
يك پيشنهاد است نه توافق

يك مقام بانكى در گفتگو با ايرنا، از پيشنهاد اوليه 
كاهش نرخ سود بانكى به 18 درصد از اول آذرماه 
امسال خبر داد و گفت: اين رقم در جلسه مديران 
عامل بانكها پيشنهاد شده و بايد با بانك مركزى و 

وزارت اقتصاد هماهنگى هاى الزم انجام شود. 

اعتبار وام خودرو تا پايان ارديبهشت 95 

ايسنا: در جديدترين جلسه شوراى سياست گذارى 
خودرو عنوان شده كه براساس تفاهم صورت گرفته 
بين وزارت صنعت و بانك مركزى، پرداخت وام 25 
ميليون تومانى خريد خودرو تا پايان ارديبهشت ماه 
1395 ادامه خواهد يافت. بهره اين وام 16 درصد 
انتخاب خريداران،  به  بسته  آن  بازپرداخت  و  بوده 

حداكثر تا هفت سال خواهد بود. 

ارائه وام 10 ميليونى اشتغال به دانشجويان

يزدان مهر رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 
در گفتگو با ايسنا، از ارائه وام اشتغال به دانشجويان 
تومان  ميليون  اين وام 10  داد و گفت: سقف  خبر 
 بوده و دانشجويان داراى شرايط خاص و همچنين 

فارغ التحصيالن مى توانند از آن بهره ببرند.

گاز به نهبندان مى رود
نماينده نهبندان و سربيشه در مجلس : 

هاشمزهى : در حالى كه قرار بود گاز نهبندان از طريق سى ان جى تأمين شود ولى با لغو اين طرح گاز نهبندان از سربيشه مى گذرد

يا حضور خريداران كاالهاى واسطه اى در  به مراجعه  انجام شده، ضرورتى  برنامه ريزى  بر اساس 
شعب بانك ها نبوده و براى انجام خريد مورد نظر صرفا مراجعه به نمايندگى هاى مجاز كافى است. 

(شرح در صفحه 2)

فهرست كاالهاى مشمول خريد با كارت اعتبارى اعالم شد 

سى بى اس : هدف بعدى سردار 
سليمانى اسرائيل خواهد بود
سى بى اس به نقل از يك تحليلگر مدعى شد ايران قصد 
دارد پايگاهى در بلندى هاى جوالن، نزديك مرز تل آويو ...

سرپرست فرماندارى بيرجند :

گزارشگيرى مى كنيم ؛
 كارها به سال بعد موكول نشود
سرپرست فرماندارى بيرجند با اشاره به اعتبارات ماده 180 قانون ...
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 صفحه ٧

جناب آقاى حسن خسروى 
مدير كل محترم شركت توسعه اموال سينا اداره كل خراسان جنوبى

ضايعه درگذشت مادر بزرگ همسر گرامى تان را تسليت و تعزيت عرض نموده، رفيع درجات 
آن مرحومه در بهشت برين و مزيد فضل و رحمت پروردگار براى ايشان و طول عمر بازماندگان را 

همراه سالمتى و عاقبت بخيرى خواهانيم.

همكاران تان در شركت توسعه اموال سينا اداره كل خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس محمد محمدى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

معاون سياسى - اجتماعى فرماندارى نهبندان
صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون آن بزرگوار را از درگاه ايزد منان آرزومنديم.

خانواده هاى: رنجبر ، عليدوست

آغاز پرداخت وام 25 ميليونى خودرو با چك و سفته (كارمزد 16 درصد بازپرداخت 48 ماهه) 

در نمايندگى سايپا قربانى راد  كد: 3029
تلفن: 32338006  2-32338000    آدرس: بيرجند -  بلوار فرودگاه مقابل پايانه مسافربرى

«تنها زنده جاويد اوست»
جلسه يادبود و تجليل از مقام شامخ ابوالشهيد و اسوه علم و تقوا 

حضرت آيت ا... آقا سيد احمد عبادى
 امروز يكشنبه 94/8/17 از ساعت 14:30 الى 15:30 در محل مجتمع 
فرهنگى - مذهبى ابن حسام «واقع در طالقانى 13» برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

مجتمع فرهنگى - مذهبى ابن حسام

با اندوه فراوان درگذشت مادر عزيزمان

 مرحومه حاجيه طلعت خزاعى
 « پيشكسوت آموزش و پرورش و همسر مرحوم حاج حسين شريف زاده مود» 

را به اطالع مى رساند. مراسم ترحيم امروز يكشنبه 94/8/17 از ساعت 15 الى 16 
در محل هيئت حسينى بيرجند برگزار مى شود، حضورتان موجب امتنان است.

خانواده هاى: شريف زاده مود، خزاعى و ساير بستگان

 شادروان حاج على اكبر قربانى
از كالبد تن را خدمت جناب عالى و يكايك بازماندگان تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم 

غفران الهى و براى مصيبت ديدگان صبر وافر از درگاه ربوبى آرزو داريم.

كاركنان امور مالى صنايع كاشى نيلوفر

استاد بزرگوار جناب آقاى فريدون قربانى
عروج روح ابوى ارجمندتان فقيد سعيد

دانشگاه غير انتفاعى هرمزان بيرجند
  جهت تكميل كادر ادارى خود از يك نفر آشنا 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 3 

دعــوت بـه همكــارىدعوت به همكارى

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار
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معاون اجرايى و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان گفت: اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات تا 23 آبان ادامه خواهد داشت. به گزارش جهان، 
محمد زارع، گفت: اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات از 20 مرداد سال جارى آغاز شده و تا 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. وى با بيان اينكه
 امسال 10 هزار نفر از دانشگاهيان به عتبات عاليات اعزام مى شوند، افزود: در حال حاضر حدود 7 هزار نفر از دانشگاهيان اعزام شده اند.

اعزام 7 هزار نفر از دانشگاهيان به عتبات

مستمرى بگيران نگران به تعويق افتادن
 پرداخت حقوق  نباشند 

اينكه  بيان  با  مديرعامل سازمان تامين اجتماعى 
هدف عمده اجراى طرح پرداخت متمركز حقوق 
مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى برقرارى 
عدالت در پرداخت است، گفت: مستمرى بگيران 
پرداخت  افتادن  تعويق  به  نگران  وجه  هيچ  به 
اظهار كرد: هدف  ايسنا،  با  نوربخش در گفتگو  نباشند.  حقوق هايشان 
عمده اجراى اين طرح برقرارى عدالت در پرداخت است. به هرصورت 
روشى كه تاكنون براى پرداخت حقوق بكار گرفته شده مربوط به 20 
سال گذشته است و بايد اصالحاتى در آن اعمال مى شد تا عدالت در 

پرداخت حقوق ها را شاهد باشيم.

سرعت اينترنت تا پايان آذر دو برابر مى شود 

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: ضريب پهناى باند اينترنت در 
داخل كشور تا پايان آذر ماه حدود دو برابر خواهد 
آينده  نيم  و  ماه  يك  تا  مى كنيم  تالش  و  شد 
به چهار  را  در كشور  اينترنت  باند  پهناى  ضريب 
هزار گيگابايت بر ثانيه افزايش دهيم. به گزارش 
ضريب  گفت:  واعظى،  سيما،  و  صدا  خبرگزارى 
پهناى باند اينترنت در داخل كشور تا پايان آذر ماه حدود دو برابر خواهد 
شد.وى همچنين در پاسخ به سوالى در خصوص برنامه هاى اين وزارتخانه 
براى ساخت و پرتاب ماهواره گفت: تاكنون با چندين شركت مشاوره اى 
در خصوص طراحى مشخصات فنى مورد نياز كشور مذاكره شده است و 

اميدواريم در آينده نزديك مذاكرات منجر به عقد قرارداد شود. 

حباب كاذب قيمت زعفران شكسته شد

عضو هيئت رئيسه شوراى ملى زعفران با بيان اينكه افزايش 2 ميليون 
گفت:  بود،  كاذب  حباب  زعفران  قيمت  تومانى 
صادرات  نفع  به  تنها  نه  قيمت ها  كاذب  افزايش 
نيست بلكه منافع آن عايد كشاورز هم نمى شود. 
قيمت  گفت:  فارس،  با  گفتگو  در  گازار  حسينى 
زعفران كاهش نيافته، بلكه با آغاز فصل برداشت، 
قيمت اين محصول به وضعيت عادى برگشته است. وى تصريح كرد: 
اكنون ميانگين قيمت هر كيلوگرم زعفران 4 ميليون و 500 هزار تومان تا 
پنج ميليون و 500 هزار تومان است.وى افزود: اگرچه حدود يك ماه ديگر 
تا پايان فصل برداشت زعفران باقى مانده، اما برآوردها نشان مى دهد ميزان 
برداشت در خراسان رضوى و جنوبى نسبت به سال گذشته بيشتر است. 

يا  مراجعه  به  انجام شده، ضرورتى  برنامه ريزى  اساس  بر 
حضور خريداران كاالهاى واسطه اى در شعب بانك ها نبوده 
و براى انجام خريد مورد نظر صرفا مراجعه به نمايندگى هاى 
كاالهاى  بخش  هفت  كامل  فهرست  است.  كافى  مجاز 
مشمول طرح خريد كاالى ايرانى با كارت اعتبارى اعالم 
شد. به گزارش ايسنا، اين فهرست كه روى پورتال وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، بدين شرح است: 1- 
صنايع نساجى و پوشاك (كاال) نوع كاال 2- صنايع نساجى 
و پوشاك (فروشگاه) آدرس فروشگاه ها 3- صنايع برق و 
الكترونيك  و  برق  نوع كاال 4- صنايع  (كاال)  الكترونيك 
(كاال)  خانگى  لوازم   -5 فروشگاه ها  آدرس  (فروشگاه) 
فروشگاه ها  آدرس  (فروشگاه)  خانگى  لوازم   -6 كاال  نوع 
7- صنايع معدنى (كاال) نوع كاال. وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و بانك مركزى، جزئيات پرداخت كارت اعتبارى 10 
ميليون تومانى خريد كاالى ايرانى و اعطاى تسهيالت به 
توليدكنندگان از طريق فروش اقساطى كاال را اعالم كردند 
و در اطالعيه اى اضافه كردند كه فهرست كاالها و برندهاى 
مربوطه در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد 
شد كه اين فهرست ديروز در سايت اين وزارتخانه اعالم 
شده است. پس از ورود ركود به بازار لوازم خانگى و ديگر 
كاالهاى توليدى صنايع و گاليه روزافزون توليدكنندگان از 
كاهش فروش كاال و پر شدن انبارها، دولت تصميم گرفت 
در طرحى تحت عنوان «تسريع در رونق اقتصادى» با ايجاد 
از ركود و كسادى  را  بازار  اين  تا حدودى  ويژه اى  شرايط 
خارج كند.در همين راستا هاشمى - مديركل دفتر صنايع 
فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت - از ارائه كارت اعتبارى 

10 ميليون تومانى به متقاضيان براى خريد كاالى ايرانى با 
نرخ سود 12 درصد خبر داد. وى با اشاره به اقساط 24 ماهه 
تسهيالت اين كارت ها، اظهار كرده كه براى جلوگيرى از 
هرگونه تقلب در اين طرح قرار است توليدكنندگان برخى از 
فروشگاه هاى مورد نظر خود را معرفى كرده و مبلغ خريد كاال 
مستقيم به حساب توليدكننده واريز شود.فهرست كاالهاى 
دولت،  تارگاه  طريق  از  نيز  طرح  اين  در  خريدارى  قابل 
شاپرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار عموم قرار 
مى گيرد.در فاز اول اجراى طرح، حسب تقاضاى امور ادارى 
دستگاه ها، شركت ها و صندوق هاى بازنشستگى از 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.  

فهرست كاالهاى مشمول خريد با كارت اعتبارى اعالم شد 

بيان  با  مركزى  بانك  اعتبارات  مديركل 
با  خودرو  خريد  تسهيالت  اقساط  اينكه 
هزار   708 حداكثر  درصد   16 سود  نرخ 
كاال  خريد  اعتبارى  كارت  سود  نرخ  و 
خواهد  تومان  هزار   658 درصد   12
خودرو  وام  بازپرداخت  دوره  گفت:  بود، 
ميليون   10 اعتبارى  كارت  و  چهار سال 
ايرنا،  گزارش  به  است.  ماه   18 تومانى 

در  ميرمحمدصادقى  اصغر  سيدعلى 
خصوص تسهيالت خريد خودرو و كارت 
و  خودرو  خريد  براى  افزود:  اعتبارى، 
مردم  مراجعه  به  نيازى  اعتبارى  كارت 
بايد  متقاضيان  نيست؛  ها  بانك  به 
سايت  در  كه  مجاز  هاى  نمايندگى  به 
بانك مركزى و وزارت صنعت اعالم مى 
فهرست  افزود:  وى  كنند.  مراجعه  شود 

اين  مشمول  و  مجاز  هاى  نمايندگى 
خواهد  مشخص  خودروسازان  با  طرح 
مى  مردم  آبان   18 دوشنبه  از  و  شد 
كنند.  مراجعه  ها  نمايندگى  به  توانند 
تسهيالت  اقساط  داشتن  وى،  گفته  به 
ايجاد  متقاضيان  براى  ديگر، محدوديتى 
مديركل  ميرمحمدصادقى  كرد.  نخواهد 
خصوص  در  مركزى  بانك  اعتبارات 

گفت:  نيز  اعتبارى  كارت  تسهيالت 
ها  سازمان  توسط  افراد  اول  فاز   در 
 و دستگاه ها به بانك ها معرفى مى شوند 
كارت  حقوق  از  كسر  ارائه  با  افراد  و 
در  بنابراين  كنند  مى  دريافت  اعتبارى 
دارند  ثابت  حقوق  كه  كسانى  فاز،  اين 
اعتبارى  كارت  دريافتى  حقوق  براساس 

مى گيرند. 

اقساط تسهيالت جديد اعالم شد

امروز ١٧ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٥ محرم ١٤٣٧ و ٨  نوامبر ٢٠١٥

از كودتاي  محاكمه «دكتر محمدمصدق» پس 
٢٨ مرداد توسط دولت نظامي (١٣٣٢ش).

كشتار مردم نجف آباد، كرمانشاه و آمل از سوي 
عوامل رژيم منحوس پهلوي (١٣٥٧ ش).

دستور «امام خميني» (ره) در مورد عدم مذاكره 
با فرستاده كارتر درباره گروگان  ها (١٣٥٨ ش).

معاصر،  مترجم  و  محقق  نويسنده،  درگذشت 
استاد «كريم كشاورز» (١٣٦٥ ش).

محمد  «سيد  نويسنده شهير  درگذشت 
داستان  نويسي  پدر  جمالزاده»  علي 

نوين ايران (١٣٧٦ ش)
در  ش   ١٢٧٠ سال  در  جمالزاده  سيدمحمدعلي 
دنيا  به  عالم  و  بزرگ  خانواده اي  در  و  اصفهان 
آمد. با فرا رسيدن شهريور ١٣٢٠ ش، حيات ادبي 
جمالزاده شروع شد و چند داستان از او در تهران 
به چاپ رسيد. نخستين كتاب وي با نام «يكي 
خوانندگان  ميان  در  ولوله اي  نبود»  يكي  بود، 
عادت  برخالف  او  كه  چرا  انداخت،  زبان  فارسي 
معمول نويسندگان معاصرش، در داستان خود از 
لغات و اصطالحات روزمره مردم استفاده كرد و 
از دشوارنويسي پرهيز نمود، كه اين، ويژگي خاص 
نوشته هاي اوست. گنج شايگان، صحراي محشر، 
خاك و آدم و دشمن ملت و... از جمله كتاب هاي 
جمالزاده است كه در نتيجه آن ها، از او به عنوان 

پدر داستان نويسي ايران ياد كرده اند.
در  روس  سپاهيان  توسط  قزوين  شهر  اشغال 

جريان جنگ جهاني اول(١٢٩٤ش).
امام  زين  العابدين»(ع)  امام  «حضرت  شهادت 

چهارِم شيعيان بنا به روايتي (٩٤ يا ٩٥ ق).
انتشار نخستين روزنامه در ايران (١٢٥٣ ق).

قتل «محمد امين» به دستور برادرش «مأمون» 
در جنگ بين سپاهيان دو طرف (١٩٨ق).

خلع «امير كبير» از وزارت نظام پس از عزل وي 
از صدارت ُعظمي (١٢٦٨ ق).

مرگ «ميشل مونتيني» شاعر و فيلسوف معروف 
فرانسوي (١٥٩٢م).

بزرگ  شاعر  و  اديب  ميْلتون»  «جان  درگذشت 
انگليسي (١٦٧٤م).

پياده شدن نيروهاي متفقين در شمال افريقا در 
جريان جنگ جهاني دوم (١٩٤٢م).

توسط  مسجداالقصي  در  فلسطينيان  قتل  عام 
صهيونيست  ها (١٩٩٠م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 بررسى راه اندازى فضاى مجازى
  كسب و كار دانش آموزان

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، 
گفت: راه اندازى فضاى مجازى كسب و كار براى 
گزارش  به  است.  بررسى  حال  در  دانش آموزان 
مجازى كسب  فضاى  راه اندازى  از  زرافشان  مهر، 
و كار براى دانش آموزان خبر داد و گفت: در حال 
بررسى و مطالعه هستيم تا زمينه راه اندازى فضاى 
فراهم  دانش آموزان  براى  را  كار  و  مجازى كسب 
كنيم تا آنان توليدات خود را عرضه كنند و مراحل 
تا  بگيرند  ياد  عملى  صورت  به  را  تجارى سازى 
و  واقعى كسب  بازار  وارد  مى خواهند  كه  هنگامى 

كار شوند، تجربه داشته باشند.

