
يكشنبه 24  آبان  1394     3 صفر 1437      15  نوامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3369          200 تومان

اعتبارى براى باران
معاون عمرانى فرماندار : با اقدامات انجام شده در اطراف شهر ضريب ايمنى به صورت قابل قبول افزايش يافت

هزينه كرد 16 ميلياردى براى ايمنى بيرجند در مقابل سيالب

  رئيس ستاد انتخابات استان : اثرات حضور پرشور مردم در انتخابات بر امنيت ملي، بايد براي مردم تبيين شود          صفحه 7

 يارانه نقدى آبان ماه واريز مى شود

ايرنا: سازمان هدفمندى يارانه ها اعالم كرد: يارانه 
نقدى مربوط به آبان ماه، ساعت 24 سه شنبه (26 
آبان ماه) واريز مى شود. مبلغ يارانه مرحله پنجاه و 
هفتم، همانند ماه هاى گذشته به ازاى هر نفر 45 
با واريز قابل  هزار و 500 تومان است و همزمان 

برداشت نيز خواهد بود.

سقف وام خودرو تكميل شد

با  كرد  اعالم  صنعت،  وزارت  به  مركزى  بانك 
توجه به اينكه مقرر شده فقط منابع مالى مورد نياز 
 براى خريد اسناد تجارى ناشى از فروش مدت دار 
تا  ها  بانك  توسط  داخل  توليد  موجودى  خودروى 
سقف 110 هزار دستگاه تامين شود، بانك مركزى 
بيش از اين تعداد، تامين مالى نخواهد كرد. به گزارش 
مهر، همچنين اين بانك از مديران عامل بانك هاى 
اسناد  پذيرش  از  خواست،  تسهيالت  پرداخت كننده 
تجارى ناشى از فروش مدت دار خودرو بيش از سقف 
اعالم شده، خوددارى كنند. تعداد فروش خودرو تا روز 

شنبه از مرز 125 هزار دستگاه گذشته است.

سؤال رئيس شوراى 
اسالمى استان از چرايى
عدم تخصيص اعتبارات 

صندوق توسعه ملى
صفحه 3

  احتمال افزايش دوباره قيمت بنزين

مدير سامانه هوشمند سوخت در گفتگو با مهر، با 
تا   1800 بنزين  ليتر  هر  توليد  هزينه  اينكه  بيان 
نفت  ظهور  در صورت  گفت:  است،  تومان   1900
يا  و  ازسرگيرى سهميه بندى  احتمال  100 دالرى 
افزايش دوباره قيمت بنزين وجود دارد. روحانى با 
تاكيد بر اينكه پيش بينى قيمت نفت خام در سال 
اين موضوع  تاكيد كرد:  نيست،  پذير  امكان  آينده 
باعث خواهد شد كه دولت يا قيمت بنزين را گران 
كند يا سهميه بندى بنزين را تشديد كند؛ به همين 
دليل اراده است كه زيرساخت هاى سامانه هوشمند 

سوخت حفظ شود.

 بيمه و مستمرى براى 7 ميليون نيازمند

اعالم  ضمن  تعاون،  وزارت  معاون  ميدرى  ايسنا: 
دولت  در  اجتماعى  تامين  اليه  چند  نظام  اينكه 
اساس هفت  براين  گفت:  است،  بررسى  در دست 
بيمه  اما  كارند،  بازار  در  افرادى كه  از  نفر  ميليون 
ندارند تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در دوران 

بازنشستگى مستمرى دريافت مى كنند. 

با توجه به حوادث 
پاريس ، امنيت مردم 
فرانسه را به مستشاران 
ايرانى بسپاريد

صفحه 8

صفحه 7

جناب آقاى دكتر رفيعى پور
مدير كل محترم دامپزشكى خراسان جنوبى

از راهنمايى و همكارى جناب عالى و ساير همكاران محترم 
در خصوص پرورش مرغ سبز توسط اينجانب تشكر و قدردانى مى گردد.

واحدى پناه

آيا مى دانيد
 دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ...

شرح در صفحه 3

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

 با نهايت تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان را تسليت عرض نموده، علو درجات 
براى آن مرحومه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

شركت تعاونى ساماندهى صنوف آالينده خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس حاج مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادرخانم گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تان 
صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال براى آن مرحومه علو درجات و براى شما 

و خانواده معزز صبر و شكيبايى آرزومنديم.

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه قنادان و شيرينى فروشان

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند 

با نهايت تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان
 را تسليت عرض نموده، علو درجات براى آن مرحومه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه صنف لودر ، كمپرسى و كوره داران بيرجند

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
 رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاثر و تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن مرحومه 

رحمت و غفران و براى شما طول عمر مسئلت داريم.

اتحاديه صنف نقاشان و اتوسرويس اتومبيل

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
 رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، براى شما و بازماندگان صبرى جميل و اجرى عظيم و براى آن مرحومه 

علو درجات را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكى اتومبيل

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى اجراى نماى آلومينيوم
پرداخت هزينه = شرايط مالى شما

09151655537- بلوچى

دستگاه برگزار كننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
بيرجند

بيمارستان  ترخيص  و  پذيرش  متصدى  خدمات  واگذارى  مناقصات:1-   موضوع 
امام رضا (ع) بيرجند 2- واگذارى خدمات متصدى پذيرش و ترخيص بيمارستان هاى 

بشرويه و فردوس
شرايط شركت در مناقصه: كليه شركت هاي داراي مجوز و داراي صالحيت از اداره 

كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مدت و محل انجام كار : يك سال شمسى- بيمارستان ها وكلينيك هاى ويژه

مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 
الف) واريز مبلغ 150/000ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) 
جهت شركت در هر يك از مناقصات و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد 

اقدام نماييد.
 http://iets.mporg.ir :ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
 

نوع تضمينمبلغ تضمينموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

194-36

 واگذارى خدمات
 متصدى پذيرش و
 ترخيص بيمارستان

 امام رضا (ع) بيرجند

13/200/000

 ضمانت نامه  معتبر
 بانكي يا چك تضمين
 شده بانكي يا واريز

 نقدي وجه به حساب
 شماره 2643856

 بانك رفاه شعبه معلم
 بيرجند به نام سپرده

 جاري دانشگاه
(شركت در مناقصه)

294-37

 واگذارى خدمات
 متصدى پذيرش و

 ترخيص  بيمارستان
هاى بشرويه و فردوس

12/000/000

مهلت خريد اسناد: از تاريخ 94/8/24 لغايت 94/8/27
مهلت تحويل اسناد: 94/9/7

محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي – دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل 
و رسيد دريافت گردد.

محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها: سالن معاونت توسعه - مورخ 
94/9/8 ساعت 9 صبح

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده (برندگان) مناقصه بوده و دانشگاه در رد 
يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
شماره ( 36 – 94 و 94-37)

يك سال گذشت
با قلبى آكنده از غم و اندوه اولين سال درگذشت خادم ضيوف الرحمن ، معلمى دلسوز 

همسرى مهربان و پدرى فداكار مرحوم مغفور

شادروان حاج محمد حسين خادمى نژاد
(فرزند مرحوم حاج شيخ محمد تقى خادمى نژاد)

را به اطالع اقوام، دوستان و آشنايان محترم مى رساند: به همين مناسبت جلسه يادبودى امروز يكشنبه 
94/8/24 از ساعت 15:30 الى 16:30 در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى گردد

 حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى خادمى نژاد و ساير بستگان

جناب آقاى 

مرتضى يزدان شناس 
رئيس محترم اتاق اصناف 

مصيبت وارده را حضور جناب عالى و خانواده 
محترم تان تسليت عرض مى نماييم.

اتحاديه هاى صنفى 
ارتباطات و محصوالت فرهنگى  
كفاشان و كفش فروشان ، لوازم 

 التحرير و كتابفروشان ، باطرى ساز 
و برق كار اتومبيل ، پارچه فروشان  

 دبيرستان شبانه روزى زهرا مزروعى پس از گذشت 11 سال  تابلونويسان و خطاطان

به يارى خداوند متعال و همت مسئولين توانمند و با كفايت آسفالت شد 
بدين منظور از 

جناب آقاى دكتر مديح   شهردار محترم و معزز بيرجند 
جناب آقاى مهندس جعفرى  مدير كل محترم راه و شهرسازى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس حاج غالمرضا ساجد

نهايت سپاس و قدردانى را داريم. دعاى خير دانش آموزان اين دبيرستان بدرقه راهتان 

   اوليا ، كاركنان و دانش آموزان دبيرستان شبانه روزى زهرا مزروعى

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس 
عضو محترم هيئت مديره موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) 

با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر خانم گرامى تان
 را تسليت عرض نموده، علو درجات براى آن مرحومه و صبر و اجر 

بازماندگان را مسئلت داريم.

موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) 
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ايسنا : معاون وزير كشاورزى اعالم كرد: با توجه به سرپيچى كارخانه هاى لبنى در زمينه  اجراى قيمت مصوب شيرخام، دولت منتخبى از اعضاى خود را براى 
رسيدگى نهايى اين مسئله انتخاب كرده تا هرچه سريع تر به نتيجه برسد. ركنى، از برگزارى جلسه مشترك سازمان حمايت با صنايع لبنى و دامداران براى اجراى 
قيمت مصوب 1440 تومانى شيرخام خبر داد و افزود: قيمت گذارى شير در مراجع قانونى انجام شده و براى عملياتى شدن، سازمان حمايت موظف به اجراست.

سرپيچى صنايع لبنى از قانون/ اعضاى دولت دست  به كار شدند

راهكار وزير راه براى كاهش قيمت مسكن 

بخش  براى  را  خود  متبوع  وزارتخانه  سياست  شهرسازى،  و  راه  وزير 
قيمت مسكن  نرخ  كرد:  اظهار  و  تشريح  مسكن 
در برابر تورم، رقم بسيارى پايينى است. به گزارش 
ايسنا، آخوندى، افزود: استراتژى من توسعه مسكن 
در شهرهاى كم جمعيت است كه اميدواريم با توسعه 
بتوانيم دسترسى  اين شهرها  به  حمل ونقل ريلى 
آنها به كالنشهرها را برقرار كنيم تا شاهد سوداگرى مسكن نباشيم.  وى 
با بيان اين كه بخش عمده اى از قيمت مسكن ناشى از سوداگرى قيمت 
زمين است، تصريح كرد: اگر تقاضا را به سمت شهرهاى پيرامونى ببريم 
شايد بتوانيم به صورت ساختارى مشكل مسكن را حل كنيم در غير اين 

صورت هرچقدر در تهران تمركز كنيم قيمت مسكن افزايش مى يابد. 

سود وام خودرو 16 درصد و سود
 وام كشاورزى 21 درصد

 
رئيس كميسيون كشاورى مجلس اظهار كرد: بخش 
كشاورزى در برنامه هاى دولت براى خروج از ركود 
كشاورزى  بخش  براى  دولت  بايد  و  ندارد  جايى 
هم فكرى كند. رجايى در گفتگو با ايسنا، افزود، 
متأسفانه در برنامه هاى دولت براى خودرو وامى با 
سود 16 درصد دارد ولى در بخش كشاورزى كه زيرساخت استراتژيك 
يك كشور است وام گرفتن به شدت سخت است و در صورت اعطاى 
وام با بازپرداخت 21 درصد سود همراه است. در حالى كه در قانون بودجه 
25 درصد از سهم سرمايه گذارى بانك ها بايد به بخش كشاورزى اعطا 

شود بانك مركزى اعالم مى كند اين رقم در حدود 8 درصد است.  

جزئيات طرح پرداخت وام برقى 5 ميليونى

مديرعامل سازمان بهره ورى انرژى با اعالم جزئيات طرح پرداخت وام 5 
ميليون تومانى كم بهره به مردم، گفت: اين طرح به 
زودى با هدف جايگزينى لوازم خانگى پرمصرف با 
كم مصرف انرژى اجرا مى شود.سجادي در گفتگو با 
مهر، تصريح كرد: بر اين اساس تاكنون سه توليد 
كننده لوازم خانگى كم مصرف داخلى اعالم آمادگى 
كرده كه وزارت نيرو تسهيالتى در اختيار آنها قرار دهد و آنها با وام كم 
بهره اين وام را به مشتركان خرد قرار مى دهد. بخش عمده اين لوازم 
خانگى شامل كولر و يخچال كم مصرف برق بوده كه با جايگزين كردن 
وام هاى كم بهره سه تا پنج ميليون تومانى به مشتركان ارائه مى شود. وى 

دوره بازگشت تسهيالت كم بهره را سه ساله عنوان كرد.

معاون وزير كار بيكارى دانش آموختگان دانشگاهى را از 
مشكالت كشور برشمرد و گفت: 30 درصد كل بيكاران 

كشور، داراى تحصيالت دانشگاهى هستند.
به  رسيدن  براى  گفت:  پرند  كورش  مهر،  گزارش  به   
ميان  و  كوتاه  زمانى  بازه  در  اشتغال  حوزه  در  موفقيت 
توجه  خانگى  و  ُخرد  هاى  اشتغال  توسعه  به  بايد  مدت 
داشته باشيم.وى افزود: يكى از سياست هاى ويژه براى 
توسعه اشتغال در كشور اين است كه عالوه بر سرمايه 
و  كسب  توسعه  زمينه  ها،  كارخانه  ايجاد  و  ها  گذارى 
كارهاى كوچك نيز فراهم شود. وى ادامه داد: سازمان 
به  (ره)  خمينى  امام  امداد  كميته  و  اى  حرفه  و  فنى 
صورت هماهنگ با هم كار مى كنند و در سال گذشته 
نشان داده شده كه همكارى و تعامل بسيار خوبى با هم 

دارند.پرند ادامه داد: سازمان فنى و حرفه اى در كشور، 
براى  مهارتى  هاى  آموزش  ارائه  و  توانمندسازى  طرح 
روستائيان، عشاير و ساكنان مناطق مرزى و محروم را 
سال  تجربيات  از  طرح  اين  راستاى  در  و  كرده  تدوين 
مسئول  مقام  اين  است.  شده  استفاده  نيز  گذشته  هاى 
اى  حرفه  و  فنى  كاركنان  كرد:  تصريح  كار  وزارت  در 
در قالب اين طرح در مناطق مختلف، حضور مى يابند و 
آموزش هاى الزم را به سايرين ارائه مى دهند. اين طرح 
در 8 مرحله طراحى شده كه گام نخست آن نيازسنجى 
آموزشى است.وى در ادامه وجود دانش آموختگان بيكار 
را از مشكالت كشور برشمرد و گفت: آمارها نشان دهنده 
وزير  است.معاون  جامعه  در  افراد  اين  تعداد  بودن  باال 
تعاون، كار و رفاه گفت: 19 نفر از هر 100 دانش آموخته 

بيكاران  جمعيت  درصد   30 از  بيش  و  بيكار  كشور  در 
كشور نيز داراى تحصيالت عالى هستند. وى اظهار كرد: 
توانمندسازى آموزش هاى مهارتى براى دانش آموختگان 
دانشگاهى نيز در كشور مطرح شده و اين طرح به صورت 
 وسيع در كشور عملياتى مى شود. سازمان فنى و حرفه اى 
كشور در اقدامى در نظر دارد كه كارآفرينان برتر كشور 
از  استفاده  با  بتوانند  تا  ببرد  مختلف  هاى  استان  به  را 
ظرفيت هاى موجود، براى توسعه اشتغالزايى اقدام كنند.
پرند ادامه داد: كارآفرينان در اين طرح بر اساس آمايش 
هاى  آموزش  مدل  ها،  استان  سنجى  نياز  و  سرزمينى 
هاى  حوزه  در  طرح  اين  كنند.  مى  ارائه  را  محور  بازار 
 مختلف صنايع دستى، انرژى هاى نو و تجديدپذير و ساير 

حوزه ها در حال اجراست.

اجراى سياست جديد 8 مرحله اى اشتغال

تخلفات  به  رسيدگى  و  بازرسى  معاون 
طرح  اجراى  با   : گفت  حمايت  سازمان 
كاالهاى  خريد  براى  تسهيالت،  اعطاى 
سازمان  دولت،  سوى  از  داخل  توليد 
براى  را  خود  كامل  آمادگى  حمايت 
شكايت  هرگونه  به  رسيدگى  و  دريافت 
اعالم  زمينه  اين  در  احتمالى  تخلف   يا 
فراهانى  تسنيم،  گزارش  به  نمايد.  مى 

افزود : با آغاز اين طرح سازمان حمايت 
و  معدن  صنعت،  سازمانهاى  همكارى  با 
انجام  متعددى  اقدامات   ، استانها  تجارت 
داده كه از آن جمله مى توان به تشكيل 
پاسخگويى  و  رسيدگى  براى  ويژه  گروه 
مردمى  احتمالى  شكايات  به  هنگام  به 
وظيفه  كرد:  اظهار  وى  كرد.  اشاره 
اخذ  و  مردم  راهنمايى  و  رسانى  اطالع 

انتقاد و پيشنهاد كه در  هرگونه شكايت، 
حيطه وظايف محوله به وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت مى باشد به سامانه 124 
 ، صنعت  سازمانهاى  خبرى  ستادهاى 
محول  كشور  سراسر  تجارت  و  معدن 
توانند  مى  هموطنان  بنابراين  است  شده 
در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با 
طرح ، موضوع را از طريق اين سامانه در 

ميان گذارند تا مورد راهنمايى قرار گيرند. 
آن  اساس  اين  بر  كرد:  تصريح  فراهانى 
استفاده  به  مايل  كه  متقاضيانى  از  عده 
توانند  مى  باشند  مى  تسهيالت  اين   از 
حمايت  سازمان  سايت  به  مراجعه  با 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وزارت 
صنعت ، معدن وتجارت و بانك مركزى  

اطالعات موردنظر را دريافت نمايند. 

