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صفحه 7

اعالم معافيت مالياتي حقوق كاركنان  

آينده،  سال  بودجه  اليحه  كليات  تصويب  با  ايسنا: 
كاركنان با مجموع درآمد 15 ميليون و  600   هزار تومان 
در سال از پرداخت ماليات حقوق معاف خواهند شد .  اين 
در حالي است كه در بودجه سال جاري سقف معافيت 
مالياتي 13 ميليون و 800 هزار تومان تعيين شده بود . 

اعالم شهريه پذيرفته شدگان
 استخدامي آموزش و پرورش

هزينه  گفت:  فرهنگيان  دانشگاه  سرپرست   :  مهر 
برگزاري دوره آموزشي يك ساله براي پذيرفته شدگان 
استخدامي وزارت آموزش و پرورش، 12 تا 14    ميليون 
 تومان خواهد بود . مهر محمدي گفت: طبق برنامه اي 
ماه  آذر  آخر  دهه  از  ايم  كرده  بيني  پيش  ما   كه 

كالس هاي آموزشي را برگزار مي كنيم.

دستگاه كارتخوان بيايد وام كاال هم مي آيد

لوازم  اتحاديه  رئيس  طحان پور،  خبرنگاران:  باشگاه 
خانگي در خصوص طرح وام خريد كاال و طوالني شدن 
اجراي آن گفت: كارت خريد منتفي نشده است و پيش 
اين  بيني مي شود كه به زودي اجرايي شود .  اجراي 
طرح با وام خودرو فرق مي كند، چرا كه تمام واحدهاي 
توليدي و فروشگاه ها بايد به دستگاه  pos  مجهز شده تا 

پول مستقيم به حساب توليدكننده واريز شود  .

دور جديد ثبت نام جريمه ريالي 
مشموالن غايب از 20 آذر  

ايسنا : رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا از آغاز مرحله 
داد .    خبر  غايب  مشموالن  جريمه  طرح  ثبت نام  دوم 
سردار صدرالسادات گفت: مرحله دوم ثبت نام از 20 آذر 

ماه آغاز و تا پايان دي ماه سال جاري ادامه دارد . 

اجراى دستور رهبرى براى احداث
 پادگان نهبندان تا پايان سال

فرماندار نهبندان در گفتگو با آوا

مسئول بسيج سازندگى استان :

مسئوالن، انتقال آب
به روستاهاى استان را 

در اولويت قرار دهند
صفحه 7

همايش وقف و رسانه 
در بيرجند برگزار شد

شد. حجت  برگزار  بيرجند  در  رسانه  و  وقف  همايش 
االسالم گرايلى مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان 
جنوبى، در اين همايش كه شب گذشته برگزار گرديد  
در سخنانى از ثبت بيش از 450 وقف جديد طى 5 سال 
گذشته در استان خبر داد. وى نقش رسانه ها را در ترويج 

و توسعه سنت حسنه وقف بسيار مؤثر دانست. 
محبى مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان هم 
باعث بسط و  به موضوع وقف  گفت: ورود رسانه ها 
گسترش اين سنت حسنه شده و آن را از مهجوريت 
خارج مى كند. در پايان  اين همايش كه تحت عنوان 
وقف و رسانه چشم انداز فرارو برگزار گرديد از خبرنگاران 

و اصحاب رسانه فعال در حوزه وقف تجليل شد.

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

فـروش آهـك و گـچ 
زيركـار ممتـاز جانبـازان

دفتر مركزى:
 خيابان ارتش- كوچه بهاران- پالك 11

تلفن فروش: 
09375378132 - 32235265

جناب آقاى مهندس على ناصرى
انتصاب جناب عالى به عنوان  فرماندار شهرستان بيرجند 

موجب كمال مسرت و خشنودى همشهريان عزيز گرديده است. اميد آن كه با استعانت از ذات احديت 
و دعاى خير مردم در تصدى حوزه مديريت جديد كما فى السابق منشا خدمات مفيد و ارزنده باشيد.

مديرعامل و هيئت مديره شبكه فعالين ازدواج (شفا)
و كانون تسهيل ازدواج جوانان استان (ريحانه)

جناب آقاى ناصرى
فرماندار محترم  شهرستان بيرجند

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت فرماندار بيرجند به عنوان شهر نماد علم و ادب و واليتمدارى
 كه نشان از لياقت و واليتمدارى شماست، تبريك و تهنيت عرض مى نماييم 
اميد كه در سايه الطاف الهى در راه اعتال و آبادانى ايران و شهرمان پيروز باشيد.

خانواده موسى ناصرى - لوازم خانگى شمس بيرجند

جناب آقاى دكتر ايرج مهدى زاده
انتصاب جناب عالى را به سمت

 رئيس دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر بيرجند
 تبريك عرض نموده، توفيق انتصاب مهمترى را كه مديريت و توانمندى آن در علم و عمل 

از شما مشاهده گرديده است، برايتان از خداوند مسئلت مى نماييم.

اطمينان ، بنى اسدى ، تبريزى ، صدر

خانواده محترم مجاهد
مصيبت درگذشت پدر گرامى تان مرحوم احمد مجاهد 

را صميمانه تسليت عرض نموده، بقاى عمر با عزت براى شما و رحمت واسعه براى آن مرحوم از درگاه خالق يكتا خواستاريم.

خانواده هاى: احمدى ، خالصى

جناب آقاى مهدى اميرآبادى زاده 
 با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامى تان را حضور شما و خانواده محترم تسليت 

عرض نموده، براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

خانواده هنرمند

       جناب آقاى مهندس ابراهيم على پور
رئيس محترم  اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان بيرجند

با دلى سرشار از اميد و انديشه اى سرشار از احترام ، انتصاب شايسته جناب عالى را تبريك مى گوييم 
توفيق روزافزون شما را از جهاندار جان آفرين مسئلت مى نماييم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

توجه        توجه
فروشگاه كودك  اميـر 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 
تخفيف عرضه  مى نمايد.

سجادشهر، امامت 2      32412973

فروش ويژه انواع

گازى و نفتى

آدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى
با ضمانت 
و تعميرات 
تخصصى 

جناب آقاى حاج حسين مجاهد
 و همكار محترم جناب آقاى سيد مرتضى احمدى

 با كمال تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حجت االسالم 

حاج شيخ احمد مجاهد
را خدمت شما و خاندان محترم تسليت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال براى آن مرحوم 

علو درجات و براى شما و خانواده معزز صبر و شكيبايى آرزومنديم.
 اتحاديه صنف فروشندگان و سازندگان طال ، جواهر، نقره ، ساعت و عينك بيرجند

نالد مدام مرغ دلم در عزاى تو         اى مادرم به فداى صفاى تو
طومار زندگى تو بسته گشت و گشت          قلبم بود دو نيم از غم اين ماجراى تو

اولين سالگرد غروب غمبار مادرى مهربان و همسرى فداكار و دلسوز

مرحومه حاجيه صديقه ولوى
دبير بازنشسته و همسر حاج  عبداله خزاعى (بازنشسته مخابرات)

را در جلسه جمعه 94/9/20 از ساعت 9:30 الى 10:30 صبح در محل حسينيه مسجد آيت ا... آيتى 
برگزار خواهيم كرد، حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: خزاعى ، ولوى

لباقى
هوا

با نهايت تاسف و تاثر هفتمين روز درگذشت بزرگ خاندان شادروان

حاجى محمد ابراهيم نخعى
(حاجى خان) بازنشسته آموزش و پرورش

را به اطالع كليه اقوام و آشنايان مى رساند: به همين مناسبت جلسه ترحيمى امروز 
سه شنبه 94/9/17 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل موسسه فرهنگى 
 مذهبى ابن حسام «واقع در خيابان طالقانى 13» منعقد مى باشد. اميد است

 با تشريف فرمايى خود و ذكر فاتحه روح آن مرحوم را قرين رحمت فرماييد.

خاندان نخعى ، ذاكرى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه 

فاطمه صغرى لطفى
همسر  مرحوم محمد على همتى (بازنشسته دارايى)

را به اطالع دوستان و آشنايان مى رساند: مراسم تشييع و تدفين
 آن مرحومه امروز سه شنبه 94/9/17 ساعت 2 بعدازظهر از محل 

مسجد آيت ا... آيتى برگزار مى گردد 
حضور سروران گرامى موجب امتنان است.
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حداقل عيدي و پاداش كارگران معادل شصت روز آخرين مزد كارگر مشمول قانون كار در همان سال است كه در ازاي يكسال كار، توسط كارفرما پرداخت 
مي شود  .  به گزارش مهر،  درباره تعريف عيدي و پاداش كارگران آمده است  :  يكي از مزاياي رفاهي - انگيزه اي معادل شصت روز آخرين مزد كارگر 
مشمول قانون كار با سقفي معادل نود روز حداقل مزد روزانه وي در همان سال است كه در ازاي يكسال كار، توسط كارفرما پرداخت مي شود . 

 عيدي امسال كارگران چقدر است؟

امروز ١٧ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٦ صفر ١٤٣٧ و ٨  دسامبر ٢٠١٥

آغاز تأسيس «تهران جديد» در زمان سلطنت 
ناصرالدين شاه قاجار (١٢٤٦ ش).

ها  روزنامه   توقيف  و  تهران  در  نان  بلواي 
(١٣٢١ش).

زرِه  ضد  شونده  هدايت  موشك  انبوه  توليد 
«توسن ١» در وزارت دفاع (١٣٧٨ش).

درگذشت «حسين مكي» سياستمدار، مورخ و 
نويسنده معاصر (١٣٧٨ش).

اعتراف عراق به استفاده از سالح هاي شيميايي 
در جنگ عليه ايران (١٣٨١ ش).

رياضي دان،  حراني»  قره  بن  «ثابت  درگذشت 
طبيب و فيلسوف عراقي (٢٨٨ ق).

حمله  «سلطان مراد عثماني» به ايران (٩٨٦ ق).
مكزيك  عليه  فرانسه  ساله  پنج  جنگ  شروع 

(١٨٦١م).
سقوط حاكمان نظامي در ژاپن و آغاز انقالب 

سفيد اجتماعي اين كشور (١٨٦٨م).
فيلسوف  و  متفكر  ِاْسِپْنِسر»  «هربرت  مرگ 

معروف انگليسي (١٩٠٣م).
رسمي  ورود  و  ژاپن  به  آمريكا  جنگ  اعالن 

آمريكا به جنگ جهاني دوم (١٩٤١م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

 رئيس جمهوري دستور تامين وسايل 
توانبخشي معلوالن را صادر كرد

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه در هفته 
جاري خبرهاي خوبي براي معلوالن خواهيم داشت، از 
دستور رئيس جمهوري براي رفع نياز معلوالن از وسايل 
توانبخشي در حوزه پيشگيري و غربالگري خبر داد . به 
گزارش ايرنا، ربيعي افزود: رئيس جمهوري دستور صادر 
كردند كه براساس آن برآوردهاي الزم انجام شود تا در 
مقوله پيشگيري و غربالگري هيچ معلول و كم تواني 
از وسايل توانبخشي محروم نباشد  . وي با بيان اينكه در 
بخش مسكن معلوالن اقدامات خوبي انجام شده است، 
افزود  : اميدوارم در ابتداي سال 96، خانواده هاي داراي 

2 معلول به باال، خانه دار باشند .

 فعال قيمت نان تك نرخي نمي شود

رئيس اتاق اصناف ايران گفت: فعال تصميمي مبني 
بر آزادسازي نرخ نان يا هر يك از كاالهاي اساسي 
بازار گرفته نشده است  . علي فاضلي  در ستاد تنظيم 
در گفتگو با فارس، در مورد شايعاتي مبني بر اينكه 
قرار است قيمت نان تك نرخي شود، اين گونه پاسخ 
داد كه طي جلسه اي كه در ستاد تنظيم بازار تشكيل 
شده بحثي در مورد آزادسازي قيمت نان يا هر يك از 

كاالهاي اساسي مطرح نشده است .

  حضور جدي پژو در ايران 

سفر حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران به فرانسه 
در حالي به دليل حوادث تروريستي پاريس به تعويق 
افتاد كه گفته مي شود در اين سفر، قرار بر نهايي كردن 
الف،  بوده است . به گزارش  ايران خودرو و پژو  قرارداد 
آن طور كه منابع آگاه عنوان مي كنند، در اين سفر قصد 
بر آن بوده تا تكليف مذاكرات ايران خودرو و پژو نهايي 
و به اصطالح امضاي دو طرف پاي قرارداد مربوطه 
حك شود. به گفته اين منابع، حتي برخي مسئوالن 
اين شركت،  مذاكره كننده  تيم  همراه  به  ايران خودرو 
زودتر از رئيس جمهوري راهي فرانسه شدند تا مقدمات 
امضاي قرارداد را فراهم كنند، اما حوادث تروريستي 
پاريس سبب لغو سفر روحاني شد و به تبع آن، نهايي 
شدن قرارداد مربوطه، به تعويق افتاد. اين در شرايطي 
است كه گفته مي شود در سفر آتي روحاني به فرانسه، 

قرارداد ميان ايران خودرو و پژو نهايي خواهد شد .

ثبت نام رشته علوم انساني سال آينده
 در مدارس كشور انجام مي شود

و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان 
پرورش در گفتگو با فارس، در خصوص ابهامات ايجاد 
شده براي حذف يا عدم حذف رشته علوم انساني در 
مدارس اظهار كرد: ثبت نام دانش آموزان در سال آينده 
در رشته ادبيات و علوم انساني در سراسر كشور انجام 
مي شود اما در تهران با استفاده از ظرفيت خوب مدارس 
فرهنگ، اين كار انجام خواهد شد ضمن اينكه مدارس 
فرهنگ مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش را دارد .

  جراحي هاي پيوندي تحت پوشش بيمه قرار گرفت

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: هزينه هاي جراحي پيوند عالوه بر دارو 
 توسط سازمان هاي بيمه گر پايه به بيمارستان هاي 
انجام دهنده خدمات پرداخت خواهد شد .  به گزارش 
الف، على ربيعي گفت: براي پيوند مغز استخوان، 
آوري  فراهم  و  پانكراس   ، روده  ريه،  قلب،  كبد، 
اعضا، هزينه هاي فني هتلينگ و پاراكلينيك، دارو 
و لوازم مصرفي بخش و اتاق عمل به صورت گلوبال توسط سازمان هاي 
بيمه گر پايه به بيمارستان هاي انجام دهنده اين خدمات پرداخت خواهد 
جراحي،  از  اعم  پزشكي  تيم  الزحمه  حق  هاي  هزينه  افزود:  شد .  وي 
بيهوشي، ويزيت و مشاوره به طور كامل توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي پرداخت خواهد شد .

برخورداري كاركنان ارتش و سپاه از مزاياي جديد 

با تصويب مجلس از اين پس كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز از مزاياي ناشي از 
اجراي مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي 
به  شد .   خواهند  برخوردار  ايران  اسالمي  جمهوري 
كميسيون  پيشنهاد  با  نمايندگان  ايسنا،  گزارش 
اجتماعي با 153 رأي به اليحه تسري مواد 79 و 83 
قانون استخدام نيروي انتظامي به كاركنان ارتش جمهوري اسالمي و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي و ماده واحده آن رأي موافق دادند.  بر اساس اين 
مصوبه از اين پس كاركنان ارتش و سپاه نيز از مزاياي ناشي از گذراندن 
دوره هاي عالي آموزشي و تحصيلي برخوردار خواهند شد و سوابق تحصيلي 

جديد آنها در ارتقاى جايگاه سازماني تأثير مي گذارد . 

رئيس كل بانك مركزى: دالر نخريد،
 ارزان مي شود  

ماه گذشته  از يك  در حالي كه دالر طي كمتر 
كل  رئيس  اكنون  شد،  گران  تومان   200 حدود 
بانك مركزي وعده ارزاني اين ارز را داده است.  
در  مركزي  بانك  رئيس كل  ايسنا،  گزارش  به    
آخرين اظهارات خود درباره نرخ ارز اعالم كرده 
 كه قيمت ارز رو به نزول پيش خواهد رفت  .  ولى ا... سيف تاكيد كرده كه با 
براي  مبنايي  ديگر  ارز  مي كند،  دنبال  مركزي  بانك  كه  هايي  سياست 
سرمايه گذاري نيست و اگر كسي بخواهد ارز بخرد تا در آينده گران شود، 
حتمًا ضرر خواهد كرد. بر اين اساس به طور حتم قيمت ارز به حدي كه 

االن در بازار است نخواهد بود و رو به پايين خواهد آمد .

بازپرداخت  ضمانت نامه  صدور  براي  كرده  اعالم  كار  وزير 
اقساط وام 10 ميليوني خريد كاالي ايراني به كارفرمايان نامه 
مي نويسد، اما آنها مي گويند تنها ضمانت دوره اي را مي پذيرند 

كه با كارگر قرارداد دارند .
به گزارش مهر، مدتي از طرح پرداخت وام 10 ميليون توماني 
خريد كاالي ايراني مي گذرد ولي در هفته هاي اخير، مباحث 
و حواشي فراواني پيرامون زمان اجرايي شدن اين وام، نحو 
ليست  تهيه  چگونگي  ها،  بانك  توسط  تسهيالت  پرداخت 
كارخانجات توليد محصوالت داخلي و مواردي از اين دست 
مطرح بوده است  . برخي مي گويند پرداخت اين وام منتفي 
شده و برخي خبر مي دهند شيوه تامين اعتبار و پرداخت وام 
10 ميليونى تغيير كرده و بزودي وارد مراحل اجرايي مي شود.  
 با اين حال، تاكنون اقدام موثري در اينباره صورت نگرفته 

است و متقاضيان اين وام منتظر تصميمات دولت هستند.  
   جامعه كارگري همچنين نسبت به عملكرد ضعيف وزارت 
كار در اين بخش انتقاد كرده و عنوان داشتند مسئوالن وزارت 
كار بايد در زمان تدوين اين طرح در دولت، شرايط كارگران را 
عنوان و امكان بهره مندي آنها از وام خريد كاال را فراهم مي 
كردند نه اينكه اقساط وام خريد كاال به اندازه حداقل دستمزد 
ميليون ها كارگر تعيين شود .  كارگران عنوان مي كنند وقتي 
با نابساماني قراردادهاي كاري مواجهند و بسياري از نيروها 
حتي قرارداد دو سه ماهه و زير يكماه دارند و بسياري نيز 
بدون قرارداد كار مي كنند، چگونه مي توانند شرايط استفاده 
از وام هاي ُخرد را داشته باشند . حاال وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مي گويد در روزهاي آينده نامه اي به كارفرمايان 
خواهد نوشت تا حمايت آنها از طرح خريد كاالي ايراني و 

دريافت اين وام توسط متقاضيان كارگري جلب شود. ربيعي 
عنوان كرد مي خواهد كارفرمايان ضمانت بازپرداخت اقساط 
وام كارگران متقاضي را بپذيرند و از اين طريق مشكل ميليون 
ها متقاضي كارگري نيز حل شود . اصغر آهني ها درباره اينكه 
تضمين  درباره  كارفرمايان  نمايندگان  به  اي  نامه  كار  وزير 
وام خريد كاال خواهد نوشت، گفت  : كارفرمايان تنها ضمانت 
كارگران را در مدت زماني كه قرارداد دارند خواهند پذيرفت 
و بيش از آن كاري نمي توان انجام داد  . نماينده كارفرمايان 
در شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه كارفرما نمي تواند براي 
مدت بيشتر از دوره قرارداد، براي كارگر ضمانت نامه بانكي 
صادر كند اظهار كرد: همين حاال نيز كارگراني متقاضي صدور 
ضمانت نامه بانكي و گواهي كسر از حقوق يا اشتغال به كار 

هستند اما محدود به دوره قرارداد است .

