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وزير نفت از تمديد زمان استفاده از بنزين ٧٠٠ توماني باقيمانده در کارت هاي هوشمند سوخت تا پايان آبان ماه خبر 
داد. به گزارش ايسنا، زنگنه، درباره اين که آيا مکاتباتي بين وزارت نفت و معاون اول رئيس جمهوري در ارتباط با 
تمديد استفاده از بنزين ٧٠٠ توماني انجام شده است، گفت: وزارت نفت پيشنهاد داده است تا آخر آبان ماه مردم اجازه 
استفاده از بنزين ٧٠٠ توماني داشته باشند . اگرچه تاکنون حجم زيادي از بنزين ٧٠٠ توماني مصرف شده است، اما 

توصيه مي کنيم مردم در مصرف آن عجله نکنند زيرا تا پايان آبان براي استفاده از آن فرصت خواهند داشت.

تمديد مهلت استفاده از بنزين 700 تومانى تا پايان آبان

شعار «مرگ بر آمريكا» يك شبه ايجاد 
نشده كه كسى بخواهد آن را حذف كند 

معاون ستاد کل نيروهاي مسلح تاکيد کرد: فريادهاي مرگ بر 
آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل و... يک شبه ايجاد نشده...

آواى خراسان جنوبى 
نوزده ساله شد
امروز 19  سال از انتشار روزنامه «آواى خراسان جنوبى» مى گذرد؛ 
مجموعه و تيمى كه در طول دو دهه گذشته و در عرصه رسانه اى...

صفحه ٧
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به بهانه سالروز تولد «آوا»
*هرم پور

 براي يک آغاز خوب و براي ماندگار شدن، هم بايد 
زمان را شناخت و هم نيازهاي موجود زمانه را. صادقانه 
گفت و با شوق شنيد و با قدم هاي استوار و گام هاي 
نوزده  يعني  کرد. سال ١٣٧٦،  به جلو حرکت  محکم 
با چنين رويکردي متولد  بيرجند»  سال پيش، «آواي 
شد. هنوز هيچ روزنامه يا حتي نشريه اي که به صورت 
هفته اي يا حتي دو هفته اي منتشر شود و روزنه اميدي 
براي انتقال مشکالت و خواسته هاي مردم باشد، وجود 
نداشت و همان روزها ضرورت حضور يک نشريه که 
به صورت منظم، دقيق و براساس روش هاي روزنامه 
نگاري مکتوب، آواي خواسته ها و مطالبات و نيازهاي 
 شهروندان بيرجندي باشد، بيش از پيش احساس مي شد. 
 و اينچنين بود که با همه مشکالت و کمبودها، با همه 
نگراني ها از آينده کارهاي فرهنگي و با همه سختي ها 
و رنج ها و احيانًا مانع تراشي ها، جمعي همت کردند و 
دست به دست هم دادند تا اولين پيش شماره ها و بعد 
شماره هاي رسمي نشريه «آواي بيرجند»، همان روزها 
در قطع٣ A، منتشر شود. کار، بسيار سخت و طاقت فرسا 
بود و شايد به حق، همه آنهايي که سالها پيش چنين 
تصميمي گرفته و به نتيجه نرسيده بودند، با توجه به 

شرايط موجود، آينده خوبي را پيش بيني نمي کردند.
 اما وقتي نيت خير باشد و توکل انسان به خدا، وقتي 
اراده اي محکم وجود داشته باشد و دعاي خير هزاران 
 شهروندي که از نوزده سال پيش تا به حال با حمايت هاي 
بي دريغشان، اميد بخش و پر نشاط ، تشويق به ادامه 
راه مي کنند؛ نه مشکالت مالي، نه کمبودهاي فني و نه 
تنگ نظري هاي گاه و بيگاه مانعي براي ادامه دادن و 
بهانه اي براي ايستادن نيست. آن روزها، نه چاپخانه اي 
بود و نه نرم افزارهاي مدرني همچون امروز که بتوان 
سرعت را لجام کرد و زمان را به سيطره درآورد تا در 
کوتاهترين فرصت ها، خبري را تهيه کرد و منتشر نمود.  

(ادامه در صفحه ٢)

يادداشت

جناب آقاى محسن شيخى
با تشكر از زحمات شما در معاونت پرورشى و تربيت بدنى 

انتصاب شايسته شما را به سمت

 معاون توسعه مديريت و پشتيبانى اداره آموزش و پرورش زيركوه

 تبريك عرض مى نماييم.

جمعى از فرهنگيان زيركوه

خانواده محترم آشورى
درگذشت خير گرانقدر مرحوم احمد آشورى را تسليت عرض نموده

 ضمن طلب غفران الهى، بقاى عمر بازماندگان را از خداوند بزرگ خواستاريم.

هيئت مديره ، مديرعامل و كاركنان

 موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

به مناسبت هفتمين روز درگذشت بزرگ خاندان

شادروان حاج داوود قادرى
جلسه ختمى امروز دوشنبه 94/6/2 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) واقع در بلوار غفارى

 بين غفارى 26 و 28 - بيست مترى جرجانى

 برگزار مى شود، تشريف فرمايى شما سروران گرامى 

موجب امتنان است.

خانواده هاى قادرى و ساير بستگان

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت تعاوني توليدي توزيعي بسيجيان امام (ره)

تاريخ انتشار: 94/6/2

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني توليدي توزيعي بسيجيان امام (ره) شنبه 94/6/21 راس ساعت 4 بعدازظهر در محل مسجد توحيد واقع در خيابان 

توحيد برگزار مي شود. از كليه  اعضا دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا 

حضور يابد، مي تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت واقع در خيابان مدرس - مدرس 24 - پالك 75 طبقه سوم مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگ 

ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد. 

دستور جلسه:
1- گزارش هيئت مديره و بازرس 2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال هاي 89 الي 93 3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 94  4- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل 

هيئت مديره 5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 6- طرح و تصويب آيين نامه هاي اداري ، استخدامي ، حقوق و مزايا و پاداش هيئت مديره و معامالتي و حدود و اختيارات 

مديرعامل  7- تعيين خط مشي آتي شركت تعاوني                                                                                                                                                                                                    هيئت مديره

مزايده   
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبى در نظر دارد: 

محصوالت باغ پسته خود را به صورت سر درختى از طريق مزايده به 

فروش برساند. لذا از متقاضيان دعوت مى شود براى كسب اطالعات 

آدرس  به  يا  و   09155617393 و   32227286 هاى  شماره  با  بيشتر 

بيرجند- كيلومتر 15 جاده كرمان - بنياد تعاون زندانيان بيرجند از تاريخ 

94/6/2 تا پايان وقت ادارى 94/6/5 مراجعه نمايند. 

ضمنا هزينه درج آگهى بر عهده برنده مزايده خواهد بود

اطالعيه
قابل توجه اولياي محترم دانش آموزان و كسبه استان خراسان جنوبي

و هويت فرهنگ  اصالت  ترويج  پرورش در  و  به رسالت خطير آموزش  با عنايت 

ايراني اسالمي به اطالع اولياي محترم دانش آموزان و كسبه استان مي رساند: 

ورود هرگونه البسه و نوشت افزار دانش آموزي كه منقوش به تصاوير و مفاهيم 

بيگانه، غيرايراني و خالف شئونات اسالمي باشد، مغاير ضوابط وزارت آموزش و 

البسه و  اولياي محترم تقاضا دارد نهايت دقت را در خريد  از  لذا  پرورش است. 

لوازم التحرير نمايند. 

روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

قابل توجه بانك ها ، موسسات مالى ، سازمان ها و ...
فروش ملك با موقعيت عالى / نبش تقاطع معلم و 15 خرداد

همراه: 09155619396

سركار خانم دكتر آسيه رضايى
انتخاب شما را به عنوان 

دندانپزشك نمونه استان خراسان جنوبى 
تبريك و تهنيت عرض نموده، توفيق روز افزون شما را 

از خداوند منان آرزومنديم.

خانواده هاى: حسن رضا چهكندى نژاد
مهدى حاجى آبادى

اطالعيه صنف تاسيسات مكانيكى ساختمان بيرجند
شرح در صفحه 4

مزايده عمومى اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى 

استان خراسان جنوبى   شرح در صفحه 2
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وزير تعاون، با اشاره به تکميل پايگاه اطالعاتي براي کم کردن خطا در مورد حذف يارانه ها گفت: فرايند حذف يارانه ها 
هر ماه ادامه دارد. به گزارش جهان، ربيعي افزود: فرايند حذف هر ماه ادامه دارد و اگر اشتباهي شده باشد 
هر ماه آن را برمي گردانيم و از کساني که يارانه آنها به اشتباه حذف شده پوزش مي خواهيم.

فرايند حذف يارانه ها هر ماه ادامه دارد

امروز 2 شهريور 1394 مصادف با
 9 ذى القعده 1436 و 24 آگوست 2015

 درگذشت محقق و مترجم معاصر استاد «محمد 
پروين گنابادي» (١٣٥٧ ش).

آغاز هفته دولت.
اندرزگو  علي  سيد  انقالبي  مبارز  شهادت 

(١٣٥٧ش).
شاعر  قبادياني»  خسرو  ناصر  «حكيم  تولد 

مشهور ايراني(٣٩٤ ق).
ورود سپاهيان مصر و عثماني به مدينه و خارج 

كردن شهر از دست وهابيان(١٢٢٧ ق).
المقدس  بيت  در  ندبه»  «ديوار  قيام  آغاز 

(١٩٢٩م).
فيزيكدان  و  دانشمند  كوري  ير  پي  تولد 

فرانسوي (١٨٥٩م).
منتقد  و  اديب  بوو»  ِسْنت  «شاْرْل  درگذشت 

برجسته فرانسوي (١٨٦٩م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

سفارت انگليس در تهران رسما بازگشايى شد  
ظريف: ما سفارت انگليس را نبستيم

انگليس  سفارت  در  حضور  با  انگليس  خارجه  وزير 
در تهران رسما سفارت کشورش را پس از ۴ سال 
بازگشايي کرد. رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان در 
مورد بازگشايي سفارت انگليس در تهران، اظهار کرد: 
امروز انگليس و ديگر کشورهاي اروپايي به نقش سازنده ايران در منطقه و 
جهان پي برده اند و حضور آنها نشان دهنده اين واقعيت است. ظريف با بيان 
اين که از قبل قرارمان اين بود که روابطمان را با کشورهاي مختلف دنيا به جز 
استثناهايي که وجود دارد عادي سازي کنيم، ادامه داد: سفارت انگليس را نيز 
ما نبستيم بلکه خودشان بستند و امروز انگليس و ديگر کشورهاي اروپايي به 

نقش سازنده ايران در منطقه و جهان پي برده اند.

سردار جزايرى: شعار «مرگ بر آمريكا» يك شبه 
ايجاد نشده كه كسى بخواهد آن را حذف كند 

معاون ستاد کل نيروهاي مسلح تاکيد کرد: فريادهاي 
مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل و... 
يک شبه ايجاد نشده که با حرف اين و آن از گفتمان 
ايران و ساير ملت هاي زخم خورده از  سياسي ملت 
امپرياليسم و استکبار و رژيم هاي سلطه کنار گذاشته شود.سردار جزايري 
گفت: اگر شعار «مرگ بر آمريکا» و نابودي اسرائيل غاصب، امروز به يک 
برند جهاني مبدل شده است، داراي يک چنين پشتوانه و عقبه قطعي و مسّلم 
است. اضافه کنيد شعار «مرگ بر انگليس» و «مرگ بر منافقين» ملت ايران 
را.وي افزود: جاي تعجب است چنانچه کسي بخواهد در کشوري مثل ايران 

بر خالف اين واقعيت حرکت کند حتما ملت جلوي او را خواهد گرفت.

الريجانى: اينكه ما سندى مفيد مثل توافق 
هسته اى را تخريب كنيم كار جالبى نيست 

اينکه  بيان  با  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس 
نيست، گفت:  جالبي  کار  مفيد  تخريب يک سند 
سازي  غني  مي خواستيم  توافق  از  پيش  اينکه 
داشته باشيم و در حال حاضر به آن دست يافتيم 
نکته  مثبتي است. علي الريجاني همچنين تاکيد کرد: اينکه ما سندي 
ها  غربي  گويند  مي  برخي  و  نيست  جالبي  کار  کنيم  تخريب  را  مفيد 
همين  براي  و  گويند  مي  زور  آن ها  که  است  معلوم  هستند.  زورگو 
به  زورگويي  داالن  همين  در  اما  داشتيم  دعوا  آن ها  با  سال  دوازده 
چنين دستاوردهايي رسيديم، پس بايد ببينيم اهداف اصلي تا پيش از 

اين چه بوده است.

و  اقتصادي  امور  وزارت  و  مرکزي  بانک  نمايندگان 
ماليات هاي  قانون  هدف  اين که  بر  تاکيد  با  دارايي 
نيست،  مردم  بانکي  حساب هاي  به  سرکشيدن  مستقيم 
امانت  عنوان  به  همچنان  حساب ها  که  دادند  اطمينان 
تاييد  براي  ابزاري  فقط  و  ماند  خواهد  باقي  محرمانه  و 
صحت اطالعات خواهد بود. به گزارش ايسنا، اخيرا قانون 
ماليات هاي مستقيم از سوي رئيس جمهور به وزارت امور 
آن   ١٦٩ بند  براساس  که  شد  ابالغ  دارايي  و  اقتصادي 
شفافيت فعاليت هاي اقتصادي در دستور کار قرار گرفت 
اطالعاتي  يکپارچه  نظام  که  کرد  تاکيد  قانون گذار  و 
دولتي  دستگاه هاي  کليه  آن  طبق  و  شود  ايجاد  مالياتي 
و غيردولتي، نهادهاي عمومي و بانک ها موظف باشند تا 

اطالعات الزم را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
در همين رابطه علي اصغر ميرمحمد صادقي – مدير کل 
اعتبارات بانک مرکزي - با تاکيد بر اصل محرمانه بودن 
اطالعات افراد و اشخاص نزد سيستم بانکي اظهار کرد: 
اين موضوع به هيچ عنوان اصل محرمانگي را خدشه دار 
نمي کند اين در حالي است که در حال حاضر هم با توجه 
بين  که  تفاهم نامه هايي  و  گرفته  بررسي هاي صورت  به 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در زمينه تبادل اطالعات 
شده است فقط بحث راست آزمايي مطرح بوده و به هيچ 
عنوان موضوع درج اطالعات و لو رفتن آنها مطرح نيست 
فقط  را  موديان  بانکي  اطالعات  مالياتي  امور  سازمان  و 

براي تاييد صحت موضوع استفاده خواهد کرد. 

اطالعات حساب هاى بانكى امانت و محرمانه باقى مى ماند 

هاي  برنامه  جزئيات  تشريح  با  نيرو  وزير 
برق،  و  آب  قيمت  اصالح  منظور  به  دولت 
آب  قيمت  اصالح  سناريوهاي  کرد:  اعالم 
که  است  رفته  اقتصاد  شوراي  به  برق  و 
شد.  خواهد  اجرايي  تصويب،  صورت  در 
درباره  چيت چيان  حميد  مهر،  گزارش  به 
برق  و  آب  قيمت  اصالح  وضعيت  آخرين 

پايدار صنايع  توسعه  تداوم  گفت:  در کشور 
آب و برق کشور در گرو کاهش هزينه ها 
تاکيد  با  نيرو  وزير  درآمدهاست.  افزايش  و 
بايد  سياست کالن،  اين  براساس  اينکه  بر 
برق  و  به ويژه آب  انرژي  قيمت حامل هاي 
کرد:  تصريح  شود،  اصالح  و  يابد  افزايش 
ها،  يارانه  هدفمندسازي  قانون   براساس 

پايان  تا  برق  و  آب  قيمت  تکليف  بايد 
برنامه پنجم روشن و قيمت ها واقعي شود. 
افزايش  احتمال  درباره  همچنين  نيرو  وزير 
عوارض فروش برق به مشترکان در قبوض 
هم توضيح داد: فعال طرح افزايش عوارض 
فروش برق از ۳۰ به ۵۰ ريال به ازاي هر 
کيلووات منتفي است و اين افزايش دستکم 

تا پايان سال جاري اجرايي نمي شود. وي با 
اعالم اينکه وزارت نيرو قصد دارد در قالب 
افزايش  پيشنهاد   ،۹۵ سال  بودجه  اليحه 
ارائه  را  ريال   ۵۰ به  برق  مصرف  عوارض 
کند، خاطرنشان کرد: اين افزايش در صورت 
اسالمي  شوراي  مجلس  و  دولت  تصويب 

قابل اجرا خواهد بود.

