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رئیس مجلس شورای اسالمی:
آمریکایی ها وصهیونیست ها به دنبال

 ادامه بحران امنیتی درمنطقه هستند 

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:
 ناطق نوری هم قصد

 عبور از روحانی را ندارد
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رئیس  جمهور:
لزوم همگرایی کشورهای 

آسیایی در برابر قدرت های جهان

 صفحه 8

وزیر اطالعات:
اقدام داعش برای انفجار در نماز جمعه 

تهران مربوط به سال گذشته است

 صفحه 8

نماینده ولی فقیه در استان:

شکست و پیروزی 
در مبارزه رسانه ای 

معنا پیدا می کند

کارگروه هم اندیشی
رسانه های مکتوب با موضوع

اقتصاد مقاومتی برگزار شد

نگذارید جامعه فاسد شود 
و مردانه از دین دفاع کنید

مردم در اقتصاد 
مقاومتی دیده نشده اند

عرضه 10 برابر 

کمتر  از  نیاز
عباسی رئیس شورای هیئات مذهبی استان با بیان اینکه سهمیه در نظر گرفته 
شده برای هیئات بیرجند کافی نیست اعالم کرد: در این شهرستان 316 هیأت 
مذهبی داریم که جدای از آن مردم نیز برای نذر ها مراجعه می کنند، 2 تن 
گوشت قرمز به جای 20 تن کافی نیست. ) مشروح خبر صفحه 7 (

گوشت قرمز پیش بینی شده برای هیئات بیرجند امسال

صفحه 4

خراسان جنوبی نیازمند نهضت پیشگیری از بیماری ها

در همایش روز ملی دامپزشکی تایید شد:

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

تذکر نسبت به واژه توهین آمیز  درباره یک مقام خارجی  /  سوریه: آمریکا اراده سیاسی  برای مبارزه با تروریسم ندارد  /  گزارش حقوق بشری  دبیرکل سازمان ملل فاقد اعتبار است /  حضور ایران در عراق »مستشاری« است  /  اوباما به ایران» باج« می دهد  /  سیاست اصولی ایران  حمایت از ثبات لبنان است  /  شناورهای عربستان ازآب های بین المللی نزدیک ایران هم عبور نکنند / صفحه  8

جناب سرهنگ مهدوی کیا
با عرض تبریک هفته نیروی انتظامی 

اینک که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، فرصت را مغتنم شمرده 
تالش های ارزنده تان را در تعامل و همکاری با اتاق اصناف 

ارج نهاده، توفیقات شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان

مـژده            مـژده
در راستای خدمات رسانی به خانواده های محترم

 نیروهای مسلح و شهروندان عزیز نهبندان به زودی

 فروشگاه اتکا شعبه شهید الهیار جابری
 افتتاح می شود.

آدرس: نهبندان- خیابان شهدا - روبروی بانک انصار
ساعت کار فروشگاه: 13 - 8 و 19/30 - 15/30 

شنبه الی پنجشنبه 

جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

روز ملی دامپزشکی 
را خدمت جناب عالی و معاونین محترم اداره کل دامپزشکی آقایان احمدی، اصغرزاده، معراجی 
و کلیه کارکنان دامپزشکی تبریک عرض نموده و برایتان سالمتی و موفقیت بیش از پیش آرزومندیم.

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

 14 مهرماه ، روز ملی دامپزشکی 
 را خدمت  شما و همه تالشگران این حرفه مقدس تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را آرزومندیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

خانواده هاي محترم 

رضوي و خزاعي 
با نهایت تاسف و تاثر 

 مصیبت وارده را تسلیت گفته 
 خود را در غم تان شریک مي دانیم. 

دکتر علیرضا رضایي و بانو

خانواده هاي محترم 

رضوي و خزاعي 
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده  
براي آن مرحومه آمرزش و براي بازماندگان 

بردباري از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

پیام شیباني ، سحر رضایي

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره  

روانشاد ناهید گلدانی
 )بازنشسته بهداری شهرستان، همسر آقای محمد حسین ظهوری( 

جلسه ترحیمی جمعه 95/7/16 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح
 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد

 قدوم با صفایتان را ارج می نهیم.

خانواده های: ظهوری ، گلدانی و سایر بستگان

با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ارتقای درجه جناب عالی را به سرتیپ دومی
  که نشان از والیتمداری، لیاقت و شایستگی تان می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 

امیدواریم در ادامه خدمت همواره موفق و پیروز باشید.
شرکت عمران و مسکن سازه پایدار رضوی

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرماندهی محترم انتظامی خراسان جنوبی

قابل توجه شرکت های متقاضی فعالیت در حوزه راهبری،

 بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب

حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضرورت دارد شرکت هایی 
که متقاضی انجام پیمان های حوزه راهبری، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب هستند 
نسبت به اخذ گواهی صالحیت نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آب از طریق شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام نمایند. لذا بدین منظور برای دریافت فرم های مربوط به 
آیین نامه تشخیص صالحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب به آدرس 
وب سایت شرکت به نشانی www.abfar-kj.ir مراجعه و پس از تکمیل آیین نامه مذکور 
 حداکثر تا تاریخ 1395/8/15 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 به نشانی بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی ارسال نمایند
 برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 8-32214752-056 اداره نگهداری و بهره برداری

 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

زیر این آسمان مینایی     چاره ای نیست جز شکیبایی

پنجمین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

حاج محمد اسماعیل شمشیرگران
 را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم. روحش شاد و یادش گرامی

همسر و فرزندان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحوم محمد علی توتونی
 جلسه یادبودی جمعه مورخ 95/7/16 از ساعت 9 الی 10 صبح 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
حضور سروران معظم موجب شادی روح آن مرحوم 

 تسلی خاطر و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده  توتونی

مزایده- نوبت اول      امور سینمایی استان خراسان جنوبی
در نظر دارد: یک باب بوفه سینما بهمن را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز از محل مورد نظر بازدید و مدارک و شرایط 

مزایده را از دفتر مدیریت سینمایی واقع در سینما بهمن دریافت نمایند.
تلفن تماس: 32222636 - 056 - 09364934421

هوالباقی

خاندان داغدار نارمنجی
جامعه عزادار بسکتبال

ضایعه غم بار درگذشت  مرحوم مجتبی نارمنجی 

عزیز را صمیمانه تسلیت گفته و براین باورم که مجتبی، به ندای حق ستاره ای شد 
که هر شب در پهنه آسمان بدرخشد و ما در حسرت دیدارش، بیکران آسمان را 

وطن چیبه نظاره بنشینیم.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه حاجیه مریم قجری
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/7/15 از ساعت 15 الی 16 در محل 

مجتمع فرهنگی، مذهبی ابن حسام )واقع در خیابان طالقانی 13(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران موجب امتنان است.

خانواده های: آزادمهر، پرخویی و سایر بستگان

با نهایت تأسف و تألم درگذشت جوان ناکام

کربالیی مجتبی نارمنجی
 را به اطالع دوستان، اقوام و همشهریان عزیز می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین و بدرقه آن مرحوم امروزپنجشنبه 95/7/15 ساعت 
 2 الی 3 بعدازظهر از محل بهشت متقین )غسالخانه(  برگزار می گردد.

خانواده های: نارمنجی ، گرگین

لباقی
هوا
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 پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی اشتغالزایی با سود ۸ درصد
 
مسکونی،  زمین های  رایگان  واگذاری  برنامه  تمدید  از  مستضعفان  بنیاد  رئیس  سعیدی کیا  محمد  اعتبار-  عصر 
کشاورزی و تجاری به محرومان خبر داد و گفت:  در راستای ایجاد اشتغال بنیاد وام ۲ میلیارد تومانی با سود ۸ 
درصدی به متقاضیان پرداخت می کند.

سرمقاله

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 9 واحد تجاری و27 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند و 2 قطعه 
زمين تجاری و 3 قطعه زمين مسكونی در قاين را با مشخصات مندرج در جدول ذيل به صورت 40 درصد نقد و مابقي اقساط 3 
ساله از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند برای دريافت مدارك از تاريخ 95/07/15 لغايت 95/07/25  به آدرس  
بلوار شهيد آويني– روبروي صدا و سيما – اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2_ مديريت امالك و حقوقی و يا ادارات راه 
و شهرسازي شهرستان بيرجند و قاين و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 95/08/06 به 

دبيرخانه مركزي ارسال نمايند . 
ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بيرجند و 2 قطعه زمين تجاری 

و 3 قطعه زمين مسكونی در قاين
تذكرات :

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل 
عمل نمايند.

پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه 
نقد) با ارائه اصل فيش بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بانك ملي به 

نام اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي. 
پاكت ب( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط 
خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكته ا را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست 

سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده 
در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

متقاضيان واحد هاي تجاري مي بايست پروانه كسب معتبر از مراجع ذيربط متناسب با اطالعات مندرج در جدول ذيل ضميمه اسناد 
مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري واحدهاي تجاري به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري وانتقال سند مالكيت 

منوط به تسويه حساب مالي و اخذ پايانكار ، تنظيم صورت مجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري توسط اين اداره كل خواهد بود.
 واگذاري واحد هاي مسكوني به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به تسويه حساب و اخذ 

پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي توسط اين اداره كل خواهد بود.
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري برای پرداخت مبلغ نقدي و ارائه تضمين برای اقساط به اداره درآمد و 
هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم 
نمايند. عدم پرداخت بهای ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات 

مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد.

واحدهای تجاری امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های مسكونی امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز دارد.
بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 95/08/10 در محل اداره كل انجام خواهد شد. 

كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري 
مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.                                                                          ادامه جداول در صفحه 3

مشخصات واحد های مسکونی بیرجند

پالك ثبتيكاربريردیف
مساحت

)متر مربع(
طبقه واحد

قيمت پایه  مزایده 
به ازای

 هر متر مربع

مبلغ قابل پرداخت
آدرس ارسال مداركامکانات واحدآدرس ملك بابت 5 درصد ضمانت نامه

مسکونی1
1 فرعی از ۲۲7 

101/51۲.400.0006۲.930.000اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس- طبقه یازدهم برج شرقی
تراس:6 مترمربع- انباری:۲/۸ مترمربع

پاركینگ:همکف

بیرجند - بلوار شهید 
آویني - اداره كل راه 

و شهرسازي 
خراسان جنوبي 

 ساختمان شماره 1

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی۲
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 74/61۲.090.00045.095.700اصلی

مسکونی یاس- طبقه یازدهم برج شرقی
تراس:4/3 مترمربع0 انباری:۲/3 مترمربع

پاركینگ:محوطه

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی3
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 101/91۲.370.00063.0۲5.150اصلی

مسکونی یاس- طبقه یازدهم برج شرقی
تراس:5/9 مترمربع- انباری:3 مترمربع

پاركینگ:همکف

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی4
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 139/۲1۲.۲70.000۸5.399.۲00اصلی

مسکونی یاس- طبقه هشتم برج غربی
تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/6 مترمربع

پاركینگ:همکف

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی5
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 101/511.970.00060.747.750اصلی

مسکونی یاس- طبقه هشتم برج غربی
تراس:6 مترمربع-انباری:۲/9مترمربع

پاركینگ: محوطه

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی6
74/611.9۲0.00044.461.600اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 
مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع-انباری:۲/7مترمربع
پاركینگ: محوطه

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی7
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 101/911.910.00060.6۸1.450اصلی

مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی
تراس:5/9مترمربع-انباری:3مترمربع

پاركینگ: محوطه

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی۸
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 91/91۲.090.00055.553.550اصلی

مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی
تراس:4/5 مترمربع-انباری:۲/۸ مترمربع

پاركینگ: محوطه

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی9
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 1۲۸/91۲.۲40.0007۸.۸۸6.۸00اصلی

مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/۲ مترمربع 

پاركینگ: همکف

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی10
139/۲1۲.3۸0.000۸6.164.۸00اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 
مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/6 مترمربع
پاركینگ: همکف

1 فرعی از ۲۲7 مسکونی11
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 101/51۲.3۸0.0006۲.۸۲۸.500اصلی

مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی
تراس:6 مترمربع- انباری:۲/9 مترمربع

پاركینگ: زیرزمین

مسکونی1۲
1 فرعی از ۲۲7 

74/61۲.330.00045.990.900اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی
تراس:4/3 مترمربع-انباری:۲/4 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی13
1 فرعی از ۲۲7 

101/91۲.140.00061.۸53.300اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی14
1 فرعی از ۲۲7 

91/91۲.۲60.00056.334.700اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی
تراس:4/5 مترمربع-انباری:۲/۸ مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی15
1 فرعی از ۲۲7 

1۲۸/91۲.390.00079.۸53.550اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/۲ مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی16
1 فرعی از ۲۲7 

139/۲1۲.510.000۸7.069.600اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی
تراس:6/6 مترمربع-انباری:3/4 مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی17
1 فرعی از ۲۲7 

101/51۲.۲۲0.0006۲.016.500اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی
تراس:6 مترمربع-انباری:۲/9 مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی1۸
1 فرعی از ۲۲7 

74/61۲.1۲0.00045.۲07.600اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی
تراس:4/3 مترمربع- انباری:۲/4مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی19
1 فرعی از ۲۲7 

101/91۲.410.00063.۲۲۸.950اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی۲0
1 فرعی از ۲۲7 

91/91۲.350.00056.74۸.۲50اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی
تراس:4/5 مترمربع- انباری:۲/۸ مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی۲1
1 فرعی از ۲۲7 

1۲۸/91۲.460.000۸0.304.700اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/۲ مترمربع 

پاركینگ: همکف

مسکونی۲۲
1 فرعی از ۲۲7 

139/۲1۲.440.000۸6.5۸۲.400اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی
تراس:6/6 مترمربع-انباری:3/34 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی۲3
1 فرعی از ۲۲7 

101/51۲.160.00061.۲04.500اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی
تراس:6 مترمربع-انباری:۲/9 مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی۲4
1 فرعی از ۲۲7 

74/61۲.090.00045.095.700اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی
تراس:4/3 مترمربع-انباری:۲/3 مترمربع

