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با رشدى حدود 60 درصدى نسبت به سال 90

80 درصد حق و حقوق موقوفات 
استان پرداخت مى شود

صفحه 3

دولت دنبال پيروز كردن 
هيچ جناحى در انتخابات نيست 

صفحه 8

صفحه 7
رد شايعه قطع يارانه خريداران خودرو

كه  افرادى  گفت:  تعاون،  وزير  رفاهى  امور  معاون 
اعتراض  خود  يارانه  حذف  به  نسبت  دوم  بار  براى 
با  گفتگو  در  ميدرى،  باشند.  تماس  منتظر  كرده اند، 
و 200  ميليون  تاكنون 2  اينكه  به  اشاره  با  فارس، 
اين  گفت:  شده اند،  حذف  يارانه بگيران  از  نفر  هزار 
روال طبق قانون ادامه خواهد داشت. وى در پاسخ 
از  با استفاده  آيا يارانه افرادى كه  به اين سوال كه 
تسهيالت، خودرو خريد كرده اند حذف خواهد شد يا 

خير؟ اظهار كرد: چنين چيزى صحت ندارد.

 تعيين تكليف كارت اعتبارى خريد 

جلسه نهايى براى توافق بانك مركزى با بانك هاى 
عامل و توليدكنندگان لوازم خانگى بادوام (امروز يا 
اجراى طرح  نحوه  و  برگزار  بانك مركزى  در  فردا) 
كارت اعتبارى نهايى خواهد شد. به گزارش فارس، 
بسته خروج  از سه طرح  اعتبارى يكى  طرح كارت 
نهايى  آن  اجرايى  كار  اما هنوز سازو  است  ركود  از 

نشده است. 

نقاط حادثه خيز ؛ مقصر رانندگان !
نظريه يك مسئول درباره عامل حوادث جاده اى خراسان جنوبى 

حضور كميته امداد در توليد فرش 
دستباف بسيار پر رنگ است

صفحه 7

در بازديد رئيس مركز ملى فرش ايران عنوان شد :

در دومين نامه رهبر معظم انقالب به عموم 
جوانان در کشورهاي غربي  عنوان شد :

طبعاً يك ونيم ميليارد
 مسلمان هم از عامالن 
و مسّببان فجايع اخير 

منزجر و بيزارند
صفحه 4

سركار خانم طاهره حميدى
انتصاب بجا و ارزشمند شما را به سمت

 مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
استان خراسان جنوبى

 كه مويد توانمندى ، لياقت و شايستگى شما مى باشد ، تبريك عرض مى نماييم.
سالمتى و سعادت بهره وجودتان باد

جمعى از مربيان و اعضاى مركز فرهنگى هنرى شماره 2 بيرجند

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى غالمى
مدير محترم كانون  فرهنگى آموزش قلم چى (نمايندگى بيرجند)

نبودن هايى هست كه هيچ بودنى جبران شان نمى كند،كسانى هستند كه هرگز تكرار نمى شوند
 و عزيزانى هستند كه هيچ كس جايشان را پر نمى كند ما هم در غم نبودن شان عزاداريم

 درگذشت پسر عزيزتان شادروان احمد رضا غالمى را خدمت شما صميمانه تسليت عرض مى نمايم.

مدير گروه آموزشى همپا - شهابادى

اى سرو ناز حسن كه خوش مى روى به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نياز
پروانه راز شمع بود سوز دل ولى

بى شمع عارض تو دلم را بود گداز

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 احمد رضا شيبانى
 (بازنشسته دادگسترى)

امروز دوشنبه   را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم 
94/9/9 ساعت 9 صبح از محل مسجد النبى (ص) به سمت آرامگاه 

ابدى بجد برگزار مى شود. حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. در ضمن مراسم سوم سه شنبه 
94/9/10 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر در محل مسجد النبى (ص) منعقد مى گردد.

خانواده هاى: شيبانى ، سريع السيرى

جناب آقاى حاج على غالمى
درگذشت فرزند دلبندتان  احمد رضا غالمى

 را به شما و خانواده محترم تان تسليت گفته، ما را در غم خود شريك بدانيد.

مدير و پرسنل كانون فرهنگى آموزش (قلم چى)

جناب آقاى دهباشى
مدير محترم امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى

با اداى احترام برخود الزم مى دانيم انتصاب نيك و ارزشمند جناب عالى را تبريك عرض نموده
 از خداوند متعال موفقيت شما بزرگوار را خواهانيم. اطمينان واثق داريم با توجه به تعهد، تخصص 

و تجربه شما شاهد پيشرفت هايى در زمينه امور بانكدارى خواهيم بود.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

برادر ارجمند جناب آقاى حسين موهبتى 
                  مدير كل محترم دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان جنوبى

مزاياى  بيمه 
  از كار افتادگى -  بازنشستگى- مستمرى بازماندگان - هزينه كفن و 
دفن - نقل و انتقال سوابق بيمه  -  صدور معرفى نامه بيمه  رانندگان

براى اطالعات بيشتر به كارگزارى هاى ذيل در سطح استان مراجعه فرماييد :

بيرجند- طالقانى 11 ، ساختمان شماره 3 جهاد كشاورزى ، طبقه فوقانى ،كارگزارى (60052)
تلفن تماس: 32237175 - 09151611594 - 09156638616

خوسف - خيابان شهيد فهميده ، نبش چهارراه ، كارگزارى (60020)
تلفن تماس: 58325513 - 09151609628

سربيشه - بخش درح ، تعاونى توليد روستايى درح ، كارگزارى (60023)
تلفن تماس: 32653503 - 09153611083

قاين - بلوار سيمان ، ساختمان شماره 3 جهاد كشاورزى ، كارگزارى (60053)
تلفن تماس: 32524819 - 09156679016

اسالم آباد- نيمبلوك ، خيابان دانشجو ، پالك 15 ، كارگزارى (60050)
تلفن تماس: 09158630956

آرين شهر ، خيابان بسيج ، نبش بسيج 4 ،كارگزارى (60054)
تلفن تماس: 32595120 -09151602123 - 09159648872

2 برابر حق بيمه اى كه شما پرداخت مى كنيد را دولت پرداخت مى نمايد

 تمامى روستاييان  ، كشاورزان ساكن و غيرساكن در روستا كه باالى 18 سال سن دارند  
  مى توانند بدون محدوديت سنى و با  پرداخت كمترين هزينه به صورت ساليانه و كمك 

دو برابرى سهم دولت به عضويت صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير درآيند

قابل توجه تمامى افراد 
فاقد بيمه

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس حسين موهبتى
مشاور محترم استاندار

با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان مدير كل امور اقتصادى و بين الملل استاندارى
 كه مبين مراتب تعهد، شايستگى،كارآمدى و توانمندى شما مى باشد، صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است 

در سايه سار امن الهى با مديريت و پشتكار جدى و همت مضاعف، چشم انداز روشنى فراسوى توسعه اقتصادى استان
 با استعداد خراسان جنوبى گشوده، توفيق روزافزون تان را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم.

عليرضا مهدى پور،  عباس زاهديان ، محمد على اسفرقى

انتصاب ارزشمند جناب عالى را كه مبين توانمندى و مديريت شايسته
 شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده، از درگاه خالق سبحان، سربلندى و توفيق 

روزافزون تان را در پيشبرد، توسعه و تعالى اقتصادى خراسان جنوبى آرزو دارم.

سيد محمد حسين زينلى -  مديرعامل شركت كويرتاير

   جناب آقاى على ناصرى
 فرماندار محترم شهرستان بيرجند

جناب آقاى حسين موهبتى
مدير كل محترم امور اقتصادى و بين الملل استاندارى

 و مشاور اجرايى استاندار
انتصاب شايسته و به حق شما را كه نشان تدبير مديريت عالى استان و كارآمدى و توانمندى شما بزرگواران مى باشد 

تبريك عرض نموده و در ادامه سير خدمت از درگاه حضرت حق سربلندى و موفقيت شما را خواستاريم.

شركت نمايشگاه هاى بين المللى خراسان جنوبى

خاندان محترم ترشيزى 
مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند براى آن مرحوم آرامش ابدى و براى بازماندگان 

خانواده وطن چىصبر و شكيبايى آرزومنديم.

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

مشاور اجرايى استاندار و مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى

كه بيانگر تعهد و لياقت شماست تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى شما را از درگاه ايزد منان آرزومندم.

عليزاده -  دبيراجرايى اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند
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انبوه سازان به متقاضيان، بانک مسکن نقش تضمين کننده پرداخت اقساط  وزير راه و شهرسازي گفت: در طرح فروش واحدهاي مسکوني 
خريداران به سازندگان را برعهده دارد. به گزارش ايرنا، عباس آخوندي افزود: در اين طرح دولت نقشي ندارد بلکه تعدادي از انبوه سازان با 
بانک مسکن توافق کرده اند که بتوانند تعدادي از واحدهاي مسکوني خود را به صورت قسطي به خريداران عرضه کنند. 

بانك مسكن فروش اقساطى انبوه سازان را تضمين مى كند

امروز ٩ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٨ صفر ١٤٣٧ و ٣٠  نوامبر ٢٠١٥

آيت  ا...  شهادت  چهلم  مراسم  برگزاري 
«سيدمصطفي خميني» (١٣٥٦ش).

صدور و انتشار اعالميه سران سه كشور متفق 
در تهران (١٣٢٢ش).

جزاير  بر  ايران  حاكميت  مجدد  برقراري 
ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك (١٣٥٠ ش).

روز بزرگداشت «شيخ مفيد»
محمدبن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد 
در يازدهم ذيقعده سال ٣٣٦ ق در بغداد به دنيا 
آمد. او از كودكي به فراگيري علوم اسالمي روي 
آورد و هوش و استعداد سرشاري از خود نشان 
داد به طوري كه قبل از دوازده سالگي از برخي 
محّدثان، روايت اخذ كرده و از استاد خويش، شيخ 
صدوق، در قبل از بيست سالگي حديث شنيده 
كتاب  دويست  تا  را  مفيد  شيخ  تاليفات  است. 
گفته اند كه شرح عقايد صدوق، الُمَقنََّعه، االعالم، 

امالي، ارشاد و ده ها اثر گرانبها از آن جمله اند.
لغوي  اديب  و  دانشمند  «اصمعي»  درگذشت 

(٢١٤ ق).
به  اصفهان  امام  مسجد  ساختمان  بناي  آغاز 

فرمان شاه عباس صفوي (١٠٢٠ ق).
عالم  هندي»  حسين  «ميرحامد  عالمه  رحلت 

برجسته  ي اهل هند (١٣٠٦ ق).
باقر  «شيخ  وارسته  فقيه  و  عالم  درگذشت 

كاظميني» (١٣٢٦ ق).
شهادت اويس قرني ، صحابي امام علي(ع) در 

جنگ صفين (٣٧ق).
درگذشت «ژوزف كونيو» صنعت گر فرانسوي و 

پدر اتومبيل (١٨٠٤م).
حمله نيروهاي نظامي شوروي به كشور فنالند 

در آغاز جنگ جهاني دوم (١٩٣٩م).
تولد «وينستون چرچيل» نخست وزير پيشين 

انگلستان (١٨٧٤م).
نويسنده  و  اديب  وايْلْد»  «ُاسكار  درگذشت 

برجسته ايرلندي (١٩٠٠م).
آلماني  معروف  مورخ  مومزن»  «تئودور  تولد 

(١٨١٧م).
روز ملي و استقالل «باربادوس» از سلطه ي 

استعماري انگلستان (١٩٦٦م).
عبدالّصمد»  محمد  «عبدالباسط  استاد  رحلت 

استاد برجسته قرآن (١٩٨٨م).

تقويم مناسبت هاى  روز

سفر يك ميليون و 300 هزار
 ايرانى به عراق

مراسم  وزير کشور گفت:  انتظامي  امنيتي  معاون 
برگزاري  در حال  بسيار  با شکوه  اربعين حسيني 
از  نفر  هزار   ۳۰۰ و  ميليون  يک  تاکنون  و  است 
ايران به عراق سفر کرده اند. به گزارش  تسنيم، 
که  تمهيداتي  به  اشاره  با  ذوالفقاري،  حسين 
براي زائران در مسير کربال انديشيده شده است، 
براي  اسکان  و  پذيرايي  محل  ۱۹۰هزار  افزود: 

زائران در مسير آماده شده است.

55 هزار وام بافت هاى فرسوده
 به بانك مسكن ابالغ شد 

مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري از ابالغ 
٥٥ هزار وام بافت هاي فرسوده به بانک مسکن خبر 
داد. به گزارش ايسنا، ايزدي در خصوص تسهيالت 
از  وام  هزار   ٥٥ کرد:  تصريح  ناکارآمد  بافت هاي 
بانک  به  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان  طريق 
مسکن ابالغ شده که تا پايان سال موظف هستيم 
تسهيالت نوسازي را از طريق بانک مسکن از اين 
وام بهره مند کنيم که براي کالنشهرها ٥٠ ميليون 
به همراه ٢٠ ميليون وديعه و سود تسهيالت به ١٠ 

درصد کاهش مي يابد. 

ايران بيشترين نرخ مقاوم سازى 
مدارس را در جهان داشته است

گفت:  کشور  مدارس  نوسازي  سازمان  رئيس 
در  که  کشور  مدارس  از  بسياري  حاضر  حال  در 
استانداردهاي  با  بودند  تخريبي  گذشته  سنوات 
برابر  در  حتي  و  شده  ساخته  روز  علم  و  الزم 
مرتضي  اند.  شده  سازي  مقاوم  نيز  لرزه  زمين 
اخيرًا  کرد:  اضافه  مهر،  با  گفتگو  در  رئيسي 
با  که  ايمن  مدارس  رهبران  اجالس  دومين  در 
جمله  از  بين المللي  نهاد   ۱۱ و  کشور   ۲۴ حضور 
شده  اعالم  شد،  برگزار  تهران  در  ملل  سازمان 
که ايران بيشترين نرخ مقاوم سازي مدارس را در 
در  ايران  اندازه  به  و هيچ کشوري  داشته  جهان 

نکرده است. فعاليت  بهينه سازي مدارس  حوزه 
  

حقوق كارمندان سال آينده چقدر است؟

پيداست،  موجود  شواهد  از  كه  آن طور 
بودجه،  بخشنامه  در  پيش تر  رئيس جمهور 
كه  بود  كرده  موظف  را  اجرايي  دستگاه هاي 
آينده  سال  در  دولت  كارمندان  حقوق  افزايش 
را حداكثر ۱۰ درصد پيش بيني كنند. به گزارش 
تابستان  پايان  در  را  فرمان  اين  روحاني  الف، 
كارمندان  حقوق  حداقل  بود.  كرده  امسال صادر 
تعيين  تومان  هزار   ۷۵۰ جاري  سال  در  دولت 
حداقل  درصدي،   ۱۰ حداكثر  افزايش  بود.  شده 
هزار   ۸۲۵ به  را  آينده  سال  در  كارمندان  حقوق 

افزايش مي دهد. تومان 

 كسرى خدمت سربازى جزو سابقه
 بيمه محسوب نمى شود

مديرکل فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
بيمه  سابقه  جزو  سربازي  خدمت  کسري  گفت: 
خدمت  ازاي  به  متقاضيان  و  نمي شود  محسوب 
نصيري  مي کنند.  بيمه  سابقه  خريد  شده  انجام 
براي  متقاضيان  کرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در 
بهره مندي از تسهيالت خريد بيمه خدمت سربازي مي توانند با مراجعه 
به شعب تأمين اجتماعي که در آن بيمه پرداز هستند، فرم درخواست 
احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظيفه را تکميل تا امکان اقدامات 
بعدي براي آنها فراهم شود. در حال حاضر متقاضيان مي توانند بيمه 

ميزان خدمت سربازي انجام شده را به صورت اقساط خريداري کنند.

  نرخ فعلى ارز واقعى نيست
 

نقطه  به  ارز  قيمت  اينکه  بيان  با  مرکزي  بانک  صادرات  اداره  مدير 
تعادلي خود باز مي گردد، باز هم نوسانات نرخ ارز 
را کوتاه مدت اعالم کرد. به گزارش مهر، کريمي 
با بيان اينکه يکي از علت هاي روند افزايش نرخ 
ارز، تغييرات نرخ بهره وري ارزهاي خارجي است، 
افزايش  و  کرده  فرق  دالر  و  يورو  رابطه  گفت: 
تقاضاي ارز، کاهش قيمت نفت و کاهش قيمت طال هم مؤثر است، 
کنند.  مي  ارز  به  تبديل  را  خود  دارند طالهاي  که طال  کساني  زيرا 
وي گفت: نوسانات نرخ ارز، کوتاه مدت است و پيش بيني مي کنيم 
عواملي که تقاضاي ارز را تقويت کرد با افزايش عرضه آن و اقدامات 

بانک مرکزي، قيمت ارز به نقطه تعادلي خود بر گردد.