   نحوه شكايت از تخلفات طرح وام 10 ميليونى كاال

امروز ٢٤ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٣ صفر ١٤٣٧ و ١٥  نوامبر ٢٠١٥

تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از 
سوي مجلس خبرگان (١٣٥٨ش).

مسدود كردن دارايي  هاي ايران در خارج از كشور 
توسط دولت اياالت متحده آمريكا (١٣٥٨ ش).

حسين  «سيدمحمد  شهير  فيلسوف  رحلت 
طباطبايي» صاحب تفسير «الميزان» (١٣٦٠ ش).

دهوك  منطقه  در   ٣ فتح  نامنظم  عمليات  آغاز 
توسط سپاه پاسداران (١٣٦٥ش).

آيت  ا...  الهي،  حكيم  و  بزرگوار  فقيه  رحلت 
«ميرزاحسين هبة اللهي مراغي» (١٣٧٦ ش).

روز كتاب و كتابخواني.
والدت حضرت امام «محمد باقر(ع)» (٥٧ ق).

و  فيلسوف  سينا»  ابوعلي  الرئيس  «شيخ  تولد 
دانشمند شهير ايراني در بخارا (٣٧٠ ق).

حاكم  به  معروف  عبدا...»  بن  درگذشت «محمد 
نيشابوري محدث و فقيه مسلمان (٤٠٥ ق).

منجم  و  ستاره شناس  ِكْپِلر»  «يوهان  درگذشت 
بلند آوازه آلماني (١٦٣١م) 

تقويم مناسبت هاى  روز

بانكها براى كاهش نرخ سود بين بانكى 
از آذرماه حساب مشترك باز مى كنند

تشكيل  از  خصوصى  هاى  بانك  كانون  رئيس 
از  بانك هاى دولتى و خصوصى  حساب مشترك 
آذرماه امسال خبر داد و گفت: اين حساب با هدف 
كاهش نرخ سود بين بانكى از طريق بهره گيرى از 
 منابع مازاد بانك ها در بانك ملى افتتاح مى شود. 
هر  افزود:  ايرنا،  با  گفتگو  در  پرويزيان  كوروش 
با دخالت بانك مركزى  بانكى  چند نرخ سود بين 
كاهش يافته و به 24 درصد رسيده است اما بانكها 
تفاهم كردند كه منابع مازاد خود را با همين نرخ 
اين  افتتاح  از  به يكديگر قرض دهند. وى، هدف 
براى  مركزى  بانك  تصميم  به  كمك  را  حساب 
با  گفت:  و  دانست  بانكى  بين  سود  نرخ  كاهش 
افتتاح اين حساب، عالوه بر مدنظر قراردادن بازار 
غيرمتشكل پولى، مى توان برخى از اتفاقات مانند 
از  برخى  در  سپرده  برابر  چند  تسهيالت  پرداخت 

موسسه ها را نظارت كرد تا مشكلى ايجاد نشود. 

18 ميليون ايرانى بد مسكن
 و حاشيه نشين هستند

عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى در گفتگو با 
معادل  نفر  ميليون  در حال حاضر 18  الف، گفت: 
يك سوم جمعيت ايران در وضعيت بدمسكنى قرار 
دارند كه از اين تعداد 11 ميليون نفر اين جمعيت 
در حاشيه شهرها و 7 ميليون نفر در ميان شهرها و 

در شرايط بدى زندگى مى كنند.

تغيير سهميه سوخت پايه 
ناوگان عمومى از اول آذر

معاون برنامه ريزى سازمان راهدارى با بيان اينكه 
سهميه سوخت پايه ناوگان عمومى از ساعت صفر 
پس  اين  از  گفت:  مى  كند،  تغيير  آذرماه  يكم  روز 
پيمايش،  اساس  بر  سوخت  اختصاص  سيستم  در 
سهميه هاى عملكردى نيز در چهار پيمانه، هر ماه 
آدم نژاد  شهرام  فارس،  گزارش  به  مى شود.  واريز 
دو  قالب  در  ماهانه  اين،  از  پيش  تا  كرد:  اظهار   ،
پيمانه سهميه عملكردى به كارت سوخت ناوگان 
ابتداى  از  اما  مى شد،  واريز  گازوئيل سوز  عمومى 
اگر  و  واريز خواهد شد  پيمانه  ماهانه چهار  آذرماه 
كمترى  سهميه  خود  سوخت  كارت  در  رانندگان 

ديدند نگران نباشند.

كارت «سهميا» ديگر موضوعيت ندارد

شركت بهينه سازى مصرف سوخت، گفت: با ارزان 
شدن بنزين فوب خليج فارس كارت انرژى موسوم 
گزارش  به  ندارد.  موضوعيت  ديگر  «سهميا»  به 
اين  اساس  بر  كرد:  اظهار  سيفى  نصرت ا...  فارس، 
گزارش كارت سهميا در جهت تبديل يارانه سوخت 
به كارت پرداخت قبوض و هزينه هاى انرژى موسوم 

به سهميا دنبال مى شد.

  آغاز به كار «كمپين
 واكسيناسيون سرخك»

رئيس اداره بيمارى هاى قابل پيشگيرى با واكسن 
بهداشت  وزارت  واگير  بيمارى هاى  مديريت  مركز 
از آغاز به كار «كمپين واكسيناسيون سرخك» در 
جنوب شرق كشور به صورت رايگان از روز گذشته 
به مدت دو هفته خبر داد. به گزارش فارس، سيد 
با تاكيد بر اين كه حذف بيمارى  محسن زهرايى 
سرخك از كشور از اولويت هاى وزارت بهداشت، 
بر  كرد:  عنوان  است،  پزشكى  آموزش  و  درمان 
اساس اطالعاتى كه از طريق پايش و رصد بيمارى 
سرخك در كشورهاى همسايه به دست آمده است 
متوجه افزايش آمار ابتال برخى از افراد به سرخك به 
ويژه در استان هاى جنوب شرق كشور شديم.وى 
با بيان  اين كه دانشگاه هاى علوم پزشكى خراسان 
جنوبى، بيرجند در تمام استان سيستان و بلوچستان، 
دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان و جيرفت در تمام 
استان، دانشگاه علوم پزشكى بم در چند شهرستان 
در  سرخك  واكسيناسيون  كمپين  اجرايى  عمليات 
در  گفت:  دارند،  عهده  بر  را  كشور  شرق  جنوب 
مجموع كودكان 9 ماهه تا 15 ساله 40 شهرستان 
شامل 2 ميليون كودك تحت پوشش واكسيناسيون 

سرخك قرار مى گيرند.

***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق

برگزارى 24 و27 آبان ماه ساعت: 16 الى 17/30 
با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد

09152672237-05632235499

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

 جمهوري اسالمي ايران

 آوريوزارت علوم ،تحقيقات و فن

 
 

سسه آموزش عاليمو  

 هرمــــزان 
 اولين دانشگاه غيرانتفاعي استان

 تحت نظر مستقيم وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

 كارداني و كارشناسي در مقاطع تحصيلي 94-95جهت نيمسال دوم  آبان ماه17از  بدون آزمون   پذيرش دانشجو

 دررشته هاي:            

 

     شهريه پايين        وزارت علوم صدور دانشنامه تحصيلي توسط   

     40تخفيف شهريه تا %        صندوق  رفاه و صندوق موسسه  اعطاي وام دانشجوي 

       بهزيستي و...، شرايط ويژه براي دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، كميته امداد 

 
 sanjesh.orgطريق سايت سازمان سنجش به آدرس از   :ثبت نام

 056-32425151-32425252-تلفن           تمناي باران ميدان -بلوار سجادآدرس:
www.bir-hormozan.ac.ir 

 كارشناسي ارشد  كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته كارداني پيوسته

 آزمون سراسري آزمون سراسري ماه آبان 17از  ماه آبان 19از
 برق صنعتي -الكتروتكنيك 
  نرم افزار –كامپيوتر 
 بازرگاني -حسابداري 
  تاسيسات حرارت مركزي و

 تهويه مطبوع
 نقشه كشي-معماري 
 گرافيك 
 كارهاي عمومي ساختمان 

 حسابداري 
 معماري 
  قدرت –برق 
  نرم افزار –كامپيوتر 
 اجرايي عمران-عمران 

 مهندسي عمران 
  نرم افزار  –مهندسي كامپيوتر 
 معماري مهندسي 
 مهندسي صنايع 
 

اطالعات بيشتر و دريافت  كسب جهت
به سامانه 1اطالعيه ها و اخبار با ارسال عدد

30005612002061 

عمران سازه 
 عمران راه 
 سراسري) (با آزمون 

 
 

اطالعات بيشتر و دريافت  كسب جهت
به 1اطالعيه ها و اخبار با ارسال عدد

 30005612002061سامانه 

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

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

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

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

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

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

m
lak
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m

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

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

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



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شماصادرات خراسان جنوبى، 98 ميليون دالر ارز وارد كشور كرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 24 آبان 1394 * شماره 3369
 زرشك بيشتر طعنه اى بود به همه آنهايى كه براى فرآورى 3

اين محصول هنوز هيچ كارى نكرده اند. خداقوت
 935 ... 870
سالم بر آواى گرامى. دوماه شده اشتراك آب گرفتم خانه 
آماده شده متأسفانه اداره آب مى گويند پيمانكار 
نداريم آيا اين جواب مردم در مركز استان است؟ لطفًا 

به گوش مسئوالن برسانيد تا پيگيرى فرمايند.
915...028
سالم آوا جان. در بحث انتخاب فرماندار؛ آنچه مغفول 
آقايان مهم نيست تجربه، تعهد  مانده است و براى 
و تخصص است مركز استان محل تالقى و اجتماع 
همه استان است بنابراين بايد مالحظات سياسى 
كه  كرد  منسوب  را  فردى  و  گذاشت  كنار  را 

محور توسعه باشد نه سدى براى آن. 
936 ... 532

از آقاى روحانى بپرسيد وام براى اشتغال و كار 
بهتره يا فروش ماشين؟سياست هاى غلط دولت 
اعضاى  و  ها  نماينده  شده،  همه  ورشكستگى  باعث 

دولت با درآمد ميليونى كه فشارى روشون نيست!
915...381
خيابان سمت غربى بيمارستان تأمين اجتماعى 
شاخ  شديد  تصادف  بايد  حتماً  ادارى  سايت 
تا  بده  ومجروح  وچندتاكشته  بده  رخ  شاخ  به 

مسئوالن به فكر آسفالت كردن آن باشند!
930...247

تسنيم- معاون امور بازرگانى، توسعه و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى با بيان اينكه در 7 ماه امسال صادرات استان از نظر 
وزنى 33 درصد رشد داشته، گفت: در اين مدت صادرات خراسان جنوبى بيش از 98 ميليون دالر ارزآورى داشته است. ماهگلى اظهار كرد: در اين 
مدت خروجى خراسان جنوبى شامل صادرات و ماده 16 است كه شامل 400 ميليون و 846 هزار و 287 دالر بود كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نزديك به 6 درصد افزايش داشته است و اين در حالى بود كه دو بازارچه مرزى از ابتداى سال تعطيل و هيچ فعاليتى نداشته است.

* حسين زاده- استان خراسان جنوبى كلكسيون حوادث و 
بالياى طبيعى از جمله خشكسالى، زلزله ، سيل و ... است 
 و لذا همه مسئوالن اعم از كشورى و استانى بايد توجه 

ويژه اى به اين استان داشته باشند.

استان خراسان جنوبى 
در زيرساخت ها ضعف دارد

با  و  مطلب  اين  بيان  با  استان  اسالمى  شوراى  رئيس 
اشاره به ضعف خراسان جنوبى در زيرساخت ها، گفت: 
معضل بيكارى در استان خراسان جنوبى بيداد مى كند 
و آمارهاى ارائه شده در اين رابطه با واقعيت ها تطابق 
ندارد و بيمارى باعث باال رفتن سن ازدواج و افزايش آمار 
اجتماعى و ساير  بايد مسئوالن فرهنگى  و  طالق شده 

مسئولين در اين زمينه چاره انديشى كنند. 
محمدرضا قرايى به بحران كم آبى در استان نيز اشاره 
كرد و افزود: قطعًا چنانچه مشكل بى آبى در روستاها و 
شهرهاى كوچكتر وجود نداشته باشد زمينه براى مهاجرت 
نخواهد  فراهم  بزرگ  شهرهاى  به  نقاط  اين  ساكنين 
شود مى  رفع  حاضر  حال  مشكالت  از  بسيارى  و   شد 
و  تأمين  براى  اى  وسيله  هر  به  بايد  مسئوالن  لذا  و 
مورد  آب  صورت  هر  در  نمايند.  اقدام  آب  ماندگارى 
از نقطه اى تأمين و منتقل شود و اين  بايد  نياز استان 

جانمايى بايد در اسرع وقت صورت گيرد.

عدم تخصيص پول به استان از محل 
صندوق توسعه ملى سؤال برانگيز است

به  بايد  عشاير  و  دامداران  كشاورزان،  قرايى  گفته  به 
بايد  استان  در  تسهيالت  و  شوند  ديده  ويژه  صورت 
شرايط خاصى داشته باشد و اينگونه نباشد كه تسهيالت 
 توليد در استان ما با همان كارمزدها و شرايط استان هاى

پيگير  بايد  مسئوالن  اينكه  گردد. ضمن  اعطا  برخوردار 
 استمهال براى بازپرداخت تسهيالت به ويژه در بخش هاى

كشاورزى و توليد به منظور رفاه حال توليد كنندگان و 
سرمايه گذاران باشند.

از محل صندوق  را  استان  به  پول  تخصيص  عدم  وى 

امسال و تخصيص منابع  اول  توسعه ملى طى 6 ماهه 
از اين محل به برخى استان هاى برخوردار و قابل تأمل 
استان  مسئولين  كرد:  اظهار  و  دانست  برانگيز  سؤال  و 
استان  زيرا  كنند  پيگيرى  را  اين موضوع  با جديت  بايد 
ما مستحق دريافت كمك از صندوق توسعه ملى است 
تا بتواند از محل اين كمك ها تا حدودى جبران عقب 

ماندگى و كمبود كند.

مصوبات سفر رئيس جمهور 
بايد با جديت پيگيرى شود

تأمين  تأثير  به  اشاره  با  استان  اسالمى  شوراى  رئيس 
زيرساخت ها از جمله راه و احداث باندهاى دوم، راه آهن، 
گاز، اعطاى تسهيالت ويژه و ... در جذب سرمايه گذاران 
گذرهاى  و  مرز  ظرفيت  از  اينها  از  بيشتر  بايد  گفت: 
گردشگرى  و  كوير  ظرفيت  كنيم.  استفاده  مرز  رسمى 
ما نيز مغفول مانده است البته ميراث فرهنگى كارهاى 
خوبى را شروع كرده اما بايد مسئوالن كشورى هم به 

تقويت اين ظرفيت ها كمك كنند.
توجه  هم  استان  غنى  معادن  به  بايد  اينها  بر   عالوه 
ويژه اى شود تا ذخاير معدنى ما به صورت خام به فروش 
به  استان  سنگ  معادن  ارزشمند  ذخاير  بايد  چرا  نرسد. 
خارج از استان فروخته شود و پس از فرآورى مجدداً به 

استان بازگردد؟

به گفته وى از پتانسيل قابل توجه محصوالت استراتژيك 
 ... و  پسته  عناب،  زعفران،  زرشك،  جمله  از   استان 

مى توان براى اشتغالزايى بيشتر استفاده كرد. 
و  استان  بهتر  معرفى  در  محصوالت  اين  اينكه  ضمن 
جذب سرمايه گذاران در ايجاد صنايع تبديلى و فرآورى 

نيز بسيار مؤثر است.
با تأكيد بر اهميت پيگيرى مصوبات سفر رئيس  قرايى 

سفر  در  كرد:  اظهار  استان،  به  دولت  هيئت  و  جمهور 
رئيس جمهور مقرر شد كه اتفاقات خوبى در استان رخ 
دهد كه براى تحقق اين وعده ها به پيگيرى هاى جدى 
خوب  هاى  پيگيرى  محترم  استاندار  اگرچه  است.  نياز 
جدى  بايد  ها  پيگيرى  اين  اما  دارند  تقديرى  قابل  و 
لمس  را  سفر  نتايج  مردم  تا  باشند  تر  جانبه  همه  و  تر 
 80 تا   70 باالى  هاى  پروژه  به  حاضر  حال  در  كنند. 
اما  يافته  تخصيص  اعتباراتى  فيزيكى  پيشرفت  درصد 
اين براى  بايد فكرى  و  پروژه ها بالتكليف است   ساير 

پروژه ها هم برداشته شود.