پاركینگ: محوطه

مسکونی۲5
1 فرعی از ۲۲7 

101/91۲.370.00063.0۲5.150اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی۲6
1 فرعی از ۲۲7 

91/91۲.300.00056.51۸.500اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی
تراس:4/5 مترمربع-انباری:۲/۸ مترمربع 

پاركینگ: محوطه

مسکونی۲7
1 فرعی از ۲۲7 

1۲۸/91۲.410.00079.9۸۲.450اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم- مجتمع 

مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی
تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/۲ مترمربع 

پاركینگ: همکف

 آگهي مزایده  9 واحد تجاری  و 27 واحد مسکوني در شهر بیرجند  و 2 قطعه زمین تجاری  و 3 قطعه زمین مسکونی در قاین ) نوبت دوم (
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي  )به صورت نقد و اقساط(

آسیب شناسی ماهواره

* احمد محبی

به طور کلی می توان آثار شبکه های تلویزیونی 
ماهواره ای را بر اساس تحقیقات انجام شده به 

قرار زیر دسته بندی کرد:
استفاده   - ها  خانواده  عاطفی  پیوند  تضعیف   .1
افراطی از برنامه های ماهواره ها با کارکرد دگرگون 
سازی های پیوسته خود رفته رفته سبب آسیب پذیر 
شدن پیوند عاطفی خانواده ها شده استحکام خانواده 
را به مخاطره می اندازد، کاهش ارتباطات کالمی 
که از ساده ترین نوع مناسبات انسانی در خانواده 
محسوب می شود به 15 تا 17 دقیقه در روز رسیده 
و موجب کمرنگ شدن همدلی، گسست عاطفی و 
خارج شدن خانواده ها از مسیر اصلی تربیتی مکتب 
اسالم و سستی روابط خانوادگی و افزایش فساد و 

باال رفتن آمار طالق در کشور خواهد شد.
 ۲. تغییر ارزش ها و جایگزینی ضد ارزش ها- شبکه های
ماهواره ای هویت تازه ای به مخاطب می بخشد و آنها 
را وامی دارد تا ارزش های غلط و فاسد را جایگزین 
ارزش های اخالقی دانسته چرا که زبان تصویر قدرت 
ارزش ها  یا تحکیم  العاده در جهت تضعیف  فوق 
 دارد. با نگاهی گذرا می توان دریافت خانواده هایی
که سریال های ماهواره ای را می بینند به گمان 
خویش فقط جهت پر کردن اوقات فراغت از آنها 
استفاده می کنند اما برخی هنجارهای برون مرزی با 
فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی همخوانی و سنخیت 
ندارد و ضربه سنگینی به کانون خانواده وارد می شود.
3. الگو دهی به خانواده ها- شبکه های ماهواره ای 
قادرند ارزش های غیر اخالقی را در قالب قواعد 
محیط  در  پیاده شدن  قابل  نمادهای  و  هنجارها 
مصرف  برهنگی،  فرهنگ  مثل  نمایند.  خانواده 
گرایی، تجمل پرستی، ترویج بی مباالتی اخالقی 
و رفته رفته فرهنگ وقار و پوشیدگی به فراموشی 
موجب  ای  ماهواره  های  کانال  شود  می  سپرده 
می شوند زنان و دختران جوان با دیدن فیلم ها 
و سریال های ماهواره ای فارسی زبان مانند شبکه 
فارسی وان با حس همذات پنداری و تقلید از نوع 
پوشش و آرایش هنرپیشگان برآمده پس از مدتی 
تعدادی از این رفتارها در بینندگان درونی می شود. 
 اغلب سریال های به ظاهر خانوادگی شبکه های
از  هایی  داستان  حاوی  وان  فارسی  شبکه  مانند 
مصادیقی  که  است  نامتعارف  روابط  و  ها  عشق 
بی  ازدواج،  افزایش سن  همسر،  به  خیانت  چون 
تفاوتی به حریم خانواده، بی بند و باری فکری و 
فرهنگی در جامعه، نمونه بارزی از الگوهای غلط 

برنامه های ماهواره ای است.
4. ترویج هم خانگی - تبلیغ آزادی های نامحدود و 
زندگی مشترک بدون ازدواج با وصلت آزاد است که 
عمال نوعی ازدواج بدون پیوندهای قانونی یا شرعی 
است. از دید این رسانه ها، انسان موجودی است که تنها 
دنبال تنوع و آزادی جنسی خویش است و چنین امری 
از دیدگاه رسانه های ماهواره ای کامال طبیعی است. 
ارضای غریزه جنسی جوانان از طریق انتخاب دوست 
 است که در غرب روشی معمول به حساب می آید

و آغاز گر یک زندگی مشترک بدون ازدواج است. 
5. تضعیف بنیاد خانواده - برنامه های نامناسب ماهواره 
یا همان  و  آزادی مطلق  احساس  ترویج  دنبال  به 
لیبرالیسم جنسی به دنبال ایجاد آزادی برای روابط 
جنسی مطلق بوده و با ترویج فرهنگ خود تمامی 
افکار مخاطبان را متوجه سکس و تلذذ  جنسی کرده 
است. ماهواره میزان تعمیم پذیری مسائل خصوصی 
را افزایش می دهد. سکس را الزمه زندگی امروزه می 
شمارد و با برنامه های غیراخالقی، انتظارات کاذب 
جنسی را در مردان به وجود می آورد. نتیجه طبیعی و 
فاجعه آمیز آن عمومی شدن مسائل خصوصی، پرده 
بنیان های اخالقی، حریم شکنی و  نابودی  دری، 
 گسیختگی بنیان خانواده می شود. از نظر این برنامه ها
همسر قانونی از لحاظ روانی یک مزاحم به شمار 
می رود و تعهد و پایبندی به بودن در کنار همسر 
بی معنی است. خشونت جنسی، خیانت به خانواده، 
سردی روابط و پخش تصاویر جنسی به مردان تلقین 
می کند که تنوع طلبی جنسی هم حق طبیعی اوست! 
حتی اینگونه برنامه های ماهواره ای تلقین می کنند 
که زنان موجوداتی آسیب پذیرند و باید مورد سوء 
استفاده قرار گیرند! پرخاشگری، تجاوز جنسی و آزار 
جنسی حق آنهاست و ماهواره ها ارزش های انسانی 
را تا حد سکس تنزل می دهند. سبک زندگی نشات 
گرفته از تعالیم اسالمی و متاثر از فضای انقالب و 
جنگ و دفاع مقدس که در آن حریم و حیا به نهایت 
ای ماهواره  های  جریان  نفوذ  با  شود  می   رعایت 
نرم  آنقدر  است  آنها کشورهای غربی  آبشخور  که 
که  شوند  می  وارد  ما  خانوادگی  فضای  به  آرام  و 
شوند. نمی  آن  ورود  متوجه  هم  افراد  خود   حتی 
این  اغلب  موضوع   - عاشقانه  موضوعات   .6
سریال ها به جرأت می توان گفت تمامی آنها، 
البته  داشته شدن  داشتن، دوست  عشق، دوست 
و  ممنوعه  و  پروا  بی  صورت  به  که  نامشروع 

هنجارشکن به نمایش در می آید.
 7. عشق مثلثی - عشق مطرح شده در سریال های
میوه  )سریال  مثلثی  عشق  قالب  در  ای  ماهواره 
ممنوعه، ایزل، عمر گل الله، ویکتوریا( به نمایش 
درمی آید تعریف این سریال ها از عشق نامأنوس و 
خارج از شرع و عرف است رابطه نامشروع زن میانسال 
با برادر شوهرش در سریال عمر گل الله، عشق زن 
جوان به پسر برادر شوهرش در عشق ممنوعه ، عشق 

دو دوست صمیمی به یک زن در ایزل ....
۸. تبلیغ مدهای ناهنجار: مثل نوع لباس و پوشش 
ما  دین  و  فرهنگ  با  که  ها  سریال  این  در  زنان 
همخوانی ندارد و پوشیدن کفش پاشنه بلند مجلسی 

در خانه نمونه بارزی که به تصویر کشیده می شود. 
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هستند  کم  واقعا  غفاری  خط  اتوبوسهای  سالم 
لطفارسیدگی شود.

915...096
سالم . آقای وزیر راه و شهرسازی اگر سیاستهای 
دولت قبل نبود امسال تولید کنندگان ,  انبوه سازان  
را مکیده  بانکها خون مردم  و  , سرمایه گذاران  
بودند . حاال یکی آمد و این بازار مسکن را رونق 

داده و جلو خونخواران را گرفته شد آدم بده . 
915...742
خوش بحال کسانی که هم زنجیر میزنند !! و هم  
زنجیری از پای گرفتاری باز می کنند . هم سینه 
میزنند !! و هم سینه ی دردمندی را  از غم و آه 
نجات میدهند ..هم اشک میریزند !! و هم اشک از 
چهره ی انسانی پاک میکنند ..هم سفره می اندازند 
!!هم نان از سفره کسی نمیبرند .. آنوقت با افتخار 

میگویند :»یاحسین«
915...247

سری  خواهشمندم  محترم  شهرداری  از  سالم. 
بزنند  جمهوری  درخیابان  واقع  قائم9  کوچه  به 
حتی  و  است  افتضاح  کوچه  این  تمیزی  وضع 

یک سطل زباله ندارد.
915...096

کلیه  از  خواستم  می  نباشی،  خسته  آوا،  سالم 
ثبت  عین  در  که  استانی  و  کشوری  مسئوالن 
نام اینترنتی برای مأمور سرشماری، باز با پارتی 
بازی و رابطه یک عده ای رو که شرایط الزم 
و  تشکر  کمال  کردن  انتخاب  نداشتن  هم  رو 

قدردانی رو داشته باشم. 
915...434

مالیات بر ارزش افزوده برای اینجانب سال 93 
اوضاع کاسبی  اند مگر  آورده   92 برابر سال  نه 
اینطوری  محترم  کارشناسان  که  خوبه  اینقدر 
مغازه  باید  وضعیت  این  با  کنند  می  کارشناسی 
رو بست مغازه ای که اجاره رو باید از جیب داد 

خواهشا به گوش مسوولین برسانید
915...539
سالم بر همشهری های عزیز بخصوص آنان که از 
سگهای گرسنه حمایت کرده بودند. عالمی می گفت 
امام هشتم در حال سفر بودند که سگ سیاهی به 
ایشان نزدیک شد کسی که همراه امام بود سنگی 
را به طرف سگ پرتاب کرد که امام مانع این کار 
شدند و فرمودند او گرسنه است و غذای خودشان را 
به سگ دادند آیا گرسنگی جرم و پاسخ آن مرگ 

است ؟ بیایید مهربانی را از امام هشتم یاد بگیریم .
0935...464
سالم . شهرداری بیرجند: از سد معبرای خیابان 17 
شهریور چه خبر ؟ یا شما خوابید یا سمساری ها . 

اما مردم بیدارن و شاهد ماجرا
915...025

از معاونت عمرانی استاندار خواهشمندیم پیگیری 
فرمایند طرح چند تقاطع غیر هم سطح که برای 
کاهش بار ترافیک شهر بیرجند پیش بینی شده بود 

بعد از گذشت چندین سال به کجا انجامید؟
937...897
و  زیباسازی  تکمیل  به  نسبت  بیرجند  شهرداری 
روشنایی پارک آزادی و پارک جنگلی اقدام فرماید 

تا این دو مکان مفرح نیز قابل استفاده باشد.
937...897
در پمپ بنزین میدان امام مدت زیادی است که 
از  سوختگیری  و  است  خراب  همیشه  نازل  سه 
تراکم  و  ازدحام  به  توجه  نمی شود.با  انجام  آنها 
ترافیک  از  جلوگیری  و  منطقه  این  در  جمعیت 

نسبت به رفع نقص اقدام فرمایید.
937...897
سالم آوا ؛ عزیزی که سنگ ساخت مسجد رو در 
سایت 1500 واحدی ارتش به سینه میزند بفرمایید 
محل تعلیم و تربیت فرزندانتان را که مدرسه می 
باشد پیگیری فرمایید در آنجا احداث شود . چراغی 

که خانه رواست به مسجد حرام است
939...589

 ... بیمارستان  مسوولین  از  خواستم  می  سالم 
سوال کنم برای شهری با این جمعیت 35 نوبت 
سونوگرافی در روز واقعا منصفانه هست مریض می 

میره نوبت سونوگرافیش نمیشه  
915....749

محترم  هیاتهای  اندرکاران  دست  از  باسالم   
عزاداری که تصمیم به عزاداری بدون طبل گرفته 

اند کمال تشکر را دارم عزاداریتان قبول
915...188
سالم واقعا زمانه برعکس شده که معاون استاندار 
از وضعیت آسفالت گله دارد. جدیدأ که وضعیت 
بدتر شده باور ندارید تشریف ببرید جاده خوسف. 
که  جادهایی  یا  ببینید  رو  آسفالت  جدید  روکش 
جدیدا دارن با دستگاه به اصطالح مدرن روکش 
 10 جای  به  نیست  بهتر  ببینید  رو  کنند  می 
با  اما  5کیلومتر  متری  1سانتی  آسفالت  کیلومتر 
یا  شود  روکش  باالتر  کیفیت  و  بیشتر  ضخامت 
جای  به  مثال  کنید  اعالم  فردا  میخواهید  شاید 
5کیلومتر ،10 کیلومتر را اسفالت کرده اید و همه 
بگویند به به چه مدیری و چه رئیسی آیا واقعا باید 

اینطوری بیت المال هدر بشه ؟
933...587
سالم مرجع رسیدگی به مرکز معاینه فنی ... چه 
کسی است واقعا که سر گردنه را دارند من برای 
معاینه فنی ماشینم اول مبلغ 22هزار تومان گرفتن  
آقایان فرمودند که چرخ عقب ماشینت مشکل دارد 
رفتم رفع مشکل کردم و برگشتم که معاینه بگیرم 
باز فرمودند که دو مرتبه باید پذیرش بشی در حالی 
دو ساعت  به  اول  پذیرش  از  برگشتم  و  رفت  که 

