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رسانه هاى استان پيش چشم ايرانيان

وزارت آموزش و پرورش در اطالعيه اى اعالم كرد: تاريخ بررسى مدارك و مكان برگزارى مصاحبه 
پذيرفته شدگان در آزمون استخدامى اين وزارتخانه 20 آبان مشخص مى شود. به گزارش فارس، ضمنًا 
داوطلبانى كه در خصوص نتيجه آزمون تستى سواالتى دارند مى توانند حداكثر تا تاريخ 26 آبان 1394 
مراتب را كتبًا به امور ادارى و تشكيالت استان ذى ربط ارسال و از مراجعه حضورى اكيداً خوددارى 

نمايند؛ بديهى است به مكاتباتى كه بعد از تاريخ فوق صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاريخ مصاحبه و بررسى مدارك پذيرفته شدگان 
آزمون استخدامى 20 آبان مشخص مى شود

رئيس پليس فتا استان :

خراسان جنوبى ؛ مقام  پنجم كشورى 
در استفاده از شبكه هاى اجتماعى 
رئيس پليس فتا خراسان جنوبى با بيان اينكه استان رتبه
 پنجم در استفاده از شبكه هاى اجتماعى را دارد، گفت: ...

رئيس جمهور در نمايشگاه مطبوعات :  

 اگر قانون باشد ، نمى توانند

با آزادى رسانه ها بازى كنند
رئيس جمهورى كشور را نيازمند به نظام رسانه و مطبوعات ...
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با آغاز به كار بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات كشور در مصلى تهران رقم خورد ؛ 

«نقد  شعار  با  مطبوعات كشور  نمايشگاه  يكمين  و  بيست 
حضور  با  يكشنبه  ديروز  صبح  مسئوالنه»  پاسخ  منصفانه 
و  فرهنگ  وزير  و  جمهوري  محترم  رياست  روحاني  دكتر 
 ارشاد اسالمي رسما آغاز به كار كرد و پنجره اى از عملكرد 
رسانه اى خراسان جنوبى به روى پايتخت و بازديدكنندگان 
آموزش خانه مطبوعات  دبير كميته  باز شد.  سراسر كشور 
ايران با بيان مطلب فوق گفت : خانه مطبوعات استان با 
همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي غرفه اي جهت 
معرفي توانمندي هاي استان در زمينه مطبوعات را برپا كرده 
پايگاه هاي خبري استان  به معرفي نشريات و  كه در آن 
مي پردازند. كمالي افزود: روزانه نشريات استان توسط خانه 
مطبوعات ارسال و در اختيار بازديدكنندگان قرار مي گيرد. وي 
افزود : بسته هاي فرهنگي شامل كتاب و لوح فشرده حاوي 
نقاط  پتانسيل ها و  معرفي جاذبه هاي گردشگري استان، 
 قوت خراسان جنوبي نيز در اين نمايشگاه عرضه مى گردد . 
 كمالي گفت : روز گذشته مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ، 
معاون فرهنگي خانواده مرحوم معتمدنژاد و جمع كثيري از 
همشهريان مقيم تهران و تعداد زيادي از مديران كل ستادى 
در وزارتخانه ها از غرفه استان بازديد بعمل آورده اند. عضو 
اين  اينكه  تصريح  با  استان  مطبوعات  خانه  مديره  هيئت 
نمايشگاه تا 22 آبان ماه در محل مصلي تهران داير خواهد 
بود،  گفت: رسانه هاى خراسان جنوبى در محل شبستان يك 

غرفه شماره 11 پذيراى بازديدكنندگان عزيز خواهد بود. 

 همين صفحه

برادر  ارجمند  جناب آقاى دكتر مهدى حقيقى 

مدير كل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى استان مركزى

انتصاب جناب عالى را در سمت جديد تبريك و تهنيت عرض 
نموده ، اميدوارم عنايت حضرت حق و برخوردارى از سال ها 

تجربه ارزشمند در سمت هاى مختلف وزارت متبوع 
كارنامه اى درخشان از خدمت را در پى داشته باشد.

عليرضا  ناصرى
مدير عالى گروه صنعتى ناصرى

 سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
به شرح ذيل تغيير يافته است

تلفن تماس: 14- 05632370012
فكس: 05632370021

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

" اطالعيــه " 
به اطالع هم استانى هاى محترم مى رساند:

شماره تلفن هاى

جناب آقاى حسين قاسمى  مدير محترم كاروان 
جناب آقاى محمدرضا خوشحال مداح گرامى

برخود الزم مى دانيم از زحمات و تالش هاى شبانه روزى شما بزرگواران در سفر معنوى عتبات 
عاليات كه با درايت تان و لطف خداوند متعال در كمال نظم و سالمت انجام شد، تقدير و تشكر نماييم.