    احتمال افزايش مشموالن وام 10 ميليوني

انصرافي  موج  اينكه  با  سايپا  فروش  معاون 
هاي محصوالت اين شركت صحت ندارد، 
خود  جديد  بخشنامه  در  شركت  اين  گفت: 
صورت  به  را  انصرف  حق  نمايندگي ها  به 
است.   كرده  لحاظ  مشتريان  براي  موردي 
مورد  در  زاده،  تقي  رضا  تسنيم،  گزارش   به 
داليل دريافت چك يا سفته به همراه گواهي 

فك پالك از مشتريان بابت تحويل خودرو 
با تسهيالت 25  اقساطي خودرو  در فروش 
ابتدا مالك  در  كرد:  اظهار  توماني،  ميليون 
فروش محصوالت ما در قالب وام 25 ميليون 
توماني فروش اقساطي رايان سايپا و براساس 
نظر حقوقدانان شركت بود، بر همين اساس 
فقط از مشتريان چك هاي اقساط دريافت 

در  گزاشات  برخي  دليل  به  بعداً  اما  كرديم 
حين ثبت نام و براي جلوگيري از بروز برخي 
گواهي  كه  تأكيد شد  ما  به  استفاده ها  سوء 
فك پالك و چك يا سفته را براي تكميل 
پرونده ها از مشتريان دريافت كنيم . وى با بيان 
اينكه بعد از اعالم اين موضوع تاكنون حدود 
پرونده خود  تكميل  به  نسبت  نفر  30 هزار 

اقدام كرده اند، افزود: موج انصرافي ها صحت 
ندارد و حتي اين شركت در بخشنامه جديد 
خود به نمايندگي ها حق انصرف را به صورت 
موردي براي كساني كه پول اوليه را پرداخت 
و 6 فقره چك را با تكميل و تأييد مدارك به 
نمايندگي هاي اين شركت ارائه كرده باشند 

را پيش بيني كرده است  .

خبرخوش براي انصراف دهندگان وام 25 ميليوني خودرو

 وزارت بهداشت: واكسيناسيون 
سراسري را توصيه نمي كنيم  

رئيس  نوشت:  بهداشت  وزارت  رساني  اطالع  پايگاه 
مركز مديريت بيماري ها با تاكيد بر اين كه بيماري 
آنفلوآنزا تنها براي تعدادي از افراد جامعه پرعارضه تر 
است، تصريح كرد: وزارت بهداشت هرگز واكسيناسيون 
همگاني را براي آنفلوآنزا توصيه نمي كند .به گزارش 
 ايسنا، محمد مهدي گويا گفت: افراد باالتر از 65 سال ، 
كودكان زير 5 سال، مبتاليان به بيماري هاي قلبي 
و ريوي مزمن، خانم هاي باردار، مبتاليان به سرطان 
كه تحت درمان هستند، مبتاليان به بيماري ديابت و 
نارسايي كليه و كساني كه به هر دليلي دچار نقص 
سيستم ايمني هستند از جمله افراد در معرض خطر 
عارضه  افراد  اين  در  آنفلوآنزا  بيماري  كه  هستند 
درمان  تحت  موقع  به  بيماري  اگر  و  دارد  شديدتري 
نگيرد، منجر به مرگ مي شود  . وي گفت: در ابتداي 
فصل آنفلوآنزا در كشور قرار داريم و با سردتر شدن هوا 
طي روزها و هفته هاي آينده احتمال افزايش ابتال به 

اين بيماري بيشتر خواهد شد .

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره
نام و نام خانوادگىرديف

حاجى اكبر جمالى1
على حصارى2
زهرا خسروى3
رضوانه رجبى4
مريم سلمانى5
بهناز شكوهمند6
 فاطمه صالحى7
عباس گلثومى8
محمد رضا ملك آبادى 9
اسماعيل نخعى مقدم10

  اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس
نام و نام خانوادگىرديف

سيده مهديه بيرقى1
فاطمه جوان2
مبارك دالكه3
فاطمه غالمى4
زهرا معمارزاده مشهورى5

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند 

دعوت مجمع عمومي عادي
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى  شهرستان  زيركوه - سهامي خاص

ثبت شده به شماره: 47     شناسه ملى: 14003732392 
 به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان
 زيركوه ( سهامى خاص) مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي شركت مذكور سه شنبه
   1394/10/01 ساعت 15 در محل  نمازخانه مديريت جهاد كشاورزى شهرستان زيركوه

.واقع در  شهر حاجى آباد - بلوار جهاد  برگزار مي گردد
 بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد
 با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل خود (براى سهامداران حقوقى) و داشتن كارت
 شناسايى معتبر (براى سهامداران حقيقى) در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور

به هم رسانند
 دستور جلسه مجمع عمومى عادى

  1) ارائه گزارش هيئت  مديره، بازرسين قانونى و حسابرس شركت درخصوص عملكرد
شركت منتهى به 1394/6/31

 2) بررسى و تصويب صورت هاى مالى (ترازنامه وحساب سود و زيان ) شركت براى سال
مالى منتهى 1394/6/31

3) بررسى و تصميم گيرى درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت
 4) بررسى و تصميم گيرى درخصوص پرداخت پاداش اعضاى هيئت مديره، مديرعامل

و كاركنان شركت
5) بررسى و تصميم گيرى درخصوص حق الزحمه بازرس

 6) انتخاب بازرسين قانونى شركت
7) انتخاب حسابرس   8) تعيين روزنامه كثير االنتشارجهت درج آگهى هاى شركت

 9) اصالحيه بودجه سال مالى منتهى به 1395/6/31
10)  بررسى و تصميم گيرى درخصوص بيمه عمر مانده بدهكار تسهيالت

 ضمناً گزارش صورت هاى مالى شركت و گزارش هيئت مديره و بازرسين براى ارائه به
سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده مي باشد

هيئت  مديره

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم
 چون در پرونده اجرايى 318/94 در قبال محكوميت آقاى كمال راهكان به پرداخت مبلغ 304/474/363 ريال در

 حق آقاى ميرحسن موسوى و پرداخت مبلغ 10/489/850 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك
 دستگاه كاميونت ايسوزو يخچال دار به شماره انتظامى 347 ع 97 ايران 32 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس قيمت شاسى
 750/000/000 ريال و قيمت يخچال به مبلغ 100/000/000 ريال كه در مجموع به مبلغ 850/000/000 ريال ارزيابى گرديده است
 كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/10/12 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت
  پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى
 فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير
 اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد

مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اينكه در پرونده كالسه 1491/94 اجرايى اموال شامل يك دستگاه يخچال فريزر 29 فوت سايد باى سايد خارجى 
به مبلغ 45/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى على بنى اسدى به مبلغ 20/175/000 ريال در حق آقاى سيد حسين 
موسوى و مبلغ 1/008/750 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/9/26 ساعت 9 الى 10 صبح در 
دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف 
است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين 
طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
چون مقرر گرديده: در پرونده كالسه 1721/94 اجرايى اموال شامل يك دستگاه خودروى پژو 405 به شماره پالك 

282 د  79 – ايران 32 مدل 1377 به رنگ سبز يشمى فاقد بيمه به مبلغ 35/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى 
حسين خزاعى به مبلغ 48/072/638 ريال در حق آقاى محمد حسن احمدى و مبلغ 2/350/000 ريال حق االجرا در حق دولت از 
طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/9/29 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج 
روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از 
 مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

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

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

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

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

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

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a
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آگهى انتخابات
 قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف
نظام قانون   23 ماده  اجراى  در   خياطان 
داراى اعضاى  كليه  از  بدينوسيله   ،  صنفى 
گردد مى  دعوت  اتحاديه  آن  كسب   پروانه 
پروانه تصوير  يا  اصل  داشتن  دست  در   با 
 كسب و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه
 يكشنبه 94/9/29 راس ساعت 8 الى 10
 صبح براى شركت در انتخابات هيئت مديره
 و بازرس شخصا به نشانى مصلى واقع در
 سه راه اسدى 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
نماينده جهت دادن راى ممنوع اعزام  يا    و 

مى باشد

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

09159658659

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



      
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سالم به بسيج. سالم به همت بسيجى كه بدون هيچ 
انتظار و توقعى كوله بار زحمت را به همت بسيجى 
بودنش به دوش مى كشد واقعًا عجيب همتى داريد 
به  كمك  و  عمرانى  و  عمومى  (خير)  كارهاى  در 
ديگر  بار  يك  تا  كرديد  همت  اينكه  از  همنوع 
 ... روستاى  حسينيه  بلندگوى  از  اذان  صداى 

پخش شود ممنونيم.
930.…663

سالم. مسئوالن و مردم محترم بيرجند در مورد آرامگاه 
آيت ا... تهامى بياييد كمى توجه بيشترى داشته 

باشيم كه در خور مقام ايشان باشد. 
915.…388
سالم. مدتى است كارم لنگ دو سه ميليون وامه ولى 
به هر  بانكى ميرم ضامن كارمند رسمى ميخوان. من 
آنها  بزنم و  بايد به هركسى رو  آدم محترمى هستم 
هم با توجه به شرايط اين دوره زمانه بهانه ميارن. آيا 
من و امثال من براى دو سه تومان بايد ابروشون بره؟ 

يكى پيدا ميشه جواب منو بده؟
915…358 
كه  اينها  به  لطفًا  آوا.  مردمى  روزنامه  به  سالم 
 ... هاى  نانوايى  آيا  كنند  مى  اضاف  نانوايى   همش 
خيلى شلوغ بود كه مجتمع زدند؟ گناه ما چى بود 

كه تو ميالن نانوايى زديم. 
915…303

حقوق  وضعيت  گرانى  اين  با  آوا  سالم. 
گوش  به  را  پرورش  و  آموزش  بازنشستگان 

مسئوالن برسانيد.
915…337

سراسر  در  اى  زنجيره  هاى  فروشگاه  افتتاح  سالم. 
ايران در حمايت از فروش اجناس بى كيفيت چينى 
واقعًا بى انصافيه!! مسئوالن چرا جلوى قاچاق و 

واردات كاال را نمى گيرند؟
915…891

سبز  فضاى  و  ها  پارك  سازمان  محترم  مسئوالن 
هاى  تعويض المپ  به  نسبت  لطفاً  شهردارى، 
خيابان  فاصل  حد  سبز  فضاهاى  سوخته 

طهماسبى تا شهيد كاوه اقدام نماييد.
930…247

زند!  نمى  حرفى  باقران  سيمان  از  هيچكس  سالم. 
ما  نرسيد.  جايى   به  هم  مجلس  نماينده  پيگيرى 
اميد اشتغال جوانان منطقه سرمايه  10سال شده به 
دارد  سرمايه  تومان  ميلياردها  كرديم  گذارى 

مستهلك مى شود مسئوالن فكرى بكنيد.
937…276

 87 پروژه  مسكن  بنياد  گفته  طبق  آوا.  سالم 
ولى  شده  شهردارى  تحويل  معصوميه  واحدى 
نكرده  ارائه  خدماتى  گونه  هيچ  هنوز  شهردارى 
زباله  نصب سطل  بزنيد  پروژه  اين  به  لطفًا سرى 
و تسطيح خيابان روبروى ورودى بلوك ها از 

نيازهاى مبرم اين پروژه مى باشد.
935…635

اقتصاد  سال  رو  امسال  مسئوالن.  توجه  قابل 
مقاومتى ناميديد، فقط براى مردم نيست بايد 
باشند،  فكر  به  هم  ها  توليدكننده  و  صنعت 
االن بخارى هاى ژاپنى تمام فول و فوق العاده كم 
مصرف با بازدهى بيشتر و هدر رفت بسيار كم جاى 
بخارى هاى توليد داخل رو ميگيره، حاال بازم بگيد 
كاالى ايرانى بخريد به خدا هم انرژى هدر ميره و 
هم خطرناك هستند، من دوسال شده بخارى ژاپنى 
كاهش  سوم  يك  به  گازم  مصرف  كردم  جايگزين 
پيداكرده، صنعت ما خيانت بزرگى در حق مردم داره 

انجام مى دهد. شما خودتان مقايسه كنيد...
936…450

قابل  تمام  نا  هاى  پروژه  محترم  استاندارى 
را اطالع رسانى  به بخش خصوصى  واگذارى 
 عمومى كنيد نه اينكه مثل بعضى خصوصى سازى ها

چند نفر معدود فقط خبردار بشن.
935...994
آقاى وزير تعاون فرمودند يارانه كسانى را كه قطع كرده 
ايم 80 درصد اعتراض نكردند. يارانه كارگر ساختمانى را 
قطع كردند چه دليلى بايد بيارن كه نيازمندند حاال اگر با 
هزار بدبختى يك سفر زيارتى خارج كشور رفته 

باشند اين دليل مى شه كه نيازمند نيستند؟
935...712
بخشنامه  اخيراً  دهد  پاسخ  استاندار  لطفًا  سالم  با 
قرآن  برگزيده  آيات  تفسير  عمومى  دوره  برگزارى 
به  ادارات  كاركنان  براى  استاندارى  سوى  از  كريم 
ريال   896000 شهريه  مبلغ  با  غيرحضورى  صورت 
جهاد  در  ها  دوره  اينگونه  كه  حالى  در  شده  ابالغ 
دانشگاهى با هزينه بسيار كمتر برگزار مى شود لطفاً 
بفرماييد دوره غيرحضورى و اينقدر شهريه و 

تفاوت قيمت چه توجيهى دارد؟
901...911

دعوت از هنرمندان استان در دوازدهمين دوساالنه نگاره هاى چوبى 

سه شنبه * 17 آذر 1394 * شماره 3388
3 گروه خبر-  معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى  اداره كل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى  با اشاره به فراخوان دوازدهمين دوساالنه نگاره هاى چوبى در اروميه 

گفت: هنرمندان خراسان جنوبى مى توانند از اين فرصت استفاده كرده و در اين فراخوان شركت كنند. عباس زاده، افزود: اين جشنواره بهترين فرصت براى 
 معرفى و به نمايش گذاشتن صنايع دستى خراسان جنوبى است. وى اظهار كرد: هنرمندان مى توانند تصاوير آثار خود را حداكثر تا 15 آذر94 با ورود به سايت
  www.urmiachto.ir  و از طريق آگهى شركت در دو ساالنه ملى نگاره هاى چوبى ارسال نمايند كه تا كنون از اين استان 5 اثر به نمايشگاه ارسال شده است.

نگارگرى  هنرمند  استانستى  زاده- محمد  * حسين 
است كه در سال 1352 در روستاى استانست سربيشه، 
به دنيا آمد. فارغ التحصيل رشته علوم تجربى در سال 
70 در بيرجند، فارغ التحصيل كارشناسى نقاشى از 
دانشكده هنرهاى زيباى تهران در سال 1375 و فارغ 
هنر  دانشگاه  از  نقاشى  ارشد  كارشناسى  التحصيل 

تهران در سال 1378 مى باشد.

«آوانگارد  گروه  گذار  پايه  بيرجندى  هنرمند 
نگين نگاره» در حوزه كارآفرينى هنرى است

آنچنان كه خودش مى گويد: پس از 6 ماه تحصيل در 
رشته «آرت اند ديزاين» (Art and Design) دوره 
دكترى در مالزى در سال 88 به دليل كيفيت نازل 

رشته هاى هنرى در آن كشور تحصيل را رها كرد.
نقاشى،  آثار شهرى،  اجراى  و  وى در حوزه تدريس 

نقاشيخط، حجم و كتيبه هاى حجمى فعال است.
به  خانوادگى  و  انفرادى  نمايشگاه  دوازده  برگزارى 
اتفاق همسرش در تهران، برگزارى نمايشگاه انفرادى 
اكسپوهاى  و  ها  نمايشگاه  در  شركت  بيرجند،  در 
هنرى در سطح كشور، شركت در نمايشگاه گروهى 
خارج از كشور و داورى در پنج جشنواره هنرى ملى 
«ورك شاپ»  متعدد  اجراى  و  رضوى  و  باران، حج 
هاى  مجسمه  و  نقاشى  و  طراحى  زمينه  در  هنرى 
شنى در سطح كشور از جمله فعاليت هاى هنرى وى 
مى باشد. استانستى پايه گذار گروه «آوانگارد نگين 
گويد:  مى  است،  هنرى  كارآفرينى  در حوزه  نگاره» 
پدر و مادرم به كار طراحى و بافندگى فرش مشغول 
بودند و من هم به عنوان تنها پسر خانواده از همان 
كودكى به هنر نقاشى و طراحى عالقه پيدا كردم و 
اولين نقاشى ام را كه به خاطر آن خيلى تشويق شدم 
اى صحنه  نقاشى  آن  و  كشيدم  سالگى   4 سن   در 

البته  بود.  انقالب  اوايل  راهپيمايى هاى مردم در  از 
از سال سوم دبستان كار نقاشى را به صورت جدى 
و با شركت در مسابقات مدرسه، شهر، شهرستان و 
استان ادامه دادم كه پس از دبيرستان به تحصيل در 

دانشگاهى در رشته نقاشى در تهران منجر شد.
وى درباره داليل بازگشتش به بيرجند و استان بيان 
هنر  دانشگاه  از  التحصيلى  فارغ  از  پس  كند:  مى 
تهران در سال 78 به تدريس روى آورده و همزمان 
در آموزشگاه ها و آموزشكده هاى هنرى تهران نيز 
به  سو  يك  از   91 سال  در  اينكه  تا  داشتم  فعاليت 
كه  مأموريتى  ديگر  سوى  از  و  مادرم  تنهايى  دليل 
انجمن بيرجندى هاى مقيم تهران براى اجراى چند 
و  آمدم  بيرجند  به  داد  من  به  استان  در  هنرى  اثر 
كه  هنر  گروه  وقت  مدير  بيدختى  دكتر  همراهى  با 
و  باشد  مى  هنر  دانشكده  آموزشى  معاون  اكنون 
تعدادى از هنرمندان اين حوزه از جمله استاد عباس 
ديگر  و  رفيعى  حسين  استاد  بيدختى،  دكتر  زاده، 
دوستان هنرمند كار اجراى چند اثر را آغاز كرديم و 
در ادامه نيز با تشكيل گروه هنرى نگين متشكل از 
40 نفر از هنرمندان جوان و مستعد اين ديار سعى 
در روشن نمودن مسيرى براى همدلى هاى هنرى و 
پرورش و شكوفايى استعداد جوانان هنرمند نموديم 
كه به لطف خدا به آن نايل شديم. البته اين كارها را 
در قياس با جايگاه هنر استان بسيار ناچيز مى دانم. 