نرسید حاال قضاوت با شما آیا این انصاف است.
915...818

مشخصات واحدهای تجاری بیرجند

موضوع فعالیت كاربريردیف
و بهره برداری

مساحت عرصهپالك ثبتي
)مترمربع(

مساحت 
اعیان

)مترمربع(

قیمت پایه 
مزایده به ازای 

هر مترمربع

مبلغ قابل پرداخت بابت 5 
درصد ضمانتنامه

آدرس آدرس ملك
ارسال 
مدارك

بیرجند-مهرشهر-نبش خیابان 9 دی - 9دی 155462/581/0535.000.000109.375.00010 اصلینانواییواحد تجاری1
بیرجند 

بلوار شهید 
آویني  اداره 

كل راه و 
شهرسازي 
خراسان 
جنوبي  

ساختمان 
شماره 1 

بیرجند- مهرشهر-بلوار همت-همت2 - امام خمینی 9 15546481/6435.000.000112.000.000 اصلینانواییواحد تجاری2
ظ- بین فرعی 5 و7

بیرجند- مهرشهر- خیابان مهر3-حدفاصل بهجت 18 و20- 15546381/935.000.000110.250.000 اصلیآزادواحد تجاری3
بین فرعی 3 و 5

بیرجند-موسی بن جعفر-بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 4324607820.000.00060.000.0003 اصلیآزادواحد تجاری4

بیرجند-موسی بن جعفر-بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 4324607825.000.00075.000.0001 اصلیآزادواحد تجاری5

بیرجند  الهیه- الهیه غربی- بین الهیه 2 و432455/2573/1530.000.00082.875.0004 اصلیقصابیواحد تجاری6

بیرجند  الهیه-الهیه یك  باالتر ازتعاونی مسکن اتحادیه 4324607820.000.00060.000.000 اصلیآزادواحد تجاری7
تاكسیرانی

بیرجند  الهیه-الهیه یك  باالتر ازتعاونی مسکن اتحادیه 4324607820.000.00060.000.000 اصلیآزادواحد تجاری8
تاكسیرانی

سایت اداری - جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(1535/5535/521.000.000562.275.000 فرعی از 1441 اصلیهایپر ماركتواحد تجاری9

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مشخصات قطعات مسکونی و تجاری قاین

ف
ردی

آدرس تحویل مداركآدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5درصد قیمت پایه مزایدهقیمت پایه هر متر مربع )ریال(مساحتپالك ثبتيشهركاربري

بیرجند - بلوار شهید آویني  حاشیه بلوار آموزگار317/4262176/375.500.00048.496.250/ 1935 اصلیقاینمسکونی2
اداره كل راه و شهرسازي 

خراسان جنوبي-  ساختمان 
شماره 1

1935/317/4261175/0755.00.00048.144.250  اصلیقاینمسکونی3

317/4290156/85.500.00043.120.000/ 1935 اصلیقاینمسکونی4

حاشیه بلوار فرهنگ1935/317/4296170/039.000.00076.513.500 اصلیقاینتجاری5

حاشیه بلوار آموزگار317/499659/3216.000.00047.456.000/ 1935 اصلیقاینتجاری6

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی   تاریخ انتشار: 95/7/15

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی 
شنبه 95/08/08 رأس ساعت 11 در محل دفتر اتحادیه واقع در خیابان رسالت 2- پالک 88 برگزار می شود. 
از کلیه اعضای اتحادیه دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. ضمناً داوطلبین کاندیداهای هیئت 
بازرسی مکلف اند با معرفی نامه کتبی از شرکت تعاونی حداکثر ظرف 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر 

اتحادیه مراجعه و مدارک مربوطه را تحویل نمایند.
دستور جلسه:

طرح و تصویب دستور العمل حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره )تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح موادی از 
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران(- تعیین میزان حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره

تعیین میزان پاداش اعضای هیئت مدیره و بازرسین- انتخاب هیئت بازرسی اصلی  و علی البدل اتحادیه 
برای مدت یک سال مالی - تصمیم گیری در خصوص خرید زمین در بازارچه ماهیرود جهت تخلیه سوخت

تصمیم گیری در خصوص خرید وسیله نقلیه جهت اتحادیه- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین با 
هیئت مدیرهساختمان جهت اتحادیه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند   

شماره ثبت: 2779         تاریخ انتشار: 95/7/15
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 روز شنبه 
مورخ 95/7/24 ساعت 10 صبح در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک 
رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی 

مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: 

تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی
هیئت مدیره شركت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 
 شماره ثبت: 2779            تاریخ انتشار: 95/7/15

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 روز شنبه مورخ 
95/7/24 ساعت 11 ظهر در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند حضور یابد، می تواند شخصاً به دفتر شرکت مراجعه و یا نماینده تام االختیار خویش برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 

ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال    2- تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه
هیئت مدیره شركت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 
 شماره ثبت: 2779          تاریخ انتشار: 95/7/15

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 روز شنبه مورخ 
95/7/24 ساعت 9 صبح در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره- استماع گزارش بازرس- تصویب ترازنامه ها و صورت های مالی سال های 

1391-1392- 1393- 1394- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395
هیئت مدیره شركت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

تی تاب  36 عدد  6500 تومان
كیك خرمایی 72 عدد  6500 تومان

بیسکویت كرمدار  24 عدد  6000 تومان
های بای  72 عدد  18000 تومان

بیسکویت كرمدار 72 عدد  15000 تومان
بیسکویت گندمی 48 عدد 8500 تومان

فلکه خوسف، روبروی دادگستری كل، پخش مروارید 
09151603194 م 
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ه م
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نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها  و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی 
خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 95/06/20 مجمع عمومی و 
صورتجلسه مورخ 95/06/29 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره انجمن مذکور که از تاریخ 95/06/20 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به 

مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
رئیس هیئت مدیره 1- آقای حمید سخاوت جو             

نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای عباس ابراهیمی        
خزانه دار هیئت مدیره  3- آقای مرتضی نحاسی         

دبیر و عضو علی البدل هیئت مدیره 4- آقای محمدرضا راعی فرد            
بازرس اصلی انجمن 5- آقای مهدی همروان                          

بازرس  علی البدل انجمن 6- آقای برات کیانی              
انجمن مذکور به شماره 114-3/2-12  در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق 
ماده 21 اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به 

اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

اجرایی شماره 950295  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
محکوم علیه شرکت رهسرای بیرجند محکوم است به پرداخت 
مبلغ 32/788/786 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
رضا ظفری و همچنین در پرونده 950351 محکوم علیه فوق 
)شرکت رهسرای بیرجند( در اجرای مفاد نیابت دادگستری قاین 
محکوم است به پرداخت مبلغ 70/549/877 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 2/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به تعرفه و توقیف یک دستگاه ماشین مزدا دو 
کابین سفید مدل 1389 تیپ 2000 به شماره انتظامی 657 ب 
12 ایران 52 متعلق به محکوم علیه و با توجه به اعتبار بیمه تا 
تاریخ 1395/5/19 و تخفیف بیمه 6 ساله که حسب نظریه هیئت 
کارشناسی به مبلغ 230/000/000 ریال کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/08/02 از ساعت 10 
الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تقدیر و تشکر از

 شرکت و اداره آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی ، امور منابع آب
 شهرستان بیرجند و اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان خوسف

 که جهت حفر چاه برای آب رسانی به روستای ماهمیران و روستاهای مجاور
 تالش نموده و از همه کسانی که در این عرصه زحمت کشیده اند، خسته نباشید عرض می کنم.

محمدرضا  بهارشاهی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و كوچك ساختمانی 

كفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته كار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله كار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

حمــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر 
و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581 
  09363448729 

فاروقی

شعبه 1: نبــش مـدرس 57
شعبه2: نبــش مـدرس 61
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب درخش

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون كارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

 تیم نخبگان مهارتی خراسان جنوبی به مسابقات ملی مهارت اعزام می شوند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از اعزام تیم المپیاد استان متشکل از 18 نخبه مهارتی در 14 رشته به هفدهمین مسابقات ملی مهارت مرحله کشوری 
مکاترونیک،  قنادی،  مد،  فناوری  تهویه،  و  تبرید  اتصاالت،  اتومبیل،  فناوری  آجرچینی،  رشته  در 14  استان خراسان جنوبی  امسال  داد.حسین خوشایند  گفت:  خبر 

آکواترونیک، فرز CNC، طراحی مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، کابینت ساز چوبی، جوشکاری و جواهر سازی در این مسابقات شرکت می کند.



مناسبت ها

معرفی کتاب

یادداشت

مالیی - صبح دیروز به مناسبت روز ملی 
از پیشکسوتان و  دامپزشکی همایش تجلیل 
دامپزشکان نمونه استان در سالن جلسات بانک 

کشاورزی برگزار شد.
علیرضا رفیعی پور مدیرکل دامپزشکی استان 
بهداشت  غذایی،  امینت  تامین  کرد:  عنوان 
به  جامعه  آحاد  اشتغال  و  اقتصادی  عمومی، 

دامپزشکی وابسته است.
در  متخصص  اینکه300  بیان  با  وی 
دامپزشکی استان فعالیت دارند، افزود: اگر در 
خراسان جنوبی امنیت غذایی و اشتغال نسبی 
در این رشته وجود دارد نتیجه تالش و زحمات 
این عزیزان است. مدیرکل دامپزشکی به هزار 

انسان  بیماری که توسط حیوانات به  و 800 
منتقل می شود اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه 
منتقل انسان  به  ها  بیماری  این  درصد   50 

می شوند که 18 درصد بیماری هایی که از دام 
به انسان منتقل می شود کشنده هستند.

غذا، عامل بیماری
رفیعی پور تاکید کرد: با پیشرفت تکنولوژی و 
علم همچنان بیماری ها رو به افزایش است و 
شعار “پیشگیری بهتراز درمان” ، فقط یک شعار 

است و به آن عمل نمی شود.
وی 4 بیماری که شیوع بیشتری در جامعه 
امروزی دارد را اعالم کرد و یادآور شد: پوکی 

و  ایران  در  سرطان  انواع  و  سکته  استخوان، 
جهان به علت غذای ناسالم است.

خراسان جنوبی نیازمند
 معجزه پیشگیری

رفیعی پور، خراسان جنوبی را نیازمند نهضت 
پیشگیری دانست و گفت: دستگاه های اجرایی 
و سازمان ها باید به دنبال این معجزه باشیم 
که اگر هر چه سریعتر اقدام نشود وضع خوبی 

نخواهیم داشت.
مدیرکل دامپزشکی تاکید کرد: قرآن به عنوان 
کتاب راهنمای مسلمانان است و ما به عنوان 
 یک ایرانی باید به آن عمل کنیم و توجه ویژه ای

باید به آن داشته باشیم تا مشکالت حل شود.

دامپزشکان سربازان امنیت جامعه
حجت االسالم حیدری مسئول دفتر نمایندگی 
کرد:  عنوان  استان  دامپزشکی  در  فقیه  ولی 

دامپزشکان بسیجیان امنیت غذایی هستند.
وی گفت: مقام معظم رهبری کار دامپزشکی 

را تایید و تاکید کردند.

حفظ شأن دامپزشکان 
رکن اصلی پیشگیری از بیماری ها

کمیلی رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان 
نیز در این جلسه عنوان کرد: وظیفه این ارگان 

مبارزه و پیشگیری بیش از 300 نوع بیماری 
مشترک میان انسان و حیوان است.

یکی  مردم  غذایی  امنیت  حفظ  افزود:  وی 
متاسفانه  که  است  اداره  این  مهم  وظایف  از 
دامپزشکان از نظر پزشکی در پایین ترین رتبه 
شغلی قرار دارند. کمیلی خاطرنشان کرد: اشتباه 
یک پزشک جان یک نفر را می گیرد اما اشتباه 

دامپزشک جان چندین نفر را.
کرد:  بیان  دامپزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
دامپزشکی،  ای  حرفه  ارزش  و  شئون  حفظ 
سازی  توانمند  و  کشور  توسعه  به  خدمت 
علمی و پیشبرد و اصالح امور دامپزشکی جزء 

خواسته ها و وظایف ماست.

خراسان جنوبی نیازمند نهضت پیشگیری از بیماری ها
در همایش روز ملی دامپزشکی تایید شد:
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بازار داغ وسایل عزاداری در بیرجند

برزجی- بازار لوازم و وسایل عزاداری ماه محرم با 
شروع این ماه داغ شده و با رفت و آمد مردم و هیأت 
 های عزاداری برای تهیه وسایل مورد نیاز شان

و  برندها  به  بسته  قیمت ها  است؛  شده  همراه 
گزارش  به  است.  متفاوت  مختلف،  کیفیت های 
از  یکی  بیرجند  آزادی  میدان  آوا،  خبرنگار 
عزاداری  لوازم  فروش  برای  اصلی  محل های 
است.  مذهبی  موسسه های  و  هیات ها  در  مردم 
انواع پرچم، بیرق، زنجیر، طبل، عالمت و سنج 
لوازم محسوب می شوند.  این  از جمله مهمترین 
و  لوازم  فروش  های  مغازه  از  عبور  با  همچنین 
طرح  در  عزاداری  پارچه های  با  عزاداری  ادوات 
اند،  شده  آویزان  که  مختلفی  های  رنگ  و  ها 
های  قیمت  که  هایی  پارچه  شویم؛  می  مواجه 
مدل  و  انواع  که  ها  پرچم  این  دارند.  متنوعی 
 50 حدود  از  قیمت هایشان  دارند  مختلفی  های 
تا حدود 150 هزار  آغاز می شود و  تومان  هزار 
تومان ادامه دارد.  انواع طبل نیز در مغازه ها بسته 
به برند و جنس، رنج قیمتی از 5 هزار تومان تا 
بیش از 500 هزار  تومان دارد. بررسی ها نشان 
می دهد که انواع سنج که از دیگر وسایل هیات 
های عزاداری محرم است، رنج  قیمتی متفاوتی 
دارد. سنج  از 5 هزار تومان تا 150 هزار تومان  
ترین  مصرف  پر  از  که  نیز  زنجیر  دارند.  قیمت 
نوع  دو  با  است  عزاداری  های  دسته  وسایل 
طالیی و نقره ای رنگ عرضه می شوند. قیمت 
آن از 20 هزار تومان تا 50 هزار تومان است. اما 
زیباترین  و  ترین  اصلی  دیگر  یکی  که  عالمت 
محسوب  محرم  ماه  عزاداری  های  دسته  لوازم 
امام  عزاداری  مراسم  در  سمبلیک  صورت  به  و 
اندازه و  بر اساس  استفاده می شود،  حسین )ع( 
وزن آن قیمت متفاوتی دارند. عالمت ها شامل 
ادوات خاص خود می شوند. پر عالمت نیز از 10 
تا 25 هزار تومان عرضه می شود. به گفته برخی 
فروشندگان، بخش قابل توجهی از این وسایل از 

مشهد ، تهران و اصفهان به بیرجند می آیند .

