
سرمايه گذار را معطل گرفتن مجوز نكنيد
روزت مبارك قهرمان عرصه بيدارى

*هرم پور
        

كار با عشق، كار بدون منت است؛ نه منت كشيدن 
نيمه  چه  و  باشى  راه  اول  چه  گذاشتن.  منت  نه  و 
 راه، طعم سختى هايش يكسانست. همان طعم تلخ 
 بى تفاوتى ها، طعم تلخ فراموش شدن ها،  نامهربانى ها، 
تهديدها و تحقيرها. اما وقتى دلت با خودت باشد و با 
هزاران دل از مردمى كه برايشان مى نويسى و قدمى 
نيست.  دهنده  آزاد  وجودت  رنج  ديگر  دارى،  مى  بر 
 آنوقت كوله بار عشقت را بر مى دارى و پر از صبر 
انبان  از  جرعه  جرعه  راه  ميانه  و  اول  و  كنى   مى 

محبت هاى همين مردم سر مى كشى.  
مردم مى گويند مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه 
عطار بگويد و من و تو كه رنج سالها كار خبرنويسى و 
خبرنگارى را ديده ايم و چشيده ايم، حتماً به چشم ها 

آمده ايم كه اين روز را به ناممان ناميده اند. 
مردم حتماً بهتر و بيشتر از آن مديرى كه پشت ميز 
 نشسته است و آفتاب و مهتاب نديده و چشم به سختى ها 
نكشيده، تو را مى شناسند. نه آنكه براى مطرح شدن 
گاهى به يادت افتاده و از قضا به همه چيز حتى به تمام 
دنيا هم به چشم يك رپورتاژ آگهى بزرگ نگاه مى كند. 
من و تو بيشتر از آنها به بزرگى كار خبرى و تأثيرگذارى 
آن اعتقاد داريم. چه عصر حجر باشد و چه عصر انقالب 
رسانه ها، چه از دهكده جهانى بگويند و چه از كلبه ى 
جهانى، چه عهد رسانه باشد و چه زمانه فرا رسانه، باز دنيا 
به انگشت هاى استخوانى و گاه لرزان خبرنگارى مثل 
 من و تو احتياج دارد كه قلمى بدست بگيريم و از رنج ها 
بر سر  را  يا چكش محكم دست هايمان  بنويسيم و 
به  را  نگفته  بياوريم و حرف هاى  فرود  صفحه كليد 
با   زنجير كلمه بكشيم و فرياد كنيم. من و تو وقتى 
كلمه اى، با عكسى، با خبر يا گزارشى مى توانيم جهانى 
شويم، مى توانيم منشأ تحول هاى بزرگ، تصميم هاى 
بزرگ تر و قدم هاى متعالى تر باشيم، چرا قدر خودمان 

را ندانيم. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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دندانپزشكى  ويژه  تسهيالت  جزئيات  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
هزينه هاى  درصد   50 زياد  احتمال  به  كرد:  اظهار  و  تشريح  را  تكميلى  بيمه  در  فرهنگيان  براى 

(شرح در صفحه2) دندانپزشكى را پوشش خواهيم داد. 

جزئيات ارائه تسهيالت خدمات 
دندانپزشكى به فرهنگيان 

رونمايى از كتاب «از قبيله گل»
 در مركز استان

با حضور معاون فرهنگى اداره كل استان هاى حوزه هنرى كشور 
كتاب «از قبيله گل» كه مرورى بر زندگى و خاطرات 
«آيت ا... تهامى» است،  در بيرجند رونمايى شد...

استاندار: به منظور برگزارى جلسه مشترك
 صبح شنبه با خبرنگاران؛

همه جلسات كارى تعطيل

 مراسم روز خبرنگار با حضور خبرنگاران و فعاالن رسانه اى استان 
عصر روز پنجشنبه در سالن اجالس دانشگاه پيام نور برگزار شد... 

صفحه ٧

 در شوراى ادارى استان مطرح شد:

هوالباقى      

 «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

از تمامى سروران ارجمند كه در مراسم مختلف عزيز سفر كرده مان بزرگ خاندان

زنده ياد كرباليى جمشيد جهانگير
 حضور يافته و به نحوى ابراز محبت و همدردى نمودند 

صميمانه سپاسگزاريم.

خانواده هاى جهانگير

سي و ششمين مرحله قرعه كشي 
 حساب هاي 

قرض الحسنه پس انداز بانك ملي ايران 
بانك ملي ايران از محل سپرده هاى قرض الحسنه مشتريان 
عزيز عالوه بر پرداخت تسهيالت ارزان قيمت قرض الحسنه 
، دانشجويي   ، درمان   ، جهيزيه  تهيه   ، ازدواج   نظير 
كارگشايي   ، ضروري  احتياجات  رفع   ، مسكن  وديعه 
پس انداز  سپرده هاي  جذب  محل  از  متقاضيان  به   ... و 
به  و  قانون  اساس  بر  نيز  را  منابع  اين  از  مردم، درصدى 
خير  و  عام المنفعه  امور  براي  گذاران  سپرده  از  نيابت 
 ، بيمارستان  ساخت  به  كمك   ، مدرسه سازي  نظير 
، درمانگاه   ، متبركه  بقاع   ، نمازخانه   ، مصلي   ،  مساجد 
مركز نگهداري ايتام و كودكان بي سرپرست ، حمايت مالي 
از دانش آموزان نخبه يتيم ، تجهيز كتابخانه ، خريداري و 
جرايم  زندانيان  آزادي  و  آمبوالنس  دستگاه  چند  اهداي 

مالي غير عمد ناشي از ديه تخصيص مي دهد.
قرض  هاي  حساب  صاحبان  كه  آنجايي  از    "
عام  امور  در  مشاركت  قصد  به  انداز  پس  الحسنه 
راه  اين  در  معنوي  اجر  از  برخورداري  و  المنفعه 
هديه  حكم  در  آنها  به  بانك  جوايز    ، گذارند  مي   قدم 
 و به قصد تجليل و تقدير از حسن نظرشان اعطا  مي شود ".
كشي  قرعه  مرحله  ششمين  و  سي  جوايز  سبد  تركيب 
ملي  بانك  انداز  پس  الحسنه  قرض  سپرده  هاي  حساب 

ايران به شرح جدول ذيل تعيين شده است:

شايان ذكر است، حسب مجوز بانك مركزي جمهورى 
اسالمى ايران دوره قرعه كشي مرحله سي و ششم حساب 

هاي قرض الحسنه از 12ماه به 14ماه (1393/4/1 
 لغايت1394/5/31) تغيير يافته و بر اين اساس 

آخرين مهلت براي افتتاح حساب و يا تكميل موجودي 
اين گونه حساب ها پايان مرداد 1394 مي باشد و 
حداقل موجودي براي شركت در قرعه كشي اين 

مرحله 500،000 ريال مي باشد. 
روابط عمومى بانك ملى ايران 

اداره امور شعب استان خراسان جنوبى

مبلغتعدادشرح
500ميليون ريالى87جايزه ويژه( نقدي)

350ميليون ريالى387كمك هزينه خريد خودرو
 كمك هزينه سفر زيارتي

(عتبات عاليات)
30ميليون ريالى1087

 كارت خريد صنايع دستي
وفرش دستباف

10ميليون ريالى2187

 11ميليون ريالى5087سكه يك بهار آزادي
5/5ميليون ريالى10/887سكه نيم بهار آزادي
3ميليون ريالى34/887سكه ربع بهار آزادي

836/887جايزه نقدي 500،000ريالي

مركــز تخصصى كودك و آينده
تعدادى مربى و كمك مربى با شرايط ذيل نيازمند است.

1- سابقه كار مرتبط   2- مدرك مرتبط   3 - تسلط به زبان انگليسى
  32420862 - 09155618214 - خامسى

آگهى استخــدام
يك شركت معتبر واقع در شهرك صنعتى بيرجند براى تكميل كادر پرسنلى از افراد ذيل 

دعوت به عمل مى آورد:
1- كارشناس شيمــى با سابقـــه كار حـداقل 2 سال

2- كارشناس بهداشت حرفه اى با سابقه كار حداقل يك سال
متقاضيان رزومه كارى خود را تا تاريخ 94/5/22 

به آدرس ايميل: hr.jazb@gmail.com ارسال نمايند.

فروشگـاه نى نى سـالن
 فروش انواع تخت و كمد 
نوزاد و نوجوان خود را 

با اقساط بلند مدت و تخفيف ويژه 
آدرس: نبش مدرس 21به اطالع مى رساند.

قابل توجه تمامى موسسات و ارگان هاى دولتى و خصوصى  ملك دو طبقه واقع در خيابان 
پاسداران ، پاسداران 11، پالك يك به متراژ 500 مترمربع اجاره داده مى شود.    09155618461

همسر عزيزم آقاى احمد زنگويى 

موفقيت شما را در كسب 
مقام اول كشورى جشنواره الگوهاى برتر تدريس

 صميمانه تبريك مى گويم  
اميد كه در همه مراحل زندگى موفق و پيروز باشى.

از طرف همسرت

 به راستى چه زيباست انديشه اى كه در مقابل قلم 
زانو زد و واژه هايى كه در خدمت بيان حق برآيد...

17 مرداد ماه  
 روز بزرگداشت خبرنگار گرامى باد

اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى

تجار واليت پكتيا مشتاق سرمايه گذارى 
در منطقه ويژه اقتصادى استان/ صفحه8
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رئيس اتحاديه طال و جواهر گفت: پيش بينى مى شود قيمت طال تا ماه آينده كه آغاز معامالت نفتى است به همين روال ادامه يابد و پس 
از آن شاهد بروز تغييراتى در اين زمينه باشيم. كشتى آراى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: از ماه سپتامبر كه آغاز معامالت نفتى است، شاهد 
تغييراتى در بازار طال خواهيم بود ولى به نظر مى رسد تا آن زمان بازار طال تغيير چندانى را شاهد نباشد و نوسانى را تجربه نكند. 

پيش بينى بازار طال تا يك ماه آينده 

ماموريت اشتغالى جهانگيرى به نوبخت

عالى  شوراى  جلسه  در  جمهور  رئيس  اول  معاون 
از سوى  تدوين شده  به طرح هاى  اشاره  با  اشتغال 
رفاه  و  كار  تعاون،  كشاورزى،  جهاد  وزارتخانه هاى 
كشور،  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان  و  اجتماعى 
اين طرح ها را مثبت و سازنده ارزيابى كرد و گفت: 
اميدوارم با اهتمام اين سه دستگاه اجرايى، شاهد عملياتى شدن اين طرح ها 
به گزارش مهر،   باشيم.  توليد كشور  اشتغال و  بر ميزان  آثار مثبت آن  و 
اسحاق جهانگيرى از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور خواست 
در جلسه اى كارشناسى با حضور دستگاه هاى مرتبط، گزارش دقيقى از آمار 
اشتغال كشور طى سال هاى اخير فراهم كنند تا بتوان براساس آمار و ارقام 

دقيق براى اشتغال زايى و ساير امور برنامه ريزى كرد.

امكان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد

اين  اينكه  بيان  با  مديرعامل شركت مديران خودرو 
 15 افزايش  درخواست  گذشته  ماه  چند  از  شركت 
درصدى محصوالت خود را به شوراى رقابت ارسال 
كرده است، گفت: با افزايش هزينه هاى توليد امكان 
كاهش قيمت خودرو وجود ندارد. به گزارش تسنيم، 
بهرام شريعت با اشاره به اينكه دولت درصدد يكسان سازى نرخ ارز است، اظهار 
كرد: اين سياست نشان مى دهد كه در آينده قيمت خودرو حتما افزايش خواهد 
يافت.وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال 93 نرخ ارزمبادله اى 2450 تومان بود 
اما امروز نرخ اين ارز با رشد 21 درصدى به 2960 تومان رسيده است، افزود: 
البته نرخ دستمزد و ماليات بر ارزش افزوده هم افزايش يافته است؛ بر همين 

اساس امكان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد.

متقاضيان مسكن مهر به موقع
 آورده نقدى  را واريز كنند

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در طرح مسكن مهر با 
بيان اينكه آخوندى بر بسته شدن پرونده مسكن مهر 
تا پايان سال 95 تاكيد و اهتمام جدى دارد و تاكنون 
براى بيش از 546 هزار مسكن مهر سند صادر شده 
گفت:متقاضيان مسكن مهر به موقع نسبت به تكميل آورده نقدى شان اقدام كنند. 
به گزارش فارس، اصغرى مهرآبادى با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزى هاى به 
عمل آمده و هماهنگى ها با دستگاه هاى ذيربط وزارت راه و شهرسازى و همچنين 
تاكيد دولت بر تكميل پرونده مسكن مهر، به طور قطع اين پرونده تا پايان سال 
95 بسته خواهد شد، افزود: به منظور سرعت بخشيدن به اين روند تاكيد داريم 

متقاضيان مسكن مهر به موقع نسبت به تكميل آورده نقدى شان اقدام كنند. 

و  آموزش  وزارت  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
براى  دندانپزشكى  ويژه  تسهيالت  جزئيات  پرورش 
كرد:  اظهار  و  تشريح  را  تكميلى  بيمه  در  فرهنگيان 
را  دندانپزشكى  هزينه هاى  درصد   50 زياد  احتمال  به 

داد.  خواهيم  پوشش 
ارتقاى  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفتگو  در  بطحايى  محمد 
دستاوردهاى  كرد:  اظهار  فرهنگيان،  تكميلى  بيمه هاى 
ارائه  خدمات  هنوز  اما  داشتيم  زمينه  اين  در  خوبى 
وى  دارد.   فاصله  است  معلمان  شأن  در  آنچه  با  شده 
فرهنگيان  مندى  رضايت  افزايش  راستاى  در  افزود: 
راهكار  چندين  امسال  تكميلى،  بيمه هاى  ارتقاى  و 

خدمات  توسعه  و  كرديم  بينى  پيش  را  مدت  كوتاه 
فعال  تكميلى  بيمه  در  آنهاست.  جمله  از  دندانپزشكى 
توسعه  معاون  دهيم.  نمى  ارائه  دندانپزشكى  خدمات 
بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتيبانى  و  مديريت 
اتخاذ  با  را  دندانپزشكى  تا  هستيم  آن  دنبال  به  اينكه 
اظهار  بگنجانيم،  تكميلى  بيمه  خدمات  در  روش هايى 
مهرماه  ابتداى  از  دندانپزشكى  خدمات  اميدوارم  كرد: 
دندانپزشكى  كلينيك هاى  با  اول  فاز  در  شود.  اجرا 
كه  هستيم  آن  دنبال  به  و  كرد  خواهيم  منعقد  قرارداد 
در  دهيم.  توسعه  دندان  خدمات  براى  را  خاصى  مراكز 
خدمات  كشور  سراسر  در  ما  درمانگاه هاى  حاضر  حال 

دندانپزشكى ارائه مى دهند اما از حيث كميت، كيفيت 
ندارد.   قرار  فرهنگيان  براى  قبولى  قابل  سطح  در 
نيز  دندانپزشكى  خدمات  هزينه هاى  درباره  بطحايى 
اين خصوص  انجام مطالعاتى در  اكنون در حال  گفت: 
حتما  اما  داد  آن  به  روشنى  پاسخ  نمى توان  و  هستيم 
هزينه ها نسبت به مراكز آزاد بسيار كمتر خواهد بود و 
رايج  تعرفه هاى  درصد   50 تا  است  اين  ما  بينى  پيش 
فاز  در  وى،  گفته  به  دهيم.   پوشش  را  دندانپزشكى 
اول اين خدمات براى همكار فرهنگى و همسران آنها 
براى  امكان  اين  بعدى  فازهاى  در  و  شود  مى  ارائه 

مى شود.  فراهم  هم  اعضا  ساير 

جزئيات ارائه تسهيالت خدمات دندانپزشكى به فرهنگيان 

كل  ستاد  انسانى  منابع  اداره  جانشين 
ايسنا،  با  گفتگو  در  مسلح  نيروهاى 
داراى  مشموالن  جريمه  طرح  درباره 
گفت:  آن،  از  بيشتر  و  غيبت  سال  هشت 
انجام  برنامه ريزى هاى  طبق  طرح  اين 
سازمان  اعالم  برابر  و  رفت  پيش  شده 
تكليف  تعيين  و  رسيدگى  عمومى  وظيفه 
اتمام  به  مردادماه  پايان  تا  درخواست ها 

با  كمالى  موسى  سردار  رسيد.  خواهد 
تا  نيز  پول ها  واريز  مراحل  اينكه  بيان 
ادامه  ماه  اين  اواخر  و  شهريور  دوم  نيمه 
خواهد داشت، اظهار كرد: سازمان وظيفه 
عمومى در نامه اى كه به ستاد كل ارسال 
براى اجراى مرحله  آمادگى خود  از  كرده 
دوم خبر داده اما تاكنون و درباره احتمال 
نشده  گيرى  تصميم  طرح،  اين  تمديد 

پايان  زمان  تا  بايد  گفت:  وى  است.  
از آن دولت  مبالغ صبر كرد و پس  واريز 
واريز شده،  مبالغ  آيا  بررسى كند كه  بايد 
درآمدى  محل  و  بودجه  كسرى  ميزان 
بود  شده  بينى  پيش  طريق  اين  از  كه 
و  آن  از  پس  خير.  يا  مى كند  جبران  را 
تصميم  آن  تمديد  درباره  ماه  شهريور  در 
گيرى و اطالع رسانى خواهد شد. كمالى 

در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا اين 
خواهد  اجرا  نيز  آينده  سال هاى  در  طرح 
اين  براى  كل  ستاد  گفت:  خير،  يا  شد 
امسال  براى  ما  و  نداشته  برنامه اى  طرح 
قانون  اين  نگرفتيم.  تصميمى  چنين  هم 
فكر  بنابراين  شد.  اجرايى  و  بود  بودجه 
طرحى  چنين  آينده  سال  در  كه  نمى كنم 

اجرا شود.  مجددا 

شروط تمديد جريمه ريالى سربازى 

روزت مبارك قهرمان عرصه بيدارى

(ادامه از صفحه1) بگذار كسى قدرمان را نداند، بگذار از 
اشك هاى در خفا و بغض هاى نتركيده مان هيچكس 
خبردار نشود. بگذار تحقيرها و تهديدها را كسى نبيند. 
بگذار دغدغه ها و نگرانيهاى دم به دم و لحظه به لحظه 
كار خبرنگارى را كسى نفهمد. اصًال بگذار همه وعده هاى 
هرساله مديران فراموش بشود. بگذار نه از مسكن و بيمه 