ادارات بدهى 150 ميليارد تومانى 
خود به شهردارى ها را جدى نمى گيرند

و  ادارات   از   ها   شهردارى  سنگين  مطالبات  به   وى 
دستگاه هاى اجرايى اشاره كرد و افزود: شهردارى هاى 

 استان حدود 150 ميليارد تومان از ادارات و دستگاه هاى
از  بسيارى  كه  است  حالى  در  اين  و  طلبكارند  اجرايى 
شهردارى ها در پرداخت حق و حقوق پرسنل و كارگرانشان 
مانده اند. در اين بين مشكل شهردارى هاى شهرهاى 
توانند  نمى  آنها  و  شهرهاست  ساير  از  بيش  كوچك 
 خدمتى به مردم ارائه دهند. متأسفانه ادارات و دستگاه ها 
گيرند.  نمى  جدى  چندان  را  خود  هاى  بدهى  اين   هم 

حال آنگه درآمد شهردارى ها به مردم تعلق دارد و بايد 
در راستاى خدمت به مرم هزينه شود.

اختيارات مديران استانى 
و شهرستانى بايد افزايش يابد

وى با تأكيد بر ضرورت توجه به پروژه هاى نيمه تمام 
ها  پروژه  اين  بايد  اينكه  حداقل  كرد:  اظهار  استان   در 
اولويت بندى شوند و مشخص شود كه به تكميل كدام 
با سرعت  بايد  نياز بيشترى است و  پروژه ها در استان 

بيشترى اجرايى شوند. 
وى همچنين بر لزوم افزايش اختيارات مديران استانى و 
شهرستانى در راستاى تسريع در انجام امور تأكيد كرده 
و گفت: براى جذب سرمايه گذاران بايد زيرساخت هاى 
مورد نياز سرمايه گذارى فراهم شود و دولت نيز كمك 
منظور  به  بخش خصوصى  گذاران  سرمايه  به  بيشترى 

رغبت و ماندگارى آنها داشته باشد تا در نتيجه بتوان در 
برداشت.  بيكارى گام  اشتغالزايى و رفع معضل  راستاى 
عالوه بر اين بايد نسبت به توانمندسازى ساكنان روستاها 
و شهرهاى كوچك اقدام كرد تا بتوان آنها را به ماندن 
در محل سكونتشان تشويق كرد. قرايى از مشكل كمبود 
پزشكان متخصص به عنوان يك مشكل ديگر در سطح 
استان نام برد و با مطرح كردن درخواست شبانه روزى 
نمودن درمانگاه ها در مراكز بخش ها خاطرنشان كرد: 
برخى  بازنشستگان  و  كاركنان  مطالبات  پرداخت  بعضًا 
كه  شود  مى  مشاهده  و  افتد  مى  تعويق  به  ها  دستگاه 
برخى افراد فوت كرده اند اما حق و حقوق و مطالباتشان 

را دريافت ننموده اند.

خواستار توزيع عادالنه اعتبارات 
كشورى در بين استان ها و اعتبارات 
استانى در بين شهرستان ها هستيم

وى در ادامه خواستار توزيع عادالنه اعتبارات كشورى در 
 بين استان ها و نيز اعتبارات استانى در بين شهرستان ها

براى  توسعه  هاى  شاخص  در  بايد  كرد:  تصريح  و  شد 
توسعه،  بحث  در  بايد  كى  تا  كنيم.  بازنگرى  استان 
اعتبارات  توزيع  در  باشيم؟  كشور  استان  امين  سى 
شود  توجه  ها  شهرستان  تمامى  به  بايد  نيز  استانى 
لحاظ  به  كه  تأسيس  تازه  هاى  شهرستان  به  ويژه  به 
بسيار  ها  شهرستان  ساير  از  توسعه  هاى  زيرساخت 
اينكه  بيان  با  استان  ترند. رئيس شوراى اسالمى  عقب 
را  ساكنين  روستاها،  در  نياز  مورد  امكانات  وجود  عدم 
بزرگ  شهرهاى  در  نشينى  حاشيه  و  مهاجرت  به   وادار 
مى كند، گفت: معاونت توسعه روستايى رياست جمهورى 
ماندگار  براى  پيشنهادى  هاى  طرح  اجراى  راستاى  در 
شدن روستائيان مبالغى را تزريق كرده است كه ضمن 
روستاهاى  در  جمعيت  ماندگارى  به  اميدواريم  قدردانى 
خواندن  اهميت  با  ضمن  قرايى  كند.  كمك  استان 
 مباحث فرهنگى و اجتماعى اظهاركرد: بايد درباره برخى 
آسيب هاى اجتماعى از جمله طالق تدابيرى انديشيده 
شود و با توجه به ظرفيت شوراهاى اسالمى در مباحث و 

مسايل مختلف از نظر اعضاى شوراها استفاده شود.

جوابيه اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/8/19 درباره «وضعيت مالياتى شركت توليدى 
بابمان» با استحضار مى رساند: در اجراى مقررات قانون 
ماليات هاى مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده تمامى 
موديان مالياتى نسبت به فعاليت هاى اقتصادى انجام 
شده مكلف به نگهدارى دفاتر، اسناد و مدارك درآمدى و 
ثبت فعاليت ها و رويدادهاى مالى در دفاتر مربوطه بوده 
و حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالى مى بايست نسبت به 
تسليم اظهارنامه مالياتى به اداره امور مالياتى مربوطه اقدام 
و حسب درخواست مأمورين مالياتى ذيصالح، مكلف به 
ارائه دفاتر، اسناد و مدارك درآمدى و هزينه اى مربوط 
به عملكرد مورد رسيدگى مى باشند. لذا با بررسى هاى 
به عمل آمده از زمان فعاليت شخص حقوقى ذكر شده 
(شركت توليدى بابمان) در منبع ماليات هاى مستقيم 
از سال 88 و همچنين منبع ماليات بر ارزش افزوده و 
از سال 89 در هيچيك از سال هاى فعاليت، اسناد و 
مدارك و دفاتر قانونى مربوط به فعاليت خود را به منظور 
رسيدگى و تعيين درآمد مشمول ماليات ارائه ننموده تا 
ماليات واقعى با اتكا به مدارك مثبته تعيين شود. لذا 
قانونى  انجام تكاليف  به دليل عدم  تمامى عملكردها 
الرأس تشخيص شده  از طريق على  مودى  از طرف 
است. در نهايت تعطيلى يك واحد توليدى به دليل عدم 
دستيابى به بازار مناسب براى فروش و همچنين ركود 
اقتصادى، ارتباطى به ماليات قانونى ندارد. ليكن اين اداره 
كل با عنايت به شرايط اقتصادى كشور مخصوصاً استان 
خراسان جنوبى، آمادگى الزم در جهت ارائه تسهيالت و 
تخفيفات قانونى به منظور كمك به فعاليت هاى توليدى 

و مولد و همچنين رشد اشتغالزايى را دارد.

ضرورت استفاده از نظرات شوراها در مباحث مختلف 

سؤال رئيس شوراى اسالمى استان از چرايى
عدم تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملى

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

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

آيا مى دانيد كه: در نمايشگاه كتاب امسال غرفه اطالع رسانى پاسخگوى سواالت بازديدكنندگان در خصوص 

انتشاراتى هاى حاضر در نمايشگاه و كتب موجود خواهد بود.

 آيا مى دانيد كه: براى جلوگيرى از اتالف وقت شما امكان جستجوى انتشاراتى هاى كشورى حاضر در نمايشگاه 

و كتب موجود از طريق سايت .ir�www.ic (در خانه ، محل كار و ...) از زماع شروع نمايشگاه فراهم 

گرديده است.

آيا مى دانيد كه: براى جلوگيرى از اتالف وقت شما امكان جستجوى انتشاراتى هاى استانى حاضر در 

نمايشگاه و كتب موجود از طريق سايت www.khj.farhang.gov.ir (در خانه ، محل كار و ...) از زماع شروع 

نمايشگاه فراهم گرديده است.

آيا مى دانيد كه: در نمايشگاه امسال كتاب هايى با موضوعات علمى، پزشكى، حقوقى، دانشگاهى، زبان ، 

عمومى، كمك درسى و ... ارائه خواهد گرديد.

آيا مى دانيد كه: در نمايشگاه كتاب مى توانيد كتب مورد نيازتان را با 30 درصد تخفيف خريدارى نماييد.

آيا مى دانيد كه: در دهمين نمايشگاه كتاب 10 برنامه متنوع ويژه كودكان با همكارى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

آيا مى دانيد هاى دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
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اين کتاب نوشته علي حسين زاده  نويسنده اي از خراسان جنوبي 
 به مقوله خانواده و به خصوص خانواده ايراني اسالمي مي پردازد. در اين کتاب با توجه به آمارهاي معتبر
 و تحقيق هاي انجام شده و مقاالت و کتب معتبر، به مشکالت اساسي خانواده ايراني پرداخته شده است.

کتاب همسران سازگار،راهکارهاي سازگاري 

4

مناسبت ها 

غالمرضا رخشاني رزمنده  بيرجندي مسئول هيئت رزمندگان  
و ٤٠ درصد  اسارات  است.  وي  ٧ سال  متولد سال ٤٣ 
جانبازي را در کارنامه اش دارد.  با شروع جنگ تحميلي در 
سن ١٩ سالگي  راهي مناطق عملياتي شد. اين جانباز آزاده 
در سال ١٣٦٢  در روستاي البيضه عراق  به اسارت نيروهاي 
بعثي در آمد و  واز اين جا بود که دوران پر رنج وتوامان  

شيرين اسارتش آغاز شد.
پس از حدود ٧ سال اسارت با کوله باري از تجربه و کشيدن 

درد و محنت فراوان به ايران بازگشت
اين جانباز آزاده مهمان روزنامه بود و پاي صحبت 

هايشان مي نشينيم:
در سال ٥٩ با وجودي که محصل بودم به خاطر دفاع از کيان 
اسالمي و با ايمان قاطع به حق عليه باطل به جبهه  رفتم.  
 زمان اسارتم مصادف با زماني بود که در ترخيص به سر

مي بردم و مي توانستم به پشت جبهه برگردم  ولي ترجيح 
دادم در عمليات شرکت کنم و در جبهه مفيد باشم. 

رخشاني افزود: در چهار اردوگاه يعني اردوگاه موسع، رمادي 
شش، رمادي هفت و تکريت ١٧ بوده ام و هر کدام از اين 
اردوگاه ها با وجود يک سري شباهت ها تفاوت هاي خاص 

خود را هم داشتند.

اردوگاه رمادي يکي از مراکز 
مبارزه با نيروهاي عراقي شد

آنجايي که خداوند متعال مدد  از  ادامه داد  بيرجندي  آزاده 
رسان بچه هاي آزاده بود نقشه دشمنان برعکس شده و اين 
اردوگاه تبديل شد به يکي از مراکزي که مبارزه با نيروهاي 
عراقي بيشتر بود. وي به عزم بلند رزمندگان و کمي سن اين 
افراد در اردوگاه اشاره کرد و افزود: اين عزم بلند سبب شد 
که خاطره شيريني از رمادي هفت به جا بگذارند و بهترين 
خاطره شود. وي تلخ ترين خاطره در دوران اسارت را شنيدن  

خبرفوت امام خميني(ره) از راديو عراق  مي داند. 
وي در مورد نحوه اسارتش بيان مي کند : در لشکر ٥ نصر 

تيپ امام صادق (ع)  در سوم اسفند وارد منطقه هور شديم 
و شبانه روستاي البيضه را گرفتيم ٤ روز روستا دست ما بود  
ولي بعد بخاطر حساسيت منطقه و حمله هاي عراقيان و 
شهيد دادن  و خالي شدن دست مان فرمانده تصميم به 

تسليم شدن گرفت.
نکته جالب اسارت تداعي آن  با اسارت حضرت زينب بود 
چون ساعت ها ما را در هواي گرم نگه داشتند و گروهي از 
زنان رقاصه را به جبهه آوردند و شروع به خواندن سرودهاي 
تحريک آميز داشتند که با عکس العمل اسيران ١٤ ساله تا 
٧٠ ساله مجبور به ترک محل شدند و تا رسيدن به اردوگاه 
اصلي منزل به منزل ما را مي چرخاندند تا ما را به عنوان 

اسراي مجوس معرفي کنند. 
 ما را به اردوگاه موصل ٢ بردندکم کم  تعداد اسرا به ١٧٠٠ 
تن رسيدبيشتر نيروهاي بسيج سپاه و روحاني بودند بدترين 
و  آزارها  محدوديتها،  که  بود  اول  ماه  چند  اسارات  دوران 
شکنجه ها و تالمات روحي فضا را سخت کرده بود حتي 

تعدادي از افراد در همان زمان به شهادت رسيدند 

٤٥٠ نفر از اسراي کم سن و سال را قبل 
از آمدن صليب سرخ از اردوگاه جدا کردند

رخشاني با بيان اينکه دو ماه بعد از اسارت اوليه در حالي 
که هنوز صليب سرخ با ما مالقات نکرده بود و هيچکس از 
سرنوشت ما خبر نداشت تعداد ٤٥٠ نفر از اسراي کم سن و 
سال را به منظور بهره گيري از اردوگاه جدا نمودند  مي افزايد:  
من هم به همراه اين اسرا به ا ردوگاه رمادي ٢ منتقل شديم. 
اردوگاهي که بناي تاسيس آن هچمه هاي تبليغاتي بود اما 
در نهايت با وجودان که اکثر آنان جوان بودند به سد آهنين در 
 مقابل عراقي ها تبديل شد. بطوري که مي توان گفت يکي از
تاثير گذارترين قشر اسرا در نبرد فرهنگي با عراقي ها جوانان 

اردوگاه ٧ رمادي ٢ بودند واين سخني گزاف نيست.
وي يادآور مي شود: آنچه از اسارت و دوران حضور و افتخار 
جانبازي نصيب من گرديده ثمره ٧ سال صبر و تحمل در 

مقابل شديدترين محدوديت هاي است که حتي به زبان 
آوردن آن هم برايم تالم انگيز است اينکه انسان به مدت 
٧ سال از ابتدايي ترين مايحتاج زندگي از قبيل هواي آزاد، 
پوشش مناسب، غذاي کافي وبهداشت محروم باشد و با وجود 
همهه اين سختي ها ظاهري و فيزيکي هر شب که بخواب 
مي رود از فرداي خودبي خبرو اميدي به ادامه بقا نداشته 
باشد. و در محيطي زندگي کند که  براي ابتدايي ترين مسايل 

معنوي از قبيل نماز و دعا و قران هم در محدوديت باشد. 

به ياد ٧ سال اسارت و آسايش اکنون هر لحظه  
خداوندرا شکرمي کنم

وي تصريح مي کند:وقتي در اولين لحظات  اصابت ترکش 
و تيرکه نياز به مراقبت داري حتي براي پانسمان ساده هم 
امکاناتي در دسترس نباشد ومجبور باشي  درد راتحمل کني   
همه اينها توشه اي را برايم فراهم نموده است که ناخواسته 
در طول زندگي کنوني حتي استراحت شبانگاهي ثانيه ثانيه 
اگر  تابستان  در   اکنون  گويد:  مي  باشم.  وي  خدا   شاکر 
رعه اي آب سرد بنوشم به ياد ٧ سال  که از نوشيدن آب 
معمولي هم محروم بودم شاکر نعمت الهي باشم و هر زماني 
که براي استحمام گرم استفاده مي کنم به ياد ٧ سالي بيفتم 

که در سرماي زمستان هم با آب سرد استحمام مي کردم. 
رخشاني يادآور مي شود: هرگاه در ايام محرم  و صفر آزادانه 
در عزاي امام حسين گريه مي کنم و به سر و سينه مي زنم 
به ياد محرم هاي باشم که با وجود فضاي اختناق شديد 
عراقيان و در حالي که مخفيان عزاداري مي کرديم هر محرم 
را با به سر بردن در تک سلولي و کتک هاي عراقي ها 
به پايان رسانديم هرگاه در ماه رمضان با انواع خوراکي ها 
توفيق روزه دار شدن پيدا مي کنم به ياد رمضانهاي مي افتم 
که مجبور بودم که افطار و سحر را گاهي با کمترين جرعه 
آب و کمترين آذوقه غذايي به سر ببرم اما در عين همه اين 
محدوديت ها آنچه توشه حال و آينده من شده جو معنوي و 

فضاي محبت آميز و اتحاد برادران اسيري بود که هيچگاه 
و نياورديم.  فرود  تسليم  سر  ها  محدوديت  اين  مقابل   در 
ذره اي از ارزشهاي اعتقادي خويش عدول نکردند و اگر چه 
توفيق همراهي با خيل شهيدان را نداشتم و هميشه  و به آنها 
غبطه مي خورم اما اميدوارم با استعانت از خداوند و فراگيري 
تجربيات اسارت و انتقال آن به نسل کنوني الاقل در ادامه ي 

راه شهيدان توفيق داشته باشند. 

