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تحويل خودروها طبق زمان اعالمى

خان كرمى معاون بازاريابى و فروش گروه صنعتى 
ايران خودرو در گفتگو با ايرنا، با بيان اينكه در فرآيند 
تحويل خودروهاى طرح تسهيالت 25 ميليون تومانى 
مشكلى به وجود نيامده است، تاكيد كرد كه خودروها 

در زمان اعالم شده، تحويل مشتريان مى شود.

اعالم حداقل و حداكثر قيمت زعفران 

ميرى نايب رئيس شوراى ملى زعفران در گفتگو با 
مهر، با بيان اينكه در حدود 10 روز اخير بازار اين 
محصول به ثبات نسبى رسيده، گفت: درحال حاضر 
قيمت هركيلوگرم زعفران حداقل 4 ميليون و350 
هزار و حداكثر 5 ميليون و500 هزار تومان است. 

آخرين وضعيت پرونده پديده شانديز

وضعيت  آخرين  خصوص  در  كشور  كل  دادستان 
پرونده پديده شانديز گفت: تمام اقدامات قضايى كه 
در مورد اين پروژه انجام شده در مورد حقوق مردم 
بوده است. رئيسى در گفتگو با فارس، با بيان اينكه 
همواره  و  شده  انجام  مشهد  دادستانى  در  اقداماتى 
بخش هاى ديگرى از دستگاه هاى اجرايى پيگير اين 
موضوع هستند، گفت: در اين رابطه دادستانى و برخى 
از دستگاه هاى اجرايى كميته اى را تشكيل دادند تا 

مسائل را در جهت حفظ حقوق مردم پيگيرى كنند.

بازنگرى در استاندارد توليد خودرو

پيروزبخت رئيس سازمان ملى استاندارد در گفتگو 
نهايى  تدوين  اعالم كرد: سندى در دست  با مهر، 
است كه بر مبناى آن، استانداردهاى توليد خودرو در 
ايران با استانداردهاى توليد خودرو در ژاپن، آمريكا و 

اتحاديه اروپا مطابقت داده شود.

افزايش 100 درصدى 
طالق در شهرستان زيركوه

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان بسيج :

تخطئه بسيج تكميل پروژه نفوذ است

صفحه 7

توليد كنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى بايد مورد حمايت ويژه قرار بگيرند/صفحه7
در آيين افتتاحيه همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى عنوان شد :

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى حميد دهباشى
انتصاب جناب عالى را به سمت جديد تبريك عرض مى نماييم 

 سربلندى و توفيقات بيش از پيش را براى شما از خداوند متعال خواهانيم.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان
شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى
برادران خيريه ، فرزين و صابر تنها

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

جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

فرماندار شهرستان بيرجند 
كه نشان از لياقت و توانمندى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 
 از خداوند منان توفيق روزافزون و خدمت به همشهريان عزيز را آرزومندم.

حسين انصارى - مديرعامل شركت شعله بيرجند

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مديرعامل محترم صنايع كاشى و سراميك فرزاد

انتخاب كاشى و سراميك فرزاد را به عنوان صادركننده برتر براى چهارمين سال متوالى 

خدمت شما و پرسنل زحمتكش تان تبريك گفته و موفقيت و بهروزى شما را از خداوند متعال مسئلت داريم.

كاركنان بانك سپه شعبه مدرس بيرجند

جناب آقاى فالحى
 مدير محترم صنايع كاشى فرزاد و سراميك يلدا 

جناب آقاى مهندس نقدى  مدير محترم فروش
 انتخاب صنايع كاشى فرزاد و سراميك يلدا را براى چهارمين سال متوالى به عنوان صادركننده 

نمونه خراسان جنوبى كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد، تبريك عرض نموده
 براى شما و همكاران تان آرزوى توفيق روزافزون دارم.

محمدرضا عبدا... نژاد - قاين

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

انتصاب جناب عالى را كه مبين شايستگى و توانمندى شما مى باشد، تبريك عرض مى نمايم.

فوداجى- مديرعامل شركت تعاونى فرش دستباف روستايى بيرجند

جناب آقاى مهندس على 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.

اتحاديه تعاونى هاى توسعه روستايى دهيارى هاى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس على ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

فرماندار شهرستان بيرجند
  كه بيانگر توانمندى و حسن مديريت شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

و برايتان آرزوى موفقيت مى نماييم.

دكتر محمد جوانشير گيو- دكتر احمد آريافر

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

كار و رفاه اجتماعى   09153623291

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد

عرضه كننده داروهاى بيماران دياليز- ام اس-پيوندى و سرطانى
بدينوسيله از همه همسايگان خيابان حكيم نزارى حالليت مى طلبيم.

قابل توجه همشهريان عـزيز

درگذشت غم بار و جانسوز
 ورزشكار با اخالق زورخانه امير عرب ، پيشكسوت  و دبير بازنشسته

 مرحوم غالمرضا شيدرى
 را حضور خانواده هاى محترم شيدرى و آفتابى و كليه فاميل وابسته خاصه خواهر و خواهر زاده هاى عزيزم 
تسليت عرض نموده و ضمن همدردى در غم و اندوه آنها براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان 

صبر و شكيبايى آرزومندم.

زائر عتبات عاليات نجف اشرف  - حاج حسن آفتابى

الباقى
هو

به مناسبت چهلمين روز درگذشت

 شادروان جمشيد نصيرى
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/9/5 از ساعت 14 الى 15 

در محل هيئت حسينى برگزار مى گردد 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: نصيرى ، انجمنى و ساير بستگان

ضمن تشكر و قدردانى از عزيزانى كه در مراسم تشييع و تدفين و بدرقه 
بزرگ خاندان

 مرحوم محمد ايزدمهر
 ما را همراهى نمودند، به اطالع مى رساند: به مناسبت سومين روز 

درگذشت آن مرحوم جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/9/5 از ساعت 
2/30 الى3/30 بعدازظهر در محل هيئت حسينى (واقع درخيابان 
انقالب) برگزار مى گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: ايزدمهر ، چرخكاران و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس حسين موهبتى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

مشاور اجرايى استاندار و مدير كل دفتر هماهنگى  امور اقتصادى و بين الملل استاندارى
كه بيانگر تعهد و لياقت شماست، تبريك عرض نموده
 توفيق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاريم.

همكاران شما در دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى خراسان جنوبى

خانواده محترم رضايى 
با عرض تسليت درگذشت مادر گرامى تان 

مرحومه فاطمه ديودل (فرهمند راد)
 از اينكه هزينه مراسم ختم آن زنده ياد را به مركز راديوتراپى براى مداواى بيماران سرطانى اختصاص داديد صميمانه 
 سپاسگزاريم، رجاء واثق داريم خداوند اجر و پاداش اين كار خيرتان را باعث شادى روح مادرتان و سالمتى خانواده تان

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى قرار دهد.

خاندان محترم محمدى
درگذشت سرهنگ پاسدار 

حاج كرباليى على محمدى
مسئول ستاد عتبات عاليات خراسان جنوبى

مديرعامل بنياد  زائر و خادم اهل بيت (عليهم السالم)
را تسليت گفته، بقاى عمر براى شما و ساير بازماندگان و غفران الهى

 براى آن مرحوم مسئلت داريم.
ستاد عتبات عاليات
 خراسان جنوبى
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جانشين سازمان وظيفه عمومى ناجا، از تعويض حدود 9 ميليون كارت معافيت و پايان خدمت قديمى با كارت هوشمند خبر داد. به گزارش مهر، سردار 
كريمى گفت: طرح تعويض كارت هاى قديمى با كارت هاى هوشمند، ابتدا از دى ماه سال 90 با تعويض كارت هاى معافيت آغاز و از مهرماه 
سال 91 طرح تعويض كارت هاى قديمى پايان خدمت با كارت هاى هوشمند انجام پذيرفت.

تعويض 9 ميليون كارت معافيت و پايان خدمت   حمايت قاطع كميسيون صنايع مجلس 
 از بسته خروج از ركود دولت

معادن  و  صنايع  كميسيون  سخنگوى  سبحانى فر 
مجلس در گفتگو با الف، با اشاره به جلسه دوم آذر 
كميسيون صنايع مجلس در ارتباط با موضوع بررسى 
و  ركود  از  خروج  براى  دولت  كالن  سياست هاى 
اهداف و آثار بسته اجرايى اقتصادى اخير و برنامه هاى 
آتى گفت: در اين جلسه با توجه به توفيقات بسته 
اقتصادى وام خودرو كه مورد حمايت اكثريت اعضاى 
كميسيون صنايع و معادن مجلس بود و در راستاى 
حمايت از واحدهاى توليدى و صنعتى، ارائه يك بسته 
و  فوالد  كشاورزى،  بخش هاى  در  ديگر  اقتصادى 

سيمان مورد تاكيد قرار گرفت. 

پيشنهاد افزايش20 درصدى مستمرى 
مددجويان كميته امداد 

رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) از پيشنهاد 20 
درصدى افزايش حقوق مددجويان تحت پوشش در 
اليحه بودجه سال 95 خبر داد و گفت: مذاكرات در 
اين خصوص با دولت ادامه دارد. فتاح در گفتگو با 
مهر، افزود: صحبت هايى در اين خصوص با دولت 
بودجه سال 95 در  اينكه  به  توجه  با  و  انجام شده 
حال تدوين است، با دولت براى افزايش مستمرى 

مددجويان مذاكره خواهيم كرد.

وعده جديد براى زمان اجراى
 طرح كارت اعتبارى خريد كاال 

رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگى از اجراى 
آينده خبر  از هفته  اعتبارى خريد كاال  طرح كارت 
داد و گفت: تاخير در اجراى طرح اثرات سوء خواهد 
ايسنا،  گزارش  به  مى كند.  را خسته  مردم  و  داشت 
محمدرضا ديانى، اظهار كرد: در حال حاضر وضعيت 
بازار به دليل قرار گرفتن در ماه صفر و شرايط كلى 
ركودى خوب نيست. از سوى ديگر مردم هم منتظر 
اجراى طرح كارت اعتبارى خريد كاال هستند و قطعا 

خريد خود را به عقب انداخته اند.
 

سرانه مصرف شير و فرآورده هاى 
لبنى در كشور به كمتر از 60 ليتر رسيد

مديرعامل اتحاديه صنايع لبنى كشور با بيان اينكه 
متوسط مصرف جهانى شير 150 ليتر است، گفت: با 
قطع يارانه شير، سرانه مصرف آن در كشور كاهش يافته 
 و خوشبينانه ترين حالت به كمتر از 60 ليتر مى رسد 
دارد.  جهانى  مصرف  سرانه  با  زيادى  فاصله  كه 
اسماعيل نيا در گفتگو با ايرنا، افزود: طبق برنامه پنجم 
 توسعه، بايد مصرف سرانه شير به 150 ليتر مى رسيد 
ايم  نيافته  دست  رقم  اين  به  تنها  نه   كه 
بلكه با توجه به كاهش توان خريد مردم، مصرف شير 
 و فرآورده هاى لبنى كاهش يافته است.وى افزود: در 
 سال هاى گذشته وقتى يارانه به شير اختصاص مى يافت، 

سرانه مصرف به 90 تا 100 ليتر نيز رسيده بود.

 اجتماع بزرگ بسيجيان با حضور سردار امير على حاجى زاده 
و جمعى از مسئوالن ارشد كشورى و لشكرى در سالن 
شهيد مطهرى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان 
اميرعلى  سردار  فارس،  خبرگزارى  از  نقل  به  جنوبى 
حاجى زاده در گردهمايى 1500 نفرى بسيج دانشجويى 
سالروز  مناسبت  به  كه  بيرجند  اسالمى  آزاد  دانشگاه 

تأسيس بسيج دانشجويى برگزار شده بود، اظهار كرد: 
مدتى است كه سكان دار انقالب اسالمى ايران دغدغه 
نفوذ را دارند و عمده مسئوالن كشور نيز اين دغدغه و 
موضوع را پذيرفته اند. وى با بيان اينكه مخالفان زيادى 
نمى پذيرند،  را  آمريكا  با  دشمنى  كه  هستند  كشور  در 
تصريح كرد: ملت ايران به دشمنى با آمريكا اعتقاد دارد 
و در توان نظامى جديد آمريكا اين را نمى بينيم كه توان 
جنگ با ايران را داشته باشد. فرمانده نيروى هوافضاى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى ايران با اشاره به وجود 

غرب گرايانى در كشور، افزود: بعضى از مسئوالنى كه 
جايگاه و اختيارى دارند به دشمنى آمريكا و نفوذ اين 
كشور اعتقاد ندارند. حاجى زاده با بيان اينكه رهبر معظم 
انقالب به چهار اصل اشاره كرده اند كه بايد به صورت 
تخصصى به آن پرداخت و عمل كرد، ادامه داد: دكترين 
نظامى آمريكا به بى خاصيت بودن عمليات شان پى برده  
و مى داند كه ايران در صنايع نظامى، قدرتمند و قوى 

است.
وى با اشاره به اينكه فقط در مردادماه سال جارى آمريكا 
گفت:  است،  كرده  نظامى  تهديد  را  ايران  مرتبه   15
ساده ترين مسئول در آمريكا، كشور ايران را تهديد نظامى 
مى كند. فرمانده نيروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب 
پايگاه نظامى آمريكايى  اسالمى اذعان كرد: حدود 30 
آنها  خود  و هدف  نشانه  كه  دارد  قرار  ايران  اطراف  در 
با  زيادى  پروازهاى  كرد:  تأكيد  حاجى زاده  است.  ايران 
تنوع باال در آسمان ايران گشت زنى مى كنند و مشغول 

نابودى  بهانه  به  پروازها  اين  همه  هستند؛  جاسوسى 
داعش در افغانستان و عراق گشت زنى مى كنند اما حدود 
40 كيلومترى از خاك ايران را مى بينند. فرمانده نيروى 
هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: عمليات 
نظامى پر هزينه تر از هر عمليات ديگرى است و آمريكا 
روى آن سرمايه گذارى كرده است. حاجى زاده با اشاره به 
اينكه تمام نيروهاى نظامى ايران به ويژه سپاه، سخنان 
رهبر معظم انقالب را با جديت دنبال مى كنند، يادآور شد: 
با جدى گرفتن سخن رهبر انقالب در مورد نفوذ، سپاه 
انقالب اسالمى توانسته است اقدامات و برنامه ريزى هاى 
آمريكا و دشمنان ايران را بى خاصيت كند. فرمانده نيروى 
هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى بيان كرد: همه 
بايد در سياست و فرهنگ ايران از نفوذ دشمن آگاه باشند 

و با جديت پيگيرى كنند تا مشكلى پيش نيايد. 
حاجى زاده اذعان كرد: معمار انقالب اسالمى ايران امام 
خمينى(ره) در مورد اعتماد نداشتن به آمريكايى ها هشدار 
داده اند اما بعضى از مسئوالن باور ندارند كه آمريكا دشمن 
حقيقى ايران است.وى با اشاره به سخنان امام خمينى(ره) 
كه فرمودند: «دولت نبايد به دست نااهالن بيفتد»، تأكيد 
اينكه  و  ميلياردى  خانه هاى  در  مسئوالن  زندگى  كرد: 
اين سرمايه از كجا آمده است، جاى سوال دارد. فرمانده 
ادامه  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضاى  نيروى 
داد: بنا به فرموده امام راحل بايد پشتيبان واليت فقيه 
باشيم تا به مملكت آسيبى نرسد، بنابراين سپاه و بسيج 
فقيه  ولى  و  رهبرى  پيرو  و  اصل عمل مى كند  اين  به 

زمان خود است.
و  كرده  بزك  را  آمريكا  برخى  كرد:  اظهار  حاجى زاده 
برسند.  اهداف خود  به  تا  تغيير مى دهند  را  مردم  ذائقه 
و  استكبارستيزى  با  اسالمى  انقالب  اينكه  بيان  با  وى 
مقاومت توانسته تا اين زمان سربلند باشد، تصريح كرد: 
آمريكا  به  نبايد  مى خواهد  سربلندى  و  عزت  ايران  اگر 
اعتماد كند و اعتماد به آمريكا ساده لوحى است. فرمانده 
نيروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بيان 
اينكه همه مذاهب و اديان به نفوذ و تخريب آمريكا پى 
برده اند، اذعان كرد: آمريكا مى خواهد از طريق پرورش 
نفوذ  همان  كه  خود  هدف  به  ايران  در  موريانه هايى 
كه  زمانى  تا  كرد:  خاطرنشان  حاجى زاده  برسد.  است، 
انقالب  معظم  رهبر  اشاره  منتظر  بسيجيان  و  سپاهيان 

براى جان فشانى در برابر دشمن هستند، آمريكا از نظر 
نظامى نمى تواند هيچ غلطى عليه ايران بكند. وى با بيان 
اينكه دشمن تالش زيادى براى تخريب ايران در خارج 
يادآور شد:  انجام مى دهد،  ايران  از مرزها و همسايگى 
دشمن حداقل ماهانه چندين مرتبه قصد ورود به ايران را 
دارد كه سپاهيان و بسيجيان در نطفه و در همان خارج از 

ايران آنها را نابود مى كنند.