برايمان خبرى باشد و نه از امنيت شغلى.
 بگذار مشكالت تداخل زندگى شخصى با كار حرفه اى ات 
آنوقت غرولندهاى خانواده  نكند-  را هم كسى درك 
دير  هاى  ساعت  براى  را  فرزندت  و  همسر  احياناً  و 
آمدنت را هم كسى نخواهد شنيد- بگذار هيچ كس 
نداند كه هفته هاست آنقدر مشغله و درگيرى ذهنى 
و  بارها  دكترت  نوبت  كه  اى  داشته  خبرهايت  براى 
نداند  هيچكس  بگذار  و  است  افتاده  تعويق  به  بارها 
لبخندى كه گاه و بيگاه بر لبان شهروندان مهربانت به 
دليل يك خدمت رسانى مطلوب مى نشيند، دسترنج 
 غصه ها و تالش هاى تو بوده است. بگذار خيلى ها 
راحت باشند و يك روز بدون خبرنگار را هم در دنيا 
تجربه كنند، يك روز بدون دغدغه پاسخگويى به مردم، 
به وجدان هاى بيدار، به وجدان خودشان را. اصال بگذار 
هيچكس نداند كه تو خبرنگارى و وجدان درونى هر فردى 
كه برايش و درباره اش مى نويسى؛ وجدان بيدار جامعه؛ 
وجدان همه گفتنى هاى دنيا. بگذار هيچكس نداند كه 
تو هم شهيد اعتقاداتت هستى و برادر شهيدت، هنرمند 
 هميشه زنده « صارمى»، شهيد عرصه كار و تالش 
حرفه اى خبرنگارى كه يادش و نامش افتخارى براى 

همه همكاران عرصه خبر است. 
عشق است كارت را،  عشق است مرامت را،  عشق است 
 تعهدت به كار را كه با هيچ چيز عوضش نكرده اى و 
نمى كنى و حاال، براى تو و براى من و براى همه خبرنگاران 
اين استان فقط يك حسرت مانده است و آنهم درك 
 همه سختى هايى كه يك خبرنگار بر دوش مى كشد. 
غصه ات نباشد كه پيشاپيش بگويم با اين حسرت، سالها 
بايد زندگى كنى. چون نه تو همه آنچه را كه هست بايد 
بپذيرى و نه جامعه به همه مرارت هاى زندگى ات سر 

تمكين فرود خواهد آورد. 
جامعه،  به  تعهد  كار،  به  ايمان  تو،  و  من   رسالت 
امانت دارى در امانتى كه داريم و تالش براى تعالى 
كار  از  درجاتى  رسالت،  اين  بگويم  اگر  است.  جامعه 
اگر بگويم همانند هنر  ام و  نگفته  پيامبريست گزافه 

معلميست، باز هم  غلو نكرده ام. 
مبارك  روزت  بگويم  خواستم  فقط  آنكه  خالصه 
 قهرمان عرصه بيدارى، قدم هايت استوار، دست هايت 
بى خستگى، روحت پر از نشاط و زندگى ات سراسر بركت، 
وجودت براى هميشه پر از سوژه هاى ناب براى خدمت و 

خدمت رسانى در عرصه خبرى. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

 دالرهاى بلوكه شده قبًال مصرف شده
على طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى با اعالم اينكه 
معادل ريالى ذخاير بلوكه شده در گذشته به حساب دولت 
واريز و از آن استفاده شده است، گفت: بنابراين براى دو بار 

نمى توان از اين پول ها در بودجه دولت استفاده كرد.

مشايى از پورمحمدى شكايت مي كند 

يكى از اطرافيان احمدى نژاد از شكايت مشايى از وزير 
دادگسترى خبر داد. داورى عنوان كرد: آقاى پورمحمدى 
در اظهارات اخير خود عنوان كرده كه مشايى نقش قابل 
توجهى در فساد سه هزار ميلياردى داشته در حالى كه اين 
مطلب صحت نداشته و مصداق افترا و نشر اكاذيب است.

پيش بينى «مهدى»  از اجراى حكمش  
نزديك به دو ماه است كه از انتشار حكم نهايى مهدى 
هاشمى مى گذرد و در حالى كه انتظار مى رود وى راهى 
زندان شود، هنوز حكم زندان براى وى اجرايى نشده است.
مهدى هاشمى در فيس بوك نوشت: به پدرم گفتم «اعالم 
آمادگى شما براى انتخابات خبرگان دو نتيجه دارد: اولى 

ايجاد فضاى انتخاباتى و دومى فرستادن من به زندان!»

گروه «2+5» عربستان ضد ايران  
عربستان در تقليد از گروه 1+5، براى مقابله با ايران 
منابع  دهد.  مى  تشكيل  را  دو  عالوه  به  پنج  گروه 
شامل  ائتالف  اين  كردند،  تاكيد  عربستان  ديپلماتيك 
فارس، مصر  پنج كشور عضو شوراى همكارى خليج 
و اردن خواهد بود و ائتالف پنج به عالوه دو را تشكيل 
خواهد داد. اين ائتالف،  براى برقرارى موازنه در منطقه و 
ورود به رويارويى هاى سياسى و ميدانى حاكم بر منطقه 

خواهد بود و رهبرى آن بر عهده عربستان است. 

ايران اجازه گفتگو با دانشمندانش را نداده 

يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: 
ايران تاكنون از دادن اجازه به بازرسان آژانس براى گفتگو 
با افسران نظامى و دانشمندان كليدى خود را نداده است. 

واكنش كرى به مخالفت دو سناتور با توافق 

امور خارجه آمريكا در واكنش به تصميم چاك  وزير 
شامر و اليوت انگل دو سناتور دموكرات ارشد كنگره 
اظهار  توافق هسته اى  رد  از  حمايت  بر  مبنى  آمريكا 
كرد: عميقا با استدالل اين دو سناتور دموكرات براى 
كرى  مخالفم.  ايران  هسته اى  توافق  رد  از  حمايت 
دو  اين  توسط  شده  مطرح  بحث هاى  كرد:  تصريح 

سناتور از واقعيت توافق برجام به دور است.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 
3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
 4- 302 متر زمين در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد 

و قسط يا معاوضه با ماشين  
5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  

6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون
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فروش فـورى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى در اسرع وقت 

  09158624439   
جانى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

لبنيـات و بستنى سنتى قائـم 

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى در خراسان جنوبى)

عرضه شير خام در دستگاه هاى تمام اتوماتيك
 و مجهز به دانش روز

عرضه: بستنى- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 

 خامه - كشك - عسل طبيعى- خرما 
نان محلى و …

ساعت كارى 7:30  الى 15 - 17 الى 23:30 جمعه ها 17 الى 24
32421000-09151613591   مديريت: رستمى 
فلكه سوم مدرس- باهنر غربى (بيست مترى سوم به سمت پاسداران) نبش چهارراه شهيد نوربخش

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مزايده (مرحله اول)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش- 94/3/7 شوراى 
اسالمى شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهردارى تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسرى آن بر مراكز استان ها نسبت به واگذارى 
غرفه شماره 2 واقع در پايانه مسافربرى به صورت اجاره براى مدت دو سال 
مزايده دعوت  واجد شرايط شركت در  از كليه متقاضيان  لذا  نمايد.  اقدام 
مى شود حداكثر تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/5/26 براى دريافت فرم 
و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان 

ابوذر مراجعه فرمايند. 
زمان برگزارى جلسه مزايده: سه شنبه 94/5/27 مى باشد. ضمنا شهردارى 
در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم 

براى شغل مورد نظر الزامى است.1- مبلغ پايه مزايده: 5/300/000 ريال
شهردارى بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند (سهامى خاص)

 ثبت شده به شماره 4740 و شناسه ملى 10360062317
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند (سهامى 
خاص) مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور به ترتيب در 
ساعات 9:00 و 10:00 صبح روز يكشنبه 94/6/8 به آدرس خراسان جنوبى – بيرجند- خيابان ارتش- 

سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزى شهرستان بيرجند برگزار مى گردد.
بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد تا با در دست 
داشتن معرفى نامه از تشكل خود (به انضمام شماره ثبت، شناسه ملى، تاريخ ثبت، كد ملى و تاريخ تولد 
روز/ ماه/ سال نماينده) و افراد حقيقى با در دست داشتن كارت شناسايى معتبر در روز و ساعت مقرر در 

محل مذكور حضور به هم رسانند.

الف- دستور جلسه مجمع عمومى عادى
استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد شركت - بررسى و تصويب اصالحيه بودجه سال مالى 
منتهى به پايان شهريور سال 94 - بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره شركت براى سال مالى 

منتهى به پايان شهريور 95 - انتخابات اعضاى هيئت مديره

ب: دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده
بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام - ضمنا گزارش اصالحيه بودجه و بودجه پيشنهادى سال آينده و ساير 

مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر شركت آماده مى باشد.
هيئت مديره

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

از اقدامات مسئوالنه
  پرسنل خدوم نيروى انتظامى بيرجند (كالنترى 12) به ويژه

 آقايان: ستوان سوم حميد خسروى ، استوار يكم نوغابى
 استوار دوم عباسى و سرباز وظيفه حسين آبادى

 در كشف اتومبيل مسروقه اينجانب كمال تشكر و امتنان را دارد.
حسينى



پيام شماخريد بيش از 14 هزار تن گندم تضمينى از كشاورزان استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

و  خبرنگاران  با حضور  خبرنگار  روز  مراسم  خبر-  گروه 
سالن  در  پنجشنبه  روز  عصر  استان  اى  رسانه  فعاالن 
اجالس دانشگاه پيام نور برگزار شد. مدير كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى به عنوان اولين سخنران پشت تريبون 
را  دقت  و  سرعت  صحت،  روز،  اين  تبريك  با  و  رفت 
دانست  خبرنگاران  توليدى  خبرهاى  هاى  ويژگى  از 
گوش  و  چشم  و  مردم  بين  پل  عنوان  به  آنها  از  و 
هاى پايگاه  و  نشريات  تعدد  محبى  كرد.  ياد   مسئوالن 

خبرى استان را از ويژگى هاى برتر استان نسبت به ساير 
 3 استان  در  نشريه   78 از  افزود:  و  دانست  كشور  نقاط 
همچنين  شود.  مى  منتشر  روزنامه  صورت  به  آن  تاى 
67 پايگاه خبرى، 17 نشريه تخصصى دانشگاهى نيز از 

قابليت هاى ديگر استان است. 

خبرهاى تازه مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

افتتاح سايت هاى دانشجو و دفاع مقدس، افتتاح قريب 
الوقوع خانه مطبوعات از جمله خبرهاى تازه مديركل بود. 
به گفته وى مكان خانه مطبوعات استان را دكتر مديح 
شهردار بيرجند در اختيار اين تشكيالت قرار داده است. 
اهداى 17 دستگاه  از  از شهردار،  قدردانى  محبى ضمن 
ادامه  در  وى  داد.  خبر  استان  هاى  رسانه  به  دوچرخه 
استاندار  از  و  پرداخت  خبرنگاران  كارى  به دغدغه هاى 
تأكيد  لزوم پاسخگويى مديران  بر  خواست مثل هميشه 
و از آنان بخواهد با آستانه تحمل باالترى با خبرنگاران 
مواجه شوند. وى همچنين از نمايندگان استان تقاضا كرد: 
تأمين  براى  حمايتى  قوانين  تصويب  چون  موضوعاتى 
امنيت شغلى خبرنگاران، اشتغال پايدار آنان، يارانه بخش 

مطبوعات و بودجه هاى فرهنگى را مدنظر قرار دهند.

نوع تعامل مسئوالن، دغدغه خبرنگاران

اين  در  نيز  جنوبى  خراسان  مطبوعات  خانه  مديرعامل 
از  امروز دغدغه خبرنگاران ما بيش  مراسم اظهار كرد: 
اينكه نگرانى ازسطح پايين درآمدها، نداشتن مسكن، بيمه 
و تسهيالت خدمات رفاهى  و ديگر باشد، دغدغه نوع 
تعامل مسئوالن با اصحاب رسانه ها است. على جعفرپور 
مقدم تصريح كرد: چرا انتظارها بايد پشت درهاى بسته 
آنقدر  پاسخگويى  عدم  و  آنها  احترامى  بى  با  مديران 
پررنگ باشد كه در يك استان فرهنگى بزرگترين دغدغه 
خبرنگاران يك رفتار ضد فرهنگى باشد. برخوردى كه با 
اصحاب رسانه در بدنه مديريتى استان نهادينه شده است. 
وى بيان كرد: امروز تمام پيگيرى خادمان خبرنگاران در 
خانه مطبوعات در برابرمشكالت اصحاب رسانه ناچيز و 
جز شرمندگى براى ما چيزى نداشته است. وى تصريح 
موضوع  براى  پيگيرى  صنفى  مسائل  مورد  در  كرد: 
مسكن خبرنگاران انجام شده است و مذاكرات متعددى 
با بنياد مسكن و فرماندارى انجام شده است كه نهايتا 
واگذارى به نظر استاندار محول شده و گره كور چندين 
ساله فقط به دستان ايشان باز مى شود. مديرعامل خانه 
پيگير جشنواره  مطبوعات خراسان جنوبى تصريح كرد: 
مقياس  در  نژاد  معتمد  پرفسور  نام  با  مطبوعات  دائمى 
جعفر پور  هستيم.  جنوبى   خراسان  محوريت  با  و  ملى 
مقدم بيان كرد: پيگيرى خدمات پزشكى اعم از خدمات 

رايگان كلينيكى، چكاپ و بحث بودجه خانه مطبوعات 
نيز  تسهيالت سفر خبرنگاران  در بحث  نيزهستيم. وى 
شهريور   14 استان  خبرنگاران  كاروان  نخستين  گفت: 
جعفر پور  شود.  مى  اعزام  عاليات  عتبات  به  امسال  ماه 
از  مطبوعات  خانه  شهرستانى  دفاتر  افتتاح  كرد:  اظهار 
هفته آينده در شهرستان هاى استان اجرايى مى شود تا 
مطالبات خبرنگاران در كميته هاى شهرستانى به صورت 

تخصصى پيگيرى شود.

هديه منطقه ويژه اقتصادى به مناسبت روز خبرنگار

گفت:  نيز  بيرجند  اقتصادى  ويژه  منطقه  عامل  مدير 
موجب  خود  جهادى  روحيه  و  اخالص  با  خبرنگاران 

بالندگى و شكوفايى جامعه مى شوند. مرتضى صفدرزاده،  
افزود: اگر با قلمى پاك، به بيان مشكالت و پتانسيل هاى 
استان پرداخته شود، بركات آن را در زندگى شاهد خواهيم 
بود. وى  با بيان اينكه تاكنون به بركت حضور خبرنگاران 
استان، بسيارى از مشكالت منطقه رفع شده، خاطرنشان 
كرد: قطعه زمينى براى احداث چاپخانه با محوريت خانه 
از سوى منطقه  به عنوان هديه روز خبرنگار  مطبوعات 

ويژه اقتصادى بيرجند اختصاص مى يابد.

حقوق خبرنگار، يك چهارم حقوق كاركنان معمولى 
دولت و يا يك سوم حقوق قانون كار است

امروز  كرد:  اظهار  نيز  خبرنگاران  نماينده  مقامى  محمود 
خبرنگاران بايد دستاوردهاى نظام اسالمى را در حوزه هاى 
محروميت زدايى، الگوى زندگى مسالمت آميز قوميت هاى 
مذهبى و دينى، پيشرفت هاى علمى و نظامى، دموكراسى و 
آزادى بيان و دفاع از مظلوم را در سطح دنيا مخابره كنند. وى 

با يادآورى به فعاليت 400 خبرنگار و فعال خبرى در استان از  
مشكالت آنان، گفت: سطح پايين درآمدى خبرنگاران براى 
اين قشر آزاردهنده شده است و حقوقشان تقريباً حدود يك 
چهارم حقوق كاركنان معمولى دولت و يا يك سوم حقوق 
قانون كار است. وى ادامه داد: آيا مسئولين اطالع دارند كه 
خبرنگارانى كه هر روز اخبار ريز و درشت ادارات و هفته هاى 
مناسبتى آنها را منعكس مى كنند باالترين حقوق آنها حدود 
از هيچ مزايا و صنوات  و  تومان است  تا 450 هزار   400
برخوردار نيستند. وى با بيان اينكه نبود امنيت شغلى يكى 
ديگر از دغدغه هاى خبرنگاران است كه مسئوالن سال ها 
وعده پيگيرى آن را داده اند، عنوان كرد: براى اين موضوع 
متوليان امر گزارش بدهند كه چه اقدام شاخص و بارزى را 
انجام داده اند. مقامى ادامه داد چطور وقتى نيروى در سازمانى 

قرار است به صورت پيمانى، قراردادى و پيمانكارى جذب 
شود، اولين چيزى كه همزمان با حقوق او برقرار مى شود 
بيمه و حقوق حداقل قانون كار است، تأكيد كرد: اما چرا در 
اين زمينه بايد رسانه ها مستثنا باشند. وى به تشكيل صندوق 
رفاه در خانه مطبوعات تأكيد كرد و افزود: در حال حاضر 
به خاطر سطح كم درآمدى خبرنگار، امكان اخذ تسهيالت 
وجود ندارد و ضامنى هم براى خبرنگاران نيست كه با توجه 
اين  سرمايه  عنوان  به  اعتبارى  دارد  ضرورت  امر  اين  به 
صندوق اختصاص يابد تا براى برگزارى دوره هاى آموزشى 
يادآور شد: موضوع مسكن،  پژوهشى هزينه شود. وى  و 
مسايل رفاهى و توجه به خبرنگاران شهرستانى بايستى بر 
اساس يك برنامه ريزى دقيق و مدون مشخص شود تا در 

آينده مشكالت در حوزه هاى مطرح شده پيش نيايد.