رد شدن ادعاى رسيدن قيمت
  مسكن به كف

دليل  را  متقاضى  نبود  مسكن،  كارشناس  يك 
محكمى بر رد ادعاى رسيدن قيمت مسكن به كف 
عنوان كرد. شهريار شقاقى در گفتگو با ايسنا، اظهار 
كرد: وقتى ما صحبت از رسيدن قيمت مسكن به 
كف مى كنيم مخاطب بايد بتواند ادعاى ما را بپذيرد؛ 
زيرا واقعيت اين است كه مردم با توجه به جهش 
300 درصدى قيمت مسكن در سال 1391 توانايى 

خريد ندارند و تقاضا هنوز كمتر از عرضه است. 

 اجراى قانون تسهيل ازدواج جوانان
 در گروى گشايش اقتصادى 

قانون  اجراى  خصوص  در  جوانان  و  ورزش  وزير 
به  قانون وابسته  اين  ازدواج، گفت: اجراى  تسهيل 
شرايط اقتصادى كشور است و قطعا با مطلوب شدن 
شرايط، اجراى اين قانون نيز به درستى انجام خواهد 
شد. گودرزى در گفتگو با ايسنا، تاكيد كرد: قانون به 
صورت كلى اعالم كرده كه وزارت ورزش و جوانان 
مكلف است تسهيالت الزم را در اين زمينه فراهم 
بستگى  موارد  اين  همه  اجراى  بى ترديد  اما  كند، 

بسيارى به شرايط اقتصادى كشور دارد. 

فراخوان جديد نظام وظيفه
براى ديپلم و زيرديپلم ها 

كليه  اى  اطالعيه  در  ناجا  سازمان وظيفه عمومى 
مشموالن ديپلم و زير ديپلم را به خدمت سربازى 
فراخواند. به گزارش ايسنا، سازمان وظيفه عمومى 
و  غايب  مشموالن  كليه  فراخوان  ضمن  ناجا 
 1376 ماه  آبان  پايان  تا   1355 متولد  غيرغايب 
براى انجام خدمت دوره ضرورت، اعالم كرد: كليه 
مشموالن ديپلم و زير ديپلم سال هاى مذكور كه 
ماه  آبان  نوزدهم  تاريخ  به  خدمت  به  آماده  برگ 
سال 1394 دريافت كرده اند، مى بايست در ساعت 
ناجا  عمومى  وظيفه  سازمان  توسط  كه  محلى  و 
آموزش  مراكز  به  نامه مشموالن  معرفى  برگ  در 

نيروهاى مسلح اعالم شده، حضور يابند.

دعوت مجمع عمومى شركت سامان بخش كوير سهامى خاص
شماره ثبت: 1199    شناسه ملى: 10360029334 

 بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت مى رساند: جلسه مجمع عمومى در تاريخ 94/8/30 راس ساعت
 8 صبح در محل دفتر شركت واقع در خيابان جرجانى - نبش ميدان كدپستى 9717897179 برگزار مى

.شود. لذا از كليه سهامداران دعوت مى شود در اين جلسه حضور به هم رسانند

:دستور جلسه
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره - انتخاب بازرسان شركت 

هيئت مديره شركت سامان بخش كوير

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره

نام و نام خانوادگىرديف
محمد حسن آراسته1
محمد براتى2
حسن حسينى3
يوسف شفيعى نيا4
امين على آبادى5
حجى محمد على آبادى6
مهدى كفاش7
محمدرضا ملك ساالر8
امين يعقوبى فورجان 9

 اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس
نام و نام خانوادگىرديف

صادق درويشى1
على اصغر هژبرى2
مجتبى يوسفى3

رئيس هيئت  نظارت  بر انتخابات  اتحاديه هاى صنفى بيرجند 

آگهى انتخابات

 قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف
 آرايشگران مردانه در اجراى ماده 23 قانون
 نظام صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى
 پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد با در
 دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا كارت
 عضويت عكس دار اتحاديه سه شنبه 94/8/26
در شركت  براى  صبح  الى 10   8 ساعت   راس 
 انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى
 مسجد جامع توحيد - واقع در خيابان توحيد
 چهارراه ميرزا كوچك خان مراجعه و نمايندگان
 مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر
 عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و
 على البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر
 اساس تبصره ماده 13 آيين نامه اجرايى انتخابات
اعزام يا  و  وكالت  اعطاى  صنفى  هاى   اتحاديه 

نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد

آگهى تغييرات شركت بازرگانى مكيال تجارت  سهامى خاص
 به شماره ثبت 568 و شناسه ملى 10360020091 

:به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/4/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد
 1- آقايان محمدرضا سنائى فر با كد ملى 0651023971 و رامين سنائى فر با كدملى 0640282377 و خانم فاطمه حيران با كد
 ملى 0650994620 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2-خانم حديثه نيسارى با كد ملى
 0653236964 به عنوان بازرس اصلى و آقاى حسين قربانى با كد ملى 0640036589 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت
 يك سال مالى انتخاب گرديدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق

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

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

 آگهى تغييرات شركت بازرگانى مكيال تجارت سهامى خاص
 به شماره ثبت 568 و شناسه ملى 10360020091 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/4/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد: موارد زير به موضوع شركت
 الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به اين شرح اصالح گرديد: توليد و تهيه و توزيع و صادرات و واردات كليه كاالهاى بازرگانى و فناورى
 اطالعات و تجارت الكترونيكى و انجام امور خدماتى در رابطه با موضوع شركت و فعاليت بازاريابى غير هرمى و غير شبكه اى، برگزارى
 نمايشگاه هاى بين المللى و داخلى، اعزام و پذيرش هيئت هاى تجارى و بازاريابى بين المللى و داخلى پس از اخذ مجوزهاى الزم از
 مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى. با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعاليت) انتخاب شده

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

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

آگهى تغييرات شركت بازرگانى مكيال تجارت سهامى خاص
 به شماره ثبت 568 و شناسه ملى 10360020091 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/4/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى محمدرضا سنائى فر به شماره ملى
 0651023971 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى رامين سنائى فر به شماره ملى 0640282377 به سمت نايب رئيس هيئت مديره
 و خانم فاطمه حيران به شماره ملى 0650994620 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقاى رامين
 سنائى فر به شماره ملى 0640282377 به عنوان مدير عامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اسناد و اوراق بهادار و
 تعهدآور شركت با امضاى آقاى رامين سنائى فر (مديرعامل) و آقاى محمد رضا سنائى فر (رئيس هيئت مديره) همراه با مهر شركت
 معتبر مى باشد و كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى رامين سنائى فر (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. با ثبت اين
 مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول

 در پرونده كالسه 940037 اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف خوسف آقاى محمدرضا حسنى محكوم است به
 پرداخت مبلغ 18/896/842 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه تا مرداد ماه 94 و مبلغ 124/000 ريال بابت هزينه دادرسى
 و مبلغ 1/500/000 ريال بابت هزينه كارشناسى در حق محكوم له آقاى محمد كفشى و پرداخت مبلغ 606/200 ريال بابت نيم عشر
 دولتى كه محكوم عليه جهت تاديه بدهى خود اقدام به معرفى يك قطعه زمين به مساحت 600 مترمربع از اراضى روستاى معصوم آباد
 خوسف كه حسب نظر كارشناس منتخب دادگسترى زمين مورد نظر با كاربرى زراعى و با بافت رسى و شنى با عمق مناسب كشاورزى
 ، بدون راه مشخص و بدون آب مى باشد، معرفى نموده و سپس تقاضاى فروش آن را از طريق مزايده عمومى نموده است كه اين اجرا
 پس از طى مراحل قانونى و عدم پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه قصد دارد در تاريخ 94/9/2 از ساعت 10 الى 10/30 صبح در
 محل اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف خوسف از طريق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه را به قيمت پايه كارشناسى
 مبلغ بيست و چهار ميليون (24/000/000 ) ريال فروش برساند. طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان

مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شركت نمايند
 مال مورد مزايده به كسى فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد و خريدار مى بايستى مبلغ 10 درصد پيشنهادى خود را
  نقدا پرداخت و مابقى را ظرف مدت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى خوسف واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم
 صادر كننده حكم تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واريزى به
 خريدار مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف
 نمايد مبلغ 10درصد پيشنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت. مراسم مزايده

با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى اجرا خواهد شد. هزينه هاى نقل و انتقال بر عهده خريدار خواهد بود

مهدى چاپارى بورنگ – مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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.

am
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

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

تكيه سيد الشهدا (ع) كاروان پياده عاشقان حضرت مهدى (عج)
طبق روال همه ساله با پاى پياده عازم حرم آقا امام رضا (ع) هستيم در اين جهت از عاشقان آن حضرت ثبت نام به عمل مى آيد 

 مدارك الزم: 1- فتوكپى شناسنامه  2- فتوكپى كارت ملى  3- دو قطعه عكس
تاريخ حركت كاروان: 5 آذر

آخرين مهلت ثبت نام: چهارشنبه 94/8/20
آدرس تحويل مدارك: بيرجند- نبش شهدا 5 – ساختمان آذر- طبقه اول – شركت كارپردازان نوژان كوير

09172490018 - سيد مرتضى حسينى           09157262036 - على مظفرى



پيام شماورود سامانه بارشى جديد به استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 17 آبان 1394 * شماره 3363
در پاسخ به كسى كه دولت روحانى را دولت ارزانى 3

نان  قرص  يك  دانيد  مى  آيا  معروضم  داند  مى 
دولت  زمان  تا  ابوالبشر  آدم  حضرت  تولد  از 
اما فقط در دو  به 250 تومان رسيده  ايشان 
تومان رسيده؛  به 1000  سال دولت روحانى 
با  نيز  را  و...  گاز  و  آب  برق،  قبوض  بنزين؛  قيمت 

ابتداى دولت مقايسه بفرمائيد.
915…893
بيرجند  رانندگى  راهنمايى  خداپسندانه  اقدامات  از 
در مورد نصب عالئم ايمنى و خط كشى عابر 
مدرس  چهارم  مترى  بيست  به  مربوط  پياده 

كمال تشكر را داريم.
938...594

بن  بازگشايى  مجوز  شهردارى  چرا  سالم. 
 بست كوچه هاى مدرس 34 تا40 رو نمى دهد

كه  عدالت  هاى  كوچه  شلوغى  حجم  از  تا 
همش آپارتمانى شده كاسته بشود. لطفًا براى 

حرف مردم كمى ارزش قايل بشين.
938…989
در مورد دوست عزيزى كه فرموده بودن اين همه به 
مديران گير ندهيد چون آنان آمدن كه مديريت را ياد 
 بگيرن الزم است ذكر شود دوست خوبم شما دوره هاى

قبل كجا بوديد نمى خواهم دفاعى از هيچ جناحى بكنم 
ولى آدم كالهش را قاضى كند فاجعه اى كه در دوره 
قبل به كشور شد در كل اين دوره ها به كشور نشده 
و حتى دشمن هم اين گونه ضربه به كشور نزده بود 
كمى اگر به اختالس ها و فسادها توجه بفرماييد 

تازه بايد خداى خود را شكر بفرماييد.
915…720
باسالم و خسته نباشيد از مسئوالن محترم اماكن، اتاق 
اصناف و اتحاديه تقاضا داريم با واحدهاى زرشك 
منطقه  در  جواز  بدون  كه  فراوانى  كنى  پاك 
شمال شهر فعاليت دارند برخورد كنند چند مرتبه 
با اتحاديه تماس گرفتيم اما خبرى نشد! لطفاً پيگيرى 

كنند تا حق واحدهاى جوازدار ضايع نشود.
915…329
آبگرم  به  جمعه  و  پنجشنبه  روز  سالم  عرض  با 
ولى  شد  اذان  موقع  ديدم  كه  بودم  رفته  فردوس 
صدايى از بلندگو پخش نشد وقتى به نمازخانه رفتم 
ديدم صداى اذان از طريق بلندگوى داخل نمازخانه 
پخش مى شود كه فقط همان 4 نفرى كه براى نماز 
آمده بودند صداى اذان را مى شنيدند وقتى كه انتقاد 
كردم جناب روحانى فرمودند ما هم بارها گفتيم ولى 
اقدامى نشده است! آنجا بود كه فهميدم  هيچ گونه 
ديگر كم كم اذان و نماز در كشور اسالمى دارد 
به بهاى اندك كه آن هم غفلت است از حالت 
فريضه الهى خارج مى شود به نظرم هزينه آن 
فقط 20 متر سيم بود كه بلندگو در باالى سر نماز 
خانه نصب شود حال اگر علت آن را تبليغات اسالمى 

يا هالل احمر توضيح بدهد ممنون مى شوم.
915…669

و  تلفن  را  بهمن  خيابان  چرا  مخابرات  سالم. 
اينترنت نمى كشد مگر ما آدم نيستيم.

915…936
سالم. از شهردارى خواهش مى كنم به فضاى سبز 
بيست مترى چهارم به سمت پاسداران توجه بيشترى 
صرف  المال  بيت  هزينه  همه  اون  باشد.  داشته 
آدم  و  مونه  متروكه مى  مناطق  مثل  ولى   شده 
مى ترسه اونجا حتى قدم بزنه. لطفاً پيگير باشيد.
938…989
بيرجند،  پزشكى  علوم  دانشگاه  جوابيه  به  پاسخ  در 
پيشنهاد مى شود از مراجعين بخش ترزيقات 
تا مشكالت شناسايى شود.  نظرسنجى شود 
ما كه شب تاسوعا مراجعه داشتيم پشيمان شديم و 

اميدواريم كه ديگر به اين بخش مراجعه نكنيم.
915…893

فارس- كارشناس هواشناسى خراسان جنوبى گفت: با توجه به نفوذ جريانات مرطوب و امواج ناپايدار جوى 
به استان از روز گذشته تا پايان هفته به تناوب شاهد افزايش ابر و وقوع بارش هاى رگبارى خواهيم بود. 
رضا برهانى اظهار كرد: اين بارش ها از اواخر وقت روز دوشنبه تا چهارشنبه از شدت باالترى برخوردار بوده 

و ايجاد بارش هاى رگبارى نسبتًا شديد سبب وقوع روان آب در استان خواهد شد. 

كمبود تجهيزات درمانى در بيرجند به عنوان مركز استان 
خراسان جنوبى موجب شده تا بيماران براى انجام عكس 
هاى  در صف  ماه ها  حتى  و  هفته ها  اى  رايانه  بردارى 

طويل به انتظار بنشينند. 
به گزارش مهر، شهرستان بيرجند به عنوان مركز استان 
خراسان جنوبى در زمينه درمانى مشكالت و كمبودهايى 
كمتر  استان  اين  در  را  بيماران  رنج  و  درد  كه  دارد 
طوالنى  نوبت دهى  است.  كرده  مضاعف  را  توسعه يافته 
و چندهفته اى و گاهًا چندماهه براى انجام مقطع نگارى 
يارانه اى يا به اصالح سى تى اسكن بخشى از مشكالت 
از زمانى دوچندان  اين مشكل  استان است.  بيماران در 
شد كه يكى از دو دستگاه سى تى اسكن موجود در استان 
انجام  براى  استان  مركز  بيماران  تمامى  و  شد  تعطيل 
شهرستان  (ع)  رضا  امام  بيمارستان  به  سى تى اسكن 
اين  در  مشكالت  پيگيرى  براى  مى شوند.  داده  ارجاع 
بيمارستان  مشكالت  ثبت  به  نسبت  ما  خبرنگار  زمينه 

امام رضا(ع) اقدام كرده است.
حقيقت  يافتن  پى  در  است،  رسيده   9 ساعت  به  صبح 
به  دردى  تسكين  براى  كه هركدام  مردمانى  مشكالت 
روى  به  رو  آمده اند،  بيرجند  (ع)  رضا  امام  بيمارستان 

ساختمان اين بيمارستان حضور دارم.
هزاران  بيمارستان  اورژانس  بخش  در  جمعيت  ازدحام   

سؤال را در ذهنم ايجاد مى كند.
به طرف بخش اورژانس مى روم، نگهبانى كه در قسمت 

درب ورود نشسته است مانع رفتنم به داخل مى شود.
انجام سى تى اسكن را بهانه كرده و وارد مى شوم جايى 

براى نشستن نيست. 
تا پيرزنى كه  از پسرى جوان  از همه قشر وجود دارند، 

مدام عصايش را به نشانه خستگى به زمين مى كوبد.
اندكى در طول سالن قدم مى زنم عقربه هاى ساعت به 
9:30 نزديك مى شود. هر شخصى اخمى بر پيشانى دارد. 

به سختى مى توان وارد انديشه هايشان شد.

انتظار براى انجام سى تى اسكن 
سخت تر از تحمل بيمارى است

پسرى كه 30 سال سن دارد، مدام به ساعت مچى اش 
معرفى  را  خود  و  مى روم  سراغش  به  مى اندازد.  نگاه 

مى كنم. استرسش تشديد مى شود.
نگاهى اجمالى به اطراف مى اندازد مى گويد: از ساعت 8 

صبح براى انجام سى تى اسكن مادرم منتظر هستم.
على رمضانى بابيان اينكه انتظار براى انجام سى تى اسكن 
سخت تر از تحمل بيمارى است، مى افزايد: اگر هر بيمار 
انتظار بكشد از  انجام يك سى تى اسكن ساعت ها  براى 

درمان بيمارى نيز صرف نظر مى كند.
وى ادامه مى دهد: در ساعات اوليه شب ازدحام جمعيت 
كوچك  فضاى  اين  در  كه  به گونه اى  مى شود  برابر  دو 

جايى براى راه رفتن نيست.
و  مى كند  اشاره  سالن  در  حاضر  جمعيت  به  رمضانى 
و  يابند  حضور  مكان  اين  در  بايد  مسئوالن  مى گويد: 
آن  رفع  براى  كه  شايد  باشند  بزرگ  اين مشكل  شاهد 

اقدامى انجام دهند.