  هدف از نصب چراغ راهنمايى روى خوراكى ها

توضيح  ضمن  کشور  غذايي  صنايع  و  تغذيه اي  انستيتو  رئيس 
آسيب رسان  کاالهاي  تعاريف  تدوين  درباره 
تمام  براي  تغذيه  راهنماي  چراغ  نصب  از 
کارخانجات توليد غذا تا پايان سال خبر داد. 
روند  درباره  فرجي  حاجي  ايسنا،  گزارش  به 
برچسب گذاري کاالها، اظهار کرد: قرار است 
را  توليد غذا  فرآورده صنعتي  تمام کارخانجاتي که  امسال  پايان  تا 
نصب  راهنمايي  چراغ  صورت  به  را  برچسب ها  اين  بتوانند  دارند، 
سالم تر  کااليي  چه  که  شوند  متوجه  نگاه  يک  با  مردم  تا  کنند 
خطر  به  شکر  و  نمک  چربي،  بعد  از  مي تواند  کااليي  چه  و  است 

مي شود.  نزديک 

با  و  مزدي  عدالت  رويکرد  با  طرحي  مي گويد  کار  وزير 
عنوان يکسان سازي حقوق ها در دولت تدوين و به مجلس 
رفته است که درصورت تصويب مي تواند به سال ها تبعيض 
در پرداخت دستمزد ميليون ها نيروي پيمانکاري پايان دهد. 
به گزارش مهر، ماده ۳۸ قانون کار مي گويد: براي انجام 
 کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام 
شود.  پرداخت  مساوي  مزد  مرد  و  زن  به  بايد  گيرد  مي 
تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و 
قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. اين ماده 
دستمزد  و  حقوق  پرداخت  تکليف  اي  کلمه  چند  قانوني 
نيروي کار را به ويژه در شرايط يکسان کاري مشخص 
کرده اما متاسفانه سال هاست که در بازار کار چيز ديگري 
دريافتي  قراردادها  نوع  دليل  به  برخي  است.  جريان  در 

مديران  به  و  دارند  رانت  برخي  دارند،  بقيه  از  بيشتري 
نزديک ترند و برخي نيز با وجود تالش يکسان نسبت به 
بقيه، از حقوق و دستمزد پايين تري برخوردارند و عدالت 

حقوقي درباره آنها اجرا نمي شود.
متاسفانه در يک و نيم دهه گذشته، ميليون ها نيروي شاغل 
در بخش پيمانکاري کشور دچار اين وضعيت شده اند و 
اجراي عدالت حقوقي درباره آنها و جلوگيري از تبعيض 
در پرداخت حقوق و دستمزدشان در شرايط نامناسبي قرار 
دارد.سوال مشخص اين بود که چرا وقتي بنگاهي به ويژه 
با  بايد  نيرو  اين  نيروي کار است،  نيازمند  بدنه دولت  در 
يک واسطه و نفر سوم به خدمت آن مجموعه در بيايد؟ آيا 
لزومي دارد بخشي از حقوق و دستمزد نيروي کار در زماني 
که کارفرما به نيروي کار نيازمند است، به پيمانکار برسد؟. 

اينگونه بود که اگر نيرويي شانس داشت و توسط کارفرماي 
اصلي جذب مي شد مي توانست از مزاياي بهتري برخوردار 
اصلي  کارفرماي  به  پيمانکار  توسط  که  نيرويي  و  شود 
معرفي مي شد، حتي با وجود کار مساوي نمي توانست از 
حقوق قانوني خود برخوردار شود. حاال مدتي است مقامات 
وزارت کار از طرحي خبر مي دهند که مي خواهد به تبعيض 
در پرداخت حقوق و دستمزد در راستاي اجراي ماده ۳۸ 
قانون کار پايان دهد و به شکاف حقوقي ميليون ها نيروي 
شاغل در بازار کار ايران براي هميشه پايان دهد. اگر اين 
اقدام و برنامه را نيز نوعي ساماندهي نيروهاي پيمانکاري 
ندارد  را  پيمانکاري ها  بار دولت قصد حذف  اين  بدانيم، 
ولي قبول دارد عدالت حقوقي در اين بخش ضعيف بوده؛ 

بنابراين در پي رفع آن است.

جزئيات طرح جديد درباره شركتى ها 

آغاز  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
با  ايراني  خودروسازان  از  يکي  مذاکرات 
فيات ايتاليا خبر داد و گفت: اين شرکت 
براي همکاري با خودروساز ايراني اعالم 
آمادگي کرده و ايران نيز براي همکاري 
ايرنا،  گزارش  به  کند.  مي  استقبال 
محمدرضا نعمت زاده افزود: بيش از ١٠ 

خودروسازان  بين  مذاکراتي  پيش  سال 
اما  بود  شده  انجام  فيات  و  ايراني 
آمريکا  با  شرکت  اين  که  آنجايي  از 
فيات  به  کرد،  آغاز  را  خود  همکاري 
وزير  نشد.  داده  ايران  با  همکاري  اجازه 
صنعت، معدن و تجارت از آمادگي براي 
همکاري با فيات براي توليد خودروهاي 

و  گازسوز  موتورهاي  تجاري،  سبک، 
اساس  بر   : گفت  و  داد  خبر   اتوبوس 
از  کمتر  در  است  قرار  ها،  ريزي  برنامه 
شود  توليد  خودرو  ميليون  سه  سال،   ١٠
وزير  باشد.  صادراتي  آن  سوم  يک  که 
اينکه  بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
به دنبال شرکاي معتبر  در زمينه خودرو 

هستيم، ادامه داد: در اين زمينه در چند 
مورد در حال نهايي کردن توافق هستيم. 
کرد:  خاطرنشان  زاده  نعمت  محمدرضا 
نيز  خودرو  قطعات  ساخت  بخش  در 
ايران داراي شرکت هاي متعددي است 
که عالقه منديم با شرکت هاي ايتاليايي 

همکاري کنند.

نعمت زاده از آغاز مذاكره با «فيات» براى ساخت خودرو در كشور خبر داد

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

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

آگهى دعوت مالكين مشاعى پالك 369 فرعى از 345- اصلى بخش 2 بيرجند

 احتراما  با توجه به تقاضاى افراز خانم كنيز بيدختى فرزند غالم مالك سه سهم مشاع از 40 سهم ششدانگ پالك فوق
 مبنى بر افراز سهام مشاعى خويش و عدم دسترسى به مالكين مشاعى ديگر بدينوسيله اعالم مى دارد جهت بازديد محل به تاريخ
 94/9/21 ساعت 9 صبح وقت معاينه محل تعيين گرديده لذا از مالكين مشاعى ديگر دعوت مى  گردد  در وقت مقرر در محل حاضر و

هرگونه اظهارى دارند نفيا يا اثباتا بيان نموده ضمنا عدم حضور مانع از رسيدگى و ادامه عمليات افرازى ثبتى نخواهد بود

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 

اطالعيه عرضه يك قطعه زمين با كاربري بهداشتي درماني در شهر نهبندان 

 اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
 اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربري بهداشتي درماني با مشخصات ذيل را به استناد ماده صد قانون تنظيم  
 بخشي از مقررات مالي دولت به فروش برساند. متقاضيان محترم داراي موافقت نامه اصولي معتبر از اداره كل بهزيستي خراسان جنوبي مي توانند جهت اخذ
  http://mrud-skh.ir فرم شرايط خاص عرضه زمين از تاريخ 94/09/9 لغايت 94/09/23 به اداره راه و شهرسازي شهرستان نهبندان يا آدرس اينترنتي
 مراجعه و مدارك ذيل را از طريق پست سفارشي به آدرس: بيرجند، بلوار شهيد آويني – ميدان راه و شهرسازي – اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان

جنوبي ارسال نمايند

مدارك مورد نياز
 الف ) ارائه درخواست واگذاري زمين    ب) موافقت نامه اصولي معتبر تائيد شده معتبر از مراجع ذيربط    ج) فرم تكميل شده شرايط خاص عرضه زمين و

 تعهد اجراي طرح    د) ارائه مدارك مثبته مبني بر توان مالي جهت اجراي پروژه
هـ) در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد ارائه كليه مدارك ثبت شركت ، آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات الزامي است 

بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روزشنبه مورخ  94/9/28 در محل اداره كل انجام خواهد شد
مشخصات ملك مورد نظر

مساحتشماره پالك ثبتينام شهر
(مترمربع)

قيمت هر مترمربع
 (ريال) بدون هزينه

آماده سازي
 مرجع صدوركاربريآدرس ملك

موافقت اصولي

نهبندان
 3153 فرعي از

 644 فرعي از يك
اصلي

نهبندان ، ميدان مادر150,000 ريال690
جنب آتش نشاني

 بهداشتي
درماني

 اداره كل
 بهزيستي

خراسان جنوبي

  آدرس دريافت و ارسال مدارك :

بلوار شهيد آويني – ميدان راه وشهرسازي – اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي – كدپستي 9717434757

اداره روابط عمومي  اداره كل راه وشهر سازي استان خراسان جنوبي

 

 09/09/94تاريخ:         "يك مرحله اي عمومي آگهي مناقصه"                  
 11278شماره

اداري  انجام فعاليتهاي برونسپاري نيروهاي بخش بهـره برداري،مشـتركين و امـور    شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي درنظردارد

كليه شركتهاي خـدماتي كـه    لذا ازبه پيمان واگذارنمايـد.   )ماه 24سال( 2را به مدت نيمبلوك ،اسفدن،خضري ،آرين شهر شهرهاي 

دعوت مي شـود جهـت    واهي صالحيت ايمني مي باشند،گاجتماعي و همچنين  و تامين سازمان كار و رفاه واهي صالحيت ازگداراي 

دفتـر قراردادهـاي شـركت واقـع در     روز بـه   4تاريخ درج آگهـي بـه مـدت     و اطالع از سايرشرايط مناقصه از ارزيابي و دعوتنامه تهيه اسناد

بيرجند:بلوارشهداي عبادي روبروي پست برق مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشـتر بـه سـايتهاي درج شـده در آگهـي و يـا بـا شـماره         

 تماس حاصل فرمايند. 056-32234013تلفن:

 روز پس ازدرج آگهي مناقصه 4سايت ملي مناقصات و سايت شركت آبفا ، محل دريافت اسناد:دفترقراردادها و زمان و -1

 در پاكتهاي الك ومهر شده به دبيرخانه ستاد تحويل شود.29/09/94تاريخمحل تحويل اسناد: زمان و -2

 صبح 10ساعت 30/09/94تاريخشركت  مشتركيناتاق معاونت قيمت: اتپيشنهاد ارزيابي و زمان بازگشايي پاكات محل و -3

 كسب نمايند پاكت پيشنهاد قيمت آنها بازگشائي خواهد شد. در ارزيابي به باال را 65الزم بذكر است شركتهايي كه امتياز  

 بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل شود. يال كه ميبايست صرفاًر20.000.000 ميزان تضمين شركت درمناقصه: - 4    
 سرمايه اي(طرحهاي غيرعمراني)تامين شده است. –حل اعتبارات جاري م ريال كه از3.789.838.500:برآورد اوليه -5    

 طريق سايت آب وفاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت خواهدبود. مناقصه ازارزيابي و دعوتنامه و مستندات  اسناد -6

                            khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود. -7

 شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي        -   ا ردادهدفتر قرا   -8

  

 
 
 
 

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره        09151613389 - بنى اسدى

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

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

برگزارى 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



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

از همكاران شهردارى بيرجند كه با يك تماس 
مسجد  به  منتهى  كوچه  آسفالت  گيرى  لكه   پيگير 

محبين االئمه شدند تشكر مى نمايم. 
915…772

نوجوانان  مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان  و  كودكان  داريد  اطالع  كه  همانطور 
مركز  ساخت  منتظر  است  سال   35 خوسف 
هيچ  هنوز  ولى  هستند  فكرى  پرورش  كانون 

مسئولى فرياد آنها را نشنيده است.  
930…008

باسالم. مسئوالن محترم هنوز كه دير نشده فكرى 
براى استفاده بهينه از ميدان صبحگاه پادگان 
 ارتش براى اجراى مراسم مذهبى و راهپيمايى ها

و تجمع هاى مردمى برداريد حيف است ميدان به 
اين بزرگى كه در مركز شهر قراردارد از دست برود.

930…372
واقعا ممنونم  از گزارش فرهنگ سرمايه گذاريت  آوا 
يكى از مشكالت نبود سرمايه گذارى در استان اينه 
كه ما خودمونم به هم كمك نمى كنيم و خوب هم رو 

نمى خوايم اين فرهنگ بايد عوض بشه
915 ... 898

سالم. از مسئوالن مى خواهم لطفاً پيگير موضوع 
سهامداران پديده در استان باشند. تكليف ما چه 
خواهد شد؟ لطفاً تا جايى كه امكانش هست به فكر 

حق و حقوق هم شهريانتان باشيد.
910…277

بگو  شهردارى  و  اتحاديه  به  خدا  رو  تو  آوا،  سالم 
 سوپر ماركت ها رو جمع كنن تا بساطى ها  تو 

خيابون ها راحت تر كاسبى كنند.
938…828

سرى  راهور  پليس  لطفاً  آوا  از  تشكر  با  سالم. 
پارك  جلوى  و  بزنند  هوايى31  نيرو  انتهاى   به 
نفتكش ها را قبل از بروز حادثه بگيرند. به خدا 

عذاب مى كشيم و خواب نداريم.
938…867

شهردارى كمى به فضاى سبز طرف مسكن هاى مهر 
خيابان الهيه بهزيستى رسيدگى كنه نه امكاناتى، نه 
فضاى سبزى، نه وسايل ورزشى، لطفاً به اين طرف 

شهر بها بدهيد همه انسانيم با حقوق مساوى.
915…263

گزارش شنبه شما در مورد سرمايه گذارى، بيانى روشن 
و واقعى از وضعيت اسف بار آن در استان بود. اميد 
است مسئوالن عالى رتبه و نمايندگان استان 
دستورات و تمهيدات الزم را براى برون رفت 
از وضعيت موجود به كار گيرند تا سرمايه گذاران، 
نادم و مغبون از كرده خود نباشند و سرانجام كارشان 
مايه رغبت ديگر سرمايه گذاران گردد نه مايه عبرت.  
915…884

28 استان در نخستين جشنواره شعر عاشورايى در خراسان جنوبى شركت كردند
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3 بيرجند، اظهار كرد: نخستين  اشعار در  نقد و بررسى  تسنيم- مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى در كارگاه تخصصى 

بيان  با  كرد. المعى  آغاز  را  كار خود  استان كشور  با حضور 28  جنوبى  ميزبانى خراسان  به  عاشورايى كشورى  سوگواره شعر 
 اينكه 160 شاعر دانش آموز و شاعر فرهنگى در اين جشنواره حضور دارند، افزود: ترويج فرهنگ عاشورا در بين دانش آموزان 
و فرهنگيان، بصيرت افزايى و تقويت ويژگى هاى شعر حماسى از مهم ترين اهداف برگزارى جشنواره ملى شعر عاشورايى است.

* حسين زاده- در حال حاضر 80 درصد حق و حقوق 
موقوفات در استان پرداخت مى شود كه نسبت به سال 

90 رشدى حدود 50 تا 60 درصدى داشته است.

60 درصد ادارات 
در اراضى موقوفه احداث شده است

خبرى  نشست  در  استان  امورخيريه  و  اوقاف  كل  مدير 
خود كه با نزديك شدن هفته وقف برگزار گرديد، ضمن 
در  گذشته  در  موقوفات  برخى  گفت:  مطلب  اين  بيان 
اختيار بعضى دستگاه ها قرار گرفته كه در برخى ساخت 
و ساز صورت گرفته و اجاره آنها بايد به روزرسانى شود. 
انجام  عمرانى  عمليات  هيچ  نيز  موقوفات  از  برخى  در 
اشتغالزايى  و  قابليت سرمايه گذارى  نشده در حالى كه 
دارد و لذا اختيار اين موقوفات از دستگاه ها سلب و در 

اختيار اوقاف قرار گيرد.
 60 متأسفانه  اينكه  به  اشاره  با  گرايلى  االسالم  حجت 
اراضى  در  خيريه  امور  و  اوقاف  جمله  از  ادارات  درصد 
يا  و  شخص  هر  كرد:  اظهار  شده،  احداث  موقوفه 
دستگاهى كه عرصه اى وقفى در اختيارش قرار گرفته 
را  خود  ديون  استان  ادارات  اكثر  و  بدهد  اجاره  بايد 

پرداخت كرده اند.

ثبت 69 وقف جديد 
طى سال جارى در استان

وى درباره وضعيت موقوفه آبگرم فردوس از اخذ سند اين 
موقوفه خبر داد و گفت: اجاره اين موقوفه بر اساس كار 
كارشناسى جديد تعيين مى شود و ما در كنار هالل احمر 
با رعايت پرداخت حق و حقوق موقوفه قصد داريم در 
راستاى احياى آن گام برداريم. البته در ازاى چند سالى 
كه اين موقوفه قرار داد نداشته، هالل احمر اجاره ها را 

به قيمت روز پرداخت كرده كه جاى قدردانى دارد.
براى  جلد سند  هزار  اخذ 10  امسال  اينكه  بيان  با  وى 
رقبات را در برنامه داريم، افزود: در اين راستا اولويت را 

به موقوفاتى كه رقبات بيشترى دارند داده ايم و احتمال 
مى دهيم بيش از 7 هزار سند اخذ نخواهد شد.

بيش  كه  نكته  اين  ذكر  با  گرايلى  االسالم  حجت 
استان  در  رقبه  هزار   20 حدود  و  موقوفه  هزار   8 از 
در  جديد  وقف   69 امسال  ابتداى  از  كرد:  اظهار  داريم، 
برگزارى  آن  واقفين  نيت  اغلب  كه  ايم  داشته   استان 

عزادارى ها بوده است.

مسابقات قرآنى و همايش ها و افتتاحيه ها 
از جمله ويژه برنامه هاى هفته وقف در استان

آذرماه)   24 لغايت   18 (از  وقف  هفته  به  اشاره  با  وى 
و  اشاره كرد  استان  در  اين هفته  برنامه هاى  برخى  به 
گفت: در طول اين هفته همايش ياوران وقف را با حضور 

اصناف و گروه هاى مختلف و با هدف ايجاد وقف هاى 
جديد خواهيم داشت كه اين موقوفات مى تواند در اختيار 

خود دستگاه ها و تشكل ها باشد.
در  متبركه  بقاع  امناى  هاى  هيئت  و  متوليان  همايش 
تاريخ 24 آذر، همايش وقف و رسانه با حضور هنرمندان 
سيما و تئاتر همزمان با 16 آذر روز وقف، بزرگداشت شيخ 

هادى هادوى در 26 آذر، عزادارى هيئت هاى عزادارى و 
مردم و زيارت اربعين با حضور و سخنرانى نماينده ولى 
فقيه در سپاه محمد رسول ا... (ص) در روز اربعين و در 
محل مزار شهداى باقريه بيرجند، قرائت زيارت حضرت 
شهادت  عزادارى  باقريه،  شهداى  مزار  در  (ص)  رسول 
پيامبر اسالم (ص)  امام مجتبى (ع) و  امام رضا (ع)، و 
برپايى  باقريه،  از جمله شهداى  استان  بقاع شاخص  در 
مسابقه  برگزارى  باشيم»  واقف  «همه  پوستر  نمايشگاه 

كتابخوانى، همايش نماز- مسجد- وقف در تاريخ سوم 
آذر 94، مسابقه انشا با موضوع وقف در تمامى مدارس 
با كمك آموزش و پرورش، برپايى ايستگاه هاى «همه 
فرهنگى،  هاى  بسته  توزيع  هدف  با  باشيم»  واقف 
و  صفر  آخر  در  متبركه  بقاع  عطرافشانى  و   غبارروبى 
جمع آورى سياهه ها در پايان اين ماه و برگزارى مسابقات 

قرآنى (مرحله استانى) در روزهاى 11 و 12 و 13 آذر با 
اين مرحله در زمينه هاى به  يافته  راه  نفر   حضور 168 

حفظ 5 و 10 و 20 جزء – حفظ كل قرآن – قرائت – 
ترتيل و دعا خوانى در دو بخش خواهران و برادران در 
دو گروه سنى باالى 18 سال و راه پيدا كردن نفرات برتر 
به مرحله كشورى (مراسم افتتاحيه ساعت 18 روز 11 آذر 
درسالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد قاين و اختتاميه 
ديگر  از  محل)  همان  در  آذر   13 روز   18 ساعت   در 

برنامه هاى هفته وقف در استان است.
عمليات  آغاز  و  افتتاحيه  مراسم  مورد   4 وى  گفته  به 
عمرانى شامل افتتاح صحن مسجد حضرت اباالفضل (ع) 
نهبندان، افتتاح زائرسراها و آسفالت جاده و آغاز عمليات 
احداث زائرسراهاى ديگر در مسجد حضرت اباالفضل (ع) 
بهره  و  در طبس  تجارى  هاى  موقوفه  افتتاح  سربيشه، 
بردارى از صحن اول مزار كاهى سربيشه در طول هفته 

وقف برگزار خواهد شد.

اهميت حضور مردم در مراسم زيارت اربعين 

پياده  زائران  به  و خدمترسانى  اين ساماندهى  بر  عالوه 
مشهد  كيلومترى   50 در  موكب  ايجاد  با  (ع)  رضا  امام 
در  داشت.  خواهيم  نيز  را  علوى  محمد  سيد  مسجد  در 
روز شهادت امام رضا (ع) هيئت هاى عزادارى در ميدان 
بيت المقدس مشهد تجمع مى كنند و به صورت دسته 
امام  مطهر  حرم  سمت  به  عزادارى  حالت  با  و  جمعى 

هشتم حركت مى كنند.
اجتماع  بزرگترين  اينكه  بيان  با  گرايلى  االسالم  حجت 
افتد،  مى  اتفاق  كربال  در  اربعين  ايام  در  جهان  مذهبى 
بقاع  در  اربعين  زيارت  مراسم  در  را  مردم  ساير  حضور 
حضور  اين  افزود:  و  كرد  ارزيابى  مهم  بسيار  متبركه 
مى تواند در كنار حضور ميليونى عزاداران در كربال در 
شرايط  به  توجه  با  انحرافى  جريانات  با  مقابله  راستاى 

خاص حاكم بر منطقه بسيار مؤثر باشد.

از ظرفيت وقف مى توان 
براى رفع نيازهاى جامعه استفاده كرد

مردمى  حوزه  يك  وقف  حوزه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
محول  اوقاف  به  امور  نبايد  حتمًا  حوزه  اين  در  و  است 
انجام  انفاق تنها براى موضوع هاى خاص   شود، گفت: 
نمى شود  و مى توان هر نيازى را در اين قالب قرار داد 
و آن را رفع نمود. در حقيقت از ظرفيت وقف مى توان 

براى رفع نيازهاى جامعه استفاده كرد.

با رشدى حدود 50 تا 60 درصدى نسبت به سال 90

80 درصد حق و حقوق موقوفات استان پرداخت مى شود

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

ى
تب

ه ك
ام

ت ن
مان
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ال

 س
10
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ير

ه ا
نام

ه 
يم

ل ب
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 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

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

 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن     داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن توكــل
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سينمايى

پخش سريال در حاشيه  بعد از ماه صفر

مورد  در  حاشيه»؛  «در  تهيه كننده  مهدوى  حميدرضا 
مراحل ساخت سريال «در حاشيه» گفت: بعد از اينكه 
پزشكان متخلف دستگير شدند و حكم براى آنها صادر 
شد، روانه زندان شدند و قرار است سرى دوم در فضاى 

زندان سپرى شود و باتوجه به اقتصاى آن فضا با اتفاقات 
جديدى مواجه خواهند شد.وى افزود: البته اتفاقات در 
زندان را به صورت فانتزى و طنز شاهد خواهيم بود. 
افرادى كه به عنوان پزشك متقلب وارد زندان شدند، 
كرد.  خواهند  ايجاد  را  جديدى  داستان هاى  و  شرايط 
وى در خصوص مراحل ساخت «در حاشيه 2» گفت: 
از مهرماه كار را شروع كرده ايم و اميدواريم تا پايان آذر 
ماه تصويربردارى تمام شود. آن طور كه سازمان صدا و 
سيما و معاونت سيما و اداره كل نمايش گفتند، قرار است 

بعد از ماه صفر زمان پخش سريال مشخص شود.

مذاكره براى پخش جهانى«دهكده شادى» 
توليدات  و  مطالعات  مركز  مدير  صفوى  مسعود  سيد 
انيميشن  سريال  توليد  درباره  هنرى  حوزه  انيميشن 
شادى»  «دهكده  سريال  گفت:  شادى»  «دهكده 
شركت  يك  همكارى  با  دقيقه اى   7 قسمت   60 در 
و  به كارگردانى سعيد ضامنى  انيميشن سازى خارجى 
رسول شيرى ساخته شده و صداگذارى و موسيقى اين 

سريال هم به پايان رسيده است.
وى با تاكيد بر اينكه توليد مشترك يكى از راهكارهاى 
ديگر  با  انيميشن   زمينه  در  ايران  همكارى   گسترش 

انيميشن  در ساخت سريال  كرد:  بيان  است،  كشورها 
«دهكده شادى» سعى كرديم تجربيات توليد انيميشن را 

از كشورهاى بزرگ و صاحب نام كسب كنيم.
تهيه كننده انيميشن تلويزيونى «شكرستان» با اشاره 
به پخش سريال «دهكده شادى» گفت: براى پخش 
براى  ايم ولى  وارد مذاكره شده  انيميشن  اين  جهانى 
پخش تلويزيونى در ايران هنوز وارد مذاكره نشده ايم 
ولى در نظر داريم پخش داخلى و خارجى اين سريال به 

بهترين شكل ممكن باشد.

نامه دوم حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر انقالب اسالمي به 
جوانان اروپا منتشر شد .  اين نامه با اشاره به قضيه تروريستي 
اخير در فرانسه و کشورهاي ديگري مانند عراق و فلسطين 
نقش داعش را مورد اشاره قرار داده و با محتوايي مبني بر 
دين  عنوان  به  اسالم  دين  معرفي  واقعي،  اسالم  بر  تاکيد 
دوستي، ضرورت دوري از خشونت، شناخت منشا خشونت 

و ... منتشر خواهد شد.
متن کامل اين نامه در زير مي آيد:

حوادث تلخي که تروريسم کور در فرانسه رقم زد، بار ديگر مرا 
به گفتگو با شما جوانان برانگيخت. براي من تأّسف بار است 
که چنين رويدادهايي بستر سخن را بسازد، اّما واقعّيت اين 
است که اگر مسائل دردناک، زمينه اي براي چاره انديشي و 
محملي براي همفکري فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد 
شد. رنج هر انساني در هر نقطه از جهان، به خودي خود براي 
همنوعان اندوه بار است. منظره ي کودکي که در برابر ديدگان 
عزيزانش جان ميدهد، مادري که شادي خانواده اش به عزا 
مبّدل ميشود، شوهري که پيکر بي جان همسرش را شتابان 
به سويي ميبرد، و يا تماشاگري که نميداند تا لحظاتي ديگر 
آخرين پرده ي نمايش زندگي را خواهد ديد، مناظري نيست 
که عواطف و احساسات انساني را برنينگيزد. هرکس که از 
محّبت و انسانّيت بهره اي برده باشد، از ديدن اين صحنه ها 
متأّثر و متأّلم ميشود؛ چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطين و 
عراق و لبنان و سوريه. قطعًا يک ونيم ميليارد مسلمان همين 
احساس را دارند و از عامالن و مسّببان اين فجايع، منزجر 
و بيزارند. اّما مسئله اين است که رنجهاي امروز اگر مايه ي 
ايمن تر نشود، فقط به خاطره هايي  ساختن فردايي بهتر و 
تلخ و بي ثمر فرو خواهد کاست. من ايمان دارم که تنها شما 
جوانهاييد که با درس گرفتن از ناماليمات امروز، قادر خواهيد 
بود راه هايي نو براي ساخت آينده بيابيد و سّد بيراهه هايي 

شويد که غرب را به نقطه ي کنوني رسانده است.
درست است که امروز تروريسم درد مشترک ما و شما است، 
اّما الزم است بدانيد که ناامني و اضطرابي که در حوادث 
اخير تجربه کرديد، با رنجي که مردم عراق، يمن، سوريه، 
و افغانستان طّي سالهاي متمادي تحّمل کرده اند دو تفاوت 
ابعادي بمراتب  اينکه دنياي اسالم در  عمده دارد؛ نخست 

طوالني تر  بسيار  مّدت  به  و  انبوه تر  حجمي  در  وسيع تر، 
اينکه  دّوم  و  است؛  بوده  خشونت  و  وحشت افکني  قرباني 
متأّسفانه اين خشونتها همواره از طرف برخي از قدرتهاي 
بزرگ به شيوه هاي گوناگون و به شکل مؤّثر حمايت شده 
است. امروز کمتر کسي از نقش اياالت مّتحده ي آمريکا در 
ايجاد يا تقويت و تسليح القاعده، طالبان و دنباله هاي شوم 
آنان بي اّطالع است. در کنار اين پشتيباني مستقيم، حاميان 
آشکار و شناخته شده ي تروريسم تکفيري، علي رغم داشتن 
عقب مانده ترين نظامهاي سياسي، همواره در رديف مّتحدان 
غرب جاي گرفته اند، و اين در حالي است که پيشروترين 
و روشن ترين انديشه هاي برخاسته از مردم ساالري هاي پويا 
در منطقه، بي رحمانه مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد 
دوگانه ي غرب با جنبش بيداري در جهان اسالم، نمونه ي 

گويايي از تضاد در سياستهاي غربي است.
دولتي  تروريسم  از  پشتيباني  در  تضاد،  اين  ديگر  چهره ي 
از  بيش  فلسطين  ستمديده ي  مردم  ميشود.  ديده  اسرائيل 
شصت سال است که بدترين نوع تروريسم را تجربه ميکنند. 
اگر مردم اروپا اکنون چند روزي در خانه هاي خود پناه ميگيرند 
و از حضور در مجامع و مراکز پرجمعّيت پرهيز ميکنند، يک 
خانواده ي فلسطيني ده ها سال است که حّتي در خانه ي خود 
از ماشين کشتار و تخريب رژيم صهيونيست در امان نيست. 
امروزه چه نوع خشونتي را ميتوان از نظر شّدت قساوت با 
شهرک سازي هاي رژيم صهيونيست مقايسه کرد؟ اين رژيم 
بدون اينکه هرگز به طور جّدي و مؤّثر مورد سرزنش مّتحدان 
پرنفوذ خود و يا الاقل نهادهاي بظاهر مستقّل بين المللي قرار 
گيرد، هر روز خانه ي فلسطينيان را ويران و باغها و مزارعشان 
انتقال اسباب زندگي  را نابود ميکند، بي آنکه حّتي فرصت 
يا مجال جمع آوري محصول کشاورزي را به آنان بدهد؛ و 
برابر ديدگان وحشت زده و چشمان  اغلب در  اينها  همه ي 
ضرب  شاهد  که  ميدهد  روي  کودکاني  و  زنان  اشک بار 
و جرح اعضاي خانواده ي خود و در مواردي انتقال آنها به 
شکنجه گاه هاي مخوفند. آيا در دنياي امروز، قساوت ديگري 
را در اين حجم و ابعاد و با اين تداوم زماني مي شناسيد ؟ به 
گلوله بستن بانويي در وسط خيابان فقط به جرم اعتراض 
به سرباِز تا دندان مسّلح، اگر تروريسم نيست پس چيست؟ 

اين بربرّيت چون توّسط نيروي نظامي يک دولت اشغالگر 
انجام ميشود، نبايد افراطي گري خوانده شود؟ يا شايد اين 
تصاوير فقط به اين عّلت که شصت سال مکّررًا از صفحه ي 

تلويزيون ها ديده شده، ديگر نبايد وجدان ما را تحريک کند.
خود  که  اسالم  دنياي  به  اخير  سالهاي  لشکرکشي هاي 
قربانيان بي شماري داشت، نمونه اي ديگر از منطق متناقض 
بر خسارتهاي  تهاجم، عالوه  غرب است. کشورهاي مورد 
انساني، زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي خود را از دست 
داده اند، حرکت آنها به سوي رشد و توسعه به توّقف يا کندي 
گراييده، و در مواردي ده ها سال به عقب برگشته اند؛ با وجود 
اين، گستاخانه از آنان خواسته ميشود که خود را ستمديده 
ندانند. چگونه ميتوان کشوري را به ويرانه تبديل کرد و شهر 
و روستايش را به خاکستر نشاند، سپس به آنها گفت که لطفًا 
خود را ستمديده ندانيد! به جاي دعوت به نفهميدن و يا از ياد 
بردن فاجعه ها، آيا عذرخواهِي صادقانه بهتر نيست؟ رنجي که 
در اين سالها دنياي اسالم از دورويي و چهره آرايي مهاجمان 

کشيده است، کمتر از خسارتهاي ماّدي نيست.
جوانان عزيز! من اميد دارم که شما در حال يا آينده، اين 
ذهنّيت آلوده به تزوير را تغيير دهيد؛ ذهنّيتي که هنرش پنهان 
کردن اهداف دور و آراستن اغراض موذيانه است. به نظر 
من نخستين مرحله در ايجاد امنّيت و آرامش، اصالح اين 
انديشه ي خشونت زا است. تا زماني که معيارهاي دوگانه بر 
سياست غرب مسّلط باشد، و تا وقتي که تروريسم در نگاه 
حاميان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسيم شود، و تا روزي 
که منافع دولتها بر ارزشهاي انساني و اخالقي ترجيح داده 
شود، نبايد ريشه هاي خشونت را در جاي ديگر جستجو کرد.