 عوارض خبرنگارى، قبل از چهل سالگى

نيز  نمايندگان خبرنگاران  از  ديگر  يكى  قاسمى،  فاطمه 

در اين جلسه با بيان اينكه امروز به بهانه اى كه در دفاتر 
تقويم ساالنه روز خبرنگار ناميده شده در اين مراسم گرد 
هم جمع شده ايم، اظهار كرد: آيا اگر اين بهانه تقويمى 
نبود، باز هم خبرنگاران اينجا بودند.  وى با اشاره به اينكه 
و  مردم  احوال  و  حال  از  سال  روز   364 در  خبرنگاران 
مسئوالن از بى آبى روستاها، اعتبار رسيده و نرسيده، جاده 
آسفالت نشده، نبود پزشك، طرح و پروژه و جيب خالى 
مسئوالن مى نويسند، افزود: در همه اين روزها خبرنگاران 
حلقه اتصال مردم و مسئوالن هستند و چشم بيدار جامعه 
ادامه  قاسمى  رنج هاى مردم و خواسته هايشان.  راوى  و 
نپرسيد  از حال و روز خبرنگاران  اما هيچ گاه كسى  داد: 
كه به دليل سختى شغلشان قبل از چهل سالگى دچار 
اعصاب  و  قلب  و  ناراحتى  كليه،  پيوند  ديسك،  آرتروز، 

مى شوند. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به اينكه جاى صندوق رفاهى براى خبرنگاران در استان 
خالى است، عنوان كرد: متأسفانه ايجاد دانشكده خبر در 

استان نيز به فراموشى سپرده شده است. 
گفتنى است: همچنين آقاى حميدى از ماهنامه سرو آزاد 
و آقاى شوشترى نماينده نشريه طلوع خراسان به بيان 

مشكالت و دغدغه هاى خبرنگاران پرداختند.

همه جلسات كارى روز شنبه، تعطيل

استاندار هم با بيان اينكه خبرنگاران در حوزه ارتباط جمعى 
و اطالع رسانى و تنوير افكار عمومى فعاليت مى كنند، 
با عنوان «همدلى دولت و  بايد در سالى كه  آنان  گفت: 
ملت» نامگذارى شده است در راستاى همدلى و همزبانى 
مردم و مسئوالن كوشش نمايند. خدمتگزار با بيان اينكه به 
اعتقاد بنده، خبرنگاران افرادى كامًال امين، دلسوز، پيگير و 
جدى هستند، تصريح كرد: تنها يك روز نبايد به عنوان روز 

خبرنگار به خبرنگاران اختصاص پيدا كند بلكه تمام سال و 
ايام آن متعلق به خبرنگاران است. 

فضاى اعتماد، اطمينان و باور بين مخاطبين 
و دستگاه ها، توسط خبرنگاران حاصل شود

مثابه  به  خبرنگاران  كه  نكته  اين  به  اشاره  با  استاندار 
نورافكن، انتقال دهنده اخبار از جانب مسئوالن به مردم 
هاى  نقش  داراى  آنان  شك  بدون  شد:  يادآور  هستند، 
فرهنگ  كرد:  اضافه  وى  هستند.  باره  اين  در  متعددى 
و  تعاملى  نقش  ايفاى  پويايى،  نقش  بودن  دارا  سازى، 
سازندگى و...از ديگر نقش هاى اين قشر فرهيخته است. 
استاندار در بخشى ديگرى از سخنانش گفت: بايد فضاى 
اعتماد، اطمينان و باور بين مخاطبين و دستگاه ها توسط 
و  راستى  كردن  نهادينه  وى  شود.  حاصل  خبرنگاران 
صداقت را در جامعه يكى از ضروريات دانسته و ابراز كرد: 
فرهنگ اعتماد، صداقت و سالمت بايد در جامعه بدون هر 
گونه جانبدارى به دست تواناى خبرنگاران ايجاد شود.  وى 
ضمن اشاره به سخنان و مطالب ارائه شده در جلسه توسط 
نمايندگان خبرنگاران و خبرگزارى ها، بيان كرد: در اينحا 
نشود،  عملى  شايد  كه  امورى  براى  هم  آن  دادن  وعده 
وجه درستى ندارد. وى از اختصاص مبلغ يكصد ميليون 
تومان در رابطه با روز خبرنگار خبر داده و خاطرنشان كرد: 
بنده اين مبلغ را در اختيار جناب محبى مدير كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان گذاشته تا به هر نحو كه صالح 
مى دانند در رابطه با روز خبرنگار هزينه كنند. وى درباره 
تقاضاى اصحاب رسانه مبنى بر تشكيل جلسه خصوصى با 
استاندار و بيان مشكالت و ديدگاه هاى آنان در اين باره، 
اظهار كرد: بنده در روز 17 مرداد ماه (صبح شنبه) بقيه 
جلسات كارى خويش را كنسل كرده و با افتخار پذيراى 

حضور اصحاب رسانه هستم.

حاشيه هاى اين مراسم

* استاندار از جمعيت باالى شركت كننده در مراسم اظهار 
رضايت كرد (ظرفيت حدود 800 صندلى سالن تقريباً كامل 
با پذيرش مشكالت موجود در عرصه فعاليت  بود ). وى 
خبرنگاران و نحوه تعامل مسئوالن تأكيد كرد به همه مديران 
گفته ايم نهايت سعه صدر و حوصله را در برخورد با خبرنگاران 
داشته باشند با اين همه استاندار مسايل و مشكالت مطرح 

شده را در حد و اندازه توصيف شده ندانست!
نمايندگان  مطبوعات،  خانه  مديرعامل  آنكه  از  پس   *
خبرنگاران متفقًا بر برگزارى جلسه خبرنگاران با استاندار 
اش   حوزه  مدير  از  استاندار  كردند  فشارى  پا  و  تأكيد 
خواست تمام جلسات كارى صبح شنبه 17 مرداد را براى 

برگزارى جلسه مشترك با خبرنگاران تعطيل كند.
* مدير عامل خانه مطبوعات نيز درباره تخصيص اعتبار 
100 ميليونى به خانه مطبوعات گفت: اين موضوع جز 
وعده هاى آقاى استاندار است كه تا عملى شدن و طى 
به گفته  انجاميد.  به طول خواهد  ماه  ادارى 4-5  روال 
وى مخارج برگزارى جلسه از محل كمك هاى اداره كل 
ارشاد و عنايت حاميان مالى اين مراسم تأمين شده است 

و ارتباطى با اعتبار مذكور ندارد.

شنبه * 17مرداد 1394 * شماره 3287
سالم آوا. لطفًا و پيگيرى كن. همسرم قبل از ازدواج 3

شان  يارانه  سرپرست،  فوت  دليل  به  من  با 
قطع شد. رفتم پليس+10 ميگن سايت بسته است 
ميگن  رفتن  هم  فرماندارى  كرد!  كارى  نميشه  و 
سيستم از تهران بسته هست... آخه درسته؟ پس پول 

يارانه همسرم كجا مى ره؟چكار بايد بكنيم؟
915…505
را  شان  امالك  اينكه  مثل  هم  ها  بانك  آوا.  سالم 
توافق،  خاطر  به  شده  خريدارى  مردم  پول  از   كه 
مزايده  به  آيد  مى  پايين  امالك  قيمت  چون 

فروش مى گذارند... 
915…915
در  بيرجند:  شهر  شوراى  اعضاى  خدمت  باسالم 
دريافت  است  اقتصادى ضعيف  نظر  از  كه  شهرى 
تصويب  برابر  سنگين شهردارى  هاى  هزينه 
جديد شوراى شهر آيا قابل توجيح مى باشد؟ 

شعارهاى قبل از انتخابات كجا رفت؟
915…829

معبر  سد  درباره   2 منطقه  شهردارى  با  سالم. 
هيچ  تاكنون  گرفتم.  بارتماس  35چند  مدرس 
گونه اقدامى صورت نگرفته است! خسته نباشيد 

بازرسى مربوطه.
915…940
سالم. اين درآمد عمومى دولت كه جديداً روى قبض 
مخابرات  مسئولين  لطفًا  چيست؟  ديگه  مياد  همراه 
جواب بدين بودجه مملكت آنقدر كم شده كه ماليات 
و عوارض كم بود كه از يك گوشى همراه نيز 

درآمد كسب مى كنند؟!
915…684
خوسف  شهرستان  كشاوزى  جهاد  مسولين  سالم. 
شيرين  اب  قنات  به  كذرتان  10سال  مدت  اين  آيا 
افتاده درجريان هستيد از ميان  افتاده اگر  ماهميران 
رود حدود سى صد متر اب به گريز مى رود چرا هيچ 
 اقدامى نمى كنيد نياز به لوله اب داريم خواهشمنديم

از شما در اين زمينه مارا يارى نمايد باسپاس احترام 
اهالى روستاى ماهميران شهرستان خوسف؟

530…915
بنده هم  مورخ94/5/15  پنج شنبه  روز  پيامك  پيرو 
مركزى  بخش  روستاهاى  اهالى  از  جمعى  طرف  از 
بخشدارى  سازنده  تعامل  و  همكارى  از  درميان 
امور  انجام  باعث تسهيل در  با دهياران كه  مركزى 

روستاها شده تقدير و تشكر مى نماييم 
159...0937
سالم  فرماندارمحترم سربيشه.  روستاى زرخوان  ده نفر 
جمعيت  دارد با يك نفر مسئول شورا ، شورايى كه بايد 
كند...   داورى  آنها  بين  و  كند  حل  را  مردم  مشكل 
براى  كه  دولت   آب شربى   تانكر  متأسفانه 
 مصرف  عموم آورده فقط براى راحتى يك نفر، 
جابجا مى شود لطفًا قبل  از درگيرى  اقدامى انجام 

دهيد. ما اهالى روستا منتظر پيگيرى هستيم.
930…044

استاندار: به منظور برگزارى جلسه مشترك صبح شنبه با خبرنگاران؛

همه جلسات كارى تعطيل 

جوابيه دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/5/8 درباره «در خراسان جنوبى حتى يك نفر 
پرشك متخصص ژنتيك و آزمايشگاه ژنتيك وجود 
مشهد  به  درمان  براى  بايد  ژنتيكى  بيماران  و  ندارد 
پزشكى  علوم  دانشگاه  رياست  لطفاً  كنند.  مراجعه 
انديشى كنند» به استحضار مى رساند:  بيرجند چاره 
تشخيص  آزمايشگاه هاى  از  تعدادى  در حال حاضر 
طبى در شهر بيرجند آزمايش هاى درخواستى در زمينه 
ژنتيك را پذيرش مى نمايند و نيازى به اعزام بيماران 
باشد.  نمى  خاص  موارد  در  مگر  ديگر  شهرهاى  به 
همچنين درباره مشاوره ژنتيك نيز اداره كل بهزيستى 
استان و دارالشفاء امام حسين (ع) به مراجعين مربوطه 

ارائه خدمت مى نمايند.

پاسخ مسئولين به پيام شما

ارديبهشت تاكنون به صورت تضمينى خريدارى شد.  از  از كشاورزان خراسان جنوبى  گروه خبر- 14 هزار و 630 تن گندم 
مديرسازمان تعاون روستايى استان گفت: اين گندم ها را 25 مركز تعاون روستايى از كشاورزان خريدارى كردند. اسفنديارى افزود: به 

ازاى هركيلوگرم گندم تضمينى هزار و 115 تومان به كشاورز پرداخت شد. خريد گندم تضمينى تا مهر ادامه دارد. 

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/5/17
بدينوسيله جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند به شماره ثبت 2006 مورخ پنجشنبه 94/6/5 
ساعت 9 صبح در محل مجتمع - فرهنگى مذهبى خيريه ابن حسام واقع در بيرجند - طالقانى 13 برگزار مى شود. از كليه نمايندگان 

منتخب دعوت مى گردد در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

اصالح ماده 6 اساسنامه (تغيير آدرس شركت) - اصالح تبصره 1 ماده 24 اساسنامه - اصالح ماده 34 اساسنامه - اصالح تبصره 1 و 2 ماده 
34 اساسنامه - اصالح ماده 36 اساسنامه - اصالح بند 2 ماده 47 اساسنامه

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/5/17
بدينوسيله جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند به شماره ثبت 2006 مورخ پنجشنبه 94/6/5 
ساعت 10 صبح در محل مجتمع فرهنگى - مذهبى خيريه ابن حسام واقع در بيرجند - طالقانى 13 برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب 
دعوت مى گردد در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا از داوطلبان عضويت در سمت بازرسى خواهشمند است حداكثر ظرف مدت يك 

هفته از تاريخ انتشار آگهى با مدارك الزم براى ثبت نام به دفتر شركت واقع در مدرس 8 پالك 43 مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى يك سال مالى  

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول "نوبت دوم"
نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى مهدى و كنيزرضا و 

بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمد رضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقى 
در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك ثبتى 
2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه به متراژ حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه 
به مبلغ 9/677/250/000 ريال (نه ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 
فرعى بخش يك بيرجند واقع در خيابان جمهورى اسالمى 29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و 
شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسيمتر مربع كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابى 
شده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/6/9 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.
مدير  اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

تاسيس شركت ساقى صنعت خراسان جنوبى "سهامى خاص" در تاريخ 94/5/13 به شماره ثبت 5103 و شناسه ملى 14005130150 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده 
كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: عرضه خدمات فنى و مهندسى، تحقيقاتى، مطالعه، طراحى، مشاوره ، نظارت، آموزش، اجرا و تعمير و نگهدارى پروژه هاى عمرانى نظير اجراى كامل عمليات ساختمانى، تاسيساتى 
مربوط به آن و پروژه هاى آب و فاضالب و گازرسانى. فعاليت هاى بازرگانى: تحصيل نمايندگى از سازندگان و يا فروشندگان وسايل مورد نياز و مربوط به فعاليت هاى شركت نظير بازاريابى و خريد و فروش كاال و 
خدمات. مطالعه و اجراى طرح هاى ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين، انتقال و توزيع آب مورد نياز مصارف شرب خانگى شهرها و روستاهاى كشور. بهره بردارى از شبكه هاى جمع آورى فاضالب تصفيه خانه 
ها و ايستگاه هاى پمپاژ مربوطه. اجراى طرح هاى جمع آورى، انتقال و تصفيه فاضالب. اجراى كليه عمليات ساختمانى و مجتمع هاى مسكونى از صفر تا صد و همچنين اجراى خانه هاى پيش ساخته و كانكس. انجام 
هر نوع عمليات پيمانكارى و مقاطع كارى اعم از اينكه شركت كارفرما باشد يا پيمانكار. عرضه خدمات عمومى شامل تنظيفات، نامه رسانى و فضاى سبز امور آشپزخانه ها و رستوران، امور نقشه بردارى  و نقشه كشى و 
تايپ و تكثير. انجام ساير فعاليت هاى مرتبط با اهداف شركت در مقابل دريافت حق الزحمه. (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى 
مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان معلم 62- شهريار 3- پالك 6- كدپستى 9717711114 
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 54106/17 مورخ 94/4/11 نزد بانك ملت شعبه بيرجند پرداخت گرديده 
است. اولين مديران شركت: خانم تكتم كارگر با شماره ملى 0640043135 به عنوان رئيس هيئت مديره و خانم مريم كارگر با شماره ملى 0640444385 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد كارگر 
با شماره ملى 0650537580 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى شركت با امضاى 
آقاى محمد كارگر (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. بازرس اصلى و على البدل: خانم معصومه مختارزاده به شماره ملى 0650538218 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مهدى حرمى به شماره ملى 

0653126506 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

تاسيس شركت بهساز بناى مهندسين برتر پارسيس "سهامى خاص"
 در تاريخ 94/5/13 به شماره ثبت 5101  و شناسه ملى 14005129739 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل 

گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود
موضوع شركت: طراحى، محاسبه ، نظارت و اجراى كليه فعاليت هاى عمرانى اعم از ساختمان و ابنيه و آب و آبرسانى و تاسيسات و 
تجهيزات و راه سازى اعم از راه هاى شهرى و بين شهرى و ساخت بزرگراه و راه هاى ريلى و ساير راه ها و اجراى خطوط انتقال و ديوار 
حايل و مرمت بناهاى تاريخى و انبوه سازى و خريد و فروش و صادرات و واردات كليه تجهيزات و لوازم و تكنولوژى مرتبط با موضوع 
شركت و شركت در تمام مناقصات داخلى و خارجى با موضوع شركت. (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت 

قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- بين مدرس 16 و 18 طبقه فوقانى 
پوشاكو- كدپستى 9713644684 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد 
كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 4000/2445990 مورخ 94/5/4 نزد بانك توسعه تعاون شعبه بيرجند پرداخت 
گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى سيد محمد فرساد به شماره ملى 0640261191 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى 
سيد حسن فرساد به شماره ملى 0640155707 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم سحرالسادات زجاجى به شماره ملى 
0640221750 به سمت منشى هيئت مديره و آقاى عادل غريبى به شماره ملى 0640236911 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و 
آقاى مرتضى لطفى به شماره ملى 0651846684 به عنوان عضو اصلى هيئت مديره و مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى سيد محمد فرساد (رئيس هيئت 
مديره) يا آقاى عادل غريبى (عضو اصلى هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل: آقاى رضا 
اشراقى به شماره ملى 0640251870 به عنوان بازرس اصلى و آقاى على خامسان به شماره ملى 0640348742 به عنوان بازرس 

على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

مزايده
تمامى چهار سهم مشاع از پانزده سهم مشاع از مجموع سى سهم ششدانگ يك قطعه زمين پالك 272 فرعى از 
يك اصلى بخش هشت بيرجند كه در جريان ثبت است و تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است به آدرس 