جزئيات تازه از گرانى آب وبرق/ سناريوى گرانى ها به شوراى اقتصاد رفت

يادداشت
به بهانه سالروز تولد «آوا»

 (ادامه از صفحه١) تا چندين سال «آواي بيرجند»، در 
چاپخانه هاي مشهد منتشر مي شد و با هزاران زحمت 
هر دو هفته، بعد از آن هر هفته و براي مدت ها دو يا  سه 

بار در هفته ميهمان خانه هاي شهروندان بود. 
بااليي  تحمل  و  عادت  مديران  هنوز  طرف  آن  از 
و  نداشتند  مکتوب  اي  رسانه  به  پاسخگويي  براي 
استعدادهاي  حضور  از  سرشار  ظرفي  که  استان  نيز 
يافته  انسجام  و  سازماني  صورت  به  تا  بود  مختلف 
علمي  و  فني  هاي  زمينه  در  متخصصي  نيروهاي 
روزنامه نگاري نداشت. ولي راه آغاز شده را مي بايد 
پيمود، هر چند مسير سخت و مانع ها فراوان باشند، 
که  لذت همراهي مردم و لذت حل مشکلي از جامعه، 
همه سختي ها را آسان و همه رنج ها را به خوشي 
تبديل مي کند... و آوا آمد و آمد... تا روزنامه شد و 

ميهمان هر روز دلهاي شما.
تالش  همه  امروز،  تا  تولد  اول  روز  همان  از    
به عنوان پل  بوده که  اين  روزنامه  اندرکاران  دست 
از  دور  به  محملي  مسئولين،  و  مردم  بين  ارتباطي 
وابستگي هاي جناحي و مالي به طيف يا گروه خاصي 
براي احصاء و انتقال خواسته ها و نيازها و مطالبات 
و دردها و رنج هاي شهروندان شريف استان باشد، 
رسالت آگاهي بخشي اش را به مطلوبيت و درستي 
شما  مهرباني  و  پاکي  و  صداقت  امانت  و  کند  اجرا 
مردم خونگرم را به خوبي پاس دارد و اعتماد و اميد را 

به لحظه هاي خوش زندگي تان تقديم نمايد.
 در ماجراي تقسيم استان، با تمام حساسيت هاي ويژه 
و مهم اجتماعي و سياسي و امنيتي، به دور از هر تنش 
و تعصب نابجا، سالها «آواي بيرجند» تالش کرد تا 
توجه مسئولين را به اجرايي شدن اين مهم جلب کند 
و به اذعان همه کارشناسان و مديران ديروز و امروز و 
به ويژه مردم عزيز، نقش اين روزنامه در به سرانجام 
رساندن اين امر مهم در کنار خواست و تالش همه 

دلسوزان استان، بي بديل و فراموش ناشدنيست. 
 ديروز، «آواي بيرجند» در کنار مهرباني شما بود و امروز 
ميهمان ميزباني گرمتان در خانه هايتان، و فردا اميد 
آن داريم که با حمايت هاي بي دريغ شما مخاطبين 
عزيز، قدم هاي مهم تر و بزرگ تري براي اين استان 
زر خيز برداريم.  خراسان جنوبي براي آباداني و پيشرفت 
و اعتالي واقعي، به حضور دلسوزان حقيقي در صحنه 
نياز دارد؛ به کساني که از همه داشته هاي خود براي 
سربلندي آينده اين سرزمين بگذرند و صادقانه و بي ريا 
به وسط ميدان گام بگذارند. رمز ماندگاري هم همين 
براي  امروز دريچه اي  است.«آواي خراسان جنوبي»، 
ورود به ديدني هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و 
روزنه اي براي رؤيت همراه با تأکيد قابليت هاي استان 
شده است و به نوعي آغازگر راهي که پس از آن، ساير 
نشريات و روزنامه ها و سايت هاي خبري با همت و 

تالششان ادامه اش مي دهند. (ادامه در ستون مقابل)

 (ادامه از ستون مقابل) به درگاه الهي سجده شکر مي گذاريم 
مردم  بر  منتي  نه  ها،  سختي  اين  همه  عليرغم   که 
نه  و  ايم  داشته  از کسي  اي  مطالبه  نه  و  ايم  داشته 
وامدار گروه و جناحي بوده ايم. مزدمان را از ماندگاري 
از  و  جامعه  متن  در  شمارش  بي  نفوذ  از  «آوا»،   نام 
و  مديران  جمع  در  باال  بسيار  گذاري   تاثير 
تصميم گيران استان گرفته ايم و عهدمان با شما مردم 
شريف و با خداي متعال اينک و هميشه نيز اين است 
که  باز هم به دور از هر وابستگي و با تمام توان و 
مهربانتان  هاي  قلب  کنار  در  يکرنگي،  و  با صداقت 
به  تان  تداوم مهرباني  نوزدهمين سال  ماند.  خواهيم 

اين روزنامه مردمي مبارک.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

احتمال افزايش مستمرى 
مددجويان در سال آينده

رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: از ابتداي مهر 
درصد   ٢٠ معلوالن  نگهداري  مراکز  يارانه  امسال 
آينده  سال  در  اينکه  ضمن  مي کند  پيدا  افزايش 
احتماًال مستمري مددجويان افزايش پيدا خواهد کرد. 
انوشيروان محسني بندپي در گفتگو با فارس، اظهار 
يارانه هر فرد معلول در مراکز  ابتداي مهر،  از  کرد: 
بهزيستي٢٠ درصد افزايش خواهد يافت. وي گفت: 
ما بنا داريم در سال آينده و در بودجه ٩٥ ، مستمري 

مددجويان را افزايش دهيم.

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهــدى 
  نصب ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى
09151642377 - وسيله كار

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/6/2

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند دوشنبه 
94/6/16 ساعت 9 صبح در محل بيرجند واقع در خيابان شهيد آوينى - خيابان نارنج - بين نارنج 7 و 9 
مجتمع انوشه برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل 
در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند 
همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى 

مى باشد. دستور جلسه:
اصالح ماده 23 اساسنامه قديم و 21 اساسنامه جديد مبنى بر تقليل اعضاى هيئت مديره از 5 به 3 نفر

هيئت مديره شركت

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

يك خانم ترجيحا مجرد براى خدمات  منزل 
با دستمزد عالى نيازمنديم. 

09300912977-32446441

يك نفر نيروى آقا حداقل با مدرك ديپلم 
و روابط عمومى باال براى كار دفترى نيازمنديم. 

ساعات تماس: 8-12   16-20      32441161

دعوت   به  همكارى
شركت گلشن سراى سالمت در نظر 

دارد: براى تكميل كادر دستيارى خود 
در دانشكده دندانپزشكى از تعدادى 
ديپلم ترجيحا ديپلم بهيارى با حداقل 
6 ماه سابقه بيمه به عنوان دستيار 

دندانپزشك دعوت به همكارى نمايد 
عالقه مندان مى توانند براى كسب 
اطالعات بيشتر با شماره هاى ذيل 

تماس حاصل فرمايند.
05632224660
09153622919

شركت تعاونى خدمات بهداشتى    
درمانى  گلشن سراى سالمت

فراخوان مزايده عمومى

 به شماره 94/33/45 (نوبت دوم)

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى در نظر دارد:
 3 باب غرفه با كاربرى حمل و نقل را به شركت هاى در شرف تاسيس استان كه 
متقاضى فعاليت در شهرستان بيرجند مى باشند و همچنين 3 باب انبار با كاربرى 
حمل و نقل در محل پايانه بار بيرجند را از طريق برگزارى مزايده عمومى به واجدين 
شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد مزايده و كسب 
اطالعات بيشتر از تاريخ اين آگهى به مدت 6 روز (تا پايان ساعت ادارى شنبه 94/6/7)
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى به آدرس بيرجند –  به 
نبش غفارى 25- امور ادارى مراجعه و حداكثر تا ساعت 9 صبح يكشنبه 94/6/15 
پيشنهادات خود را به امور ادارى اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان 
جنوبى تحويل و رسيد دريافت نمايند. جلسه بازگشايى پاكت ها يكشنبه 94/6/15 
راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات به آدرس: خراسان جنوبى- بلوار غفارى- نبش 

غفارى 25 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى مى باشد. 
 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه آقاى احمد خزاعى به استناد دو برگ 

استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى 
خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده 
است و مدعى است و سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
مسكونى پالك 9729 فرعى از 3723 فرعى از شماره 249- اصلى  
واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به 
علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند 
مالكيت اوليه ذيل ثبت 114823 صفحه 143 دفتر امالك جلد 689 
به نام احمد خزاعى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا چنانچه كسى مدعى 
سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده به اين اداره 
اعالم فرمايند و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند



پيام شمااعزام 1089زائر از خراسان جنوبى به سرزمين وحى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 2 شهريور 1394 * شماره 3300
استاندار 3 آقاى  به  خواستم  مى   . مبارك  دولت  هفته 

از  ترس  بدون  و  شجاعانه  اينقدر  كه  حاال  بگم 
مسووالن كشورى مطالبات مردم استان را در بحث 
سفر پيگيرى كرديد خالى از لطف نخواهد بود يك 
آسيب شناسى از وضعيت مديران استان هم بكنيد . 
همه مديران دوره آزمايشى را گذرانده اند بهتر است 
بررسى شود آنهايى كه خوب كار كرده اند تشويق و 
به مردم معرفى و مديرانى كه افق و برنامه اى براى  

وظايفشان ندارند را با تدبير خود تعويض نماييد . 
936 ... 304
باسالم چندوقت پيش به اداره گاز مراجع كردم براى 
هاى  بعدازدوندگى  دربلوارصياد  جليالن  محله  گاز 
فقط  آيا  نداريم  بودجه  كه  فرمودن  كرم  كه  زيادى 
براى ما اهالى ندارين تاكى ازنفت بايد استفاده كرد 

يك ماه ديگرهوا سرد مى شود لطفأ پيگيرى كنيد.
915…533
باسالم و تشكر از پيگيرى مجدانه رسانه هاى استان 
از رييس محترم شوراى شهر بيرجند خواهشمنديم نرخ 
تعرفه خدمات شهردارى در سه سال اخير را طى يك 

جدول مقايسه اى مكتوب به اطالع مردم برسانند. 
937…930
آوا جان سالم،ضمن تشكر از اداره برق بيرجند جهت 
انجام پروژه روشنايى،خيابان 9دى مهرشهر فقط چرا 
اين چراغ ها خاموش هستند؟!با توجه به ساكن شدن 

خانواده ها لطفا روشنايى 9دى تامين شود.
910…277
واحد  مديريت  نيست  شهر  شوراى  ما  شهر  مشكل 

شهرى است كه هر اداره راه خود را مى رود 
912 ... 746
اقدامات شوراى شهر جهت وصول عوارض و صدور 
ايران بى سابقه  پروانه هاى ساختمانى كه در سطح 
كه  آينده  براى  هشدار  از  اى  نمونه    . است  بوده 
شعارهاى كانديداهاى دوره بعد را بيشتر بررسى كنند .
915…385
اعتراض  عوارض  بحث  به  كه  همشهرى  جواب  در 
داشت بايد بگم عوارض رو شهردارى پيشنهاد مى ده 
و فقط شورا بررسى مى كنه . ضمنا از اعضاى شورا 
هم مى خوام با پاسخ به اين ابهام موضوع را روشن 
شوراى  عملكرد  مقايسه  بحث  در  ضمن  در   . كنند 
بيرجند با ساير شهرها هم لطفا شورا مصوبات خود را 

اطالع رسانى كند تا سوءتفاهم ها رفع شود 
936 ... 421
سالم شورا شهر وشهردارى با اين قيمت جديد ثابت 

كردند كه از هر دشمنى بامردم دشمن ترند.
915…042
شهردارى  و  شهر  شوراى  نابخردانه  اقدام  باسالم 
بيرجند مبنى بر افزايش 300درصدى عوارض باعث 
وتجارى  وساز  ساخت  امور  تعطيلى  شديد  نگرانى 
بحق  شمارو  است  شده  مردم  مراجعه  وعدم  وغيره 

امام رضا قسم كارى بكنيد.
915…089
من از اعضاى شوراى شهر تشكر مى كنم كه بدون 
هيچ مزد و حقوقى وقت خود را براى توسعه شهر مى 
گذارند . كمى انصاف داشته باشيم واقعا ما خودمان 
انتظار  كه  گذاريم  مى  وقت  شهرمان  براى  اينقدر 

معجزه از منتخبان خود داريم .
901 ... 682
با سالم وقتى مردم نسنجيده راى مى دهند و مبناى 
...  است شوراى شهر ميشود  آنها عنوان و  انتخاب 

اين و جيب مردم مى شود جوالنگاه آقايان ...
915…742
شنبه شب توى غفارى ... يك عده مراسم عروسى 
با  خيابون  توى  آوردن  11تا12شب  ازساعت  رو 
هم  ها  همسايه  110،گفت  زديم  بلندگوهاى...زنگ 
اومد  گشت  ميفرستيم،تا  گشت  و  كردن  شكايت 

مراسم تمام شد،خسته نباشيد به سرعت عمل 110
915…657
چرا راهنمايى و رانندگى پيگير اينهمه متخلفينى كه 
رو خالف  ادارى  سايت  مهر  بلوار  آخر شب  و  ظهر 
ميان و وارد خيابون بهار ميشن نيست.هميشه حادثه 

خبر نميكنه
915…609

مدير حج و زيارت خراسان جنوبى از اعزام 1089 نفر در قالب 8 كاروان با 3پرواز به به مكه مكرمه خبر داد.«ابولفضل نوفرستى» گفت: 17شهريور 
اولين كاروان زائرين حج استان اعزام مى شوند.وى ادامه داد: تعداد زائرين و عوامل امسال نسبت به سال گذشته 25درصد افزايش داشته كه كليه 
زائرين از مشهد مقدس به سرزمين وحى اعزام مى شوند.مدير حج و زيارت خراسان جنوبى با اشاره به اينكه مسن ترين زائر امسال 92سال و جوانترين 

زائر 21 سال سن دارد، تصريح كرد: زائرين امسال 527 نفر آقا ، 498 نفر خانم و 4پزشك به حج اعزام مى شوند.

امروز 19  سال از انتشار روزنامه «آواى خراسان جنوبى» 
مى گذرد؛ مجموعه و تيمى كه در طول دو دهه گذشته و 
در عرصه رسانه اى كشور فراز و فرودهاى مختلفى را پشت 
سر گذاشته و البته تاثيرگذارى هاى جدى هم داشته است. 
19 سال؛باور كنيد خودش يك عمر است براى يك روزنامه. 
براى  روز  هر  كه  مى فهمند  هستند  رسانه اى  كه  آنهايى 
يك روزنامه برابر يك عمر است و آن نهال كوچك كه 
روزهايى پيش بر زمين نشست، سال به سال كه مى گذرد 
كهنسال تر مى شود .امروز پيراهن شماره جديد آواى مان 
را در همين شماره  انتشارش و در ميدان رقابت و جريان 
اجتماعى،  و  فرهنگى  خارجى،  و  داخلى  رسانه اى  سازى 
اقتصادى و سياسى برتنش كرديم.  البته فكر مى كنم حضور 
در رسانه و بويژه در جايگاه مديريتى آن در كنار جذابيت، 
دشوارى ها و استرس هاى فراوانى هم دارد.كار در روزنامه 
و  است  شغل ها  پرهيجان ترين  و  پراسترس ترين  از  يكى 
همين دوگانگى براى من جذابيت دارد چون كار در رسانه 
كارى پويا است و سكون ندارد. باور كنيد هر گزارشى كه 
چاپ مى شود و هر مقاله اى كه روى صفحه مى رود براى 
نويسنده اش حكم فرزندش را دارد. شايد ظاهرش اين است 
كه ما هر روز روزنامه چاپ مى كنيم، مثل نانوايى كه نان 
پخت مى كند اما پشت صحنه هر روزنامه و وقايع مرتبط با 
آن در مقايسه با روز ديگر كامال متفاوت است و از طرفى 
تاثير هر شماره و هر تيترى كه مى زنيم هم با روز ديگر 
يكسان نيست.از طرفى كار روزنامه به شكلى است كه وقتى 
روزنامه منتشر مى شود تازه كار اصلى شروع شده به دليل 
اين كه آثار بعدى دارد و تاثيرگذار است.روزنامه نگارى يكى 
از پراسترس ترين و هيجان انگيزترين كارهاست و همين 

 باعث جذابيت و پويايى آن است.
روزنامه تخصصى در استانمان كم داريم  

دختري حدودا 24، 25 ساله است، عجله دارد، روزنامه آوا 
خريده و منتظر بقيه پولش است كه معترض به بقيه پولش 
هم مي شود چون فقط نيازمندى هايش  را برداشته و بقيه 
روزنامه را نمي خواهد و به دكه دار مي گويد كه همه جا 
پول كمتري مي دهد.  از او  درباره اين نشريه  مي پرسم. 
مي گويد:  زياد اهل روزنامه خواندن نيستم و ترجيح مى 
دهم مجله بخوانم كه تنوعش بيشتر است. وى با عنوان 
اينكه وضعيتي كه در ايران وجود دارد خيلي خاص نيست، 

مى گويد:  تفاوت ما با ديگر كشورها اين است كه در آنجا 
در كنار تعداد زياد روزنامه ها، مجالت و كتاب هايي كه 
پرخواننده هستند، تعداد زيادي هم مجالت و روزنامه ها و 
كتاب هاي تخصصي با موضوعات اجتماعي وجود دارند كه 
خواننده خود را دارند در حالي كه تعداد اين رسانه ها در كشور 
ما به مراتب از ساير كشورها كمتر است مثالبه فرض اگر 
50 مجله درباره زيبايي و رژيم الغري در كشورهاي ديگر 
وجود دارد در مقابلش تعداد قابل توجهي هم مجالت ديگر 
وجود دارد كه مسائل و مشكالت زنان را مطرح مي كند. 
زهرا مى گويد: گاهى صفحه فرهنگى و مطالب روانشناسى  
آوا را مى خوانم و در خانواده مادرم هم به صفحه سالمت و 
اخبار حوادث عالقمند است و جدول را هم حل مى كند. وى 
مى گويد: عكس پنجره هم زمانى كه عكس از يك جلسه 
يا فالن مراسم است جذابيتى ندارد بنظرم بايد  عكس بيشتر 
از اولين ها و عجيب ترين ها انتخاب شده تا براى خواننده 

جذابيت بيشترى داشته باشد.
حرف  دارد  مطبوعاتى  كيوسك  كه  ديگرى   همشهرى 
نفر  با50  شركت  يك  «قبال  كند:  مى  تائيد  را  او  هاى 
كارمند از ما 10 تا 15 روزنامه مى خريد. اما االن ديگر 

اينترنت آمده،كسى روزنامه نمى خرد و ترجيح مى دهد 
اخبار را از اينترنت دريافت كند. يعنى اينترنت رقيب اول ما 
شده است. وگرنه قيمت ها كه يكى است ، به همين خاطر 
كسى به خاطر اخالق بد من نمى رود سراغ يك كيوسك 

ديگر كه مثال اخالقش خوب باشد.»

آوا در نقد و انعكاس اخبار معتدل 
برخورد مى كند

گويد:    مى  روزنامه  مشتركين  از  يكى  زاده  بهمن  حكيمه 
تقريبا ميزان مطالعه ام باالست؛ و معموال هر روز روزنامه 
آوا را مى خوانم .  وى كه خودش دستى در نوشتن دارد 
خاطر نشان مى كند:  به نظرم ميزان اخبار توليدى آوا بايد 
افزايش داشته باشد  بعضى روزها مى بينم بيش از هشتاد 
 درصد مطالب از خبرگزارى ها و اينترنت گرفته شده است .

بهمن زاده عنوان مى كند:  قلم خبرنگارهاى آوا  مخصوصًا  
آقاى حسين زاده بسيار عالى است و  قلم خانم كارى  را هم  
كه روان و به قول ما  به  زبان خودمانى مى نويسد را مى 
پسندم . من اكثر گزارش هاى خبرنگارهاى آوا را مطالعه مى 
كنم. خبرنگاراهاى  آوا در نقد و انعكاس اخبار معتدل هستند 

كه يك مزيت هست و به مانند برخى رسانه ها  فقط نقد يا 
فقط تعريف و تمجيد نمى كنند. 

وى در مورد بهتر شدن روزنامه مى گويد: بهتر است در 
اخبارى چون اخبار سالمت از پزشكان و كارشناسان  منطقه 
خودمان بهره بگيريد كه مهم تر  از اينترنت و قابل دسترس 
تر هستند . وى افزود: مردم انتظارات بر حق و نظرات قابل 
مالحظه اى دارند كه انعكاس انتظارات و مشكالت آنها و 

 همچنين نقد دلسوزانه از وظايف رسانه هاست.
روزنامه آوا در بين مردم محبوب است

سپيده قلندرى اسفدن خبرنگار ايسنا نيز عنوان مى كند: با 
توجه به حرفه اى كه دارم سعى مى كنم روزى چند ساعت 
مطالعه داشته باشم بيشتر مجله و روزنامه مى خوانم. وى در 
مورد جايگاه آوا در بين مردم مى گويد: روزنامه آوا يكى از 
روزنامه هاى محبوب مردم استان بويژه در بيرجند است كه 
اگه از هرنفر بپرسى روزنامه شهرتان چيست مطمنا نام آوا را 
مى آورد. وى اظهار مى كند:   من همه مطالب روزنامه را مى 
 خوانم اما بيشتر بخش گزارش را مى پسندم كه خبرنگاران 
آوا تهيه مى كنند. وى در ادامه دسترسى روزنامه از طريق 

اينترنت را يك مزيت بر مى خواند و مى گويد:  روزنامه آوا 
در بين مردم محبوبيت خوبى دارد .

به اخبار شهرستان هاى استان 
توجه بيشترى بشود

نويد تقوى نيز از نهبندان عنوان مى كند: من معموال هر 
روزى 20 دقيقه روزنامه  مطالعه مى كنم . اين مشترك 
روزنامه با بيان اينكه آوا روزنامه اى است كه مردم اقبال 
بيشترى نسبت به بقيه روزنامه هاى استان به آن دارند مى 
گويد: من اخبار و گزارش هاى خبرنگاران را مطالعه مى كنم. 
وى با بيان اينكه روزنامه آوا جايگاهش را در بين مردم باز 
كرده و در بين شهرستان هاى استان هم محبوبيت دارد، مى 
افزايد:  پيشنهاد مى كنم به مسايل داخل استان مخصوصا 
اى  ويژه  توجه  نهبندان  هايى چون  مشكالت شهرستان 
استان  هاى  ظرفيت  از  بايد  اينكه  بر  تاكيد  با  بشود.وى 
 بيشتر گفته شود و روزنامه وظيفه دارد كه اين ظرفيت ها 
را به مسئولين بشناساند، در انتها پيشنهاد مى كند  كه از توان 
خبرنگاران شهرستان هاى استان هم در روزنامه استفاده شده 

تا انعكاس اخبار براى  همه هم استانى ها ميسر شود.

 آوا، روزنامه مردمدار است و وابسته به هيچ 
حزبى نيست

محمد على سعدى صاحب آرايشگاه در خيابان حكيم نزارى 
انتشار روزنامه مشترك اين  ابتدايى  كه از همان روزهاى 
رسانه بوده نيز از خاطرات آن روزها مى گويد: يادش بخير 
براى كسبه روزنامه بصورت رايگان ارسال مى شد و چون 
اولين روزنامه بصورت ساماندهى شده بوده مورد توجه مردم 
قرار گرفت و بعد گذشت سالها همچنان خواننده اين روزنامه 
هستم و مشترك باقى ماندم. سعدى مى گويد: من هر روز 
روزنامه را مطالعه مى كنم و به آگهى ها و يادداشتها خيلى 
عالقمندم و همچنين حوادث را نيز مطالعه مى كنم.وى 
ادامه مى دهد: اگر فرصت داشته باشم حتى خط به خط 
اندر كاران  از زحمات همه دست  را مى خوانم و  روزنامه 
اطالعات  و  اخبار  جديدترين  كه  كنم  مى  تشكر  روزنامه 
استان مان را به مردم اطالع رسانى مى كنند. وى خاطر 
نشان مى كند: جذابيت آوا بين مردم بسيار زياد است و دليل 
آن اين است كه يك روزنامه مردمدار است و وابسته به هيچ 

حزبى نيست.

آواى خراسان جنوبى نوزده ساله شد
*نسرين كارى

به بهانه سالروز انتشار روزنامه 
آواى خراسان جنوبى:

نظر  جنوبى  خراسان  آواى  روزنامه  تولد  سالروز  در   
خواستيم  روزنامه  مورد  در  را  شهر  معتمدين  از  تن   چند 

كه در زير مى خوانيد:

نخعى نژاد معاون امور عمرانى استاندارى 
(شهردار اسبق بيرجند):

 من روزنامه آواى خراسان جنوبى را اولين و تنها پل ارتباطى 
با مردم و مسئولين  مردم بيرجند و استان خراسان جنوبى 
كشور مى شناسم كه بى شك نقش بسيار تاثيرگذار، پررنگ 
و غيرقابل انكارى در تحقق آرزوى تقسيم خراسان ، تاسيس 
استان خراسان جنوبى و برآوردن خواسته هاى به حق مردم 
اين خطه داشته و دارد. روزنامه آواى خراسان جنوبى از همان 
ابتدا بسيار صادقانه و مخلصانه در راستاى آسايش و رفاه و 
عزت مردم خراسان جنوبى گام برداشته و جا دارد در سالگرد 
آغاز انتشار اين نشريه ضمن تبريك به تمامى دست اندركاران، 

از زحمات تمامى آنها به ويژه شخص آقاى جعفرپور مقدم كه 
شايد بسيارى از اقدامات مثبت و موثر ايشان در استان بر مردم 

پوشيده نيست، تشكر و قدردانى نمايم.

يزدان شناس رئيس اتاق اصناف مركز استان
 و عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند:

به  جنوبى  خراسان  آواى  نشريه  تاسيس  سالگرد  دارد  جا   
اندركاران و خبرنگاران و همه تالشگران  مؤسسين، دست 
اين نشريه تبريك بگويم. روزنامه آواى خراسان جنوبى اولين 
نشريه استان خراسان جنوبى است كه بار امانت اطالع رسانى 
پيگيرى  بر دوش كشيده كه ضمن  به خوبى  را  استان  در 
مطالبات مردم، نكات مثبت و سازنده اى را به مسئولين يادآور 

شده و نماينده خوبى براى افكار عمومى بوده است. 
روزنامه آواى خراسان جنوبى ضمن باال بردن جايگاه نشريات 

استان، جايگاه استان را نيز در كشور ارتقا بخشيده است.
اميدوارم اين روزنامه همچون گذشته در جهت توسعه توليد 

ساير  و  كمبودها  و  مشكالت  پيگيرى  اقتصادى،  رونق  و 
معضالت و نيز مبارزه با فرهنگ استكبار ، اهرم و كمك خوبى 
باشد .لذا قطعا مردم قدرشناس و فهيم استان و مسئولين نيز 
به وظيفه خود در حمايت از نشريات محلى و استانى و به 
ويژه روزنامه آوا  عمل خواهند كرد تا بتوانيم استان فرهنگى 
جايگاه  به  هم  كمك  به  را  جنوبى  خراسان  دانشگاهى   و 

واقعى اش در كشور برسانيم.

فخار عضو سابق شوراى اسالمى شهر بيرجند:

در گذشته به لحاظ فعال نبودن نشريات و مطبوعات محلى، در 
فرايند  اطالع رسانى و تنوع منابع خبرى با محدوديت رو به رو 
بوديم و بار اطالع رسانى را نشريه آوا به تنهايى به دوش مى 
كشيد. درباره شوراى اسالمى شهر بيرجند نيز  انعكاس مشكالت 
آوا صورت مى گرفت  نشريه  از طريق  مردمى  مطالبات   و 
و طرح خيلى از صورت مسئله ها مربوط به مشكالت شهرى 
از داخل مجموعه نشريه آوا آغاز مى شد و اين نشريه چه 

در ارائه گزارش عملكرد و چه در انعكاس آخرين مصوبات 
و پيگيريهاى امور شهرى توسط شورا و شهردارى و ساير 
در  ويژه  به  كرد.  نقش مى  ايفاى  دستگاه هاى شهرستان 
دوره هاى اول و دوم شورا كه يك خبرنگار از نشريه آوا در 
تمامى جلسات و برنامه ها حضور داشت و در زمانى كه شورا 
و شهردارى سايت و روزنامه اى در اختيار نداشت ، خالصانه 
زحمت كار اطالع رسانى و پيگيرى را متحمل مى شد كه 
واقعا فراتر از يك نشريه عمل مى كرد. قبل از تاسيس استان 
اقدامات غيرقانونى براى جلوگيرى  و در زمانى كه برخى  
از تشكيل استان انجام مى شد ، مطالبات مردم  منطقه  و 
شهرستان بيرجند از طريق نشريه آوا ، به صورت قانونمند ، با 
آرامش و از مسير قانونى خودش منعكس مى شد ؛ به گوش 
مقامات كشور مى رسيد و نقش نشريه آوا در راستاى تحقق 
خواسته به حق مردم مبنى بر تاسيس استان خراسان جنوبى 
بسيار مشهود بود. ضمن تبريك سالگرد انتشار روزنامه آواى 
خراسان جنوبى، براى كليه دست اندركاران اين روزنامه آرزوى 

توفيق بيش از پيش دارم.

سامان اكبرپور از معتمدين شهر بيرجند

نشريه آوا قبل از تاسيس استان خراسان جنوبى به عنوان 
تنها نشريه شهرستان بيرجند و منطقه پيگيرى هاى زيادى 
را با هدف تاسيس استان انجام داد و آقاى جعفرپور مقدم 
مديرمسئول آوا به همراه مرحوم امينى رئيس وقت شوراى 
شهر و چند نفر ديگر از شهروندان در تحقق تشكيل  استان 
خراسان  جنوبى و تاسيس استان خراسان جنوبى زحمات 
زيادى را متحمل شدند.متاسفانه در حال حاضر نشريات استان 
قدرى محافظه كار شده اند، كه دليل آن را  نمى دانم و اعتقاد 
دارم كه نشريات و مطبوعات و رسانه ها بايد واقعيت ها و 
رويدادها را همانگونه كه هست منعكس كنند و در راه اطالع 
رسانى و شفاف سازى مباحث و مسايل شجاع و بى پروا باشند 
و ترس به خود راه ندهند در غير اينصورت به نظر من به 

وظيفه  و رسالت خود به درستى عمل نكرده اند.

معتمدين از آوا مى گويند؛
آوا جايـگاه استـان را در كشور ارتقـا بخشيـده اسـت

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2-  منزل وياليى در انقالب 19 ، 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

جناب آقاى دكتر رضا بهادر  متخصص ارتوپدى
جناب آقاى دكتر رضا خياط  متخصص جراحى عمومى

از زحمات بى شائبه شما در امر بهبود بيمارى همسر و پدر عزيزمان سپاسگزاريم  
رجاء واثق داريم در پرتو الطاف خداوند منان و توجهات حضرت ولى عصر (عج) 

شما عزيزان و خانواده محترم تان موفق و پيروز باشيد.
خانواده ميرى

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 



* زهرا بهروزى فر
بود.اسفند ماه سنه 1383  انگار همين ديروز 
براى  كه  روزى  همان  خورشيدى!  هجرى 
چندمين مرتبه به دفتر روزنامه فراخوانده شدم. 
دفتر محقر و كوچكى در خيابان حكيم نزارى! 
خيلى وقت بود، اين مجموعه را مى شناختم. 
از همان پاييز سال 79 كه سكونت در شهر 
بيرجند نصيب و روزى ام شد. آن روزها كه 
به قلم مى  براى رضاى خاطر خودم، دستى 
بردم و گاه و بيگاه در حد بضاعت و توان، و 
 به فراخور شرايط و مناسبت ها، چند سطرى 
مى نگاشتم و به صورت كامًال افتخارى! جايى 
روزنامه  محدود  صفحات  در  اندك  چند  هر 
براى  كه  روز  بودم...آن  يافته  بيرجند  آواى 
چندمين مرتبه به فعاليت خوانده شدم، با توجه 
به عالقه وافرى كه به نوشتن داشتم، عليرغم 
حضور مانع  روز  آن  تا  كه  مشكالتى   همه 

پررنگ ترم مى شد، با كمال ميل همراهى بر 

و بچه هاى گرم و صميمى روزنامه را پذيرفتم 
و از همان موقع بود كه رداى خبرنگارى به 

تن كردم.
شنيده بودم، خبرنگارى كارى سخت و طاقت 
فرساست اما خيلى زود، فهميدم آنها كه پا به 
اين عرصه مى نهد، عاشقانه از همه وجودشان 
مايه مى گذارند... شنيده بودم، خبرنگارى اگر 
چه حرفه اى است دهان پر كن و پر زرق و 
برق اما درآمدى دارد اندك، حتى كمتر از بخور 
و نمير، و به سرعت دريافتم كه خبرنگارها، نه 
براى دستمزد و درآمد كه براى دل شان قلم 
ديگران  مشكالت  رفع  دنبال  به  و  زنند  مى 
مى روند تا آن جا كه از خود و مشكالت و 

دردسرهاشان فراموش مى كنند.
آن ها به واسطه وظيفه اى كه متقبل شده اند، 
با همه اقشار جامعه در ارتباطند، به هر جايى 
مى روند و با هر گروهى همكالم مى شوند، 
باشد كه اداى دينى كرده باشند. خيلى سخت 

است، مادرى معتاد را به همراه فرزندانش در 
بيغوله فساد غوطه ور ببينى، و دشوارتر آن كه 
با مادرى همكالم شوى كه در حال پرستارى 
از جوان سى ساله خفته در بستر بيمارى خود 
هاى  حالت  است  بخش  روح  خيلى  است!... 
از  و  بكشى  تصوير  به  باران  زير  را  مردم 
عاشقانه هاى دو نفره شان زير باران بنويسى، 
و باور نكردنى آن كه پدرى را مالقات كنى 
مبادا  تا  كشيده  آغوش  به  را  كودكانش  كه 
سقف نم كشيده از باران، روى سرشان هوار 
شود!... چه فرح انگيز است كه صداى گريه 
تولد نوزادى را  بشنوى و شعف پدرش را بعد 
كه  دردناك  چه  و  نمايى،  توصيف  ها  سال 
بنشينى كه  پدر و مادرى  پاى صحبت هاى 
اشك در چشم، آرزوى مرگ تنها فرزندشان، 
خواب و خور را از آنها گرفته، آن هم به جهت 
نگذاشته  باقى  شان  براى  ديگر  كه  آبرويى 
است!... چقدر زيباست كه حرف هاى مردى 

زرد پوش را بشنوى كه بعد سال ها اسارت در 
بند دژخيمان، ناباورانه به آغوش گرم خانواده 
برمى گردد و چه تلخ آن كه از مردانى بگويى 
كه به خالفى غير عمد، راه رهايى را بر خود 
زندان،  بلند  ديوارهاى  سوى  آن  و  اند  بسته 
كانون  به  بازگشت  براى  لطفى  انتظار  چشم 
پاى  كه  است  انگيز  اند!... چه شعف  خانواده 
ترين  شيرين  خاطرات  جوان،  دو  عقد  سفره 
لحظه هاى زندگى مشترك شان را بنگارى و 
چه وحشتناك آن كه از تنها بازمانده خانه اى 
بگويى كه زلزله تمام اعضاى خانواده اش را 

به كام مرگ فرو برد!... و چه....
لحظه  است،  خاطره  ها  اين  كه همه  راستى 
نه  كه  خاطراتى  اش.  ثانيه  ثانيه  و  لحظه 
در  گذارند  مى  نه  و  شوند  مى  فراموش  
پنهان  هميشه  براى  خيالى  بى  صندوقچه 
بار  با هر  كه  هايى  داشته  ياد  به  شان كنى، 
مرور، خم به چهره ات مى نشانند و تو را وا 

و  درس  بينديشى  پيامدهاشان  به  دارند  مى 
متذكر  هم  ديگران  به  را  شان  عبرت  هاى 

شوى،و....
حاال حدود 11 سال از آن شروع قشنگ مى 
گذرد، با گرم و سردش كنار آمده ام و سختى 
هايش را به جان خريده ام، از افتخاراتم هم 
اين است كه جايى در بين اعضاى خانواده آوا 
دارم. باز هم براى اين جريده دوست داشتنى 
خواهم نگاشت و باز هم به همراهى خواننده 
هاى هميشه همراهش به خود خواهم باليد، 
بارى  ايزد  آن چه  زكات  بدينوسيله  باشد كه 

تعالى در چنته توانم نهاده ،ادا گردد.

اولين ها در صنعت روزنامه نگارى در ايران
اولين نشريه به زبان خارجى روزنامه وطن بود. از اين روزنامه دو زبانه فارسى- فرانسوى، فقط يك شماره در سال 1293 به مديريت بارون 
لوئى دونورما بلژيكى منتشر گرديد. اولين روزنامه اى كه از طرف زنان در ايران منتشر شد دانش نام داشت و در سال 1328 (قمرى) توسط 
همسر ميرزا حسين خان كحال انتشار يافت و  اولين نشريه فكاهى در ايران كه در ايران منتشر شده طلوع نام داشت . 4
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روزنامه نگاري عشق
 مي خواهد و دلدادگي

* نسرين كارى 
حرفه  اين  نگاران  روزنامه 
دوست  جان  و  دل  از  را 

دوست  اين  شايد  ورزند.  مي  عشق  آن  به  و  دارند 
بر هـــا  آدم  ما  فطـــرت  به  عاشقانــــه   داشتن 

مي گردد كه مي خواهيم ثمر بخش باشيم ، به ديگران 
كمك كنيم و باري از دوش درمانده اي برداريم.

بينم  مي  كنم  مي  مرور  را  پيشين  خاطرات  وقتي 
شب  به  روزنامه   در  را  شيريني  و  تلخ   روزهاي 
 رسانده ام كه پر از زهر و عسل بوده! وقتي من از دختر شش

ساله اي مي نوشتم كه كليه اش را از دست داده بود، 
نگاه كردن به چهره اش زهري مي ريخت برجانم. وقتي 
با انتشار سرگذشتش شما به ياري اش مي آمديد، ديدن 
نوعدوستي و شراكت شما در حس ما عسلي مي شد بر 
كاممان. يا گزارش از دو جوان معلول كه به واسطه قلم 
من مغازه شان به رونق افتاد باعث شد  انرژى مضاعف 
بگيرم و همين گونه است: اندوه ها و لذت هاي تمام 
نشدني روزنامه نگاري من؛ اندوه ها و لذت هاي تمام 

نشدني روزنامه خواني شما. 
روزنامه نگاري عشق مي خواهد، همين و بس. وگرنه 
نمي توان ادامه اش داد فقط با عشق و دلدادگي مي توان 
در حرفه اي پابرجا ماند. اما اينجا طبقه سوم، تحريريه، 
به روايتي قلب روزنامه راستي نيازي به گفتن نيست كه 
 مابقي اعضاي بدن هم بين ساير واحدهاي روزنامه تقسيم 
كامپيوترهاي  كه مي شويد  تحريريه  وارد  مي شود!  
بسياري مي بينيد با همكاران سخت كوشى  پشت آنها 
كه سر ندارند چون تا نيم تنه وارد مانيتور شده اند البته 
كسي اينجا چت نمي كند كور شويم اگر دروغ بگوييم 
داخل اتاقي كه عينهو آكواريوم سرسبز و جاري است اما 
ماهي ندارد! در عوض همكاران  نازنينى دارد كه كارشان 
خواندن مطالب و هدايت همه به راه راست روزنامه است. 
ما گاهي چيني نازك تنهايي شان را مي شكنيم، ضمنا ما 

در تحريريه... به گمانم همين مقدار معرفي كافي باشد.
 و البته من يك خبرنگارم! براي ما خبرنگارها پيگيري

سوژه هاي بكر و ناب، مصاحبه با مسئولي كه كمتر 
خبرنگاري دستش به او مي رسد، نوشتن گزارشي كه 
تيتر يك روزنامه شود و... لحظه هاي يك موفقيت حرفه 
اي را رقم مي زند، اما ما خبرنگارها بيش از همه به مهم 

ترين سرمايه اي كه داريم مي باليم.  
 ما افتخار مي كنيم به اين كه هنوز هم مورد اعتماد جامعه 
مخاطبان مان هستيم. گواه اين ادعا زنگ هاي پي در 
پي مخاطبان به دفترتحريريه روزنامه است كه در آن هر 
 كدام به فراخور نوع مسائل و مشكالت شان از خبرنگار 
مي خواهند به نمايندگي از افكار عمومي صدايشان را به 
گوش مسئوالن برسانند.  آنها ما را واسطه مي كنند چون 
معتقدند اگر بخواهيم مي توانيم حساسيت مشكالت و 

كمبودها را پيش چشم مسئوالن پررنگ تر كنيم.

اولين خبرى كه نوشتم  ...

*عصمت  برزجى
يك روز آگهى جذب خبرنگار و 
طراح را در روزنامه آواى خراسان 
جنوبى ديدم و مشتاق شدم تا 
براى كار به روزنامه مراجعه كنم 
پس از اينكه وارد دفتر روزنامه 

شدم با خيل عظيمى از افراد متقاضى روبه رو شدم كه 
يكى يكى براى مصاحبه وارد اتاق مدير مى شدند. 

پس از اينكه نوبت من شد اولين سوال را از مهارت هايم 
پرسيدم و من هم هر آنچه كه ياد داشتم را گفتم. براى 
گرفتن تست به اتاقى ديگر راهنمايى شدم، تست دادم 
و منتظر شدم كه براى استخدام به من خبر دهند . بعد 
از مدتى تماس گرفته شد و براى گذراندن دوره هاى 
مقدماتى و تكميلى خبرنگارى به يك موسسه معرفى 
شديم . دوره را به صورت فشرده در زمانى حدود 2 تا 3 
ماه پشت سر گذاشتم و پس از آن به عنوان خبرنگار در 
روزنامه آوا مشغول به كار شدم . اولين خبرى كه نوشتم  
با اين تيتر« دفتر بنياد ملى نخبگان در بيرجند افتتاح مى 
شود» در روزنامه 24 آبان ماه 1389 به چاپ رسيد. جلسه 
در محل استاندارى برگزار شده بود و من پس از اتمام 
جلسه  در واحد تحريريه مشغول تايپ خبرم شدم . روز 
بعد از دفتر روزنامه تماس گرفتند كه براى امور تايپ 
نيز همكارى داشته باشم و از آنجا كه عالقه زيادى به 
اين كار هم داشتم پذيرفتم و در شيفت عصر با تحريريه 

روزنامه همكارى مى كردم .
پس از گذشت حدود 3 ماه پيشنهاد دبير خبرى به من 
داده شد و آن را هم پذيرفتم از آن زمان به بعد كمتر 
براى تهيه خبر بيرون مى رفتم و بيشتر در دفتر مامور 
هماهنگى جلسات خبرى با خبرنگاران و بررسى اخبارى 
كه ارسال مى شد بودم . در آن سالها بيشترين وقتم در 
دفتر روزنامه مى گذشت و هيچ وقت هم متوجه گذشت 
زمان نمى شدم صبح كه از خانه بيرون مى آمدم تا شب 
به صورت مداوم براى روزنامه كار مى كردم و اين كار 
هم از روى عشق و عالقه فراوان بود به همين دليل هم 

هيچ گاه خستگى كار را احساس نمى كردم . 
كار در روزنامه برايم موفقيت هاى ديگرى هم به همراه 
از  داشت كه توانستم طراحى صفحات روزنامه را هم 
دوستان ياد بگيرم البته در اين زمينه بايد قدردان مدير 
روزنامه باشم كه همواره  از من و ساير نيروها حمايت و 
همراهى داشتند. از سال 89 تا 92 به صورت تمام وقت در 
دفتر روزنامه و در بخش هاى مختلف از جمله بخش خبر، 
گزارش و تحريريه و طراحى همكارى مى كردم پس از 
آن هم به داليلى همكارى ام كمتر شد اما همچنان با 

تهيه گزارش و خبر افتخار آوايى بودن را دارم.

تلخ و شيرين روزهاى خبرنگارى در آوا

روزنامه نگارى يعنى عشق!

بگوييم  بهتر  يا  موزعين    - زاده  رحيم 
توزيع كنندگان روزنامه، كسانى كه كمتر 
گفته  سخن  آنها  از  يا  آيند  مى  چشم  به 
روزنامه  موزعين  سراغ  بار  اين  شود  مى 
پيش  تالششان  با  كه  كسانى  رفتيم   آوا 
روزنامه  نسخه  هزاران  آفتاب  برآمدن  از 
را به ميز صبحانه خوانندگان مى رسانند.  
كار  از  عشق  با  آنهاست  از  يكى  خاتونى 
خاطرات  از  و  گويد   مى  سخن  خود 

بسيارى كه  در دل دارد 

روزنامه را كمتر از 5 ساعت 
توزيع كردم

از اولين رو نحوه ورودش به اين كار مى 
گويد :وقتى وارد اتاق توزيع شدم اتاق را 

مملو از روزنامه ديدم  ولى به خاطر شوق 
و عالقه اى كه براى توزيع روزنامه داشتم 
آن حجم روزنامه را در كمتر از 5 ساعت 
توزيع كردم و به دست مشتركان رساندم 
در  من  ماندگارى  باعث  همين  عالقه  و 
كه  اى  گونه  به  شد  روزنامه  توزيع  كار 
مشغول  كه  است  سال   10 نزديك  االن 
اين كار هستم. وى بهترين دستمزد براى 
خود و همكارانش را خشنودى  و رضايت 

مشتركين عنوان  مى كند.

انتظار داريم مردم به موزعين 
احترام بگذارند

  وى در ادامه با گاليه  از خورد برخى از مشتركين
مى گويد: متاسفانه عده اى به خود اجازه 

با موزعين و عوامل  هر نوع برخوردى را 
روزنامه مى دهند 

وى  و  كرده  اشاره  اى  خاطره  به  خاتونى 
همچنين يه خاطره ديگرى اشاره كرده و 
شبهاى  از  يكى  هاى  نيمه  در  گويد:  مى 
كه  بودم  روزنامه  توزيع  حال  در  زمستان 
خانواده اى دچار سانحه شده و والدين به 
بيرون  در سرماى شب   فرزندان   همراه 

خانه مانده بودند.  
وى ادامه مى دهد: با وجود سرماى شديد 
لباس  با  را  خانواده  دختر  وقتى  آن شب  
 . دادم  او  به  را  خود  كاپشن  ديدم  منزل 
هرچند عده اى من را براى اين كارم مورد 
تمسخر قرار دادند اما از نظر خودم كارى 

كه انجام دادم كارى درست  بود.
 

تالش براى رساندن روزنامه 
به ساعت صبحانه شما
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نام پدر نام خانوادگىنام
ابوالفضلجاويد نسبمحسن
علي اكبرمراديرحمان

محمود عاطفه
حسن رضاآبادي

غالم حسينرحيم آباديمرتضي

اطلسي مسعود
محمدمقدم

حيدراربابيعين ا...
حسنقاصريمحمدباقر

علي جانمراديهاشم
محمدحسيندزگيمحمدرضا
حسينهاشميحميد رضا
محمدحسنمهترانيعلي اكبر
علي محمدموتمنينسرين
محمدحسينمؤذنعلي

سيدرضاطايفيسيد محمود
رضاحسنيمهدي
غالمحسينناصحزهرا

عليپور علي
غالمرضارومنجان

محمددانشورپورمريم
ميرزا مسيحياسيمحمدرضا

حسنهاونگيصادق
محمدهاونگيرضا
محمدعليهاونگيعلي

اسماعيلهاونگيفاطمه
حسننيك نياغالمرضا
علي محمدمهدي پوراشرف
حسنمصطفويحسين
غالممحموديمحمد
عليمحمديزينت

محمدقليمحمدزادهغالمرضا

محمداعظم كاظمياسماعيل
خان

عباسعليقاسميمحمدرضا
عليعلي آباديمحسن
محمدحسينعلي آباديمصيب
محمدعباسيحسين

محمدصوفيصادق

محمد
شهانژاد 
چشمه 
محمدحسنموسي

شيرمحمدشريف نياحسن
عيدمحمدشبخوانعلي

غالمرضاشاهي گلمحمد
غالمرضاسمنيحسين
غالمرضاسمنعلي

محمدعليزنگوييغالمرضا
علي اكبرزجاجيكاظم

درويشي محمدعظيم
حسين كلوخفورك

اكرمخسرويعبدالحميد

رمضان
خسروي 
براتگيوشاد

حسنخراشاديزادهمحمدعلي

حسيني محمدرضا
عبدالعليكالته نو

محمدعليحسين آباديرضا
محمدحسنحجي پورموسي

محمدجاليريحميد رضا
غالمحسينجعفريموسي

اسدالهپويانمحمدرضا

پرونوس مهناز
اسماعيل صديقي

نوحالهياريعلي رضا
ميرزا مسيحياسيمحمدرضا

غالمرضا يزدان پناهمحمد
نظرعلينظري فردحسن محمدرمضاني فريزاحمد

غالم سرورخزاعي نژادمحمد
حسينعليخانيمجيد
محمد رضايوسفيعلي

محمدعليهرويمحمد
حيدر عليورانلوعباسعلي

علينيكوكارمحمد

محمدنيرومندمنصور
عمادالديننعمتيامين

علي اصغرنجفي مودمهدي
رمضاننامورمحمدعلي

محمدناصريحسن
حسننارمنجيمجتبي

غالمرضانارمنجيعلي
محمدمهرآرامهران
علياكبرمهدوي نيافرج
جعفرمهاجربالل

محمودمقصوديانمازيار
حسنمصطفويحسين
عبدالحسينمشعوفمرتضي

علي جانمراديانامين

مرادي قلعه مرتضي
جعفرشاهرخي

محمدمدديمحسن
حسينمحتشميمحمدعلي
رجبعليماهيمحمدرضا
عباسمالكيابراهيم

كاظميسيد علي
سيد 

غالمرضا
اله بخشكاربينعليرضا

كرمي خديجه
محمدعليهرستاني

محمد وليكاظمي نيامسعود
حسنكارگرعلي

عليقنبريغالمرضا
حسنقلي نژادمحسن
فرامرزقربانيحامد

سيدحسينقدمگاهيسيد مجيد
مشيتقاصديعليرضا

حسين قاسميعلي
رضاقاسمي درحهادي
غالمحسينقائينيسلمان

رجبعليفنوديحميد رضا
عباسعليفكريمحمدرضا

غالمرضافرهاديرمضان

عيسايي حجت
عليمقدم

سهرابعناني سراباسماعيل
محمدرضاعموقاسم

علي محمدعظيميمحمدرضا

علي 
عبدالهي 

محمدعلينژاد
محمدعباسيعليرضا
محمدعاطفياحمد
محمدحسينطهماسبيرامين
علي اكبرصنعتيمحمود
حسنصنعتيعليرضا
محمدحسينصبحيمحسن
علي صادقيسهيل
علي اكبرشيردلفريده

مهدي
شكوهي 

برات الهمقدم
حسينشايان پورمحمد
صادقشاهينرضا

عليشاورديجالل الدين
احمدرضاسبحانيمحمد
احمدزيركي بزديصادق
محمدعليرمضاني درحبتول

محمدرضارضائيحسين
رمضانرشيديمحمدرضا
محمدرسولي پورعليرضا
مالكرحمانيابراهيم
محمدحسنربيعيحسين
عليراشدي نيامحمد

دهقاني محمدحسين
محمدعليگسك

غالمرضادليرمحمدرضا
حسيندالكهعلي

محمددريحسن
براتدانشوري پورمجتبي
غالمرضادانايي فرسلمان

حسين داغانينعمت اله
ابراهيمخليلي تنهامحمدعلي

محمدخسروييوسف
محمدوليخسرويمسعود

صالح محمدخزاعييونس
ابراهيمخزاعيمحمد
چراغحيدريرضا

حيدرپور علي
عباسپاريزي

سيدمحمدحسينيسيد محمود

سيدرضا حسينيسيد هاشم

هاشم
حسني

محمدعلي نوك عليا
محمدحسنى بيدعليرضا
محمدحاجي زادهسعيد
غالمرضاچهكنديمهدي

عليرضا
چهكندي 

محمدنژاد
صولتجهانتيغمرتضي
غالمحسينجمعه پورابراهيم

جالليان مجتبي
حسيندهقاني

عليجانجانيوحيد
عبدالهجاني خلفحسين

محمدحسنتوتونيعلي اكبر
محمدحسنتوتونيعليرضا

غالمرضاترابيمحمدرضا
حسينتاجيمحمد
محمدپيرزاديبهرام

مراد عليپياميمحمدرضا

پوردائي سعيد
رمضاندستجردي

بياضبي خويشقربانعلي
رمضان عليبهرمانيميثم

حسينبوشاديحبيب
حبيب ا... بني اسديجعفر

سيدحسنبزرگوارسيد محمود
حسينعليبرزگرانحسين

محمدعليبذريباقر
عليرضاايمان فرامين

غالمرضاايزدخواهمحمودرضا

حسين
امياري 
محمدفورگ

اسماعيلاكبريهاشم

اكبري علي عليرضا
محمدآباد

حسين علياصغريمهدي
رمضاناصغريمحمدعلي

احمداسماعيليمحمد
سيداحمداسالمي نژادسيد محمد

محمداسدالهيسلمان

جهان بخش
اسحق 
عين علينيموري

حسين استوارمحمد
محمدجوادآخونديصادق

موسويسيد جواد
سيد 

محمدعلي
غالمحسينكريمدادياحسان
ناصرعظيميغالمرضا
عيسينخعي مطلقسرگل
حسيناميري پورمحمد
محمد رضانقره ايعلي

علي محمدمهدي پورمحمد

غالمعلي آباديابراهيم

صادقي عليرضا
حسينفرزقي

صولتجهانتيغمهدي
محموداميركهريزمحمدعلي
عليرضاشبانيحسن رضا

محمدرمضانيمهدي

حاجي علي محمد
امان الهنجم آباد

غالمرضااكبريمحمدعلي

رضا حسين زاده 
در سفر آيت ا... شاهرودى رئيس سابق قوه قضائيه 
ديگر  اتفاق  به  اين سفر  پوشش  براى  استان  به 
خبرنگاران مركز استان در فرودگاه بيرجند حضور 
داشتم. با نشستن هواپيما در فرودگاه، خبرنگاران 
به حاشيه محوطه فرودگاه هدايت شدند. يكى از 
مسئوالن هماهنگ كننده قوه قضائيه به ما گفت: 
به محض پايين آمدن رئيس قوه قضائيه از هواپيما 
به شما اشاره خواهم كرد كه براى ضبط و ثبت 

صحبت هاى ايشان به كنار هواپيما بياييد.
صف  به  محوطه  حاشيه  در  استان  مسئولين 
ايستاده بودند تا به رئيس قوه قضائيه خوش آمد 
بگويند و در وسط محوطه كسى تردد نمى كرد 
و اوضاع كامال تحت كنترل بود . ما هم منتظر 
خود  تا  بوديم  تشريفات  امور  مسئول  عالمت 
پياده شدن  از  . پس  برسانيم  كنار هواپيما  به  را 
آيت ا... شاهرودى به ما اشاره شد كه به سمت 

هواپيما برويم اما ما خبرنگاران كه طبق معمول 
براى پوشش سريعتر اخبار خيلى عجله داشتيم ، 
ناخودآگاه و بدون اراده شروع به دويدن به سمت 
توجه  تا  باعث شد  اقدام  اين  هواپيما كرديم كه 
تمام حضار در محوطه به سمت ما جلب شود و 
آنها متعجب و حيران از اينكه چه اتفاقى افتاده به 
ما نگاه مى كردند و مسئول هماهنگ كننده قوه 
قضائيه نيز كه اوضاع را اينگونه ديد به سمت ما 
شروع به دويدن كرد و خود را به ما رساند و خيلى 
آرام گفت: چه خبره؟ چرا مى دويد؟! من به شما 
گفتم به سمت هواپيما بياييد نگفتم كه بدويد ! 

لطفا آرام به حركتتان ادامه دهيد...

لطفا آرام به حركتتان 
ادامه دهيد
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 مهارت هاى كنترل استرس را تمرين كنيد
رساندن اتمام  به  با  خالقانه  كاركردن   مفهوم 
كسانى  است.  متفاوت  كننده  سرگرم  هاى  پروژه 
انجام مى  به خاطر كسب درآمد  را  كه كار خالقانه 
 دهند، تمركزشان به عنوان يك فرد تغيير مى كند و
مى تواند باعث شود تحت كنترل آن شغل دربيايند 
پاداش  دنبال  به  بهتر كردن كيفيت كار،  به جاى  و 
استرس  باعث  تواند  مى  مسئله  اين  باشند.  ترقى  و 
توانايى  و  تواند حس خالقيت  و همچنين مى  شده 
بازدهى را در طوالنى مدت در درونتان از بين ببرد. 
و باشيم  پيشگام  است كه  امر مهم  اين  به  توجه   با 
فرد  يك  عنوان  به  را  استرس  كنترل  هاى  مهارت 
بودن  صادق  با  ابتدا  در  كار  اين  كنيم.  اجرا  خالق 
حاصل  فشار  از  كردن  دورى  و  مقابل  طرف  با 
ضوابط و  غيرواقعى  زمانى  هاى  محدوديت   از 
انعطاف ناپذير پروژه صورت مى گيرد. ممكن است 
پيدا شواهدى  محققان  اما  برسد،  نظر  به   عجيب 
كرده اند كه نشان مى دهد افراد دو زبانه يا چند زبانه 
بهتر مى توانند مهارت هاى خالق بودن و كاربرد آنها 
را كسب كنند. هرچند اين مورد نكته بسيار باريكى 
از يك زبان  توانند بيش  افرادى كه مى  است، ولى 
را  همزمان  كار  چند  توانند  مى  بهتر  كنند،  صحبت 

انجام دهند و درك باالترى دارند.
اينها نكاتى حساس و مهم براى مهار كردن و جهت 
دادن به خالقيت در مسير موفقيت هستند؛ چيزى كه 
بزرگ ترين چالش پيش روى افراد داراى تخيل فعال 
به مديريت خالقيت و  اگر شما راجع  بارور است.  و 
بهبود بازدهى تان جدى هستيد، يادگيرى يك زبان 
به مهارت هايى مجهز كند  را  تواند شما  جديد مى 
چيز  چند  به  همزمان  طور  به  و  كنيد  كار  بهتر  كه 

متفاوت فكر كنيد.

انسان خردمند با گفتار به ديگران
 نمى آموزد بلكه با كردار 

به آنها مى آموزد.

 3 ساعت تو اتاق مى شينى درس ميخونى هيچكس 
نميگه خسته نباشى ولى يه ثانيه موبايلت رو بر ميدارى 
ببينى كى sms داده بابات مياد ميگه: خسته نباشى !

شد قسمت من اينكه گرفتار تو باشم            
بى مايه ترين يار دل آزار تو باشم

محمد على رحيمى

درخشان ترين تاجى كه مردم 
بر سر مى نهند در آتش كوره ها

 ساخته شده است.

 هر پرهيزكار گذشته اى دارد و هر گناهكار
آينده اى!

پس قضاوت نكن...

آشنا هستيم،  مفهوم خالقيت  با  نسبتا  ما  هرچند همه 
اما تعداد كمى از ما از اركان اساسى آن اطالع داريم. 
خالقيت  زمينه  در  كه  چشمگيرى  تحقيقات  وجود  با 
صورت گرفته، تنها چيزى كه ما در مورد آن مى دانيم 
جامعه پيشرفت  ادامه  و  نوآورى  باعث  كه  است   اين 

مى شود.
واقعيت ها و نظريه هاى زيادى در مورد خالقيت وجود 
اينكه  از آنها ما را به سمت فهميدن  دارد كه هركدام 
چگونه يك ذهن خالق كار مى كند، سوق مى دهد. 
اى  خالقانه  چارچوب  كه  افرادى  براى  اطالعات  اين 
دارند، بسيار گران بهاست، زيرا باعث مى شود كامال به 
مسيرهاى استفاده از قابليت هاى شان دست يابند و در 

زمينه انتخابى خود خالق بمانند.
1- گاهى بين كارهاى خالقانه خود وقفه بيندازيد

پذيرفته  بسيار  خالقيت  مورد  در  كه  مواردى  از  يكى 
هاى  گرفتن  «فاصله  واسطه  به  كه  است  اين  شده، 
روانى» آن كار براى تان ساده تر مى شود. اين بدين 
كنند  مى  احساس  كه  زمانى  افراد خالق  كه  معناست 
كارشان  از  بايد  اند،  شده  درگير  ذهنى  نظر  از  خيلى 
كنند  ايجاد  وقفه هاى كوچكى  يا حتى  بگيرند  فاصله 
كه باعث شود بتوانند از فاصله دور، دقيق و بى غرضانه 

در كار خود نگاه كنند.
و اصلى  انداز  چشم  بين  دادن  قرار  فاصله   با 

چشم اندازهاى جديد، مى توانيد تفكر انتزاعى را بيشتر 
كنيد.  بيشتر  را  كارتان  بودن  اصل  احتمال  و  كرده 
هنگامى  بپوشانيد،  عمل  جامه  امر  اين  به  اينكه  براى 
30 تا   20 هاى  وقفه  دهيد،  مى  انجام  را  كارتان   كه 
دقيقه اى براى استراحت ايجاد كنيد، سپس با ديدگاه 
زواياى  از  كارتان  به  بود  ممكن  اگر  و  بازگرديد  تازه 

جايگزين بنگريد.

2- برنامه ريزى كنيد تا زمان بازدهى خود را به نهايت 
برسانيد

فرقى نمى كند شما به طور مستقل يا براى يك شركت 
و روى يك پروژه كار مى كنيد. شما يك جدول كارى 
تعيين  روز  در  كار  براى  را  مشخصى  زمان  كه  داريد 

مى كند.
تا جايى كه  را  زمانى  اين جدول  خيلى مهم است كه 
كنيد،  مديريت  خود  شخصيت  با  مطابق  است  ممكن 
زيرا هر يك از ما در بازه خاصى از روز يا شب بازدهى 
بيشترى داريم. براى اينكه بهترين ساعات بازدهى خود 
را بيابيد، پيشرفت خود را در يك هفته زير نظر بگيريد 
و آنگاه تالش تان در يك روز را گزارش كنيد، سپس 
يا  روزانه  بايد يك جدول  اطالعات شما  اين  براساس 
بيشترين  كه شما  تا مطمئن شويد  كنيد  تهيه  هفتگى 
كار را در ساعات پربازده انجام مى دهيد و زمانى را كه 

بى حوصله تر هستيد، استراحت مى كنيد.

مديريت براى  همراه  تلفن  هاى  برنامه  از   -3 
خالقيت تان استفاده كنيد

و  بوده  زياد  خيلى  تلفن همراه  برنامه هاى  رشد  اخيرا 
از  يكسرى  اند.  كرده  تمركز  برخالقيت  شان  بسيارى 
كنند  مى  كمك  خالق  افراد  به  كه  هستند  ها  برنامه 
زمان شان را مديريت كنند و بازدهى شان را به حداكثر 
به  كه  مفيد هستند  هايى  برنامه  به خصوص  برسانند. 
جزئيات  با  را  تان  روزانه  عادات  كنند  مى  كمك  شما 
بررسى كنيد و ببينيد كجاها خالق نبوده ايد. اين كار 
مى تواند خيلى براى افراد خالق مهم باشد، زيرا هر آن 
ممكن است تمركزشان را از دست بدهند و توجه دقيق 
آنها به موضوع مورد نظر به دليل الهامات ذهنى شان 

منحرف شود.

به  تان  خالقيت  تا  برگزينيد  فعال  زندگى  سبك   -4
حداكثر برسد

تحقيقات بى شمارى نشان مى دهد سطح متوسطى از 
تمرين ايروبيك مى تواند درهم و برهمى ذهن را پاك 
كند و به جريان تفكر خالق كمك كند. يك تحقيق 
آن،  طى  آموزان  دانش  كه  شد  انجام   2005 سال  در 
آزمون تفكر خالق دادند و نتيجه آن، اين بود كه دانش 

آموزان بعد از يك تمرين پرشور و با حرارت به مدت 
 دو ساعت از نظر ذهنى آماده تر بودند؛ بنابراين فقط با

استراحت هاى كوتاه و مداوم طى پروژه و لذت بردن 
بازدهى  توانيد  مى  ايروبيك  همچون  هايى  ورزش  از 
به  كه  حالى  در  برسانيد  حداكثر  به  را  تان  و خالقيت 

تناسب اندام نيز مى رسيد.

5- حس لذت بردن از كارتان داشته باشيد
و  غريزه  به  خالقيت  كه  است  كرده  اثبات  تحقيقات 
رهاسازى ذهن بستگى دارد و با فشار بدبينى خاموش 
مى شود. در يكى از اين پژوهش ها زمانى كه به افراد 
براى تالش شان جايزه مى دادند، سطح متداول انگيزه 

و خروجى خالق كاهش مى يافت.
در واقع هيجان آنها كاهش مى يافت و توانايى تمركز 
بر خالقيت را از دست مى دادند. اين امر به اهميت اين 
خالقانه  زندگى  براى  وقتى  كه  كند  مى  اشاره  مطلب 
كار مى كنيد بايد ديدگاه تان را تغيير دهيد تا احساس 
هيجان به كارتان داشته باشيد و انجام آن پروژه برايتان 

ساده تر شود.
اگر احساس كرديد كه به خاطر جايزه تحت فشار قرار 
گرفته و انگيزه تان را از دست داده ايد، به خودتان زمان 
بدهيد تا تمركزتان را به دست آورده و منبع الهام اوليه 

تان را بازيابيد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و اگر بخواهيم هر آينه فروغ از ديدگانشان مى گيريم تا در راه بر هم پيشى جويند ولى 
راه راست را از كجا مى توانند ببينند. سوره ياسين آيه 66

حديث روز  

فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو را به طغيان وا مي دارد روز ميگذاري، به اندك قناعت 
نمي كني و از بسيار سير نمي شوي. پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

اين نكات خالقانه مخصوص افراد خالق است!

سحر خيزى باش تا كامروا شوى! 

زود خدمت  بزرگمهر هرروز صبح  اند  كرده  حكايت 
انوشيروان مى رفت پس از اداى احترام رو در روى 

انوشيروان مى گفت:
 سحر خيز باش تا كامروا گردى.

شبى انوشيروان به سرداران 
تا  داد  دستور  اش  نظامى 
نيمه شب بيدار شوند و سر 
بمانند. منتظر  بزرگمهر  راه 

چون پيش از صبح خواست 
بيايد پادشاه  درگاه   به 

لباس هايش از تنش در بياورند و از هر طرف به او 
حمله كنند تا راه فرارى براى او باقى نماند.

درگاه  به  برهنه  نكرد.  پيدا  فرارى  راه  بزرگمهر   
انوشيروان آمد پادشاه خنديد و گفت:

تا باش  خيز  سحر  گفتى  نمى  روز  هر   مگر 
كامروا باشى؟

زيرا  شدند  كامروا  امشب  دزدان  گفت:  بزرگمهر 
آنها زودتر از من بيدار شده بودند. اگر من زودتر از 
آنها بيدار مى شدم و به درگاه پادشاه مى آمدم من 

كامرواتر بودم.

افقى:
 1- از علما و عرفاى قرن هفتم صاحب 
اعيان  راز» - مجلس  مثنوى «گلشن 
از  معجزه-  و  نشانه  برانگيختن-   -2
حبوبات- بيهوده وبى حساب 3- شهرى 
در استان فارس – چربى روى گوشت – 
دلير و بى باك 4- فالت كوهستانى در 
عربستان – گناه و خطا – مخترع ديگ 
بخار – ضمير اتحاد 5- ظلم و جور- 
استان  در  شهرى   – شطرنجى  تيره 
مركزى 6- پرتو شناسى – اطمينان و 
بى ترسى 7- درخت زبان گنجشك – 
سرحد و كرانه – جواب مثبت – آزردگى 
8- سركشى و نافرمانى – ظاهر و هويدا 
گشتن – بلندى و برترى 9- انتقام – 
روش و رفتار – قسمتى از پا – مقدار 
عمر 10- گرو كردن – اثرى از ناصر 
ترس   – راپرت   -11 قباديانى  خسرو 
و خوف – از بيماريهاى واگيردار 12- 
پروردگار – درمانگاه اختصاصى – كنار  
و دور افتاده – بن و ريشه 13- اندوهگين 
– خونابه - واحد پول عراق 14- وقت 
و هنگام – مسكوك نقره – يك دوره 
صد ساله – خاك صنعتى 15- طرف 
بيرونى سقف خانه – وسيع ترين منطقه 

آبى كره زمين.

عمودى: 
1- جا و مكان – اثرى از ادگار آلن پو 
نويسنده آمريكايى 2- دايگى و پرستارى 
كودك – آواز خوش – فتنه و آشوب 3- 
آتشدان – دانشمند قرن 18 انگليسى و 
اجسام  رويت  قوانين  تئورى  واضع 
– قدم 4- ماهر و كاردان – احسائيه 
از  شمسى  منظومه  سياره  پنجمين   –
تازه   – بينش  و  نظر  لحاظ حجم 5- 
و امروزى – ياد و حافظه- پراكندگى 
6- مباح و نافذ- كج و خميده – از غصه 
مردن 7- شجاع – خنده رو- محرمانه 
8- رهيده از آفات – شهرى در اكراين 
خرقه   – بلند  پشته   -9 درودگرى   –

اجسام  جابجايى  وسيله   – درويشى 
سنگين 10- راه ميانبر- كلمه – نرمى 
و سستى – از پرندگان زيبا 11- كاشف 
الكل و جوهر گوگرد – آبله و برآمدگى 
يا  سوختگى  براثر  كه  بدن  پوست  در 
سائيدگى به وجود آيد- يكى از دروس 
12- گرديدن و دور زدن – زيبا و خوش 
قد و قامت – بصير 13- پاداش بدى 
– خردمند و عاقل – تازه و جديد 13- 
پشيمان- محفل و انجمن – پايتخت 
دولت سامانيان كه به دست چنگيزخان 
مغول ويران گرديد 15- فيلمى از مهدى 

صباغ زاده – قاعده و قانون.
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

فروش مغازه
 با كليه اجناس

 و دكور به قيمت پايين 
پوشاك 200

09361526176

فروش فورى       فروش فورى
منزل وياليى واقع در  دستگرد

250 مترمربع زيربنا در 2 طبقه با پايان كار 
بدون وام ، داراى امتيازات مجزا با امكانات 

لوكس داخل و بيرون  فى: توافقى
09152040225

فروش زمينى به مساحت  1/5 هكتار 
واقع در آرين شهر با تعداد 400 
نهال زرشك 10 ساله ، 25 درخت 

عناب و 2 ساعت آب با قيمت توافقى 
09157614978

فروش فورى ساندويچى
 به علت مهاجرت

ساندويچى در حال كار واقع در مدرس 
قيمت: توافقى     09152055161

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

  09011619631- 32225151

يك راننده كمپرسى و يك راننده بيل 
مكانيكى زنجيرى براى كار در طبس گلشن 

نيازمنديم.      09155623441

يك حسابدار خانم براى كار در 
دفتر پروژه ساختمانى واقع در بلوار 
شعبانيه – خيابان نرجس نيازمنديم.

شرايط:
حداقل سابقه كارى 2 سال  

مسلط به نرم افزار محك - آشنايى
 با فتوشاپ و اكسل در صورت نياز

ساعات تماس: 
9 الى  13

19 الى  20/30
32314818 

خواهشمند است افرادى كه داراى 
شرايط فوق مى باشند 
تماس حاصل فرمايند. 

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

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

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
دهكده با تمام وسايل و پرسنل واقع در 

بند امير شاه     09153491377

فروش سوپر ماركت با موقعيت عالى 
10سال سابقه و دخل عالى

09158136412

كباب سرا با كليه امكانات
 و موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09358864342

فروش پرايد مدل 88، سفيد
 بسيار تميز  فى: 10/500/000 تومان

09105464883

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

شركت صنايع شير ايران (پگاه)
براى گسترش حوزه فعاليت خود در سطح استان خراسان جنوبى

 و شهر بيرجند به موارد ذيل نيازمند است:
راننده پايه يك جهت خودرو ايسوزو

راننده پايه دو جهت خودرو نيسان يخچال دار
ضمنا براى موارد فوق حداقل مدرك تحصيلى ديپلم و دو نفر ضامن 

كارمند و كاسب الزامى است.
تلفن تماس: 32319654- 32319492    آدرس: بلوار شعبانيه- تقاطع نرجس

اجـرا و نصـب
 سقف هاى شيــروانى
سوله، سايبان، آالچيق، پاركينگ
09159633438 - اسحاقى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32     09365643596

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

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

32229950

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

فروش تجهيزات كافى نت
09151636610
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اخبار ورزشى

شهرخبر: اگر سعي مي کنيد وزن کم کنيد، آب را فراموش نکنيد. آب متابوليسم را افزايش داده و به احساس سيري کمک مي کند. نوشيدني هاي مملو از 
کالري را با آب جايگزين کنيد و پيش از هر وعده غذا يک ليوان آب بنوشيد تا زودتر احساس سيري پيدا کنيد. نوشيدن آب بيشتر، کمک مي کند 
متابوليسم تان افزايش يابد، به خصوص در صورتي که آب سرد مصرف کنيد چون بدن بايد براي گرم کردن آب تالش کند و مقداري کالري بيشتر بسوزاند.

با مصرف آب كافى الغر بمانيد 

«ليموترش» عامل تخريب دندان ها 

ميوه هاي  جزو  چه  اگر  «ليموترش»  شهرخبر: 
ولي  است   C ويتامين حاوي  و  فايده  پر  بسيار 
تمامي  ببرد.  بين  از  را  دندان ها  ميناي  مي تواند 

خوراکي هاي اسيدي، ترشي ها، ليمو و... مي توانند 
يک اليه از ميناي دندان را از بين ببرند، اسيدي 
را  دندان  ميناي  دارد  وجود  ميوه ها  اين  در  که 
وجود  با  مي برد.  بين  از  و  مي کند  خود حل  در 

و  رفتن  بين  از  امکان  نيز  دندان ها  پرکردگي 
ايجاد حساسيت وجود دارد، به همين دليل پس 
بايد  اسيدي  خوراکي هاي  و  ميوه ها  مصرف  از 

بالفاصله آب بخوريم و مسواک بزنيم. 
 

درمان ميگرن با تغذيه مناسب 

سالمت نيوز: ميگرن يکي از بيماري هايي است 
آن  نشانه هاي  شروع،  از  پيش  کمي  حتي  که 
متعددي  هاي  راه  مي برد.  را  مبتال  فرد  امان 
وجود  بيماري  اين  از  ناشي  درد  کنترل  براي 

سرد  آب  کمپرس  دارو،  جمله: مصرف  از  دارد 
و حبس شدن در اتاق تاريک. 

مورد  گياهي  داروهاي  از  يکي  بابونه  چاي 
به  که  است  ميگرن  به  مبتال  افراد  توجه 
آرامش و خواب بهتر اين افراد کمک مي کند. 
دارد؛  نه تنها بوي خوبي  روغن اسطوخودوس 
براي  خانگي  داروي  يک  به  عنوان  بلکه 
درمان سردردهاي ميگرني هم مورد استفاده 
به  را  روغن  اين  مي توانيد  مي گيرد.  قرار 
روغن  اين  کنيد.  مصرف  هم  موضعي   طور 
را  آن  بوي  يا  بماليد  پيشاني تان  روي  را 
معمولي  آب  ليوان  سه  تا  دو  کنيد.  استنشاق 
را بجوشانيد سپس دو يا چهار قطره از روغن 
را داخل آن بريزيد و بخارش را تنفس کنيد. 
مواد  از  بعضي  مصرف  دهيد:  تغيير  را  رژيم 
غذايي تعداد دفعه هاي سردرد و شدت آن را 
بادام  کره  شکالت،  مي دهد.  قرار  تحت تاثير 
زميني، بعضي از ميوه ها مانند موز و مرکبات، 
سوسيس  مانند  نيترات دار  گوشت هاي  پياز، 
ترشي ها  و  شده  کنسرو  غذاهاي  کالباس،  و 
مبتال  بيماران  براي  مضر  غذايي  مواد  جزو 
اين  از  کنيد  سعي  بنابراين  است.  ميگرن  به 
مواد غذايي دور بمانيد و به جاي آنها گياهان 

دارويي را به رژيم غذايي تان وارد کنيد.

خواص مفيد شكالت براى سالمتى

شهرخبر: شکالت سکته مغزي در زنان را کاهش 
مصرف  که  مي دهد  نشان  تحقيقات  مي دهد: 
حدودًا دو قطعه شکالت در هفته مي تواند به زنان 
در کاهش خطر ابتال به سکته مغزي کمک کند. 

تقويت مي کند: شکالت  را  زنان  قلب  شکالت، 
مي تواند خطر بروز حمله قلبي در خانم ها را کاهش 
دهد. محققان دريافتند مصرف شکالت در زنان 

خطر ابتال به سکته را کاهش مي دهد.

روش هاى ساده براى درمان
 «گل مژه» 

غدد  التهاب  دليل  به  مژه»  «گل  نيوز:  نامه 
 چربي قرار گرفته در سطح پلکها و مژه ها ظاهر 
مي شود. تکثير باکتري هاي «استافيلوکوک» 

رايج ترين علت اين عفونت است، اما از جمله 
به  اين عفونت مي توان  علل ديگر زمينه ساز 
التهاب مزمن چشم، تغييرات هورموني و استرس 
اشاره کرد. همچنين برخي نشانه ها ممکن است 

نشان دهنده بروز گل مژه باشد که عبارتند از:   
حساسيت نسبت به نور ، ناراحتي و مشکل در 
عفونت،  تأثير  تحت  قسمت  تورم   ، زدن  پلک 
خارش، سوزش يا درد ، پوسته شدن در زمان 
 کوتاه ، احساس وجود ذرات شن مانند در چشم ، 

التهاب پلکها .  
بر اساس يک درمان قديمي، بايد يک ليتر آب 
تا سرد شود.  داد  اجازه  آورد و سپس  را جوش 
را  پارچه تميز  از ولرم شدن آب، تکه اي  پس 
مدت  به  مژه  گل  روي  و  داده  قرار  آن  درون 
ترفند  اين  فرنگي:  گوجه  بگذاريد.  دقيقه   ١٠
به ويژه در تسکين درد مؤثر است. يک گوجه 
فرنگي تازه را برش دهيد و تکه هاي آن را به 
مدت پنج دقيقه روي چشم بگذاريد. اين کار را 
تنها به  نه  اين کار  بار در روز تکرار کنيد.  سه 
درخشش  بلکه  کند  مي  کمک  التهاب  کاهش 
بسيار خاصي نيز به پوست مي دهد. آلوئه ورا : 
آلوئه ورا خواص متعدد پزشکي دارد. برگ آن را 
از طول به دو نيم برش بزنيد. يک تکه پنبه را 
با مايع درون برگ خيس کرده و به آرامي روي 
پلک قرار دهيد. اين کار را صبح و شب تکرار 
کنيد و سپس با بابونه يا گالب به مدت ٣ تا ٤ 
روز بشوييد. اين روش به درمان آب مرواريد و 

ديگر التهابهاي چشم نيز کمک مي کند.  

درمان ميگرن با تغذيه مناسب
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حوادث

كسب 10 مدال كشورى توسط 
ورزشكاران جانباز و معلول استان

مهر: رئيس هيئت جانبازان و معلولين خراسان جنوبي 
از کسب ۱۰ مدال طال، نقره و برنز و يک کاپ نايب 
قهرماني توسط ورزشکاران جانباز و معلول استان در 
به  اشاره  با  فر،  داد. شريعتي  خبر  مسابقات کشوري 
حضور ۲۵ نفر از ورزشکاران جانباز و معلول و مربيان 
آن ها اظهار کرد: ورزشکاران جانباز و معلول استان 
از آن خود  اين مسابقات  را در  توانستند مدال هايي 
کنند.وي افزود: در رشته باستاني رتبه اول را استان 
سوم  رتبه  و  جنوبي  خراسان  را  دوم  رتبه  مازندران، 
بانوان  بدمينتون  رشته  در  آورد.  دست  به  تهران  را 
ورزشکار استان توانستند رتبه اول کشوري را کسب 
کنند. در رشته  بوچيا مدال برنز، در دو وميداني مدال 

نقره و برنز را کسب کرديم. 

حركت دوچرخه سوار فردوسى 
به سمت مشهد مقدس

سمت  به  ديروز  فردوسي  جوان  دوچرخه سوار  فارس: 
جوان  ورزشکار  تابعي،  کرد.  حرکت  مقدس  مشهد 
فردوسي قرار است مسافت ٣٥٠ کيلومتري شهرستان 
فردوس تا مشهد مقدس را رکاب بزند و در سالروز والدت 
امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوي حضور يابد.وي هدف 
خود را از اين سفر، حضور در بارگاه امام رضا(ع) در ايام 
دهه کرامت و سالروز والدت اين امام رئوف و نيز ترويج 

فرهنگ دوچرخه سواري در جامعه اعالم کرد.

اسب «ايكس فتار» با سواركارى 
جرجانى قهرمان شد

فارس : سرپرست اداره ورزش و جوانان بيرجند گفت: 
خراسان  اسب سواري  مسابقات  از  دور  نخستين  در 
بر  با سوارکاري جرجاني  فتار»  جنوبي اسب «ايکس 
سکوي قهرماني ايستاد. اصغري اظهار کرد: نخستين 
دوره مسابقات اسب سواري خراسان جنوبي در پيست 
برگزار  بيرجند  روستاي شوکت آباد  اسب دواني  باشگاه 
از  چابک سواراني  مسابقات  اين  در  افزود:  شد.وي 
گنبدکاووس  و  خراسان شمالي  قاين،  بيرجند،  گناباد، 
از  دور  نخستين  در  کرد:  تصريح  داشتند.وي  شرکت 
مسابقات اسب سواري استان، اسب «الکس» از باشگاه 
خراسان  از  يزداني  محمد  سوارکاري  با  بيرجند  تندر 
ايستاد و اسب هاي «رها»  بر سکوي نخست  جنوبي 
و «ساالر» در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند. در دور 
دوم مسابقات که به مسافت هزار و ٣٠٠ متر برگزار 
شد، اسب «ايکس فتار» با سوارکاري جرجاني، يکي از 
قهرمانان کشوري اين رشته ورزشي و «کاني ميران» 
از باشگاه تندر بيرجند با سوارکاري محمد يزداني به 
مصاف هم رفتند که در پايان چابک سوار جرجاني با 
با  يزداني  محمد  و  شد  قهرمان  فتار»  «ايکس  اسب 

اسب «کاني ميران» رتبه دوم را از آن خود کرد.

هكر معروف دستگير شد 

باشگاه خبرنگاران: سرهنگ مرتضوي رئيس پليس 
از  يكي  شكايت  پي  در  کرد:  اظهار  اصفهان  فتا 
اي  رايانه  هاي  سيستم  اينكه  بر  مبني  شهروندان 
کرده   نفوذ  آنها  به  فردي  و  شده  هك  او  شركت 
گرفت.  قرار  ماموران  كار  دستور  در  موضوع  است، 
يکسري   انجام   با  موفق شدند  ماموران  افزود:  وي 
را  متهم  مجازي  فضاي  در  تخصصي  اقدامات 
شناسايي و  دستگير  کنند. سرهنگ مرتضوي بيان 
کرد: متهم هنگامي که با مدارك و مستندات پليس  
روبرو شد صراحتًا به بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود 

را انتقام جويي و رقابت شغلي عنوان کرد.

 خودكشى به خاطر نرفتن به عروسى 

 تابناک: ساعت ٢٣ و ٣٠ دقيقه پنجشنبه اعضاي خانواده اي 
با پليس تماس گرفتند و از کشف جسد مادر خانواده در 
کمد ديواري خبر دادند. ماموران به محل کشف جسد در 
خيابان پيامبران رفتند.تحقيقات نشان مي داد زن ٣٦ ساله 
خود را با شال مشکي رنگي داخل کمد ديواري حلق آويز 
کرده است. ماموران تحقيقات خود را از اعضاي خانواده 
آغاز کردند.پسر ١٠ ساله خانواده گفت: عروسي يکي از 
اقوام مادرم بود و قرار بود به عروسي برويم؛ اما پدرم با 
رفتن به عروسي مخالفت کرد.همسر اين زن نيز ادعا کرد 
به خاطر شرايط کاري با رفتن به عروسي مخالفت کردم 

که سر اين موضوع با همسرم دعوايم شد.

بازى مرگبار پسربچه 9 ساله 

تابناک: پسربچه ۹ ساله هنگام سرسره بازي در يکي 
از پارک ها به دليل ايست قلبي، جانش را از دست داد. 
اين حادثه ٩ مرداد ماه سال جاري رخ داد و از همان زمان 
تحقيقات در اين خصوص شروع شد. پدر اميرحسين 
(پسربچه ٩ساله) گفت: شب حادثه همراه خانواده ام به 
پاركي در جنوب پايتخت رفتيم. پسرم سوار سرسره بزرگ 
مارپيچي شد و وقتي از سرسره، سر خورد يك دفعه از 
حال رفت. بالفاصله او را به بيمارستان رسانديم اما با 
وجود تالش پزشكان پسرم به كام مرگ رفته بود.هرچند 
پزشكان اعالم كردند كه اميرحسين به خاطر ايست قلبي 
جان باخته است اما تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد. 

دستبرد ميليونى هكرهاى
 نوجوان17 و 14 ساله

تابناک: دو ماه گذشته امسال مرد جواني با حضور در 
پليس فتاي مرکزي از مدير يک سايت اينترنتي به اتهام 
سرقت موجودي حساب بانکي اش شکايت کرد. شاکي در 
اظهاراتش گفت: هنگام رصد در فضاي مجازي با سايتي 
روبه رو شدم که يک بازي اينترنتي را به قيمت پايين تر از 
سايت هاي ديگر مي فروخت. در اين سايت ثبت نام کردم 
و مبلغ را به حساب مدير سايت واريز کردم. بعد از آن 
پيامکي از بانک دريافت کردم که متوجه شدم دو ميليون 
و ٤٠٠ هزار تومان از حسابم برداشت شده است. در نهايت 

ماموران، متهمان ١٧ و ١٤ساله را دستگير کردند.

كالهبردارى 6 ميليارد تومانى
 از زن ثروتمند 

گفت:  سمنان  انتظامي  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
تحقيقات پليس با شکايت خانم ثروتمند شاهرودي مبني 
بر سرقت سند آپارتمان و فروش آن به مبلغ ٦٠ ميليارد 
ريال به فردي ديگر، آغاز شد. سردار ميرزايي تصريح کرد: 
پس از حضور خريدار در شاهرود و پيگيري براي تخليه 
منزل توسط شاکي، پرده از اين کالهبرداري برداشته شد 
و مشخص شد، متهم با مدارک شناسايي جعلي، زن 
ديگري را به عنوان مالک خانه معرفي و سند را انتقال 
داده است.کالهبردار ٢٩ ساله تهراني در عمليات موفق 

آميز پليس به سرعت دستگير شد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

نصب  و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

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

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  

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق

 به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
مسكن و شهرسازى آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن مى باشد
   09155616079 -09331316418

32201385         مديريت: احرارى
 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم
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توقف دوبله عامل ايجاد ترافيك و كندى حركت در شهرهاست
   رييس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى گفت: توقف دوبله عامل كندى حركت و بى نظمى در ترافيك 
درون شهرهاست و از ابتداى سال تاكنون نسبت به چهار هزار و 799 فقره تخلف پارك دوبله در استان اعمال 
قانون شد. سرهنگ عليرضا رضايى افزود: يكى از عوامل ترافيك زا و كندى حركت خودروها در طول مسير توقف 

خودروها در داخل شهرها، پارك دوبله است كه مشكالتى را براى رانندگان ديگر و مردم به وجود مى آورد.

استاندار خراسان جنوبى از افتتاح و كلنگ زنى  722 پروژه 
داد  خبر  دولت  هفته  با  همزمان  استان   اين  در  عمرانى 
پروژه   596 و  شهرى  پروژه   196 تعداد  اين  از  گفت:  و 
براى  شده  هزينه  اعتبارات  خدمتگزار  است.  روستايى 
پروژه هاى آماده افتتاح را حدود 212 ميليارد تومان عنوان 
كرد و افزود: از اين تعداد پروژه ، تعداد 704 پروژه عمرانى 

افتتاح و 18 پروژه نيز كلنگ زنى خواهد شد. 
وى خاطر نشان كرد : در قالب اين تعداد پروژه براى بيش 
از 3 هزار نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم اشتغال 

پايدار ايجاد مى شود .
استان  عمرانى  اعتبارات  اينكه  به  اشاره  با  خدمتگزار 
است،  بوده  تومان  ميليون   500 و  ميليارد   247 تاكنون 
تخصيص  اعتبار  ميزان  اين  درصد   5  .27 تاكنون  گفت: 

 يافته است و در استان و شهرستان ها توزيع شده است.
حضور يكى از مقامات عالى رتبه كشور براى 

بازديد از پروژه راه آهن در آينده نزديك

از  يكى  عنوان  به  كشور  شرق  آهن  راه  موضوع  به  وى 
مطالبات مهم مردم استان اشاره كرد و گفت: اين پروژه 
نيز با همكارى نمايندگان مجلس رديف اعتبارى مستقل 
گرفت و حدود 10 ميليارد تومان نيز در اولين سال به آن 

اختصاص يافته است و اميدواريم در آينده نزديك شاهد 
حضور يكى از مقامات عالى رتبه كشور براى بازديد از اين 

پروژه به استان باشيم. 
بودن  پايين   و  ساله   17 هاى  خشكسالى  به  خدمتگزار 
كشورى  متوسط  با  مقايسه  در  استان  بارندگى  ميانگين 
اشاره كرد و گفت: بايد تدبيرى صورت گيرد تا ماندگارى 
راستا  اين  در  كه  رود  باال  استان  مرزهاى  در  روستائيان 
مرزنشينان  براى  سوخت  فروش  مجوز  گرفتن  حال  در 

هستيم. 

استان  به  نوبخت  دكتر  سفر  اعتبارات  به  همچنين  وى 
اعتباربه  تومان  ميليارد   10 حدود  گفت:  و  كرد  اشاره 

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند پرداخت شده است .

بيش از 4 ميليارد تومان اعتبار آبرسانى 
روستاها در راه خزانه استان

 استاندار با اشاره به اعتبار آبرسانى روستاها نيز افزود: از مبلغ 
8 ميليارد تومان اعتبارى كه براى آبرسانى به روستا ها در 
نظر گرفته شده بود حدود 3 ميليارد و 690 ميليون تومان در 

گذشته ابالغ شده و 4 ميليارد و 310 ميليون تومان نيز چند 
روز قبل به خزانه كشور واريز شده و بزودى به خزانه استانى 
وارد خواهد شد. وى به 270 ميليارد تومان اعتبارات سفر 
رئيس جمهور به استان اشاره كرد و خاطرنشان كرد: از اين 
ميزان اعتبار مبلغى را امسال و مابقى سال آينده پرداخت 
خواهد شد و اگر وعده اى براى استان از سوى دولت داده 
شود مقام عالى دولت در استان تا وصول كامل مطالبات آن 
را پيگيرى خواهد كرد.وى با اشاره به اينكه بيمارستان تامين 
اجتماعى استان هم مراحل پايانى خود را سپرى مى كند، 
اظهار اميدوارى كرد: اين پروژه به زودى و با حضور يكى از 

مقامات كشورى به بهره بردارى رسد. 

وزارت نيرو هنوز برنامه اى براى انتقال آب 
ارايه نكرده است

استاندار خراسان جنوبى در ادامه به پروازهاى استان اشاره 
آينده  استان در  پروازهاى  تعداد  نمود:  اميدوارى  اظهار  و 
از  يكى  را  آب  انتقال  موضوع  خدمتگزار  يابد.  افزايش 
مباحث و مشكالت جدى استان برشمرد و گفت: تاكنون 
هنوز  اما  شده  انجام  زمينه  اين  در  زيادى  پيگيرى هاى 
و  مكتوب  برنامه  استان  به  آب  انتقال  براى  نيرو  وزارت 

مدونى ارائه نكرده است.

 آغاز عمليات اجرايى گازرسانى 
به 32 شهر و روستاى خراسان جنوبى

از  جنوبى  خراسان  گاز  شركت  مديرعامل  تسنيم-   
شهر،   2 به  گازرسانى  عمليات  آغاز  و  بردارى  بهره 
هفته  در  عمده  و  صنعتى  مجموعه   3 و  روستا   27
دولت امسال و همزمان با پنجاهمين سالگرد تاسيس 

شركت ملى گاز ايران خبر داد.
آغاز عمليات  اظهار داشت: همچنين   فرشيد دشتى 
اسفدن  و  آباد  حاجى  شهر  دو  به  گازرسانى  اجرايى 
توابع  از  روستا   21 اجرايى  عمليات  آغاز  نيز  و 
شهرستان هاى طبس، فردوس و سرايان با اعتبارى 
بالغ بر 214 ميليارد ريال را از ساير برنامه هاى شركت 

گاز در هفته دولت امسال اعالم كرد.

بيش از 200 پروژه در شهرستان هاى 
نهبندان و سربيشه افتتاح مى شود

در  پروژه   131 دولت  هفته  مناسبت  به  تسنيم- 
شهرستان نهبندان و 73 پروژه در شهرستان سربيشه 

افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.
اصغر نظافت با بيان اينكه با اجراى پروژه هاى هفته 
مى شوند،  مند  بهره  آن  مزاياى  از  روستا   95 دولت 
در  طرح   6 كشاورزى،  بخش  در  طرح   42 افزود: 
برق  معدن،  و  صنعت  در  طرح   2 شهرى،  عمران 
رسانى و آبرسانى هر كدام 2 طرح، درمان 6 طرح و 
راهسازى 5 طرح افتتاح و تعداد 9 هزار خانوار در اين 

شهرستان از خدمات آن بهره مند مى شوند.

32 روستاى استان از آب شرب بهداشتى 
برخوردار مى شوند

با  جنوبى  خراسان  آبفار  شركت  عامل  تسنيم-مدير 
 68 اعتبار  با  پروژه   22 دولت  هفته  در  اينكه  بيان 
گفت:  مى شود،  افتتاح  ريال  ميليون   900 و  ميليارد 
تعداد 32 روستا در هفته دولت از مزاياى آب شرب 

بهداشتى برخوردار مى شوند.
پروژه  از  بردارى  بهره  گفت:  بسكابادى   اكبر  على 
آبرسانى مجتمع پخت شامل روستاى كپوگز، كالته 
و  است  سربيشه  شهرستان  حيات  كالته  كرمانى، 
با  سرايان  شهرستان  چرمه-نوده  آبرسانى  مجتمع 
اعتبار 26 ميليارد و 925 ميليون ريال و بهره مندى 
شهرستان  سمك  آبرسانى  مجتمع  خانوار،   243
نهبندان با اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد و 700 ميليون 
و  پسوچ  آبرسانى  خانوار،   60 مندى  بهره  و  ريال 
ميليون   500 و  ميليارد   10 اعتبار  با  بيرجند  شاخن 

ريال از جمله اين پروژه ها است.

230 تيم پزشك عمومى به مناطق محروم 
خراسان جنوبى اعزام مى شود

تسنيم- رئيس بسيج جامعه پزشكى سپاه انصارالرضا(ع) 
بيمارستان  تاكنون 13  اينكه  بيان  با  خراسان جنوبى 
صحرايى در مناطق مختلف خراسان جنوبى برپا شده 
است، گفت: امسال تعداد 230 تيم پزشك عمومى و 
متخصص به مناطق محروم اعزام مى شود.محمدرضا 
شده  انجام  برنامه ريزى هاى  در  داشت:  اظهار  فخر  
پزشكى  جامعه  بسيج  مختلف  زمان هاى  با  متناسب 
و  اجرايى مى كند  را  برنامه هاى خود  خراسان جنوبى 
تاكنون بين 30 تا 35 درصد از تيم هاى پزشكى ما به 

مناطق محروم اعزام شدند.

  بيش از يك  ميليارد تومان اعتبار به 
آبگرم معدنى فردوس اختصاص يافت

ميراث  سرمايه گذارى  و  گردشگرى  تسنيم-معاون   
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى 
از اختصاص يك ميليارد و 131 ميليون تومان اعتبار در 
خبر  فردوس  معدنى  آبگرم  گردشگرى  نمونه  منطقه 
داد.عربى تصريح كرد: همچنين 385 ميليون تومان 
تون  گردشگرى  كمپ  زيرساخت هاى  تكميل  براى 
ابالغى سازمان ميراث فرهنگى و  اعتبارات  از محل 

گردشگرى خراسان جنوبى هزينه شده است.

خدام رضوى از بيماران بيمارستان
 شفاى بشرويه عيادت كردند

تسنيم- سه تن از خدام امام هشتم از بيماران بيمارستان 
شفاى بشرويه عيادت كردند.خدام حرم مطهر رضوى 
شهر  به  بشرويه  شفاى  بيمارستان  از  بازديد  از  پس 
ارسك رفته و مورد استقبال مردم، امام جمعه و جمعى 

از مسئوالن قرار گرفتند.

جشنواره «مرگ بر آمريكا»
 در خراسان جنوبى برگزار مى شود

بيان  با  جنوبى  خراسان  رسانه  بسيج  تسنيم-رئيس 
رسانه اى  نخبگان  از  نفر  ماه 15  اواخر شهريور  اينكه 
استان براى بازديد از رسانه هاى مركز به تهران اعزام 
مى شوند، گفت: در تالش هستيم جشنواره محتوايى 
با عنوان مرگ بر آمريكا را برگزار كنيم.سجاد رضايى  
اظهار داشت: اختتاميه اين جشنواره 21 دى ماه است و 
رسانه ها در بخش هاى مختلف گزارشى، عكاسى، خبرى 

و غيره در اين جشنواره مى توانند شركت كنند.

چهار پروژه ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان افتتاح مى شود

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل   - ايرنا 
دولت  هفته  طى  گفت:  جنوبى  خراسان  گردشگرى 
صنايع  فرهنگى،  ميراث  هاى  حوزه  در  پروژه  چهار 

دستى و گردشگرى استان انجام مى شود.
حسن رمضانى اظهار كرد: اين پروژه ها در زمينه توسعه 
و  دستى  صنايع  گردشگرى،  استان،  هاى  زيرساخت 

افزايش پروژه هاى سرمايه گذارى خواهد بود.

استاندار خراسان جنوبى:

722 پروژه عمرانى در هفته دولت افتتاح و كلنگ زنى مى شود

96 پرونده شكايت از پزشكان خراسان 
جنوبى بررسى شد

مهر - معاون آموزشى سازمان نظام پزشكى بيرجند 
گفت:در طول يك سال گذشته در مجموع 96 پرونده 
شكايت از پزشكان در دادگاه ها، هيئت بدوى و تجديد 
نظر مورد بررسى قرار گرفت. محمدرضا مشرقى با 
انتقاد از اينكه سازمان نظام پزشكى هنوز جايگاهى 
از نظر ملكى در استان ندارد، عنوان داشت: در همين 
راستا با هماهنگى اداره كل راه و شهرسازى و دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند براى گرفتن زمين با كاربرى 
بهداشتى اقدام شده است. وى، راه اندازى ستاد نظارت 
بر اجراى تعرفه ها، ايجاد زمينه براى صدور پروانه ها به 
صورت آنالين، ايجاد زمينه هاى مساعدت هيئت هاى 
بررسى براى پرونده هاى شكايات، و تجهيزات الزم را 

از ديگر اقدامات اين سازمان برشمرد.

295 واحد مسكونى در روستاهاى 
بيرجند ساخته مى شود

 مهر- مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان 
ساخت  تسهيالت  جارى  سال  در  گفت:  بيرجند 
شهرستان  به  واحد   295 براى  روستايى  مسكن 
اختصاص يافته است. گل محمدى، اظهار داشت: 
مجموع زمين واگذارشده به متراژ 12 هزار و 342 
مترمربع بوده است.وى با اشاره به اينكه اين تعداد 
اين  افزود:  است،  واگذارشده  روستا   11 در  زمين 
بهلگرد،  شوشود،  نوفرست،  روستاهاى  در  زمين ها 
فوداج، حسين آباد سادات، مهموئى، شيخان، دستگرد 
در  است.وى  واگذارشده  متقاضيان  به  ميرعلى  و 
خصوص قيمت زمين هاى واگذارشده به متقاضيان 
تصريح كرد: اين زمين ها 25 درصد كمتر از عرف 

محلى در هر روستا واگذار مى شود.

145 پروژه شهرستان قاين
 در هفته دولت افتتاح مى شود

مهر- فرماندار قاين گفت: در هفته دولت 145 پروژه 
با اعتبارى بالغ بر 26 ميليارد تومان در اين شهرستان 
اظهار كرد:  ترابى  افتتاح و گلنگ زنى مى شود.كهن 
راه،  اين پروژه ها در بخش هاى كشاورزى، مسكن، 
تأمين آب شرب، آب رسانى، تأمين برق، بهداشت و 
درمان، ورزش و جوانان، گازرسانى، صنعت و معدن، 
شهردارى ها و دهيارى ها افتتاح و كلنگ زنى خواهد 
شد.وى بابيان اينكه از اين تعداد 4 پروژه مربوط به 
حوزه راه و شهرسازى هستند، بيان كرد: اين پروژه ها با 
هزينه كردى بالغ بر 43 ميليارد و 500 ميليون ريال به 
بهره بردارى مى رسد. وى از آغاز احداث شبكه داخلى 
گازرسانى به اسفدن بااعتبارى بالغ بر 45 ميليارد ريال 

خبر داد.

  كمبود نقدينگى و سرمايه در گردش 
مهم ترين مشكل واحدهاى توليدى استان

شبستان- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سرمايه  و  نقدينگى  كمبود  گفت:  جنوبى  خراسان 
مشكالت  و  آالت  ماشين  فرسودگى  گردش،  در 
مشكل  مهم ترين  نابجا  مديريت  و  ساختارى 
واحدهاى توليدى استان است. نعمت اله حقيقى  با 
بيان اينكه در جريان سفر رئيس جمهور به خراسان 
جنوبى مبلغ 60 ميليارد تومان سرمايه درگردش به 
يافت،  اختصاص  جنوبى  خراسان  توليد  واحد هاى 
در  را  مبلغ  اين  استان  بانك هاى  متاسفانه  گفت: 
هزينه  خود  قبل  سالهاى  مشكالت  حل  راستاى 
استان  توليدى  واحدهاى  از  كردند و هيچ مشكلى 
از محل اين اعتبارات حل نشده است.وى ادامه داد: 
مشكل  اما  شد  حل  بانك ها  مشكل  اعتبار  اين  با 

واحدهاى توليدى استان همچنان پابرجا است.

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
(مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1394,2727 )

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند- بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب - شركت گاز استان خراسان جنوبي- امور قراردادها ( 
 كدپستي 9715674431 )  تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  32214834-056 موضوع مناقصه : انجام خدمات بهره برداري ، امداد ، تعميرات شبكه و انشعابات ، مشتركين ، گازباني ،

قرائت كنتور ، توزيع صورت حساب مشتركين ، وصول مطالبات و اجراي3000 متر توسعه شبكه و 300 انشعاب ناحيه طبس شامل : (شهرهاي طبس ، بشرويه ، ارسك ، عشق آباد و روستاهاي تابعه)
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :  تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 42956/ت28493 ه- مورخ 1382/08/11  مبلغ تضمين 260,000,000 ريال (دويست و شصت 

ميليون ريال)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.
شرايط متقاضيان : دارا بودن پايه مناسب در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته نفت و گاز - داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط

- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي - ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 93 و يا حداقل سال 92 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر 
براي مناقصه گران الزامي است .

نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است . محل تأمين اعتبار پيمان :  بودجه اجرايي اين پيمان از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير 
عمراني)  تأمين مي گردد.

برنامه زماني مناقصه : مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران : از تاريخ 94/06/02 لغايت 94/06/08 ( اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان 
جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR(قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي) قابل دانلود مي باشد.)

اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  94/06/31    آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : يكشنبه 94/07/12 ساعت 12:00  زمان  آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 94/06/23-  
و مكان بازگشايي پاكت ها : يكشنبه 94/07/12 ساعت 14 سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي

شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري مرتبط در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا 
رشته  نفت و گاز به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را بطور همزمان دريافت نمايند . پيشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند 

در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد . 
اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir             www.shana.ir        http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك
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

مـزايده (مرحله اول) 

 شهرداري بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 شوراي اسالمي شهر بيرجند 
و با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسري آن بر مراكز 

استان ها نسبت به واگذاري طبقه فوقاني ساختمان ايستگاه آتش نشاني واقع در ميدان امام 
خميني (ره) و يك باب رستوران و سفره خانه سنتي واقع در قلعه پايين شهر به صورت اجاره براي 

مدت دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت در مزايده دعوت مي شود 
حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه 94/6/11 براى دريافت فرم و اسناد شركت در مزايده به 

واحد امالك شهرداري مركزي واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. زمان برگزاري جلسه مزايده 
پنجشنبه 94/6/12 مي باشد. ضمنا شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد 

بود. ارائه مجوزات الزم براي شغل مورد نظر الزامي است 
 1- قيمت پايه مزايده طبقه فوقاني ساختمان ايستگاه آتش نشاني  مبلغ: 6/000/000 ريال

2- قيمت پايه مزايده رستوران و سفره خانه سنتي قلعه پايين شهر   مبلغ: 9/000/000 ريال 
شهردارى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه

شماره ثبت: 193   شناسه ملى: 10360009238     تاريخ انتشار: 94/6/2
شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه  العاده «نوبت دوم»  فوق  به طور   جلسه مجمع عمومى عادى 
دوشنبه 94/6/16 راس ساعت 22 در محل مسجد امام رضا (ع) واقع در چهارراه جواديه برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به 
دفتر شركت مراجعه و برگ ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر 
فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا متقاضيان سمت هيئت مديره و بازرس مى توانند حداكثر ظرف مدت 7 
روز از تاريخ انتشار به همراه مدارك به دفتر تعاونى واقع در خيابان شهيد فهميده 3 - پالك 73 مراجعه نموده 

و فرم ثبت نام را تكميل نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- تصويب صورت هاى مالى 93- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت 
مديره براى مدت سه سال شمسى- انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى- تصويب 

بودجه پيشنهادى سال 94                                                                               هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه

شماره ثبت: 193   شناسه ملى: 10360009238    تاريخ انتشار: 94/6/2
جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم» شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه دوشنبه 94/6/16 
راس ساعت 21 در محل مسجد امام رضا (ع) واقع در چهارراه جواديه برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى 
شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى 
بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت 
به  برگه ورود  را تنظيم و  نامه  واقع در خيابان شهيد فهميده نبش شهيد فهميده 3 مراجعه و برگ وكالت 
 جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى 
اقتصاد جمهورى اسالمى ايران- اصالح ماده 6 اساسنامه شركت تعاونى (تغيير آدرس)     هيئت مديره

   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

مدارك اينجانب رضا محمدى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 6 به شماره ملى 5239788243 
شامل گواهينامه پايه 2 ، بيمه نامه و كارت ماشين به شماره پالك ايران 32   657 د 35

مفقود شده است از يابنده تقاضا دارم با شماره 09151601969 تماس حاصل فرمايند.   



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
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ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام رضا (ع) : هر كس  اندوه  و مشكلي  را از مؤمني  برطرف  نمايد،
 خداوند در روز قيامت  اندوه  را از قلبش  برطرف  سازد.

(اصول  كافي  ، ج  ٣ ، ص  ٢٦٨)

12 : 36
19 : 29
23 : 52
4 : 35
6 : 03

اداره كل آموزش فنى و حرفه اى متولى آموزش هاى 
مهارتى بين سطوح تحصيلى در سطح استان مى باشد 
 و فعاليت هاى خود را با هدف تربيت نيروى كار ماهر ، 
دو  در  كار شاغل  نيروى  مهارت  ارتقاى  و  ماهر  نيمه 
بخش دولتى و غير دولتى با داشتن 22 مركز آموزش 

در قالب 125 كارگاه ثابت و 380 حرفه آموزشى در 
حرفه   250 با  آزاد  آموزشگاه   155  ، دولتى  بخش 
طور  به  ساالنه  كه  دولتى  غير  بخش  در  آموزشى 
انجام  به  آموزش  ساعت  نفر  ميليون   3,5  متوسط 

مى رساند.

ركن اصلى فعاليت هاى اين اداره ، آموزش و مهارت 
آموزى است كه ماموريت و هويت اصلى آن را شكل 
تا 1090 ساعته  دوره هاى 10  قالب  در  و  مى دهد 
آموزش   ، شهرى  شعب  و  ثابت  مراكز  در  آموزش  با 
 ، صنوف  و  صنايع   ، عشايرى  و  روستايى  مناطق  در 

جوار دانشگاهى ، پادگان ، زندان و آموزشگاه هاى آزاد 
نياز حوزه  انسانى ماهر مورد  نيروى  تامين  به  نسبت 
هاى مختلف صنعت ، كشاورزى ، خدمات و فرهنگ 
است  ذكر  به  الزم  نمايد.  مى  اقدام  استان  در  هنر  و 
دولتى  بخش  در  شده  ارائه  آموزشى  خدمات  تمامى 

رايگان مى باشد. جامعه هدف اين اداره كل  شاغلين 
صنايع و صنوف ، كارجويان ، روستاييان ، دانشجويان 
و فارغ التحصيالن دانشگاهى و زنان خانه دار ، دانش 
آموزان ، سربازان پادگان ها ، زندانيان و تمامى كسانى 

كه به دنبال مهارت هستند، مى باشد. 

اطالعات مراكزآموزش فنى و حرفه اى  استان
تعداد مركز

دولتى
تعداد مركز

علمى و كاربردى
تعداد

كارگاه ها
تعداد حرفه هاى

قابل آموزش
ظرفيت آموزشى

ساليانه
تعدا مراكز
شبانه روزى

نام شهرستان ها

بيرجند – قاين – نهبندان – درميان - فردوس6 مركز22212538015000
طبس

وضعيت نيروى انسانى
مردزنجمعسايرحق التدريسقراردادىپيمانىرسمىتعداد نيروى انسانى

64679010212335104231

ميانگين سنى كارمندان  38  سال 
   آموزش هاى بخش دولتى 

عملكرد آموزشى (نفر ساعت و نفر دوره)  بخش دولتى از 94/01/01 لغايت 94/05/31 (پنج ماهه )

  

عملكرد اداره كل فنى و حرفه اى استان در آغاز هفته دولت

در سال 49 تعداد آموزشگاه هاى غير فعال 41 عدد و 
تعداد مجوزهاى صادر شده 11 مجوز مى باشد.

حرفه  و  فنى  آزاد  آموزشگاه  تاسيس  متقاضيان   *
اداره  آزاد  هاى  آموزشگاه  اداره  به  مراجعه  با  اى  
جنوبى ضمن  خراسان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل 
  ، شرايط  بودن  دارا  و  موجود  قانونى  ضوابط  رعايت 
مى توانند در رشته هاى ذكر شده اقدام به دريافت 
مجوز تاسيس آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى نموده 

و در اين حوزه به فعاليت بپردازند.

 عناوين رشته ها عبارتند از :
3-گردشگرى  ايمنى  و  بهداشت   -2 ادارى  1-امور 
4-هتلدارى  5-خدمات آموزشى 6- كشاورزى ( امور باغى 
صنايع   -8 آبزيان)  دامى-  (امور  كشاورزى   -7 –زراعى) 
غذايى  9- منابع طبيعى و محيط زيست  10 – كشاورزى 
( ماشين آالت ) 11- الكترونيك 12- مكانيك 13- برق 
14- حمل و نقل  15- صنايع چوب 16- مخابرات 17- 
 مديريت و صنايع  18- صنايع دستى ( دوخت هاى سنتى )

19- هنرهاى تجسمى 20- هنرهاى تزئينى 21 – هنرهاى 
نمايشى

حرفه  و  فني  هاي  آموزشگاه  معافيت  نيز  حاضر  حال  در 
اي آزاد از پرداخت ماليات در «قانون اصالح قانون ماليات 
رئيس  سوي  از  اجرا  براي  و  تصويب  مستقيم»  هاي 
را  مساعدى  فضاى  كه  است  شده  ابالغ  محبوب  جمهور 
دارد  جا  لذا  آورد  مى  وجود  به  آزاد  هاى  آموزشگاه  براى 
مقام  كشور،  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  سازمان  رياست  از 
عالى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و نمايندگان محترم 
 مجلس شوراى اسالمى كه با اين اقدام زمينه را براى ورود 
كمال  اند  نموده  تر  مساعد  بخش  اين  به  گذاران  سرمايه 

تشكر و قدردانى را نماييم.

پروژ ه هاى قابل افتتاح در سال 94
مساحتنام پروژهنام شهرستان

مترمربع
اعتبار هزينه شده

( ميليون ريال)
تخصيص سال 93

( ميليون ريال)
اعتبار مصوب سال 94اعتبار مورد نياز سال 94درصد پيشرفت

استانىملىاستانىملى

مركز فنى وطبس
حرفه اى ديهوك

مبادله موافقت نشده10025001000 درصد1140050001330

مركز خواهرانبشرويه
بشرويه

مبادله موافقت نشده8540001000 درصد75003764436

مركز خواهرانسربيشه
سربيشه

مبادله موافقت نشده9040001000 درصد1300068601090

-31900156242856105003000جمع

جمعبخش آموزش دولتىعنوان

جوار اصنافضمن كارسيار شهرىروستاپادگانزندانثابت
دانشگاه

56268149270222107653210716629703485165742918155نفر ساعت

3758345120505850442808726972نفر دوره

آموزش هاى بخش غير دولتى 
وضعيت آموزشگاه هاى آزاد استان در 5 ماهه نخست 94

نفر-ساعتتعداد حرفه هاى آموزشىظرفيت ساليانهتعداد آموزشگاه هاى آزاد

85420454 حرفه6913 نفر154

تعداد آموزشگاه هاى آزاد فعال در سال94
سربيشهنهبندانسرايانخوسفقاينبيرجندعنوان

تعداد آموزشگاه 
فعال

60181997

جمعطبسزيركوهبشرويهفردوسدرميان

985410140

هاى  آموزش  در  كه  نفر  ميان6972  از 
مهارتى اين اداره كل در چهار ماهه نخست 
سال 94 شركت نموده اند تعداد 2167 نفر 
زن و 4805 نفر مرد بوده اند. از ميان اين 
 مهارت آموختگان 872 نفر (12.5 درصد) 
دانشگاهى  التحصيالن  فارغ  و   دانشجو 

مى باشند.       

معافيت مالى آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد

خانواده محترم على اكبرى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه طوبى پيرتاج 
را خدمت شما سروران تسليت عرض مى نماييم ، از درگاه باريتعالى براى آن مرحومه 

رحمت و مغفرت و براى تمامى بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم.

عبدالرحيم عابدينى و خانواده

جناب آقاى حاج محمد معينى
مدير و مداح گرامى كاروان هاى زيارتى عمره و عتبات استان

با نهايت تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان را تسليت عرض نموده 
علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

جمعى از كارگزاران و دفاتر زيارتى شهرستان بيرجند

 جناب آقاى بشيرى زاده  فرماندار محترم شهرستان درميان
    جناب آقاى بخشى  معاون محترم عمرانى فرماندارى شهرستان درميان

     جناب آقاى اميرى راد  بخشدار محترم مركزى
     جناب آقاى دزگى  رئيس محترم بنياد مسكن شهرستان درميان

جا دارد ضمن تبريك فرا رسيدن هفته دولت

 از زحمات شما بزرگواران در خصوص آسفالت معابر روستاى درميان

 تقدير و تشكر نماييم.

شوراى اسالمى و دهيارى درميان