دكتر عليرضا حسنى رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمى خراسان جنوبى: براى تحقق و اجراى 

مطالبات مقام عظماى واليت هيچكس 
شايسته تر از بسيجيان عزيز نيست

بيرجند  اسالمى  آزاد  دانشگاه  روابط عمومى  گزارش  به 
رئيس  حسنى  عليرضا  دكتر  مراسم  اين  ابتداى  در 
دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى ضمن گراميداشت 
فرمانده هوافضاى  از حضور  ابراز مسرت  و  هفته بسيج 
و  اسالم  رشيد  سردار  اين  به  صميمانه  گفت:  سپاه 
مقدم خير  واليت  عظماى  مقام  پرتوان  ياور  و   يار 
 مى گويم و دانشگاه آزاد اسالمى استان نيز افتخار مى كند 
و بر خود مى بالد كه ميزبان مهمانى بزرگوار و همراهان 
ارجمند ايشان است. دكتر عليرضا حسنى در ادامه با آرزوى 
اينكه انشاء ا... سربازان سينه چاك مقام معظم رهبرى 
باشيم و هيچگاه غم ايشان را نبينيم، به بيانات مهم رهبر 
دانشگاه ها  با روساى  اخيرشان  انقالب در ديدار  معظم 
اشاره كرد و گفت: براى تحقق و اجراى مطالبات مقام 
عظماى واليت هيچكس شايسته تر از بسيجيان عزيز 
نيست.وى يكى از توفيقات ارزشمند دانشگاه آزاد اسالمى 
بيرجند در اين چند ماه اخير را فراهم سازى بستر تقويت و 
ترويج فرهنگ و تفكر بسيجى عنوان كرد و ضمن اشاره 
امام خمينى (ره) مبنى بر  تاريخ ساز حضرت  به فرمان 
كه  است  اى  طيبه  شجره  بسيج  گفت:  بسيج  تشكيل 
و  داخلى  آفات  هجوم  مقابل  در  را  ما  اسالمى  انقالب 

خارجى مصونيت مى بخشد.

زمينه و بسترى مناسب فراهم شده كه دانشجو 
در فضايى معطر به تحصيل علم بپردازد

اقتدار  و  افتخار  همه  اينكه  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
نظام مقدس جمهورى اسالمى مرهون فرهنگ و تفكر 
بسيجى است، گفت: مصرانه براى تعميق هر چه بيشتر 
انديشه بسيجى تالش مى نماييم. دكتر عليرضا حسنى 
از  بسيجى  فرهنگ  رفتن  براى  افراد  برخى  كرد:  بيان 
كنند  مى  مطرح  را  دانشجويى  نشاط  موضوع  دانشگاه 
رئيس  هستند.  دانشجويى  مختلط  اردوهاى  دنبال  و 
افزود:  ادامه  در  جنوبى  خراسان  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
قبال در اين سالن جلسه اى برگزار شد كه باعث غصه 
مقام معظم رهبرى شد و امروز خوشحاليم كه در اين 
برگزار شده كه در آن  سالن چنين جلسه اى عظيمى 
اسالمى  انقالب  و  سپاه  سرداران  و  عزيز  بسيجيان 
حضور دارند و به بركت نفس گرم و صلوات هاى اين 
آلوده شده بود،  عزيزان در و ديوار اين سالن كه قبال 
تطهير مى شود و زمينه و بسترى مناسب فراهم شده 
است كه دانشجويان در فضايى معطر به تحصيل علم 

بپردازند.
دفاع  افتخار سال هاى  پر  آزاده  و  بسيجى  نمونه  استاد 
مقدس گفت: روزى كه آقاى استاندار به منزل ما آمده و 
پرسيدند از دانشگاه چه خبر در پاسخ گفتم بايد به گونه اى 
باشيم كه اگر بخواهيم خدمت مقام معظم رهبرى گزارش 

بدهيم؛ لبخند رضايت بر لبان ايشان نقش بندد.

سردار سرتيپ حاجى زاده فرمانده نيروى هوافضاى سپاه در اجتماع بزرگ بسيجيان در دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

برخى باور ندارند آمريكا دشمن حقيقى ايران است

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

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند

  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق
برگزارى 5،8،10،12،15 آذر ماه ساعت 16/30 الى 18

با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد
09152672237-05632235499

مناقصه عمومى يك مرحله اى - نوبت دوم
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى در نظر دارد: عمليات احداث بخشى از سالن ورزشى 
كارگران قاين (فاز 1) واقع در شهرستان قاين – منطقه گردشگرى بوذرجمهر قاينى را از طريق مناقصه 
عمومى به پيمانكاران داراى صالحيت از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و حداقل 

داراى پايه 5 رشته ابنيه با شرايط ذيل واگذار نمايد:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه: 3/177/126/857 ريال بر اساس فهرست بهاى سال 94 (انعقاد پيمان به 
صورت سرجمع موضوع بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 89/2/4 معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى 
رئيس جمهورى)  مدت اجراى پيمان: 2 ماه  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 17/000/000 ريال 

(هفده ميليون) صرفا به صورت ضمانت نامه بانكى
محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند- انتهاى بلوار صنعت و معدن- سايت ادارى- طبقه همكف- دفتر فنى 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/9/8 
به همراه معرفى نامه كتبى از شركت  آخرين مهلت عودت اسناد تكميل شده: پيشنهاد دهندگان بايد 
پاكت هاى اسناد مناقصه را تا ساعت 9 صبح يكشنبه 94/9/22 به واحد حراست اداره كل تعاون،كار و رفاه 

اجتماعى تحويل دهند.  زمان بازگشايى پيشنهادات: ساعت 10 صبح يكشنبه 94/9/22
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى

اعالم شماره حساب براى كمك هاى مردمى به اربعين حسينى
 با عنايت به اخبار واصله از مرز عراق مبنى بر ازدحام زائرين اربعين حسينى در مرزهاى خروجى

 به خصوص مرز مهران  و ضرورت جمع آورى و ارسال فورى كمك هاى نقدى براى پذيرايى 

و اسكان زائرين و همچنين اعالم آمادگى هم استانى هاى عزيز جهت كمك به اين امر مقدس  

كارت 6037997181787541  و شماره  شماره حساب 0349222320008  بدينوسيله 

سيبا بانك ملى به نام «حساب كمك هاى مردمى به اربعين حسينى»  حضور هم استانى 

هاى واليتمدار و متدين اعالم مى گردد
روابط عمومى حج و زيارت خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مصرف وحدت
   نوبت دوم      تاريخ انتشار: 94/9/5

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مصرف وحدت - نوبت دوم (پرسنل نيروى 
انتظامى) سه شنبه 94/9/17 ساعت 10 صبح در محل شركت (خيابان پاسداران 14)
 تشكيل مى گردد. از كليه اعضا دعوت مى شود در جلسه حضور به هم رسانند. هر عضو

مى تواند نمايندگى دو نفر را بپذيرد   دستور جلسه: تصويب اساسنامه جديد
هيئت  مديره

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

 ششدانگ يك باب منزل پالك 38 فرعى از 3899- اصلى بخش يك بيرجند مورد تقاضاى خانم عطائيه طالبى فرد احدى
 از ورثه محمدحسن طالبى فرد  در روز 94/9/29 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت
 امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال
 در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون
 مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز
 صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته
 خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم

.از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند
تاريخ انتشار: 94/9/5        رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آگهى تغييرات شركت خدمات زيارتى نسيم وحدت درميان "سهامى خاص" به شماره ثبت 4194
و شناسه ملى 10360056392 

ملى شماره  به  باقرى  على  آقاى  شد: 1-  اتخاذ  ذيل  تصميمات   94/8/20 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد   به 
 5239443076 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى صفى اله رحيمى به شماره ملى 5239506965 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و
 مديرعامل و آقاى غالمرضا رحيمى به شماره ملى 5239725691 به سمت عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
 2- كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و قراردادها با امضاى مشترك آقاى صفى اله رحيمى (مديرعامل) و آقاى على
 باقرى (رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر است و كليه اوراق عادى با امضاى مديرعامل و 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 خدماتى شهرك صنعتى بيرجند" سهامى خاص" به شماره ثبت 2971
و شناسه ملى 10980181476

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/5/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى سيد محمد مهدى نوربخش به
 شماره ملى 0651668387 به نمايندگى از شركت صنايع كاشى و سراميك نيلوفر (سهامى خاص) به شماره ثبت 240 و شناسه ملى
 10360011011 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى حميدرضا صباغ گل به شماره ملى 0651666708 به نمايندگى از طرف شركت
 سامان فوالد بيرجند (سهامى خاص) به شماره ثبت 1963 و شناسه ملى 10360036792 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى
 عليرضا عابدى به شماره ملى 3620984921 به نمايندگى از طرف موسسه خدمات و توسعه خراسان بزرگ به شماره ثبت 339 و شناسه
 ملى 10380053599 به سمت منشى هيئت مديره و آقايان على اكبر دعاگو به شماره ملى 0651637295 به نمايندگى از طرف شركت
 توليدى ظروف يك بار مصرف سپهر درخشان بيرجند (سهامى خاص) به شماره ثبت 703 و شناسه ملى 10360023776 و آقاى اميد
 كريمى مقدم به شماره ملى 0652824196 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى باقيمانده مدت خدمت اعضاى هيئت مديره انتخاب
 گرديدند. 2- آقاى سعيد حاجى پور به شماره ملى 0651733545 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت باقيمانده خدمت اعضاى هيئت
 مديره انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى سعيد حاجى پور (مديرعامل) و آقاى
 سيد محمد مهدى نوربخش (رئيس هيئت مديره) و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاى آقاى حميدرضا صباغ گل (نايب رئيس هيئت
 مديره) و مهر شركت معتبر است و كليه اوراق عادى شركت با امضاى مديرعامل و مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات
 تعيين سمت مديران ، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه

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

 آگهى تغييرات شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند "سهامى خاص"  به شماره ثبت 2971
و شناسه ملى 10980181476

:به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 94/5/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد
 1- آقايان جمشيد صباغ زاده و محسن آقا پويان از عضويت در هيئت مديره استعفا نمودند و آقايان على اكبر دعاگو به شماره ملى
 0651637295 به نمايندگى از شركت توليدى ظروف يك بار مصرف سپهر درخشان بيرجند (سهامى خاص) به شماره ثبت 703 و شناسه
 ملى 10360023776 و آقاى اميد كريمى مقدم به شماره ملى 0652824196 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و آقايان سيد حسن
 حسينى به شماره ملى 0652482521 و صادق كريمى مقدم به شماره ملى 0651800625 و كدپستى 9719138364 به عنوان اعضاى
 على البدل هيئت مديره براى مدت باقيمانده تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند. 2- آقاى سيد بهاء الدين شهرستانى به شماره ملى
 4722810664 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمدرضا برزگران به شماره ملى 088956394 به عنوان بازرس على البدل شركت براى
 مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق

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

 آگهى تغييرات شركت خدمات زيارتى نسيم وحدت درميان "سهامى خاص"  به شماره ثبت 4194
و شناسه ملى 10360056392

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/8/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى على باقرى به شماره ملى
 5239443076 و آقاى صفى اله رحيمى به شماره ملى 5239506965 و آقاى غالمرضا رحيمى به شماره ملى 5239725691 به عنوان
 اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى عبدالغنى سليمى به شماره ملى 5239506752 به عنوان بازرس
 اصلى و آقاى محمد داودى فيض آباد به شماره ملى 5239665151 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب
 گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه
 كثيراالنتشار، انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه

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

آگهى فقدان سند مالكيت 
 نظر به اين كه آقاى كلوخ رضا فوداجى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور
 سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 2 فرعى از شماره

 3756- اصلى واقع در بخش يك شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك
 معلوم شد سند مالكيت ذيل ثبت 1014 صفحه 149 دفتر امالك جلد 14 به نام كلوخ رضا فوداجى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم
 گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن
 انجام داده مراتب را به اين اداره اعالم فرمايد و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات

                                                                                          صادر خواهد شد

 تاسيس شركت جاويدان بناى خراسان جنوبى "سهامى خاص" در تاريخ 94/8/30 به شماره ثبت 5185
 و شناسه ملى 14005402751 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير

براى اطالع عموم آگهى مى گردد
 موضوع شركت: انجام كليه امور عمرانى شامل؛ نقشه بردارى، اجراى پروژه هاى ساختمانى، راه سازى، سدسازى، اجراى پروژه هاى آبرسانى،
 تاسيسات برق و مكانيكى، محوطه سازى ( پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور

با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
 مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- توحيد 7- نبوت 7- پالك 30 – كدپستى 9718863331 سرمايه شركت: مبلغ يك
 ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 1783/80 مورخ 94/8/3
 نزد بانك صادرات شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى على نجفى به شماره ملى 0653150415 به سمت
 رئيس هيئت مديره و آقاى محمد حسين نجفى به شماره ملى 0064165396 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى غالمرضا زنگوئى

.به شماره ملى 0652303285 به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند
 دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى غالمرضا زنگوئى (مديرعامل) و آقاى
 على نجفى (رئيس هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر است و كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى غالمرضا زنگوئى (مديرعامل) و
 مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل : آقاى اسماعيل هاشمى به شماره ملى 5239908265 به عنوان بازرس اصلى
 و آقاى على حسين پور به شماره ملى 0640089356 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى

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

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
 نظر به اينكه در پرونده اجرايى كالسه 930159 در قبال محكوميت آقاى عليرضا حسينى به پرداخت تعداد 70 عدد سكه
 كامل بهار آزادى بابت مهريه در حق محكوم لها خانم فاطمه رضايى يك دستگاه خودروى سوارى پرادو از نوع سوارى مدل سال

 2007 ميالدى رنگ صدفى متاليك به شماره انتظامى 396 ب 97 ايران 52 دو درب توقيف كه طبق نظر كارشناس به مبلغ يك ميليارد
 و يكصد و پنجاه ميليون ريال ( معادل يكصد و پانزده ميليون تومان) ارزيابى شده است و قرار است از طريق مزايده در روز شنبه 94/9/28
 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام شعبه سوم حقوقى (خانواده) به فروش برسد قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به
 كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده
 مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و
 مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده

شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
مدير اجراى احكام شعبه سوم حقوقى (خانواده) دادگسترى بيرجند

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

 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع
 ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره
 139460308001001440 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد
 ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد خزيمه نژاد فرزند حسن به شماره شناسنامه 2 صادره از بيرجند
 در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 92/30 مترمربع قسمتى از پالك 4537 فرعى از يك فرعى از 1402 اصلى واقع در بخش 2 بيرجند از
 محل مالكيت ليلى شكروئى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه
 اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را
 به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/20    تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/9/5                            رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

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.

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

به  قانون  كدام  طبق  استان  اجتماعى  تأمين 
دليل بدهى كارفرما از تمديد و تعويض دفترچه 

درمانى كارگران خوددارى مى كند؟
915...459
از  ارتش  كه  قسمتى  اون  كنيد  پيگيرى  آوا.  سالم 
پادگان رو خالى كرده اميدوارم شهردارى فكر اساسى 
براش بكنه نره آپارتمان علم كنه. يك پارك زيبا 
بسازه   كنه  قطع  رو  كاج  درختان  اينكه  بدون 

در كنار شم يك پاركينگ طبقاتى بسازه.
938...491
سالم آوا جان. بهترين راه رسوندن پيام به همشهريان عزيز 
 از طريق سامانه پيام كوتاه تونه چون فقط مردم مى خونن

 مسئوالن كه به دليل ذيغ وقت نمى تونن پيامك ها 
را بخونن! حاال يك توصيه به عابرين و وسايط نقليه 
موتورى دارم زمانى كه قصد عبور از جلوى يك وسيله 
را دارن حتماً به راننده توجه داشته باشيد نه به توقف 
كردنش. شايد راننده به دليل موضوعى ديگر توقف كرده 

باشد متوجه شما نباشد و  خدا ناكرده اتفاقى بيفتد.    
938...491
سالم. از آنجايى كه اميد و آرزو بر جوانان عيب نيست 
باز هم به اميد روزى كه چشمى براى ديدن و گوشى 
براى شنفتن باشد بارى ديگر از مشكل خاكى بودن 
مسكن مهر 64 هكتارى انتهاى بلوار فاطميه از ابتداى 
بهجت 15 تا نبش بلوار همت مى گوييم و مى نويسم 
جواب  شهرسازى  و  مسكن  از  بار  اين  شايد 

تكرارى (به ما مربوط نمىشود) را نشنويم؟
915...457
سالم خداقوت از اول مهرماه از طريق ستاد اقامه نماز و 
اداره كل آموزش و پرورش پيگير وضعيت نامطلوب 
پياده رو معلم 19 كه روزانه محل تردد دانش آموزان 
مدرسه دخترانه شاهد مى باشد هستيم ولى متأسفانه 
هيچ اقدامى نشده دعاى خير ما بر آوا كه صداى ما را به 

مسئوالن برساند. جمعى از اولياى مدرسه
915...213
باسالم راهنمايى و رانندگى لطفاً شب ها سرى به 
خيايان سپيده، سپيده 13 بزنيد، تانكرهاى حمل 
ها نفتكش  پاركينگ  با  را  كوچه  اين   سوخت 

اشتباه گرفته اند با توجه به آپارتمان هاى چند طبقه 
در اين كوچه و آپارتمان هاى استاندارى در سمت ديگر 
خيابان يك جرقه، مى تواند عامل يك انفجار بزرگ 

باشد لطفاً مسئوالن محتم تدبيرى بينديشند.
935...464
سالم آقاى شهردار وقتى همكارانتان آب روهاى 
بندد  مى  را   48 مدرس  آباد،  رحيم  روستاى 
براى اينكه آب به سمت استاندارى نرود آب 
باران روستا و آبريز ميراث فرهنگى كه به سمت روستا 
ها خانه  وارد  آب  بايد  حتمًا  بكنند  چكار  بايد  است 

 

 بشود و كسى از بين برود تا بعد از 38 سال به فكر 
اين محل بيفتند مسئوالن!

915...495

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
ورودى  «آسفالت  درباره   94/7/25 مورخ  شما  پيام 
 مجتمع1500 واحدى ارتش» به استحضار مى رساند:

لذا  است  نشده  شهردارى  تحويل  ارتش  مجتمع 
خدمات  ارائه  به  نسبت  شهردارى  تحويل،  از   پس 

اقدام خواهد نمود.
احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون   -2
پيام شما مورخ 94/7/25 درباره «وضعيت نابسامان 
به  فردوسى»  خيابان  در  مخروبه  ساختمان  يك 
اسرع  در  و  بررسى  موضوع  رساند:  مى  استحضار 

وقت رسيدگى مى گردد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
پيام شما مورخ 94/7/25 درباره «باز نمودن ورودى 
خيابان به فلكه آدينه» به استحضار مى رساند: اجراى 
تمامى معابر و ميادين و راه هاى ارتباطى بر اساس 
طرح تفصيلى مى باشد و شهردارى به عنوان مجرى 

طرح اقدامات الزم را انجام مى دهد.
در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -4
پيام شما مورخ 94/7/12 درباره «ترميم پياده روهاى 
منطقه  اين  رساند:  مى  استحضار  به  نزارى»  حكيم 
در تعهد مالكين مى باشد با اين حال شهردارى در 
راستاى رفاه شهروندان گرامى و ساكنين لگه گيرى 

را انجام داده است.
5- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/7/12 درباره «تغيير كاربرى امتيازهاى 
استحضار  به  شمالى»  كارگر  در  واقع  شاهد   شركت 
مى رساند: شهردارى مجرى طرح تفصيلى شهر بيرجند 
محدوده  به  اراضى  ورود  خصوص  در  لذا  باشد  مى 
خدماتى شهر از طريق راه و شهرسازى پيگيرى گردد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -6
تقاطع  «آسفالت  درباره   94/7/12 مورخ  شما  پيام 
به  مهرشهر»  در  سينا  ابن  و  حسابى  دكتر  خيابان 
قبًال اعالم شده  استحضار مى رساند: همانگونه كه 
است محل مورد نظر تحويل شهردارى نشده است 
 و متولى مربوطه بنياد مسكن و اتحاديه مسكن مهر 
به  تسريع  جهت  گرامى  شهروندان  لذا  باشد  مى 

متوليان مربوطه مراجعه نمايند.

* رحيم زاده- دشت هاى كويرى اين خطه در سرماى 
سحرگاهان پذيراى دست هاى پينه بسته مردان و زنانى 
دسترنجشان  حاصل  چيدن  براى  روزها  اين  كه  است 
مزارع خود شده  از طلوع خورشيد عازم  قبل  سپيده دم 
طبيعت  سجاده  در  بركت  شكرانه  به  را  صبح  نماز  و 
دستان  بر  زعفران  لطيف  هاى  گلبرگ  كنند  مى  اقامه 
تمام  با  طبيعت  مادر  انگار  زنند  مى  بوسه   كشاورزان 
دارايى اش به يارى كشاورزان كوير آمده است اينجا در 
دل كوير، پاييز در سحرگاهانش نظاره گر تالش ستودنى 
كشاوزران است كه عليرغم سرماى جان سوز، دسترنج 
را  چيدنش  آفتاب  و  شده  پژمرده  اينكه  از  قبل  را  شان 
سخت كند، برداشت كنند، اين حال و هواى اين روزهاى 

كشاورزان خراسان جنوبى است...

زعفران ثبات قيمت ندارد
 هر روز نرخى مى گيرد 

آوا  با  گفتگو  در  جنوبى  خراسان  زعفرانكار  كشاورز 
يادآور مى شود: عليرغم قيمت باالى زعفران، كم ترين 
اينكه  بيان  با  رمضانى  شود.  مى  كشاورز  نصيب  درآمد 
به دليل خشكسالى، كيفيت گل دهى زعفران نسبت به 
نوسانات شديد قيمت زعفران  گذشته كمتر شده است، 
و  كرده  عنوان  كشاورزان  نارضايتى  عامل  مهمترين  را 
مى گويد: زعفران به عنوان محصول مهم و استراتژيك 
منطقه هنوز متولى خاصى نداشته و در هنگام برداشت 

محصول، قيمت ها به شدت پايين مى آيد. 
از  زعفران  تضمينى  خريد  با  دهد:  مى  ادامه  وى 
دست  هم  و  رسيده  ثبات  به  ها  قيمت  هم  كشاورزان، 

دالالن اين محصول كوتاه مى شود.
وى با اين توضيح كه محصول زعفران در تمامى نقاط 
بايد  ادامه مى دهد:  قابل كاشت است،  خراسان جنوبى 
مسئوالن به اين امر توجه كرده و نگاه يكسانى در اين 
زمينه به شهرستان هاى استان داشته و آن را در تمام 

استان ساماندهى كنند.

نبود ثبات قيمتى، ريسك فروش
يا نگهدارى  زعفران را از كشاورز مى گيرد

به اعتقاد وى وضعيت زعفرانكاران شهرستان قاين و حومه 
از ساير شهرستان ها بهتر بوده و محصول و مشكالت 
آنها بيشتر مورد توجه مسئوالن قرار دارند.رمضانى مشكل 
 عمده زعفران كاران را نبود سرمايه  دانسته و خاطرنشان 
به  را  محصول مان  مجبوريم  بى پولى  به دليل  كند:  مى 
آنها  به  دالالن  پيشنهادى  قيمت  با  برداشت  محض 
بفروشيم. وى به عدم ثبات قيمت زعفران اشاره كرده و 
مى گويد: از آغاز زمان برداشت تا چند ماه بازار زعفران 
نگهدارى  يا  فروش  ريسك  اين  و  دارد  زيادى  نوسانات 

زعفران را از كشاورزان توليد كننده باال مى برد.

كمبود پياز زعفران با كيفيت براى كاشت

رحيمى ديگر زعفرانكار استان كمبود پياز مناسب زعفران 
و  اين محصول عنوان كرده  توليد  از ديگر مشكالت   را 
ديگر  از  زعفران،  پياز  باالى  قيمت  و  نبود  گويد:  مى 
زعفرانكاران  برخى  گاه  و  است  زعفرانكاران  مشكالت 
مجبورند پياز با كيفيت را از ساير استان ها تهيه نمايند. 
وى ادامه مى دهد: به عنوان مثال امسال پياز مورد نياز را 
كيلويى 28 هزار ريال از خارج از استان خريدارى كنم اين 
در حالى است كه براى كشت يك هكتار زمين به سه تا 

پنج تن پياز زعفران نياز است. 
وى يادآور مى شود: يخبندان و سرمازدگى قصه هر ساله 
خسارت هاى بسيارى است كه به كشاوزران وارد مى شود 
كار  و  به كسب  دل  اميد  هزاران  با  كه  را  كشاورزانى  و 
را  بسته اند،  خشكسالى  سخت  دوران  اين  در  كشاورزى 

گرفتار خسارات ميلياردى مى كند.

دالالن، قاتالن نامرئى صنعت زعفران استان 

دالالن  به  اشاره  با  بيرجندى  خشكبار  فروشنده  يك 
صنعت  نامرئى  قاتالن  عنوان  به  افراد  اين  از  زعفران 
زعفران استان ياد كرده و مى گويد: با كشت زعفران در 
كشورهاى افغانستان و چين متأسفانه عده اى، زعفران را 
در كشورهاى  تازه كار كه زعفران كاري محصولي جوان 
به شمار رفته و زمين كشت آن هنوز به خوبي بارور نشده 
داخل  در  بندى  بسته  با  و  خريده  پايين  قيمت  با  است 
كشور، آنها را با نام و برندهاى داخلى استان به فروش 

مى رسانند و البته پول زيادى به جيب مى زنند.
پول باد آورده اى كه در طوالنى مدت به قيمت از دست 
 رفتن بازارهاى ملى و بين المللى اين محصول خواهد شد.

وى با بيان اينكه مركز نرخ گذارى قطعى براى زعفران 
وجود ندارد، مى گويد: نرخ ها بر اساس تقاضا و عرضه 
زعفران در سال هاى اخير روند صعودى داشته و با توجه 
به كاهش توليد زعفران و راهيابى اين محصول به فرا 

مرزها قيمت آن باال رفته است.

حذف دالالن مهم ترين درخواست
 زعفرانكاران از دولت است 

عامل  ترين  مهم  را  دالالن  حذف  بيرجندى  زعفرانكار 
سودآورى زعفران براى كشاورزان عنوان كرده و معتقد 
كاران  زعفران  انگيزه  در  زعفران  قيمت  نوسان  است: 
نهادهاى  اگر  و  است  مؤثر  محصول  اين  كاشت  براى 
دولتى زعفران را به صورت كلى از كشاورزان و به قيمت 
 مناسب خريدارى كنند، مى توانند از سودجويى واسطه ها

جلوگيرى كرده و دغدغه كشاورز را رفع نمايند. 
اكثر  روزها  اين  كه  حالى  در  دهد:  مى  ادامه  وى 
هستند،  زعفران  برداشت  حال  در  استان  كشاورزان 
افرادي به عنوان واسطه يا بهتر بگوييم دالل، گل هاي 
زعفران را يكجا خريداري كرده اما وارد بازار نمي كنند 
به  را  آن  است  كمتر  زعفران  كه  فصلي  در  بتوانند  تا 

قيمت باالتري به فروش برسانند. 

روش سنتى پاك كردن گل زعفران
 از مهمترين مشكالت زعفرانكاران است 

يكى ديگر از زعفرانداران از مهترين مشكالت زعفران 
نحوه پاك كردن گل زعفران اشاره كرده و مى گويد: در 
حال حاضر راهى مكانيزه براى پاك كردن گل زعفران 
اختيار  در  را  زعفران  هاى  گل  مجبوريم  و  ندارد  وجود 

خانواده ها براى پاك كردن قرار دهيم. 
 وى با تأكيد بر جايگزين شدن روش هاى سنتى با روش هاى
زعفران مى گويد:  برداشت  و  و مدرن كاشت  مكانيزه   
هاى  گفته  خالف  بر  ها  خانواده  برخى  اوقات  بسيارى 
خود متناسب گل تحويلى، زعفران تحويل نداده و يا گاه 
بعد از پژمرده شدن گل بعد از چند روز بدون تميز كردن 
آنها گل ها را باز پس مى دهند و در اين شرايط تمام 

زيان متوجه كشاورز است.

برداشت سنتى، كيفيت زعفران استان
را پايين مى آورد

وى خاطرنشان مى كند: عليرغم اينكه خراسان جنوبى 
بيشترين توليد زعفران را درسطح كشور دارد ولى به دليل 
برداشت سنتى زعفران و عدم رعايت اصول بهداشتى در 
برداشت و خشك كردن محصول، اين محصول در خارج 
كشور طرفدار زيادى ندارد كه اين مهم آموزش دهى به 

كشاورزان را ضرورى مى كند. 
زعفرانكار بيرجندى ادامه مى دهد: انجام تحقيقات بر روى 
زعفران و تقويت پياز زعفران نقش عمده اى در افزايش 
توليد محصول دارد. وى با اشاره به كاهش توليد زعفران 
در سال هاى اخير و با تأكيد براينكه زعفرانكاران براى 
حضور در بازار رقابت بايد از سيستم هاى نوين آبيارى و 
آموزش هاى الزم براى افزايش كمى و كيفى محصول 
بايد  بهره مند شوند، مى گويد: كارشناسان و مسئوالن 
تالش  كشاورزان  اطالعات  كردن  به روز  خصوص  در 
برنامه هاى و راهكارهاى كشاورزى  مضاعفى داشته و 

نوين را جايگزين روش هاى سنتى كنند.

توجه مقطعى مشكالت زعفران را حل نمى كند

وى با بيان اينكه در زمين هايى كه زير كشت زعفران 
است مى توان محصوالت ديگرى نيز كاشت، مى گويد: به 
دليل خشكسالى هاى پى در پى گل هاى زعفران نسبت 
به سال هاى قبل ضعيف تر شده است و مسئوالن بايد 
در جهت احياى زمين و تقويت آن، از كشاورزان زعفران 
كار حمايت كرده و اين محصول را به صورت جهانى به 
همگان معرفى كنند درحالى كه توجه همه تنها در ايام 
برداشت زعفران به اين محصول جذب مى شود كه اين 

توجه مقطعى دردى از كشاورز دوا نمى كند.

ايجاد مكانيزم آبيارى نوين و قطره اى 
براى كشاورزان صرفه اقتصادى ندارد

هاشمى ديگر زعفرانكار استان نبود سامانه هاى مناسب 
بسته بندى، فقدان راهكارى پايدار براى بازاريابى، وجود 
 واسطه هاى گوناگون و عدم ثبات در قيمت را از عمده ترين

معتقد  و  برشمرده  كاران  زعفران  روى  پيش  مشكالت 
است: اين محصول مى بايست نظير گندم مورد حمايت 
و خريد تضمينى قرار بگيرد تا توليدكنندگان با رغبت و 
دلگرمى بيشترى به كشت و توليد اين محصول صادراتى 
الگوى  ايجاد  در  دولت  برنامه  بر  تأكيد  با  بپردازند. وى 
و  نوين  آبيارى  مكانيزم  ايجاد  گويد:  مى  نوين  آبيارى 
و  ندارد  اقتصادى  صرفه  كشاورزان  براى  اى  قطره 
نوين  مسئوالن جهاد كشاورزى تكنولوژى و شيوه هاى 
آبيارى را بايد با هدف ايجاد اشتغال و افزايش توليد ملى 
به صورت ارزان  قيمت يا در قالب تسهيالت بلند مدت 

در اختيار كشاورزان و زعفران كاران قرار دهند.

زعفران ارگانيك و سالم استان 
تحت الشعاع زعفران چينى 

 وجود زعفران هاى تقلبى و خارج از استان گاه محصول 
زعفران ارگانيك و سالم استان را تحت الشعاع قرار داده 

و باعث افت قيمت محصول اصلى مى شود. 
شواكندى با اين توضيح يادآور مى شود: فروشنده زعفران 
در  موجى  خود  محصول  فروش  پايين  قيمت  با  تقلبى 
زعفران هاى مرغوب ايجاد كرده و خريداران زعفران را 
 بدگمان مى كند. وى ادامه مى دهد: با ورود زعفران هاى

براى  استانى  و  ملى  برند  نبود  دليل  به  بازار  به  چينى 
محصول زعفران در كشور عده اى از فضاى موجود سوء 
استفاده كرده و  زعفران هاى چينى را گاه با اسم زعفران 

قاينات و بيرجند مى فروشند. 

حرفه اى ترين و محترمانه ترين 
روش هاى تقلب در زعفران!

به اعتقاد اين زعفرانكار، بارها حتى برخى عوامل سعى 
كرده اند با اسم زعفران استان و قاينات، آبروى محصول 
استان را برده و با رنگ كردن ريشه هاى زعفران، آنها را 
به عنوان سر قلم زعفران به خريداران قالب كرده و كيفيت 
محصول و صداقت كشاوزران استان را زير سؤال ببرند. 
وى مى گويد: افزايش وزن زعفران با استفاده از آغشته 

كردن اين گياه به چربى، عسل و... حرفه اى ترين روش 
 تقلب در فروش زعفران است و رنگ كردن ريشه هاى
سفيد گياه با رنگ طبيعى زعفران محترمانه ترين شيوه 
در تقلب طالى سرخ است كه براى مصرف كنندگان به 

راحتى قابل تشخيص نيست.

كاهش بارندگى و كمبود آب 
توليد زعفران را تحت تأثير قرار داده است

موسوى ديگر زعفرانكار استان از ديگر مشكالت برخى  
زعفرانكاران به مشكل كمبود آب اشاره و مى گويد: در 
مدت زمان يك ونيم ماهه برداشت در اين فصول، تقاضا 
افزايش مى يابد، كشاورزانى كه چاه دارند كه  براى آب 
مجبور هستند  عده اى  ميان  اين  در  اما  ندارند،  مشكلى 
آب  تانكرهاى  به  كشت  زير  هاى  زمين  آبيارى  براى 
كوهستاني  روستاهاي  زعفران  مزارع  و  شوند  متوسل 
هرچند صرفه اقتصادي ندارد با تانكر آبرساني مي شود،

وى مى گويد: در شرايط كنونى هر تانكر 12 هزار ليترى 
كه  خريدارى مى شود  تومان  هزار  قيمت حدود 100  با 
از  بسيارى  واگذارى  باعث  و  نداشته  اقتصادى  صرفه 

زمين ها در چند ساله اخير شده است.
هزينه  كشاورزي  جهاد  قبًال  شود:  مى  يادآور  موسوى 
حمل تانكرهاي آب را براي زعفرانكار در مزارع تأمين 
مي كرد اما از دو سال قبل به دليل كمبود بودجه اين 

كار انجام نمي شود. 

مشكالت مالى رغبت توليد 
محصول ارگانيك را كم كرده است

زعفرانكار سرايانى خاطر نشان مى كند: همه كشاورزان 
هاي  چاه  آب  شدن  شارژي  به  توجه  با  شهرستان  اين 
گندم،  پنبه،  مانند  زارعى  محصوالت  بقيه  كشاورزي 
زرشك و غيره را رها كرده و سهميه آب خود را براي 

آبياري مزارع زعفران نگه مى دارند. 
دليل  به  زعفرانكاران  برخى  دهد:  مى  ادامه   وى 
مشكالت مالى و داشتن سود بيشتر در ازاى هزينه هاى 
پايينتر از سموم و كودهاى شيمياى غير مرغوب با قيمت 
پايين استفاده كرده و زعفران توليدى آنها عليرغم توليد 
استان  توليدى  محصول  كل  در  و  نيست  سالم  استان 

ايجاد شبه مى كند.

زعفران فله اى به فروش مى رسد
جاى خالى كارخانجات خوشه اى 

محصول زعفران در استان

به دليل نبود مراكز بسته بندى مكانيزه بعد از برداشت، 
اكثر زعفران استان به صورت خانگى بسته بندى شده و  

فله اى به فروش مى رسد.
 مجيدى زعفرانكار ديگر نيز با اين توضيح يادآور مى شود:

اى  خوشه  هاى  كارخانه  زعفران  توليد  قطب  در  وقتى 
 توليدات جانبى وجود ندارد شرايط به گونه اى پيش مى رود

 كه سود اصلى به جيب كارخانه داران بزرگ ساير نقاط 

مى رود و اقتصاد مردم منطقه پيشرفتى نمى كند.

اطالعات كشت اصولى زعفران 
در اكثر كشاورزان صفر است

براى  تحقيقات  مركز  ايجاد  سرايانى  كار  زعفران  اين 
از  توليد  قطب  هاى  شهرستان  در  را  زعفران  محصول 
است:  معتقد  و  دانسته  بهتر  توليد  ترين ضروريات  مهم 
ايجاد اين مراكز  براى بررسى مشكالت و داليل اصلى 
كارشناسان  تا  است  ضرورى  زعفران  هنگام  دير   رشد 
در اين خصوص زعفرانكاران را با راهكارهاى علمى آشنا 
كنند. وى اطالعات علمى كشاورزان و زعفرانكارن را در 
حد صفر دانسته و ادامه مى دهد: متأسفانه تاكنون هيچ 
گونه اطالعاتى درباره كشت اصولى اين محصول توسط 
كارشناسان به زعفرانكاران داده نشده است و زعفرانكاران 

بيشتر به صورت تجربى كشاورزى مى كنند.

ما تنها صادر كننده 
محصول خام زعفران هستيم

نيز خريد و فروش فله اى  حسين پور زعفرانكار قاينى 
خارجى  مشتريان  ذائقه  با  متناسب  بندى  بسته  بدون  و 
و  دانسته  صنعت  اين  مشكالت  ديگر  از  را  اروپايى   و 
مى گويد: نبود صنايع تبديلى زعفران به عنوان مشكل 
مهم، باعث مى شود سود اصلى توليد زعفران به جيب 

صاحبان صنايع در خارج از استان يا كشور برود.
وى با اين توضيح يادآور مى شود: جاى تأسف است در 
قطب توليد زعفران ايران جاى صنايع تبديل اين محصول 
خالى بوده و ما تنها صادر كننده خام محصول زعفران 
دلسوزانه  نگاه  مديران  وقتى  تا  وى  اعتقاد  به  هستيم. 
نسبت به محصوالت كشاورزى و جايگاه صنايع تبديلى  
باشند   نداشته  منطقه  در  طبيعت  سوغات  و  محصوالت 

وضعيت اقتصاد استان همچنان زنگار گرفته است.

شوراى ملى زعفران به دنبال ثبت 
زعفران ملى خراسان جنوبى است

بازرگانى، توسعه و تجارت سازمان صنعت،  امور  معاون 
با  آوا،  با  گفتگو  در  خراسان جنوبى  تجارت  و  معدن 
برند در سطوح مختلف صنفى، تجارى،  اينكه  يادآورى 
منطقه اى و ملى و بين المللى وجود دارند، مى گويد: در 
حال حاضر هر واحد توليدى براى صادرات زعفران بسته 
بندى خاصى دارد و با شماره و عاليم تجارى، مخصوص 
 كشورهاى اروپايى و خليج فارس و آسياى شرقى صادر
به  زعفران  ملى  شوراى  گويد:  مى  ماهگلى  شود.  مى 
و الزمه  است  ملى خراسان جنوبى  زعفران  ثبت  دنبال 
تشكلى  كه  است  اين  منطقه اى  در سطح  زعفران  ثبت 
به نام زعفران به ثبت رسيده و چندين سال داراى برند 
صنفى باشد كه درحال حاضر زعفران خراسان جنوبى با 

برند صنفى و منطقه اى شناخته شده است.
 وى يادآور مى شود: درصورت تعامل و هماهنگى شركت ها

زعفران منطقه با برندى منطقه اى جايگاه خود را خواهد 
يافت و اين كار تنها با مشاركت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان و فعاالن حوزه زعفران انجام خواهد شد. 

پيش بينى برداشت 53 تن زغفران

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى سطح زير 
 31 و  هزار   141 را  جنوبى  خراسان  در  زعفران  كشت 
هكتار دانسته و خاطرنشان مى كند: پيش بينى  مى شود 
امسال 53 تن زعفران از اين ميزان سطح كشت به عمل 
 35 حاضر  حال  در  گويد:  مى  ولى پورمطلق  هاشم  آيد. 
هزار و 830 بهره بردار در زمينه توليد محصول زعفران 

در خراسان جنوبى فعاليت دارند.
زعفران  زيركشت  بيشترين سطح  ايسنا، وى  از  نقل  به 
استان را مربوط به شهرستان قاينات با 4346 هكتار با  
ميزان توليد حدود14تن محصول زعفران دانسته و يادآور 
مى شود: خشكسالى هاى 16 ساله اخير، كاهش آبدهى 
نوسانات  و  تغييرات  آبى،  منابع  كيفيت  كاهش  قنوات، 

قيمت را از مشكالت زعفران كار استان است.
اينكه رويكرد توليد محصول  با اشاره به  ولى پور مطلق 
زمينه  اين  در  است  كشاورزى  جهاد  توجه  مورد  سالم 
زعفران  زراعت  در  زيستى  و  آلى  كودهاى  از  استفاده 
مدنظر قرار گرفته است، مى گويد: استفاده از پياز سالم 
از قبيل كود حيوانى  و درشت، استفاده از كودهاى آلى 
و كودهاى بيولوژيك و محلول پاشى با عناصر ميكرو، 
علف هاى  با  مبارزه  كافى،  ميزان  به  و  موقع  به  آبيارى 
پياز زعفران  به ويژه  بيمارى ها  آفات و  با  هرز و مبارزه 
محصول  اين  عملكرد  افزايش  در  مهم  نكات  جمله  از 
استراتژيك است.  وى اعطاى زمين، مجوز و تسهيالت 
مورد  تسهيالت  ارائه  فرآورى،  و  بسته بندى  صنايع  به 
ارائه  متقاضيان،  به  زعفران  مزارع  احداث  براى  نياز 
مزارع  جوان سازى  درخصوص  نياز  مورد  تسهيالت 
زعفران، برگزارى كارگاه هاى آموزشى به منظور ارتقاى 
 دانش فنى بهره برداران و تهيه نشريه فنى زعفران براى 
كشاورزى  جهاد  سياست گذارى  از  را  كاران  زعفران 

خراسان جنوبى براى حمايت از كشاورزان عنوان كرد.

خزان زعفران

اختصاص بيش از 18 ميليارد تومان اعتبار دولتى به صندوق كارآفرينى اميد خراسان جنوبى
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3 مدير صندوق كارآفرينى اميد خراسان جنوبى با بيان اينكه اعتبارات اين صندوق رديف دولتى دارد كه هر ساله به استان ها 

ابالغ مى شود، گفت: در سال جارى مبلغ 18 ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار به اين صندوق در استان اختصاص يافته 
است. امامى ميبدى در گفتگو با خبرنگار فارس در خوسف اظهار كرد: سهم شهرستان خوسف از اين اعتبارات حدود 850 

ميليون تومان  است كه تاكنون حدود 100 ميليون تومان را شهرستان جذب كرده است.

بازخوانى مشكالت زعفرانكاران استان

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  

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

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

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
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بلندترين سکوي جهان، توسط شرکت شل ساخته و در کشور نروژ واقع شده است. اين سازه عظيم از نظر ارتفاع بلندتر از برج ايفل 
مي باشد.عکس مربوط به سکوى troll است که حدود ۴۷۰ متر ارتفاع داشته و عمق دريا درجايى که نصب مي شود حدود ۳۰۰ 
متر است.حدود ۶۰۰ ميليون دالر هزينه ساخت اين سکو شده و بزرگترين سازه اى است که به دست بشر در دريا جابجا شده است.

بلندترين سكوى دريايى جهان  4
مصطفي نيکخواه، متولد ١٣٦١ در شهرستان بيرجند متولد 
شد که از همان بدو تولد نابينا بود وي با توجه به معلوليتش 
توانست مدرک تحصيلي ديپلم  را اخذ نمايد و در حال حاضر 
در اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبي به عنوان اپراتور 

تلفن مشغول به کار است.
قاري روشندل بيرجندي در گفت وگو با ايکنا گفت: از آنجا که 
من از ناحيه چشمانم دچار معلوليت بودم در يکي از مدارس 

استثنايي بيرجند درس را شروع و خط بريل را آموختم.
وي با اشاره به اينکه من براي آموزش قرآن معلم خاصي 
نداشته ام، ادامه داد: در مدرسه آقاي عابد پور تنها کسي بود که 
مرا بسيار تشويق مي کرد و به خاطر تشويق هاي اين معلم در 

زمينه قرآن فعاليت مي کنم.
خواندن  براي  کرد:  اظهار  بيرجندي  روشندل  قاري  اين 
قرآن از خط بريل استفاده کردم و براي يادگيري به بينايي 
اکتفا نکردم و در جهت يادگيري قرائت ١٠ سال به صورت 
تخصصي کار کردم در حالي که اوايل يادگيري ام از نوار و 

سي دي براي بهتر شدن قرائتم استفاده مي کردم.

معلوليتم براي پيشرفت مانعي نبوده است

نيکخواه با بيان اينکه معلوليت محدوديت نيست، افزود: به 
لطف خداوند تاکنون معلوليتم براي پيشرفت مانعي نبوده 
مادرم و همچنين  و  پدر  راستا کمک هاي  اين  در  و  است 

همسرم بسيار مفيد بوده است.
بيان  دارم،  بينايي  درصد   ٣٠ من  اينکه  به  اشاره  با  وي 
 کرد: براي انجام دادن کارهاي روز مره ام چندان به مشکل

بر نخورده ام و تا جايي که بتوانم به فرزندم در درس هايش 
کمک مي کنم.

را  قرآن  آيات  اينکه  بيان  با  بيرجندي  روشندل  قاري  اين 
حفظ نيستم چراکه تنها به قرائت تاکنون پرداخته ام، گفت: 
جايگاه  از  زندگي ام  در  بر خداوند  توکل  و  صبر، شکيبايي 
 بااليي برخوردار است و همچون چراغي به مسير زندگي ام 

روشنايي بخشيده است.
نيکخواه ادامه داد: آيات قرآن به من درس هايي داده است که 
هيچگاه آنها را از ياد نمي برم بلکه در تمام عرصه هاي زندگي 
آنها را سرلوحه کارم قرار مي دهم. عضويت در رشته گل بال 
هيئت  دبير  و  نابينايان  انجمن  عضو  نابينايان،  مخصوص 
ورزشي نابينايان و کم بينايان از جمله فعاليت هاي من است.

اين قاري روشندل با بيان اينکه همسرم نيز دچار کم بينايي 

است، گفت: با توجه به اين موضوع همسرم در تحصيل و 
زندگي زناشويي موفق است و با وجود اينکه ٨ سال از زندگي 
مشکل  دچار  الهي  لطف  به  تاکنون  مي گذرد  مشترکمان 

نشده ايم حتي زندگيمان براي برخي افراد الگو بوده است. 

در جامعه نسبت به معلولين کم لطفي مي شود

نيکخواه با اشاره به اينکه در جامعه نسبت به معلولين کم 
لطفي مي شود، اظهار کرد: افراد نبايد فکر کنند که نابينا بودن 
و يا هر معلوليت ديگري محدوديت است در حالي که همين 

افراد بسياري از کارها را از افراد سالم بهتر انجام مي دهند.
اين قاري روشندل قرآن گفت: معلولين داراي يک نيروي 
کارهايشان  پيشرفت  باعث  نيرو  دروني هستند که همين 
است و نبايد براي اشتغال اين افراد يک ديد منفي داشت که 
نمي توانند کاري را به نحو احسن انجام دهند چراکه در انجام 

کارهايشان موفق هستند.
 وي يادآور شد: در جامعه نبايد نسبت به معلولين کم لطفي 
شود بلکه بايد ديد بازي نسبت به آنها داشته باشند تا از گوشه 

نشيني بيرون آيند و اين امر کوشش مسئوالن را مي طلبد.

موفق،  خانواده  عنوان  به  خانواده  ملي  روز  در  سپاس  لوح 
کسب رتبه در اولين دوره مسابقات کشوري حفظ و قرائت 
قرآن ويژه نابينايان، کسب رتبه اول در دومين دوره مسابقات 
کشوري حفظ و قرائت قرآن جامعه ورزش و جوانان استان 
و کسب رتبه ممتاز در رشته صحت قرائت نماز در استان از 

جمله فعاليت هاي اين قاري روشندل بوده است.

مناسبتها

٥ آذر سالروز تشکيل بسيج مستضعفين

بسيج يك حركت منظم و سازمان يافته اجتماعي است 
كه با توجه به فرهنگ هر جامعه و به اشكال مختلفي 
در اثر شرايط خاصي مانند جنگ، حوادث غير مترقبه 
و حتي در زمان صلح و آرامش به صورت آماده باش 
بوجود مي آيد. در جامعه ما نيز بسيج يك نهاد اجتماعي 
است. همانند خانواده كه به صورت عضوي از ساخت و 
نظام اجتماعي جامعه است به شمار مي آيد، نهادي كه 
با هدف پاسداري از ارزشها و آرمانهاي انقالب اسالمي 
بوجود آمده است و انحالل آن جز در صورت انحالل 
جامعه اسالمي قابل تصور نيست در اساسنامه بسيج 

مستضعفين، بسيج را به اين صورت تعريف كرده اند:
«بسيج نهادي است تحت فرماندهي مقام معظم رهبري 
كه هدف آن نگهباني از انقالب اسالمي و دستاوردهاي 
آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاكميت قانون خدا 
در جهان طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران و تقويت 
كامل بنيه دفاعي از طريق همكاري با ساير نيروهاي 
و  بروز بال  به مردم هنگام  مسلح و همچنين كمك 

حوادث غير مترقبه مي باشد. 
هدف از تشكيل بسيج

آرمان واال و ايده بلند و هدف عالي انقالب اسالمي ما را 
چنين مي سزد كه از چار چوب مرزهاي ايران بگذرد و 
دروازه هاي ملل محروم و توده هاي مظلوم و مستضعف 
جهان را بگشايد و پيام آرامش بخش و رسالت انساني و 
رهائي بخش خويش را بگوش جان آنها برساند و زمينه 
هاي حكومت عدل الهي و جهاني امام عصر (عج) را 
آماده سازد  و از اين روي ، بسيج تمامي نيروهاي فعال 
و آمادگي جهت تحقق اين آرمان ارزنده انساني، امري 

ضروري و طبيعي به نظر مي آيد .
تپنده  قلب  اين  (ره)  خميني  امام  كه  بود  اينجا  از  و 
انقالب و پيام آور آزادي و كرامت و هويت اسالمي 
و انساني اين قرن جهت مبارزه همه جانبه با آمريكاي 
و  تجاوزات  گسترش  براي  روز  هر  كه  جهانخوار 
سبعيت خويش، چنگ و دندان نشان مي دهد و در 
 ٥٨/٨/٥ روز  تجاوزگر،  ابرقدرتهاي  همه  با  رويارويي 
تشكيل  از  هدف  و  فرمودند  اعالم  عمومي  بسيج  را 
 بسيج را چنين بيان کردند كه «مملكت اسالمي بايد 
همه اش نظامي باشد و تعليمات نظامي داشته باشد» و 
يكي ديگر از هدف تشكيل بسيج را بازوي واليت فقيه 
دانسته و تك تك اعضاي بسيج را سلول هاي بافت 
واليت فقيه مي دانيم. بهر حال هدف از تشكيل بسيج 
را جذب آموزش، سازماندهي نيروهاي مردمي دانسته 
و اصلي ترين مساله بسيج  بكارگيري نيروهاي مردمي 
در ماموريتهاي محوله با توجه شرايط سني بسيجيان 
اعم از دانش آموزي ، دانشجويي، كارگري، كارمندي، 
عشاير و غيره مي باشد با اين رويکرد تشكيالت بسيج 
به علت ساخت مردمي از يك طرف و گستردگي آن از 

طرف ديگر مي تواند كارآيي الزم را داشته باشد.

ترفندهاى اينترنتى

ترفندهاي پول درآوردن از طريق 
اينستاگرام

داشتن ۱۳۰ ميليون کاربر فعال در سراسر دنيا يکي از 
بهترين و قانع کننده ترين داليل براي کسب درآمد 

از اينستاگرام است. اينستاگرام کار خود را با اشتراگ 
گذاري عکس آغاز کرد. اما پس از مدتي قابليت هاي 
خود را توسعه و به کاربران امکان به اشتراک گذاشتن 
ويدئوهاي ۱۵ ثانيه اي را نيز داد. همين خصوصيت به 
کاربر کمک مي کند تا بيزينس خود را رونق ببخشد 
و از طريق اين شبکه اجتماعي درآمدزايي داشته باشد.
کار دو  ابتدا  همان  در  بايد  منظور،  اين   براي 

را انجام دهيد:
۱. تعداد فالوئرهاي خود را افزايش دهيد

در  شما  فالوئرهاي  دارد.  بسياري  ضرورت  کار  اين 
اينستاگرام در واقع مشتري هاي بالقوه هستند. بنابراين، 
فالوئرهاي  تعداد  افزايش  براي  راهي  دنبال  به  ابتدا 
که  هستند  افرادي  «واقعي»  از  منظور  باشيد.  واقعي 

فعاليت دارند و پيج هاي بيهوده نيستند.
۲. از هشتگ استفاده کنيد

از هشتگ هاي ساده و خوانا استفاده کنيد تا فالوئرها به 
 راحتي شما را پيدا کنند. هشتگ به شما اين امکان را
مي دهد تا کاربراني که دنبال کننده شما نيستند نيز 

بتوانند پست شما را ببينند.
در  ها  لينک  که  بدانيد  هم  را  اين  هرکاري  از  پيش 
هاي  پست  اگر  اما  نيستند.  کليک  قابل  اينستاگرام 
اينستاگرام را در توئيتر، فيس بوک يا تامبلر به اشتراک 
بگذاريد، مي توانيد روي آنها کليک کنيد. لينک هاي 
بايد به گونه اي باشند که به راحتي در حافظه  شما 
کاربران اينستاگرام باقي بماند. بعالوه، صفحه مقصد 

نيز بايد براي نسخه موبايل طراحي شده باشد.
از ديگر مزيت هاي کوتاه و به يادماندني بودن لينک 
ها اين است که خودتان هم مي توانيد به راحتي آن را 

روي عکس يا ويدئوي موردنظر وارد کنيد.

براى يادگيرى قرائت 10 سال تخصصى كار كردم

خوشبختي و سعادت پس از ازدواج از آرزوهاي هر شخصي 
است که با هزاران رويا لباس سپيد عروسي يا کت و شلوار 
دامادي مي پوشد و به خانه بخت مي رود و زندگي مشترک را 
آغاز مي کند. زماني هم ممکن است علي رغم روزهاي زيبايي 
که طرفين در کنار يکديگر تجربه کرده اند، عمر يک کدام از 
زن يا شوهر به پايان رسيده و فرد تسليم سرنوشت شده و 

همسرش را به آغوش خاک مي سپارد.
 اما آيا کسي که طالق يا فوت همسرش را تجربه مي کند 
اگر  کند؟  سپري  تنهايي  به  را  زندگي  آينده  روزهاي  بايد 
بخواهد ازدواج مجددي داشته باشد، چه بايدها و نبايدهايي را 

شايسته است مد نظر خويش قرار دهد؟

آدم از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود

حجت االسالم يدا... وحداني نيا معاون پيشگيري از وقوع جرم 
اين باره گفت: ضرب المثلي  در  دادگستري خراسان جنوبي 
مي گويد مؤمن از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود و اين 

مثال را در ازدواج مجددي که بعد از طالق صورت مي گيرد 
نيز بايد مد نظر قرار گيرد. 

وي اظهار کرد: خانمي که پس از طالق مي خواهد دوباره 
ازدواج کند بايد ببيند اگر در گذشته از روي هوا و هوس 
مالک هاي  با  منطبق  و  عاقالنه  بار  اين  گرفته  تصميم 
نشود. مواجه  مشکل  با  دوباره  تا  بگيرد  تصميم  درست 

معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان جنوبي 
بايد  کند  ازدواج  دوباره  مي خواهد  که  کسي  داد:  ادامه 
ازدواج اول مسئله اي چون هم کفو  بررسي کند اگر در 
ازدواج کند  با کسي  بار حتما  اين  بودن را رعايت نکرده 

که هم شأن اوست.

احتياط آري، وسواس نه

وي اظهار کرد: کسي که بعد از طالق يا فوت همسر مي 
به قول  تا  باشد  داشته  را  احتياط  بايد  کند  ازدواج  خواهد 

معروف از چاله به چاه نيفتد اما توصيه هميشگي ما اين است 
که اينگونه افراد از وسواس خودداري کنند. معاون پيشگيري 
از وقوع جرم دادگستري خراسان جنوبي يادآور شد: يکي از 
فاکتورهايي که افراد براي ازدواج مجدد بايد مراعات کنند 
تعيين وضعيت فرزندانشان است و اينکه آيا همسر آينده 
حاضر است فرزنداني که از ازدواج گذشته دارد را بپذيرد. 
حسين فرازي، مديرعامل بنياد صيانت از نهاد خانواده در 
اين زمينه گفت: برخي از بايدها و نبايدها مربوط به شرع و 
قانون است از جمله اينکه زن بعد از طالق يا فوت همسر 
بايد عده نگه دارد و سپس ازدواج کند اما برخي از بايدها 

و نبايدها عرفي هستند.
وي اظهار کرد: يکي از مسائل مهم بعد از فوت همسر اين 
است که بتوان فرزندان را با شرايط جديد تطبيق داد چون 
در هر حال فرزندان در گذشته در خانواده اي آرام که پدر و 
مادر آنجا حضور داشته اند زندگي کرده اما االن بايد زندگي 

بدون پدر يا مادر را تجربه کند.

مدير عامل بنياد صيانت از نهاد خانواده بيان کرد: اما فرزندان 
طالق چون دعوا و جنجال والدين را قبال در خانه ديده اند 
تا حدي پذيرش جدايي والدين از يکديگر را دارند و در هر 

صورت تطبيق فرزندان با زندگي جديد حائز اهميت است.

به خاطر مشکالت فعلي تن به ازدواج ندهيم

فرازي ادامه داد: يکي از مسائلي که بانوان بعد از جدايي از 
همسر بايد به آن توجه داشته باشند اين است که تحت هيچ 
شرايطي به عنوان همسر دوم وارد زندگي ديگران نشوند چرا 

که درگير مشکالت عديده اي خواهند شد.
اين  داشت  توجه  آن  به  بايد  که  ديگري  نکته  گفت:  وي 
خاطر  به  صرفا  و  نيست  درمانگاه  ازدواج  بدانيم  که  است 
مشکالتي که به سبب فوت و طالق از همسر با آن مواجه 
شده ايم تصميم به ازدواج نگيريم چرا که ازدواج به سبب رفع 

مشکالت گذشته آسيب هايي را به همراه دارد.

قاري روشندل بيرجندي
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از پيله خود خارج شويد

تعدادي حشره کوچولو در يک برکه، زير آب زندگي 
مي کردند. آنها تمام مدت مي ترسيدند از آب بيرون 
بروند و بميرند. يک روز يکي از آنها بر اساس نداي 
دروني از ساقه يک علف شروع به باال رفتن کرد، 
همه فرياد مي زدند که مرگ تنها چيزي است که 
عايد او ميشود، چون هر حشره اي که بيرون رفته 
رسيد  آب  به سطح  وقتي حشره  بود.  برنگشته  بود 
از  که  او  و  داد  نوازش  را  او  خسته  تن  آفتاب  نور 
فرط خستگي ديگر رمقي نداشت روي برگ آن گياه 
بيدار شد به يک سنجاقک  از خواب  خوابيد. وقتي 
آمدنش  باال  پاداش  پرواز  حس  بود.  شده  تبديل 
و  پرواز کرد  به  برکه شروع  فراز  بر  بود. سنجاقک 
پرواز چنان لذتي به او داد که با زندگي محصور در 
به  نبود. تصميم داشت برگردد و  آب قابل مقايسه 
دوستانش هم بگويد که باالي آن ساقه ها کسي 
نمي ميرد ولي نمي توانست وارد آب شود چون به 
موجود ديگري تبديل شده بود. شايد بيرون رفتن از 
شرايط فعلي ترسناک باشد، اما مطمئن باشيد خارج 
به  رفتن  براي  و ترس، تالش  تنهايي، غم  پيله  از 

سوي کمال عالي است.

بي پناهي يعني زير آوار 
کسي بماني که قرار بود

 تکيه گاهت باشد.

ما موجودات خاکی نيستيم که
 به بهشت مي رويم ما موجودات بهشتی

 هستيم که از خاک سر برآورده ايم

حتما تا به حال اين سوال براي شما پيش آمده که چرا 
بعضي ارتباط ها طوالني مدت و «باکيفيت» هستند، ولي 
بعضي ديگر کوتاه مدت و پرتنش؟!احتماال شما هم با من 
موافق هستيد؛ آن هايي که رابطه طوالني مدتي دارند، 
به احتمال زياد روش هاي خاصي را استفاده مي کنند که 
رابطه شان دوام پيدا مي کند. اما آن هايي که رابطه کوتاه 
مدتي را تجربه مي کنند، احتماال يا بلد نيستند چه طور 
رابطه برقرار کنند، يا بنا به هر دليل ديگري نمي توانند 
رابطه را ادامه دهند. اما آن ها چه روش هايي را استفاده 
مي کنند که رابطه شان دوام پيدا مي کند؟ من قصد دارم 
چند قانون ساده در رابطه را با شما در ميان بگذارم که اگر 
اين قوانين را رعايت کنيد، به احتمال زياد رابطه پايدار و 

باکيفيتي را سپري خواهيد کرد.
 براي اين گفتم «باکيفيت»، چون لزوما بادوام بودن رابطه 
به معناي «سالم» بودن آن نيست. براي همين حتما بايد 
«کيفيت» رابطه را هم در نظر داشت؛ يک رابطه طوالني 
مدت با کيفيت. اين قوانين با وجود سادگي، مهارت هايي 

هستند که براي موثر واقع شدن، نياز به تالش دارند.
همسرتان را همان طور که هست بپذيريد

مطالعات نشان مي دهد که يکي از اليل بروز تنش و 
کشمکش بين زوجين که احتمال جدايي را باال مي برد، 
تمايل آن ها براي تغيير ديگري است؛ آن گونه که خود 

دوست دارند. زوجيني که چنين تمايلي دارند، نمي توانند 
همسرشان را همان طوري که هست بپذيرند. شايد آن 
ها متوجه نيستند که بعضي ويژگي ها اساسا تغييرناپذير 
هستند، حداقل مي توانم بگويم که شما قادر به تغيير 

دادن آن نيستيد. اجازه دهيد توضيح بيشتري بدهم.
بعضي رفتارهايي که شما از همسرتان مي بينيد، «ويژگي 
هاي شخصيتي» هستند. مثال براي يک فرد درونگرا، 
زندگي ذهني جذابيت بيشتري نسبت به زندگي اجتماعي 
دارد، او از خلوت کردن با خودش انرژي مي گيرد و در 
تعامل با ديگران انرژي خود را از دست مي دهد. او تمايل 
باشد.  داشته  را  دوستانش  از  محدودي  حلقه  که  دارد 
ولي در همين حلقه کوچک، اعتماد بااليي برقرار باشد. 
بنابراين اگر شما يک همسر درونگرا داريد، تالش براي 
تغيير دادن وي به يک فرد برونگرا و اجتماعي که در 
جمع ها نقل محافل باشد و در مهماني جمع را به دست 
بگيرد، احتماال موجب شود که رابطه شما با همسرتان رو 

به وخامت بگذارد.
فضاي کافي براي رشد همسرتان فراهم کنيد

زندگي مشترک شرايطي را به وجود مي آورد که طرفين 
با همديگر صرف مي کنند. حتي  بيشترين زمانشان را 
گاهي اوقات بعضي زوجين ميل دارند که ديگري کمتر به 
زندگي شخصي خودش بپردازد. واقعيت اين است که اگر 

طرفين فضاي کافي را براي رشد ديگري مهيا نکنند و 
اگر اجازه ندهند که ديگري، به عنوان يک انسان مستقل، 
با توانمندي ها و عاليق مستقل، به زندگي شخصي خود 
نيز برسد، احتماال رابطه آن ها کم کم به سمت جدايي 
و  عاطفي  رابطه  از  فارغ  انساني،  شود.هر  مي  کشيده 
زندگي مشترک اش، يک زندگي شخصي دارد با تمام 
او عاليق، توانمندي  ويژگي هاي يک زندگي مستقل. 
ها و آرزوهايي دارد که بعضي از آن ها مربوط به زندگي 
مشترک نمي شود و اگر به اين اميال و عاليق نپردازد، 
کم کم از زندگي مشترک خسته مي شود، چرا که زندگي 

اش يک چيزي کم دارد
اتفاق هاي ناگوار ارتباطي را با خود حمل نکنيد

را  شما  که  بيافتد  هايي  اتفاق  است  ممکن  زندگي  در 
رنجيده خاطر کند. مثال اتفاقي که در دروان نامزدي تان 
اعضاي  از  يکي  عقدتان  سفره  سر  که  حرفي  يا  افتاده 
خانواده همسرتان به شما زده است، از اين دست مواردي 
هستند که احتمال دارند هميشه به خاطر آن رنج ببريد 
نمي  فراموش  ها  اتفاق  کنيد.  سرزنش  را  همسرتان  يا 
شوند و اگر منتظريد که يک روز اين خاطره ها از ذهن 
شما فراموش شود تا به آن فکر نکنيد، سخت در اشتباه 
هستيد. واقعيت اين است که بايد اين اتفاق ها را بپذيريد، 
که بخشي از زندگي تان هستند و خواهند بود و ديگر 

قابل تغيير نيست.
از نقد مثبت شرمنده نشويد

هيچ چيز مثل يک رابطه سالم نمي تواند موجب رشد 
هستيد،  هم  با  که  هايي  زمان  باشد.  ها  آدم  شخصي 
بهترين فرصت  ياد گرفتن است،  براي  بهترين فرصت 
براي درون نگري و يافتن ويژگي هاي فردي و بهترين 
فرصت براي يادگيري بعضي مهارت هاي ارتباطي است. 
شما يک سرمايه گرانقدر داريد که مي توانيد به کمک آن 

کيفيت زندگي شخصي تان را هم باال ببريد.
رابطه تان را تازه نگه داريد

رابطه طوالني مدتي  ويژگي هاي زوجيني که  از  يکي 
دارند، اين است که هميشه به رابطه شان رسيدگي مي 
کنند. آن ها هميشه رابطه را تازه نگه مي دارند، انگار که 
تازه با هم آشنا شده اند. تصور کنيد اولين روزي که قرار 
بود همسرتان را ببينيد چه طور بوديد؟! چه حرف هايي به 
او زديد؟! چه قدر به سر و وضع و ظاهرتان رسيده بوديد؟! 

چه قدر نسبت به حرف هايش پذيرش داشتيد؟!
راحت است، ولي سعي کنيد هميشه  دانم گفتنش  مي 
همان طوري باشيد که قرار بود براي اولين بار همسرتان 
را ببينيد. همان قدر محترمانه و دوست داشتني. تحقير و 
تخريب، روان آدم ها را زخمي مي کند و سخت مي شود 

جاي زخم را از بين برد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و اين [هم] خانه هاى خالى آنهاست به [سزاى] بيدادى كه كرده اند قطعا در اين 
[كيفر] براى مردمى كه مى دانند عبرتى خواهد بود. سوره النمل، آيه 52 

حديث روز  

پشيماني از گناهان براي توبه کفايت مي کند
امام باقر (ع)

سبك زندگى

رابطه تان را اينجورى تر و تازه نگه داريد

با مي به کنار جوي مي بايد بود
وز غصه کناره جوي مي بايد بود

اين مدت عمر ما چو گل ده روز است
خندان لب و تازه روي مي بايد بود
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683

28

5729

61

3697

57

964

95

394862751
516473982
728519346
637194825
945728163
281356479
869237514
452981637
173645298

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

نسرين كارى جدول 3379

وقتي کسي با شما مانند يک گزينه رفتار مي کند 
با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنيد 
تا انتخاب هايش را محدود کند به همين سادگي

 اكثر دانه ها هرگز رشد نمي كنند
 پس اگر واقعا مي خواهيد چيزي اتفاق بيفته

 بهتره بيش از يكبار تالش كنيد .

طراح : نسرين كارى

گوينده خوبي باشيد

مطمئن شويد که زمان و مکان مناسبي را براي گفت 
و گو انتخاب کرده ايد. سعي کنيد زماني را براي گفت 
و گو انتخاب کنيد که شما و همسرتان آمادگي آن را 
داشته باشيد. به عنوان مثال خسته يا مشغول کاري 
نباشيد و مکاني را انتخاب کنيد که عوامل مزاحم و 
نداشته  وجود  تلويزيون  مثل صداي  کننده،  منحرف 
تن  با  گوييد،  مي  که  چه  آن  باشد  حواستان  باشد. 
صدا و زبان بدن تان (ژست ها، حاالت چهره، حاالت 
بدني) هماهنگ باشد. به عنوان مثال اگر مي خواهيد 
خود  جاي  از  بدهيد،  کمک  پيشنهاد  همسرتان  به 
خواهيد  مي  که  دهيد  نشان  او  به  واقعا  و  برخيزيد 
کمک کنيد و نه اين که مثال در حالت خوابيده به او 

بگوييد «کمک نمي خواي؟».
از  کنيد  سعي  نگيريد.  کم  دست  را  ها  واژه  قدرت 
مناسب  کلمات  اين  کنيد،  استفاده  مناسب  کلمات 
و  شوند  نمي  افراد  در  تدافعي  حاالت  ايجاد  باعث 
نمونه  براي  گذارند.  باز مي  گو  و  براي گفت  را  راه 
کلمه  از  «تو»  کلمه  جاي  به  تان  هاي  در صحبت 
«من» استفاده کنيد.با استفاده از جمالت «من» شما 
از  زدن  حرف  کنيد.  مي  صحبت  خودتان  جانب  از 
جانب خود نشان مي دهد که شما مسئوليت آن چه 
همسرتان  نتيجه  در  پذيريد.  مي  گوييد،  مي  که  را 
شما را به روشني درک مي کند و آسان تر مي پذيرد 
عنوان  به  تان  هاي  به حرف  دادن  مستعد گوش  و 
تجربه شما مي شود و شما هم کمتر با مخالفت او رو 
به رو مي شويد. برعکس جمالت «تو»، حرف زدن از 
طرف ديگران است. اين جمالت اغلب تعميم دهنده 

و قضاوت گر هستند.

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

تجربه كنيد.    09158668002

استخدام تايپيست حرفه اى خانم 
با حقوق باال

32425059 – 09153619654

به يك نوجوان آقا جهت كار در غذاى آماده 
نيازمنديم ترجيحا گواهينامه موتور، ساعت كار 

از 12 ظهر تا 10 شب 09155624508

موسسه حقوقى عدالت خواهان سپهر 
(مشاوره و وكالت) از كليه دانشجويان و فارغ 
التحصيالن حقوق دعوت به همكارى مى نمايد. 

عالقه مندان مشخصات و رزومه خود را 
به شماره 09157237880 پيامك 

يا به m.sephr@yahoo.com ايميل نمايند.

به يك نفر خانم داراى تحصيالت حداقل 
ديپلم براى مراقبت از بچه دبستانى و 

امور خانه دارى  به طور دائمى در ساعات 
بعدازظهر نيازمنديم.  ساعت تماس: 3 الى 5 

بعدازظهر    32448463

به يك شاطر نانوايى
 براى پخت لواش تنورى

 نيازمنديم.
09157265619 فروش منزل وياليى جنوبى 

273 مترمربع     معلم 7- پالك 34 
09155620967

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

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

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

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

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

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

        09331316418
09159619612

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

كارت دانشجويى اينجانب زهرا صفرى به 
شماره دانشجويى 9217052210 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

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

09151636052 

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

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

09159616844

فروش كافى نت واقع در خيابان كارگران 
بين 19و 21 به علت دو شغله بودن 

09157201332

فروش زمين براى احداث باغ ، تاالر 
گلخانه و ... در بهترين موقعيت و نازل ترين 

قيمت يا معاوضه     09376234005

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

فروش كارواش با تمام تجهيزات در 
بهترين موقعيت امامت يا معاوضه با خودرو

09109313400

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

 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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
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اخبار ورزشى

شهرخبر: احساس آزار دهنده استرس را مي توان با برخي از ادويه ها و دمنوش ها کم کرد. برخي از ادويه ها مانند دارچين و زعفران 
آرامبخش هستند و به خصوص زعفران فوق العاده آرامبخش و نشاط  آور و رفع کننده استرس است. مصرف زعفران 
به همراه چاي توصيه مي شود. دمنوش هايي نظير گل گاوزبان نيز آرامبخش هستند. 

 ادويه هايى كه دفع كننده استرس هستند

با اين ميوه به جنگ كلسترول برويد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

رقابت تيراندازان استان در مسابقات 
قهرمانى آزاد كشور

فارس : نخستين مرحله مسابقات تيراندازي با تپانچه 
آذرماه  نهم  تا  چهارم  از  کشور  زمستانه  آزاد  قهرماني 
جاري در سالن ٨٠ خط مجموعه ورزشي آزادي تهران 
برگزار مي شود. در اين دور از رقابت ها سامان توکلي و 
کوثر کوچي به نمايندگي از خراسان جنوبي به مصاف 
رقيبان ملي پوش خود مي روند و سرپرستي تيم را مريم 
بر عهده دارد. شايان ذکر است، در نخستين  سبزبان 
مرحله مسابقات تيراندازي با تپانچه قهرماني آزاد زمستانه 
کشور بيش از ١٠٠ تيرانداز از سراسر کشور حضور دارند 

و برترين ها به مرحله بعدي صعود مي کنند.

آغاز دور برگشت مسابقات هندبال 
سوپر ليگ كشور از 12 آذرماه

فارس : سرمربي تيم هندبال منيزيم فردوس از آغاز دور 
برگشت از مرحله نخست مسابقات هندبال سوپرليگ 
کشور از ١٢ آذرماه در اين شهرستان خبر داد. مرتجي 
اظهار کرد: تيم هندبال منيزيم فردوس تمرينات تکنيکي 
و تاکتيکي و همچنين تمرينات وزنه و بدن سازي را پشت 
سر گذاشته و براي مسابقات دور برگشت آمادگي کامل را 
دارد. وي گفت: در دور رفت تيم هندبال منيزيم فردوس 
تعداد پنج مسابقه با تيم هاي هم گروه خود شامل هپکوي 
اراک، نيروي زميني تهران، شهرداري تبريز، شهرداري 
کاشان و سنگ آهن بافق يزد انجام داد که در هر پنج 
بازي توانست به پيروزي دست يابد و به عنوان سرگروه 
دور برگشت مسابقات انتخاب شود. وي افزود: اين تيم 
مصاف  به  برگشت  دور  بازي  نخستين  در  آذرماه   ١٢
تيم هپکوي اراک در سالن ورزشي فرهنگ شهرستان 
فردوس مي رود.وي تصريح کرد: تا هفته آينده تعداد دو 
بازيکن صربستاني وارد تيم منيزيم فردوس مي شوند و 
پس از مسابقات تيم ملي نيز تعداد سه بازيکن ملي پوش 
که عضو تيم منيزيم فردوس هستند به اين تيم ملحق 
مي شوند. وي يادآور شد: پس از دور برگشت از هر گروه 

تعداد چهار تيم به مرحله باالتر راه مي يابند. 

همايش كوير نوردى صعود قلم 
در كوير همت آباد برگزار شد

آباد  قلم در کوير همت  نوردي صعود  همايش کوير 
شد.به  برگزار  کشوري  به صورت  زيرکوه  شهرستان 
فرهنگي،  ميراث  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش 
صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي، مسئول 
اين  در  گفت:  زيرکوه  شهرستان  فرهنگي  ميراث 
همايش بيش از ٥٠ نفر از عکاسان و وبالگ نويسان 
و   گياهي  پوشش  و  آباد  زيباي همت  از کوير  کشور 
مناظر  و  کردند  ديدن  منطقه  اين  جانوري  پوشش 
افزود:  سروش  کشيدند.  تصوير  به  را  کوير  زيباي 
برگزاري کالس آموزشي محيط زيست و شتر سواري 

از ديگر برنامه هاي اين تور بود.

اخاذى با سوء استفاده 
از اعتماد نامزد سابق 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا استان مرکزي گفت: 
در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر هتک حيثيت، 
تهديد و اخاذي از طريق شبکه هاي اجتماعي موضوع 
در دستور کار قرار گرفت. سرگرد نوروزي افزود: شاکي 
تصاوير  انتشار  به  اقدام  ناشناسي  اظهار کرد، شخص 
اجتماعي  هاي  شبکه  از  يکي  در  فرد  اين  شخصي 
مي كند. پس از انجام اقدامات فني و تخصصي متهم 
شناسايي و دستگير شد و مشخص شد که وي نامزد 
سابق شاکي بوده و با سوء استفاده از اعتماد شاكي اقدام 

به اين کار كرده است. 

انتقام مرگبار از شوهر خواهر

را  خود  خواهر  شوهر  که  مردي  خبرنگاران:  باشگاه 
انتقامجويي کرده بود، در دادگاه کيفري  قرباني يک 
استان تهران محاکمه شد.سال ٩٢ ماموران پليس در 
در  را  موضوع  و  گرفتند  قرار  قتل  يک  وقوع  جريان 
دستور کار قرار دادند و با حضور در محل به تحقيق در 
اين رابطه پرداختند. با حضور ماموران مشخص شد که 
مرد ٤٠ ساله اي مقابل خانه اش با شليک سه گلوله 
به قتل رسيده است. در ادامه کارآگاهان دريافتند که 
مقتول با برادرزن خود اختالف داشته است. بنابراين 
قتل  به  ها  بازجويي  در  و  شد  دستگير  جوان  مرد 

دامادشان اعتراف کرد. 

دستگيرى دختر دانشجو به خاطر 
سرقت اينترنتى 

دانشگاه  کافي نت  در  که  دانشجو  تابناک:دختر 
را  هم دانشگاهي اش  اينترنتي  حساب  اطالعات 
 ٤٠٠ اطالعات،  اين  يادداشت  از  پس  بود،  شنيده 
هزار تومان از حساب او برداشت کرد. رسيدگي به 
ساله   ١٨ دختري  که  شد  آغاز  زماني  پرونده  اين 
فارس مراجعه کرد و مدعي  استان  فتاي  پليس  به 
حساب  از  غيرقانوني  به طور  تومان  هزار   ٤٠٠ شد 
تشکيل  از  است.پس  شده  برداشت  بانکي اش 
با بررسي حساب، متهم پرونده را  پرونده، ماموران 

شناسايي و دستگير کردند.

وقوع سه تصادف در جاده طبس

دو شب گذشته در جاده طبس سه فقره تصادف رخ داد که دو مورد آن مربوط به برخورد ماشين ها با شتر بوده است. سرهنگ 
رضايي، فرمانده پليس راه خراسان جنوبي، گفت: بر اثر برخورد يک دستگاه سواري بنز با يک نفر شتر در کيلومتر ٤٥ محور 
ديهوک به بيرجند در ساعت ١٨ و ١٠ دقيقه دو شب گذشته، راننده خودرو کشته و سرنشين آن مصدوم و به بيمارستان طبس 
انتقال داده شد.وي علت وقوع اين حادثه را بي توجهي راننده به جلو و عدم عکس العمل در هنگام برخورد با شتر عنوان کرد 
و افزود: جان باخته اين حادثه، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات خراسان جنوبي و مصدوم حادثه مذکور همسر وي است.
فرمانده پليس راه استان تصريح کرد: همچنين لحظاتي قبل از وقوع اين تصادف يک دستگاه کاميون در همين محور با شتر 
برخورد داشته است. رضايي ادامه داد: در حادثه اي ديگر، دو دستگاه تريلي در کنار گذر طبس با يکديگر برخورد کردند که 
بر اثر آن راننده تانکري که حامل بنزين بود، فوت شد.وي تصريح کرد: با توجه به اينکه جاده طبس در منطقه کويري واقع 
شده و نمي توان شترها را از منطقه جدا کرد در مسير جاده با نصب تابلو به رانندگان هشدار داده شده که با احتياط رانندگي 
کنند.وي افزود: رانندگان در جاده هاي کويري با توجه به اينکه رنگ شترها خاکي بوده و به راحتي قابل تشخيص نيستند 

هرلحظه احتمال حضور شتر را در جاده داده تا در هنگام مواجه به آنها بتوانند اقدامات الزم را انجام دهند.

 
سرماخورده ها ماست و دوغ نخورند

 
سالمت نيوز: سرماخوردگي شايع ترين بيماري 
ويروسي در پاييز و زمستان و شايع ترين بيماري 

عفوني در انسان است که عامل آن ويروس ها 
هستند و با عاليم تب، آبريزش بيني، سوزش 
بدن شروع مي شود و  و کسالت  مخاط، سرفه 
اين  دچار  فرد  بار   ٥ تا   ٤ ساليانه  است  ممکن 

اين  بر  سنتي  طب  متخصصان  شود.  بيماري 
از  نبايد  سرماخوردگي  درمان  براي  که  باورند 
آنتي بيوتيک استفاده کرد. از آنجايي که علت 
اين بيماري ويروس ها هستند لذا مصرف آنتي 
ندارند  بيماري  درمان  در  تأثيري  ها  بيوتيک 
طوالني  باعث  مي تواند  آن ها  مصرف  حتي  و 

بهبودي شود. مصرف مداوم سيب  روند  شدن 
با پوست به ويژه صبح ها قبل از صبحانه عامل 
از سرماخوردگي و باعث  موثري در پيشگيري 
تقويت سيستم ايمني مي شود؛ همچنين مصرف 

مخلوط آب پرتقال و ليموي شيرين به صورت 
هر ٨ ساعت يک ليوان در کاهش طول بيماري 
موثر است.مصرف دم کرده آويشن و نعنا روزي 
بيماري  عوارض  کاهش  باعث  ليوان   ٣ الي   ٢
و طول مدت سرماخوردگي مي شود و مصرف 
مدت  کاهش  در  خوبي  تأثير  زنجبيل  دم کرده 
طول  در  دوغ  يا  ماست  دارد.مصرف  بيماري 
و  يافتن  شدت  باعث  سرماخوردگي  مدت 
آن  عوارض  بروز  و  بيماري  شدن  طوالني 

مي شود.

با اين ميوه به جنگ
 كلسترول برويد 

مي دهد  نشان  بررسي ها  نتيجه   نيوز:  سالمت 
را  کلسترول خون  روزه سيب،  هر  که مصرف 
از  سيب  که  معتقدند  محققان  مي آورد.  پايين 
ماده اي به نام «پکتين» که فيبر محلولي دارد، 
تشکيل شده است.پکتن موجود در ميوه  سيب 
باعث کاهش ميزان کلسترول بد (LDL) خون 
از طريق کاهش جذب چربي مي شود. همچنين 
افرادي که مي خواهند الغر شوند، مي توانند از 
سيب استفاده کنند. سلولز و پکتين موجود در 

اين ميوه، قدرت سير کنندگي زيادي دارد.

 تاثير غذاهاى چرب بر عصب معده 

شهرخبر: محققان معتقدند که پس از صرف غذا، 
بدن  با  مغز  تا  دقيقه طول مي کشد  تقريبا ٣٠ 
سازگار شود و در اين مدت، فرد متوجه سيري و 
يا گرسنگي نيست. «لپتين» يک هورمون و انتقال 

دهنده عصبي است که وظيفه اطالع رساني به 
مغز را در زمينه کفايت صرف غذا به عهده دارد. 
اما هنگامي که افراد سريع غذا مي خورند و يا پيام 
اين هورمون را مبني بر سيري ناديده مي گيرند، 

هورمون ديگري به نام پپتيد تيروزين- تيروزين  
به مغز مي گويد که بدن دچار بيماري مي باشد 
ناسالم  غذايي  رژيم  يک  است.  کرده  نفخ   و 
مي تواند سبب برهم زدن توازن باکتري در روده 
براي  که  را  هايي  باکتري  که  طوري  به  شود، 
تکثير از چربي استفاده مي کنند، تشويق مي کند 

و باکتري هاي ديگري را که غذاهاي سالم تر 
را ترجيح مي دهند، از بين مي برد. اين رويه به 
التهاب عصب ها منجر مي شود و پس از آن، مغز 
سيگنال ها در زمينه سير شدن را حس نمي کند. 

اين ميوه پاييزى را بخوريد تا 
شب ها خواب آرام داشته باشيد 

گلوکز،  فروکتوز،  از  نيوز: «به» سرشار  سالمت 
پکتين، لمون، ماليک اسيد، نمک پتاسيم، سديم، 
کلسيم، منيزيم، منگنز، آهن، روي، فسفر، مس، 
کلر، سولفور، ويتامين A، ويتامين C، ويتامين 
E، B١، B٢، ويتامين B٣، ويتامين B٦ است.  
آب  در  دقيقه   ١٥ مدت  به  را  «به»  برگه هاي 
رد  صافي  از  را  آن  سپس  و  بخيسانيد  جوش 
قرمز  مايعي  جوش   آب  در  برگ ها  اين  کنيد. 
بسيار  چاي  رنگ   به  که  مي کنند  ايجاد  رنگ 
برگ ها  اين  از  مي توانيد  نتيجه  در  است.  شبيه 
به عنوان چاي سياه استفاده کنيد. براي درمان 
به  برگ  و  دانه ها  از  گرم  مي توانيد ١٠  کوليت 
را قبل از خواب در يک ليوان آب سرد بگذاريد. 
صبح اين محلول آماده است و مي توانيد ٣ الي ٤ 
بار در روز آن را مصرف کنيد. مي توانيد ميوه را 
به صورت نازکي خشک و سپس آن را در آسياب 
به صورت پودر درآوريد، در هنگام لزوم از اين 
پودرها، دمنوش تهيه کنيد. دمنوش تهيه شده 
«به»  دارد.  بخشي  آرام  خاصيت  دانه ها  اين  از 
بي خوابي را درمان مي کند و تنش هاي عصبي و 

تنفس نامناسب را تسکين مي دهد.

بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

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

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

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

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

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

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

am
lak

as
em

an
.co

m

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

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

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

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

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

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

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

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

نمايندگى نوكى

هر همشهرى يك لپ تاپ       فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت بدون كارمزد  
 آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431     رايانه ثامن بيرجند

فروش

 فوق العاده 

هفته
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فارس- استاد حوزه خراسان جنوبى گفت: هر كدام از نفوذها با حركت بسيجيان خنثى مى شود و دست دشمن را قطع مى كند. حجت االسالم سيد عليرضا 
عبادى در اجتماع بزرگ عزاداران در حسينيه جماران بيرجند، اظهار كرد: دشمن با لبخند دست از دشمنى بر نمى دارد و بايد هوشيار بود كه دشمن بدون 
نشانه وارد مى شود. وى با اشاره به هشدار رهبر معظم انقالب از خطر نفوذ دشمن، افزود: دشمن از ديرباز همواره به فكر نفوذ بوده است و نفوذ، امنيت 

جامعه را با دسيسه به خطر مى اندازد. وى ادامه داد: جامعه اى كه امنيت را از دست داد بسيارى از گزينه هاى ديگر را نيز از دست مى دهد.

تغيير روش در شرايط متفاوتآمريكا با لبخند، دست از دشمنى بر نمى دارد
يك ظرفيت مهم بسيج است

برزجى- مسئول سياسى سپاه انصارالرضا(ع) خراسان 
يك  متفاوت،  شرايط  در  روش  تغيير  گفت:  جنوبى 
جمع  در  كه  نژاد  مزگى  است.  بسيج  مهم  ظرفيت 
اعضاى  و  بيرجند  نرجس  مكتب  آموز  قرآن  بانوان 
پايگاه حكيمه خاتون اين مكتب سخن مى گفت؛ با 
اشاره به پيشينه تشكيل بسيج در جمهورى اسالمى 
ايران  اظهار كرد: نگرانى هاى امام خمينى (ره) از آينده 
انقالب اسالمى باعث شد كه ايشان برخى از مشكالت 
را پيش بينى نمايند؛ لذا از داخل ملت، نيرويى كه همان 
بسيج يا ارتش 20 ميليونى بود شكل گرفت.  وى از 
بسيج به عنوان بازوى تواناى سپاه ياد كرد و گفت: هم 
اكنون مأموريت هاى متنوع و زيادى بر دوش بسيج 
نهاده شده و به لطف خدا اين سازمان مردمى همواره 
از پس مأموريت هاى خود به خوبى برآمده است. وى 
تصريح كرد: دفاع بسيجيان اكنون در شرايط مختلف 
كشور و در صحنه هاى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى 
قابل مشاهده است. مزگى نژاد تغيير روش در شرايط 
متفاوت را يك ظرفيت مهم بسيج برشمرد و افزود: در 
حال حاضر بسيج در زمينه هسته اى نيز دستاوردهاى 
گذاشته  نمايش  به  جهانيان  چشم  مقابل  در  زيادى 
است. وى در ادامه تأكيد كرد: بانوان و مادران نيز در 
تربيت فرزندان و نهادينه كردن سبك زندگى اسالمى 

در جامعه نقش بسزايى ايفا مى كنند. 

پرداخت 67 ميليارد ريال وام و تسهيالت 
به بسيجيان توسط شعب بانك مهر اقتصاد 

اقتصاد خراسان  بانك مهر  امور شعب  فارس- رئيس 
جنوبى  خراسان  در  اقتصاد  مهر  بانك  گفت:  جنوبى 
و  وام  ريال  ميليارد  تاكنون 67  جارى  سال  ابتداى  از 
غالمى  است.  كرده  پرداخت  بسيجيان  به  تسهيالت 
در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بانك مهر اقتصاد در 
راستاى پرداخت تسهيالت به بسيجيان پيشگام بوده 
است، تصريح كرد: اين مبلغ وام و تسهيالت به 640 
بسيجى در استان در دو بخش تكليفى شامل مسكن و 
اشتغال و در بخش اقتصاد مقاومتى پرداخت شده است. 

همايش فوز عظيم در بيرجند برگزار شد

فارس- همايش فوز عظيم، هيئت و مداح طراز انقالب 
با حضور كارشناسان فرهنگى و مداح برجسته كشور 
در بيرجند برگزار شد. در اين مراسم تعداد زيادى از 
سراسر  از  مذهبى  هاى  هيئت  مسئوالن  و  مداحان 
ويژه  ميهمان  داشتند.  حضور  استان  شهرستان هاى 
مطيعى  ميثم  و  فرهنگى  كارشناسان  همايش  اين 
مداح برجسته كشور بود كه مطالبى در مورد ضرورت 

آسيب شناسى هيئت هاى مذهبى بيان كردند.

كاهش 2 درصدى نرخ بيكارى در استان

ايسنا- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان 
جنوبى اظهار كرد: بنا بر اعالم مركز آمار ايران نرخ 
مشاركت اقتصادى خراسان جنوبى در بهار 1394، به 
ميزان 35,8 و نرخ بيكارى 9,1 درصد بوده كه نرخ 
نرخ  و   37,5 ميزان  به   1394 تابستان  در  مشاركت 
بيكارى 7,2 درصد اعالم شده است كه در مقايسه 
است.  يافته  كاهش  درصد   2 اول سال  ماهه  با سه 
تابستان  استان در  بيكارى  نرخ  يادآور شد:  سنجرى 
اقتصادى  مشاركت  نرخ  و  درصد   7,5 گذشته  سال 

35,8 درصداعالم شده است.

جلسه كميته طبيعت گردى برگزار شد

گروه خبر- جلسه كميته طبيعت گردى استان با حضور 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
و  اميد  كارآفرينى  مديرصندوق  مسئوالن،  از  جمعى 
فعاالن بخش طبيعت گردى استان در سالن جلسات 
اداره كل ميراث فرهنگى برگزار شد.  مدير كل ميراث 
فرهنگى استان ضمن بيان اينكه يكى از توانمندى هاى 
استان موضوع طبيعت گردى است، افزود: قابليت هاى 
بالقوه اين استان در حوزه طبيعت گردى نسبت به ساير 
استان ها بيشتر است و بايد ضمن جبران برخى عقب 
ماندگى ها، فعاليت هاى تازه اى را جهت بالفعل نمودن 
اين قابليت ها داشته باشيم. رمضانى تأكيد كرد: بايد 
آسيب ها با دقت بررسى شود و با هماهنگى بين بخشى 
دستگاه هاى اجرايى مشكالت را به حداقل برسانيم. 
مدير صندوق كار آفرينى اميد استان هم در اين جلسه 
گفت: تا سقف 100 ميليون تومان به متقاضيان احداث 
اقامتگاه هاى بوم گردى تسهيالت ارائه مى شود و ارائه 

اين تسهيالت منوط به ايجاد اشتغال پايدار است. 

افزايش 100درصدى طالق در زيركوه

با بيان  فارس- فرمانده ناحيه مقاومت سپاه زيركوه 
اينكه در مباحث فرهنگى در يك جنگ تمام عيار با 
دشمن قرار داريم، از افزايش 100 درصدى طالق در 
شهرستان زيركوه خبر داد. ميرى در جمع فرهنگيان 
در  طالق  وضعيت  كرد:  اظهار  شهرستان  بسيجى 
شهرستان  اين  و  نيست  مناسب  زيركوه  شهرستان 
داشته  افزايش 100 درصدى طالق  جارى  در سال 
جامعه  فرهنگيان  ويژه  به  ما  وظيفه  اين  كه  است 
را بيشتر مى كند و بايد در اين زمينه تالش شود تا 
اين وضعيت را كاهش دهيم يا ثابت نگه داريم. ى 
پرستى،  شيطان  و  فراماسونرى  جريان هاى  افزايش 
و  ماهواره  خريد  افزايش  اجتماعى،  شبكه هاى  ورود 
غيره را از مسائل و آسيب هاى اجتماعى رايج امروزه 
نام برد و تصريح كرد: در حال حاضر در بحث مسائل 
فرهنگى در يك جنگ تمام عيار با دشمن قرار داريم 
و وجود اين مسائل ضرورت كار فرهنگى را بيشتر از 
گذشته مى طلبد. مديركل جديد كانون پرورش فكرى 

خراسان جنوبى معرفى شد.

مديركل جديد كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان معرفى شد

حميدى  طاهره  مراسمى  در  گذشته  روز  تسنيم- 
كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل  به عنوان 
زحمات  از  و  منصوب  جنوبى  خراسان  نوجوانان  و 

عبدالرضا صمدى مدير كل سابق قدردانى شد. 
فكرى  پرورش  كانون  توليد  معاون  يحيى پور، 
و  تكريم  مراسم  در  كشور  نوجوانان  و  كودكان 
و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل  معارفه 
از  تشكر  با  كرد:  اظهار  جنوبى،  خراسان  نوجوانان 
مقامات استانى و استاندار خراسان جنوبى اميدواريم 
سرفصل تازه اى براى فعاليت كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان خراسان جنوبى رقم زده شود. 

وى افزود: حضور همه دستگاه هاى استانى، مربيان 
وسعت  براى  جمع  اين  در  را  كانون  پرسنل  و 
بخشيدن و گسترش دادن خدمات فرهنگى كانون 

به فعال نيك مى گيريم.

مراسم تشييع و تدفين رئيس عتبات 
عاليات امروز در طبس برگزار مى شود

تدفين  و  تشييع  مراسم  پنجشنبه  امروز  خبر-  گروه 
رئيس عتبات عاليات خراسان جنوبى در طبس برگزار 
پاسدار على محمدى،  خواهد شد. شادروان سرهنگ 
سه شنبه شب بر اثر حادثه تصادف در محور طبس دار 
فانى را وداع گفت. پيكر آن مرحوم ساعت 9 بامداد از 

استاديوم آزادى طبس تشييع و تدفين مى شود.

اعزام 32 تيم پزشكي 
به روستاهاي شهرستان درميان 

براى ويزيت و درمان  تيم پزشكى  گروه خبر- 32 
رايگان بيماران روستايى، به 24 روستاى شهرستان 
پزشكى  جامعه  بسيج  مسئول  شدند.  اعزام  درميان 
تيم   20 شامل  ها  تيم  اين  گفت:  جنوبى  خراسان 
است كه طى  تيم تخصصى   12 و  پزشك عمومى 
بيماران  درميان  روستاى   24 به  مراجعه  با  روز  دو 
اين  بيماران  ويزيت  از  پس  و  كنند  مى  ويزيت  را 
تخصصى  خدمات  به  نياز  كه  افرادى  روستاها، 
به  هفته،  اين  جمعه  و  پنجشنبه  روزهاى  در  دارند 
روستاى  توحيد  مدرسه  در  صحرايى  بيمارستان 
تخته جان درميان ارجاع داده مى شوند تا خدمات 

پزشكى تخصصى دريافت كنند.

60 گروه جهادى ويژه دانشجويان
به روستاهاى استان اعزام شدند

جنوبى  خراسان  دانشجويى  بسيج  مسئول  ايرنا- 
گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون 60 گروه جهادى 
ويژه دانشجويان در قالب 860 نفر، خواهر و برادر به 
هدف  افزود:  قاسمى  شدند.  اعزام  استان  روستاهاى 
روزه   12 زمانى  دوره  در  كه  ها  گروه  اين  اعزام  از 
 انجام شد، آموزش به روستائيان و حمايت روستاها در 
ايجاد  به  روستائيان  تشويق  و  عمرانى  هاى  زمينه 

كارگاه هاى كمك اشتغال روستايى است.

صنعتى  واحدهاى  در  موجود  مشكالت  و  مسايل  رفع  اينكه  بيان  با  استاندار 
استان از اولويت هاى كارى دولت است، گفت: اقدامات بايد به گونه اى باشد 
كه عالوه بر حل مشكالت واحدهاى صنعتى، انگيزه الزم براى ايجاد واحدهاى 
صنعتى جديد در استان نيز ايجاد شود. به گزارش ايرنا، خدمتگزار در مراسم 
معارفه مدير كل جديد دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى، 
افزود: با توجه به شرايط فعلى امروز، پرداختن به مباحث و موضوعات اقتصادى 

از اهميت و جايگاه بسيار بااليى برخوردار است. 
وى به تالش هاى صورت گرفته در عرصه اقتصادى به ويژه اقتصاد مقاومتى 
اشاره كرد و ادامه داد: دولت تدبير و اميد توانسته با ارائه برنامه هاى مناسب و 
مطلوب به گونه اى برنامه ريزى كند تا با اجراى سياست هاى اقتصادى بتواند 

با كمترين هزينه بيشترين بهره بردارى را به انجام برساند.

خدمتگزار با اشاره به منويات رهبرى در زمينه اقتصاد مقاومتى گفت: بعد از 
دستورات و تأكيدات موكد ايشان در زمينه اقتصاد مقاومتى، به دستور رئيس 
و  تشكيل  مقاومتى  اقتصاد  ستادهاى  استان هاى كشور  تمامى  در  جمهورى 
تاكنون اقدامات خوبى نيز در اين زمينه به انجام رسيده است. وى به مشكالت 
موجود كشور در بعد اقتصادى اشاره كرد و افزود: در حال حاضر كشور با برخى 
مشكالت اقتصادى كه ناشى از كاهش قيمت نفت، كاهش درآمدهاى عمومى 
دولت و كاهش نقدينگى است مواجه شده، اما اميد داريم با اقداماتى كه در 

دست اجراست آينده اى روشن در انتظار مردم است.
دفتر  مديركل  و  مشاور  عنوان  به  زهان»  موهبتى  «حسين  جلسه  اين  در 
هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى خراسان جنوبى منصوب و از 
خدمات و تالش هاى «على ناصرى» مديركل پيشين اين دفتر قدردانى شد.

رفع مشكالت واحدهاى صنعتى استان از اولويت هاى كارى دولت است

كاظمى فرد- همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى 
و چهارمين همايش ملى دانشجويان و دانش آموختگان 
فرش دستباف، با حضور رئيس انجمن فرش ايران ، رئيس 
انجمن علمى فرش وصاحبنظران  اين حوزه  در دانشگاه 
فناورى  و  تحقيقات  و  علوم  وزير  پيام  و  برگزار  بيرجند 
فرش  ملى  ثبت  از  فرش  ملى  مركز  رئيس  شد.  قرائت 
تا  افزود:  و  داد  خبر  جارى  در سال  دستباف «درخش»  
خراسان  از  قهستان  فرش  و  مود  دستباف  فرش  كنون 
بيشتر  توجه  خواستار  كارگر  شده اند.  ملى  ثبت  جنوبى 
مسئوالن استانى به توسعه هنر فرش استان شد و ادامه 
داد، نگاه مسئوالن در برگزارى دوره هاى آموزشى بايد، به 
فارغ التحصيالن فرش منطقه باشد. وى با بيان اينكه اين 
هنر نقش بسزايى در اقتصاد مقاومتى ايفا مى كند، توليد و 
توسعه اين هنر در مناطق محرومى مانند خراسان جنوبى 
را باعث تثبيت جمعيت و ايجاد اشتغال دانست و ادامه داد: 
قالى منطقه با وجود نقش برجسته در اقتصاد، مظلوم واقع 
بايد نگاه  شده كه هنرجويان و دانش آموخته هاى فرش 

علمى به اين رشته را در جامعه رواج دهند. 

 كمبود منابع مطالعاتى در حوزه فرش

كارگر بسته بندى نامناسب، نبود شناسنامه فرش و تبليغات 
پايين را از مشكالتى دانست كه از سال هاى گذشته تكرار 
شده اماهنوز حل نشده است. به گفته وى يكى از مسايل 
در  اميدواريم  كه  است  بيمه  مشكل  بافان  فرش  اصلى 
بودجه سال 95 اين مشكل برطرف شود. وى بيان كرد: 
در  تخصصى  نشست هاى  پژوهشى،  طرح هاى  برگزارى 
دانشگاه ها و ورود نهضت ترجمه به حوزه فرش از جمله 
كارهاى انجام شده است. كارگر، كمبود منابع مطالعاتى  را 
از ديگر مشكالت اين حوزه دانست و افزود: براى رفع اين 
مشكل، 60 طرح پژوهشى دانشجويى در راستاى برگزارى 
طرح پژوهشى فرش به مركز ارسال و چكيده اى از اين 

طرح ها در قالب كتاب گردآورى شد.

دايره المعارف فرش، تا پايان سال تأليف مى شود

آينده  در  اينكه  بيان  با  كشور  فرش  علمى  انجمن  رئيس 
نزديك دايره المعارف فرش ايران تأليف خواهد شد،  ابراز  
اميدوارى كرد: اين اثر تا پايان سال به ويرايش نهايى برسد 
و به عنوان سند بزرگ علمى فرش تقديم جامعه شود. چيت 
سازيان با بيان اينكه قدمت توليد فرش در خراسان جنوبى 
بسيار زياد است، اظهار كرد: هنر توليد فرش دستبافت در 
برخى از مناطق به فراموشى سپرده شده و اين در حالى است 
كه مردم خراسان جنوبى همچنان در اين زمينه نقش آفرينى 

مى كنند و مسئوالن استانى اين منطقه بايد توسعه روستايى 
را محور توسعه اين استان قرار دهند. وى با اشاره به برگزارى 
اولين همايش فرش دستبافت خراسان جنوبى، بيان كرد: اين 
همايش به منظور شناسايى ويژگى ها و معرفى پتانسيل هاى 
فرش خراسان جنوبى به عنوان يكى از خاستگاه هاى كهن 
فرش ايران برگزار شده است. وى، حمايت از سياست هاى 
توسعه پايدار مناطق مرزى و روستايى و اقتصاد مقاومتى بر 
اساس توليد فرش دستباف را از ديگر اهداف برگزارى اين 

همايش دانست و افزود: آينده پژوهى فرش دستباف خراسان 
جنوبى و ايران، فناورى و مواد اوليه فرش دستباف، اقتصاد 
و بازاريابى فرش دستباف و تاريخ شكوفاى فرش خراسان 
جنوبى از محورهاى برگزارى اين همايش است. وى اظهار 
كرد: زمينه خالقيت مديريتى و طراحى فرش در خراسان 

جنوبى فراهم است و بايد مورد توجه قرار گرفته شود.

تحصيل بيش از هزار هنرجوى فرش دستباف 
در هنرستان هاى كار و دانش

نماينده شوراى راهبردى فرش كشور نيز در اين همايش 
از تحصيل بيش از هزار هنرجو فرش در هنرستان هاى كار 

و دانش خبر داد و گفت: هنرستان هاى كار و دانش در 17 
استان كشور به آموزش مى پردازند.فريبا رادنيا افزود: در اين 
هنرستان ها 200 هنرآموز در دو شاخه طراحى فرش دستباف 
اقدامات  به  اشاره  با  وى  مى كنند.  تحصيل  فرش  هنر  و 
شوراى راهبردى فرش كشور در راستاى توسعه و كيفيت 
بخشى فرش، اظهار كرد: برگزارى كارگاه هاى آموزشى به 
منظور افزايش سطح علمى و تخصصى هنرجويان، برگزارى 
مسابقات مختلف با هدف ايجاد روحيه مطالعه در حوزه فرش 

و برگزارى جشنواره و طرح هاى گوناگون از جمله كارهاى 
هنرجويان  دغدغه هاى  به  اشاره  با  وى  است.  شده  انجام 
فرش، بيان كرد: اشتغال بعد از فارغ التحصيلى از دغدغه هاى 
و  جدى  عزم  كه  است  دستباف  فرش  جويان  هنر  اصلى 

تالش جمعى مسئوالن را مى طلبد.

فرش  توليد  افت  علل  بررسى  به  دستگاه ها 
دستبافت در خراسان جنوبى بپردازند

اين  در  نيز  بيرجند  دانشگاه  فناورى  و  پژوهشى  معاون 
گذشته  در  جنوبى  خراسان  فرش  اينكه  بيان  با  همايش 
داراى برند جهانى بوده است، اظهار كرد: همچنين وجود 
اقتصادى  رونق  موجب  دستباف  فرش  بافنده  هزار   20
فرش  توليد  افت  به  اشاره  با  بهدانى  است.  بوده  استان 
دستباف منطقه تصريح كرد: اين موضوع نياز به بررسى و 
پژوهش همه دستگاه هاى استانى دارد. وى با بيان اينكه 
دانشگاه بيرجند شرايط انجام برنامه هاى پژوهشى را دارد، 
برنامه هاى  كه  دستگاه هايى  مى رود،  انتظار  كرد:  تصريح 
اين  مى دهند،  انجام  پژوهشى  رويكرد  با  را  خود  توسعه 

بخش را به دانشگاه محول كنند.

ارسال 200 مقاله به همايش ملى فرش دستباف

دبير علمى همايش ملى فرش دستباف استان نيز گفت: 
و  درخش  قهستان،  مود،  شهرستان هاى  دستباف  فرش 
بيرجند يكى از محصوالتى است كه درگذشته به عنوان 
اقتصاد غيرنفتى در اين منطقه استفاده مى شده است. بارانى 
با اشاره به اختتاميه اين همايش  افزود: 193 چكيده مقاله 
و 159 اصل مقاله به دبيرخانه ملى فرش دستباف خراسان 
از  اينكه 163مقاله  بيان  با  ارسال شده است. وى  جنوبى 
براى  همايش  اين  داوران  كميته  توسط  مقاالت  ميان 
چاپ پذيرفته شده است، گفت:  در حاشيه اين همايش از 

پيشكسوتان فرش دستباف استان تجليل شد.

در آيين افتتاحيه همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى عنوان شد:

توليد كنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى 
بايد مورد حمايت ويژه قرار بگيرند

استاندار با تأكيد بر لزوم آموزش به مديران كانون هاى مساجد در راستاى تعامل 
مناسب با مخاطبان، گفت: بايد در كانون هاى فرهنگى هنرى، مسايل مهم 
جامعه و جوانان مطرح و تعليم داده شود. به گزارش شبستان، استاندار در ديدار 
فرهنگى  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 

هنرى مساجد استان ضمن ابزار خوشحالى از برنامه ها و فعاليت هاى كانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد استان، اظهار كرد: مسجد بزرگترين پايگاه ديني و 
اعتقادي مردم است كه بايد از اين ظرفيت به بهترين وجه براى جذب جوانان و 
ايجاد نشاط و شادابى در جامعه استفاده كرد. خدمتگزار با تأكيد بر لزوم آموزش 
به مديران كانون هاى مساجد در راستاى تعامل مناسب با مخاطبان، گفت: بايد 
خوراك فكرى و معنوى در اختيار اين افراد قرار گيرد چرا كه تأثير مثبت بچه 
هاى مسجد و فرهنگى بسيار زياد است. وى بيان كرد: بايد در كانون هاى 

مساجد مسايل مهم جامعه و جوانان مطرح و تعليم داده شود.

ظرفيت كانون هاى مساجد، نبايد مغفول بماند

ارزش و جايگاه  به  اين ديدار  نيز در  ارشاد اسالمى  محبى، مديركل فرهنگ و 
كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد اشاره كرد و افزود: در استان در طول شبانه روز 
حداقل 150 هزار نفر به صورت مستقيم با كانون هاى فرهنگى و هنرى در بستر 

مساجد ارتباط دارند. وى بيان كرد: كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد ظرفيت 
بسيار خوبى در جامعه هستند كه بايد از ظرفيت اين كانون ها به نحو احسن استفاده 
كنيم. وى با اشاره به اينكه بايد براساس برنامه پنجم توسعه 25 درصد مساجد كشور 
داراى كانون فرهنگى و هنرى شوند، گفت: در حال حاضر ما از برنامه عقب هستيم 
كه بايد با ظرفيت سازى به اين درصد برسيم و اميدواريم امسال سهميه ايجاد كانون 
در استان را جذب كنيم. محبى با تأكيد بر اينكه ظرفيت كانون هاى مساجد نبايد 
مغفول بماند، تصريح كرد: بايد كانون هاى فرهنگى و هنرى تمام كارهاى اوقات و 
فراغت را بر عهده بگيرند چرا كه مخاطب خود را به خوبى مى شناسند و افرادى كه 

داوطلبانه در آنها مشغول به كار شده اند، با اخالص و تالش پاى كار هستند.
در ادامه حجت االسالم سبزه كار مسئول دبيرخانه مساجد استان نيز خواستار تشكيل 
جلسه هيئت هماهنگى و نظارت بر كانون هاى مساجد در خراسان جنوبى شد. گفتنى 
است استاندار نيز به ايشان قول مساعد براى تشكيل اين جلسه و همكارى هرچه بيشتر 

بخشداران و دهياران به منظور تأسيس و فعال كردن كانون هاى مساجد را داد.

كانون هاى مساجد، مسايل مهم روز را به  جوانان ارائه و  آموزش دهند

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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امام حسين (ع) : کسي در قيامت در امان نيست مگر کسي که
 در دنيا ترس از خدا در دل داشت.
 (بحار االنوار، ج ٤٤، ص ١٩٢ )

11 : 21
16 : 49
22 : 37
4 : 47
6 : 14

بدون شرح!        ارسالى: نيك كارعكس روز 

اوباما : تركيه حق دارد بزند 

از  روسى  جنگنده  سرنگونى  به  واكنش  در  اوباما 
جانب تركيه، گفت: تركيه حق دارد از مرزها و حريم 
خود دفاع كند و گفتگوى مستقيم روسيه و تركيه 

براى كاهش بحران ضرورى است.

 تهديد روسيه توسط اردوغان 
در  را  روسيه  جنگنده  گفت:  اردوغان  طيب  رجب 
كرد  سقوط  سوريه  خاك  در  و  زديم  تركيه  آسمان 
درباره  روسيه  به  همچنين  تركيه  جمهورى  رئيس 
حمايت از بشار اسد رئيس جمهور سوريه هشدار داد و 
با لحنى تهديد آميز گفت: اگر روس ها دوستى تركيه 
را از دست بدهند بيشتر از اين زيان خواهند كرد و ناتو 

به هرگونه حمله اى پاسخ خواهد داد.

 عراق : داعش نفس هاى آخر را مى كشد
گروه  كرد:  اعالم  اى  بيانيه  در  عراق  دفاع  وزارت 
و  مى كشد  را  آخرش  نفس هاى  داعش،  تروريستى 
نابودى اين گروه در استان االنبار قريب الوقوع است.

گاردين گزارش داد : احتمال وقوع جنگ 
ميان سازمان ناتو و روسيه  

نشريه گاردين گزارش داد: احتمال رويارويى نظامى 
ناتو و روسيه وجود دارد. اين نشريه انگليسى با اشاره به 
سرنگونى جنگنده روس نوشت: سقوط اين جنگنده تاكيد 
 مى كند خطر واقعى در آغاز درگيرى ميان طرف هاى 

دخالت كننده در بحران سوريه وجود دارد.

رئيس جمهور : موشك و هواپيما اسباب بازى نيست كه كسى در هوا تصميم به شليك بگيرد

رئيس جمهور گفت: روسيه و تركيه هر دو همسايه و دوست ايران هستند و براى ما بسيار مهم است بين همسايگانمان اختالف باشد. روحانى اظهار كرد: 
مسئله اى كه بسيار هشدار دهنده و خطرناك است و موضوع را پيچيده تر كرده است، حادثه اى بود كه در فضاى سوريه و نزديك مرزهاى تركيه اتفاق 
افتاد كه اطالعاتى كه ما تا امروز در اختيار داريم اين است كه هواپيما در فضاى سوريه مشغول عمليات بوده و هدف قرار گرفته است. حاال فرض بر اين 
كه اين هواپيما به مرزهاى تركيه نزديك شده باشد، موشك و هواپيما كه اسباب بازى نيست كه كسى در هوا تصميم به شليك بگيرد. مگر مى تواند اين قدر بى نظمى بر منطقه 

به تدريج حاكم شود كه هر كسى در هوا هر تصميمى مى خواهد اتخاذ كند؟ اين اقدامات بسيار خطرناك است. 

سردار نقدى : بسيج در اوج آمادگى به سطح بى سابقه اى از توان رزمى رسيده است
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: گستردگى و تنوع، بسيجيان را از وظيفه مهم و خطير و اجراى فرمان حفظ آمادگى رزمى غافل نكرده است و بحمدا...
امروز بسيج در اوج آمادگى به سطح بى سابقه اى از توان رزمى رسيده است. سردار نقدى در محضر رهبر معظم انقالب افزود : آقا جان با وجود اينهمه آمادگى و 
 شوق و شور در تداوم راه شهيدان و ايستادگى در مقابل مستكبران مردم گله دارند، بسيجيان شكايت مى كنند كه چرا بعضى ها دوره ما را با دوره امام حسن (ع) 
اشتباه گرفته و دم از تعامل و صلح با ظالمان مى زنند. كجاى اين ملت شبيه مردم آن دوران است. وى تاكيد كرد : استراتژى 2303 گردان كه فرماندهانشان به نمايندگى از صدها 

هزار رزمنده براى تجديد بيعت آمده اند از نام گردانها معلوم است. غسل شهادت در فرات، زيارت مقتدا در كربال و نجف، نماز پيروزى در بيت المقدس شريف.

 

ديدار  در  اسالمى،  انقالب  معظم  رهبر 
پر  «نماينده  را  نهاد  اين  بسيج،  فرماندهان 
و  خواندند  ملّت»  مجموعه  بالنده  و  بركت 
با  استكبار  دشمنى  روشهاى  تبيين  ضمن 
ملّت ايران تأكيد كردند: ملّت ايران در نزاع و 
جنگ واقعى جبهه استكبار با «جبهه هويت 
خواه و استقالل طلب»، به وظايفش در دفاع 
فلسطين  شجاع  ملّت  ويژه  به  مظلومان  از 
كرد.  باخترى عمل خواهد  كرانه  انتفاضه  و 
ايشان با اشاره به ضرورت هوشيارى دائم در 
مقابل شيوه هاى مختلف «دشمنى سخت 
از جمله  و نرم استكبار» خاطرنشان كردند: 
نرم،  دشمنى  در  مهم  بسيار  موضوعات 

استفاده از پروژه «نفوذ» است. 
رهبر انقالب افزودند: برخى به طرح موضوع 
نفوذ واكنش نشان دادند و گفتند كه از اين 

اگر  البته  استفاده جناحى مى شود  موضوع، 
كسانى از آن استفاده جناحى مى كنند، كار 
اشتباهى است، اما اين حرف ها نبايد موجب 
فراموشى  از اصل موضوع «نفوذ» و  غفلت 
ا... خامنه اى گفتند:  آن شود. حضرت آيت 
كه  كنيم  باور  و  بدانيم  كه  است  اين  مهم 
دشمن در حال طراحى و برنامه ريزى در اين 
زمينه است. رهبر انقالب «نفوذ موردى» و 
«نفوذ شبكه اى و جريانى» را دو روش عمده 
طراحان و برنامه ريزان اين پديده برشمردند.  
رهبر معظم انقالب اسالمى «نفوذ جريانى و 
شبكه اى» را خطرناك تر از روشهاى ديگر 
خواندند و افزودند: در اين روش، دشمن عمدتًا 
با دو وسيله «پول و جاذبه هاى جنسى»، در 
داخل كشور شبكه سازى  در  و  ملّت  درون 
مى كند تا آرمان ها، باورها، و در نتيجه سبك 

زندگى را تغيير دهد. 
حضرت آيت ا... خامنه اى مسئوالن، مديران، 
نخبگان و افراد مؤثر در تصميمات كالن را 

خواندند  نفوذ  پروژه  مشخص  هدف هاى 
استناد  با  نبايد  كردند:  تأكيد  ديگر  بار  و 
برخى  جناحى  و  احتمالى  سوءاستفاده  به 

اين  اهمّيت  و  نفوذ  قضيه  اصل  اشخاص، 
مسئله را كمرنگ جلوه داد. ايشان «مسائل 
حاشيه اى» را مكمل جريان نفوذ خواندند و 

افزودند: در اين قضيه، كسانى كه بر ارزش ها 
و اصالت ها پاى مى فشرند به افراطى گرى 
و تندروى متهم مى شوند تا در سايه سكوت 

آنها و تضعيف تدريجى ارزش ها و آرمان ها، 
زمينه تحقق اهداف پروژه نفوذ فراهم شود. 
رهبر معظم انقالب اسالمى در همين زمينه 

با انتقاد شديد از كسانى و جريان هايى كه با 
اتهام افراطى گرى، بسيج را تخطئه مى كنند 
جريان ها،  و  افراد  اين  گوييم  نمى  افزودند: 
اين كار را آگاهانه انجام مى دهند اما با اين 
اتهامات، دانسته يا ندانسته، خاكريز مستحكِم 
بسيج را تضعيف و پروژه خطرناك نفوذ دشمن 
را تكميل مى كنند. ايشان با توصيه و نصيحت 
هاى  تريبون  و  جايگاه ها  از  كه  كسانى   به 
مختلف، حاميان اصالت ها و بنيانهاى انقالب 
را تضعيف و تخطئه مى كنند، افزودند: نبايد 
انقالب  محكمات  و  ارزش ها  از  كسى  هر 
و  گرى  جناحى  اتهام  با  گفت،  امام(ره)   و 
ا...  آيت  حضرت  شود.  روبرو  گرى  افراطى 
سخنانشان  از  ديگرى  بخش  در  اى  خامنه 
«تأثيرگذارى  و  بالندگى  و  رشد  به  اشاره  با 
بسيج» خاطرنشان كردند:  بركات مستمر  و 
مراقب  بايد  اما  است  درخشان  بسيج،  آينده 
تنومند  از درون، درخت  بويژه  آفاتى بود كه 

بسيج را تهديد مى كند.

 مقيمى: مجريان انتخابات بى طرف  هستند
رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: يك طرف برگزارى 
انتخابات، مجريان و ناظران و طرف ديگر بازرسان 
هيچ  و  يكديگرند  مكمل  مجموعه  دو  اين  هستند، 
رئيس  ندارد.  را  انتخابات  در  دخالت  دستگاهى حق 
ستاد انتخابات كشور با تأكيد بر رعايت حقوق مردم 
در جريان برگزارى انتخابات، خاطرنشان كرد: مردم 
بدانند  بايد  و  است  اثرگذار  آن ها  رأى  بدانند  بايد 
بايد  بنابراين  بى طرفند  انتخابات  برگزارى  مجريان 
قانون نصب العين تمامى فعاالن اين حوزه قرار گيرد.

كارگروه حل اختالفات اصالح طلبان 
  

اصالح طلبان  سياستگذارى  شوراى  عضو   ، ناصرى 
گفت: اين شورا ممكن است به اين نتيجه برسد كه 
يك كارگروه متشكل از اعضاى داخل و خارج از شورا 
اصالح طلبان  ميان  داورى  و  اختالفات  حل  براى 
تشكيل دهد. عضو شوراى سياستگذارى اصالح طلبان 
به  اين است كه  تنها كار اصالح طلبان  امروز  افزود: 
دوستانى كه واجد شرايط رأى آورى هستند توصيه به 
ثبت نام در انتخابات كنند و طبيعتاً ارائه و بستن ليست 

نيز در مرحله بعدى تصميم گيرى خواهد شد.

 عشق من مناظره است اما نمى آيند 

سوال  به  پاسخ  در  مردم ساالرى  حزب  كل  دبير 
يك دانشجو كه وى را متهم به ترس از مناظره و 
كنسلى جلسات كرد، گفت : هيچ كدام از اصولگراها 
دم به تله براى مناظره نمى دهند، من اعالم مى كنم 
آقاى شريعتمدارى، زاكانى، آقاتهرانى و ... اگر يكى 
كسى  چه  با  من  مى آيم،  فردا  من  آمدند  اين ها  از 
بيايم بايد اين همه راه مى آيم كه ارزش داشته باشد 
شما به رخ ما نكشيد، عشق من مناظره است، اگر 
در هر تاريخى در هر جايى بگوييد اين اصولگراها 

هيچ وقت نمى آيند براى مذاكره.

پيكر غضنفر ركن آبادى شناسايى شد

در  ركن آبادى، سفير سابق كشورمان  پيكر غضنفر 
شناسايى  بود،  شده  مفقود  منا  فاجعه  در  كه  لبنان 
شد و قرار است پيكر وى امروز به كشور بازگردانده 
شود. برخى منابع پيشتر از دفن غيرقانونى او توسط 
از نبش قبر  عربستان خبر داده و شنيده شده پس 

نسبت به انتقال پيكر او اقدام شده است.

واكنش آمريكا به اظهارات عراقچى 
 

با  ديدار  از  بعد  ايران،  خارجه  وزير  معاون  عراقچى 
آمانو، درباره تاريخ احتمالى آغاز اجراى برجام گفته 
بود: «انتظار ما اوايل ژانويه است».«تونر» در پاسخ 
عراقچى  اظهارات  اين  درباره  خبرنگارى  سوال  به 
گفت: «ما درباره اين حقيقت كه ايران گام هاى مورد 
نياز براى رسيدن به روز اجرا را مى داند خيلى روشن 
صحبت كرده ايم. انتظار ما اين است كه (ايران) كامًال 

از گامهاى مشخص شده در برجام تبعيت كند.»

تخطئه بسيج و اتهام تندروى، تكميل پروژه نفوذ است
مى گويند از نفوذ استفاده جناحى كردند، خوب نكنند؛ جناح ها همديگر را متهم نكنند

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان بسيج :

جناب آقاى مهندس سارانى
 رئيس محترم راه و شهرسازى شهرستان سربيشه و همكاران

جناب آقاى مهندس دونده  بخشدار محترم مود 
و جناب آقاى مهندس ساجد 

با نهايت سپاس و تشكر از زحمات بى دريغ  و خالصانه تان در امر
 زيرسازى و آسفالت خيابان امامزاده سيد حامد علوى روستاى چنشت

 براى شما بزرگواران سعادت در پناه امام عصر (عج) را مسئلت مى نماييم.
دهيارى و شوراى اسالمى روستاى چنشت

با حضور بسيجيان عزيز شهرستان بيرجند برگزار مى گردد:

 همايش بزرگ پنجم آذر
شكوه ايستادگى در برابر استكبار ظلم و نفوذ بيگانگان 

زمان: امروز پنجشنبه  94/9/5 ساعت 8/30 صبح     
مكان: حسينيه جماران

سخنران: حضرت حجت االسالم
 حاج مهدى طائب  سخنران برجسته كشورى

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

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 
پاسداران،  بلوار  انتهاى  بيرجند،  نشانى:  به  ادارى 94/9/12  وقت  پايان  تا 
تقاطع بلوار پاسداران و جماران پروژه 90 واحدى جماران (واحد فروش) 

مراجعه و يا با شماره 32432955-056 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.

اطالعيه  فروش
تعداد محدودى آپارتمان مسكونى در شهر بيرجند

خانواده هاى محترم

 ايزدمهر و قالسى
با كمال تاسف مصيبت وارده را خدمت شما تسليت عرض نموده و خود را در غم شما شريك مى دانيم.

خانواده هاى: مقدم ، وحيدنيا ، نايب زاده ، مهربان