آثار متعدد استانستى و گروه هنريش
در استان پراكنده است

در  وى  هنرى  گروه  و  استانستى  هنرى  اثر  اولين 
استان نقاشى عاشورايى بود كه در تاسوعا و عاشوراى 
سال 91 در بيرجند اجرا شد و پس از آن چندين اثر 
هنرى ديگر در بيرجند و برخى نقاط استان توسط اين 
گروه رونمايى شد كه شامل كتيبه عاشورا در ميدان 
(ع) حسين  امام  كتيبه  بيرجند،  (ع)  حسين   امام 

در ميدان قتلگاه بيرجند، كتيبه 14 معصوم در سالن 
اجتماعات بهشت متقين بيرجند، سنگ فرش با طرح 
خشتى سنتى بيرجندى به ابعاد 1200 متر مربع با 
استفاده از سنگ طبيعى جمع آورى شده از معدن 
«آسكا»، اجراى سرديس پروفسور گنجى و نصب آن 
در روستاى ماهوك زادگاه آن مرحوم، اجراى تنديس 
مرحوم شيخ  فضل ا... حائرى سرچاهى تازيانى براى 
نصب در زادگاه وى، اجراى كتيبه «ياعلى بن موسى 
الرضا (ع)» در دو راهى چهكند، اجراى سنگ فرش 
در  (ع)»  الرضا  موسى  بن  «ياعلى  كتيبه  و  سنتى 
جاده اسدآباد (ورودى َمَرك) و اجراى المان نمادين 
جمله  از  بيرجند  ابوذر  ميدان  در  (ع)  على  حضرت 

اين آثار مى باشد.
آخرين اثر اين گروه نيز براى ميدان هزار قدم خوسف 
در دست اجراست و قرار است پش از شهادت امام 

رضا (ع) رونمايى شود.
و اما جالب توجه ترين و مهم ترين اثر هنرى محمد 
به  مربوط  بدون شك  و گروه هنرى اش  استانستى 
سفارشى است كه براى نصب در شهر نجف اشرف به 
آنان داده شده است. وى در اين باره مى گويد: ستاد 
فرهنگى ولى عصر (عج) استان با مشاركت شهردارى 
به  تصميم  اشرف  نجف  در  ايران  فرهنگى  رايزن  و 
آخرين  در  نصب  براى  عاشورا  زيارت  كتيبه  ساخت 
ميدان اين شهر در ابتداى جاده نجف- كربال گرفته 

است و قرار است به اتفاق 18 نفر از هنرمندان استان 
اين كتيبه را براى ميدان مذكور بسازيم.

آزموديم در اين شهر بخت خويش 
بايد برون كشيم از اين ورطه رخت خويش!

استانستى در پاسخ به اين سؤال كه آيا 18 اثر هنرى 
استان،  در  نگين  هنرى  گروه  توسط  شده  ساخته 
آيا  بوده  سفارشى  چنانچه  و  خير  يا  بوده  سفارشى 
مراجع سفارش دهنده به تعهدات خود درباره ساخت 
اين آثار عمل كرده اند يا نه؟ مى گويد: بله تمامى اين 
اما متأسفانه برگشت هزينه هاى  آثار سفارشى بوده 

اين آثار به زحمت و با كندى انجام شده و بابت چند 
پروژه نيز با وجود تحويل كار، هنوز پولى نگرفته ايم. 
به عنوان مثال تنديس شيخ فضل ا... حائرى را براى 
روستاى سرچاه تازيان به سفارش بخشدارى مركزى، 
در  و  ساختيم  روستا  آن  اسالمى  شوراى  و  دهيارى 
حالى كه مبلغ قابل توجهى از رقم توافق شده اوليه 

به سفارش دهندگان تخفيف داده ايم  باز در پرداخت 
پاسخگو  هم  كس  هيچ  و  كنند  مى  كوتاهى  نهايى 
دانم چطور  نمى  موارد  بعضى  در  واقعاً  و من  نيست 
بايد به اعضاى گروه پاسخ بدهم و ديگر از ادامه كار در 

استان خسته شده ام و به پايان راه رسيده ام.

جايگاه و شأن هنر و هنرمندان 
در استان بسيار شكننده است

در  هنر  مقوله  گرانبار  هاى  دشوارى  از  وى  گفته  به 
سرزمين مادرى، فهم و درك و ميزان محبوبيت آن در 
نزد شهروندان است. به ياد دارم كه در دهه 60 با وجود 
بار سنگين جنگ بر دوش ملت بزرگوار، رويكردهاى 
هنرى از جذابيت هاى فراوانى برخوردار بود و از مدارس 
آثار  نمايش،  انجمن  و  انجمن خوشنويسان  تا  گرفته 
هنرى فروانى توليد مى شد و نخبگان هنرمند بزرگوارى 
حسين  بين،  نيك  پرويز  آقايان  محترم  اساتيد  چون 
پيمانى،  حميد  بيدختى،  على  محمد  دكتر   رفيعى، 
دكتر محمد حقگو، على عرب، مهدى قمرى، حسين 
نژاد،  كيانى  حسن  اسكندرى،  محمود  زاده،  عباس 
محمود منصورى، حسن مكانيكى، على شريفى، محمد 
بزرگواران ديگر  از  سرابى، محمد اطمينان و بسيارى 
در آن دهه پر از سختى ها، به اوج شكوفايى رسيده و 
امروز وزنه هاى مهمى در فرهنگ و هنر اين سرزمين 

به حساب مى آيند. 
در  هنر  وضعيت  به  نگاه  با  اما  اينك  وى  گفته  به 
و  هنر  شأن  و  جايگاه  دريافت  توان  مى  استان، 
كه  مردم  حتى  و  است  شكننده  بسيار  هنرمندان 
برخورد  كمترين  باشند  مى  هنر  اصلى  مخاطبين 
در  محترم  مسئوالن  و  دهند  مى  نشان  را  مؤثر 
استان  هنر  به  نسبت  را  توجه  كمترين  ادارات  همه 
توسعه  اعتال،  براى  اهتمامى  هيچ  متأسفانه  و  دارند 
و صدور آن ندارند. هيچ همت بلندى در ادارات در 
 اين باره ديده نمى شود و اگر هست به دليل كمبود 
بودجه هاى فرهنگى و هنرى، همه راه هاى پيشرفت 

رو به بن بست است.

فاصله و شكاف زياد ميان مردم و هنر 

مدعى  كشورهاى  در  اينكه  به  اشاره  با  استانستى 
تعالى  در  ها  دولت  از  بيش  مردم  هنر،  و  فرهنگ 
فرهنگ مؤثر هستند، مى گويد: آمار بينندگان فيلم 

استان  در  ا...(ص)»  رسول  «محمد  شايسته  بسيار 
نسبت به جمعيت بسيار نگران كننده است آيا مردم 
ما هنر را باور ندارند؟ تعريف مردم از «چيستى هنر» 
چيست؟ آيا در مسير زندگى آنها، اهميت وجود هنر 
است؟  نشده  درك  بهتر  و  تر  شاداب  زندگى  براى 
من به نيكى باور دارم كه متأسفانه فاصله و شكاف 
بسيارى بين مردم ما و هنر وجود دارد و سه حلقه 
مديران، هنرمندان و مردم هركدام به سهم خود در 

ايجاد اين فاصله مؤثر بوده اند. 
به عنوان مثال مدير عزيزى بعد از اتمام المان موقت و 
نمادين نام مبارك موال على (ع) ميدان ابوذر بيرجند 
به راحتى گفت: «مگر چه كرده ايد جز جوش دادن 
بايد  چه  بزرگوار  اين  پاسخ  در  ؟!»  آهن  ورق  چند 
گفت؟!... يا برخى عزيزان مدير در مواجهه با تنديس 
مرحوم شيخ فضل ا... سرچاهى تازيانى كه حدود 80 
سال از ارتحالشان مى گذرد، مى گفتند اينكه شبيه 
آقا نيست؟! و به همين بهانه نيز درصد قابل توجهى 
از دستمزد را كم كرده كه به قول خودشان بتوانند 

پاسخ مردم را بدهند!

برخى سهل انگارى ها باعث
كوچ فرهنگى هنرمندان استان شده است

بيان  با  با تجربه  اين هنرمند جوان و در عين حال 

در  فعاليت  و  كار  براى  رسيده  نتيجه  اين  به  اينكه 
به نظر  افزايد:  به آخر خط رسيده، مى  استان خود 
مى رسد همين سهل انگارى هاى نابخردانه موجب 
شده كه جماعت هنرمند اين مرز و بوم، كوچ فرهنگى 
نيز  اند  مانده  كه  آنان  و  دهند  ترجيح  ماندن  به  را 
هنرمندان  كانون  در  بيانديشند.  هنر خود  به صدور 
استان هم كه ساختمان كنونى آن به لطف شهردارى 
تدارك ديده شده، گردهمايى هاى هنرى برگزار مى 
شود اما متأسفانه حضور مردمى در آن بسيار كم و 
محدود است و اين هنرمندان هستند كه در نهايت 

همدلى گرد هم مى آيند.
خاكسترى  را  استان  در  كارهنرى  فضاى   وى 
مى داند و مى پرسد مديران ما به افتخار كدام يك از 
نخبگان هنرى استان همت كرده و يادبودى برگزار 
كرده اند؟ شوراى محترم شهر كدام خيابان را به نام 
«هنرمندان» نام نهاده است؟ كدام بزرگوار به افتخار 

استاد محمد على كيانى نژاد ايستاده است؟ و ...

قدر زر زرگر شناسد     قدر گوهر گوهرى

به طور مثال در كشور فرانسه هر كودك ده ساله نام 
صدها هنرمند كشورش را مى داند و آنها را مى شناسد 
اما در شهر بيرجند و استان خراسان جنوبى چند نفر 
نام هنرمندان شهر و استان و آثار آنها را مى دانند؟ او 
مى پرسد وقتى در كنسرت هاى داخلى و خارجى به 
 احترام استاد كيانى نژاد هزاران هنردوست ساعت ها

اينقدر  اش  مادرى  سرزمين  در  او  چرا  ايستند  مى 
ناشناخته و مظلوم واقع مى شود؟

در  ضياءالدينى،  ديار  آن  بزرگ  هنرمند  سنندج  در 
استاد  اما  نام خودش دارد  به  چهل سالگى خيابانى 
و  پرآوازه  نام  و  افتخاراتش  همه  با  مود  اسماعيلى 
بلندش در اين استان فقط خوشنويسى است بنام!...

و  ناشناخته  خودشان  ديار  در  كه  استان  هنرمندان 
گمنام هستند در تهران و ساير نقاط كشور ارج  قرب 
و جايگاه رفيعى دارند و به اصطالح خيلى تحويلشان 
 مى گيرند اين نشان مى دهد مردمان ساير استان ها

اين  مادرى  سرزمين  مردم  از  تر  گوهرشناس 
و  استان  در  كه  هنرمندانى  هستند،  هنرمندان 
شهرهاى زادگاهشان فضايى براى فعاليت هنرى آنها 

وجود ندارد و اصًال شناخته شده نيستند.

دلم مى گيرد از مديران كم درك در فهم هنر

هنرمندان  و  هنر  شايسته  وضعيت،  اين  بدون شك 
استان فرهنگى خراسان جنوبى نيست و جامعه اى 
كه بين خود و هنرمندانش فاصله بيندازد زير سايه 

غبار كسالت و دلمردگى دفن خواهد شد.
استانستى در اين باره با ذكر اين نكته كه بسترهاى 
مديريتى و اجتماعى الزم كه پذيراى هنرهنرمندان 
باشد در استان مهيا نيست، مى گويد: من در تمامى 
شهرهايى كه به عنوان مشاور حضور داشته و يا اثرى 
در  وقتى  و  ام  ديده  فراوان  احترامى  ام،  كرده  اجرا 
بيرجند با اين فاصله عجيب ميان هنرمند و شهروند 
و مديران مواجه مى شوم دلم از مديرانى كه در درك 
و فهم هنر و هنرمند كم كارى كرده اند، مى گيرد. 

مديريت هاى اجتماعى بايد 
ميان هنرمندان و مخاطبان پيوندايجاد كند

صحبت هاى صادقانه و بى ادعاى اين هنرمند شنونده 
چنين  براى  چرا  دارد  مى  وا  تفكر  به  را  خواننده  و 
هنرمندانى كه آوازه هنرشان نه تنها از حدود استان 
كه از مرزهاى كشور نيز فراتر رفته، نبايد جايى براى 
فعاليت هنرى در زادگاهشان وجود داشته باشد؟ آيا 
اينكه اين هنرمندان قرار است يك اثر هنرى را براى 
شهر نجف اشرف بسازند باعث افتخار همشهريان و 

هم استانى ها و حتى هموطنانشان نيست؟ 
چرا قدر اين هنرمندان را حتى به اندازه ساير نقاط 
نقاط كشور  ساير  در  كه  در حدى  يا حداقل  كشور 
و  دانيم  نمى  قايل هستند،  ارزش  عزيزان  اين  براى 
اينگونه نامهربانانه با آنها برخورد مى كنيم. تا جايى 
آن  كنند  مى  وطن  جالى  عزم  و  شده  دلسرد  كه 
هم ترك ديارى كه ادعاى فرهنگى بودن و فرهنگ 

دوستى هم در آن فراوان است!
اينكه مديريت هاى  بيان  پايان ضمن  استانستى در 
اجتماعى در استان بايد ميان هنرمندان و مخاطبان 
شعله  كند:  مى  اميدوارى  اظهار  كنند،  ايجاد  پيوند 
اهالى  دست  به  كه  هنر  گرانمايه  و  بلند  و  افروخته 
 هنرمند و هنر دوست اين شهر در انجمن ها و كانون ها

گرم سوختن است هرگز خاموشى نگيرد و با حمايت 
دوستدارانش در بلندى ها بماند.

چرا كه: 
غير از هنر كه تاج سر آفرينش است

بنياد هيچ منزلتى پايدار نيست

افتخارى براى هنرمندان خراسان جنوبى   
           18 هنرمند استان كتيبه زيارت عاشورا 

   را براى ميدانى در نجف اشرف مى سازند

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

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23  (طبخ با زغال)

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

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

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى
ايزوگام مصطفى هريوندى

محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

 آموزشگاه طراحى دوخت

 راحلـه
با مجوز رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور

 در رشته هاى نازك دوزى، ضخيم دوزى
بچگانه دوزى، راسته دوزى، مانتو و شلوار و ... 

هنرجو مى پذيرد 

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200
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جام نيوز - اين پسر بچه بازيگوش ٦ ساله از يک درخت بلند در ايالت کاروليناي شمالي 
باال رفته بود اما نتوانست پايين بيايد.پس از تماس ساکنان محلي، ماموران آتش نشاني با مراجعه به محل، توانستند اين کودک را 
از باالي درخت پايين بياورند.

نجات پسر بچه بازيگوش از باالى درخت 15 مترى

4
توصيه هاى ايمنى

از  يکي  سرپوشيده  شناي  استخر  داشتن   - ابراهيمي 
ملزومات ورزشي وتفريحي  هر شهرستان است. چند سالي 
است که صحبت استخر شنا سرپوشيده نقل محافل شده ولي 

انگارهمچنان بايد منتظر ماند.                    .
مهندس عدل معاون عمراني وبرنامه ريزي فرماندار شهرستان 
سربيشه  با اشاره به اينکه، اين استخر از جمله طرح هاي مهم 
در شهرستان است ،گفت: از سال١٣٩٠  ساخت اين مجموعه 
شروع شده است و تقريبا تمامي اعتبارات مصوب درشوراي 

برنامه ريزي تخصيص يافته است که به شرح زيرمي باشد:
اين  براي  اعتبار  تومان  ميليون   ٥٨٠ حدود  سال٩٠،  در 
کار تخصيص يافته که همه آن جذب شده است. درسال 
ميليون   ٤٩ سال٩٢مبلغ  ،در  تومان  ميليون  ٩١،مبلغ١١٨ 

تومان ودر سال ٩٣مبلغ٨٨٠ ميليون تومان که تقريبا همه 
اين اعتبارات  جذب شده است که درکل مبلغ ٢ميليارد و١٣٠ 
ميليون تومان اعتبار در کميته برنامه ريزي شهرستان مصوب 
و جذب شده است و به زودي شاهد راه اندازي اين مجموعه 
خواهيم بود. در ادامه عباسي سرپرست اداره ورزش وجوانان 
شهرستان سربيشه ضمن تبريک ١٦ آذر ماه روز دانشجو  
و با توجه به ضرورت ايجاد اين استخر گفت: با توجه به 
درخواست هاي مردم واستقبال خوب جوانان از اين ورزش 
و رويه اي سالهاي قبل که تقريبا اين اداره با هماهنگي با 
استخرهاي شهر بيرجند توانسته حد اقل ٢٠٠٠بليط نيم بها را 
به جوانان ودانش آموزان وافرادي که تمايل به استفاده ازاين 

ورزش داشتند  را ارايه نمايد.

