
جاي پا روي برف پنهان نمي ماند!

* هرم پور

 بازنمايى و دقت در بسيارى از اظهارنظرها و گفت و شنودها در 
خصوص توسعه استان خراسان جنوبى، سه مقوله مهم و اساسى را 
يادآورى مى كند كه توجه به آنها كليد گشايش موفقيت و حركت 
به سوى آبادانى استان است. اين سه مقوله عبارتند؛ از پذيرش وجود 
محروميت در استان خراسان جنوبى، باور و اعتماد به ظرفيت هاى 

موجود و نيز برنامه داشتن براى حركت از مبدأ تا مقصد. 
 از ابتداى تأسيس استان تاكنون، هر مدير يا هر مجموعه مديريتى 
 كه اين سه مؤلفه مهم را در دستور كار اجرايى و برنامه ريزى 
مؤلفه  بتوان  شايد  است.  بوده  موفق  داده،  قرار  خود  اى  توسعه 
و  خود  با  صداقت  را  آن  نام  و  كرد  اضافه  آن  به  هم  چهارمى 
با  پنجشنبه  روز  كه  اى  مصاحبه  در  گذاشت.  مردم  با  صداقت 
اين  به  هم  شد،  درج  روزنامه  در  و  انجام  پور»  دكتر«حكيم 
نگاه  نام  به  ديگرى  مهم  بسيار  هاى  مؤلفه  به  هم  و  مصاديق 
نظر  صاحب  يك  ديدگاه  از  كه  بود  شده  داده  توجه   راهبردى 
در عرصه برنامه ريزى كالن براى توسعه استان ضرورى و جزو 

الزامات محسوب مى شد. ( ادامه در صفحه2 )

يادداشت

شنبه 9  آبان  1394     17 محرم 1437      31  اكتبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3356          200 تومان

ماجراى ميزان و وعده هاى ناميزان

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه دوره مصرف بنزين 700 تومانى تمديد 
نخواهد شد، گفت: از اول آذرماه عرضه بنزين در سراسر كشور رسما تك نرخى خواهد شد. سجادى در 

گفتگو با مهر، تصريح كرد: از ابتداى آذرماه عرضه بنزين تك نرخى خواهد شد.

عرضه بنزين تك نرخى از آذر

كسب مقام نخست كشورى طراحى و ساخت 
پهپاد توسط دانشگاه صنعتى بيرجند

 دانشگاه صنعتى بيرجند در اولين دوره مسابقات ساخت پرنده هاى بدون سرنشين به ميزبانى منطقه پدافند هوايى 
شهيد نصر اصفهانى در بخش ايده و نوآورى مقام اول را از آن خود ساخت. مدير برنامه ريزى فرهنگى و اجتماعى 

دانشگاه صنعتى بيرجند گفت: اين دوره از مسابقات صبح روز هفتم آبان ماه با حضور 53 تيم از ...

 انتقال آب ؛ نيازمند تهيه 
سند باالدستى توسعه استان
معاون وزير نيرو با بيان اينكه براى 17 استان كم آب كشور
 طرح مطالعاتى در دست تهيه است، گفت: طرح انتقال آب به ...
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جزئيات تعيين تكليف نهايى ؛ جدول زمان بندي و نحوه مراجعه سپرده گذاران توسط بانك صادرات اعالم خواهد شد / صفحه 3

برداشت 3600 تن زرشك در زيركوه 
صفحه 7

جناب آقاى دكتر غالم عباس عزيزى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير كل بهزيستى استان خراسان جنوبى
تبريك گفته و توفيق شما را در خدمت و حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه بهزيستى از خداوند متعال خواهانيم.

برادر ارجمند جناب آقاى محمد حسن اكبرى مطلق
حق، سپاسگزارى را به ما آموخت كه محبت هاى بى منت و بى صداى بندگان مخلص را كه جاودانه تاثير آن در 

وجودمان خواهد ماند را فراموش نكنيم. بدينوسيله مراتب تقدير و تشكر خود را از شما برادر ارجمند اعالم مى نماييم. 
همواره نيكوترين دعاهايمان تقديم شما باد

انجمن مراكز غير دولتى تابان

آگهى مزايده خودرو
اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى

شرح در صفحه 2

اطالعيه شماره  1 هيئت ابوالفضلى بيرجند
با آرزوى قبولى عزادارى هاى مردم عزيز و تشكر از عموم همشهريان 
برگزار كردن مراسم  تر  با شكوه  را در هرچه  ما  نذورات خود  با  كه 

ابوالفضلى  هيئت   : رساند  مى  اطالع  به  نمودند  يارى  عزادارى 

بيرجند هيچ پايگاه و نماينده اى  در سطح شهر براى 
جمع آورى نذورات ندارد  لذا تقاضا مى شود براى اهداى نذورات 

فقط به محل هيئت  مراجعه  نماييد.

شوراى سرپرستى هيئت ابوالفضلى بيرجند  (مصلى)

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم

 تسليت عرض نموده ، براى آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت و براى شما و ساير بازماندگان 
صبر جميل و اجر جزيل خواهانيم.

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خوسف
هيئت  امناى مجتمع فرهنگى مذهبى بلنجير

مركز پخش و فروش انواع برنج ايرانى
(غالم عباس فالح و پسران) 
در خراسان جنوبى افتتاح شد.

فروشگاه برنج شيبانى
آدرس: بيرجند- جمهورى 17 (كوچه جنب بانك ملى مركزى) 

ميدان فرهنگ    تلفن: 32228404- 09389538240

برادر  ارجمند 

جناب آقاى زاهد زرگر
با كمال مسرت، انتصاب جناب عالى را به سمت 

رئيس هيئت شنا ، شيرجه و واترپلوى استان خراسان جنوبى
 كه نشان از تعهد، مديريت و شايستگى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده

 برايتان آرزوى موفقيت و سعادت دارم.

مديريت و پرسنل هتل جهانگردى بيرجند

جناب آقاى مهندس ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

انتخاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رئيس شعبه برتر شعب بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى
تبريك عرض نموده ، برايتان آرزوى موفقيت و سعادت داريم.

هيئت مديره و مديرعامل شركت تعاونى توليدى سپيد دانه بيرجند

جناب آقاى دكتر وجدان  جراح محترم
سركار خانم دكتر محمدى  متخصص محترم سونولوژى

سركار خانم بهادر  سرپرستار محترم بخش ICU جراحى قلب باز
از اينكه با يارى خداوند متعال و پشتوانه دانش و تالش جدى در معالجه بيمارى پدرمان

 نهايت كوشش را انجام داده ايد، كمال سپاسگزارى را داريم.

خانواده پورخباز 

« قدردانى»

همراهى و حمايت بى دريغ جناب عالى از صنايع استان 
در جهت پشتيبانى و تسهيل فعاليت هاى توليدى 

موجب نهايت سپاس و قدردانى فعاالن صنعتى استان است 
بى شك شكوفايى اقتصادى استان در آينده مرهون تالش و همت بلند امروز شما 
خواهد بود. توفيقات روزافزون تان در راه خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى

 و مردم شريف استان را از درگاه ايزد منان خواستارم.

 سيد محمد حسين زينلى 
  مديرعامل شركت كوير تاير

جناب آقاى

 مهندس وجه اله خدمتگزار
استاندار محترم خراسان جنوبى

خانه چوبى زيبا
             ارمغان ما براى شما

بيرجند 
بلوار صياد شيرازى

05632239334
09155621622

09356851213 - آهنى

اقساط 12 ماهه

بدون پيش پرداخت  

m(ويژه كارمندان) e l i n a

آدرس: نبش مدرس 52
09153619170 - 09151632722 - 32450567
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مهر :معاون وزير صنعت با اشاره به احتمال كاهش 5 درصدى سود تسهيالت براى بخش صنعت، گفت: بهينه سازى مصرف انرژى، صنايع صادراتى، صنايع در 
مناطق محروم و اصالح ساختار توليد در اولويت قرار گرفت.  صالحى نيا در خصوص 4 اولويت هزينه كرد منابع مالى بسته رونق اقتصادى در بخش صنعت، گفت: 
200 ميليارد تومان براى صنعت در نظر گرفته شده كه اين منابع براى بهينه سازى مصرف انرژى، طرح توسعه و اصالح ساختارهاى توليد صرف خواهد شد.

احتمال كاهش5 درصدى نرخ سود بانكى 

 استفاده از مربيان پيش دبستانى در ابتدايى

معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه كمبود 
پيش  مربيان  از  گفت:  نداريم،  مدارس  در  معلم 
دبستانى به عنوان نيروى حق التدريس در ابتدايى 
استفاده كرديم. ديمه ور در گفتگو با فارس ، اظهار 
كرد: بر اساس گزارشاتى كه از استان ها دريافت 
كرده ايم مشكل خاصى نداريم و كالس ها معلم 
دارند؛ در برخى مدارس هم از معلمان دوره متوسطه در ابتدايى استفاده 
بر  تأكيد  با  پرورش  و  آموزش  وزير  ابتدايى  آموزش  معاون  كرديم. 
انسانى  نيروى  كمبود  جبران  براى  دبستانى  پيش  مربيان  از  اينكه 
 استفاده كرديم، خاطرنشان كرد: از نيروهاى پيش دبستانى به عنوان 

حق التدريس در مدارس به كار گرفته ايم.

 وام مسكن براى خريد نيست، فقط ساخت
 

قيمتى  نوسان  و  هيجان  اجازه  اينكه  بيان  با  شهرسازى  و  راه  وزير 
در بخش مسكن را نمى دهيم، گفت: وام 100 
بوده  مسكن  ساخت  براى  فقط  تومانى  ميليون 
عباس  جهان،  گزارش  به  نيست.  خريد  براى  و 
مسكن  بخش  در  تحركات  به  اشاره  با  آخوندى 
اظهار كرد: روند قيمت ها نشان داده كه قيمت 
مسكن تثبيت شده و ما با نوسان قيمتى مواجه نخواهيم شد و اجازه 
هيجان و نوسان قيمتى را در بخش مسكن نمى دهيم. وى با اشاره به 
زمزمه هاى ارائه تسهيالت 100 ميليونى افزود: وام 100 ميليونى فقط 
براى ساخت مسكن و سازنده هاى آن، نه خريد مسكن است كه سود 

آن مطابق با تسهيالت بانكى جارى دريافت مى شود. 

 معاون سازمان ملى استاندارد: پرايد استاندارد است

معاون ارزيابى و كيفيت سازمان ملى استاندارد با بيان اينكه خودروى پرايد 
استاندارد است، گفت: تشكيل كمپين توسط مردم 
حق آنهاست؛ لزومى ندارد كه هميشه سازمان ملى 
استاندارد جلوى كيفيت پايين محصوالت توليدى 
را بگيرد. ممدوحى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: 
بر اساس استانداردهاى مرتبط با خودرو، برخى از 
قطعات مشمول استاندارد اجبارى است كه بايد براى شماره گذارى اين 
استانداردها را دريافت كنند. وى ادامه داد: البته استاندارد در خود، سطحى از 
كيفيت را دارد اما بايد گفت كه اين كيفيت نسبى است؛ بنابراين خودروهايى 
با همان  توليد مى شوند،  نيز  با كيفيت هاى خوبى  اكنون در كشور  كه 

استانداردهايى سنجيده مى شوند كه خودرويى مثل پرايد گذرانده است. 

هاى  توليد چك  خارج شدن  از  مركزى  بانك  دبيركل   
متحدالشكل از دستور كار بانك مركزى خبر داد و گفت 
مركزى  بانك  آرمانى  الگوى  با  ديگر  صياد  سامانه  كه 

اجرايى نخواهد شد. 
به گزارش ايسنا، در حالى كه قرار بود براى ايجاد تغييراتى 
در چك هاى موجود به ويژه از لحاظ امينى چك هاى 
متحدالشكلى در قالب يك سامانه متمركز(صياد) به بازار 
مختلف  بانكهاى  متفاوت  هاى  چك  و  شده  وارد  پول 
بانك  كل  –دبير  احمدى  محمود  شود،  خارج  رده  از 
بينى  پيش  آنچه كه  بر خالف  اعالم كرد كه   مركزى- 
 و طراحى شده بود بر اساس الزامات قانونى، توليد اين چك ها 
نخواهد  انجام  مركزى  بانك  اسكناس  چاپ  كارخانه  در 
شد. وى با اشاره به الزام قانون مبنى بر اينكه بايد اوراق 

 : گفت  شود،  توليد  دولتى  چاپخانه  در  امنيتى  و  بهادار 
بنابر اين با توليد چك هاى متحدالشكل از سوى بانك 
مركزى مخالفت و به وزارت امور اقتصاد و دارايى واگذار 
شد ولى بايد توجه داشت كه كار توليد اين چك ها در 
چاپخانه هاى دولتى بر اساس المانها و فيشرهاى امنيتى 

كه بانك مركزى اعالم خواهد كرد انجام مى شود. 
متقاضى  كه  بود  اين  ما  برنامه  داد:  توضيح  وى 
صياد  متمركز  سامانه  قالب  در  چك  دسته  دريافت 
بانك  به  حضورى  مراجعه  بدون  را  خود  درخواست 
دريافت  از  بعد  نيز  مركزى  بانك  و  كرده  اعالم 
دريافت  همچنين  الزم  بررسى  انجام  و  اطالعات 
كارخانه  به  آن  توليد  دستور  مربوطه  مراكز  از  تاييديه 
چك  دسته  نهايت  در  و  كرده  صادر  را  اسكناس  چاپ 

رسيد. مى  دهنده  درخواست  دست  به  پست  طريق   از 
 وى اين را هم گفت كه گرچه سامانه صياد بر اساس 
ولى  شود  نمى  اجرايى  خواهد  مى  مركزى  بانك  آنچه 
هاى  چك  صاحبان  همچنان  ايم  داده  كه  قولى  طبق 
ماند و  دريافت دسته چك محروم خواهند  در  برگشتى 
استعالم اين موارد از طريق بانك مركزى انجام خواهد 
شد. اما در شرايطى كه پيش تر بانك مركزى وعده داده 
مرور  به  جديد  هاى  چك  امسال  دوم  نيمه  در  كه  بود 
جايگزين چك هاى قبلى شوند، دبير كل بانك مركزى 
زمان ورود چك هاى متحدالشكل  يادآور شد كه ديگر 
چندان ارتباطى به اين بانك نخواهد داشت و اين موضوع 
به قرار دادى كه بانكها با چاپخانه دولتى انعقاد مى كنند 

بستگى دارد. 

آخرين خبرها از ورود چك هاى متحد الشكل به بازار 

و  عامل  مديران  حضور  با  جلسه اى  در 
مسئوالن اعتبارات بانك ها، جزئيات بانكى 
بسته اقتصادى دولت تبيين شد.به گزارش 
نقش  دانستن  مهم  با  ولى ا... سيف،  مهر، 
بانك ها در خروج اقتصاد از ركود خواستار 
در  بانك ها  هم جهت  و  هماهنگ  حركت 
اين مسير شد و افزود: اجراى اين طرح ها 
سطوح  تمامى  كه  باشد  گونه اى  به  بايد 

با  سيف  شوند.  برخوردار  آن  از  جامعه 
كاالى  خريد  كارت  محور  سه  برشمردن 
ايرانى، تسهيالت خريد خودرو و كاالهاى 
واسطه اى به عنوان برنامه هاى تعريف شده 
در اين بسته گفت: سال گذشته با اولويت 
واحد هاى  گردش  در  سرمايه  دادن  قرار 
توليدى، نظام بانكى توانست نقش مهمى 
درحركت اقتصاد براى خروج از ركود داشته 

باشد. وى حمايت از توليدكننده  و صنعت 
اقتصاد  اولويت هاى  از  يكى  را  داخلى 
مقاومتى دانست و تصريح كرد: قصد داريم 
ايرانى و  با ايجاد كار ت هاى خريد كاالى 
از تجارب موفق جهان و توان  با استفاده 
داخلى، چرخه اقتصاد را هم از ناحيه عرضه 
به  بيشتر  با سرعت  تقاضا  ناحيه  از  و هم 
كاالهاى  تسهيالت  درآوريم. وى  گردش 

حمايت هاى  از  ديگر  يكى  را  واسطه اى 
كرد:  عنوان  و  برشمرد  از صنعت  بانك ها 
نياز  مورد  اقالم  وزارت صنعت  باهمكارى 
توليدكنندگان شناسايى شده و با شرايطى 
قرار  آن ها  اختيار  در  مى شود،  اعالم  كه 
مى گيرد. قرار است بسته اقتصادى دولت 
در بخش بانكى در نيمه اول آبان ماه اعالم 

و براى مدت شش ماه به اجرا درآيد.

  وام 10 و 25 ميليونى كاال و خودرو آماده پرداخت شد

يادداشت

جاي پا روي برف پنهان نمي ماند!