قهستان - درخش روبروى مسجد پنجشنبه ملكى آقاى سيد عباس نظامى فرزند سيد حسين به شماره ملى 0650148797 
و شماره شناسنامه 14802 به عنوان مديون پرونده اجرايى كالسه 9300274 كه در قبال مبلغ دويست و بيست و پنج 
ميليون ريال وجه چك بال محل موضوع طلب آقاى على خادم فرزند محمد حسين و حقوق دولتى متعلقه بازداشت و بر طبق 
صورتجلسه مورخ 93/11/23 مميز اجراى ثبت بيرجند و گزارش وارده به شماره 93002033-93/12/3 كارشناس رسمى 
دادگسترى در رشته منابع طبيعى و كشاورزى ملك فوق به صورت باغ مزروعى و تصرفات مديون به صورت مشاع بوده و 
فاقد تحديد حدود رسمى مى باشد. حدود اجمالى به شرح : شماال كوچه آقا فقير و باغ ورثه مركبى جنوب باغ آقاى مختارى 
و باغ ورثه واعظى شرق كوهپايه غرب رودخانه كه تمام چهار سهم مشاع از پانزده سهم از سى سهم ششدانگ پالك مذكور 
به مبلغ دويست و شصت و شش ميليون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و چهار ريال ارزيابى و در قبال 
طلب بستانكار و يك تا دو عشر اضافى بازداشت و به جهت عدم وصول اعتراض قطعيت يافته است و ملك مشروحه فوق در 
روز يكشنبه مورخ 94/6/8 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى ثبت بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد 
مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. فروش به نسيه راجع 
به طلب آقاى على خادم با موافقت بستانكار جايز بوده و حقوق دولتى نقدا به شرح ماده 40 آيين نامه اجرا دريافت خواهد شد. 
هزينه هاى راجع به نقل و انتقال و ساير هزينه هاى احتمالى به عهده برنده مزايده خواهد بود. چون مالكيت مديون به صورت 
مشاع مى باشد لذا اجراى ثبت وظيفه اى به جز تحويل ملك ندارد. ضمنا چنانچه بدهكار تا قبل از انجام مزايده بدهى خويش 
را پرداخت و يا توديع نمايد از تشكيل جلسه مزايده خوددارى خواهد شد و هرگاه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمى گردد 

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار: 94/5/17                 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند



بررسي و شناسايي باستان شناسي آثار تاريخي بخش دستگردان انجام شد 

پروژه باستان شناسي بخش دستگردان از توابع شهرستان طبس با اعتبار معادل ١٩٨ ميليون ريال به سرپرستي بهرام عناني انجام شد. با 
بررسي ها و پيمايش هاي انجام شده در منطقه کويري بخش دستگردان،
4 تعداد ٨٩ اثر ارزشمند مربوط به دوره هاي تاريخي مختلف شناسايي گرديد. روز خبرنگار
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اوقات فراعت

«پُر» كردن» اوقات فراغت

تواند  مى  كه  است  طاليي  فرصت  فراغت  اوقات 
كه  باشد  جوان  هر  زندگى  زّرين  و  زيبا  لحظات 
و  درونى  رضايِت  سبب  اوقات،  ديگر  از  متفاوت 

افزايش شادكامى او شود.
فراغت، جوان را از تكرار و يكنواختى نجات مى دهد 
و با جدا شدن از روزمرگى، زمينه ساز سالمت او شده، 
خستگى هاى روحى، آسيب هاى روانى، افسردگى ها، 
غم ها و درگيرى هاى متعدد و متفاوت جسم و جانش 

را براى دقايقى از او دور مى كند.
با  فراغت  اوقات  اسالمى،  انديشه  و  فرهنگ  در 
همسو  روزمرگى  و  آلودگى  يا  معّطلى  و  بيهودگى 
نيست، بلكه فراغت، فرصت دوباره اى براى تالش و 
فعاليت هاى فكرى و جوشش شناخت و بينش است 
كه در آن كوششى درونى و سفر به ديار قرب و قرار 

الهى، با پاكى نّيت و تابناكى انديشه آغاز مى گردد.
براي يك نوجوان شايد اوقات فراغت سه ماه تابستان 
ترم  دو  بين  تعطيالت  دانشجو  يك  براي  و  باشد 
تحصيلي و براي يك كارمند روز آخر هفته، ولي اين 
نيازمند  بلند مدت  ايام فراغت چه كوتاه مدت و چه 
آن  سايه  در  بتواند  فرد  تا  است  مناسب  برنامه ريزي 
زمينه هاي  در  را  خود  استعدادهاي  خستگي،  رفع  با 

متفاوت شكوفا كند.
پيامبر اسالم (ص) در اين باره فرمودند: «دو نعمت 
مي شوند؛  آزموده  آن  با  مردم  از  بسياري  كه  است 

فراغت و تندرستي.»
از  بايد زندگي را به گونه اي تجربه كنند كه  جوانان 
فايده هاي دنيوي و اخروي آن به طور يكسان بهره 
گيرد. جرعه اي از چشمه سار معرفت و معنويت بنوشد، 
خوشه اي از خرمن علم و ادب و هنر بچيند و به جاي 

تقليد انديشه ها، درست انديشيدن را بياموزد.
كردن»  «پر  جاي  به  فراغت،  از  رهيافتي  چنين  با 
كرد.  فكر  آن  كردن  «پربار»  به  بايد  فراغت  اوقات 
تا جوان دچار خستگي نشود و احساس نكند كه در 
زندگي روزمره گرفتار شده است. در اين صورت است 

كه قلب او سرشار از عقش و اميد خواهد شد.
مساجد  هنرى  و  فرهنگى  كانون هاى  ميان  اين  در 
براى غنى  اطمينان خانواده ها  اعتماد و  مكانى مورد 
سازى اوقات فراغت و آموزش برنامه هاى فرهنگى، 
اوقات  برنامه هاى  مذهبى و علمى است كه هرساله 
فراغت خود را تحت عنوان «آسمانى ها» همزمان با 

فصل تابستان اجرا مى كند.

نام گروه هاى جهادى واژه ايست كه اين روزها در ايام تعطيلى 
مدارس و دانشگاه ها به گوش بسيارى از مردم شهرستان ها 
و مناطق محروم كشور آشنا است. گروه هايى كه به همت 
دانشجويان دانشگاه هاى مختلف و با حضور و استقبال پرشور 
جوانان و نوجوانان تشكيل مى شود و در قالب طرح هجرت 

براى رفع محروميت از نقاط محروم كشور تالش مى كند.
به گزارش فارس اين روزها شهرستان زيركوه ميزبان چندين 
گروه جهادى است كه با همت و تالش خود در دورترين 
روستاهاى شهرستان رنگ و بوى اميد و بازگشت به زندگى 
را به مردم هديه مى دهند.اگرچه به ثمر نشستن كار و تالش 
و  روستاها  چهره  از  محروميت  رفع  در  جهادى  گروه هاى 
دعاى خيرى كه از قلب هاى پاك و بى آاليش روستائيان بلند 
مى شود خود قوت قلبى است براى اين جوانان و نوجوانان 
تالشگر اما در اين ميان حضور مسئوالن استانى و شهرستانى 
جهادگران  براى  مضاعف  روحيه اى  جهادگران  جمع  در 

محسوب مى شود.

 اعزام 50 گروه جهادى از دانشگاه هاى 
خراسان جنوبى به مناطق محروم استان

فرمانده بسيج دانشجويى خراسان جنوبى در حاشيه بازديد 
از گروه هاى جهادى اظهار داشت: 50 گروه جهادى خواهر 
و برادر از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى  استان به سطح 

روستاهاى محروم خراسان جنوبى اعزام شده اند.
على قاسمى بيان داشت: 14 گروه جهادى در ماه مبارك 
رمضان كارشان را به انجام رسانده اند و 36 گروه جهادى ديگر 

تا پايان شهريور ماه به مناطق مورد نظر اعزام خواهند شد.
مباحث  در  خواهران  گروه هاى  فعاليت  اينكه  بيان  با  وى 
برگزارى  افزود:  است،  معرفتى  و  مهارتى  آموزشى،  علمى 
مهارتى،  كالس هاى  نماز،  قرآن،  آموزش  كالس هاى 
علمى  كالس هاى  و  ترمه دوزى  گلدوزى،  نظير  آموزشى 
از  تحصيلى  دروس  و  كامپيوتر  خارجه،  زبان  رياضى، 

اردوهاى  در  خواهران  گروه هاى  فعاليت هاى   عمده 
جنوبى  خراسان  دانشجويى  بسيج  فرمانده  است.  جهادى 
تصريح كرد: فعاليت هاى فوق برنامه مانند برگزارى يادواره 
شهدا، محافل شبى با قرآن و كالس هاى آموزشى سبك 
زندگى و خانه دارى براى بانوان روستا نيز از جمله فعاليت هاى 

انجام شده توسط خواهران در اين گروه ها است.

 مهمترين هدف 
 در گروه هاى جهادى خودسازى است

قاسمى با بيان اينكه در گروه هاى برادران پروژه هاى عمرانى 
در اولويت ويژه اى قرار دارد، گفت: در اين گروه ها پروژه هايى 
مانند ساخت خانه عالم، اليروبى قنوات، فضاسازى روستا، 
برنامه هاى  و  منزل  مساجد، ساخت  و  مدارس  رنگ آميزى 
جانبى نظير كالس هاى فوق برنامه و ورزشى توسط برادران 
اجرا مى شود. وى خودسازى دانشجويان را مهمترين هدف 
گروه هاى جهادى عنوان كرد و بيان داشت: محروميت زدايى، 
آموزش  روستا،  اهالى  بين  در  نشاط  و  شور  روحيه  ايجاد 

پروژه هاى اقتصادى زودبازده و كارآفرينى در قالب طرح هاى 
اقتصاد مقاومتى از ديگر اهداف برگزارى اردوهاى جهادى 
است. فرمانده بسيج دانشجويى خراسان جنوبى مطالبه گرى 
را يكى ديگر از اهداف اردوهاى جهادى عنوان و خاطرنشان 
توسط  روستاها  معظالت  و  مشكالت  اردوها  اين  در  كرد: 
دانشجويان شناسايى و بعد از پايان اردو به مسئوالن ارجاع 

داده مى شود . قاسمى دانشجوهاى جهادى را سفيران كار و 
تالش در روستاها دانست و افزود: گروه هاى جهادى با شعار، 
سفيران كار و تالش، فرزندان بصير امام راحل (ره) پاى در 
روستاها مى گذارند كه اين شعار در اين گروه ها به عينه جارى 
و سارى است. وى اذعان داشت: گروه هاى جهادى بستگى 
به ظرفيت روستا و نوع كارى كه قرار است انجام دهند بين 
10 تا 20 نفر متغير است كه در اين بين از دانشجويان تمامى 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى استان حضور دارند.
قاسمى با بيان اينكه مدت حضور اين گروه ها در روستاها 
هفت روز است، گفت: يكى از داليل موفقيت اين گروه ها 

همين بازه زمانى كوتاه است كه دانشجو در روستا حضور 
دارد و تالش مى شود در اين مدت كارى انجام شود كه مردم 
ثمره آن را ببينند و اشك مردم در روز خداحافظى دانشجويان 
نشانگر رضايتمندى مردم از دانشجويان و گروه هاى جهادى 
است. فرمانده بسيج دانشجويى خراسان جنوبى با اشاره به 
اينكه اعزام گروه هاى جهادى مختص تابستان نيست و در 
طول سال در مناسبت هاى مختلف تداوم دارد، تصريح كرد: 
يكى از بركات اين اردوها اين است كه مديران آينده نظام كه 
عمدتا از بين همين دانشجويان انتخاب مى شوند، در عمل با 

حضور در روستاهاى محروم طعم محروميت را چشيده اند.

 دانشجويان جهادى اورانيوم 
غنى شده از نوع هجرت 3 هستند

روستاى  وارد  خبرنگاران  از  جمعى  و  مسئولين  با  همراه 
شوشك مى شويم؛ روستايى دور افتاده و محروم در فاصله 
60 كيلومترى مركز شهرستان، جايى كه به همت جوانان 
گروه هاى جهادى قرار است آب شرب روستا از قنات تا روستا 

به طول 800 كيلومتر لوله كشى شود.
اما براى  800 كيلومترى كه اگر چه در دل كوه قرار دارد 
جوانان با انگيزه اين گروه كارى سهل و آسان است و به قول 

خودشان هيچ كارى دور از دسترس نيست.
مجيد كامران نژاد يكى از دانشجويان اين گروه به خبرنگار 
فارس گفت: ما اورانيوم غنى شده از نوع هجرت 3 هستيم 
و هيچكس قادر به تحريم ما نيست چراكه ما با همت خود 

ايران را خواهيم ساخت.
مردم روستاى شوشك سال هاست از آب آشاميدنى محروم 
هستند و براى تهيه آب بايد مسير طوالنى روستا تا سرچشمه 
آب  از ظرف  استفاده  با  و  كنند  پياده طى  پاى  با  را  قنات 
آشاميدنى و مصرفى  خود را تامين نمايند، اما امروز به همت 
اين گروه جهادى اين مسير لوله كشى شد و اميد به زندگى در 

اين روستاى محروم چندين برابر شد.

زندگى با دستان پرتوان دانشجويان جهادى در روستاهاى محروم زيركوه جاريست

صاحب قلم هايى كه مى نويسند
 تا گرهى بگشايند

آن روزها كسى به اين باور نرسيده بود كه با دستان 
تواناى يك نويسنده مى توان هشدارى داد به كسانى 
خويش همنوعان  مشكالت  كنار  از  تقاوت  بى   كه 
متوليان  كرد  نقدى  و  كنند  مى  عبور  تفاوت  بى 
اشتباه  خويش  خدمت  مسير  در  گاه  كه  مديران   و 
مى كنند. اما از روزى كه ايرانى مسلمان، قلم را به 
روز  مسايل  از  را  جامعه  تا  گرفت  انديشه اش  خدمت 
ورود  تاريخ  درازاى  به  سال هايى  كند،  آگاه  زمانه 
تاكنون،  روز  آن  از  مى گذرد.  نوين  دنياى  به  ايران 
 خبرنگار پاى در ركاب تاريخ گذاشت؛ همزاد قلم شد 

و آموزگارى افكار عمومى را بر عهده گرفت.

خداوند ارجح نهاد قلم را 
و قسم ياد كرد به اين شى ارزشمند

اما خداوند بارى تعالى ارجح نهاد قلم را و قسم ياد كرد 
به اين شى ارزشمند و پربها. و اين روزها روز تجليل 
تيزبينانه  نگاه  كه   است  خبرنگارانى   از  قدردانى  و 
تا  اند  جسته  مدد  خويش  پروردگار  از  توانا  قلمى   و 

خوبى ها را نشر و نسبت به بدى ها هشدار دهند.
شعار  يك  است  عشق  خبرنگارى  مى گويند  كه  اين 
با تمام سختى ها و  اينكه خبرنگاران  نيست، مگر نه 
و  مى دهد  هشدار  و  مى نويسند  هم  باز  محدوديت ها 
جز  خستگى ناپذير  تالش هاى  اين  كه  است  طبيعى 
آن  از  باالتر  و  خبر  كار  به  نسبت  عالقه  يك  ثمره 

نسبت به وطن و همنوع نمى تواند باشد. 
طبيعى است كه خبرنگار نياز به بيمه، مسكن و حقوقى 
كه بتواند حداقل هاى زندگى او را تامين كند دارد اما 
كه  مى ورزد  عشق  خود  كار  به  آنقدر  خبرنگار  يك 
باز هم با وجود نداشتن تمامى اين مؤلفه ها باز هم 

مى نويسد و مى نويسد.

خبرنگار بى تفاوت 
از كنار رنج ها و سختى ها نمى گذرد

نشر  روزنامه اى  در  كارش  ثمره  كه  نمى كند  فرق 
مهم  تحليلى  پايگاه هاى  و  خبرگزارى  در  يا  مى يابد 
اين است كه خبرنگار دلسوز است و نگران مشكالتى 
بسيارى  نمى خواهد چون  دارد  اطرافش وجود  كه در 
از افراد بى تفاوت از كنار اين مشكالت عبور كند.بايد 
قدر دانست ارزش كار خبرنگار اين پيام آوران محبت و 
دوستى. كسانى كه وقت و همت خويش را در راهى 
گذاشته اند كه ثمره اش پيشرفت اين مرز و بوم است 
زشتى ها  از  نهى  و  معروف  به  امر  واقعى  مصداق  و 
است.و اين روزها كه به نام خبرنگار زينت يافته بايد 
به آنان تبريك گفت و اين گونه بيان كرد كه اميد كه 
نوشته هايتان طلوع حقيقت و بيان دردهاى كسانى كه 

نمى توانند بگويند يا فريادشان بى صداست باشد.

حكيمه بهمن زاده

رعايت مؤلفه هاى سبك زندگى دينى نقش مؤثرى در استحكام 
روابط بين زوجين دارد و در واقع مى توان آن را سرعت گير 

افزايش طالق عاطفى در جامعه دانست.
حجت االسالم عليرضا نخعى پور، كارشناس امور مشاوره حوزه 
علميه خراسان جنوبى در گفت و گو با ايكناگفت: موضوع طالق 
عاطفى از جنبه هاى مختلفى قابل تأمل، بررسى و قبل از آن 
راهكارهايى براى كاهش آن بيابيم شايسته است علل به وجود 
آمدن اين وضعيت در خانواده ها را بررسى كنيم .وى بيان كرد: 
به عنوان يكى از  عللى كه موجب سردى روابط بين زوجين 
مى شود چشم و هم  شمى و مقايسه گرى ها به ويژه در ابتداى 

يا شرايط  يا همسر خويش و  افراد  زندگى مشترك است و 
مادى زندگى خود را با ديگران مقايسه مى كنند.كارشناس امور 
مشاوره حوزه علميه خراسان جنوبى با اشاره به اينكه سبك 
زندگى دينى سرعت گير افزايش طالق عاطفى در جامعه است، 
اظهار كرد: در تعاليم دينى بحثى به نام مقام رضايت داريم كه 
بر اساس آن انسان بايد به سرنوشتى كه خداوند براى او مقدر 
كرده راضى باشد. وى افزود: اگر كسى رضايت از پروردگار را 
در درون خويش تقويت كند هيچ گاه درصدد مقايسه زندگى و 
همسر خويش با ديگران برنمى آيد و راضى به مقدرات الهى 
است البته اين نكته به آن معنا نيست كه در انتخاب همسر 

و يا در يادگيرى مهارت هاى زندگى كم كارى كنيم و آن را 
به حساب سرنوشت مقدرى كه برايمان تعيين كرده بگذاريم. 
كارشناس امور مشاوره حوزه علميه خراسان جنوبى ادامه داد: 
گاه افراد در مقايسه همسر خود با ديگران بر روى مسائلى 
چون ظاهر حساس مى شوند كه قابل تغيير نيست  كه اين 
مورد تأثير بسيارى بر افزايش طالق عاطفى و سردى روابط 
بين زوجين دارد. نخعى پور گفت: ما در سبك زندگى دينى دو 
مؤلفه به نام مديريت نگاه و حجاب داريم كه بى توجهى به 
اين دو مورد باعث سردى روابط همسران و در نهايت طالق 

عاطفى مى شود.