اماني  و  پيماني  صورت  به  قرارداد   :اين  افزود  عباسي 
است و از سال ١٣٩٠ساخت اين مجموعه شروع شده که 
هرسالهاعتبارات  مربوطه تقريبا جذب شده است. در سال 
٩٣، حدود٥٣٩ ميليون تومان از سه محل صادرات نفت خام 
وگاز طبيعي ، تملک و دارايي هاي سرمايه اي استان و ماده 
١٨٠جذب شده است و امسال هم طبق  مصوبات کميته 
برنامه ريزي شهرستان سربيشه مبلغ ٥٠٣ ميليون تومان 
اعتبار تخصيص يافته  که اگر اين مبلغ  به طور ١٠٠ درصد 
جذب شود و تمامي عمليات ساختماني وتاسيساتي مجموعه 
فوق به پايان رسدکه از جمله آن، خريداري انرژي مي باشد و 
احتماال در آينده اي نزديک شاهد بهره برداري اين مجموعه 

در شهرستان سربيشه خواهيم بود.

مشكالت منطقه نمونه گردشگرى بوذرجمهر قاينى بررسى شد
طنز

 نمي گذارند  ارد وغان موز برد ارد 

د عوايي که اين روزها روابط کشورها را د چار تنش و 
تشنج کرد ه اين است که «کي از د اعش نفت مي خره؟» 
بعد  از اين که ترکيه جنگند ه روسيه را د ر هوا زد  و ترکاند  
روسيه ناگهان همه برنامه هاي تلويزيوني اش را قطع کرد  
و گفت: ترکيه از د اعش نفت مي خره. ارد وغان بعد  از 
شنيد ن اين اد عا لبخند ي زد  و گفت: من از د اعش نفت 
مي خرم يا شما از د اعش نفت مي خريد ؟ و به اين ترتيب 
توپ را د ر زمين روسيه اند اخت ولي متاسفانه روسيه توپ 

را پاره کرد  و اند اخت د ور.
 ارد وغان قبل از اين توپ را د ر زمين ناتو، آمريکا، ايران، 
عراق و ساير کشورهاي خاورميانه اند اخته بود  (شوتش 
قويه، همه اش هم خارج از چارچوب مي زنه!) ولي هر 
د فعه که زنگ خانه شان را مي زد  توپ را پاره مي کرد ند  
نامرد ها. آخر د يد  هيچکس توپ را پس نمي د هد  گفت 
پس من استعفا مي د هم. باز هيچکس حرفي نزد . نگاهي 
مي تونم  که  موز  د يگه  گفت:  و  اند اخت  ميز  روي  به 
برد ارم؟ که اين بار مرد م ترکيه موز را از جلوي ارد وغان 
برد اشتند  و گفتند : شرمند ه، شرايط اقتصاد ي ما با اين 
قهرمان بازي هاي تو رو به وخامته. موز هم که مي د وني، 
گرونه. حسرت يک موز را بر د ل اين مرد  گذاشتند . بعد  
د يد  اين جوري فشار مي آيد  گفت بنابر مد ارکي که ما 

د اريم روسيه از د اعش نفت مي خرد .
هشراوي  جرج  نام  به  روسي-سوري  شهروند   يک   
بزرگ ترين خريد ار نفت د اعش است. فعال کسي راجع به 
اين موضوع چيزي نگفته. ولي چيزي که عيان است اين 
است که االن «نفت خر د اعش» تبد يل به يک فحش 
د ر عرصه بين الملل شد ه که شما مي توانيد  به هرکشوري 
که از آن خوش تان نمي آيد  حواله کنيد . (به هرحال هرچي 
باشد  از نفت کش د اعش بهتره.) د ر اين ميان ارد وغان 
هم  د يپلماتيکي  عرف  از  خارج  تازگي حرف هاي  هم 
ايران زد ه. بند ه خد ا شبيه اين هايي شد ه که وسط  به 
د عوا همه را مي زنند . د شمن بيايد  مي زنند ، د وست بيايد  
مي زنند ، يکي بيايد  جد ا کند  مي زنند . همين جوري مشت 
را مي چرخانند  تو هوا و آخر هم به ياري مرد م و مسئوالن 
راهي امين آباد  مي شوند . ايران هم د ر پاسخ به گستاخي 
ارد وغان او را به رعايت نزاکت د عوت کرد . البته وسط 
د عوا کمي غيرمنطقي است ولي عاقالنه به نظر مي رسد ! 
با اين حال ترکيه شايد  بازي را د ر زمين سياست باخته 
نباخته  را  اخالق  که  د اد   نشان  ولي خوشبختانه   باشد  

و هنوز به خيلي از اصول پايبند  است.
آيد                                            ين سيارسريع

آنچه بايد بدانيم

براي اطمينان از مکش دودکش مي توان با استفاده 
از يک شعله کوچک مثل شمع انجام داد بدين ترتيب 
گرفته، دودکش  دريچه  جلوي  را  شمع  شعله   که 

در اين حالت سه اتفاق زير رخ مي دهد.
- شعله به سمت داخل دودکش کشيده مي شود.

- شعله بدون تغيير مسير به سوختن ادامه مي دهد.
- شعله به سمت داخل اتاق متمايل مي شود.

در صورتي که شعله به سمت داخل دودکش کشيده 
انجام را  مناسب  دود  مکش  دودکش  يعني   شود 

مي دهد و دود به راحتي تخليه مي شود.
تغيير  و  حرکت  بدون  شعله  که  صورتي  در   -
دودکش  مسير  يعني  دهد  ادامه  سوختن  به   جهت 

مسدود است.
در صورتي که شعله شمع به جهتي مخالف دودکش 
بسيار  اين  و  است  منفي  شود جهت مکش  متمايل 

خطرناک است.
طبيعي  غير  رقص  و  دودکش  لوله  بودن  سرد   _
سوختن  محصوالت  برگشت  عاليم  از   شعله 

به داخل اتاق است.

روابط عمومي سازمان آتش نشاني بيرجند

تست هوش

معماي نگهبان شرکت و سقوط هواپيما

و  دارد  کاري  سفري  قصد  شرکتي  مديرعامل 
فرودگاه  به  رفتن  براي  شرکت  از  خروج  هنگام 
و  گرفته  را  جلويش  شب  شيفت  نگهبانان  از  يکي 

اين ديده که هواپيماي   مي گويد که ديشب خواب 
سفر سقوط مي کند.

نگهبان  دربرابر  مقاومت  بار  چند  از  پس  مديرعامل 
بالخره راضي مي شود که اين سفر را عقب بندازد.

رسانه پخش  در  هواپيما  روز خبر سقوط  آن  فرداي 
مي شود و مدير عامل پس از شنيدن اين خبر دستور 
بدهند پاداش  با  را  نگهبان  اين   مي دهد که حقوق 

و او را اخراج کنند.!!!
سوال: علت اخراج نگهبان از شرکت چيست؟

آيا مردم سربيشه به آرزوى خود در مورد داشتن استخر خواهند رسيد؟ 

جلسه بررسي مسايل و مشکالت منطقه نمونه گردشگري 
مردم  نماينده  هروي  حضور  با  قايني،   بوذرجمهر 
شهرستان هاي قاين و زيرکوه در مجلس شوراي اسالمي، 
رمضاني مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراسان جنوبي، کهن ترابي فرماندار اين شهرستان، اميني 
معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، عباسي رييس 
اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و 
تعدادي از مسئوالن دستگاه هاي اجرايي شهرستان در  محل 

فرمانداري شهرستان قاين برگزار شد.

اي  گنجينه  بوذرجمهر  گردشگري  نمونه  منطقه 
بزرگ براي رونق توسعه گردشگري قاين

فرهنگي،  ميراث  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
ترابي  کهن  جنوبي،  خراسان  گردشگري  و  دستي  صنايع 
فرماندار شهرستان قاينات گفت: منطقه نمونه گردشگري 
توسعه  و  رونق  براي  بزرگ  اي  قايني، گنجينه  بوذرجمهر 
 صنعت گردشگري و توريستي در شهرستان قاين و يكي از 

دغدغه ها و دستور كارهاي اصلي ما مي باشد.
وي اظهار داشت: پيرو سفر نخعي نژاد معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري به شهرستان قاينات و بازديد از منطقه 
نمونه گردشگري بوذرجمهرقايني و تأكيد ايشان به ساماندهي 
و رونق اين منطقه كه ظرفيت بسيار مهمي مي تواند در 

توسعه صنعت گردشگري و جلب توريسم شهرستان باشد. 
بر اين شديم كه بطور جدي به اين مسئله توجه نموده و 
اين مهم را در دستور كار قرار دهيم. ولي از طرفي با توجه 
به اينكه اين منطقه چون متولي خاص و مشخصي ندارد تا 
كنون آنچنان كه مدنظر ما بوده است در اين منطقه تحوالت 
نماينده  هاي  پيگيري  با  چند  هر  نگرفته،  خاصي صورت 
محترم چند پروژه عمراني، فرهنگي و ورزشي در اين منطقه 

شروع شده كه جاي تقدير و تشكر دارد. 
كنوني  شرايط  در  كرد:  خاطرنشان  ادامه  در  ترابي  كهن 
و  دارد  وجود  شهرستان  در  كه  بزرگي  ظرفيت  از  بايستي 
ساليان متوالي فراموش شده، به نحو احسن استفاده نماييم 
و در جهت رونق، ساماندهي و توسعه اين منطقه با تعامل و 
همراهي همه مسئوالن استاني و شهرستاني بويژه دستگاه 
هاي متولي امر بيش از پيش گام برداريم كه در اين راستا 
وجود يك شركت سرمايه گذاري با هيئت مديره اي فعال 
منطقه اين  مشكالت  و  مسائل  پيگيري  و  بررسي   براي 

از ضروريات مي باشد.
وي تصريح كرد: با توجه به همه مسائل و مشكالتي كه در 
مباحث بودجه اي داشتيم، ولي امسال ما اعتبارات خوبي به 
براي فراهم نمودن زيرساخت هاي الزم و همچنين احياء و 

توسعه اين منطقه نمونه گردشگري اختصاص داده ايم.
   هروي نماينده مردم قاينات و زيركوه در مجلس شوراي 
اسالمي در اين جلسه بيان کرد: در حال حاضر مظلوم ترين 

فضاهاي ما، فضاهاي فرهنگي و تاريخي است كه بايستي 
مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد. 

وي ادامه داد: كشور ما كشور بكري در مباحث آثار تاريخي 
و مناطق گردشگري مي باشد و داراي ظرفيت ها و قابليت 
هاي بسيار خوب گردشگري و تاريخي است كه شهرستان 

قاين نيز از اين مواهب بي بهره نيست .

و  گردشگري  رونق صنعت  و  معرفي  براي  بايد 
جلب گردشگر تالش کرد

هروي تاکيد کرد: بايد از صنعت گردشگري كه صنعت بدون 
دود است، به درستي استفاده شود و در جهت معرفي و رونق 

اين صنعت و جلب گردشگران نهايت تالش انجام شود. 
و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  كل  مدير  رمضاني     
گردشگري نيز ضمن تشکر از نماينده مردم قاينات و زيركوه، 
فرهنگي،  ميراث  سازمان  با  مساعدت  و  همکاري  جهت 
آمادگي کامل اداره کل ميراث فرهنگي جهت مرتفع شدن 
مشکالت منطقه را اعالم و خواستار همکاري تمام دستگاه 

هاي  اجرايي مربوطه شد.
  وي همچنين به ظرفيت ها و قابليت هاي شهرستان قاين 
در حوزه صنايع دستي و ايجاد بازارچه دايمي در مکان مناسب 
و کارشناسي اشاره و تاکيد کرد: در صورتي که شهرداري قاين 
زميني در اختيار ما قرار دهد مبلغ ٧٠٠ ميليون ريال اعتبار در 

سال جاري به اين بازارچه اختصاص مي دهيم.
رمضاني همچنين افزود: يكي از محورهاي توسعه كشور، 
استان و شهرستان ها، با توجه به مسائل و مشكالتي كه 
ديگر حوزه هاي كشاورزي، اقتصادي و صنعتي دارند؛ موضوع 
توجه به صنعت گردشگري است كه شهرستان قاينات از 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي بسيار خوبي در اين زمينه برخوردار 
است كه در اين راستا براي اولين بار، اولين موزه عكس كشور 
بعد از تهران در سال ١٣٩٥ در شهرستان قاينات افتتاح و راه 
اندازي خواهد شد.   اميني معاون برنامه ريزي و امور عمراني 
فرمانداري بيان کرد: براي اولين بار در شهرستان اعتبارات 
بسيار خوبي براي رونق اين منطقه در نظر گرفته شده است 
كه بايستي مسئوالن امر از ظرفيت بخش دولتي و خصوصي 
در جهت اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در منطقه نمونه 

گردشگري قاين استفاده نمايند. 

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

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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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»

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

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

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

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

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.

سخنرانى و عزادارى سه شنبه 94/9/17 الى شنبه 94/9/21
آغاز مراسم شب ها: ساعت 7/15 

پنجشنبه 9/19 رحلت پيامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبى (ع) ساعت 10 صبح الى 12
شنبه 9/21 شهادت امام رضا (ع) ساعت 10 صبح الى 12

سخنران: حجت االسالم دكتر شهاب    مداح: حاج غالمحسين نارمنجى
آدرس: خيابان شهيد منتظرى 3- جنب مسجد خضر على (ع)

مراسم عزادارى
هيئت جان نثاران اباعبدا... الحسين (ع)

ايام آخر ماه صفر

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
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يك انسان تنها زمانى حق دارد به انسانى ديگر
 از باال به پائين چشم بدوزد كه ناگزيراست 
او را يارى رساند تا روى پاى خود بايستد.

خداوندا اگر دل در سينه ام همچنان مى تپيد
 تمامى تنفرم را بر تكه يخى مى نگاشتم

 و سپس طلوع خورشيدت را انتظار مى كشيدم.

ذهنم درهم  و برهم شده بود. آشفته و عصباني بودم. 
احساس مي کردم اينطرف و آنطرف کشيده مي شوم.

بشنوم.  را  آن  نمي توانستم  ولي  مي کشيد  فرياد  قلبم 
ترس همه وجودم را گرفته بود و او بود که راه را نشانم 

مي داد. روحم مي جنگيد.
بيشتر  معضالتي  چنين  تصميمات…  تصميمات، 
وقت ها کار بسيار سختي است که منجر به شک کردن 
جريان  از  که  کرد  خواهيد  احساس  و  مي شود  به خود 
زندگي خارج شده ايد. من هميشه به دنبال خواسته هايم 
بوده ام و به نداي قلبم گوش کرده ام. ترجيح مي دهم 
به  بايد  زندگي  چنين  براي  اما،  کنم.  زندگي  اينطور 
چيزي بسيار بزرگ تر از چيزي که روي آن کنترل دارم، 

اعتماد داشته باشم.
بدن  صداي  به  تصميم گيري هايم  در  که  گرفته ام  ياد 
احساسات  بر  کردن  تکيه  کنم.گرچه  گوش  قلبم  و 
مي تواند سخت باشد. بيشتر ما از غرايز اصلي مان دوريم 
بر  در  را  اجازه مي دهيم که ترس ذهنمان  و درعوض 

گرفته و انتظارات جامعه راهمان را به ما ديکته کند.
من به قيمت از دست دادن روحم، با وعده شيرين امنيت 
و آرامش اغوا شدم و وارد زندگي شدم که از چيزي که 
آرزويش را داشتم و احساس مي کردم لياقتش را دارم 
آسانترين  اشتباه،  تصميم  بود.گاهي اوقات،  دور  بسيار 

ذهنمان  که  است  بازي  اين  مي رسد.  نظر  به  تصميم 
امنيت از  کاذبي  احساس  تا  دهد  انجام  دارد   دوست 

به ما بدهد.
ذهن ما به دنبال راحتي است،

 قلبمان به دنبال حقيقت
بر  تاثير گذار  و  بزرگ  تصميمات  مي خواهيم  وقتي 
زندگيمان بگيريم چه اتفاقي مي افتد؟ ترس بر ما غلبه 
مي کند، صداهاي در ذهنمان بلندتر و قاطع تر مي شوند 
کنيم.  دوري  کردن  خطر  از  که  مي کنند  مجبورمان  و 
را  راه  ساده ترين  که  مي کند  نااميدانه تالش  نفس مان 

انتخاب کنيم.
نمي گيريم،  تصميم  قلبمان  به  توجه  با  هميشه  ما  اما 
تصميمات را از فضاي ذهني مي گيريم که بيشتر زندگي 
را کوچک نگه  را در دست دارد و سعي مي کند ما  ما 
دارد.ذهن نگران ما، طرف ما نيست. هرچيزي که ترس 
را به عشق ترجيح دهد، دوست و ياورمان نيست. اگر 
افکار ما در روز منفي باشد چطور  از  تا ۸۰ درصد   ۶۰
مي توانيم ياد بگيريم تصميماتمان را براساس چيزي که 
واقعًا برايمان خوب است بگيريم نه چيزي که آسان تر 
است  يا اينکه چطور مي توانيم از گرفتن تصميم اشتباه 
براساس يک  انتخابي  کنيم؟وقتي  دوري  ترس  بخاطر 
قلبمان  انجام مي شود که در  دانستن عميق و غريزي 

نتيجه آن براي  احساس مي شود، متوجه مي شويم که 
خودمان و راهي که در زندگي پيش رو داريم بهتر بوده 

است. بدن ما عالي ترين و عاقل ترين راهنماي ماست.
که  درونمان  عاقل  بين صداي  مي توانيم  چطور  خوب 
کوچک  در  سعي  که  صدايي  و  مي گويد  را  حقيقت 
باشيم، شجاع  نمي گذارد  و  دارد  ما  داشتن   نگه 

 تشخيص دهيم؟
۱. نفس بکشيد. نفس ما تنها راه موثر براي ارتباط 
بدنمان - و درنتيجه حقيقت - است.  با  برقرار کردن 
ملحق شدن به فضاي بين بدن و روحمان، يک کانال 
الهام  و  ايده   آن  از  که  مي کند  باز  برايمان  ارتباطي 
مي گيريم و حقيقت پشت انتخاب هايمان را مي فهميم.

