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به همت بسيج رسانه استان
 خراسان جنوبى

كارگاه طاليه داران 
معروف ويژه اصحاب 

رسانه برگزار شد 

بانك هاى عامل كمك كنند تا موانع رفع و تسهيالت دريافت شود

همه راهها به بانك ختم مى شود
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تعويق طرح كارت اعتبارى خريد كاال 

لوازم  توليدكنندگان  انجمن  رئيس  ديانى  ايسنا: 
اعتبارى  كارت  طرح  اجراى  زمان  درباره  خانگى 
در  هنوز  و  افتاده  عقب  طرح،  گفت:  كاال  خريد 
بانك مركزى گير كرده است. وى درباره علت اين 
 موضوع و اينكه مشكل كار كجاست، افزود: به ما هم 
نمى گويند و تنها چيزى كه مى گويند اين است فعال 

با بانك ها در حال بررسى طرح هستيم.

پرداخت وام ضرورى قرض الحسنه
 به 250 هزار بازنشسته كشورى

تسنيم : مرحله نخست وام ضرورى قرض الحسنه 
در  نفر  هزار   250 تعداد  به  كشورى  بازنشستگان 
كل  مدير  رشيدى،  مى شود.  پرداخت  جارى  ماه 
كشورى  بازنشستگى  صندوق  اجتماعى  فرهنگى 
دوره  اين  قرض الحسنه  وام هاى  بازپرداخت  مدت 

را 36 ماهه ذكر كرد.

 حساب يارانه ها ضامن بازپرداخت 
تسهيالت خريد كاالى كارگران   

هادى ابوى دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى 
كارگران كشور در گفتگو با ايسنا، پيشنهاد كرد: دولت 
ضمانت اقساط تسهيالت خريد كاالى كارگران را به 
حساب يارانه هاى آنها متصل كند تا در صورت عدم 

بازگشت پول، از محل يارانه ها كسر شود. 

 يكسان سازى دفترچه ها در آينده نزديك 

كبير، مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران در گفتگو 
دفترچه هاى  نزديك  آينده  در  كرد:  اظهار  ايسنا،  با 
بيمه سالمت با بيمه تامين اجتماعى يكسان سازى 
خواهد شد و همچنين طرح يكپارچه سازى پوشش و 

نظام ارائه خدمات بيمه ها را نيز خواهيم داشت.

جناب آقاى مهندس ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

 با كمال مسرت، انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از تعهد، مديريت
و شايستگى شما مى باشد، تبريك و تهنيت عرض نموده 
موفقيت و سربلندى شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

شركت سيمان باقران

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

انتصاب بجا و ارزشمند را كه حاصل تدبير، تجربه و درايت شايسته جناب عالى است ، صميمانه 
تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفيق روزافزون و سالمتى شما را آرزومنديم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى حميد  دهباشى
رئيس محترم اداره امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى

برخود الزم مى دانيم انتصاب جناب عالى را به سمت جديد تبريك عرض نماييم. اميد است در سايه 
تاييدات الهى در اين عرصه خطير و خدمت به خلق و اعتالى ميهن عزيز اسالمى موفق و سربلند باشيد.

رئيس و كاركنان بانك ملى شعبه بازار

مديرعامل و اعضاى محترم هيئت مديره كانون بازنشستگان فرهنگى بيرجند

جناب آقاى حاج محمد معينى
 مداح و ذاكر اهل بيت (عليهم السالم) و مدير توانمند كاروان زيارتى 

از مساعى خالصانه شما عزيزان كه حالوت سفر عتبات عاليات را برايمان مضاعف و شميم عطر دل انگيز 
زيارت ائمه (عليهم السالم) را ارزانى مان نمود، صميمانه سپاسگزارى مى نماييم.

زائران كاروان زيارتى عتبات عاليات بازنشستگان فرهنگى بيرجند

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان فرماندار شهرستان بيرجند كه نشان از لياقت و توانمندى 
شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم، اميد است در پناه حضرت حق موفق و سربلند باشيد.

شركت تعاونى ساماندهى صنوف آالينده خراسان جنوبى

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى 
مدير محترم صنايع كاشى فرزاد
انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان 

صادركننده برتر براى چهارمين سال متوالى كه نشان از توانمندى و مديريت ارزنده 
شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

حاج قاسم اكبرى و پسران - دفتر بازرگانى سعيد

جناب آقاى مهندس فرامرز فالحى 
رئيس محترم هيئت مديره صنايع كاشى فرزاد

انتخاب جناب عالى و صنايع كاشى فرزاد را به عنوان صادركننده برتر و نمونه استان 
صميمانه تبريك عرض مى نمايم، سربلندى و توفيقات بيش از پيش براى شما و خانواده 

كاشى و سراميك فرزاد از خداوند متعال خواهانم.

جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت  فرماندار شهرستان بيرجند 

صميمانه تبريك عرض نموده، بى شك سوابق ، تجارب و درايت ارزشمند شما در خدمات 
گذشته، نويد بخش حركتى نو و تالش مضاعف در خدمت به مردم فهيم ، فرهيخته

 و شهيد پرور شهرستان بيرجند است. همواره موفق و مويد باشيد

مدير سوپر ماهان- برادران پردلى

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مديرمحترم صنايع كاشى فرزاد و رئيس كانون كارآفرينان استان
با كمال مسرت، انتخاب ارزشمند آن مجموعه را به عنوان صادر كننده برتر
 براى چهارمين سال متوالى كه نشان از درايت و شايستگى جناب عالى 

و همكاران پرتالش تان مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم.
فروشگاه كاشى و سراميك ايمان (شعبه سجادشهر) – حسينى

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى  آدرس: نبش سجاد 13

«هوالباقى»
چهل روز اشك از فراق دسته گلى ريختيم كه هر شاخه از 
وجودش، جوانه هاى پاكى، صداقت و خدمت را براى آينده اى 
اميد بخش نويد مى داد. اينك با شما دوستان و آشنايان كه 
دعاى خير و اظهار همدردى تان مرهمى بر قلب پاره پاره مان 

گرديد در مجلس اربعين  

دكتـرحميـدرضا 
عبدالرزاق نژاد 

 امروز سه شنبه 94/9/3 از ساعت 15 الى 16 در محل مسجد 
امام حسين (ع) به يادبود عزايش به سوگ مى نشينيم.

خانواده هاى: عبدالرزاق نژاد ، فلكى ، ابوالحسن نژاد

جناب آقاى دهباشى
مدير محترم اداره امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت مدير اداره امور شعب بانك ملى
 استان خراسان جنوبى تبريك عرض نموده 

و از زحمات جناب آقاى يزدانى تقدير و تشكر مى نماييم 
توفيق روزافزون شما بزرگواران را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

شركت سيمان باقران

شركت پيمانكارى شبكه گاز براى  پروژه حومه بيرجند محور شاخن 

از پرسنل ذيل با سابقه كار دعوت به همكارى مى نمايد:
 سرپرست كارگاه در زمينه خطوط توزيع گاز/ راننده بيل زنجيرى 

 راننده لودر / راننده تراكتور/ راننده بيل  بكهو / آشپز مقيم در پروژه 
 انباردار/ كمپرسى اجاره اى/ نوارپيچ فوالدى

تلفن تماس: مشهد 36014638-051      از ساعت: 9 الى 14 

برادر ارجمند جناب سرهنگ شجاع
فرمانده محترم انتظامى خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد، كارآمدى، لياقت و شايستگى هاى برجسته 
آن برادر گرامى در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمى است، تبريك عرض نموده 

 موفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

با نهايت تاسف درگذشت

 مرحومه فاطمه شريف رضا زاده
«مادر خانم مهندس مرتضى يزدان شناس»

 كه در مشهد مقدس به رحمت ايزدى پيوست و در جوار آقا على بن موسى الرضا (ع) آرميد، را به اطالع 
 مى رساند: جلسه يادبود آن فقيده سعيده امروز سه شنبه 94/9/3 از ساعت 2/30 الى 3/30 بعدازظهر
در محل سالن هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: يزدان شناس ، زارعى

سقف كاذب – ديوار پارتيشن
فروش ، اجرا        09901126386   

خريدار شركت خدماتى شرايط شركت 
دارا بودن پروانه كسب و تاييديه اداره تعاون،  

كار و رفاه اجتماعى   09153623291

ربانى نژاد
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 ايسنا: گرچه بانك مسكن هنوز وام 60 ميليون تومانى خريد از محل اوراق گواهى حق تقدم را در دستور كار خود قرار نداده و اين تسهيالت در شعب 
 آن ارائه نمى شود ولى مصوبه و جزئيات آن حدود 20 روز پيش از سوى بانك مركزى به اين بانك ابالغ شده است. همانطور كه از قبل هم قابل 
پيش بينى بود تسهيالت جديد مسكن تا سقف 60 ميليون تومان به روال وام 35 ميليون تومانى از طريق خريد اوراق در فرابورس انجام خواهد شد. 

ابالغ وام 60 ميليونى مسكن

امروز ٣ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٢ صفر ١٤٣٧ و ٢٤  نوامبر ٢٠١٥

 آغاز انتشار روزنامه «مجلس» در تهران (١٢٨٥ 
ش).

رحلت عالم مجاهد آيت ا... «سيدمهدي روحاني» 
قم  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  مؤسس  عضو 

(١٣٧٩ ش).
آغاز محاصره  تبريز پايتخت اتابكان ازبك توسط 

سپاهيان خوارزمشاه (٦٢٢ ق).
قصيده  و  گو  غزل  ساوجي»  «سلمان  درگذشت 

سراي بزرگ ايراني (٧٧٨ ق).
مرگ «ژرژ ِكْلمانسو» سياست مدار و نخست  وزير 

فرانسه (١٩٢٩م).
هلندي  شهير  فيلسوف  اسپينوزا»  «باروخ  تولد 

(١٦٣٢م).
فاراِدي»  «مايكل  توسط  الكتريسيته  كشف 

دانشمند انگليسي (١٨٣١م).
فرانسوي  معروف  نقاش  لوِتْرك»  «هانري  تولد 

(١٨٦٤م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

تمديد مهلت ثبت نام براى
 ازدواج دانشجويى

 مدير مركز فرهنگى آموزشى نهاد رهبرى در دانشگاه ها 
 با اشاره به درخواست دانشگاهيان از تمديد ثبت نام 
 15 تا  دانشجويى  ازدواج  مراسم  دوره  نوزدهمين 
ايسنا، حسين جوادى،  گزارش  به  داد.  خبر  آذرماه 
گفت: با توجه به درخواست دانشگاهيان كه تاكنون 
امسال  دانشجويى  ازدواج  مراسم  در  اند  نتوانسته 
شركت كنند، اين ثبت نام تا تاريخ 15 آذرماه تمديد 
شد. وى افزود: دانشگاهيان متقاضى مى توانند تا 
www.ezdevaj. سايت  به  مراجعه  با  آذر   15

nahad.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

دوره تحصيلى هنرستان ها 
«3 ساله» مى شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
خبر  آينده  سال  از  هنرستان ها  شدن  ساله   3 از 
در  دبيرستانى  دانش آموزان  حضور  ميزان  و  داد 
گزارش  به  كرد.  عنوان  درصد   40 را  هنرستان ها 
فارس، على زرافشان در پاسخ به اين پرسش كه 
«آيا هنرستان ها از سال آينده 3 ساله مى شوند؟»، 
اظهار كرد: بله، از سال تحصيلى آينده ورودى به 
و  فنى  نظرى،  رشته هاى  و  شاخه ها  در  دهم  پايه 

حرفه اى و كاردانش خواهد بود. 

چند ميليون حساب بانكى 
در كشور وجود دارد؟

مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى از وجود 
بيش از 400 ميليون حساب بانكى خبر داد و گفت: 
به ازاى هر ايرانى حدود 5 حساب بانكى وجود دارد 
كه رايگان بودن افتتاح و نگهدارى حساب بانكى 
محمدبيگى  داوود  است.  آن  تعدد  دليل  كشور  در 
افتتاح حساب  اينكه  بر  تاكيد  با  الف،  با  در گفتگو 
براى  را  هزينه اى  هيچ  داخلى  بانك هاى  در 
مشترى  كه  باشد  قرار  اگر  افزود:  ندارد،  مشتريان 
يقينا  بپردازد  را  پولى  خود  نگهدارى حساب  براى 

مشتريان بى دليل حسابى را باز نخواهد كرد. 

توزيع مرغ بدون كد رهگيرى ممنوع شد

و  عمومى  بهداشت  بر  نظارت  دفتر  مديركل 
ابتداى  از  گفت:  دامپزشكى  سازمان  غذايى  مواد 
تازه  يا  منجمد  مرغ  توزيع  و  جابجايى  آذرماه 
كشور  سراسر  در  كدرهگيرى  بدون  شده  كشتار 
اعالم  عباسى  فارس،  گزارش  به  شد.  ممنوع 
بسته  روى  رقمى   10 رهگيرى  كد  اجراى  كرد: 
مرغ از سال گذشته آغاز و تا پايان آبان ماه، 32 
قرار  رديابى  سامانه  پوشش  تحت  كشور  استان 
افزود: در مراكز عرضه، هيچكس  گرفته اند. وى 
است،  رهگيرى  كد  فاقد  كه  مرغى  ندارد  حق 

تحويل بگيرد و يا عرضه كند.

انتقادات جديد آخوندى عليه مسكن مهر 

وزير راه و شهرسازى با اشاره به اينكه در مسكن مهر، مسكن به عنوان 
انبار مى شد، گفت:  آن  در  انسان  بود كه  كااليى 
عده اى دنبال اين هستند كه طرح هاى خانه برانداز 
و شهر برانداز مانند مسكن مهر را اجرايى كنند.

حاضر  حال  در  افزود:  آخوندى،  مهر،  گزارش  به 
كه  است  پيچيده اى  شرايط  در  مسكن  وضعيت 
را به خطر مى اندازد.  امنيت مالى  ناعادالنه جمعيت در شهرها،  توزيع 
وى با اشاره به اينكه از 55 ميليون نفر جمعيت شهرى، 18 ميليون در 
وضعيت نامطلوب سكونت دارند، گفت: اگر مسكن مهر اجرايى شود، 
پس به طور حتم جمعيت ساكنانى كه در شرايط و كيفيت نامطلوب 

زندگى مى كنند، افزايش مى يابد.

  اعالم آخرين آمار «بيسوادى» در كشور

رئيس سازمان نهضت سوادآموزى آخرين آمار «بيسوادى» در كشور 
را اعالم كرد. به گزارش ايلنا، على باقرزاده گفت: 
در سرشمارى سال 90 سه ميليون و 456 هزار 
سال   49 تا   10 سنى  گروه  در  بيسوادى  اعالم 
حدود  به  عدد  اين  حاضر  حال  در  كه  داشتيم 
يك ميليون و 300 هزار نفر رسيده است. رئيس 
سازمان نهضت سوادآموزى در پاسخ به اين سوال كه آيا بيشترين نرخ 
بيسوادى در نقاط محروم است، گفت: در دو، سه دهه اخير بيشترين 
بيسوادى در نقاط روستايى بود، اما در حال حاضر در مناطق روستايى 
شايد خود افراد به مدرسه نروند، اما ما در اين مناطق مدارسى داريم 

كه با يك، دو و يا سه دانش آموز اداره مى شود.

رونق مسكن به معناى افزايش مداوم قيمت نيست

مشاور وزير راه و شهرسازى در امور مديريت و تامين مالى با بيان اينكه 
مداوم  افزايش  معناى  به  مسكن  بخش  رونق 
قيمت آن نيست، گفت: وزارت راه و شهرسازى به 
دنبال چنين بازارى نبوده بلكه حل مسئله مسكن 
اجتماعى و بافت هاى ناكارآمد را دنبال مى كند. به 
گزارش فارس، حسين عبده تبريزى تمركز اصلى 
وزارت راه و شهرسازى را بر حل مسئله كيفيت مسكن خواند و افزود: 
عالوه بر اين در بخش  تامين مالى نيز حوزه مسكن نتوانسته مسئله خود 
را حل كند و اين ضعف نظام بانكى است. وى ادامه داد: اميدواريم با 
بكارگيرى سياست هاى درست در بخش مسكن در سال 1405 شاهد اين 

نباشيم كه 10 ميليون نفر در مسكن غيركيفى سكونت داشته باشند.