بزرگترين مشکل جانبازان قوانيني است 
که در پيچ و خم اداري راکد مانده است

اسرا  و  بزرگترين مشکل جانبازان  اينکه  بيان  با  آزاده  اين 
عدم اجراي قوانيني است که در مجلس شوراي اسالمي به 
تصويب رسيده اما در پيچ و خم اداري و ساليق شخصي 
برخي مسئوالن راکد مانده است ادامه مي دهد: مشکل بعدي 

جانبازان تالمات ناشي از دوران جنگ مي باشد. 
در  و  باشد  مي  بيشتر  داروهاي  نيازمند  شيميايي  جانبازان 
بعضي موارد حمايت مالي از آنها برداشته شده و منجر به عدم 

بهبودي کامل يا درگير شدن مسايل مادي بوده اند.
از  بسياري  اينکه  به  توجه  با  شود  مي  يادآور   رخشاني 
افسردگي ها آالم و دردها و مشکالت کنوني آزادگان و جانبازان 
بخاطر ضايعات ناشي از دوران جنگ مي باشد همه مسئوالن 
براي  اين مشکالت  بدانند که در رفع  را مکلف  بايد خود 
کساني که روزگاري عزيزترين نعمت يعني حيات و سالمتي 
خويش را براي اين مرزو بوم به خطر  انداخته اند چاره گشا 
باشند. وي با بيان اينکه از مشکالت عمده جانبازان و آزادگان 
فقط مسايل فردي نيست ادامه مي دهد:  چه بسا که بسياري 
از آنجه ما در دوران اسارت تجربه کرديم آنچه هميشه آزار 
دهنده است بي رنگ شدن ارزشهايي است که همه رزمندگان 
 براي آن هستي خود را تقديم انقالب کردند. و زماني تسکين

 مي يابيم که ببينيم  ثمره اي از آنچه جان خود را به خاطر  آن  به خطر 
انداخته ايم باقي مانده باشد.

براى اين روزهاى آسايش و امنيت 
ثانيه ثانيه اش خدا را شكر مى كنم

نكات آموزشى

آموزش نكاتى به كودكان
 در مورد شبكه هاى اجتماعى

 
امروزه عضويت در شبكه هاى اجتماعى در كودكان 
نيز فراگير شده است. ما به شما راههايى را پيشنهاد 
مى كنيم تا بتوانيد از فرزندانتان در فضاى مجازى 
كامپيوتر  روى  بايست  مى  والدين  كنيد.  محافظت 

فرزندانشان در منزل نظارتى دقيق داشته باشند.
والدينى كه مى خواهند  به  را  زير  نكات  ما رعايت 
فرزندانشان هنگام ورود به اينترنت امنيت داشته باشند 

توصيه مى كنيم.
فاش  و  اطالعات  گذارى  اشتراك  بين  1.تفاوت   
كردن اطالعات را به كودكان بياموزيم. مثًال وقتى در 
 اينترنت صحبت از به اشتراك گذارى عكس، عقايد،
هرگز  بياموزيم  كودكان  به  است   .... و  ها  تجربه 
شماره  آدرس،  تماس،  شماره  شخصى،  اطالعات 

حساب بانكى، پس ورد و .... را به اشتراك نگذارند. 
ها  با غريبه  آموزش دهيم هرگز  به كودكانمان   .2
در محيط مجازى صحبت نكنند حتى اگر در حين 
صحبت كردن بتوانند آنها را ببينند: گفتگو با فرد غريبة 
آنالين، خطرناك و مضر است ، رابطه اى ممكن است 
بين آنها به وجود آيد و آن فرد غريبه اين رابطه را تا 
زمانى كه فرزند شما به او اعتماد پيدا كند، ادامه ، و اين 

موضوع مى تواند موجب سوء استفاده از او گردد.
به  دسترسى  تا  دهيم  آموزش  فرزندانمان  به   .3  
اطالعات پروفايل خود را براى همه جز افراد نزديك 

مورد اعتماد و امن خود، محدود كنند. 
وب سايت،  خصوصى  حريم  مستمرانه،  تنظيمات 
كنند  انتخاب  تا  دهد  مى  را  اجازه  اين  كاربران  به 

اطالعاتشان را با چه كسانى در ميان گذارند. 
 4. هميشه ارتباط دوستانة خود با فرزندانتان را حفظ 
كنيد تا آنها بدانند شما هميشه آمادة صحبت با آنها 
در رابطه با هر مشكل يا مسأله اى كه براى آنها در 

فضاى مجازى رخ مى دهد، هستيد.
 5. هنگام استفادة آنها از اينترنت، با آنها همراه شويد 
و براى خود در وب سايت هايى كه فرزندتان در آن 

عضويت دارد، صفحه اى بسازيد و عضو شويد.
با  بهتر  بتوانيد  تا  به شما كمك مى كند  اين كار   
نحوه فعاليت و ارتباطات آن آشنا شويد و همچنين 
 بتوانيد تمام كارها و دوستان فرزندانتان را تحت نظر

قرار دهيد.
پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات 

خراسان جنوبى

٢٤ آبان روز کتاب، کتابخواني و کتابدار

کتاب، محصول تجربه هاي بشري و خالقيت هاي ذهني 
انسان است. سهم کتاب در  و آموخته هاي دراز مدت 
انتقال دانش ها گاهي به مراتب بيشتر و فراتر از ديگر ابزار 
آموزشي است. پديد آوردن آثار علمي و فرهنگ مکتوب 
از توصيه هاي مهم اولياي دين است و به گسترش دانش 
کمک مي کند و به عنوان يک ميراث فرهنگي براي نسل 
هاي آينده ماندگار مي شود. امام صادق عليه السالم به 
مفّضل بن عمر فرمودند: «دانش خود را بنويس و آن را 

در ميان برادرانت منتشر ساز».
درمان بيماري روحي و رواني با کتاب

همان طور که ما گهگاه براي رها شدن از بند بيماري به 
دارويي نيازمند مي شويم و به طبيب مراجعه مي کنيم 
و از داروهاي تجويز شده براي عالج بيماري مان بهره 
مي گيريم، گاهي در درون نيز دچار کسالت و بيماري 
خاّصي مي شويم که نيازمند دارويي مناسب است. در 
چنين مواقعي مراجعه به يک انديشمند يا عالم و استفاده 
از کتاب هايي که او گاه به صورت دارو برايمان تجويز 
مي کند، مي تواند کسالت دروني مان را بهبود بخشد و از 
بيماري درون رهايمان سازد. پس کتاب ها را قدر بدانيم 

و عزيز بشماريم. 
قدم زدن در بوستان کتاب آن گاه لذت بخش است که 
چشم بگشايي و البه الي گل هاي باغ زيباترين ها را 
ميهمان آينه دل کني. خواندن کتاب تنها مرور حروفي در 
پي هم نيست. کتاب خواندن آن گاه ارزشمند و مفيد است 

که انديشه و تفکر به دنبال داشته باشد. 
اين همان عاملي است که به مطالعه ارزش مي بخشد 
و آن را مفيد مي سازد. انديشيدن محک زدن مطالب 
کتاب در ذهن آدمي است و ماندگار کردن مطالب کتاب 
در انديشه و ذهن و اين قطره قطره دانستني هاي ماندگار 
است که جمع مي شود و از روح دريايي پرگوهر و سرشار 

از علم مي سازد.
و اما کتاب در اشعار شعراي بزرگ ما

هفته کتاب و کتاب خواني بهانه خوبي بود تا در ميان 
در  را  گذشته  شاعران  نظرات  و  بگرديم  فارسي  اشعار 
علي  چراکه  بود  جالب  بسيار  نتيجه   . بيابيم  مورد  اين 
رغم انتظار، شعراي برجسته ما در منقبت کتاب آن قدر 
بيشتر مطالعه ما  از  آنها   نسرودند که در مذمت کتاب! 
مي کردند و شايد همين علت ترقي ديدشان بوده به اين 
معنا که بعد از کسب علوم متعارف و جستجو در عالم 
خلق، يافتني هاي عالم امر را زيبا تر ، ناياب تر و ماندگار 
تر ديدند و ازآن پس براي کسب معالمي که در کتاب ها 
يافت نمي شوند ناليدند و در ميان اين آواهاي غم انگيز  
کتاب را بخاطر نا کارآمد بودنش براي رساندن آنان به علم 

الهي سرزنش کردند
از قول حافظ :جز صراحي و کتابم نبود يار و نديم

تا حريفان دغا را به جهان کم بينم
سعدي گفته:کتاب از دست دادن سست رايي است    

که اغلب خوي مردم بي وفاييست

مناسبت ها

پاي صحبت جانباز آزاده غالمرضا رخشاني

 نسرين کاري
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ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام
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فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

با 15% تخفيف

سجادشهر، حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
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فروشگاه  سيسمونى عصر جديد

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

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 چادر دار و پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538
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من فقط داشتم عملكردم را مى سنجيدم

به  را  نوشابه  وارد مغازه اى شد، جعبه  پسر كوچكى 
سمت تلفن هل داد. بر روى جعبه رفت تا دستش به 
دكمه هاى تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره 
مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مى 
داد! پسرك پرسيد: خانم، مى توانم خواهش كنم كوتاه 
كردن چمنهاى حياط خانه تان را به من بسپاريد؟ زن 
انجام برايم  را  كار  اين  كه  هست  كسى  داد:   پاسخ 
مى دهد! پسرك گفت: خانم، من اين كار را با نصف 
قيمتى كه او مى دهد انجام خواهم داد!زن در جوابش 
گفت كه از كار اين فرد كامال راضى است.پسرك بيشتر 
اصرار كرد و پيشنهاد داد:  خانم، من پياده رو و جدول 
جلوى خانه را هم برايتان جارو مى كنم! در اين صورت 
شما در يكشنبه زيبا ترين چمن را در كل شهر خواهيد 
داشت! مجددا زن پاسخش منفى بود!پسرك در حالى 
كه لبخندى بر لب داشت، گوشى را گذاشت.مغازه دار 
كه به صحبت هاى او گوش داده بود به سمتش رفت 
و گفت: پسر . . . از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه 
روحيه خاص و خوبى دارى دوست دارم كارى به تو 
بدهم! پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم 
عملكردم را مى سنجيدم. من همان كسى هستم كه 

براى اين خانم كار مى كند . . .

آسمان براى گرفتن ماه تله نمى گذارد 
اين آزادى ماه است 

كه او را پايبند مى كند. 

خدمت به خلق وظيفه نيست 
بلكه لذتى است زيرا سالمتى و

 شادمانى شخص را زياد مى كند. 

ممکن است در زمان پيشنهاد يک موقعيت شغلي جديد 
بسيار خوشحال و هيجان زده شده و احساس آرامش 
جستجوي  از  بعد  آرامش  احساس  اين  چند  هر  کنيد. 
بخش  لذت  بسيار  جديد،  شغل  يافتن  براي  طوالني 
نکنيد که ممکن است مشکل ساز  اما فراموش  است، 
هم باشد. هرگزاجازه ندهيد که هيجان شما باعث شود 
به سواالت  دادن  پاسخ  و  کلي  شرايط  ارزيابي  قبل  تا 

مهم، به پيشنهاد شغل پاسخ مثبت دهيد.
به طور حتم از کارفرماي جديد سواالتي راجع به نقش 
جديد خود خواهيد پرسيد، اما سعي کنيد تا تمام شرايط 
را هم مورد ارزيابي قرار داده و تعيين کنيد که آيا اين 
از  قبل  نه.  يا  است  مناسب  شما  براي  شغلي  موقعيت 
مکان  در  جديد،  شغلي  موقعيت  به  مثبت  پاسخ  دادن 

آرامي اين سواالت زير را از خو بپرسيد:

آيا از عهده انجام کار برخواهم آمد ؟ آيا 
واقعا دوست دارم اين کار را انجام دهم؟

از عهده  کند که شما  فکر مي  استخدام مطمئنا  مدير 
چنين  هم  شما  خود  آيا  اما  آمد،  خواهيد  بر  کار  انجام 
مورد  را  خود  هاي  مسئوليت  تمام  کنيد.  مي  فکري 
انجام  براي  که  شويد  مطمئن  و  داده  قرار  بررسي 

هيچکدام از آنها مشکلي نخواهيد داشت.

آيا اين موقعيت شغلي
 جالب و چالش برانگيز است؟

ايجاد خستگي و کسالت در  باعث  پذيرفتن شغلي که 
وجود شما شود، اتالف وقت است. شما نه تنها بايد از 
عهده انجام کار برآييد، بلکه بهتر است گاهي انجام آن 

براي شما با سختي ها و دشواري هايي همراه باشد.
 در غير اين صورت، قبل از آنکه تصور کنيد عالقه خود 

را نسبت به کار از دست خواهيد داد.

آيا مدير و همکاران خود را دوست دارم؟

مطمئنا همکاران توانمند، جذاب و باصالحيتي خواهيد 
داشت. اما بايد به اين مسئله توجه داشته باشيد که آيا 
واقعا آنها را دوست داريد. اين موضوعي نيست که بتوان 

به سادگي از کنار آن گذشت.

آيا محيط کاري به گونه اي است که باعث 
افزايش ميزان کارايي من شود؟

آيا محيط کار مکاني است که باعث  به عبارت ديگر، 
منابع  از  آيا  شود؟  شما  شادي  و  تمرکز  ميزان  تقويت 
مورد نياز براي دستيابي به موفقيت برخورداريد؟ ممکن 

شما  اما  باشد،  عالي  بسيار  شغلي  موقعيت  يک  است 
خارج از فضاي کاري از کارايي بيشتري برخوردار باشيد. 

اين يک مشکل جدي است.

آيا موقعيت شغلي کنوني به من اين امکان 
را مي دهد تا به سبک مورد دلخواه 

خود زندگي کنم؟

و  سخت  بسيار  شما  براي  کار  محل  به  تردد  آيا 
نياز  مورد  اندازه  به  توانيد  نمي  آيا  است؟  بر   زمان 

مرخصي بگيريد؟ 
مهم تر از همه اينکه، آيا حقوق آن مناسب است؟ آيا 
شما مي توانيد با حقوق دريافتي از عهده تامين مخارج 
زندگي خود برآييد؟ تمام اين عوامل باعث مي شوند تا 
احساس و طرز فکر شما در مورد يک موقعيت شغلي 

متفاوت باشد.

آيا از لحاظ حرفه اي
 احساس رضايت مي کنم؟

اين نوع ارزيابي براي افراد مختلف متفاوت است، اما به 
براي شرکت  توانيد  آيا مي  اين موضوع فکر کنيد که 
آيا شرکت  افتخارها و موفقيت هايي را کسب کنيد و 

هم در مقابل براي پيشرفت مهارت هاي حرفه اي شما 
سرمايه گذاري خواهد کرد.

آيا به کار در اين شرکت
 افتخار خواهم کرد؟

فرقي نمي کند اين موضوع را از جنبه ارزش هاي خود 
و يا اعتبار و شهرت شرکت مورد ارزيابي قرار دهيد، شما 
بايد به اين موضوع دقت کنيد که از کار با اين شرکت 

چه احساسي خواهيد داشت. 
انجام شرکت  که  کاري  به  نسبت  افتخار   احساس 

مي دهد، عامل بسيار مثبتي است که تاثير بسيار زيادي 
روي عالقه شما نسبت به کار خواهد داشت.

آيا اين کار در راستاي اهداف 
حرفه اي من است؟

است  مدت  کوتاه  شغلي  موقعيت  اين  ديگر  عبارت  به 
را  اين شغل  بايد مطمئن شويد که  بلند مدت؟ شما  يا 
انتخاب خود  قبلي  شغل  گذاشتن  کنار  دليل  به   فقط 

نمي کنيد. آيا اين موقعيت شغلي به شما کمک مي کند 
تا در مسير دستيابي به اهداف حرفه اي خود گام برداريد؟ 

اگر پاسخ منفي است، بايد دقت بيشتري داشته باشيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و نشانه اى [ديگر] براى آنان اينكه ما نياكانشان را در كشتى انباشته سوار كرديم
سوره يس، آيه 41

حديث روز  

چه زشت است براى مؤمن دلبستگى به چيزى كه او را خوار مى كند. 
امام حسن عسكرى (ع)

مناسبت ها

سواالتى كه قبل از پذيرفتن شغل جديد بايد از خود بپرسيد

والدت حضرت امام محمد باقر (ع) به روايتي

سوم صفر به روايتي والدت امام محمد باقر است . 
نام مبارک امام پنجم محمد بود. لقب آن حضرت باقر يا 
باقرالعلوم است، بدين جهت که : درياي دانش را شکافت 
و اسرار علوم را آشکارا ساخت . القاب ديگري مانند شاکر 
و صابر و هادي نيز براي آن حضرت ذکر کرده اند که 
هريک باز گوينده صفتي از صفات آن امام بزرگوار بوده 
است . کنيه امام « ابوجعفر» بود . مادرش فاطمه دختر 
امام حسن مجتبي عليه السالم است. در واقعه جانگداز 
کربال همراه پدر و در کنار جدش حضرت سيد الشهداء 
نزديک  زندگيش  بهار  چهارمين  به  که  بود   کودکي 
مي شد. دوران امامت امام محمد باقر عليه السالم از سال 
عليه  العابدين  زين  امام  درگذشت  سال  که  ٩٥هجري 
السالم است آغاز شد و تا سال ١١٤هـ . ق يعني مدت 
١٩سال و چند ماه ادامه داشته است . در دوره امامت امام 
محمد باقر عليه السالم و فرزندش امام جعفر صادق عليه 
السالم مسائلي مانند انقراض امويان و بر سر کار آمدن 
عباسيان و پيدا شدن مشاجرات سياسي و ظهور سرداران 
و مدعياني مانند ابوسلمه خالل و ابومسلم خراساني و 
ديگران مطرح است ، ترجمه کتابهاي فلسفي و مجادالت 
کالمي در اين دوره پيش مي آيد ، و عده اي از مشايخ 
صوفيه و زاهدان و قلندران وابسته به دستگاه خالفت 
پيدا مي شوند . قاضيها و متکلماني به دلخواه مقامات 
رسمي و صاحب قدرتان پديد مي آيند و فقه و قضاء و 
عقايد و کالم و اخالق را - بر طبق مصالح مراکز قدرت 
خالفت شرح و تفسير مي نمايد ، و تعليمات قرآني - به 
ويژه مسأله امامت و واليت را ، که پس از واقعه عاشورا و 
حماسه کربال ، افکار بسياري از حق طلبان را به حقانيت 
آل علي عليه السالم متوجه کرده بود ، و پرده از چهره 

زشت ستمکاران اموي برداشت.