بکشيد.  نفس  و  بنشينيد  زندگي سخت مي شود،  وقتي 
چه حسي داريد؟ نفستان را عميق تر کنيد، ادامه دهيد 
و خيلي زود ذهنتان آنچنان باز مي شود که مي دانيد چه 

کاري برايتان بهتر است.
۲. به خودتان اعتماد کنيد. دوستان و خانواده ما 
بهترين را براي ما مي خواهند. آنها مي خواهند که شاد 
چيز  چه  مي دانيد  که  هستيد  خودتان  فقط  اما  باشيم 

برايتان بهتر است.
که  تجربياتي  برحسب  که  مي کنند  تصور  ما  دوستان   
داشته اند پاسخ سواالت ما را مي دانند و خانواده مان هم 

براساس نيازي که به محافظت از ما دارند نصيحتمان 
مي کنند.هر دو آنها منابع حمايتي فوق العاده اي هستند 
اگر  نمي دانند.  را  شما  سواالت  پاسخ  هيچکدام  اما 
بخواهيد مخالف با توصيه همه آدم هاي اطرافتان پيش 
رويد، اشکالي ندارد. انتخاب شماست و قلبتان شما را در 

مسير خاصي که در نظر دارد حرکت خواهد داد.
وقت ها  خيلي  باشيد.  نشانه ها  دنبال  به   .۳
اتفاق  راه  بهترين  دادن  نشان  براي  که  همزماني هايي 

مي افتند را ناديده مي گيريم. 
من باور دارم اين نشانه ها ناخودآگاه ما هستند که سعي 
دارد با خودآگاهمان ارتباط برقرار کند. بايد به تصادفات 
توجه کنيم و نشانه هاي ظريفي که ممکن است ما را به 
سمت کشف انتخاب هاي بهتري براي زندگي راهنمايي 

کند را ببينيم.
با  وقتي  گاهي اوقات  بگذريد.  و  بزنيد  لبخند   .۴
بر  زيادي  فشار  مي شويم،  روبه رو  سخت  تصميمات 
دهيم،  انجام  را  درست  کار  که  مي کنيم  وارد  خودمان 
تا آنجاکه فراموش مي کنيم بفهميم که زندگي سفري 
شده  تشکيل  تجربيات  از  مجموعه اي  از  و  است  زيبا 
آنها   - نيستند  اشتباه  هيچوقت  ما  انتخاب هاي  است. 
به  کردن  رشد  براي  که  دارند  خود  در  را  درس هايي 

آنها نياز داريم.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

ما [اين] كتاب را به حق به سوى تو فرود آورديم پس خدا را در حالى كه اعتقاد 
[خود] را براى او خالص كننده اى عبادت كن.سوره الزمر، آيه 2

حديث روز  

فرارسيدن قيامت در (بر اهل) آسمانها و زمين، سنگين و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را مگر به يكباره و ناگاه و بدون آنكه 
شما را خبر دهد. اعراف آيه 187

سبك زندگى

تن محنت كشى ديرم خدايا
دل با غم خوشى ديرم خدايا
زشوق مسكن و داد غريبى
به سينه آتشى ديرم خدايا

رمز خوشبخت زيستن، در آن نيست كه كارى را 
كه دوست داريم انجام دهيم بلكه در اين است كه 
كارى را كه انجام مى دهيم دوست داشته باشيم.

انسانها همه مى خواهند در قله كوه زندگى
 كنند، بى آنكه به خوشبختى آرميده 
در دست خود نگاهى انداخته باشند.

شروع کسب وکارهاي متعدد 
باعث مي شود که بانشاط بمانيد

مي کنيد،  شروع  را  جديد  شرکت  يک  که  زمان  هر 
ديگر  ياد مي گيريد. شروع کسب وکار  نکات جديدي 
تلف کردن تجربه شخصي تان نيست.يکي از بدترين 
اين  دهيد  انجام  تجربه تان  با  مي توانيد  که  کارهايي 

است که اجازه دهيد هدر رود.
 تجربه بايد استفاده و به اشتراک گذاشته شود و با عمل 
به آن نگذاريد که در نطفه خفه شود.زماني که تجربه 
شرکت  يک  (يا  داريد  را  موفق  شرکت  يک  شروع 
از آن تجربه  ناموفق) مي توانيد تغيير جهت بدهيد و 
استفاده کنيد تا آن را دوباره انجام دهيد يا مي  توانيد از 
آن تجربه استفاده کنيد تا به ديگران آموزش دهيد تا 
چگونه آن را انجام دهند.تجربه در ايجاد يک شرکت 
شروع  را  شرکتي  که  است.زماني  ارزشمند  بسيار 
مي کنيد، با سرمايه گذاران، مشاوران، ديگر کارآفرينان، 
به  که  ديگر  افراد  و  خدمات  ارائه دهنده  فروشندگان، 
شما کمک مي کنند تا يک حرفه را بسط دهيد، مالقات 
مي کنيد.اين روابط بسيار باارزشند. شخصيت شما را با 
ارزش مي سازند و به شما اجازه مي دهند تا شرکت هاي 

بيشتري تاسيس کنيد.
درآمد تنها چيزي نيست که با کسب وکارهاي بيشتر 
رشد مي کند.اعتبار شما نيز افزايش مي يابد. کارآفرينان 
سريالي به مدت طوالني خارج از مرکز توجه نمي مانند. 
به دليل تجربه اي که دارند از آنها خواسته مي شود تا 
کنفرانس ها  در  بگذارند،  اشتراک  به  را  تجربياتشان 
صحبت کنند، در هيئت منصفه شرکت کنند، مصاحبه 
انجام دهند و وبالگ بنويسند.چنين تاثيري مي تواند 

خسته کننده باشد اما رضايت بخش است. 

 -2 وكالت   – فك   -  1 افقي: 
گشا   مشكل   – غيرواقعي  داستان 
طريقه   – نشده  شاد  هنوز    -3
 – يافتن  راه   – كلمات  نوشتن 
طعنه   – دهكده   -4 نيست  خوب 
بقچه   -5 خون   انعقاد  ويتامين   –
لباس – شهري در استان مازندران 
– ريز نمرات 6- ساعت عهد بوق! 
خانم   -7 پيروي   – بودن  مهم   –
لقب   – آفريقا  قاره  در  كشوري   –
بزرگان قبيله ها  8- حرف مفعولي 
– فرشته اي موكل بر دين و تدبير 
گرداگرد لب   – آينده  فرود   – امور 
عمق   – افق  سرخي   -9 دهان  و 
 – اختياري  نوعي خودرو  10-   –
عنوان  اسم  11-   – بسيار سخت 
شمارهها   – آلمان  امپراتوران 
صحنه   -12 بوكس  عرصه   –
نمايش – ميراب – آقاي فرانسوي 
جمع   – ريز  بسيار   – زنده   -13
وكيل – كله 14-  دور از دسترس 
روشهاي  از  يكي   -15 ترمينال   –
آفريقايي كشور   – پز  و  پخت 

ديدني  آثار  از   -  1 عمودي: 
تهم  منطقه  در  كه  زنجان  استان 
صخرهاي  سنگهاي  ميان  در  و 
رنگي  گياه   – است  گرفته  قرار 

2- حوض و خزانه حمام – پادشاه 
تك  جانور   – گشاده   -3 توران 
نام   – زعفران  شهر   – سلولي 
با   -4 بايرن  سرمربي  گوارديوال 
فيس آيد – يازده! – خودآرايي – 
برابر  و  جدي   -5 جلو   به  جهش 
مرغابي   – كارمايه   – مقررات  با 
6- راهرو – اسب اصيل – شاداب 
7-  نامراد – نوشته يا گفتاري براي 
از ادعا يا رد ادعاي مدعي   حمايت 
8- پاسخ منفي – شهري در استان 
اردبيل در منطق هاي كوهستاني – 

پيشكش – قلم فرنگي 9- حقيقي 
رؤياي  نادرست 10-  ناشايست،   –
نيافتني كيمياگران – پايدار،  دست 
 -11 بزرگ  پادشاه   – هميشگي 
بيهوده – گران نيست – گل وسط 
روستاى در   – دو آجر 12- قيمت 
در  بيماري   – نه  هرگز   – دامغان 
 – كردن  پنهان   -13 دارالمجانين 
نويسنده – ورزش توپ و راكت – 
پارچه  نوعي  تمسخر  14-  صداي 
لباسي – همدم 15-  شهر پشمك 
مادر كتاب  روسي  نويسنده   –
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به نداى قلبتان گوش كنيد: 4 راه براى اعتماد كردن به حس ششم

قدرت كالم

روزى مرد كورى روى پله هاى ساختمانى نشسته و 
كاله و تابلويى را در كنار پايش قرار داده بود روى 
تابلو خوانده ميشد: من كور هستم لطفا كمك كنيد. 
روزنامه نگارخالقى از كنار او مى گذشت نگاهى به او 

انداخت فقط چند سكه د ر داخل كاله بود.
او چند سكه داخل كاله انداخت و بدون اينكه از مرد 
كور اجازه بگيرد تابلوى او را برداشت آن را برگرداند 
و اعالن ديگرى روى ان نوشت و تابلو را كنار پاى 

او گذاشت و...
به  نگار  نامه  روز  روز  آن  عصر  كرد.  ترك  را  آنجا 
كور  مرد  كاله  كه  شد  متوجه  و  برگشت  محل  ان 
پر از سكه و اسكناس شده است مرد كور از صداى 
قدمهاى او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان 
كسى است كه ان تابلو را نوشته بگويد،كه بر روى 

ان چه نوشته است؟
روزنامه نگار جواب داد:چيز خاص و مهمى نبود،من 
فقط نوشته شما را به شكل ديگرى نوشتم و لبخندى 
زد و به راه خود ادامه داد. مرد كور هيچوقت ندانست 
خوانده  او  تابلوى  روى  ولى  است  نوشته  چه  او  كه 

مى شد:
امروز بهار است، ولى من نميتوانم آن را ببينم  !!!!!

نسرين كارى

123456789101112131415

نىلانرداگنىملف1

ىنتفابتواكانت2

مگقماواراسرح3

هكهناورتىفاع4

تدومىناىمناسل5

رنكسامدزابسبى6

مىبشروىناكدا7

والىودلوزنبو8

دهناددىسرهقى9

ىرانهربمسونىس10

نارسنابوردوهى11

اىدربهرىادزا12

منولىزىسرنلد13

ىدروكنكتسافلب14

كلمىامىناتسرهش15

 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

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع  معلم 7 - پالك 34

09155620967

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

تجربه كنيد.    09158668002

به يك نفر براى همكارى در فروشگاه  
نيازمنديم.

09158419682 -09153634065

به يك منشى خانم با روابط عمومى باال آشنا 
به حسابدارى به صورت دو شيفت نيازمنديم.     

32234838 -09153612181

 يك  شركت تبليغاتى براى  تكميل
  كادر فروش خود از بين واجدين شرايط 

داراى سابقه كار و روابط عمومى باال 
بازارياب  خانم و آقا استخدام مى نمايد.

حقوق +  بيمه و پورسانت   32226589 
09365403880 -09155614450

فورى     استخدام    فورى
به دو نفر نيروى خانم براى فروش تلفنى 
نيازمنديم.  مراجعه  حضورى الزاميست 

09362474690
آدرس: معصوميه  -  خيابان شهيد يوسفى 

يوسفى 2 – پالك 86

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

09151614581

فروش مغازه مواد لبنى پروتئينى 
احسان واقع در بازار محله  كارگران 
غرفه شماره 4    09365402009

فروش مغازه كارت عروسى
 با موقعيت عالى

09153227735
به يك خانم با تجربه  براى همكارى در پوشاك 

نيازمنديم. حقوق : پايه ثابت + پورسانت 
09152695168 - 32220655

شركت شاهسوند پخش فراز
براى تكميل كادر فروش خود 

بازارياب مرد (ديپلم) با شرايط 

عالى "حقوق ثابت طبق قانون كار+ 

پورسانت + هزينه اياب و ذهاب + 

بيمه  تامين اجتماعى" استخدام 

مى نمايد. عالقه مندان از تاريخ درج 

آگهى به مدت يك هفته از ساعت 

8 صبح الى 12به دفتر شركت 

واقع در خيابان توحيد 16 پالك 24 

مراجعه و يا با شماره هاى ذيل تماس 

حاصل فرمايند.  09155610365  

محمد على جعفرى - مدير شعبه  

32433398

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

فروش
 واحد 2 از 3 واحدى هاى مسكن مهر
 78 متر مفيد ، دو كله ، داراى پكيج 

كابينت mdf ، پرده زبرا ، كف سراميك  
كف حياط موزائيك    09013943853

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

فروش
 زمين  كارگاهى واقع در بلوار 

شهيد عبادى قبل از تانكرسازى باقرى 
چهار ديوارى ، اتاق نگهبانى ، برق 3 فاز  

1000 متر      09151638015

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

اجراى پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

را نقدا خريداريم.
درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 

فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

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

واگذارى پوشاك زنانه
 با تمام امكانات زير قيمت 

09159213658

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 

و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: براساس تحقيقات در فلفل ماده اي شيميايي به نام «كپسايسين» وجود دارد كه سبب تحريك گيرنده هاي درد  بر روي زبان و بروز احساس 
سوزش در زبان مي شود  . كارشناسان اعتقاد دارند خوردن آب پس از غذاهاي تند و انواع فلفل باعث افزايش سوزش زبان مي شود و در عوض 
نوشيدن شير به دليل خواص موجود در عناصر مولكولي شير مي تواند سبب شسته شدن كپسايسين از زبان و احساس خنكي در آن شود . 

بعد از غذاهاي تند به هيچ وجه اين نوشيدني را مصرف نكنيد  

خوراكي هايي كه مي تواند تهديد كننده سالمت باشد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

3   تكواندوكار ايران در المپيك

ايسنا : تيم ايران كه بيشترين شانس را در بين كشورها 
براي كسب چهار سهميه مردان در المپيك داشت، با 
ايران  سه نماينده راهي ريودوژانيرو مي شود كه تنها 
سه  به كسب  موفق  مردان  بخش  در  جنوبي  كره  و 
در مجموع  ريو 2016،  بازي هاي  در  سهميه شدند  .  
128 تكواندوكار زن و مرد مجوز حضور دارند كه در 
هر وزن (4 وزن زنان و 4 وزن مردان)، 16 تكواندوكار 
با  كه  ايران  تيم  رفت.  خواهند  شياپ چانگ  روي  بر 
هدايت بيژن مقانلو بيشترين شانس را در بين تيم ها 
براي كسب چهار سهميه داشت، به كسب سه سهميه 
اكتفا كرد. فرزان عاشورزاده، مهدي خدابخشي، مسعود 
حجي زواره و سجاد مرداني با حضور در بين نفرات اول 
تا ششم اوزان خود، موفق به كسب چهار سهميه در 
سه وزن شدند اما با توجه به اينكه هر كشور مجاز به 
استفاده از يك نفر در هر وزن بود و ايران در وزن سوم 
دو نماينده داشت (خدابخشي و حجي زواره)، مهدي 
خدابخشي با رنكينگ نخست، سهميه بازي هاي ريو 
را به دست آورد. در وزن سوم نيز بهنام اسبقي با قرار 
ايران  اول  شانس  رنكينگ،  هفتم  جايگاه  در  گرفتن 

براي كسب سهميه بود كه سهميه نگرفت . 
 

سه گزينه جدي برانكو 
براي پيوستن به پرسپوليس

جام نيوز : براي نيم فصل دوم سه گزينه مدنظر برانكو 
هستند .  سرمربي پرسپوليس به دنبال مهره هاي نامي 
مي گردد و نزديكانش خبر مي دهند كه سه گزينه 
براي اين منظور دارد .  گزينه اول محمد نوري كاپيتان 
حال  قطر  در  تيمش(مسيمير)  كه  قرمزهاست  سابق 
برانكو مسعود شجاعي  ندارد.گزينه دوم  و روز خوبي 
شاگرد  ملي  تيم  در  .  شجاعي  است  الغرافه  هافبك 
برانكو بود و حاال سرمربي قرمزها بدش نمي آيد دوباره 
از وي استفاده كند. سومين گزينه نيز بختيار رحماني 
است كه نيم فصل خدمتش به اتمام مي رسد و حتي 
اخيرا نيز اعالم شده كه مذاكراتي با وي انجام شده و 
جواب رد داده است  . احتمال دارد اين بازيكن نيم فصل 

دوم سر از قطر در آورد ! .

زهرا نعمتي در صدر فهرست برترين 
ورزشكاران منتخب ماه جهان

نظر  فهرست  در صدر  نعمتي همچنان  زهرا   : فارس 
سنجي وب سايت رسمي كميته بين المللي پارالمپيك 
قرار  جهان  نوامبر  ماه  ورزشكار  برترين  انتخاب  براي 
دارد .  در اين نظرسنجي 6 ورزشكار معرفي شده از سوي 
كميته بين المللي پارالمپيك براي دريافت عنوان برترين 
ورزشكار ماه نوامبر با هم در رقابت هستند كه نعمتي 
تاكنون به عنوان نفر اول در صدر فهرست قرار گرفته 
است. نعمتي بانوي پر افتخار ورزش جانبازان و معلولين 
ايران به دليل عملكردش در رقابت هاي آسيايي تايلند و 
كسب همزمان سهميه المپيك و پارالمپيك 2016 در 

اين نظرسنجي انتخاب شده است . 

با اين رفتار تغذيه اي 
هوشتان را افزايش دهيد  

سالم  و  مقوي  صبحانه  نيوز:  سالمت 

زيرا  مي آيد  به شمار  غذايي  وعده  اصلي ترين 
اين وعده سبب افزايش هوش، كنترل وزن و 
صبحانه  براي  مي شود .   مغز  پردازش  تقويت 
شير،  شامل  نوشيدني هايي  از  بايد  كامل 

موادي  از  كرد .  استفاده  دمنوش  و  ميوه  آب 
روغن  با  املت  ارده،  حلوا  حليم،  همچون 
براي  مي توان  عسل  شير  و  خرما  حيواني، 
زيرا  كرد  استفاده  كامل  صبحانه  وعده  يك 
بدني  قواي  و  حافظه  تقويت  سبب  مواد  اين 

براي فعاليت در روز مي شود .