سه استان كرمان، خراسان رضوى و خراسان جنوبي در 
صدر استان هايي هستند كه در تنگناي آبي بلندمدت قرار 
دارند. قائم مقام وزارت نيرو در گفتگو با تابناك اظهار كرد: 
مناطق بحرانى كشور از دو جنبه يعنى ميزان بارندگى ها و 
ظرفيت هاى آبى قابل بررسى است. از لحاظ ميزان نزوالت 
بارندگى، تقريبا مناطق كويرى و حاشيه  جوى و ميزان 
كوير بويژه در سال جارى با تنگناى آبى مواجه هستند. 
هرمزگان،  مثل  مناطق  از  برخى  گفت:  محمودي  ستار 
خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، بخش هايى از سمنان، 
خراسان جنوبى، بخش هايى از استان اصفهان و يزد امسال 
ميزان بارش هاى به مراتب كمتر از سال هاى قبل داشته و 
با تنش هاى آبى مواجه هستند. برخى از استان هاى ديگر 
كه سال هاى گذشته از بارش هاى خوبى برخوردار بودند نيز 

امسال با اين تنگنا مواجه شده اند مانند استان كرمانشاه، 
ايالم كه نسبت به سال هاى قبل كاهش بارش داشته اند. 
او افزود: جنبه ديگر قابل بررسى پتانسيل مناطق از لحاظ 
برخوردارى از منابع آبى است كه در اين زمينه بخش هاى 
عمده مناطقى كه در تنگناهاى آبى بلندمدت قرار دارند 
در همين استان هاى نامبرده وجود دارد اما در صدر اين ها 
استان كرمان، خراسان رضوى و خراسان جنوبى است. 
محمودي تاكيد كرد: منابع آب زيرزمينى در اين استان ها 
به شدت تحليل رفته است. به لحاظ منابع آب سطحى 
استان هايى كه نام بردم در طول سال هاى گذشته نيز با 
نوساناتى با بحران مواجه بوده اند. به گفته او آسيب پذيرى 
مناطق آبى در كل مناطق كشور پخش شده است اما نقطه 
ثقل آن در مناطق كويرى و حاشيه آن است. در بعضى از 

استان ها مى بينيم منابع آبى خود و مناطق همجوار را به 
خدمت گرفته اند. آن چيزى كه مشكل ساز بوده است تراكم 
جمعيتى است كه در اين مناطق ايجاد شده است كه نمونه 
بارز آن را در استان تهران مى توان مشاهده كرد. قائم مقام 
وزارت نيرو توضيح داد: در تهران ميزان نزوالت جوى و 
منابع آبى به نسبت ميانگين كشورى برابر و تقريبا متعادل 
بوده است اما به دليل كثرت جمعيت، برداشت بى رويه از 
آب ها صورت گرفته و منابع آب سطحى زيادى استفاده 
و از حوزه هاى آبى همجوار هم منتقل شده است و باز 
هم همچنان تقاضا براى افزايش مصرف آب وجود دارد. 
اينجاست كه وزارت نيرو در سياست هاى اين دوره خود 
رشد مصرف آب را در سنوات آتى از محل صرفه جويى در 

مصرف ديده است تا شدت تقاضا را كاهش دهد.

خراسان جنوبى يكى از سه استان اصلي درگير با تنش هاي آبي

از  سوخت  جايگاه داران  اتحاديه  رئيس 
روزهاى  در  شده  ايجاد  مشكالت  برخى 
خبر  سوخت  شدن  تك نرخى  ابتدايى 
با  گفتگو  در  محمدرضا  حاج  بيژن  داد. 
ارائه  كيفيت  خصوص  در  اقتصادنيوز، 
شدن  تك نرخى  روزهاى  در  خدمات 
مشكلى  فعلى  شرايط  در  گفت:  بنزين، 

در اين رابطه وجود ندارد اما مسئله اى كه 
زمان سوخت گيرى را افزايش داده و برخى 
مشكالت در اين زمينه ايجاد كرده است،  
جايگاه هاست. در  كارت  از  استفاده  لزوم 

كه  نيست  اصال مشخص  داد:  ادامه  وى 
كارت  از  استفاده  براى  اصرار  اينقدر  چرا 
قبال  دارد.  وجود  سوخت  جايگاه هاى  در 

بوديم  كرده  مطرح  را  مسئله  اين  هم 
كه زمانى كه سوخت آزاد مى شود، اصال 
ندارد،  وجود  كارت  از  استفاده  به  نيازى 
چرا كه مشكالتى را ايجاد مى كند.وى در 
استفاده  براى  شده  ايجاد  مشكالت  بيان 
جايگاه،  هر سكوى  گفت:  آزاد،  بنزين  از 
تنها يك كارت براى بنزين آزاد دارد و در 

اين صورت، خودروهايى كه در يك الين 
خودروى  تا  كنند  صبر  بايد  دارند،  قرار 
اقدام  بعد  و  كند  استفاده  كارت  از  روبرو 
زمان  مسئله  اين  كنند.  سوخت گيرى  به 
بعضا  و  است  برده  باال  را  سوخت گيرى 
سوخت گيرى  پيك  در  كه  مى شود  ديده 

مشكالتى ايجاد مى شود.

اولين مشكالت پس ازتك نرخى شدن سوخت
 چك خودروسازان با تكميل 

مدارك نقد مى شود

چك  وصول  از  مركزى  بانك  مسئول  مقام  يك 
خودروسازان در صورت كامل بودن مدارك مربوط 
به تسهيالت 25 ميليون تومانى خريد خودرو خبر 
داد و گفت: مجدداً اين موضوع را به بانك ها متذكر 
بانك  اعتبارات  مديركل  ميرمحمد صادقى  شديم. 
مركزى  بانك  گفت:  مهر،  با  گفتگو  در  مركزى 
براى تامين مالى 110 هزار دستگاه خودرويى كه 
تقاضا و  راستاى طرح تحريك  با خودروسازان در 
بود،  كرده  تفاهم  تومانى  ميليون   25 وام  اعطاى 

هيچ مشكلى ندارد.

نرخ بارورى كشور افزايش پيدا كرد  
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
كشور  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
 94 سال  در  كشور  در  بارورى  رشد  نرخ  گفت: 
محمد  جهان،  گزارش  به  است.  رسيده   1.9 به 
نرخ  گذشته  سال هاى  در  افزود:  مطلق،  اسماعيل 
بارورى در كشور 1.8 بوده است كه در سال جارى 
امر نشان مى دهد مردم  اين  به 1.9 رسيده است. 
نسبت به سياست هاى كلى جمعيت كه توسط مقام 

معظم رهبرى بيان شده، حساس شده اند.

آگهى نتيجه انتخابات كانون كارگران
بازنشسته تامين اجتماعى استان خراسان جنوبى

به استناد ماده 134 قانون كار و آيين نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 94/4/31 مجمع عمومى و 
صورتجلسه مورخ 94/9/3 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمى، اسامى و سمت هر يك از اعضاى اصلى و 
على البدل هيئت مديره كانون مذكور كه از تاريخ 94/4/31 به مدت دو سال و بازرسان از تاريخ ياد شده به 

مدت يك سال انتخاب شده اند به شرح ذيل مى باشد
رئيس هيئت مديره 1- آقاى محمدحسين براتى  

نايب رئيس هيئت مديره 2- آقاى امين كامل برون   
خزانه دار هيئت مديره  3- آقاى عليرضا خداپرست  

دبير هيئت مديره  4- آقاى ابراهيم كامكار دالكه  
5- آقاى محمد على على پور آبخورگى                   عضو اصلى هيئت مديره

عضو على البدل هيئت مديره 6- آقاى احمد بخشايى   
بازرس اصلى كانون 7- آقاى محمد قالسى   

بازرس على البدل كانون 8- آقاى على اكبر خالقى   
كانون مذكور به شماره 510-5-12 در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان به ثبت رسيده و مطابق 
ماده 21 اساسنامه كانون كليه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت مديره يا دبير به 

اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر كانون معتبر خواهد بود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى

 آگهى مهم انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى
استان خراسان جنوبى

 بدينوسيله به اطالع كليه اعضاى محترم انجمن مى رساند: با توجه به عدم
 دسترسى به آدرس و اطالعات به روز و دقيق اعضاى انجمن براى دعوت

  به منظور برگزارى مجامع عمومى و درنتيجه عدم حد نصاب الزم جهت تشكيل مجامع
 الزم است از تاريخ درج اين آگهى ظرف مدت حداكثر 10 روز به دفتر انجمن واقع در
 بيرجند- خيابان توحيد- ظلع شمالى پارك دكتر گنجى- خيابان رشادت- پالك 7 – طبقه
 دوم مراجعه و نسبت به تكميل فرم اطالعات دقيق شركت اقدام نمايند. بديهى است عدم
 مراجعه پس از مهلت ياد شده به منزله غيرفعال بودن شركت و لغو عضويت از انجمن تلقى

شده و مراتب به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى منعكس خواهد شد

هيئت مديره انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

مناقصه انجام امور خدمات شهرى و فضاى سبز و ادارى /  اجرايى
نوبت اول

 شهردارى طبس گلشن در نظر دارد: به استناد مصوبه مندرج در بند 3 صورتجلسه دويست و سى
   «مورخ 94/5/19 شوراى محترم اسالمى شهر طبس، انجام امور خدمات شهرى «دردو منطقه
 فضاى سبز و امور ادارى/ اجرايى شهر و شهردارى با پيمان حجمى را به شركت هاى داراى صالحيت

 از مراجع صالح واگذار نمايد، لذا كليه اشخاص حقوقى ذيصالح مى توانند از تاريخ آخرين آگهى منتشر شده (دومين آگهى)
  به مدت 10 روز و در ساعت ادارى براى دريافت اطالعات الزم و اخذ اسناد مربوطه به دبيرخانه شهردارى مراجعه نمايند

شرح مختصرى از شرايط
الف) ارائه اسناد مناقصه و قبول پاكت هاى پيشنهادى (الف و ب و ج) در دبيرخانه شهردارى خواهد بود

 ب) پيشنهاد دهنده بايستى حداقل معادل 5% جمع قيمت پايه مناقصه براى  2 سال را به صورت وجه نقد به حساب شماره
446559931 سپرده شهردارى نزد بانك تجارت واريز و اصل يك نسخه از فيش را در پاكت الف قرار دهد

 ج) برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه در فرجه قانونى تعيينى، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتيب
مقرر در آيين نامه مالى شهردارى ها ضبط خواهد شد

د) شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود
 ه) هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود  و) آغاز پيمان يكى از تاريخ هاى 94/10/1  يا 95/3/1 به تشخيص

شهردارى خواهد بود كه در زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه قطعى خواهد شد
ز) نوع و ميزان كار و ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده و مدت انجام كار 2 سال مى باشد

 براى كسب اطالعات بيشتر با شماره (0563825006) امور مالى شهردارى تماس حاصل نموده و يا به آدرس استان خراسان
جنوبى – طبس گلشن- بلوار امام خمينى (ره)- شهردارى طبس گلشن- امور مالى مراجعه نماييد

پيام بخشى طوسى- شهردار طبس گلشن

آگهى تغييرات شركت باربد بناى شرق "سهامى خاص" به شماره ثبت 3021 و شناسه ملى 10862041030
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/7/4 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- آقاى امير صادقى با شماره ملى 0859358798 به عنوان رئيس هيئت مديره و آقاى احمد على صادقى با شماره ملى
 5639820454 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاى آرش بنى اسدى با شماره ملى 0653156286 به عنوان عضو اصلى هيئت مديره
 براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى امير صادقى با شماره ملى 0859358798 به عنوان مدير عامل شركت براى مدت دو سال
 انتخاب گرديدند و كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى امير صادقى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر
 خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك

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

 آگهى تغييرات شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند به شماره ثبت 974 و شناسه ملى
10360027119 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/4/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- آقاى عليرضا منصورى به شماره ملى 3673455893 به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى محمدرضا على زاده به شماره
 ملى 0652369121 به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، آقاى محمدرضا ارزنى به شماره ملى 0652681905 به سمت منشى هيئت
 مديره و آقايان محمد حسين ساالرى بيرجندى به شماره ملى 0652480985 و رضا حسن زاده به شماره ملى 5239876738 به سمت
 اعضاى هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى رضا حسن زاده به شماره ملى 5239876738 به سمت مديرعامل
 شركت براى مدت 3 سال انتخاب گرديد. كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى از قبيل چك، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضاى
  آقاى رضا حسن زاده (مدير عامل) و عليرضا منصورى (رئيس هيئت مديره) و در غياب آقاى عليرضا منصورى با امضاى آقاى محمدرضا
 على زاده (نايب رئيس هيئت مديره) و مهر تعاونى معتبر است و كليه اسناد و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى رضا حسن زاده (مديرعامل)
 و مهر تعاونى معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى

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

اصالحيه آگهى مجمع عمومى تعاونى اعتبار فرهنگيان سجاد بيرجند

  به اطالع اعضاى محترم مى رساند: بنا بر پيشنهاد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى
 نظر به اينكه اساسنامه شركت براى تاييد بانك مركزى امور ادارى خود را مى گذراند
  جلسه اول مجمع عمومى كه قرار بود در تاريخ 94/9/5 ساعت 3 بعدازظهر
 در محل هيئت حسينى برگزار گردد، لغو شد و جلسه بعدى مجددا به اطالع اعضاى

محترم خواهد رسيد
هيئت مديره تعاونى اعتبار فرهنگيان سجاد بيرجند

شركت بازيافت مبتكران محيط آراى بيرجند
خريد و فروش انواع ضايعات آهنى و رنگى 

(مس، برنج، آلومينيوم) الك و پالستيك 
 كاغذ ، كارتن و روزنامه

وسايل مستعمل كارخانجات ، كارگاه ها  
اداره ها ، منازل و ادوات كشاورزى

تلفن دفتر: 32401004 – 32401144
09152160500 -09158670172

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

09159658659

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شماراهپيمايى دانش آموزان طبسى در حمايت از كودكان يمن
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 3 آذر 1394 * شماره 3377
به مديريت و مجموعه كاشى فرزاد به لحاظ 3

افتخار آفرينى براى استان در صادرات و ايجاد 
اشتغال دست مريزاد و خداقوت مى گوييم.

935...994
با توجه به نقش ارزنده صادرات به افغانستان 
مرز  در  ها  زيرساخت  تأمين  به  اولويت  چرا 
كسى  چه  شود  نمى  داده  افغانستان  مشترك 
زمانى  كند  مى  بندى  الويت  را  استان  هاى  بودجه 
كه زيرساخت هاى صادرات فراهم شود چقدر اشتغال 
نيلوفر،  كاشى  هاى  كارخانه  نمونه  شود  مى  ايجاد 

فرزاد و صنايع كوير تاير و مرغدارى ها.
935...712
توجه  امور خيريه در خصوص  و  اوقاف  اداره كل  از 
شيخ  بزرگداشت  الخصوص  على  استان  مشاهير  به 
محمد هادوى و همچنين حوزه هنرى كه در چاپ 
كتب مشاهير از جمله آيت ا... تهامى و عارفى همت 

گمارده اند واقعًا تشكر مى كنيم.
901...911

توقف  كه  داشته  اعالم  رانندگى  و  راهنمايى  اخيراً 
ممنوع  فرودگاه  بلوار  در  سنگين  خودروهاى 
شده چرا در مورد توقف تانكرها در خيابان جمهورى 
اقدام نمى كنند حتمًا  اسالمى روبروى شركت نفت 

بايد حادثه اى اتفاق بيفتد؟
935...994
بالل  بودند  فرموده  كه  آقايى  اون  خدمت  با سالم. 
فروش سر فلكه غفارى باعث آلودگى ميشه خواستم 
بگم چرا ميخواى يكى رو از نون خورى بندازى؟ اون 
مگر كارخونه است كه اونقدر دود كنه! چرا ما 

بايد اينقدر تنگ نظر باشيم! 
915…982
سيمان  كارخانه  اندازى  راه  جهت  مسئوالن  باهمت 
باقران براى1000 نفر اشتغالزايى مى شود اين مهم 

كى تحقق پيدا خواهد كرد؟
915…494
آوردن مردم به سينما به صورت حرفه اى: به 
 اين صورت كه آقاى مدير مدرسه مى گويد بچه ها
رو  شما  كه  بياوريد  كتبى  رضايت  با   ... مبلغ   فردا 
روم  شاهزاده  تماشاى  سينما  به  ببريم  خواهيم  مى 
رضايت  با  رو  درخواستى  مبلغ  ها  بچه  بعد  روز  اما 
 والدين مى آورند اما پس از دو روز آقاى مدير مدرسه 
نگرفتيم  رو  مجوز الزم  متأسفانه  ها  بچه  گويد  مى 
و  پدر  با  بايد  خودتان  گرفتيم  شما  براى  بليط  ولى 
با  هم  آنها  طورى!  اين  رفتن  سينما  برويد  مادرتان 
آموز  دانش  هر  همراه  يعنى  كنند  مى  آشتى  سينما 

حداقل يك نفر به سينما مى روند.  
915…693

به چه  مونديم  به خدا  ثبت  اداره  محترم  رياست 
تحويل  درباره  بخواهيم  توضيح  شما  از  زبونى 
ندادن سند مردم در اراضى موسوى. سند كه صادر 

شده چرا به نام مردم نمى زنيد؟
915…587

پرورش  و  آموزش  رئيس  خبرنگاران جوان،  باشگاه  گزارش  به  كردند.  راهپيمايى  يمن،  كودكان  از  در حمايت  آموزان طبسى  دانش 
شهرستان طبس گفت: 200 نفر از دانش آموزان مدرسه مهد الرضا و شكوفه هاى رضوى اين شهرستان مسير 200 مترى باغ رضوان 
تا آستان مبارك امام زاده موسى الكاظم (ع) را در حمايت از كودكان مظلوم يمن، پياده طى كردند. جاللى افزود: اين دانش آموزان با 

شعارهاى مرگ بر آل صعود، مرگ بر اسرائيل، كودك يمنى حمايت مى كنيم، حمايت خود را از كودكان مظلوم يمن اعالم كردند.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
به  «رسيدگى  درباره   94/8/20 مورخ  شما  پيام 
زيباسازى  و  نظافت  از  اعم  ادارى  سايت  مشكالت 
رساند:  مى  استحضار  به   «... و  سبز  فضاى  و 
ادارى  سايت  شده  اعالم  بارها  كه  گونه  همان 
شهردارى  لذا  است  نگرديده  شهردارى  تحويل 
آورى جمع  به  نسبت  شهروندان  حال  رفاه   جهت 
زباله و نظافت معابر به صورت هفتگى و جمع آورى 
زباله به صورت 48 ساعته اقدام مى نمايد. ضمنًا در 
خصوص جمع آورى سگ هاى ولگرد نيز همانگونه 
كه قبًال اعالم شده شهروندان در صورت مشاهده با 
شهردارى تماس گرفته تا از طريق پيمانكار مربوطه 

نسبت به جمع آورى سگ هاى ولگرد اقدام شود.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
اكبريه»  «آسفالت  درباره   94/8/16 مورخ  شما  پيام 
محل  اينكه  به  توجه  با  رساند»  مى  استحضار  به 
 مورد نظر بافت تاريخى و در حريم ميراث فرهنگى 
مى باشد آماده سازى آن به صورت سنگ فرش بوده 
اقدامات  مربوطه  هاى  هزينه  پرداخت  از  پس  لذا  و 

الزم انجام خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -3
ارتباطى  «راه  درباره   94/8/20 مورخ  شما   پيام 
راه  استحضار مى رساند:  به  آپارتمان هاى سلمان» 
ارتباطى به خانه هاى قرارگاه سلمان بر اساس طرح 

تفصيلى از خيابان نارنج مى باشد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -4
بن  «بازگشايى  درباره   94/8/20 مورخ  شما  پيام 
استحضار  به   «40 تا   34 مدرس  هاى  كوچه  بست 
مى رساند: هرگونه بازگشايى يا بستن معبر بر اساس 

طرح تفصيلى شهر انجام مى شود.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -5
پيام شما مورخ 94/8/4 درباره «آسفالت بلوار شهداى 
نيروى انتظامى بين ديوار سپاه و درب ورودى يگان 
به استحضار مى رساند: آسفالت معبر مذكور  ويژه» 

در برنامه كارى شهردارى قرار دارد.