سبك زندگى دينى 
سرعت گير افزايش طالق عاطفى است

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  
 نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و 

 درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  
دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه  (ع)  
 32313472 - 09151631855 طاهرى

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                                                         مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه  ساخت نسل جديد استخرهاى 

ذخيره آب كشاورزى و پرورش ماهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

 حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه
  مالى و اعتبارى ثامن الحجج (ع) 

 ساختمان تجارى كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800 -  056-32316358

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم، روبروى حج و زيارت

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست     09153637507 - 09156217507 حسينى

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى
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تغذيه و نقش آن در توانايى هاى ذهنى

تغذيه افراد روى رفتارها و روحيات آنها اثر مى گذارد و 
عالوه بر آن در عملكرد مغز نيز موثر است. ذهن ما به 
انرژى و مواد مغذى نياز بسيارى دارد. دريافت انرژى 
و مواد مغذى مختلف روى ميزان مواد شيميايى مغز 
تاثير مى گذارد. انرژى مورد نياز مغز از كربوهيدارت ها، 
پروتئين و چربى ها به دست مى آيد. ويتامين ها و امالح 
معدنى براى سالمت جسم ضرورى هستند. مغز ما حدود 
20-30 درصد از انرژى دريافتى را به مصرف مى رساند 
و افرادى كه به اندازه كافى كالرى دريافت نمى كنند، 

دچار تغييراتى در عملكرد مغز مى شوند.
مثال نخوردن صبحانه باعث كاهش توانايى فعاليت هاى 
ذهنى در طول روز مى گردد؛ به خصوص در افرادى 
انرژى  به كاهش  ما  كه دچار سوءتغذيه هستند. بدن 
از طريق كندشدن، كاهش ميزان هورمون ها، كاهش 
فعاليت هايى كه نياز به هوشيارى و دقت بيشتر دارند، 
كاهش انتقال اكسيژن و مواد مغذى به بدن، كاهش 
توانايى بدن را براى مقابله با عفونت و هزاران هزار مساله 
مستقيم و غيرمستقيم ديگر نيز در اثر كاهش انرژى رخ 
مى دهند.جنين در حال رشد، نوزادان و كودكان خردسال 
در اثر سوءتغذيه بيشتر از بزرگ ترها دچار آسيب ديدگى 

مغزى مى شوند.

هر كه با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترين

 خواب جهان خواهد بود

حيف نون تو قطار ميشينه 
به صندلى روبرويى ميگه:

به سالمتى دارين برميگردين؟!

من كنت مواله از نبى 
 در شأن او شد منجلى

المعى درميانى

زندگى تراژدى است
 براى آن كس كه احساس دارد

 و كمدى است براى آن كه مى انديشد .

هنگامى كه خدا انسان را اندازه
 مى گيرد متر را دور قلبش
 مى گذارد نه دور سرش

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

شما  ميان  در  تفاخر  و  پرستي  تجمل  و  و سرگرمي  بازي  تنها  دنيا  زندگي   بدانيد 
و افزون طلبي در اموال و فرزندان است. حديد آيه 20

حديث روز  

آن كه در كارى كه نافرمانى خداست بكوشد اميدش را از دست مى دهد و نگرانيها به او رو مى آورد.
امام حسين (ع)

سبك زندگى

اين همان نيرويي است كه مي تواند منبع انگيزه يا حتي 
نيرويي منفي و مخرب باشد. فكر مي كنيد اين نيرو چيست؟ 
اين نيرو همان نيروي فكر و ذهن است. ما تمام عمر به 
دنبال چيزي هستيم كه به ما نيرو و اقتداري بدهد كه 
بتوانيم بر همه چيز مسلط باشيم اما الزم نيست دنبال آن 
بگرديم. ما همواره اين نيرو را در درون خود داريم. درواقع 
چه بدانيم و چه ندانيم هر روز از همين نيرو براي شكل 
دادن سرنوشت  مان استفاده مي كنيم. در اين مطلب قرار 
اين  باربارا دي آنجليس، دكتراي روانشناسي درباره  است 
نيروي عظيم و قدرتي كه در زندگي ما دارد، توضيح دهد.

آخرين باري كه سينما رفتيد را حتما به خاطر مي آوريد. وقتي 
داده مي شود شما شاهد خنده،  نمايش  پرده  روي  فيلم، 
گريه، دعوا و جنگ بازيگران هستيد و اتفاقا اين صحنه ها 
شما را تحت تاثير قرار مي دهد در حالي كه هيچ يك از اين 
وقايع درواقع اتفاق نيفتاده است و چيزي كه روي پرده 
مي بينيد، توسط پروژكتور روي آن افكنده شده است؛ يعني 
هرقدر هم صحنه ها واقعي باشند شما مي دانيد كه توهمي 
بيش نيست و وجود خارجي ندارد. فكر و ذهن هم دقيقا 
همين كار را مي كند. ما در ذهن خودمان چيزي داريم كه 
شبيه پرده سينما عمل مي كند، اسم اين پرده خودآگاهي يا 
همان آگاهي ماست. اين خودآگاهي و آگاهي به طور طبيعي 
خنثي است. ذهن شما درست مثل پروژكتوري است كه 

آگاهي  و  كه همان خودآگاهي  پرده اش  بر  را  تصاويري 
زندگي تان  داستان  تصاوير  اين  مي دهد.  نمايش   است، 

را رقم مي زند.
فرافكني كى سراغ تان  مى آيد؟

صميمي ترين  از  يكي  با  عصر  روز  يك  كنيد  فرض 
دوستان تان نشسته ايد و صادقانه راجع به زندگي تان با هم 
صحبت مي كنيد. از اينكه تا اين حد با هم صميمي هستيد 
و سفره دل تان را پيش هم باز كرده ايد و تمام درونيات 
خودتان را بيرون مي ريزيد، اندكي احساس آسيب پذيري و 
ناامني مي كنيد اما از اينكه با اين كار به او نزديك شده ايد، 
پيغام  او  تلفن  پيغام گير  روي  روز  آن  فرداي  خوشحاليد. 
مي گذاريد و بابت اوقات خوشي كه با هم سپري كرديد 
از او تشكر مي كنيد و از او مي خواهيد دوباره به شما زنگ 
بزند.چند روز ديگر مي گذرد و اين دوست تان به شما زنگ 
نمي زند. ذهن شما اين اطالعات را مي گيرد و فرافكني هاي 
خودش را هم به آن اضافه مي كند تا به نتايجي برسد. بعد 
شما احساس ناراحتي مي كنيد و مي گوييد: «شايد مرا دوست 
ندارد و از دستم عصباني است. شايد من ديروز زيادي وراجي 
كردم. شايد چيزي گفته باشم كه او را رنجانده باشد.» چند 
روز ديگر هم مي گذرد و نگراني هاي تان بيشتر مي شود. 
ذهن شما چند فرافكني ديگر را هم اضافه مي كند و حسابي 
شما را به هم مي ريزد.بعد همين طور كه نشسته ايد تلفن 

زنگ مي زند و دوست تان با لحني گرم به شما مي گويد: «از 
اينكه زودتر زنگ نزدم معذرت مي خواهم. من بدون اطالع 
قبلي به يك ماموريت اعزام شدم و روزها با فشردگي زياد 
كار مي كردم. راستي آن شبي كه با هم بوديم خيلي به من 
خوش گذشت.» مي بينيد كه شما براي خودتان جهنمي 
ساختيد و اين چند روز را آنجا سپري كرديد و اين جهنم 

ساخته و پرداخته ذهن خودتان بود.
واقعيت مطلق وجود ندارد

تلقي ما از واقعيت بسيار ذهني، دروني و شخصي است؛ 
مثال اگر فكر كنيد كسي از دست شما عصباني است، عمال 
عصبانيت آن فرد را احساس خواهيد كرد. هرقدر افكارتان 
نمود  ادراك تان  و  احساس  نسبت  همان  به  باشد  غالب 
قوي تر و واقعي تري خواهد داشت. اغلب ما فكر مي كنيم 
واقعيت عيني و انعطاف ناپذير است در حالي كه در حقيقت 
بسيار شخصي و انعطاف پذير است. به همين دليل است كه 
وقتي خوشحال هستيد زمان خيلي زود مي گذرد و وقتي 

ناراحت هستيد، زمان كشدار به نظر مي رسد.
دنبال سند و مدرك نگرديد

فرافكني هاي ذهن تان نه تنها واقعيت و درك شما از واقعيت 
زندگي را تحت تاثير قرار مي دهند بلكه بر ديگران نيز تاثير 
مي گذارند. در اصل فرافكني ها، نگراني ها و ناراحتي هاي 
ذهن شما مي توانند جامه عمل بپوشند حتي اگر در ابتدا 

دنبال  داريد  باور  را  چيزي  وقتي  باشند.  نداشته  واقعيت 
سند و مدركي مي گرديد تا باورها و عقايد خود را اثبات 
كنيد و خط بطالن بر تمام آنچه مخالف نظر شماست، 
بكشيد. تصور كنيد چند بار به ذهن تان اجازه مي دهيد با 
افكار و پيش فرض هاي منفي سرنوشت تان را تعيين كند 
و خودتان را از فرصت هاي فوق العاده اي كه در انتظارتان 

است، محروم كنيد.
ذهن تان را با خودتان دشمن نكنيد

اما  باشيم.  داشته  دشمن  نداريم  دوست  ما  از  هيچ كدام 
است؟  ذهن تان  همان  شما  دشمن  بزرگ ترين  مي دانيد 
وقتي توجه انتخابي مي كنيد در اصل داريد ذهن تان را با 
خودتان دشمن مي كنيد. ذهن شما مي تواند تا ساعت ها تنها 
بر يك موضوع تمركز كند. مشكل وقتي ايجاد مي شود كه 
ذهن ما معموال بر مواردي كه مفيد و مثبت نيستند، تمركز 
كند نه چيزهاي مثبت. اين حالت را توجه انتخابي مي گويند. 
اشكالي ندارد كه به مشكالت فكر كنيد اما ذهن معموال 
افكار  اين كار را به موازات حذف تمام  گرايش دارد كه 
ديگر انجام دهد. طبيعت ذهن انسان به گونه اي است كه 
به طور انتخابي توجه مي كند. البته توجه انتخابي چيز بدي 
نيست اما چرا به نفع خودتان از آن استفاده نمي كنيد؟ سعي 
كنيد توجه انتخابي تان را بر چيزي متمركز كنيد كه خودتان 

مي خواهيد نه آن چيزي كه رنج تان مي دهد.

بـا ذهـن تـان آشـتـى كـنـيد!

شكست، يك شخص نيست!

يكى از مريدان شيوانا مرد تاجرى بود كه ورشكست شده 
بود. روزى براى تصميم گيرى در مورد يك موضوع 

تجارى نياز به مشاور بود. 
او  تا آن مرد تاجر را نزد  از شاگردان خواست   شيوانا 
آورند. يكى از شاگردان به اعتراض گفت: اما او يك تاجر 

ورشكسته است و نمى توان به مشورتش اعتماد كرد.
شيوانا پاسخ داد: شكست، يك اتفاق است، يك شخص 
نيست! كسى كه شكست خورده در مقايسه با كسى كه 
چنين تجربه اى نداشته است، هزاران قدم جلوتر است. 
او روى ديگر موفقيت را به وضوح لمس كرده و تارهاى 

متصل به شكست را مى شناسد.
 او بهتر از هر كس ديگرى مى تواند سياهچاله هاى 

منجر به شكست را به ما نشان دهد.
وقتى كسى موفق مى شود بدانيد كه چيزى ياد نگرفته، 
او  كه  باشيد  آگاه  خورد  مى  وقتى كسى شكست  اما 
هزاران چيز ياد گرفته كه اگر شجاعت خود را از دست 

نداده باشد مى تواند به ديگران منتقل كند. 
وقتى كسى شكست مى خورد هرگز نگوئيد او تا ابد 
موفق هنوز  او  بگوئيد  بلكه  است،  خورده   شكست 

نشده است!

                        

 -2 بسامد   - التيام     -1 افقي: 
شهرهاي  ز  ا   - شد  و  آمد  كثرت 
خواهش   - بلوچستان  و  سيستان 
 - سياهرگ   -3 نفساني  هاي 
مكان   طناب 4-   – رشته - سوپ 
سوم  ضمير   - بيهوشي  -داروي 
سبزه  وقت-    -5 خالص  كربن   -
 -6 كوتاه  -منقار  حوض   -كناره 
 - خواستن  -زنهار  حرارت   درجه 
صدمه رساندن 7- دوست خاموش 
- نماز مستحبي  -رفوزگي 8- زبان 
مردم پاكستان - گوشه گير - زمين 
تاجريزي  گياه   -9 باير  و  خشك 
براي  اى   بيمار - وسيله  - سخن 
كمك به راه رفتن بيماران 10-  سر 
را به تنه متصل مى كند-  زين و 
 -  11 فرنگ  زير   - اسب  برگ 
سم   - آهسته   - مرطوب  و  خيس 
 - ماركوني  اختراع    -12 مهلك 
زمينه  -ريخت و شكل  موضوع و 
زاپاس     -13 كجي  دهن  -حرف 
پز  و  پخت  لوازم  از  -پرسپكتيو  
 - اكوادور  پايتخت    -14 قديمي 
راه  نوعي    -15 -پادگان  شاب  

رفتن اسب  -درياچه شاعر

لرستان   از شهرهاي  عمودي: 1- 
فرياد   -2 برقي  لوازم  -مغازه 
شادي  -بزرگ داشته شده-  رسانه 
ساندويچ   - ثروتمند   -3 شنيداري 
بلند - پزشك و طبيب  سوسيس- 
برهمن   يار   - وي  زگيل-    -4
-قيف   ورزشي   عدد   -5 -پوستين 
مرغ  ترازو-   پارسنگ   -6 -وداع 
ترين  بزرگ   -7 نقد  -پول  مقلد  
درياچه جهان  -مثل-  قطار شهري 
مصر-   ملكه  آخرين   - قابله   -8
دارايي 9- عروس - آبنما - محلي 

استاندار   - پيكان    -10 مكه  در 
حس    -11 حصير  علف   - قديم 
بساوايي - سنگيني و متانت  -نيم 
ساعت 12-  ويتامين انعقاد خون- ا 
جازه و رخصت - من و جنابعالي – 
صاف 13-  ديلم - پايتخت بلژيك 
پاندول ساعت  -  وسيله 14-    –
شاه  داريوش  به  يونانيان  كه  نامي 
ايران داده بودند  -بي اعتنا به قيد 
شاعر  انواع خط   از  بندها 15-   و 
زنداني   » اثر  صاحب  و  انگليسي 

شيالن »

جدول 3287

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طراح: نسرين كارى

پيامك 

 *و ”قلم“ بهانه اى شد تا ذهنمان را از قيد كلمات 
بى شمار رها كرده و جسورانه در بيكران دنياى

”خبر“ خالصه شويم.
*قلم زدنت، قدم زدن در سرزمين زيباى آرمان هاست 
و پرگشودن تا قاف. يادمان باشد براى رسيدن به قاف 
حقيقت آرمان ها بايد سيمرغ شويم تا پرگشودنمان ، 

رسيدن باشد. هم قلم روزت مبارك

123456789101112131415
ناتسهلراونامهم1
ىكلاافىتسالوك2
كىخزىررتفدگر3
اپراوشسهلىسو4
نناسىراهنتج5
وتوىكدىرمادرد6
راكشربراىمراى7
هلرىوسكوشرهد8
ااتمركمهراورا9
رباعسالمكشاول10
ابمبناهاوقت11
سوىرملىسابشا12
كترىاناتبكرس13
ىاندنمدرخمىتى14
ندزهناوجروناىس15

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

چند خياط راسته دوز ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده دوزى نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

تعدادى بازارياب براى شركت نما نور گستر 
خراسان جنوبى با حقوق مكفى  نيازمنديم.

09156677664 -09152653551- 34441374 

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336

شركت توسعه تجارت و ارتباطات 
ارگ بيرجند

 به شماره ثبت 5099 براى تكميل 
كادر ادارى خود تعدادى نيروى خانم 

 با روابط عمومى باال و مسلط
 به كامپيوتر نيازمند مى باشد.

ابتداى بلوار معلم - مجتمع سپهر 
طبقه سوم - واحد 9

32212895

فروش پرايد 141 مدل 86 ، دوگانه 
كارخانه ، رنگ سفيد ، بدون رنگ

 بيمه يك سال ، فنى و ظاهرى عالى
 تك برگ سند   قيمت: 12 ميليون

 09156701356  

فروش MVM110 مدل 
89 ، رنگ سفيد ، بيمه 6 ماه  

دو تا ستون رنگ  فى: 10 
ميليون    09153622693

خريد و فروش كتب دست دوم 
كنكور با قيمت مناسب

 مشاوره درسى و برنامه ريزى
 كنكور سراسرى

09397248326
09016194196 - پارسا

فروش - معاوضه
فروش يك باب منزل وياليى نوساز 
 واقع در مهرشهر ، 150 متر زمين 

 205 متر بنا با تمام امكانات يا قابل 
معاوضه با ملك در تهران و حومه

09125725020

فروش يك باب منزل 
 مسكونى در 2 طبقه 

به مساحت 236 مترمربع و 
زيربناى 320 مترمربع واقع 

در مشهد – انتهاى بلوار 
 فرامرز عباسى يا معاوضه 

با ملكى در بيرجند
09153133725

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير 
دعوت به همكارى مى شود.