معجزه ورزش در درمان پاركينسون 
 

مي تواند  ورزش  دريافتند،  محققان  سالمانه: 
بيماري  به  مبتاليان  افسردگي  زمان  مرور  به 

پاركينسون را از بين برده و آنها را بار ديگر به 
زندگي بازگرداند. ورزش نه تنها عاليم حركتي 
مي بخشد  بهبود  را  پاركينسون  به  مبتاليان 
آنها  افسردگي  وضعيت  بهتر شدن  باعث  بلكه 
مي شود .   بيماري  اوليه  مراحل  در  بخصوص 
حضور  كه  كردند  اشاره  همچنين  پزشكان 
ورزش هاي  در  پاركينسون  به  مبتال  بيماران 
توجهي  قابل  حد  تا  را  آنها  افسردگي  گروهي، 
كاهش دهد. پاركينسون اختاللي پيشرونده است 
كه سيستم عصبي را درگير مي كند. عاليم اين 
اختالل با گذشت زمان و با  وجود مصرف دارو يا 
جراحي تشديد مي شود؛ بنابراين انجام هر اقدامي 
كه بتواند باعث بهبود شرايط بيمار و باال بردن 
كيفيت زندگي آنها شده و روند پيشرفت بيماري 

را به تأخير بيندازد، حائز اهميت است.

خوراكي هايي كه مي تواند
 تهديد كننده سالمت باشد

حاوي  اگرچه  ها  خوراكي  از  سالمانه :  برخي 
شايد  ولي  هستند،  مغذي  مواد  زيادي  مقادير 
به  نكنيد كه مي توانند هرچند  را هم  تصورش 
ميزان خيلي كم عاملي براي تهديد سالمت نيز 
باشند. ريواس يكي از اين خوراكي هاست. برگ 

ممكن  كه  است  اگزاليك  اسيد  حاوي  ريواس 
نيز  هندي  جوز  شود.  كليه  سنگ  باعث  است 
منجر  از حد  بيش  در صورت مصرف  مي تواند 
آن  جوانه  و  زميني  تشنج شود .  ساقه سيب  به 
حتي  و  كما  سردرد،  اسهال،  به  منجر  مي تواند 
سيب  مصرف  از  شود.  مرگ  جدي تر  موارد  در 

زميني مايل به رنگ سبز بايد اجتناب كرد .  . ساقه 
و برگ گوجه فرنگي حاوي سموم قليايي است 
گوجه  باشد.  معده  كننده  تحريك  مي تواند  كه 

فرنگي سبز نارس را نبايد مصرف كرد  . 

نكاتي درخصوص مصرف
 صحيح آنتي بيوتيك ها

داروهاي آنتي بيوتيك خود را براي بيماري ديگران 
پيشنهاد نكنيد حتي اگر عاليم شما يكسان باشد. 
در صورت داشتن بيماري هاي ويروسي از قبيل 

سرماخوردگي، از مصرف خودسرانه و بدون تجويز 
پزشك داروهاي آنتي بيوتيك جلوگيري نماييد. در 
صورت ابتال به بيماري هاي ويروسي از پزشك 
براي  را  پزشك  و  نكنيد  بيوتيك  آنتي  تقاضاي 

تجويز آنتي بيوتيك تحت فشار قرار ندهيد. دوره 
درمان بيمارى را حتي در صورت بهبود عاليم كامل 
نماييد و داروهاي آنتي بيوتيك را مطابق دستور 
پزشك و سر ساعات معين شده مصرف نماييد چرا 
كه آنتي بيوتيك تجويز شده زماني مؤثر خواهد 
بود كه به طور صحيح مصرف شود. داروهاي آنتي 
بيوتيك خود را براي بيماري ديگران پيشنهاد نكنيد 
حتي اگر عاليم شما يكسان باشد. داروهاي آنتي 
بيوتيك باقي مانده را نگه داري نكنيد چرا كه آنتي 
بيوتيك تجويز شده روي همان عفونت بخصوص، 
مؤثر بوده و صرفاً براي شما در آن ايام تجويز شده 
است. در مورد نحوه مصرف صحيح آنتي بيوتيك 
ها با پزشك يا داروساز مشورت نماييد. مصرف 
را  داروها  اين  جذب  است  ممكن  آنها  نادرست 
تحت تأثير قرار داده و سبب كاهش يا حذف اثر 
آنها گردد. در صورت فراموش كردن دوز مصرفي 
يا اشتباه در نحوه مصرف با پزشك مشاوره نماييد. 
در صورتي كه پس از اتمام داروي آنتي بيوتيك، 
عاليم بيماري هنوز ادامه پيدا كرد، حتماً به پزشك 
مراجعه نماييد. برداشتن گام هاي ساده پيشگيري از 
شيوع عفونتها مانند شستن دست ها، واكسيناسيون 
به موقع كودكان و جلوگيري از برقراري تماس با 
افراد دچار عفونت مي توان به از بين بردن مقاومت 

ميكروبي كمك كرد.

برخورد پيكان وانت با جدول در بيرجند

ساعت  گذشته  شب  دو  وانت  پيكان  خودرو  دستگاه  يك 
19/37 با جدول هاى حاشيه ميدان شهداى عبادى برخورد 
آتش  سازمان  فرماندهى  ستاد  به  خبر  اين  اعالم  با  كرد. 
نشانى بيرجند، آتش نشانان ايستگاه 5 به محل حادثه اعزام 
شدند. فرمانده تيم اعزامى در اين باره گفت: در اين حادثه 
در  حاضر  اورژانس  عوامل  توسط  كه  شدند  مصدوم  نفر   2
صحنه به بيمارستان انتقال يافتند. عبداللهى افزود: با توجه 
به نشت شديد بنزين، آتش نشانان پس از ايمن سازى محل 
سيستم برق خودرو را قطع و از خطرات احتمالى پيشگيرى 
توسط  پاركينگ  به  خودرو  انتقال  با  نشانان  آتش  كردند. 

جرثقيل به ماموريت خود پايان دادند.

اختالف خانوادگي به قتل منجر شد

ايرنا: فرمانده انتظامي شهرستان فراهان استان مركزي گفت: 
اختالف خانوادگي در اين شهرستان به قتل منجر شد .  سرهنگ 
اثر  بر  درگيري  و  نزاع  فقره  يك  از  گزارشي  افزود:  روشنايي 
اختالف خانوادگي در فراهان به مركز فوريت هاي پليس 110 
براي  انتظامي  هاي  گشت  از  تيمي  بالفاصله  كه  شد  اعالم 
بررسي موضوع به محل اعزام شدند و مشخص شد كه جواني 
با سه نفر از برادران همسرش درگير شده كه در اين جريان سه 
نفر بر اثر ضربه چاقو مجروح شده كه يكي از آنها كه جواني 33 
ساله است جان خود را از دست داده است.  وى ادامه داد: دو نفر 
مجروح ديگر اين درگيري به بيمارستان منتقل شدند . ماموران 

تمام افراد حاضر در اين درگيري را دستگير كردند.

 خودروى پارس با 170 كيلومتر سرعت، 
روانه پاركينگ شد

 
يك  توقيف  از  سرايان  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
كيلومتر   170 سرعت  با  پارس  خودروي  دستگاه 
خبر  شهرستان  اين  هاى  جاده  در  ساعت  در 
راه  پليس  ماموران  گفت:  برادران  سرهنگ   داد. 
راستاي  در  و  عبوري  خودروهاي  كنترل  هنگام  سرايان 
پژو  بروز تخلفات حادثه ساز، يك دستگاه خودرو  با  مقابله 
بيرجند در  با سرعت زياد در مسير سرايان به  پارس را كه 
به  خودرو  اين  افزود:  وي  كردند.  متوقف  بود  حركت  حال 
علت سرعت 170 كيلومتر در ساعت و عدم توجه به دستور 

ايست پليس، توقيف، اعمال قانون و روانه پاركينگ شد.

دستگيري خرده فروش حرفه اى هروئين در سربيشه
 

فرمانده انتظامي شهرستان سربيشه از دستگيري يك نفر از خرده فروشان حرفه اي 
هروئين در اين شهرستان، خبر داد. سرهنگ فوالدى گفت: با وصول خبرى مبني 
بر فعاليت گسترده يك نفر از خرده فروشان حرفه اي و اصلى مواد مخدر صنعتى در 
شهرستان سربيشه، موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. وي گفت: با انجام 
كار اطالعاتي شبانه روزي اين عامل افيوني و زمانى كه در پوشش مسافر در حالى 
كه مواد مخدر صنعتى را بصورت معده اى از زاهدان به سربيشه حمل مى كرد، 
شناسايى و پس از پياده شدن از اتوبوس مسافربرى دستگير شد و 167 گرم هروئين 
فشرده از وى كشف و ضبط شد.سرهنگ فوالدى حمل موادمخدر به صورت معده 
اي را خطرناك ترين نوع انتقال مواد افيوني دانست و افزود: در اين روش حمل، 
جان فرد حامل موادمخدر بشدت در معرض خطر قرار مي گيرد و احتمال زنده ماندن 

وي و رسيدن به مقصد در سطح پاييني قرار خواهد گرفت.

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
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 

نيل  براى  عزيزان  شما  هاى  كمك  جذب   -5 بيماران  مشكالت  رفع  خصوص  در  مسئولين  با  هماهنگى   -4 
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

 09151605216
  3 2236030 

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ران
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بيم
ت و 
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 ض

ال
 س

10

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
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استاندار در ديدار با سرمايه گذاران آلماني گفت: تعامل سازنده با كشورهاي دنيا از جمله مهمترين سياست هاي كاري دولت است و در اين زمينه از تمامي سرمايه گذاران، 
خصوصاً سرمايه گذاران خارجي به طور جد حمايت خواهيم كرد. خدمتگزار،  ادامه داد: اميد است با توجه به مطالعاتي كه در زمينه ايجاد مجتمع پرورش صنعتي و ايجاد 
مجتمع فرآورده هاي گوشتي و لبني شتر در استان به انجام رسيده، بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت. ارنست هاينريش، سرمايه گذاران آلماني نيز تصريح كرد: 

ميهمان نوازي و فرهنگ زيباي خراسان جنوبي موجب شده تا بتوانيم راحت تر به امور مربوط به ايجاد مجتمع فراورده هاي گوشتي و لبني شتر در استان بپردازيم. 

اجراى دستور رهبرى براى احداثحمايت جدي از سرمايه گذاران خارجي سياست قطعي دولت است
 پادگان نهبندان تا پايان سال

ماليى- در سفر سال 1378 مقام معظم رهبرى به 
توسعه  و  امنيت  افزايش  براى  نهبندان  شهرستان 
پايدار منطقه ايشان دستور ساخت پادگانى از ارتش را 
در اين شهر صادر كردند فرماندار نهبندان درباره چند 
و چون اجراى اين پروژه مهم به خبرنگار آوا گفت:  
دستور فرمانده كل قوا براى اين منطقه خيلى مهم 
و اساسى است. در سال 1381يك هزار و 27 هكتار 
از مرغوب ترين زمين هاى شهرستان به اين پادگان 
اختصاص يافت. نظافت ادامه داد: از سال 81 تاكنون 
در اطراف اين زمين ها سيم خاردار كشيده شده است 
و  چاه  2حلقه  پاسدارخانه،  4سوله،  منطقه  اين  در  و 
نگهبانى احداث شده است. وى با يادآورى به سفرى 
كه ماه گذشته به تهران داشته است، افزود: در اين 
جمهورى  ارتش  مهندسى  معاون  توانايى  امير  سفر 
اسالمى ايران تأكيد كرد: جلسه اى مشترك با ستاد 
سال  پايان  تا  كه  شود  برگزار  مسلح  نيروهاى  كل 
جارى اعتبار قابل مالحظه اى جهت شروع عمليات 
نهبندان  يابد. فرماندار  اين پروژه اختصاص  تكميلى 
پيگير  شدت  به  استان  ارشد  مسئوالن  يادآورشد: 
اختصاصى  اعتبار  پرداخت  تا  هستند  موضوع  اين 
نهايت  در  و  آغاز  زودتر  چه  هر  اجرايى  عمليات  و 
دستور فرماندهى كل قوا عملياتى شود. نظاقت افزود: 
تمامى نقشه هاى تكميلى پادگان و كارهاى اجرايى 
آن مصوب شده است فقط منتظر اعتبار و تخصيص 

براى عمليات ساخت پادگان هستيم.     

عبادى: بسته خروج از ركود دولت 
دردى از شهرك هاى صنعتى دوا نكرد

مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
ركود  از  خروج  بسته  گفت:  جمهور  رئيس  به  خطاب 
دولت نه تنها دردى از صنعت گران دوا نكرده است، بلكه 
باعث تعطيلى بسيارى از كارخانه ها شده است از اين 
رو الزم است تجديد نظرى در وضعيت فعلى اقتصادى 
شود چرا كه نمى توان با سياست هاى فعلى شهرك هاى 
صنعتى را احيا كرد. حجت االسالم عبادى در نشست 
علنى روز گذشته مجلس، با تأكيد بر لزوم توجه ويژه 
به صنايع دستى، گفت: الزم است دولت در استان هاى 
مواجه با خشكسالى در جهت احيا و رونق صنايع دستى 
به خصوص فرش اقدامات الزم را انجام دهند. وى در 
تذكرى به رئيس جمهور گفت: در حال حاضر تنها 10 
درصد از 50 هزار قاليباف ما بيمه هستند الزم است دولت 
تمهيداتى براى خريد تضمينى صنايع دستى روستائيان 
به خصوص در مناطق محروم در نظر گيرد تا روستائيان 
خشكسالى زده از اين بحران نجات پيدا كنند. عبادى در 
ادامه به ظرفيت هاى علمى و دانشگاهى خراسان جنوبى 
اشاره و اظهار كرد: خراسان جنوبى و شهرستان بيرجند 
ظرفيت علمى بااليى دارد كه نيازمند حمايت مسئوالن 
اين حوزه هستيم. وى گفت: ساخت  در  وزارت علوم 
پهباد و موشك با سوخت جامد از جمله فعاليت هاى 
است.  جنوبى  خراسان  استان  فنى  دانشجويان  علمى 
عبادى در تذكر ديگرى به رئيس جمهور بر لزوم توجه 
بيشتر به معلوالن تأكيد كرد و افزود: درخواست معلوالن 
خراسان جنوبى اجراى قانون اختصاص 3 درصد از سهم 
اشتغال دستگاه هاى اجرايى به معلوالن است كه در حال 

حاضر به آن عمل نمى شود.

آمادگى مجتمع هاى خدمات رسانى
 به كاروان هاى بارگاه ملكوتى امام رضا (ع)

گروه خبر- مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان 
جنوبى از اعالم آمادگى مجتمع هاى خدماتى رفاهى 
بين شهرى در محورهاى مواصالتى استان براى ارائه 
خدمات به كاروان هاى زيارتى عازم مشهد مقدس خبر 
داد و اظهار كرد: در جلساتى كه با مديران اين مجتمع ها 
داشته ايم بر اين موضوع تأكيد شد مديران اين مجتمع 
ها موظف هستند تا نظارت الزم را بر ارائه خدمات داشته 
باشند. به گفته نصرى مسافران و مراجعان مى توانند 
در صورت مشاهده هرگونه سهل انگارى و كوتاهى در 
خدمات از طريق سامانه 3000707 و يا تلفن هاى 9- 
32342137 اطالع رسانى نمايند. گفتنى آنكه تعداد 21 
مجتمع خدمات رفاهى در محورهاى مواصالتى استان 

فعال و خدمات رسانى مى نمايند.

پرداخت 300 فقره وام كارگشايى 
به مددجويان  امداد شهرستان درميان

تسنيم- مدير كميته امداد درميان از پرداخت 301 مورد 
وام كارگشايى توسط اين نهاد در 8 ماهه امسال به 
مددجويان خبر داد. بصيرى پور اظهار كرد: از اين تعداد 
227 نفر مددجو و 74 نفر نيازمندان واجد شرايط بود و 
اعتبار اين وام ها 3 ميليارد و 465 ريال است كه مبلغ 
اعطايى به مددجويان 2 ميليارد و 420 ميليون ريال و 

غير مددجو يك ميليارد و 45 ميليون ريال است. 

مسئوالن انتقال آب به روستاهاى 
استان را در اولويت قرار دهند

و  آب  شركت  گفت:  سازندگى  بسيج  مسئول  ايرنا- 
فاضالب روستايى (آبفار) استان مبلغ 12ميليارد ريال 
به اين نهاد بابت آبرسانى سيار به روستاهاى بدون 
آب يا كم آب بدهى دارد، از مسئوالن مى خواهيم 
آبرسانى به روستاها را در اولويت كارهاى خود قرار 
دهند. زهرايى تأكيد كرد: نبايد به دليل بدهى آبفار به 
بسيج سازندگى كميت و كيفيت آبرسانى به روستاها 
پيش  چندى  كرد:  بيان  وى  گيرد.  قرار  تأثير  تحت 
شمارى از رانندگان تانكرهاى خصوصى در تعدادى از 
شهرستان ها كه حقوق خود را دريافت نكرده بودند، 
نسبت به تأخير در دريافت حقوق اعتراض كردند، اگر 
اين روند ادامه يابد، بحرانى در استان رخ خواهد داد.

دوره آموزشى آشنايى با امور گمركى 
و ترخيص كاال برگزار مى شود

مهربان- مسئول آموزش اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
و كشاورزى بيرجند، از برگزارى دوره آموزشى آشنايى با 
امور گمركى و ترخيص كاال خبر داد. بيدختى، آشنايى 
اهداف  از  را  ترانزيت  و  واردات  صادرات،  مفاهيم  با 
افزود: مخاطبين  آموزشى برشمرد و  اين دوره  اصلى 
مديران  بيرجند،  بازرگانى  اتاق  اعضاى  از  دوره  اين 
واحدهاى صنعتى و توليدى مى باشند. وى گفت: اين 
دوره آموزشى  دوشنبه 23 آذرماه 94 با تدريس خانم 
تقى زاده در اتاق بازرگانى بيرجند برگزار خواهد شد. 
ضمناً عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام در اين 
دوره به سايت آموزش اتاق بازرگانى بيرجند به آدرس 
شماره  با  يا  و  مراجعه   biccim-ins.ir .www

 تلفن هاى4-32400591 تماس حاصل فرماييد.
نخستين دوره آموزشى 

كتابداران روستايى برگزار شد

گروه خبر- نخستين دوره آموزشى كتابداران روستايى روز 
گذشته با حضور 22 نفر از كتابداران روستايى در كتابخانه 
محمدتقى كريم پور شهرستان بيرجند برگزار شد. مديركل 
كتابخانه هاى عمومى استان در اين دوره آموزشى، نقش 
امور داخل كتابخانه ها  از  كتابداران روستايى را فراتر 
دانست و گفت: كتابداران بايد به عنوان يك مشاور و يك 
فرد شاخص فرهنگى در روستاها عمل كنند. نارمنجى، 
هاى كتابخانه  كل  اداره  هاى  كتابخانه  امور   مسئول 

عمومى استان نيز، هدف از اين دوره آموزشى را آشنايى 
با نرم  ادارى و همچنين آشنايى  با دستورالعمل هاى 
افزارها و سامانه هاى مورد استفاده در كتابخانه هاى 
آموزشى،  دوره  اين  در  افزود:  و  كرد  عنوان  عمومى 
مشكالت كتابخانه هاى روستايى جهت افزايش كيفيت 

خدمات به اعضا مورد بررسى قرار گرفت.