روستاى كوشه سفلى- صفرى و محسن زاده/ روستاى بين آباد – اسماعيلى
و جمعى از زائران اعزامى 94/8/9 عتبات عاليات دفتر زيارتى عماد بيرجند

آغاز پرداخت وام 25 ميليونى خودرو با چك و سفته (كارمزد 16 درصد بازپرداخت 84 ماهه) 

در نمايندگى سايپا قربانى راد  كد: 3029
تلفن: 32338006 و 2-32338000   آدرس: بيرجند -  بلوار فرودگاه مقابل پايانه مسافربرى

جمال چهره ات از ياد من نخواهد رفت
اگرچه شوم خاك و باز جان گيرم

سى و يكمين سالروز درگذشت پدرى مهربان 

مرحوم قاسم اژگان
را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم.

خانواده هاى اژگان

«هوالباقى»

در رفتن جان از بدن گويند هر نوعى سخن
من خود به جان خويشتن ديدم كه جانم مى رود

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانى مرحوم

 حاج محمد هادى كشميرى (غنى)
 در تهران را به استحضار تمامى بستگان و آشنايان مى رساند 

به همين مناسبت جلسه يادبودى مردانه و زنانه 
امروز دوشنبه 94/8/18 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 
در محل هيئت حسينى پايين شهر منعقد مى شود، حضور شما سروران گرامى تسلى بخش 

خاطر بازماندگان و موجب شادى روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده هاى: كشميرى ، موزون ، غنى ، عظيمى ، آذرخشى ، قدرى ، حيدرى 
شايگان ، اخترى ، ناصح ، نيك كار ، برگى ، ساغرى

مزايده اجاره 
(سلف سرويس دانشگاه پيام نور مركز بيرجند)

دانشگاه پيام نور مركز بيرجند در نظر دارد: سلف سرويس خود را با حدود 
1100 مترمربع در دو سالن، راهرو و آشپزخانه و محوطه باز و پاركينگ 
100 دستگاه خودرو ، ظرفيت دو سالن مجزا 800 نفر و ظرفيت پخت غذا 
و تجهيزات آشپزخانه 2000 نفر ( ديگ، هود، گاز و گرمكن غذا) داراى 
2 سردخانه صفر و زير صفر، انشعابات آب و برق و گاز مجزا، گرمايش 
بلوار  شوفاژ و سرمايش كولر آبى و اسپيلت واقع در دشت على آباد – 
دانشگاه با قيمت پايه تعيين شده توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ ماهيانه 90/000/000 (نود ميليون) ريال از طريق مزايده كتبى 

غيرحضورى به مدت سه سال به صورت اجاره واگذار نمايد.
متقاضيان حقيقى و حقوقى داراى صالحيت و سابقه كارى مى توانند از 
تاريخ 94/8/17 به مدت حداكثر 10 روز در ساعات ادارى از محل بازديد 
و مبلغ پيشنهادى خود را با توجه به قيمت پايه به صورت كتبى در پاكت 
دربسته به آدرس بيرجند – انتهاى خيابان شهيد آوينى – دانشگاه پيام نور 

خراسان جنوبى- دفتر مديريت مالى استان تحويل نمايند.
ضمنا مبلغ 162/000/000ريال سپرده شركت در مزايده (اعم از واريز وجه 
نقد به حساب 5050010907 نزد بانك ملت معلم بيرجند به نام وجوه 
سپرده دانشگاه يا ارائه ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده بانكى در 

وجه دانشگاه پيام نور) ارائه نمايد.
دانشگاه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات داراى اختيار تام مى باشد 

و هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده خواهد بود. براى هرگونه سوال به 
شماره 05632202263 جناب آقاى نورى تماس حاصل فرماييد. 

روابط عمومى دانشگاه پيام نور خراسان جنوبى

حجت  االسالم والمسلمين

 جناب آقاى 

حاج سيد عليرضا عبادى « دام توفيقه»

 درگذشت اخوى مكرم

ابوالشهيد  مرحوم حجت االسالم والمسلمين

 حاج سيد احمد عبادى «طاب ثراه»
 را به جناب عالى ، خانواده ، فرزندان و بازماندگان محترم تسليت مى گويم

 و رحمت و رضوان الهى را براى آن فقيد سعيد مسئلت مى نمايم.