سبك   افزايش  و  ها  خانه  شدن  كوچك  زاده-  رحيم   *
محيط  در  كودكان  محدوديت  و  نشيني  آپارتمان  زندگى 
كوچك و  از طرفي تمايل پايين والدين به تعدد فرزندان 
و همچنين رواج تك فرزندي موجب  شده كه كودكان 
 طعم تنهايي را بيشتر احساس كنند و اين موضوع باعث 
 مى شود تا كودكان فرصتى داشته باشند تا به مكان تازه اى
و  بازى  در جهت  اى  شده  مهيا  شرايط  كه  گذاشته  قدم 
محيطي  والدين  اعتقاد  به  كه  چرا  باشد  داشته  آنها  لذت 
 كنترل شده مانند كالس هاي مهد با همساالن، بهتر از 

محيط هاي كنترل نشده مثل كوچه و خيابان است. 

كار با ماهى 100 تا 150 هزار تومان

هر  به  زند،  مدام جيغ مى  پياده مى شود  كه  از خودرو 
سپرده  ايى  خاله  به  والدينش  توسط  كه هست  مشقتى 
مى شود كه در فضايى كوچك تعداد زيادى از كودكان 
را در سنين مختلف نگهدارى مى كند، نه از روانشناسى 
تا 150  با ماهى 100  نه كودكيارى!  و  داند  چيزى مى 
هزار تومان كار مى كند، بعضى وقت ها هم از سر بى 
برنامه هاى  با  روزها  خواباند.  را مى  ها  بچه  حوصلگى 
از  مادرها  و  پدر  كه  هنگام  عصر  و  گذرد  مى  تكرارى 
 سركار برمى گردند بچه ها با صداى بوق ماشين ها بيرون
 مى پرند. آنچنان ذوقى دارند كه انگار دنيا را به آنها داده اند. 
زمان بازگشت به خانه براى كودكان لحظه هاى زيبايى 
است.  اندك  بودن  هم  با  وقت  كه  فايده  چه  اما  است، 
فردا  به  و  را روى هم مى گذارد  چشمان كودكانه اش 
فكر مى كند كه باز  بابا و مامان سركار مى روند و او 

دوباره راهى مهد كودك مى شود...

 تعداد كودكان حاضر در مهد كودك 
با گنجايش فضا   تناسب ندارد

يكى از پدران مراجعه كننده، به عدم  تناسب ميان تعداد 
كودكان حاضر در مهد كودك با گنجايش فضا اشاره كرده 
و مى گويد: در اين مهد حداقل براى20 كودك يك مربى 
در نظر گرفته شده كه به نظر مى رسد اين تعداد جمعيت 
مانع از توجه و نظارت درست مربى به كودك مى شود، در 
حالى كه كارشناسان معتقدند در هر مهد حداكثر براى هر 8 

كودك بايد يك مربى وجود داشته باشد. 
ادمه مى دهد: متأسفانه در جاهايى مانند معصوميه،  وى 
توزيع  عدم  دليل  به   ... و  جعفر  بن  موسى  و  اميرآباد 
مهدكودكى  يا  مناطق  اين  در  شهرى   امكانات  عادالنه 
كار  مناسبى  وضع  در  هست  هم  اگر  يا  و  ندارد   وجود 
پايين  كيفيت  عليرغم  مناطق  اين  ساكنان  و  كند  نمى 
خدمات اين مراكز به دليل بعد مسافت مجبورند به وضع 
 موجود تن داده و فرزندان خود را براى گذراندن دوره هاى

پيش دبستانى به اين مكان ها بفرستند.

  مهد  بايد جذاب باشد 
فرازى مقدم ادامه مى دهد: هرچند در مهد كودك برخى 
بچه ها  به   ... و  قرآنى  انگليسى، سوره هاى  زبان  اشعار، 
كودك  به  آنچه  ازاى  در  گاه  اما  شود  مى  داده  آموزش 
مى آموزند، قسمتى از شخصيت او با بى توجهى مربيان 
مهدها، آسيب مى بيند به اعتقاد وى، مهدكودك بايد چنان 
جاذب باشد كه او از رفتن به اين محيط خوشحال باشد ولى 
رفتارهايى نامناسب در برخى مهدها ديده مى شود كه نشان 
دهنده نبود نظارت كافى مسئوالن ذيربط است و به دليل 
همين كم كارى ها بسيارى از بچه ها با وجود تجربه چند 

ساله از رفتن به مهد واهمه دارند. 

بهداشت نامناسب دربرخى مهدها

ز. س كه فرزندان خردسالش را به يكى  دو مهد كودك 
نيست  راضى  چندان  كدام  هيچ  از  اما  است.  سپرده 
نداشته، درباره بهداشت اين اماكن مى گويد: كودكانم دو 
مهدها  آن  پايين  بهداشت  خاطرسطح  به  كه  بودند  ساله 
دهد:  مى  ادامه  وى  شدند.  پوستى  هاى  بيمارى  دچار 
خانگى  پرستار  از  دادم  ترجيح  امسال  علت   همين   به 

براى نگهدارى كودكانم كمك بگيرم.
   

جاى خالى نظارت مسئوالن

هيچ كسي در اين مهدها دلش به حال پدر و مادري كه 
شاغل است و مجبور بوده فرزندش را در مهدكودك بگذارد، 
دهد: مى  ادامه  ها  از شهريه  گاليه  با  سوزد... ف.ر   نمي 

مي گويند قانون است، تعرفه اش همين است، اين آموزش 
يا هر دليل ديگري كه  اجباري است و  ما  براي مهد  ها 

پول گرفتن هاي مدامشان را توجيه كند. وى كه از رفتار 
 برخى مديران مهدهاى شهرستان ناراضى است، خاطر نشان 
مى كند:  اوايل سال فهرست بلند بااليى از مداد رنگي، 
كتاب هاى مختلف، خمير بازي، مدادشمعي، ماژيك، آبرنگ 
و وسايل كمك آموزشي دادند و گفتند تهيه اينها اجباري 
است و همه بچه ها بايد سر كالس وسايل يك مارك و 

يك رنگ مورد تأييد مهد را داشته باشند. 
وى علت اين رفتارها را در بعضى از مهدها نبود نظارت 
صحيح مسئوالن ذيربط شهرستان دانسته و مى گويد: ظاهرا 
در اينجا هرج و مرج  چيز طبيعى است و هركس براى خود 
مدير است و ظاهراً مسئوالن استان وقتى براى نظارت بر 

كار مهدها ندارند. 

 هزينه هاى اضافى به بهانه هاى مختلف

نخعى يكى ديگر از مادران شاغل مى گويد:  بسيارى از 
مادرها از سر ناچارى شاغلند و با هزينه هاى هر روزه پس 
اندازى برايشان نمى ماند. اين افزايش شهريه به هر بهانه 
اى براي خانواده اي كه دو فرزند خردسال دارد و ناچار است 
آنها را به مهد بسپارد، بارى به دوش آنهاست. وى مي گويد: 
من هر ماه براي نگهداري يك بچه چهار ساله از ساعت 8 
تا14، 130هزار تومان شهريه پرداخت مي كنم، اما هر چند 
وقت يك بار به بهانه هاي مختلف مثل كالس فوق برنامه 

و اردو و كارهاي ديگر هزينه هاي اضافي مي گيرند.

 
 اگر دلت براى فرزندت مى سوخت 

او را به مهد نمى فرستادى

نفيسه دختر بچه سه ساله اى است كه به گفته مادرش بعد از 
يك ماهگى به مهد رفته است و به تأييد  پزشك روانشناس 
دچار افسردگى شديد شده و از آن همه شور و حال كودكى 

تنها منزوى شدن و سكوت برايش مانده است. 
غير  افراد  گيرى  كار  به  از  نارضايتى  با  كودك  اين  مادر 
متخصص و مربيان بى تجربه در تعدادى از مهدهاى شهر 
مى گويد: بسيارى از بچه ها در اثر برخورد خشونت آميز 
مربيان نه از روى عالقه كه تنها از سر اجبار آماده رفتن به 

مهدها مى شوند. 
يكى ديگر از مادران مى گويد: اغلب مهدها توجهى به وضعيت 
بهداشتى كودك و نوزادان نمى كنند و اين بى توجهى گاه به 
قيمت گزافى چون بيمارى براى شيرخواران و كودكان تمام 
مى شود. برخى مربيان بر روى موكتى كه نوزادان شيرخوار 
و حساس حضور داشتند بى توجه به حساسيت كودك راه 
مى روند. وى كه دختر 7 ماهه اش را به مهد مى سپارد با 
يادآورى اين مثال مى گويد: وقتى رفتار مربى را به مدير 
 مهد گوشزد نمودم در جوابم گفت: اگر دلت براى فرزندت 
مى سوخت او را به مهد نمى فرستادى؟!  مى گويد: يكبار 
در يكى از مهدها دختر دوساله ام به شدت از سوى هم سن 
و ساالنش كتك خورده بود و در مراجعه به مدير مهد خيلى 
راحت از كنار موضوع گذشت و گفت: بچه هستند طبيعى 
است كه دعوا كنند يا همديگر را بزنند و وقتى در اعتراض 
به برخى رفتارهاى تند مربيان از وى تقاضاى بازنگرى فيلم 
ضبط شده را كردم، گفت: در آن زمان دوربين خاموش بوده 

است و چيزى ثبت نشده!

 مجوز براى افراد غير متخصص

نبودم حتى يك ساعت هم  اشتغالم مجبور  دليل  به  اگر 
اين  با  شاغلى  مادر  سپردم...  نمى  مهدها  به  را  فرزندم 
توضيح ادامه مى دهد: متأسفانه اكثر مهدهاى كودك در 
شهرستان به دليل استفاده هاى اقتصادى مديران مهدها از 
نيروها و مربيان بى تجربه و ناآگاه در زمينه برخورد با كودك 
و روانشناسى كودك استفاده مى كنند و اين باعث وجود 

مشكالت رفتارى بسيارى در بين كودكان مى شود. 
وى ادامه مى دهد: پسر 3 ساله من با وجود حساسيت 
برانگيزى  تأمل  سوغاتى هاى  اخيراً  و پدرش  هاى من 
در  و  آورد  مى  خانه  به  زشت  حرفهاى  قالب  در  را 
ميشه  عصبانى  وقتى  خاله...  گويد:  مى  آن  توضيح 
شود:  مى  مدعى  همچنين  وى  زنه!  مى  حرفو  اين 
اجرا  ها  كودك  مهد  محيط  در  الزم   استانداردهاى 
نمى شود هر چند هنوز در استان ما شرايط نسبتًا خوب 
نيست  يا مهد كودك  اطراف  در شهرستان هاى  است. 
و در صورت تقاضا براى راه اندازى مهد، مجوز احداث 
 حتى براى  افراد غير متخصص و در زمينه رشته هاى

نامربوط هم صادر مى شود.

 وسايل بازى در مهدها مناسب نيست

وى با گاليه از وضعيت نامناسب وسايل بازى در مهدها مى 
گويد: گويا پس از مناسب سازى و ايمن سازى وسايل بازى 

در بوستان هاى شهر، وسايل بازى قديمى به مهدها منتقل 
شده است و با توجه به محيط كوچك حياط مهدها و تعدد 
و جمعيت كودكان در حياط، بسيارى از بچه ها در معرض 
آسيب هستند. وى ادامه مى دهد: چندى پيش به دليل نبود 
نظارت مربيان مهد، پسرم در حين بازى دچار حادثه شد و 

پلك چشمش مورد جراحى قرار گرفت.

فرزندان امانتى هستند 
كه به دست مهدها سپرده مى شوند

والدين  وقتى  است  معتقد  كه  ديگرى  مادر  نيا  حدادى 
فرزندانشان را به مهدها مى سپارند يعنى با اعتماد به مربيان 
و نيروهاى آنجا حاصل عمر خود را براى بودن در شرايط 

بهتر در آنجا به امانت مى گذارند.
از كودكان،  مراقبت  كنار موضوع  در  ادامه مى دهد:  وى 
پرورش و اجتماعى شدن كودك نيز مطرح است و الزم 
است كودكان آموزش هاى غيرمستقيم را در قالب شعر و 

بازى دريافت كنند.

  هدف افزايش ستاره هاست

مريم. الف كه امسال كودكش را به پيش دو سپرده است 
و از نحوه آموزش در مهد راضى نيست به گزارشگر آوا 
مى گويد: متأسفانه مهدهاى استان و شهرستان تنها به 
به  كه  و همين  ستاره هاى خود هستند  افزايش  دنبال 
سطح دلخواه مى رسند بچه ها و نحوه رفتار با آنها را 
فراموش كرده و ديگر توجهى به روحيات آنها و آموزش 

هاى الزم ندارند.

تمركز بيش از حد برآموزش هاى دستورى 

با  را  كودكش  روز  هر  خودش  گفته  به  كه  ديگرى  مادر 
اصرار به مهد كودكى  سه ستاره مى فرستد دليل بى رغبتى 

فرزندش را تمركز بيش از اندازه بر آموزش هاى دستورى 
غيرمنعطف عنوان مى كند. به گفته ى او اگر كودكمان را 
 به مهد خوب هم بفرستيم، نبود تناسب ميان برنامه هاى

از  زند.  مى  آسيب  فرزندانمان  به  پرورشى،  و  آموزشى 
ياددهى  به  تنها  پرورشى  هاى  فعاليت  مادر  اين   نظر 

مناسبت ها و آموزه هاى مذهبى محدود مى شود.

مهد ها مزيت هاى بسيارى دارند

خانم زنجيرى، خانه دار هم يادآور مى شود: هدف من تنها 
اين بوده كه كودكم با بچه هاى ديگر آشنا شده و ارتباط 
برقرار كند و تنها نباشد و در واقع مهارت هاى الزم براى 

حضور در دبستان و مدارس را بياموزد.
كه  دارند  بسيارى  هاى  مزيت  مهدها  است:  معتقد  وى 
اجتماعى شدن كودك، استقالل و مقابله با ترس از جدايى 

مادر كمترين مزيت آنها محسوب مى شود.

دستمزدهاى ناچيزمربيان، مهمترين دليل 
پايين بودن كيفيت خدمات مهدها است

را  والدين  تفكرات  از  برخى  با  مهدها  اين  از  يكى  مدير 
سوء ظن دانسته و مى گويد: مهد نمي تواند صد درصد 
خواهند. مي  ها  خانواده  همه  كه  كند  رفتار  همانگونه 

مشخص  تربيتي  برنامه  يك  تواند  مي  تنها  مهدكودك 
براي خود در نظر داشته باشد و طبق همان برنامه پيش 
برود. وى مى گويد: يكى از مهمترين دليل هاى پايين 
بودن كيفيت خدمات مهدها از نارضايتى مريبان مهدها  
ناشى مى شود كه مجبورند براى دريافت حقوقى ناچيز با 
ده ها بچه سر و كله بزنند. به گفته وى نبود حمايت هاى 
مالى چون اعطاى وام يا كمك هزينه و نيز مخارج باالى 
مهد، دست مديران را براى پرداخت حقوق باالتر به مربيان 
مى بندد و مربيان مهد يا بايد عاشق بچه ها باشند كه به 
چنين كار سختى تن دهند، يا نياز كه برخى اوقات نياز در 

طوالنى مدت رفتار آنها را تحت الشعاع قرار مى دهد.

اكثر مربيان مهدها، متخصص نيستند

فروتن روانشناس كودك معتقد است: بى توجى به اهميت 
افرادى كه سواد الزم در  تخصص مربيان موجب شده 
مهدها  جذب  ندارند،  را  كودكان  با  برخورد  نحوه  مورد 
شده و مهدها را محلى صرفًا براى نگهدارى كودكان مى 
نيازمند  پرورش همه جانبه كودكان  دانند، در حالى كه 
اجتماعى،  شناختى،  مختلف  هاى  حوزه  در  كردن  كار 
فيزيكى  فضاى  ادامه  در  وى  است.  جسمانى  و  روانى 
برخى از مهدهاى استان را نامناسب ارزيابى كرده و مى 
با  نامرغوب  فضاى  استان  هاى  مهدكودك  اكثر  گويد: 
تأثيرگذارى منفى دارند، در حالى كه فضاهاى مورد بحث 
بايد موجب لذت و شادى بچه ها شود و همچنين شرايط 
تعامالت  تعريف  در  كه  چرا  گردد،  فراهم  آن  در  بازى 
دارد  براى بچه ها  اساسى  بازى كردن نقش  اجتماعى، 
و حتى بايد آموزشها نيز در قالب بازى به آنها ارايه شود 
و بايد توجه داشت كه اين فضا، فضايى استاندارد است 
يعنى هم آرامش و هم آموزش را براى كودك به ارمغان 
باعث شده  نامناسب  اعتقاد وى فضاهاى  به  آورد.   مى 
آموزش هايى كه داده مى شود، به دليل تداخل صدايى با 
ساير بخش هاى آموزشى، جيغ و داد محيط بازى، تغذيه 

نامناسب، رنگ آميزى متضاد و در و پيكر ناموزون روند 
كه  هايى  مهدكودك  كه  حالى  در  باشد.  نداشته  درستى 
توسط افراد علمى و متخصص راه اندازى شده است، به 
دليل داشتن برنامه و چارچوب منظم تأثيرگذارى بااليى بر 
شخصيت كودك گذاشته اند، هر چند تعداد اين مهدها در 

بيرجند انگشت شمارند.