32225151 -09011619631

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

09151636052 

گالـرى هنـرى پرنيـان 
كرايه صوت و نورپردازى حرفه اى و اجرا 
در مجالس دولتى و غير دولتى در استان 

آماده همكارى مى باشد.
09154785379 - 09155624235 

على آبادى

ارزان ترين و با كيفيت ترين را از ما بخواهيد  
فروش و تعمير كامپيوتر و لوازم جانبى

Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران  

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930 - 09153634633 - هاشمى

زمينى واقع در دشت بجد حاشيه جاده 
آسفالت، نزديك برق ، داراي پالك ثبتي 
با نازل ترين قيمت به فروش مي رسد  

يا معاوضه با ماشين
09153613217

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

سمسارى ونك
  خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت 
نبش 17 شهريور 32
09365643596   

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم

 منزل و ادارى با باالترين قيمت

32226210 - 09380160779   

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك

 ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 - 32338354
  09155611355 

قابل توجه دفاتر پيشخوان دولت و پست بانك
فروش دستگاه خودپرداز با شرايط استثنايى

09155621833

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

09159658659

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى - نرسيده به هتل مقدم
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اخبار ورزشى

شهرخبر: «نخودفرنگي» منبع خوب ويتامين C است. اين ويتامين خواص آنتي اکسيداني داشته و به سالمت استخوان ها، غضروف ها، دندان ها و لثه ها 
کمک مي کند. نخودفرنگي حاوي پروتئين گياهي است. جوشاندن و پختن نخودفرنگي باعث مي شود که ارزش غذايي آن باال رفته و هضم آن ساده تر شود.  
نخودفرنگي منبع خوب ويتامين K محسوب مي شود. اين ويتامين براي توليد پروتئين هايي که در انعقاد خون نقش دارند کمک مي کند. 

نخودفرنگى و اين همه خاصيت!

ميوه اى كه مى تواند
 با سرطان مقابله كند 

است  اي خوشمزه  ميوه  آنالين: «موز»  قدس 
از  اين ميوه سرشار  دارد.  زيادي  كه طرفداران 

ريزمغذي هاي بسياري است كه سالمت بدن 
را  افسردگي  را تضمين مي كنند. مصرف موز 
 كاهش مي دهد، عملكرد مغز را بهتر مي كند، 
مانع از افزايش فشار خون مي شود و به طور 

مختلف  هاي  بيماري  از  پيشگيري  در  كلي 
است  تركيبي  حاوي  رسيده  موز  است.  موثر 
آزاد  ايمني  از سلول هاي سيستم  بسياري   كه 
مي كنند و تاثيرات مثبتي بر ديگر سلول هاي 
بدن دارد و به بدن براي مقابله با سرطان كمك 
كه  است  توجه  قابل  آنقدر  تاثير  اين  كند.  مي 

بدن  در  تومورهاي غيرعادي موجود  تواند  مي 
را نابود كند. مزيت ديگر خوراكي هاي حاوي 
استخوان  پوكي  به  ابتال  خطر  كاهش  پتاسيم 
است. همان طور كه اشاره شد موز رسيده منبع 

غني اين عنصر است كه مي تواند جذب كلسيم 
را بهبود بخشيده و استخوان ها را تقويت كند.

ناِن بى سبوس باعث
 ديابت و يبوست مى شود

 
سالمت نيوز: در طب سنتي ايران، تغذيه مناسب 
نه تنها مي تواند از بروز بيماري ها پيشگيري 
شود.  منجر  نيز  ها  بيماري  درمان  به  که  کند 
متخصصان در خصوص تغيير سبک زندگي و 
به  ها  بيماري  بروز  در  آن  نقش  و  تغذيه  نوع 
آن، کاهش مصرف  که  کنند  اشاره مي  مثالي 
 نان سبوس دار است و اينکه تغذيه با نان هاي 
هايي  بيماري  بروز  باعث  سبوس  از  عاري 

همچون ديابت و يبوست مي شود.

ميوه هاى مفيد در فصل گرما
 

سالمت نيوز: روزهاي گرم تابستان همواره يادآور 
نوشيدني هاي خنک و دسرهاي سرد مي باشد، 
آب  تامين  براي  پيشنهاداتي  به  مطلب  اين  در 
اشاره  تابستان  گرماي  در  ماندن  خنک  و  بدن 
شده است: خيار: خيار حاوي آب فراواني است 

است. يک  گرما  براي فصل  مفيد  ميوه  و يک 
نوشيدني سبز با مقدار زيادي خيار و چند قطره 
ليموترش پيشنهادي عالي براي رفع تشنگي و 
خنک ماندن است. هندوانه: تابستان و هندوانه 
خاصيت  ميوه  اين  هستند.  نشدني  جدا  يار  دو 
خنک کنندگي بااليي دارد و آب مورد نياز بدن 

را تأمين مي کند. هلو: اين ميوه عالوه بر آنکه 
يک انتخاب مناسب براي فصل گرماست؛ حاوي 
مقادير فراواني ويتامين A و C مي باشد که در 

شادابي و سالمت پوست بسيار موثر است.

درباره «مفناميك اسيد»
 بيشتر بدانيد

 
سالمت نيوز: مفناميک اسيد به دسته اي از داروها 
تعلق دارد که داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي 
مانند  براي تسکين دردهايي  اين دارو  دارند.  نام 

از  ناشي  دردهاي  عضالني،  دردهاي  دندان درد، 
قاعدگي، سردرد و... مصرف مي شود و تنها درد 
تاثيري در درمان  التهاب را کاهش مي دهد و  و 
خوددرماني  به  اقدام  که  کساني  ندارد.  بيماري 

مي کنند شرايط بدني شان را در نظر نمي گيرند. اگر 
به يکي از ترکيبات مفناميک اسيد آلرژي داشته 
عالوه بر  کنيد.  استفاده  دارو  اين  از  نبايد  باشيد 
دچار  افرادي که  به  اسيد  مفناميک  اين مصرف 
واکنش هاي آلرژيک پوستي هستند يا از مشکالت 
تنفسي ناشي از مصرف اسيد آستيل ساليسيليک 
(آسپرين) يا ديگر داروهاي مسکن يا ضدالتهابي با 
نام داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي رنج مي برند، 
توصيه نمي شود. بهتر است مفناميک اسيد با غذا يا 
بعد از غذا مصرف شود. درباره ميزان مصرف دارو 
بايد طبق دستور پزشک عمل شود. مصرف زياد و 
خودسرانه مفناميک اسيد باعث عوارض جانبي زيادي 
خواهد شد. از جمله عوارض مصرف طوالني مدت 
و با دوز باالي اين دارو مي توان به اسهال اشاره 
کرد. اگر بعد از مصرف اين دارو عارضه اسهال ديده 
شد مشکل را با پزشک در ميان بگذاريد. در بعضي 
موارد مصرف زياد و خودسرانه اين دارو مشکالتي 
مثل اختالالت کبدي و مشکالت کليوي گزارش 
شده است. مصرف مفناميک اسيد مي تواند عاملي 
براي کم خوني و در واقع کاهش ميزان گلبول هاي 
با داروهاي ديگري  اين دارو  قرمز شود. مصرف 
مثل آسپرين و داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي 
مثل ايبوبروفن و ناپروکسن خطر عوارض گوارشي 

گوارشي را افزايش مي دهد.

ناِن بى سبوس باعث ديابت و يبوست مى شود

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى مسابقات فوتسال 
حوزه مقاومت بسيج

نوجوانان  اولين دوره مسابقات فوتسال در رده سني 
يادبود شهيد  پيامبراعظم (ص)  بسيج  مقاومت  حوزه 
مسروري برگزار شد. در اين مسابقات و در رده سني 
١٢ تا ١٦ سال، ١٣ بازي انجام و ٦٦ گل بين تيم ها 

رد و بدل شد. در پايان تيم هاي فوتسال پايگاه شهيد 
فايده با مربيگري امير بزرچي مقام اول را از آن خود 
کرد، تيم پايگاه شهيد برگي دوم شد و پايگاه شهيد 
مسروري مقام سوم را کسب کرد. داوري مسابقات را 

محمد نخعي بر عهده داشت.

 تيم ملى ايران 41 جهان و نخست آسيا
جهان نيوز: تيم ملي فوتبال ايران در رنکينگ فيفا ۷۱۸ 
امتياز گرفت و با ۳ پله سقوط در رده ۴۱ جهان و نخست 
با ۷۱۶  آسيا قرار گرفت. تيم کي روش در ماه گذشته 

امتياز در رده ۳۸ جهان و نخست آسيا قرار گرفته بود. 

بيابانگرد، بهترين ايرانى در رنكينگ 
فرنگى كاران جهان   

از  جهان  کاران  فرنگي  برترين  بندي  رده  ايسنا: 
جوالي  ماه  پايان  در  کشتي  جهاني  اتحاديه  سوي 
کاران  فرنگي  از  کدام  هيچ  که  شد  اعالم  ميالدي 
اما  نيستند  صدرنشين  جوالي  ماه  پايان  در  ايران 
با قرار گرفتن در رده دوم وزن ٧١  بيابانگرد  افشين 
دارد.  ها  ايراني  بين  در  را  جايگاه  بهترين   کيلوگرم 

سجادى: تكرار مدال هاى
  المپيك 2012 سخت است 

 ايسنا : معاون ورزش قهرماني و حر فه اي وزير ورزش 
تا ٥٥ سهميه  و جوانان مي گويد: شانس کسب ٥٠ 
را داريم و کسب  المپيک ٢٠١٦ ريو  بازي هاي  براي 
بسيار سخت  المپيک ٢٠١٦  المپيک ٢٠١٢ در  نتايج 
کل  در  که  نکنيم  فراموش  گفت :  سجادي  است. 
کشتي،  رشته  چهار  در  فقط  المپيک  بازي هاي  ادوار 
مدال  توانسته ايم  د و و ميد ا ني  و  تکواندو  و ز نه بر د ار ي، 
کسب کنيم و در هر دوره بازي هاي المپيک نسبت به 
دوره قبل کار سخت تر شده است. تکرار نتايج بازي هاي 
المپيک ٢٠١٢ لندن قطعا در المپيک ٢٠١٦ ريو سخت 
است و نبايد فراموش کرد که برخي از قهرمانان يک 
در  و   ٢٠١٦ سال  در  است  ممکن  و  دارند  اوج  دوره 

بازي هاي المپيک در آن دوره اوج نباشند.

قتل هولناك همسر و دختر
 با قرص برنج

باشگاه خبرنگاران: شنبه گذشته مادر و دختر بروجردي به 
داليل مشکوکي کشته شدند و گمانه زني هاي مختلفي 
در اين خصوص مطرح شد. پسر اين خانواده نيز که به 
دليل مسموميت شديد بيهوش و به بيمارستان منتقل 
شده بود پس از به هوش آمدن در نخستين اظهارات 
زا  انرژي  قرص  آنها  به  پدرش  که  کرد  اعالم   خود 
خورانده و به همين دليل مسموم شده اند. در نهايت پدر 
خانواده در پايانه مسافربري دستگير شد. طبق اعترافات 
پدر خانواده علت قتل اختالفات خانوادگي بوده که در 

نهايت تصميم به قتل زن و فرزندانش گرفته است. 

نقشه فروش اطالعات  كاربران 
تلفن همراه ناكام ماند 

تابناک: رئيس پليس فتاي تهران گفت: چندي پيش در 
پي اعالم حراست يکي از اپراتورهاي تلفن  همراه مبني بر 
فروش اطالعات اصلي کاربران در فضاي مجازي، بررسي 
موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. پليس با بررسي 
در فضاي مجازي  اطالعات  اين  بارگذاري  محل هاي 
يکي از متهمان را شناسايي و دستگير کرد. اين متهم در 
بازجويي ها گفت با همکاري يکي از همکالسي هايش 
به اين اطالعات دسترسي پيدا کرده و قصد فروش آن 
را داشته است.سرهنگ کاکوان، افزود: همدست اين فرد 

کارمند اپراتور تلفن همراه بوده که وي نيز دستگير شد.

جنايت هولناك آپاچي سواران مسلح 

تابناک: چند روز گذشته راکبان آپاچي سوار با شليک گلوله 
به سوي راننده يک دستگاه خودرو ٢٠٦ در بولوار وکيل 
آباد مشهد، وي را به قتل رسانده و کيف سامسونتي را از 
عقب خودروي مقتول سرقت کردند. يکي از موتورسواران 
مسلح پس از ارتکاب اين جنايت با همدستش که با موتور 
روشن در محل جنايت منتظر وي بود از محل حادثه 
گريخت. در ادامه تحقيقات و با شناسايي هويت مقتول، 
مشخص شد وي از اهالي همان منطقه بوده و به شغل 
طالسازي اشتغال داشته است با پيدا شدن برخي سرنخ ها 
اين احتمال قوت گرفت که درون کيف طال بوده و سارقان 

به قصد دستبرد به طالها، او را به قتل رسانده اند.

دستگيرى سركرده 22 ساله باند سرقت 
 

ايسنا: معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي 
تهران بزرگ از دستگيري سرکرده ٢٢ ساله گروه هاي 
کيف قاپي، زورگيري، زنجيرقاپي شهر تهران با ميلياردها 
تومان ملک و سرمايه و ١٣ دستگاه خودروي لوکس خبر 
داد. در پي دستگيري اعضاي چندين گروه از سارقان 
خشن و با اعتراف صريح تمامي متهمان مبني بر اينکه 
سرکردگي تمامي اين گروه هاي سرقت با شخصي به نام 
امير ٢٢ ساله بوده است، دستگيري اين شخص در دستور 
امير و معرفي  با دستگيري  کار کارآگاهان قرار گفت. 
مهدي به عنوان همدست در ارتکاب ده ها فقره سرقت، 

مهدي نيز  توسط ماموران دستگير شد. 

درگيرى ماموران با اوباش مسلح

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي ايالم گفت: چند 
روز گذشته اکيپ گشت انتظامي شهرستان سيروان به 
يک خودروي پژو که با چراغ خاموش با هدف انجام 
فعل مجرمانه در تاريکي شب به طرز مشکوکي پارک 
با مشاهده  اوباش مسلح  بود، مواجه شدند که  کرده 
ماموران از محل متواري شدند. سردار دولتي عنوان 
کرد: متهمان پس از فرار با انجام حرکات پرخطر و 
حادثه ساز قصد واژگوني خودروي پليس را داشتند که 
با رعايت قوانين به کارگيري سالح و اعالم هشدار، 
مأموران موفق شدند يکي از متهمان را با شليک گلوله 

زخمي و هر دو متهم را دستگير کنند.   

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

باغ در محدوده خدماتى شهردارى 
مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله 
درخت زرشك  با استخر ذخيره آب 

و 6 ساعت آب قنات  فى: توافقى            
09155623695

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  
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الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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آخرين خبرها از انتصاب فرماندار بيرجند

امور  هماهنگى  دفتر  مديركل  ناصرى  على  فارس- 
به  استاندارى خراسان جنوبى  الملل  بين  و  اقتصادى 
عنوان فرماندار بيرجند معرفى مى شود. پس از اينكه 
سرپرستان فرماندارى هاى طبس و نهبندان به عنوان 
فرماندار معرفى يا حضورشان قطعى شد، شنيده شده 
على ناصرى مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و 
بين الملل استاندارى خراسان جنوبى به عنوان فرماندار 
اين  از  پيش  است،  گفتنى  شود.  مى  معرفى  بيرجند 
به صورت  بود كه  بيرجند  فرماندار  «رضا منصورى» 
ناگهانى به عنوان فرماندار مشهد معرفى و از آن تاريخ 

معاون سياسى وى سرپرست فرماندارى بيرجند شد.

فصل اول شناسايى درختان كهنسال 
نوغاب پسكوه قاين انجام شد

گروه خبر- در روستاى نوغاب پسكوه از توابع شهرستان 
رضايى  شد.  شناسايى  كهنسال  سرو  درخت   3 قاين 
ملكوتى كارشناس ثبت ميراث طبيعى استان گفت: اين 
درختان با ظاهرى شاداب داراى قطر تنه اى 1/91 -  
2/29 -  2/48 متر و ارتفاعى بين 10 تا 12 متر هستند 
و قدمتى حدود 1100 تا 1500 سال دارند. وى افزود: اين 
درختان در ميان زمين هاى كشاورزى و واقع شده اند و 

از نظر مردم منطقه بسيار ارزشمند هستند.

معرفى برگزيدگان نهايى جشنواره ملى 
نقاشيخط و حروف نگارى رضوى

گروه خبر- مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
جنوبى گفت: پس از داورى 525 اثر، نفرات راه يافته 
به مرحله نهايى چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط و 
حروف نگارى رضوى در خراسان جنوبى معرفى شدند. 
محبى اظهار كرد: از مجموع 525 اثر رسيده 41 نفر در 
دو بخش نقاشيخط و حروف نگارى به عنوان برگزيده 
به مرحله نهايى و كارگاه حضورى جشنواره راه يافتند. 
وى تصريح كرد: اين جشنواره به صورت دو مرحله اى 
انجام مى شود و تمام آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره 
پس از قضاوت و داورى اوليه به مرحله دوم راه يافته و 

به رقابت حضورى با يكديگر مى پردازند. 

مسكن معلوالن روستايى، رونق مى گيرد

كه  معلوالنى  گفت:  بيرجند  بهزيستى  مدير  مهر- 
ساكن روستا بوده و خواستار ساخت مسكن در روستا 
بالعوض  و  بانكى  تسهيالت  از  توانند  مى  هستند، 
روستاهاى  از  بازديد  حاشيه  در  كنند. شرفى  استفاده 
حاشيه شهر بيرجند در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در 
اين رابطه بهزيستى با همكارى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى بازديدهايى از مناطق روستايى در بخش هاى 
شاخنات، فشارود، باقران و مركزى انجام داده اند تا 
شرايط مددجويان و محل سكونت آنها بررسى شود. 
زمينه  در  تسهيل  براى  بازديدها  اين  كرد:  بيان  وى 
واگذرى زمين و شروع ساخت و ساز را براى متقاضيان 
از  جلوگيرى  را  اقدام  اين  از  هدف  وى  شد.  انجام 
مهاجرت مددجويان از روستاها و ترغيب آنها به ماندن 
در روستا عنوان كرد و گفت: حضور جامعه هدف با 

مشكالت عديده اى در شهرها روبرو است.

اعزام 50 گروه جهادى به مناطق محروم 
استان تا پايان تابستان 

تا  گفت:  استان،  دانشجويى  بسيج  مسئول  ايسنا- 
مناطق  به  جهادى  گروه   50 حدود  تابستان  پايان 
محروم اعزام مى شوند. قاسمى، در بازديد از اردوهاى 
جهادى مناطق محروم شهرستان زيركوه اظهار كرد: 
خدمترسانى به محرومين در مناطق دور دست يكى 

از اهداف اعزام گروه هاى جهادى است.