فروش ويژه انواع

گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى

به اطالع مى رساند: مراسم تشييع 

مرحوم حبيب ا... جلوه 
«بازنشسته آموزش و پرورش»

امروز دوشنبه 94/8/18 ساعت 14 از محل سالن بهشت متقين 
(غسالخانه) برگزار مى شود

حضور سروران گرامى موجب امتنان است.
خانواده جلوه

به مناسبت سومين روز درگذشت پدرى مهربان ، همسرى دلسوز 
و پدربزرگى عزيز مرحوم مغفور

شادروان حاج على اكبر قربانى
جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/8/18 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل 
حسينيه مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى

 در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان
 و مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: قربانى ، صندوقى ، جمهورى ، زجاجى ، حسن زاده 
شريفى ، راهى ، اعرابى و ساير بستگان

سيد على خامنه اى    94/8/16

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

با 15% تخفيف

سجادشهر، حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)

32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جديد

«هوالباقى»
با نهايت تاسف درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره شادروان 

حاجيه رقيه سيار
 «همسر مرحوم حاج محمد حسن دليرى نيا» 

را به اطالع مى رساند. مراسم تشييع و تدفين آن عزيز امروز 
دوشنبه 94/8/18 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر از محل غسالخانه 

برگزار مى شود
ضمنا مراسم سومين روز درگذشت آن مرحومه چهارشنبه 

94/8/20 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل هيئت حسينى 
منعقد مى گردد.

خانواده هاى: 
دليرى نيا ، سيار



2
دوشنبه*18 آبان 1394*شماره 3364 

مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه خودروهاى باالى 50 ميليون تومان مشمول طرح خريد خودرو با وام 25 ميليون تومانى نيستند، گفت:
 تمام نمايندگى ها در سراسر كشور در اين طرح خدمات رسانى مى كنند. به گزارش مهر، هاشم يكه زارع، گفت: براساس تصميمات اتخاذ شده، 
خودروهاى باالى 50 ميليون تومان در طرح خريد خودرو با وام 25 ميليون تومانى قرار نمى گيرند. 

چه خودروهايى مشمول وام خودرو نمى شوند؟

سقف نرخ سود رعايت نشود، برخورد مى كنيم 

معاون نظارتى بانك مركزى گفت: تصميم بانك ها در كاهش سود، مغاير 
با مصوبات شوراى پول و اعتبار نيست. به گزارش 
بولتن نيوز، تهرانفر افزود: در ارديبهشت، شوراى پول 
و اعتبار حداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده 
بود و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك 
مركزى مخصوصا با توجه به روند كاهشى نرخ تورم 
با آن موافق است.وى افزود: بانك مركزى ضمن تاكيد بر رعايت سقف 
نرخ سود آخرين مصوبه شوراى پول و اعتبار، با هر گونه تخطى از اين 
مصوبه، برخورد خواهد كرد. وى گفت: عملكرد بانكها در گذشته نيز نسبت 
به مصوبه مربوط، مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد الزم به عمل 

آمده و چند پرونده اكنون در مرحله رسيدگى قرار دارد.

 قاچاق سوخت برابر با يارانه 20 ميليون نفر

دهد  مى  نشان  آمارها  گفت:  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رئيس 
ماهانه معادل يارانه 20 ميليون نفر قاچاق سوخت 
انجام مى شود. به گزارش ايرنا، حقيقى، با تشريح 
وضعيت قاچاق در كشور افزود: در سال 92 معادل 
25 ميليارد دالر قاچاق در كشور انجام شد كه 7.2 
ميليارد دالر از آن مربوط به قاچاق سوخت بوده 
است. وى افزود: براساس طرحى، قرار بود از پنج تا 10 ميليون نفر براى 
دريافت يارانه نقدى ثبت نشود تا بخشى از هزينه ها كاهش يابد.  حقيقى 
خاطرنشان كرد: اگر قاچاق سوخت را كنترل مى كرديم شايد اين همه 
مشكالت براى پرداخت يارانه نقدى ايجاد نمى شد. وى افزود: بايد به 

كمك وزارت نفت، مبارزه با قاچاق سوخت تشديد شود.