روز روستا و عشایر

روز 15 مهرم از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور 
و با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی، به 
نام روز روستا، نام گذاری شده است. روستا یعنی جریان 
زندگی، یعنی روح واقعی زیستن انسان، کار، تالش 
بی وقفه، شاکر بودن و چشم و دست به آسمان داشتن 
و دست بر زانو گذاشتن و ان شاءا... گفتن. این تصمیم 
به منظور تقویت روحیه عزت روستائیان و با تصویب 

شورای فرهنگ عمومی اتخاذ شده است.

اولین جلسه هماهنگی فعالیتهای هفته استاندارد برگزار شد 
 
کاری - اولین جلسه هماهنگی هفته استاندارد روز گذشته با حضورمدیر کل و کارکنان در محل اداره کل استاندارد استان برگزار شد. در این جلسه برنامه های 
اجرایی  هفته استاندارد که از 23 الی 29 مهرماه می باشد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. از  فعالیت های این هفته میتوان به برگزاری همایش گرامیداشتن 
روز جهانی استاندارد ، حضور در مزار شهدا ، دیدار با نماینده ولی فقیه ، سخنرانی  در مدارس ، بازدید از خانواده شهداء و اهداء خون و ... ... اشاره کرد.

قاب عکس کاریکاتور

این میله ها برای رعایت فاصله استاندارد بین چشم و کتاب در مدارس ژاپن استافزایش قیمت گوشت گوسفند - رسول آذرگون

 هر مرگ جاده ای یک میلیارد
 تومان برای کشور هزینه دارد

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راه ناجا گفت: هر 
مرگ جاده ای یک میلیارد و 200 میلیون تومان 

هزینه مستقیم و غیر مستقیم برای کشور دارد.
 3400 وجود  به  اشاره  با  حمیدی،  مهدی  سردار 
در  تنها  کرد:  اظهار  کشور،  در  حادثه خیز  نقطه 
گذشته  سال  سه  شده طی  بررسی  نقطه   1500
اضافه  حمیدی  داشته ایم.  کشته   5300 از  بیش 
ساالنه  روستایی  جاده های  تلفات  آمار  کرد: 

کاهش می یابد، اما بازهم این آمار زیاد است.

شمیم معرفت
 محرم از راه رسید
* دانا

از کوچه پس کوچه های شهر  این روزها که 
پر را  مشامت  سیب  خوش  رایحه  گذری،   می 
مردم  های  روزمرگی  ازدحام  میان  در  کند؛  می 
وقتی از خیابان های شهر می گذری بیرق های 
خویش سوی  به  را  چشمانت  مشکی  و   سبز 
می کشانند، بیرق هایی که بیشتر نماد امیدند تا 

شروع دو ماه عزاداری و اشک وماتم.
ما  به  را  محرم  ماه  روزگار  گردش  دیگر  بار 
رساند، ماه غربت حسین و تنهایی زینب را، ماه 
دالورمردی عباس و شجاعت علی اکبر را؛ ماهی 
که اگر به هوش باشی و به گوش، بعد از گذشت 
قرن ها از آن، صدای »هل من ناصر ینصرنی« 

حسین)ع( را از زبان امام غائبت خواهی شنید.
ماه  به خداست،  پیوستن خون خدا  ماه  محرم 
تجدید پیمان بندگی انسان کامل و تثبیت »قالوا 
بلی«! ماهی که به هر کجا سر می زنی دل ها 
النجاه  سفینه  امیدوار؛  و  نمناک  ها  لرزان. چشم 
حسین)ع( پذیرنده هر نوع مسافری هست حتی 
قهر  حسین  خدای  با  هاست  سال  که  مسافری 
است و حتی مسافری که هر محرم یاد سفینه ی 

نجات حسین می افتد.
به  آن  در  که  ماهی  رسید،  راه  از  محرم  ماه 
حسین)ع(  قبه  بودن  الدعوه  مستجاب  واسطه 
تحقق  به  زیادی  محال  غیر  و  محال  آرزوهای 

پیوستند و راه های کمال زیادی پیموده شد.
ماه محرم از راه رسید، ماهی که فرصتی دوباره 
است برای دل های یخ زده، دل هایی که هر روز به 
 دنبال گمشده ای می گردند و باز هم گمشده شان
را در البالی دوست داشتنی های سخیف دنیایی 

گم می کنند.
ماه محرم، ماه هدایت به سمت نور است و آن 
کس که دلش بی قرار است و قراری دوباره می 
خواهد باید به پا خیزد و َعلَم عشق را بر پا کند، 
َعلَمی که اگر در برپا کردنش کوتاهی کرد، دیگران 
گوی سبقت را از تو می ُربایند و در میدان انسانیت 

و مردانگی و مروت پیشی می گیرند.
ماه محرم از راه رسید و دل های سرگردان و 
جواب شده از همه جا و همه کس، به چشم خود 
می بینند که جایی برای پناه آوردن برایشان باقی 
مانده، جایی که سنگفرشش بال مالئکه ا... است؛
ها  خیلی  که  ماهی  رسید  محرم  ماه  خداوندا، 
روزمرگی  در  من  اما  کشیدند  می  را  انتظارش 
بودم  کرده  گیر  تاها  چهار  تا  دو  دو  و  زندگی 
همه  حرمت  به  شنوم  می  را  بویش  وامروز 

منتظرین دست ما را نیز بگیر.
به  و  پر شده حسین)ع(  پر  غنچه  به  خداوندا! 
ده  قرار  آنانی  از  را  ما  السالم  علیها  زینب  صبر 
ناصر  من  »هل  اجابت  برای  شنوا  گوشی  که 
ینصرنی« و چشمی بینا برای دیدن افراشته شدن 
الزمان)عج(  صاحب  موالیمان  پیروزی  پرچم 

خواهند داشت.

خاندان پاک

تألیف مجید مالمحمدی 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات 

نوجوانان
“آسمان چه می گوید” 
مجموعه  عنوان 
است   هایی  کتاب 
محتوای  درباره 
دنیا  کتاب  بهترین 
یعنی قرآن. در این 
کوشیده  مجموعه 
و  مطالب  تا  شده 
برای  روان  و  ساده  صورت  به  قرآن  موضوعات 
خاندان  کتاب  شود.  بازگو  نوجوانان  و  کودکان 
چه  “آسمان  های  کتاب  مجموعه  از  یکی  پاک 
و  والیت  بیت،  اهل  درباره  که  است  گوید”  می 
های  گروه  برای  کتاب  این  است.  خویشاوندی 
است.  شده  نگارش  و  تنظیم  “ه”  و  “د”  سنی 
روان  قلمی  با  داستان،   7 غالب  در  نویسنده 
به  را  با خود همراه می سازد و وی  را  مخاطب 
دنیای پر از معنویت  محتوا می برد. در بخشی از 

کتاب می خوانیم:
پیر  کشیشان  از  یکی  بود.  مباهله  وقت  اکنون 
محمد،  دیدی  اگر  گفت:  “عاقب”  به  مسیحی 
سربازان و جنگجویان خود را برای مباهله آورد، 
بدان که او به شمشیرها و یارانش محتاج است. 
اما اگر دیدی با عزیزان و فرزندانش آمد، بدان او 

راستگو است و به خداوند اتکا دارد”
همراه  به  محمد)ص(  کنید:  نگاه  را  آنجا 
دامادش حضرت علی )ع(، دخترش و نوه های 
خردسالش به سوی آن ها می آید. ترس به دل 

مردان مسیحی افتاد.

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

به اطالع همشهریان عزیز و هیئت های منطقه براکوه می رساند: طبق روال 
همه ساله جلسه عزاداری سرور و ساالر شهیدان ابا عبدا... الحسین )ع(

 روز تاسوعا در روستای قصبه و چهکندک از ساعت 10 صبح الی 2 بعدازظهر 
برگزار می گردد.

سخنران: حجت االسالم عبادی نماینده شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف
با مداحی حاج عباس سروری 

پیشاپیش از هیئت های متحده منطقه براکوه جهت نظم هر چه باشکوه تر 
برگزار شدن جلسه تشکر می شود.

هیئت امنای حسینیه خامس آل عبا )ع( قصبه و چهکندک

السالم علیک
 یا ابا عبدا... الحسین

مراسم عزاداری و سوگواری حضرت سید الشهدا )ع( و یاران باوفایش

 از جمعه 95/7/16 مصادف با پنجم ماه محرم ساعت 19/30 هر شب در محل مسجد 
امام جعفر صادق)ع( شهر مود

هیئت عزاداران قمر بنی هاشم )ع( شهر مود

 اسالم زنده به عاشورا و حسین 
بن علی )ع( است. مقام معظم رهبری

با عرض تسلیت به مناسبت 
فرا رسیدن محرم الحرام و ابراز ارادت 
عزاداران به سید و ساالر شهیدان و با 
توجه به آسیب شناسی های عزاداری 
و  فهیم  شهروندان  نظر  به  احترام  و 

حرمت به نوا و ناله عزاداران
 همگام با دیگر هیئات مذهبی از 

طبل و سنج در مسیر حرکت هیئت
  جدا خودداری به عمل خواهد آمد.

اجرکم عندا...

روابط عمومی و امور فرهنگی 
هیئت صاحب الزمانی )عج(
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چگونه به فروشنده مورد عالقه مدیر خود تبدیل شویم؟
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آیه روز  

گر مردم اهل تقوا و ايمان باشند، بركات آسمان را به روى آنان مى گشاييم. 
سوره اعراف آيه 234

حدیث روز  

پسرم حسين)ع( در سرزمينى به خاك سپرده مى شود كه به آن كربال گويند، زمين ممتازى كه همواره گنبد 
اسالم بوده است، چنانكه خدا ياران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد. پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

تا در ره عشق آشناى تو شدم
با سد غم و درد مبتالى تو شدم
ليلى وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از براى تو شدم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

 با جنگ روانی در محیط کار 
چگونه برخورد کنیم؟

ضايعات  چنان  مى تواند  همكار  از  استفاده  سو 
عاطفى اى بر قربانيانش داشته باشد كه در نهايت تاثير 
فيزيكى هم بر آنها بگذارد و سبب استرس، اختالالت 
اضطرابى، افسردگى و عوارض جسمى مرتبط با آنها 
شود. سردرد، ناراحتى هاى معده و روده و فشار خون 
باال از عوارض احتمالى استرس هستند. به عالوه، فشار 
فراگيرى كه موبينگ بر قربانيان وارد مى كند سبب 
مى شود آسوده بودن براى اين افراد در محل كار يا 
خارج از آن دشوار باشد و در نهايت فرسودگى شغلى 
را نيز در پى خواهد داشت. مهم آن است كه مشخص 
كنيد چه چيزى اتفاق مى افتد و بدانيد شما مسئول 
اقدامات هدف دارى نيستيد كه عليه شما به راه افتاده 
است. به ياد داشته باشيد يافتن ديگر منابع تقويت 
كننده روحى و اعتبار و به دست آوردن حمايت از 
جايى بيرون از محل كار حياتى است. مستند كردن 
هر آنچه روى مى دهد احتماال گاهى مفيد خواهد بود، 
اما صرف نظر از ميزان فاحش بودن اين آزارها، آنقدر 

نيست كه بتواند جلوى آنها را بگيرد.
 ضمن اينكه توجه داشته باشيد در مورد انجمن ها 
بايد رويكرد محتاطانه اى داشت، زيرا پرسنل آنها براى 
مواجهه موثر با اين موضوع به ندرت آموزش هاى كافى 
مى بينند. اگر به اين نتيجه رسيديد كه هيچ اقدام يا 
تغيير نگرشى باعث نمى شود در محل كار احساس 
امنيت، آرامش فكرى و تندرستى داشته باشيد، پس 
جرات داشته باشيد و از آنجا برويد چرا كه هيچ شغلى 
ارزش آسيب هاى عاطفى، حرفه اى حاصل از آزار و 

اذيت هاى حاصل از اين جنگ روانى را ندارد.

منتظرنوبت  و  بودم  نشسته  پزشک  مطب  در 
براى مادرم. خانمى كنارم بود به من گفت: چه 
درآمدى دارند اين دكترا، فكر كن روزى 50 نفر 
رو كه ويزيت كنه ميشه... مشغول محاسبه درآمد 
تقريبى پزشک بود كه پيرمردى از روبرو گفت: 
نفر  امشب 50  نمى كنيند كه  فكر  اين  به  چرا 
آسوده  خيالشون  خانواده  ميخوابند، 50  راحتتر 
تره.  حالم با اين حرف پيرمرد جان گرفت، انگار 
يک دسته قوى سفيد توى ذهنم به پرواز درآمدند. 
پيرمرد همچنان حرف ميزد و عشق مي پراكند:  
هر اتومبيل گرون قيمتى كه از كنارتون رد شد 
نگيد دزده، كالهبرداره، الهى كوفتش بشه ازكجا 
آورده كه ما نمي توانيم. بگيد شكر خدا كه يک نفر 
از هموطنامون ثروتمنده، فقيرنيست، سر چهارراه 
گدايى نميكنه، نوش جونش. حال خيلي ها شايد 

عوض شد با اين حرف و نگاه قشنگ پيرمرد.