اين يك دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جويبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا ياد نگشت
روزى كه نيامده ست و روزى كه گذشت

انسان هم مى تواند دايره باشد و هم خط راست. 
انتخاب با خودتان هست:  تا ابد دور خودتان 

بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد.

آنچه به نظر مي رسد بزرگترين مشكل 
زندگي شماست،  ممكن است تبديل 

به بزرگترين موقعيت شما شود.

افقي: ١- گوشت به سيخ كشيده 
شهر   - طاليي  زرد  رنگ   - شده 
و  نقاشي  در    -٢ محل  تاج 
تذهيب به عنوان رنگ آبي به كار 
ميرود  - از توابع استان گيالن - 
ميان   - نمونه  و  الگو    -٣  معلق 
فرد  گرسنگي  موقتا  كه  اي  وعده 
كويري  كند- شهر  مي  برطرف  را 
خشكي    -٤ رضوي  خراسان  در 
- ماه بزرگ وتمام - داداش، كاكا 
٥- ازانجيل ها - ايالتي در هند - 
پول چين ٦-  مزد كار-  چپ چشم 
از  آفريقاي مركزي ٧-  پايتخت   -
لقب هاى سالطين ترك - انباشتن 
-  زائوترسان ٨-  طرف و جهت - 
لقب كشور تبت  - بازداشتن از انجام 
كاري ٩-  فرمان خودرو-  خاك و 
 غبار-  شب مهتابي ١٠-  پيرزن- 
از  گنجشك-  خانواده  از  اي  پرنده 
و  سرمشق   -  ١١ موسيقي  آالت 
پرستار  كمك-   - پاكيزگي  مظهر 
گودرز  پسر   - تركي  مار    -١٢
درشاهنامه - رطوبت ١٣-  وسيع  
جانشين ١٤- محصول   - شريعت 
آتش - رسم كننده - پاك كردن 
 - كردن  توبه  روح   -١٥ غالت 

ظرف آزمايشگاهي مخروطي شكل

و  برزيل  همسايه    -١ عمودي: 
ونزوئال - قبراق - بابا ٢- از گياهان 
دارويى - شيره چغندر قند - رقيب 
خانمها ٣-  زمان مرگ  - آزادگي 
- كشوري در قاره آفريقا ٤ - شامه 
تلويزيوني -  امواج  گيرنده  نواز -  
  ٥ برزيل  شرقي  شمال  در  ايالتي 
-كسي كه خداوند بها و نظر عنايت 
 ٦ چكيده  ماست   - آبراهه   - دارد 
- وجب - زبانه آتش - معيوب ٧ 
- پيوند زناشويي- بوكسور- اشاره 

به دور ٨ – پرنده اي شبيه مرغابي 
 - كند  مي  زندگي  آب  كنار  كه 
شهري در استان مازندران - ليكن 
٩- رطوبت - پيش آمدگي جلوي 
آب  جوشاندن  ظرف   - ساختمان 
١٠- اميدوار - شاعر يوش- بزرگي 
و شكوه ١١ - ورزش آبي - پاچه 
آيينها  كيشها،   -١٢ -خانم  شلوار  
ميرود  مرغ  شده   زده  تهمت   -
١٣ - پايتخت بوتسوانا - لطافت - 
و  واقف   - شايسته  رخصت ١٤-  
مطلع- نوار چسب ١٥ - قطب مثبت 
روسيه -كاخ  تيره   آبي   - باتري 

طراح : نسرين كارى                        
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ىراكلدبهنوراو1

اباباهدژاروما2

راىعىنهانابات3

مبلحرىلاتارى4

غنىىوسهبرجتك5

الاابوانسراا6

نالتىرتساامىن7

مامىنىوكدرز8

اسناتاكرپااوا9

ههتىاتنانهپس10

بتمالمارجامك11

ابورسىااىنشن12

رارماكلكشباها13

اىندلاساواراس14

ناگدرمندتسزاب15

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

تجربه كنيد.    09158668002

يك شركت معتبر
 ساختمانى و تاسيساتى 

در استان هاى خراسان رضوى و جنوبى 
 به مهندس عمران - برق - مكانيك

 با حداقل 7 سال سابقه كارى نيازمند مى باشد. 

متقاضيان مى توانند رزومه كارى خود را به 

  birjand.shahre.man@gmail.com  آدرس ايميل

ارسال  و يا به شماره 05632235015 

فاكس نمايند.

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

 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 

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

الستيك فرازى

شركت پخش مواد غذايى 
براى كادر ادارى و فروش خود از 
افراد با سابقه دعوت به همكارى 
مى نمايد و به افرادى كه از ابتدا 
مى خواهند كار بازاريابى را تجربه 
نمايند، آموزش الزم را تدريس 

مى نمايد. 
حسابدار  يك نفر / مرد يا زن
بازارياب 10 نفر / مرد يا زن

     32322802
    09155619386

09150069386

واگذارى يا معاوضه كافى نت و 
دارالترجمه با كليه امكانات 

و سابقه فعاليت    32235759

فروش فورى واحد بنياد مسكن 
شوكت آباد ، 30 ميليون مقطوع

 10 ميليون وام  09151603194

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى شود. 

09361855710

فست فود فعال با موقعيت عالى و 
فروش باال به علت مهاجرت واگذار 

مى گردد.  09356214184

 كارواش با تمام تجهيزات در بهترين 
موقعيت امامت به علت تغيير شغل به 
فروش مى رسد.   09109313400

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

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

فروش فورى / باالترين قيمت پيشنهادى
دهكده اى كامال اختصاصى در دامنه كوه 
 باقران فاصله تا شهر حدود 12 كيلومتر

2 هكتار زمين به همراه قنات با آبدهى خوب  
چشم انداز بسيار عالى و آينده دار

 10%  زير قيمت كارشناسى 
09379428082

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

فـروش گـل زعفـران
0901 125 1205

شركت مدنى اورانوس به يك نفر 
 مسلط به مكالمه زبان انگليسى 
و روابط عمومى باال نيازمند است.

32224787
32226186

شركت  نما نور گستر خراسان جنوبى
به يك نفر منشى و دو نفر نيروى 

برقكار ماهر يا نيمه ماهر نيازمند است.
09363448493

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 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

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى جاروبرقى 

 اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى
 6 ماه ضمانت

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

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا 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
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اخبار ورزشى

پرشين وي: توصيه مي شود هر انسان سالم روزانه ۳۰۰ گرم تخم مرغ بخورد و اين ميزان براي بيماران ديابتي، متابوليک، فشارخون باال و غيره تا ۲۰۰ گرم 
در روز توصيه شده است. محققان از مصرف تخم مرغ به عنوان ساده ترين و ارزان ترين ماده غذايي داراي پروتئين نام مي برند و توصيه 
کارشناسان تغذيه اين است که براي گروه سني زير ۱۸ سال مصرف روزانه يک عدد تخم مرغ ضروري است.

زير 18 ساله ها بايد روزى يك تخم مرغ بخورند!

اين 5 ماده غذايى را بخوريد تا احساس جوانى كنيد

6

گلودرد خود را با اين خوراكى ها 
درمان كنيد 

قدس آنالين: موز حاوي ريزمغذي هايي مانند 

ويتامين هاي C ،B٦ و پتاسيم است. اين ميوه 
به  و  نيست  ترش  زيرا  است  ماليم  گلو  براي 
راحتي بلعيده مي شود. يکي از درمان هاي قديمي 
بيماري هاي  با   براي تسکين گلو درد و مقابله 

ويروسي فصل سرما ترکيب عسل و ليمو است. 
ترکيب دو قاشق آب ليمو با يک قاشق عسل را 
مي توان به تنهايي يا رقيق شده با کمي آب ولرم 
ميل نمود. همچنين براي تسکين درد و تحريکات 
گلو مي توان از راه حل بي نظير چاي زنجبيل يا 
چاي و عسل کمک گرفت. چاي زنجبيل تاثير 

ضد التهابي قوي دارد که در بهبود ناراحتي هاي 
گلو مؤثر است. عسل نيز به عنوان يک خوراکي 
بهبود  بر  که عالوه  شناخته شده  بيوتيک  آنتي 

بيماري به ماليم شدن گلو نير کمک مي کند. 

اين 5 ماده غذايى را بخوريد تا 
احساس جوانى كنيد

 
است  داده  نشان  تحقيقات  نيوز:  سالمت 
به  تواند  مي  غذايي  مواد  برخي  مصرف  که 
انگور:  کند.  کمک  پيري  اثرات  از  جلوگيري 
خطر  کاهش  که  است  «آنتوسيانينها»  حاوي 
ابتال به عوارض قلبي و چاقي مفرط را به همراه 
دارد. مصرف انگور از چشم در برابر دژنراسيون 
ماکوال وابسته به سن جلوگيري مي کند. قارچ: 
يکي از داليل سفيد شدن زودرس مو کاهش 
مس در بدن است. بدن شما براي توليد رنگدانه 
براي پوست و مو نياز به مس دارد و قارچ يکي 
از بهترين منابع حاوي مس است. گريپ فروت: 
در ميان افراد ٦٥ ساله به باال، از هر ٥ سقوط 
به  جدي  هاي  آسيب  به  منجر  سقوط  يک 
استخوان ها مي شود. آب گريپ فروت عالوه 
بهبود  را  ها  استخوان  تراکم  تواند  مي  بر شير 
کند. ُکند  را  استخوان  رفتن  از دست  و  بخشد 

از آنتي اکسيدان ها و اسيدهاي  گردو: سرشار 
توجهي  قابل  به طور  امگا سه است که  چرب 
و  قلبي  هاي  بيماري  به  ابتال  خطر  تواند  مي 
از  غني  اسفناج:  دهد.  کاهش  را  مغزي  سکته 
امگا سه و فوالت است و به کاهش خطر ابتال 

به بيماري هاي قلبي و سکته مغزي به عالوه 
پوکي استخوان کمک مي کند.

4 نشانه كم نوشيدن آب 

اما  ساده  موردي  دهان:  خشکي  شهرخبر: 

مهمي  نشانه  تواند  مي  که  است  اهميت  قابل 
نوشيدن آب  با  باشد.  بدن  اوليه آب  از کاهش 
شکر،  بدون  ديگر  هاي  نوشيدني  يا  خالص 
خشکي دهان را مورد توجه قرار دهيد.خشکي 

موجب  بدن،  به  کافي  آبرساني  عدم  چشم: 
باعث  طورعادي  به  که  اشک  توليد  کاهش 
از  قبل  گردد.  شود،مي  مي  ها  چشم  سالمت 
بيشتري  آب  کنيد  سعي  چشم  خشکي  درمان 
از  هايي  بخش  نامعقول:  گرسنگي  بنوشيد. 
مي  احساس  را  تشنگي  و  گرسنگي  که  مغز 

واکنش  هستند.اما  نزديک  هم  به  کنند،بسيار 
از  شديدتر  گرسنگي  هاي  سيگنال  به  بدن 
واکنش به سيگنال هاي تشنگي است.بنابراين 
کاهش آب بدن اغلب باعث احساس گرسنگي 

مي شود. درد مفاصل:بافت غضروفي کم آب، 
باعث نزديک شدن سطوح استخواني و سايش 
آنها به يکديگر مي شود. با نوشيدن آب کافي و 

منظم، از مفاصل خود مراقبت کنيد. 

تنبل هايى كه مى خواهند وزن
 كم كنند بخوانند! 

را  تان  انرژي  خواهيد  مي  اگر  نيوز:  سالمت 
نگه  رفتن  باشگاه  از  به غير  براي کار ديگري 
داريد، برايتان نکاتي را جمع آوري کرده ايم تا 
کنيد:  کم  وزن  کشيدن  سختي  بدون  بتوانيد 
هيچوقت صبحانه را ناديده نگيريد: تنبل ها به 
هيچ وجه نبايد مهم ترين وعده  روزانه شان را 
استفاده  تري  بشقاب کوچک  بدهند!.  از دست 
بدنتان  به  اينکه  براي  کار،  اين  حقيقتا  کنيد: 
بياموزيد فقط آنچه نياز دارد را بخورد، نه هر چه 
دوست داشت، راه موثري است. بيشتر بخوابيد: 
هر  کنند  مي  توصيه  پزشکان  که  مي دانيد  آيا 
در  اگر  بخوابيد؟  بايد  ۹ ساعت  تا   ۸ بين  شب 
طول روز هم احساس کرديد که انرژي تان ته 
بهترين  بزنيد.خنده  چرتي  مي توانيد  کشيده، 
دارو است:  اگر حدود ۱۵ دقيقه بخنديد، بدنتان 

چيزي حدود ۵۰ کالري خواهد سوزاند.

ايستگاه سالمت

حوادث

نمايندگان شايسته استان براى كسب 
سهميه ملى هنرنمايى مى كنند

بال  رول  اسکيت  ملي  تيم  آمادگي  اردوي  فارس: 
جهاني  قهرماني  مسابقات  به  اعزام  براي  کشورمان 
هندوستان ٢٦ و ٢٩ آبان ماه جاري به ميزباني استان 
اردوي  اين  برگزار مي شود.در  بويراحمد  و  کهگيلويه 
تدارکاتي که بيش از ٤٠ اسکيت باز دعوت شده توسط 
و  ظرفيت  تمام  ورزشکاران  دارند،  حضور  فدراسيون 
توانمندي خود را براي کسب سهميه در معرض ديد 
مربيان قرار مي دهند.فاطمه اديبي فر از خراسان جنوبي، 
بهاره  ابوترابي،  شقايق  ترابي،  مليکا  پورمند،  مريم 
ملک خوان، بهاره و مهرنوش نکوگل، الهه مرتضايي، 
ايزدي، نجمه عبدا... پور، مهناز آشتياني، ملياني  آرزو 
شربتي، زينب خان جان خاني، مهديه مؤمني، مهديه 
مجيدي، فائزه گلي، سعيده انصاري، سعيده تجلي نژاد 
تدارکاتي  اردوي  اين  در  بانوان آسکيت باز کشورمان 
مسيح  جنوبي،  خراسان  از  اديبي فر  هستند.حسين 
اميد  احسان حبيب آبادي، ميالد گودرزي،  امين خواه، 
داوري، نويد لک، علي مرادي، محمدرضا طالکش، 
حاجي  رضا  آخوندي زاده،  محمد  پناه،  حميد  مجيد 
بهزاد  ياري،  صفي  سينا  استادي،  ايمان  عابديني، 
عبدا... پور،  علي  کميسيونچي،  امين  محمد  قاسمي، 
عسگري،  محمد  نوروزي،  محمد  زکاري،  عليرضا 
محمودزاده،  ابوالفضل  جعفري،  شيخ  محمدرضا 
ارسالن نصوحي، جواد حميدپناه ورزشکاراني هستند 

که در بخش آقايان به اين اردو فرا خوانده شدند.

برگزارى نخستين كارگاه آموزش 
ورزش كبدى در فردوس

فارس: کارگاه آموزش ورزش کبدي براي نخستين بار 
درخشان  شهيد  ورزشي  مجموعه  رزمي  سالن  در 
کبدي  هيئت  شد.رئيس  برگزار  فردوس  شهرستان 
هيئت  حاضر  حال  کرد:در  اظهار  جنوبي  خراسان 
کبدي در شهرستان هاي بيرجند، قاين و درميان فعال 
فعاليت  نيز  است و هيئت کبدي شهرستان فردوس 
به  پزنده  مهدي  و  آغاز  گذشته  ماه  يک  از  را  خود 
معرفي  شهرستان  اين  کبدي  هيئت  رئيس  عنوان 
ورزش  آموزش  کارگاه  کرد:  تصريح  است.وي  شده 
و  دانشگاهي  مراکز  بين  در  نخستين بار  براي  کبدي 
مراکز دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي برگزار و مورد 
توجه دانشجويان نيز قرار گرفته است.احمدي يادآور 
شد: تعداد ٥٠ نفر بصورت رايگان در کارگاه آموزش 
آموزش هاي  و  يافتند  حضور  فردوس  کبدي  ورزش 

الزم در ارتباط با ورزش کبدي ارائه شد.

 برگزارى مسابقات تنيس خاكى استان
مسابقات تنيس خاکي استان خراسان جنوبي در سطح 
تک  صورت  به  نفر   ١٦ حضور  با  گذشته  جمعه  آزاد 
حذفي برگزار شد و در پايان علي ايوبي، حسن خسروي 

و مصطفي شمشيري به ترتيب اول تا سوم شدند.