(ادامه از صفحه1) واقعيت ماجرا اين است كه خراسان 
جنوبى در برزخ تصميم هاى مديرانى گرفتار شده كه گاهى 
از كشوى ميزشان بوى تفكر برنامه ريزى شهرستانى به 
مشام مى رسد و گاهى آنقدر از كارتابلهايشان دود نگاه 
 آرمانى به هوا بر مى خيزد كه چشم و دماغ برنامه ها 
سوزاند  مى  را  استانى  شده  تدوين  راهكارهاى   و 
گيرد.  مى  آنها  از  را  شدن  اجرايى  قابليت   و 
 ما استانى هستيم رهيده از جزيره تصميم هاى توسعه اى 
ريزى هاى  برنامه  پود  و  تار  در  تنيده شده  و   كشور 
ظاهراً  متأسفانه  نگر.  كوتاه  باور  غيرقابل  و  موجز 
غيركارشناسى  هاى  طرح  اين  مطيع  و  مطاع  چنان 
را  كردنشان  بومى  زحمت  كه  ايم  استان شده  براى 
هم به خود نمى دهيم! آفت قابل لمس در مديران 
شهود  و  كشف  به  نيازى  آن  مشاهده  كه  استان 
ها،  مصاحبه  ها،  سخنرانى  در  و  ندارد  هم   غيبى 
 نشست هاى خبرى و مقاالت و يادداشت ها و پيام هاى 
اين عزيزان كامًال مشهود است، عدم ريسك پذيرى، 
عدم جرأت مانور و انعطاف در تصميم گيرى ها و اجراى 
 آنها و اسير شدن در تنگناى حركت ها و برنامه ها 
و اقدامات شعارى يا شعارگونه و بدون اولويت است. 
كارشناسان علم روانشناسى براى عامه مردم مهارتى 
تحت عنوان توانايى «نه گفتن» را تعريف مى كنند 
و ما غافل از اين هستيم كه پيش از آن،  توانمندى 
مذكور مى بايد در مديران ما به عنوان يك هنر يا مهارت 
 مديريتى نهادينه و متقن شود تا در طرح ريزى ها، 
برنامه ريزى ها و تصميم ها گاهى اينچنين با سرنوشت 

يك استان و مردمش بازى نشود. 
 اجاز بدهيد من اين نوع از مديريت هاى بى ثبات 
و فرافكن را مديريت هاى هيجانى بنامم؛ كما اينكه 
شايد بهتر باشد به آن، مديريت هاى تك بعدى يا 
هاى  مديريت  حتى  يا  ساختارگريز  هاى  مديريت 
صحنه گريز بگويم. اين نوع از مديريت ها تنها وجهى 
از اقدام و اجراست كه با يك سفارش مدير باالدستى 
به انجام كارى مى پردازد و يا با يك اخم و سگرمه در 
هم كشيدن مدير باالدستى از انجام كارى خوددارى 
مى كند؛ حال اين اقدام به نفع مجموعه يا مردم باشد 
يا نباشد، يا اين مدير، توان هدايت و ارائه راهبرد و 
تحليل و نظر مستقل را داشته باشد يا نداشته باشد. 
اين نوع از مديريت، بدترين و شايد ظالمانه ترين نوع 
از مديريت بر مجموعه مى باشد كه متأسفانه هم حق 
مردم را ضايع مى كند و هم آينده را مى سوزاند. همه 
اين ها گفته شد تا به اين سرخط اصلى برسم كه ما به 
عنوان نمايندگان نوشتارى مردم استان و قطعاً برخى 
از رسانه ها و كارشناسان و صاحب نظران حوزه هاى 
مختلف، واقعاً نگران مسير در پيش گرفته شده براى 
توسعه استان هستيم.  عليرغم برخى از تالش ها در 
پاره اى از حوزه ها، متأسفانه هيچ راهبرد و برنامه قابل 
توجه و قابل تحسينى به ويژه در حوزه هاى عمرانى و 
اقتصادى استان ديده نمى شود. (ادامه در ستون مقابل)

(ادامه از همين صفحه) با گذشت 8 ماه از سال، برخى  
بهانه هاى  به  را  ها  برنامه  برخى  اجراى  مديران،   از 
مختلف بر نتافته اند يا در تالشند تا در چهار ماه مانده 
بسپارند،  فراموشى  محاق  به  را  آنها  سال،  پايان  تا 
هاى  برنامه  جايگزين  را  اولويت  بدون  اقدامات   و 
و  نسبى  هاى  مزيت  نمايند.  مهم  و  دار  اولويت 
مطلق طرح هاى حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى و 
اقتصادى، يا به خوبى در حوزه اجرا ديده نمى شوند 
 يا از پيوست هايشان معجونى ناشناخته بدست مى آيد 
كه مشكالت متعددى را ايجاد مى كند. سخن اين است 
كه در چنين شرايطى الزم است صدايى از گوشه و كنارى 
بلند شود و حداقل به عنوان امرى به معروف اين مطالب 
را گوشزد نمايد. در استان به رسمى ديرينه همه عادت 
كرده ايم در محافل كوچك و بزرگ، خود بگوييم و خود 
بشنويم، بى سرو صدا انتقادى بكنيم و آرام و بى دردسر، 
احياناً پيشنهادى ارائه نماييم، غافل از اينكه در برابر برخى 
 انحراف ها در توسعه و يا بى دقتى ها در تصميم گيرى ها، 
انتظار از دانشگاهيان محترم، صاحب نظران سياسى و 
اجتماعى و فرهنگى، عناصر فعال اقتصادى، رسانه ها،  
مديرانى كه دلى براى استان مى سوزانند و نمايندگان 
محترم مردم در مجلس يا حتى شوراهاى شهرى و 
استانى اين است كه خاموش ننشينند و ندايى به حمايت 
از طرح هاى مناسب و انتقاد از فقدان تجربه و عمل 

مطلوب در اجراى طرح هاى نامناسب بلند نمايند.
 اگر كارشناسى در مصاحبه با روزنامه از عدم وجود 
حوزه مشورتى مناسب در كنار دست مديريت كالن 
ريزى  طرح  عدم  نگران  يا  و  كند  مى  انتقاد  استان 
مناسب برنامه هاى اقتصادى در استان است و يا اگر 
اجراى طرح  از  مطلوب  بازخورد  ارائه  عدم  نگران  ما 
 توسعه استان تاكنون هستيم و با برگزارى نشست هايى 
 مثل اقتصاد مقاومتى تالش داريم تا حداقل سرفصل هاى 
مورد نظر مقام معظم رهبرى را به فراموشى نسپاريم و 
 از سوى ديگر از شعارى شدن نشست ها و اظهار نظرها 
چه در حوزه مسئولين و چه در حوزه رسانه ها بپرهيزيم، 
هاى  نشانه  كه  مريضيست  فرايندهاى  دليل   به 
اى  معالجه  به  نياز  آن  پى  در  و  درد   آغاز 
طوالنى مدت را مى بينيم. القصه اينكه گام هاى مؤثر و 
مهمى در مسير توسعه استان مشاهده نمى شود و اين 
بدان معنا نيست كه هيچ اقدامى هم انجام نشده، اما 
انتقاد، از عدم اقدام مؤثر در اين خصوص است. به نظر مى 
 رسد مدت هاست برف سرد و سنگينى روى تصميم ها 
در اين حوزه ها باريده است. مديران محترم خيلى مراقب 
باشند كه راه رفتن روى برف هميشه خطرناك است، 
گاهى خواب و رخوت مستولى مى شود و گاهى كندى 
و سستى. قطعاً جاى قدمهايشان نيز روى برف مى ماند. 
مردم هم كه مسيرها، تعداد قدم ها و سمت وسوى آنها 

را هر لحظه رصد و قضاوت  مى كنند. 

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

 مزايده خودرو
 اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى در نظر دارد: تعداد 8 دستگاه وانت مزدا دوكابين و يك
 دستگاه سوارى پرايد مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. متقاضيان
 مى توانند براى بازديد و دريافت اوراق مزايده به نشانى بيرجند ، خيابان جمهورى اسالمى 2

.پشت پارك آزادى واحد امور مالى اداره كل دامپزشكى مراجعه نمايند
تاريخ بازديد: از 94/8/9 لغايت 94/8/15

زمان بازديد: ساعت 7 صبح الى 16   تلفن تماس: 32233821-5

روابط عمومى اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى سلحشوران كوير شرق

تاريخ انتشار: 94/8/9
 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى سلحشوران كوير شرق سه شنبه
 94/8/19 ساعت 15:00 در محل مسجد امام جعفر صادق (ع) فلكه اول سجادشهر برگزار مى شود. از
 كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.
 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

 گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس شركت - بررسى نحوه تامين اعتبار شركت - تعيين حقوق و مزاياى
 اعضاى هيئت مديره و بازرس شركت و پرداخت آن در پايان هر سال مالى- انتقال اسناد مالى و حقوقى
 بين شركت نگين خاوران و شركت تعاونى سلحشوران كوير شرق- انتقال سند زمين بين شركت نگين
 خاوران و شركت تعاونى سلحشوران كوير شرق- تعيين هزينه هاى خرج شده توسط شركت نگين خاوران
 و ارائه آن به شركت تعاونى سلحشوران كوير شرق- تعيين خط مشى آتى شركت تعاونى سلحشوران

كوير شرق
كالسه 866/94 اجرايى شورا   آگهى مزايده اموال منقول نوبت اولهيئت مديره

چون مقرر گرديده اموال شامل: پيراهن نخى مردانه 2- تى شرت گياهى مردانه 3- شلوار سايز بزرگ مردانه و ... جمع اموال 
به مبلغ 9/550/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى خانم فاطمه حسينى به مبلغ 8/929/922 ريال در حق خانم 

صنمبر طالبى و مبلغ 412/500 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/8/25 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر 
اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك 
ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. 
لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع 
شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى 

مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkg.ir  قابل مشاهده مى باشد. 

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

 آگهى حق تقدم شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان درميان
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملى 10360063259

 در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه
 بخش كشاورزى شهرستان درميان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4819 مى رساند: با عنايت به مصوبه
 مجمع عمومى فوق العاده مورخ 93/9/19 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت مديره با
 رعايت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومى فوق العاده در خصوص سلب حق تقدم بخشى از سهام جديد
 نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 5/272/880/000 ريال به مبلغ 13/432/880/000 ريال
 منقسم به 1/343/288 سهم ده هزار ريالى با نام و از طريق آورده نقدى طى مدت 12 ماه افزايش يابد لذا
 از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه اصالح
 قانون تجارت نسبت به دريافت برگه شرايط الزم عضويت و واريز وجه سهم تعيين شده بر مبناى طرح تاسيس
 استفاده نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده شماره 710323672 اين شركت نزد بانك
 كشاورزى شعبه اسديه واريز و اصل فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در شهرستان درميان- بلوار وحدت

جنب ميدان ابوذر- ساختمان مديريت جهاد كشاورزى به كدپستى 9744145613 تسليم نمايند
هيئت مديره شركت

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
چون در پرونده 1979/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى بهروز بهدانى به پرداخت مبلغ 426/710/471 ريال در حق 

محكوم له آقاى ابوالقاسم يعقوب پور و با توجه به توقيف پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 1509 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه 
حسب نظريه هيئت كارشناسى پالك مذكور واقع در روستاى حاجى آباد قسمت شمالى چاه آب و در حوزه استحفاظى شهرستان و 
خارج از محدوده خدمات شهرى مى باشد و با كاربرى زراعى ديمه زار و به متراژ 2000 متر مربع به صورت مشاع از 103078/9 مترمربع 
است و با توجه به موارد فوق هر مترمربع به مبلغ 170/000 ريال ارزيابى مى گردد و قيمت كل 2000 متر به مبلغ 340/000/000 ريال 
كارشناسى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/8/23 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به 
فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد 

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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
200 سهم مشاع از 34886 سهم ششدانگ پالك فرعى 117 از اصلى بخش 2 بيرجند قيمت هر متر 200/000 ريال 

جمعا 40/000/000 ريال كارشناسى شده متعلق به خانم صغرى شبان در قبال بدهى آقاى حسين شبان به مبلغ 26/905/192 ريال در 
حق آقاى اسماعيل مختارى و مبلغ 1/250/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/8/26 ساعت 10 
الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به 
شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده 
مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين 
طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وبسايت دادگسترى به آدرس www.dadkg.ir  قابل مشاهده مى باشد.

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
200 سهم مشاع از 34886 سهم ششدانگ پالك فرعى 117 از اصلى بخش 2 بيرجند قيمت هر متر 200/000 ريال جمعا 
40/000/000 ريال كارشناسى شده متعلق به خانم صغرى شبان در قبال بدهى آقاى حسين شبان به مبلغ 26/905/192 ريال 

در حق آقاى اسماعيل مختارى و مبلغ 1/250/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/8/26 ساعت 10 الى 
11 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. 
لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى 
حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت 

دادگسترى به آدرس www.dadkg.ir  قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
 چون مقرر گرديده: يك دستگاه موتور سيكلت مدل 1386 به شماره موتور 32304827 به رنگ سفيد از نظر ظاهرى سالم
 و الستيك ها 40% به مبلغ 4/500/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى رضا اسدالهى به مبلغ 77/931/450

 ريال در حق موسسه مالى و اعتبارى فرشتگان با وكالت خانم پاكنهاد و مبلغ 2/082/012 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده
 روز شنبه مورخ 94/8/23 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه
 از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس
 از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10
 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين
 اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 940893 در قبال محكوميت آقاى على بيجارى به پرداخت مبلغ 825/324/072 ريال در حق خانم

 فاطمه معاشرى و پرداخت مبلغ 37/444/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف اموال و كارشناسى آنها طبق
جدول ذيل شامل

قيمت برآوردنوع و مشخصاترديف

6/800/000يك دستگاه جرثقيل كارگاهى (جرثقيل موتوردار زمينى چرخدار) ساخت چين1

2
يك دستگاه ساكشن الكتريكى مخصوص تخليه سيستم گيربكس و هيدروليك مدل hd - 2050 با قدرت 

39/000/000پمپ  370 وات و فشار تخليه 2 بار و وزن 34 كيلوگرم

3
دو دستگاه ساكشن روغن موتور مدل 1/73: 3 ساخت شركت پرزان صنعت با شماره سريال هاى يكى نامشخص

8/800/000و ديگرى 1004 و با در نظر گرفتن كسرى لوازم جمعا به مبلغ 

6/500/000يك دستگاه اينورتر جوشكارى miller  250 آمپر تك فاز4

18/500/000يك دستگاه اينورتر جوشكارى گام الكتريك مدل el501p 3 فاز به شماره سريال 555010161

12/000/000يك دستگاه نقطه جوش مدل electro athar techn tip    cr – 8   به شماره سريال 1089 6

6/500/000يك دستگاه جك گيربوكس يك تنى در حد نو7

4/100/000دو عدد كپسول اكسيژن 40 ليترى نو جمعا به مبلغ8

91/5 M  * 4  M 8/500/000كانكس ساخته شده از ورق آهن داراى درب و پنجره آهنى به ابعاد تقريبى

10

مقاديرى ابزار و لوازم كارگاهى مستعمل شامل: 4 عدد گيره روميزى + يك عدد گيره فكى + يك عدد سندان+ ميز 
كارگاهى+ يك عدد قيچى ورق بر اهرمى+  دو عدد جك سوسمارى +يك دستگاه سنگ روميزى+ يك دستگاه الكتروپمپ 

باد فاقد الكتروموتور+ يك دستگاه گاوصندوق بدون كليد+ يك دستگاه سنگ پايه دار + يك عدد فرغون
 + مقاديرى آچار متفرقه

26/500/000

 مقاديرى لوازم يدكى نو شامل لوازم جلوبندى + تسمه پروانه و غيره و همچنين لوازم بدنه با آسيب ديدگى هاى جزيى11
28/000/000 (4 درب + 2 كاپوت جلو + 2 درب صندوق عقب + يك بدنه كامل ) مجموعا به مبلغ

12
ضمنا ساير لوازم موجود در محل انبار از نوع ضايعات فلزى بوده كه وزن كلى آنها 20 تن برآورد مى گردد

كه ضروريست پس از توزين باسكول از قرار هر كيلوگرم 5500 ريال محاسبه و لحاظ گردد 

 جمع 11 قلم اموال فوق جمعا به مبلغ 165/200/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده  در روز يكشنبه مورخ 94/8/24 از ساعت
 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد
 نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به
 پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت

.تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



پيام شماابتداى هفته جارى آسمان استان ميزبان سامانه بارشى جديد است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 9 آبان 1394 * شماره 3356
سالم آوا. از اسفند سال گذشته تاكنون دو مرتبه برق 3

و آب و ساير خدمات دولتى و چندين مرتبه ارزاق و 
حال  در  همچنان  و  يافته  افزايش  عمومى  مايحتاج 
گران شدن است. پس چرا به همين مناسبت حقوق 
و دستمزد حقوق بگيران از جمله شاغل و بازنشسته 
اين  افزايش حقوق  با 14 درصد  يابد؟  نمى  افزايش 
 گروه در اول سال 94 چگونه مى توان اين گرانى هاى
نيز  اكنون  كرد.  آبرو  حفظ  و  داد  پوشش  را  خزنده 
خوش خبرى داده اند كه در سال 95 پيشنهاد فقط 
كارمندان  براى  حقوق  افزايش  درصد   10
شده كه هيچ تأثيرى بر وضع بد اقتصادى اين 
طبقه كم درآمد نخواهد داشت. كارمندان واجب 
النفقه دولت هستند پس سزاوار نيست با اين روش 
خطرناك مورد تفقد قرار گيرند! همانگونه كه دولت 
گرامى وقوف دارد كارمندان دولت سفيران دولت در 
آبروى  آنان حفظ  آبروى  باشند. حفظ  نزد مردم مى 
دولت است. افزايش حقوق كارمندانى كه حقوق آنها 

زير دو ميليون تومان است كامًال ضرورى است ... 
935...121
سالم ضمن تشكر از همه مسئوالنى كه به فكر ما 
بودن در قضيه ميزان. پيام من رو به رئيس جمهور 
و رئيس مجلس برسونين و بگين روى رفتار اين 
 دوستانشون كه تو شهرستان ها با وعده هايى

كه گويا هيچ كدومشون صحت نداشته مردم 
بيچاره رو كه هر روز با درد و بيچارگى مسدود 
درگير  ميزان  اين  تو  هاشون  دارايى  بودن 
بودن و منتظر يك خبر خوش بودن رو بازى 