يك ماه انتظار 
براى انجام سى تى اسكن تيروئيد

هرچه عقربه هاى ساعت به جلو مى رود انبوه جمعيت نيز 
بيشتر مى شود. هركدام به نحوى زمان سپرى مى كنند. 
خانمى كه مدام زير لب چيزى را زمزمه مى كند، توجهم 
را به خود جلب مى كند. خودم را به وى نزديك مى كنم 
انجام  كند  اين قدر  انجام سى تى اسكن  گفتن «چرا  با  و 

مى شود؟» گفتگويم را شروع مى كنم.
فاطمه ميرزايى مى گويد: دستگاه سى تى اسكن بيمارستان 
براى  به ناچار  مردم  همه  و  است  خراب  (عج)  ولى عصر 

انجام سى تى اسكن به اينجا مراجعه مى كنند.
براى  كه  است  ماه  يك  به  نزديك  مى دهد:  ادامه  وى 
انجام سى تى اسكن تيروئيد منتظر هستم اما هنوز نوبت 

به من نرسيده است.
منتظر  ماه  چهار  به  قريب  مى افزايد:  ادامه  در  ميرزايى 

بودم كه دكتر متخصص مرا پذيرش كند و اكنون يك 
ماه است كه در صف سى تى اسكن انتظار مى كشم.

وى لبخند تلخى مى زند و مى گويد: در طول اين پنج ماه، 
بيمارى تمام اثر خود را در بدن گذاشته و شايد درمانش 

فايده اى نداشته باشد.

تبعيض هايى كه 
دل بيماران را هم به درد آورد

سالن  در  مدام  مردى  چهل نفرى،  جمعيت  بين  در 
به طور  گونه هايش  است.  هراسان  گويى  مى زند.  قدم 
اضطرابش  علت  درآمده اند.  قرمز  رنگ  به  غيرطبيعى 
را  صبورش  سنگ  گويى  كه  وى  مى شوم.  جويا  را 
زياد  مراجعه كننده  اينكه  دليل  به  مى گويد:  است،  يافته 

تبعيض  سى تى اسكن  نوبت دهى  براى  پذيرش  است، 
براى  يكشنبه  مى افزايد:  قربانى  عليرضا  مى شود.  قائل 
گرفتن نوبت سى تى اسكن گردن مراجعه كردم اما براى 
پنج شنبه نوبت دادند. وى دستى بر پيشانى اش مى كشد و 
مى گويد: درد زيادى مى كشم و به همين دليل با التماس، 

نوبتى براى روز چهارشنبه دادند.
قربانى بابيان اينكه پذيرش مصمم بود كه نوبت ها پرشده 
و ديگر راهى براى نوبت دهى در وقتى ديگر وجود ندارد، 

ادامه مى دهد: اين در حالى است كه با التماس دوباره از 
سوى من، نوبتى براى امروز سه شنبه به من داده شد.

وى بابيان اينكه امروز شاهد بودم كه افرادى بدون نوبت 
سى تى اسكن خود را انجام داده و رفتند، تأكيد مى كند: 
اين نشان دهنده ضعف و تبعيض در سيستم نوبت دهى 

است كه بايد پيگيرى شود.

مسئوالن براى حل مشكل
دستگاه سى تى اسكن تالش كنند

با  گفتگو  در  كه  است  مخاطبى  ديگر  بختيارى  زهرا 
انجام  براى  كه  است  روز   26 مى گويد:  ما  خبرنگار 

سى تى اسكن لگن منتظر هستم.
وى ادامه مى دهد: عليرغم تأكيد زيادى كه براى حضورم 

در ساعت 8 امروز داشتند، اكنون ساعت 10 است و هنوز 
نوبتم نشده است. وى بابيان اينكه دستگاه سى تى اسكن 
كه  است  ماهى  چند  بيرجند  (عج)  ولى عصر  بيمارستان 
چه  هر  بايد  مسئوالن  مى كند:  بيان  است،  خراب شده 

زودتر براى حل اين مشكل اقدام كنند.
بختيارى ادامه مى دهد: سرانه انتظار و تحمل مردم هم 
انجام سى تى اسكن  براى  يك ماهه  انتظار  و  دارد  حدى 

براى يك بيمار سخت است.

انجام سى تى اسكن در بيمارستان
 امام رضا (ع) شبانه روزى شود

نوبت  در صف  كه  افرادى  از  ديگر  يكى  خسروى  رضا 
اكنون كه  مى كند:  بيان  نيز  است  حاضر  سى تى اسكن 
دستگاه سى تى اسكن در بيمارستان ولى عصر (عج) خراب 

است، بايد ساعت كارى اين دستگاه را بيشتر كنند.
ساعت  تا  فقط  سى تى اسكن  انجام  اينكه  بابيان  وى 
كارى  ساعت  اين  مى افزايد:  مى شود،  انجام  شب   7
بايد  و  نيست  جمعيت  اين  به  دهى  جواب  پاسخگوى 

ساعت كارى افزايش يابد.
در  سى تى اسكن  انجام  اگر  مى دهد:  ادامه  خسروى 
است،  مواجه  دستگاه  ديگر  خرابى  با  كه  شرايط  اين 
سر  به  انتظار  در صف  ماه ها  بيماران  شود،  شبانه روزى 
نمى برند. وى با تأكيد بر توجه بيشتر مسئوالن به جامعه 
برنامه ريزى  به گونه اى  بايد  بيماران، مى گويد: مسئوالن 
كنند تا بيماران عالوه بر تحمل درد خود، درد انتظار را 

نيز تجربه نكنند. 
انجام سى  براى  كه خود  بيمارانى  بر مشكالت  عالوه 
بيماران  از  تعدادى  بوديم  شاهد  آمده اند  اسكن  تى 
ولى عصر  و  (ع)  امام رضا  بيمارستان  در  بسترى شده 
(عج) نيز با اورژانس و بر روى ويلچر براى گرفتن سى 
تى اسكن به محل اعزام مى شدند كه آنها نيز در اين 
سردى هوا و انتقال از محل بسترى به محل انجام سى 
اتاق سى تى اسكن  به  براى ورود  انتظار  و  تى اسكن 
نامساعدشان  با حال  دارند كه  رنجى دو چندان  و  درد 

توان بيان آن را هم نداشتند.

مشكل دستگاه سى تى اسكن بيمارستان 
ولى عصر تا هفته آينده رفع مى شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در گفتگو با 
خبرنگا ما از رفع مشكل دستگاه سى تى اسكن بيمارستان 

ولى عصر (عج) تا يك هفته آينده خبر مى دهد.
افزايد: قطعه اى كه دچار مشكل  محمود گنجى فر مى 
آلمان خريدارى شده و هم اكنون در پشت  از  شده است 
مرز گمرك است. وى بابيان اينكه منتظر هستيم ورود 
اين قطعه به ايران آزاد شود، تصريح مى كند: اميد است 

تا يك هفته آينده اين مشكل بزرگ نيز برطرف شود.
گنجى فر با اشاره به خرابى دستگاه سى تى اسكن، بيان 
مى كند: اين دستگاه در يك ماه و نيم گذشته خراب شده 
و در طول اين مدت اقداماتى نيز براى حل مشكل آن 

انجام شده است.
افزايد:  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند مى 
تاكنون دو دفعه قطعه مورد نظر از آلمان آورده شده كه 
متأسفانه مشكل رفع نشده است و اميد است با ورود اين 

قطعه، مشكل برطرف شود.

درد انتظار؛ 
جان فرساتر از بيمارى

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

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

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو 
و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك -كمك جهيزيه - انجام 

مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و 

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

نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  
داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)   - 32313472 - 09151631855 طاهرى  

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

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

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
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مشرق - دنس ساتور، دانش آموزى از مجارستان، نقشه جهان به شكل توپ اختراع كرد
 كه جزييات آن و خيابان هاى بوداپست تنها با فشار دادن توپ، نمايان مى شود.
 مخترع اين توپ مى گويد: «ما نمى توانيم به تكنولوژى مدرن اعتماد كنيم.

توپ ترين نقشه جهان اخالق  و مذهب

4
پيردل  حسن  (تامند)  خزاعى  حسين  شهيدان 
محمدرضا  االسالم  حجت  سليمان)  (كالته 
يوسفى، محمد تقى يوسفى (برادران) اسماعيل 
و سردار  (چهكندوك)  سليمانى  محمد  عليزاده، 
عزيزمردانى  آخوند)  (كالته  محمودى  محمد 
و  دين  از  دفاع  بهاى  به  مختلف،  هاى  عمليات  در  كه 
عزت  و  دادند  جانان  به  جان  اسالمى،  ايران  و   ناموس 
«پايگاه  بسيج  و  سپاه  از  برادرانى  آوردند.  ارمغان  به 
جان  از  تن  چند  و  فرمانده  مود»،  شهر  اشتر  مالك 
شور پر  حضور  سليمان»،  كالته  «پاسگاه   بركفان 

 هيئت هاى عزادارى روستاهاى چهكندوك و كالته سليمان، 
«شهرستان  بنياد شهيد  خانواده هاى شهدا، سرپرست 
سربيشه» و زحمت كشان كشاورز روستاى فرهنگى 
بخشيده  ويژه  شكوهى  بزرگداشت،  مجلس  به  «تامند» 
بودند. شهداى خون جامه نيز به خوش آمد حاضران آمده، 
در ماتم عظماى سرور و ساالر شهيدان كربال، سر بر زانوى 
غم داشتند. تالوت قرآن با آياتى مبنى بر زنده بودن و زندگى 
شهيدان، كليد گشايش برنامه شد.  آقاى كرباليى محمد 
اسماعيلى از اعضاى شوراى اسالمى روستاى «تامند» 

ضمن تشكر از آمدگان، مقام واالى شهيدان را ارج نهاد. 
شعرى  دوست»  نظام  «حسين  آقاى  سپس 
آن از  چند  ابياتى  خواند.  شهيدان  همسويى  با   عاشورايى 

 سروده ى ارادت آميز :
فخرش بَود كسى كه به دوران شهيد شد

در راه حق جمله ز خوبان شهيد شد
با تيغ كج روان تعصب و جاهلى

سلطان مرتضايى رحمان، شهيد شد
آمد به كربال چو سپاه يزيديان

دين و كتاب و پاكى و برهان شهيد شد
عباس به يارى دين خدا شتافت

بخشيد دست و سر و جان و شهيد شد
قاسم كه مرگ را به مثل چون عسل گرفت

در دامن عمو و خسرو خوبان شهيد شد
نور دل حسين، على اكبِر چو ماه

زيباترين جوان جوانان شهيد شد
اصغر چنان شكوفه نورسته بهار

گل بود و روى دست گلستان شهيد شد
نور دو چشم على در اوج تشنگى

با تيغ ديو و گرگ بيابان شهيد شد
ايران و انقالب و طرفدارى از غدير

در راه اين عقيده هزاران شهيد شد

شاداب و زنده ياد شهيدان اين ديار
هريك به عشق شاه شهيدان شهيد شد
سپس حجت االسالم بيابانگرد، امام جمعه موقت شهرستان 
خوسف، روحانى فرهيخته و مهمان محرم روستاى تامند با 
را عزيزان زنده اى  نورانى قرآن، شهيدان  آيات  به  استناد 
خطاب كرد كه در همايش بزرگداشت خود، حضور دارند؛ 
آمدگان را مى بينند؛ حرف و سخن شان را مى شنوند و 

معرفت شان را تحسين مى كنند ... 
آقاى بيابانگرد گريزى گريه آور به صحراى كربال زد كه 

مناسبت داشت و حسابى به دل و ديده چسبيد.
مرا هم بضاعتى بود؛ به خوش آمدى و دكلمه اى چنين: 
 سالمى گرم از اعماق جان بر مهدى موعود (عج)، سالمى

بر شما  «تامند»  بر شهيدان و سالم مردم زحمت كش 
خوبان، مهمانان، عزاداران با اخالص!

«شهيدان زنده اند و مرده ماييم»
شهيدان، اى جوانان دالور، غيرتى مردان!

اگر در اين ديار معرفت آرامشى داريم...
امنيت، عزت ، سرافرازى اگر در شهر ها و خانه هامان هست، 

همه از بركت مردانگى هاى شما ...
 از غيرت مردان مردى هست... كه با جان عزيز خود، جلوى 

حمله بنيان كن كفار ، سد بستند !
شما اين ناجيان شهر آزادى!

شما چاووش خوان كربالى جبهه ها بوديد
شما بر خوان آزادى نشانديد كشور ما را ،،،

اين بساط امن، سفره ى پر نعمت ايران اسالمى،،،
و اين بزم محرم كه نشاط گريه بر زخم شهيد كربال مى ريزد 

و ... در جاى جاى اين زمين برپاست...
همه از هيبت خون شما ... جارى و پابرجاست،،،

قهرمان قصه مردى، شما هستيد!
مردگان ماييم ... كه پشت سدى از خون شما خوبان،،،

براى لقمه نانى،،، گرفتاريم و مى ناليم!
به حكم آيه قرآن،،،. شما ها زنده و از جنس پاكان ايد!

شما در هر محرم، زخم هاى قلب تان خون ريز مى گردد!
و در بزم حسين و اكبر و عباس گريان ايد!

ماندگان از قافله ماييم ،،، بخواهيد از خدا ما را :
ز لغزش ها نگه دارد... بيامرزد!

بيت اهل  مداح  و  بسيجى  برادر  نيز  پايان   در 
 آقاى شكيبا پور با صدايى گرم و نوحه اى ناب، همگان را 

سيراب غم نمود و به ميهمانى نينواى نى سواران برد.
نثار روح اين بخشندگان جان ، سه تا صلوات بفرستيد.

محمد نظام دوست تامند

دعاى 25 صحيفه سجاديه؛ منشورى 
براى تربيت دينى فرزندان

با سبك زندگى  دعاى 25 صحيفه سجاديه در رابطه 
اسالمى و مجموعه آداب و قوانينى است كه انسان را به 
هدف خلقت مى رساند چراكه ما انسان ها، حيوان نيستيم 

كه تنها براى خوردن و خوابيدن خلق شده باشيم.
حجت االسالم حسين فلسفى، امام جمعه مود در گفت وگو 
با ايكنا، گفت: خداوند انسان را كرامت بخشيد و اشرف 
مخلوقات ناميد و تمام موجودات را براى انسان مسخر 
گردانيد، بنابراين سبك زندگى اسالمى يك هدف نيست 

بلكه يك وسيله براى رشد و تعالى است.
امام جمعه مود با اشاره به اينكه بايد به گونه اى زندگى 
كنيم كه به خدا برسيم، افزود: از معصومين روايت است 
كه همان گونه كه زندگى كنيد همان گونه هم خواهيد ُمرد 
در نتيجه بايد يك زندگى شرافتمندانه داشته باشيم نه 
يك زندگى پست، مانند غربيان كه تنها به دنبال راحتى 
و لذت هستند. فلسفى  اظهار كرد: در تربيت كودكان سه 
نظريه وجود دارد كه عبارتند از الهى، انسانى و حيوانى كه 

هر كدام تعريف هاى خاص خود را دارد.

وظيفه انسان  بنده پرورى است

وى ادامه داد: تربيت الهى زمانى است كه از نيازهاى 
خود براى خدا و كمك به ديگرى بگذرى و به گونه اى 
ما  وظيفه  لذا  برسيم  خدا  به  كه  كنيم  برنامه ريزى 

بنده پرورى است نه فرزند پرورى.
امام جمعه مود بيان كرد: حضرت زهرا(س) چهار شيوه 
تربيتى داشته اند كه الزم است مادران به آن توجه كنند، 
از جمله تكريم شخصيت كودك كه در اين رابطه امام 
كودن را  خود  فرزندان  هيچگاه  فرمودند:   صادق(ع) 

را  كودكانمان  اگر  افزود:  فلسفى  نزنيد.  صدا  (احمق) 
يكى  چراكه  مى گيريم  قرار  احترام  مورد  كنيم،  احترام 
است  توجه  و  احترام  كودك  طبيعى  نيازمندى هاى  از 
و همچنين والدين هم نبايد مقابل كودكانشان حرمت 
در  يكسان  قضاوت  گفت:  وى  بشكنند.  را  يكديگر 
مورد كودكان يكى ديگر از روش هاى تربيتى حضرت 
زهرا(س) است بنابراين نبايد فرزندانمان را با يكديگر 
اظهار كرد:  مود  امام جمعه  قرار دهيم.   مقايسه  مورد 
دعا كردن و نذر براى فرزندان از ديگر روش هاى تربيتى 
حضرت زهرا(س) است كه همچنين امام سجاد(ع) هم 
در دعاى 25 صحيفه مى فرمايند: «خدايا بر من منت 
به شايسته ساختن  و  فرزندانم.  باقى گذاشتن  به  گذار 
ايشان براى من و به بهره مند كردن من از ايشان، خدايا 
عمرشان را براى من بركت بخش و مدت زندگانى شان را 

طوالنى ساز و خردسالشان را برايم پرورش ده».
فلسفى يادآور شد: مادران و پدران الگوهاى مناسبى به 
فرزندانشان ارائه دهند و با نيكو تربيت كردنشان زندگى 

خوبى را به آنها هديه دهند.