مزاحمان خيابانى در بيرجند دستگير شدند

رئيس پليس امنيت خراسان جنوبي از اجراي طرح مبارزه با مزاحمان خياباني 
در شهرستان بيرجند خبر داد . سرهنگ موسوي گفت: طرح مبارزه با مزاحمان 
تردد  پر  خيابان هاي  در  مزاحم  عناصر  از وجود  معابر  پاكسازي  و  خياباني 
شهرستان بيرجند برگزار شد.وي گفت : در مدت اجراي اين طرح چهار دستگاه 
خودرو که براي نواميس ايجاد مزاحمت کرده بودند توقيف شد و رانندگان هفت 
دستگاه خودروي مجهز به سيستم و تجهيزات صوتي غير مجاز براي برخورد 
قانوني به پليس راهنمايي و رانندگي معرفي شدند .وي با اشاره به کشف خانه 
فساد و دستگيري اعضاي آن تصريح کرد : پليس با قاطعيت با برهم زنندگان 
نظم و امنيت عمومي برخورد مي کند و حفظ امنيت اجتماعي شهروندان در 
اولويت برنامه هاي پليس امنيت عمومي قرار دارد.سرهنگ موسوي خاطرنشان 

کرد : در اين طرح ٧ نفر از مزاحمان خياباني دستگير شدند.

دستگيرى سارقان خودرو در نهبندان

 فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از دستگيري دو سارق خودرو و کشف خوردوي سرقتي در اين 
شهرستان خبر داد. سرهنگ شاهوردي گفت :مأموران يگان امداد نهبندان هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري به يک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ايست دادند.وي گفت :راننده 
 خودرو بدون توجه به ايست مأموران به سمت نهبندان متواري شد که بالفاصله خودرو تعقيب شد .
سرهنگ شاهوردي ادامه داد : با بررسي هاي انجام شده مشخص شد خودروي متواري شده از 
شهرستان بيرجند سرقت شده و تحت تعقيب پليس است.وي گفت : راننده خودرو با انجام حرکات 
نمايشي و سرعت باال قصد منحرف کردن خودروي مأموران را داشت که چندين بار به وي اخطار شد 
ولي راننده خودرو که قصد توقف نداشت با گلوله پليس الستيک هاي خودرو مورد هدف قرار گرفت 
و خودرو پس از طي مسافتي متوقف شد. وي بيان کرد : با توقف خودرو بالفاصله راننده و سرنشين 
خودرو که قصد فرار داشتند دستگير شدند.شاهوردي تصريح کرد : در بازرسي از خودرو ٦ دستگاه راديو 

ضبط و يک عدد سنگ فرز کشف شد و سارقان خودرو با تشکيل پرونده به دادسرا اعزام شدند .

واژگونى پيكان وانت مرگ سرنشين 
خودرو را رقم زد

 
از واژگوني يک دستگاه   فرمانده پليس راه خراسان جنوبي 
خودروي پيکان وانت و مرگ سرنشين خودرو خبر داد. سرهنگ 
رضايي گفت: با اعالم مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني 
بر واژگوني خودرو در محور اصلي زيرکوه به قاين نيروهاي 
امدادي و کارشناسان پليس راه به محل حادثه اعزام شدند. وي 
گفت : مأموران مشاهده کردند يک دستگاه خودرو پيکان وانت 
با سه نفر سرنشين که از مسير زيرکوه به قاين در حرکت بوده 
به علت نامعلومي واژگون شده است. سرهنگ رضايي تصريح 
متأسفانه  که  شدند  اعزام  درماني  مراکز  به  مصدومان  کرد: 

سرنشين خودرو بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

 توقيف كاميون با بار شتر قاچاق

توقيف يک دستگاه  از  انتظامي شهرستان خوسف  فرمانده 
خبر  شهرستان  اين  در  قاچاق  شتر  نفر  حامل ٢٠  کاميون 
داد. سرهنگ احمدرضا کارگر گفت: مأموران يگان امداد اين 
شهرستان هنگام گشت زني در محور ماژان به خوسف يک 
دستگاه کاميون بنز ده چرخ را مشاهده کردند که با ديدن 
مأموران قصد دور زدن داشت.وي گفت: مأموران کاميون را 
متوقف کردند که در بازرسي از خودرو ٢٠ نفر شتر قاچاق فاقد 
مجوز بهداشتي و قانوني کشف شد .وي تصريح کرد: از ابتداي 
امسال تاکنون در فرماندهي انتظامي شهرستان خوسف ١٠٤ 
نفر شتر به ارزش تقريبي ٤ ميليارد و١٦٠ميليون ريال کشف 

شده است که در رابطه١٠ نفر متهم دستگير شده است .

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

 تلفن :  32450085 

 09155623695 

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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

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
ايزوگام  شفيعى

آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

داربست مهـدى  
نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش 

لوازم  بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     

32319263-09151642377 - وسيله كار

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

قابل توجه صاحبان مشاغل 
فروش واحدهاى تجارى 95 مترى ،حاشيه خيابان غفارى 

 مترى 1,800 - تحويل اسفند 94      همراه:   09363587106

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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طي حكمي از سوي استاندار، همايون نخعي نژاد به عنوان جانشين رئيس ستاد بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احيا و بهسازي و نوسازي 
خراسان جنوبي منصوب شد.  در اين حكم آمده است: «در راستاي اجراي سند ملي راهبردي احيا، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمدي 
شهري استان و درجهت راهبري و مديريت يكپارچه، ايجاد وحدت رويه و مشاركت عمومي مرتبط در سطح استاني، به عنوان جانشين اينجانب در ستاد بازآفريني پايدار 

محدوده ها و محله هاي هدف، برنامه هاي احيا و بهسازي و نوسازي استان تعيين مي شويد؛ توفيقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم».

فرصت هاى سرمايه گذارى استان جانشين ستاد بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي نوسازي استان منصوب شد
در حوزه گردشگرى، در كيش معرفى شد

گروه خبر- فرصت هاى سرمايه گذارى گردشگرى 
تخصصى نمايشگاه  هفتمين  در  جنوبى   خراسان 
 18 از  كه  كشور  گذارى  سرمايه  هاى  فرصت 
بين  هاى  نمايشگاه  مركز  در  آبان   22 لغايت  آبان 
و  گذاران  سرمايه  به  شد،  برگزار  كيش  المللى 
شد.  معرفى  خارجى  و  داخلى  اقتصادى  فعاالن 
اداره  اين  گفت:  استان  فرهنگى  ميراث  مديركل 
فرصت  معرفى  و  ارايه  به  خود  فعال  حضور  با  كل 
استان  هاى سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف 
و  آبدرمانى  هاى  مجتمع  نوردى،  كوير  جمله  از 
ها ظرفيت  درمانى،  خواص  داراى  هاى   آبگرم 
و قابليت هاى روستاهاى هدف گردشگرى و مناطق 
پذيرايى  اقامتى،  استان، واحدهاى  نمونه گردشگرى 
بردارى،  بهره  و درحال  احداث  در دست  تفريحى  و 
معرفى قابليت ها و ظرفيت هاى بالقوه گردشگرى، 
معرفى قابليت ها و ظرفيت هاى صنايع دستى و .... 
پرداخته است. رمضانى افزود: غرفه اين اداره كل در 
از  بود كه همه روزه خيل عظيمى  بهترين ها  زمره 
و  مردم، مسافران جزيره كيش، گردشگران خارجى 

ايرانيان مقيم خارج كشور از آن بازديد كردند.

برگزاري مانور مقابله با بحران با موضوع 
افت فشار و برودت هوا  در فردوس

گروه خبر- مانور قطع گاز و مديريت بحران شركت گاز 
خراسان جنوبي با حضور مديركل بحران استانداري، 
نماينده اداره كل پدافند غيرعامل استانداري و برخي 
از مسئوالن شهرستاني در شهر فردوس برگزار شد. 
را  مانور  اين  اجراي  از  گاز هدف  مديرعامل شركت 
مخاطرات  و  بحران  با  مواجهه  در  كاركنان  ارزيابي 
براي  نيروها  آمادگي  باالبردن سطح  ثانويه،  و  اوليه 
واكنش در شرايط اضطراري و شناسايي نقاط ضعف 
و قوت شركت گاز عنوان كرد. دشتي گفت: در اين 
مانور در پي افت فشار گاز فرضي، گاز 570 مشترك 
و  توليدي  مراكز  ها،   CNG قبيل  از  عمده  و  جزء 
صنعتي، درماني، آموزشي، انتظامي و خدماتي از قبيل 
بيمارستان ، مدارس ، دانشگاه ، نانوايي ها كه ملزم 
شرايط  در  استفاده  و  (مايع)  دوم  سوخت  ذخيره  به 
با  و  راستا  همين  در  شد.  قطع  باشند  مي  بحران 
تشكيل ستاد بحران در شركت گاز استان، نيروهاي 
از واحدهاي امدادي، تعميرات،  پشتيباني و عملياتي 
مخابرات، حمل و نقل، بسيج، HSE، روابط عمومي 
و حراست ستاد شركت گاز استان با تجهيزات كامل 
به شهرستان فردوس اعزام شدند. همچنين نيروهاي 
تعميراتي و امداد از استان هاي خراسان رضوي، يزد، 
كرمان و سيستان و بلوچستان به عنوان استان هاي 
معين به شهرستان فردوس عزيمت كردند كه پس 
به  خود  حضور  اعالم  و  محل  در  نيروها  استقرار  از 
 فرماندهي بحران با توجه به تخصص و مهارت نيروها 
عملياتي  كاري،  گروه  پنج  به  انجام  بندي  تقسيم 

جهت وصل مشتركين گاز اقدام كردند. 

حاميان طرح اكرام ايتام 30 ميليارد 
      ريال به ايتام تحت حمايت اهدا كردند

برناى تنها- معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر 18 هزار 
و 725 حامي از ايتام تحت حمايت اين نهاد، حمايت 
مى كنند. نخعي افزود: اين حاميان در حال حاضر از 
3 هزار و 444 يتيم تحت حمايت اين نهاد سرپرستي 
مى كنند. وي ادامه داد: از كل حاميان طرح اكرام ايتام 
،60 درصد بومى و 40 درصد غير بومى هستند كه طى 
6 ماهه نخست سالجارى حاميان بيش از30 ميليارد و 

904 ميليون ريال به ايتام تحت حمايت اهدا كردند.

چهارمين مركز راهنمايى و مشاوره 
خانواده در سرايان افتتاح مى شود

شبستان- مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
خانواده  مشاوره  و  راهنمايى  مركز  چهارمين  گفت: 
به  سرايان  شهرستان  در  امسال  زمستان  استان 
حال  در  كرد:  اظهار  المعى  رسد.  مى  بردارى  بهره 
حاضر سه مركز راهنمايى و مشاوره خانواده پيوند در 
شهرستان هاى بيرجند، قاين و فردوس فعاليت مى 
كنند.  وى با بيان اينكه مراكز فوق از محل اعتبارات 
وزارت، استان و منابع حاصل از فروش تعرفه هاى 
مراجعان اداره مى شوند، عنوان كرد: بنا به درخواست 
و  سرايان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مديريت 
مصّوبه شوراى انجمن اوليا و مربيان آن مديريت، راه 
اندازى مركز فوق الذكر در شهرستان مورد مطالعه و 
بررسى قرار گرفت كه پس از طى مراحل قانونى در 

زمستان امسال به بهره بردارى مى رسد. 

مهارت جويان فنى وحرفه اى خراسان 
جنوبى توانمند سازى مى شوند

تسنيم- رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور 
گفت: طرح هاى سازمان آموزش فنى و حرفه اى براى 
توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و رفع محروميت 
در  پرند  كورش  مى شود.  تبيين  جنوبى  خراسان  در 
گفتگوى زنده با صداى خراسان جنوبى اظهار كرد: 
نخستين طرحى كه سازمان آموزش فنى و حرفه اى 
را  طرح  اين  كه  است  كرده  آمادگى  اعالم  كشور 
و  توانمندسازى  طرح  كند  اجرا  كشور  در  مى تواند 
مناطق  و  عشاير  روستاييان،  مهارتى  آموزش هاى 
مدل،  اين  افزود:  است. وى  مرزى كشور  و  محروم 
و  فنى  آموزش  سازمان  سال   30 از  بيش  تجربه 
شده  كامل  شناسى  آسيب  كه  است  كشور  حرفه اى 
و اساس و روش آن پيرامون بحث آموزش هاى سيار 
است و در اين مدل هدف اصلى اين است به جاى 
اينكه روستائيان در مراكز ما حضور پيدا كنند ما براى 
ارائه آموزش ها به روستاها برويم. وى همچنين از سفر 
قريب الوقوع خود به استان خبر داد و بيان كرد: در 
اين سفر عالوه بر طرح هاى توسعه اى آموزش فنى 
 و حرفه اى در استان مركز آموزش فنى و حرفه اى

ديهوك افتتاح خواهد شد.

رئيس مجلس ارتحال آيت ا... 
سيد احمد عبادى را تسليت گفت

ايسنا- رئيس مجلس شوراى اسالمى در پيامى ارتحال 
آيت ا... سيد احمد عبادى را تسليت گفت. در پيام على 
الريجانى آمده است «درگذشت عالم ربانى و روحانى 
احمد  سيد  حاج  ا...  آيت  مرحوم  ابوالشهيد  مجاهد، 
عبادى از علماى بزرگ خراسان جنوبى، موجب تأثر 
و تألم گرديد. ايشان از شخصيت هاى برجسته علمى 
و معنوى خراسان جنوبى، بوده كه عمرى را در جهت 
خدمت به اسالم و قرآن و گسترش فرهنگ و معارف 
دينى سپرى كرده و منشأ اثر فراوان دينى و اجتماعى 
است...  بوده  منطقه  متدين  و  خداجوى  مردم  براى 
اينجانب رحلت اين فقيه عاليقدر و معلم اخالق را به 
بيت مكرم، باالخص خاندان گرامى عبادى، حوزه هاى 
نمايندگان  مجمع  و  ارادتمندان  و  شاگردان  علميه، 
محترم خراسان جنوبى تسليت گفته، براى آن مرحوم 
رحمت و رضوان الهى و براى بازماندگان صبر و اجر از 

درگاه خداوند متعال مسئلت مى كنم».

سفر اعضاى انجمن بانوان ديپلماتيك 
وزارت امور خارجه به شهرستان خوسف

ديپلماتيك  بانوان  انجمن  اعضاى  از  تعدادى  فارس- 
وزارت امور خارجه متشكل از همسر معاون وزير امور 
خارجه در منطقه آسيا و اقيانوسيه، سفير سابق جمهورى 
اسالمى ايران در انگلستان، هلند و آلمان، سفير سابق 
ايران در دانمارك، كاردار سابق هلند، سفير سابق ايران 
اماكن  از  نيجريه و سفير سابق سيرالئون  در بحرين، 
تاريخى شهرستان خوسف بازديد و با فرماندار خوسف 
ديدار كردند. فرماندار خوسف در اين ديدار اظهار كرد: 
خوسف زادگاه مشاهيرى چون ابن حسام، شاعر شيعى 
مرحوم  داد:  ادامه  فرجامى  فرد  است.  نهم  قرن  بزرگ 
آيت ا... سيد مهدى عبادى امام جمعه فقيد مشهد مقدس 
و پرفسور شكوهى چهره ماندگار و پدر تعليم و تربيت 
نوين ايران و نخستين وزير آموزش و پرورش جمهورى 
اسالمى ايران از ديگر بزرگان اين ديار بوده اند. وى در 
ادامه به بيان قابيلت هاى اين شهرستان پرداخت. عضو 
انجمن بانوان ديپلماتيك وزارت امور خارجه نيز با اعالم 
اينكه هرگونه كمكى در قالب معرفى صنايع دستى و 
عرصه  در  خوسف  شهرستان  بانوان  توانمندى هاى 
نمايشگاهى در كشور هاى آسيايى و اقيانوسيه بتوانيم 
انجام مى دهيم، تصريح كرد: در نظر داريم با همكارى 
همسران سفيران ديگر كشور ها هنرمندى بانوان ايرانى 

را در عرصه بين المللى به نمايش بگذاريم.

كارخانه آسفالت شهردارى طبس 
به دليل آلودگى پلمپ شد

به  طبس  شهردارى  آسفالت  كارخانه  خبر-  گروه 
رئيس  حاتمى  شد.  پلمپ  هوا  آلودگى  ايجاد  دليل 
اداره حفاظت محيط زيست طبس با اعالم اين خبر 
گفت: طى بررسى هاى كارشناسى نسبت به آلودگى 
از  جلوگيرى  نحوه  قانون  طبق  كارخانه،  توسط  هوا 
قانونى  هاى  اخطاريه  با صدور  اول  گام  در  آلودگى 
واحد مذكور مورد تذكر جدى قرار گرفت لذا كارخانه 
رفع  عدم  و  اخطارها  به  توجه  عدم  دليل  به  مذكور 
گفت:  حاتمى  شد.  پلمپ  قضايى  دستور  با  آلودگى 
و  است  زيست  محيط  هوا  آلودگى  شناسايى  مرجع 
با  مشاوره  و  همفكرى  همراهى،  اداره  اين  سياست 
صنايع و واحدهاى توليدى و خدماتى است و قبل از 
اخذ دستور تعطيلى، بارها با صاحبان اين واحدها به 

منظور رفع آلودگى گفتگو شد.