گرفتن نظارت بيشترى داشته باشن. 
915 ... 898 

سالم آوا از يادداشت در مورد فرماندار ممنون. حقيقتاً 
دغدغه ما رو مطرح كردى. اميدوارم استاندار محترم 
هم اين مسايل رو مد نظر قرار بدهند تا يك فرماندار 

فارغ از حاشيه ها امور مركز استان را پيگيرى كند.
935...994

استاندارى محترم از شما خواهش مى كنيم به وضع 
ها  بيمارستان  پزشكان  اينترنتى  دهى  نوبت 
بيمار  امروز  و  نشديم  موفق  كه  ما  كنيد  رسيدگى 
خود را براى درمان چشم به مشهد مى بريم، فكرى 
به حال اون روستايى كنيد كه هيچ چيزى از اينترنت 

و رمز دوم كارت نمى داند!!
915…699
كنن  مى  انتقاد  ازت  كه  اونايى  جواب  عزيز  آواى 
شوراى  به  فرماندار  انتخاب  دغدغه  بگو  بده  رو 
كه  هستن  ها  خيلى  چون  نداره  ارتباطى  نگهبان 
كنه  مى  تأييدشون  نظارتى  هاى  دستگاه  تمام 
افرادى  به  دارن  وابستگى  يا  نيستن  بلد  كار  اما 
خط  از  عبور  و  افراطى  سياسى  كارى  شائبه  كه 
قرار  مسئوالن  خود  اگر  باالخره  دارند.  رو  قرمزها 
به فرموده رهبر  بنا  ما مردم  توجه كنن  نيست 
از  نهى  و  معروف  به  امر  بحث  در  انقالب 
گوشزد  رو  مطالب  اين  داريم  وظيفه  منكر 

ما هستيم. بنويس  آوا همينطور قوى  كنيم. 
915…148

با سالم. مسئوالن پيگير امور 120 هزار خانواده 
كه در شركت پديده سرمايه گذارى كردند و 
تمام زندگى خود رو از دست دادند و بالتكليف 

هستند، باشند.
915..307
آوا قضيه شوراى شهر رو با جديت پيگيرى كن بين 
اينا ما هستيم كه داريم هزينه مى دهيم.  اختالفات 
 عوارض من و شما شده حق الجلسه شورايى هاى

عزيز كه باهاش دعوا كنند!
935...712
برخورد  از  دانستم  الزم  خود  بر  جان  آوا  سالم  با 
شايسته دبير و كاركنان شوراى هماهنگى مبارزه با 

مواد مخدر استان كمال تشكر را داشته باشم.
936…143
 سالم آوا. من كارمند هستم چندين سال در شهرستان هاى
محروم خدمت كردم جديداً به جهت امكانات بيشتر 
هنوز  ماه  چندين  از  پس  ولى  آمدم  استان  مركز  به 
بيرجند  داخل  كيفيت  با  لواش  نان  يك  نتوانستم 
بگيرم و اين درحالى است كه تعداد نانوايى ها مثل 
قارچ در حال زياد شدن است. آقايانى كه اين همه 
پروانه صادر مى كنند نظارتى داشته باشند هر چند در 
شهر بدون فرماندار و اختالفات اعضاى شورا 

همه هفت تيركش ميشن...
915…522

فارس- كارشناس اداره هواشناسى خراسان جنوبى گفت: سامانه بارشى جديد از امروز شنبه وارد 
باران در روزهاى يكشنبه و دوشنبه وجود دارد.  آسمان خراسان جنوبى مى شود و احتمال ريزش 
فاطمه زارعى ضمن توصيه به كشاورزان، خاطرنشان كرد: دماى هوا امسال نسبت به سال گذشته 

سردتر است و كشاورزان بايد اقدامات پيشگيرانه الزم را مدنظر داشته باشند.

*عصمت برزجى  
تعاوني اعتبار ميزان در بهمن ماه سال 81 توسط 3 هزار 
نفر آن روز شكل گرفت. در ابتداي كار اين تعاوني اعتبار 
تنها يك شعبه داشت اما رفته رفته توانست شعب خود را 
در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي گسترش 
آمده  مؤسسه  اين  داخلي  نشريه  در  كه  آنطوري  دهد. 
است تعداد شعب اين مؤسسه به 105 مورد در سال 91 
افزايش پيدا كرده است. از زمانى كه فرياد اعتراض مردم 
سر داده شد تا زمانى كه طبل ورشكستى ميزان نواخته 
شهرهاى  در  كه  روزهايى  نگذشت.  زيادى  مدت  شد 
كوچك و بزرگ اين استان ها شاهد تجمع هاى وقت 
و بى وقت معترضان بوديم و كنش و واكنش هايى كه 
از سوى مسئوالن اجرايى براى فرونشاندن آتش خشم 

سپرده گزاران مشاهده مى شد.

پس از 13 سال فعاليت، بانك مركزى
 متوجه غير قانونى بودن آن شده است

آن،  زياد  هاي  جايي  به  جا  و  تصفيه  هيئت  تشكيل 
جلسات شوراي تأمين استان و وعده هاي مسئوالن تنها 
توانست بخشي از حساب هاي زير 3 ميليون تومان را 
تأمين كند. اما داستان هم چنان ادامه داشت. بى شك 
تلخ  داريم كه طعم  كنار خود  در  را  نفرى  ما يك  همه 
اين ماجرا را چشيده باشد. مردم خراسان جنوبى همراه 
اين  آرم  اعتبار  به  ديگر  استان  دو  در  با هموطنان خود 
اقدام  است  عدالت  و  عدل  از  نشان  كه  ميزان  مؤسسه 
كردند.  مؤسسه  اين  در  درشت  و  ريز  گذارى  سپرده  به 
بانك  فعاليت،  سال   13 از  پس  اكنون  كه  اى  مؤسسه 

مركزى متوجه غير قانونى بودن آن شده است. 
اكنون كه حدود 10 ماه از سرگردانى مشتريان، كارمندان و 
 سپرده گذاران ميزان مى گذرد هر هفته اخبار اميدوار كننده اى
هاى سپرده  پرداخت  و  مؤسسه  اين  نهايى  وضعيت   از 
به  از ذره اى عمل  اما دريغ  آيد  به ميان مى  مشتريان 
آن  و شهرت  ميزان  ماجراى  كه  آنجا  تا  ها!  وعده  اين 
بهانه اى به دست برخى افراد داد تا با ورود به اين ماجرا 
بيشتر  شهرت  براى  امكانى  پشتوانه  بى  هاى  وعده  و 
خود فراهم سازند آن هم با نگاهى به صندوق هاى آرا! 
مگرچه بانك مركزى در مصاحبه ها و اخبار اميدواركننده 
سياست سكوت را در پيش گرفته بود اما وعده هاى ريز 
و درشت از زبان نمايندگان مجلس و افراد مطرح كشور 
مردم را در وادى حيرانى و سرگردانى گذاشته بود. آخرين 
اخبار و واكنش هاى بانك مركزى را تقريبًا همه هفته 
از سوى تعدادى از نمايندگان مجلس مى شنويم كه در 
و  وعده  و  شده  حاضر  مجلس  هاى  كميسيون  از  يكى 

وعيد حل شدن مشكالت داده اند.

تكذيب خبرى كه تيتر اصلى 
يك روزنامه محلى شد

بسيار  اواخر  اين  ميزان  مؤسسه  اخبار  و  شايعات  بازار 
غير  حتى  يا  مسئول  مقام  هر  كه  طورى  بود  شده  داغ 
مسئول خبرى در اين خصوص مى داد كه طى روزهاى 
 بعد تفسيرى متفاوت و حتى متضاد در رابطه با آن ارايه 
رسانه هاى  از طريق  كه  آخرين خبرى  بر  بنا  مى شد. 
استان و از زبان نماينده مردم بيرجند، خوسف، درميان در 
مجلس مخابره شد مؤسسه عسكريه به عنوان عهده دار 
پرداخت سپرده گذاران ميزان معرفى شده بود اين خبر در 
حالى حتى تيتر اصلى يكى از روزنامه هاى محلى استان 
شد كه ساعتى بعد مقام هاى اين مؤسسه اعتبارى نيز 

مسأله را تكذيب كردند!
بر اساس پيگيرى هايى كه خبرنگار آواى خراسان جنوبى 
در روز پنجشنبه از مسئوالن مؤسسه اعتبارى عسكريه 
در خراسان جنوبى به عمل آورد، سرپرست اين مؤسسه 
عسكريه  سايت  طريق  از  خبر  اين  تكذبيه  كرد:  اظهار 
اعالم شده است.  امينيان خاطر نشان كرد: مسأله ميزان 
به عنوان پيشنهاد با مسئوالن مؤسسه اعتبارى عسكريه 

مطرح شده كه موافقت شده است.

اظهارت معاون نظارت 
بانك مركزى درباره ميزان!

تهرانفر،  حميد  قبل  روز  چند  آنالين،  قدس  گزارش  به 
معاون نظارت بانك مركزى توضيح داد: هر چه جستجو 
كرديم كمتر با گزينه مدنظر مواجه بوديم؛ به طورى كه 
چند نفرى هم كه متقاضى بودند بعد از بررسى و تحقيقى 
كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه از ظرفيت كافى 
توانستند  اى كه حداكثر مى  گونه  به  نيستند؛  برخوردار 
حدود  مقابل  در  كه  بپردازند  تومان  ميليارد   150 حدود 

تومان سپرده مردم در حال حاضر، هيچ  ميليارد   2600
ميزان  مؤسسه  فروش  را  تصميمات  آخرين  وى  است. 
طرح  داد:  توضيح  پيشنهادى  طرح  درباره  و  كرد  اعالم 
اين است كه چند شركت متشكل از شركت هاى خارجى 
تشكيل  كنسرسيومى  يكديگر  با  كشور  داخل  در  فعال 

دهند كه بتواند مؤسسه ميزان را در اختيار گيرد.

ميزان به خارجى ها داده مى شود

در همين حال و پس از اظهارات معاون بانك مركزى 
در  بجنورد  مردم  نماينده  ثروتى  الرضا  موسى  كه  بود 
ها رسانه  از  يكى  با  در گفتگو  اسالمى   مجلس شوراى 
اين  خريد  براى  خارجى  گذار  سرمايه  حضور  درباره 
مؤسسه و تسويه حساب با سپرده گذاران نيز گفت: اين 
مسأله بر اساس نامه رسيده به دست بنده صحت دارد 
و يك ميليارد يورو پول نيز براى سرمايه گذارى در اين 
مؤسسه درنظر گرفته شده است كه بايد با معرفى يك 
خط  اعتبارى از سوى بانك مركزى به حساب اين بانك 

واريز شود تا پس از احراز صالحيت هاى افراد سرمايه 
كشور  داخل  در  آن  ريالى  معادل  وى،  شركاى  و  گذار 
تأمين شده و پس از هماهنگى با بورس اوراق بهادار و 

تأييد مراجع قضايى به مؤسسه تزريق شود.
ثروتى يادآور شد: تمام اموال و امالك در اختيار آنها قرار 
مى گيرد تا با سپرده گذاران تسويه كنند و بانك مركزى 
نيز تالش مى كند تا مجوز تأسيس بانك خصوصى يا 
مؤسسه اعتبارى جديدى را به آنها بدهد تا در اين قالب 

اقساط دريافت و سپرده هاى مردم پرداخت شود.

اظهار بى اطالعى قوه قضائيه از فروش ميزان

قوه  يعنى  ميزان  كننده  منحل  نهاد  ايام  همين  در  اما 
قضائيه نيز اظهاراتى داشت . غالمحسين محسنى اژه اى 
درباره اظهارات اخير رئيس كميسيون اصل 90 در رابطه 
با فروش مؤسسه ميزان به متقاضيان گفت: در اين باره 
خبرى ندارم اما در كل مى دانم ستادها و كار گروه هايى 
تشكيل شده است تا به اينگونه مؤسسات رسيدگى كند 
تا اگر مى توانند خود را اصالح كرده و مجوز دريافت كنند 

و به كار خود ادامه دهند.
سخنگوى قوه قضائيه افزود: اگر هم نمى  توانند خود را 
اصالح كنند بايد بالكل مؤسسه را تعطيل كنند يا چنانچه 
هيئت مديره به سبب تخلفات نمى تواند كار را ادامه دهد 
در كارگروه هاى استان ها بررسى مى شود و اگر مؤسسه 
قابل اصالح بود در بانك يا مؤسسه اى ادغام مى شود و 
وارد موضوع  ديگرى  افراد  يا همانند موضوع ذكر شده 

مى شوند و آن را خريدارى مى كنند.
 

جزئيات تعيين تكليف نهايى مؤسسه ميزان

 پس از اعالم رسمى تعيين تكليف نهايى مؤسسه ميزان 
توسط رسانه ملى سايت هاى خبرى را درخصوص انتشار 

اين اخبار دنبال كرديم. 
آنطور كه تابناك نوشته است: رئيس كميسيون اجتماعى 
بانك  توسط  ميزان  مؤسسه  تكليف  تعيين  از  مجلس 
مركزى خبر داد. عبدالرضا عزيزى  درباره آخرين وضعيت 
مؤسسه ميزان گفت: مشكل ميزان حل شد. وى توضيح 

داد: باالخره بعد از جلسات متعدد و كشمكش هاى فراوان 
و با همدلى كه بين مسئوالن ايجاد شد، مشكل مؤسسه 
ميزان رفع شد و در اين باره تفاهم نامه اى بين بانك 

مركزى و بانك صادرات امضا شد.
مقرر شد  نامه،  تفاهم  اين  براساس  اعالم كرد:  عزيزى 
يك خط اعتبارى از طرف بانك مركزى در اختيار بانك 
صادرات قرار بگيرد و مؤسسه ميزان به اين بانك ملحق 
هم  تصميم  اين  با  راستا،  اين  در  وى،  گفته  به  شود. 
اينكه  كارمندان مؤسسه ميزان حفظ خواهند شد و هم 

سپرده گذاران به پول خود خواهند رسيد.

آرم صادرات باالى سر ميزان مى نشيند

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس گفت: برهمين اساس، 
به  صادرات  بانك  طرف  از  ميزان  مسئوالن  شنبه  روز 
آينده  هفته  از  موضوع  اين  پيرو  و  شدند  دعوت  تهران 
بانك  آرم  تابلو  ميزان،  بانك  تابلوهاى  تمامى  كنار  در 

صادرات هم باال خواهد رفت. 
اعالم  اى  اطالعيه  در  مركزى  بانك  حال،  همين  در 

انجام  تفاهم هاي  و  متخذه  تصميمات  «حسب  كرد: 
تمام  مديريت  و  رسيدگي  ايران  صادرات  بانك  شده، 
پذيرفت.  را  ميزان  منحله  اعتبار  تعاوني  با  مرتبط  امور 
در حال حاضر بانك صادرات ايران با استفاده از ظرفيت 
و توان باالي مديريتي خود با سرعت و دقت در تالش 
به  منظم  رسيدگي  براي  الزم  زمينه هاي  تدارك  براي 
امور سپرده گذاران، مشتريان و كاركنان تعاوني ياد شده 
مشتريان  و  سپرده گذاران  تمام  از  بدين وسيله  است. 
تعاوني درخواست مي شود با مديران بانك صادرات ايران 
انجام  روش هاي  و  برنامه ريزي  طبق  كرده،  همراهي 
را سامان  اقدامات خود  بانك مذكور  ارشد  كار مديريت 
انتظار  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  بخشند. 
دارد تمام كاركنان تعاوني اعتبار منحله ميزان با تالشي 
مضاعف تحت مديريت بانك صادرات ايران همه امور را 
به نحو احسن انجام داده و هرچه سريعتر نظم الزم براي 
آورند. همچنين  پديد  را  آرام  در محيطي  بانكي  فعاليت 
بانك مركزي از مديرعامل محترم، رئيس محترم هيئت 
مديره، اعضاي محترم هيئت مديره و هيئت عامل بانك 

صادرات ايران و نيز از مديران و كاركنان ساعي آن بانك  
كه در حل مشكالت ايجاد شده تقبل زحمت كرده و با 
جّديت در اين زمينه اقدام كردند مراتب سپاس و قدرداني 

خود را اعالم مي كند.»