 دوره آموزش گليم بافى در روستاى 
عشايرى نازدشت پايان يافت

عشايرى  روستاى  در  بافى  گليم  آموزش  كالس 
با  دوره  يافت.اين  پايان  سربيشه  شهرستان  نازدشت 
هدف احياى گليم عشايرى در اين روستا با همكارى 
فنى و حرفه اى شهرستان با حضور 20 نفر هنرآموز در 

دو شيفت برگزار شد و پس از يك ماه پايان يافت.

شركت سهامى زراعى 
در شهرستان زيركوه ايجاد شود

اينكه  بيان  با  زيركوه  شهرستان  فرماندار  تسنيم- 
اشتغال بيشتر مردم اين منطقه كشاورزى و دامدارى 
زراعى  سهامى  شركت  يك  ايجاد  گفت:  است، 
سبب توسعه و اشتغال جوانان اين منطقه مى شود. 
كه  شهرستان  اين  توسعه  شوراى  جلسه  در  خانزاده 
مديركل  و  زيركوه  و  قاينات  مردم  نماينده  با حضور 
بنياد مستضعفان استان برگزار شد، اظهار كرد: بنياد 
مستضعفان با توجه به منابع كشاورزى كه دارا است 
در راستاى توسعه و ايجاد شركت سهامى زراعى نقش 
بزرگى ايفا كند. وى با اشاره به مطالعه و وجود معادن 
مختلف در اين شهرستان گفت: بايد از ظرفيت هم 
اين  و  كرده  استفاده  افغانستان  كشور  با  بودن  مرز 
معادن راه اندازى شود. هروى، نماينده مردم قاينات 
 هم از بنياد مستضعفان خواست با بررسى طرح هاى
توجيهى اقتصادى زمينه ايجاد شركت سهامى زراعى 
را در منطقه فراهم و در راستاى و اشتغال و محروميت 
بنياد  واموال  امالك  مديركل  بردارند.  گام  زدايى 
مستضعفان خراسان جنوبى نيز بر پيگيرى براى انجام 
پروژه هاى اقتصادى تأكيد كرد و گفت: مردم طرح 
هاى توجيهى خود را براى بررسى در تيم كارشناسى 
بنياد ارائه تا در آينده نزديك توفيق خدمت رسانى را 
اينكه  بيان  با  باشيم. خسروى  داشته  منطقه  اين  در 
ايجاد  براى  را  زيادى  هاى  تالش  زيركوه  نماينده 
گمرك يزدان انجام شده است قول داد در صورت راه 
اندازى گمرك در يزدان اين ظرفيت وجود دارد تا يك 

پايانه سوخت در اين بازارچه ساخته شود.

اعالم برنامه هاى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان در دهه كرامت 

مسابقه  كتابخوانى،  مسابقات  برگزارى  خبر-  گروه 
آنالين، برنامه هاى نقد كتاب، برنامه هاى ويژه گروه 
از مهمترين  برپايى نمايشگاه كتاب،  سنى كودك و 
برنامه هاى اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان 
برگزارى  جنوبى در دهه كرامت است. گفتنى است 
مسابقه كتابخوانى به مناسبت 27 مرداد ماه، مسابقه 
كتابخوانى به مناسبت 31 مرداد ماه، مسابقه آنالين 
برپايى  اى،  حرفه  كتابخوانان  شبكه  در  استانى 
اداره  اين  هاى  برنامه  ديگر  از  و...  كتاب  نمايشگاه 

كل در دهه كرامت خواهد بود.

كاظمى فرد- استاندار با بيان اينكه جذب سرمايه گذاران و 
رفع موانع موجود در اين زمينه بايد جزو مهمترين اولويت هاى 
كارى مديران استان باشد، گفت: سرمايه گذاران نبايد براى 
استعالمات و يا مجوزهاي مربوطه در دستگاه هاى معطل 
شوند. خدمتگزار در شوراى ادارى استان به برگزاري انتخابات 
خبرگان  مجلس  و  اسالمي  شوراي  مجلس  دوره  دهمين 
رهبري در پايان امسال اشاره و اظهار كرد: بايد دستگاه هاى 
اجرايى حافظ آراى مردم و مجرى دقيق قانون باشند و هيچ 
كسى در هر رده و مقامي حق ندارد به جاى مردم تصميم 

بگيرد چرا كه ملت ايران بصير و آگاه هستند.

95 درصد مديران استان بومى هستند

استاندار در بخش ديگرى از سخنان خود با تأكيد بر اينكه 
انتصاب مديران در استان بر اساس اصل شايسته ساالري 
و  گفت:  آمار  است،  استان  بومى  نيروهاى  از  استفاده  و 
مستنداتي در اين زمينه وجود دارد كه در دولت يازدهم به 
اين امر نسبت به سه دوره اخير تصدي پست استانداري 
خدمتگزار  است.  شده  بيشترى  توجه  جنوبى  خراسان  در 
معاونين  درصد   100 يازدهم  دولت  در  اينكه  بيان  با 
استاندارى بومى بوده اند، افزود: اين در حالى است كه در 
دولت  گذشته اين ميزان 50 درصد بوده است.  به گفته 
درصد   82 فرمانداران،  درصد   88 يازدهم  دولت  در  وى 
مديران دستگاه هاى اجرايى و 95 درصد مديران ستادى 
انتخاب شده اند.  بومى  افراد  از  استان خراسان جنوبى  در 
استاندارادامه داد: ما به مديرانى كه دلسوزانه و مخلصانه به 
مردم خدمت مى كنند، كمك مى كنيم اما در جايى كه حق 

مردم ضايع شود اولويت با مردم است و برخورد مى شود.

جذب سرمايه گذاران،
مهمترين اولويت هاى كارى مديران باشد

 خدمتگزار با اشاره به اينكه جذب سرمايه گذاران و رفع 
موانع موجود در اين زمينه بايد جزو مهمترين اولويت هاى 
گذاران  باشد، تصريح كرد: سرمايه  استان  مديران  كارى 
در  مربوطه  مجوزهاي  يا  و  استعالمات  براى  نبايد 
سرمايه گذارى   يك  براى  يا  و  شوند  معطل  دستگاه هاى 
درخواست  تعهد  آنان  از  ديگر  استان هاى  برابر  چندين 
مشخص  زماني  بازه  در  دستگاهي  اگر  گفت:  وى  كرد. 

مبداء  دستگاه  ندهد،  را  نياز  مورد  استعالمات  پاسخ  شده 
آن را پاسخ مثبت تلقي خواهد كرد. خدمتگزار در ادامه به 
افزايش اختيارات مديران استاني و استانداران تأكيد كرد 
و افزود: از مديران دستگاه هاي اجرايي درخواست داريم 
حداكثر تا پايان هفته آينده اختياراتي كه نياز دارند از ناحيه 
به صورت  را  شود  تفويض  آنان  به  مركز  و  خانه  وزارت 
كميسيون  جلسه  در  تا  دهند  ارائه  استاندارى  به  مكتوب 

اجتماعى دولت مطرح و پيگيرى شود. 

92 درصد منابع آبى خراسان جنوبى 
در بخش كشاورزى هدر مى رود 

با  هم  فردوس  و  سرايان  بشرويه،  طبس،  مردم  نماينده 
بيان اينكه 92 درصد منابع آبى خراسان جنوبى در بخش 

براساس  نشود  فكرى  اگر  گفت:  مى رود،  هدر  كشاورزى 
بايد  را  و جنوب كشور  آينده شرق  چند سال  در  نظريات 
رها كنيم. عبدا.. زاده افزود: مديران استانى بايد يك نگاه 
منسجم به مسايل داشته باشند. وى با بيان اينكه نبايد با 
افراط گرى سياسى جلوى خدمت و كار صادقانه را از مردم 
بگيريم، اظهار كرد: نگاه خشك به قانون جلوى جسارت و 
كار مدير را مى گيرد و در استان ما تفسير قانون خيلى سخت 

انجام مى شود و اگر كار در راستاى خدمت به مردم و استان 
باشد نبايد آن مدير نگران باشد. وى با بيان اينكه اعتبارات 
در مورد تنش آبى استان از طرف معاون اول رئيس جمهور 
اعالم شده است كه عدد آن در استان قابل توجيه نيست، 
نگاه  باشد و  استان  نگاهمان توسعه هماهنگ  بايد  گفت: 
مديران در اين توسعه نگاهى استانى باشد و در اين راستا 
ما بايد براساس ظرفيت ها و امكانات تصميم گيرى كنيم و 

همه استان را به عنوان يك منطقه و يك نگاه ببينيم.

تقسيم عادالنه اعتبارات استان بين شهرستان ها 

نماينده مردم شهرستان هاى قاين و زيركوه نيز گفت: در 
بوده  بايد مكمل همديگر  داريم كه  استان 11 شهرستان 
بايد  استانى،  اعتبارات  توزيع  در  و  كنند  حركت  هم  با  و 

دقت نظر شود. هروى با بيان اينكه آنچه كه تاكنون سبب 
عقب ماندگى استان بوده تفرقه است و بايد اين تفرقه را به 
همدلى در استان تبديل كنيم و تنها به عنوان شعار استفاده 
نشود بلكه در عمل نيز پياده شود، اظهار كرد: براى خروج 
از محروميت ها بايد يك حركت و گام جدى براى عمران 
و آبادانى استان برداريم و وضع اعتبارات آن گونه نيست 
كه دستمان را باز كند اما با همين امكانات كم بايد كارى 
انجام دهيم و همدلى و همزبانى با رسانه ها داشته باشيم و 
عدم تخريب رمز موفقيت ما در اين راه باشد. به گفته وى 
بيشترى  و دقت  تيزبينى  با  بايد  نيز  بانكى  امور  زمينه  در 
وارد شويم و تسهيالت در شهرستان ها نيز با توزيع عادالنه 
باشد. وى در زمينه مؤسسه ميزان، افزود: هر چه سريع تر 

بايد تكليف اين مؤسسه مشخص شود.

احياى ورزش در مدارس، در دستور كار است 

مديركل ورزش و جوانان استان نيز گفت: يكى از موضوع ها 
در ورزش، احياى ورزش در مدارس است كه بايد با همكارى 
شود.  محقق  مهم  اين  تا  كنيم  كمك  پرورش  آموزش 
عزيزاده مقدم افزود: مسئله جوانان امروزه تنها با كار و تالش 
يك دستگاه قابل حل نيست بلكه در راستاى اهميت و ارتقاى 

فضاى جوانان همه دستگاه ها بايد همكارى داشته باشند.
مدير بانك مسكن استان هم اظهار كرد: براى طرح هاى 
آماده سازى مسكن اين بانك تاكنون به 16 هزار و 72 
زمينه  در  و  است  داده  ارائه  آماده سازى  واحد تسهيالت 
 140 به  نيز  شهرى  فرسوده  مسكن  تسهيالت  دريافت 
نوسازى  زمينه  در  است.  شده  پرداخت  تسهيالت  واحد 
واحد  به 8 هزار و 182  نيز  روستايى  بهسازى مسكن  و 
تسهيالت پرداخت شده است و 37 هزار مسكن مهر در 
استان داشتيم كه امسال در مراحل پايانى و بسته شدن 

پرونده مسكن مهر در استان هستيم. 

 در شوراى ادارى استان مطرح شد:

سرمايه گذار را معطل گرفتن مجوز نكنيد

رئيس ستاد بزرگداشت هفته دولت در خراسان جنوبى منصوب شد

استاندار خراسان جنوبى در حكمى، محمد حسينى معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى را با حفظ سمت به عنوان رئيس 
ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان منصوب كرد. همچنين در حكمى جداگانه، محمد على ايمانى مديركل روابط عمومى 

استاندارى نيز با حفظ سمت به عنوان دبير ستاد بزرگداشت هفته دولت در خراسان جنوبى منصوب شد.

با حضور معاون فرهنگى اداره كل استان هاى حوزه هنرى 
كشور كتاب «از قبيله گل» كه مرورى بر زندگى و خاطرات 

«آيت ا... تهامى» است،  در بيرجند رونمايى شد.
به گزارش ايسنا، مهدى حبيبى معاون فرهنگى اداره كل امور 
استان ها و مجلس حوزه هنرى كشور در مراسم رونمايى از 
كتاب «از قبيله گل» گفت: شهر بيرجند از گذشته دور مهد 
عالمان و بزرگانى بوده كه در حوزه هاى مختلف علوم عقلى 
و نقلى سرآمد روزگار خويش بوده اند و با وجود دور افتادگى 
و همجوارى با مرزهاى افغانستان توانسته اثيرات راهبردى 
قابل اعتنايى در جغرافيا فرهنگى كشور داشته باشد. وى 
افزود: آيت ا... سيد حسن تهامى از جمله علما برجسته جهان 
اسالم است كه مقام معظم رهبرى در ديدار با فضالى حوزه 
علميه قم در هفتم آبان ماه سال 1368 اين عالم ربانى را 
از مجتهدان برجسته بيرجند و كشور دانستند و از ايشان به 

عنوان يكى از روحانيونى كه به موضوع اصالح حوزه توجه 
داشت، ياد كردند.

مسئوالن بايد با فرهنگ سازى و بهره گيرى از اعتقادات 
مذهبى مردم، مؤسسات خيريه فرهنگى ايجاد كنند

حبيبى با اشاره به اينكه بايد از علما و فرهيختگان به نيكى 
ياد شود و داراى مقبره هايى در خور شأن و منزلت علمى 
و  فرهنگ سازى  با  بايد  مسئوالن  يادآور شد:  باشد،  آنان 
خيريه  مؤسسات  مردم  مذهبى  اعتقادات  از  بهره گيرى 

محل  آرامستان هاى  ساخت  به  نسبت  و  ايجاد  فرهنگى 
دفن انديشمندان و فرهيختگان اقدام كنند. وى خاطرنشان 
ادب حك شده  بيرجند، شهر فرهنگ و  پيشانى  بر  كرد: 
و بايد طورى فرهنگ سازى شود كه به جاى سوغاتى هاى 
عناب و زرشك و زعفران به مهمانانش بعد از اين، كتاب 

خاطرات و زندگى نامه اوليا و علما بيرجند اهدا شود.
و  آورنده  گرد   نظام دوست تامند»،  مراسم «محمد  اين  در 
جمع آورى  در  گفت:  نيز  گل»  قبيله  «از  كتاب  تدوينگر 
خاطرات مندرج در اين كتاب 180 نفر از خراسان جنوبى و 
حتى از اقصى نقاط استان هاى ديگر همكارى داشته اند و 
بيش از 400 خاطره در 504 صفحه تدوين شده است. وى 
تصريح كرد: بزرگسال ترين خاطره گوى كتاب كالنترى و 
نيز  خاطره گو  جوانترين  و  با 85 سال  سبزه كار  غالمرضا 

سيد حسن عسكرى است.

در  كش»  كودك  اسرائيل  از  «انزجار  تجمع 
ها  صهيونيست  وحشيانه  جنايات  به  اعتراض 
فلسطينى  ماهه   18 كودك  كشيدن  آتش  به   در 

در بيرجند برگزار شد.
مردم متدين و واليتمدار بيرجند با حضور در بقعه 
بيرجند و شركت در تجمع  باقريه  متبركه شهداى 
انزجار از اسرائيل كودك كش، خشم و نفرت خود را 

از ايادى كفر و ظلم و ستم در دنيا به گوش جهانيان 
كودكان  و  فلسطين  مظلوم  مردم  از  و   رسانده 

بى گناه حمايت كردند.
مردم مؤمن بيرجند در اين تجمع، با سردادن شعار 
«مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل» بار ديگر فرياد 
هاى  وحشيگرى  و  جنايات  به  را  خود  اعتراض 

صهيونيست ها به جهانيان اعالم كردند.

نمايندگى  مسئول  آبادى،  رحيم  االسالم  حجت 
جنوبى  خراسان  جمعه  ائمه  سياستگذارى  شوراى 
رژيم  جنايات  كردن  محكوم  با  تجمع  اين  در 
المللى بين  مجامع  سكوت  از   صهيونيستى، 

رژيم صهيونيستى  به جنايات  نسبت  تفاوتى  بى  و 
گناه  بى  كودكان  و  مظلوم  مردم  كشتار   در 

فلسطين انتقاد كرد.

تجمع «انزجار از اسرائيل كودك كش» در بيرجند برگزار شد

مجرمان پرواز هواپيماى 
حادثه ديده تهران ـ طبس معرفى شوند

امام جمعه طبس گفت: مجرمان پرواز هواپيماى حادثه 
االسالم  حجت  شوند.  معرفى  طبس  ـ  تهران  ديده 
مهاجريان مقدم در خطبه هاى نماز جمعه اظهار كرد: 
اين حادثه در 17 مرداد سال گذشته اتفاق افتاد و گاليه 
اى نسبت به مسئوالن هواپيمايى دارم و وزير راه و 
شهرسازى در سفر رئيس جمهور به استان به طبس 
آمد و پيگيرى اين مورد به ايشان تأكيد شده بود اما 

تاكنون اقدامى صورت نگرفته است.

اقتصاد مقاومتى رويكرد مسئوالن 
در پيشبرد كشور باشد

 امام جمعه بيرجند گفت: مسئوالن بعد از توافق هسته اى
همچنان بايد اقتصاد مقاومتى را رويكرد خود در پيشبرد 
 كشور قرار دهند. حجت االسالم رضايى در خطبه هاى
اقتصاد  دنبال  به  كرد:  تصريح  بيرجند  جمعه  نماز 
 مصرفى نيستيم بلكه بايد با اقتصاد مقاومتى كه تكيه بر 

ظرفيت هاى درون است جامعه را واكسينه كنيم.

شفاف سازى رويدادها بدون غرض 
مهم ترين رسالت خبرنگار است

شفاف سازى  گفت:  فردوس  موقت  جمعه  امام 
وظيفه  و  رسالت  مهم ترين  غرض،  بدون  رويدادها 
اظهار  شهريارى  حجت االسالم  است.  خبرنگار  يك 
است.  خطير  بسيار  خبرنگاران  رسالت  امروز  كرد: 
كالم،  در  صداقت  خبرنگار،  روز  به  اشاره  با  وى 
را  غرض  بدون  رويدادها  شفاف سازى  امانت دارى، 
از ويژگى هاى خبرنگاران دانست و افزود: خبرنگاران 
بايد بدون غرض، مسائل و رويدادهاى پيرامون خود 

را به درستى و با صراحت منعكس كنند.