انتصاب بخشدار درح و شهردار سه قلعه 

استاندار،  سوي  از  جداگانه  احكامي  طي  خبر-  گروه 
حسن جاويدفر به عنوان بخشدار درح از توابع شهرستان 
سربيشه و علي خطيب به عنوان شهردار شهر سه قلعه 

از توابع شهرستان سرايان منصوب شدند. 

نخستين گردهمايى افسران جوان جنگ نرم 
در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود

بيرجند  دانشگاه  دانشجويى  بسيج  مسئول  فارس- 
سپاه  فرمانده  قياسى  سردار  حضور  با  امروز  گفت: 
افسران  گردهمايى  نخستين  استان  (ع)  الرضا  انصار 
برگزار مى شود.   بيرجند  نرم در دانشگاه  جوان جنگ 
رحمانى اظهار كرد: اين مراسم با حضور 250 نفر از 
بسيجيان دانشگاه هاى بيرجند در سالن تاالر واليت 
ساعت 19:30 الى 22 شب در دانشگاه بيرجند برگزار 
مى شود. به گفته وى در اين مراسم از آهنگ خواننده 
نسل جوان ناصر قربانى با موضوع كوله پشتى رونمايى 
مى شود. رحمانى با اشاره به اينكه در اين گردهمايى از 
نقاشى چهار شهيد دانشگاه بيرجند رونمايى مى شود، 
 13 از  مراسم  اين  در  همچنين  كرد:  خاطرنشان 

دانشجويى بسيجى نمونه قدردانى مى شود.

وقوع 39 فقره تصادف درون شهرى 
طى هفته گذشته در استان

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  فارس- 
در  تصادف  فقره   39 گذشته  هفته  در  گفت:  جنوبى 
اظهار  افتاد. رضايى  اتفاق  استان  درون شهرى  معابر 
كرد: در هفته گذشته با رعايت قوانين و مقررات از 
سوى هم استانى ها خوشبختانه شاهد تصادفات فوتى 
نبوده ايم اما متأسفانه تعداد 49 نفر از شهروندان در 
 30 علت  وى  شدند.  مجروح  جرحى  تصادفات  اثر 
 36 جلو،  به  توجه  عدم  را  تصادفات  مجموع  درصد 
درصد رعايت حق تقدم، 9 درصد تغيير مسير ناگهانى، 
پنج درصد عبور از چراغ قرمز و 20 درصد را نيز ساير 
علل دانست. وى تصريح كرد: طى اين مدت چهار 
هزار و 473 فقره انواع تخلف رانندگى توسط مأموران 

راهنمايى و رانندگى استان ثبت شده است.

گروه خبر- رئيس ستاد انتخابات استان در جلسه مشترك 
اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات، اعضاي ستاد انتخابات 
استان و فرمانداران استان با بيان اين مطلب گفت: باتوجه 
به شرايط حساس ايران در منطقه و جهان و نيز نقشي كه 
قرار است ايران در منطقه خاورميانه ايفا نمايد بايد تأثير 
حضور مردم در انتخابات بر تقويت مؤلفه هاي امنيت ملي 

براي آحاد جامعه به خوبي تبيين شود. 
مشخصي  قانوني  هاي  چارچوب  اينكه  بيان  با  حسيني، 
هم در بحث اجرا و هم در بحث نظارت وجود دارد، گفت: 
همانگونه كه رهبر معظم انقالب نيز فرمودند بايد با همدلي 
و محبت و با محوريت قانون به انجام وظايف مشخص 
شده پرداخت تا بتوان ان شاء ا... به هدف مقدسي كه در 
پيش رو داريم دست پيدا كنيم. وي حضور گسترده مردم 
در پاي صندوق هاي رأي را مهمترين اصل در برگزاري 
انتخابات دانست و تصريح كرد: بايد شرايط را براي حضور 
تمامي اقشار جامعه در پاي صندوق هاي رأي تسهيل كرد 

و اين مهمترين وظيفه برگزاركنندگان انتخابات است.

حسينى افزود: تاكنون 8 جلسه ستاد انتخابات استان بنا به 
مقتضيات و شرايط و نيازهاي موجود برگزار و تصميمات 

مورد نياز اخذ شده است. 
وى با بيان اينكه 653 شعبه اخذ رأي براي انتخابات پيش 
رو پيش بيني شده است، يادآورشد: موضوع پوشش خدمات 
ارتباطي به عنوان يك امر مهم در انتخابات پيش رو مورد 

اقدامات  تاكنون  و  گرفته  قرار  امر  اندركاران  دست  توجه 
در  اميدواريم  انجام رسيده كه  به  اين حوزه  در  نيز  خوبي 

انتخابات آتي مشكلي در اين زمينه نداشته باشيم.

برگزاري با شكوه انتخابات موجب 
يأس دشمنان داخلي و خارجي خواهد شد

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات استان نيز تأسي به فرمايشات 
رهبري و نيز پيروي از سيره زندگي فردي و اجتماعي امام 
(ره) را راه برون رفت از تمامي مشكالت دانست و تصريح 
كرد: امام بر چهار اصل در زندگي قائل بوده و به آنها پايبنده 
بودند و ديگران را نيز به رعايت آنها دعوت مي كردند. حجت 
قانونمداري و  االسالم محمدي خدامحوري، دين مداري، 
پايبندي به قانون را از ويژگي هاي زندگي فردي و اجتماعي 
به  نسبت  ايشان همواره  كرد:  تصريح  و  دانست  (ره)  امام 
قانون و رعايت آن تأكيد فراواني داشته و احترام خاصي براي 
قانون در بخش هاي مختلف قائل بودند. وي رعايت قانون 
در انتخابات را بسيار مهم دانست و تصريح كرد: همه بايد با 
تأسي از امام (ره) تنها به رعايت قانون پرداخته و به خاطر 

دنياي ديگران آخرت خود را به چالش نكشانند.
هاي  كميته  مسئوالن  از  يك  هر  جلسه  اين  در 
به  ها  شهرستان  فرمانداران  نيز  و  ستاد  زيرمجموعه 
كاري  مختلف  مباحث  و  ها  ديدگاه  نظرات،  نقطه  ارائه 

در زمينه انتخابات پيش رو پرداختند.

اثرات حضور پرشور مردم در انتخابات بر امنيت ملي، بايد براي مردم تبيين شود

مسجد، اتاق فكر تمامى طرح ها و برنامه هاى فرهنگى باشد
مسئول دبيرخانه كانونهاى مساجد خراسان جنوبى با اشاره 
فعاليت  تمامى  اينكه مساجد در صدر اسالم خاستگاه  به 
هاى اجتماعى بودند، گفت: امروز نيز مساجد بايد به اتاق 
اجتماعى،  فرهنگى،  هاى  برنامه  و  ها  طرح  تمامى  فكر 
گزارش شبستان، حجت  به  تبديل شوند.   ... و  اقتصادى 
كانون  دبيرخانه  خواهران  مشورتى  شوراى  در  كار  سبزه 
هاى مساجد خراسان جنوبى اظهار كرد: ستاد عالى كانون 
با  مقابله  هدف  با  كشور  مساجد  هنرى  فرهنگى  هاى 
وزارت  نظر  زير  را  خود  فعاليت  دشمن  فرهنگى  تهاجم 
فرهنگ و ارشاد آغاز كرد. به گفته وى راه اندازى كانون 
مساجد،  جوار  در  ها  كتابخانه  و  هنرى  فرهنگى  هاى 
تجهيز كتابخانه ها، اجراى طرح بزرگ تالوت نور، ايجاد 
كانون هاى تخصصى و ... از مهمترين وظايف دبيرخانه 

هاى مساجد در استان ها است. 
اخير  هاى  در سال  متأسفانه  اينكه  بيان  با  ادامه  در  وى 
ايرانى در خانواده و  شأن، جايگاه و كرامت زن مسلمان 
منزلت  و  قدر  كه  است  شده  تفسير  اى  گونه  به  اجتماع 
باعث  موضوع  اين  گفت:  است،  كرده  دار  خدشه  را  آن 
با  بخش  يك  گيرى  شكل  گذشته  سال  دو  از  كه  شد 
عنوان «واحد خواهران» در دبيرخانه هاى مساجد استان 

وى  گيرد.  قرار  كشور  مساجد  ستادعالى  كار  دستور  در 
افزود: بازيابى هويت زن مسلمان ايرانى، احياى گفتمان 
مقاومتى،  اقتصاد  تحقق  راستاى  در  خانواده  و  زن  نظام 
شناسايى- ساماندهى و به كارگيرى ظرفيت ها و قابليت 
هاى خواهران در مساجد و زمينه سازى براى حضور مؤثر 
بانوان در برنامه هاى مختلف از وظايف كارشناس بانوان 

در دبيرخانه مساجد استان ها است. حجت االسالم سبزه 
كار اظهار اميدوارى كرد: با برگزارى منظم جلسات شوراى 
مشورتى خواهران دبيرخانه مساجد استان، زمينه تبادل نظر 

عالمانه با هدف احياى جايگاه زن در نظام خانواده و نقش 
آفرينى بانوان در مساجد به خوبى فراهم شود.

لزوم توسعه كاركرد مساجد

خراسان  (ع)  انصارالرضا  سپاه  زنان  جامعه  بسيج  مسئول 
جنوبى نيز با بيان اينكه بايد در كثرت گرايى فرهنگى به 

اجماع برسيم، گفت: ما مشكل در ارائه طرح نداريم چرا كه 
بسيارى از طرح ها هنوز اجرايى نشده اند. زهره روستا با 
تأكيد بر اينكه امروز ما در فرهنگ مكتوب هيچ مشكلى 

نداريم اما اگر بخواهيم فرهنگ مكتوب را به فرهنگ رايج 
تبديل كنيم، نياز به كار است، اظهار كرد: ما مشكل طرح 
نداريم چرا كه بسيارى از طرح ها هنوز اجرايى نشده است 
و مشكل براى عملياتى شدن طرح ها داريم.وى بر لزوم 
توسعه كاركرد مساجد تأكيد كرد و با بيان اينكه مساجد، 
اساتيد  پررنگ  حضور  خواستار  نيست،  عبادت  محل  تنها 
دانشگاهى در مساجد شد. وى همچنين بر گفتمان سازى 
فرمايشات مقام معظم رهبرى و پيوند سازمانى در طرح ها 
و برنامه هاى حوزه بانوان تأكيد كرد و گفت: بايد از حضور 

اساتيد برجسته براى اجراى طرح ها استفاده كنيم.
فاطمه صغرى حجى پور مدير حوزه علميه نرجس بيرجند 
بانوان  امور  كارشناس  كرد  پيشنهاد  جلسه  اين  در  نيز 
سازمان تبليغات استان نيز در اين جلسات اين شورا حضور 
فارغ  از  امروز بسيارى  اينكه  به  اشاره  با  باشد. وى  داشته 
التحصيالن مدارس علميه استان به عنوان مدير گروه هاى 
حلقه هاى صالحين در استان مشغول فعاليت هستند، گفت: 
تأكيد  با  وى  است.  زياد  بسيار  زنان  مسائل  حوزه  در  كار 
بر انجام كارهاى مشاركتى در حوزه بانوان افزود: در حوزه 
بانوان، هرچه كار انجام شود به گونه اى كه اگر در برخى از 

كارها موازى كارى نيز باشد، بازهم الزم است.

ارائه  براى  بانك ها  گفت:  نهبندان  فرماندار 
تسهيالت به سرمايه گذاران بايد همكارى هاى 
براى  سرمايه گذاران  تا  باشند  داشته  را  الزم 
شهرستان  اين  در  ماندگارى  و  طرح  اجراى 
اصغر  فارس،  گزارش  به  باشند.  داشته  رغبت 
و  اقتصادى  امور  كارگروه  نخستين  در  نظافت 
توليدى شهرستان نهبندان اظهار كرد: ظرفيت 
با  بايد  شهرستان  اين  بالقوه  استعدادهاى  و 

حالت  به  مديران  اطالع رسانى  و  برنامه ريزى 
بالفعل درآيد. وى ادامه داد: در طرح هايى كه قرار 
است سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى بر روى 
آنها اقدام كنند بايد از همان ابتدا كار كارشناسى 
سرمايه گذاران  آينده  در  تا  شود  انجام  دقيق  و 
اينكه  بيان  با  وى  نشوند.  روبرو  مشكالت  با 
قانونى  تبصره هاى  و  مواد  از  مديران  از  برخى 
كه به نفع سرمايه گذارى و سرمايه گذاران است، 

آگاهى ندارند، تصريح كرد: مسئوالن بايد ضمن 
آگاهى بيشتر از ظرفيت هاى قانونى از آنها براى 
نهبندان  اقتصادى  توسعه  و  سرمايه گذار  جذب 
استفاده كنند. وى مشاركت مردمى، بنگاه هاى 
اقتصادى، فضاها و بسترها، پيوندها و ارتباطات 
و برنامه و چشم انداز را از اركان اساسى موفقيت 
و  دانست  اين شهرستان  همه جانبه  پيشرفت  و 
براى  بايد  نهبندان  مديران  و  مسئوالن  افزود: 

اين  بر روى  نهبندان  توسعه  و  پيشرفت  تحقق 
ادامه داد: مسئوالن  اركان تمركز كنند. نظافت 
با  شهرستان  اين  آموزشى  مراكز  و  دانشگاه ها 
برنامه ريزى و برنامه سازى بايد فضايى را فراهم 
تا دانشجويان درگير كارهاى پژوهشى و  آورند 
اشتغال شوند كه  توليد و  زمينه هاى  ميدانى در 
تحقق اين مهم در حقيقت سبب توسعه اقتصادى 

اين شهرستان مى شود.

لزوم همكارى بانك ها براى ارائه تسهيالت به سرمايه گذاران

در  جنوبى  خراسان  مردم  نماينده  خبر-  گروه 
 مجلس خبرگان و دادستان كل كشور، در جلسه اى
سيد  ا...  آيت  مرحوم  يادبود  منظور  به  كه 
قم  المؤمنين(ع)  امير  مدرسه  در  عبادى،  احمد 
عبادى  احمد  ا... سيد  آيت  مرحوم  برگزار شد، 
علمى  پيشرفت  براى  مند  دغدغه  انسانى  را 

طالب و منطقه دانست و يادآور شد: ايشان بنا 
بر تكليف علماى قم از قم به شهر خود هجرت 
بودند كه در  اين گونه  از علما  كرد و بسيارى 
به  و  تكليف خود عمل مى كردند  به  زمان  هر 
رئيسى،   ا...  آيت  نبودند.  رفاه  و  آسايش  دنبال 
آيت ا... عبادى را مردى عالم و مجاهد دانست 

فقاهت  و  دانش  و  علم  كرد:  خاطرنشان  و 
انسان  كه  است  سلوك  اين  ولى  خود  جاى 
روحانيت  امروز  افزود:  وى  مى كند.  ممتاز  را 
سياسى  و  معنوى  مرجعيت  باالترين  همچنان 
را در بين مردم دارد و اين در خراسان جنوبى 
بيشتر احساس مى شود و شاهد اين هستيم كه 

كمترين آمار جرم و جنايت در كشور در خراسان 
جنوبى است. وى نقش اصلى در كم بودن جرم 
خانواده  در  اسالمى  تربيت  و  مدارى  دين  را 
نقش  دهنده  نشان  اين  كرد:  اظهار  و  دانست 
روحانيت در استان است كه هم از مردم هستند 

و هم در مردم هستند و هم با مردم هستند.

امروز روحانيت همچنان باالترين مرجعيت معنوى و سياسى را در بين مردم دارد

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى، 
خشكسالى  تبعات  مهار  براى  راه  بهترين 
و  دانست  موجود  آب  منابع  عالمانه  مديريت 
مدتى  بلند  تبعات  و  اثرات  خشكسالى ها  گفت: 
اقتصادى،  و  اجتماعى  متقابل  اثرات  مانند 
جمله  از  و  كشاورزى  و  قحطى  فقر،  مهاجرت، 
كمبود غذا را به همراه دارند. به گزارش ايسنا، 
ولى پور مطلق افزود: كمبود آب كه يك معضل 

اساسى است با رشد تقاضا به علت رشد جمعيت 
از جمله رشد شهرنشينى بر اثر سوء مديريت و 
عوامل انسانى شدت بيشترى گرفته است.وى با 
اشاره به اشتغال 35 درصدى استان، در بخش 
در  آبادي   1680 كرد:  خاطرنشان   ، كشاورزى 
استان بر اثر خشكسالى خالى از سكنه شده است. 
بومى  دانش  قالب  در  كشاورزان  داد:  ادامه  وى 
مقابله  براى  متعددى  سنتى  روش هاى  از  خود 

از آن  پيامدهاى گسترده ناشى  با خشكسالى و 
استفاده مى كنند. وى به برخى از مهمترين اين 
همچون  مواردى  گفت:  و  كرد  اشاره  اقدامات  
ايجاد استخرهاى ذخيره آب، اندود كردن جوى ها 
و نهرها با خاك رس، حذف ريشه هاى سطحى، 
هرس شديد درختان در مواقع خشكسالى، ماله زنى 
و ديسك زدن خاك پس از آبيارى، استفاده از كاه 
و كلش در موقع آبيارى، كاشت عمقى بذر گندم 

و پنبه، كشت محصوالت و ارقام مقاوم به كم 
از طريق روش هاى سنتى،  آبى، پيش بينى هوا 
كشت محصوالت زودرس، استفاده از روش هاى 
محصوالت،  همزمان  كشت  شخم،  كم  زراعى 
است.  بوده  اين روش ها  از جمله  رديفى  كشت 
ولى پور مطلق يكى از راه هاى مقابله با كم آبى 
در بخش كشاورزى را استفاده از روش هاي نوين 

آبياري تحت فشار و كم فشار دانست.

مديريت آب، بهترين راه براى مهار تبعات خشكسالى

معاون عمرانى فرماندار بيرجند از هزينه كرد 16 ميليارد 
داد  خبر  بيرجند  حوزه  سيالب  سامان دهى  براى  تومانى 
بيرجند  شهر  اطراف  حوزه  در  اقدامات  اين  با  گفت:  و 
رونقى  يافت.  افزايش  قابل قبول  به صورت  ايمنى  ضريب 
در گفتگو با مهر اظهار كرد: در حوزه ساماندهى سيالب 
با  مؤثرى  اقدامات  اخير  در چند سال  بيرجند  حوزه شهر 

اصلى  متولى  به عنوان  منطقه اى  آب  شركت  همكارى 
اجراى  و  تصويب  و  تهيه  پيگيرى  وى،  است.  انجام شده 
طرح هاى مربوطه در حوزه هاى منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اقدامات عنوان كرد و گفت:  اين  ازجمله  را  و رودخانه ها 
طرح هاى منابع طبيعى در اين زمينه تهيه و تصويب شده 
اينكه  بابيان  وى  مى شود.  اجرا  اعتبارات  با  متناسب  كه 

سيل  اجراى  شكراب،  رودخانه  مسير  انحراف  تاكنون 
حوزه  سيالب  سامان دهى  طرح  اجراى  حاجى آباد،  بند 
شمس آباد و شهرك صنعتى، سامان دهى رودخانه چهارده 
تكميل  كرد:  بيان  است،  اجراشده  شهر  حوزه  در  بيرجند 
و حوزه شرق  رودخانه چهارده  طرح سامان دهى سيالب 

بيرجند نيز ازجمله طرح هايى است كه بايد اجرا شود.

طرح جامع ساماندهى سيالب بيرجند احيا مى شود

وى با اشاره به اينكه در داخل شهر بيرجند نيز شهردارى 
جامع  طرح  تهيه  براى  مشاورى  سال  چهار  حدود 
عنوان  گرفت،  كار  به  بيرجند  شهر  سيالب  سامان دهى 
كرد: مطالعات فاز نخست اين طرح انجام شد اما متأسفانه 

در  داد:  ادامه  رونقى  نشد.  اجرايى  فاز  وارد  و  پيگيرى 
احيا  مجدد  به صورت  اين طرح  كارگروه سيل شهرستان 
آب  شركت  همكارى  با  طرح  مطالعات  ادامه  شد  قرار  و 
منطقه اى و شهردارى پيگيرى شود و در اين طرح عالوه 
بر مباحث رودخانه ها در حاشيه شهر بيرجند مباحث داخل 
ميليارد   160 كرد  هزينه  از  وى  شود.  بررسى  نيز  شهر 
ريالى براى سامان دهى سيالب حوزه بيرجند از سال 88 
تاكنون خبر داد و افزود: امسال نيز حدود 29 ميليارد ريال 
براى اين پروژه در نظر گرفته شده است. وى بيان كرد: با 
مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه اطراف شهر بيرجند 
ضريب اطمينان و ايمنى درصد قابل قبولى باالبرده شد 

كه اثر آن با بارندگى هاى مختلف ديده مى شود.

هزينه كرد 16 ميلياردى براى ايمنى بيرجند در مقابل سيالب

اعتبارى براى باران
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اوالند: اين اعالم جنگ داعش است

اخير  مرگبار  حمالت  پى  در  فرانسه  رئيس جمهور 
اوالند  كرد.  اعالم  عمومى  عزاى  روز  سه  پاريس، 
اتفاق  ادامه گفت: «آنچه در پاريس و حومه آن  در 
افتاد نوعى اعالم جنگ است و كشور بايد در برابر 
اين اعالم جنگ تصميمات مناسب اتخاذ كند. اين 
عليه  داعش  تروريستى  گروه  توسط  كه  جنگيست 
ارزش هايى كه ما از آن ها دفاع كرده و به آنها پايبند 

هستيم، به وقوع پيوسته است. 

داعش : نوبت انتقام از روسيه فرا رسيد

 تروريست هاى داعش فيلمى گرافيكى همراه با متن 
صوتى منتشر كرد و در آن روسيه را مورد تهديد قرار 
داده است. عنوان فيلم عبارت دلهره آورى است كه 
اينگونه آغاز مى شود: زود، خيلى زود خون مانند يك 
اقيانوس همه جا را فرا مى گيرد. اين تهديد مستقيما 

كشور روسيه را خطاب قرار داده است. 

 تا زماني كه حمالت هوايي فرانسه ادامه 
دارد، پاريس روي آرامش نخواهد ديد

تروريستى داعش  الحدث گزارش داد: گروه  شبكه 
با صدور بيانيه اى به طور رسمى مسئوليت حمالت 
گروه  گرفت.  برعهده  را  فرانسه  پايتخت  پاريس 
تروريستى داعش در بيانيه رسمى خود تاكيد كرده 
است تا زماني كه حمالت هوايي ادامه دارد، فرانسه 

روي آرامش نخواهد ديد.

حق درخواست بركنارى اسد را نداريم  
اظهاراتى  در  روز جمعه  روسيه عصر  رئيس جمهور 
اسد»  «بشار  از  كه  ندارد  را  حق  اين  مسكو  گفت: 
بخواهد از قدرت كنار برود. «والديمير پوتين» با بيان 
اين مطلب در ادامه گفت: سوريه يك كشور مستقل 
است و بشار اسد رئيس جمهورى است كه از سوى 
مردم انتخاب شده است. پوتين در حالى اين اظهارات 
را بيان مى كند كه قرار است دور دوم نشست وين 

درباره سوريه برگزار شود.

عربستان : به حرفهاى روحانى شك داريم

رئيس سابق دستگاه جاسوسى عربستان در مصاحبه 
با يك روزنامه چاپ سرزمين هاى اشغالى بر لزوم 
اتحاد آل سعود و صهيونيست ها تاكيد كرد. «تركى 
الفيصل» در مصاحبه با هاآرتض گفت: روابط بين 
عربستان و ايران در دوره اى خوب بوده است، اما 
در اين دوره نيز اين روابط بد شده و اين روند تغيير 
نكرده است. ما به اظهارات روحانى مبنى بر تمايلش 

به بهبود روابط با عربستان شك داريم.

روحانى از خير سفر به اروپا گذشت

رئيس جمهور در تماسى تلفنى با نخست وزير ايتاليا، 
با اشاره به حوادث تروريستى در پاريس و ضرورت 
ابراز  تروريسم،  با  مبارزه  بر  تمركز  و  يكپارچگى 
اميدوارى كرد سفر به رم با توجه به هماهنگى هاى 
وزراى خارجه دو كشور به زمان مناسب  ترى موكول 
گرديد. وى سفر خود به فرانسه و ايتاليا را لغو كرد.

انتخابات نبايد صحنه انتقام جويى و تقويت تضادها باشد

ها،  جويى  انتقام  صحنه  نبايد  انتخابات  گفت:  كشور  وزير 
تقويت تضادها و بيان مشكالتى كه سابقه تاريخى دارند و 
حل آن در انتخابات امكان پذير نيست، باشد. رحمانى فضلى 
با بيان اينكه ساليق و مطالبات مختلف وجود دارد، گفت: 
جمع كردن اين ساليق و اداره كردن جامعه مشكالتى دارد 
و جاى حرف، نارضايتى و سهل انگارى و كوتاهى نيز وجود دارد اما نبايد ما هدف 

اصلى خود، حفظ منافع ملى و قدرت ملى را فراموش كنيم.

امنيت مردم فرانسه را به مستشاران ايرانى بسپاريد

اسماعيل كوثرى با بيان اينكه تركيه و عربستان هدف اصلى 
با  مبارزه  در  ايران  كرد:  تاكيد  بود،  آينده خواهد  در  داعش 
هيچ  تحت  و  دارد  صحنه  در  قاطع  حضور  تروريست ها 
شرايطى اين ميدان را ترك نخواهد كرد؛ لذا به دولت فرانسه 
هم توصيه مى كنيم كه اگر نمى توانند امنيت مردم خود را در 
مقابل تروريست هاى داعش تامين كنند، مى توانند اين مهم را به مستشاران نظامى 

ايران كه اكنون در سوريه و عراق در حال مبارزه با داعش هستند، بسپارند.

«محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه 
«جان  و  من  بين  اينكه  بيان  با  ايران 
فهم  آمريكا  خارجه  امور  وزير  كرى» 
مشتركى درباره قضايا وجود دارد، گفت: 
ولى چنين امرى سياست هاى آمريكا را 
تغيير نخواهد داد و احساس نمى كنم كه 
سفر جان كرى (به تهران) ممكن باشد. 
با  گفت وگو  در  ايران  خارجه  وزير   
به  پاسخ  در  «السفير»،  لبنانى  روزنامه 
سوالى مبنى بر اينكه آيا روابط واشنگتن 
و تهران وارد مرحله جديدى شده است، 
و  ما  بين  امور  كه  نداريم  انتظار  گفت: 
مرحله  اين  به  نزديك  آينده  در  آمريكا 
برسد... ولى «دِر توبه» در اسالم به روى 

همه باز است. 
با  ما  مذاكرات  اينكه  بيان  با  وى   
آمريكايى ها تنها درباره پرونده هسته اى 
به وارد ساختن  تمايل واشنگتن  از  بود، 
پرونده هاى منطقه به مذاكرات هسته اى 
تهران  تمايل  عدم  علت  و  گفت  سخن 
را  منطقه اى  پرونده هاى  كردن  وارد   به 
«بى اعتمادى به آمريكا» و «عدم جديت 
واشنگتن به حل مسائل منطقه به خاطر 
صهيونيستى»  رژيم  از  جانبدارى اش 

توصيف كرد. 
را  آمريكا  با  رابطه  آينده  ظريف،   

مرهون چگونگى اجراى برجام از سوى 
ببينيم  بايد  افزود:  و  خواند  واشنگتن 
اعتمادى  بى  كاهش  امكان  آيا  كه 
وجود  هسته اى  توافق  اجراى  با  آمريكا 

مشاهده  امروز  به  تا  ولى  خير،  يا  دارد 
همه  وجود  با  آمريكايى ها  كه  مى كنيم 
تصرف  تحت  همچنان  تالش هايشان، 

رژيم صهيونيستى هستند. 
را  خاورميانه  قضيه  مهمترين  وى   
«آرمان فلسطين» خواند، و با بيان اينكه 

به  متاسفانه  منطقه  اين  همه مشكالت 
مثابه هديه به رژيم صهيونيستى بوده اند، 
تاكيد كرد: همه تالش هاى تهران متوجه 

داخل منطقه خواهد بود. 
 

وزير امور خارجه ايران افزود: آمريكا در 
پيش  در  اشتباهى  سياست هاى  حقيقت 
گرفته و اين سياست هاى اشتباه، به رشد 
تداوم  و  منطقه  در  تروريسم  و  تندروى 
منجر  صهيونيستى  رژيم  جنايت هاى 
تغيير كنند.  بايستى  اين سياست ها  شد. 

ما احساس مى كنيم كه آمريكايى ها بايد 
نهايت  در  و  دهند  تغيير  را  مواضع خود 
و  مواضع  تغيير  به  مجبور  زود  يا  دير 

سياست هايشان خواهند شد. 
صهيونيستى،  رژيم  اينكه  بيان  با  وى   
نيست،  خاورميانه  قدرت  قوى ترين 
را  كشورمان  خارجى  سياست  اولويت 
تقويت روابط با كشورهاى منطقه خواند 
و تاكيد كرد: چنين امرى به معنى اين 
نيست ما خواستار درگيرى با ديگران از 
تقويت  آماده  ما  آمريكا هستيم....  جمله 
و  هستيم  منطقه  كشورهاى  با  روابط 
است.  باز  نيز  چشم هايمان  و  گوش 

تحوالت منطقه دردآور است. 
 

چه كسى نفت را از 
داعش مى خرد؟ 

 
ظريف با اشاره به نقش برخى كشورهاى 
منطقه در حمايت از تروريسم، سواالتى 
از  را  نفت  كسى  «چه  اينكه  بر  مبنى 
داعش مى خرد؟ و چه كسى پول فروش 
انتقال مى دهد؟ و همچنين چه  را  نفت 
را  الشام  احرار  و  النصره  جبهه  كسى 
نامى  ولى  كرد  مطرح  مى كند؟»  مسلح 

از هيچ كشور به ميان نياورد.

رونمايى از صندوق راى شفاف انتخابات  
اعضاى  با  كشور  وزير  مشترك  نشست  حاشيه  در 
ستاد انتخابات، رحمانى فضلى از صندوق هاى شفاف 
انتخابات رونمايى كرد. صندوق هاى شفاف كه به تاييد 
آتى  انتخابات  در  است  قرار  رسيده،  نگهبان  شوراى 

مجلس و خبرگان رهبرى مورد استفاده قرار گيرد. 

حدادعادل:خبرهاى خوبى خواهيم داشت

غالمعلى حداد عادل رئيس فراكسيون اصولگرايان 
مجلس درباره ديدار خود با دبيركل جبهه پايدارى 
در راستاى وحدت اصولگرايان اظهار كرد: ما هميشه 
ديدارها  اين  مى كنيم؛  ديدار  مجلس  در  يكديگر  با 
نتيجه  به  ان شاءا...  و  است  دائمى  و  نيست  جديد 
درباره  خوبى  خبرهاى  بگذرد  زمان  اگر  و  مى رسد 

وحدت اصولگرايان خواهيم داشت.

پيش بينى ابراهيم يزدى از انتخابات  
انتخابات پيش  اينكه دو  به  اشاره  با  ابراهيم يزدى 
گفت:  دارد،  فراوان  اهميت  مجلس  و  خبرگان  رو 
مردم به هر دليل در انتخابات شركت كرده و از حق 
خودشان استفاده مى كنند . يزدى پيش بينى كرد 
با حضور گسترده مردم كفه ترازوى مجلس دهم به 
نفع اصالح طلبان خواهد بود و اين جناح بيشترين 

كرسى را تصاحب خواهد كرد.

خرازى : روزى كه روحانى كانديدا شد  
پايگاه مردمى اش 3 تا 4 درصد بود

صادق خرازى در مصاحبه اى گفت : آن روزى كه 
 روحانى براى انتخابات كانديدا شد، بدنه اجتماعى اش 
رد صالحيت  مانند  اتفاقاتى  اما  بود  درصد   4 تا   3
به  را  ايشان  هاشمى و حمايت اصالح طلبان رأى 
50 درصد برد. زمانى رئيس جمهور مى تواند قدرت 
داشته باشد كه ميانگين رأى او باالتر باشد. طبيعى 
است كه اگر اين 50 درصد آرا حفظ شده باشد هم 

براى افزايش آن به 70 درصد تالش مى كند.

هاشمى را قبول دارم ؛ او بى بصيرت بود

رفيق دوست در جواب سوالى درباره نسبت هاشمى و فتنه 
گفت: اين جواب را بايد از فرمايشات رهبرى استخراج 
 كرد؛ اگر ايشان هاشمى را همراه با فتنه مى دانستند، 
ايشان را به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
انتخاب نمى كردند. وى افزود: به دليل اينكه رهبرى 
هاشمى را قبول دارند، بنده هم او را قبول دارم هر 

چند او در جريان فتنه 88 بى بصيرت بود.
  

سفر تقوى به  30 استان  براى همگرايى   
رئيس شوراى همگرايى اصولگرايان با اشاره به استمرار 
برگزارى  كرد:  اظهار  اصولگرايان  همگرايى  جلسات 
جلسات همگرايى در 30 استان انجام شده است. سيد 
ميان  در  وفاق  و  همگرايى  زمينه  افزود:  تقوى  رضا 

اصولگرايان استانى بيشتر از تهران است.

ظريف: «دِر توبه» براى آمريكا باز است
 آمريكايى ها با وجود همه تالش هايشان، همچنان تحت تصرف رژيم صهيونيستى هستند

 در گفت وگو با روزنامه لبنانى «السفير» ؛ 

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

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

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند 

با نهايت تاسف درگذشت مادرخانم گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
 تسليت عرض نموده ، براى شما و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل و براى آن مرحومه 

علو درجات را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه تزئينات ساختمان ، فرش ماشينى و موكت بيرجند

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف ، عضو شوراى شهر بيرجند

و عضو هيئت مديره مجمع خيرين سالمت استان

با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر خانم گرامى تان را حضور جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده، از درگاه ايزد منان براى شما و ساير بازماندگان صبر و اجر و براى آن مرحومه رحمت الهى آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

ثبت نام فورى كربــال
هوايى   تعداد محدود  

  اعزام: 94/8/30
 آدرس: ميدان شهدا

شهدا 8 
ساختمان آوا دفتر خدمات زيارتى

 عماد بيرجند
32224113