مهدها، عاملى در راحتى تكلم كودكان

زبانى كمترى  اينكه بچه هايى كه رشد  بيان  با  فروتن 
دارند، با حضور در مهدكودك ها با برنامه وضع بهترى 
نسبت به قبل و حتى كودكانى كه تنها هستند، به دست 
است  اين  بر  انتظار  كند:  مى  خاطرنشان  آورند،  مى 
كودكان 18 ماه تا مقطع 3 سالگى گفتارى كامل داشته 
باشند، اما آنهايى كه مشكل گفتارى دارند يا كم حرف 
هستند تنها به اين دليل كه والدين به خاطر مشغله كارى 
فرزند  به علت تك  يا  ندارند  را  آنها  با  كار كردن  توان 
بودن در محيط منزل مشكل دارند، مى توان مدعى شد 
ها انديشه  تضارب  كه  محلى  عنوان  به  ها   مهدكودك 
و گفتمان هاى كودكانه با بازى و بيان درخواست هاى 
بچگانه را با خود به همراه دارد، روش درمانى مناسبى 
شده  ها  بچه  بين  ديالوگ  ايجاد  باعث  كه  چرا  است، 
ها  بچه  زبان  تقويت  باعث  مداوم  گفتگوهاى  همين  و 
خواهد شد. وى تربيت فرزندانى با اعتماد به نفس باال 
كند:  مى  تصريح  و  عنوان  برنامه  با  مهدهاى  نتيجه  را 
قرار گرفتن در موقعيت هاى جديد  با  از بچه ها  خيلى 
دچار «استرس و اضطراب» مى شوند و اين هم ناشى از 
اين واقعيت است كه نگذاشتيم بچه ها فضايى خارج از 

منزل را تجربه كنند.

مهد مدرسه نيست كه قانون را
 در ذهن كودك وارد كند 

وى معتقد است: مهد مثل مدرسه نيست كه قانون را در 
ذهن كودك وارد كند، بلكه آنجا كودك نياز به بازى كردن 
و آزادى عمل دارد تا بدين وسيله شاهد تأثيرات آن باشيم، 
امكانات  يا  متخصص  افراد  محيطى  چنين  در  اگر  پس 
بسا  چه  باشد،  نداشته  وجود  مناسب  فيزيكى  فضاى   و 
بچه هايى كه در اين محيط رشد مى كنند، داراى اختالالت 

روانى به خصوص در دوره نوجوانى خواهند شد.
عليرضا موهبتى معاونت امور اجتماعى اداره كل بهزيستى 
خراسان جنوبى نيز تعداد مهد كودك هاى شهرى استان 
عنوان  را 128مركز  روستايى  مهدهاى  و  مركز  را 119 
كرده و مى گويد: بازديد  از  مهد كودك ها به صورت 
و  فيزيكى  شرايط  محور   5 در  سال  طول  در  مداوم 
ايمنى  بهداشت و تغذيه، قوانين و مقررات،  تجهيزات، 
آموزش و نيروى انسانى از برنامه هاى نظارتى سازمان 

بهزيستى در اين خصوص است.
يك  ستاره،  فاقد  را  استان  مهدهاى  هاى  درجه  وى 
درباره  و  كرده  عنوان  ستاره  سه  و  ستاره  دو  ستاره، 
محتواى آموزشى در مهدهاى كودك مى گويد: سازمان 
بهزيستى به عنوان متولى امور مهدهاى  كودك  ارتقاى 
از  را  كودك  مهدهاى  فرهنگى  و  دينى  خدمات  سطح 
مهمترين  اهداف  و رويكرد هاى خود قرار داده و تالش 
دينى،  مفاهيم  با  هدف  جامعه  آشنايى  ضمن  كند  مى 
تعليم و تربيت را از ابعاد مختلف فطرى و جسم و روان 
آنان و با توجه به مقتضيات زمان و تفاوت هاى فردى 
به احصاءترويج نمايد. موهبتى خاطر نشان مى كند: به 
و  ايمنى  افزايش  خدمات،  ارائه  كيفيت  ارتقاى  منظور 
جلب رضايت كودكان و والدين در طول سال چند نوع 

نظارت از تمامى مهدها صورت مى گيرد.
خراسان  بهزيستى  كل  اداره  اجتماعى  امور  معاونت 
و  نظارت  و  بازديد  به  ها  نظارت  اين  جمله  از  جنوبى 
صورت  به  ستادى   كارشناسان  توسط   گزارش  تهيه 
تصادفى از مهدهاى كودك و تكميل چك ليست، بازديد 
شهرستان  كارشناسان  توسط  گزارش  تهيه  و  نظارت  و 
كارشناسان  بازديد  و  مهدها  از  بار  يك  ماه  سه  هر 
شهرستان از مهدهاى كودك ساير شهرستان ها اشاره 
مهدهاى  مديران  بازديد  كند:  مى  نشان  خاطر  و  كرده 
كودك از يكديگر در هر شهرستان، بازديد و نظارت تيم 
از كارشناسان مربوطه دفتر حراست و  بازرسى متشكل 
تمامى  ارزيابى  خود  فرم  تكميل  عملكرد،  ارزيابى  دفتر 
نامه  شيوه  اساس  بر  كودك  مهدهاى  فنى   مسئوالن 
محورهاى  در  كودك  مهدهاى  ارزيابى  و  بهزيستى  از 
ذكر شده و رتبه بندى مهدهاى شهرى  و سطح بندى 
مهدهاى حاشيه و روستايى نيز از ديگر اقدامات نظارتى 

اين سازمان است. 

مهدهـاى ناآرام

عكس: آرشيوى

هشت سال از عروج ملكوتى فرزندمان شادروان 

هـادى يـزدانى
 را با كوهى از اندوه و غم سپرى كرديم 

هميشه يادش در اذهان مان گرم و شيرين خواهد ماند.

خانواده يزدانى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

گزارشى از  وضع مهدكودك هاى شهر بيرجند 
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کتاب  در  حموي  ياقوت  نوشته  به   - کاري  نسرين 
المعجم  بيرجند زيباترين شهر در منطقه خراسان  بوده او در 
 توصيف  اين شهر مي نويسد: بيرجند در دامن کوه واقع شده،

خانه هاي شهر  با طاق هاي گنبدي  از دور  مثل النه هاي 
زنبور منظره جالبي را پديد آورده است. 

 بيرجند شهر عطر عناب،  زرشک  و گل زعفران  و ماوي 
مردماني است  مهربان با  طبيعتي آرام  به مانند سکوت کوير، 
باغ هاي طبيعت سبز در دل کوير،  بيرجند نگيني در کوير 

سرزمين ايران است. 
زيگورات،   شکل  به  فرنگي  کاله  عمارت  شامل  بيرجند 
مسجد  آباد،   رحيم  باغ  دارالفنون،  شبيه  شوکيه  مدرسه 
 جامع چهار درخت، مسجد جامع کهن، قلعه شهر و آرامگاه 
يکي از مفاخر خراسان جنوبي  حکيم فرزانه  سخنور و شاعر 

و ارادتمند اهل بيت حکيم نزاري قهستاني است.  

حکيم نزاري قهستاني در سده 
هفتم هجري در فوداج بيرجند متولد شد

محمد سعد الدين نزاري قهستاني اين سراينده بزرگ  ولي 
گمنام در سده هفتم در روستاي فوداج بيرجند متولد شد. 
نزاري قهستاني از شاعران طراز اول استان و به قاطع  جزو 

 قله اي ادب اين منطقه است و نامش در کنار ابن حسام 
دشوار   بس  ادوار  يکي   در  نزاري  طفوليت  درخشد.  مي 
تاريخي سپري شد. زماني که  در سال ٦٥٤ هجري که 
مغوالن بار ديگر به ايران سرازير  شدند. و ايران را به خاک 
و خون کشيدند. دوران کودکي و نوجوان را تحت تربيت 
پدر خود گذراند و نگرش پدر در شکل گيري و تأثيرپذيري 

جهان بيني شاعر نقش مهمي داشته است. 
نزاري در جواني به مطالعات کثير و وسيع پرداخت و تنها به 
دروس تعليمي مکتب و مدرسه قانع نشد. پدرش شمس الدين 
مردي با فضل  عاشق ادبيات منظوم بود در شکل گيري 
اشعارش مشخص از  است  داشته  موثري   نقش   افکارش 

 مي شود بين  او و پدرش وابستگي خاصي است. 
مرا مادر به شير عشق پرورد  پدر تعليم در ديوانگي کرد 

حکيم نزاري از دو شاعر
 نامدار سعدي و حافظ تاثير پذيرفته است

نزاري هم عصر دو شاعر بزرگ سعدي و حافظ بوده و از 
آنها تاثير پذيرفته است. اثر پذيري نزاري از سعدي در شعر او 

پيداست. سعدي گفته:  
بنشينم صبر پيش گيرم دنبال کار خويش گيرم

نزاري گفته: 
 بنشينم صبر  پيش گيرم بيغوله کنج خويش گيرم

در تذکره ها آمده  سعدي و نزاري  در شيراز در گرمابه اي 
 با هم  اشنا مي شوند و سعدي او را به خانه اش مي برد 

و دعوتش مي کند. 

سفر به ماورا قفقاز

طوالني ترين و پرخاطره ترين مسافرت اين شاعر نامدار  به 
ماورا قفقاز بود.  در اول شوال ٦٧٨  نزاري در سن ٣٤ سالگي 
همراه با تاج الدين امير  عازم سفر طوالني شد از شهر تون 
مرکزي ايران  و از طريق اصفهان آذربايجان ارمنستان و 
گرجستان  به باکو در ساحل درياي رسيدند. جالبترين  ثمره 

اين مسافرت کتاب  سفرنامه ١٢٠٠ بيت است. 
 در اين  سفرنامه اش از مردم و حوادثي که در طي سفرش 

رخ داده  سخن به ميان مي آورد. 

بازگشت به قهستان 

در اوليل ذي الجحه ٦٧٩ هنگام توقف در اردبيل پيکي از 
بيرجند مي رسد. نزاري از محتويات نامه چيزي  نمي گويد 

ولي  آن را به مانند نامه يوسف به يعقوب يا ليلي با مجنون 
 مي داند  عالقه وافر به خانواده و قهستان باعث مي شود 

در  ٦٨٠ ربيع االول  به سمت قهستان حرکت کند.  
از سالهاي  بازگشت اطالعات کمي در دست است، ولي در 
اين زمان  توجه کامل به سفرنامه در قالب مثنوي داشته است  

نوشتن اين مثنوي تا حدودي در بيرجند تسهيل شده است.
از وضعيت  تاهل  حکيم نزاري  اطالعات جامعي در دسترس 
نيست  وي در بعضي اشعارش از  همسر و سه فرزندش 
نصرت شهشاه و محمد سخن مي گويد  بود و احتماال محمد 

در خردسالي درگذشته است 

آثار شاعر

از:  عبارتند  بيرجندي  بزرگ  اين شاعر  از  مانده  جا  به  آثار 
سفرنامه که يکي از  منابع  بي نظير منظوم  دهه هفتم  
 ١٤٠٨ با   غزل  ديوان  آيد،   مي  بشمار  هجري  وهشتم 
بيت،  ادب نامه  با  يک مقدمه  و ١٢ باب، شرح نظريات 
بيت،  ٥٥٠ با   شب   و  روز  مثنوي  دربار،  به   اخالقي 
  منظومه عاشقانه ازهر و مزهر،  منظومه دستورنامه،  نامه منظوم

که شامل  پنج نامه است.

نزارى قهستانى شاعرى 
طراز اول و از قله هاى ادب 

منطقه خراسان جنوبى

به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان حج و زيارت، حسن 
دانايي فر بعد از نشست با استاندار واسط عراق که در مرز 
مهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران بيان کرد: برخالف 
ايراني  زائران  سال گذشته که در چنين مناسبت هايي گاه 
مي توانستند با کارت ملي نيز به عتبات عاليات سفر کنند 
امسال اين قانون برداشته  شده و زائران حتمًا بايد با دريافت 

رواديد و همراه داشتن گذرنامه وارد اين کشور شوند.
و  رواديد  بدون  شرايطي  هيچ  تحت  مردم  داد:  ادامه  او 

هرگونه  چراکه  نکنند  اقدام  عراق  به  ورود  براي  گذرنامه 
ورود بدون رواديد و گذرنامه زائران اربعين حسيني (ع) به 
ايجاد  آنان  براي خود  امنيتي  قانوني و  تبعات  خاک عراق 

مي کند.
کشور  اين  که  قانوني  مجازات  بر  افزون  افزود:  دانايي فر 
براي ورود غيرمجاز مصوب کرده، مساله افزايش مخاطرات 

امنيتي نيز براي ورود بدون گذرنامه موردنظر است.
سفير ايران در عراق در ادامه و در پاسخ به سوالي درباره 

وضعيت طرف مقابل براي پذيرايي از زائران اربعين حسيني 
عراق  دولت  مرتبط  مسووالن  گذشته  ماه  چند  در  گفت: 
نشست هاي مستمري براي آمادگي و هماهنگي استقبال از 
زائران برگزار کرده اند که سفارت ايران نيز در اين نشست ها 

شرکت داشته است.
طرف  از  کاميون   ٦١٠ تعداد  به زودي  کرد:  تأکيد  وي 
در  مستقر  موکب هاي  به  کمک  براي  اسالمي  جمهوري 

کشور عراق اعزام خواهند شد.  

توصيه هاى مهم سفير ايران در عراق به زائران اربعين

معرفى كتاب

محرمانه  هاي  گزارش  کتاب  در  رفيعي  محمود  دکتر 
کنسولگري انگلستان در سيستان و قاينات؛ گزارشهاي 
و  سيستان  ناحيه  وقايع  که  است  نموده  ترجمه  را 
خورشيدي  ١٢٩٠ تا   ١٢٨٨ سالهاي  طي   قاينات 

را به تصوير کشيده است:
است:  آمده  مترجم  قلم  به  کتاب  اين  پيشگفتار  در 
اين  هفته  هر  که  انگليس  کنسولياران  و   کنسول 
انگستان خارجه  امور  وزارت  به   را  ها   گزارش 

مي فرستاده اند افرادي برگزيده از ميان داوطلبان انگليسي 
بوده اند که پس از گذراندان دوره هاي آموزشي با آگاهي 
به آن مناطق از اوضاع سرزمين محل ماموريت   کامل 

 فرستاده مي شده اند. 
موظف  هند،  قشون  سرگردي  درجه  با  بريتانيا  کنسول 
بوده است هر هفته گزارشي از کليه وقايع را به دولت 

هند بريتانيا و وزارت امور خارجه بفرستد. 
کنسوليار بريتانيا در سيستان و قاينات با درجه سرواني 
درباره  متممي  گزارش  داشته  وظيفه  نيز  هند  قشون 
نبوده، کنسول  هفتگي  گزارش  در  که   اطالعاتي 

 آماده و ارسال کند.
مجموعه گزارش حاوي اطالعات ذيل است:

و  الملک  شوکت  با  انگليس  کنسول   روابط 
حشمت الملک، روابط کنسول روس با حکام محلي

روابط کنسول روس با کنسول انگليس
روابط کارگزار و حکام محلي

روابط کارگزار با کنسول روس و انگليس
روابط شوکت الملک با حشمت الملک

روابط کنسولگري ها و نايب الحکومه ها
روابط کنسول گري ها با سرداران سيستاني و بلوچستاني، 

روابط سرداران سرداران سيستاني و حکام محلي
روابط سرداران محلي با يکديگر

روابط حکام محلي با دولت مرکزي
مسايل مرزي ايران و افغانستان

مسله آب رود هيرمند و اختالف هاي مربوط به آن 
عملکرد بانک شاهي انگليس در سيستان و قاينات

عملکرد بانک استقراضي روس در سيستان و قاينات  
اطالعات مربوط به مجالس ايالتي  و مشروطيت 

و  سيستان  در  ايالتي  مجلس  عملکرد  و  اعضا  انتخاب 
در  امنيت  تامين  جهت  محلي  حکام  اقدامات   ، قاينات 
جهت  انگليس  کنسول  اقدامات    ، حکمراني  منطقه 
حفظ  جهت  کنسول  اقدامات  هند،  با  تجارت  گسترش 

منافع اتباع انگليسي در سيستان و قاينات
تقاضاي مردم از کنسول انگليس

و مسايلي از قبيل قاچاق سالح، راه زني ها، ناامني جادها، 
وضع راهها، وقايع محلي، بيماريها، امکانات بهداشتي و 

درماني، شورش هاي محلي و بسيار مسايل ديگر....
تيره  روابطي  الملک  يا حشمت  انگليس  کنسول  روابط 
بود. حشمت الملک به کنسول انگيس و درخواست هاي 
آنان اهميت نميداد و حتي از پذيرفتن آنها بدون کسب 
اجازه از دولت مرکزي خودداري مي ورزيد. نظر کنسول 
انگليس هم نسبت به حشمت الملک نظري منفي است 
است که  انگليس مدعي  يا سه گزارش کنسول  دو  در 
درباره آنچه به حشمت الملک نسبت مي دهد مدارکي 
در گزارشها  اين  از  يک  هيچ  در  ولي  دارد،  دست   در 

اين باره که چرا مدارک را به دولت ايران و يا وزير مختار 
دولت  به  مختار  وزير  از طريق  يا  و  تهران  در  انگليس 

انگليس ارائه نمي کند سخني به ميان نمي آورد.
عادي  جريان  الملک  با شوکت  انگليس  کنسول  روابط 
تري دارد او از شوکت الملک بدگويي نمي کند؛ به جز در 
يک مورد و آن هم در بحبوحه جريان مشروطيت روابط 
انگليس به سردي مي گرايد  با کنسول  الملک  شوکت 
 و در اين دوره است که نظر و قضاوت کنسول نسبت

به شوکت الملک تغيير مي کند. 