برخى از ويژگى ها در فروشندگان و بازاريابان 
كه  است  حالى  در  اين  و  هستند  كمياب 
هستند  افرادى  دنبال  به  شدت  به  مديران 
كه اين ويژگيها را داشته باشند. هر شركتى 
براى خود ارزش هايى دارد. هر مديرى داراى 
عقايد و اعتقادات منحصر به فردى است و هر 
تمام  با  اما  دارد  را  كارى خود  تيمى شرايط 
اين تنوع ها و تفاوت ها يكسرى از ويژگى ها 
هستند كه براى مديران فروش جذابيت بسيار 
افراد خيلى دوست دارند  بااليى دارند و اين 
فروشندگانى را استخدام كنند كه داراى اين 
ويژگى ها باشند.بنابراين اگر به عنوان نيروى 
در  را  ها  ويژگى  اين  بتوانيم  سازمان  فروش 
عالقه  مورد  فروشنده  به  كنيم،  تقويت  خود 
پاداش  احتمال  و  شد  خواهيم  تبديل  مدير 
گرفتن و ارتقا يافتن مان افزايش خواهد يافت.

راه حل گرا بودن
مديران دوست دارند فروشندگانى را در تيم 
خود داشته باشند كه هميشه به دنبال پيدا 
تيم  كه  باشند  مسائلى  براى  حل  راه  كردن 

فروش را تهديد مى كند. به عبارتى مديران 
مايل هستند قبل از آن كه مسئله به مشكل 
تبديل شود و كار تيم فروش را مختل كند، 
فروشنده براى آن راه حلى پيدا كرده باشد. به 
بيان ديگر فروشنده بايد كنش گر باشد و نه 
واكنش گر. فروشنده واكنش گر منتظر است 
كار به وضعيت هشدار برسد و سپس به فكر 
عكس العمل نشان دادن بيفتد اما فروشنده 
شدن  حاد  و  شدن  بزرگ  اجازه  گر  كنش 
براى آن  مسئله را نمى دهد و خيلى سريع 

به دنبال بهترين راه حل مى گردد. 
انعطاف پذیر بودن

ارتباط  در  مديران  عالقه  مورد  فروشندگان 
با مسئوليت ها و محيط كارى شان از خود 
برخى  در  دهند.  مى  نشان  پذيرى  انعطاف 
موارد الزم است روى فروش يک كاالى خاص 
ها  كوچه  از  برخى  در  شود.   ريزى  برنامه 
ممكن است امكان رفتن ماشين پخش وجود 
فروشنده سفارش  باشد  و الزم  باشد  نداشته 
مشترى را چند متر پياده براى او ببرد. اين 

موارد و مواردى مشابه همگى نياز به انعطاف 
به  نيز  مديران  و  دارند  فروشنده  بودن  پذير 
دنبال فروشندگانى هستند كه از اين ويژگى 

بسيار مهم برخوردارند.
مثبت اندیش بودن

مدير  سر  مسئوليت  آنقدر  باشيد  مطمئن 
به  اى  به هيچ وجه عالقه  ريخته كه  فروش 
شنيدن شكايت شما ندارد. شكى نيست كه 
كمبودهايى  و  است  سختى  كار  فروشندگى 
هم در تمام شركت ها وجود دارد اما فروشنده 
از  كدام  نمى دهد هيچ  اجازه  انديش  مثبت 
مثبت  بگذارند.  تاثير  او  كار  روى  موانع  اين 
دارد.  تفاوت  بودن  بى خيال  با  بودن  انديش 
كارهاى ساده اى مانند لبخند به لب داشتن 
و احوالپرسى گرم با همكاران مى تواند فضاى 
فردى  عنوان  به  را  شما  و  ايجاد  را  مثبتى 
پرانرژى معرفى كند. در اين شرايط اگر مدير 
به مشورت كردن درباره موضوعى نياز داشته 
باشد، حتما سراغ شما خواهد آمد نه فروشنده 

اى كه اعتراض كردن ورد زبانش باشد.

 اعتماد به نفس داشتن
اعتماد به نفس داشتن به اين دليل مهم است 
تک  تک  براى  فروشنده  شود  مى  باعث  كه 
تصميم گيرى هاى خود سراغ مديرش نرود و 

قدرى استقالل داشته باشد. 
همچنين اعتماد به نفس داشتن اين شجاعت 
مورد  در  اگر  كه  دهد  مى  فروشنده  به  را 
خاصى ضعف داشت، بدون ترس آن را بيان 
و  راهنمايى  درخواست  خود  مدير  از  و  كند 
مشاوره داشته باشد. براى مثال اگر مشترى 
فروشنده  براى  را  آن  و  باشد  داشته  سوالى 
مطرح كند، فروشنده اى كه اعتماد به نفس 
تعلل مى  پاسخگويى  در  آنقدر  دارد،  پايينى 
كند كه موجبات شكايت و نارضايتى مشترى 
فراهم مى شود اما فروشنده اى كه اعتماد به 
نفس بااليى دارد به سرعت مسئله را پيگيرى 
مى كند و به سوال مشترى پاسخ مناسب و 
قانع كننده اى مى دهد.همچنين افرادى كه 
افكار  تر  راحت  دارند  بااليى  نفس  به  اعتماد 
دليل  به همين  و  آورند  زبان مى  به  را  خود 

براى پست هايى مانند سرپرستى فروش افراد 
مشاهده  با  مدير  رو  اين  از  مناسبى هستند. 
را  او  رفتار  خود،  فروشنده  نفس  به  اعتماد 
براى ارتقا يافتن به سرپرست فروش زير نظر 

خواهد گرفت.
اشتیاق داشتن

ممكن است شما فروشنده خيلى خوبى باشيد 
تاكيد  را  موضوع  اين  هم  تان  فروش  آمار  و 
كند اما اگر نسبت به كار خود اشتياق نداشته 
باشيد، مديرتان عالقه چندانى به كار كردن با 

شما نخواهد داشت. 
كند  مى  مشاهده  فروش  مدير  كه  زمانى 
فروشنده اش با چه اشتياق بااليى وظايفش 
را انجام مى دهد احساس بسيار خوبى نسبت 
به او پيدا مى كند حتى اگر حجم فروشش 
نسبت به همكار ديگرى كه بيشتر مى فروشد 
ولى عاشق كارش نيست، كمتر باشد. اشتياق 
بلندمدت  در  و  بودن  متعهد  يعنى  داشتن 
و  خود  پيشرفت  باعث  كه  است  فرد  تعهد 

سازمانش مى شود.

عارفانه روز

من امروز تمام گلهاي شادي را در دلم 
شكوفاكردم.خدايا با تو زندگيم پر از شادي
 است چون تو گرانبهاترين هديه جهان

را به من تقديم كردي.

صبح پاييزى ديگرى آغاز شد هنوز نقشى  
براى آن نرفته و تو نقاش منتخب خدايى

 اين تو و اين اعتماد خالق به توبرخيز و گام بردار

مسيرهاى سخت و پُر پيچ و خم در انتها 
به چشم انداز هاى زيبا ختم مى شوند پس 
در مقابل سختى ها مقاوم و پُرصبر باشيد.

آدمها مثل كتابند! از روى بعضيها بايدمشق نوشت 
و آموخت،از روى بعضيها بايدجريمه نوشت و 

عبرت گرفت،بعضيها را بايدنخوانده كنارگذاشت،و 
بعضيها را بايد چندبار خواند تا معنيشان را فهميد

971624385
632875941
548319627
795142836
384756219
216938574
167293458
429587163
853461792

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت هاى باور نكردنى

بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهرى

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1

32228253

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

فروش یک قطعه زمین مسکونی در دستگرد
 فی: 15/000/000 تمام - نقد یا معاوضه با هر 

نوع خودرو   09156673789 - کاردوست

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  
شبکه، برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی کارشناسی
    09151611497 - رمضانی

نیروی ماهر نقاش ساختمان 
نیازمندیم.  32430427

تعدادی نیروی خانم و آقا و پیک موتوری 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

ساعت تماس: 17 تا یک بامداد
09152694969

تلفن ثابت:3170 - 056

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
09153638047 - 32317903     بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 



ظروف  از  استفاده  جای  به  محرم  ایام  در  ایسنا- 
یکبارمصرف پالستیکی که باعث ابتال به سرطان، 
و  زیست محیطی می شود  آلودگی های  و  بیماری 
ظروف  از  می ماند  باقی  طبیعت  در  سال  سالیان 
یکبار مصرف گیاهی استفاده کنیم. مدیرکل محیط 
با  ساله  هر  اینکه  به  باعنایت  گفت :  استان  زیست 

شروع ماههای محرم و صفر بسیاری از هم استانی 
اقدام  ایام،  این  در  خود  حاجات  برآوردن  برای  ها 
به دادن نذورات درمیان مردم می کنند، استفاده از 
است.  بیشتر شده  یکبار مصرف پالستیکی  ظروف 
از  ادامه داد: متاسفانه رهاسازی پسماند ناشی  وی  
آلودگی  موجبات  نهرها  و  معابر  سطح  در  نذورات 

معضالت  بروز  به  منجر  و  کرده  ایجاد  را  شهری 
با  تاکیدکرد:   آرامنش  می شود.  محیطی  زیست 
ابالغ  و  محیطی  زیست  اصول  و  ضوابط  رعایت 
از  زیادی  تاحدود  و  راحتی  به  می توان  توصیه ها 
وقوع این مشکالت جلوگیری کرد. وی تاکید کرد: 
پالستیکی،  لیوان های  بودن  سرطان زا  به  توجه  با 

از  چای  مانند  گرم  نوشیدنی های  برای  حتی المکان 
خواستار  آرامنش  شود.  استفاده  کاغذی  های  لیوان 
شد: روسای هیات های عزاداری و مداحان و ذاکرین 
این خصوص توجیه کرده  را در  اهل بیت، عزاداران 
از استفاده  از عزاداران بخواهند تا ظروف را پس  و 
در محل های مشخص قرار داده و جمع آوری کنند.

مواد سرطان زا را از غذاهای نذری  عزاداران، حذف کنیم ...
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اعزام نمایندگان شهرستان سربیشه 
به مسابقات دومیدانی کشوری کم بینایان و نابینایان

مسابقات قهرمانی کشوری دو و میدانی در دو بخش آقایان و بانوان به 
میزبانی مشهد با حضور تیم هایی از سراسر کشور برگزار خواهد شد. 
علیرضا حسینی و ابوالفضل اکبری از سربیشه در این مسابقات حضور 
خواهند داشت.این مسابقات در سه ماده 400،100 و 800 متر برگزار 
می شود. گفتنی است مسابقات مذکور از 11 تا 16 مهر توسط فدراسیون 
نابینایان و کم بینایان کشور برگزار خواهد شد که شرکت کنندگان در بخش 
آقایان، در روزهای پنج شنبه و جمعه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

برگزاری مسابقه دارت و طناب کشی 
به مناسبت روز دامپزشکی در شهرستان نهبندان

با  کشی  طناب  و  دارت  مسابقه  دامپزشکی،  ملی  روز  مناسبت  به 
برگزار  نهبندان  دامپزشکی  اداره  و کارکنان  فرماندار محترم  حضور 
شد که در پایان آقایان علوی نژاد، علیرضایی و اکبرزاده به ترتیب 

موفق به کسب مقام های اول تا سوم مسابقه دارت شدند.

ملی پوشان فوتبال ایران وارد تاشکند شدند

ایرنا- اعضای تیم ملی فوتبال ایران به منظور حضور در دیدار با تیم 
ملی فوتبال ازبکستان در چارچوب رقابت های مرحله نهایی انتخابی 
تیم ملی  این کشور شدند.  پایتخت  تاشکند  وارد  جام جهانی 2018 
فوتبال ایران که روز پنج شنبه در سومین بازی خود در رقابت های 
انتخابی جام جهانی به مصاف ازبکستان خواهد رفت، ساعت 19 و 
30 به وقت محلی روز سه شنبه وارد تاشکند شد. ملی پوشان فوتبال 
ایران ساعت 15 و 45 دقیقه به وقت تهران راهی تاشکند شدند و پس 
از طی کردن مسافت 2 ساعت و 15 دقیقه ای ساعت 19 و 30 دقیقه 
به وقت محلی وارد پایتخت ازبکستان شدند. بازیکنان تیم ملی پس از 
ورود به فرودگاه تاشکند و انجام مراحل اداری به وسیله یک دستگاه 
اقامت خود شدند تا پس از صرف شام و  اتوبوس راهی هتل محل 
استراحت آماده برنامه تمرینی فردای خود در فاصله 24 ساعت تا دیدار 
برابر ازبکستان شوند. سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و سعید عزت 
اللهی سه ملی پوش فوتبال ایران هم به تیم ملی در تاشکند اضافه 
شدند. تیم ملی قرار است روز بیستم مهرماه نیز در ورزشگاه آزادی 
تهران میزبان تیم ملی فوتبال کره جنوبی در همین چارچوب باشد. 

لیگ برتر فوتبال ساحلی امروز به اتمام می رسد

ایرنا- در دیدارهای هفته پایانی امروز تیم پارس جنوبی که قهرمانی 
خود را هفته گذشته مسجل کرده است در بوشهر از مقاومت تیران 
پذیرایی خواهد کرد. این دیدار در حضور علی کفاشیان نایب رئیس 
و  ساحلی  فوتبال  کمیته  مسئول  شهریاری  پریا  فوتبال،  فدراسیون 
مسئوالن هیات فوتبال و سیاسی ورزشی استان برگزار خواهد شد.

روغن های مناسب 
برای افزایش شفافیت پوست

کبودی،  رفع  شفاف،  پوستی  داشتن  برای 
سوختگی های  و  سرمازدگی  سوختگی،  آفتاب 
سطحی،آبرسانی سریع پوست، ترمیم، از بین بردن 
التهابات و شادابی پوست، روغن هایی چون گل 
راعی)علف چای(، گل مغربی،گل بابونه می توانند 

به ما کمک کنند. استفاده از روغن تخم کتان بر 
روی پوست به دلیل وجود حجم زیاد پروتئین و 
ویتامین ب، همچنین داشتن رطوبت باال در ایجاد 
کالژن، خاصیت ترمیمی داشته و در رفع اگزما 
بسیار مفید است. پس ابتدا صورت را با صابون های 
الیه بردار بشویید، سپس این روغن ها را بر روی 
پوست خود بمالید. همچنین به منظور اثرگذاری 
بیشتر آنها را  از عطاری های معتبر خریداری کنید.