جدول زمان بندي و نحوه مراجعه سپرده 
گذاران توسط بانك صادرات اعالم خواهد شد

ادامه  در  گفت:  مطلبى  در  نيز  جنوبي  خراسان  استاندار 
پيگيري هاي به عمل آمده و اجماع ملي و استاني مقرر 
شد بانك صادرات در يك برنامه زمان بندي مشخص 
در زمينه انجام تهعدات نسبت به سپرده گذاران مؤسسه 
تكليف  تعيين  نيز  و  ميزان  منحله  اعتباري  و  مالي 
هاي  ريزي  برنامه  و  اقدامات  مجموعه،  اين  كاركنان 
الزم را صورت دهد.   خدمتگزار، ادامه داد: در اين راستا 
جلسات كارشناسي متعددي با وزير كشور، وزير اقتصاد و 
دارايي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
و ساير نهادهاي ذيربط برگزار شد تا توانستيم در نهايت 

به تصميم واحدي در اين زمينه دست پيدا كنيم.
وي خاطر نشان كرد: سه موضوع پرداخت مطالبات سپرده 
كاركنان  تكليف  تعيين  و  گذاران  سپرده  سود  گذران، 
مجموعه منحله ميزان در دستور كار جلسات كارشناسي 
بود كه مقرر شد در يك برنامه زماني مشخص از سوي 

بانك صادارت اقدامات الزم به انجام برسد.
مقام عالي دولت در استان، خاطر نشان كرد: جدول زمان 
بندي و نحوه مراجعه سپرده گذاران ظرف روزهاي آينده 

توسط بانك صادرات اعالم خواهد شد.
زمينه  اين  در  مركزي  بانك  اينكه  بيان  با  خدمتگزار، 
نظارت هاي الزم را خواهد داشت، ابراز اميدوارى كرد: 
با سرعتي كه بانك صادرات در مديريت موضوع خواهد 
نگراني  تصميم  اين  با  كه  عزيز  گذاران  سپرده  داشت، 
هاي شان كاهش يافته از شرايط دشواري كه در آن قرار 
گرفته اند خارج شده و با همكاري كه با بانك صادارت 
خواهند داشت موجبات تسريع در حل اساسي اين مشكل 

را فراهم نمايند.
وي تصريح كرد: مردم عزيز استان براي سرمايه گذاري 
نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دقت و حساسيت 

الزم را داشته باشند تا گرفتار مشكالت بعدي نشوند.
  پس از انتشار اين اخبار در فضاى مجازى شاهد كامنت هاى
يا  و  گذاران  سپرده  از  بسيارى  سوى  از  كه  بوديم 
به  نسبت  رضايت  باب  در  مؤسسه  اين  مالباختگان 
عملكرد بانك صادرات نگارش مى شد. ولى از آنجا كه 
و  دارد  آگاهى  ها  مديريت  عملكرد  نوع  به  فهيم  مردم 
 معناى شجاعت و مردم دارى را مى فهمند انتظار مى رود

بانك صادرات در خراسان جنوبى ضمن پايان بخشيدن 
به انتظار 10 ماهه سپرده گذاران مؤسسه ميزان با درايت 
كامل نسبت به پاسخگويى دقيق به اين سپرده گذاران 
از  اطالعاتى  اندك  كه  افرادى  گمان  بى  نمايد.  اقدام 
شرايط  در  كه  دانند  مى  دارند  ايران  بانكدارى  وضعيت 
فعلى پذيرش سونامى مشكالت يك مؤسسه توسط يك 

بانك چه معنايى دارد. 
بهتر  ميزان  سپرده گذاران، مشتريان و كاركنان مؤسسه 
از هر فرد و يا سازمانى مى دانند كه حركت اين بانك 
قابل ستايش است، چرا كه بسيارى آمدند و وعده و وعيد 

دادند و سپس پشت سر خود را هم نگاه نكردند.
چنينى  اين  ريسك  پذيرش  و  صادرات  بانك  شجاعت 
كه  دارد  مديرانى  نفس  به  اعتماد  و  پويايى  از  حكايت 
اقتصادى  بر مخاطرات  و  را مى شناسند  بازار  به خوبى 

اشراف كامل دارند.

سپرده گذاران چشم انتظار تدبير بانك صادرات
وعده هاى ناميزان مسئوالن در ماجراى ميزان
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1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4    حاشيه بيست مترى خيام    فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

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

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

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

n.c
om

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

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

تعمير ات كليه لوازم گازسوز خانگى    
09158624439 - جانى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

حمــل اثاثيــه  100 درصد تضمينى
 با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ مسير مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقى

داربست مهـدى   
 نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار
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«ِجنَّت بازى» از بازى هايى است كه دهه شصتى ها با آن خاطره هاى زيادى دارند و اين بازى در خراسان جنوبى
 نيز بين دخترها و پسرها رواج داشته است. اين بازى را َخِتّ ِجّنى(خّط ِجّنى) نيز مى نامند 
و در دو نوع بين دختران و پسران بازى مى شود.

جنت بازى  از بازى هاى محلى خراسان جنوبى  مشاهير استان

4
ساير  همچون  جنوبى  خراسان  مهر  مسكن  پروژه 
شهرستان هاى كشور در دولت نهم استارت خورد تا اميدى 
براى خانه دار شدن مردم اين استان باشد جدا از خوب يا 
اين  جنوبى  خراسان  مهر  مسكن  طرح  اجراى  بودن   بد 

طرح پيچ و خم هايى را براى تكميل دارد.
در  قربانى كالهبردارى ها  كه  بشرويه  از شهروندان  يكى 
تنها  گفت:  تسنيم  با  گفت وگو  در  شده،  مهر  مسكن هاى 
دارايى من كه با زحمت و پول كارگرى به دست آمده بود 
يك خانه بود كه با تحريك افراد سودجو كه كالهبردارانى 
در پوست دوست و رفيق بودند با دو منزل در واحدهاى 

مسكن مهر معاوضه شد.
دو  هر  متوجه شدم  خانه ام  فروش  از  بعد  كرد:  بيان  وى 
ديگرى  صاحبان  شده  فروخته  من  به  كه  مهرى  مسكن 
دارد و فروشنده صاحب اصلى آن نبوده است و امروز نيز 
و  مانده  خود  هستم،  مردم  اى  اجاره  خانه هاى  در  به  در 
بدهى هاى بنايى خانه اى كه به سهولت از دست داده ام و 
چند روزى به خاطر همين بدهى ها در زندان به سر بردم 

و كالهبرداران نيز متوارى شدند.
اين شهروند بشرويه كه قربانى سهل انگارى و عدم اگاهى 
خود شده بود حال خسته و رنجور با چشمانى كه حسرت 
سرگذشتى  از  مى زد  موج  آن  در  غفلت   از  مانده  برجاى 
در  توجهى  قابل  تعداد  داستان  حكايت  كه  برداشت  پرده 
بشرويه است كه سرمايه هاى خود را به باد سهل انگارى 
سپردند و حال دو دست خالى فقط به اميد نيروهاى قهريه 
و  شوند  دستگير  كالهبرداران  شايد  تا  اند  نشسته  نظام 

سرمايه هاى بر باد رفته آنها برگردد.

سايه سياه كالهبرداران سر مالكان
 مسكن مهر را نشانه گرفته است

سايه سياه كالهبرداران از همان سال هاى اولى كه خريد 
نشانه  را  مالكان  آزاد شد، سر  مهر  فروش مسكن هاى  و 
وضعيت  از  خريداران  و  مالكان  آگاهى  عدم  و  گرفت 
مهر  مسكن هاى  سندهاى  وضعيت  و  قيمت ها  فروش، 

ميدان را براى تاخت و تاز كالهبرداران باز كرد.
قابل  بشرويه  در  مهر  مسكن هاى  بازار  روزها  اين  اما 
تا  گذشته  سال  شايد  كه  خانه هايى  و  است  شده  تامل 
مرز 100 ميليون تومان هم به فروش مى رسيد امروز به 
دنبال خريدار 20 ميليون تومانى مى گردد و فروشنگان و 
به  تا  باشند  تيز كالهبرداران  بايد مراقب شامه  خريداران 

سرنوشت دردناك تعدادى از شهروندان دچار نشوند.
شهرسازى  و  راه  اداره  مسئول  را  مطلب  اين  تائيد  مهر 
بشرويه بر خبر زد و در گفت وگو تسنيم در بشرويه اظهار 
در  تعاونى   9 قالب  در  مهر  مسكن  واحد   742 داشت: 
تعاونى   7 تعداد  اين  از  احداث شد كه  بشرويه  شهرستان 
به صورت اجاره 99 ساله واگذار شده و 2 تعاونى ديگر آن 

معلوالن و فرهنگيان هستند.
زيبائيان در خصوص خريد و فروش واحدهاى مسكن مهر 
هم گفت: طبق آيين نامه مسكن هاى مهر شرايط فراهم 

اداره  به  با مراجعه  نامه  آيين  افراد واجد شرايط  است كه 
راه و شهرسازى مى توانند نقل و انتقاالت را انجام دهند 
كه  ترتيب  اين  به  باشند  داشته  را  اصلى  شرايط  بايد  و 
متقاضى اوليه بايد حتما قرارداد اجاره رسمى را با اداره راه 

و شهرسازى منعقد كرده باشد.

اگر روند قانونى خريد و فروش مسكن هاى مهر 
طى شود هيچ كالهبردارى انجام نمى شود

و  بيشترين معامالت  اين سوال كه چرا  به  پاسخ  وى در 
خريد و فروش ها در مسكن هاى مهر بشرويه انجام مى شود 
و در اين زمينه قيمت ها بسيار متغيير و گاها كالهبردارى 
و  خريد  قانونى  روند  اگر  كرد:  بيان  مى گيرد،  نيز صورت 
فروش مسكن هاى مهر طى شود هيچ كالهبردارى انجام 
نمى شود ولى متاسفانه برخى افراد بدون آگاهى كامل وارد 

اين عرصه مى شوند و اطالعات كافى ندارند كه سندهاى 
مسكن هاى مهر در رهن بانك است.

مسئول اداره راه و شهرسازى بشرويه افزود: برخى خارج از 
حدود قانونى اقدام به خريد و فروش مى كنند كه در آينده 

مسائل حقوقى زيادى گريبانگير آنها مى شود.
وى با اشاره به اينكه عدم اطالع كافى مردم در خصوص 
عده اى  كه  شده  سبب  مهر  مسكن هاى  فروش  و  خريد 
ضربه هاى اقتصادى بخورند، گفت: خريداران مسكن هاى 
مهر بدون اطالع كافى اقدام به خريد مى كنند و اين در 

حالى است كه بايد روال قانونى آن از طريق اداره راه و 
فروش  و  كالهبردارى  به  منجر  تا  شود  طى  شهرسازى 

خانه به چندين نفر هم مى شود.
از  استفاده  سوء  با  كالهبرداران  برخى  افزود:  زيبائيان 
خريدار  پاى  پيش  در  فريبنده اى  مكرهاى  فرصت،  اين 
شهرسازى  و  راه  اداره  به  زمانى  متاسفانه  و  مى گذارند 

مراجعه مى شود كه معامله صورت گرفته است.
افت  در خصوص  بشرويه  شهرسازى  و  راه  اداره  مسئول 
به  تنها  مسكن  قيمت هاى  افت  كرد:  تصريح  قيمت ها 
مسكن هاى مهر اختصاص ندارد و بخشى از آن به قدرت 
كه  برمى گردد  مردم  بين  در  نقد  پول  نبود  و  مردم  خريد 
مسكن هاى  در  ويژه  به  و  منازل  قيمت  مى شود  موجب 

مهر كاهش يابد.
براى  فرصتى  مى تواند  اين  البته  كرد:  خاطرنشان  وى 
كالهبرداران و دالالن باشد تا قيمت ها را در دست گيرند 

كه بايد هم خريداران و هم فروشندگان مسكن هاى مهر با 
دقت نظر بيشتر و با طى كردن فرآيند قانونى آن از طريق 

مراجعه به اداره راه و شهرسازى، معامله انجام دهند.

عدم تمايل به آپارتمان نشينى در بشرويه از 
داليل افزايش خريد و فروش مسكن هاى مهر 

را  بشرويه  در  نشينى  آپارتمان  به  تمايل  عدم  زيبائيان، 
مهر  مسكن هاى  فروش  و  خريد  افزايش  داليل  ديگر  از 
اينكه  عنوان كرد و گفت: در شهرستان بشرويه به دليل 
مردم  است  بوده  وياليى  صورت  به  خانه ها  نيز  قديم  از 
فرهنگ  و  دارند  وياليى  خانه هاى  به  تمايل  همچنان 
گسترش  هنوز  است  انتظار  كه  آنچنان  نشينى  آپارتمان 

نيافته است.
مسئول اداره راه و شهرسازى بشرويه در پاسخ به داليل 
عدم  گفت:  مهر  مسكن هاى  در   كالهبردارى  افزايش 
در  مهر  فروش مسكن هاى  و  توصيه هاى خريد  به  توجه 

بشرويه از ديگر داليل افزايش كالهبردارى ها  است.
وى بيان كرد: متاسفانه در زمانى كه حتى خريد و فروش 
غير قانونى بود، اين معامالت انجام مى شده كه توصيه هاى 
زيادى به خريداران و فروشندگان ارائه داديم ولى اعتماد 
براى  قانونى  بى جا، عدم دقت در معامالت، عدم مراجعه 
خريد و فروش مسكن هاى مهر به اداره راه و شهرسازى 
سبب شده كه برخى زيان ببنند و حتى كالهبردارى هاى 

بزرگى انجام شود.
زيبائيان به خريداران مسكن هاى مهر توصيه كرد قبل از 
انجام هر معامله اى حتما روال قانونى آن را از طريق اداره 
تلخ  به سرنوشت  تا  دنبال كنند  بشرويه  راه و شهرسازى 

برخى از شهروندان گرفتار نشوند.

تقالى سودجويان بشرويه با افزايش قيمت هاى مسكن مهر
جاذبه گردشگرى

منطقه شكارممنوع كمرسرخ

اين منطقه كه در شمال سرايان و استان خراسان جنوبى 
قرار دارد،  از ارتفاعات مشرف به روستاي نوده آغاز شده 
و به ارتفاعات مشرف به روستاي دره باز شهرستان قائن 
ختم مي شود و همجوار شهرستان گناباد نيز هست. اين 
منطقه داراي طبيعت بسيار زيبا و حيات وحش متنوع 
است كه در سال هاي گذشته توسط شكارچيان متخلف 
صدمات زيادي به آن وارد شده است. منطقه كمر سرخ 
شهرستان سرايان واقع در استان خراسان جنوبى به استناد 

بند ”و“ ماده 6 قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست 
از پانزدهم اسفندماه 89 به مدت 5 سال منطقه شكار 
ممنوع اعالم شد. رشته كوه قهستان در غرب و شاسكوه 
و آهنگران در شرق آن سر به آسمان سوده و بلندترين 

قله منطقه كمر سرخ با 2842 متر است.
در اين منطقه گياهان دارويى گوناگون، جنگلهاى تنگ، 
پسته كوهى، بنه، قيچ و بادامشك ديده مى شود. قريب به 
59 گونه پرنده ، 25 نوع پستاندار و 17 گونه از خزندگان 

و دوزيستان منحصر به فرد زندگى مى كنند.
با توجه به جهت ارتفاعات منطقه، آب وهوا ومنابع آبي 
كوهستاني  منطقه  در  متنوعي  گياهي  پوشش  نسبتا“ 
وجود دارد. در كف دره ها ورودخانه ها كه آب جريان 
دارد گياهان آب دوست از قبيل پونه، گزنه، بيد، بارهنگ، 
پده، بيد، نسترن وحشي، گز، نيزار، شيرين زبان ميرويد و 
در مناطق خشك وارتفاعات منطقه مي توان بنه، انجير 
ريواس،  سريش،  فرفيون،  درمنه،  بادامشك،  وحشي، 
آنغوزه، زيره سياه، سپند، گل گاو زبان، پيچك، كاكوتي، 
تلخه بيان، اسپرس، علف هفت بند، بومادران، گون، كاله 
زنبق،  سرخ،  الله  شقايق،  سوسن،  كنگر،  حسين،  مير 
بابونه، كاسني و ديگر گونه هاي علفي يكساله و دوساله 
و خشبي ديده مي شود و در دامنه بعضي از ارتفاعات 
نيزارهاي كوچك، انواع درختچه ها و بعضي از گونه هاي 
آب دوست مشاهده مي شود كه نشان دهنده لكه هاي 

آبخيز در دل كوه مي باشد. 
گياهان  حد  از  بيش  چراي  دليل  به  مناطق  برخي  در 
را دگرگون  منطقه  بومي  پوشش  ازقبيل سپند  مهاجم 

نموده است كه نياز به حفاظت بيشتر دارد.

استاد محمد على كيانى نژاد

 1331 ماه  آبان  اول 
بيرجند  در  خورشيدى 
گشود.  جهان  به  ديده 
پدرش غالمحسين كيانى 
صداى  داراى  كه  نژاد 
در  را  او  بود،  دلنشينى 
آواز  به   سالگى   8 سن 

خواندن و نواختن فلوت تشويق كرد. محمد على كوچك 
گاهى نزد پدر و زمانى با گوش دادن به راديو و تقليد از 
نوازندگان، اين ساز را آموخت. اردوى رامسر و فرصت 
آشنايى با نوازندگان سراسر كشور در پيشرفت او خيلى 
تأثير گذاشت. ورود به رشته موسيقى دانشكده هنرهاى 
ديگر  او  براى  خورشيدى)   1351) تهران  دانشگاه  زيبا 
هم نسالنش يك فرصت طاليى بوجود آورد. شاگردى 
استادان بزرگى چون نورعلى برومند، داريوش صفوت، 
محمد تقى مسعوديه، هرمز فرهت و عليرضا مشايخى، 
آموخته هايش را قوام بخشيد. حضور در مركز حفظ و 
اشاعه موسيقى ايرانى (1353 خورشيدى) راه ترقى اش 
را هموارتر ساخت. كسب مقام اول نى نوازى در نخستين 
آزمون باربد (1356 خورشيدى) و بعدها كسب مقام در 
فستيوال جهانى تكنوازى و بديهه نوازى سازهاى بادى 

كشور سوئد (1373 خورشيدى، 1994 ميالدى) رخ داد.
استاد حسن كسايى يگانه حلقه اتصال دو نسل نى نوازى 

قديم و جديد هستند.
شيوه نوازندگى و قدرت بيان او در طول پنجاه سال اخير، 
چنان سايه سنگينى بر سر نى نوازان جوان تر افكنده است 
كه هر گونه بحث پيرامون نى و نى نوازى بدون لحاظ 
كردن نام ايشان، ناقص مى نمايد.با اين وجود در سى 
سال اخير شاهد شكوفايى ساز نى در شكل هاى مختلف 
آن بوده ايم. از جمله مى توان به شيوه هاى منحصر به 
فرد نوازندگانى چون محمد موسوى، محمدعلى كيانى 
نژاد و بهزاد فروهرى اشاره كرد.. نخسين اثر مستقل اش 
به عنوان يك آهنگساز سال 1365 خورشيدى زير عنوان 
«مهرورزان» با صداى عليرضا افتخارى بود. اقبال غير 
منتظره و گوش هاى تشنه آن روزگار، وى را بر آن داشت 
تا چندى بعد «سرو سيمين» را باز هم با صداى افتخارى 
منتشر كند. باز هم استقبال گرم و در نتيجه تالش براى 
انتشار سومين اثر با صداى افتخارى كه هيچ گاه عملى 
نشد. افتخارى ديگر آن افتخارى «مهرورزان» نبود و راه 
ديگرى مى رفت. در نتيجه قرعه خوانش «فرياد عشق» 

به نام محمد جواد شجريان افتاد. 
در سال 1367 خورشيدى (1988 ميالدى) به مناسبت 
كنگره جهانى حافظ كه توسط يونسكو در شيراز برگزار 
شد، مجموعه اى از ساخته هايش بر روى غزل هاى 
حافظ را با صداى ملك محمد مسعودى اجرا كرد كه 

چندى بعد آلبومش زير عنوان «پير مغان» منتشر شد.