نمونه هايي از گزارشات اين کتاب:
گزارش محرمانه از سيستان، (١٢٨٧/١١/١٠):

پزشک  عنوان  به  را  مينسکي  کاس  دکتر  السلطنه  ثقه 
روس  پزشک  اين  است.  برگزيده  خويش  معالج 
گويد:  مي  دکتر  پذيرد.  مي  را  طبقه  هر  از  مردم   همه 
خدمات  ارائه  بر  عالوه  او  که  باشند  آگاه  ها  بيرجندي 
فراوان و طاقت فرساي پزشکي وظايف نماينده رسمي 

دولت روسيه را نيز به عهده دارد. 
بازرس  علي  توکور  الملک:  شوکت  تلفن   ١٢٨٨/٨/٢٤
روس، با ابزار الزم، خط تلفني براي شوکت الملک  در 

کالته و مدرسه برقرار کرده است.
افتتاح  مناسبت  به   :(١٢٨٨/٨/٢٥) بيرجند  در  چراغاني 

مجلس از تهران دستور چراغاني داده اند

گزارش هاى محرمانه كنسولگرى 
انگلستان در سيستان و قاينات

سالهاي ١٢٨٨ تا ١٢٩٠ خورشيدي
ترجمه دکتر محمود رفيعي

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد» ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى  مسقف چادر دار و پتودار  

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

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

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 
ويژه روز جمعه: كشك و بادمجان بيرجندى و حليم بادمجان

مرغ بريان    سوپ جو
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

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى



سه شنبه *3 آذر  1394 * شماره 3377 

هيچکس بر ديگري برتري ندارد

استادي با شاگردش از باغى مي گذشت. چشمشان به يک 
کفش کهنه افتاد شاگرد گفت گمان مي کنم اين کفشهاي 
کارگرى است که در اين باغ کار مي کند بيا با پنهان کردن 
کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس 

بدهيم و کمى شاد شويم..
 استاد گفت: چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم بيا 
کارى که مي گويم انجام بده و عکس العملش را ببين... 
مقدارى پول درون آن قرار بده.. شاگرد هم پذيرفت و 
بعد از قرار دادن پول، مخفى شدن.کارگر براى تعويض 
لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون کفش 
وارسى،  از  شد.بعد  کفش  درون  شيئى  متوجه   گذاشت 
پول ها را ديد با گريه، فرياد زد خدايا شکرت .... خدايي 
که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى .... ميدانى که 
همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در اين فکر بودم 
که امروز با دست خالى و با چه رويي به نزد انها باز گردم 
و همينطور اشک مي ريخت.... استاد به شاگردش گفت 
هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه بستاني..... 
در مقابل يک فرد معلول با سرعت کم راه برويد. در مقابل 
مادري که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسيد. 
در مقابل يک فرد مجرد از عشقتون نگيد. در برابر کسي 
که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنيد.. هيچگاه 
فراموش نکنيم که هيچکس بر ديگري برتري ندارد، مگر 

به « فهم و شعور» مگر به « درک و ادب»

اميدوارم انقدرخوب باشيم وزيبا 
زندگي کنيم که وقتي ازخط پايان

 زندگي مي گذريم کسي دست نزند

وقتي که کار بدي انجام دادي از آن توبه کن
 و اين توبه تو بايد پنهاني باشد.

 براي گناه آشکار نيز توبه ي آشکار نياز است

دست يافتن به موفقيت براي يک کارآفرين اغلب مواقع با 
چالش هايي همراه مي شود. فارغ از اينکه در چه صنعتي 
داريد،  تجربه  آن  در  چقدر  يا  هستيد  فعاليت  مشغول 
هميشه موانعي وجود دارند که بايد پشت سر گذاشته شوند 
و چالش هايي پيدا مي شوند که سر راه شما قرار بگيرند.
کارآفريني  هر  که  هست  مهم  درس   ٥ وجود،  اين   با 

مي تواند در اين مسير به نفع خود از آنها بهره بگيرد.

١- شرکت خود را در حوزه اي 
پايه گذاري کنيد که به آن عشق مي ورزيد

اگر مي خواهيد عملکرد خوبي داشته باشيد، شرکتي که 
تأسيس مي کنيد بايد در حوزه اي فعال باشد که واقعًا 
براي  تخصص  داريد.  تجربه  آن  در  يا  و  عالقه  آن  به 
راه اندازي يک شرکت عاملي کليدي است اما شما به 
چيزي بيشتر از تخصص نياز خواهيد داشت. پيش از راه 
اندازي، بايد به اصطالح خاک آن صنعت را خورده باشيد. 
شرکت شما اگر فقط نسخه اي از ايده يک نفر ديگر باشد 
پيشرفت چيزي  به  بايد  نخواهيد داشت. شما  پيشرفتي 
کمک کنيد، يا محصول يا خدمات تازه اي ارائه دهيد که 

به يک تقاضا يا نياِز مغفول واقع شده پاسخ دهد.
عمده نقاط تمرکز شما به عنوان يک کارآفرين بايد اين 
باشد که نياز يا خواسته ي دانسته يا ندانسته ي مشتريان 

خود را در اختيارشان قرار دهيد. الزم نيست نوآور ترين 
شرکت تمام دوران ها باشيد، اما بايد بتوانيد چيز جديد 
ديدگاه  اين چيز جديد يک  کنيد، خواه  ارائه  اي  تازه  و 
منحصر به فرد باشد، خواه يک فروشگاه در محلي که به 
خدماتش احساس نياز شود. شرکت شما هرچه که هست، 

بايد هدفي داشته باشد.

٢- هيچ گاه روي عوايد 
کوتاه مدت متمرکز نباشيد

شما احتماًال کارآفرين شده ايد که پول در بياوريد، اما هيچ 
گاه روي درآمدهاي کوتاه مدت تمرکز نکنيد. هميشه در 
درآمد  درازمدت  اهداف  در تحقق  باشيد که  داشته  نظر 
بيشتري نهفته است. فارغ از اينکه در کوتاه مدت درآمد 
کم يا زيادي داريد، تمرکزتان هميشه بايد روي بلند مدت 
ندارد  دوست  کارآفريني هيچ کس  در عرصه ي  باشد. 
شعله اي زودگذر باشد، همه مي خواهند شرکتي استوار و 

قابل احترام داشته باشند که درآمد دراز مدت دارد.
از شرکت هاي  است که خيلي  دليل  به همين  درست 
اينترنتي در آغاز يا درآمد ناچيزي دارند و يا اصًال درآمدي 
کسب نمي کنند. آنها اول تمام تمرکز خود را روي کاربران 
خود مي گذارند، و بعدًا از تالش هاي خود بهره برداري 
مالي مي کنند. براي رشد به عنوان يک برند جا افتاده و 

موفق، بايد چارچوب ذهني تان بلند مدت باشد.

اندازه  از  بيش  «جاويژه»اي  بازار  هيچ   -٣
کوچک نيست

بازار هيچ  باشيد،  نداشته  هراس  سخت  کار  از   اگر 
جاويژه اي آنقدر کوچک نيست که نتوان در آن کار کرد. 
اگر در يک حوزه ي کوچک و ويژه تخصص داريد، از 
پرداختن به آن نهراسيد. هيچ گاه نمي توان پيش بيني 

کرد اين مسير به کجا منتهي خواهد شد.
کوچک بودن حوزه ي دنجي از بازار به اين معنا نيست 
که شما هم بايد کوچک فکر کنيد. به اين فکر کنيد که 
چطور مي توانيد اين گوشه ي دنج و کوچک را تبديل به 

يک کسب و کار بسيار بزرگ تر کنيد.

٤- براي باال بردن سرعت 
رشد خود از ابزار هاي جديد بهره بگيريد

کارآفرين موفق کسي است که يک ايده را بگيرد و آن 
را به شرکتي پابرجا تبديل کند. اما اگر مي خواهيد به 
بايد  پيدا کنيد،  به موفقيت دست  عنوان يک کارآفرين 
حاضر باشيد هر کاري که الزم است انجام دهيد تا سريع 
تر رشد کنيد. به همين دليل است که نياز داريد از ابزار ها 
و فناوري هاي جديد بهره بگيريد و براي رشد برند خود 

رويکردي چند وجهي اتخاذ کنيد، تا بتوانيد به موفقيتي 
که مد نظر داريد برسيد.شبکه هاي اجتماعي، وبسايت 
هاي اشتراک گذاري ويديو، وبينارها، همه ي اينها ابزار 
هاي تازه اي هستند که مي توانيد براي افزودن بر سرعت 
رشد شرکت خود از آنها استفاده کنيد. بايد به اين فکر 
کنيد که چه ابزار هايي در اختيار شخص شما قرار دارد 
که مي توانيد براي نوآوري در بازار جاويژه ي خود از آنها 
داشته  ابزار هايي  به  نگاهي هم  نيم  بايد  بگيريد.  بهره 

باشيد که ديگران از استفاده از آنها غافل اند.

٥- هرچه اعتبار و جذابيت 
بيشتري داشته باشيد بهتر است

از بهترين ويژگي هاي رسانه هاي اجتماعي اين  يکي 
است که مي توانيد اين همه بازاريابي و تبليغاتي که خيلي 
ها شديدًا رويشان تمرکز کرده اند را کنار بزنيد و مستقيمًا 
از  اگر  کنيد.  برقرار  ارتباط  خود  مراجعان  و  مشتريان  با 
اين ابزار ها به شکلي صحيح استفاده کنيد، مي توانيد 
در سطح فردي به مشتريان خود متصل شويد و آنها را 
بشناسيد. اين راه بسيار خوبي است براي اينکه ارزش خود 

را به آنها اثبات کنيد. 
هميشه الزم نيست بي عيب و نقص و حرفه اي باشيد، 

همين که خودتان باشيد کافي است.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و گفتند چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از [آن] دو شهر فرود نيامده است.
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حديث روز  

اّمتم همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه يكديگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند.
رسول اكرم (ص)

سبك زندگى

5 اصل موفقيت براى تمام كسب و كارها

اين شهر بالخيز چه دارد بي تو؟
جز شعر غم انگيز چه دارد بي تو؟

نقال چهار فصل اين آبادي
جز قصه ي پاييز چه دارد بي تو؟

بغض بزرگترين نوع اعتراض
 در برابر آدم هاست اگر بشکنه
 ديگه اعتراض نيست التماسه.

كاغذ سفيد رو هر چقدر هم تميز و زيبا باشه 
كسي قاب نمي گيره، براي ماندگاري 
در ذهنها بايد حرفي براي گفتن داشت

شعر  با  هنرپيشگانش   -١ افقي: 
و  ضد   - گويند  مي  سخن  آواز  و 
ناسازگار - پيدا و آشكار ٢-  سالم 
بودن-  دايي -گريه كوه ٣ - ملك 
النه  كردن-   خيال  سلطان-   و 
پرندگان ٤ - سراي مهر و كين - 
جنس و متاع - ميخ ٥ - به پايان 
رساندن - عابد و زاهد -  جستجو 
پسنديده  و  خوب   -٦ تفحص  و 
هنر  و  انديشه  مظهر  النوع  رب   -
بي  و  كافر   -٧ گيرنده  انتقام   -
دين - ماده كبريت - حرف دهن 
كجي ٨- الگو و نمونه - از سبك 
هاي نقاشي - نرم دلي و مهرباني 
٩ - تصديق روسي - نوعي خواهر 
و برادر - حنا ١٠-  رادار هم آواز-  
و  خاموش   -١١ شهرضا  قديم  نام 
بي سر و صدا -زنگ خطر-  فيلم 
دنباله دار ١٢ - مجارستان - فرياد 
آرزومندي     -١٣ زمستان  ماه  بلند 
پيشوندي    - زبانزد  و  مشهور 
و  خانه   -  ١٤ ميليون  معادل 
روشن  خونخوار-  جانور   - منزل 
زوجات  از   - اميد   -  ١٥ تابان  و 
پيامبر اكرم (ص) -آشيانه پرندگان

اجاق  و  منقل   -١ عمودي: 
 -٢ شباهت  پسوند   - آموزگار   - 
ضربه اي در فوتبال - خدمتكار پير - 
جرقه آتش ٣ - صف و رسته-  تمام 
كننده  - سوار بي همتا ٤-  واحد 
سطح - روكش پالستيكي- نوعي 
رابطه خواهر وبرادري ٥ - افسار و 
يراق اسب – خاك-  از حاالت ماده 
٦ - پيوسته شده - ويرايش اعداد و 
شماره ها ٧ - ماشين باري كوچك 
– توانايي-  ميان چيزي ٨ - پايان 

وانتها-  نژاد كشور كانادا  -روشنايي 
٩ -حرف نفي عرب - برابر و يكسان 
- حنا ١٠-  قمقمه و بطري- روانه 
 -  ١١ كلي  چيز  هر  فرستاده-   و 
بلدرچين - سنگ زينتي ساختمان-  
تخت پادشاهي ١٢ - ياقوت - مدال 
از   -١٣ ديوانه  نيمه   - دوم   مقام 
كوه هاي تركيه-  تيرانداز-  حكمت 
حيا  بي   - آتيال  قوم   - ارسطو١٤ 
خوزستان  شهرهاي  از  گستاخ-  و 
١٥- رتبه - بوي خوش - شاه تره

طراح : نسرين كارى                        
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جدول 3377

حواسمان به خودمان باشد

باال و پايين هاى زندگى زخم هايى را بر روان همه ما 
مى اندازد. بعضى زخم ها مثل يك خراش مى مانند 
و با گذر زمان خود به خود خوب مى شوند اما بعضى 

آن قدر عميق اند كه ممكن است عفونى شوند. 
راه پيشگيرى از اين وضعيت توجه كردن آگاهانه به 
«خود» است. يعنى فكر كردن به اتفاقات گذشته و 
شدن مواجه  از  نترسيدن  و  خود  بر  ها  آن   تاثيرات 

با ترس ها و گره هاى روانى. 
به  اعتماد  و  نفس  عزت  كند  مى  كمك  كار  اين 
نفسمان بهبود پيدا كنيد. در نتيجه شبكه ارتباطاتمان 

هم گسترده تر مى شود.
است.  آمده  كجا  از  صدا  اين  ببينيم  بايد  اول  البته 
خيلى وقت ها ريشه اين صدا انتقادهاى نا به جايى 

است كه در كودكى از والدينمان شنيده ايم.
يادمان باشد كه ما بزرگساليم. درست است كه تحت 
تاثير كودكى هستيم اما امكاناتى داريم كه مى توانيم 
گو  و  گفت  مثل  امكاناتى  كنيم.  كم  را  تاثيرها  اين 
كردن با خود، بررسى صداى منتقد درون و فيدبك 

گرفتن از دوستان صميمى در مورد جذابيت خود.
شده  نوشته  زيادى  مطالب  فكرى  خطاهاى  درباره 
شناسايى  را  فكرى  خطاهاى  اين  كنيم  سعى  است. 
را اصالح كنيم. مثال خطاهايى مثل  كرده و آن ها 
كردن  نسبى  با  توانيم  مى  را  كردن  هيچ  و  همه 
 اصالح كنيم. جمله اى مثل «همه مردها مثل همند» 
است  «ممكن  شود:  تبديل  جمله  اين  به  تواند  مى 
بعضى از مردها ويژگى منفى داشته باشند اما اين به 

همه آن ها مربوط نيست».
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راسناوخخىنرتم1

هسونودنانىواح2

متاممادماتسور3

شماماهلامرهم4

ىنرتناتىنوىا5

رزخبىهماهبتن6

هاجرهماهبكاله7

پىركىراامىا8

جارورتاوتمروش9

وسشاكلىاعنتا10

اهنشاپهباراد11

نىاىبرمسناوى12

روشباوسرتزاىا13

وروىراكشاقلاخ14

دىرخرزنتنىىور15

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

تجربه كنيد.    09158668002

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

 به چند نفر راننده آقا با خودرو 
براى كار در آژانس در محدوده مهرشهر 

نيازمنديم.     09155622573

 به يك همكار خانم براى كار 
در كافى نت نيازمنديم.

09157243600- 32340551

به افراد ذيل براى كار در سالن زيبايى 
واقع در خيابان معلم نيازمنديم.

 يك نفر خانم
 ترجيحا مجرد آشنا به امور آرايشگرى

يك نفر براى انجام امور نظافتى
ساعت تماس: 

11 صبح الى 7 بعدازظهر 
32441344

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم
 فقط با يك تماس

 09151614735 -09151612979
برادران زنگوئى

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

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

فروش دوو سى يلو نوك مدادى 

مدل 79، يك ساله بيمه كامل 

بدون رنگ ، فنى سالم

09152694541

 فروش انواع رم ، فلش 

  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

اجاره يا فروش يك دستگاه خم 
و برش ميلگرد تا سايز 32- سه فاز 

09159616844

دوخت انواع پرده هاى سلفونى
 در اسرع وقت با نازل ترين قيمت

09158651230-32434372

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

09151636052 

شركت پخش مواد غذايى
 براى كادر ادارى و فروش خود

از افراد با سابقه دعوت به همكارى
 مى نمايد و به افرادى كه مى خواهند 

كار بازاريابى را تجربه نمايند 
آموزش الزم را تدريس مى نمايد
"بازارياب تلفنى ، بازارياب حضورى

 و  مدير فروش"
09150069386 - 09152031250

32322802

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 260 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 
جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى

 6 ماه ضمانت
آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن

09153618984

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع     معلم 7- پالك 34 

09155620967

فروش آپارتمان 85 مترى ، بهشتى 
12، مجتمع 6 واحدى ، 85 ميليون

 (وام دارد) 09354687362

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396
فروش كارواش با تمام تجهيزات در 

بهترين موقعيت امامت يا معاوضه با خودرو
09109313400

به تعدادى گچ كار نيمه ماهر و ماهر 
نيازمنديم.