بهترین غذاها 
برای عالئم سرماخوردگی

1- سوپ گوشت )مرغ(: سوپ هایی که اساس آنها 
گوشت باشد، باعث تسکین سرماخوردگی میشود. 
مرغ، شامل یک اسید آمینه به نام سیستئین است 
که کمک می کند مخاط نازک در ریه ها و براث 
گرم شوند، مسیر بینی مرطوب و با جلوگیری از 

کم آبی از التهاب مخاط بینی جلوگیری و احتقان 
را متوقف می کند 2- چای داغ: به لطف ترکیبات 
باکتری طبیعی در آن، با عفونت مبارزه می کند 
3- میوه های خانواده مرکبات: مانند پرتقال،گریپ 
فروت و لیمو حاوی فالونوئیدها هستند و در بهبود  
سرماخوردگی نقش دارند 4- غذاهای ادویه دار: 
غذاهای تند باعث می شود که بینی ما شروع به 
کار کند و ضد احتقان طبیعی و بسیار موثر هستند.

کالهبرداری با استفاده از احساسات مذهبی افراد

مهر-رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا هشدار داد: از دانلود مداحی هایی که از طریق ایمیل 
بودن خودداری کنید. سرهنگ دوم علی  احتمال ویروسی  به دلیل  ارسال می شود  اجتماعی  یا شبکه های 
برای دانلود مداحی ها از سایت ها معتبر اقدام کنید و بعد از دانلود سیستم و حداقل  نیک نفس گفت: حتماً 
فایل دریافت شده را ویروس کشی کنند. نیک نفس در ادامه جمع آوری کمک برای نیازمندان را یکی دیگر 
از شگردهای کالهبرداران سایبری معرفی کرد و گفت: در ایام و مناسبت های مختلف شاهد انتشار پیام های 
این چنینی در شبکه های اجتماعی و حتی سایت های که به این منظور در فضای سایبر بارگذاری می شوند، 
هستیم. وی در ادامه با اشاره به راه افتادن سایت ها و کانال های خاص به مناسبت محرم که ادعا دارند برای 
افراد بی بضاعت یا بیماران نیازمند کمک جمع می کنند، افزود: شهروندان مراقب باشند و برای کمک به افراد 
بی بضاعت یا بیماران نیازمند حتماً از طریق سایت های مؤسسات معتبر اقدام کنند . وی در تشریح شگرد 
کالهبرداران سایبری گفت: جمع آوری نذورات برای رساندن به دست افراد نیازمند یا حتی اماکن مذهبی از 
شگردهای این مجرمان است که تالش دارند تا با بازی با باورهای و احساسات مذهبی مردم سوءاستفاده نمایند.

یک معترض، اداره مالیاتی را به آتش کشید
و پس از آن رگ دست خود را برید

یک شهروند پس از آتش زدن اداره امور مالیاتی شهرستان 
از  یکی  ایلنا،  گزارش  به  کرد.  خودکشی  به  اقدام  نور،  
شهروندان شهرستان نور پس از مراجعات مکرر به اداره امور 
مالیات و عدم پاسخگویی مناسب ازسوی کارکنان؛ صبح روز 
گذشته با یک ظرف بنزین به اداره امور مالیاتی نور مراجعه 
کرد و پس از آتش زدن این اداره، با بریدن رگ دستش اقدام 
به خودکشی کرد. یک منبع مطلع با تایید این خبر با اشاره 
به اینکه آتش سوزی اداره مالیاتی شهرستان نور اطفاء شده 
ولی  است  بررسی  دست  در  حادثه  این  علت  گفت:  است، 
متاسفانه فرد مذکور بر اثر شدت جراحات فوت کرده است.

توصیه های بهداشتی به مسئولین هیئت های عزاداری در ماه محرم

سالمت نیوز : 1- هرگونه پخت و پز باید در مکانی دارای شرایط بهداشتی و حتی االمکان دارای تائیدیه 
بهداشتی از مرکز بهداشت صورت گیرد 2- ورود و خروج به محل طبخ غذا و دخالت افراد متفرقه در امر 
تهیه و توزیع غذا و چای و غیره ممنوع می باشد. کلیه افراد مرتبط نیز بایستی نسبت به دریافت کارت 
معاینه پزشکی اقدام نمایند 3- رعایت اصول بهداشت فردی به ویژه کوتاه نگه داشتن ناخن ها، شستشوی 
مرتب دست ها و استفاده از روپوش کار مناسب توسط دست اندر کاران طبخ و توزیع غذا ضروری می 
باشد 4- مسئولین تهیه مواد اولیه باید از سالم و بهداشتی بودن مواد اولیه مصرفی اطمینان داشته باشند 

و آنها را از محل های معتبر خریداری و یا از افراد معتبر و شناخته شده به عنوان نذورات قبول نمایند 
5- مدیران هیئت ها و تکایا توجه داشته باشند از قبول غذای آماده از افراد ناشناس که از سالمت آن 
مطمئن نیستند خودداری نمایند 6- از گوشت دام و طیور کشتار شده در کشتارگاه های دام تحت نظر اداره 
دامپزشکی استفاده نمایند 7- در صورت توزیع شیر از شیر پاستوریزه استفاده شده و یا نسبت به جوشاندن 
شیر حداقل به مدت 5 دقیقه اقدام گردد 8- سبزیجات تازه مسلمًا آلوده به عوامل بیماری زا هستند و 
لذا تمیز نمودن شستشو و ضدعفونی آنها ضرورت دارد 9- در مکان های تجمع عزاداران به ویژه اماکن 
سربسته، ضمن نصب تابلوی منع مصرف دخانیات از استعمال سیگار جلوگیری گردد 10- از ذبح و قربانی 
احشام در معابری که باعث پراکنده شدن خونابه و فضوالت حیوانات می شود، حتمًا جلوگیری بعمل آید.

تاثیرات مختلف آلوی خشک بر بدن

1- دوستدار قلب و دشمن سرطان: یک عدد از 
این میوه حاوی 113 میلی گرم پتاسیم است که 
فشار خون را کنترل می کند و خطر سکته مغزی 
را کاهش می دهد 2- ملین است 3- سالمت 
استخوان ها: باعث جلوگیری از پوکی استخوان 
میشود 4- کمک به هضم غذا 5- کنترل فشار 

خون 6- شما را سیر می کند: در 100 گرم آلو 
خشک 7 گرم یا به اندازه ی بلغور جو دو سر فیبر 
وجود دارد 7- مفید برای حافظه 8- انرژی زا. میزان 
مصرف آلو خشک می تواند با توجه به فعالیت های 
بدنی روزانه ی شما متفاوت باشد؛ اگر تحرک بدنی 
کمی دارید، 1 یا 2 عدد برای بدن کافی است. اما 
اگر به گردش های طوالنی می روید مصرف بیش 
از 3 عدد تأثیرات ملینی را در شما پدیدار خواهد کرد.

این 5 خوردنی 

پوست فوق العاده پر خاصیتی دارند ...

داده نما،

بسم رب الحسین )ع(

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي  قالیشویي و مبل شویي ایـران

www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   
صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

 09903189181
3 2 4 5  0 0  1 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

استخدامی  پخش مروارید نگین دربند
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به افراد ذيل نيازمند است.

سابقه کارجنسیتعنوان شغلی
3 سال سابقهآقاسوپروایزر

--آقابازاریاب حضوری
--خانمبازاریاب تلفنی

فعالیت در پخش مواد غذاییخانم/آقاحسابدار

تلفن هماهنگی
 09155619386 
05632320138
 09159639313
09158680031
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بازدید مدیر کل میراث فرهنگی از تاسیسات گردشگری طبس

راستی- رمضانی مدیر کل و عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان، از اقامتگاه های بوم گردی ساباط و کویر اصفهک و 
همچنین اقامتگاه های در دست مرمت و تجهیز بازدید نمودند. پیگیری مهم ترین مشکل مطرح شده اعطای تسهیالت هتل 4 ستاره میقات الرضا بود که مقرر شد با مدیر 

عامل آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی الکاظم ) ع ( جلسه ای با حضور مدیر کل و معاون گردشگری در محل سرپرستی بانک ملی تشکیل شود.
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کارگروه هم اندیشی
رسانه های مکتوب با موضوع
اقتصاد مقاومتی برگزار شد

اندیشی رسانه های مکتوب  برزجی -کارگاه هم 
استان با موضوع نقش رسانه ها در اجرای اقتصاد 
مقاومتی به ابتکار بسیج رسانه استان در همایش 
رسانه و اقتصاد مقاومتی برگزار شد. در این جلسه 

های  نشریه  سردبیران  و  مدیران  از  تن  چند  که 
مکتوب حضور داشتند مباحثی از جمله طرح سند 
توسعه استان برای مردم، توجه به جایگاه توسعه 
پنج  برنامه  تعریف  و  تی  آی  زمینه  در  استان 
توجه  و  کشاورزی  محصوالت  سازی  برند  ساله، 
به ظرفیت های آستان قدس رضوی مطرح شد. 
تقویت فرهنگ مطالبه گری توسط رسانه ها ، نگاه 
تحلیلی به موضوع اقتصاد مقاومتی در رسانه ها، 
ورود مطبوعات به مقوله اقتصاد مقاومتی به صورت 
دوره ای تا وصول نتیجه و بومی سازی سیاست 
از دیگر  با منطقه  های اقتصاد مقاومتی متناسب 

پیشنهاد و راهکار های اعضای این کارگروه بود. 

آمران به معروف شهرستان طبس
تجلیل می شوند

از  طبس  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  تسنیم- 
برگزاری راهپیمایی امر به معروف و نهی از منکر 
پس از اقامه نماز جمعه این هفته )۱۶ مهر( خبر داد و 
گفت: ۲۰ نفر از فعاالن خواهر امر به معروف و نهی 
از منکر در طبس تجلیل می شوند.فرحبخش ثانی با 
بیان اینکه امروز بیشترین منکرات اعتیاد و طالق 
و عفاف و حجاب است افزود: تاکنون در این زمینه 
امر به  باید موضوع  اما  انجام شده است  اقداماتی 

معروف و نهی از منکر همگانی شود.

برداشت انار در فردوس
۴۰ درصد کاهش دارد

مهر- مدیر جهاد کشاورزی فردوس گفت: امسال 
سرمازدگی  دلیل  به  شهرستان  در  انار  برداشت 
محصول در فروردین ماه 4۰ درصد کاهش دارد.

مهمیز اظهار کرد: پیش بینی می شود در سال جاری 
۱۸ هزار تن انار برداشت شود.

شرایط جوی پایدار در استان
قابل پیش بینی است

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
امواج  عبور  به  توجه  با  گفت:  استان  جوی  های 
از  بتدریج  مرزهای شرقی کشور  از  ناپایدار جوی 
شب گذشته جریان های پایدار بر جو استان حاکم 
شده است. برهانی عنوان کرد: بررسی همدیدی و 
آینده نگری نقشه های هواشناسی نشان می دهد، 
امروز و فردا آینده آسمان استان، غالبا صاف و وزش 

باد نسبتا آرام پیش بینی می شود.

گردهمایی بزرگ عاشوراییان
برگزار می شود

بزرگ  گردهمایی  از  اسدیه  امام جمعه  شبستان- 
عاشوراییان در روز جمعه ۱۶ مهر در این شهر خبر 
داد و گفت: بسیاری از توصیه های قرآنی مباحث 
اخالقی است همان چیزی که امروز در جامعه رنگ 
باخته و برای احیای آن نیاز به امر به معروف و نهی 
از منکر است. حجت االسالم حسینی تصریح کرد: 
در رسانه های نوین نیز باید با تولیدات و پیام های 
غیر مستقیم به موضوع امر به معروف و نهی از 
منکر و نهادینه کردن آن در جامعه پرداخته شود. 
وی تصریح کرد: باید جوانان را با اقتضائات فصل 
زودگذر  و  سطحی  مسائل  به  و  ببینیم  او  جوانی 
جوانان گیر ندهیم و آنان را برنجانیم تا شاهد حضور 

پررنگ آنان در مساجد باشیم.

مردم در اقتصاد مقاومتی دیده نشده اند

گروه  استادیار  مالئی- 
دانشکده  اسالمی  اقتصاد 
اقتصاد  و  اسالمی  معارف 
صادق)ع(  امام  دانشگاه 
همایش  در  بیرجند  در 
مقاومتی  اقتصاد  و  رسانه 
فرهنگ  حوزه  برای  ملی  برنامه   ۱4 کرد:  عنوان 
سازی و گفتمان اقتصاد مقاومتی در صدا و سیما 
تعریف شده است. به گفته حجت ا... عبدالمالکی 
متاسفانه به علت کارشکنی های بعضی از دستگاه 
هیچ  بودجه  و  برنامه  سازمان  مانند  اجرایی  های 
و  است  نشده  انجام  مقاومتی  اقتصاد  برای  کاری 
کارگروه آن متالشی شد. وی تاکید کرد: مخاطب 
شناسی یکی از محورهای اصلی تولید برنامه برای 
اقتصاد مقاومتی است که در این ساختار مردم را کنار 
گذاشته اند و فقط در مجموعه سازمان ها و دستگاه 
های اجرایی دیده شده است. استادیار گروه اقتصاد 
اسالمی دانشکده معارف اسالمی بیان کرد: به علت 
اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد دبیری اقتصاد مقاومتی 
را قبول نکرد سازمان صدا و سیما این امر را بر عهده 
دارد. عبدالمالکی ادامه داد: گفتمان سازی نیازمند نرم 
افزار و سخت افزار های ویژه ای است که فقط ما 
توانسته ایم الگوی تربیتی را تهیه و تدوین کنیم که 
شامل تشخیص، تبیین، تبلیغ، تثبیت و تعمیق است.

بخش غیر دولتی باید خود را
با سیاست های بهزیستی هماهنگ کند

کشور  سازمان  ای  حرفه  توانبخشی  گروه  رئیس 
در نشستی که در محل سالن کنفرانس مدیریت 
بهزیستی شهرستان بیرجند برگزار شد بر تعامل جدی 
و هدفدار  بخش غیر دولتی با مراکز توانبخشی، به 
عنوان شرکای کاری بهزیستی تاکیدکرد و گفت:  
ما پاسخگوی جامعه هدف خودمان و نگران رفع 
نیازهای شناسائی شده این افراد هستیم که در این 
مسیر بخش غیر دولتی به عنوان همگام باید خود را 

با سیاست های مد نظر هماهنگ کند.