متأّسفانه اين ريشه ها طّي ساليان متمادي، بتدريج در اعماق 
سياستهاي فرهنگي غرب نيز رسوخ کرده و يک هجوم نرم 
و خاموش را سامان داده است. بسياري از کشورهاي دنيا 
افتخار ميکنند، فرهنگهايي  مّلي خود  بومي و  به فرهنگ 
که در عين بالندگي و زايش، صدها سال جوامع بشري را 
بخوبي تغذيه کرده است؛ دنياي اسالم نيز از اين امر مستثنا 
نبوده است. اّما در دوره ي معاصر، جهان غرب با بهره گيري 
از ابزارهاي پيشرفته، بر شبيه سازي و همانندسازي فرهنگي 
جهان پافشاري ميکند. من تحميل فرهنگ غرب بر ساير 

مّلتها و کوچک شمردن فرهنگهاي مستقل را يک خشونت 
فرهنگهاي  تحقير  ميکنم.  تلّقي  زيان بار  بسيار  و  خاموش 
غني و اهانت به محترم ترين بخشهاي آنها در حالي صورت 
ميگيردکه فرهنگ جايگزين، به هيچ وجه از ظرفّيت جانشيني 
برخوردار نيست. به طور مثال، دو عنصر «پرخاشگري» و 
اصلي  مؤّلفه هاي  به  متأّسفانه  که  اخالقي»  «بي بندوباري 
آن  جايگاه  و  مقبولّيت  است،  شده  تبديل  غربي  فرهنگ 
را حّتي در خاستگاهش تنّزل داده است. اينک سؤال اين 
است که اگر ما يک فرهنگ ستيزه جو، مبتذل و معناگريز را 
نخواهيم، گنهکاريم؟ اگر مانع سيل ويرانگري شويم که در 
قالب انواع محصوالت شبه هنري به سوي جوانان ما روانه 
ميشود، مقّصريم؟ من اهّمّيت و ارزش پيوندهاي فرهنگي 
را انکار نميکنم. اين پيوندها هر گاه در شرايط طبيعي و با 
احترام به جامعه ي پذيرا صورت گرفته، رشد و بالندگي و غنا 
را به ارمغان آورده است. در مقابل، پيوندهاي ناهمگون و 
تحميلي، ناموّفق و خسارت بار بوده است. با کمال تأّسف بايد 
بگويم که گروه هاي فرومايه اي مثل داعش، زاييده ي اين گونه 
وصلتهاي ناموّفق با فرهنگهاي وارداتي است. اگر مشکل 
واقعًا عقيدتي بود، ميبايست پيش از عصر استعمار نيز نظير 
اين پديده ها در جهان اسالم مشاهده ميشد، درحالي که تاريخ، 
خالف آن را گواهي ميدهد. مستندات مسّلم تاريخي بروشني 
نشان ميدهد که چگونه تالقي استعمار با يک تفّکر افراطي 
و مطرود، آن هم در دل يک قبيله ي بدوي، بذر تندروي را 
در اين منطقه کاشت. وگرنه چگونه ممکن است از يکي از 
اخالقي ترين و انساني ترين مکاتب ديني جهان که در متن 
بنياديِن خود، گرفتن جان يک انسان را به مثابه ي کشتن 

همه ي بشرّيت ميداند، زباله اي مثل داعش بيرون بيايد؟
از طرف ديگر بايد پرسيد چرا کساني که در اروپا متوّلد شده اند 
و در همان محيط، پرورش فکري و روحي يافته اند، جذب 
اين نوع گروه ها ميشوند؟ آيا ميتوان باور کرد که افراد با يکي 
دو سفر به مناطق جنگي، ناگهان آن قدر افراطي شوند که 
هم وطنان خود را گلوله باران کنند؟ قطعًا نبايد تأثير يک عمر 
تغذيه ي فرهنگي ناسالم در محيط آلوده و موّلد خشونت را 
فراموش کرد. بايد در اين زمينه تحليلي جامع داشت، تحليلي 
نفرت  شايد  بيابد.  را  جامعه  پنهان  و  پيدا  آلودگي هاي  که 

عميقي که طّي سالهاي شکوفايي صنعتي و اقتصادي، در 
اثر نابرابري ها و احيانًا تبعيض هاي قانوني و ساختاري در دل 
اقشاري از جوامع غربي کاشته شده، عقده هايي را ايجاد کرده 

که هر از چندي بيمارگونه به اين صورت گشوده ميشود.
به هرحال اين شما هستيد که بايد اليه هاي ظاهري جامعه ي 
خود را بشکافيد، گره ها و کينه ها را بيابيد و بزداييد. شکافها 
را به جاي تعميق، بايد ترميم کرد. اشتباه بزرگ در مبارزه 
با تروريسم، واکنشهاي عجوالنه  اي است که گسست هاي 
شتاب زده  و  هيجاني  حرکت  هر  دهد.  افزايش  را  موجود 
که جامعه ي مسلمان ساکن اروپا و آمريکا را که متشّکل 
از ميليون ها انسان فّعال و مسئولّيت پذير است، در انزوا يا 
هراس و اضطراب قرار دهد و بيش از گذشته آنان را از حقوق 
اصلي شان محروم سازد و از صحنه ي اجتماع کنار گذاَرد، نه 
تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه فاصله ها را عمق، و 
کدورتها را وسعت خواهد داد. تدابير سطحي و واکنشي ــ 
مخصوصًا اگر وجاهت قانوني بيابد ــ جز اينکه با افزايش 
آينده بگشايد،  بر بحرانهاي  را  راه  قطب بندي هاي موجود، 
ثمر ديگري نخواهد داشت. طبق اخبار رسيده، در برخي از 
کشورهاي اروپايي مقّرراتي وضع شده است که شهروندان را 
به جاسوسي عليه مسلمانان واميدارد؛ اين رفتارها ظالمانه است 
و همه ميدانيم که ظلم، خواه ناخواه خاصّيت برگشت پذيري 
دارد. وانگهي مسلمانان، شايسته ي اين ناسپاسي ها نيستند. 
دنياي باختر قرنها است که مسلمانان را بخوبي مي شناسد؛ 
هم آن روز که غربيان در خاک اسالم ميهمان شدند و به 
ثروت صاحبخانه چشم دوختند، و هم روز ديگر که ميزبان 
بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، اغلب جز مهرباني 
و شکيبايي نديدند. بنابراين من از شما جوانان ميخواهم که 
از  با ژرف بيني و استفاده  بر مبناي يک شناخت درست و 
تجربه هاي ناگوار، بنيانهاي يک تعامل صحيح و شرافتمندانه 
را با جهان اسالم پي ريزي کنيد. در اين صورت، در آينده اي 
نه چندان دور خواهيد ديد بنايي که بر چنين شالوده اي استوار 
معمارانش  سر  بر  را  اعتماد  و  اطمينان  سايه ي  کرده ايد، 
ميگستراند، گرماي امنّيت و آرامش را به آنان هديه ميدهد، و 

فروغ اميد به آينده اي روشن را بر صفحه ي گيتي ميتاباند.
سّيدعلي خامنه اي

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

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32437446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

سخنران: حجت االسالم والمسلمين سيد على اسدى 
(از حوزه علميه مشهد مقدس)

زمان: چهارشنبه 94/9/11 مصادف با شام اربعين ساعت 18:30

مكان: هيئت ابوالفضلى بيرجند

حركت هيئت در روز  اربعين ساعت 8 صبح  ازمقابل  درب هيئت خواهد بود

مراسم اربعين حسينى در محفل هيئت ابوالفضلى
السالم عليك يا اباعبدا... الحسين (ع) 

موسسه فرهنگى مذهبى حضرت ابوالفضل (ع)- هيئت ابوالفضلى بيرجند

رهبر انقالب : طبعًا يك ونيم ميليارد
 مسلمان هم از عامالن و مسّببان 
فجايع اخير منزجر و بيزارند

در نامه اي به عموم جوانان در کشورهاي غربي  عنوان شد :

ما را فقط به پاى واليت نوشته اند  ما سينه پاى بيرق ديگر نمى زنيم

مراسم سخنرانى و عزادارى اربعين حسينى

سخنران: حجت االسالم دكتر اكبرى مطلق 

(نماينده ولى فقيه در دانشگاه پيام نور)

زمان: سه شنبه 94/9/10 ساعت 19:30

 بيـت العبـاس
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يكى از بستگان خدا

شب كريسمس بود و هوا ، سرد و برفى. 
برف  روى  را  برهنه اش  پاهاى  حالى كه  در  پسرك، 

جابه جا مى كرد …
تا شايد سرماى برف هاى كف پياده رو كم تر آزارش 
 بده، صورتش را چسبانده بود به شيشه سرد فروشگاه

 و به داخل نگاه مى كرد.
در نگاهش چيزى موج مى زد، انگارى كه با نگاهش، 
انگارى مى كرد،  طلب  خدا  از  رو   نداشته هاش 

با چشم هاش آرزو مى كرد.
خانمى كه قصد ورود به فروشگاه را داشت، كمى مكث 
كرد و نگاهى به پسرك كه محو تماشا بود انداخت و 

بعد رفت داخل فروشگاه.
چند دقيقه بعد در حالى كه يك جفت كفش در دستانش 

بود بيرون آمد : آهاى، آقا پسر!
پسرك برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق 

مى زد وقتى آن خانم، كفش ها را به  او داد.
لرزان  صداى  با  و  خوشحالش  چشم هاى  با  پسرك 

پرسيد : شما خدا هستيد؟
– نه پسرم ، من تنها يكى از بندگان خدا هستم!

– آها ، مى دانستم كه با خدا نسبتى داريد!

شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان
 هستيد. در هر لحظه كه بخواهيد مى توانيد

 آنها را ايجاد كنيد و يا تغيير دهيد. 

آرزويت را برآورد مى كند، 
آن خدايى كه آسمان را براى 

خنداندن گلى مى گرياند .

بنيادي شده است. خريدار  تغييرات  حرفه فروش دچار 
به  تبديل شدن  در حال  ميداني  فروش  است،  مسئول 
فروش در فضاي داخلي است و فناوري در حال متحول 
برخي  که  است  ناگواري  خبر  است.  حرفه  اين  کردن 
 ١٥ حدود  آتي  هاي  سال  طي  کنند  مي  بيني  پيش 

ميليون شغل فروش از بين خواهد رفت.
براي ماندن در چنين شرايطي، فروشندگان به مهارت 
هاي جديدي نياز دارند. ما با تحليل اين سير وقايع و 
موجب  فروش  جديد  هاي  محيط  در  که  آنچه  کشف 

موفقيت بهترين فروشندگان جهان مي شود.
در زير برخي از مهارتها را برايتان بازگو مي کنيم

درک خواسته هاي خريدار
در حقيقت امروزه مهمترين مهارت فروش، درک خريدار 
است. اين پايه و اساس فروش موفق است اما فراتر از 
اين است که فقط بفهميم چه کسي خريدار است. به 
قول شريکم کرگ روزنبرگ «فقط موضوع اين نيست 
بلکه  نوشد»،  مي  قهوه  مارک  چه  مشتري  بدانيم  که 
تشخيص تجربه اي است که خريدار زماني که خريد 
از فروشگاه شما را مد نظر مي گيرد، مي خواهد داشته 
شما  شغل  و  دارد  توقعاتي  تجربه  آن  از  خريدار  باشد. 
به عنوان فروشنده اي که توقعات را برآورده مي کند، 
فراتر از انتظار است. اگر تجربه اي را که مشتري مايل 

است داشته باشد، درک نکنيد، نمي توانيد آن انتظارات 
را برآورده سازيد.

فروش و معامله پاسخگو به مشتري
روند  به  آنها  کند،  درک  را  خريدار  اي  فروشنده  وقتي 
معامله پاسخگو به مشتري وارد مي شوند. مقصود در 
اينجا ارائه چيزي است که مشتري در زماني مشخص 
مي خواهد.مثال اگر مشتري شما براي ارزيابي کااليتان 
از  بيش  تواند  نمي  اما  کند  امتحان  را  آن  دارد  نياز 
امتياز  از  اجازه دهيد  بگذارد،  آن وقت  براي  دقيقه   ٣٠
آزمايش رايگان استفاده کند اما نه هر آزمايش رايگاني، 
کاربرد  و  آسان  آن  تنظيم  که  باشد  اي  گونه  به  بلکه 
ارزش  کمتر  يا  دقيقه  پنج  در  واقعا  و  باشد  راحت  آن 
اينکه خريداران،  ديگر  نکته  دهد.  را شرح  تان  کاالي 

فروشندگان ماهر را دوست دارند!
روانشناسي تعامل خريدار

از  چگونه  دانند  مي  فروشندگان  از  تعدادي  اينکه 
روانشناسي براي تعامل موثرتر با مشتري بهره گيرند، 
که  دارد  وجود  هايي  تکنيک  انواع  است.  توجه  جالب 
مي توانيد براي تعامل موثرتر با مشتريان مورد نظرتان 
است  اين  موثر  واقعا  نکته  يک  کنيد.  استفاده  آنها  از 
داند شما خيلي  اطمينان حاصل کنيد مشتري مي  که 

وقتش را نمي گيريد.

ايجاد اعتماد در خريدار
اعتماد  آنها  به  که  کساني  با  دارند  دوست  خريداران 
دارند، معامله کنند. فروشنده کليشه اي ماشين مستعمل 
ديگر مناسب نيست. فروشندگان خوب به قابليت شان 
مهارت  يک  عنوان  به  خريدار،  در  اعتماد  ايجاد  براي 
اصلي در زمينه فروش نگاه مي کنند. کمک به خريدار 
اين  در  موفقيت  خريدار سبب  خواسته  درک  مانند  نيز 

زمينه مي شود.
برقراري ارتباط مختصر و کوتاه

با توجه به مشغله امروزه خريداران، اطمينان از ارتباط 
مختصر و اجمالي از مهارت هاي ضروري حرفه فروش 
حد  از  بيش  که  زباني  فروشندگان چرب  دوران  است. 
صحبت مي کنند، رو به پايان است. خريداران بيش از 
خود اطالعات، چگونگي ارائه اطالعات را ارزيابي مي 
و  کاال  عرضه  دهد  مي  ترجيح  مشتري  امروزه  کنند. 
خدمات به طور مختصر و کوتاه انجام شود. قانون خوبي 
در اين زمينه وجود دارد: هرگز سعي نکنيد با خريدار در 

مورد بيش از سه نکته مهم گفتگو کنيد.
پاسخ دهي مشتري محور

بسياري از پيشتازان و کارشناسان حرفه فروش اذعان 
هستند.  خوبي  شنوندگان  فروشندگان خوب،  که  دارند 

امر بديهي است و بهترين  اين يک  ما فکر مي کنيم 
فروشندگان بر پايه آنچه که از مشتري مي شنوند عمل 
است  الزم  نيست.  کافي  دادن  گوش  فقط  کنند.  مي 
آنچه خريدار گفته را در ذهن بپرورانيد و سپس کاري 

در مورد آن انجام دهيد.
تخصص در موضوع فروش

فروشندگان ديگر فقط مسئول داخل فروشگاه نيستند 
موضوع  متخصص  حوزه  دو  در  است  الزم  واقعا  بلکه 
دربرگيرنده  که  کنند  درک  را  خريدار  بايد  اول  باشند. 
او  خواسته  و  شود  مي  روبرو  آن  با  که  است  مسائلي 
پيدا مي کند. دوم الزم است  نيز اهميت  هنگام خريد 
فروشندگان اطالعات کاملي درباره کاال يا خدمات خود 

داشته باشند.
هميشه آماده کمک کردن

خريداران دوست ندارند فروشندگان نزديک شان باشند 
آماده  هميشه  بنابراين  هستند.  کمک  خواهان  بلکه 
دسترس  در  هميشه  همان  يعني  باشند،  کردن  کمک 
مهارت،  از  بيش  بودن»  دسترس  در  «هميشه  بودن. 
يک طرز فکر است. بسياري از فروشندگان درگير اين 
موضوع هستند اما شما بايد سعي کنيد هر بار که با يک 

خريدار سر و کار داريد، آن را به خاطر داشته باشيد
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حديث روز  

ريخته خدا  از  خوف  منظور  به  فقط  شب  تاريكى  در  كه  نيست  اشكى  قطره  از  تر  محبوب  خدا  پيشگاه  در  اى  قطره   هيچ 
 شده است. امام باقر (ع)

سبك زندگى

مهارت هايى كه هر فروشنده بايد آنها را بداند

صبح است و طبيعتى دل انگيز بيا
تنها چه نشسته اى ؟به پاخيز بيا

امروز شكوه برگ ريزان اى عشق
مانند نگاه توست لبريز بيا

لبخند زدن خيلى راحت تره تا بخواى
 به همه توضيح بدى

 چرا حالت خوب نيست ...

ميزان بزرگى و موفقيت هر فرد بستگى
 به اين دارد كه تا چه حد مى تواند

 همه نيروهاى خود را در يك كانال بريزد. 

وقتى همسرتان دچار اختالل شخصيت است

اختالل هاى روانى شديد، زندگى شخصى، خانوادگى 
و اجتماعى فرد را دچار اخالل مى كنند. برخى از اين 
اختالل ها به گونه اى هستند كه فرد نسبت به مشكل 
خود آگاه است، ولى بعضى ديگر طورى هستند كه فرد 
هيچ آگاهى اى نسبت به آن ندارد و حتى خود را سالم 
مى داند. در حقيقت، اختالل هاى شخصيت، مهم ترين 
اختالل هايى هستند كه رابطه و زندگى مشترك فرد 
را مختل مى كنند. برخى از اختالل هاى شخصيت، با 
همكارى خود فرد قابل درمان هستند، ولى اين كار شما 

نيست كه آن ها را درمان كنيد. 
اعتمادى»  شخصيتى:«بى  هاى  اختالل  ترين  رايج 
ويژگى بارز افرادى است كه شخصيت شكاكى دارند يا 
به زبان روان شناختى «پارانوئيد» هستند. ارتباط با اين 
گونه افراد عموما شما را خسته مى كند. احساس مى 

كنيد كه هميشه در حال محاكمه هستيد.
 شما حتى وقتى او را تاييد يا تشويق مى كنيد هم او 
آن ها را تهديد كننده يا تمسخرآميز تفسير مى كند.آن 
ها به طور دائم به اين فكر مى كنند كه شما به آن ها 
وفادار نيستيد و همواره در اين ظن به سر مى برند كه 
شما به او خيانت مى كنيد. در اين افراد امكان دارد اقدام 

به خشونت عليه هسمرشان نيز ديده شود.
اين گونه افراد فاقد آن چيزى هستند كه ما در اصطالح 
دروغ  راحتى  به  ها  آن  گوييم.  مى  «وجدان»  آن   به 
مى گويند و شما را فريب مى دهند. امكان دارد سابقه 
بازداشت قانونى به خاطر رفتارهاى خالف هم داشته 
باشند.آن ها عموما به صورت تكانشى عمل مى كنند، 

يعنى از درك پيامد كارى كه مى كنند عاجز هستند. 
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برس-   – افتادن  فرو  صداي   -3
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قمر مشتري- گنديده - گرداگرد لب 
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اكسيژن  سايه روشن 2- كم شدن 
 -3 امريكا   صنعتي  ايالت  بافتها- 
خط  منشي-  بزرگ   - ماده  متضاد 
خوش- خون 4- دختر- فخركننده 
- تاب - گوي نقره اي پوش شب 
گيالن-  استان  در  شهري   -5
شعله   -6 شناس  نسب  مفرغ- 
رنگي  نمايش  سيستم  درون-  ور- 
نام دخترانه  باال-  ندا -  7-  حرف 
ارزش  كتاب مقدس هندوان 8-   -

اجتماعي- قراول 9- شبيه- هلهله 
خوك   - عضالت  پرش   - شادي 
استان  در  ديگر  شهري   -  10 آبي 
لغت  فرهنگ  زابل-  تپه  گيالن- 
فرانسه 11- اسب سركش - جاي 
فيلم   -12 موتوري  قايق  امن- 
جمشيد حيدري- عزيز عرب- علم 
يك   -13 پيشتاز  عدد  آموختن- 
خودماني- بيگانه- تصديق ايتاليايي-  
باندرل  كنيا-  مركز   -14 مرطوب 
15- هنرپيشه سريال به ياد ماندني 
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 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

به چند نفر بازارياب حضورى
 و تلفنى (آقا و خانم)
 با پورسانت عالى 

براى كار تبليغاتى نيازمنديم.
32430537-09152651699

به تعدادى بازارياب با سابقه 
 براى كار در شركت

 پخش مواد غذايى نيازمنديم.
09371089336

ساعت تماس: 8 صبح الى 15

آگهى  همكارى
يك نفر آقا براى 

فروشندگى  كابينت 
 MDF آشپزخانه

نيازمنديم.
09151602100

گالـرى اُميال
 عرضه كننده لوكس ترين 
 و جديدترين لوازم منزل

 تزئينى ، آشپزخانه

قبل از خريد قيمت ها را مقايسه كنيد

آدرس: معلم، خيابان فردوسى
 نبش فردوسى 1
  32431749

09159044370 - عربى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

خيلى زود دير مى شود. اگر به دنبال شرايط مناسبى براى سرمايه گذارى 
و خريد آپارتمان هستيد اين فرصت فوق العاده را از دست ندهيد

تعداد كل واحدها 132 واحد با عرصه ملكى ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه
 2 واحد، كليه واحدها شمالى و جنوبى (دو كله)، هر طبقه 150 متر زيربنا با مشاعات
پرداخت به صورت كامال توافقى / هم اكنون پروژه در مرحله اسكلت و سقف 

مى باشد و برآورد زمان بندى ساخت 20 ماهه مى باشد.
محل پروژه: حاشيه بلوار بقيه ا... (عج) – نرجس 4

براى اطالعات بيشتر با شماره 09014817275 تماس بگيريد.

قابل توجه ادارات ، سازمان هاى دولتى و شخصى 
فروش و حمل سنگفرش شوشود 

در سطح استان    09155610491

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

با يك تماس     09159618050

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

09153613243- شريفى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

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

قيمت يا معاوضه     09376234005

به يك استادكار ماهر و با تجربه 
براى كار MDF نيازمنديم.

32232423 -09151644072

به يك فروشنده خانم 
با روابط عمومى باال براى كار 

در پوشاك فروشى نيازمنديم.
  حدفاصل معلم 25 و 27-  گالرى كودك

واگذارى و فروش كليه لوازم 
مغازه آكواريوم و ماهى تزئينى

 واقع در بيست مترى اول غربى مدرس
09156680073 - جواد عباس آبادى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

صنايع چوب ماندگار 
اولين نمايندگى توليد درب هاى آكاردئونى 

و پاراوان در بيرجند و سازنده انواع 
مصنوعات MDF و PVC و لترون

آدرس: سجادشهر، خيابان گلستان غربى 
انتهاى پيچ ، پالك 145

 09354804582 -09016294344
موسوى

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
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اخبار ورزشى

 سالمت نيوز: پژوهشگران بر اين باورند که استفاده زياد از پنير در مقايسه با استفاده از کره با مقدار يکسان چربي باعث کاهش( LDL) کلسترول خواهد شد و در 
مقايسه با يک برنامه غذايي معمولي باعث افزايش کلسترول نخواهد شد. به گفته محققان در مصرف لبنيات براي حفظ سالمت قلب نيز توصيه به
 مصرف پنير به جاي کره مي باشد ولي حتي در مورد مصرف پنير هم مي بايست اعتدال مد نظر قرار گيرد.

سالمت قلب با پنير 

سوزش هاى سر معده را جدى بگيريد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

قضاوت داوران بيرجند
 در ليگ دسته يك فوتبال كشور

فارس : با ابالغ فدراسيون فوتبال کشورمان فرهادپور 
گل  و  مازندران  نساجي  تيم هاي  بازي  عبداللهي  و 
گهر سيرجان را در هفته هفدهم از سري ديدارهاي 
ليگ دسته اول کشور را قضاوت مي کنند. بنابر اعالم 
داور  دو  فوتبال  فدراسيون  سوي  از  واصله  ابالغ  و 
برجسته بيرجندي در هفته هفدهم از سري مسابقات 
فرهاد  مي کنند.  قضاوت  را  کشور  اول  دسته  ليگ 
داوران  عنوان کمک  به  عبداللهي  فرزاد  و  فرهادپور 
حسين زيارتي در ديدار بين تيم هاي نساجي مازندران 
و گل گهر سيرجان انتخاب شدند و داور چهارم اين 
ديدار نيز باي از استان گلستان و ناظر داوري حبيب 
ا... شيرازي از تهران مي باشد. در اين ديدار که نهم 
قائمشهر  وطني  شهيد  ورزشگاه  در  جاري  آذرماه 
برگزار مي شود تيم فوتبال مازندران ميزبان گل گهر 

سيرجان استان کرمان است.

اعالم نتايج مسابقات ورزشى 
هفته بسيج در دانشگاه بيرجند

به مناسبت هفته بسيج مسابقات ورزشي دو وميداني، 
تنيس روي ميز و مچ اندازي توسط مديريت تربيت 
در  شد.  برگزار  بيرجند  دانشگاه  برنامه  فوق  و  بدني 
و  فرهنگي  معاونت  همکاري  با  که  مسابقات  اين 
اجتماعي برگزار گرديد تعداد ١٠٧ نفر شرکت داشتند. 
در دو وميداني ماده ١٠٠ متر سرعت محمود کيوان 
لو، ميالد زينلي و بيژن رحماني، در دو وميداني ماده 
عليرضا  زاده،  حسين  محسن  استقامت  متر   ١٥٠٠
طاهري و مهدي نادري از خوابگاه امير به ترتيب مقام 
هاي اول تا سوم را کسب کردند. در مسابقات تنيس 
سروش  شد  برگزار  ابوذر  خوابگاه  در  که  ميز  روي 
ترتيب  به  نادري  اميرحسين  و  پايدار  نامداري، صمد 
به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند. در مسابقه مچ 
اندازي در مجموعه خوابگاهي سرو سجاد ذوالفقاري 
مقام اول را کسب کرد، ميثاق قاسم پور دوم شد و 

سيد مجتبي حسيني مقام سوم را بدست آورد.

حسين رضازاده از فهرست 
ركوردهاى دنيا پاك شد  

جهان نيوز: وزنه بردار روس در حرکت دوضرب با ثبت 
رکورد ٢٦٤ کيلوگرم رکورد جهان را شکست. در جريان 
رقابت هاي فوق سنگين مسابقات جهاني وزنه برداري 
در حرکت  روس  وزنه بردار  لوچف  الکسي  آمريکا،  در 
دوضرب به رکورد دوضرب جهان حمله کرد و توانست 
که  را  رضازاده  رکورد  کيلوگرم،   ٢٦٤ رکورد  ثبت  با 
٢٦٣ کيلوگرم بود بشکند. رکورد مجموع جهان ٤٧٢ 
کيلوگرم بود که رضازاده در المپيک سيدني آن را به 
ثبت رسانده بود اما اين رکورد با ٤٧٥ کيلوگرم توسط 

وزنه بردار روس بهبود بخشيده شد. 

 
براى داشتن كمرى باريك 

ماست بخوريد
 

ماست  مندان  عالقه  جزو  اگر  نيوز:   سالمت 

هستيد اين شانس را داريد که نسبت به ديگران 
دور کمري باريک تر و به تبع آن وزني کم تر 
داشته باشيد. نتايج آخرين تحقيقات انجام شده 
نشان مي دهد افرادي که ماست بيشتري مصرف 

برخوردار  تري  سالم  بدني  ترکيب  از  کنند  مي 
هستند. در واقع ترکيبات مغذي موجود در ماست 
در کنار فوايدي که براي بدن به همراه دارد از 
جمله تقويت سيستم ايمني، کمک به استحکام 
کاهش  گوارش،  سيستم  بهبود  ها،  استخوان 
خطر ابتال به سرطان روده و معده به کم شدن 

شاخص توده بدني و باريک تر شدن کمر کمک 
قابل توجهي مي کند. اگرچه هم چنان نمي توان 
وزن  کاهش  و  ماست  مصرف  ميان  کرد،  ادعا 
رابطه علت و معلولي وجود دارد اما تأثير ماست 

در حفظ نسبي تناسب اندام و بهره مندي از يک 
 ترکيب بدني سالم انکار ناپذير است. بنابراين اگر 
مي خواهيد، وزنتان را کم کنيد مصرف ماست کم 
چرب را فراموش نکنيد، اين فرآورده لبني ضمن 
کمک به سوزاندن چربي هاي زائد در حفظ قدرت 

عضالت تأثير بسزايي دارد.

سوزش هاى سر معده را
 جدى بگيريد

 
سر  طوالني  و  شديد  دردهاي  نيوز:  سالمت 
گوارشي  يا  قلبي  مهم  مشکل  نشانه  معده 
مراجعه  با  و  گرفت  جدي  را  آنها  بايد  هستند، 
آن  علت  تشخيص  درصدد  اورژانس  به  سريع 
برآييم.  دردهاي سکته قلبي اغلب خيلي شديد 
مي کند  احساس  فرد  و  بوده  فرسا  طاقت  و 
اغلب  و  است  شدن  قطع  حال  در  نفسش  که 
بدترين دردي است که تاکنون تجربه کرده اند. 
احشاء  از  بسياري  و  قلب  منشأ  که  آنجايي  از 
حمله  يک  بوده  ممکن  است،  يکسان  شکمي 
همراه  ديگري  کننده  گمراه  عاليم  با  قلبي 
معده،  سر  سنگيني  يا  سوزش  درد،  مثل  باشد 
درد دست چپ يا دست راست، درد پشت بين 
باشد. همراه  تحتاني  فک  درد  حتي  کتف،  دو 

که  بفهميم  چگونه  اينکه  به  اشاره  با  محققان 
عنوان  خير؟  يا  دارد  قلبي  منشأ  معده  سر  درد 
مي کنند احساس درد، سوزش يا سنگيني سر 
معده که در حين فعاليت، سربااليي يا تند رفتن 
ايجاد شود، احتمال قلبي بودن آن بيشتر است. 
آروغ  يا  نفخ  دچار  رفتن  راه  موقع  فردي  اگر 

است.  بيشتر  آن  بودن  قلبي  احتمال  زدن شد، 
اگر فردي همزمان با درد قفسه صدري، دچار 
تعريق سرد يا عرق سرد بر پيشاني اش بنشيند 

بسيار مهم و احتمال درد قلبي است.

نوشيدنى هايى كه وزنتان را 
زياد مى كند 

دمنوش  انواع  به  شير  و  افزودن شکر  شهرخبر: 
به افزايش وزن شما کمک مي کند اما چه نوع 
براي  چاي  نوع  اين  قاصدک:  هايي؟.  دمنوش 

با  قاصدک  دمنوش  است.  مناسب  وزن  افزايش 
ريشه اين گياه تهيه مي شود و يک جانشين خوب 
است براي کساني که قهوه مي نوشند، چون طعم 
آن شبيه به قهوه است. بابونه: اين دمنوش يکي از 

دمنوش هايي است که در باال بردن وزن تاثير دارد 
و مشکالت مرتبط با دستگاه گوارش مانند نفخ 
شکم و سوء هاضمه را برطرف مي کند. درنتيجه در 
 بهبود بخشيدن به اشتها موثر است. نعناع: مي توانيد 
با استفاده مکرر آن، وزن خود را افزايش دهيد. 
اين دمنوش با افزايش عملکرد سيستم هاضمه 

اشتهاي شما را افزايش مي دهد.

به چه داليلى دچار عطسه هاى 
مكرر مى شويد؟

 
 سالمت نيوز: وجود برخي ترکيبات مانند اسپري ها، 
مواد آلرژي زا، گرد و خاک در خانه يا محل کار 
از جمله عوامل اصلي بروز عطسه مي باشد. در 
حقيقت اين موادحاوي ترکيبات شيميايي خاصي 
هستند که بر روي سيستم تنفسي واکنش منفي 
بر جاي مي گذارد؛ که عکس العمل اين واکنش 
بروز عطسه مي باشد. جارو (دستي يا برقي): هر 
دو نوع جارو مي توانند عامل بروز عطسه باشد. 
غبار  و  گرد  جايي  جابه  با  کردن  جارو  واقع  در 
باعث بروز عطسه مي شود. درجه حرارت محيط 
داخل ساختمان: سرد يا گرم بودن بيش از اندازه 
محيط زندگي هر دو مي تواند از عوامل تشديد 

کننده بروز عطسه باشد.

كالهبردارى پسر از پدر

با اطالع از رمز دوم کارت  مهر: پسر نوجواني که 
 ۸ غيرمجاز  برداشت  به  اقدام  پدرش  اعتباري 
بود،  کرده  او  بانکي  حساب  از  ريالي  ميليون 
فتا  پليس  رئيس  محمدي  سرهنگ  شد.  دستگير 
يکي  شکايت  پي  در  گفت:  تهران،  استان  شرق 
مبالغي  غيرمجاز  برداشت  بر  مبني  شهروندان  از 
کار  دستور  در  موضوع  اش،  بانکي  حساب  از 
و  فني  اقدامات  انجام  با  افزود:  وي  گرفت.  قرار 
به  شاکي  فرزند  پليسي،  شگردهاي  بکارگيري 
از  دستور  اخذ  با  و  شناسايي  اصلي  متهم  عنوان 

مقام قضايي در عملياتي دستگير شد.

دستگيرى سوداگران مرگ
 با 423 كيلو ترياك

از کشف ٤٢٣ کيلو  انتظامي خراسان جنوبي  فرمانده 
داد.  خبر  نهبندان  شهرستان  در  ترياک  و٦٠٠گرم 
سرهنگ شجاع گفت: ماموران پاسگاه معدن حاجات 
نهبندان هنگام گشت زني و کنترل محورهاي عبوري 
به يک دستگاه تويوتا وانت مشکوک و به خودرو دستور 
کيلومتر  از ١٠  ماموران پس  افزود:  دادند. وي  ايست 
تعقيب و گريز خودرو را متوقف و ٤٢٣کيلو و٦٠٠گرم 
ترياک کشف کردند. سرهنگ شجاع اظهار کرد: يک 
دستگاه خودروي پرايد نيز که به عنوان راه پاک کن 

سعي در جابه جايي اين محموله را داشت توقيف شد.

كشف 141 ميليون ريال 
كاالى قاچاق در «طبس»

کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  اين  در  قاچاق  کاالي  ريال  ١٤١ميليون 
خبر داد. سرهنگ  جالليان گفت:  ماموران ايست و 
بازرسي ديهوک و رباط خان طي پنج مرحله جداگانه 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري ٧٥٥ ثوب لباس و 
٢٢ عدد گوشي تلفن همراه را از خودروهاي سبک و 
سنگين  کشف کردند. وي افزود: کارشناسان ارزش 
ريالي اين کاالهاي قاچاق را ١٤١ميليون ريال برآورد 
کردند. در اين رابطه پنج دستگاه خودرو توقيف و ١٠ 

متهم دستگير شدند. 

كالهبردارى اينترنتى با روش 
برنده شدن در مسابقه

اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس  رئيس  ايرنا: 
طريق  از  که  فردي  شناسايي  از  همدان  انتظامي 
تماس هاي تلفني و به بهانه برنده شدن در مسابقه، 
کالهبرداري کرده بود خبر داد. سرهنگ اميني اظهار 
کرد:فردي با مراجعه به پليس فتا اعالم کرد که در يک 
تماس تلفني، او را برنده مسابقه برنامه راديويي اعالم 
 کرده و با شگردهاي خاص وي را پاي دستگاه خود پرداز 
کرده  کالهبرداري  ريال  ميليون   ١٦ مبلغ  و  کشانده 
است. با انجام اقدامات فني فردي با هويت معلوم که 

ساکن يکي از استان هاي همجوار بود، شناسايي شد.

فرد اعدامى پيش از اجراى 
حكم جان داد

تسنيم: مردي که به خاطر قتل عمد به اعدام محکوم 
شده بود، مدت زماني مانده به اجراي حکم به دليل 
بيماري درگذشت. ٢٩ ارديبهشت سال ٩١ ماموران در 
هنگام گشت زني به يک دستگاه پژو ٤٠٥ که در کنار 
خيابان پارک شده بود، مشکوک شدند و با بررسي اوليه 
از خودرو جسد مرد جواني در صندوق عقب کشف شد 
که با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. مدتي بعد متهم 
دستگير شد و به قتل مرد جوان اقرار کرد و در دادگاه 
کيفري استان تهران به قصاص محکوم شد اما به دليل 

عارضه شديد کليوي قبل از اجراي حکم درگذشت.

همراه: 1120 561  0915   
خراشادى

داخل و خارج 
شهر

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل  
  با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

نصــب و تعميــر
   لباسشويى  در منزل

  32315776 - 09151643778   
شهر يارى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك    09153637507 - 09156217507 حسينى

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان
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در جلسه شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان طي حكمي از سوي سردار سرتيپ پاسدار دكتر بهمن كارگر 
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور، استاندار خراسان جنوبي به عنوان رئيس هيئت امناي مركز فرهنگي دفاع 
مقدس استان منصوب شد. همچنين طي حكمي از سوي استاندار مسئوالن كميته هاي شش گانه شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر 

ارزش هاي دفاع مقدس استان نيز انتخاب و منصوب شدند. 

استاندار به عنوان رئيس هيئت امناي مركز فرهنگي دفاع مقدس خراسان جنوبى منصوب شد
اجراى 79 طرح اشتغال و خودكفايى 

كميته امداد در قاين

فارس- مدير كميته امداد امام خمينى شهرستان قاين 
و  اشتغال  طرح   79 تعداد  قاين  امداد  كميته  گفت: 
خودكفايى از ابتداى سال جارى در اين شهرستان اجرا 
كرده است كه تسهيالت پرداخت شده براى اين طرح ها 
9 ميليارد و 30 ميليون ريال بوده است. فارابى اظهار 
كرد: از اين تعداد طرح، 44 مورد با مبلغ چهار ميليارد و 
10 ميليون ريال از محل منابع امدادى، تعداد 34 طرح 
با مبلغ چهار ميليارد و 720 ميليون ريال از محل منابع 
دولتى و يك طرح با مبلغ 300 ميليون ريال از محل 

صندوق توسعه ملى تأمين اعتبار شده است.

ويزيت رايگان 60 نفر 
در 2 روستاى  بخش مركزى  زيركوه

فارس- روز گذشته 60 نفر از بيماران دو روستاى دزگ 
و سورند شهرستان زيركوه به همت بسيج جامعه پزشكى 
رايگان  ويزيت  جنوبى  خراسان  (ع)  انصارالرضا  سپاه 
شدند. به همت بسيج جامعه پزشكى سپاه انصارالرضا 
(ع) خراسان جنوبى و با همكارى ناحيه مقاومت بسيج 
درميان و پايگاه مقاومت بسيج شهيد صدوقى سورند 
طرح ويزيت رايگان بسيجيان روستاى سورند و دزگ در 

        پايگاه بسيج روستاى سورند انجام گرفت.
اجراى مانور «زلزله و ايمنى»

 در 2500 مدرسه خراسان جنوبى

ايسنا- معاون اداره كل آموزش و پرورش با بيان اينكه 
مانور زلزله در 2500 مدرسه استان برگزار شد، گفت: 
اجراى مانور زلزله و ايمنى سبب مى شود دانش آموزان 
و فرهنگيان آمادگى خود را در مقابله با موقعيت هاى 
بحرانى و حوداث تمرين كنند. موسوى نژاد در مراسم 
مانور زلزله در بيرجند اظهار كرد: با توجه به اينكه ايران 
و به ويژه خراسان جنوبى روى كمربند زلزله قرار دارد، 
رعايت نكات ايمنى و آموزش آنها براى جلوگيرى از 
آسيب هاى احتمالى از اهميت زيادى برخوردار است. وى 
با بيان اينكه امسال 17 مانور زلزله همزمان با سراسر 
كشور در خراسان جنوبى برگزار شد، افزود: امروز بيش از 
150 هزار دانش آموز در زنگ زلزله شركت و آموزش هاى 
الزم در برابر حوادث را فرا گرفتند. وى با اشاره به اينكه 
شعار امسال هشتم آذرماه مدرسه ايمن و جامعه تاب آور 
است، گفت: اجراى اين طرح با هدف كاهش خسارات 
ناشى از زلزله با وسيله ارتقاى فرهنگ ايمنى و مقاوم 
جمعى  و  فردى  مهارت هاى  ارتقاى  و  ايجاد  سازى، 
امدادى در دانش آموزان و واكنش سريع در برابر زلزله 
است و در اين مانور دانش آموزان به صورت عملى با 

حوادث ناشى از زلزله آشنا كنيم.

فتنه 88 ناشى از بى بصيرتى 
برخى خواص در داخل بود

اسالمى  تبليغات  هماهنگى  شوراى  رئيس  فارس- 
خراسان جنوبى گفت: فتنه 88 اتفاقى بود كه از خارج 
و  برخى خواص ساده انديش  و  مديريت مى شد  كشور 
بى بصيرت در داخل بر اجراى آن اقدام كردند. ابراهيم زاده 
در مراسم برنامه ريزى بزرگداشت 9 دى، اظهار كرد: فتنه 
88 يك جريان خزنده بود كه در بدنه كشور نفوذ كرده 
بود و مردم با رهنمودهاى رهبرى مانند هميشه حضور 
به موقع خود را در طرد اين گونه جريانات نشان دادند.
وى ضمن تأكيد بر اطاعت پذيرى و واليت مدارى ملت 
ايران، گفت: واليت فقيه در جامعه مانند قطب نما عمل 
مى كند به طورى كه اقتدار و امنيت امروز كشور ناشى از 
هدايت هاى رهبر معظم انقالب است.  وى بر برگزارى 
باشكوه مراسم 9 دى تأكيد كرد و ادامه داد: برگزارى شب 
شعر و خاطره، اجراى سرود، برگزارى نمايشگاه پوستر 
روزنامه  تهيه  رهبرى،  معظم  مقام  پيرامون شخصيت 
آزادانديشى  كرسى هاى  برگزارى  مدارس،  در  ديوارى 
برنامه هاى  از  برخى  مسابقه  برگزارى  دانشگاه ها،  در 
بزرگداشت روز 9 دى ماه امسال است. وى خاطرنشان 
كرد: برگزارى جلسات شاد همزمان با 17 ربيع االول 
گردهمايى  برگزارى  مذهبى،  هاى   هيئت  فعاليت  و 
روحانيون ائمه جماعات مساجد با موضوع روشنگرى اين 
حماسه و نامگذارى يكى از ميادين شهر به نام 9 دى از 

مهم ترين پيشنهادات براى اين روز بزرگ است.

كارخانه شمش چدن خوسف امسال 
و فوالد سال آينده به بهره بردارى مى رسد

فارس- فرماندار خوسف گفت: كارخانه شمش چدن 
بهره بردارى  به  آينده  سال  فوالد  و  امسال  خوسف 
مى رسد. فرجامى فرد در جلسه شوراى ادارى شهرستان، 
اظهار كرد: مديران استانى بايد با توجه به پتانسيل هاى 
شهرستان خوسف نگاه ويژه اى به اين شهرستان داشته 
باشند. وى خاطرنشان كرد: كارخانه شمش چدن كه 
توسط سرمايه گذار چينى سال گذشته كلنگ خورده 
داد:  ادامه  بهره بردارى مى رسد. وى  به  امسال  است، 
در حال حاضر دستگاه هاى فوالد هم خريدارى شده 
است، يعنى در ادامه توسعه اين كارخانه، فوالد خواهد 
بود كه سرمايه گذار دستگاه ها را از چين خريدارى كرده 
است و با وارد شدن اين دستگاه ها در چهار ماه آينده 
به كشور، در سال آينده  در فاز بعدى كارخانه شمش 
از فاز فوالد آن در شهرستان  با بهره بردارى  چدن و 

خوسف در مجموع تعداد 375 نفر شاغل مى شوند. 

44 حلقه چاه سرايان مسدود شد

مهر- مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى 
از مسدود كردن 44 حلقه چاه در دشت سرايان خبر 
داد و گفت: اضافه برداشت ها از منابع آبى سبب نشست 
زمين در اين منطقه شده است. امامى با اشاره به وضعيت 
آبى محدوده مطالعاتى سرايان اظهار كرد: در حال حاضر 
تعداد 199 رشته قنات در اين محدوده مطالعاتى وجود 
قنوات  اين  از  آب  مترمكعب  ميليون   6.75 كه  دارد 
برداشت مى شود. وى تعداد چاه هاى عميق اين محدوده 
را 181 حلقه عنوان كرد و گفت: حجم آب استحصالى از 
اين چاه ها بالغ بر 76.71 ميليون مترمكعب است. به گفته 
وى عالوه بر اين تعداد هم اكنون تعداد 54 چاه نيمه 
عميق در سرايان وجود دارد كه 2.21 ميليون مترمكعب 
اينكه  بيان  با  اين چاه ها برداشت مى شود. وى  از  آب 
محدوده مطالعاتى سرايان يكى از محدوده هاى ممنوعه 
بحرانى استان است، بيان داشت: در حال حاضر مخازن 
منطقه با كسرى 86.84 ميليون مترمكعبى مواجه است.

جشنواره شعر عاشورايى دانش آموزى 
كشور در خراسان جنوبى برگزار شد

دانش آموزان  عاشورايى  شعر  جشنواره  اولين  مهر- 
شد.  برگزار  جنوبى  خراسان  در  كشور  فرهنگيان  و 
اين جشنواره  كرد:  اظهار  اين جشنواره  اجرايى  دبير 
از  150نفر  حضور  با  جنوبى  خراسان  ميزبان  به 
به  كشور  استان   27 فرهنگيان  و  دانش آموزان 
محمدى  نور  دارد.  ادامه  بيرجند  در  روز  سه  مدت 
از  نفر   700 جشنواره  اين  راستاى  در  اينكه  بيان  با 
دبيرخانه  به  را  خود  آثار  فرهنگيان  و  دانش آموزان 
در  اثر  و 236  هزار  افزود:  كرده اند،  ارسال  جشنواره 
اين  امام حسين (ع) توسط  با موضوع  قالب غزل و 
شده  ارسال  جشنواره  دبيرخانه  به  شركت كنندگان 
است. وى با بيان اينكه از اين تعداد شركت كنندگان، 
هستند،  فرهنگيان   451 و  دانش آموزان  نفر   249
اظهار كرد: همچنين 150 نفر از شركت كنندگان در 
اين جشنواره از 27 استان دعوت شده اند كه 49 نفر 
دانش آموز و مابقى از فرهنگيان هستند. وى خراسان 
از  را  اصفهان  و  فارس  رضوى،  خراسان  جنوبى، 

بيشترين شركت كنندگان اين جشنواره دانست.

پيش بينى 38 صندوق رأى براى 
انتخابات مجلس  در نهبندان

 ايرنا- فرماندار درميان از پيش بينى 38 صندوق اخذ رأى 
براى جمع آورى آراى مردم در دهمين دوره انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى و پنجمين دوره مجلس خبرگان 
رهبرى خبر داد. بشيرى زاده در نشست مشورتى اعضاى 
ستاد انتخابات و هيئت هاى نظارت شهرستان افزود: 
برنامه ريزى ها براى برگزارى انتخابات با شكوه و با 

حضور گسترده مردم در فضايى با نشاط ادامه دارد. 

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در دهمين جلسه ستاد انتخابات استان 
گفت: انتخابات پيش رو از جمله مهمترين اولويت هاي كاري است كه در سال 
جاري بايد به انجام برسد؛ از اينرو تمامي دستگاه هاي اجرايي در بعد سخت و 
نرم افزاري بايد ستاد انتخابات استان را كمك و مساعدت نمايند. حسيني، قانون 
مداري را اصل مهم و زيربنايي در اين زمينه دانست و تصريح كرد: همه عوامل 
و نيروها بايد با رعايت اصل همدلي و تعامل و نيز تعهد و پايبندي به قانون و 
مقررات مربوطه به برگزاري مطلوب انتخابات بپردازند. وي برگزاري انتخابات 
را امري سخت و حساس برشمرد و خاطرنشان كرد: باتوجه به اهميت موضوع 
و نيز حجم كاري كه قرار است در امر برگزاري انتخابات به انجام برسد، الزم 

است تا توان و ظرفيت كاري و اداري تمامي دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه 
با تعاملي دو سويه مورد استفاده قرار گيرد. وي بر هماهنگي بين دستگاه هاي 
اجرايي در اين زمينه تأكيد كرد و ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع انتخابات 
همه مسئوالن در دستگاه هاي اجرايي در رده ها و سطوح مختلف بايد اين ستاد 

را در راه رسيدن به اهداف مورد نظر ياري نمايند.
براي  الزم  زمينه  ايجاد  بر  مجدد  تأكيد  ضمن  استان،  انتخابات  ستاد  رئيس 
حضور تمامي ساليق و گروه هاي پذيرفته شده نظام در اين انتخابات، گفت: 
مسئوالن امر بايد زمينه اي فراهم نمايند تا تمام ساليق و تفكرات پذيرفته 

شده نظام مقدس اسالمي در اين انتخابات حضور پر شور داشته باشند.

انتخابات  زير مجموعه ستاد  از مسئوالن كميته هاي  اين جلسه هر يك  در 
استان به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها و پيشنهادات خود در زمينه هاي مختلف 

كاري و نيز گزارشي از اقدامات انجام شده پرداختند.

همه دستگاه هاي اجرايي در برگزاري انتخابات همكاري كنند

* ماليى- معاون عمرانى استاندار خراسان جنوبى گفت: از 
اين پس بايد شفاف تر با مردم صحبت كنيم تا هر مسئولى 
دهد  انجام  درستى  به  را  وظايفش  جايگاه خود  به  نسبت 
ما در كارمان تعارف نداريم و بايد جدى تر برخورد شود. 
نخعى نژاد رئيس كميسيون اجرايى در كميسيون اجرايى 
ايمنى حمل و نقل و مديريت سوانح رانندگى كه با حضور 
تمامى دستگاه هاى اجرايى و عملياتى استان برگزار شد 
گفت: متأسفانه در چند ماه گذشته شاهد افزايش تصادفات 
در استان بوديم كه اين امر موجب نگرانى هم استانى ها 
شده است. وى با اشاره به اينكه تصادفات جاده اى نسبت 
به 2سال گذشته نوسانات زيادى داشته است، افزود: كاهش 
تصادفات در جاده ها يك اطمينان نسبى را به دستگاه هايى 
اجرايى استان مى دهد و همين موضوع تمام زحمات ماه 
هاى گذشته را از بين مى برد. وى خاطر نشان كرد: عوامل 
تصادفات استانى وجود شترها، كم عرض بودن جاده ها و 

نبود عالئم هشدار دهنده در جاده ها است.
اداره راه  اينكه بودجه ايمنى راه ها و  با بيان  نخعى نژاد 
و شهرسازى نسبت به سال گذشته افزايش داشته است 
خاطر نشان كرد:  اين افزايش بازهم  جوابگوى نياز استان 
را نمى دهد و نيازى نيست كه در اين جلسات يكديگر را 
مقصر بدانيم بايد در دستگاهاى اجرايى هماهنگى باشد. 

درخواست  استان  اجرايى  هاى  دستگاه  كرد:  تأكيد  وى 
تخصيص  براى  و  دهند  افزايش  را  خود  هاى  بودجه 
اعتبارات پيگير باشند. معاون عمرانى استاندار  يادآور شد: 
توان  نمى  كشورى  مسئوالن  هاى  قول  از  بعضى  روى 
بايد شفاف  از اين بعد  باز كرد. نخعى نژاد گفت:  حساب 
تا هر مسئولى در جايگاه خود  با مردم صحبت كنيم  تر 
تعارف  كارمان  در  ما  دهد.  انجام  درستى  به  را  وظايفش 
نداريم و بايد جدى تر برخورد شود. وى با اشاره به اينكه 
است  شده  نصب  ها  جاده  در  تخلف  ثبت  هاى  دوربين 
اين  و  ندارند  كاربردى  هيچ  عمًال  ها  دوربين  اين  افزود: 
امر بايد اصالح شود. وى ادامه داد: اطالعات دوربين هاى 
ثبت تخلف در جاده هاى استان  بايد در لحظه در اختيار 
پليس راه باشد تا به موقع با متخلفان برخورد شود.        

افزايش 10درصدى،تصادفات جاده اى استان

كرد:  بيان  جلسه  اين  در  نيز  استان  راه  پليس  فرمانده 
تصادفات جاده اى استان نوسان زيادى دارد. رضايى ادامه 
داد: در مرداد ماه بيشترين كاهش تصادفات جاده اى را 
اينكه در مهرماه تصادفات  به  اشاره  با  بوديم. وى  شاهد 
روند  علت  افزود:  داشته،  افزايش  درصد   22 اى  جاده 
عالئم  و  مناسب  جاده  نبود  اى  جاده  تصادفات  افزايشى 

هشدار دهنده در  طول راه است.
به  تصادفات  اين  بيشتر  استان  راه  پليس  رئيس  گفته  به 
و  سازى  فرهنگ  با  بايد  كه  گردد  برمى  انسانى  عوامل 
كرد. رسيدگى  تر  جدى  و  بيشتر  ها  جاده  ايمنى  ارتقاى 

به  نسبت  امسال  نخست  8ماه  در  اينكه  بيان  با  رضايى 
تصادفات كاهش  ماه 14 درصد  تا شهريور  سال گذشته 
مهرماه سال  از  افزايشى  روند  كرد:  تصريح  است،  داشته 
جارى آغاز مى شود كه در تصافات منجر به فوت 7 درصد 
از تصادفات منجر به خسارت مالى و  افزايش، 39درصد 
را  تصادفات  افزايش  19درصد  جارى  سال  ماه  آبان  در 
نقطه   6 در  تصادفات  اين  كرد:  اظهار  وى  بوديم.  شاهد 
اين  بيشتر  عامل  كه  است  انجام شده  استان  خيز  حادثه 
تصادفات هم استانى ها هستند. وى ادامه داد: در محور 
بيرجند- قاين و 3 كيلومتر نرسيده به آرين شهر بيشترين 
بيان  با  رضايى  افتد.  مى  اتفاق  فوت  به  منجر  تصادفات 
گذرد  مى  شهر  آرين  ميان  از  كه  جاده  عرض  اينكه 
آن  در  دوماه  هر  افزود:  است،  زياد  ها  نيوجرسى  و  كم 
شود مى  حادث  فوت  به  منجر  تصادف  2فقره   منطقه 

انسانى مانند سبقت غير  كه بيشتر اين تصادفات عوامل 
به  طبس  محور  در  كرد:  خاطرنشان  وى  است.  مجاز 
بشرويه با توجه به اينكه روكش آسفالت انجام شده است 

اما از عالئم هشدار دهنده مناسبى برخوردار نيست و به 
به  خودرو  ورود  به محض  و  ندارد  خاكى  شانه  اصطالح 

منطقه خط كشى شده خودرو واژگون مى شود.
ماه  چند  در  كرد:  تأكيد  جنوبى  خراسان  راه  پليس  رئيس 
گذشته در محور طبس به بشرويه 7 واژگونى صورت گرفته  
به  اشاره  با  رضايى  است.  شده  فوت  به  منجر  2فقره  كه 
اينكه در كارشناسى اين دوفقره تصادف كه منجر به فوت 
شده است، يادآور شد: نظر كارشناسان اينگونه بود كه در 
باور است كه منجر به فوت 7  اين دو تصادف غير قابل 
و عواملى كه  از مشكالت  تأكيدكرد: يكى  نفر شود. وى 
است  سازى  راه  هاى  شود شركت  مى  تصادف  به  منجر 
ها اين شركت  وى  گفته  به  هستند.  جاده  حاشيه  در   كه 

بدون توجه به به خطر آفرينى در جاده ها عالئم هشدار 
دهنده در جاده را برمى دارند كه همين امر در 2ماه گذشته 
منجر به فوت 4 نفر شده است. رضايى با اشاره به اينكه 
براى اين شركت ها 3 بار اخطاريه ارسال شده، افزود: با اين 
همه به هشدارهاى پليس راه توجه نمى كنند و كار خود را 
انجام مى دهند. وى مى پرسد مسئول رسيدگى به اين امر 
كيست؟ وى افزود: در چند ماه گذشته در روستاهاى نوغاب 
و كرغنگ بر اثر تصادف 7 نفر كشته شدند كه بايد كارهاى 

اطالع رسانى و فرهنگسازى در همه روستاها انجام شود.

در بازديد رئيس مركز ملى فرش ايران عنوان شد:

حضور كميته امداد در توليد فرش دستباف بسيار پر رنگ است
برناى تنها- رئيس مركز ملى فرش ايران در سفر خود به 
خراسان جنوبى از توليدات فرش مددجويان تحت حمايت 
كميته امداد امام بازديد كرد. كارگر در بازديد از توليدات 
اين  مترى   48 فرش  جمله  از  مددجويان  دستباف  فرش 
دستباف  فرش  توليد  در  امداد  كميته  حضور  گفت:  نهاد 
بسيار پر رنگ است و طى سال هاى گذشته اين موضوع 
در توليد فرش هاى با كيفيت به اثبات رسانده است. وى 
در ادامه عزيزانى كه در امر توليد فرش فعاليت مى كنند 
را هنرمند معرفى كرد و افزود: در نهايت دست مايه تالش 
اين عزيزان توليد يك اثر هنرى است و اميدواريم روز به 

روز شاهد توليدات بيشتر و با كيفيت تر باشيم. 
رئيس مركز ملى فرش ايران درباره بيمه بافندگان گفت: پيگير 
اين موضوع هستيم، اما بايستى دولت و مجلس نيز در اين 
باره با جديت ورود پيدا كنند. كارگر اظهار كرد: فرش به دليل 
صفات مختلف از جمله فرهنگى و اجتماعى كه دارد نيازمند 
همراهى دستگاه هاى متفاوت است و ما نيز تمام تالش خود 
را خواهيم كرد تا به اين هنر صنعت كمك نماييم. وى كميته 
امداد را ظرفيت بسيار خوبى در زمينه توليد فرش عنوان كرد و 
افزود: در ديدارهايى كه با معاونت اشتغال و خودكفايى كميته 
امداد مركز و مركز كارآفرينى اميد داشته ايم، مقدمات يك 
تفاهم نامه فى مابين كميته امداد، مركز ملى فرش و صندوق 
كارآفرينى اميد فراهم شده و ان شاءا... با نهايى شدن اين تفاهم 

نامه بخش اعظمى از مشكالت اين عزيزان برطرف خواهد 
 شد. وى خاطر نشان كرد: نقاط قوت فرش در استان هاى
روبرو  خشكسالى  پديده  با  كه  كشور  از  مناطقى  و  مرزى 
هستند، در تثبيت اشتغال و ماندگارى جمعيت مؤثر است. 

كرد  تأكيد  ايرانى  اصيل  هنر  اين  ويژگى  به  اشاره  با  وى 
همگامى و  همراهى  به  نياز  جمعيت  ماندگارى  براى   كه 

  دستگاه هاى مختلف اجرايى در استان ها براى توسعه و افزايش 
فعاليت هاى تجارى فرش هستيم.

توليد 5700 متر مربع فرش دستباف 
طى 6 ماه توسط مددجويان تحت حمايت امداد

قائم مقام كميته امداد استان نيز در ابتداى اين ديدار يكى از 

 مهمترين رويكردهاى اين نهاد را توانمند سازى خانواده هاى
تحت حمايت عنوان كرد و افزود: طى سال هاى گذشته 
اين نهاد در بحث اشتغال جزو دستگاه هاى برتر معرفى 
شده است. عنايتى فر در ادامه به مشكل خشكسالى هاى 

متوالى در استان اشاره كرد و افزود: متأسفانه روز به روز 
شاهد مهاجرت روستائيان از روستا به شهر هستيم. وى به 
توليدات فرش دستبافت مددجويان تحت حمايت اين نهاد 
اشاره كرد و افزود: طى6 ماهه سالجارى 5700 متر مربع 
فرش دستباف در استان توسط 3115 بافنده توليد شد كه 

ارزش اين توليدات بيش از 24 ميليارد ريال است. 

بافندگان فرش دستباف، بيمه شوند

به  نيز  استان  امداد  كميته  خودكفايى  و  اشتغال  معاون 
خانگى فرش  كارگاه  و 1759  تجميعى  فعاليت 12كارگاه 
دستباف اشاره كرد و افزود: حمايت از هنر صنعت قاليبافى 
يكى از سياست هاى اصلى كميته امداد در مقوله اشتغال 
از  كوچك و خانگى مددجويان است و كميته امداد يكى 
نهادهاى حمايتى در مقوله اشتغال مى باشد. خزاعى عرب 
با بيان اينكه كار نظارت، آموزش و هدايت فرش بافان و 
 بازاريابى فروش توسط كارشناسان اين نهاد انجام مى شود،

هر  در  كه  متخصصى  انسانى  نيروى  به  توجه  با  گفت: 
ابعاد 1*1 تا 48  شهرستان وجود دارد، توليدات كيفى در 
بر  تأكيد  ضمن  همچنين  خزاعى  شود.  مى  بافته  مترى 
سازماندهى خدمات مركز ملى فرش ايران و اتحاديه هاى 
فرش استان براى بافندگان خواستار پيگيرى بيمه بافندگان 

تحت حمايت و تخصيص تهيه و تأمين اعتبار شد.

نظريه يك مسئول درباره عامل حوادث جاده اى خراسان جنوبى 

نقاط حادثه خيز؛ مقصر رانندگان!

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ  

مبـل شاهيـن 

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

  طرف قراردادبا چك معتبر بدون سود 

فرهنگيان  و شركت كويرتاير           

 عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين
توليد كنندگان تهران (يافت آباد

حكيم نزارى 14بعد از بانك سپه يا جمهورى 8 - فرعى دوم سمت راست
  تلفكس: 32225032-056     09369701009-09159254650 موسوى

استاد مهـر و مهربانى 

جناب آقاى عبدالرضا صمدى خدا قوت !!
نوشتن، وقتى  براى حكايت  بهانه مى شوى  وقتى 
واژه ها از دست تو قل مى خورند تا «خاله رعنا» 
لبخند  وقتى  بخورد،  رقم  كودكى  نساء»  «عمه   و 
 مى زنى تا كودكى واژه هايش را به تو هديه كند، آرام گام 

برمى دارى تا سكوت شاعرانه اى ترك نخورد. 
آن وقت بند كفش هايت محكم شد، موهايت كنار 
ما سپيد شد تا كودكى ما عسل شود اما تو هميشه 
روى   روبه  باشى.  مهربان  آموختى  بودى،  مهربان 

نگاه تو هر روز نشستيم، شعر خوانديم، قهرمان قصه ها شديم، درناى كاغذى 
ساختيم، كودك مانديم و عاشق شديم. عاشق خانه اى كه تو پدرش بودى.

جمعى از اعضاى قديمى كانون كه حاال بزرگ شده اند
و جاى پاى تو در كودكى شان مانده

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ران
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ارائه انواع البسه و پوشاك زنانه، مردانه و بچگانه

شال و روسرى و آرايشى

خيابان امامت، نرسيده به امامت 2/1       32413336

پوشــاك  عصــر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

(



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام علي (ع) : نهايت عدالت آن است که آدمي 
با خودش به عدالت رفتار کند.

( غررالحکم و دررالکلم، ح ٦٣٦٨ )

11 : 22
16 : 48
22 : 38
4 : 50
6 : 17

پذيرايى از زوار امام حسين(ع)   ارسالي: تناكيعكس روز 

اگر آمانو واقعيت را مطرح كند پرونده 
مسايل گذشته ايران بسته مى شود   

اگر  كرد:  اظهار  كشورمان  خارجه  امور  وزير  ظريف 
فعاليت هاى  مورد  در  آژانس  و  آمانو  آقاى  روش 
و  باشد  واقعى  گذشته  با  ارتباط  در  ايران  هسته اى 
واقعيت را مطرح كند و با توجه به همكارى هايى كه 
ايران در اين ارتباط با آژانس داشته است بايد موضوع 

اين پرونده بسته شود. 

اقدام جسارت آميز دشمنان با پاسخى 
پشيمان كننده مواجه خواهد شد 

«تجهيزات  اينكه  بيان  با  دفاع  وزير  دهقان  سردار 
شهادت طلبانه،  و  بسيجى  روحيه  كنار  در  پيشرفته 
نيروهاى  آحاد  الهى  انگيزه هاى  و  جهادى  مديريت 
مسلح و حضور آگاهانه ملت عزيز و در صحنه ايران از 
عوامل اصلى بازدارندگى جمهورى اسالمى ايران به 
شمارمى رود» گفت: دشمنان ما نسبت به اين عوامل 
آگاهى دارند و بار ها آن را آزموده اند و به همين دليل 
جرأت اقدام بر عليه منافع ايران را ندارند و مطمئن 
هستند هر نوع اقدام جسارت آميز و غيرعقالنى آن ها 

با پاسخى پشيمان كننده مواجه خواهد شد.

ديدار واليتى با بشار اسد 

واليتى در جريان سفر يك روزه خود به دمشق با بشار 
اسد، رئيس جمهور و وليد معلم وزير امور خارجه اين 
كشور ديدار و گفتگو كرد. گفتگو در مورد حل بحران 

سوريه از محورى ترين مسائل اين ديدار بوده است. 

پوتين تحريم تركيه را امضا كرد 

رئيس  كرد:  اعالم  كرملين  كاخ  مطبوعاتى  دفتر 
روسيه  ملى  امنيت  قانون «تامين  روسيه  جمهورى 
را  تركيه»  مورد  در  ويژه  اقتصادى  تدابير  اعمال  و 
امضا كرد. بر اساس اين قانون بطور موقت واردات 
فقط  و  شود  مى  منع  تركيه  از  كاالها  از  اقالمى 
كاالهايى كه براى استفاده شخصى وارد خواهد شد 

مشمول اين تحريم قرار نمى گيرد.

كشف سه گور جمعي ديگر در سنجار عراق 

مقامات عراقى از كشف سه گور جمعى ديگر در شهر 
سنجار در شمال اين كشور خبر دادند. «قاسم سيمو» 
رئيس تشكيالت امنيتى سنجار گفت: اين گورهاى 
 جمعى احتماال 80 تا 100 جسد را در خود جاى داده اند.
اين  كشف  خبر  اعالم  اسوشيتدپرس،  گزارش  به 
گورهاى جمعى در حالى است كه نيروهاى كرد عراق 
آمريكا،  هوايى  با حمايت حمالت  كنونى  ماه  اوايل 

گروه داعش را از اين منطقه بيرون راندند.

توصيه مهم حزب ا... به حاميان داعش  
يك عضو مطرح جنبش حزب ا... به كشورهاى حامى 
گروه هاى تروريستى توصيه كرد به حمايت هاى خود 
از اين گروه هاى آدمكش و شرط بستن بر روى آنها 
براى رسيدن به اهداف شومشان، پايان دهند.حسين 
الحاج حسن با قدردانى از دستگاه هاى امنيتى لبنان 
به سبب مقابله با تروريسم، اظهار كرد: دستگاه هاى 

امنيتى از قاتالن و تروريست ها انتقام مى گيرند.

دولت دنبال پيروز كردن هيچ جناحى در انتخابات نيست 

انتخابات هفتم اسفند 94  قائم مقام وزير كشور گفت: در 
با احزاب و جريان هاى سياسى به صورت يكسان برخورد 
خواهيم كرد و مجريان انتخابات دين خود را براى دنياى 
خود و ديگران نمى دهند. اميرى افزود: همانگونه كه دكتر 
كردن  پيروز  دنبال  به  دولت  است،  كرده  تصريح  روحانى 
هيچ جناحى در انتخابات نيست. وى گفت: نبايد اجازه اعمال خالف قانون را به 

هيچ كس بدهيم و با قاطعيت و تدبير جلوى تخلفات را خواهيم گرفت.

اتمام حجت على شمخانى با آژانس اتمى
 

ابالغيه تاريخى  امنيت ملى گفت: براساس  دبير شورايعالى 
رهبرى همه مسئوالن جمهورى اسالمى ايران بر اين باورند 
كه همزمان هم نمى شود خدا را داشت و هم خرما را يعنى هم 
برجام و هم عدم بستن پرونده PMD. لذا راه ادامه برجام 
بستن PMD است. على شمخانى در خصوص گزارش اخير 
آمانو و اينكه اگر اختاللى توسط آژانس ايجاد شود، گفت: اصوال نبايد اسمش را 

اختالل بگذاريم. ايران بر مبناى مديركل آژانس نهايت همكارى را داشته است.

دريايى  نيروى  مسئوالن  و  فرماندهان   
روز  ايران  اسالمى  جمهورى  ارتش 
گذشته با حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر 

معظم انقالب اسالمى ديدار كردند.
اشاره  با  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت   
بزرگ  پيشرفت هاى  و  دريا  اهميت  به 
از مزايا و  نيروى دريايى در بهره بردن 
 فرصت هاى دريا، بر تداوم پيشرفت ها 
ارتش  دريايى  نيروى  عمقى  ساخت  و 
«نيروى  كردند:  خاطرنشان  و  تأكيد 
انسانى صالح، چابك و برخوردار از فكر 
و مديريت صحيح» در كنار «ايستادگى، 
به  اميد  و  خدا  به  توكل  راسخ،  عزم 
آينده»، راهگشاترين عناصر در رساندن 
ايران اسالمى به جايگاه بزرگ، تاريخى 

و متناسب با شأن آن هستند.
قوا  كل  معظم  فرمانده  ديدار  اين  در   
پيشرفت هاى سال هاى اخير اين نيرو را 
محسوس و ملموس خواندند و افزودند: 
«اهميت،  اسالمى،  انقالب  از  پيش 
ناديده  دريا»  حساسيت  و  عظمت 
دريايى  نيروى  امروز  اما  مى شد   گرفته 
پيشرفت هاى زيادى كرده است كه البته 

هنوز با نقطه مطلوب فاصله داريم.
 رهبر انقالب، دريا را عرصه «رويارويى 
قدرتمندانه با دشمنان» و در عين حال، 

دوستان»  با  همكارى  و  مؤثر  «فعاليت 
برشمردند و گفتند: دسترسى به آب هاى 
آزاد، اتصال به چهار گوشه جهان از راه 
دريا و امكان دفاع از كشور در بستر دريا 

و  مردم  كه  درياست  بركات  جمله  از 
مسئوالن بايد به آن توجه كنند.

 ايشان رسيدن به جايگاه متناسب با شأن 
تاريخى ملت ايران و جمهورى اسالمى 
در دريا را مسئوليت بزرگ نيروى دريايى 
خواندند و افزودند: ما هنوز در آغاز اين 
راهيم و شما مردان اين راه هستيد كه 
بايد مسير را باز كنيد و اين اميد و آينده 

مطلوب را رقم بزنيد.

درياى  اهميت  به  قوا  كل  فرمانده   
و  كردند  اشاره  َمكران  سواحل  و  عمان 
در  اساسى  نقطه اى  منطقه،  اين  گفتند: 
و  است  دريايى  نيروى  مسئوليت  ايفاى 

در خصوص احياى اين منطقه به دولت 
نيز سفارش هاى الزم را كرده و خواهيم 

كرد. 
ا... خامنه اى الزمه تحقق  حضرت آيت 
مسئوليت نيروى دريايى را ساخت عمقى 
نيروى  ساخت  به خصوص  نيرو  اين 
چابك  و  مدير  صالح،  اليق،  انسانى 
مديريت  كردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
مى كند،  معجزه  خوب  انسانى  نيروى  و 

همچنانكه در چند سال اخير كه كشور 
با مشكالت مالى و بودجه اى مواجه بود 
دارد،  ادامه  مشكالت  اين  نيز  هنوز  و 
تجربه نشان داد كه مى توان از كمبودها 
و موانع حتى با دست خالى اما با داشتن 

مديريت هاى خوب عبور كرد.
 رهبر انقالب، پيروزى انقالب اسالمى 
جلوه اى  را  خمينى(ره)  امام  رهبرى  به 
انسانى برشمردند و  نيروى  از معجزات 
قدرت  به  اتكال  با  بزرگوار  امام  گفتند: 
به  منحصر  نفوذ  و  توانايى  با  و  الهى 
تالطم  به  را  ملت  اقيانوس  خود،  فرد 
سياسى  نظام  يك  توانست  و  درآورد 
از  را  فراوان  امكانات  داراى  و  وابسته 

پاى درآورد. 
 ايشان پيروزى شگفت انگيز ملت ايران 
در دفاع مقدس و ناكام گذاشتن دشمِن 
پشتيبانى هاى  و  امكانات  از  برخوردار 
از  ديگرى  نمونه  را  سياسى  و  نظامى 
انسانى خواندند و گفتند:  نيروى  معجزه 
ملت  هاى  پيشرفت  و  توانايى ها  امروز 
مراتب  به  مسلح  نيروهاى  و  ايران 
افزايش يافته و با ايستادگى، اراده، عزم 
به  توكل  و  آينده  به  خوش بينى  راسخ، 
در  و  درخشان تر  آينده  به  مى توان  خدا 

شأن ملت ايران دست يافت.

اجراى برجام سطح همكارى هاى تهران 
و اروپا را به نقطه مطلوب مى رساند 

حجت االسالم روحانى رئيس جمهور، با اشاره به اثرات 
منفى تحريم هاى ظالمانه روى سطح همكارى هاى 
چنانچه  ايران  كرد:  اظهار  بين المللى،  و  مشترك 
اعضاى گروه 1+5 و آژانس بين المللى انرژى اتمى 
متعهد  برجام  در  توافقات هسته اى  كامل  اجراى  به 
باشند، مصمم به اجراى برجام است و اين موضوع 
نيز مى تواند به سرعت سطح همكارى هاى اقتصادى 

تهران و اتحاديه اروپا را به نقطه مطلوب برساند.

سعيد مرتضوى ممنوع الخروج نيست 

گفت:   كشور  كل  دادستانى  قضايى  معاون 
از سوى مرجع  ممنوع الخروج بودن سعيد مرتضوى 
قضايى رفع شده و وى ممنوع الخروج نبوده است. 
حسين ذبحى، افزود: رفع ممنوع الخروجى وى مربوط 

به روزهاى اخير نيست و قبال اتفاق افتاده بود. 

در حال مشورت با 1+5 درباره متن 
قطعنامه شوراى حكام هستيم 

عراقچى معاون وزير خارجه گفت: بايد در پيش نويس 
قطعنامه از عبارتى كه دقيقا معنى بسته شدن پرونده 
بررسى  پايان  و  نظامى)  احتمالى  (ابعاد  پى.ام.دى 
شود. استفاده  مى دهد  را  حكام  شوراى  در  موضوع 

وى درباره گزارش آمانو گفت: آمانو مجرى تصميمات 
شوراى حكام است و شوراى حكام تصميم مى گيرد. 

زمان آغاز رسمى تبليغات انتخابات 
مجلس و خبرگان 

 مقيمى رئيس ستاد انتخابات كشور، گفت: تبليغات 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى و مجلس خبرگان 

رهبرى از 29 بهمن ماه رسمًا آغاز مى شود.

بابك زنجانى را بايد سلطان جعل ناميد

نجفى معاون دادستان تهران اظهار كرد: مى گويند 
به متهم تفهيم اتهام در مورد جعل اسناد نشده. در 
جلد 106 صفحه 166 يكى از مواردى كه به آقاى 
زنجانى تفهيم شده جعل اسناد هويتى است. ايشان 
يد طواليى در جعل دارد. بابك زنجانى را بايد سلطان 
تومانى  ميليون   2 فيش  زنجانى  بابك  ناميد.  جعل 
جريمه خود را جعل كرده و به دادگاه داده است كه 
قاضى متوجه شد و به خاطر اين مورد به وى 6 ماه 
حبس و 500 هزار تومان جريمه مجددا محكوم شد. 

مقايسه كنندگان كرسنت با تركمانچاى
 به ميلياردها دالر ضرر بى توجهند

زنگنه وزير نفت در مورد ماجراى كرسنت گفت: به 
اين مسئله نمى توان در يك دقيقه پرداخت، كسانى 
كه كرسنت را با تركمانچاى مقايسه مى كنند، توجهى 
به ميلياردها دالر ضررى كه برخى به اسم خدمت به 

مردم زده اند ندارند. 

مى توان از كمبودها و موانع حتى با دست خالى
 اما با داشتن مديريت هاى خوب عبور كرد

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان نيروى دريايى ارتش:

دعوت مجمع عمومى عادى فوق العاده (نوبت دوم)
شركت باربرى سريع السير (سهامى خاص) به شماره ثبت 460 

 از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/9/11
كه راس ساعت 9 صبح در محل شركت واقع در كمربندى فرودگاه پايانه باربرى ، غرفه 4 

تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال- انتخاب بازرس براى مدت يك سال
انتخاب روزنامه براى درج آگهى

خانواده محترم غالمى هيئت مديره شركت
با نهايت اندوه مصيبت درگذشت فرزند برومندتان جوان ناكام

 احمد رضا غالمى
 را تسليت و تعزيت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.

برادران عربى

مراسم تشييع مرحومه مغفوره 

فاطمه دليلى
 امروز دوشنبه 94/9/9 ساعت 3 بعدازظهر

از محل سالن غسالخانه (بهشت متقين) برگزار مى گردد.

خانواده هاى: دليلى ، عميديان ، شريفى مقدم و ساير بستگان

خانواده هاى معزز شيبانى و اكبرپور
با نهايت تاسف مصيبت وارده را تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان محترم صبر جميل از خداوند منان مسئلت داريم.

موسسه هيئت ابوالفضلى بيرجند - دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)

خاندان  محترم 

شيبانى ، سريع السير و اكبرپور
با نهايت تاسف و تالم مصيبت وارده را صميمانه حضورتان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان 

براى آن عزيز سفر كرده غفران الهى و براى شما بازماندگان محترم صبر و اجر آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

همكار گرامى و برادر داغديده 

جناب آقاى حسين مظفرى
فقدان درگذشت پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت 

غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى و طول عمر با عزت 
براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

روابط عمومى و پايگاه بسيج بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

خانواده هاى محترم: شيبانى ، اكبرپور و سريع السير
با نهايت تاسف مصيبت درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان احمد رضا شيبانى 
را تسليت عرض نموده، بقاى عمر با عزت براى شما و رحمت واسعه براى آن مرحوم

 از خداوند متعال خواستاريم.

روابط عمومى موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

واگذارى مغازه عينك فروشى (آفتابى) با كليه 
اجناس و پروانه كسب واقع در ميدان ابوذر

09151630802

مژده      مژده
افتتاح  اولين

 كارگاه آهك و گچ زيركار ممتاز 
جانبازان را به اطالع مى رساند.

آدرس كارگاه: خوسف - جنب پل 
صدمترى  همراه: 09375378132

دفتر مركزى: بيرجند- خيابان ارتش 
كوچه بهاران – پالك 11
تلفن: 05632235265

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

آدرس: نبش سجاد 13
با ضمانت و 

تعميرات تخصصى

بخـارى ژاپنى

به آگاهى مردم شريف ايران اسالمى مى رساند: انتخابات سراسرى 
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى و دهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى به طور همزمان جمعه 94/12/7

 برگزار خواهد شد.
داوطلبان نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى شخصا يا به وسيله 
نماينده خود كه كتبا معرفى شده باشد، مى توانند از پنجشنبه 
94/9/26 تا پايان وقت ادارى چهارشنبه 94/10/2 جمعا به مدت 
هفت روز در ساعات ادارى به فرماندارى مركز حوزه انتخابيه يا 
وزارت كشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عكس دار، چهار 
نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4*6  
ضمن تكميل پرسشنامه اعالم داوطلبى نسبت به ثبت نام خود 

اقدام نمايند.

اطالعيه شماره 4

ستاد انتخابات كشور

                     درگذشت نابهنگام خادم اهل بيت (عليهم السالم) سرهنگ پاسدار 

           حاج علي محمدي
 رئيس فقيد ستاد بازسازي عتبات عاليات خراسان جنوبي

 را تسليت گفته ، از خداي بزرگ براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر 
و اجر خواستار است.   

محمدرضا مجيدي - رئيس كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي

ك
السالم علي

 يا اباعبدا... (ع)                    