09159638812

به نيروى ماهر براى تعويض شيشه 
اتومبيل  نيازمنديم.
09371639159

استخدام تايپيست حرفه اى خانم 
با حقوق باال

32425059 – 09153619654

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

به صورت كلى و توافقى 
به دليل مهاجرت تمام اجناس شيك و جديد 

شامل بلوز شلوار، سارافن ، شلوار و...

09157265619

فروش  اجناس بچگانه  
زير قيمت خريد

 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن    داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتنتوكــل
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اخبار ورزشى

شهرخبر: بسياري از افراد معتقدند که پنير باعث کاهش هوش مي شود در صورتي که پنير حاوي ماده اي به نام «تيرامين» است که اين ماده مي تواند در  صورت 
عبور از سد خوني مغز وارد مغز شود و کاهش عملکرد ذهني فرد را در پي داشته باشد اما اين عامل سبب کاهش هوش نيست.پنير هر دو ماده کلسيم و فسفر را 
دارد ولي اگر ميزان کلسيم زياد باشد تعادل به هم مي خورد به اين دليل با مصرف گردو که حاوي فسفر است اين تعادل را به حالت اول باز گردانيد.

فايده خوردن پنير با گردو

ريزش مو با كاهش اين مواد معدنى در بدن

6
ايستگاه سالمت

حوادث

 نخستين دوره كورس پاييزه 
اسب دوانى قهرمان خود را شناخت

فارس: رئيس اداره ورزش و جوانان بيرجند از برگزاري 
نخستين دوره کورس پاييزه اسبدواني اين شهرستان 
خبر داد و گفت: اسب الکس از باشگاه تندر با سوارکاري 
اکبري قهرمان مسابقات شد. اصغري اظهار کرد: در 
اين مسابقات پنج چابک سوار بومي بيرجندي در پيست 
رقابت  به  يکديگر  با  بيرجند  اسب سواري شوکت آباد 
پرداختند.وي تصريح کرد: اسب الکس از باشگاه تندر 
بر سکوي نخست  اکبري  با مالکيت و چابک سواري 
نايب  عبدي  مالکيت  با  سليا  اسب  ايستاد،  مسابقات 
با مالکيت  تندر  باشگاه  از  قهرمان شد و اسب ستاره 

محمد پور در جايگاه سوم قرار گرفت. 

هدايت تيم ملى رول بال كشور
 توسط يك بيرجندى

فارس : رئيس هيئت اسکيت خراسان جنوبي هدايت 
تيم ملي رول بال اسکيت کشور را براي حضور موفق 
در مسابقات قهرماني جهاني هندوستان بر عهده گرفت 
که فاطمه اديبي به همراه اين تيم به رقابت مي پردازد.

اردوي تيم ملي رول بال اسکيت بانوان و آقايان در حالي 
از ٢٦ تا ٢٩ آبان در ياسوج استان کهکيلويه و بويراحمد 
برگزار شد که مهدي پاکرو در کنار ملک خوبان تيم ملي 
را مربيگري کرد.در اين اردو ٢٤ اسکيت باز دعوت شده 
يزد،  استان هاي خراسان جنوبي، اصفهان، کاشان،  از 
تهران و کهکيلويه و بويراحمد تمرينات خود را زير نظر 
کادر فني برگزار کردند.همزمان با پايان اردوي انتخابي 
تيم ملي رول بال کشور بانوي ورزشکار بيرجندي نيز با 
درخشش خوبي که داشت به عضويت تيم ملي در آمد 
و «فاطمه اديبي فر»، به همراه ملي پوشان کشورمان به 
رقابت هاي قهرماني جهاني رول بال اعزام مي شود.در 
بخش آقايان هم «حسين اديبي فر» از خراسان جنوبي 
آماده  صورت  در  تا  شد  معرفي  ذخيره  يار  عنوان  به 
نبودن ملي پوشي به نمايندگي از کشورمان به مصاف 
برترين هاي جهان برود. در مسابقات قهرماني رول بال 
اسکيت جهان ورزشکاران ٣١ کشور از ٢٣ آذر در کشور 

هندوستان با يکديگر به رقابت مي پردازند.

مسابقه پينگ پنگ بسيجيان نوجوان 
استان در بيرجند برگزار شد

ايرنا: يک دوره مسابقه پينگ پنگ انفرادي به مناسبت 
هفته بسيج، بصورت دو حذفي با حضور بسيجيان نوجوان 
مسئول  شد.  برگزار  بيرجند  شهر  در  جنوبي  خراسان 
سازمان بسيج سازندگي سپاه انصارالرضا(ع) استان گفت: 
در اين مسابقه که روز يکشنبه برگزار شد نوجوانان عضو 
بسيج شهرستان هاي بيرجند، قاينات، سربيشه و درميان 
شرکت کردند.سرهنگ زهرائي افزود: سهيل صفي زاده 
به  قاينات،  شهرستان  از  دو  هر  محمدي  مصطفي  و 

ترتيب مقام اول و دوم را کسب کردند.

عامل فروش فيلم هاى مبتذل 
در فيس بوك دستگير شد

دستگيري  از  فارس  استان  فتا  پليس  رئيس  فارس: 
از طريق شبکه  داد که در فضاي سايبر  فردي خبر 
فروش  و  انتشار  به  اقدام  بوک»  «فيس  اجتماعي 
حسيني  کرد.سرهنگ  مي  مبتذل  هاي  فيلم 
مجازي  فضاي  رصد  هنگام  کارشناسان  گفت: 
بوک  فيس  اجتماعي  شبکه  در  اي  صفحه  متوجه 
اخالقي  غير  هاي  عکس  انتشار  ضمن  که  شدند 
هاي  فيلم  فروش  به  اقدام  عمومي،  عفت   و خالف 
مبتذل نيز مي کرد.وي افزود: ماموران در کمتر از ٤٨ 

ساعت موفق به شناسايي و دستگيري متهم شدند.

توقيف محموله شتر در خوسف

رئيس شبکه دامپزشکي شهرستان خوسف گفت:يک 
دستگاه کاميون حامل ٢٠ نفر شتر در اين شهرستان 
توقيف و صاحبان محموله به مراجع قضايي معرفي 
مجوز  بدون  محموله  اين  افزود:  محمودي،  شدند. 
بهداشتي دامپزشکي اقدام به جابجايي دام نموده که با 
همکاري نيروي انتظامي توقيف شد.وي با بيان اينکه 
بيماري مرس يکي از مهمترين بيماريهاي مشترک 
انسان  به  شتر  طريق  از  که  است  دام  و  انسان  بين 
هاي  دستورالعمل  رعايت  افزود:  شود،  مي  منتقل 
قرنطينه اي سازمان دامپزشکي کشور در پيشگيري 

از بروز اين بيماري حائز اهميت است.

دستگيرى حفار غير مجاز در قلعه 
تاريخى خند شهرستان قاينات

نيروهاي يگان حفاظت ميراث  با تالش  در عملياتي 
فرهنگي شهرستان و پاسگاه انتظامي روستاي بيهود، 
به  اقدام  از حفاران غيرمجاز و غيربومي که  نفر  يک 
توابع  از  بيهود  روستاي  تاريخي خند  قلعه  در  حفاري 
بخش مرکزي شهرستان کرده بود، دستگير شد. رئيس 
اداره ميراث فرهنگي قاينات گفت: از ابتداي سال ١٣٩٤ 
تاکنون يگان حفاظت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري قاينات با همکاري نيروهاي پاسگاه انتظامي 
دو فقره عمليات براي دستگيري حفاران غيرمجاز انجام 

شده که طي آن مجرمان به دام قانون افتادند.

سيگار يك خودرو را با چهار 
سرنشين به آتش كشيد

ايرنا: رئيس پليس راه استان همدان گفت: يک دستگاه 
خودرو سواري پژو با چهار سرنشين در مسير همدان به 
تهران آتش گرفت که حال عمومي چهار سرنشين اين 
خودرو که دچار سوختگي سطحي شدند رو به بهبود 
است. سرهنگ شاکري افزود: طبق بررسي هاي صورت 
گرفته بيش از حد مجاز گاز در مخزن ال پي جي اين 
خودرو وارد شده است و پس از ادامه مسير راننده خودرو 
متوجه نشت بوي گاز در داخل خودرو مي شود که به 
علت استعمال دخانيات، آتش سيگار عامل بروز حريق 

در اين خودرو مي شود.

داماد خشمگين، جان دايى 
همسرش را گرفت

جام نيوز: دعواي خانوادگي جنايتي تلخ را کليد زد و در 
آن دامادي با شليک گلوله دايي همسرش را کشت. 
در جريان بررسي ها مشخص شد که مرد جواني هدف 
شليک گلوله اي از يک تفنگ شکاري قرار گرفته و فوت 
کرده است.بدين ترتيب تجسس ها براي رديابي قاتل آغاز 
شد تا اينکه پليس او را شناسايي و بازداشت کرد. داماد 
جنايتکار در بازجويي ها به قتل دايي همسرش اعتراف و 
علت درگيري و تيراندازي را اختالفات خانوادگي عنوان 
کرد و گفت: قرباني حادثه با دخالت هايش باعث شده 

بود تا با همسرم دچار اختالف شوم. 

 
اشتباهاتى كه مانع كاهش

 وزن  تان مى شود 

سالمت نيوز: به اندازه کافي غذا نمي خوريد: براي 

کاهش وزن بايد کالري ها را کم کنيد، اما مهم 
اين است که در چنين کاري زياده روي نکنيد. 
دهيد  از حد کاهش مي  بيش  را  کالري   وقتي 
دو اتفاق بد همزمان براي متابوليسم مي افتد. 

وقتي از آنچه بدن نياز دارد خيلي کمتر کالري 
 دريافت مي کنيد، بدن ترمز متابوليسم را مي کشد. 
از  به  انرژي خود شروع  تامين  براي  همچنين 
گرانبهايي که  کالري سوز  بردن عضالت  بين 
دماي  با  نوشيد  مي  که  آبي  کند.  مي  داريد 
 ٦ نوشيدن  دريافتند  محققان  است:  برابر  اتاق 

متابوليسم  تواند  مي  روز  در  خنک  آب  ليوان 
روز  در  کالري   ٥٠ تا  را  استراحت  هنگام 
مقدار  همين  بدانيد  است  جالب  دهد.  افزايش 
اندک برابر است با کاهش ساالنه ٢ کيلوگرم. 

که  را  خنکي  آب  دماي  کند  مي  تالش  بدن 
پس  کند  يکسان  خود  دماي  با  نوشيديد 
مجبور است انرژي مصرف کند. وعده اي که 
وارد  را  پروتئين  ندارد:  پروتئين  کنيد  مي  ميل 
سادگي  به  توانيد  مي  کنيد.  خود  هاي  وعده 
ها  وعده  در  لبنيات  و  آجيل  ها،  گوشت   از 
و ميان وعده ها استفاده کنيد. تحقيقات نشان 
داده پروتئين مي تواند کالري سوزي بعد از غذا 

را تا ٣٥ درصد افزايش دهد. 

ريزش مو با كاهش اين مواد 
معدنى در بدن 

  قدس آنالين: آهن و روي از جمله مواد معدني اي 
مو  ريزش  بروز  زمينه  کمبودشان  که  هستند 
کم  در  موارد  از  بسياري  در  کند.  مي  فراهم  را 
خشکي  پي  در  افراد  آهن  فقر  از  ناشي  خوني 
موها، دچار ريزش مو مي شوند. به همين دليل 
معدني  ماده  اين ٢  غذايي  منابع  مرتب  مصرف 
دريافت هر  براي  اول  انتخاب  قرمز  که گوشت 
توصيه  هفته)  در  بار   ٢ (حداقل  آنهاست   دوي 
 مي شود، اما به غير از گوشت قرمز شما مي توانيد 
با  و  آهن  عدس،  مرغ،  تخم  جگر،  خوردن  با 
خوردن انواع گوشت پرندگان (به خصوص سينه 

مرغ) شير و پنير کم چرب نيز روي کافي دريافت 
کنيد.همچنين در صورت دريافت ناکافي پروتئين 
زمينه بروز ريزش مو فراهم مي شود. از اين رو، 
دريافت حداقل ٤٥ گرم پروتئين براي بزرگساالن 
مرغ،  تخم  گوشت،  انواع  مانند  غذايي  منابع  از 
لبنيات، حبوبات و مغزهاي خام مي تواند تامين 

کننده اين ماده مغذي باشد. از آنجا که ويتامين 
D در رشد مو تاثيرگذار است؛ دريافت روزانه اش 
براي پيشگيري از بروز ريزش مو توصيه مي شود 
و بهترين منبع آن نور آفتاب است به طوري که 

توصيه مي شود افراد به مدت ١٠ دقيقه بازوها، 
دست ها، پاها و ساق هايشان را ٢ تا ٣ بار در هفته 
در معرض نور محسوس آفتاب قرار دهند، اما مواد 
غذايي غني شده با اين ويتامين مانند شير و آبميوه 
و حتي زرده تخم مرغ تا حدودي مي تواند تامين 

کننده ويتامين D مورد نياز بدن باشند.

بروز لخته خون را جدى بگيريد! 

رگ ها  از  يکي  در  خون  لخته  بروز  سالمانه: 
ترومبوآمبولي وريدي ناميده مي شود. لخته خون 

يک مسئله جدي بوده و مي تواند تهديد کننده 
خون  لخته  بروز  نگران  شما  اگر  باشد.  زندگي 
بگيريد.  تماس  خود  پزشک  با  فوري  هستيد، 
عاليم لخته خون مي تواند متفاوت باشد و حتي 
مي شود.  ظاهر  عالمت  بدون  موارد  برخي  در 
شايع ترين محل براي بروز لخته پاها و منطقه 
ريوي  آمبولي  به  منجر  مي تواند  که  است  ران 
شود. تورم، قرمزي، درد و حساسيت از نشانه هاي 

لخته خون در پا هستند. 

مواد غذايى مفيد براى تقويت 
چشم را بشناسيد 

 
شهرخبر: ويتامين A يکي از ويتامينهاي بسيار 
مهم است و در بسياري از فعاليتهاي حياتي بدن 
نقش دارد. ويتامين A در رشد و نمو و در کيفيت 
بينايي مؤثر است. مصرف هويج که داراي ويتامين 
A  است واقعًا براي تقويت چشم مفيد است. اما 
سيب  همانند  ديگري  هاي  ميوه  و  سبزيجات 
زميني، کلم، کدو، اسفناج، سير، فلفل دلمه اي، 
انبه و طالبي نيز بي تاثير نخواهد بود. براي تقويت 
بهترين  باشد،  نيز مي   E ويتامين به  نياز  چشم 
منبع ويتامين E آجيل و روغن هاي گياهي است. 
تخمه آفتاب گردان، بادام، فندق، بادام زميني و 

انبه داراي ويتامين E هستند. 

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

سوپر ماركت فروشى 
نقد - اقساط - معاوضه با ماشين

09151605660

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

  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

 09151605216
  3 2236030 

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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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

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

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

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار
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ايرنا - مسئول سازمان بسيج دانشجويى خراسان جنوبى گفت: بيش از 120 عنوان برنامه فرهنگى، سياسى، بصيرتى، اخالقى و ورزشى 
طى هفته بسيج در سطح دانشگاه هاى استان اجرا مى شود. قاسمى از برگزارى همايش دو هزار نفرى دانشجويان بسيجى بيرجند خبر داد 
و افزود: بسيج دانشجويى نقش اساسى را در تحقق منويات رهبر معظم انقالب در دانشگاه ها ايفا مى كند. وى در ادامه اظهار كرد: امسال 

با توجه به در پيش بودن دو انتخابات مهم، بسيج دانشجويى در راستاى حضور حداكثرى مردم در انتخابات تالش خواهد كرد.

120 برنامه طى هفته بسيج در دانشگاه هاى خراسان جنوبى اجرا مى شود
برگزارى مجمع ماهانه 

نظام روانشناسى استان در بيرجند

حاجى پور- مجمع عمومى نظام روانشناسى خراسان 
و  تربيتى  علوم  دانشكده  مشاوره  مركز  در  جنوبى 
در  داد.  جلسه  تشكيل  بيرجند  دانشگاه  روانشناسى 
شوراى  رئيس  خزاعى  مهدى  جلسه  اين  ابتداى 
سازمان  جلسه  از  گزارشى  استان  روانشناسى  نظام 
رساند.  اعضا  اطالع  به  را  كشور  روانشناسى  نظام 
احمد خامسان از اعضاى نظام روانشناسى استان نيز 
درباره فرآيند صدور پروانه هاى نظام توضيحاتى ارائه 
با  روانشناسى  نظام  عضو  ديگر  شفيعى  محمد  كرد. 
بزرگداشت دكتر شكوهى  يادآورى برگزارى همايش 
بزودى  كه  كشور  تربيتى  علوم  پدر  و  ماندگار  چهره 
اعضاى سازمان  برگزار خواهد شد حضور  بيرجند  در 
نظام روانشناسى كشور و دكتر افروز را در اين همايش 
فرصتى مغتنم دانست و برپايى كارگاه هاى آموزشى در 
حاشيه اين همايش را خواستار شد. در ادامه حاضران 
سؤاالت خود را درباره صدور پروانه و مشكالت تمديد 
نمودند.  ارايه  باره  اين  در  پيشنهاداتى  و  مطرح  آن 
و  مشاوران  نياز  مورد  آموزشى  هاى  كارگاه  برگزارى 
 اعضا نظام و ارايه موضوعات جديد براى پايان نامه هاى
دانشجويى از ديگر مصوبات اين مجمع بود. شايان ذكر 
است مجمع عمومى نظام روانشناسى هر ماه در مركز 
استان برگزار مى شود و جلسه آينده اين مجمع پايان 

آذرماه برگزار خواهد شد. 