دامپزشکی نقش مهمی
در امنیت غذایی مردم بر عهده دارد

پیشه ور- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش 
مهم دامپزشکی در توسعه سالمت عمومی عنوان 
کرد: دامپزشکی نقش بسیار مهمی در سالمت و 
امنیت غذایی مردم بر عهده دارد. پرویزی در دیدار 
توافقات  به  استان  دامپزشکی  کل  اداره  کارکنان 
درباره  افغانستان  فراه  والیت  والی  با  شده  انجام 
احداث کشتارگاه در مرز ماهیرود با مشارکت طرف 
افغانی و ورود دام زنده از این کشور اشاره کرد و 
افزود: پیگیر اخذ مجوز ورود دام زنده از افغانستان 
هستیم تا بتوان ضمن احداث کشتارگاه و سردخانه 
نسبت به واردات دام سنگین از افغانستان اقدامات 
الزم را صورت داد. وی با بیان اینکه با این اقدام 
بخشی از مشکل اشتغال در منطقه مرزی مرتفع 
خواهد شد، افزود: با احداث این کشتارگاه بخشی 
از نیاز کشور به گوشت قرمز نیز مرتفع خواهد شد.

توزیع کاال برگ ۴۰۰ لیتری نفت سفید
ویژه زمستان در نهبندان آغاز شد

صدا وسیما- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه استان گفت: مردم این شهرستان تا 
پایان آبان می توانند این کاال برگ ها را دریافت 
کنند. اصغری افزود: در سایر شهرستان ها هم که 
تا  بود  آغاز شده  از شهریور  ها  برگ  کاال  توزیع 
پایان آبان ادامه دارد و مردم می توانند نفت مورد 
نفت  لیتر  مسال ۱۰۰  کنند.  دریافت  را  نیاز خود 
فاقد  بین خانواده های شهری و روستایی  سفید 

شبکه گاز  در خراسان جنوبی توزیع شده است.

نماینده ولی فقیه در استان:

نگذارید جامعه فاسد شود و مردانه از دین دفاع کنید

فضای بازار طوری است که مردم
به کاسب خوب هم اعتماد نمی کنند

قوسی- نماینده ولی فقیه خطاب به اعضای ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر بیان کرد: به میزان اهمیِت امر به 
معروف و نهی از منکر، کار شما ارزشمند است و نگذارید 
جامعه فاسد شود و مردانه از دین و جامعه تان دفاع کنید. 
حجت االسالم عبادی در دیدار با اعضای شورای استانی 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: انسان آگاهی 
های حضوری و حصولی دارد و اگر فطرت و عقل حاکم 
بر انسان باشد، کامال می فهمد خوب و بد چیست. وی 
گفت: حکومت، ریشه معروف ها و منکرهاست زیرا که 
اگر حکومتی فاسد باشد تمام زیرمجموعه هایش فاسد 

خواهند شد و قیام امام حسین )ع( به منظور امر به معروف 
و نهی از منکر بود. نماینده ولی فقیه با اشاره به معامله 
شهدا با خدا گفت: باید به این توجه شود که اصِل کار 
“معروف یا منکر” می باشد، حتی اگر دیگران نپسندند 
و ناراحت شوند. نماینده ولی فقیه بیان کرد: در حالی که 
صدها مسلک و مکتب در جهان وجود دارد تنها دو قطب 
ایجاد شده است؛ اولی قطب کفر و ظلم و دیگری قطب 
اسالم ناب است که بر استدالل بنیان شده است و باید 
ببینیم موضع مومن چیست و آیا به صدای مظلوم جواب 

می دهد و یا اینکه بی اعتنایی می کند.

تسنیم- مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی گفت: اشکالی 
جدی که امروز در جامعه ما وجود دارد این است که انسان 
های ناکارآمد در مسند امور هستند کاری به حوزه دولت 
نداریم و مسئله در حوزه مردمی است، مثاًل امروز کاسب 
خوب زیاد در جامعه داریم اما فضای طوری پیش رفته 
است که مردم به کاسب خوب هم خیلی اعتماد نمی کنند. 
حجت االسالم لطفیان در همایش امربه معروف و نهی از 
منکر ائمه جماعات و اصناف استان اظهار کرد: اشکال 
دوم کم شدن دعا و توکل به خدا در جامعه کم شده 
است. قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
در این همایش عنوان کرد: اگر خواسته باشیم در مورد امر 

به معروف و نهی از منکر مرزی مشخص کنیم منهای 
مرز خصوصی که خانه و خانواده است، مرز دیگری وجود 
ندارد. حسین خسروی پیشکسوت دوره دفاع مقدس نیز 
ظهر اعالم کرد: امروزه جنگ نرم به تخریب باورها در 

جامعه می پردازد و نباید از اهمیت آن غافل شد.

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

۰91556183۰8 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه  ثبت نام ترم پاییزی و شروع کالس های

 آموزشگاه علمی
 امام علـی )علیه السالم(

ابتدایی تا دبیرستان، مشاوره تحصیلی، کنکور )کلیه دروس( 
با حضور اساتید برجسته آموزش و پرورش و دانشگاه

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3   تلفن: 32232940

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.
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رستوران و تاالر سیمرغ

شکست و پیروزی در مبارزه رسانه ای معنا پیدا می کند
مالئی- نماینده ولی فقیه بیان کرد: با توجه 
به ارتباطات رسانه ای در دنیای امروز می توان 
شکست ها و پیروزی ها در شرایط فعلی را در 

مبارزه رسانه ای معنا داد.
صبح دیروز مسئوالن خبرگزاری ها، نشریات، 
روزنامه ها و خبرنگاران با حجت االسالم  سید 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی  علیرضا 
دیدار کردند. وی عنوان کرد: رسانه ها گاه مانند 
اتفاق  یک  از  پس  که  می کنند  رفتار  افرادی 
پرونده سازی کرده، برای آن مدارک و اسناد 
جمع آوری می کنند تا قاضی به راحتی بتوانند 
درباره این اتفاق اظهار نظر کند که این افراد در 

حق و باطل قضیه شریک هستند.
نماینده ولی فقیه افزود: رسانه ها مانند یک 

شاهد عمل می کنند و از وقوع آنچه در یک 
حادثه دیده اند، خبر می دهند که در این جا باید 
توجه کنند که شاهد باید همه واقعه را بدون 
خاطرنشان  عبادی  دهد.  اطالع  زیاد  و  کم 
کرد: اما زمانی نقش رسانه از اهمیت بیشتری 
برخوردار می شود که مانند: یک جبهه عمل 
اندیشه خود  و  برای فکر  آن  فعاالن  و  کرده 
مبارزه می کنند که در دنیای امروز شکست ها 
پیدا  معنا  رسانه ای  مبارزه  در  پیروزی ها  و 
نظامی  جبهه  در  کرد:  تصریح  وی  می کند. 
شهرها و خاک ها تصرف می شود، اما در جبهه 
رسانه ای و مطبوعاتی اندیشه ها و افکار تحت 
تأثیر قرار گرفته و تغییرپیدا می کند که به این 
جهت ولنگاری در این حوزه جبران ناپذیر است. 

نماینده ولی فقیه یادآورشد: ما در دنیای امروز 

دو جبهه حق و باطل داریم، هر چند در هر 
کدام از این جبهه ها گروه های مختلف با القاب 

و اسامی مختلف وجود دارند، اما چون هدف 

هایشان یکی است آنان را باید در یک جبهه 
محسوب کرد. رضایی مسئول بسیج رسانه نیز 

در این جلسه بیان کرد: هم اکنون ۸۸ نشریه، 
۳ روزنامه، ۱۱ هفته نامه و ۱۷ پایگاه خبری در 
استان فعالیت دارند.  وی افزود: در جنگ نرم 
دشمن از طریق رسانه ها اعمال نفوذ می کند و 
در این میان رسانه های داخلی و انقالبی وظیفه 
دو چندان دارند که باید مورد حمایت و پشتیبانی 
و همکاری  به هم افزایی  گیرند. رضایی  قرار 
رسانه ای استان در پیگیری فرمایشات مقام 
حوزه  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم 
بسیج رسانه براساس اهداف تعیین شده جبهه 
متحد رسانه های انقالبی را تشکیل داده که در 

مقابل جبهه دشمن ایستادگی کند.
امروز  چاپخانه  از  رسانه  اصحاب  ادامه  در 

خراسان جنوبی بازدید داشتند.

حسینی- عباسی رئیس شورای هیئات مذهبی 
گرفته  نظر  در  سهمیه  اینکه  بیان  با  استان 
شده برای هیئات بیرجند کافی نیست اعالم 
کرد: در  این شهرستان ۳۱۶ هیأت مذهبی 
داریم که جدای از آن مردم نیز برای نذر ها 
مراجعه می کنند، ۲ تن گوشت قرمز به جای 
۲۰ تن کافی نیست. صبح دیروز جلسه تنظیم 
محمدی  شد.  برگزار  بیرجند  شهرستان  بازار 
با  بیرجند  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
هدف  با  امسال  پاییزه  نمایشگاه  اینکه  بیان 
تنظیم بازار برگزار شده بوده عنوان کرد: اقالم 
گوشت  شکر،  هدف  این  برای  شده  عرضه 
مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ بوده که تاثیر 
خوبی بر بازار داشته است. کاووسی کارشناس 
صنعت، معدن و تجارت نیز به تعداد ۱۲۰ غرفه 
این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: ۸ غرفه فقط 
برای تنظیم بازار شامل کاالهای پر مصرف 
بوده که عرضه آنان با ۱۰ درصد زیر قیمت 
بازار انجام شد. به گفته وی در توزیع شکر به 
خاطر تقاضای زیاد مردم در روز آخر تنها ۸۰۰ 
کیلو عرضه داشتیم و این نارضایتی مردم را به 
همراه داشت، که البته در سال های آینده این 
طور نخواهد بود. کاووسی با اشاره به بازرسی 
های انجام شده توسط اصناف و تعزیرات ادامه 
داد: در این نمایشگاه هیچ پلمپی نداشته ایم 

فقط در قسمت فروش کیف و کفش تذکراتی 
نایب رئیس  اربابی  داده شد.  برای قیمت ها 
اتاق اصناف نیز  عنوان کرد: نمایشگاه پاییزه 
امسال، اولین نمایشگاهی در استان بوده که 

بازار رایگان و باقی غرفه  غرفه های تنظیم 
ها نیز نصف قیمت حساب شده بودند. رضایی 
معاون برنامه ریزی اداری مالی فرمانداری نیز 
عنوان کرد: خوشبختانه وضع فعلی بازار خوب 
است و هر زمان نیاز باشد آمادگی تزریق کاال 

برای تنظیم آن را داریم.
مدیر جهاد کشاورزی دستور کار دوم جلسه 
را تامین کاالی مورد نیاز مردم در ماه محرم 
کل  که  بوده  این  قرار  کرد:  بیان  و  دانست 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  اختیار  در  ها  کاال 
و  توزیع  برای  سازمان  این  و   گیرد  قرار 

تحویل آن به هیئات و مردم تصمیم بگیرد.
برنج در نظر گرفته شده برای هیأت ها

از فردا آماده توزیع است
محمدی، گوشت مرغ پیش بینی شده برای 

توزیع در استان را ۱5۰تن اعالم کرد و افزود: 
تخصیص  بیرجند  شهرستان  به  آن  تن   5۰
گوساله ۲  است همچنین گوشت  کرده  پیدا 
تن، برنج ۶۲  و شکر ۲۰ تن برای عرضه به 
هیئات در نظر گرفته شده است. وی با بیان 
عنوان  است  توزیع  آماده  فردا  از  برنج  اینکه 
کرد: برای هر ایستگاه صلواتی 5۰ کیلو شکر 

در نظر گرفته شده است.
چرخی مدیر عامل شرکت تعاونی رزمندگان 
هم با بیان اینکه دیروز پول شکر واریز شده 
است ولی باید پیگیری ها را از یزد برای تحویل 

آن انجام دهیم گفت: اطالع داده اند که شکر تا 
شنبه هفته آینده به دست ما می رسد.

سهمیه برای هیأت ها کافی نیست
عباسی رئیس شورای هیئات مذهبی استان 
نیز با بیان اینکه سهمیه در نظر گرفته شده 
برای بیرجند کافی نیست و گوشت قرمز نیاز 
اصلی هیئات است گفت: با ۲ تن گوشت نمی 
توان کاری کرد زیرا که مصرف هیئت ها تا 
بیش از ۲۰ تن گوشت است و پارسال فقط 

4۰ تن گوشت قرمز مصرف شد.
از  شده  خریداری  چای  تن   ۲ به  عباسی 
مقدار  این  افزود:  و  کرد  اشاره  مازندران 
هیئات  برای  فقط  تومان  هزار   ۱۰ کیلویی 
کاووسی  جلسه  ادامه  در  است.  مذهبی 
رصدهای  به  معدن  و  صنعت  کارشناس 
اشاره  صفر  و  محرم  ایام  در  بازار  بر  کامل 
کرد و افزود: برنج به دلیل واردات کمتر در 
داشته،  قیمت  افزایش  درصد   ۸ گمرکات 
روغن نباتی 9 درصد، شکر متعادل بوده ولی 
قند به دلیل واردات کمتر به استان با ۲۰۰ 

تومان افزایش قیمت عرضه شده بود. 
به  پاسخ  در  بیرجند  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اظهارات عباسی بیان کرد: این چند روز ماه 
محرم را با همین مقدار که در نظر گرفته شده 
بیشتر  مرغ  به عرضه  نیاز  اگر  و  دهید  ادامه 

است ما آمادگی آن را داریم.
فرمانداری    مالی  اداری  ریزی  برنامه  معاون 
اینکه ذخیره سازی مرغ منجمد  بر  تاکید  با 
هر  کرد:  عنوان  باشد  باید  کافی  اندازه  به 
تزریق کنید.  بازار  به  بود  نیاز  احساس  زمان 
بیشتر،  قرمز  گوشت  تقاضای  درباره  رضایی 
سمت  به  بیشتر  هیئات  در  مردم  کرد:  بیان 
۲تن  این  و  روند  می  گرم  گوشت  مصرف 
است. وی  نظر گرفته شده  در  احتیاط  برای 
همچنین از محمدی درخواست کرد هر چه 
سریع تر شکر به بازار تزریق شود تا بار روانی 
نداشته باشد. رضایی بر تذکر بالفاصله بعد از 
مشاهده تخلف در بازرسی ها تاکید و اعالم 
کرد: مسئوالن از اظهار نظرهای بی مورد در 

این ایام خودداری کنند تا بازار ملتهب نشود.
در حاشیه:

کرد:  عنوان  جلسه  این  حاشیه  در  عباسی 
ما  به  پیش  سال  که  برنجی  متاسفانه 
اختصاص دادند و ما هم حواله کردیم تاریخ 
کرد.  توقیف  را  آن  بهداشت  و  بود  گذشته 
وی ادامه داد: با یکی دو تا از واردکنندگان 
هماهنگ کردیم و ۱۰۰ تن برنج وارد شد تا 
حواله ها دست مردم نماند. به گفته عباسی 
امسال ظاهرا برنج مشکلی ندارد و گفته اند 

با نام و نشان اوروگوئه است.

عرضه 1۰ برابر کمتر از نیاز
گوشت قرمز پیش بینی شده برای هیئات بیرجند امسال
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وزیر اطالعات: اقدام داعش
 برای انفجار در نماز جمعه تهران

 مربوط به سال گذشته است

ملت  خانه  با  گو  و  گفت  در  اطالعات  وزیر   
دبیر مجمع  از سوی  مطرح  شده  گزارش  درباره 
گروه  یک  انهدام  از  نظام،  مصلحت  تشخیص 
تروریستی که قصد انفجار در نماز جمعه تهران را 
داشتند، گفت: بنده حدود یک سال پیش گزارشی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  خصوص  این  در 
نظام ارائه کردم. علوی یادآور شد: اظهارات دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منوط به گزارش 

سال گذشته بنده بود و مربوط به امسال نیست.

تذکر نسبت به واژه توهین آمیز
 درباره یک مقام خارجی

 
کارگیری  به  نسبت  در مجلس  کاشمر  نماینده   
نسبت  مجلس  تریبون  در  توهین آمیز  واژه 
علی  داد.  تذکر  خارجی  رسمی  مقام  یک  به 
اداره  که  مجلس  دوم  نایب رئیس  مطهری، 
تذکر  دانستن  وارد  با  داشت  برعهده  را  جلسه 
یک  از  ایشان  منظور  البته  گفت:  نماینده  این 
مقام رسمی مقام رسمی خارجی بوده است ولی 
تذکر ایشان وارد است و ما نباید حتی به مقامات 

خارجی هم توهین کنیم.

گزارشی برای فعالیت
 زود هنگام انتخاباتی نداشتیم 

 
وزیر  سیاسی  معاون  مقیمی،  محمدحسین   
نامه  از  پس  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  کشور 
ریاست جمهوری،  انتخابات  درباره  احمدی نژاد 
انتخاباتی در شهرستان ها  آیا ایشان فعالیت های 
داشته است، گفت: ایشان آن موقع هم آن چنان 
وی  سخنرانی های  و  نداشته  انتخاباتی  فعالیت 
هیچ  افزود:  وی  است.  بوده  دیگری  عناوین  با 
انتخاباتی  زودهنگام  فعالیت  بر  دال  گزارشی 

ریاست جمهوری به دست ما نرسیده است.

شناورهای عربستان ازآب های 
بین المللی نزدیک ایران هم عبور نکنند

 در پی تحرکات تنش آفرین و تشنج زای اخیر 
برخی از دولت ها در منطقه خلیج فارس و دریای 
عمان به ویژه تحرکات ستیزه آمیز و تنش جویانه 
در قالب برنامه ادعایی موسوم به رزمایش دولت 
انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  سعودی، 
بیانیه  این  در  کرد.  صادر  مهمی  بیانیه  اسالمی 
در  که  شناورهایی  کلیه  به  سپاه  دریایی  نیروی 
خلیج  در  سعودی  عربستان  اعالمی  رزمایش 
آب های  به  که  داد  هشدار  دارند  حضور  فارس 

ایرنا - برگزاری آیین سنتی مذهبی »علم بندان« در روستای خراشاد بیرجندعکس روز سرزمینی ایران نزدیک نشوند.

سیاست اصولی ایران
 حمایت از ثبات لبنان است

 
 معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ضمن 
تاکید بر سیاست اصولی ایران در حمایت از ثبات 
داخلی طرف های  توافق  نقش  لبنان،  استقرار  و 
به ویژه مشکل ریاست  برای حل مسایل  لبنانی 

جمهوری را اساسی دانست.

 اوباما به ایران» باج« می دهد

 مایک پنس جمهوریخواه در مناظره با کلینتون 
توافق هسته ای را یک اشتباه خواند و مدعی شد 
با این توافق 150 میلیارد دالر پول در اختیار ایران 
قرار داده شده است. او همچنین دولت اوباما را به 

دادن »باج« به ایران متهم کرد.

حضور ایران در عراق »مستشاری« است
 

 رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که آیا ایران با 
توجه به نزدیک شدن به عملیات آزادسازی موصل 
در عراق به طور مستقیم در این عملیات شرکت 
می کند یا خیر، گفت: ایران به هیچ وجه در هیچ 
یک از درگیری ها در عراق و دیگر کشورها دخالت 
مستقیم ندارد. والیتی خاطر نشان کرد: حضور ایران 

در عراق فقط جنبه مستشاری است.

سوریه: آمریکا اراده سیاسی
 برای مبارزه با تروریسم ندارد

دائم سوریه در سازمان ملل در سخنانی  نماینده   
مقابل کمیته حقوقی این سازمان گفت: سوریه به 
شدت نگران پا پس کشیدن آمریکا از توافقی است 
که نهم سپتامبر با روسیه درباره سوریه به آن دست 
یافت؛ توافقی که براساس آن آمریکا باید گروه های 

مسلح میانه رو را از جبهه النصره جدا می کرد.
تروریسم  با  مبارزه  برای  راه  تنها  گفت:  الجعفری 
تشکیل ائتالف بین المللی کارآمد با مشارکت تمامی 

کشورهای ذیربط از جمله سوریه است.

گزارش حقوق بشری 
دبیرکل سازمان ملل فاقد اعتبار است

جدی  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
بشر  حقوق  وضعیت  گزارش  مبنایی  ایراد  ترین 
در ایران آن است که متن تهیه شده بر اساس 
قطعنامه ای ظالمانه، ناعادالنه و کامال سیاسی 
بهرام  است.  شده  تدوین   خاص  اهداف  با  و 
سازمان  دبیرکل  گزارش  به  واکنش  در  قاسمی 
در جمهوری  بشر  مورد وضعیت حقوق  در  ملل 
هایی  گزارش  چنین  کرد:  اظهار  ایران  اسالمی 
اصوال و به طور ماهیتی ایرادات مبنایی دارد و 
به همین دلیل از نگاه جمهوری اسالمی ایران 

فاقد اعتبار می باشد.

 ناطق نوری هم قصد عبور از روحانی را ندارد

مجمع  عضو  فاضل میبدی،  محمدتقی  حجت االسالم   
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، درباره طرح عبور 
از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٦ گفت: 
هیچ یک از اصالح طلبان قضیه عبور از روحانی را مطرح 
نکردند و هر شخصی هم که بخواهد چنین مباحثی را بیان 
کند قطعا در زمین مخالفان سرسخت دولت بازی می کند. فاضل میبدی عنوان کرد:  

حتی ناطق نوری هم قصد عبور از روحانی را ندارد .

آمریکایی ها وصهیونیست ها به دنبال ادامه بحران امنیتی درمنطقه هستند 

 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکایی ها و صهیونیست ها به دنبال ادامه بحران امنیتی و شعله ور کردن آن در منطقه هستندکه 
البته حد و حدود هم دارد تا جایی که صدمه به منافع آنها وارد نکند. به گزارش مهر، علی الریجانی در نطق ابتدای جلسه گفت: اخیراً در 
کنفرانس هرت زلیا که رژیم صهیونیستی برگزار کرده بود، یکی از شخصیت های مشهور آمریکایی در اجالس بیان کرد که اسرائیل امروز 
در بهترین شرایط امنیتی است چرا که سایر کشورها درگیر مسایل امنیتی و تروریستی در منطقه شده اند. اما بدترین حالت وقتی است که 

تروریست ها سرکوب شوند و ایران و حزب ا... موفق از آن بیرون بیایند.

 آغاز رایزنی ها برای انتخاب نامزد اصولگرایان 

رایزنی ها  گفت:  مهندسین  اسالمی  جامعه  کل  دبیر    
برای انتخاب کاندیدای اصولگرایان در انتخابات ریاست 

جمهوری ٩٦ آغاز شده و دامنه بررسی ها وسیع است.
گزینه  پیرامون  سؤالی  به  پاسخ  در  باهنر  محمدرضا   
تکلیف  ریاست  جمهوری ٩٦ گفت:  برای  اصالح طلبان 
اصالح  طلبان تقریباً روشن است و تحقیقاً روی آقای روحانی متمرکز می شوند 

ولی اصولگرایان نیز در حال بررسی روحانی هستند.

قاره  اهمیت  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس    
جمهوری  خارجی  سیاست  در  آسیا 
اسالمی ایران، اظهار داشت: قرن بیست 
و  است  آسیا  قرن  تعبیری،  به  یکم  و 
ویژه  به  آسیایی  همکاری های  گسترش 
در زمینه های فرهنگی، علمی، تکنولوژی 
بسیار  اهمیت  از  ایران  برای  اقتصادی  و 

زیادی برخوردار است.
 به گزارش ایلنا، حسن روحانی روز گذشته 
پیش از عزیمت به ۳ کشور جنوب شرق 
آسیا در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف 
در  شرکت  منظور  به  بانکوک  به  سفر 
دومین اجالس سران مجمع گفت و گوی 
 ۳۴ گفت:   ،ACD آسیا،   همکاری های 
مهم  مجمع  این  عضو  آسیایی  کشور 
از  نیز  ایران  هستند و جمهوری اسالمی 
به  پیش  سال   1۲ حدود  و   ۲00۴ سال 

عضویت این مجمع در آمده است. 

همگرایی  گسترش  جمهور،  رئیس    
قرار  و  آسیایی  کشورهای  همکاری  و 
مهم  عنوان یک شریک  به  آسیا  گرفتن 

در برابر سایر قدرت های اقتصادی جهان 
گفت و گوی  مجمع  اصلی  اهداف  از  را 
روحانی  دانست.  آسیا   همکاری های 

عرصه های  در  ایران  کرد:  نشان  خاطر 
فناوری  و  علم  و  گردشگری  و  فرهنگی 
در قاره آسیا پیشتاز است و در سال جاری 
مجمع  این  گردشگری  وزیران  اجالس 
در تبریز برگزار شد و در آینده نیز کشور 
خواهد  دیگری  اجالس های  میزبان  ما 
بود. وی گفت: در حاشیه اجالس سران 
آسیا،  گفت و گوی  همکاری های  مجمع 
مقام های  با  هم  دوجانبه ای  مالقات های 
تایلند برای گسترش هرچه بیشتر روابط 

دو کشور انجام خواهد شد. 
 همچنین رئیس  جمهور در ادامه با اشاره 
به اهداف سفر به ویتنام اظهار کرد: ویتنام 
و  بوده  آسیا  شرق  مهم  کشورهای  از 
در  مثبتی  تحوالت  اخیر  سال های  در 
عرصه های اقتصادی داشته است و روابط 
بسیار نزدیکی بین تهران و هانوی برقرار 
است و در این سفر به دنبال توسعه روابط 

تهران - هانوی در همه زمینه ها به ویژه 
این  به  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور 
کشور هستیم. روحانی درباره اهداف سفر 
از کشورهای  نیز گفت: مالزی  به مالزی 
مهم آسیایی و اسالمی است و از دیرباز 
بوده  برقرار  کشور  دو  بین  خوبی  روابط 
گرچه در سال های اخیر به دالیل مختلف 
روابط دو کشور مانند سابق نبوده، لذا در 
گسترش  و  بازسازی  دنبال  به  سفر  این 
سطح مناسبات و همکاری های دو کشور 
فرهنگی،  علمی،  عرصه های  در  به ویژه 
در جریان  و  فناوری هستیم  و  اقتصادی 
این سفر همچنین مسایل مربوط به دنیای 
اسالم و منطقه مورد بحث و تبادل نظر 

قرار خواهد گرفت. 
سه  هر  در  کرد:  اضافه  جمهور  رئیس    
فرهیختگان،  با  نیز  نشست هایی  کشور 

علمای اسالم و ایرانیان خواهیم داشت.

روحانی: لزوم همگرایی کشورهای آسیایی در برابر قدرت های جهان
ایران در عرصه های فرهنگی و گردشگری و علم و فناوری در قاره آسیا پیشتاز است

مراسم تعزیه از سوم محرم لغایت دوازدهم 
به مدت 10 روز از ساعت4 بعدازظهر

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( 
برگزار می گردد.

حضور شما شیفتگان اهل بیت مزید امتنان می باشد.

هرکس که زند دست به دامان ابوالفضل)ع(
کس را نرهاند ز در خویش ابوالفضل)ع(

رسیدن  فرا  تسلیت  عرض  با 
ماه محرم و عزای سید و سرور 
شهیدان حضرت امام حسین)ع(
به استحضار عزاداران حسینی 
می رساند: طبق سنوات گذشته 

فروشگاه تخصصی بازی فکری

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

 قبل از خرید هر بازی 
آموزشی و فکری با ما 

مشورت کنید

فروشی -  معاوضه
بلوک 3 طبقه، واقع در مهرشهر )دوکله( 

به صورت یکجا به فروش می رسد. 
هر واحد 85 مترمربع مفید

 فی: توافقی  

09155633400   