رونمايى از كتاب «از قبيله گل» در مركز استان

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

يخـــــبنـــداناكران فيلم عصـــر 
ساعات  شروع 

سانس ها:
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

رايانه ثامن بيرجند  مونوپاد000 15 تومانفروش ويژه هفته: فلش 8 گيگ ارجينال با گارانتى 12000 تومان
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام هادى (ع) : بدانيد كه نفس آدمى آنچه را كه مطابق ميل اوست به آسانى 
مى پذيرد و اما چيزهايى كه مورد ميل و قبول او نيست بسيار سخت مى پذيرد. 

(بحاراالنوار، ج75، ص 371)
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حسين زاده- هيئت تجارى استان پكتيا از كشور افغانستان در 
حالى كه از سوى جمعى از مسئولين بنياد مستضعفان خراسان 
جنوبى و اتاق بازرگانى بيرجند همراهى مى شدند در منطقه 
ويژه اقتصادى استان حضور يافته و ضمن ديدار و گفتگو با 
مدير عامل و معاونين منطقه ويژه اقتصادى، از بخش هاى 
مختلف منطقه بازديد كردند. در جلسه اى كه به همين منظور 
شد  برگزار  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  جلسات  سالن  در 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى گفت: منطقه 
ويژه اقتصادى قطعه محصور خارج سرزمين اصلى است كه 
فعاليت اقتصادى و تجارى در آن معاف از قوانين سرزمين اصلى 
از جمله قوانين گمركى، كار و امور اجتماعى و كنسولى مى باشد 
و مجوزهاى الزم براى سرمايه گذارى شامل مجوز فعاليت، 
پروانه بهره بردارى و ... در اين محدوده توسط سازمان منطقه 
ويژه اقتصادى صادر مى شود كه اين امر به كوتاه كردن روند 
بروكراسى ادارى كه در سرزمين اصلى شاهدش هستيم كمك 
مى كند. ضمن اين كه سازمان منطقه ويژه اقتصادى بر اجراى 

پروژه ها نيز نظارت دارد.

پذيرش طرح، واگذارى زمين و صدور مجوز 
فعاليت در كمتر از 48 ساعت

مهندس صفدرى زاده، با بيان اين كه به شرط قابل قبول 
بودن طرح، در كمتر از 48 ساعت كار پذيرش طرح و واگذارى 
 زمين و صدور مجوز فعاليت در منطقه ويژه اقتصادى به انجام 
و  فرصت  هدررفت  جلوى  تسهيالت  اين  افزود:  رسد،  مى 
انرژى سرمايه گذاران را مى گيرد. همچنين در منطقه ويژه 
 اقتصادى عالوه بر اعمال معافيت هاى سرمايه گذارى داخلى و 
تسهيالتى  خارجى،  گذاران  سرمايه  از  دولتى  هاى  حمايت 
از جمله خرد كردن حواله بار و امكان ايجاد انبار عمومى و 

اختصاصى نيز براى سرمايه گذاران پيش بينى شده است.
به گفته مهندس صفدرى زاده، استان پكتيا افغانستان، معادن و 
محصوالتى دارد كه به فرآورى و صنايع تبديلى نيازمند است و 
سرمايه گذار افغانى مى تواند اين صنايع تبديلى را با استفاده از 
تسهيالت و معافيت ها و حمايت دولت جمهورى اسالمى ايران 
در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى ايجاد نموده و مالكيت 
100 درصدى آن را نيز بر عهده بگيرد و محصوالت خود را پس 
از فرآورى يا به كشور افغانستان بازگرداند يا در ايران به فروش 

برساند و يا به كشورهاى ديگر صادر كند.

خراسان جنوبى به لحاظ تامين نيروى انسانى 
تحصيلكرده يك سر و گردن باالتر از

 ساير استان هاست

وى با اشاره به اين كه خراسان جنوبى در رده دوم امن ترين 
استان هاى كشور قرار دارد، اظهار كرد: خراسان جنوبى به 
لحاظ فرهنگى، بيشترين تمركز واحدهاى علمى و دانشگاهى 
را دارد و به لحاظ داشتن جوانانى مستعد و تحصيلكرده و تامين 
نيروى انسانى هم يك سر و گردن باالتر از ساير استان هاست 

و مسئولين اين استان هم نگاه ويژه اى به توسعه اقتصادى و 
صنعتى داشته و در چارچوب قانون از سرمايه گذاران خارجى 
جنوبى  خراسان  اقتصادى  ويژه  منطقه  كنند.  مى  حمايت 
را دارد. سازمان منطقه  قانونى ويژه خود  نيز حمايت هاى 
بخش خصوصى  و  است  بخش خصوصى  اقتصادى   ويژه 
بيشتر درك مى كند. مهندس  را  اين بخش  دغدغه هاى 
صفدرى زاده، با بيان اين كه منطقه ويژه اقتصادى استان 
افغانستان و چندين  ميزبانى سفير  افتخار  خراسان جنوبى، 
هيئت از تجار و بازرگانان اين كشور را داشته، اظهار اميدوارى 

كرد: سفر هيئت تجار و بازرگانان استان پكتيا، مقدمه اى براى 
 توسعه مبادالت تجارى اين استان و استان خراسان جنوبى 

مى باشد.

منطقه ويژه اقتصادى، پلى براى مبادالت 
اقتصادى دو كشور ايران و افغانستان

استان  بازرگانى  و  تجارت  اتاق  رئيس  جلسه  اين  ادامه  در 
پكتيا افغانستان با قدردانى از تسهيالتى كه در منطقه ويژه 
 اقتصادى فراهم شده است، گفت: اميدواريم تجار استان پكتيا از 
ظرفيت هاى منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى استفاده كنند 
و ما هم تجار استانمان را براى سرمايه گذارى در اين منطقه 
تشويق خواهيم كرد تا منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 

پلى باشد براى مبادالت و ارتباط دو كشور ايران و افغانستان.
دكتر عبدالنصير علميار با اشاره به اين كه هر فرد افغانى و ايرانى 
بايد قدمى در راستاى ترقى و توسعه اقتصادى بردارد، اظهار 
كرد: با توجه به تسهيالتى كه در منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
جنوبى فراهم شده، انتظار مى رود مشكالت ديگر نيز مرتفع 
شود و براى تجار ما زمينه صدور ويزاى رايگان فراهم گردد. 

وى بر ضرورت فراهم شدن شرايط براى صادرات كاالهاى 
ايرانى به افغانستان و صادرات كاالهاى افغانستان به ايران تاكيد 
كرد و افزود: بايد موانع اين كار مرتفع شود تا ما از تجار ايرانى 
براى سرمايه گذارى در استان پكتيا دعوت كنيم و تجار ما 
نيز براى سرمايه گذارى به خراسان جنوبى بيايند. يكى از تجار 
استان پكتيا افغانستان هم با قدردانى از ميهمان نوازى ايرانى 
ها و مردم استان خراسان جنوبى گفت: اقتصاد مانند سرچشمه 
آب است كه هميشه به پيش مى رود و به عقب برنمى گردد. 
اقتصاد حد و مرزى ندارد و تجار دو كشور ايران و افغانستان و 

به ويژه استان هاى پكتيا و خراسان جنوبى بايد دست به دست 
هم داده و سرمايه گذارى مشتركى داشته باشند تا هم ما از 
صنعت ايران استفاده كنيم و هم ايرانى ها از توليدات ما استفاده 
 نمايند.حاجى بادام گل بر لزوم افزايش تعامل اتاق هاى بازرگانى 
استان هاى پكتيا و خراسان جنوبى تاكيد كرد و گفت: بايد زمينه 
توسعه مبادالت اقتصادى دو استان فراهم شود. سيد معصوم 
شاه سعادت يكى ديگر از تجار استان پكتيا نيز با اشاره به اينكه 
توسعه مبادالت تجارى و اقتصادى با ايران و استان خراسان 
جنوبى، آرزوى ديرينه مردم افغانستان و به ويژه استان پكتيا 
بوده است، اظهار كرد: در سه ماه اخير كه به ايران سفر كرده 
ايم تحقق اين آرزو دست يافتنى تر شده و سفر ما به خراسان 

جنوبى نقطه آغازى براى تحقق اين آرزوست.

افغانستان و استان پكتيا بازار خوبى
 براى توليدات ايرانى است

با بيان اين كه ما عالقه منديم محصوالت با كيفيت  وى 
افزود: ما هم  پكتيا وارد كنيم،  استان  به  را  خراسان جنوبى 
كيش و هم فرهنگيم و بايد دست يكديگر را بگيريم. ما در 

جنگ تسليم نشديم و حاال با همت و پشتكار قصد داريم 
با كمك  را  اين هدف  و  آباد كنيم  و  بسازيم  را  كشور خود 
دنبال مى كنيم. وى  استان خراسان جنوبى  و  ايران  كشور 
به معادن غنى افغانستان اشاره كرد و گفت: ما كمبود نيروى 
كه  داديد  را  جرأت  اين  ما  به  شما  البته  داريم   متخصص 
ظرفيت هاى خود را به نمايش بگذاريم. عاشق اله اخالص 
يار از تجار استان پكتيا با بيان اين كه باعث افتخار ماست كه 
از اين پس با استان خراسان جنوبى ارتباط خواهيم داشت، 
گفت: اميدواريم منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى زمينه 

مبادالت تجارى دو كشور را به خصوص براى رفع نياز كشور 
افغانستان به مواد غذايى را فراهم نمايد. قطعا افغانستان و استان 
پكتيا بازار خوبى براى توليدات ايرانى است. وى خواستار راه 
استان خراسان جنوبى  توليدات  براى معرفى  اندازى سايتى 
شد. مهندس صفدرى زاده، مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى در ادامه جلسه با بيان اين كه ميز مشترك 
ايران و افغانستان در منطقه ويژه اقتصادى استان ايجاد شده 
است، گفت: يك تبعه كشور افغانستان را به عنوان رابط در 
ميز مشترك ايران و افغانستان به كار گرفته ايم كه مى توانيد 
اطالعات بيشتر را از وى دريافت كرده و مطالبات خود را نيز 
 از طريق او به ما برسانيد. همچنين پيگير ايجاد وب سايت به 
زبان هاى رايج در افغانستان هستيم كه بزودى اين وب سايت 

نيز راه اندازى مى شود.

ايران، بهترين شرايط را براى تامين كاالهاى
 مورد نياز افغانستان دارد

 وى با اشاره به اينكه منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
ارزان ترين و سهل ترين شرايط را براى حضور سرمايه گذاران 

خارجى در بين مناطق ويژه اقتصادى كشور دارد، افزود: ما اين 
آمادگى را داريم كه چنانچه هدف شما استقرار شركت تجارى 
در منطقه ويژه اقتصادى استان خراسان جنوبى باشد، بتوانيد به 
سادگى و از همين حاال مستقر شويد. در بحث تخفيفات نيز 
مدعى هستيم كه مجموعه كاالهاى صادراتى ايران در رقابت 
با ساير كشورهاى تامين كننده كاال به دليل نرخ تبادل ارز ريال 
و دالر، ارزان ترين است و كاالهاى صادراتى ايران در شرايط 
تحريم هم به كشورهاى اروپاى شرقى و حتى كشورهايى 
 همچون كره جنوبى كه در كنار كشور چين قرار دارد صادر

مى شود و به لحاظ كيفى نيز دستگاه هاى نظارتى و اداره 
استاندارد بر توليد كاالهاى ايرانى نظارت مستمر دارند. به گفته 
مهندس صفدرى زاده، كشور ايران براى تامين كاالهاى مورد 
نياز افغانستان بهترين شرايط را دارد و امنيت دو كشور نيز در 
توسعه مبادالت تجارى و افزايش ارتباطات است و ما نيز دوست 
داريم كه افغانستانى بسيار پيشرفته را در همسايگى خود ببينيم و 
راه ابريشم بار ديگر احيا شود كه اين امر به نفع تمامى ملت هاى 
منطقه خواهد بود. خامه زر مشاور اقتصادى و سرمايه گذارى 
منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه با بيان 
اين كه نقش و اهميت مناطق ويژه اقتصادى بر هيچكس پوشيده 
 نيست، گفت: هدف از ايجاد مناطق ويژه اقتصادى، جلب و جذب 
سرمايه گذار خارجى و تسهيل در سرمايه گذارى خارجى و 
تسهيل در صادرات و واردات، ترانزيت، حمل و نقل و تمامى 
امور مرتبط با بحث سرمايه گذارى است. مناطق ويژه اقتصادى 
معافيت هاى گمركى و مالياتى دارد و چنانچه سرمايه گذار 
خارجى بخواهد خارج از منطقه ويژه اقتصادى براى اخذ مجوز 
فعاليت اقدام نمايد حداقل بايد به 5 ارگان مختلف مراجعه كرده 
و بروكراسى ادارى پيچيده اى را طى كند، اما صدور مجوزها 
در مناطق ويژه اقتصادى در صالحيت سازمان منطقه ويژه 

اقتصادى است. 

قطعه منفصله مرزى منطقه ويژه اقتصادى 
مى تواند به عنوان بندر خشك و داالن

 ورود كاال ايفاى نقش كند

به گفته وى منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى با توجه به 
قطعه منفصله مرزى مى تواند به عنوان بندر خشك و داالن 
ورود كاال ايفاى نقش كند. سرمايه گذار خارجى مى تواند كاال 
را در انبارهاى عمومى يا اختصاصى منطقه ويژه اقتصادى با 
حداقل هزينه و حداكثر سرعت دپو كرده و از روى فرصت 
 تمامى يا بخشى از كاالها را به فروش برساند. اين كاالها 
مى تواند در منطقه ويژه اقتصادى با سرمايه گذارى اندك 
فرآورى و سپس به كشور مبدا بازگردانده شود و يا به كشورهاى 
 ديگر صادر گردد. خامه زر، مالكيت 100 درصدى سرمايه گذاران 
خارجى در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى را از جمله 
مزاياى اين منطقه ذكر كرد و گفت: اين مالكيت قابل انتقال 
مى باشد. وى همچنين گفت: سرمايه گذاران خارجى مى توانند 

بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركى، ماشين آالت و لوازم 
و قطعات مورد مصرف خود را اعم از نو يا مستعمل و حتى به 
صورت موقت از خارج از كشور به منطقه ويژه اقتصادى وارد 
كنند و مورد استفاده قرار دهند. سرمايه گذاران افغانى مى توانند 
كاميونهاى خود را از كشورشان بدون تشريفات گمركى وارد 
منطقه ويژه اقتصادى نمايند و از آنها استفاده كنند و سپس به 

كشورشان  بازگردانند.

منطقه ويژه اقتصادى زنجيره توليد، صنعت
 و تجارت استان خراسان جنوبى را

 تكميل كرده است

خامه زر، با بيان اين كه زنجيره توليد، صنعت و تجارت در استان 
خراسان جنوبى شكل گرفته و منطقه ويژه اقتصادى اين زنجيره 
را تكميل كرده است، اظهار كرد: البته استان پكتيا با استان 
خراسان جنوبى هم مرز نيست و اين دو استان از يكديگر فاصله 
دارند اما به شرط تعامل دو كشور و با توجه به توان بخش حمل 
و نقل و ترانزيت استان خراسان جنوبى، اين مشكل قابل رفع 
است. منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى آمادگى دارد چنانچه 
شما كااليى از هر نقطه دنيا سفارش دهيد آن را در هر كجاى 
كشور ايران تحويل گرفته و به هر كجا كه خواستيد منتقل 
كرده و تحويل نمايد. وى اظهار اميدوارى كرد: سفر هيئت 
تجارى استان پكتيا افغانستان به خراسان جنوبى، مقدمه اى 
براى سفرهاى بعدى باشد. مدير بخش بازاريابى و توسعه منابع 
بنياد مستضعفان كشور نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه هر 
چقدر سرمايه گذارى و مبادالت تجارى بين كشورهاى منطقه 
افزايش يابد، سطح امنيت منطقه هم ارتقا پيدا خواهد كرد، 
گفت: تبادل تجارى ميان دو كشور ايران و افغانستان يك تبادل 
بُرد بُرد است و ما از طريق اين تبادل مى توانيم امنيت كشور 

افغانستان را در آينده تضمين كنيم. 

بنياد مستضعفان براى توسعه سرمايه گذارى در 
استان هاى مختلف كمك مى كند

كشور  خرد  هاى  سرمايه  بايد  اينكه  به  اشاره  با  نواصرزاده 
افغانستان را براى سرمايه گذارى در استان خراسان جنوبى 
جذب كنيم، افزود: بنياد مستضعفان كارگروهى را براى توسعه 
اقتصادى مناسب در استان هاى مختلف كشور تشكيل داده و 
مردم و بخش خصوصى را نيز سهيم و شريك مى كند تا ترس 
آنان از سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف بريزد و سرمايه 
گذارى آنها را نيز تضمين مى نمايد. به گفته وى بايد ارتباطات 
دو كشور ايران و افغانستان افزايش يابد و كارگروههاى مشتركى 
تشكيل و تفاهم نامه هاى بلند مدتى براى مبادله كاال به امضا 
 برسد و بنياد مستضعفان هم كه به دنبال توسعه سرمايه گذاى 
در استان هاى مختلف كشور است در اين راستا كمك خواهد 
كرد. در پايان اين جلسه حضار از بخش هاى ساختمان ادارى 

منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى بازديد كردند.

تجار واليت پكتيا مشتاق سرمايه گذارى در 

منطقه ويژه اقتصادى استان

ساخـت سوله
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قابل توجه تمامى اعضاى محترم تعاونى مسكن كانون بازنشستگان 

آموزش و پرورش خراسان جنوبى

در راستاى تسريع در پيشرفت عمليات اجرايى پروژه 466 واحدى 

و موضوع ضرورت تقويت بنيه مالى شركت با افزايش آورده اعضا 

به ميزان 431/000/000 ريال (مصوبه هيئت مديره) خواهشمند است 

نسبت به تكميل موجودى خود تا سقف تعيين شده اقدام فرمايند.

 هيئت مديره