تأسيس 70 بيمارستان صحرايى 
از اقدامات بسيج در طول امسال

فارس- جانشين فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان 
سبب  بسيجى  ايده  و  تفكر  اينكه  بيان  با  جنوبى 
پيروزى امت اسالمى و شكست دشمن است، گفت: 
بسيجى  تفكر  و  فرهنگ  و  خودباورى  و  روحيه  اگر 
مى شد.  مسلط  كشور  بر  دشمن  نمى كرديم  حفظ  را 
شفايى در همايش زينبيون معاصر خراسان جنوبى با 
بيان اينكه اقدامات موثر بسيج در عرصه هاى مختلف 
در سراسر كشور انجام شده است، ادامه داد: تأسيس 
طول  در  بسيج  اقدامات  از  بيمارستان صحرايى   70
سال بوده است. وى خاطرنشان كرد: روحيه مقاومت، 
تيم هاى  و  جهادگران  حضور  سبب  بسيجى  و  ايثار 
پزشكى در سراسر كشور و در مناطق محروم مى شود. 
شفايى اضافه كرد: يك هزار گروه جهادى و بيش از 
پنج ميليون نفر به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 

كشور اعزام و خدمت رسانى انجام دادند.

اجراى 13 هزار متر مربع زيرسازى 
و آسفالت خيابان هاى مهرشهر بيرجند 

در  آسفالت  و  زيرسازى  مربع  متر  گروه خبر- 5500 
خيابان اميركبير مهرشهر در حال انجام مى باشد كه 
قبل از آن اجراى جدول و جوبه ها به متراژ 1800 متر 
طول در اين خيابان و فرعى هاى آن انجام شده است. 
مديرعامل سازمان عمران شهردارى بيرجند با بيان اين 
اتمام كار  از  برنامه بعدى آسفالت پس  مطلب گفت: 

خيابان اميركبير، خيابان حر در مهرشهر مى باشد.

همكارى 3 هزار و 600 حامى 
در قالب طرح محسنين امداد

برناى تنها- معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد از همكارى 3 هزار و 642 حامى در طرح محسنين 
با اين نهاد خبر داد. نخعى هدف از اجراى طرح محسنين 
جامعه  در  فقر  كنى  ريشه  جهت  در  سازى  بستر  را، 
عنوان كرد و افزود: از ابتداى امسال بيش از 3 ميليارد 
 و 129 ميليون ريال از طرف حاميان طرح محسنين به 
خانواده هاى تحت حمايت اين طرح مساعدت شد.      

اصالح 10 نقطه حادثه خيز فردوس

فارس- رئيس اداره راه و شهرسازى فردوس از اصالح 
10 نقطه حادثه خيز با صرف اعتبار 500 ميليون تومان 
در اين شهرستان خبر داد. پيشاورى اظهار كرد: اين 
نقاط شامل پيچ خطرناك محور باغستان به فتح آباد، 
سه راهى خانكوك، حسين آباد، گردنه خانكوك، زيرگذر 
اتصال  محل  مهويد،  راهى  سه  ايمن سازى  برون، 
روستاى مهرانكوشك به جاده اصلى، رفع برجستگى  
بلوكه هاى بلوار آيت ا... فردوسى پور تا باغستان سفلى، 

گردنه فريدونى و سه راهى سرند مى باشد.

اجراى طرح تحقيقاتى جامع آموزش 
غربالگرى سرطان پستان در استان

ايرنا- معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند گفت: طرح جامع آموزش غربالگرى سرطان 
سال   20 باالى  دار  خانه  و  شاغل  زنان  در  پستان 
و  عملكرد  وضعيت  بررسى  هدف  با  جنوبى  خراسان 
نيز سطح آگاهى آنان اجرا مى شود. دكتر زربان تعداد 
بانوان شاغل و خانه دار شركت كننده در طرح مذكور 
را چهار و 500 نفر ذكر كرد. به گفته وى طرح مذكور 
توسط مركز تحقيقات عوامل اجتماعى موثر بر سالمت 
دانشگاه تهيه و به تصويب شوراى پژوهشى معاونت 

تحقيقات و فناورى دانشگاه بيرجند رسيد.

به وجود آوردن شيعه لندنى و سنى 
آمريكايى توطئه دشمن عليه امت اسالم است

فارس- امام جمعه موقت زيركوه گفت: به وجود آوردن 
شيعه لندنى و سنى آمريكايى توطئه دشمن عليه امت 
اسالم است. حجت االسالم حسن صادقى  در همايش 
بسيجى  فرهنگيان  جمع  در  عاشورا  امتداد  بسيج، 
استكبار  ويژگى هاى  به  اشاره  با  زيركوه  شهرستان 
جهانى، اظهار كرد: منفعت طلبى يكى از ويژگى هاى بارز 
استكبار است و تنها چيزى كه براى مستكبران مهم بوده 
و هست اين است كه  مى خواهد به هر قيمتى به منافع 
خود به دست آورند حتى با از بين بردن مردم و اطرافيان. 
وى سلطه طلبى، عقب نگه داشتن مستضعفان، اضطراب 
و ترس، تجاوز و حقوق ديگران را پايمال كردن را از 

ديگر ويژگى هاى استكبار دانست. 

مربي فرهنگي كانون شماره 2 طبس در 
مسابقه گزارمان نويسي كشوري درخشيد

فكري  پرورش  كانون  مديركل  خبر- صمدي  گروه 
نقدهاى  بهترين  اعالم  با  گفت:  جنوبي  خراسان 
مسابقه  در  كودك  كتاب هاى  بر  كانون  مربيان 
كتاب)  نقد  ماهانه  (گزارش هاى  گزارمان نويسى 
 2 شماره  هنري  فرهنگي  مربي  جالليان  معصومه 
طبس با نقد كتاب «به زمين مي خورم» ترجمه شهال 
انتظاريان از بين 886 مربي كانون در سطح كشور به 
عنوان برگزيده كشوري گزارمان نويسي معرفي شد.

سرو كهنسال استند در فهرست 
ميراث طبيعى- ملى ثبت شد

گروه خبر-  كارشناس ثبت ميراث طبيعى استان گفت: 
از بررسى در كميته  درخت سرو كهنسال استند پس 
تخصصى ثبت و حريم ميراث طبيعى كه در تاريخ 27 
آبان ماه 94 در تهران برگزار شد، در فهرست ميراث 
افزود: اين درخت  طبيعى- ملى ثبت گرديد. ملكوتى 

كهنسال در حاشيه گندمزار روستاى استند قرار دارد. 

به همت بسيج رسانه استان در مراسمى كارگاه طاليه داران معروف ويژه اصحاب 
رسانه در شهرستان بيرجند برگزار شد. 

كانون  مجازى  فضاى  معاون  اسماعيلى،  حجت االسالم  تسنيم،  گزارش  به 
نخبگان تبليغ استان قم در اين كارگاه اظهار كرد: بر اساس آمار كشور ايران 
باالترين استفاده را از شبكه هاى اجتماعى به ويژه تلگرام مى كند. وى با بيان 
مجازى  شبكه هاى  در  فرهنگى  و  انقالبى  رسانه هاى  حاضر  حال  در  اينكه 
كمترين سهم حضور را دارند، افزود: در شبكه هاى اجتماعى رسانه هاى امروزى 
پديده شبكه  بايد  انقالبى است. وى گفت:  نيازمند حضور حداكثرى نخبگان 
اجتماعى را به صورت يك پديده در نظر بگيريم و يا تمامى گزاره هاى دينى و 

اخالقى خود را با آن تطابق دهيم. 
اسماعيلى با بيان اينكه امروزه آسيب هاى اجتماعى اعتياد به مواد مخدر در راستاى 
استفاده از شبكه هاى اجتماعى جاى خود را به طالق داده، تصريح كرد: نخبگان 
انقالبى ما به اين نتيجه رسيدند كه يك ابزار كارآمد براى قدم زدن در مسير 
انقالب اسالمى شبكه هاى اجتماعى هستند. اسماعيلى با بيان اينكه شبكه هاى 

مجازى به راحتى فراگير شده است، گفت: تاكنون دولت براى استفاده صحيح از 
فضاى مجازى فرهنگ سازى و همراهى و صد درصدى به وجود نياورده است 
و در اين راستا نمى توان به گونه اى رفتار كرد كه به هيچ عنوان از اين فضاها 
استفاده نكنيم. اسماعيلى با اشاره به آسيب هاى فضاى مجازى افزود: كم عمقى، 

سطحى شدن علم و آگاهى، سرد شدن عواطف و روابط انسانى، انتشار مطالب 
تحليلى سطحى و ميل به تنهايى از مهم ترين آسيب هاى اين فضا است و ما هيچ 

راهى براى تعامل بين الملل جز استفاده از فضاى مجازى نداريم.

برنامه مدون امربه معروف و نهى از منكر
براى همه اقشار تدوين شود

در  مى تواند  منكرات  و  معروفات  تجلى  كرد:  اظهار  نيز  لطفيان  حجت االسالم 
سه بخش گويش، پوشش و رفتار افراد باشد. وى بيان كرد: هنگامى كه بحث 
امربه معروف و نهى از منكر مى شود، عده اى هستند كه مرتكب معروف يا منكر 
مى شوند، عده اى آن را اشاعه و برخى نيز اقامه كنندگان معروفات و منكرات هستند 
كه براى هر كدام بايد نسخه ويژه اى پيچيد و روش خاصى در نظر گرفت. وى با 
تأكيد بر اينكه كسى كه مى خواهد در اين مسير قدم بگذارد نخست بايد بخواهد، 
عنوان كرد: بعداز آن آمر به معروف بايد روش صحيح امر به  معروف و نهى از منكر 

را بداند و باور داشته باشد كه تذكر او نتيجه خواهد داد. 

كارگاه طاليه داران معروف ويژه اصحاب رسانه برگزار شد

استان  توليد  موانع  رفع  و  تسهيل  كارگروه  خبر-  گروه 
به دنبال تعطيلى چند واحد صنعتى به دليل بدهى هاى 

گوناگون در استاندارى تشكيل شد. 
استاندار در اين جلسه بيان كرد: بايد ديد و نگاه مسئوالن 
استان اين گونه باشد كه تسهيالت را به موقع پرداخت كنند. 
وى افزود: حل مشكالت مردم خصوصاً صاحبان صنايع و 
توليدكنندگان مهمترين هدف مسئوالن است.   خدمتگزار 
با يادآورى مشكل كمبود منابع آبي در حوزه صنعت ادامه 
بلكه  مشكلى  نيست  استان   به  منحصر  آب  كمبود  داد: 
است كه تمام كشور به ويژه استان هاى شرقى با آن مواجه 
هستند.  به گفته وى رفع اين مشكل در دستور كار وزارت 
نيرو قرار دارد، وى ادامه داد: برخي از طرح هاي صنعتي 
استان  با مشكل كمبود منابع آبي مواجه هستند كه با برنامه 
ها و طرح هايي كه دولت در دست اجرا دارد اين مشكل 
بانك ها  با اشاره به همكاري  نيز مرتفع خواهد شد. وي 
در ارائه تسهيالت بانكي به توليدكنندگان، ادامه داد: نگاه 
اين  باشد، در غير  به حل مسايل  نگاه  بايد  اين زمينه  در 
صورت نخواهيم توانست بر مشكالت فائق آمده و يا به نفع 

توليدكنندگان آنها را مرتفع نماييم.
استان حل مشكالت بخش صنعت  مقام عالي دولت در 
را موجب تثبيت اشتغال دانست و خاطر نشان كرد: تثبيت 
اشتغال هاي موجود و ايجاد فضاي شغلي جديد مي تواند 

و  مرزي  مناطق  در  خصوصًا  جمعيت  ماندگاري  موجب 
عشايرى شود.

جذب فايناس چين براى راه اندازى مجتمع فوالد 

 وى بر جذب فايناس چين براى راه اندازى مجتمع فوالد 
قاين  تأكيد كرد و ادامه داد: بايد در مورد به نتيجه رسيدن 

صنعتى  واحدهاى  براى  استان  به  دولت  سفر  تسهيالت 
با  ارتباط  در  خدمتگزار  گيرد.  صورت  الزم  پيگيرى هاى 
اين  كرد:  عنوان  قاين  فوالد  مجتمع  پروژه  آب  مشكل 
مشكل بايد با جديت دنبال و به صورت كارشناسانه رفع 

شود تا نگرانى براى سرمايه گذاران اين پروژه ايجاد نشود. 
استاندار در مورد كارخانه سيمان باقران نيزيادآور شد: همه 
عالقه مند هستيم تا هر چه سريعتر اين كارخانه راه اندازى 
افتتاح آن داده  شود و اميد است وعده هايى كه در مورد 
شده، محقق شود. خدمتگزار با بيان اينكه براى راه اندازى 
كه  داريم  قرار  مرحله اى  در  حاضر  حال  در  كارخانه  اين 

با  ارتباط  در  كرد:  اضافه  مى رود،  پيش  به سرعت  كارها 
ملى  بانك  رئيس  با  كارخانه  اين  به  تسهيالت  پرداخت 
كشور موضوع پيگيرى شده و بايد ديد و نگاه مسئوالن 
به موقع پرداخت  را  باشد كه تسهيالت  اين گونه  استان 

واحدهاى  مشكالت  بايد  اينكه  به  اشاره  با  وى  كنند. 
صنعتى به صورت كارشناسانه بررسى شود، تصريح كرد: 
نبايد تهران به سبب عدم آگاهى از مشكالت استان براى 
استان تصميم گيرى كند كه اين امر به ضرر استان خواهد 
تراز  گرفته  براساس حسابرسى هاى صورت  استاندار  بود. 
وضعيتى واحدهاى صنعتى استان را مثبت دانست و يادآور 
صنعتى  واحدهاى  موجودى  مى دهد  نشان  آمارها  شد: 

استان بيش  از بدهى آنها است.

 اجرايى شدن 67 مورد از مصوبات 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد  

كرد:  بيان  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
67 مورد از مصوبات اين كارگروه اجرايى و 73 مورد در 
دست پيگيرى است. حقيقى در اين كارگروه اظهار كرد: 
به صورت ماهانه از 24 واحدهاى صنعتى مهم استان براى 

بررسى مشكالت، پايش انجام مى شود. 
حقيقى به آخرين وضعيت واحدهاى صنعتى مهم استان 
پرداخت و عنوان كرد: واحدهاى توليدى استان ورشكسته 
نيستند و مطالباتى از دولت و بخش خصوصى دارند كه 
مشكالت  كرد:  خاطرنشان  وى  است.  نرسيده  نتيجه  به 
واحدهاى صنعتى به صورت موردى در حال رصد است تا 

بتوانيم اين مشكالت را برطرف كنيم.

بانك هاى عامل كمك كنند تا موانع رفع و تسهيالت دريافت شود

همه راه ها به بانك ختم مى شود

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعياستان خبر داد: 
قريب 3 ميليارد تومان، اعتبارات قرض الحسنه 
در  فعال  اجرايى  هاى  دستگاه  كه  دارد  وجود 
مشاغل خانگى مى توانند از اين ظرفيت استفاده 
كنند. به گزارش پيام بشرويه، سنجرى در نشست 
توسعه هماهنگى تعاون و كميته اشتغال شهرستان 
بشرويه با اشاره به اهميت تعاون در بخش اقتصاد 
در  تعاون گره گشا  به بخش  نگاه  كشور گفت: 
حوزه اقتصاد است و خوشبختانه در سال جارى 

با تمام محدويت هاى كشور در عرصه اقتصادى 
سالى متفاوت و پربارتر از گذشته بوده است. 

هاى  سرفصل  در  اعتبارات  سرجمع  گفت:  وى 
تبره 16  بند ج  از مشاغل خانگى،  اعم  مختلف 
تومان،  ميليارد  قريب 3  بودجه سال 94،  قانون 
هاى  دستگاه  كه  است  الحسنه  قرض  اعتبارات 
از  توانند  مى  خانگى  مشاغل  در  فعال  اجرايى 
اين ظرفيت استفاده كنند. وى با اشاره به تعهد 
اشتغالزايى در بشرويه هم گفت: تعهد اشتغالزايى 

بشرويه 375 نفر مى باشد و مى توان 3 ميليارد 
تومان اعتبار در بخش مشاغل خرد  و خود اشتغالى 
است هزينه كرد. سنجرى افزود: بايد ظرفيت ها 
با  و  شود  شناسايى  شهرستان  هاى  پتانسيل  و 
اى حرفه  و  فنى  هاى  مهارت  و  مشاوره   ارايه 

به متقاضيان در قالب تعاون دسته بندى شوند و 
براى اخذ تسهيالت به صندوق ها معرفى گردند. 
سنجرى اظهار كرد: شهرستان بشرويه با توجه به 
حوزه گسترده كشاورزى كه دارد قابليت اجراى 

كارخانه  تأسيس  جمله  از  كالنى  هاى  پروژه 
نساجى يا فراورده هاى لبنى را دارد.

هيچ  حاضر  حال  در  كرد:  نشان  خاطر  وى 
محدودى براى جذب منابع در خصوص مشاغل 
تسهيالت  بابت  از  نگرانى  هيچ  و  نداريم  خرد 
قرض الحسنه وجود ندارد. وى افزود: كسانى كه 
طرح هاى توجهى اشتغال زايى دارند مى توانند 
صندوق  منابع  از  تومان  ميليون   100 سقف  تا 

كارافرينى اميد استفاده كنند. 