54 پژوهشگر برتر استان تجليل شدند

شبستان- به مناسبت هفته پژوهش و با حضور استاندار 
از 54 پژوهشگر برتر دستگاه هاي اجرايي استان تجليل 
و قدردانى شد. استاندار در مراسم تجليل از پژوهشگران 
برتر استان گفت: تحقيق و پژوهش بايد منجر به ايجاد 
ثروت و خلق موقعيت هاي جديدي شده و در نهايت به 
اشتغال و رونق اقتصادي ختم شود تا داراي بازخورد الزم 
باشد. خدمتگزار افزود: خراسان جنوبي ممكن است در 
برخي شاخص هاي توسعه دچار عقب افتادگي هايي 
باشد اما در زمينه علم و دانش و فناوري به عنوان يك 
برتر كشور  و  اول  استان هاي  دانشگاهي جزو  استان 
محسوب مي شود. وى افزود: استانداري با تمام توان 
آماده حمايت از پژوهشگران و محققيني است كه در 
بخش هاي مختلف در حال فعاليت هاي تحقيقاتي و 
پژوهشي هستند اين در حالي است كه همه مسئوالن 
بايد از پژوهشگران و كساني كه در اين بخش فعاليت 

مي كنند حمايت كرده و آنها را ياري كنند.

همايش «روحانيت و وقف» برگزار شد

تسنيم- همايش روحانيت و وقف و نقش روحانيت در 
ترويج فرهنگ وقف در محل مدرسه علميه معصوميه 
بيرجند با حضور مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان 
جنوبى برگزار شد. مديركل اوقاف در اين همايش اظهار 
كرد: با توجه به موقوفات جديد نمى شود احكام وقف را 
بيان نكرد. گرايلى با بيان اينكه وقف روى وقف درست 
نيست، افزود: برخى حسينيه ها و مساجد بدون اينكه 
توجه داشته باشند، تغيير كاربرى داده مى شود و گاهى 
برخى كارها به عدم اطالع ما بر مى گردد اما بايد به ياد 

داشته باشيم كه هيچگاه نمى شود وقف را تغيير داد.

امعاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى خراسان جنوبى 
گفت: شرط موفقيت طرح ها، اجراى صحيح قانون است، 

قانون بايد سرلوحه تمام طرح هاى اجرايى قرار گيرد.
هماهنگى  جلسه شوراى  در  نخعى نژاد  ايسنا،  گزارش  به 
قاين  و  طبس  شهر  دو  گفت:  جنوبى  خراسان  ترافيك 
نيازمند احداث پاركينگ هستند كه بايد اقدامات الزم در 

اين راستا هرچه سريعتر به انجام برسد.
وى افزود: با توجه به اينكه شرط موفقيت طرح ها اجراى 
طرح هاى  تمام  سرلوحه  بايد  قانون  است،  قانون  صحيح 
اجرايى قرار گيرد.  وى با اشاره به نياز پاركينگ در قاين 

هستند،  آمد  و  رفت  در  كه  مسافرانى  استراحت  براى 
و  تأمين  بايد  قاين  براى  نياز  مورد  پاركينگ  اظهاركرد: 
وسايل نقليه در رفت و آمد در سطح جاده ها جايى براى 

پارك كردن وجود داشته باشد.
در  پاركينگ  احداث  راستاى  در  كرد:  تصريح  نخعى نژاد 
خضرى دشت بياض بايد اراضى اطراف بزرگراه تملك و 

پاركينگ در اين مسير احداث شود.
به  شده  اضافه  مناطقى  از  يكى  مهرشهر  داد:  ادامه  وى 
محدوده شهر بيرجند است اما از امكانات خدماتى در زمينه 
ترافيكى محروم و شهردارى بايد خدمات مورد نظر در اين 

زمينه براى اين محدوده شهرى فراهم كند.

بايد امكانات الزم براى مهر شهر در نظر گرفته شده 
و طى دو ماه آينده اين موضوع تعيين تكليف شود

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى خراسان جنوبى، 
امكانات الزم  تمامى  است  تأكيد كرد: شهردارى موظف 
را براى مهر شهر نيز در نظر گرفته و طى دو ماه آينده 
بايد اين موضوع تعيين تكليف شود. پيام طوسى، شهردار 
طبس نيز در اين جلسه با اشاره به وجود چهار پاركينگ با 
ظرفيت 200 خودرو در طبس، اظهاركرد: طرح پاركبان طبس 

حدود دو سال در دست اقدام است اما هنوز با مالك به توافق 
عمومى نرسيده ايم. گفتنى است؛ احداث پاركينگ براى دو 
شهر قاين و طبس، خدمات رسانى در زمينه مباحث ترافيكى 
ظرف دو ماه آينده به مهرشهر و بلوار شهيد ناصرى بنا بر طرح 
مصوب 450 هكتارى راه و شهرسازى انجام شود از مصوبات 

جلسه شوراى هماهنگى ترافيك استان بود.

اجراى صحيح قوانين، شرط موفقيت طرح هاى اجرايى است

و  پراكندگى  از  بايد  كرد:  بيان  استان  اسالمى  وارشاد  فرهنگ  كل  مدير 
ميان  در  قرآنى  فرهنگ  ترويج  شاهد  تا  كنيم  دورى  اى  جزيره  كارهاى 
مردم، شفافيت سازى فعاليت دستگاه ها و پررنگ شدن كارهاى بين بخشى 
هفتمين  در  محبى  شود.  ايجاد  استان  قرآنى  فرهنگ  در  تحولى  تا  باشيم 
سال  ابتداى  از  كرد:  عنوان  استان  قرآنى  فرهنگ  توسعه  شوراى  جلسه 
تخصصى   كميته  جلسه   5 و  قرآنى  هاى  فعاليت  توسعه  شوراى  جلسه  سه 
اى جزيره  كارهاى  و  پراكندگى  از  بايد  كرد:  اظهار  وى  است.  شده   برگزار 
دورى كنيم تا شاهده ترويج قرآنى در ميان اقشار عمومى، شفافيت سازى فعاليت 

دستگاه ها و پررنگ شدن فعاليت هاى بين بخشى باشيم و تحولى در فرهنگ 
 قرآنى استان شاهد باشيم.  وى بيان كرد: در كميته تخصصى برخى از طرح ها

 مصوب شد و اعتبارات مورد نياز براى اجراى اين طرح ها نيز اختصاص يافته 
است و نكته قابل تأمل اينجا است كه طراحى و برنامه ريزى اين طرح ها توسط 
كسانى صورت گرفته كه خود فعال قرآنى بوده اند. محبى يادآور شد: فعاليت 
قرآنى در رسانه ظرافت هاى عميقى دارد كه بايد به آن توجه كرد ولى اگر رسانه 

به خصوص صدا و سيما در اين حوزه ورود پيدا كند بسيار تأثير گذار است.

برخى ركوردگيرى هاى ورزشى در مسابقات قرآنى ديده مى شود

مدير كل تبليغات اسالمى استان نيز در اين جلسه بيان كرد: عليرغم همه جلساتى 
كه پيرامون مسايل قرآنى گرفته مى شود و عدم خأل قانونى براى حذف موازى 
كارى باز هم شاهد اين آسيب هستيم. وى اظهار كرد: متأسفانه برخى رقابت ها 
و ركورد گيرى ها كه در ميادين ورزش ديده مى شود در مسابقات قرآنى نيز در 
پاره اى از موارد مشاهده مى شود كه موجب نارضايتى برخى از فعاالن قرآنى 
شده است و بايد مدنظر قرار گيرد. لطفيان بيان كرد: اگر كسانى در دوره اى از 
مسابقات قرآنى كسب امتياز مى كنند بايد شرايطى فراهم شود كه در دوره هاى 

بعدى نيروهاى جديدتر ورود پيدا كنند نه اينكه همواره افراد خاصى هر چند نخبه 
قرآنى باشند، در اين مسابقات شركت كنند. وى گفت: يكى ديگر از موضوعات 
ما  و  است  روستايى  استعدادهاى  از  غفلت  قرآن  آموزش  بحث  در  تأمل  قابل 
تمام تالشمان را متمركز بر  شهرها كرده ايم  در حالى كه در مناطق روستايى 

استعدادهاى قابل توجهى در زمينه قرآنى وجود دارد.
 لطفيان اظهار كرد: اگر مدير كل تبليغات يا ارشاد در جلسات قرآنى حضور مى يابند

شايسته است به عنوان عضو شوارى توسعه فعاليت هاى قرآنى حضور يابند 
كل  مدير  از  دعوت  با  شد:  يادآور  وى  شود.  معرفى  بيشتر  نيز  شورا  اين  كه 
امور روستايى استاندارى خراسان جنوبى به عنوان عضو مهمان شايسته است 

مباحث قرآنى را در روستاها به صورت جدى تر پيگيرى كنيم.
هادى مساح نماينده اتحاديه تشكل هاى قرآنى خراسان جنوبى هم اظهار كرد: 
يكى از اتفاقاتى كه انجام آن ضرورت دارد برگزارى شوراى ادارى با حضور 
همه اعضاى شوراى توسعه فرهنگ قرآنى با حضور استاندار است. وى اظهار 
كرد: حتمًا در آن جلسه شوراى ادارى بايد بررسى شود كه نيم درصد اعتبارات 
دستگاه ها كه بايد به فعاليت هاى قرآنى اختصاص داده شود چه وضعيتى دارد؟ 

و آيا راهى براى تحقق اين مسئله وجود دارد يا خير؟

ترويج فرهنگ قرآنى بايد به دور از پراكندگى و كارهاى جزيره اى باشد

اينكه  بيان  با  بيرجند   دانشگاه  رئيس  فرد-  كاظمى 
دانشگاه بيرجند  در حوزه پژوهش جزو 20 دانشگاه برتر 
كشور است  گفت: با اينكه اعتبارات ما در بخش پژوهش 
بسيار ناچيز بود اما در سال گذشته و در مدت 6 ماه ابتداى 
تالش  اما  نداشتيم  رشد  زياد  پژوهش  بخش  در  امسال 

كرديم كه متوقف نشويم. 
دكترخليلى در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه 
ما مقام معظم رهبرى  از همه  بيش  اظهار كرد:  بيرجند، 
گونه اى  به  دارند  پژوهش  و  علم  امر  در  زيادى  دغدغه 
كه در برخى از موارد خود وارد عمل مى شوند و در نقشه 
جامع علمى كشور خودشان ورود پيدا كردند. وى با بيان 
افزود:  بود،  مانده  نوآورى مدت ها مغفول  اختراع و  اينكه 
رهبرى در بخش اختراع و نوآورى هم وارد عمل شدند و 
ما بايد از اين فرصت ها نهايت استفاده را ببريم و اگر در 
بايد تالش  اما  بخش هاى اجرايى دچار مشكالتى بوديم 

كنيم تا كشور سربلند باشد. 
براى  مردان  دولت  اينكه  بيان  با  بيرجند  دانشگاه  رئيس 
افتخار آفرينى ايران تالش هاى شبانه روزى دارند، عنوان 
بين  ديپلماتيك،  مختلف  عرصه هاى  در  امروز  اگر  كرد: 
انبوه  خاطر  به  هستيم  موفق  عرصه ها  ديگر  و  المللى 
تالش هاى دولت است كه با وجود مشكالت در راستاى 
قدر  بايد  اينكه  بيان  با  خليلى  برمى دارد.  گام  شكوفايى 
خود را بدانيم تا اقتدار و عزت كشور روز به روز افزايش 
يابد، افزود: 16 آذر روز دانشجو را گرامى مى داريم و اين 
ديگران  خون  و  قلم  با  و  آغاز  دانشجويان  خون  با  ايام 
اظهار  دانشگاه  در  پژوهش  به  اشاره  با  ادامه داشت. وى 
كرد:  در يك مقطع از زمان انسان ها از نبود دانش در رنج 
بودند و در مقطعى ديگر از دانستن زياد و اينكه نمى توانند 

دانسته هاى خود را بيان كنند، رنج مى برند.
رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه قبل از انجام طرح ها 
بايد  باشيم، گفت:  داشته  پژوهشى دقيق  بايد  برنامه ها  و 
سالم  مى دهيم  انجام  پژوهشى  كار  آن  در  كه  فضايى 
اينكه  و  نداريم  پژوهش  از  درستى  معناى  گاهى  و  باشد 
آيا پژوهش كاربردى مفيد است يا پژوهش بنيادى و هر 
كدام چه نقشى دارند و اين موارد از مواردى هستند كه 

اگر ندانيم گاهى با آسيب مواجه مى شويم.
دانشگاه بيرجند در حوزه پژوهش 
جزو 20 دانشگاه برتر كشور است

رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه اين دانشگاه به دليل 
مقاالت برتر و پژوهش هاى زياد در كشور مقام بيستم را 
دارد، گفت: اگر مى خواهيم پژوهش هاى خوب و اتفاقات 
بيشتر  پژوهش  به  بايد  باشيم  شاهد  جامعه  در  را  بزرگ 
با  افزايش دهيم.وى  را  اين بخش  اهميت داده و بودجه 
بيان اينكه 90 درصد از پژوهشگران در داخل دانشگاه ها 
افزود: در سطح كالن جامعه  فعاليت هستند،  به  مشغول 
مهمى  بخش  پژوهش  زيرا  دارد  وجود  زيادى  مشكالت 
است و بايد بيشتر به آن پرداخته شود و در سال 93 بودجه 

بسيار ناچيزى به بخش پژوهش اختصاص يافت. 
و  دانشگاه  ارتباط  اينكه  بيان  با  بيرجند  دانشگاه  رئيس 
صنعت زياد پيچيده نيست، گفت: بايد مكانيزم ها را پياده 

سازى كنيم و اگر مى خواهيم پژوهشى خوب و در كنار آن 
كارى ارزشمند و بزرگ داشته باشيم بايد بودجه بيشترى 

 به پژوهش اختصاص دهيم.
اختصاص هشت و نيم ميليارد ريال 
پژوهانه براى  دانشگاه در سال 94

معاون پژوهشى دانشگاه بيرجند نيز با بيان اينكه دانشگاه 
لحاظ  به  را  كشورى  نهم  رتبه   ،1393 سال  در  بيرجند 
تعداد مقاالت ارائه شده كسب كرده است، گفت: در حوزه 
 252 تعداد  به  پژوهانه  ريال  ميليارد   8,5 مبلغ  پژوهش، 
نفر عضو هيئت علمى دانشگاه در سال 1394 اختصاص 
اينكه در ساليان  بيان  با  بهدانى  يافته است. محمد على 

گذشته براى اينكه توليدات علمى تغيير كند انتشارات و به 
ويژه درخصوص كتب تأليفى را در دستور كار قرار داديم، 
استقبال  با  و  داشته  افزايش  روند  ما  كتب  تأليف  افزود: 
خوبى همراه بوده و اميدواريم به جايى برسيم كه تأليف 

كتاب هاى ما  از جايگاه شايسته برخوردار شود.
اينكه  بيان  با  معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه بيرجند 
المللى  بين  و  توانستيم 5 همايش ملى  امسال  ماه  در 6 
مهم  شاخص  كه  نشريات  تعداد  گفت:  كنيم،  برگزار  را 
براى دانشگاه ها است و در اين دانشگاه در گذشته فضاى 
در حال  و  داشتيم  توزيع مجالت  به جهت  ترى  مناسب 
حاضر همكاران ما متقاضى مجالت جديد و بيشتر هستند.

بخش  در  مجله   3 حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  بهدانى 

به چاپ مى رسد،  بيرجند  دانشگاه  در  فناورى  و  پژوهش 
شامل  بيرجند  دانشگاه  در  ما  فعاليت هاى  ساير  افزود: 
اينترنت به دو برابر، طراحى و ايجاد  افزايش پهناى باند 
در  و  است  انجام  درحال  كه  دانشگاه  عربى  سايت  وب 

هفته هاى آينده انجام آن به اتمام مى رسد، مى باشد.

رتبه دانشگاه بيرجند در بين
 تمامى دانشگاه هاى كشور، 42 است

تمامى  بين  در  بيرجند  دانشگاه  رتبه  اينكه  بيان  با  وى 
تحقيقات  و  علوم  وزارت  از  كه  كشور  دانشگاه هاى 
مجوز دارند 42 است، اظهار كرد: ما با اين رتبه از خيلى 
دانشگاه هاى بزرگ در كشور جلوتر هستيم و با اقدمات به 

روز رسانى كه انجام داديم، توانستيم رتبه دانشگاه بيرجند 
را در سطح جهان به 3 هزار و 878 برسانيم كه در يك 

مقطع زمانى توانستيم 700 پله رشد كنيم.
اينكه  بيان  با  معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه بيرجند 
امسال براى تمامى دانشجويان پست الكترونيك اختصاصى 
انجام داديم،گفت: توانستيم تجميع كتابخانه هاى دانشگاه را 
داشته باشيم كه كارى بسيار بزرگ در اين راستا انجام شد. 
بهدانى با بيان اينكه در طرح هاى تحقيقاتى منعقد داخلى 
دانشگاه بيرجند در سال 93 تنها يك تا سه درصد بودجه 
داشت، افزود: با وجود كمى بودجه در بخش پژوهش در 
سال 93 تعداد طرح هاى تحقيقاتى داخلى افزايش داشت و 
در بخش طرح هاى خارج از دانشگاه تعدادى طرحى جديد 
وارد حوزه پژوهشى شد كه اميدواريم بتوانيم در سال هاى 

آينده گام هاى خوبى برداريم.

دانشگاه بيرجند در سال 1393، رتبه نهم كشورى 
را به لحاظ تعداد مقاالت ارائه داشته است  

بهدانى با بيان اينكه در سال 93 از نظر سرانه مقاالت تعداد 
هيئت هاى علمى دانشگاه هاى كشور، دانشگاه بيرجند در 
جايگاه 9 قرار دارد، اظهار كرد: پرداخت مبلغ 8,5 ميليارد 
ريال پژوهانه به 252 نفر عضو هيئت علمى دانشگاه در 
سال 94، خريد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهى از نمايشگاه 
تجهيزات آزمايشگاهى ساخت داخل در سال 94 از اهم 
اقدامات بود. وى خريد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهى از 
نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهى ساخت داخل (ارديبهشت 
باند  پهناى  افزايش  ريال،  ميليارد   6 ارزش  به   (1394
ايجاد وب  و  ثانيه، طراحى  در  مگابايت  به 100  اينترنت 
سايت عربى دانشگاه، تجميع كتابخانه ها و انتقال كتابخانه 
مركزى دانشگاه به ساختمان جديد از مهمترين اقدامات 

در اين خصوص بوده است.
معاون پژوهش و فناورى دانشگاه بيرجند با بيان اينكه به 
3 شركت دانش بنيان كه با نام دانشگاه بيرجند اقدام به 
فعاليت كنند مبلغ 5 ميليون تومان از سوى اين دانشگاه 
اهدا شد، گفت: امسال توانستيم با پيگيرى ها و تالش هاى 

زياد مجوز فعاليت آزمايشگاه آب ها را كسب كنيم.
 در پايان اين مراسم 9 پژوهشگر برتر، 2 دانشجوى مقطع 
و  پژوهشگر  ميان  رابط  كارشناس  يك  و  برتر  دكترى 

دانشگاه قدردانى شدند.

دانشگاه بيرجند در حوزه پژوهش جزو 20 دانشگاه برتر كشور است
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اردوى جهادى بسيج دانشجويى روستاى ماسن   عكس: قاسمىعكس روز 

كلينتون هنگام تهديد ايران گاف داد !   
«هيالري كلينتون»  وزير خارجه سابق آمريكا گفت: 
«ايران بداند كه آمريكا قاطعانه تصميم مي گيرد و 
را  ايران آن  يا  توافق هسته اي شكست بخورد  اگر 
نقض كند، گزينه اتمي روي ميز مي آيد » . يكي از 
اشتباه  به هيالري 68 ساله گوشزد كرد كه  حضار 
كرده؛ هيالري كلينتون گفته خود را تصحيح كرد و 

گفت «منظورم گزينه نظامي بود  .»

وعده كمك آلمان در سركوب داعش

«اشتاين ماير»  وزير خارجه آلمان در سفر به بغداد با 
اينكه پايداري عراق مانند يافتن راهكاري  تاكيد بر 
براي بحران سوريه اهميت دارد، به دولت بغداد وعده 

كمك هاي بيشتر آلمان در مبارزه با داعش را داد .

  شكايت عراق از تركيه به شوراي امنيت
«عدنان السراج»  نماينده پارلمان عراق با اشاره به 
نظاميان  براي خروج  ديپلماتيك كشورش  اقدامات 
اعالم  آنكارا  به  بغداد  گفت:  عراق  شمال  از  تركيه 
كرده است كه از تركيه به دليل ورود نظاميانش به 

شمال عراق به شوراي امنيت شكايت خواهد كرد .

سياست هاى فرقه اى ايران
 خطرى براى منطقه است 

وزير خارجه تركيه ادعا كرد تركيه با ايران بر سر سياست 
 ها در سوريه و عراق اختالفات دارد و سياست هاى 
فرقه اى ايران خطرى براى منطقه محسوب مى شود.

آيت ا... گرامى : آل سعود اگر غيرت 
داشت بايد از خجالت مى ُمرد

 
در  تقليد  عظام  مراجع  از  گرامى  ا...  آيت  حضرت 
و  حكومت  از  قدردانى  با  علما  از  جمعى  با  ديدار 
مردم عراق گفت : به راستى حكومت سعودى اگر 
بميرند كه سه  از خجالت  بايد  باشد  داشته  غيرتى 
ميليون جمعيت را نتوانستند اداره كنند در حالى كه 
خوبى  به  ميليون  پنج  و  بيست  از  بيش  اربعين  در 
اداره شد كه اين عظمت مكتب امام حسين(ع) و 

انسانيت پيروان اين مكتب را نشان مى دهد. 

درخواست تركيه از روسيه
 براي قطع فوري تحريم ها

 همزمان با تداوم اقدامات مسكو در افزايش تحريم ها 
افكن  بمب  سرنگوني  به  واكنش  در  آنكارا  عليه 
سوخو 24 روسي، وزير امور خارجه تركيه خواستار 

اقدام فوري روسيه در پايان تحريم ها شده است .

روسيه: احتماًال تبادل اورانيوم با ايران 
اواخر سال جاري پايان يابد  

كرد:   اعالم  فوري  خبري  در  رويترز  خبرگزاري 
اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  در  روسيه  نماينده 
اورانيوم غني سازي شده  انتظار مي رود تبادل  گفت 
ايران با اورانيوم غير غني شده تا آخر امسال پايان 
توافق  اجراي  روز  مي رود  احتمال  گفت:  وي  يابد .  

هسته اي با ايران در ژانويه باشد . 

گزارش آمانو درباره مطالعات نظامي 
هسته اي را قبول نداريم   

نهايي  گفت:  ارزيابي  خارجه  وزير  معاون  عراقچي 
آژانس دو محور عمده دارد كه مي گويد فعاليت هايي 
كه  نرفته  فراتر  مطالعاتي  حد  از  بوده  ايران  در  كه 
همين را هم البته ما قبول نداريم و رد مي كنيم ؛ اما 
در هر صورت اذعان آژانس به اين كه آنچه در ايران 
بوده از حد مطالعاتي فراتر نرفته در حقيقت يك مهر 
بطالن بر همه ادعاهايي است كه در طول 12 سال 

گذشته مطرح مي شده است .

شوراي نگهبان به كسي باج نمي دهد   
اينكه  بر  تاكيد  با  اسالمي  نماينده مجلس خبرگان، 
علما و مردم بيدار هستند و اجازه نمي دهند ايادي 
كنند،  نفوذ  خبرگان  مجلس  در  آمريكا  و  انگليس 
گفت: فقهاي شوراي نگهبان در تعيين صالحيت ها 

به احدي باج نمي دهند . 

باهنر: موضوع پي ام دي ظرف 
چند روز آينده حل مي شود  

نايب رئيس مجلس ابراز اميدواري كرد كه موضوع 
باهنر   آينده حل شود .  «پي ام دي» ظرف چند روز 
اولين  دي  پي ام  پرونده  شدن  بسته  كرد:  اظهار 
آزمون 1+ 5 است و نشان مي دهد كه آيا آنها روي 
تعهدشان مي ايستند يا نه، چرا كه اگر پي ام دي به 

هر صورت باقي بماند برجام بي برجام  ! . 
 

غيبت عارف در مراسم سخنراني روحاني  

 محمدرضا عارف، رئيس بنياد اميد ايرانيان با وجود 
در  داد،  ترجيح  شريف  صنعتي  دانشگاه  در  حضور 
مراسم سخنراني رئيس جمهور به مناسبت 16 آذر 

(روز دانشجو)، حضور نداشته باشد . 

بذرپاش: اصولگرايان شصت تكه 
نمي شدند، روحاني انتخاب نمي شد  

مجلس  در  تهران  مردم  نماينده  بذرپاش  مهرداد 
انتخاب حسن روحاني را كامًال  قانوني دانست و در 
عين حال درباره اين انتخاب گفت: اگر اصولگرايان 

شصت تكه نمي شدند، اينجوري نمي شد . 

بخش هايي از گزارش آمانو مردود است 

على شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره 
به گزارش آژانس بين المللى انرژي اتمي پيرامون 
اگرچه  گفت،  كشورمان  هسته اي  صلح آميز  برنامه 
اين گزارش در پاره اي موارد ناقص، غير قابل قبول 
تأييد  ضمن  آن  از  بندهايي  ليكن  است  مردود  و 
ايران  اى  هسته   صلح آميز  برنامه  در  انحراف  عدم 
به صورت صريح نشان دهنده باطل بودن ادعاها و 
از سوي  گذشته  سال  چند  كه طي  است  اتهاماتي 

برخي كشورها در اين زمينه مطرح مي شد.

حاشيه 16 آذر با روحانى/ شما احمدى نژادى ترين فرد هستيد
مراسم روز دانشجو با حضور حسن روحانى رئيس جمهور كشورمان در دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد كه با حاشيه هايى همراه بود. به گزارش جهان، 
در اين مراسم نمايندگان تشكل هاى دانشجويى به بيان نظرات خود در رابطه با مهمترين مسائل كشور پرداختند. مسئول بسيج دانشگاه شريف كه يك 
جاكليدى را هم به رئيس جمهور هديه داد اولين كسى بود كه پشت تريبون رفت و در سخنان خود ضمن گاليه از برخى اظهارات مشاوران رئيس جمهور 
گفت: آقاى رئيس جمهور وقتى مشاور ارشد شما كه خود فارغ التحصيل اين دانشگاه است مزيت رقابتى توليد صنعتى كشور را تنها در آبگوشت و قرمه سبزى مى پندارد و علنا هم 
اعالم مى كند آيا اميدى براى دانشجوى جوان و مشتاق اين كشور آيا باقى خواهد ماند؟. رضا نجابت، نماينده انجمن دانشجويان مستقل نيز انتقاد خود را از دولت آقاى روحانى 
اين گونه عنوان كرد كه آقاى رئيس جمهور 8 برابر آن صد روزى كه گفته بوديد مى گذرد اما آش همان است و كاسه همان و امروز اگر نگاهى به شرايط كنونى داشته باشيم شما 

خود از دولت قبل انتقاد مى كرديد اما امروز احمدى نژادى ترين فرد در سپهر سياسى كشور هستيد.

رئيس جمهور، حضور در جمع دانشجويان 
و  كرد  بيان  براي خود  فرصتي خوب  را 
گفت: 16 آذر روز دانشجو ، روز استقالل 
طلبي ، آزاديخواهي و ايستادگي نخبگان 
و  استعمار  برابر  در  دانشجويان  و  ملت 
با  روحاني  االسالم  حجت  بود.   استبداد 
قدرت  بهترين جايي كه  اينكه  بر  تأكيد 
بايد نقد شود، دانشگاه است، اظهار كرد: 
انتقاد و  اگر قدرت در هر كشوري مورد 
استبداد  و  انحراف  به  نگيرد،  قرار  سوال 
بيان  با  روحاني  شد.  خواهد  كشيده 
و  مستقيم  كشور  مسئولين  تمام  اينكه 
غيرمستقيم منتخب ملت هستند، افزود: 
از  همه مسئولين مستقيم و غيرمستقيم 
تكيه  بر مسند قدرت  آراي مردم  طريق 
جمهوري  در  مقامي  هيچ  و  مي زنند 
نباشد  انتخابي  نداريم كه  ايران  اسالمي 
و اين تهمتي است كه برخي مي گويند در 
ايران مقامات دو دسته هستند يعني بعضي 

انتخاب و بعضي انتصاب مي شوند.  
وي با تأكيد بر اينكه مسئولين بر اساس 
مسئوليتشان بايد مورد سوال قرار گيرند، 
خاطرنشان كرد: مسئوليت از كلمه سوال 
مي آيد و هيچ كس نبايد خود را از سوال 
مستثني بداند و همه بايد بدانند كه بايد 
به سوال مردم و پاسخگويي در برابر آن 

كرد:  خاطرنشان  روحاني  كنند.  افتخار 
البته شايد نقد برخي قوا و نهادها سخت 
و مشكل باشد و فعًال نقد را از دولت و 
رئيس جمهور شروع كنيم. رئيس دولت 

به  مردم  هرجا  هميشه  اينكه  بيان  با 
صحنه آمده اند پيروز شده ايم، گفت: در 
كه  شديم  موفق  زماني  هسته اي  بحث 

مردم به صحنه آمدند. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه ممكن است 
زماني عليه ما جنگي تحميل كنند، پس 
بايد به لحاظ نظامي قدرتمند باشيم،  ما 
اظهار كرد: بعضي فكر مي كنند اين دولت 
دولت لبخند، گفت وگو و مذاكره است و 

دنبال تقويت بنيه نظامي نيست، اما اين 
دولت در طول دو سال گذشته در حوزه 
اندازه  دفاعي و سالح هاي راهبردي به 
مذاكره  معناي  است،  كرده  كار  سال  ده 

اين نيست كه ما دنبال تقويت بنيه دفاعي 
خود نباشيم. ما هميشه بايد آماده جنگ 
باشيم زيرا جنگ وقتي رخ نمي دهد كه 
آمادگي ما صد در صد باشد. ما همزمان 
با پيروزي برجام مهمترين موشك خود را 
آزمايش كرديم. رئيس جمهور با اشاره به 
انتقاد دانشجويان به اقتصاد كشور و برنامه 
هاي دولت در اين حوزه خاطرنشان كرد: 
يك دليل توفيق مذاكرات هسته اي ثبات 

و آرامش اقتصادي كشور بود. در آغاز اين 
دولت تورم نقطه به نقطه 45 درصد بود، 
اما اين رقم امروز دارد تك رقمي مي شود 
كه در روستاها هم تك رقمي شده است. 
وي با طرح اين پرسش كه رقابت هاي ما 
در انتخابات با چه هدفي انجام مي گيرد، 
بايد  ها  رقابت  نهايي  نتيجه  كرد:  اظهار 
بهبود شاخص ها باشد و شاخص ها هم 
بايد براي ما معيار باشد. اگر شاخص ها 
عوض نشود فرقي نمي كند چه جناح يا 

چه دولتي سركار باشد. 
روحاني نقش دانشجويان را در انتخابات 
آتي مجلس مهم تلقي كرد و افزود: در 
شرايطي كه به سمت انتخابات مي رويم 
سمت  اين  به  بايد  هم  دانشگاه هايمان 
حركت كنند. خيلي مهم است كه مجلس 
آينده ما چگونه باشد از نظر دولت حضور 
هر دو جناح مهم است. روحاني همچنين 
احساس مي كنم  نشان كرد: من  خاطر 
فضاي دانشگاه نسبت به سال 92 زمين تا 
آسمان فرق كرده است. ممكن است هنوز 
 فضا امنيتي باشد كه من آن را نمي پسندم. 
فضاي  نه  خواهيم  مي  امن  فضاي  ما 
امنيتي. من مي پرسم آيا شما سال 90، 
91 و 92 به اين راحتي مي توانستيد براي 

16 آذر اجتماع داشته باشيد؟. 

خيلي مهم است كه مجلس آينده چگونه باشد 
 ما فضاي امن مي خواهيم نه فضاي امنيتي

رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز دانشجو ؛

اطالعيه
مراسم عزادارى پيامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبى (ع) و امام رضا (ع) 

طبق سنوات گذشته در مسجد حضرت  محمد رسول ا... (ص) برگزار مى گردد
سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين مختارى استاد حوزه و دانشگاه
 زمان: از دوشنبه 94/9/16 
به مدت 7 شب بعد از نماز مغرب و عشا
مكان: خيابان غفارى - بيست مترى 
جرجانى - مجتمع مذهبى فرهنگى 
مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)
ضمنا شب و روز رحلت پيامبر(ص) هيئت عزاداران 
حضرت محمد رسول ا...(ص) حركت مى نمايد

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

موضوع مناقصه: واگذارى، تعمير و نگهدارى و راهبرى تأسيسات مكانيكى و 
الكتريكى بيمارستان شهيد مصطفى خمينى طبس

شرايط شركت در مناقصه : كليه شركت هاي داراي مجوز و صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى و شركت هاى پيمانكارى تأسيساتى داراى پايه حداقل (5 تأسيسات)

مدت و محل انجام كار : يك سال- بيمارستان شهيد مصطفى خمينى طبس 
مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه:

الف) واريز مبلغ 150/000 ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش 
آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

 http://iets.mporg.ir  : ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 12/700/000 ريال يا 
چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند 

به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)
مهلت خريد اسناد : از تاريخ 94/9/17 لغايت 94/9/23

مهلت تحويل اسناد : 94/10/5
 محل تحويل اسناد :  خراسان جنوبي –  دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.

محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه- ساعت 9 صبح 
مورخ 94/10/6

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

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
شماره (60 – 94)

اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي (مناقصه گذار) به نشاني خراسان جنوبى- بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 
12 در نظر دارد: تامين اسپيلت سرمايش و گرمايش تعدادى از مدارس سطح استان خراسان جنوبى را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به 
توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان عالقه مند مى توانند براى دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 

94/9/23 به اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب - خيابان سپيده - سپيده 12 – امور پيمانكاران مراجعه نمايند. ضمنا اين فراخوان در پايگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir نيز منتشر شده است.

مدت محل اجراموضوعپروژه
پيمان

مبلغ تضمين شركت
 در مناقصه

تاريخ تحويل اسناد
 و پيشنهادات

تاريخ بازگشايي

تامين  تجهيزات 
گرمايشى و سرمايشى 

تعدادى از مدارس سطح 
استان خراسان جنوبى

خريد تعداد 192 دستگاه اسپيلت 
Btu  / hr  24000 و تعداد 64 

 Btu  / hr  18000 دستگاه اسپيلت
طبق مشخصات اسناد مناقصه

مدارس 
سطح استان 

خراسان 
جنوبى

 60
650 ميليون ريالروز

حداكثر 
ساعت 13 

مورخ
94/10/6 

ساعت 8 صبح  
مورخ

94/10/7

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح 
پيشنهاد و قابل تمديد براي سه ماه ديگر يا واريز نقدي به حساب شماره 2173062009008 نزد بانك ملي شعبه مركزي بيرجند در وجه اداره كل نوسازي ، توسعه 

و تجهيز مدارس خراسان جنوبي مي باشد.
محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده 12 و محل گشايش 

پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل به آدرس فوق الذكر مي باشد.
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي

فراخوان مناقصه عمـومي دو مرحله اي  «نوبت دوم»



      



      



      



      