در همايشى سوگوارانه از شهداى «پى گدار»تجليل شد

ماندگان از قافله

بازتاب نامه وزارت نيرو در مورد تاثير پديده ا ل نينو در احتمال 
از آن  وقوع زمستان سخت مشابه زمستان 1386 و پس 
اعالم آماده باش سازمان هايى چون هالل احمر و مديريت 
بحران و حتى گردآورى آذوقه و اقالم ضرورى در انبارها، 
نوعى نگرانى در جامعه ايجاد كرد و اظهارات مديران سازمان 
هواشناسى كه زمستان امسال ركورد نمى شكند نيز كارگر 
واقع نشد. از آنجا كه برخى سازمان ها كماكان بر مواضع خود 
در مورد قطعيت وقوع زمستان سخت مصر هستند، درصدد 
برآمديم ضمن توضيح دقيق و علمى پديده «ال نينو»، درباره 
اظهارات ضد و نقيض هفته هاى اخير درباره وضعيت زمستان 
با داود پرهيزكار، معاون وزير  از طريق گفت وگو  پيش رو 
راه و شهرسازى و رئيس سازمان هواشناسى كشور پاسخ 

قاطعى بيابيم.
وى با بيان اينكه انسو مى تواند در سه فاز گرم (النينو)، سرد 
(النينا) و خنثى قرار مى گيرد، افزود: نشانگر اينكه انسو در 
چه فازى قرار دارد، شاخصى است به نام شاخص «نينوى 
اقيانوسى» كه به تغييرات دماى سطح آب نسبت به نرمال 
آن در منطقه اى از اقيانوس آرام حاره اى به نام نينوى 4/3 
مى پردازد. اگر تغييرات دماى سطح آب در اين منطقه در 
محدوده 5/0± درجه سلسيوس باشد، انسو در فاز خنثى بوده 
و در صورتى كه باالتر از «5/0+» باشد در فاز گرم (النينو) 
و اگر كمتر از منفى «5/0-» باشد در فاز سرد (النينا) قرار 
خواهد داشت. با توجه به ميزان ناهنجارى دما، النينو و النينا را 

به دسته هاى ضعيف، متوسط و قوى تقسيم بندى مى كنند.
وى اضافه كرد: هنگامى كه انسو در فاز گرم (ال نينو) قرار 
آرام  اقيانوس  مركزى  منطقه  در  صعودى  جريانات  دارد، 
استوايى تا غرب قاره امريكاى التين تشديد شده و بارش هاى 
سنگين در اين منطقه شكل مى گيرد و شرق قاره آسيا و قاره 
اقيانوسيه دچار كم بارشى و خشكسالى مى شوند، اما اگر انسو 
در فاز سرد (النينا) قرار داشته باشد شرايط برعكس شده و 
غرب قاره امريكاى التين دچار كم بارشى شده و بارش هاى 

سنگين در شرق قاره آسيا و قاره اقيانوسيه رخ مى دهد.
نوسانات  است،  پيوسته  اينكه جو يك ساختار  به  توجه  با 
جوى سياره مقياس مانند انسو مى توانند بر الگوهاى جوى و 
رژيم هاى بارشى ساير نقاط جهان تاثيرگذار باشند. اما ميزان 
تاثير آنها به فاصله از محل حضور آنها و حضور ساير نوسانات 

جوى در نقطه مورد نظر بستگى دارد.

آمدن ال نينو به ايران امكان ندارد

بر اساس ديده  اينكه در حال حاضر  به  با اشاره  پرهيزكار 

بانى هاى انجام شده يك ال نينوى قوى شكل گرفته است، 
پيش بينى  اقيانوسى  جوى-  مدل هاى  بيشتر  كرد:  اظهار 
مى كنند كه اين پديده تا پايان زمستان امسال استمرار داشته 

باشد و در طول بهار سال آينده تضعيف شده و از بين رود.
وى با بيان اينكه انسو يك نوسان سياره مقياس جوى است 
كه همواره در منطقه استوايى اقيانوس آرام حضور دارد، افزود: 
اين پديده به هيچ عنوان از محل خود خارج نشده و تنها در 
اين منطقه جا به جا مى شود. بنابراين آمدن انسو يا ال نينو به 

ايران يك حرف غير علمى بوده و امكان پذير نيست.
پرهيزكار با بيان اينكه عمده بارش هاى ايران توسط امواج 
عرض هاى ميانى تامين مى شود كه از سمت غرب و از روى 
اقيانوس اطلس شمالى و اروپا شكل گرفته و به سمت ايران 
 (NAO) مى آيند، گفت: به همين علت نوسان اطلس شمالى
اصلى ترين نوسان جوى سياره مقياس موثر بر بارش هاى 
ايران است كه بر روى اقيانوس اطلس شمالى قرار دارد. پس 
از آن نوسان ديگرى به نام نوسان مادن- جوليان(MJO) بر 
روى اقيانوس هند است كه در ميزان تزريق رطوبت از روى 
اقيانوس هند و درياى عمان به درون امواج عرض هاى ميانى 

كه به سمت ايران مى آيند، نقش مهمى دارد.
مى شود  باعث  نيز  ال نينو  يعنى  انسو  گرم  فاز  افزود:  وى 
در  اصلى  مانع  كه  خاورميانه  حاره اى  جنب  پرفشار  كه 
ايران است  از روى  امواج عرض هاى ميانى  مسير حركت 
به عرض هاى پايين جا به جا شده و شرايط براى عبور اين 
امواج از روى ايران مهيا شود، بنابراين در مقياس سياره اى، 
دست كم سه نوسان جوى نائو، ام جى او و انسو در فرآيند 
شكل گيرى و شدت و مدت بارش هاى ايران نقش دارند كه 
در بين آنها انسو با آنكه در بارش هاى كشور تاثيرگذار است، 

اما تعيين كننده نيست.

بارش برخى سال ها با وجود ال نينو
 كمتر از حد نرمال بود

به گفته پرهيزكار، در سال هاى آبى 52-1351 و 1388-89، 
با وجود ال نينو، بارش كشور كمتر از حد نرمال بوده است و يا 
در سال هاى پربارش 55-1354و 61-1360، اولى با فاز سرد 
انسو (النينا) و دومى با فاز خنثى همراه بوده است. اين بدان 
معنى است كه در بررسى تغييرات بارش كشور بايد به فاز، 
شدت و ضعف، دوره تناوب و وزن اثرگذارى همه نوسانات 

جوى سياره مقياس توجه داشت.

سرماى شديد و سيل را نمى توان 
از چند ماه قبل پيش بينى كرد

رئيس سازمان هواشناسى كشور با بيان اينكه در اين سازمان 
با توجه به برد زمانى، سه نوع پيش بينى حال بينى، كوتاه مدت 
و فصلى با بردهاى شش ساعت، يك هفته و پنج ماهه توليد 
مى شود، گفت: آنچه در پيش بينى فصلى مورد توجه و بررسى 
قرار مى گيرد با پيش بينى كوتاه مدت متفاوت است، زيرا در 
پيش بينى هاى فصلى تنها به تغييرات كميت هاى بارش، دما 
و فشار هوا نسبت به مقدار ميانگين بلندمدت آنها و براى يك 
دوره دست كم يك ماهه پرداخته مى شود و پديده هايى مانند 
افت دماى شديد، يخبندان و بارش سنگين و سيل آسا كه 
طول عمر چند روزه دارند مورد بررسى قرار نمى گيرند، بلكه 
اين نوع پديده ها به همراه ساير پديده هاى جوى مانند طوفان، 
رعد و برق، بارش برف و امواج گرمايى در پيش بينى هاى 
كوتاه مدت بررسى مى شوند كه تا يك هفته آينده را پوشش 
مى دهند، به بيان ديگر سرماى شديد و سيل را نمى توان از 

چند ماه قبل پيش بينى كرد.

«ال نـينـو» بـه ايـران نـمى رسـد

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»

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

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

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

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

32440622 - 09155625828

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

مرغ بريان    سوپ جو كيلويى

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

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شله مشهدى و شله زرد درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود

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

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538

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

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

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

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

نمايندگى نوكى

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور 

ويبراتور و ...
 توليد و اجراى سقف ، بازسازى 

و تعميرات ساختمان 
(معمار پايه يك با كادرى مجرب) 

مشاوره رايگان
آدرس كارگاه: جنب پمپ بنزين 

معصوميه  09153612208

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

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى 
تا پيشرفته با مجوز 
رسمى از سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى كشور 

 .................................

خيابان معلم – ميدان 7 تير
 32444141 - 09153611928 بهدانى

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم
جنب بيمه البرز   ن
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« عارف روشن بين »

روزى عارفى از يك دهكده عبور مى كرد. مردى نزد او 
آمد و از او پرسيد: هر بار كه تو را مى بينم مى گويى كه 
همه مى توانند به روشن بينى برسند، پس چرا هيچ يك از 
ما به روشن بينى نمى رسيم؟ عارف به او گفت: دوست 
من، كارى برايم بكن! از اهالى اين روستا آرزوهاى شان 
را بپرس و در كنار نام هر يك آرزوى او را بنويس و تا 
فردا ليست را براى من بياور! آن مرد از تمامى اهالى 
آن روستا آرزوهاى شان را پرسيد. روستاى كوچكى بود 
عارف  نزد  به  عصر  هنگام  نداشت.  زيادى  ساكنان  و 
برگشت و ليست را به او داد . عارف از او پرسيد: چند نفر 
از اين آدمها روشن بينى را آرزو كردند؟مرد متعجب شد 
چرا كه متوجه شد كه حتى يك نفر هم روشن بينى را 
آرزو نكرده است. عارف به او گفت: آرى من گفتم كه 
همه مى توانند به روشن بينى برسند، اما نگفتم كه همه 
آن را مى خواهند.اگر آن را بخواهى ، ممكن مى شود . 
اگر حقيقت را بجويى هيچ نيرويى در اين كره خاكى 
نجويى  اشتياق  با  را  آن  اگر  مانعت شود.اما  نمى تواند 
هيچ نيرويى در اين كره  خاكى نمى تواند آن را به تو 
بدهد. پس براى اولين قدم بايد در نظر بگيريد كه آيا 
تشنگى تان واقعى است؟ اگر واقعى است پس من به شما 
اطمينان مى دهم كه مسير رسيدن به هدف آماده حضور 
شماست ...اگر تشنگى تان واقعى نيست پس مسيرى هم 

وجود ندارد .

دوست داشتن ساده است
 و باور كردنش سخت تو ساده باور كن

 كه من سخت دوستت دارم

در برابر خدا، «سجاد» بود، هرگز در برابر
 ظالمان، سر تسليم فرود نياورد 

و چهره بر درگاه ارباب قدرت نسود

تقريباً همه مورخان بر اين باورند كه امام سجاد (ع) در 
صحنه كربال بيمار بود و اين بيمارى نيز حكمت و مصلحت 
تا در سايه آن وجود حجت  الهى براى امت اسالم بوده 
خداوند در زمين حفظ شود و امر خالفت و وصايت رسول 
رزم كربال  ميدان  در  دليل  به همين  و  يابد.  تداوم  (ص) 
حضور نيافت. او تنها بازمانده مرد از خاندان حسين عليه 
السالم بود كه از كربال زنده باز گشت تا پرچم دار هدايت 
اّمت باشد. ولى در برخى از منابع از جهاد و مبارزه امام در 
ميدان كربال و مجروحيت وجانبازى آن حضرت سخن به 

ميان آمده است
بيمارى در كربال

خبر  (ع)  سجاد  امام  بيمارى  زمان  از  تاريخى  اسناد  در 
توان  مى  قطعى  صورت  به  آنچه  ندارد  وجود  صريحى 
ادعا كرد بيمار بودن حضرت در شب عاشورا است و اين 
بيمارى نيز به گونه اى نبوده كه حضرت را از حضور در 
جمع اصحاب مانع شود. حضرت مى توانستند بنشينند و 
در جمع حاضر باشند و يا رفتار پدر را تحت نظر داشته و 
كالم او را بشنوند و به گريه افتاده و سكوت كنند. على بن 
الحسين (ع) فرمودند: (هنگامى كه پدرم نزديك مغرب در 
شب عاشورا اصحاب را جمع كرد براى اينكه آنها را مرخص 
كند.) من نزديك او شدم تا آنچه را براى آنها مى گويد 
بشنوم و «من در آن هنگام مريض بودم»، پس شنيدم انچه 
كه پدرم به اصحابش مى فرمود. . . . همچنين نقل شده كه 
حضرت سجاد (ع) فرمودند « من در آن شبى كه پدرم در 

صبحش به شهادت رسيد نشسته بودم. «و عّمه ام حضرت 
زينب مشغول پرستارى من بود ».

امام سجاد عليه السالم و بيان مصيبت كربال
امام سجاد روزى در بازار شام با منهال بن عمرو الطائى كه 
از شيعيان او بود برخورد كرد. منهال به امام عرض كرد:«اى 
پسر رسول خدا حال شما چطور است؟ و چگونه شب را به 
صبح مى آوريد؟» امام سجاد عليه السالم فرمود:« واى بر 
تو، آيا وقت آن نرسيده كه بدانى حال ما چگونه است؟ ما در 
اين امت، همانند بنى اسرائيل گرفتار فرعونيانيم!! مردان ما 
را كشته و زنان ما را زنده نگه داشته اند! اى منهال، عرب بر 
عجم مى بالد كه محمد (ص) عرب است و قبيله قريش بر 
ديگر قبايل مباهات مى كند كه رسول خدا قريشى است؛ و 
اينك ما فرزندان اوييم كه حقمان غصب شده و خون مان 
به ناحق روى زمين ريخته شده است. ما را از ديارمان خود 

آواره كرده اند!! 
تصميم يزيد بر قتل امام عليه السالم

پس از واقعه ى كربال، يزيد تصميم گرفت امام سجاد (ع) را 
نيز از ميان بردارد. به همين دليل در مالقات هايى كه در كاخ 
خود با او و ساير اسرا داشت، منتظر بود از او حرفى بشنود كه 
بهانه اى براى قتلش باشد. يك روز امام را به كاخ خود فرا 
خواند و از او سوالى پرسيد. امام در حالى كه تسبيح كوچكى 
را در دستش مى گرداند، به او پاسخ داد.يزيد گفت:« چگونه 

جرأت مى كنى موقع حرف زدن با من تسبيح بگردانى؟»
امام فرمود:«پدرم از قول جدم فرمود هر كس بعد از نماز 

دست  در  تسبيح  بگويد،  كسى سخن  با  بى اينكه  صبح، 
بگيرد و بگويد:« اللهم انى اصبحت و اسبّحك و امجدك 
و احمدك و اُهللك بعدد ما ادير به سبحتى» سپس تسبيح 
 در دست، هر چه مى خواهد بگويد، تا وقتى به بستر مى رود، 
برايش ثواب ذكر گفتن منظور مى شود. پس هر گاه به بستر 
رفت، باز همين دعا را بخواند و تسبيح را زير بالش خود 
بگذارد، تا موقع برخاستن از خواب نيز براى او ثواب ذكر خدا 

منظور مى شود. من هم به جّدم اقتدا مى كنم.»
يزيد گفت:« با هيچ كدام از شماها سخنى نگفتم، مگر اينكه 
جواب درستى به من مى دهيد.» پس به او هدايايى داد و 
دستور داد امام را آزاد كنند.در روايت ديگرى نيز چنين آمده 
است: بعد از خطبه ى حضرت زينب (س) كه سبب رسوايى 
يزيد شد، او از شاميان نظر خواست كه « با اين اسيران 
چه كنم؟» شاميان در پاسخ گفتند: «آنها را از دم شمشير 
بگذران ».يكى از انصار به نام « لقمان بن بشير » گفت: 
« ببين اگر رسول خدا (ص) بود با آنان چه مى كرد؛ تو نيز 
همان طور رفتار كن.امام باقر عليه السالم نيز كه در مجلس 
حضور داشت، سخنان قاطعى گفت كه يزيد را از قتل اسرا 
منصرف كرد. يزيد سر بر زير انداخت و سپس دستور داد 
آنان را از مجلس بيرون ببرند.در روايتى نيز امام سجاد عليه 
السالم به « منهال » فرمودند: « هيچ بار نشد كه يزيد ما را 
احضار كند و ما گمان نكنيم كه مى خواهد ما را بكشد.»به 
هر حال با توجه به شواهد متعدد تاريخى، يزيد بارها تصميم 
امام سجاد و همراهان ايشان داشته ولى  قطعى به قتل 

خداوند هر بار آنها را نجات داده است. 
«يكى از غالمان امام زين العابدين عليه السالم گويد:

روزى امام عليه السالم را ديدم كه سر به بيابان گذاشت. من 
نيز جهت مراقبت از آن حضرت در پى او روان شدم. چون 
آن حضرت به محل خلوتى رسيد پيشانى مبارك را بر سنگ 
سختى نهاد و به سجده اى طوالنى فرورفت. من با اين كه 
با فاصله زيادى از آن حضرت ايستاده بودم صداى گريه و 
ناله جانسوز آن حضرت را مى شنيدم جمالت ستايش خدا  
را دقيقا هزار مرتبه با سوز و آه وصف ناپذيرى تكرار فرمود. 
و چون سر از سجده برداشت محاسن و صورت مباركش را 

ديدم كه از اشك هاى چشمش تر شده است.» 
زمان شهادت امام سجاد عليه السالم

همان طور كه در روز تولد حضرت زين العابدين عليه السالم 
در بين موّرخين اختالف است، در روز و سال شهادت او نيز 
اختالف وجود دارد. دامنه اين اختالف از سال 92 هجرى 
تا سال 100 هجرى است، اما آنچه از همه مشهورتر است، 
يكى سال 94 هجرى است كه آن را به مناسبت ارتحال 
فقهاى بيشمارى از اهل مدينه، « سنه الفقهاء » ناميده 
اند و ديگرى سال 95 هجرى. امام على بن حسين بن 
على بن ابيطالب عليه الّسالم مشهور به سجاد، چهارمين 
امام شيعيان بنا به قولى مشهور، در پنجم شعبان سال 38 
هجرى قمرى متولد شد و در 12 محرم سال 95 هجرى 
 قمرى به دست وليد بن عبدالملك  در سن 23 سالگى 

به شهادت رسيد
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است زيورى براى آن قرار داديم تا آنان را 
بيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند. سوره الكهف، آيه 7

حديث روز  

معرفت و كمال ديانت مسلمان، ترِك كالم بى فايده و كم جدل كردن، و حلم و صبر و خوشخويى اوست.
 امام سجاد (ع)