اختصاص 3ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه به بخش تعاون خراسان جنوبى

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
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ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 ثبت نام كربال هوايى
دفتر خدمات زيارتى عماد بيرجند
ميدان شهدا- جنب بانك صادرات - ساختمان آوا    32224113

           اعزام

94/9/21 

 بسيجى بهار آفرين چهار فصل آزادى است و برق خشم الهى

بر تارك تاريك منكران مزدور و مدعى روشنفكرى

پايگاه مقاومت بسيج روزنامه آواى خراسان جنوبى

بسيج ، خانواده 
و سبك زندگى اسالمى  

 سه شنبه 12 صفر- 3 آذر      

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

محمد رسول ا... (ص)شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

9       10:30       14
15:15    16:30   1820:00

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 
و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 

را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

حمل  اثاثيه  منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065 على آبادى   ضمنا كارگر تنها نيز داريم



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : هيچ بنده اي مزه ايمان را نمي چشد تا دروغ را، 
شوخي باشد يا جّدي، مطلقًا ترک کند.

(منبع : اصول کافي ج٢ ص٣۴٠ )
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اربعين در راه استعكس روز 

نشست جمع بندى نقشه راه بين
 ايران و آژانس امروز در وين

انرژى  بين المللى  آژانس  و  ايران  مشترك  نشست 
اتمى براى جمع بندى نقشه راه امروز سه شنبه در وين 
برگزار مى شود. در همين راستا عراقچى معاون وزير 
خارجه به وين مى رود و قرار است در اين سفر با آمانو 

مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى ديدار كند.

حضور جنگنده هاى ايران در كنار 
 هواپيماهاى جنگى روسيه در سوريه

دبكا فايل طى گزارشى مدعى حضور جنگنده هاى 
در حريم  روسيه  هواپيماهاى جنگى  كنار  در  ايرانى 
نوشت:  اسرائيلى  وبسايت  اين  شد.  سوريه  هوايى 
تصاوير ويديويى كه وزير دفاع روسيه منتشر كرده 
نشان مى دهد كه براى اولين بار جنگنده هاى F14 و 
 ميگ 29 ايران در آسمان سوريه حضور پيدا كرده اند.

تاكيد چاك هاگل بر مشاركت ايران
 و روسيه در جنگ عليه داعش 

وزير دفاع پيشين آمريكا گفت كه روسيه و ايران بايد 
به جنگ عليه داعش بپيوندند. چاك هاگل، با اشاره 
به سياست هاى اخير واشنگتن در منطقه خاورميانه 
در  سياسى اش  استراتژى   هنوز  اوباما  دولت  گفت: 
است. نكرده  به طور شفاف مشخص  را  خاورميانه 

وى با اشاره به ادامه جنگ عليه داعش تاكيد كرد 
كه روس ها بايد بخشى از اين جنگ باشند و فكر 

مى كنم ايرانى ها نيز بايد بخشى از آن باشند. 

پوتين از فرودگاه مستقيم به ديدار
مقام معظم رهبرى رفت 

والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و هيئت همراه 
به طور  مهرآباد  فرودگاه  از  بى سابقه  اتفاق  يك  در 
اين  رفتند.  انقالب  معظم  رهبر  ديدار  به  مستقيم 
براى اولين بار است كه رئيس جمهور كشورى خارج 
از تشريفات دپيلماتيك به طور مستقيم از فرودگاه به 
ديدار رهبر معظم انقالب اسالمى مى رود. والديمير 
از  يكى  انقالب  رهبر  با  ديدار  حاشيه  در   پوتين 
قديمى ترين نسخ خطى قرآن كريم را به حضرت 

آيت ا... خامنه اى اهدا كرد.

لغو ممنوعيت تجهيز ايران به فناورى 
انتقال اورانيوم غنى شده 

صدور  با  روسيه  جمهور  رئيس  پوتين»  «والديمير 
نياز  مورد  دانش  تامين  با  را  خود  موافقت  حكمى 
فردو  اى  هسته  هاى  سايت  رسانى  روز  به  براى 
از  شده  غنى  اورانيوم  انتقال  همچنين  و  اراك  و 
حكمى  امضاى  با  همچنين  وى  كرد.  اعالم  ايران 
ممنوعيت تجهيز ايران به فناورى الزم براى انتقال 

اروانيوم غنى شده از اين كشور را نيز لغو كرد.

  معامله رئيس جمهورفرارى يمن با القاعده
رئيس جمهور فرارى و مستعفى يمن كه به تازگى به 
عدن بازگشته، با القاعده و داعش وارد معامله شده 
است و در قبال خروج آنها از عدن، استان حضرموت 

را به آنها بخشيد.

رئيس قضا: آمريكايى  ها دوست ما نمى شوند

سازمان  عمومى  مجمع  متاسفانه  گفت:  قوه قضائيه  رئيس 
ملل كه بايد براى احقاق حقوق مظلومان فعاليت كند حامى 
 كشورهاى استكبارى و ظالم است. آملى الريجانى، جنايت  هاى 
از  ديگر  برخى  و  كشور  اين  حمايت  و  يمن  در  عربستان 
كشورهاى منطقه از تروريسم را مصداقى از ظلم و ستم اين 
كشورها عليه مسلمانان با حمايت آمريكا و اروپايى ها برشمرد و افزود: همان گونه كه 

مقام معظم رهبرى فرموده اند آمريكايى ها هيچ وقت دوست ما نمى شوند.

سردارنقدى: بسيج دخالتى در انتخابات ندارد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بسيجيان در همه 
انتخابات ها حضور فعال دارند اما اينكه سازمان بسيج دستور 
يك حرف خالف  اين  بدهيد  راى  خاصى  فرد  به  تا  دهد 
واقع است. سردار محمدرضا نقدى، بسيجيان را نيروهاى 
افرادى صاحب راى  آنها را  بايد  با نشاط جامعه خواند كه 
را  خود  نظر  مشاهده  مى كنند  را  ارزش ها  رفتارهاى خالف  هركجا  كه  دانست 

بيان مى كنند.

ا...  آيت  حضرت  انقالب  معظم  رهبر 
خامنه اى روز گذشته در ديدار والديمير 
پوتين رئيس جمهورى روسيه با استقبال 
از گسترش بيشتر همكاريهاى «دوجانبه، 
حضور  از  بين المللى»  و  منطقه اى 
منطقه اى  مسائل  در  مسكو  تأثيرگذار 
افزودند:  و  كردند  تمجيد  به ويژه سوريه 
به  منطقه  براى  آمريكا  بلندمدت  نقشه 
زيان همه ملتها و كشورها به ويژه ايران 
و  هوشمندى  با  بايد  و  است  روسيه  و 

تعامل نزديكتر، آن را خنثى كرد.
كه  ديدار  اين  در  اسالمى  انقالب  رهبر 
حدود دو ساعت طول كشيد، آقاى پوتين 
امروز  را شخصيت برجسته اى در دنياى 
خواندند و با تشكر از تالشهاى اين كشور 
در موضوع هسته اى افزودند: اين مسئله 
ما  اما  است  رسيده  سرانجامى  يك  به 
هيچ اعتمادى به آمريكايى ها نداريم و با 
چشمان باز، رفتار و عملكرد دولت آمريكا 

را در اين قضيه تحت نظر داريم.
به  اشاره  با  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت 
در  مسكو  تهران-  مناسب  همكارى 
مواضع  امنيتى،  سياسى-  عرصه هاى 
رئيس جمهور روسيه به ويژه در يكسال و 
نيم اخير را در مسائل مختلف، خيلى خوب 
و مبتكرانه خواندند و افزودند: آمريكايى ها 

را  خود  رقباى  مى كنند  تالش  هميشه 
در موضع انفعال قرار دهند اما شما اين 

سياست را خنثى كرديد.
اقدامات مسكو در   ايشان، تصميمات و 
اعتبار  افزايش  را موجب  موضوع سوريه 

منطقه اى و جهانى روسيه و شخص آقاى 
آمريكايى ها  افزودند:  و  برشمردند  پوتين 
در نقشه اى بلندمدت، درصددند با تسلط 
بر سوريه و سپس گسترش كنترل خود 
بر منطقه، خأل تاريخى تسلط نداشتن بر 
غرب آسيا را جبران كنند كه اين نقشه 
كشورها  و  ملتها  همه  براى  تهديدى 

به ويژه روسيه و ايران است. 
رهبر انقالب تأكيد كردند: آمريكايى ها و 
دنباله هاى آنها در مسئله سوريه درصددند 
نظامى  راه  از  خود  نيافته  تحقق  اهداف 
ميز مذاكره  پاى  و  را در عرصه سياسى 

از  و  با هوشمندى  بايد  كه  كنند  محقق 
موضع فعال، جلوى اين كار را گرفت.

اصرار  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت 
يعنى  اسد  بشار  رفتن  بر  آمريكايى ها 
رئيس جمهور قانونى و منتخب مردم سوريه 
را از جمله نقاط ضعف سياستهاى اعالمى 
واشنگتن دانستند و افزودند: رئيس جمهور 

اكثر  رأى  انتخاباتى سراسرى  در  سوريه 
مردم سوريه را با ديدگاههاى «سياسى، 
مذهبى و قومى مختلف» به دست آورده و 
آمريكا حق ندارد اين رأى و انتخاب مردم 

سوريه را ناديده بگيرد.
رهبر انقالب تأكيد كردند: درباره سوريه 
هر راه حلى بايد با اطالع و موافقت مردم 

و مسئوالن اين كشور دنبال شود.
بى واسطه  و  باواسطه  كمكهاى  ايشان 
تروريستى  گروههاى  به  آمريكايى ها 
ضعف  نقاط  ديگر  از  را  داعش  جمله  از 
و  خواندند  آمريكا  سياستهاى  آشكار 
كه  كشورهايى  با  همكارى  افزودند: 
اعتبارى  تروريستها  از  حمايت  به خاطر 
ندارند  افكار عمومى منطقه و جهان  در 
ديپلماسى  از  آمريكايى ها  مى دهد  نشان 

شرافتمندانه برخوردار نيستند.
روسيه،  رئيس جمهور  ديدار  اين  در 
مستقل،  كشورى  را  اسالمى  جمهورى 
استوار و با دورنمايى بسيار خوب ارزيابى 
را متحدى مطمئن و  كرد و گفت: شما 
در منطقه و جهان مى دانيم.  تكيه  قابل 
خالف  بر  كه  متعهديم  ما  گفت:  پوتين 
خنجر  پشت  از  شركايمان  به  برخى ها 
نزنيم و اگر اختالفى هم داشته باشيم، با 

صحبت به تفاهم برسيم.

هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملى 
مسئول نظارت بر برجام شد

امنيت ملى و سياست  بروجردى، رئيس كميسيون 
كميسيون  اين  اعضاى  تصميم  از  مجلس  خارجى 
براى سپردن موضوع رصد و نظارت بر اجراى برجام 

به هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملى خبر داد. 

در موضوع برجام به يكديگر اتهام نزنيم   
اينكه  بيان  با  مجلس  در  هشترود  مردم  نماينده 
از همگان  نقطه حساسى رسيده  به  برجام  موضوع 
يكديگر  به  افترا  و  اتهام  از  باره  اين  در  خواست 
و  دستان  به  قلم  گفت:   شيرى  كنند.  خوددارى 
دالل  برجام  مخالفان  نه  كه  بدانند  داران  تريبون 
تحريم هستند و نه مذاكره كنندگان عزيز خائن به 
ملت و كشور هستند. بلكه بايد با فرهنگى فاخر و 
ادبياتى مشفقانه با يكديگر برخورد كنيم و با رعايت 
خطوط قرمز ترسيم شده از سوى مقام معظم رهبرى 
مذاكرات را تا رسيدن به هدف نهايى دنبال كنيم. 

سازوكار انتخاباتى اصول گرايان
 مشخص شد

با  پايدارى  جبهه  مركزى  شوراى  عضو  حسينيان 
بيان اينكه سازوكار انتخاباتى اصول گرايان مشخص 
در  اصول گرا  سياسيون  و  علما  گفت:  است،  شده 

زمينه وحدت به توافق رسيده اند.

 كوچك زاده: از نمايندگى استعفا 
مى دهم؛ الريجانى: كسى نگرانى ندارد 

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در كشورى كه 
مردم از گرسنگى براساس آمار چند روز گذشته در 
مجلس به فحشا كشيده مى شوند كدام بى شرافت به 
خود اجازه مى دهد كه 1700 تن سيب زمينى دفن 
شود. كوچك زاده بعد از وارد ندانستن اخطار خود از 
سوى رئيس مجلس با وجود اينكه ميكروفن خاموش 
در  بلند  با صداى  هايى  بود همچنان صحبت  شده 
صحن انجام مى داد كه بار ديگر رئيس مجلس بيان 
كرد: اخطار شما وارد نيست و كوچك زاده گفت: من 
استعفا مى دهم كه رئيس مجلس در پاسخ عنوان كرد 
نظم جلسه بايد رعايت شود و اگر مى خواهيد استعفا 
ندارد،  نگرانى  كسى  دهيد  انجام  را  كار  اين  بدهيد 

استعفاى شما مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

امير اسماعيلى : تروريسم گريبانگير 
حمايت كنندگان آن شده است   

فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص) ضمن 
محكوم كردن حوادث تروريستى فرانسه اظهار كرد: ما 
از حوادث تروريستى فرانسه نسبت به مردم آن نگران 
شده ايم، همانگونه كه نسبت به اقدامات جنايتكارانه در 
سوريه، فلسطين، عراق، يمن و لبنان ناراحت هستيم. 
گريبان گير  تروريسم  امروز  افزود:  اسماعيلى  امير 

حمايت كنندگان آن شده است. 

آمريكا به  دنبال تحقق اهدافش در سوريه از راه سياسى است
 پوتين: ايران، متحدى مطمئن و قابل تكيه است

رهبر انقالب در ديدار با رئيس جمهورى روسيه:

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

السالم على اسير الكربات و قتيل العبرات
طبق معمول همه ساله در آستانه اربعين حسينى

مراسم عزادارى آن حضرت برگزار مى گردد 
 حضور عاشقان اهل بيت "عليه السالم" موجب تعظيم

  شعائر مذهبى و خشنودى حضرت ولى عصر "عجل ا... تعالى" خواهد بود. ان شا ا

 زمان: از دوشنبه شب (94/9/2) ساعت 7/30 لغايت 10 شب
مكان: مدرس 59         آرزومندان - اميرى

...

جناب آقاى مهندس يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم گرامى تان 
را خدمت شما و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض نموده و به اطالع عموم مى رساند 

مراسم ترحيمى امروز سه شنبه 94/9/3 از ساعت 2:30 الى 3:30 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 
(مصلى) برگزار مى گردد.

اتحاديه صنف نانوايان شهرستان بيرجند

با نهايت تاثر و تاسف درگذشت

 مرحوم محمد ايزدمهر 
را به اطالع عموم مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز سفر كرده 

امروز سه شنبه 94/9/3 ساعت 2 بعدازظهر از محل غسالخانه 
برگزار مى گردد. 

ضمنا مراسم سومين روز درگذشت آن مرحوم پنجشنبه 94/9/5 
از ساعت 2/30 الى 3/30 بعدازظهر در محل هيئت حسينى

 برگزار مى شود.

خانواده هاى :ايزد مهر ، چرخكاران و ساير بستگان

اطالعيه  فروش

تعداد محدودى آپارتمان مسكونى در شهر بيرجند

يك شركت انبوه ساز قصد فروش تعداد محدودى از آپارتمان هاى مجتمع 
مسكونى ياس واقع در خيابان سپيده كاشانى شهر بيرجند را از طريق برگزارى 

مزايده عمومى دارد.
متقاضيان مى توانند براى رويت مدارك، اخذ نمونه فرم ها و اطالع از شرايط و چگونگى 
شركت در مزايده و بازديد از مجتمع از اول وقت ادارى 94/8/26 تا پايان وقت ادارى 
94/9/12 به نشانى: بيرجند، انتهاى بلوار پاسداران، تقاطع بلوار پاسداران و جماران 

پروژه 90 واحدى جماران (واحد فروش) مراجعه و يا با شماره 056-32432955 
تماس حاصل نمايند.

در ضمن تاريخ بازگشايى پاكت هاى مزايده يكشنبه 94/9/15 ساعت 12:30 مى باشد. 
گفتنى است محل بازگشايى پاكت ها نيز به صورت حضورى به اطالع شركت كنندگان 

خواهد رسيد.

آگهى مزايده عمومى
شركت بيمه سينا (سهامى عام) در نظر دارد:

 تعدادى از خودروهاى مازاد و مستعمل خود را در تهران و شهرستان بيرجند از طريق مزايده 
به فروش برساند.

لذا از عالقه مندان تقاضا مى شود براى اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و مشخصات خودروهاى 
مذكور حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ درج اين آگهى به آدرس بيرجند- خيابان مدرس بعد از چهارراه 

www.sinainsurance.co.ir محالتى - بين مدرس 59 و 61 مراجعه نمايند.  آدرس اينترنتى

آگهى همكارى
 به فروشنده 

 و بازارياب ماهر و 
با تجربه  نيازمنديم.
09153518455

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

استخدام نيروى حسابدار 
با تجربه و با سابقه كار در يك 

مجتمع توليدى در بيرجند
09155629961

يك منزل وياليى دو طبقه در محدوده 
انتهاى خيابان غفارى  يا معلم خريداريم.

09017245463

بسيج اصناف شهرستان بيرجند

زمان: چهارشنبه  94/9/4 ساعت  7/30 صبح
مكان: مسجد الرسول (ص) بازار

به مناسبت هفته بسيج برگزار مى شود:










