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يادداشت

رفتارهاى اجتماعى مديران 
زير ذره بين نگاه مردم!
* هرم پور

 هيچوقت آرزو نكنيد مدير باشيد! چه پايين دستى، 
باشيد  داشته  دوست  باالدستى.  چه  و  ميانى  چه 
آرزوى مديرشدن از آن آرزوهايى باشد كه هيچوقت 
به آن نمى رسيد. مدير كه هستيد؛ هميشه، همه جا 
و در هر موقعيتى، زير ذره بين نگاههاى مردمى واقع 
مى شويد كه براى خدمت به آنها تعهد كرده ايد و 
اگر مدير مدبرى نباشيد، بعد از مدتى بايد چشم به 
آسمان تنهايى تان خيره كنيد و ستاره شب هاى تير 

بختى تان را يكى يكى بشماريد.
 بر خالف خيلى ها كه معتقدند اساس كار مديرسنجى، 
عملكرد و تراز اجرايى اوست، من به شدت معتقدم 
اند و شاخصش؛  ترازوى وزن كشى مديران، مردم 
ديدگاهشان درباره عملكردها و اگر به دارم هم بزنيد، 
نه معيارهاى علمى براى سنجش عملكردها را قبول 
دارم، نه فرم هاى نظر سنجى مجهول و مجعول را 
و نه رد شدنشان از فيلترهاى درون و برون سازمانى 
كرد،  سنگين  و  توان سبك  مى  را  ترازو  را. سنگ 
عملكردها را مى توان رنگ كرد و بو داد، اما شاخص 
مردم را نه مى توان جابجا كرد و نه هم از آن گذشت. 
اگر امام على (ع) فرمودند: «َو اِنَّ ِمن اَسَخِف حاالِت 
الَفخِر  ُحبُّ  بِِهم  ُيَظنَّ  أن  الّناِس  صالِح  ِعنَد  الُوالِه 

 

(از پست ترين حاالت زمامدار در نزد صالحان اين 
است كه گمان برند آنها دوستدار ستايش اند) براى 
نشان دادن ميزانى بود كه مردم صالح اهل جامعه 
براى چشيدن ترش و شيرين مديريت ها از آن بهره 
گيرند و براى بازگو كردن حقى بود كه در اين راستا 
بر مديران حكومتى داشتند. اكنون هم معيار، رضايت 
اطمينان  و  خرسندى  و  مردم  اعتماد  رجوع،  ارباب 

زيردست هاست و جز آن نيست. 
( ادامه در صفحه2 )

هواى  و  حال  همين  در  پيش  سال  تقريبا   - ماليى 
بخش  مسرت  و  خوش  خبر  كه  بود  بودجه  تهيه 
تصويب رديف بودجه براى راه آهن استان موجى از 
خوشحالى را در بين مردم به راه انداخت . چند وقتى 
نگذشته بود كه مسئوالن و نمايندگان از بودجه 10 
 ميلياردى براى اين پروژه ملى خبر دادند كه اين خود با 
واكنش هاى متفاوتى همراه بود. پر رنگ ترين اظهارنظر 
گشت  مى  بر  مجلس  در  قاين  پيشين  نماينده   به 
آهنى كه  راه  براى  ميلياردى  بودجه 10  كه تصويب 
تمسخر  نوعى  را  دارد  هزينه  ميليارد  هزار  ده  چند 
مردم استان دانسته و نسبت به اين موضوع به شدت 
واكنش نشان داده بود كه نماينده بيرجند نيز در يكى از 
 سخنرانى هاى خود با پرداختن به اين موضوع گفت : 
بودجه  چقدر  اينكه  از  فارغ  و  رديف  گرفتن  صرف 

گرفته ايم كار بزرگى شده است. 
كشور  سراسر  در  ملى  هاى  پروژه  ساير  كه  چند  هر 
نكته  اما  اند  نگرفته  چكانى  قطره  اعتبارات  اينگونه 

قابل تامل ديگر در اين فرآيند تخصيص فقط و فقط 
در  كه  بود  مصوب  ميليارد   10 از  تومانى  ميليارد   1
. در همين  تذكر است  و  توجه  قابل  بسيار  نوع خود 
اين پروژه ملى  براى روشن شدن وضعيت  خصوص 
و اطالع رسانى به مردم استان براى آنكه بدانند چه 

زمانى اين آرزوى ديرينه محقق خواهد شود با يكى 
و  راه  كل  مدير  كرديم.  گفتگو  استانى  مسئوالن  از 
نياز به  شهرسازى در اين باره گفت: راه آهن استان 
بودن  به علت محدود  كه  دارد  تومان  ميليارد  2هزار 

اعتبارات نتوانسته ايم ... ( ادامه در صفحه 7 )

براى اتمام پروژه راه آهن خراسان جنوبى چند ميليارد تومان نياز است ؟

نياز : 2000 ميليارد ؛ تصويب : 10 ميليارد ؛ پرداخت : 1 ميليارد

عمرمان به راه آهن 
كفاف مى دهد ؟

پرفسور معتمدنژاد
 انقالبى در عرصه رسانه ها و مطبوعات /  صفحه 3

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محبوب و معزز بيرجند

فرخنده باد بر مردم سختكوش اين ديار انتخاب آن جناب، تصدى امور به دست بزرگ مردانى از جنس 
مردم، راست كردار و ژرف انديش، نويدبخش روزهاى روشن است، عرض تهنيت ما را پذيرا باشيد.

   گروه شركت هاى ساختمانى و معمارى ارسن- شيرمهنجى

       و كانون، كلبه مهربانيست آن هم در زير نگاه خورشيد كسى كه دل به آبى كتاب بسپارد

معلم ساليان كانون جناب آقاى صمدى 
ثانيه ثانيه همراهى تان براى انتشار عطر كودكى در استان عزيزمان را قدر مى شناسيم

 و سالمتى و بهروزى تان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

سركار خانم حميدى
 مدير كل محترم كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان خراسان جنوبى
 اينك كه آغازگر قصه مهربانى كانون شده ايد، دل به آواى گرم تان مى سپاريم و در آستانه قدم نهادن 

در اين بوستان محبت توفيق و سعادت را برايتان آرزومنديم.

مراكز ثابت شماره يك و سه و كتابخانه هاى سيار شهرى و روستايى بيرجند

جناب آقاى دكتر محمود مرادى
استاد محترم گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور

ارتقاى علمى جناب عالى را به مرتبه دانشيارى تبريك عرض نموده
 تداوم موفقيت هاى علمى تان را آرزومنديم.

دكتر شرفى نژاد ، دكتر مرادى

به مناسبت سومين روز درگذشت پدر مهربان مان 

مرحوم سيد حميد فاطمى
 جلسه ترحيمى امروز شنبه 94/9/14 از ساعت 14:30 الى 15:30 

در محل حسينيه موسى بن جعفر (ع) سيدانى ها «واقع در مطهرى 6»
 برگزار مى گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده فاطمى

همسر و پدر مهربان: شادروان

محمد (منوچهر) عرب زاده
هيچ بارانى ردپاى خوبى هاى تو را در اين سه سال

 از كوچه خاطرات مان نخواهد شست
اى كاش رفتنت را بازگشتى و فراقت را صبرى بود.

روحش شاد و نامش هميشه ماندگار

طى برگزارى انتخابات هيئت مديره سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان در سراسر كشور 
اعضاى هيئت مديره دوره پنجم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

 به شرح ذيل اعالم مى گردد:

سمترشتهنام و نام خانوادگىرديف
رئيس سازمانعمرانغالمرضا توكلى1
نايب رئيس اولمعمارىفريد فروزانفر2
نايب رئيس دوممعمارىعباس عامرى3
دبيرنقشه بردارىمحمد اكبرى4
خزانه دارعمرانمحمدرضا امينى5
عضو هيئت مديرهعمرانسيد رضا سرافرازى6
عضو هيئت مديرهبرقمحمدرضا فاطمى7
عضو هيئت مديرهعمران سيده بنفشه ميركاظمى8
عضو هيئت مديرهمكانيكمحسن نصرآبادى9

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

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

فرماندار شهرستان بيرجند
  تبريك عرض مى نماييم، براى شما مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از شور
 و نشاط و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى اين استان تمنا داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده فروش امالك شهردارى سربيشه
شرح در صفحه 2

جناب آقاى مهندس توكلى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

رياست سازمان نظام مهندسى ساختمان بيرجند
كه نشان از درايت و توانمندى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

اميد است در پناه حق موفق و سربلند باشيد.

اعضاى دفتر طراحى ايرسا (شماره 17)

فروش ويژه انواع

گازى و نفتى

آدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى
با ضمانت 
و تعميرات 
تخصصى 



2 رفتارهاى اجتماعى مديران
 زير ذره بين نگاه مردم!

 (ادامه از صفحه 1) وقتى در اطراف مديران چشم هايى 
 هستند كه سياست بازى هاى پشت صحنه را مى بينند، 
سوء  بوى  و  شناسند،  مى  را  نمايشى   لبخندهاى 
 استفاده هاى مالى را استشمام مى كنند، و صداى 
سوء استفاده از موقعيت و سوء مديريت هاى بيچاره 
كننده را مى شنوند؛ چه احتياجى به معيارى ديگر 
براى وزن كشى يك مدير؟. من هم اگر همسايه مدير 
 بزرگوارى در همين استان بودم شايد نمى توانستم 
از خودروى  استفاده دائمش  به روى  را  چشم هايم 
ادارى ببندم يا دهگردشى هاى خانوادگى اش را در 
يا اجير شدن راننده وخدم و  نبينم  روزهاى تعطيل 
حشم ادارى براى رتق و فتق امورات خانواده اش را 
ناديده بگيرم. خيانت نيست تبديل شدن بيت المال 
به مال البيتمان كه ذره ذره برايش جا تراشيده ايم 
و بهانه جور كرده ايم؟ و خيانت نيست چشم بستن 
بر اين ها؟ هزار افسوس كه صداى آن پيرمرد ييالق 
نشين هم به جايى نمى رسيد كه بگويد هر هفته به 
عذاب حضور بزرگوارانى در باغ ويالهاى اطراف شهر 
گرفتار است كه شرمش مى آيد از گفتن نام و پستشان 
و على القاعده از بيان رفتارها و اعمالشان و صد البته 
يا  از عنوان كردن برخى خصوصيات همراهانشان! 
آن كارمند بينوا كه جايى را نمى شناخت كه برود 
 و داد لج افتادن مدير عزيزش را به بهانه اى براى 
آن  بر  ديگرى  نورچشمى  نشاندن  و  اش  جابجايى 
مسند را فرياد كند. يا آن دوست بزرگوار خودم كه 
جز من گوش مفت ديگرى پيدا نكرده بود براى درد 
دل كردن از مديرى كه بدهكارى شخصى اش را به 
عنوان اداره بر سرش تلنبار كرده بود و حاال  دستش 

به هيچ  كجا و ناكجا بند نبود!.
اجتماعى مديران در جامعه اسالمى در  رفتارهاى   
 هزارتوى پستوها هم كه باشد، به شدت زير ذره بين  
ها،  استفاده  سوء  ها،  بداخالقى  است.  مردم  نگاه 
حاشيه هايى كه چه در محيط كار و چه در بيرون از  
محيط كار از مصاديق مواضع اتهام هستند، رعايت 
نكردن برخى حريم ها و خط قرمزها، رنگ باختن 
از اعمال  و رنگ عوض كردن ها، و گاهى غفلت 
و اطراف، نه خوشايند هستند و نه شايسته. قاطبه 
مديران ما، مديرانى دلسوز و متعهد و مورد اعتماد 
و خدومند، ولى نگذاريم به شرمندگى نواخته شدن 
كوس رسوايى بعضى رفتارهايمان در پيشگاه مردم تا 
ابد شرمنده بمانيم. چه بومى باشيم و چه غير بومى، 
چه تراز باال باشيم و چه پايين، چه دورانمان ديرپا 
باشد و چه چند صباحى بيشتر بر اين ميز و صندلى 

تكيه نكرده باشيم. گفتيم كه بيشتر مراقب باشيم.
چه خواهى گفت اگر روزى درآرى سر ز افكارم

كه رفتارم شده مشتق ز افكارى كه من دارم
برايم آبرو نگذاشتى، بى آبرو! شرمى

كنون نقل محافل هاست آمارى كه من دارم. 

يادداشت

شنبه* 14 آذر 1394*شماره 3385 

جهان نيوز: بانك مركزي با صدور بخشنامه اي به بانك ها و موسسات اعتباري با استناد به مصوبه شوراي
 پول و اعتبار در 27 تير ماه 1384 از بانك ها خواست شناسايي درآمد از محل برخي مطالبات 
(اعم از سود، وجه التزام تأخير تأديه دين و كارمزد) را متوقف كنند . 

توقف شناسايي درآمد بانك هاو موسسات

پاسخ ايران به اظهارات اخير اردوغان  

انصاري  سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در واكنش 
به اظهارات اخير رئيس جمهور تركيه، ضمن دعوت از 
كشورهاي همسايه به رعايت نزاكت و احترام متقابل 
در روابط و پرهيز از ماجراجويي و مسئوليت پذيري 
در اتخاذ مواضع سياسي، اعالم كرد: ادامه پيگيري 
سياست ها و اتخاذ مواضعي كه خواسته يا ناخواسته 
منجر به حمايت از تروريسم در سوريه و عراق شده 
افزايش  و  منطقه  در  بحران  تشديد  به  تنها  است 
مشكالت كشورهايي منجر مي شود كه به اجراي 

چنين سياست هايي ادامه مي دهند . 

عربستان عامل بي ثباتي جهان عرب  

 سرويس اطالعاتي آلمان، سياست خارجي عربستان 
ارزيابي  عرب  جهان  در  بي ثباتي  براي  عاملي  را 
گفته   به  است.  داده  هشدار  آن  به  نسبت  و  كرده 
اين نهاد، عربستان از يك سياست «مداخله جويانه  

پرتكاپو» پيروي مي كند  . 

هيجان زدگي از گزارش آژانس    
بعيدي نژاد، مدير كل اداره امور خلع سالح و مديركل 
سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه كشورمان با 
اشاره به گزارش نهايي آمانو درباره برنامه هسته اي 
و  آژانس صراحتاً  بندي خود،  ايران گفت: در جمع 
بطور مطلق در انتهاي گزارش چنين مي گويد  : آژانس 
هيچ نشانه اي از انحراف مواد هسته اي در ارتباط با 

پي ام دي در برنامه هسته اي ايران نيافته است. 

توجيه اوباما براي لشكركشي به عراق    
اوباما رئيس جمهور آمريكا در اظهاراتي براي توجيه 
تصميم واشنگتن براى اعزام نيروهاي ويژه به عراق 
مدعي شد كه اعزام اين نيروها در راستاي وارد كردن 

فشار هدفمند به داعش انجام مي شود .

جان كري: ارتش هاي عربي و سوريه 
وارد جنگ داعش شوند  

جان كري وزير امور خارجه آمريكا از نيروهاي زميني 
براي  تا  خواست  سوريه  ارتش  و  عربي  كشورهاي 
تحقق بخشيدن به شكست كامل داعش دست به 

اقدامي مشترك عليه اين گروه تروريستي بزنند. 

 تحريم هاي ايران ژانويه برداشته مي شود

تحريم هاي  كرد:   تاكيد  آمريكا  انرژي  وزير  مونيز 
ايران در ماه ژانويه زماني كه آژانس تاييد كند تهران 

به تعهداتش عمل كرده است، برداشته خواهد شد .

تسهيالت دهي بانك ها باال رفت

مانده تسهيالت پرداختي شبكه بانكي در نيمه اول امسال با رشد حدود 
از 653 هزار ميليارد تومان  به بيش  پنج درصدي 
منتشره  ترازنامه  آخرين  ايسنا،  گزارش  به  رسيد .  
بانك مركزي از فعاليت مالي بانك ها و موسسات 
اعتباري نشان مي دهد كه مانده تسهيالت پرداختي 
در اين بخش از 624 هزار ميليارد در پايان اسفند 
ابتداي مهرماه  تا  تومان  به حدود 653,7 هزار ميليارد  ماه سال گذشته 
امسال رسيده كه رشد 4,8 درصدي دارد .  تسهيالت بانكي كه در قالب 
حدود 11 عقد اسالمي پرداخت شده در حال حاضر روندي طي كرده كه 
تمليك  به شرط  اجاره  و  اقساطي  در چهار عقد مضاربه، سلف، فروش 

كاهش داشته است. 

 ايران جزو 10 كشور گران در قيمت تمام شده 
محصوالت توليدي است  

عضو شوراي مركزي خانه كشاورز تصريح كرد: ايران 
جزو 10 كشور گران در قيمت تمام شده محصوالت 
توليدي است و كشاورزان هزينه هاي زيادي صرف 
كاشت، داشت و برداشت محصوالت خود مي كنند 
ارزان  را  مقابل مجبور مي شوند محصول شان  در  و 
بفروشند كه اين امر يكي از معضالت بخش   كشاورزي است .  دولت بايد 
بازنگري اساسي روي اين مسئله داشته باشد.  علي كردي در گفتگو با ايسنا، 
اظهار كرد: دولت بايد بر كاشت، داشت و برداشت نظارت داشته باشد و تا 
حد ممكن از حضور دالالني كه از خريد محصوالت كشاورزي سوء استفاده 

مي كنند، جلوگيري كند .

ارائه بودجه 95 به تعويق افتاد  

آخرين اخبار از مراحل تدوين و نهايي شدن اليحه بودجه سال آينده حاكي 
از به تعويق افتادن زمان ارائه آن به مجلس است.  
 به گزارش ايسنا، گرچه انتظار مي رفت طبق وعده 
قبلي و به روال دو سال گذشته، اليحه بودجه سال 
آينده نيز در زمان مقرر يعني يكشنبه همزمان با 
آنچه  بنابر  ولي  شود  ارائه  مجلس  به   15   آذرماه 
برخي مقامات مسئول اعالم كرده اند «بنابر داليلي ارائه بودجه به مجلس 
به اوايل دي ماه موكول شده است .» بر اين اساس در صورت نهايي شدن 
كليات بودجه در هيئت دولت، اليحه به سازمان مديريت و برنامه ريزي 
برمي گردد و اعداد و ارقام آن با توجه به سقف هاي تعيين شده و متغيرهاي 

كالن آن نهايي خواهد شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با بيان اينكه 
از  بر خروج  اظهارات رئيس جمهور مبني  اقتصادداني  هيچ 
ركود را باور نكرد، گفت: بسته خروج از ركود بوي سياست  
مي دهد و تورم 60 درصدي براي آن در جامعه پيش بيني 
مي شود .  ابوالقاسم حكيمي پور در گفتگو با فارس، به ارزيابي 
بسته خروج از ركود دولت و وضعيت تسهيالت خودرو و خريد 
كاال پرداخت و اظهار كرد: از اول معلوم بود مسئوالن به دنبال 
حل مسئله به طريقي بودند تا بخشي از مشكالت اقتصادي را 
تا پايان رفع تحريم كاهش دهند   . وي ادامه داد: بحث خروج از 
ركود كه سال گذشته از سوي رئيس جمهور مطرح شد، مورد 
قبول هيچ اقتصادداني نبود .  حكيمي پور با اشاره به دو بخش 
بسته خروج از ركود بيان كرد: با اين تسهيالت خودروهايي 
كه با كمپين عدم خريد به دليل كيفيت پايين انبار شده بود به 

فروش رفت و بهتر بود وزارت صنعت به جاي اين كار كيفيت 
محصوالت خودروسازان را باال مي برد تا تقاضاي دائمي وجود 
داشته باشد .  وي تأكيد كرد: اگر وضعيت اقتصادي اينگونه 

پيش برود، تورم لجام گسيخته خواهيم داشت . 
حكيمي پور با بيان اينكه اتكاى بسته خروج از ركود به پول 
پرقدرت از طرف بانك مركزي است، يادآور شد: همين كار در 
مورد مسكن مهر زمان دولت قبل انجام شد كه عامل تورم 
40 درصدي بود. اشكال اين طرح اتكا به پول به قدرت بانك 
مركزي بوده و احساس مي كنم دولت فعلي همان اشتباه را 
تكرار مي كند .  وي ادامه داد: در طرح خريد خودرو بررسي ها 
اضافه  نقدينگي  به  تومان  ميليارد  هزار   15 مي دهد  نشان 
مي كند . حكيمي پور در مورد كارت خريد اعتباري كاال گفت: 
اگر براي يك ميليون نفر با ميانگين 5 ميليون تومان براي هر 

فرد در نظر گرفته شود. متوسط 5 هزار ميليارد تومان به پايه 
پولي اضافه مي شود و در ضريب فزاينده 6,34 درصد ضرب 

شود رقم 32 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود . 
اين اقتصاددان افزود: در گام بعدي، اگر به 3 ميليون كارمند 
تسهيالت كاال پرداخت شود، 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز 
است كه بانك مركزي از پول پرقدرت مي دهد و در طول يك 
سال با ضريب فزاينده رقمي بالغ بر 96 هزار ميليارد تومان 
به نقدينگي مي افزايد، البته اين نقدينگي غير از نقدينگي از 
محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي بوده كه رقم آن 
تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار ميليارد تومان گزارش 
شد. وي با بيان اينكه ابعاد اجراي طرح خريد كاالي بادوام 
نامشخص است، تأكيد كرد: اگر اين طرح به ساير كارمندان 
تسري يابد، تورم 60 درصدي در جامعه را پيش بيني مي كنم.

 پيش بيني تورم 60 درصدي كارت اعتباري خريد كاال

رئيس انجمن انبوه سازان كشور درباره تاثير 
طرح مسكن اقساطي روي صنعت ساختمان 
با  بيگدلي در گفتگو  داد .  و مسكن توضيح 
اقساطي  مسكن  طرح  درباره  خبرآنالين 
مسكن  بانك  با  انبوه ساز  بدنه  كرد:  اظهار 
وى  است.  كرده  صحبت  خصوص  اين  در 
ساختمان  و  مسكن  صنعت  كرد :  عنوان 

تعطيل  كشور  اشتغال  يعني  نيفتد،  راه  اگر 
است  . وي با بيان اين كه در حال حاضر در 
 عميق ترين ركود اقتصادي قرار داريم، گفت  : 
به  اقساطي  مسكن  طرح  با  انبوه سازان 
راه  اين هستند كه صنعت ساختمان  دنبال 
با اشاره به  انبوه سازان  بيفتد  . رئيس انجمن 
فرصت هايي كه طرح مسكن اقساطي ايجاد 

مسكن  بازار  كه  هر طرحي  افزود:  مي كند، 
را تحريك كند، 1200 گروه شغلي به تكاپو 
در مي آيند  . بيگدلي تصريح كرد: مردم چطور 
در عرض چند روز 130 هزار خودرو ثبت نام 
در بخش مسكن  به همين صورت  كردند، 
نياز وجود دارد  . وي عنوان كرد:  آمار اجاره 
و رهن روزبه روز باال مي رود؛ اين مسئله به 

اين معناست كه مردم مسكن مي خواهند .وى 
قدرت  مردم  حاضر  حال  در  اين كه  بيان  با 
خريد مسكن ندارند، متذكر شد: ما بايد قدرت 
خريد مردم را تحريك كنيم و اجازه دهيم با 
تسهيالت خوب بانكي مسكن را بخرند؛ اما 
متاسفانه اين فضا را بانك ها به وجود نياوردند 

و اميدواريم اتفاق جديدي بيفتد.   

 فرصت هايي كه مسكن قسطي ايجاد مي كند
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در جايى خواندنم استاندار ضمن تشكر از وزير كشور 
كه به دليل ارتباطات نماينده فقط به طبس سفر كرده 
بود، گفتند ارتباطات نماينده طبس ، بشرويه ، فردوس 
تأييد  با  آورد.  مى  نفع  استان  تمام  براى  سرايان  و 
اين كارى است كه همه  اين حرف عرض مى كنم 
نمايندگان استان در مجلس  اگر حاضر شوند از خود مايه 
 بگذارند مى توانند انجام دهند. منتهى اگه نماينده اى

تصور  احتماًال  و  دهد  نمى  زيادى  زحمت  خود  به 

 

بدهكار  يا  بدهند  رأى  او  به  موظفند  مردم  كند  مى 
اويند اين تصور، تصورى غلط و ناصحيح است. شايد 
آقاى استاندار بيشتر داشتند به بقيه نمايندگان 

استان طعنه مى زدند.   
936 ... 712

سالم آواى عزيز. اگر شهردار بيرجند گروهى متشكل 
از مهندسينى خبره را به سطح شهر بفرستد كه معايب 
شهر را به كميسيون رفع معايب منتقل كنند بعد عاجًال 
تصويب و رفع شود موجب رفع گرفتارى مردم و زيبايى 
به طرف  غفارى  راه  چهار  مثًال  شد  خواهد  شهر 
معلم و دشت على آباد با توجه به وجود زمين 
در اطراف آن استحقاق باز شدن چهار راه به 
بار ترافيك  تأثير زياد در  سمت راست داشته كه 

دارد و از اين موارد فراوان...
915...011
رياست محترم ستاد انتخابات استان سؤالى داشتم. اخيراً 
برخى از نمايندگان كه براى مجلس مى خواهند كانديد 
 شوند به طور عجيبى يك دفعه شروع به وعده دادن هاى
اند. كرده  روستاها  و  ها  محله  شهرها،  در   مكرر 

كارى ندارم كه 3 ماه مانده به انتخابات تخلف است يا نه 
يا شرعاً و عرفاً درست است يا خير اما فقط مى خواستم

 

بدانم اين وعده ها عملى خواهد شد يا نه؟ منظورم 
اين است كه روى وعده ها حساب كنيم؟

936 ... 504
ورودى  راه و شهرسازى.  و  برق  اداره  سالم خدمت 
دستگرد از جاده اصلى فاقد روشنايى و بسيار 
خطرناك است. لطفاً مسئوالن مربوطه پيگير باشند.
915...594

سالم آوا. در جواب دوستى كه پنجشنبه از صيانت و 
حقوق شهروندى گله كرده بود بايد بگوييم، مسئول 

جوابگو ديدى سالم ما رو بهش برسون.
937...828

 سالم. بيش از 2 ساله در خيابان بهمن زندگى 
انجام  با پيگيرى هاى  مى كنيم ولى همچنان 

شده خط تلفن نداريم. 
915...029

و  ملى  بودجه  براى جذب  ها  پيگيرى  با سالم. 
بيمارستان  تكميل  و  ساخت  براى  استانى 
به  توجه  با  مسئوالن  انجاميد؟  كجا  به  خوسف 

محروميت زياد عنايتى ويژه داشته باشند.
915...008

يكى از بستگان آقاى ... جهت تحصيل انتقالى به ... 
گرفته و ضمن استفاده رايگان از مهمانسراى اين 

اداره بدون مرخصى در كالس ها شركت مى كند !
915 ...  689

سفر تيم رسانه اى شبكه برون مرزى پرس تى وى به قاين  

شنبه * 14 آذر 1394 * شماره 3385
3 گروه خبر- در ادامه حضور اصحاب رسانه از شبكه هاى صدا و سيما، اين بار شهرستان قاين ميزبان تيم رسانه اى شبكه برون مرزى پرس تى وى 

بود. رئيس اداره ميراث فرهنگى قاين گفت: حضور اين تيم در استان با رايزنى هاى استاندارى و نمايندگى وزارت امور خارجه استان محقق شد. 
عباسى يادآور شد: اين تيم در بازديد از قابليت ها و توانمندى هاى شهرستان قاين، گزارش تصويرى و مصاحبه از شركت تروند زعفران، آرامگاه 

حكيم بوذرجمهر قاينى آماده كرد كه اين مستند به چهار زبان فارسى، انگليسى، فرانسه و اسپانيولى در شبكه مذكور پخش خواهد شد.

كاظم معتمدنژاد
 انقالبى در عرصه رسانه ها و مطبوعات

 به بهانه 14 آذر،  دومين سالگرد درگذشت پدر علم ارتباطات؛

قدمت  دليل  به  جنوبى  خراسان  استان  كارى-  نسرين 
و  نامداران  تربيت  و  پرورش  مهد  طوالنى  فرهنگى 
بزرگانى در عرصه هاى مختلف و به ويژه در عرصه علم 
است كه از جمله آنها مى توان به مرحوم پروفسور كاظم 

معتمدنژاد اشاره كرد. 
به دليل نقشى كه در تدريس  شخصيت برجسته اى كه 
آكادميك علوم ارتباطات و روزنامه  نگارى در ايران داشت 

به «پدر علم ارتباطات ايران» شهرت يافته است.
 امروز 14 آذر سالروز فوت اين استاد ارجمند است. 

كاظم معتمدنژاد در سال 1313 در خانواده اى فرهنگى- 
پدرش  آمد.  دنيا  به  بيرجند  «مود»  روستاى  در  روحانى 
فرهنگى و مدير دبيرستان بود و ساير اعضاى خانواده او نيز 

در مشاغل فرهنگى مشغول بوده اند. 
تولد  را در محل  از دبيرستان  ابتدايى و قسمتى  وى دوره 
خود گذراند، اما ديپلم متوسطه را از دبيرستان مروى تهران 

گرفت. پس از آن به دانشگاه راه يافت. 
يك سال را در دانشكده ادبيات زبان فرانسه خواند و سپس 

به رشته حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران رفت.

معتمد نژاد از دانشگاه سوربن پاريس 
دكتراى حقوق و علوم سياسى

و روزنامه نگارى گرفت

با مدير وقت مؤسسه  اتمام دوره دكتراى حقوق،  از  قبل 
كيهان، دكتر مصباح زاده كه استاد او نيز بود، رابطه كارى 
برقرار كرد و به روزنامه كيهان رفت و ديرى نپاييد كه از 
مترجمى زبان فرانسه در اين نشريه، به مسئوليت سرپرستى 
گروه خارجى و مقاالت در سال هاى 36 تا 40 ارتقاء يافت. 
شوق و عالقه او به روزنامه نگارى و نياز كيهان به روزنامه 
نگاران تحصيكرده، سرانجام در بورسيه اى خالصه شد كه 

كيهان از دولت فرانسه براى او گرفت. 
پس از آن، معتمدنژاد به دانشگاه سوربن پاريس رفت و در 
آنجا دكتراى حقوق و علوم سياسى و نيز دكتراى روزنامه 

نگارى گرفت. 
معتمدنژاد در فرانسه همزمان با تحصيل در سوربن، در دو 

مدرسه روزنامه نگارى نيز دانش آموخت و صالحيت ديپلم 
تدريس روزنامه نگارى گرفت. 

سال 1343 دكتر معتمدنژاد با كوله بارى از دانش روزنامه 
نگارى، ارتباطات، حقوق و علوم سياسى، با انديشه تأسيس 

نخستين دانشكده روزنامه نگارى به ميهن بازگشت.
است  اى  مرتبه  ارتباطات،  در  او  استادى   24  درجه 
از انگشتان يك دست  ايران تعداد دارندگان آن  كه در 

هم تجاوز نمى كند. 
 2 پاريس  و   1 پاريس  هاى  دانشگاه  مهمان  استاد  وى 
از  فرانسه   2 و   1 برن  هاى  دانشگاه  استاد  همچنين  و 

سال1361 تا سال 1367 شمسى بوده است. 
 دكتر معتمدنژاد مدير پژوهش و استاد راهنماى پايان نامه هاى

دوره دكترى علوم ارتباطات در دانشگاه پاريس 7 (دانشگاه 
دنيس ديدرو-ژوليون) از سال 1983 نيز بود.

وى عالوه بر ارايه مقاالت متعدد علمى- پژوهشى پرشمار در 
نشريات داخلى و خارجى، 29 عنوان كتاب نگاشته است كه از 

آن ميان، تنها شش عنوان آن چاپ و منتشر شده است.

از زندگى خود راضى هستم

در  انقالب  از  بعد  كه  بود  استادى  تنها  معتمدنژاد،  دكتر   
دانشكده علوم ارتباطات باقى ماند و بقيه استادان به خارج 
از كشور مهاجرت كردند. وطن دوستى استاد و دلسوزى 
جامعه  آموزشى  توان  بردن  باال  به  حد  از  بيش  عالقه  و 

اسالمى، مانع از ماندن او در فرنگ شد.
دو  است.  داشته  موفقى  و  ُپربار  زندگى  معتمدنژاد  استاد 
داراى  ديگرى  و  دكتراى حقوق  داراى  يكى  استاد  فرزند 
دكتراى اقتصاد از دانشگاه پاريس يك (دانشگاه پانتئون- 
استاد  عنوان  به  نيز  ايشان  فرزند سوم  و  سوربن) هستند 

علوم اقتصادى با اين دانشگاه همكارى مى كند.
خود  مشترك  زندگى  در  همسرش  نقش  مورد  در   استاد 
گفتنى است: من و همسرم در دوران تحصيالت دانشگاه 
ها،  همكارى  كرديم.  ازدواج  و  شديم  آشنا  هم  با  تهران 
پيشرفت هاى  در  فداكارى هاى همسرم،  و  ها  دلسوزى 
علمى و ادامه خدمات دانشگاهى و توسعه مطالعاتم بسيار 

 مؤثر بوده است و اگر اين دلسوزى ها و همكارى ها نمى بود
 به احتمال زياد نمى توانستم با فراغ بال در زمينه هاى 
داراى  استاد  همسر  كنم.  خدمت  پژوهشى  و  آموزشى 

مدرك فوق ليسانس حقوق و وكيل دادگسترى است. 

جهانى  روز  در  معتمدنژاد  دكتر  سخنان 
آزادى مطبوعات

دكتر كاظم معتمدنژادـ   پدر علم ارتباطات ايران - در نشست 
تخصصى اخالق رسانه يى كه به مناسبت روز جهانى آزادى 
مطبوعات در دفتر يونسكو در ايران برگزار شد،  درباره  تاريخ 
مطبوعات  آزادى  كرد:  اظهار  ايران  در  مطبوعات  آزادى 
انتشار جزوه  معروف ميلتون  با  سابقه اى 300 ساله دارد و 

درباره مطبوعات شروع شده است. 
فرانسه  انقالب  با  استبدادى  مطبوعات  دوره   وى  گفته  به 
فكرى انقالبى  مطبوعات  مدتى  از  پس  و  رفت  ميان   از 

و عقيدتى به مطبوعات تجارى تبديل شدند؛ بعد از جنگ 
جهانى دوم در اساسنامه يونسكو به آزادى بيان اشاره شد و از 
آن تاريخ به بعد سازمان ملل نيز از اين آزادى حمايت كرد. 
در  مطبوعات  آزادى  جهانى  روز  مراسم  در  معتمدنژاد 
ايران  در  بود  گفته  عالمه  طباطبايى  دانشگاه  كتابخانه 
براساس  مطبوعات  آزادى  مشروطيت،  انقالب  زمان  در 
آنچه در غرب معمول بود، پذيرفته شد و انتشار مطبوعات 
نيز به كسب اجازه از دولت نياز نداشت اما پس از مدتى 
احيا شد و در سال 1321 شمسى در زمان  محدوديت ها 
وضعيت  تجديدنظر  در  مطبوعات  قانون  قوام السلطنه 

بدترى پيدا كرد.

معتمدنژاد ادبيات جامعه اطالعاتى 
را وارد ايران كرد

كرد:  بيان  معتمدنژاد  دكتر  درباره  زارعيان  داوود  دكتر 
كرد،   ايران  وارد  را  اطالعاتى  جامعه  ادبيات  كه  كسى 
دكتر معتمدنژاد بود و مبناى مطالعاتى كارهاى بعدى نيز 

كتاب هاى استاد معتمدنژاد است.

از معدود كسانى  اينكه من  بيان  با  ارتباطات،  استاد  اين 
و  ارشد  كارشناسى،كارشناسى  مقطع  سه  كه  هستم 
اظهار  گذارندم،  معتمدنژاد  دكتر  استادى  به  را  دكترى 
دكتر  با  من  نزديك  ارتباط  از  سال   30 به  نزديك  كرد: 
ما  ميان  كه  صميميتى  وجود  با  اما  مى گذرد  معتمدنژاد 
كسى  با  علمى  حوزه  در  هيچگاه  ايشان  داشت  وجود 
شاگردش  هم  خودش  فرزند  اگر  حتى  و  نداشت  تعارف 
رعايت  او  با  برخورد  در  را  علمى  قواعد  و  اصول  بود 
مى كرد. در طول اين 30 سال كه من فعاليت دانشگاهى 
دارم كمتر كسى را مى شناسم كه با وجود اين صميميت، 

با شاگردانش در حوزه علمى تعارف نداشته باشد.

معتمدنژاد نوگشا در پژوهش و نوآور 
در ديدگاه هاى رسانه اى بود

يك استاد ارتباطات درباره پدر علم ارتباطات ايران گفت: 
در  نوآور  و  پژوهش  در  نوگشا  معتمدنژاد  كاظم  پرفسور 

ديدگاه هاى رسانه اى بود.  
مجيد رضائيان محقق و استاد ارتباطات در گفتگو  با مهر،  
درباره كاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ايران گفت: من 
شاگرد مستقيم پروفسور نبودم اما در راه اندازى رسانه هايى 
كه به عهده ام بوده با ايشان ارتباط داشته و از نظرياتشان 

استفاده كرده ام.
كه  دارد  تعريفى  روزنامه نگارى  كار  در  حرّيت  و  آزادى 
نمونه  كنيم،  پيدا  را  آن  عملى   تعريف  بخواهيم  اگر 
كه  مسايلى  از  يكى  و  است  معتمدنژاد  پروفسور  بارزش 
شخصيت  يك  و  الگو  عنوان  به  معتمدنژاد  دكتر  درباره 
در  ايشان  حريت  و  آزادگى  مى  شود،  مطرح  تمام نشدنى 

عرصه روزنامه نگارى و ارتباطات است. 

مراد اينكه اگر از منافع مخاطب و ضلع مردم در برابر ضلع 
دولت، دفاع صورت مى گيرد، بايد به اين معنا باشد كه در 

چارچوب اصول علمى و حرفه اى باشد.

شك ندارم كه شاگردان معتمدنژاد 
راه او را ادامه مى دهند

عمومى  روابط  و  ارتباطات  علم  استاد  فرهنگى  على اكبر 
اظهار كرد: مرحوم دكتر معتمدنژاد انسانى دانشمند، دقيق، 
همكارى  ايشان  با  اينكه  با  بودند.بنده  رئوف  و  دلسوز 
ايشان كار كرده ام و  اما در حوزه كارى  نزديكى نداشتم، 
بايد بگويم كه خود من هم امروز عزا دارم. وى ادامه داد: 
در سال هاى گذشته مكرر پيش آمده بود تا در نشست هاى 

علمى مشتركى با ايشان، حضور داشته باشم. 
در همه اين نشست ها منش و سعه صدر ايشان براى من 
بسيار قابل اعتنا بود. به نظر من ايشان در حوزه كارى خود 
و  ايشان  با  كه  افرادى  براى  هميشه  كه  بود  دانشمندى 

حوزه كارى ايشان در ارتباط بوده اند راهگشا بوده است.

پيكر مرحوم پروفسور معتمدنژاد
در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س)

آرام گرفت 

مرحوم پروفسور معتمدنژاد بعد سال ها تالش و تجربه در  
زمينه ارتباطات و روزنامه نگارى  در 14 آذر سال 92  بعد  
يك دوره بيمارى در سن 80 سالگى دار فانى را وداع گفت  
اسالمى  شوراى  رئيس  جامعى،  مسجد  احمد  به دستور  و 
شهر تهران پيكر پدر علم ارتباطات و روابط عمومى ايران 

در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) آرام مى گيرد.

«اطالعيـه»
واحد آموزش سازمان نظام پرستارى بيرجند

دوره آموزش نسخه خوانى را در شهرستان هاى بيرجند ، طبس و فردوس برگزار مى كند

زمان ثبت نام: روزهاى زوج از ساعت 9 الى 12
مهلت ثبت نام: 25 آذر 1394

شروع دوره: دى ماه 94
مكان ثبت نام در بيرجند: خيابان طالقانى بيمارستان امام رضا (ع) - طبقه فوقانى- سالن 
اجتماعات دفتر نظام پرستارى و در شهرستان ها رابطين نظام پرستارى در بيمارستان ها

تلفن تماس: 05632232300- 09157400040- 09151639109

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:

نام و نام خانوادگىرديف
فاطمه زهرا ترش آبى1
محمد جعفرپور2
محمدرضا چمنى3
هادى حسن آبادى4
عباس حقيقت دان5
حميد سليمانى6
عليرضا شيرمهنجى7
سيروس صديق8
اكبر غالمى 9
وحيد محمدى10
عليرضا مسافر11

اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس:
نام و نام خانوادگىرديف

على حسن آبادى1
سحر قوى پنجه2

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات
 اتحاديه هاى صنفى بيرجند

دعوت مجمع عمومى انجمن صنفى كارگرى مسئولين كنترل كيفيت
 استان خراسان جنوبى

تاريخ انتشار: 94/9/14

جلسه مجمع عمومى انجمن صنفى كارگرى مسئولين كنترل كيفيت  استان خراسان جنوبى 
سه شنبه 94/9/24 ساعت 10 صبح در محل خيابان غفارى- خيابان جابربن حيان- انتهاى 
خيابان سمت راست - پالك 2 برگزار مى گردد. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى 
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى 
بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر 
شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. ضمنا 
داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره يا بازرس موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از 
تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى مدارك مربوطه را به دفتر شركت 

تحويل نمايند.
دستور جلسه

استماع گزارش عملكرد هيئت مديره و بازرس شركت
انتخابات اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره و بازرس

ساير مواردى كه به عهده مجمع مى باشد.
هيئت مديره 

مزايده اداره كل ديوان 
محاسبات خراسان جنوبى

 اداره كل ديوان محاسبات  خراسان 

جنوبى در نظر دارد: يك دستگاه خودرو 

پژو RD را از طريق مزايده عمومى به 
فروش برساند. از كليه متقاضيان دعوت 
لغايت   94/9/23 تاريخ  از  شود  مى 
به   14 لغايت   9 ساعت  از   94/9/26
اداره  ادارى-  سايت   – بيرجند  آدرس: 
كل ديوان محاسبات خراسان جنوبى 
مراجعه و بازديد و برگ شرايط مزايده 

را دريافت نمايند.

اطالعيه
در راستاى اجراى آيين نامه نحوه انتخاب روساى هيئت هاى ورزشى استان ها  اداره كل ورزش و جوانان استان 
خراسان جنوبى در نظر دارد: مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت هاى پهلوانى و زورخانه اى- كونگ فو استان را 
برگزار كند. لذا از تمامى عالقه مندان دعوت مى شود حداكثر تا يك هفته پس از انتشار آگهى به نشانى: بيرجند- مفتح 

27 – استاديوم آزادى- حوزه ورزشى اداره كل شخصا مراجعه و ثبت نام كنند
مدارك مورد نياز: اصل شناسنامه و روگرفت آن- آخرين مدرك تحصيلى و روگرفت آن- ارائه خالصه اى از سوابق ورزشى 

و مديريتى- اصل كارت پايان خدمت و روگرفت آن- سه قطعه عكس 4*3- تكميل فرم هاى ثبت نام
شرايط احراز: اعتقاد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و يكى از اديان رسمى كشور- تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

و اقامت در استان- دارا بودن حداقل 30 سال سن- دارا بودن حداقل تحصيالت فوق ديپلم- نداشتن سوء سابقه كيفرى
در صورت اعتراض به فرآيند انتخابات و نتيجه آن حداكثر به مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات، شكايت خود 

را به همراه مستندات براى ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسيون مربوطه ارسال نماييد.

دبير مجمع عمومى انتخابات رئيس هيئت هاى ورزشى استان

 آگهى نوبت دوم انجمن شركتهاى ساختمانى،
تاسيساتى و راهسازى استان خراسان جنوبى

 بدينوسيله به اطالع كليه اعضاى محترم انجمن مى رساند: با توجه به عدم
 دسترسى به آدرس و اطالعات به روز و دقيق اعضاى انجمن براى دعوت به منظور برگزارى
 مجامع عمومى و درنتيجه عدم حد نصاب الزم جهت تشكيل مجامع  الزم است از تاريخ درج
 اين آگهى ظرف مدت حداكثر 10 روز به دفتر انجمن واقع در بيرجند- خيابان توحيد- ظلع
 شمالى پارك دكتر گنجى- خيابان رشادت- پالك 7 – طبقه دوم مراجعه و نسبت به تكميل
  فرم اطالعات دقيق شركت اقدام نمايند. بديهى است عدم مراجعه پس از مهلت ياد شده
 به منزله غيرفعال بودن شركت و لغو عضويت از انجمن تلقى شده و مراتب به اداره كل تعاون،

كار و رفاه اجتماعى منعكس خواهد شد

هيئت مديره انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

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

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

برگزارى 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

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

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

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

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

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

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

ml
ak
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ma
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om

آگهى انتخابات 
قابل توجه اعضاى محترم اتحاديه صنف ارتباطات 
و محصوالت فرهنگى در اجراى ماده 23 قانون نظام 
صنفى، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب 
آن اتحاديه دعوت مى گردد با در دست داشتن اصل 
يا تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار 
اتحاديه سه شنبه 94/9/24 راس ساعت 9 الى 11 صبح 
براى شركت در انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا 
به نشانى اتاق اصناف واقع در خيابان طالقانى- طالقانى 
3 كوچه 3/8 مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از 
بين افراد ذكر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت 
مديره و 2 نفر بازرس اصلى و على البدل انتخاب نمايند. 
الزم به ذكر است، بر اساس تبصره ماده 13 آيين نامه 
اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا 

اعزام نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.
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گردوي کهنسال ورنجان با موقعيت «بخش مرکزي شهرستان قاين، ١٨ کيلومتري محور بيرجند- قاين، روستاي ورنجان» و 
قدمت تقريبًا ٣٠٠ سال در فهرست ميراث طبيعي- ملي ثبت شد. اين اثر نفيس و زيبا با استناد به کتيبه ي موجود در اواخر دوران 
حکومت صفويان حدود ٣٠٠ سال پيش ساخته شده و به عنوان يک اثر فرهنگي و تاريخي برخوردار است .

ثبت گردوى كهنسال ورنجان در فهرست ميراث طبيعى- ملى

4
گردشگرى

پيشگيري از کالهبرداري اينترنتي

 - شب ها از مراجعه به خودپردازهايي که در محل هاي 
کم رفت و آمد و تاريک قرار دارد ، خودداري کنيد.

اطراف خودپرداز  در محيط  دوربين سارقان  نبود  از   -
اطمينان حاصل کنيد. (دوربين هاي کوچکي که کمتر 

قابل مشاهده است در خودپرداز نصب هستند.)
- در صورت ضبط کارت در خودپرداز، براي اطمينان 
موارد  از  يکي  حداقل  بايد  کارت،  نشدن  سرقت  از 
شدن  سرويس  از  خارج  پيام  نمايش  دهد:  رخ   ذيل 

خودپرداز – چشمک زدن چراغ LED کارت خوان.
- هنگام وارد کردن رمز در دستگاه خودپرداز، طوري 
جلوي دستگاه بايستيد که کسي امکان ديدن صفحه 

کليد را نداشته باشد. 
از  استفاده  به  نيازي  خودپرداز  با  وجه  انتقال  براي   -
منوي انگليسي نيست. منوي انگليسي براي بهره برداري 

مسافران خارجي ايجاد شده است.

 فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي

دنيا  به  بيرجند  در  در ۱۲۷۷  هادوي  هادي  شيخ محمد 
آمد.نياکان او اصفهاني بودند و پيش از فتنه محمود افغان 

و يا هنگام آن از اصفهان به بيرجند کوچيدند.
مرتضي  شيخ  شاگردان  از  حسين  محمد  مّال  پدرش، 
انصاري و از مشاهير علما و زاهدان بيرجند به شمار رفته 

و صاحب تأليفاتي در فقه و اصول است. 
نزد  را  سطح  و  مقدماتي  تحصيالت  هادي  محّمد  شيخ 
در  و  آموخت  بيرجند  معصومّيه  مدرسه  در  نيز  و  پدرش 
شانزده سالگي همراه خانواده به مشهد رفت و در آن جا 

به تحصيالت خود ادامه داد. 
در  مشهد  در  را  فقه  و  پدر  نزد  را  االصول  قوانين  وي 
را  کالم  و  حکمت  و  گلپايگاني  سّيدمحّمدباقر  محضر 
در محضر آخوند مّال محّمد رضاي روغني سبزواري، از 
شاگردان حکيم سبزواري آموخت.همچنين قريحه و طبع 
مجتهد  ا...  حبيب  ميرزا  حاج  با  معاشرت  اثر  بر  او  شعر 
خراساني و شيخ محّمد حسن کرماني و استفاده علمي از 

محضر آنان شکوفا شد. 
در ۱۲۹۹ همراه پدر و مادر به نجف رفت و از آن جا پدر 
و مادرش به کربال رفتند و او به سامّرا عزيمت نمود و 
در مدت دو سال و اندي که در آن جا بود از محضر ميرزا 
محمدحسن شيرازي و ساير اساتيد بهره برد و از نظر ادبي 

مورد توجه ميرزاي شيرازي قرار گرفت.
وي سپس به نجف رفت و در جلسات درس ميرزاحبيب ا... 
رشتي آخوند مّال محّمد کاظم خراساني  و سّيدمحّمدکاظم 

يزدي صاحب العروه الوثقي و ديگران حاضر شد.
تا ۱۳۰۷، که  و  ازدواج کرد  و  رفت  به کربال  در ۱۳۰۵ 
پدر و مادرش به فاصله يک هفته از دنيا رفتند، در کربال 
براي  سپس  و  رفت  مدينه  و  مکه  به   ۱۳۰۸ در  ماند. 

ميرزاي  مالزم  و  بازگشت  سامّرا  به  تحصيالت  تکميل 
بيرجندي  شيرازي،  ميرزاي  وفات  از  پس  شد.  شيرازي 
همراه سّيد اسماعيل صدر، به کربال رفت. در ۱۳۱۹ به 
حاکم  الملک،  شوکت  خان  اسماعيل  اميرمحّمد  دعوت 
تصّدي  براي  را  او  صدر  اسماعيل  سيد   ، منطقه  وقِت 
با احترام  امور شرعي به بيرجند اعزام داشت، و هادوي 
تاريخ  آيتي  وارد شد.  بيرجند  به  استقبال شايان مردم  و 

بازگشت او را به بيرجند ۱۳۱۶ دانسته است.

آيت ا... هادوي  از پيشگامان مشروطه بود

پس از وفات شوکت الملک در ۱۳۲۲ و حکومت امير محمد 
ابراهيم خان، معروف به شوکت الملک ثاني، در  بيرجند و 
قائن و مقارن با اوايل نهضت مشروطيت، هادوي مقاالتي 
 در خصوص مشروطه و مجلس شوراي ملي در روزنامه 

حبل المتين نوشت؛ و نيز از آن جا که 
از شاگردان آخوند خراساني، مجتهد 
و  مشروطيت،  نهضت  در  پيشگام 
مورد توجه و اعتماد او بود، به تأييد 
به  اول  به عنوان عالمي طراز  وي، 

مجلس شوراي ملي معرفي شد. 
رئيس  ممتازالدوله،  درخواست  وي  
مبني   ۱۳۲۹ در  را  وقت،  مجلس 
در  حضور  و  تهران  به  عزيمت  بر 
مجلس رد کرد و نمايندگي مجلس 
را به شيخ اسماعيل دهکي واگذارد 
و در عوض رياست انجمن واليتي 
مردم  به  راه  اين  از  تا  پذيرفت  را 

خدمت کند. 
رسميت  را  واليتي  انجمن  رياست  پذيرفتن  علت  وي 
داشتن آن انجمن براي رفع اجحافات معمول در آن زمان 
بيان کرده است. هادوي بيرجندي مجتهدي روشنفکر و 
به دور از قشريگري و تنگ نظري بود.وي تا آخر عمر ، 
در بيرجند ماند و با وجود فقر و تنگدستي به تأليف و تبليغ 
ديني اشتغال داشت، در ميان مردم به ُحسن معاشرت و 
و  پسنديده  برخوردي  عاّمه  علماي  با  و  بود  ممتاز  مدارا 

مسالمت آميز داشت.
او از معدود عالماني بود که همراه با دخالت در سياست، 

زهد و تقواي خود را حفظ کرد.
در منابع، از فضل و دانش و کماالت نفساني و اخالقي 

شيخ هادي ستايش شده است. 

شيخ  هادوي دخترانش را 
به مدرسه فرستاد

الملک  شوکت   ۱۳۲۶ سال   در   
شوکّتيه  مدرسه  تأسيس  به  اقدام 
اين  که  آن جا  از  و  نمود؛  بيرجند 
ساخته  جديد  سبک  به  مدرسه 
بروز  سبب  مي شد،  اداره  و  شده 
مردم  برخي  سوي  از  مخالفتهايي 

گرديد.
براي  بيرجندي  هادوي  ا...  آيت 
از  غائله،  و  شبهه  کردن  برطرف 
تأسيس آن مدرسه تجليل شاياني 

نيز براي خاموش کردن مخالفان، فرزندان خود  کرد، و 
را براي تحصيل به همان مدرسه فرستاد و مردم را به 
تأسيس و تشکيل اين گونه مدارس تشويق نمود.وي در 
۱۳۲۶ ش در بيرجند درگذشت. در ۱۳۵۵ ش انجمن آثار 

ملي مقبره وي را بازسازي و مرمت کرد. 
وي عالوه بر مراتب علمي و فقهي، اديب و شاعر  نيز 
بود. در شعر «هادي» تخّلص مي کرد و از مترّسالن زمان 
خود به شمار مي رفت.بيشتر اشعار وي در مدح و منقبت 
و نيز مراثي خاندان عصمت عليهم السالم است.همچنين 
خود،  زمان  تاريخي  وقايع  بعضي  به  اشاره  در  قصايدي 

مانند نهضت تحريم تنباکو ، سروده است

ديوان او شامل سه هزار بيت
 با مقدمه از شرح احوالش است

ديوان او شامل سه هزار بيت، همراه با مقدمه اي مفصل 
از خطبه حضرت  بخشي  ترجمه  و  احوال خود  در شرح 
است. رسيده  طبع  به  ش   ۱۳۱۴ در  عليهاالسالم  زهرا 
دبستان،  مجالت  در  وي  اشعار  و  آثار  بعضي  همچنين 

پيمان و کانون شعرا مندرج است. 
عهدنامه  ترجمه  از:  است  عبارت  هادوي  آثار  بقيه 
مالک اشتر ترجمه االدب الکبير ابن مقفع که با ترجمه 
عهدنامه در ۱۳۱۵ـ۱۳۱۶ در تهران به طبع رسيده است؛ 
سلسله  به  معارف  همه  اين که  بيان  در  محمدّيه  مائده 
جمله  از  خود  اشعار  بعضي  مي گردد.وي  منتهي  انبيا 
اين  در  را  (س)  زهرا  حضرت  خطبه  از  بخشي   ترجمه 

کتاب آورده است. 

آيت ا... محمدهادى هادوى بيرجندى 

روحانى روشن ضمير 
و نوانديش

از ميان نامه ها

زندگي هيچ ملتي جدا از ادبيات نيست

شاخ  و  ادبيات  گسترده  دامنه 
حدي  به  آن  هاي  برگ  و 
است که هر قوم و ملتي و هر 
هاي  فرهنگ  با  را  شخصي 
مختلف که دارند به نوعي در 
ادبيات  و  زبان  گيرد.  مي  بر 

جلوه گاه انديشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحيات 
يک جامعه است. انسان در گذر زمان براي انتقال پيام ها، 
عواطف و انديشه هاي خويش به عنوان ابزاري در انتقال 
بهتر و موثر تر انديشه هاي خود استفاده کرده است. 
زباني که ما در محيط خصوصي و خانه با آن سخن مي 

گوييم تفاوت بنيادي با گفتار ما در اجتماع دارد. 
به طوري که ما به هيچ وجه با آن زبان در جامعه سخن 
نمي گوييم. زبان و ادبيات دو کلمه از هم جداشدني 
هستند و يکديگر را تکامل مي بخشند. حال که از ارزش 
و اهميت ادبيات و زبان با خبر شديم بياييد سعي کنيم به 

طور درست از آن بهره ببريم.
عليرضا کوشکي
دبيرستان شهيد بهشتي بيرجند

عکاسي از طبيعت بهترين کار دنياست!

وحش حيات  و  طبيعت  از  عکاسي  که  اي  اندازه   به 
شگفت انگيز است،  صحنه هايي زبيا و به ياد ماندني 
در پشت لنز اتفاق مي افتد که معموال تنها خود عکاسان 
از آنها لذت مي بردند، ولي گاهي ما به اندازه ي کافي 
خوش شانس هستيم که عکاس ديگري در آن صحنه 

باشد تا آن لحظه ي خاص را ثبت کند.

ترين،  بامزه  ترين،  از عجيب  نمونه  تنها  اين عکس  
ترسناک ترين و زيبا ترين صحنه هايي است که ما 
تا به حال از پشت صحنه ي عکاسي طبيعت و حيات 

وحش ديده ايم.

خواندنى ها

منبر چوبي يکي از شاخصه هاي
 زيباي مسجد جامع قاين 

از يکي  قاين،  باعظمت  و  فاخر  جامع  مسجد    
 ميراث هاي کهن و تاريخي ديار طالي سرخ محسوب 
مي شود که از شاخصه هاي منحصر به فردي چون منبر 

چوبي برخوردار است.

فرهنگي،  ميراث  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي، رئيس اداره 
ميراث فرهنگي قاين ضمن بيان اين مطلب افزود: منبر 
مسجد جامع از چوب چنار با منبت کاري هايي به شکل 
به طرز  استاد محمد مقيم كاخكي  گره  چيني توسط 

ماهرانه اي ساخته شده است. 
عباسي ادامه داد: اين اثر نفيس و زيبا با استناد به کتيبه 
موجود در اواخر دوران حکومت صفويان حدود ٣٠٠ سال 
پيش ساخته شده و به عنوان يک اثر فرهنگي و تاريخي 
از قابليت ثبت در فهرست آثار ملي منقول برخوردار است 

که اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است.
 وي افزود: منبر در جانب راست ايوان اصلي با ارتفاع
٥ متر و طول ٤ متر قرار گرفته و داراي در ورودي با 

تزيينات زيبا و ٨ پله است.   

هشدار پليس

مجتهدي  بيرجندي  هادوي   
روشنفکر و به دور از قشريگري 
آخر  تا  بود.وي  نظري  تنگ  و 
عمر ، در بيرجند ماند و با وجود 
و  تأليف  به  تنگدستي  و  فقر 
تبليغ ديني اشتغال داشت، در 
ميان مردم به ُحسن معاشرت 
علماي  با  و  بود  ممتاز  مدارا  و 
و  پسنديده  برخوردي  عاّمه 

مسالمت آميز داشت

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

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

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»

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

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

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

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
را

ه اي
يم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا
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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

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  

09157235800     056-32316358  

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

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 
و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (صلى ا... عليه و آله) 

و مزار شريف را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

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
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گاه الزم است كه انسان ديدگان خود
 را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينائى زدن

 نيز نوعى خوشبختى است.

آنچه واال بودن يك فرد را ثابت مى كند كرده هاى 
او نيست، چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معانى 

مختلفى دارند، وااليى در ايمان به هدف و آرمان است.

يک تصوير معروف را حتما شما هم مثل من بارها و بارها 
 ديده ايد: دو مرد به دنبال يافتن الماس هستند، يکي از
آن ها تنها چند سانتي متر مانده به موفقيت تسليم مي 
شود، او زحمات خود را هدر داده است، موفقيت بزرگي 
را از خود دريغ کرده است، او مي توانست با کمي تالش 
بيش تر موفق شود اما تسليم شد. مرد بااليي هنوز در حال 
 کلنگ زدن است، او راه بيش تري تا موفقيت دارد و کسي
نمي داند که آيا او نيز تسليم خواهد شد يا به قدر کافي اراده 

دارد تا به موفقيت دستي يابد.
ادعايي که نمي توان آن را رد کرد

انگيزشي  سخنرانان  از  يکي  سراغ  به  من  کنيم  فرض 
بروم و به او بگويم که من دو سال پيش پاي سخنراني 
اما نشوم  تسليم  که  آموختم  شما  از  بودم،  نشسته   شما 
تالش هاي دو سال گذشته من هيچ نتيجه اي نداشته و 
کسب و کارم روز به روز وضع بدتري پيدا کرده است. به 
همين دليل تصميم گرفته ام که تسليم شوم و شرکتم را 
تعطيل کنم.آن استاد انگيزشي شايد همان عکس را به 
من نشان دهد و من را به مرد تسليم شده پاييني تشبيه 
کند. اما نکته بسيار مهم اين است که نمي توان حرف او 
را رد کرد. شايد واقعا اگر يک سال ديگر تالش کنم موفق 
شوم، ولي اگر نشدم چه؟ اگر بعد از يک سال ديگر تالش، 
دوباره پيش استاد انگيزشي آمدم و دوباره همان گفت و 

گوها بين ما تکرار شد چه؟ آيا اين بار مي توانم حرف او 
را رد کنم؟ نه!

دستور پخت کيک کسب و کار
براي اين که يک کيک خوشمزه بپزيد الزم است که يک 
دستور پخت خوب داشته باشيد، موارد مورد نياز را مطابق 
با دستورالعمل تهيه و دقت کنيد که تازه و باکيفيت باشند و 
فرآيند پخت کيک را نيز مطابق با دستورالعمل طي کنيد. 
به مرور زمان، با کسب مهارت و آموختن برخي فوت و فن 
ها کيک شما خوشمزه تر خواهد شد.اگر شما از من بپرسيد 
چه طور مي توانم يک کيک خوب درست کنم من بايد به 
شما دستور پخت کيک را بدهم. مثال من در دستور کيک 
مي نويسم در فر در دماي ١٧٥ درجه سانتي گراد به مدت 
٤٥ دقيقه پخته شود. اما اگر بخواهم براي موفقيت کسب 
و کار شما نسخه بپيچم همه چيز آکنده از ابهام خواهد 
بود. به شما مي گويم که مشتري تان را بشناسيد و ارزش 
مطلوب را به او ارائه کنيد. اما براي شناخت مشتري تان به 
تحقيقات بازار نياز دارد. اين وضع مانند اين است که شما 
براي اولين بار در زندگي تان مي خواهيد کيک بپزيد و من 
به شما بگويم کيک را در «دماي مناسب» و «به ميزان 
کافي» بپزيد، آن هم در شرايطي که فر قديمي شما هم 
درجه حرارت را درست نشان نمي دهد و در خانه ساعت 
هم نداريد.مي توان گفت که به احتمال زياد کيک تان يا 

مي سزد يا به قدر کافي نمي پزد. پس از چند بار خراب 
کردن کيک، از اين وضع کالفه مي شويد و مي رويد پاي 
سخنراني کسي مي نشينيد که به شما مي گويد بايد انگيزه 
کافي براي پختن کيک را داشته باشي و بايد در ذهنت 

مجسم کني که يک کيک خوب پخته اي. 
در ستايش تسليم شدن

سخنران انگيزشي براي هزار نفر سخنراني مي کند. هر 
يک از آنان شرايط متفاوتي دارند. اما سخنران براي همه 
آن ها نسخه يکساني مي پيچد، باور داشتن به موفقيت و 
تسليم نشدن. اما سرسخت بودن و تسليم نشدن هميشه 

هم ارزشمند نيست.
به عنوان مثال فرض کنيد فردي که واقعا توانايي ذهني 
از سالها  توانسته در سن ٤٥ سالگي و پس  اندکي دارد 
و  دانشگاه  به  رفتن  دوباره  و  دانشگاه  از  اخراج  و  تالش 
بگيرد.  را  خود  ليسانس  مدرک  درسي  واحدهاي  افتادن 
ذهني  توانايي  که  شما  که  پرسيد  فرد  اين  از  بايد  خب 
کمي براي تحصيل داري چه اصراري داشتي که مدرک 
 ليسانس بگيري؟ چرا نرفتي به سراغ کارهايي که مطابق با
قابليت هاي تو باشد؟ مثال ممکن است آن فرد در ارتباط 
برقرار کردن با ديگران بسيار توانمند باشد و مي توانست 
فروشنده خوبي باشد. شايد اگر اين فرد يک مغازه کوچک 
باز مي کرد تا به حال توانسته بود تاجر موفقي شود.حاال 

به کمک روحيه سرسخت خود چه چيزي به دست آورد؟ 
هيچ. برخي از کسب و کارها به داليل مختلف از جمله 
شرايط محيطي و... محکوم به نابودي هستند. شايد بتوان 
به زحمت آن ها را سرپا نگه داشت اما در بسياري اوقات 

منفعتي متناسب با اين زحمت در انتظار ما نخواهد بود.
عبرت گرفتن از گورستان کسب و کارها

موفقيت يک کسب و کار الزامات زيادي دارد. شما بايد يک 
کسب و کار را طراحي کنيد، طرح تان را به اجرا بگذاريد 
و سپس در عمل آن را اصالح کنيد. هر کسب و کار جنبه 
هاي متعددي دارد و براي بررسي هر يک از اين جنبه ها 
ناچاريد که تحليل هايي بسيار بسيار پيچيده تر از موضوع 
دماي فر و زمان پخت کيک را فراهم کنيد. اين که کسي 
به شما بگويد که بايد انگيزه کافي داشته باشيد تا بتوانيد 
کسب و کارتان را به موفقيت برسانيد حرف درستي است، 
اگر شما انگيزه نداشته باشيد، با بارش اولين قطرات باران 

پاييزي به زير پتو مي لغزيد و سر کار نمي رويد.
بديهي است که براي موفقيت کسب و کارتان بايد انگيزه 
داشته باشيد، اما انگيزه تنها کافي نيست مثال اگر شما مهاجر 
غيرقانوني باشيد نمي توانيد رييس جمهور ايران شويد. ما اين 
که ايراني باشيد هم براي اين که رييس جمهور شويد کافي 
نيست. داشتن انگيزه نيز اگرچه الزم است اما در رقابت با 

ساير رقباي باانگيزه کمي به شما نخواهد کرد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

او همان كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مى فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى 
نور بيرون كشاند و در حقيقت خدا به شما رئوف و مهربان است. سوره الحديد، آيه 9

حديث روز  

كسى كه نماز را از وقتش تأخير بيندازد، (فرداى قيامت) به شفاعت من نخواهدرسيد.
پيامبر (ص)

سبك زندگى

اين دل نگران عاشق شاعر باتو
در جاده ى بيدلى مسافر باتو

هر روز عبور مى كند از ذهنش
يك فوج پرنده ى مهاجر با تو

 دوست كيفيتي است روحي، كه دو جسم را به هم 
مي پيوندد و براي بقاي دوستي ، دوستان بايد فضيلت و 

ارزش يكديگر را بشناسند و به ديده ي احترام بنگرند.

آنچه جذاب است سهولت نيست،
 دشوارى هم نيست،

 بلكه دشوارى رسيدن به سهولت است

چقدر تا موفقيت شغلي فاصله داريد؟

نتيجه شگفت انگيزي که در بررسي ها به دست آمده 
است، نشان مي دهد افرادي که معتقدند چند دقيقه دير 
رسيدن به محل کار مشکلي ايجاد نمي کند و تاثيري در 
روند کاري ندارد، در طول ماه چندين ساعت وقت هدر 
مي دهند. از نظر مديران بين کارمندان وقت شناس و 
کارمنداني که هميشه دير به محل کارشان مي رسند، 
تفاوت بسيار زيادي وجود دارد و وقت شناس و منظم 
بودن يکي از مهم ترين ويژگي هاي يک کارمند نمونه 
است.تقريبا تمام مديران معتقدند حقوق يک روز کامل 
براي کسي در نظر گرفته شده است که يکروز کامل 
کار کرده باشد. بسياري از کارمندان بيشتر ساعات کاري 
خود را هدر مي دهند و به کار کردن تظاهر مي کنند و 
تنها زماني که حس کنند کسي مراقب آن هاست، واقعا 
کار انجام مي دهند. فردي که در کار و حرفه اش موفق 
است و به آن اهميت مي دهد، هميشه به گونه اي برنامه 
ريزي مي کند که بتواند به موقع در محل کارش حاضر 
شود و وظايفش را انجام دهد؛ پس هرگز دير رسيدن به 
محل کارش را با داليلي مانند ماندن در ترافيک يا خراب 

شدن ماشين توجيه نمي کند.
 شرکت ها هر ماه ميليون ها تومان هزينه صرف بيماري 
کارمندان مي کنند؛ در حالي که متاسفانه بسياري از اين 
بيماري ها ساختگي بوده و تنها بهانه کارمندان براي 
فرار از کارکردن هستند. درصد بااليي از کارمنداني که از 
شرکت ها اخراج مي شوند، مهارت هاي برقراري ارتباط 
 با ديگران را ندارند و يکي از مهم ترين داليل اخراج
با  صحيح  ارتباط  برقراري  در  ضعف  همين  ها  آن 

همکاران، ارباب رجوع و حتي مديراست. 

افقى:1- نويسنده كتاب معروف ايران 
رشيد  توسط  كه  ساسانيان  زمان  در 
 - خسيس   -2 شد  ترجمه  ياسمى 
آب  است 3-  خودمان  همان چنگ 
اسم-  آلمان-  در  رودى  منجمد- 
يارى 4- آب چشم - جنس مذكر- 
مى  را  ها  دندان  آن  با  كه  ابزارى 
شويند- همه  5- از خنياگران دوره 
ساسانى كه معاصر باربد بود- ناله و 
زارى- دريا 6- مايعى كه از نشاسته يا 
كتيرا درست مى كنند و به پارچه مى 
زنند تا سفت و براق شود-  سير كننده 
- نوعى گوزن 7-خجستگى- اسباب 
هدايت وسيله  هاى شناور- كنايه از 
دورو،   - بندگى  نوعى   -8 بامحبت 
تزويركننده - شايسته ، سزاوار- پنبه 
و  آذين   - ادبى  9-آثار  نكرده  پاك 
زينت-  در يك چشم به هم زدن 10-

گلى است خوشبوى به رنگ سرخ يا 
سفيد كه درختش خاردار است - ميوه 
درخت بالنگ - جايى در زورخانه كه 
مرشد ضرب مى زند و مى خواند 11-

حرص و طمع- تأخير كردن - خوش 
اسب  كردن-  قفس12-دفع  در  آواز 
ابر نزديك زمين- بيست و  قوى - 
پاك   - ول  رها،  حرف13-  نهمين 
پايه  ورزش  آرامگاه-  غش-  بى  و 
 ، از موافق  14- محل ورود- كنايه 
مناسب15-از آثار معروف دكتر زرين 
كوب است در دو جلد قبل و بعد اسالم.

نيبرگ  از  كتابى   -1 عمودى: 
ظواهر  در   -2 معروف  ايرانشناس 
در   - است  گير  سخت  دينى  امور 
برجستگى هاى  به  بيابانى،  نواحى 
بين شيارهاى U شكل مى گويند كه 
معروفترين آنها در دنيا در كوير لوت 
يافت مى  شوند 3- تنها، يگانه- نام 
بنام پادشاه - نام حرف دوم  پسرانه 
يونانى- فرياد سهمناك 4-به معنى 
نظير و مانند- راز- نويسنده ، منشى 
از خود  را  برق  مرواريد 5-جريان   -
عبور مى دهد- يكى از تاثيرگذارترين 
نفس   - فرانسوى  مدرن  نقاشان 
 - پوستى  بيمارى  نوعى  خسته6- 
خاموشى - انتقال روح شخص مرده 
ديگر7-ريسمان،  انسانى  بدن  به 
طناب - خراش يا شكاف باريك روى 
چيزى- صبح زود كه هنوز هوا تاريك 

بين-  كجى-  دهن  8-حرف  باشد 
زيرك ، باهوش - درازگوش9-كنترل 
و بازرسى حاكميت بر فعاليت سياسى، 
اجتماعى و... خاصه فرهنگى- عضو 
طريقه10-سهل  و  روش  بويايى- 
انگارى كردن- طغيان كردن - روى 
زخم مى گذارند تا بهبود يابد11- من و 
تو - كرايه دهنده - به عقب برگشتن 
نامى   - رقمى  يك  12-آخرين 

دخترانه- ُعمر- پست ، ضعيف13- 
فوت  فريدون-   پسران  از  يكى 
جمهورى  باستانى  نام   - كردن 
آذربايجان - زبانه آتش 14- تارمى 
دجله  به  ايرانيان  كه  نامى  چوبى- 
داده بودند و امروز به اشتباه بر شط 
العرب اطالق مى شود 15-لقبى كه 
جوليوس روسكا و دكتر استيپلتون به 
رازى دانشمند بزرگ ايرانى داده اند.
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لدوسحاكىلمخن5
ىزوترپمنتغم6
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وكساباتىسرجوىن15

چرا بايد از كتاب هاى موفقيت پرهيز كرد؟

به ذهن تان آرامش هديه بدهيد

ميراث  طالى  ساعت  شد  متوجه  كشاورزى  روزى 
خانوادگى اش را در انبار علوفه گم كرده. بعد از آنكه در 
ميان علوفه بسيار جستجو كرد و آن را نيافت از گروهي 
كودك  كه بيرون انبار مشغول بازي بودند كمك خواست 
گيرد. مي  جايزه  كند  پيدا  را  آن  هركس  داد  وعده  و 
 به محض اينكه اسم جايزه برده شد كودكان به درون انبار 
هجوم بردند و تمام كپه هاى علوفه را گشتند اما بازهم 
ساعت پيدا نشد.همينكه كودكان نااميد از انبار خارج شدند 
پسركى نزد كشاورز آمد و از او خواست فرصتيى ديگر به 
او بدهد. كشاورز نگاهى به او انداخت. كودك مصممى 
به نظر مى رسيد. باخود انديشيد: چرا كه نه!. پس كودك 
به تنهايى درون انبار رفت و بعد از مدتى به همراه ساعت 
از انبار خارج شد. كشاورز شادمان و متحير از او پرسيد 
چگونه موفق شدى درحاليكه بقيه كودكان نتوانستند؟
كودك پاسخ داد: من كار زيادى نكردم، فقط آرام روى زمين 
نشستم و در سكوت كامل گوش دادم تا صداى تيك تاك 
ساعت را شنيدم. به سمتش حركت كردم و آن را يافتم!
"ذهن وقتى در آرامش است بهتر از ذهن پرمشغله  كار 
مي كند. هرروز اجازه دهيد ذهن شما اندكى آرامش يابد 
تا ببينيد چطور بايد زندگى خود را آنگونه كه مى خواهيد 

سروسامان دهيد"

نسرين كارى

 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

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

09151636052 

فروش زمين موسوى 
روبروى چهارشنبه بازار

09153615443
كارواش بخار با موقعيت و درآمد عالى 
به دليل خدمت سربازى نقد و اقساط 

به فروش مى رسد.   09358994585

فروش آپارتمان 57 مترى
 واقع در 17 شهريور  فى: 64 ميليون 

09158412026

سوپر ماركت با موقعيت عالى به فروش 
مى رسد. ساعت تماس: 16 الى 18

09378174477

رهن و اجاره  زيرزمينى به مساحت 
240 مترمربع واقع در حاشيه طالقانى

09151614581

فروش آپارتمان در مشهد ، امام رضا (ع) 
27 هويزه 1، 80 متر ، فول امكانات 

 فى: 215        09155164607

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فروش زمينى به  مساحت 60 متر واقع در 
شهرك  چهكند  حاشيه  خيابان امام  على (ع) 

فى: كارشناسى   09159630198

دفتر تايپ و تكثير با كليه امكانات 
و موقعيت عالى به همراه 10 ميليون 

تومان وام قرض الحسنه به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

فى: توافقى     09159847816

متقاضيان مسكن فقط 2 واحد ديگر باقى مانده 

از مجتمع 17 واحدى پيروزى

واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 
وام مسكن + مابقى درحين ساخت 

متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى)
با  كليه امكانات

شركت  تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير

09155614208-09155612431

يك شركت معتبر راهسازى و ساختمانى دعوت به همكارى مى نمايد:
تعدادتوضيحاتعنوان

1 نفرحداقل 15 سال سابقه در بخش راهسازىمهندس عمران

مسلط به نرم افزارهاى تخصصى مهندس عمران
راهسازى و حداقل 5 سال سابقه

1 نفر

1 نفرروابط عمومى باال و مسلط به آفيسمنشى خانم
3 نفرحداقل 5 سال سابقهراننده بيل مكانيكى چرخ زنجيره اى

ماشين آالت مورد نياز به شرح ذيل:
1- بيل مكانيكى  3 دستگاه  2- بلدوزر 4 دستگاه   3- كاميون كمپرسى 10 دستگاه  

4- غلط چرخ فوالدى 2 دستگاه  5- خودروى آبپاش 2 دستگاه  6- لودر 3 دستگاه
متقاضيان مى توانند درخواست و رزومه خود را به شماره 32313289 فاكس

و يا با شماره هاى 32317743 و 09105706375 تماس حاصل فرمايند.

فروش امالك با شرايط عالى
آپارتمان مجتمع ياس ، 92 متر

دو خواب
آپارتمان خيابان سحر، تازه ساز 

تكميل ، 92 متر
سپيده 20 طبقه اول، 92 متر با وام 
زمين كوهسار 5 ، 250 متر، جنوبى
زمين سپيده 17، 200 متر، شمالى
زمين حاشيه خيابان سحر ، 25 متر

آپارتمان 92 متر، سپيده  13، طبقه 6

آدرس: نبش سپيده 18، امالك باقران
09157203004 - 32329150

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران  

قيرگونى   نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675

به چند نيروى خانم براى كار
 در سالن زيبايى  نيازمنديم.

05632450229 -09397690128

به يك نفر خانم با تجربه  براى همكارى در 
پوشاك نيازمنديم. حقوق : پايه ثابت + پورسانت 

09152695168 - 32220655

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

32232423 -09151644072

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.

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

با حداقل هزينه 
در 5 هزار نقطه استان تبليغ كنيد 

شماره رزرو آگهى  09371502893

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل
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اخبار ورزشى

سالمانه : دارچين، باعث بهبود كاهش وزن و عملكرد كبد مي شود و بهبود حساسيت به انسولين را نيز در پي دارد .  انبه نيز سرشار از ويتامين آ و ث است
 و به كنترل قند خون به خصوص در افراد چاق كمك مي كند .  روغن زيتون، تخم مرغ، ادويه جات و ترشي جات،
 سركه و گيالس را نيز مي توان به اين فهرست اضافه كرد . 

اين خوراكى ها قند خون را به طور طبيعي پايين مي آورند

به اين داليل خوردن سير را هيچ وقت فراموش نكنيد  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

تيم هرمزان قهرمان مسابقات فوتسال 
به مناسبت هفته بسيج

مسابقات فوتسال به مناسبت هفته بسيج به ميزبانى 
ناحيه مقاومت بسيج دانشجويى شهرستان بيرجند با 
محل  در  شهرستان  دانشگاههاى  از  تيم   8 شركت 
سالن دانشگاه پيام نور بيرجند برگزار شد. اين مسابقات 
جمعه 8  آذر شروع و تيم ها در دو نوبت صبح و عصر با 
هم رقابت كردند. در پايان تيم موسسه آموزش عالى 
هرمزان بيرجند با نتيجه 3 بر 2 از سد تيم دانشگاه 
صنعتى بيرجند گذشت و قهرمان مسابقات شد، تيم 
دانشگاه صنعتى بيرجند به مقام نايب قهرمانى دست 
را كسب  مقام سوم  فرهنگيان  دانشگاه  تيم  و  يافت 
كرد. دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، موسسه آموزش 
دانشگاه  بيرجند،  نور  پيام  دانشگاه  هرمزان،  عالى 
فرهنگيان، دانشگاه پيام نور خوسف، آموزشكده فنى و 
حرفه اى ابن حسام بيرجند، دانشگاه صنعتى بيرجند و 
علمى كاربردى بهزيستى تيم هاى شركت كننده در 

اين مسابقات بودند.

احمدي همچنان صدرنشين تفنگ بادي 
10 متر جهان؛خدمتي در رده دهم

مهر: تازه ترين رده بندي فدراسيون جهاني تيراندازي 
ملي پوش  احمدي  الهه  رنكينگ  اين  در  شد.  اعالم 
متر   10 بادي  تفنگ  در  جهان  و  آسيا  قهرمان 
قرار  جهان  نخست  جايگاه  در  تغيير  بدون  همچنان 
دارد. نجمه خدمتي نيز بدون تغيير جايگاه دهم را به 

خود اختصاص داده است . 

سقوط فوتبال ايران 
در تازه ترين رده بندي فيفا    

جهان نيوز: شاگردان كارلوس كي روش در تازه ترين 
رده بندي تيم هاي ملي فوتبال دنيا با دو پله سقوط در 
رده چهل وپنجم دنيا قرار گرفتند، اما در آسيا همچنان 
 اول هستند .  سايت فدارسيون جهاني فوتبال (فيفا)  ، 
سال  در  را  جهان  ملي  تيم هاي  رده بندي  آخرين 
2015 اعالم كرد كه براساس آن تيم ملي ايران با دو 
پله سقوط به رده چهل وپنجم دنيا سقوط كرد، اما در 

ميان تيم هاي آسيايي همچنان اول است .

ليگ جهاني واليبال؛ ايران در نخستين 
گام به مصاف برزيل مي رود

 27 روز  از  واليبال  جهاني  ليگ  نخست  هفته  ايرنا: 
پوشان  ملي  كه  شود  مي  آغاز  آينده  سال  خردادماه 
واليبال ايران در نخستين ديدار در برزيل مقابل تيم 
ملي اين كشور قرار مي گيرند  . تيم ملي واليبال ايران 
به ترتيب در روزهاي 28 و 29 خردادماه 95 مقابل 
تيم هاي ملي آمريكا و آرژانتين قرار خواهند گرفت.   
سال  واليبال  جهاني  ليگ  دوره  هفتمين  و   بيست 
از 27 خرداد  تيم در سه سطح  با حضور 36   2016

تا 27 تيرماه سال 95 برگزار مي شود  .

 
زعفران بخوريد تا عينك نزنيد  

شهرخبر: محققان كشف كرده اند كه زعفران در 
بهبود و تقويت بينايي بسيار موثر است .  زعفران 

از سرعت پيشرفت بيماري هاي چشم همچون 
  « دژنراسيون ماكوال» كه باعث نابينايي مي شود 
مختلفي  مصارف  زعفران  مي كند.  جلوگيري 
همچون چاشني غذا، عامل رنگ غذا و ماده اي 

تحقيقات  بيماري هاست.  از  برخي  براي  درماني 
نشان داده است كه حدود 90 نوع بيماري مي تواند 
با اين ماده درمان يا كنترل شود .  زعفران ماده اي 
است كه حاوي موادي با خاصيت آنتي اكسيداني 
خواص  واقع  است   . در  اعصاب  محافظ  و  قوي 
درماني زعفران به علت كارتنوئيدهايي است كه 

در آن وجود دارد .  براي بهبود سالمت چشم، هر 
فرد نياز دارد تا 20 ميلي گرم زعفران را به طور 
روزانه مصرف كند   . مصرف آن مي تواند به صورت 

چاشني يا ادويه به غذا يا چاي اضافه شود . 

راه هاي جلوگيري از افزايش 
فشار خون در بدن

سالمت نيوز: فشار خون باال يا پرفشاري خون كه 
گاهي به آن پرفشاري شرياني گفته مي شود، يك 
بيماري مزمن بوده كه به دنبال اين افزايش فشار، 
براي حفظ گردش خون در رگ هاي  بايد  قلب 
خوني شديدتر از حالت طبيعي فعاليت كند. صرف 
غذاهاي شور، گوشت نمك سود شده، كنسروي، 
همبرگري همچنين مصرف سوسيس و كالباس، 
سبزي هاي كنسرو شده، چيپس، پفك، خيار شور، 
ماهي هاي شور و دودي، سوپ هاي آماده، ترشي، 
آجيل شور بايد در بيماران مبتال به فشار خون 
كاهش يابد . با توجه به نقش پتاسيم در پيشگيري 
و درمان پرفشاري خون در برنامه غذايي روزانه 
استفاده  غالت  و  حبوبات  سبزي ها،  ميوه ها،  از 
سيب زميني،  موز،  هندوانه،  گوجه فرنگي،  شود . 
پتاسيم  از  منبع خوبي  آب پرتقال و گريپ فروت 
هستند . دريافت مقادير مناسبي منيزيم به عنوان 
مانند  غذايي  منابع  طريق  از  عروق  گشادكننده 
انواع سبزي با برگ سبز تيره، مغزها، حبوبات، نان 
و غالت سبوس دار توصيه مي شود .  عنصر كلسيم 
بنابراين  دارد  نقش  خون  فشار  كاهش  در  نيز 
منابع  مصرف  طريق  از  كلسيم  كافي  دريافت 

غذايي آن به ويژه شير فرآورده هاي لبني كم چرب 
توصيه مي شود . به دليل نقش ويتامين  C   در 
ميوه ها  و  سبزي ها  مصرف  خون  فشار  كاهش 
در غذاي اصلي و ميان وعده ها توصيه مي شود. 
پياده روي در كاهش فشار خون و پيشگيري از 

ابتالى به آن بسيار موثر است . 

به اين داليل خوردن سير را 
هيچ وقت فراموش نكنيد  

ضد  آنتي بيوتيك،  عنوان  به  سير  نيوز:  سالمت 

استفاده  قارچ  ضد  و  ميكروب  ضد  ويروس، 
سير  از  موضعي  استفاده  با  طرفي،  مي شود  . از 
مي توان ميخچه، زگيل، پينه، عفونت هاي گوش، 
درد عضالت، درد عصب، ورم مفاصل و سياتيك 
از  بسياري  آمدن  بوجود  از  كرد.  سير  درمان  را 
سرطان هاي  خصوص  به  بدن  در  سرطان ها 

رشد  مانع  و  كرده  جلوگيري  گوارشي  سيستم 
تومورها در بدن شده و همچنين اندازه تومورها 
سير  در  آليل  سولفور  وجود  مي دهد.  كاهش  را 
مي تواند پيشرفت سلول هاي سرطاني را كاهش 

دهد.  تحقيقات نشان داده افرادي كه سير پخته 
يا خام بيشتري مي خورند كمتر امكان دارد تا به 

سرطان روده بزرگ، معده و مري دچار شوند . 

تاثير برنج بر زيبايي پوست 

به كشف ماده غذايي  شهرخبر: محققان موفق 
و  زيبايي  در  كه خواص شگفت انگيزي  شده اند 
جوان سازي  در  برنج  دارد.  پوست  جوان سازي 
از  افراد  اكثر  متاسفانه  مي كند.  معجزه  پوست 
برنج  هستند.  بي خبر  برنج  جوان سازي  خواص 
سرشار از اسيد لينولئيك و آنتي اكسيدان هاي بسيار 
قوي است كه باعث تحريك توليد كالژن مي شود 
و از اين طريق به طور قابل توجهي از ظهور چين 
و چروك ها روي پوست جلوگيري مي كند. برنج 
از  كه  است  اسكوآلن  شيمياي  تركيب  حاوي 
جلوگيري  پوست  بر  خورشيد  نور  مضر  تاثيرات 
با آب  را  برنج  اين، مي توانيد  بر  مي كند. عالوه 
را در آن جوشانده ايد  برنج  آبي كه  و  بجوشانيد 
نگه داريد. آب برنج جوشانده شده حاوي خواص 
مي تواند  كه  است  قوي  بسيار  آنتي اكسيداني 
ماسك بسيار مناسبي براي پوستتان باشد. اين 
ماسك باعث نرم و مرطوب شدن پوست مي شود 

و چروك هاي پوستي را از بين مى برد.

واژگونى كاميون جان كودك دو ساله را گرفت

واژگونى يك دستگاه كاميون در پنج كيلومترى شهرستان سربيشه جان كودك دو ساله 
را گرفت. فرمانده پليس راه خراسان جنوبى گفت: با اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 
مبنى بر واژگونى يك دستگاه كاميون در پنج كيلومترى شهرستان سربيشه بالفاصله 
نيروهاى امدادى و كارشناسان پليس به محل حادثه اعزام شدند .سرهنگ رضايى بيان 
كرد: ماموران مشاهده كردند خودروى كاميون كه در جاده بيرجند به سربيشه در حركت 
بود به علت نامعلومى واژگون شده است كه در اين حادثه متاسفانه كودك دو ساله در 
دم فوت شده و راننده و سه نفر ديگر از سرنشينان خودرو توسط اورژانس به بيمارستان 
اعزام شدند.وى علت واژگونى خودرو را بى احتياطى از جانب راننده كاميون به علت عدم 
توجه به جلو ناشى از خستگى و خواب آلودگى اعالم كرد و به رانندگان توصيه كرد : در 
مسافت هايى كه باالى هشت ساعت نياز به رانندگى دارد از راننده كمكى استفاده كنند 

و استراحت كافى قبل از رانندگى داشته باشند.

دستگيري باند سارقان ظروف عتيقه در قاين

كشف  و  سارق  سه  دستگيري  از  قاين  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  عتيقه  ظروف  كيلو   120 
اميرآبادى زاده گفت: با اعالم شكايت يكى از شهروندان مبنى بر سرقت 
مقادير زيادى ظروف مسى و چدن قديمى از داخل منزلش، دستگيرى 
سارق يا سارقان در دستور كار ماموران قرار گرفت. وى اظهار كرد : 
ماموران در جريان رسيدگي به پرونده با اشرافيت كامل اطالعاتي و 
با استفاده از منابع و مخبرين، موفق به شناسايي باند سارقان در اين 
در  را  متهمان  قضايي  مراجع  با  هماهنگي  و ضمن  شدند  شهرستان 
در  قاين  انتظامي شهرستان  فرمانده  اقدامي عملياتي دستگير كردند. 
ادامه گفت : متهمان در تحقيقات پليس به سرقت 120 كيلو ظروف 

مس ، چدن و رويى قديمى اعتراف كردند.

سارق سايبرى در بيرجند دستگير شد

سارق سايبرى كه با فعال كردن رمز دوم عابر بانك از حساب هاى بانكى شهروندان برداشت غيرمجاز مى كرد دستگير شد. 
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبى با اشاره به گزارش رسيده در مورد برداشت هاى غيرمجاز از 
حساب بانكى يكى از شهروندان اظهار كرد: با مراجعه يكى از شهروندان مبنى بر برداشت غير مجاز از حساب بانكى اش 
موضوع توسط پليس فتا پيگيرى شد. سرهنگ حسينى گفت: مهندسان فضاى سايبرى تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز 
كردند كه دريافتند برداشت از حساب شاكى از طريق خريد اينترنتى انجام شده و فرد يا افرادى با دسترسى به اطالعات 
حساب بانكى شاكى و فعال كردن رمز دوم اقدام به خريد شارژ از حساب وى كرده اند. وى افزود: با انجام اقدامات سايبرى 
متهم شناسايى و به پليس فتا احضار شد و با ارائه مدارك موجود در پرونده به جرم خود اعتراف كرد و گفت: كنار دستگاه 
خودپرداز رفتم تا از كارتم پول برداشت كنم، شاكى از من خواست تا با استفاده از كارت عابرش براى او پول برداشت كنم 
كه در همان لحظه رمز دوم حسابش را فعال كردم و از اين طريق خريد اينترنتى انجام مى دادم. سرهنگ حسينى با تأكيد 
بر اين كه فرد دستگير شده براى سير مراحل قانونى به دادسرا اعزام شد، افزود: مردم در استفاده از كارت هاى عابر بانك 

با دقت عمل كرده و از تحويل اطالعات خود به ديگران پرهيز كنند.

نصــب و تعميــر
   لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

خدمات بيل مكانيكى
 زنجيرى و پيكور

معدنى- حفارى- ترانشه زنى-  قنات و 
غيره 09151613389 - بنى اسدى

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

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

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج- و زيارت

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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ابراهيمى- امام جمعه شهرستان سربيشه با اشاره به اين موضوع كه شهرستان سربيشه داراى دو دانشگاه پيام نور و كشاورزى مى باشد از مصاحبه اخير يكى از مسئوالن 
اين دانشگاه ها ابراز گاليه كرد. حجت االسالم سنجرى افزود: رئيس دانشگاه  بايد موضوع را در هئيت امناء اين دانشگاه و در بين مسئوالن شهرستانى  مطرح و راه 
حل آن را با هم انديشى پيدا مى كرد. وى با بيان اينكه تعطيلى يك دانشگاه از زبان يك مسئول خودزنى است، عنوان كرد: مسئوالن شهرستان اجازه تعطيلى دانشگاه 

پيام نور را نخواهند داد و آن مسئول به جاى وقت گذاشتن براى مصاحبه با جرايد بايد زمان آن را صرف حل كردن مشكالت اين  دانشگاه مى كرد.

آزادسازى نرخ بليط هواپيما ظلم استمسئوالن شهرستان سربيشه اجازه تعطيلى دانشگاه پيام نور را نخواهند داد

ديدگاه  از  گفت:  موقت  بيرجند  جمعه  امام  فارس- 
كار  شرايط،  اين  در  هواپيما  بليط  نرخ  آزادسازى  ما 
كارشناسى نيست بلكه يك ظلم است. حجت االسالم  
عبادى در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته بيرجند، با 
بيان اينكه آزادسازى نرخ بليط در صورتى جواب مى دهد 
كه عرضه هواپيما به اندازه كافى باشد، خاطرنشان كرد: 
امروز هواپيما در سطح كشور كم است. وى با بيان اينكه 
با يك جانبه گرى نمى شود كشور را اداره كرد، اضافه كرد: 

در اين شرايط آزادسازى نرخ بليط قابل توجيه نيست.

برگزارى همايش حاميان نظام شهرستان قاين

نظام  حاميان  هم انديشى  و  همدلى  همايش  فارس- 
مردم  از  كثيرى  جمع  حضور  با  قاين  شهرستان  در 
برگزار  زيركوه  و  قاين  شهرستان هاى  مسئوالن  و 
شد. موسوى دبير همايش اظهار كرد: در اين جلسه 
جمعى از واليت مداران به نمايندگى از مردم انقالبى 
حضور  دارند.  حضور  زيركوه،  و  قاين  شهرستان  دو 
كه هر يك   نظام  دلسوزان  و  پيشكسوتان  روحانيت، 
است.  ستودنى  جلسه  اين  در  داده اند  ارائه  خدماتى 
قاين  دانشگاه مشهد و فرماندار سابق  استاد  طاهرى 
نبايد  شرايطى  و  موقعيت  هر  در  انسان  گفت:  نيز 
آوردن  به دست  براى  و  باشد  داشته  حقير  نيت هاى 
باشد. داشته  بلند  ديدگاه هاى  بايد  اجتماعى  جايگاه 

قربانى نماينده سابق مردم قاين و زيركوه در مجلس 
نيز گفت: رأى هر فرد بايد به تقويت نظام منجر شود 
وى بيان كرد: هدف از برگزارى اين جلسه چگونگى 
تقويت پايه هاى اصلى نظام و بررسى نقش مردم در 

تقويت اركان نظام به ويژه واليت فقيه است.

اشتغال مهمترين دغدغه معلوالن استان

جنوبى،  خراسان  نابينايان  انجمن  نماينده  فارس- 
اشتغال را مهم ترين دغدغه معلوالن اين استان دانست 
و گفت: با اعتماد به معلوالن در جامعه مى توان مشكل 
اشتغال آنها را برطرف كرد. دالكه در ديدار معلوالن و 
نمايندگان انجمن هاى معلوالن شهرستان با فرماندار 
دغدغه هاى  مهم ترين  از  يكى  كرد:  اظهار  بيرجند 
معلوالن مسأله اشتغال است. وى با بيان اينكه براساس 
قانون، 60 درصد از پست هاى اپراتورى تلفنخانه ادارات 
و اپراتورى دبيرخانه ها مى تواند به معلوالن اختصاص 
جامعه  در  معلوالن  به  اعتماد  با  كرد:  تصريح  يابد، 

مى توان مشكل اشتغال آنها را برطرف كرد.

سرو كهنسال موليد در فهرست 
ميراث طبيعى- ملى ثبت شد

گروه خبر- سرو كهنسال موليد با موقعيت «شهرستان 
زيركوه، 22 كيلومتري شهر حاجى آباد، روستاى جيم 
آباد» و قدمت تقريبًا 1000 سال پس از بررسى در 
كميته تخصصى ثبت و حريم ميراث طبيعى كه در 
فهرست  در  شد  برگزار  تهران  در   94/8/27 تاريخ 

ميراث طبيعى- ملى ثبت شد.

هيچ فردى حق ندارد دانشجو را به خاطر 
ارائه نظرش به گزينش و حراست معرفى كند

فرهنگيان  دانشگاه  دانشجويى  معاون  قنبرى،  دكتر 
از سرپرستان  توديع و معارفه دو تن  كشور در جلسه 
دانشگاه فرهنگيان استان، اظهار كرد: دانشگاه فرهنگيان 
به عنوان دردانه نظام تعليم و تربيت و آموزش عالى 
محسوب مى شود و ما مثل هر دانشگاه ديگر، دانشگاهى 
وى  دهيم.  انتقال  را  علم  و  دانش  بايد  كه  هستيم 
به  را  دانشجو  ندارد  خاطرنشان كرد: هيچ فردى حق 
خاطر ارائه نظرش به گزينش و حراست معرفى كند و 
دانشجوى ما بايد منتقد باشد و چنانچه ايراد بگيرد فرد 
اصالح مى شود و او هم راه زندگى خود را ياد مى گيرد. 
شايان ذكر است در اين جلسه حكم انتصاب سرپرستان 
جديد دو پرديس(جناب آقاى مهدى زاده وسركار خانم 
دكتر سليمانى) اعطا و با اهداى لوح تقدير از تالش هاى 

دكتر عابدى و دكتر راستگو مقدم تجليل شد.

امضاى تفاهم نامه بين ادارات 
حفاظت محيط زيست و ورزش و جوانان

كل  مدير  دفتر  در  كه  اى  جلسه  طى  خبر-  گروه 
حفاظت محيط زيست با حضور عزيززاده مقدم مدير 
نامه  تفاهم  برگزار شد،  استان  كل ورزش و جوانان 
اين  منعقد شد. مدت  دو دستگاه  اين  بين  همكارى 
توسط  امضا  زمان  از  و  بوده  سال  دو   نامه  تفاهم 
توافق  صورت  در  و  داشت  خواهد  اعتبار  طرفين 

طرفين پس از امضا قابل تمديد مى باشد.

اعزام كاروان سالمت به روستاهاى 
محروم خوسف

فارس- به مناسبت ايام اربعين حسينى كاروان سالمت 
هالل احمر خوسف به روستاهاى محروم اين شهرستان 
اعزام شد. تعداد 120 نفر در اين كاروان ويزيت رايگان 
رايگان  تحويل  و  خون  فشار  تست  همچنين  شدند، 
دارو از ديگر فعاليت هاى كاروان سالمت هالل احمر 

شهرستان به روستاييان بود.

vor خريدارى دستگاه  ناوبرى
 براى فرودگاه بيرجند

خريدارى  از  استان  فرودگاه هاى  مديركل  فارس- 
بيرجند  فرودگاه  براى   (vor) ناوبرى  دستگاه هاى 
 3 بر  بالغ  اعتبارى  با  دستگاه  اين  گفت:  و  داد  خبر 
ميليارد تومان خريدارى شده است. سالمى افزود: اين 
آب وهوايى  شرايط  در  پروازها  تقويت  براى  دستگاه 

مختلف و براى باال بردن ايمنى نصب مى شود.

شهر  و  راه  كل  مدير  اول)-  صفحه  از  (ادامه 
به  نياز  استان  آهن  راه  گفت:  استان  سازى 
2هزار ميليارد تومان اعتبار دارد كه به علت 
شركت  ايم  نتوانسته  اعتبارات  بودن  محدود 
ساخت توسعه راه هاى كشور را متقاعد كنيم 

تا مناقصه برگزار  شود.
مهدى جعفرى در گفتگو با خبرنگار روزنامه 
آهن  راه  پروژه   1 فاز  مطالعات  گفت:  آوا 

خراسان جنوبى به اتمام رسيده است. وى با 
اشاره به اينكه فاز 1 شامل زاهدان- بيرجند 
و تقاطع مشهد است، افزود: فاز 2 در 2 قطعه 
انجام مى شود كه شامل بيرجند به طول 23 
كيلومتر و قعطه دوم ايستگاه كالشور به طول 

50 كيلومتر انجام شده است. 
مدير كل راه و شهرسازى  با بيان اينكه اسناد 
خاطر  است  شده  تهيه  فاز  دو  اين  مناقصه 

تومان  10ميليارد  جارى  سال  در  كرد:  نشان 
كه  شده  گرفته  نظر  در   1 فاز  براى  اعتبار 

تاكنون 70 درصد تخصيص يافته است.
10ميلياردى  اعتبار  اين  از  گفت:  جعفرى 
تاكنون 1 ميليارد تومان نقد داشته است و اين 
تأكيد  وى  است.  شده  مطالعات  صرف  مبلغ 
كرد: در حال حاضر پيگير مناقصه هستيم و 
به دليل اعتبارات محدودى كه وجود دارد از 

نظر قانونى مشكل داريم. 
2هزار  به  نياز  استان  آهن  راه  گفت:  وى 
ميليارد تومان اعتبار دارد كه به علت محدود 
ساخت  شركت  ايم  نتوانسته  اعتبارات  بودن 
تا  كنيم  متقاعد  را  كشور  هاى  راه  توسعه 

مناقصه برگزار  شود.
جعفرى با اشاره به اينكه كليه راه آهن استان 
اعتبار  در  محدوديت  و  است  700كيلومتر 
مناقصه  انجام  براى  افتادن  تعويق  به  منجر 
شده است، افزود: مناقصه فاز 1 از بيرجند به 
طول  22كيلومتر با اعتبار 36 ميليارد تومان 

در دست اقدام است. 
هاى  راه  بايد  ابتدا  كرد:  نشان  خاطر  وى 
راه آهن  اولويت  و  انجام شود  آن  موصالتى 
استان از بيرجند به طرف ايستگاه كالشور به 

طول 250 كيلومتر است. 
مدير كل راه و شهر سازى خراسان جنوبى با 
اشاره به اينكه اعتبارات استانى سال جارى به 
اين اداره بالغ بر 20 ميليارد تومان بوده است، 
180مبلغ  ماده  طريق  از  كرد:  خاطرنشان 
اداره در نظر گرفته  اين  به  70ميليارد تومان 
از  ميليارد   29 افزود:  جعفرى  است.  شده 
از  ميليارد   41 مبلغ  و   180 ماده  اعتبارات 

اعتبارات ملى تخصيص يافته است. 
 وى با بيان اينكه در بخش راهدارى و روكش راه ها
20 درصد افزايش و به مبلغ 65 ميليارد تومان 

رسيده است. 
وى خاطرنشان كرد: در بخش بزرگراه هاى 
استان 100درصد افزايش داشته كه متأسفانه 

حدود30 درصد تخصيص يافته است. 

عمرمان به راه آهن كفاف مى دهد؟
براى اتمام پروژه راه آهن خراسان جنوبى چند ميليارد تومان نياز است؟

  نياز: 2000 ميليارد؛ تصويب: 10 ميليارد؛ پرداخت: 1 ميليارد

انتقاد از اجرايى نشدن قانون 3درصد 
سهميه استخدام معلوالن در بيرجند

نشدن  اجرايى  از  بيرجند  شهرستان  بهزيستى  مدير 
ادارات  در  معلوالن  استخدام  قانون 3 درصد سهميه 
شهرستان انتقاد كرد. به گزارش مهر، شرفى در ديدار 
نماينده مردم  با  از جامعه معلوالن شهرستان  جمعى 
بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى 

به  نياز  معلوالن  استخدام  سهميه  درصد  سه  قانون  اجراى  كرد:  اظهار 
همكارى و همراهى دستگاه هاى اجرايى استان دارد. وى با تأكيد بر اينكه 
جامعه بايد توانمندى معلوالن را باور كنند، گفت: در خصوص مناسب سازى 
اما كافى نيست. وى  برداشته شده  و مبلمان شهرى هم قدم هاى خوبى 
عنوان كرد: وضعيت شهر به گونه اى است كه از حضور معلوالن در جامعه 
تحت  معلول  هزار  بيرجند شش  در  اينكه  بيان  با  وى  مى كند.  جلوگيرى 
پوشش سازمان بهزيستى هستند، افزود: بيشترين تعداد معلوالن ذهنى و 

كمترين آنها معلوالن اعصاب و روان هستند.

پيوند دادن پژوهش هاى اقتصادى با تصميمات اجرايى  
اقتصادى در استان از طريق تأسيس انجمن اقتصاد

هيئت  رئيس  و  دارايى  و  اقتصادى  امور  مديركل 
مديره انجمن اقتصاد استان با اشاره به تأسيس و راه 
گفت:  جنوبي  خراسان  استان  اقتصاد  انجمن  اندازى 
تاريخ  در  غيرتجارى  مؤسسه  قالب  در  انجمن  اين 
توسط مرجع  ثبتى 331  1394/03/20 تحت شماره 

ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى بيرجند به ثبت رسيد. 
رمضانى مهمترين اهداف انجمن را شامل ارتقاى فرهنگ اقتصادي و ارائه 
خدمات فني و علمي در حوزه علوم اقتصادي و انجام پژوهش و تحقيقات 
كاربردي مرتبط با اقتصاد، حسابدارى و مديريت اعالم نمود كه با استفاده 
از ظرفيت هاي علمي و اجرايي به تصميم گيران و تصميم سازان استان 

در حوزه اجرايى كمك مى نمايد. 
وى افزود: متقاضيان عضويت در انجمن مى توانند براى  آشنايى بيشتر با 

انجمن  به سايت اينترنتى www.ea-sk.ir مراجعه نمايند.

لزوم نگاه جامع به رفع مشكل اشتغال معلوالن

از  بسيارى  تأسف  اظهار  با  گفت:  بيرجند  فرماندار 
امور حذف شده  الكترونيكى شدن  به سبب  مشاغل 
اشتغال  به مشكل  اساسى  و  به صورت جامع  بايد  و 
ناصرى  فارس،  گزارش  به  شود.  نگريسته  معلوالن 
معلوالن  انجمن هاى  نمايندگان  و  معلوالن  ديدار  در 

شهرستان بيرجند اظهار كرد: اگر معلوالن از توانايى هاى خود استفاده كنند 
و معلوليت خود را به عنوان محدوديتى بر سر راه پيشرفت خود تلقى نكنند، 
بسيار موفق خواهند بود. وى با بيان اينكه معلوالن بخش مهمى از جامعه 
را تشكيل مى دهند، افزود: توانايى هاى شاخصى در افراد معلول وجود دارد 
كه بايد اين توانايى ها شناسايى و شكوفا شوند. وى اضافه كرد: همه افراد 
جامعه مكلف به اجراى قانون جامع معلوالن هستند و اگر در ذهن خود 
به اين موضوع كه در قبال معلوالن مسئول هستيم توجه كنيم بسيارى از 

مشكالت جامعه معلوالن رفع مى شود.

با حضور 168 شركت كننده مرحله استانى سى و هشتمين دوره مسابقات قرآن 
به گزارش مهر، شركت  برگزار شد.  قاين  به ميزبانى شهرستان  اوقاف  كريم 
كنندگان در اين دوره از مسابقات در هفت رشته حفظ پنج  جز، 10 جز، 20 
جز و حفظ كل، قرائت، ترتيل و دعاخوانى با يكديگر به رقابت پرداختند. راه 
يافتگان مرحله استانى در دو بخش بانوان و برادران در گروه سنى باالى 18 
شوراى  مجلس  در  زيركوه  و  قاين  مردم  نماينده  كردند.  رقابت  هم  با  سال 
تدبر است  قرآن كتاب  اظهار كرد:  اين مسابقات  افتتاحيه  اسالمى در مراسم 
و مى تواند براى جوامع بشرى امروزى راه رستگارى باشد. هروى با تأكيد بر 
اينكه بايد در مباحث پژوهشى به قرآن نگاه ويژه اى شود، افزود: قران كتاب 

فهم، تفكر و آرامش است. وى از راه اندازى دانشكده قرآن در شهرستان قاين 
خبر داد و بيان كرد: زمينه هاى راه اندازى دانشگاه علوم قرآنى در شهرستان 

قاين فراهم شده و به زودى افتتاح خواهد شد.

خراسان جنوبى ظرفيت الزم را براى برگزارى مسابقات قرآنى كشورى ندارد

مديركل اوقاف خراسان جنوبى نيز با بيان اينكه سه سال متوالى پيگير برگزارى 
مسابقات قرانى در استان بوده ايم، گفت: نبود امكانات زيرساختى مانع از برگزارى 
مسابقات كشورى در استان شده است. گرايلى  اظهاركرد: به دليل كم كارى متوليان 
امور قرآنى در گذشته، خراسان جنوبى در مسابقات كشورى سكويى نداشته است. 
وى عنوان كرد: اكنون تالش داريم مسابقات قرآنى را پررنگ تر در استان دنبال 

كنيم و زمينه را براى حضور فعاالن قرآن و قهرمانان عرصه معنوى فراهم كنيم. 

سى و هشتمين مسابقات قرآنى مرحله استانى در شهرستان قاين برگزار شد

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

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

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

09159658659

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

راننده محترم: اطالع از آخرين وضعيت ترافيك جارى در محورهاى كشور، وضعيت آب و هوا ، مشاهده امكانات بين راهى از قبيل
141 .ir پمپ بنزين ها و مجتمع هاى خدماتى رفاهى از طريق وب سايت 

قابل توجه آژانس ها و تاكسى ها
 تاب گيرى ديسك چرخ جلوى پرايد روى ماشين بدون
باز و بست چرخ با دستگاه مخصوص و با تخفيف ويژه

 تعميرتخصصى پمپ هيدروليك و جعبه فرمان
09159647016 هيدروليك كليه ماشين هاى سبك

اهداف كانون هموفيلى
چنانچه همت واالى انسان هاى خيرانديش و نوع دوست شامل حال مان گردد

:كانون اهداف ذيل را دنبال خواهد كرد 
1- حمايت از بيماران در تهيه مسكن، ازدواج، تحصيالت، اياب و ذهاب و تامين هزينه هاى دارويى

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشى و كاهش هزينه هاى بيماران
 3- برگزارى برنامه هاى علمى، آموزشى در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانى در خصوص شرايط جسمى

 بيماران و ارتقاى آگاهى سطوح مختلف جامعه نسبت به بيمارى و مشكالت بيماران
 4- هماهنگى با مسئولين در خصوص رفع مشكالت بيماران 5- جذب كمك هاى شما عزيزان براى نيل به

اهداف كانون  ”آدم هاى بزرگ قامت شان بلندتر نيست، خانه شان بزرگ تر نيست
”ثروت شان بيشتر نيست، آنها قلبى وسيع و نگاهى مرتفع دارند 

 آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3- مركز جامع درمان بيماران خاص، طبقه دوم
كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى          تلفن: 05632212999
شماره حساب سيبا: 107171451004 نزد شعب بانك ملى ايران
شماره كارت: 6037991899549756 



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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ت 
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ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) : از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را 
از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.

(نهج الفصاحه ص ١٦١ ، ح ٣٥٩)

11 : 24
16 : 48
22 : 40
4 : 54
6 : 22

كاظمى فرد-  13 آذرماه را بعد از انقالب به عنوان روز بيمه متناسب 
با روز جهانى بيمه نامگذارى نمودند. 27 سال پيش در 13 آذر 
1367 قانون اداره امور شركت هاى بيمه به تصويب مجلس شوراى 
اسالمى رسيد و در پى آن شوراى فرهنگ عمومى و شوراى انقالب 
فرهنگى 13آذر را روز بيمه نامگذارى كرد و امروز با گذشت نيم قرن 

از تاسيس شركت بيمه مى گذرد.
روز صنعت بيمه ما را ياد خدمات شركت هاى بيمه مى اندازد كه 
يكى از اين شركت هاى بيمه خصوصى كه تاكنون بسيار موفق عمل 

كرده است، شركت بيمه پاسارگاد مى باشد. 
شركتى كه عملكرد آن با اتكاى به خداوند بزرگ و تالش و كوشش 
 كاركنان و مديران محترم آن مجموعه، نشان مى دهد كه مجموعه اى 
سختكوش و قوى، دلسوزانه در راستاى تحقق اهداف بلند پيش 

روى صنعت بيمه كشور گام بر مى دارند.
شركت بيمه پاسارگاد (سهامى عام) يكى از نخستين و بهترين 
شركت هاى بيمه خصوصى كشور است كه به منظور عرضه خدمات 
بيمه اى در سطح استانداردهاى جهانى،كسب سود متوازن و همسو 
با مصالح ملى و فعاليت در زمينه بيمه هاى زندگى و غيرزندگى (به 
طور مستقيم و قبولى اتكايى ) توسط گروه مالى و عظيم پاسارگاد 
در تاريخ 85/11/18 در اداره ثبت شركت ها تاسيس و توانست در 
تاريخ 86/8/5 ، مجوز قبول اتكايى از موسسات بيمه داخلى را از 

بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران دريافت نمايد .
شركت بيمه پاسارگاد طى سال هاى فعاليت خود با تكيه بر فناورى 
اطالعات ، مديريت صحيح ريسك ، توجه به اصول مشترى مدارى 
و نيز رعايت آيين نامه و مصوبات شوراى عالى بيمه توانسته است به 

جايگاه مطلوبى در ميان شركت هاى بيمه دست يابد.
شركت بيمه پاسارگاد با شبكه گسترده فروش و بهره گيرى از 
كارشناسان و متخصصين كارآزموده صنعت بيمه در قالب 74 
شعبه و بيش از 5900 نمايندگى در سراسر كشور فعاليت نموده و  

توانسته جايگاه مطلوبى را در صنعت بيمه كسب نمايد .
 كسب سطح يك توانگرى مالى براى سومين سال متوالى 

در راستاى اجراى آئين نامه توانگرى مالى موسسات بيمه طبق 
ارزيابى انجام شده توسط بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران، 
شركت بيمه پاسارگاد توانست براى سومين سال متوالى ، موفق به 

كسب سطح يك توانگرى مالى گردد.  
بر همين اساس ، بيمه مركزى به عموم هموطنان و بيمه گذاران 
توصيه كرده است به سطح توانگرى مالى شركت هاى بيمه كه از 
سوى بيمه مركزى تاييد و اطالع رسانى شده به عنوان معيار اصلى 
انتخاب بيمه گر خود توجه نموده و در عين حال از توجه به سابقه 
فعاليت، گستره خدمات هر شركت بيمه و نحوه رسيدگى و پرداخت 

خسارت غفلت نكنند. 
تاكنون  خود  فعاليت  ابتداى  از  پاسارگاد  بيمه  شركت 
توانسته چندين لوح و گواهينامه ملى و بين المللى دريافت 
نمايد كه مى توان به دريافت لوح تقدير بيمه پاسارگاد در 
 زمينه بيشترين سهم بيمه عمر از پرتفوى شركت در بين 
شركت هاى خصوصى، انتخاب بيمه پاسارگاد براى سومين 
سال پياپى به عنوان شركت برتر از نظر رشد سريع و كسب 
رتبه اول بيمه پاسارگاد در شاخص « توانايى ايفاى تعهدات» 

اشاره كرد.

شايسته  و  مدرن  مديريت  المللى  بين  نشان  دريافت   
(MDM)،نشان بين المللى اعتماد مشتريان (TBA)، نشان 
برتر ملى نوآورى در خدمات بيمه و نشان شركت برتر از نظر 

رشد سريع از ديگر افتخارات اين شركت بيمه مى باشد.
 

شعار هميشگى شركت بيمه پاسارگاد براى تمامى مشتريان خود : 
« آرامش شما ، هدف ما»

 براى آشنا شدن با بيمه پاسارگاد در استان خراسان جنوبى به 
سراغ خانم زهرا چاوشان « رئيس بيمه پاسارگاد شعبه بيرجند»  
يكى از بانوان موفق در حوزه صنعت بيمه در استان رفتيم كه  وى 
در گفتگو با خبرنگار آوا، ضمن تبريك 13 آذر روز بيمه به كليه 
متوليان اين صنعت بزرگ اظهار كرد: شركت بيمه پاسارگاد به 
منظور عرضه خدمات بيمه اى در سطح استانداردهاى جهانى، با 
بهره گيرى از كارشناسان و متخصصان مجرب و كارآزموده صنعت 
بيمه و همچنين شبكه گسترده فروش در سراسر كشور توانسته 

جايگاه خوبى را در بين آحاد جامعه به خود اختصاص دهد. 
چاوشان گفت: موضوعى كه در بيمه پاسارگاد به عنوان يكى از 
سياست هاى شركت در نظر گرفته شده و رويكردى بلند مدت 
به آن وجود دارد، نگاه به بازار بالقوه بيمه كشور است. در جامعه ، 
نيازهاى بسيار زيادى وجود دارد كه بيمه مى تواند در قالب خدمات 
نوين ، آنها را برطرف سازد اما تاكنون شايد به دليل بى توجهى يا 
پرداختن به وظايف حاشيه اى ، مورد استقبال شركت هاى بيمه 

قرار نگرفته اند.
بيمه عمر و تامين آتيه مكمل بازنشستگى از طرح هاى بديع و 

منحصر به فرد بيمه پاسارگاد است

به گفته چاوشان، بيمه عمر و تامين آتيه بيمه پاسارگاد كه اكثريت 
مردم با آن آشنايى دارند و همچنين بيمه مكمل بازنشستگى، از 
طرح هاى بديع و منحصر به فرد است كه پاسخگوى بسيارى از 

نيازها و انتظارات مردم مى باشد.
وى در ادامه يكى ديگر از مهمترين داليل موفقيت بيمه پاسارگاد 
و  ارزيابى  فرايند  وكوتاه شدن  قضايى  محاكم  با  موثر  ارتباط  را 
پرداخت خسارت عنوان كرد و گفت: بى شك ارائه خدمات مطلوب 
 به مشتريان كه مهمترين آن تسريع در پرداخت خسارت است

مى تواند باعث اعتمادسازى و معرفى شركت به ساير افراد باشد.
 وى در پاسخ به علت يكسان نبودن حق بيمه در بين شركت هاى 
بيمه اذعان كرد: به دنبال آزادسازى تعرفه ها، برخى از بيمه  گران به 
داليل مختلف، با نرخ هايى پايين تر از نرخ فنى و واقعى، قراردادهاى 
خود را تنظيم مى كنند كه اين امر باعث خدشه دار شدن اصول 
رقابت سالم در صنعت بيمه، عدم توانايى شركت هاى بيمه در 
پاسخگويى به تعهدات خود و در نهايت كاهش اعتماد عمومى به 

صنعت بيمه كشور مى شود.
رئيس بيمه پاسارگاد شعبه بيرجند به برخى اقدامات انجام 
شده در استان اشاره كرد و افزود: طى سال جارى تاكنون بيش 
از بيست ميليارد ريال خسارت توسط شركت بيمه پاسارگاد 
شعبه بيرجند به زيان ديدگان پرداخت شده است. آزادى 
 زندانى محكوم به پرداخت ديه به مبلغ 900 ميليون ريال ، 
پرداخت بيش از 7 ميليارد ريال به زيان ديدگان در يك 
حادثه رانندگى در كمترين زمان ممكن از جمله اقدامات 

مهم شعبه بيرجند مى باشد.
وى در پايان با بيان اين كه اين شعبه در سراسر استان با 35 
اظهار  باشد،  مى  عزيز  هاى  استانى  هم  خدمت  در  نمايندگى 
اميدوارى كرد كه همواره بتوانيم گام هاى بلندى در جهت رضايت 

و آرامش خاطر كليه هم استانى هاى عزيز برداريم.
وى گفت: شعبه بيرجند به آدرس خيابان معلم – قدس شرقى 
افتخار خدمت رسانى به   - مقابل سازمان مسكن و شهرسازى 

هم استانى هاى عزيز را دارد.

زن موفق بودن خيلى سخت تر از مرد موفق بودن است...
پرداخت خسارت بيش از  بيست ميليارد ريال از ابتداى سال تا كنون  توسط بيمه پاسارگاد شعبه بيرجند 
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