سبك زندگى

شهادت امام ساجدان و پيشواى عارفان

و  نوكر   - ميانپرده   -١ افقي: 
مستخدم ٢- موسيقي سياهان   - 
نخل  درخت  ميوه  ماهي-   تخم 
٣- ضمير -  شامل همه مي شود- 
لطيف و ماليم  - محل كار كارمند 
خط   - سياه  قاره  در  -كشوري   ٤
نابينايان ٥- مخفي شدن به قصد 
ضمير    - عقيده   – راز  شكار-  
سر-   پشت  و  عقب   -٦ غايب 
امتحان -  موي صورت  آزمايش، 
گذر-   محل   - رفوزه   -٧ مردان 
از   -٨ گوسفند  معده  از  قسمتي 
بيماري  شهرهاي استان سمنان - 
ورم بناگوش ٩- شايسته و اليق - 
حرف خوردني - واحد سطح ١٠-  
صميمي  دوستان   - عرب  شير 
- نوعي بستني ١١-  نقش هنري 
- دشمني و نفرت  - بله انگليسي 
- خوردني شيرين ١٢-  پسران- از 
منطقه    -١٣ خوزستان  شهرهاي 
فرانسه  در  فرنگي  - رودي  شيوه 
حاكم   و  فرمانده   -  ٤ عصب    -
بدنامي-  خو گرفتن ١٥-  اثري از 
امير عشيري - از سبكهاي نقاشي
عمودي: ١- كسي كه فرزند ندارد 
بركت   -٢ درامري  متخصص   -

سفره - دودل - نت پنجم موسيقي 
نامه  پايان   -  ٣ قديمي  بيسواد   -
به نيكي- برج  تحصيلي – تظاهر 
پنجم فلكي  -زنده شدن ٤ -قوم 
آتيال - راز نهفته - گناه بزرگ ٥ 
ازاحمد  -نوعي خاك سرخ –اثري 
خون-  انعقاد  –ويتامين   ٦ شاملو 
كوبا  پايتخت  دهان-   گرداگرد 
بدون  ناحيه   -٧ پايان  بي  راه   -
سنگ   - مرطوب  و  ،سرد  درخت 
-چين   ٨ پير  و  سالخورده   - قپان 
 – اندك  باران  پوست-  چروك  و 
راه بي پايان - پارچه صاف كن ٩ 

لباس كاركرده  -نپخته  -معطر-  
زنداني   »- عدد  ورودي-    –  ١٠
انگليسي  شاعر  خانه    -« شيالن 
دهن  حرف   - عنقا  اثر  صاحب  و 
كجي ١١- از رودهاي ايران -بحر 
به  اشاره  شدن-  سست   -  ١٢
 -١٣ انفجاري  كاشتني  نزديك-  
نوعي شنا  -خودروي فرانسوي - 
برخى ها از آب مي گيرند - حرف 
دستور – حرف  و  ندا ١٤ - حكم 
ندا - جانشين - گيره پزشكي ١٥-  
مفاصل درد  بيماري   - آذوقه سفر 

طراح : نسرين كارى                        
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قانون كوسه در كسب و كار
 

آب  ولى  هستند.  تازه  ماهى  عاشق  همواره  ها  ژاپنى 
نداشت.  زيادى  ماهى  دهه  چند  براى  ژاپن  نزديك 
بنابراين براى فراهم كردن غذاى ژاپنى ها ، قايق هاى 
ماهى گيرى بزرگتر شدند و مسافتى بيشتر از قبل را 
رفتند،  مى  دورتر  ماهيگيران  هرچه  كردند.  مى  طى 
بيشتر طول مى كشيد تا ماهى بياورند.اگر برگشتشان 
بيشتر طول مى كشيد ماهى ها ديگر تازه نبود.براى 
حل اين مشكل، شركتهاى ماهيگيرى فريزرهايى را در 
قايقهايشان نصب كردند .آنها ماهى هاى به دست آمده 
را در فريزر قرار مى دادند. فريزرها اين امكان را فراهم 
مى كرد كه قايقها دورتر بروند و بيشتر بمانند. وليكن 
ژاپنى ها توانستند به تفاوت بين ماهى تازه و منجمد پى 
ببرند و آنها مزه ماهى منجمد را دوست نداشتند. بنابراين 
شركتهاى ماهيگيرى مخزنهايى نصب كردند.آنها ماهى 
مى گرفتند و درون مخزن قرار مى دادند. ماهى ها پس 
از كمى تحرك، خسته مى شدند و مزه تازه بودن خود را 
از دست مى دادند.صنعت ماهيگيرى دچار بحران قريب 

الوقوعى شد. 
ولى امروزه آنها ماهى هاى تازه به ژاپن مى فرستند. 

چطور توانستند مديريت كنند؟
براى اينكه طعم ماهى تازه بماند، شركتهاى ماهيگيرى 
ژاپنى هنوز ماهى ها را در مخزنها قرار مى دهند ولى با 
يك كوسه كوچك.ماهى ها تقال مى كنند و از اينرو دائما 
در حال حركتند. تالشى كه مى كنند باعث مى شود آنها 
تازه و سرحال باشندتاحاال به اين پى برديد كه برخى از 
ما در استخر زندگى مى كنيم ولى بيشتر مواقع خسته و 
كسل هستيم؟اساسا در زندگى ما، كوسه ها چالش هاى 

تازه اى هستند كه ما را فعال نگه مى دارند.

سحر مست مناجات شب توست
خدا مشتاق ذكر يا رب توست
دهد سجاده ات بوى گل ياس
گمانم نام زهرا بر لب توست

جدول 3363

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

 با آن كسى است كه بردن را باور دارد

اگر بدانيد مردم هزاران بار بيشتر به يك سردرد 
معمولى خود اهميت مى دهند تا به خبر مرگ 

من و شما،ديگر نگران نخواهيد شد كه درباره ى 
شما چه فكرى مى كنند!
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گارپهابتناهوگ13
ارجامراشممارا14
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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

تهران  كباب به علت تغيير شغل با قيمت 
استثنايى به فروش مى رسد.  فى: 45 ميليون 
تومان   09151613628- 09351614718

به يك دستگاه ماشين نيسان وانت 
هر روز كار نياز دارم. با كرايه خوب و مبلغ 

سرمايه در گردش  09371295679

به تعدادى بازارياب ماهر براى كار در يك 
شركت پخش مواد غذايى نيازمنديم.
09155611219 - 32422809

دو خانم مسلط به كامپيوتر و وب براى 
همكارى در يك شركت خصوصى نيازمنديم

32230917-09128850280

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

 كارواش با تمام تجهيزات
 در بهترين موقعيت امامت به علت تغيير شغل 

به فروش مى رسد.    09109313400

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

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

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

فروش آپارتمان با شرايطى فوق العاده (مناسب براى سرمايه گذارى)
شرايط و مشخصات آپارتمان:

تعداد كل مجموعه 132 واحد با عرصه ملكى - تعداد طبقات 8 و 9 طبقه
هر طبقه 2 واحد – كليه واحدها شمالى و جنوبى (دو كله)

هر واحد 150 مترمربع زيربنا با مشاعات 
كل مبلغ برآورد ساخت 850/000/000 ريال مى باشد كه مبلغ 300 ميليون 
ريال آن تسهيالت بانك مسكن و 550 ميليون ريال در تعهد خريدار مى باشد

 كه پرداخت آن به صورت توافقى خواهد بود (در زمان انعقاد قرارداد)
شرايط دريافت تسهيالت نيز با اقساط بلند مدت ميسر مى باشد

هم اكنون پروژه در مرحله اسكلت و سقف مى باشد و برآورد زمان بندى ساخت 
20 ماهه مى باشد.

محل پروژه: حاشيه بلوار بقيه ا..."عج" نرجس 4- پروژه 132 واحدى بقيه ا..."عج"
براى اطالعات بيشتر با شماره 09014817275 تماس بگيريد.

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

09156644801

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

حراج وسايل محرمى

طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

جهــيزيــه
جديد، با كيفيت و مناسب در

فروشگاه سانيا
معلم 44 (چهارراه طوس) 

سرويس چدن و آشپزخانه در 6 رنگ 
و اجناس ديگر 

فروش براى كارمندان دولت اقساطى
جمعه ها برخى اجناس حراج مى شود.

09158645824

به تعدادى بازارياب مجرب خانم و آقا 

با روابط عمومى باال نيازمنديم. 

حقوق ثابت + پورسانت + بيمه

32237958-09151408169

تاالر و رستوران درويش 
براى  تكميل  كادر خود
 استخدام مى نمايد:

حسابدار  يك نفر / خانم 
 منشى مسلط  يك نفر / خانم

سالن دار يا مهماندار/ خانم و آقا
كارگر ساده / خانم و آقا

32324738
تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 

در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: متخصصان اطفال و کودکان با اشاره به تاثير بازي با رايانه و مصرف ميان وعده هاي شور و چرب در کودکان، مي گويند مصرف فست فودها 
يکي از عوامل اصلي چاقي کودکان به شمار مي رود. آنچه اين روز ها باعث گسترش چاقي در جامعه شده بي تحرکي و استفاده از حجم زياد و بي کيفيت 
غذا به ويژه فست فود هاست که اين موضوع باعث اختالل در سوخت  و ساز مي شود به شکلي که حجم غذاي معمولي نيز منجر به چاقي مي شود.    

فست فودها از عوامل اصلى چاقى در كودكان 

آنتى هيستامين را خودسرانه مصرف نكنيد

6

بفرماييد ماهى به اين 5 دليل!

شهرخبر: در اين مطلب ٥ دليل خوب مي آوريم 
تا به مصرف ماهي اشتياق بيشتري نشان دهيد.

ماهي براي تقويت حافظه: ماهي حاوي ميزان 
قابل توجهي فسفر است که براي بافت غشاي 
مغز از اهميت بااليي برخوردار است. خبر خوب 
امگا  از  سرشار  غذايي  ماده  يک  ماهي  اينکه 

باشد  تر  چرب  نوع  از  ماهي  چه  هر  است.   ٣
ميزان اين اسيدهاي چرب در آن بيشتر است و 
کمک زيادي به بهبود قدرت حافظه مي کند. 
به  محققان  عروق:  و  قلب  براي  مفيد  ماهي 
اين نتيجه رسيده اند که خوردن ماهي ضربان 
قلب را کنترل کرده و خطر بروز بيماري هاي 

قلبي عروقي را کاهش مي دهد. ماهي انرژي 
و  است   D ويتامين  خوب  منبع  ماهي  زاست: 
بدن مي شود.  افزايش قدرت  و  باعث شادابي 
زياد  کالري  تحميل  بدون  غذايي  ماده  اين 

افزايش مي دهد و باعث ايجاد  انرژي بدن را 
احساس سيري زودهنگام و طوالني مدتي مي 
يک  ماهي  استرس:  کاهش  براي  ماهي  شود. 
ميزان  و  ماده غذايي ضداسترس طبيعي است 
به  دهد؛  مي  کاهش  را  عصبانيت  و  استرس 
از ويتامين E و B هست.  اينکه سرشار  خاطر 
ماهي براي مقابله با پيري پوست: ماهي حاوي 
زينک (روي) و سلنيوم است که باعث کاهش 
و   E هاي  ويتامين  شود.  مي  ها  سلول  پيري 
B موجود در آن نيز باعث بهبود جريان خون 
شده و به اين ترتيب به مرطوب ماندن و تغذيه 
پوست کمک مي کند؛ در نتيجه پوست، جواني 
مشکالتي  و  کند  مي  حفظ  را  خود  شادابي  و 
مانند چين و چروک، تيره و خسته شدن پوست 

و غيره ديرتر به سراغ آن مي آيد.

غذاهاى ايده ال براى مبتاليان 
به دردهاى مفاصل

 
مفصلي  دردهاي  به  مبتال  افراد  نيوز:  سالمت 
با طبع سرد  از غذاهاي  که  باشند  مراقب  بايد 
تخم  متخصصان  گفته  به  کنند.  استفاده  کمتر 
مرغ عسلي با اندکي نمک و فلفل سياه با نان 
سنگک, نان سنگک با مرباي بالنگ يا مرباي 

«به» يا عسل و اندکي کره, نان سنگک با ارده 
ارده و  با  نان سنگک  انگور, همچنين  و شيره 
عسل بسيار مفيد است.به عنوان وعده ناهار يا 
زيره, خورشت  چلو  چلو گشنيز،  مي توانند  شام 
خورشت  سبزي،  قورمه  خورشت  کرفس، 

فسنجان که بسيار مفيد است، مصرف کنند.

مصرف دوغ هاى گازدار 
براى سالمتى مضر است؟

 
سالمت نيوز: متخصصان با تاکيد بر اينکه مصرف 

براي سالمتي بدن مضر است،  دوغ هاي گازدار 
عنوان مي کنند باکتري هاي مفيد موجود در دوغ 
مانع از رشد ميکرو ارگانيسم هاي خطرناک در بدن 
مي شود. توصيه مي شود افرادي که داراي مشکل 
پرفشاري خون هستند از استفاده نمک در دوغ 
خودداري کنند. دوغ براي درمان خستگي و عطش 

استفاده شده و همچنين براي پيشگيري از پوکي 
توصيه  روزانه  به صورت  دوغ  استخوان مصرف 
مشکالت  داراي  که  کساني  همچنين  مي شود. 
ورم  اثني عشر،  و  معده  زخم  همچون  گوارشي 

دوغ هاي  است  بهتر  هستند  شکم  نفخ  و  معده 
اين دوغ ها نسبت  نکنند چرا که  گازدار مصرف 
به دوغ هاي معمولي براي سالمتي مضر بوده و 

بيماري هاي گوارشي را نيز تشديد مي کند.

آنتى هيستامين را خودسرانه 
مصرف نكنيد 

شهرخبر: بدن انسان در تماس با مواد آلرژي زا 
توليد مي کند، هيستامين به  مقداري هيستامين 
سلول ها متصل شده و باعث ايجاد تورم در بافت 
اين وضعيت عطسه،  در  و چشم مي شود.  بيني 
بيمار  بيني و اشک ريزي سراغ  آبريزش  خارش، 
آنتي هيستامين ها داروهايي هستند  آمد.  خواهد 
جلوگيري  سلول ها  به  هيستامين  اتصال  از  که 
کرده، مانع بروز عاليم آلرژي مي شوند. از ميان 
عوارض آنتي هيستامين هاي نسل اول مي توان به 
خواب آلودگي و به دنبال آن کاهش توانايي انجام 
فعاليت هاي روزمره، کاهش قدرت تفکر، سردرد، 
خشکي دهان و درد شکم را نام برد اما داروهاي 
نسل دوم عوارض جانبي قابل ذکري ندارند. نکته 
داروهاي  با  هيستامين  آنتي  که  است  اين  مهم 
خواب آور و آرامش بخش تداخل دارند و بيماران 

بايد تحت نظر پزشک از آن استفاده کنند. 

ايستگاه سالمت

حوادث

  شليك «خدمتى» 5 مدال مسابقات 
قهرمانى آسيايى كويت را رقم زد

فارس : رئيس هيئت تيراندازي خراسان جنوبي گفت: 
نجمه خدمتي در سيزدهمين دوره مسابقات تيراندازي 
قهرماني آسيايي کويت ٥ مدال تيمي و انفرادي کسب 
کرد و رکورد تيراندازي ايران را شکست. ناياب اظهار 
کرد: نجمه خدمتي در نخستين روز از مسابقات قهرماني 
آسيايي کويت در رشته تيراندازي با اسلحه بادي ١٠ 
متر از مرحله مقدماتي به عنوان نفر دوم به دور پاياني 
صعود کرد و در کنار هم تيمي هايش مدال طالي تيمي 
را به دست آورد.وي تصريح کرد: در دومين روز اين 
اقتدار  با  بيرجندي  ملي پوش  بانوي  مسابقات  از  دوره 
با گردن آويز برنز بر سکوي سوم انفرادي ايستاد و در 
کنار نمايندگان شايسته ايراني مدال طالي اين ماده 
را نيز به دست آورد. نجمه خدمتي در چهارمين روز از 
سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني تيراندازي آسيايي 
تفنگ ٥٠ متر سه  به همراه کرم زاده در ماده  کويت 
وضعيت به فينال رسيد و اين بار نيز با شکستن رکورد و 
ارتقاي دو امتيازي براي کشور، مدال طال را از آن خود 
کرد و به همراه همرزمانش در گروه تيمي بر سکوي 
نماينده شايسته  افزود:  قرار گرفت. وي  آسيا  نخست 
خراسان جنوبي در سيزدهمين دوره مسابقات تيراندازي 
قهرماني آسيايي کويت به اين ترتيب در بخش انفرادي 
مسابقات به يک نشان طال و يک برنز دست يافت و در 
بخش تيمي نيز سه مدال طاليي را در ماده هاي تفنگ 
١٠ متر اسلحه بادي، ٥٠ متر در حالت هاي تيراندازي 

درازکش و سه وضعيت به گردن آويخت. 

 تجهيز خانه هاى ورزشى روستاهاى 
شهرستان هاى زيركوه و بشرويه 

کاظمي فرد: با همت هيئت ورزش روستايي و بومي 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  استان  محلي 
هاي  خانه  روستايي  ورزش  فدراسيون  مساعدت  و 
ورزش روستاهاي استند و فندخت و بقرايي و اردکول 
شهرستان زيرکوه و نازدشت شهرستان سربيشه با ميز 
تنيس و فوتبال دستي و ميز شطرنج و طناب و توپ 
و تخته دارت و خانه هاي ورزش روستاهاي خانيک و 

کرند شهرستان بشرويه با تاتامي تجهيز شدند. 
 

 مسابقات فوتسال روستائيان 
«جام روستا» به مرحله نهايى رسيد 

کاظمي فرد: با همت هيئت ورزش روستايي و بومي 
محلي شهرستان بيرجند و با همکاري هيئت ورزش 
روستايي استان اولين دوره مسابقات فوتسال روستايي 
در سال ٩٤ «جام روستا» با حضور ١٢ تيم در محل 
از  پس  که  شد  آغاز  بيرجند  واليت  مصنوعي  چمن 
و  بيرجند  القار  تيم هاي  مقدماتي  مسابقات  برگزاري 
شيرگ درميان و تيم هاي چهکند روشناوند و شيرگ 
«ب» به مراحل پاياني رسيدند. مسابقات نهايي عصر 
پنجشنبه هفته جاري در محل سالن و چمن واليت 

بيرجند ادامه خواهد يافت. 

قتل پسر براى حمايت از نوه! 

تابناک: مردي که پسر ٣١ ساله اش را به خاطر کتک 
زدن نوه اش با ضربات چاقو به قتل رساند در بازجويي 
ها مدعي شد: نمي توانستم صحنه سيلي خوردن نوه ام 
را تحمل کنم. وقتي پسرم او را کتک زد ديگر کنترل 
خودم را از دست دادم و درحالي فرزندم را با ضربات چاقو 
به قتل رساندم که همسرم نيز در اين ماجرا مجروح شد. 
پدر مقتول در بازجويي ها عنوان کرد: پسرم از حدود 
يک سال قبل با همسرش دچار اختالف شده بود و به 
همراه نوه ٢,٥ ساله ام نزد ما زندگي مي کرد. مرد ٦١ 
ساله با صدور قرار بازداشت موقت، در اختيار کارآگاهان 

پليس آگاهي خراسان رضوي قرار گرفت. 

شكار، پاى دستگاه خودپرداز 

تابناک: پليس تهران در تعقيب متهمي است که پس 
از برداشتن رمز عابربانک افراد پاي دستگاه خودپرداز، 
به شيوه اي ماهرانه کارت آنها را نيز سرقت مي کرد. 
مردي به کالنتري مراجعه کرد و گفت: جواني پس 
از برداشتن رمز عابربانک، کارت مرا سرقت و مبلغ 
از حسابم برداشت کرده است.  هفت ميليون تومان 
مداربسته  دوربين هاي  تصاوير  بررسي  در  پليس 
دست  به  را  ساله   ٣٥ حدودا  جواني  تصوير  بانکي، 
اقدام به سرقت کارت  آورد که به طرز ماهرانه اي 
عابربانک مالباخته کرده بود. تالش براي دستگيري 

متهم ادامه دارد.

شگرد مرد شيك پوش
 براى سرقت خودرو 

تابناک: فردي با مراجعه به پليس از سرقت خودرويش 
خبر داد.اين مرد مدعي شد: براي فروش خودرويم آگهي 
چاپ کردم. بعد از چند تماس، مرد خوش تيپي به من 
مراجعه کرد و مدعي شد بعد از انتقال سند به بانک مي 
رويم و پول را پرداخت مي کند. بعد از اين که سند را 
به نامش زدم، به طرف بانک رفتيم. در نزديکي بانک، 
او با تهديد چاقو مرا از خودرو به بيرون پرت کرد.تيمي 
از کارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تحقيقاتشان را 
آغاز کردند.در نهايت يکي از شاکيان در تماس با پليس 

از شناسايي و دستگيري کالهبردار خبر داد. 

مهندسى كه طبابت مي كرد 

تابناک: مردي که با جعل اسناد و مدارک پزشکي اقدام به 
طبابت در درمانگاهي در تهرانپارس کرده بود، با هوشياري 
مسئولين داروخانه در خصوص پي بردن به شماره نظام 
پزشکي جعلي ، توسط پليس پايتخت دستگير شد. در ادامه 
متهم مذکور توسط عوامل دستگير و به کالنتري منتقل 
شد. متهم ابتدا در اظهارات خود بيان داشت که پزشک 
عمومي  بوده و در تهيه مهر اينجانب اشکالي پيش آمده 
است که در اسرع وقت برطرف مي گردد . در ادامه متهم 
در بازجويي هاي تخصصي بيان داشت که داراي مدرک 
تحصيلي ليسانس کامپيوتر و نرم افزار مي باشم و قبول 

دارم اقدام به جعل نموده ام.

خواب، عروس اعدامى را نجات داد 

ايسنا:فروردين سال٨٨کارکنان بيمارستاني در شهرستان 
ورامين، مرگ مشکوک مرد جواني را به ماموران اطالع 
دادند. بررسي ها نشان داد که قاتل، همسر مقتول است. 
زن جوان در تحقيقات گفت: از يک سال و نيم قبل با 
شوهرم اختالف پيدا کردم. او پس از اينکه يک پايش 
را از دست داد، بداخالق شد و ديگر سر کار نمي رفت. 
روز حادثه موضوع طالق را پيش کشيدم اما او مخالفت 
و به طرفم حمله کرد که من در دفاع از خودم، او را با 
چاقو زدم. در حالي که متهم در يک قدمي چوبه دار قرار 
داشت، مادر مقتول با مراجعه به دادسرا گفت: پسرم به 

خوابم آمده و از من خواسته قاتلش را ببخشم. 

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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519
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انجمن خيريه حمايت  از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك 29

تلفن: 32229154   فاكس: 32229051
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شبستان- مدير حج و زيارت خراسان جنوبى با بيان اينكه تاكنون 6 هزار و 227 نفر براى پياده روى اربعين حسينى در استان ثبت نام 
كرده اند، گفت: اين آمار نسبت به سال گذشته سه برابر افزايش يافته است. نوفرستى با اشاره به تعداد كاروان هاى اعزام شده به 
عتبات عاليات گفت: در هشت ماهه سال جارى 9 هزار و 942 نفر در قالب كاروان زمينى و هوايى از استان به عتبات عاليات اعزام 

شدند. وى افزود: اين ميزان اعزام از استان رشد 62 درصدى زائرين عتبات عاليات نسبت به سال گذشته را نشان مى دهد.

6 هزار نفر در پياده روى اربعين حسينى شركت مى كنند
نبوغ نوآموز 6 ساله درميانى در رياضيات

«على عرشيا وظيفه شناس» نوآموز 6 ساله درميانى 
محاسبات ذهنى رياضى را با سرعتى باالتر از ماشين 
درميان،  وحدت  گزارش  به  دهد.  مى  انجام  حساب 
توانمندى اين كودك درميانى تاكنون در مسابقه هاى 
به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  آزمايش  مورد  مختلف 
مستنداتى كه از سوى والدين اين دانش آموز ارائه شده 
على در سومين دوره مسابقات محاسبات ذهنى كشور 
هاى  همايش  سالن  در  امسال  ماه  شهريور   29 كه 
بين المللى رازى تهران برگزار شد توانست باالترين 
در مسابقات  و جواز شركت  آورده  به دست  را  امتياز 
بين المللى هند كه آذرماه امسال برگزار مى شود را 
كسب نمايد. اين كودك 6 ساله درميانى با به نمايش 
گذاشتن نبوغ و استعداد كم نظير خود از عشق و عالقه 
وافر خويش به تحصيل و مدرسه گفت و عنوان كرد از 
اينكه امسال مى تواند دركنار همساالن خود درس و 
مدرسه را آغاز كند بسيار خوشحال است. الزم به ذكر 
است پدر و مادر اين كودك نابغه اهل درميان هستند، 
اما به دليل شرايط كار خود راهى شهر يزد شدند و 

اكنون در شهر يزد ساكن مى باشند. 

همايش گوهرشناسى و بلورشناسى
 در بيرجند برگزار مى شود

ايرنا- دومين همايش ملى گوهرشناسى و بلورشناسى 
ايران در روزهاى 28 و 29 آبان ماه جارى در دانشگاه 
بيرجند برگزار مى شود. زرين كوب دبير علمى دومين 
ايران گفت:  بلورشناسى  همايش ملى گوهرشناسى و 
تاكنون 30 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده  كه 
چكيده 12مقاله ارائه و مابقى به صورت ارائه پوستر خواهد 
بود. وى، بازديد صحرايى از منطقه گوهرسنگ بيرجند 
را از برنامه هاى جانبى گردهمايى برشمرد و افزود: اين 
بازديد به منظور آشنايى هرچه بيشتر پژوهشگران، مردم 
و دانشجويان با مناطق مستعد شكل گيرى عقيق هاى 
رنگين و گوهر سنگ ها انجام مى شود. وى از برگزارى 
و  رنگى  گوهرهاى  شناسايى  روش  آموزشى  كارگاه 
الماس در نخستين روز همايش از ساعت 17 تا 19 در 

حاشيه اين همايش خبر داد.

واريز 247 ميليارد ريال عوارض 
به حساب شهردارى ها و دهيارى هاى

مالياتى خراسان جنوبى گفت:  امور  ايرنا- مديركل    
ريال  ميليون   483 و  ميليارد   247 جارى  سال  در 
عوارض از محل ماليات بر ارزش افزوده به حساب 
شهردارى ها و دهيارى هاى استان واريز شده است. 
 20 و  ميليارد   159 مبلغ  اين  از  افزود:  نژاد  يعقوب 
ميليون ريال به حساب شهردارى ها و بقيه به حساب 

دهيارى هاى استان واريز شده است.

راه هاى شهرستان بشرويه بهسازى مى شود

شهرستان  شهرسازى  و  راه  اداره  رئيس  تسنيم- 
شهرستان  راه هاى  آسفالت  اينكه  بيان  با  بشرويه 
بشرويه در دستور كار است، گفت: از مجموع ميزان 
راه هاى آسفالته شهرستان بشرويه 161 كيلومتر آن 
در راه هاى روستايى قرار گرفته اند. زيبائيان با اشاره 
به وسعت كل راه هاى حوزه شهرستان بشرويه اظهار 
داشت: شهرستان بشرويه داراى 597 كيلومتر وسعت 
راه ها بوده كه از اين ميزان 105 كيلومتر آن در مسير 
شاهراه هاى اصلى قرار دارند. وى از احداث و آسفالت 
در  بشرويه  شهرستان  در  روستايى  راه  كيلومتر   10
نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: ايجاد و احداث 
روستايى  راه  پور،  قاسم  شهيد  مشاع  روستايى  راه 
بشرويه به چهنو، بهسازى و نوسازى آب نماهاى راه 
امامزاده على از جمله اين راه ها بوده كه اعتبارى بالغ 

بر 2 ميليارد تومان هزينه شده است.

سومين جشنواره مطبوعات و رسانه هاى 
خراسان جنوبى برگزار مى  شود

رسانه هاى  و  مطبوعات  جشنواره  سومين  شبستان- 
و  (سرمقاله  حرفه اى  بخش  دو  در  جنوبى  خراسان 
بخش  و  گزارش)  و  خبر  تيتر،  عكس،  يادداشت، 
موضوعى (توليدات تحليلى مندرج در مطبوعات محلى 
مى شود.  برگزار  و خشكسالى)  آب  بحران  موضوع  با 
خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  محبى، 
جنوبى با بيان اينكه عالقمندان جهت شركت در اين 
جشنواره مى توانند آثار خود را حداكثر تا 10 بهمن ماه 
جارى از طريق سامانه تخصصى جشنواره مطبوعات 
به نشانى www.pressfestival.ir  ارسال كنند، 
تا   93 ماه  دى  اول  زمانى  فاصله  در  بايد  آثار  افزود: 
نشريه،  لگوى  داراى  و  منتشر شده  ماه94  پايان دى 
تاريخ انتشار، شماره مسلسل نشريه و در خبرگزارى ها 
آدرس اينترنتى و تاريخ درج خبر باشد. وى با بيان اينكه 
اختتاميه جشنواره در 18 اسفندماه جارى برگزار مى شود، 
 15 حداقل  بايد  جشنواره  از  بخش  هر  در  داد:  ادامه 

شركت كننده آثار خود را ارسال كنند تا داورى شود.

تمديد ثبت نام جذب دين پژوه حوزه علوم 
اسالمى دانشگاهيان استان تا نيمه آذرماه

ايكنا- مدير حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان خراسان 
جنوبى با اشاره به اينكه ثبت نام جذب دين پژوه حوزه 
دارد،  ادامه  آذر  نيمه  تا  دانشگاهيان  اسالمى  علوم 
گفت: براى ترم جديد فرايند ثبت نام متفاوت خواهد. 
حجت االسالم اسدالهى، اظهار كرد: از جمله مسائلى 
كه در حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان حائز اهميت 
است، بحث جهاد فرهنگى و علمى است و دين پژوهان 
حوزه در اين راستا بايد حركت كنند از اين رو امسال 
براى ورودى هاى ترم بهمن ماه تبليغات براى ثبت نام 
را به صورت عمومى انجام نداده ايم و تالش كرده ايم 
در جهت جذب دين پژوهان فعال و دغدغه مند حركت 
كنيم تا افرادى وارد حوزه شوند كه به اهداف حوزه 
براى آنان توجيه شده باشد. اسدالهى يادآور شد: در 
ثبت نام ورودى سال جديد بيشتر از كميت، كيفيت 
كار براى ما حائز اهميت است و هر كس كه بخواهد 
وارد حوزه شود و غير از مسير تشكل ها ثبت نام نيز 

حتماً بايد قبل از ثبت نام توجيه شود.

گازرسانى به 44 روستاى استان 
در دست اجراست

فارس- مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبى گفت: 
در حال حاضر عالوه بر خطوط انتقال گاز سربيشه، 
اسديه، قاين، حاجى آباد و عشق آباد گازرسانى به پنج 
شهر اسديه، قهستان، عشق آباد، حاجى آباد و اسفدن و 
44 روستاى استان در دست اجرا است. دشتى اظهار 
اين پروژه ها درصد خانوار زير پوشش  اتمام  با  كرد: 
پوشش  زير  خانوار  درصد  و  درصد   92 به  شهرى 
تاكنون  افزود:  وى  مى رسد.  درصد   32 به  روستايى 
براى مقابله با شرايط اضطرارى و آمادگى زمستانى 
اقدامات الزم در خصوص تعميرات ساالنه ايستگاه ها 
دوره اى  سرويس هاى  و  آنها  يدكى  اقالم  تأمين  و 
منظور  به  و  است  پذيرفته  صورت  گاز  تأسيسات 
حفظ و ارتقاء آمادگى كاركنان مانورهاى قطع گاز در 
شهرهاى مختلف استان پياده سازى شده است. وى 
خاطرنشان كرد: با توجه به سرد شدن هوا و استفاده 
از وسايل گرمايشى از قبيل بخارى و شوفاژ و غيره از 
مردم استان درخواست مى شود تا مصرف بهينه گاز 

طبيعى و مسائل ايمنى دقيق را رعايت كنند.

نمايشگاه تابلو فرش هاى هنرى
 در فردوس برگزار شد

فارس- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس 
از برگزارى نمايشگاه تابلو فرش هاى هنرى در اين 
افتتاح  حاشيه  در  ايمان طلب  داد.  خبر  شهرستان 
اداره  گمنام  نگارخانه شهيد  محل  در  نمايشگاه  اين 
اين  كرد:  اظهار  فردوس  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
نمايشگاه با هدف حمايت از آثار هنرى و همچنين 
تشويق هنرمندان برگزار شده است. وى گفت: تعداد 
روايات،  قرآنى،  آيات  مضامين  با  فرش  تابلو   30
طبيعت و چهره از آثار هنرمند فردوسى مقيم مشهد 
و  است  شده  گذاشته  نمايش  به  اكبرزاده»  «سميه 
عالقمندان مى توانند به مدت يك هفته در دو نوبت 

صبح و عصر از اين نمايشگاه ديدن كنند.

رقابت 140 جوان امدادگر شرق كشور در 
بيست و هفتمين دوره مسابقات رفاقت مهر 

برگزارى  از  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل  فارس- 
مرحله  مهر  رفاقت  مسابقات  دوره  هفتمين  و  بيست 
استانى در پايگاه شرق كشور خبر داد و گفت: در اين 
مسابقات 140 نفر از اعضاى منتخب امور جوانان با 
خبرنگاران  جمع  در  خامسان  كردند.  رقابت  يكديگر 
اظهار كرد: در اين دوره از مسابقات 55 خواهر و 85 
برادر از اعضاى منتخب امور جوانان در رشته هاى حمل 
مصدوم، اسكان اضطرارى، امداد و كمك هاى اوليه در 
مجتمع دانش آموزى هالل احمر بيرجند و پايگاه شرق 
با يكديگر رقابت كردند. وى  كشور به مدت دو روز 
افزود: در پايان اين مسابقات در بخش برادران در رشته 
كمك هاى اوليه و حمل مصدوم شهرستان بيرجند و در 
رشته اسكان اضطرارى شهرستان قاينات مقام نخست 
را كسب و در بخش خواهران نيز در رشته كمك هاى 
اوليه و اسكان اضطرارى شهرستان بيرجند و در رشته 
حمل مصدوم شهرستان قاينات مقام نخست را كسب 

و به مسابقات كشورى راه يافتند. 

اقتصاد دانش بنيان يكى از راهكارهاى 
علم در خدمت صلح و توسعه است

مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  رئيس  ايرنا- 
از  يكى  را  بنيان  دانش  اقتصاد  اسالمى  شوراى 
كرد  ذكر  توسعه  و  در خدمت صلح  علم  راهكارهاى 
و گفت: ايران به عنوان يك مجموعه فرهنگى سال 
هاست از آن به عنوان مسيرى براى توسعه و پيشرفت 
جهانى  روز  با  ارتباط  در  مجيدى   كند.  مى  استفاده 
علم در خدمت صلح و توسعه(10نوامبر برابر 20 آبان) 
افزود: در كنار بخش هاى دولتى، سازمان هاى مردم 
به  بايد  و غيره  و فرهنگى  انجمن هاى علمى  نهاد، 
توسعه علم در خدمت صلح و توسعه كمك كنند و 
مكمل سياست هاى مردمى باشند. به گفته وى امسال 
تقويم رسمى  در  روز جهانى  اين  بار،  نخستين  براى 
كشور گنجانده شده است. وى يكى از مهمترين اهداف 
يونسكو براى نامگذارى اين روز را بهره مندى آحاد 
جامعه از نتيجه علم، فن آورى و نوآورى ذكر كرد و 
گفت: وجود بيش از 27 هزار نسخه خطى در كتابخانه 
مجلس شوراى اسالمى نشان از نقش علم در تاريخ 
در حوزه  يادآور شد: خراسان جنوبى  دارد. وى  ايران 
علم سابقه ديرينه اى دارد به طور قطع مى تواند نقش 
مهمى در توسعه علم داشته باشد، اميد است توسعه 
استان دانش بنيان بوده و محصول خراسان جنوبى در 

سطح ملى و بين المللى تاثيرگذار باشد.

گشايش نمايشگاه عكس  «محمد خوشرو»
از بارگاه امام على(ع) در بيرجند 

محمد  هاى  عكس  مجموعه  نمايشگاه  خبر-  گروه 
خوشرو از بارگاه امام على(ع) در نجف اشرف در محل 
نگارخانه شهر بيرجند گشايش يافت. در اين نمايشگاه 
26 اثر عرضه شده است كه عالقه مندان مى توانند از 

شنبه 16 آبان ماه به مدت شش روز از آن ديدن كنند.

رقابت 25 نفر در مسابقات معارف قرآن 
اوقاف خراسان جنوبى

خيريه  امور  و  اوقاف  اداره كل  قرآنى  امور  كارشناس 
استانى  مرحله  در  نفر   25 گفت:  جنوبى  خراسان 
مسابقات معارف قرآن با يكديگر به رقابت پرداختند 
كه از اين تعداد 10 نفر را آقا و 15 نفر خانم بودند.

از  نفر   5 درنهايت  افزود:  عباسى،  حجت االسالم 
افرادى كه 80 درصد امتياز را كسب كنند به مرحله 

كشورى راه پيدا خواهند كرد.

در حالى كه قرار بود گاز نهبندان از طريق سى ان جى تأمين شود ولى با لغو 
اين طرح گاز نهبندان از سربيشه مى گذرد.

به گزارش آواى سربيشه، هاشمزهى نماينده مردم نهبندان و سربيشه با بيان 
اين موضوع كه قرا بوده گاز نهبندان از طريق سى ان جى تأمين شود بيان 
كرد: اين طرح لغو شده است. وى اظهار كرد: با پيگيرى هاى به عمل آمده  از 

سوى وى جهت تسريع در گازرسانى قرار شده نهبندان از طريق ادامه خطوط  
گاز شهرستان سربيشه گاز دار شود.

گفتنى است: سى ان جى شيوه اى از گازر سانى مى باشد كه در شهر چندين 
مخزن گاز نصب مى گردد  و لوله هاى گاز از خانه ها به آن وصل و گاز اين 

مخازن نيز به وسيله تانكر تأمين مى شود.

گاز به نهبندان مى رود

در جلسه كميته برنامه ريزى شهرستان بيرجند عنوان شد:

گزارشگيرى مى كنيم؛ كارها به سال بعد موكول نشود
اين  سهم  بيرجند  فرماندارى  سرپرست  فرد-  كاظمى 
شهرستان را از اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنج ساله 
استانى  اعتبارات  از كل  ايران،  اسالمى  توسعه جمهورى 
19 ميليارد و 344 ميليون تومان عنوان كرد. وى كه در 
بررسى  با موضوع  بيرجند  برنامه ريزى شهرستان  كميته 
از  پروژه هاى عمرانى  سخن مى گفت، هدف  وضعيت 
برگزارى اين جلسه را برنامه ريزى براى توزيع اعتبارات 
ماده 180 قانون برنامه پنج ساله توسعه و همچنين گزارش 
گيرى از نحوه مبادله موافقت نامه ها در ارتباط با وضعيت 
هاى  دستگاه  به  يافته  اختصاص  دارايى  تملك  اعتبارات 
مربوط دانست و اظهار كرد: با توجه به مسايل و مشكالت 
دامنگير شهرستان تمام اين مشكالت و مسايل در قالب  
دهگردشكى ها و گزارشات رؤساى ادارات در طول سال 

گذشته به فرماندارى ارسال و جمع بندى شده است.
با توجه به تخصيص هاى  اميدوارى كرد:  ابراز  جزندرى 
كه داده مى شود ادارات تمام اهتمام خو د را براى اجراى 
اين پروژه ها انجام دهند تا بتوانيم رضايت مردم را به نحو 
احسن انجام دهيم. وى با بيان تنگناهاى متعدد مالى كه 
دولت با توجه به  تحريم ها و اوضاع نابسامان اقتصادى با 
آن روبرو است، افزود: اعتبارات ما نسبت به سال گذشته 

حدود 5 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. 

 هزينه يك و نيم ميليارد تومان در زمينه آموزش 
از ماده 180 در شهرستان بيرجند

 وى افزود: در سرفصل ها سعى شده با توجه به زمينه هاى
در  اساس  اين  بر  و  شود  عمل  دولت  هاى  سياست 
شهرستان بيرجند براى آموزش حدود يك ميليارد و 500 

ميليون تومان هزينه كرده ايم. جزندرى ادامه داد: با توجه 
و    بيرجند  شهر  اقمارى  روستاهاى  در  نشينى  حاشيه  به 
بافتى كه اين روستاها دارند فرماندارى سعى كرده در اين 
مناطق، مدرسه و بعضى از نهادهاى فرهنگى احداث  شود. 
وى روستاهاى چهكند، حاجى آباد و دهلكوه را از جمله 
تخصيص  به  نسبت  شده  تالش  كه  دانست  روستاهايى 

اعتبارات براى احداث  مدرسه در آنها اقدام شود.
جزندرى افزود: در رابطه با موضوع بهداشت و سالمت نيز 
325 ميليون تومان براى احداث درمانگاه  در حاشيه شهر 
اختصاص داده شده است. وى تصريح كرد: در زمينه تربيت 

 بدنى هدف فرماندارى اين بوده است كه به پروژه هاى
قابل بهره بردارى عالوه بر پروژه هاى مورد نياز بودجه 
تخصيص داده شود كه در اين زمينه نيز نزديك به يك 
در  شهرستان  بدنى  تربيت  براى  اعتبار  تومان  ميليارد 
شامل  اعتبار  اين  كرد:  بيان  وى  است.  شده  نظرگرفته 
900 ميليون تومان آن براى اداره كل بنياد شهيد و امور 
فرهنگى  مجتمع  بردارى  بهره  و  تكميل  براى  ايثارگران 
اداره  نيز براى  بنياد شهيد و 100 ميليون تومان  ورزشى 
كه  شهر  شمال  براى  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  كل 
كار  تا  ديده شده  دارد،  ورزشى  و  فرهنگى  مراكز  به  نياز 

پروژه هاى اين منطقه به اتمام و مردم اين مناطق از اين 
امكانات بهره مند شوند.

جزندرى افزود: فرماندارى براى اداره كل راه شهرسازى 
نيز 5 ميليارد و 900 ميليون تومان اعتبار گذاشته كه هدف 

 از آن بهسازى و آسفالت راه هاى روستاى بوده است. 
 470 ميليون تومان براى حوزه فرهنگ 
و هنر و رسانه هاى جمعى و گردشگرى

سرپرست فرماندارى بيرجند در ادامه ساير سرفصل هاى 
اين اعتبارات راچنين برشمرد: براى شهرك هاى صنعتى 

700 ميليون تومان، فرهنگ هنر و رسانه هاى جمعى و 
گردشگرى 470 ميليون تومان، كشاورزى و منابع طبيعى 
كه يكى از اولويت هاى دولت تدبير و اميد است 2 ميليارد 

و 100 ميليون تومان اعتبار گذاشته شده است.
جزندرى با اشاره به حوزه كشاورزى و راه اندازى مجتمع 
دامپرورى مرك كه 200 نفر اشتغالزايى مى تواند داشته 
باشد،  بيان كرد: با  اعتبارات داده شده در زمينه كشاورزى  
به طور قطع قابليت بهره بردارى از  اين مجتمع دامپرورى 
آزمايشگاه  ايجاد  ضرورت  يادآورى  با  وى  دارد.  وجود 
با توجه به مبادالت  گوشت و دام و نقش آن در توسعه 

براى  تومان  ميليون  افزود:600  افغانستان  با  اقتصادى 
كل  اداره  اختيار  در  كه  بوده  نياز  آزمايشگاه  اين  ايجاد 

دامپزشكى قرار گرفته است.
شهرى،  عمران  و  مسكن  براى  كرد:  تصريح  جزندرى 
روستايى و عشايرى نيز 5 ميليارد و 200 ميليون تومان 
با  ارتباط  در  كرد:  بيان  وى  است.  شده  گذاشته  اعتبار 
شهر  حاشيه  منطقه  در  اينكه  دليل  به  بيرجند  شهردارى 
با  نياز است  بيرجند به ويژه منطقه مهرشهر فضاى سبز 
شهردار مكاتباتى انجام و مقرر شده اعتباراتى تخصيص 
داده شود تا شهردارى هم از محل منابع شهردارى نسبت 
به احداث فضاى سبز در مهرشهر تا پايان سال اقدام كند.

وى افزود: در بخش آب منطقه اى و آب و فاضالب نيز 2 
ميليارد و 100 ميليون تومان براى مجتمع هاى آبرسانى 
و آبرسانى به روستاها در نظر گرفته شده است كه سعى 
شده اولويت هاى و مباحث مهم  شهرستان بدون توجه 
به بعضى مباحث در اعتبارات ماده 180 گنجانده شود كه 
در اين زمينه از همه دستگاه ها نيز نظرات آنها جمع آورى 

و جمع بندى شده تا به نتيجه برسيم.
سرپرست فرماندارى بيرجند عنوان كرد: در خصوص ماده 
180 فرماندارى بيرجند سعى مى كند به صورت دوره اى 
همه كارهاى انجام شده در ارتباط با تخصيص هاى انجام 
به  توجه  با  كار  ندهد  اجازه  و  كند  گزارشگيرى  را  شده  
اعتباراتى كه وجود دارد به سال بعد محول شود و در پايان 

سال همه كارها جمع بندى شود.
هاى  دستگاه  مسئوالن  و  مديران  جلسه  اين  ادامه  در 
ها  پروژه  وضعيت  از  گزارشى  بيرجند  شهرستان  اجرايى 

و اعتبارات مورد نياز  ارايه كردند.

كارآفرينى  توانمندسازى صندوق  مدير  گروه خبر- همتى 
اميد  اميد كشور، مدير عامل و معاون صندوق كارآفرينى 
منابع  تأمين  و  گذارى  سرمايه  گردشكرى،  معاون  استان 
ميراث  اداره  رئيس  و  استان  فرهنگى  ميراث  كل  اداره 
هاى  پروژه  فيزيكى  پيشرفت  ميزان  از  طبس  فرهنگى 
در  و  بازديد  طبس  شهرستان  گردى  بوم  هاى  اقامتگاه 
و  تسهيالت  پرداخت  چگونگى  طرح،  مشكالت  خصوص 

شرايط مربوطه با سرمايه گزاران تبادل نظر نمودند.
اداره كل  تأمين منابع  معاون گردشكرى، سرمايه گذارى و 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى 
گفت: در راستاى تحقق سياست هاى كالن سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور، تفاهم نامه اى 

در سطح كشور جهت اعطاى تسهيالت ايجاد و راه اندازى 
اقامتگاه هاى بوم گردى فى مابين سازمان ميراث فرهنگى و 
صندوق كارآفرينى اميد كشور امضا شد.عربى ادامه داد: با توجه 
به موقعيت استراتژيك شهرستان طبس، قرار گرفتن در محور 
مواصالتى و نقطه اتصال شش استان كشور، برخوردارى از 
زير ساخت هاى الزم جهت جذب توريست و گردشگر، وجود 
هفت روستاى هدف گردشگرى، وجود بافت هاى تاريخى 
از سطح استان  با ارزش و سالم موجب شده تعداد 17 نفر 
متقاضى راه اندازى اينگونه اقامتگاه ها مى باشند كه 14 مورد 
آن مربوط به شهرستان طبس مى باشد. وى خاطر نشان كرد: 
تاكنون با همراهى و همكارى صندوق كار آفرينى اميد استان و 
شهرستان مقدمات اعطاى تسهيالت مذكور انجام شده است.

بازديد مشترك مديران كشورى و استانى صندوق كارآفرينى اميد و ميراث فرهنگى
 از پروژه راه اندازى اقامتگاه هاى بوم گردى شهرستان طبس

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  جديد  مسئول  خبر-  گروه 
از  فرماندار، و جمعى  ميراث فرهنگى،  با حضور مدير كل  بشرويه  شهرستان 

مسئوالن شهرستان معرفى شد.
فرماندار شهرستان بشرويه در مراسم توديع و معارفه ضمن بيان اينكه مسئوالن 
هميشه بايد براى خدمت به مردم تالش كنند، افزود: مردم از مسئوالن جلوترند 
و ناظر بر عملكرد آنها هستند. وى با تأكيد بر اينكه پست مديريت براى خدمت 
است، گفت: توديع و معارفه يك امر مرسوم در ساختار ادارى است و مهم اين 

است كه در هر جايگاهى براى خدمت تالش كنند.
على باقرى با قدردانى از زحمات مسئول سابق ميراث فرهنگى بشرويه گفت: 
اقدامات بسيار خوبى براى بازسازى و احياى اماكن تاريخى بشرويه انجام شده 

است. وى نگهدارى اماكن تاريخى و آثار باستانى را نيازمند عزم ملى دانست 
و گفت: احياى سنت هاى زيباى قديمى، فرهنگ، آداب و رسوم و آثار باستانى 

از مهمترين اصول ميراث فرهنگى است. 
از  بايد  و  است  براى شهرستان  افتخار  باعث  بومى  مدير  انتخاب  افزود:  وى 

تجربيات مديران قبلى نيز استفاده شود.
خواستار  را  مسئوالن  ديگر  و  شهردارى  شوراها،  با  تعامل  و  ارتباط  باقرى 
براى  بايد همه  و  ارگان هاست  به همه  شد و گفت: ميراث فرهنگى مربوط 
حفظ هويت تاريخى بشرويه تالش كنند. وى اظهار اميدوارى كرد: با عنايت 
مسئوالن استانى و تالش مديران، شهرستان بشرويه بيش از گذشته معرفى 

شده و در حوزه ميراث فرهنگى آن همت شود.
 در اين مراسم از هاشم اتفاقى مسئول سابق ميراث فرهنگى بشرويه قدردانى و 

«سيد امير سليمانى» به عنوان مسئول جديد ميراث فرهنگى بشرويه معرفى شد.

سازمان  بازرسى  و  نظارت  اداره  رئيس  فرد-  كاظمى 
نظارتى  طرح  اجراى  از  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ويژه جمع آورى كاالهاى دخانى قاچاق از ديروز در استان 
 16) ديروز  از  هم  ميزان  نظارتى  طرح  گفت:  و  داد  خبر 

آبان) در سراسر  استان  آغاز شد.
على تهورى در كنفرانس مطبوعاتى اظهار كرد: بازرسان 
سازمان صنعت و معدن و تجارت با همكارى اتاق اصناف 
در قالب گشت هاى مشترك با همكارى  نيروى انتظامى 
كاالهاى  انبار  احتمال  كه  صنفى  واحدهاى  و  انبارها  از 
بازديد خواهند كرد. وى  قاچاق در آن مكان وجود دارد، 
كننده كاالهاى  واحدهاى عرضه  از  بازرسى  افزود: طرح 
كه  است  اجرايى  و  رسانى  اطالع  مرحله  دو  در  دخانى 
مرحله اطالع رسانى آن از 10 آبان لغايت 15 آبان امسال 
رسانى  اطالع  اقدامات  و  هماهنگى  جلسات  برگزارى  با 
جارى  روز  از  و  گرفته  انجام  ادارات  توسط  هماهنگى  و 
اين   در  اينكه  بيان  با  تهورى  است.  آغاز شده  بازرسى ها 
طرح 20 برند سيگارهاى قاچاق در اولويت بازرسى قرار 
نه  و  رسمى  واردات  نه  سيگارها  اين  كرد:  عنوان  دارند، 

توليد داخل هستند و در صورت مشاهده به عنوان كاالى 
مركز  بخشنامه  اساس  بر  و  شد  خواهند  ضبط  قاچاق 
برنامه ريزى و نظارت بر دخانيات كشور همه  سيگارهاى 
توليدى و وارداتى بايد داراى پيام هاى بهداشتى و تاريخ 
توليد و انقضا و قيمت مصرف كننده باشند. وى با اشاره 
به اينكه مراكز خوار وبار فروشى ها بايد نسبت به عرضه 
نمايند،  دريافت  مجوز  دخانى  محصوالت  ساير  و  سيگار 
تصريح كرد: واحدهاى صنفى بايد كارت عامليت فروش 
محصوالت دخانى را داشته باشند و پايان مرحله اجرايى 

طرح مذكور تا پايان آبان ماه سال جارى است.

 آغاز طرح نظارتى ميزان در سراسر استان 

وى در بخش ديگرى از سخنان خود  به آغاز طرح نظارتى 
ميزان اشاره كرد و گفت: اين طرح از 15 آبان تا 15 بهمن 
94 در  استان به اجرا درخواهد آمد. به گفته تهورى در 
اين طرح كنترل ترازوها و اوزان و مقياس ها و نيز كنترل 
اولويت مواد  با  كمى كاالهاى مشمول استاندارد اجبارى 
و  گرفت  خواهند  قرار  بازرسى  مورد  آشاميدنى  و  غذايى 

اين طرح به لحاظ رعايت حقوق مصرف كنندگان، كنترل 
كيفيت كاالهاى عرضه شده و خدمات در بازار و صيانت 
از كاالهاى توليدى مشمول استاندارد اجبارى براى مقابله 
با كاالهاى تقلبى و فاقد نشان استاندارد و قاچاق و برخورد 

با متخلفان به اجرا در خواهد آمد.
قاچاق  پوشاك  عرضه  از  جلوگيرى  بر  تأكيد  با  تهورى   
اظهار كرد به استناد ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال 
از عرضه  توليد داخل و جلوگيرى  از  براى حمايت  ارز  و 
بر  ابالغ گرديده است و  پوشاك قاچاق بخشنامه مذكور 
و  برند  نمايندگى هاى  ماه همهى  آبان  اول  از  آن  اساس 
بايد در سامانه اعالم شده  عرضه كننده  پوشاك خارجى 

امور اصناف ثبت نام كنند و مجوز رسمى را اخذ كنند.
تهورى با بيان اينكه مدت عرضه پوشاك وارداتى رسمى 
در واحدهاى تجارى منوط به برچسب شناسه كاال است، 
اتمام كاالهاى وارداتى بدون برچسب  تصريح كرد: مدت 
شناسه كاال از زمان ابالغ اين بخشنامه 6 ماه است.  وى در 
خصوص نرخ مرغ در سطح واحدهاى عرضه كننده گفت: 
قيمت مرغ بر اساس مرغ زنده در روز محاسبه مى شود 

و كشتارگاه ها با فاكتورهاى رسمى ارائه شده به واحدهاى 
صنفى در هروز اقدام مى نمايند و واحدهاى صنفى خرده 
 8 با  موظفند  نظارت  كميسيون  مصوبه  اساس  بر  فروش 

درصد سود قانونى نسبت به نرخ نهايى اقدام كنند.

برخورد قانونى با فروشگاه هاى تاناكورا

تهورى درباره جلوگيرى از عرضه پوشاك دسته دوم و قاچاق 
گفت: اين موضوع در كميته هاى تخصصى مطرح شده و 
با  و  اقدامات الزم صورت خواهد گرفت  اساس ضوابط  بر 
فروشندگان برخورد و فروشگاه ها پلمپ مى شوند. وى افزود: 
درباره اين نوع پوشاك بايد فرهنگ سازى و اطالع رسانى 

شود كه استفاده از اين نوع پوشاك زيان هاى بهداشتى دارد.

فروشندگان كاالى هاى دخانى بايد مجوز دريافت نمايند

در جلسه توديع و معارفه مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى بشرويه مطرح شد:

همه بايد براى حفظ هويت تاريخى بشرويه تالش كنند
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گشايش نمايشگاه عكس «محمد خوشرو» از بارگاه امام على(ع) در بيرجند  عكس: ايرناعكس روز 

اگر راى گيرى شود اسد راى مى آورد  
استراتژيك مجمع تشخيص  رئيس مركز تحقيقات 
مصلحت بر حضور فعاالنه ايران در نشست وين براى 
سوريه با حفظ موازين اعالم شده و رعايت خطوط 
نشان  دولت سوريه  كرد. واليتى گفت:  تأكيد  قرمز 
داده است كه لياقت اين را دارد كه به عنوان مدافع 
امروز هم رأى گيرى  اگر  باشد و  ملتش در صحنه 

كنند اسد بيش از هر مدعى ديگر رأى خواهد آورد.

سليمانى هراسى CBS براى اسرائيلى ها

سى بى اس به نقل از يك تحليلگر مدعى شد ايران 
قصد دارد پايگاهى در بلندى هاى جوالن، نزديك مرز 
تل آويو راه اندازى كند. «مايكل پريگنت،» مدعى 
شد: «سردار سليمانى مسئول عمليات خارجى سپاه 
ايران است. وى هنرهاى خود را در عراق و سوريه 
به نمايش گذاشته است. سردار سليمانى مسئول حفظ 
بشار اسد در اين 4 سال در قدرت است. وى منجر به 
مرگ 200 هزار سورى شده است. هدف بعدى قاسم 

سليمانى اسرائيل خواهد بود.»

جنازه ركن آبادى را به ما نشان دهيد

معاون وزير خارجه از ارائه يادداشت اين وزارتخانه به 
مقامات سعودى براى تعيين وضعيت ركن آبادى خبر 
داد. در اين يادداشت آمده است : وضع ما كه بارها 
به سعودى ها اعالم كرده ايم اين است كه اگر اين 
افراد جان باخته اند، بايد جنازه آنها را ببينيم و تا نبينيم 

احتماالت ديگر همچنان مطرح است.

دوره روابط ويژه با اسرائيل سر آمده

تغييرات  كه  كرد  اعالم  كانادا  جديد  خارجه  وزير 
محسوسى در رويكرد كانادا نسبت به خاورميانه ايجاد 
و  دوست  اسرائيل  گفت:  ديون  استفان  است.  شده 
متحدمان است اما براى ايجاد يك اتحاد موثر بايد 
روابط خود را با كشورهاى منطقه تقويت كنيم و دوره 

روابط ويژه با اسرائيل به سر آمده است.

 دوران آمريكا  رو  به  پايان است

هافينگتون پست به پايان دوران فرمانروايى آمريكا 
در خاورميانه پرداخت. اين رسانه در مقاله اى به انتقاد 
قدرت هاى غربى در مورد دخالت نظامى روسيه در 
بحران سوريه اشاره كرد و نوشت: درحاليكه مقامات 
را  خود  نارضايتى  و  اعتراض  مراتب  آمريكايى 
از  همه  مى كنند،  ابراز  سوريه  در  روسيه  حضور  از 

تحكيم روابط چين با ايران غافل شده اند.

اعراب به جاى تسليحات گرانقيمت بايد 
اراده اى براى نبرد با تهران داشته باشند  

شوراى  عضو  كشورهاى  از  آمريكا  دفاع  وزير 
نيروهاى  تقويت  با  خواست  فارس  خليج  همكارى 
با  مقابله  دنبال  به  ويژه  نيروهاى  و تشكيل  زمينى 
تسليحات  خريد  به  كمتر  و  باشند  داعش  و  ايران 
كارتر گفت: همپيمانان  اشتون  كنند.  پيشرفته فكر 
هاى  سيستم  خريد  نيازمند  كمتر  آمريكا  عرب 
اراده  نيازمند  بيشتر  و  هستند  گرانقيمت  تسليحاتى 

براى نبرد با داعش و ايران در ميدان هستند.

الريجانى : برخى توقع شان از دولت فراتر رفته است

آيت ا... آملى الريجانى با اشاره به اينكه در موضوع برجام 
اين  به  نيز  دولتى ها  و  دولت كرديم  به  زيادى  كمك هاى 
با  ما  كه  است  حالى  در  اين  گفت:  دارند،  اذعان  موضوع 
چارچوب هاى  در  اما  داشتيم  مشكل  برجام  مواد  از  برخى 
نظام از دولت حمايت مى كنيم. وى تصريح كرد: متأسفانه 
زيرا  نيست  درست  اين  و  است  رفته  فراتر  دولت  و  برجام  از  توقع شان  برخى 

خيلى ها، خيلى  چيزها دل شان مى خواهد كه قرار نيست محقق شود.

عسكر اوالدى : تيم اقتصادى خيلى ضعيف عمل كرده است
 

 : موتلفه گفت  اوالدى عضو شوراى مركزى حزب   عسكر 
با  و  مى كند  اجرا  خودش  مى گيرد  تصميم  خودش  دولت 
هيچ كس هم مشورت نمى كند و كارها هم كه خراب مى شود، 
به گردن دولت قبل مى اندازد. بله ما اين را قبول داريم كه 
دولت قبل مقصر است اما اآلن آغاز سال سوم دولت شماست 
در كارنامه شما به جز مسائل سياسى و ديپلماسى كه واقعاً خيلى خوب عمل شد چه 

چيز ديگرى در كارنامه داريد؟ تيم اقتصادى خيلى ضعيف عمل كرده است.

  رهبر انقالب : يك ديپلمات كاركشته گاهى بايد
 به خارجى ها بگويد به شما ربطى ندارد!

پايگاه اطالع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار 
آيت ا... العظمى خامنه اى روايتى از ديدار 
انقالب  رهبر  با  ديپلماسى  «رزمندگان» 
قانون  روخوانى  «جلسه  عنوان  تحت 

اساسى» منتشر كرد.
در اين روايت آمده است : رهبر انقالب در 
بخش اصلى سخنان خود تأكيد مى كنند 
درباره    مقدمه  مى خواهند يك  امروز  كه 
سياست خارجى نظام اسالمى بگويند و 
بعد اصول سياست خارجى كشور را يك بار 
ديگر بر مبناى قانون اساسى تشريح كنند 
و در قسمت بعدى برخى الزامات ناشى 
عصاره   شايد  برشمرند.  را  اصول  اين  از 
جمالت  اين  در  بتوان  را  مقدمه  بخش 
خالصه كرد: «سياست خارجى، متخذ از 
آرمان هاى  و  اهداف  از  منبعث  و  اسالم 
انقالب است و مسئوالن وزارت خارجه 
و سفرا و كارداران در حقيقت نمايندگان، 
و  اصول  اين  خدمتگزاران  و  سربازان 
با  خارجى  سياست  هستند.  آرمان ها 
سياسى  ساليق  با  دولت ها  رفت وآمد 
گوناگون، تغيير نمى كند؛ دولت ها فقط در 
تاكتيك ها و ابتكارات اجرايِى راهبردهاى 

سياست خارجى تأثيرگذار و دخيلند.»
اين موضوع به مصاحبه    تبيين  براى  آقا 
چند سال پيش يكى از سفراى كشورمان 

در منطقه و عدم توانايى پاسخگويى وى 
عملكرد  از  رسانه  يك  انتقاد  مقابل  در 
تقبيح  ضمن  و  اشاره  نگهبان  شوراى 
ديپلمات  «يك  مى گويند:  موضوع  اين 
سؤال هايى  چنين  به  پاسخ  در  كاركشته 
به  ما  كشور  داخلى  مسائل  مى گويد 

حضرت  ندارد.»  ربطى  شما 
بسط  از  پس  خامنه اى  آيت ا... 
مقدمه  حقيقت،  اين  تشريح  و 
سراغ  به  و  مى برند  پايان  به  را 
اصول سياست خارجى جمهورى 
تبليغات  ابتدا  مى روند.  اسالمى 
دشمن درباره  تغيير و تحول در 
اصول سياست خارجى جمهورى 
محكم  را  ايران  اسالمى 
را  اين تفكر  تكذيب مى كنند و 
مى كنند:  عنوان  خوش خياالنه 
خوش خياالنه    تحليل  «اين 
از  ناشى  حقيقت  در  غربى ها، 
كه  است  واقعيت  اين  فشار 

سياست خارجى جمهورى اسالمى، الاقل 
در سطح منطقه همچون سّدى مستحكم 
و صخره اى استوار، مانع از يكه تازى هاى 
آمريكا شده  به ويژه  قدرت هاى سلطه گر 
تغيير  آرزوى  در  هميشه  آنها،  و  است 
اكتفا  به همين  اين سياست ها هستند.» 

نمى كنند و در همين جا كنايه اى هم به 
مى زنند:  سهل انديشان  و  بزك كنندگان 
«برخالف نظر برخى افراد، آمريكا بخش 
عمده  مشكالت منطقه است نه بخشى از 

راه حل مشكالت.»
به نظر مى رسد فرمانده اين بار مى خواهند 

سياست  مبانى  و  اصول  ديگر  يك بار 
براى  را  اسالمى  جمهورى  خارجى 
عرصه  اين  جنگ آوران  و  رزمندگان 
اين  اگر  معتقدند  ايشان  كنند.  مرور 
اصول خوب فهميده شود آن وقت اين 
سياست خارجى كامًال هم انقالبى است. 

گويى نيازى ويژه در اين زمينه ديده اند. 
اين بار همه  ديپلمات ها را دعوت مى كنند 
و  انقالب»  اصلى  «منشور  به  توجه  به 
جمهورى  خارجى  «سياست  مى گويند: 
اين و آن نيست  ايران، ساخته   اسالمى 
قانون  مستحكم  اصول  بر  مبتنى  بلكه 
نيز  مبنا  همين  بر  و  است.»  اساسى 
اصول را از روى متن براى حضار قرائت 
خارجى  سياست  «تنظيم  مى كنند... 
كشور بر اساس معيارهاى اسالم، تعهد 
و  مسلمانان  همه   به  نسبت  برادرانه 
جهان»  مستضعفان  از  بى دريغ  حمايت 
و روى كلماتى مثل «همه» و «جهان» 
تأكيد مى كنند و براى نمونه از ماجراى 
حمايت جمهورى اسالمى از بابى ساندز، 

آزادى خواه ايرلندى نام مى برند.
«طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ 
يادآورى  اساسى  قانون  در  را  اجانب» 
كه  نفوذى  «اين  مى گويند:  و  مى كنند 
بنده دائماً تكرار مى كنم منبع و مرجعش 
اصل  به  اصل  و  بند  به  بند  اينجاست». 
جلو مى روند و در انتها آدرس همه  اصول 
را هم به حضار يادآور مى شوند: «هم در 
انتهايى  اصل سوم و هم در بخش هاى 
و مربوط به فصل مخصوص به سياست 

خارجى قانون اساسى»

احتمال اجراى برجام در دى ماه

ايستادگى  گفت:  ايران  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
ايران باعث شد در مذاكرات اخير جمهورى اسالمى 
ايران و گروه 1+5 رويكرد تقابل و منازعه غرب به 
آرامى جاى خود را به تعامل و گفتگو بدهد. صالحى 
اضافه كرد: اين تغيير رفتار با عزم دولت روحانى كه 
در سال 2013 بر سركار آمده بود مواجه شد و نهايتا 
به توافقى انجاميد كه در 26 مهرماه مورد تصويب 
طرفين قرار گرفت و اجراى آن احتماال از اوايل دى 

ماه (اواخر ماه دسامبر) آغاز خواهد شد.

معاون وزير نفت : بدهكار بزرگ نفتى قصد 
 فريب افكار عمومى و دادگاه را دارد

معاون وزير نفت گفت : بدهكار بزرگ نفتى در طرح 
مسائل انحرافى، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد 
با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افكار عمومى را 
منحرف كند. وى گفت: اينكه وى ادعا كرده من توان 
و آمادگى پرداخت 2,7 ميليارد دالر بدهى را دارم و 
حتى اعالم كرده كه تا يازده آبان پرداخت خواهد شد، 
اما تا امروز كه من با شما صحبت مى كنم هيچ اقدام 
عملى كه بيانگر پرداخت اين مبلغ به حساب هاى 

شناخته شده و معتبرى كه وجود دارد، نبوده است.

بخاطرالريجانى درقم كانديدا  نداريم
اما قول رياست  مجلس هم  نمى دهيم

عضو ارشد كارگزاران گفت : انتخاب رئيس مجلس 
شده  انتخاب  نمايندگان  استراتژى  و  تركيب  به 
بستگى دارد. هيچ جريانى قول خاصى براى رياست 
 به كسى نخواهد داد. حسين مرعشى همچنين افزود : 
در  الريجانى  كه  خدماتى  پاس  به  است  ممكن 
مسئله برجام انجام داده است اصالح طلبان در حوزه 
از معرفى يك  دارند  ايشان حضور  انتخابيه قم كه 
كانديداى بزرگ و مشهور خوددارى كنند تا شرايط 

ورود دوباره ايشان به مجلس فراهم شود.

راهبرد اصالحات براى تغيير در خبرگان 

عضو مجلس خبرگان با بيان اينكه عده اى مى خواهند 
تركيب فعلى خبرگان را برهم بزنند، گفت: در برخى 
را  خبرگان  اكثريت  نمى توانيم  ما  اند  گفته  محافل 
شكل  هم  را  قوى  اقليتى  اگر  ولى  بياوريم  بدست 
فعلى  تركيب   : افزود  خاتمى  است.  موفقيت  دهيم، 
خبرگان تركيب مطمئنى است و كسانى در پى اين 

هستند كه اين تركيب را به هم بزنند».

 دعواى بى پايان در شوراى مركز استان 
روى  بر  ها  خبرگزارى  از  يكى  كه  آنچه  اساس  بر 
خروجى خود گذاشته دعواهاى اعضاى شوراى شهر 
بيرجند همچنان  ادامه دارد . در آخرين خبر كه پخش 
شده است 5 نفر از اعضا نامه افشاگرانه اى را منتشر 
از مخفى كارى مكاتبات و تصميمات  نامه   و در آن 

غير قانونى رئيس شورا خبر داده اند.

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

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

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

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

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

جناب آقاى حسن خسروى 
مديركل محترم شركت توسعه اموال سينا خراسان جنوبى 

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براى آن مرحومه آمرزش و براى بازماندگان محترم شكيبايى آرزومنديم.

دفتر خدمات زيارتى عماد بيرجند

موسسه آموزش عالى 

هرمــزان
شروع ثبت نام پذيرش بدون آزمون دانشجو براى ترم بهمن ماه

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

«تخفيف شهريه تا 40 درصد»
ثبت نام : مقطع كارشناسى از 17 الى20 آبان و مقطع كاردانى 19 الى23 آبان

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

اطالعيـه                                  اطالعيـه

اتحاديـه خواربارفروشـان
در راستاى اجراى طرح شناسايى

 واحدهاى صنفى بدون پروانه كسب
  و با توجه به تشكيل مجدد ستاد واحدهاى صنفى بدون پروانه 

كسب در محل اتاق اصناف شهرستان بيرجند 
 بدين وسيله به اطالع كليه واحدهاى صنفى خواربارفروش فاقد 
پروانه كسب در سطح شهرستان بيرجند مى رساند: براى دريافت 
پروانه كسب حداكثر از تاريخ اين اطالعيه به مدت 10 روز به اتحاديه 
 صنف خواربارفروشان واقع در خيابان انقالب - انقالب 5 مراجعه 
و نسبت به دريافت پروانه كسب از اتحاديه در اسرع وقت اقدام 

نمايند در غير اين صورت برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

محمد  شريف
رئيس اتحاديه صنف خواربارفروشان بيرجند