عدم توجه به توصيه هاى خريد و فروش 
مسكن هاى مهر در بشرويه از ديگر 
داليل افزايش كالهبردارى ها  است.

برخى كالهبرداران با سوء استفاده از اين 
فرصت، مكرهاى فريبنده اى در پيش پاى 

خريدار مى گذارند و متاسفانه زمانى به 
اداره راه و شهرسازى مراجعه مى شود كه 

معامله صورت گرفته است.

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان ، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر     

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864
* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
پايه 2 (10 سقف) آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن براى اخذ پروانه 
ساختمان و اجراى آن مى باشد.

09331316418 - 09155616079
مديريت: احرارى

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 
ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  
09157235800     056-32316358  

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى 
تا پيشرفته با مجوز 
رسمى از سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى كشور 

 .................................

خيابان معلم – ميدان 7 تير
 32444141 - 09153611928 بهدانى

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد دنياى فرشتـه ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.
نبش مدرس 7      32226200

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

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

محمد رسول ا... (صلى ا... عليه و آله)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن

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

واگذار نمايد.
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عشق منطقى!

و  زرق  و  زيبا  خيلى  دختر  بود.  دخترى  عاشق  جوانى 
برق دار نبود، اما براى اين جوان همه چيز بود. جوان 
هميشه خواب دختر را مى ديد كه باقى عمرش را با او 
«چرا  مى گفتند:  او  به  جوان  دوستان  مى كند.  سپرى 
اصًال  او  نمى دانى  وقتى  بينى  مى  را  او  خواب  اينقدر 
و  بگو  او  به  را  احساست  اول  نه؟  يا  تو هست  عاشق 

ببين او تو را دوست دارد يا نه.»
جوان فكر مى كرد دختر او را دوست دارد. دختر از اول 
مى دانست كه جوان عاشق اوست. يك روز كه جوان 
فكر  دوستانش  كرد.  رد  او  داد،  ازدواج  پيشنهاد  او  به 
كردند كه او به هم خواهد ريخت و به مواد اعتيادآور 
با  اما  شد.  خواهد  تباه  زندگيش  و  آورد  خواهد  روى 

تعجب ديدند كه او اصًال افسرده و غمگين نيست.
غمگين  او  كه  است  چطور  كه  پرسيدند  او  از  وقتى 
داشته  بدى  احساس  بايد  «چرا  داد:  جواب  او  نيست، 
عاشق  هرگز  كه  دادم  دست  از  را  كسى  من  باشم؟ 
واقعًا  كه  است  داده  دست  از  را  كسى  او  و  نبود  من 
سخت  واقعى  عشق  آوردن  دست  بود.»به  او  عاشق 
بدون  را فداى ديگرى كردن  يعنى خود  است. عشق 
هيچگونه چشم داشتى، و اگر فردى اين را رد مى كند، 
داده  دست  از  را  زندگى  در  چيز  مهم ترين  كه  اوست 
دل شكستگى  و  افسردگى  احساس  هرگز  پس  است. 

نداشته باشيد.

چه بسا تالش کننده اي که به زيان خود 
مي کوشد هرکس پرحرفي کند ياوه مي گويد

 و آن کس که بينديشد آگاهي يابد

اگر كسي بگويد كه هرگز در زندگيش اشتباه 
نكرده است بدين معني است كه هرگز سعي
 نكرده است چيز چديدي را آزمايش كند!

چهار چيز را هيچگاه نشكنيد: اعتماد، قول،
 رابطه و قلب! زيرا اينها وقتي مي شكنند، 

صدايي ندارند ولي درد زيادي دارند!

پروردگارا به من تو فيق عشق بي هوس،
تنهايي در انبوه جمعيت و دوست داشتن

 بي آنکه دوست بداند عنايت فرما

چرا فكر مى كنيم در جايى كه قرار داريم، بهترين جاى 
دنياست يا آن چه داريم، كافى ست و ديگر نيازى به 
تالش بيشتر نداريم يا آن چه كه مى دانيم، مى تواند 

ما را به سرمنزل مقصود برساند.
گويد:  مى  توسعه  و  پيشرفت  در  مهم  اصل  يك 
بر  را  ست  كافى  يا  بهترين  برچسب  كه  زمانى  «هر 
ما  رشد  نمودار  نزولى  سير  لحظه  همان  بزنيم،   خود 
طمع  وجه  هيچ  به  اصل  اين  مفهوم  شود.»  مى  آغاز 
بلكه زياد  كارى و قانع نبودن و زياده خواهى نيست، 
تعالى تقاضا كردن  بارى  از درگاه  خواستن است. زياد 
است. از درياى بيكران پروردگار خواستن براى استفاده 
پس  فقر.  و  نيازمندى  از  فرار  و  تكامل  رشد،  درست، 
تمرين  تغيير  جهت  را  اصولى  هم  هنوز  است  الزم 

كنيم.

مهم ترين رقيب ما فقط خودمان هستيم
كسانى  اثرگذار  و  موفق  وارسته،  بزرگ،  هاى  انسان 
هستند كه هموراه در حال رقابت هستند. البته رقابت 
از شكلى ديگر و آن هم رقابت با خود است. بله، رقابت 
و  انرژى، زمان  رقابت هيچ  نوع  اين  با خود، چون در 
برنامه اى صرف تخريب يا از ميدان به در كردن رقيب 
نمى شود، بلكه همواره برنامه ريزى مى شود تا از اين 
رقيب سبقت گرفته شود و نسبت به ديروز او در جايگاه 

خوبى نتيجه  به  را  ما  تامل  بگيريم.كمى  قرار   بهترى 
و  رقابت كنيم  اگر در طول عمرمان  واقعا  مى رساند، 
ده  بهتر شويم،  از خودمان كمى  لحظه  و هر  روز  هر 
سال آينده چه كسى خواهيم بود؟ چرا بايد انرژى خود 
با ديگران يا حتى تخريب ديگران يا  را صرف رقابت 
گاهى از بين بردن رقبا كنيم؟ بياييم به خودمان قول 
دهيم كه از امروز عمرمان، انرژى مان، فكرمان براى 

رشد، توسعه، پيشرفت و بهبود اوضاع خودمان باشد.

ذره ذره تغيير كنيم
با خرابى و خسارت  اوقات  بيشتر  در  ناگهانى  تغييرات 
همراه هستند؛ ولى اگر تغيير تدريجى، مداوم و با برنامه 
باشد، در مسير خود كمتر با مقاومت رو برو مى شود. از 
طرف ديگر راحت تر و سريع تر مورد پذيرش واقع مى 
شود. دقت كرده ايد، آدم هايى كه تصميمات ناگهانى 
مى گيرند، مثال مى گويند من از فردا ورزش كردن را به 
طور جدى و روزى دو ساعت شروع مى كنم، به ندرت 
مقابل  در  ولى  كنند.  ورزش  طوالنى  مدت  توانند  مى 
كسانى كه براى ورزش با روزى 15 دقيقه نرمش آرام 
از مدتى ورزش روزانه مرتب و  شروع مى كنند، پس 
زندگى برنامه  در  توانيم  مى  را  ساعت   2 يا   1  روزى 

آن ها جزيى جداناپذير بدانيم.
بهتر است پس از تصميم قطعى براى ايجاد تغيير، ابتدا 

روى كاغذ اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
يادداشت  را  براى هر كدام جزييات  بعد  و  بنويسيم  را 
يك  نسخه  چون  هم  برنامه،  براساس  سپس  و  كنيم 

پزشك و طبق دستورالعمل اقدام كنيم.

غرور، لجاجت و تعصب مانع تغييرند
«من  است:  اين  جمله  ترين  خطرناك  شود  مى  گفته 
توانيم  مى  كوتاه  جمله  اين  در  هستم.»  كه  همينم 
به  غرور، لجاجت، خودرايى، خودخواهى، درجا زدن و 

تدريج راندن آدم ها از اطراف خود را حس كنيم.
ناخواسته  يا  غيرمستقيم  طور  به  هم  شما  و  من  اگر 
اين جمله در ذهن مان نقشى دارد، بايد بسيار مراقب 
رهايى  فسيل شدن  و  ركود، سكون  دام  از  كه  باشيم 
درس  هم  كودكان  از  حتى  بزرگ  هاى  يابيم.انسان 
مى گيرند. اساتيد خبره و باتجربه بيشتر از واژه «نمى 
دانم» استفاده مى كنند. دانشمندان توانمند در بسيارى 
از موارد مى گويند: «در تخصص من نيست» و انسان 
مى  و  كنند  مى  سكوت  اوقات  بيشتر  وارسته  هاى 

گويند: «نظر شما چيست؟»
در مثال هاى باال با افرادى مواجه هستيم كه همواره 
اگر  اين كه  و خواستنى هستند. ساده  داشتنى  دوست 
را  ما  هميشه  و  كنند  نمى  عوض  را  ما  كنيم،   تغيير 
مى خواهند. راز تغيير در احساس نياز به تغيير و پرهيز 

از احساس خودكامگى و برترين بودن است.

مشاوران از خودمان تاثيرشان بيشتر است
«به  با  كه  باشند  كسانى  ما  اطراف  همواره  اگر 
ما  تدريج  به  كنند،  همراهى  را  ما  چه»  «چه  و  به» 
ها،  برد.شركت  خواهند  پيش  سقوط  ورطه  به   را 
سازمان ها و كشورها و انسان هاى موفق، مشاورانى 
انتخاب مى كنند كه ضمن نشان دادن راه درست، آن 

ها را نقد نيز كنند.
از راه به در  ايد مى گويند فالنى را دوستانش  شنيده 
به  دوستش  واسطه  به  فالنى  گويند  مى  يا  كردند؟ 
ايد  شنيده  يافت؟  دست  واال  جايگاه  و  موقعيت   آن 
مى گويند اگر كسى را نمى شناسيد، ببينيد اطرافيانش 
با او حشر و نشر دارند چطور آدم هايى  و كسانى كه 
كسى  مان  برداشت  مشاور  كلمه  از  اغلب  ما  هستند. 
او مراجعه  به  ست كه دفترى دارد و ما براى مشاوره 
ما،  مشاوران  تاثيرگذارترين  كه  حالى  در  كنيم.  مى 
و  و كسب  زندگى  در  ما  كه  نفرى هستند  پنج  همان 
و  داريم  را  نظر  تبادل  و  مراوده  ارتباط،  بيشترين  كار 
نام  االن  همين  پس  هستيم.  نفر  پنج  آن  چكيده  ما 
پنج نفرى را كه در اولين طبقه ارتباطى ما قرار دارند، 
بنويسيم و ببينيم آيا به جايى كه مى خواهيم برسيم، با 

اين افراد و با اين افكار مى توانيم برسيم يا خير؟
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

پدر جان من مى ترسم از جانب [خداى] رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان 
باشى. سوره مريم، آيه 45

حديث روز  

وقتي خداوند بنده اي را دوست دارد، دنيا را از او منع مي كند چنانكه شما مريض خويش را از نوشيدن آب منع مي كنيد .
پيامبر (ص)

سبك زندگى

خـطرناك تـرين جـمله دنيا: مـن همينم كـه هستم!

امريكاي  در  كشوري   -١ افقي: 
 - خوزه  سان  پايتختي  با  مركزي 
آن  سلب  و  نظاميان  درجه  ترفيع 
مستحضر،   -٢ است  موجب...  به 
سوم  ماه  پابرجا ٣-   - يار   - واقف 
بهار- غرور - برمال كردن ٤- حمله 
- حاجت- نوعي شيريني ٥- صداي 
ريلكه  نام   - يوپ  باد  شدن  خالي 
شاعر آلماني- متخصص، ماهر ٦- 
گاو يا لدار تبت- چغندر پخته- بسيار 
اقيانوس   -٧ چهارم  نت  ترسيده- 
غربي  جنوب  در  - كشوري  ساكت 
وضع  داراي   -٨ نمناك  آفريقا- 
 -٩ پيامبري  نيما-  زادگاه  ناگوار- 
طايفه- شير درنده - ورزش ذهني 
١٠- رود آرام- تهديد پوچ - موشواره 
نيست-  آباد  انگليسي ١١-  اتاق   -
بي  گازانبر-   -١٢ چيز  معالجه- 
حركت- پشت سر هم ١٣- افسار- 
 -١٤ روسي  نژاد  كامل-  و  درست 
مددكار- درياچه قزاقستان- حسرت 
و دريغ  ١٥- درجه ارتشي- فداكاري

عمودي: ١- از آثار تاريخي بهشهر 
اجراي  مأمور  مازندران-  استان  در 
ماهي  شرط-  كلمه   -٢ قانون 

آسان-  آيد ٣-  نقش  با  كنسروي- 
مركز افغانستان- ضرر ٤- يورش- 
سرخناي  خشكي-  بدن-  فرمانده 
سپر  سالن-  ستبر-  تسمه   -٥
در   - شاعرانه  راه   -٦ شكسته! 
صبحانه ميل كنيد - آدم آهني ٧- 
كودكان  صندوق  مبارك-  كشور 
بزرگ  نان ٨-  نوعي   - متحد  ملل 
به  با ديگران  ده- فريب- همراهي 
نرمي ٩- شغل ها - سخني كه براي 
جلب  و  كسي  دل  آوردن  دست  به 

گفته مي شود-  او  توجه  يا  محبت 
اسباب منزل ١٠- تاول ويروسي لب 
پيچيده ١١-  درهم  پهن-  رشته   -
ستد  و  داد  ميراب-  سوهان-  شهر 
١٢- خطاب محترمانه براي مردان- 
جنبش،  بي  آخر-  نت  باال-  تاقچه 
غيرواجب-  عبادت   -١٣ ساكن 
مشرق- مرادف بهمان ١٤- ورزش 
چيني- اين گل از نظر تنوع رنگها  
فلكي  بروج  از   - است  نظير  كم 
مسكن دارويي  روزانه-  ١٥-عبادت 

طراح: نسرين كارى                        
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قانون «پل طاليى» 

اگر كسى در مذاكره به شما دروغ گفت و شما متوجه 
شديد كه او دروغ مى گويد، نبايد اين مسئله را مطرح 
كنيد. به عبارتى، ما اصال حق نداريم طرف مقابلمان را 
ضايع كنيم. چرا كه در مذاكره، طرف مقابل، يا همكار 
من است يا دوست يا يكى از اعضاى خانواده من. بايد 
به ياد داشته باشيم كه به  هر حال، مى خواهم رابطه ام 
را با اين فرد ادامه بدهم و اگر بخواهم دروغش را به 
چرا  بود.  خواهد  نامطلوب  خودم  براى  بياورم،  رويش 
كه حرمت ها از بين مى رود و ديگر به  سختى مى توان 

رابطه را ادامه داد.
نام  به  داريم  مفهومى  مذاكره  در  دليل  همين   به 
«پل طاليى». اين مفهوم كه يك قانون خيلى قديمى 
 چينى است، مى گويد اگر دشمن به شما حمله كرد و 
پل پشت سرش  رودخانه اى گذشت،  بر روى  پلى  از 
راه  ديگر  بداند  دشمن  وقتى  چون  نكنيد؛  خراب  را 
برگشتى ندارد، انرژى و تالشش براى شكست دادن 
شما مضاعف خواهد شد. در عوض برويد و پل پشت 
عقب نشينى  خواست  اگر  تا  بسازيد  طال  از  را  سرش 
حتى  طاليى،  پل  اين  روى  كه  كند  احساس  كند، 
نبايد  تنها  نه  ما،  پس  است.  افتخار  هم  عقب نشينى 
موظف  حتى  بلكه  كنيم،  ضايع  را  مذاكره مان  طرف 
شيوه  به  را  خطايش  او  كه  كنيم  كمك  هستيم 
اين  در  كند.  عقب نشينى  و  بپوشاند  آبرومندانه اى 
كردن  مطرح  بود.  خواهد  ترميم  قابل   رابطه  صورت، 
دروغ و خيانت ديگران، تنها در حالتى معنا پيدا مى كند 
كه تصميم گرفته باشيم ديگر تحت هيچ شرايطى به 
تنها مثال  ادامه ندهيم.نه  آنان  با  دوستى و همكارى 
بلكه حتى مثال هاى  هاى متعدد سياسى و تجارى، 

خانوادگى هم در اين زمينه وجود دارد.

پيوستن دوستان به هم آسان است
دشوار بريدن است و آخر آن است
شيريني وصل را نمي دارم دوست

از غايت تلخي که در هجران است

جدول 3356
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وىنىرومهزوخگرب1

ىشاكبسامهطىكز2

رتتسمنرابتروب3

اوراجتنتعارز4

ىىهورقهعمجدق5

شامانرىنابان6

سدعگنهابشبره7

هماداىوگاتلاى8

ونرىنهدوتهىپ9

نكگنساسردسرا10

ومندالتالفتت11

لىباهسمسىراش12

وگوهنولدلىبنز13

لردروتاماازان14

وننزروتومادنوه15

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

تجربه كنيد.    09158668002

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

مغازه تجارى به مساحت 60 متر 
واقع در ميدان امام خمينى (ره) 

كوچه بانك صادرات مركزى
 اجاره داده مى شود.

09155620967 - 32226351

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

متقاضيان مسكن
فقط 2 واحد ديگر باقى مانده 

از مجتمع 17 واحدى پيروزى 
واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 

وام مسكن + مابقى در حين ساخت
متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى)

 با كليه امكانات
شركت تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير
09155614208-09155612431

فروش يك  باب  منزل مسكونى
  واقع در اميرآباد ، ولى عصر(عج) 14

پال ك  3 ، زمين 152 متر  زيربنا 120 متر   
تمام اسكلت  ، جنوبى  ، سند ششدانگ  

فى: 130
32254024 - 09158651043

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى گردد.

09361855710

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

باسكول 6 تنى شبانه روزى حقيقت واقع 
در شهرك صنعتى بيرجند به فروش مى رسد. 

09155620485 - 32255146

سه قطعه زمين به متراژ 2000 مترمربع 
همراه 30 فنجان آب واقع در روستاى مزگ 

به فروش مى رسد.    09151641543

فروش  شرايطى آهن آالت
32450930 - 09153634633  هاشمى

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

كيف مدارك حاوى كارت ماشين  
كارت پايان خدمت و ... 

به نام اينجانب على گلى گل 
مفقود گرديده يابنده 

با شماره 09158624169 
تماس حاصل نمايد.

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

يك باب مغازه در خيابان 
پاسداران اجاره داده مى شود. 
09155612019 - سعيد جمال

 به چند نفر بازارياب آقا و خانم 
حضورى و تلفنى با پورسانت عالى نيازمنديم.

32430537-09152651699

 به تعدادى جوشكار
 براى كار در شهرستان نيازمنديم.

  09378991596 - اصغرى

به ماشين وانت نيسان به مدت 
يك سال و مبلغى سرمايه در گردش 

نيازمنديم.   09371295679

شركت  پخش پيشگام ليا (تاژ) 
براى تكميل كادر فروش خود به 
تعدادى بازارياب حرفه اى بومى 
شهرستان بيرجند نيازمند است.

       09153137107
      09373053693

051- 36679066

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

09151636052 

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

هر همشهرى يك لپ تاپ - فروش ويژه 
اقساطى لپ تاپ و تبلت بدون كارمزد 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش 
ويژه هفته
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اخبار ورزشى

سالمانه: متخصصان درمان چاقي، اولين قدم در درمان بيماران مبتال به کبدچرب را اصالح سبک زندگي و رژيم غذايي مي دانند.به مرور و با افزايش شدت 
بيماري تظاهرات جسمي از جمله زردي پوست که در نتيجه اختالل عملکرد کبد در تصفيه خون به وجود مي آيد و ساير عاليم ناشي از اين اختالل 
خود را نشان مي دهد. در کنترل عاليم و حفظ عملکرد کبدي نقش تغذيه و تغيير و اصالح سبک زندگي از اهميت بااليي برخوردار است.

كنترل كبد چرب با كاهش وزن

محافظت از كليه ها با مصرف آب و چاى كمرنگ

6

6 غذايى كه نبايد به كودكتان بدهيد

 سالمانه: معموال بعد از ٥ ماهگي ديگر مي توانيد 
بدهيد.  نيز  غذا  شير  از  غير  خود  کودک  به 

غذاهايي هست که بايد از آنها بپرهيزيد. سفيده 
تخم مرغ: سفيده تخم مرغ يکي از منابع غني 
براي  اما  دارد،  فراواني  مزاياي  و  است  پروتئين 
ممکن  دارند  سال  يک  از  کمتر  که  کودکاني 

در  موجود  هاي  باکتري  باشد.  خطرناک  است 
ناراحتي  باعث  است  ممکن  مرغ  تخم  سفيده 
کودک  در  مشکالت  ديگر  تحريک  و  معده 
شود. سبزيجات خام: سبزيجات منبع غني مواد 
مغذي هستند و استفاده از آنها مانع بروز بسياري 
حال،  اين  با  شود.  مي  مزمن  هاي  بيماري  از 

سبزيجاتي مانند هويج مي توانند باعث خفگي 
کودک شود و بايد از آنها پرهيز کرد. آجيل هاي 
و   ،E ويتامين  فيبر،  از  سرشار  ها  آجيل  کامل: 
 ال-آرژينين هستند. با اين حال اندازه آجيل ها 

نهايت  در  و  مري  انسداد  باعث  تواند  مي 
هاي  آجيل  دادن  از  پس  شود.  کودک   خفگي 
کامل به کودک خودداري کنيد. عسل: مهم نيست 
تا چه حد به خواص درماني عسل معتقد هستيد، 
عسل  است.  خطرناک  کودک  براي  غذا  اين 
 حاوي اسپور و ديگر مواردي است که مي تواند 
آبميوه:   شود.  کودک  در  عفونت  ايجاد  باعث 
اش  شده  بندي  بسته  نوع  خصوص  به  آبميوه 
حاوي مواد نگه دارنده ايست که سيستم گوارش 
وارد  از  قبل  نيست.  آنها  به هضم  قادر  کودک 
کودک  غذايي  برنامه  به  طبيعي  آبميوه  کردن 
حتما با پزشک هماهنگ کنيد. ميوه هاي خانواده 
مرکبات: ميوه هايي مانند پرتقال، ليمو و ديگر 
مرکبات سالم هستند و حاوي مواد مغذي مانند 
ويتامين C، کلسيم و پتاسيم هستند. با اين وجود 
تواند  مي  و  اسيدي هستند  بسيار  ها  ميوه  اين 
براي بچه شود.  انواع مشکالت معده  به  منجر 
پس تا يک سالگي کودک، سعي کنيد از دادن 

مرکبات به او پرهيز کنيد.

محافظت از كليه ها با مصرف
 آب و چاى كمرنگ

روزانه  بايد  داراي کليه سنگ ساز  افراد  فارس: 

بيش از ٨ ليوان مايعات مصرف کنند و همچنين 
مواد  داشتن  دليل  به  آبميوه  و  نوشابه  مصرف 
افزودني براي اين بيماران مضر است. در بدن فرد 
بالغ روزانه حدود ۱.۵ ليتر ادرار ساخته مي شود و 
نياز است ادرار بدون اشباع و با غلظت معمولي 
دفع شود. نوشابه يا آبميوه به دليل داشتن مواد 

حتي  و  باشند  کمک کننده  نمي توانند  افزودني 
مي توانند در جهت عکس عمل کند. پس تنها 
به آب و چايي کمرنگ که خودشان بتوانند مواد 

داخل کليه را رقيق کنند، احتياج است.

علل سردى دست و پا 

شهرخبر: حساسيت به موادغذايي يا محيطي که 
در آن قرار داريد مي تواند علت سردي دست و 
پا باشد. داشتن حساسيت باعث کاهش فشارخون 
و در نتيجه سردي دست و پا مي شود. کانديدا، 

 نوعي قارچ است که تقريبا در بدن تمام انسان ها 
رشد مي کند. اين نوع قارچ، اختالالتي از جمله 
سردي کف پا ايجاد مي کند. در بدن افرادي که 
 سيستم ايمني ضعيفي دارند، اين قارچ زنده مي ماند.

انگل، به محض وارد شدن به بدن، از مواد مغذي 
که بايد وارد سلول ها شود، تغذيه مي کند اين 
اتفاق باعث سرد شدن دست و پا مي شود. کم 

خوني از شايع ترين علل سردي دست و پاست.

ريزش موهاى تان را با دمنوش 
سبوس برنج درمان كنيد

 
هاي  ويتامين  از  غني  منبع  سبوس  شهرخبر: 
گروه B است. اين ويتامين ها، تأثير متابوليکي 
مختلفي در سيستم اعصاب، سلول هاي خوني 
از دم  توانيد  اين منظور مي  دارد.به  و عضالت 
کرده آن به جاي چاي، براي تقويت موها استفاده 
را  از سبوس  مقداري  که  اين صورت  به  کنيد. 
داخل آب بجوشانيد سپس سبوس داخل آن را 
جدا کنيد و دور بريزيد. اکنون مي توانيد جوشانده 
را به صورت چاي مصرف کنيد يا در هر غذاي 
يا  شدن  سياه  بريزيد.براي  سوپ  مثل  آبکي 
روزانه  موهايتان  زودرس  سفيدي  از  جلوگيري 
نيم  سير سبوس و ليمو عماني را در کمي آب 
بجوشانيد، صاف کنيد و پس از دم کردن ميل 
بردار  اليه  يک  عنوان  به  برنج  سبوس  کنيد.از 
براي پوست هاي کثيف و جوش هاي ريز نيز 

مي توانيد استفاده کنيد.

ايستگاه سالمت

حوادث

استقالل 1 ـ پرسپوليس 1
  تساوى در شهرآورد هشتادويكم

دروازه  روي  فزآينده  فشار  با  پرسپوليس  نيوز:  جهان 
را  بازي  بنگتسون  ضربه  با  دقيقه ۹۰+۵  در  استقالل 
مساوي کرد. استقالل اين بازي را بهتر آغاز کرد اما با 
گذشت زمان پرسپوليس کنترل مسابقه را در دست گرفت 

و دو فرصت طاليي را نيز توسط مهاجمانش هدر داد.

برانكو:رحمتى بازيكن كليدى استقالل بود؛ 
مظلومى: بازيكنان جانانه بازى كردند

گفت:  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربي  نيوز:  جهان 
مساوي  ثانيه  آخرين  چون  راضي ام،  نتيجه  از  قطعا 
مقابل  تساوي  از  پس  ايوانکوويچ  برانکو  کرديم. 
تبريک  تيمم  بازيکنان  به  کرد:  اظهار  استقالل 
توانستيم  و  نياوردند  پاياني کم  ثانيه  تا  که  مي گويم 
رحمتي  درخشش  مورد  در  وي  شويم.  مساوي 
خاطرنشان کرد: قطعا او عملکرد بسيار خوبي داشت.  
هشدار داده بوديم او بازيکن کليدي براي تيمش بود. 
پرويز مظلومي سرمربي تيم فوتبال استقالل نيز پس 
از تساوي سرخابي ها اظهار کرد: به هر حال فوتبال 
است. تيم ما عقب کشيد و طبيعي بود پرسپوليس يک 
گل عقب بود و نيروهاي تهاجمي خود را بيشتر کرد.

وي  کردند.  بازي  جانانه  ما  بازيکنان  هر صورت  در 
دامه داد: دنبال اين بوديم که نفرات سر زن را اضافه 
بازيکنان  بوديم.  داده  دست  از  را  زمين  ميانه  کنيم، 
سرعتي ما متاسفانه خوب تغذيه نشدند و در نيمه دوم 

مي توانستيم به گل دوم برسيم.

بهترين دربى سرخابى ها را ديدم  
ملي  تيم  سرمربي  کي روش  کارلوس  نيوز:  جهان 
اظهار کرد:  فوتبال کشورمان در خصوص دربي ٨١ 
از  که  بود  دربي  بهترين  اين  بود  خوبي  بسيار  بازي 

زمان حضورم در ايران بين اين دو تيم ديدم.

واليبال باشگاه هاى جهان؛ 
پيكان شگفتى ساز شد

نماينده  شکست  با  تهران  پيکان  واليبال  تيم  ايرنا: 
آرژانتين در رقابت هاي قهرماني باشگاه هاي مردان 
جهان بار ديگر واليبال ايران را در جهان مطرح کرد 
معرفي شد.  ها  رقابت  اين  ساز  عنوان شگفتي  به  و 
تيم واليبال پيکان تهران روز جمعه در دومين مسابقه 
خود در يازدهمين دوره رقابت هاي واليبال قهرماني 
باشگاه هاي مردان جهان در برزيل به مصاف يوپي 
سي ان آرژانتين رفت و اين تيم را از پيش رو برداشت.

آرژانتيني  از  را  ايران  واليبال  ملي  تيم  انتقام  پيکان 
قبل  دوره  سوم  تيم  دادن  شکست  با  و  گرفت   ها 
جنوبي،  آمريکاي  قهرمان  و  جهان  هاي  باشگاه 

صدرنشين گروه دوم شد.

قتل براي رعايت نكردن نوبت 

تابناک: چهارم  آبان ماه بود كه قاضي مدير روستا، بازپرس 
ويژه قتل از مرگ مشكوك مردي سالخورده در يكي از 
بيمارستان ها باخبر شد. پسر مقتول به بازپرس گفت: همراه 
پدرم در صف يكي از نانوايي ها ايستاده بودم كه فردي 
همراه مردي سالخورده  وارد شد. مرد جوان وقتي گفت 
كه مي خواهد بدون رعايت كردن نوبت نان بگيرد، پدرم 
به او اعتراض كرد که متهم پدرم را هل داد كه سرش به 
جدول كنار پياده رو برخورد كرد. مردم موفق به بازداشت 
مرد سالخورده شدند. بررسي ها نشان داد كه مرد بازداشت 
شده، پدر متهم فراري است. او گفت ما عجله داشتيم به 

خاطر همين پسرم خواست بدون نوبت وارد صف شود.

آب بازى كارگران با قتل پايان يافت 

با  نيمه کاره در تماس  تابناک:کارگران يک ساختمان 
پليس از درگيري خونين در ساختماني پنج طبقه خبر 
تهرانپارس   ١٢٦ کالنتري  ماموران  حضور  با  دادند. 
مشخص شد پسري ١٨ ساله در اين درگيري مجروح 
از  کرده اند.يکي  تاييد  را  او  مرگ  امدادگران  که  شده 
کارگران گفت: پسر جوان اهل افغانستان است. ساعتي 
که  بود  بتني  ديوار  روي  ريختن  آب  مشغول  او  قبل 
مقداري آب روي عيسي، کارگر ايراني ريخته شد. وقتي 
عيسي اعتراض کرد او به شوخي شيلنگ آب را روي او 
گرفت و مشغول آب بازي شد. دقايقي بعد عيسي با وي 

درگير شد که منجر به قتل اين کارگر شد.

كالهبردارى به بهانه تهيه وام

فارس: خانمي با مراجعه به کالنتري ١٠٧ فلسطين به 
ماموران اعالم کرد که جواني به بهانه تهيه وام بانکي 
به  است.شاکي  نموده  وي  از  کالهبرداري  به  اقدام 
کارآگاهان گفت: چندي پيش با شخصي آشنا شدم؛ پس 
از مدتي وي مدعي شد که بواسطه يکي از بستگانش 
مي تواند براي من وام کم بهره تهيه نمايد.بنابراين مبلغ 
سه ميليون و ٥٠٠ هزار تومان از حسابم دريافت کردم ؛ 
در بين راه بود که متهم کيف حاوي پول را از من گرفت 
که پس از چند دقيقه، ناپديد شد. کارآگاهان موفق به 
شناسايي يکي از مجرمين سابقه دار شدند.متهم پس از 

دستگيري به کالهبرداري هاي مشابه اعتراف کرد.

دستبند سرقتى بر دستان مامور قالبى 

تابناک:نيروهاي عملياتي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
مشهد فردي را شناسايي کردند که با استفاده از تجهيزات 
انتظامي مانند افشانه فلفلي دستبند و بيسيم در منطقه 
 سيدي مشهد سد راه تعدادي از شهروندان شده بود و آن ها 
را مورد تفتيش قرار داده بود.ماموران در حالي که محل 
حضور متهم را شناسايي کرده بودند، رفتار مامورنما را زير 
نظر گرفتند تا اينکه با دستور مقام قضايي مرد مامورنما را 
دستگير کردند.متهم عنوان کرد: پس از آن که در مراحل 
گزينش يکي از نهادهاي نظامي رد شدم براي آن که 
ماجراي قبول نشدنم نزد خانواده ام لو نرود ، دست به اين 

اقدام زدم و نيت ديگري نداشتم !.

بازداشت يك بوكسور به اتهام سرقت 

ايسنا: دوربين هاي مدار بسته نصب شده در اتاق خواب 
يک آپارتمان، دزد بوکسور را شکار کرد.مأموران پليس 
کالنتري ١٤ ساري وقتي براي بررسي محل حادثه به 
آنجا رفتند با ديدن دوربين هاي مداربسته تصويري از دزد 
سمج ديدند. با شناسايي مشخصات دزد جوان، تجسس ها 
براي به دست آوردن ردي از مخفيگاه اين تبهکار آغاز 
ورزشکاران  از  متهم  دريافتند  مأموران  اينکه  تا  شد 
رشته بوکس است. مرد جوان که همه راه هاي فرار را 
 به روي خود بسته مي ديد خود را تسليم کرد. متهم در 
بازجويي ها به سرقت اعتراف و انگيزه خود را از اين کار 

اعتياد به مصرف مواد مخدر عنوان کرد.

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن    
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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 10
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ت

نصب  و  تعمير ماشين 
لباسشويى  و...  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى
تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 

در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

 تلفن :  32450085 

 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 
مودى
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ايرنا- مسئول نمايندگى صنعت، معدن و تجارت درميان از صدور بيش از 13 هزار فقره كارت مبادله مرزى براى مرزنشينان اين شهرستان 
خبر داد و گفت: ثبت نام كارت تجارت مرزى تا پايان آذرماه امسال ادامه داد. صادقى با بيان اينكه تاكنون 13هزار و 743 كارت تجارت 
مرزى براى مرزنشينان شهرستان صادر شده، افزود: از اين تعداد 12 هزار 468 فقره كارت تحويل شده است. وى ادامه داد: ثبت نام كارت 

مبادل مرزى براى خانوارهايى كه تاكنون موفق به ثبت نام نشده اند از مهرماه سال جارى آغاز و تا آواخر آذر ماه امسال ادامه دارد.

كسب مقام نخست كشورى طراحىثبت نام كارت تجارت مرزى تا پايان آذر ماه سال 94 ادامه داد
 و ساخت پهپاد در مسابقات ارتش 

توسط دانشگاه صنعتى بيرجند

دادرس- دانشگاه صنعتى بيرجند در اولين دوره مسابقات 
منطقه  ميزبانى  به  بدون سرنشين  پرنده هاى  ساخت 
و  ايده  بخش  در  اصفهانى  نصر  شهيد  هوايى  پدافند 
نوآورى مقام اول را از آن خود ساخت. مدير برنامه ريزى 
فرهنگى و اجتماعى دانشگاه صنعتى بيرجند گفت: اين 
دوره از مسابقات صبح روز هفتم آبان ماه با حضور 53 تيم 
از دانشگاه هاى كشور در منطقه پدافند هوايى شهيد نصر 
اصفهانى فرودگاه اضطرارى هاشم آباد اصفهان برگزار شد 
و تيم دانشگاه صنعتى مقام نخست را در بخش نوآورى 
برگزارى  از  افزود: هدف  از آن خود ساخت. سبزه كار 
اين دوره مسابقات ساخت پرنده هاى بدون سرنشين به 
انگيزه ارتقاى دانش هوا و فضا و ارتباط با قابليت هاى 
علمى كشور و افزايش دانش توليد هواپيماهاى بدون 
سرنشين كشور بوده است. وى ادامه داد: اين پهپاد دست 
ساز و ايده ساخت آن توسط تيم شش نفره متشكل از 
آقايان عباس دوست محمدى، مسعود يوسفى، سيد رضا 
حضرتى، محمد فغانى، موسى اميرى و على امام وردى 
براى نخستين بار در دنيا انجام شده كه اين پهباد بدون 

استفاده از سكان و سطوح حركتى  قابل هدايت است.

دشمنان امروز با شبكه هاى اجتماعى به دنبال 
ترويج فرهنگ غربى در ايران هستند

تسنيم- فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى 
گفت: دشمنان امروز با ابزار شبكه هاى اجتماعى به دنبال 
غياثى  سردار  هستند.  ايران  در  غربى  فرهنگ  ترويج 
در آئين توديع و معارفه رئيس كانون بسيج فرهنگيان 
بيرجند اظهار كرد: دشمن با برنامه ريزى حساب شده، 
امروز  قرار مى  دهد چراكه  را مورد حمله  روان جوانان 
در فضاى جنگ نرم، شرايط خيلى تهديدآميز است و 
دشمن، خاكريزهاى جنگ را برداشته و در پياده رو ها، 
مدارس و دانشگاه ها گذاشته است و بايد آگاه باشيم و 
وارد كار شويم. وى با تأكيد بر اين ه دشمن در حوزه 
افزود:  است،  كرده  ريزى  برنامه  بدحجابى  ترويج 
فرهنگ سازى تنها با شعار محقق نمى شود، اگر هر فرد 
مسئوليتى دارد بايد در حوزه كارى خود عالوه بر توصيه 
به امربه معروف، الگو و سرآمد نيز باشد. در اين مراسم 
از رمضان زحمتكش قدردانى و قنبرى به عنوان  رئيس 

جديد كانون بسيج فرهنگيان بيرجند معرفى شد.

اولين جلسه هم انديشى جشنواره نيك 
انديشان مدرسه ساز استان برگزار شد

نيك  جشنواره  انديشى  هم  جلسه  اولين  خبر-  گروه 
مدير  حضور  با  جنوبى  خراسان  ساز  مدرسه  انديشان 
كل نوسازى مدارس، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز، 
 مدير مسئول روزنامه آوا، نماينده انجمن بيرجندى هاى

مقيم تهران و تنى چند از نمايندگان ادارات دولتى و 
استان  مدارس  نوسازى  كل  اداره  در  بيرجند  صنوف 
تشكيل شد. هدف از اين جلسه هم انديشى در برگزارى 
اولين جشنواره نيك انديشان مدرسه ساز خراسان جنوبى 
در تهران بود تا با اين اقدام گامى مؤثر در جهت شناسايى 
تهران، ساير  مقيم  ميزان مشاركت خيرين  افزايش  و 

استان ها و حتى خيرين خارج از كشور برداشته شود.

برگزارى كارگاه عكاسى
 يادواره سيد امير طالبى در استان

امير طالبى  يادواره سيد  گروه خبر- كارگاه عكاسى 
برگزار  بيرجند  در  سالجارى  ماه  آبان  و 14  گل 13 
ماكروگرافى،  آشنايى  با هدف  كارگاه  اين  مى شود. 
شود.  مى  برگزار  عكس  خوانش  و  نقد  و  معمارى 
محمد  عكس هاى  مجموعه  نمايشگاه  همچنين 
خوشرو از بارگاه امام على (ع) از 16 تا 20 آبان 94 

در بيرجند گشايش مى يابد. 

استقبال گسترده مردم درميان 
از پيكر دو شهيد گمنام 

 ايرنا- پيكرهاى مطهر دو شهيد گمنام هشت سال دفاع 
مقدس  عصر روز پنجشنبه هنگام ورود به شهرستان 
درميان، مورد استقبال مردم شهر قهستان و روستاهاى 
تابعه اين بخش قرار گرفت. در آيين استقبال از اين شهدا 
هاى  خانواده  شهرستان،  استان،  مسئوالن  از  تعدادى 
معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران و قشرهاى مختلف 
مردم منطقه حضور داشتند و مراسم در حسينيه شهر 

قهستان و روستاى «كوشكك» برگزار شد.

برداشت 3 هزار و 600 تن زرشك در زيركوه

در  زرشك  باغات  هكتار  هزار   3 از  بيش  فارس- 
شهرستان زيركوه وجود دارد كه پيش بينى مى شود، 
بيش از 3600 تن زرشك خشك از اين ميزان سطح 
زيركشت در سال جارى برداشت شود. خراسان جنوبى و 
شهرستان قاين و زيركوه با در اختيار داشتن حدود 97 
درصد از اراضى زيركشت اين محصول، توليد 95 درصد 

از زرشك دنيا را در اختيار دارد. 

4 و 5 آذر ماه، همايش ملى فرش دست 
بافت در استان برگزار مى شود

بافت خراسان  دبير علمى همايش ملى فرش دست 
بافت  دست  فرش  ملى  همايش  برگزارى  از  جنوبى 
همزمان با 4 و 5 آذرماه سال جارى به ميزبانى دانشگاه 
ارسال  مهلت  اينكه  بابيان  بارانى  داد.  خبر  بيرجند 
مقاالت به دبيرخانه جشنواره تا 15 مهرماه بوده است، 
تصريح كرد: 192 چكيده مقاله به دبيرخانه همايش 
ارسال شده است.  وى عنوان كرد: پس از داورى هاى 
صورت گرفته 145 چكيده مقاله پذيرفته شد كه در 

مدت دو روز برگزارى اين همايش ارائه خواهند شد.

هنرمند بايد مورد حمايت قرار گيرد

استان هاى  امور  هماهنگى  دفتر  مديركل  فارس- 
هنرمند  گفت:  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
ماندگارى  رمز  كه  چرا  گيرد  قرار  حمايت  مورد  بايد 
با  ديدار  در  احمدى  است.  هنر  سبب  به  حكومت ها 
شهرستان  هنرى  و  فرهنگى  انجمن هاى  مسئوالن 
فردوس اظهار كرد: پايدارى يك پديده در قالب هنر 
انجام مى شود و تأثيرى كه در زبان هنر وجود دارد 
در زبان خطابه نيست. وى در اين ديدار براى كمك 
هنرى  و  فرهنگى  انجمن   6 به  تومانى  ميليون   15
كرد:  تصريح  و  داد  مساعد  قول  فردوس  شهرستان 
معادل نصف اين كمك نيز از سوى اداره كل فرهنگ 
انجمن هاى  به  جنوبى  خراسان  اسالمى  ارشاد  و 

فردوس كمك مى شود.

 رونمايى از نخستين كتاب دانشجويى بيرجند 

دانشگاهى،  مسئوالن  حضور  با  مراسمى  در  فارس- 
در  بيرجندى  دانشجويان  شده  تأليف  كتاب  نخستين 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند در سالن آمفى تئاتر 
دانشكده حقوق و علوم ادارى اين دانشگاه رونمايى شد. 
كريمى مؤلف كتاب و دبير شوراى تبيين مواضع بسيج 
دانشجويى استان در مراسم رونمايى از كتاب «چند قدم 
مانده به خدا»، اظهار كرد: تأليف اين كتاب محصول يك 
كار مشترك است كه از سال 89 به همراه سيد كرامت 
عسكرى آغاز به جمع آورى اطالعات و مطالب اين كتاب 
كرده ايم و امسال در شرح و بررسى نماز در اديان مختلف 

و تأثيرگذارى نماز بر جوانان به چاپ رسيد.

كم آب  استان   17 براى  اينكه  بيان  با  نيرو  وزير  معاون 
طرح  گفت:  است،  تهيه  دست  در  مطالعاتى  طرح  كشور 
نيازمند مطالعه و تهيه سند  انتقال آب به خراسان جنوبى 

باالدستى توسعه استان است.
طرح هاى  از  بازديد  در  ميدانى  رحيم  تسنيم،  گزارش  به 
و  طبس  شهرستان هاى  در  خراسان جنوبى  به  آبرسانى 
بشرويه، اظهار كرد: اميدواريم با اجراى اين طرح بتوانيم 
را  جنوبى  خراسان   به  آب  انتقال  طرح  سريع تر  هرچه 
عملياتى كنيم. وى با تأكيد براينكه برنامه ريزى پايه طرح 
جامع آب، طرح آمايش سرزمين است و سند باالدستى در 
اين بخش در اختيار نداريم، بيان كرد: بايد بدانيم برنامه 

كشور براى توسعه صنعت در خراسان جنوبى چيست.
معاون وزير نيرو با بيان اينكه براى تهيه آب دراز مدت 

اميدوارى  ابراز  هستيم،  مطالعه  حال  در  خراسان جنوبى 
كرد: طرح آمايش سرزمين خراسان جنوبى به زودى تهيه 
شود. وى با بيان اينكه در كنار مطالعه پروژه هاى درازمدت 
نيز بايد براى پروژه هاى كوتاه مدت هم چاره انديشى كنيم، 
افزود: در اين راستا و از محل صرفه جويى در مصرف آب، 

مواردى را با مسئوالن استان مطرح كرده ايم.
ميدانى با اشاره به هدر رفت آب به دليل فرسودگى شبكه 
اعتبار  با جذب  است  درصدد  نيرو  وزارت  گفت:  آبرسانى 

مشكالت اين بخش را مرتفع كند.
معاون وزير نيرو با تأكيد براينكه براى استفاده بهره برداران 
كشاورزان  از  نداريم،  مشكلى  زيرزمينى  آب  منابع  از 
آب  رفت  هدر  از  آبيارى  نوين  روش هاى  با  خواست 

جلوگيرى كنند.

انتقال آب، نيازمند تهيه سند باالدستى توسعه استان

در سمينار «تازه هاى درمان و پيشگيرى حوادث ترومبو آمبوليك وريدى» عنوان شد؛

  آمبولى ريه در كمين كم تحرك ها است
علوم  دانشگاه  قلب  تحقيقات  مركز  رئيس  فرد-  كاظمى 
پزشكى بيرجند با بيان اينكه بيمارى هاى قلبى شايع ترين 
علت مرگ و مير در خراسان جنوبى است، افزود: آمبولى 
ريه در كمين كم تحرك ها است. طوبى كاظمى در سمينار 
آمبوليك  ترومبو  حوادث  پيشگيرى  و  درمان  هاى  تازه 
وريدى كه در سالن شهيد رحيمى دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند برگزار شد، اظهار كرد: 30 درصد مرگ  و مير در 
استان ناشى از بيمارى هاى قلبى و عروقى است و سوانح، 
حوادث و سرطان ها به ترتيب ديگر عوامل مهم مرگ ومير 
قلبى  سكته هاى  وى  گفته  به  مى شوند.  شامل  را  استان 
در خراسان جنوبى در حال افزايش است اما خوشبختانه 
در  اوليه  مرحله  در  بالون  زدن  امكانات  حاضر  حال  در 
و  مغزى  سكته  قلبى،  سكته  وى  داريم.  را  بيمارستان 
آمبولى ريه را به ترتيب شايع ترين حوادث عروقى منجر 
به مرگ عنوان كرد و گفت: در بيمارى آمبولى ريه، خون 
در سياهرگ هاى پا، يا دست لخته شده و به سمت قلب 

حركت كرده و وارد ريه مى شود كه اين سبب تنگى نفس 
شديد و در نهايت مرگ مى شود.

رئيس مركز تحقيقات آترواسكلروز و عروق كرونر دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند عنوان كرد: نكته مهم اين است كه 
بيمارستان  قابل پيشگيرى ترين عامل مرگ در  ريه  آمبولى 
است يعنى اگر به موقع از اين بيمارى پيشگيرى شود مى توانيم 
از بسيارى مرگ ها جلوگيرى كنيم. وى ادامه داد: بيمارى 
آمبوليك وريدى به بيمارى گفته مى شود كه در سياه رگ ها 
دست يا پا خون جمع و لخته خونى پرتاب و به سمت قلب 
وارد ريه مى شود و فرد دچار تنگى نفس ناگهانى و شديد شده 
و اگر درمان و تشخيص به موقع انجام نشود حتى ممكن 
است منجر به مرگ شود. كاظمى به بيشترين گروه هايى كه 
در معرض خطر اين بيمارى هستند اشاره كرد و افزود: افرادى 
دارند  روز  سه  از  بيشتر  مطلق  استراحت  و  كم تحركى  كه 
ازجمله بيمارانى كه به دليل سكته قلبى، مغزى يا شكستگى 

بسترى هستند بايد احتمال تشكيل لخته در پا را بدهند.

آمبولى ريه يكى از شايع ترين 
علت هاى مرگ زنان باردار

كاظمى همچنين يكى از شايع ترين علت هاى مرگ زنان 
باردار  زنان  افزود:  آمبولى ريه دانست و  بيمارى  را  باردار 
بايد به پزشك  پا و تنگى نفس شدند  اگر دچار تورم در 
وى  شود.  درمان  بيمارى  به موقع  تشخيص  با  تا  مراجعه 
در  خانم ها  كه  ضدباردارى  قرص هاى  كرد:  خاطرنشان 
سفرهاى زيارتى مصرف مى كنند موارد زيادى از آمبولى 
ريه و حتى مرگ را سبب شده است. وى بابيان اينكه مواد 
مخدر و سيگار دو عامل خطر ديگرى بودند كه در خراسان 
جنوبى مشاهده شده اند، اظهار كرد: در مطالعات ما دومين 

عامل خطر براى بيمارى آمبولى ريه مواد مخدر بود. 
از كل مرگ هاى  اينكه حدود 10 درصد  بيان  با  كاظمى 
هستند،  ارتباط  در  ريوى  آمبولى  به  به نوعى  بيمارستانى 
عنوان كرد: شايع ترين مرگ ها داخل بيمارستان كه قابل 

پيشگيرى نيز بوده آمبولى ريه است.

آمبولى ريه با راه هاى ساده قابل  پيشگيرى است

اين سمينار  در  نيز  پزشكى مشهد  دانشگاه علوم  دانشيار 
اظهار كرد: آمبولى ريه درواقع لخته اى است كه در سيستم 
عارضه هاى  باعث  مى تواند  و  مى شود  تشكيل  وريدى 
اين  در  اينكه  بابيان  سليمان  فال  هما  شود.  متعددى 
بررسى  بيمارى  اين  درمان  و  تشخيص  راه هاى  سمينار 
مى شود،  عنوان كرد: اين بيمارى بعد از سكته مغزى و 
قلبى سه عامل بيمارى مهم مرگ ومير را شامل مى شود. 
وى با تأكيد بر اينكه پيشگيرى از بيمارى بسيار مى تواند 
گرفته مى شود،  ناديده  مواقع  اما خيلى  باشد  كمك كننده 
جمله  از  ساده  خيلى  هاى   روش  با  بيمارى  اين  افزود: 
از وسيله هايى كه به صورت متناوب  اندام، استفاده  ماساژ 
سبب حركت وريدها شود و داروهايى خوراكى و وريدى 

قابل پيشگيرى است.

پدافند غير عامل، نيازمند توجه همه مسئوالن و سازمان ها است
كاظمى فرد- پدافند غير عامل در  اوضاع  كنونى جامعه 
در  كه  هايى  زير ساخت  به  بايد  و  بوده  اهميت  با  بسيار 

زمان بحران به درد جامعه مى خورد توجه ويژه شود. 
نماينده ولى فقيه در استان در ديدار با پرسنل اداره پدافند غير 
عامل اظهار كرد: رويكرد جديد و مقاوم سازى دفاع جانانه 
است و هر كس بايد در حوزه مأموريت خود به درستى اداى 
وظيفه كند تا نياز به اضافه شدن نيرو نباشد. دكتر رضايى با 
بيان اينكه كار بسيار مطلوبى است كه مأمورانى كه در حوزه 
پدافند غير عامل انتخاب مى شوند در نهاد خودشان در اين 
مسئوليت به كار گرفته شوند، افزود: پدافند غير عامل بايد قوى 
 باشد و جامعه اى كه ضعيف ظاهرشود در خيلى از مكان ها
بايد خسارت هايى را بپردازد. وى عنوان كرد:  با توجه به  
اوضاع منطقه،  تروريست هاى مزدور در افغانستان، پاكستان 
و عراق وجود دارند اما جرأت نگاه كردن به ايران را ندارند و 
بايد تالش كنيم كه آمريكا و هيچ كشور ديگر همان گونه 
كه تاكنون بوده فكر هر گزينه اى در مورد ايران را از ذهن 
خارج كنند. وى افزود: پدافند غيرعامل به گونه اى شده است 

 كه كشورها براى جنگ بدون سرباز وارد ميدان مى شوند
و تاكنون حدود 60 نوع جنگ وجود دارد كه به عنوان آفند غير 

عامل مطرح شده است.
 زير ساخت هاى الزم پدافند غيرعامل 

در دستور كار قرار گيرد 

غير  آفندهاى  در  اينكه دشمن  بيان  با  بيرجند  امام جمعه 
مانند  متفاوت  فازهاى  در  هاى  بحران  ايجاد  با  عامل 
اقتصادى، ايجاد شايعهو جنگ رسانه اى حركت كرده كه 
پدافند غيرعامل بايد در برابر اين هجمه ها دفاع كند، اظهار 
كرد: در جهان بحران ها به دو بخش طبيعى و سپس بحران 

هاى دست ساخته بشر مانند جنگ ها تقسيم مى شوند. به 
گفته وى در زمينه بحران ها و حوادث طبيعى تاكنون 46 
نوع  حادثه طبيعى  شناخته شده است كه كشور ايران جز 
6 كشور اول در جهان و 4 كشور اول در آسيا از لحاظ وقوع 
پدافند  مسئوالن  اينكه  بيان  با  وى  است.  طبيعى  حوادث 
غيرعامل در استان بايد تعريفى از كار خود داشته باشند و 
در حال حاضر براى روز حادثه و پيشگيرى از وقوع حوادث  
فعاليت كنند، افزود: در زمينه پدافند غير عامل بايد در بين 

مردم و مسئوالن انديشه سازى و فرهنگ سازى شود.
از  گزارشى  نيز  عامل  غير  پدافند  مديركل  ديدار  اين  در 
فعاليت هاى اين سازمان ارائه كرد. افسر مديرعامل پدافند 
غيرعامل استاندارى خراسان جنوبى با بيان اينكه كميته 
پدافند غيرعامل در 55 دستگاه تشكيل شده است، گفت: 
به دليل اينكه آسيب ها به نوعى تخصصى انجام مى گيرد 
به  تجربه مديريت كه  و  آن علم  و در فضاى تخصصى 
وزارتى  سطح  در  دارد  وجود  كشور  در  سرمايه  صورت 

كميته پدافند وزارت خانه ها شكل گرفته است.

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
تهديد را كامال جدى بگيريد، يعنى از جديت تهديد پايين نياييد، منتها تهديد جدى معنايش حتمى نيست، هيچ حتميتى وجود ندارد.

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجند

دعـوت به همكـارى 
نمايندگى رسمى 3043 بيمه كارآفرين با كادرى مجرب براى تكميل كادر 

فروش خود از طريق مصاحبه حضورى دعوت به همكارى مى نمايد. 
شرايط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بيان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصيلى فوق ديپلم 
  3- حداكثر سن 45 سال 

 به متقاضيان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شركت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 
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درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

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

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

09159658659

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو



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 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام موسي کاظم (ع) : دعايي که بيشتر اميد اجابت آن مي رود و زودتر 
به اجابت مي رسد،  دعا براي برادر ديني است در پشت سر او. 

(اصول کافي، ج١، ص٥٢)
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برداشت زرشك - روستاى زهان خراسان جنوبى   عكس: صالحى مقدمعكس روز 

واكنش ايران به حمله داعش به سامراء
 

قلم  به  مقاله اى  الجديد در  العربى  اينترنتى  پايگاه 
«دولت  شدن  نزديك  با  نوشت:  المختار  عثمان 
صهيونيستى  تكفيرى  تروريستى  (گروه  اسالمى» 
داعش) به شهر سامراء كه مراقد دينى بسيار مهم 
وارد  عراق  در  نزاع  دارد،  قرار  آن  در  شيعه  پيروان 
مرحله جديدى مى شود. اين امكان وجود دارد ايران 
بطور علنى در عراق دخالت كند. ايران پيش از اين 
هشدار داد اگر اين گروه، سامراء را اشغال كند، ايران 
مداخله خواهد كرد. حساسيت اين موضوع در حدى 
را  بغداد  داعش  اگر  گويند  مى  ها  برخى  كه  است 
اشغال كند كم خطرتر از ورود به سامراء است كه 
در  است  ممكن  كه  است  خطراتى  حجم  به  اشاره 

صورت تحقق اين سناريوى سياه اتفاق بيفتد.

ايران بايد بپذيرد كه اسد يا در فرايندى 
سياسى برود يا به زور بركنار خواهد شد

وزير خارجه عربستان گفت: ايران بايد بركنارى بشار 
سوريه  بحران  حل  راه  از  بخشى  عنوان  به  را  اسد 
بپذيرد. الجبير اظهار كرد: هيچ شكى نيست كه اسد 
بايد برود. وى افزود: ايران بايد بپذيرد كه اسد يا از 
طريق فرايندى سياسى برود يا به زور بركنار خواهد 
شد. الجبير اضافه كرد: حل مسئله سوريه مى تواند 
براساس فرمول ژنو يك و با تشكيل شوراى انتقالى 
با قدرت كامل باشد و اين شورا مسئوليت را در دست 
قانون  و  رود  كنار  قدرت  از  اسد  بشار  باشد.  داشته 

اساسى نوشته شود و انتخابات برگزار گردد.

رايس: توافق با ايران «بسته 100 ميليارد 
دالرى» ناامن سازى خاورميانه است 

در  آمريكا  اسبق  خارجه  امور  وزير  رايس  كاندوليزا 
سخنانى در انتقاد از توافق اخير هسته اى با ايران، 
اين توافق را به يك بسته مالى 100 ميليارد دالرى 
 براى ناامن سازى خاورميانه تشبيه كرد. رايس افزود : 
اما  دارد  خوبى  هاى  بخش  توافق  اين  من  نظر  از 
قيمتى كه بابت حصول آن پرداختيم بسيار باال بود.

اسرائيل: نگرانيم گروه هاى مورد حمايت 
سپاه در سوريه به اسرائيل حمله كنند

 
 وزير دفاع اسرائيل گفت كه نگرانى داريم گروه هاى 
مورد حمايت سپاه در سوريه، عليه اسرائيل عمليات 
لبنان  ا...  يعلون» گفت حزب  دهند. «موشه  انجام 
او  است.  اسرائيل  براى  داعش  از  بزرگتر  خطرى 
ابراز نگرانى كرد كه حزب ا... لبنان ممكن است با 

استفاده از بحران سوريه، به اسرائيل حمله كند.

برنامه ايران براى سوريه: انتخابات با 
حضور اسد بعد از دولت انتقالى 6 ماهه

ايران نشان داد كه ممكن است  رويترز مدعى شد: 
تمايل داشته باشد تا از پافشارى در باقى ماندن اسد در 
قدرت عقب نشينى كند. اين خبرگزارى نوشت : گفت 
و گوها همه درباره  سازش است و ايران آماده است تا 
با پذيرش باقى ماندن اسد براى مدت 6 ماه مصالحه 
كند. البته اين به مردم سوريه بستگى دارد كه درباره  

سرنوشت كشورشان تصميم بگيرند.

مصباح : متاسفم كه برخى خود را رقيب ولى فقيه مى دانند

ديدار  جزئيات  پايدارى  جبهه  مركزى  شوراى  عضو 
اعضاى تشكل متبوعش با آيت ا... مصباح را تشريح كرد. 
امام خمينى(ره)  موسسه  رئيس  افزود:  نبويان  سيدمحمود 
از اينكه برخى  به خاطر منافع حزبى، شخصى و خانوادگى 
ناديده  را  انقالب  دوران  ارزنده  و  درخشان  سوابق  خود 
قرار  درست  مسير  در  را  انسان  كه  فقيه  ولى  و  انقالب  مقابل  در  و  گرفتند 

ابراز تاسف كرد. مى دهند، رقيب خود مى دانند؛ 

عارف :  اصالحات و اعتدال با يك ليست به انتخابات بيايند
 

رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اينكه در انتخابات مجلس 
شرايط  گفت:  هستند،  تاثيرگذار  مردمى  تشكل هاى  آينده 
كشور ايجاب مى كند كه جبهه اصالحات و جريان اعتدال 
با يك ليست در انتخابات حاضر شوند. همه جريانات داخل 
جبهه اصالحات هم بايد تحت شوراى واحدى عمل كنند. 
عارف با اشاره به حوادث 88 ،يادآور شد: انتخابات سال 88 يك بازى باخت باخت 

بود در حاليكه انتخابات سال 92 يك بازى برد برد بود .

به گفته رهبرى نقش آفرينان سال 88 غيرقابل اعتمادند 

معاون شوراى نگهبان: تقلب در انتخابات ممكن نيست

شوراى  انتخابات  امور  و  اجرايى  معاون 
با  مى شود  اعالم  گاهى  گفت:  نگهبان 
براى  هماهنگى هايى  نگهبان  شوراى 
اعالم  اينجا  داده ايم،  انجام  انتخابات 
در  نگهبان  ندارد شوراى  دليلى  مى كنم 
كسى  با  انتخابات  براى  زمانى  چنين 

هماهنگى كند. 
سيامك ره پيك اظهار كرد: يكى از اركان 
مردم  (ره)،  راحل  امام  نگاه  از  حكومت 
اسالمى  حكومت  پايه هاى  از  كه  است 
امام ويژگى هايى  هستند، مردم در نگاه 
دشمنان  است.  بارز  بسيار  كه  دارند 
سال  چند  و  سى  در  اسالمى  جمهورى 
تا  كردند  اسالمى تالش  انقالب  از  بعد 
و  اقتصادى  سياسى،  مختلف  طرق  به 
فرهنگى مبانى نظام اسالمى را مخدوش 

كنند و تحت تاثير قرار دهند.
جمهورى  در  كرد:  خاطرنشان  وى 
اسالمى با سازوكارهايى كه وجود دارد، 
وجود  گسترده  تخلف  يا  تقلب  امكان 
و  زمزمه  اين  برخى  نيز  اكنون  ندارد. 
شبهات را القاء مى كنند؛ يك نكته مهم 
به  نسبت  تهديدات  دشمن  دارد،  وجود 
اما  مى كند  تكرار  دائم  را  مومن  مردن 
برخى  كه  است  اين  بزرگتر  تهديدى 
اينگونه القاء مى كنند كه تهديدى وجود 

ندارد و اين از تهديدات مستقيم نسبت 
به جمهورى اسالمى خطرناك تر است.

و  دارد  وجود  تهديدات  افزود:  وى 
به معناى غفلت كردن  آن  از  چشم پوشى 
از دشمن است. در زمانى كه دشمنان به 
صراحت اعالم مى كنند ما شما را تهديد 
مى كنيم، القاى «عدم تهديد» يا از سر 

جهل است و يا از سر غرض؛ همه بايد 
پشت سر مقام معظم رهبرى به عنوان 

فرمانده ميدان قرار بگيرند.
ره پيك با اشاره به سخنان وزير خارجه 
قرار دادن  تاثير  تحت  بر  مبنى  آمريكا 
مجازى،  شبكه هاى  طريق  از  ايران 
تصريح كرد: مقام معظم رهبرى فرمودند 
نفوذ فرهنگى، مهم تر از نفوذ سياسى و 

اقتصادى است. در موضوع انتخابات نيز 
خبرگان  مهم  انتخابات  دو  امسال  ما 
را  اسالمى  شوراى  مجلس  و  رهبرى 
براى  فرصت  يك  انتخابات  اين  داريم؛ 
است  مردمى  مشاركت  و  نظام  تقويت 
به  را  فرصت  اين  مى خواهد  دشمن  و 

تهديد تبديل كند.

وى خاطرنشان كرد: گاهًا اعالم مى كنند 
در اين مجالس مى توان افرادى را وارد 
مقام  كنند؛  تامين  را  ما  منافع  كه  كرد 
تعيين  در  بايد  فرمودند  رهبرى  معظم 
با قانون عمل شود  صالحيت ها مطابق 
و بايد منافع نظام منطبق با قانون تامين 
صالحيت  فاقد  افراد  ورود  از  و  شود 

جلوگيرى شود.

شوراى  انتخابات  امور  و  اجرايى  معاون 
نگهبان بيان كرد: گاهى اعالم مى شود 
با شوراى نگهبان هماهنگى هايى براى 
اعالم  اينجا  داده ايم،  انجام  انتخابات 
در  نگهبان  ندارد شوراى  دليلى  مى كنم 
كسى  با  انتخابات  براى  زمانى  چنين 
خط  و  قانون  ما  معيار  كند؛  هماهنگى 

قرمزهاست.
مقام  قرمز  خطوط  كرد:  تصريح  وى 
از  است؛  الزم الرعايت  رهبرى،  معظم 
به  مربوط  مسائل  خطوط  اين  جمله 
كسانى  فرمودند  ايشان  است،   88 سال 
مورد  داشتند  نقش  زمينه  اين  در  كه 
رعايت  بايد  اين خطوط  نيستند،  اعتماد 
شود و شوراى نگهبان و نهادهاى ديگر 
و  مردم  و  كنند  رعايت  را  قانون  بايد 
صاحب  كه  كسانى  و  نخبگان  و  علما 
مشاركت  به  را  مردم  بايد  هستند،  نفوذ 

و انتخاب اصلح تشويق كنند.
ره پيك تاكيد كرد: انتخاب اصلح با مردم 
و  باشند  مجهز  بايد  مردم  همه  است، 
وظايف  بايد  علما  و  باشند  آگاه  و  آماده 
خود را انجام دهند تا انشاءا... در اسفند 
افرادى  و  شود  برگزار  انتخاباتى  جارى 
انقالب  حركت  كه  شوند  مجلس  وارد 
اسالمى را با قوت بيشتر به پيش ببرند.

دليلى ندارد شوراى نگهبان در چنين زمانى براى انتخابات با كسى هماهنگى كند

زمانى برجام را به رسميت مى شناسيم
 كه 9 شرط رهبرى اعمال شود

آيت ا... موحدى كرمانى خطيب نماز جمعه تهران با 
اشاره به نامه  رهبرى در مورد برجام و 9 شرطى كه 
در رابطه با اجراى آن ذكر كرده اند، گفت: از تريبون 
مى كنم  اعالم  است  مردم  تريبون  كه  جمعه  نماز 
برجام را زمانى به رسميت مى شناسيم كه 9 شرط 

رهبرى در آن اعمال شود.

نامه رهبرى نشان داد شروط شورايعالى 
 و مجلس كافى نبوده است

دهقان ، عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد بر اينكه 
مصوبه مجلس در طرح مربوط به اجراى برجام چند 
شرط كم داشت، گفت: رهبر معظم انقالب در نامه اى 
كه به آقاى روحانى نوشتند، شروط جديدى را عالوه 
بر شرايط مجلس و شورايعالى امنيت ملى به دولت 
نامه رهبرى نشان داد كه شروط  اين  ابالغ كردند، 
تعيين شده در شورايعالى امنيت ملى و همچنين طرح 
مصوب مجلس كافى نبوده است و نواقصى داشته كه 

رهبرى با نامه شان اين نواقص را برطرف كردند.

عده اى پرشور با نيت صادقانه شعار دادند 
 «امان نامه برجام، تالش بى سرانجام»  

آيت ا... خاتمى گفت : نه بايد از ولى جلو افتاد و نه از 
ايشان عقب، شنيدم كه برخى شعار دادند «امان نامه 
برجام تالش بى سرانجام» در خطابه نقد كردم ولى 
عده اى پرشور با نيت صادقانه شعار مى دادند، ولى 
توجه شود گردنه كشور بسيار حساس است و رهبرى 

در اين جاده پر گردنه در حال طى مسير هستند.

الريجانى:  ردى از  ركن آبادى پيدا شده 

سابق  سفير  ركن آبادى  وضعيت  مورد  در  الريجانى 
ايران در لبنان گفت: آقاى ركن آبادى را به بيمارستان 
منتقل كردند كه عربستان اين موضوع را رد كرد، البته 

ردى از آقاى ركن آبادى پيدا شده است.

وزير خارجه عربستان به علت كم سابقگي 
آخرين نفر در كنار ميز اجالس نشست

در  عربستان  خارجه  امور  وزير  الجبير»  «عادل 
اجالس بين المللى وين 2 كه پيش از ظهر ديروز 
در هتل امپريال وين آغاز به كار كرده است، به دليل 
كم سابقه بودن در وزارت خارجه، آخرين نفر در كنار 
نشستن  جاى  چينش  ترتيب  نشست.  اجالس  ميز 
وزراى امور خارجه حاضر در اجالس، نه بر اساس 
حروف الفبا بلكه بر اساس ارشديت وزراست. بدين 
ترتيب وزرايى كه سابقه حضور در سمت وزارت را 
به مدت طوالنى تر دارند در صدر جلسه و وزراى 
بر  نشسته اند.  ميز  امتداد  در  وزارت  كمتر  سابقه  با 
همين اساس، وزير امور خارجه كم سابقه سعودى 
آخرين نفر در كنار ميز است. اين يك روش مرسوم 

در تشريفات ديپلماتيك است.

فروش پرايد اس ال سفيد
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 بيمه تا برج 11 ، الستيك

 20 درصد ، ظاهر و فنى عالى 
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