توضيح وزارت صنعت درباره ادعاى «رانت»
 در طرح خريد كاال 

 
وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  كل  مدير 
برخى  اعتراض  درباره  تجارت  و  معدن  صنعت، 
انتخاب  در  رانت  وجود  ادعاى  و  توليدكنندگان 
با  خريد  طرح  مشمول  كااليشان  كه  برندهايى 
اين  از  قبل  گفت:  است،  شده  اعتبارى  كارت 
اعتراض ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعالميه خود بيان كرده 
گلناز نصرالهى در  تدريج تكميل خواهد شد.  به  اين فهرست  بود كه 
گفتگو با ايسنا، اعالم كرد: توليدكنندگان متقاضى و جا مانده از فهرست 
تكميل  از  پس  اعتبارى  كارت  با  خريد  طرح  در  مشمول  كاالهاى 

اطالعات و به تدريج به اين فهرست وارد مى شوند. 

اين  در خصوص  مركزى  بانك  قائم مقام  اكبر كميجانى 
اين  از ركود چقدر است و  اجراى طرح خروج  كه منابع 
منافع از كجا تأمين مى شود، اظهار كرد: اگر اين طرح به 
گونه اى كه طراحى شده اجرايى شود قطعًا پايان اين ها 

اثربخشى مثبتى در اقتصاد خواهد داشت.
سرجمع منابع در نظر گرفته براى اين تسهيالت 

بستگى به استقبال مردم دارد
وى با بيان اين كه منابع اجراى اين طرح در درجه اول 
از منابع بانك ها و بعد از بانك مركزى است،گفت: منابع 
تأمين  بانك ها  خود  از  اول  درجه  در  طرح  اين  اجراى 
بانك  به  باشند  نداشته  منابع  بانك ها  و چنانچه  مى شود 
مركزى مراجعه مى كنند و منابع بانك مركزى در اجراى 
بانك  قائم مقام  كرد.  خواهد  كمك  آن ها  به  طرح  اين 

مركزى همچنين درباره سرجمع منابع در نظر گرفته شده 
به  بستگى  امر  اين  كرد:  اظهار  طرح  اين  اجراى  براى 
در  را  محدوده اى  ما  كه  اين  دارد، ضمن  مردم  استقبال 
بانك مركزى براى اجراى اين سياست براى خودمان در 
نظر گرفته ايم، اما شايد اعالم عدد خاصى در اين مرحله 
خيلى ضرورتى نداشته باشد لذا بايد منتظر باشيد و ببينيم 

استقبال چگونه خواهد بود.
تورمى  آثار  به  نسبت  نيز  ما  كه  اين  بيان  با  كميجانى 
اين طرح نگران هستيم، گفت: با توجه به سياست هاى 
خواهد  اقتصاد  از  بخش هايى  در  تورمى  آثار  انبساطى 
تورمى  آثار  كه  آن  از  قبل  نيز  بخش ها  اين  در  كه  بود 
ظاهر شود اقدامات احتياطى توسط بانك مركزى صورت 

خواهد گرفت.

ليست هاى اعالمى از سوى وزارت صنعت و بانك 
مركزى به صورت مرتب روزآورى مى شود  

ناصر حكيمى معاون فناورى بانك مركزى در ادامه با اشاره 
به اينكه ليست كاالهاى اعالم شده از سوى وزارت صنعت 
به صورت مرتب بروزآورى مى شود،گفت: وزارت صنعت 
مرتب  به صورت  را  موجود  ليست هاى  بانك مركزى  و 
درخواست  وصول  زمان  از  افزود:  وى  مى كنند.  بررسى 
كارت هاى  روز  چهار  مدت  ظرف  بانك ها  به  دستگاه ها 
خريد كاالى بادوام صادر و به دستگاه ها ارسال مى شود.
وى با اشاره به اينكه اگر تقاضا از طريق اعتبارات افزايش 
يابد موجودى انبارها براى اين طرح كفايت مى كند،گفت: 
تحريك تقاضا سياست اصلى در اين طرح به حساب مى 

آيد، زيرا موجودى توليد كنندگان به گردش در مى آيد. 

نگرانى از آثار تورمى بسته خروج از ركود

مديركل اعتبارات بانك مركزى از احتمال 
اعتبارى  كارت هاى  سيستم  شدن  دائمى 
صادقى  ميرمحمد  داد.  خبر  كاال  خريد 
بانك  اينكه  بيان  با  ايسنا،  با  گفتگو  در 
خريد  ميليونى   25 تسهيالت  مركزى 
مالى  تامين  اول  سال  چهار  تا  را  خودرو 
سياست  ديگر  اين  كرد:  اظهار  مى كند، 
تسهيالت  بخواهند  كه  خودروسازهاست 

وى  كنند.  ساله  هفت  را  خودرو  خريد 
طريق  از  خودرو  خريد  چگونگى  درباره 
متقاضيان  كرد:  اظهار  تسهيالت،  اين 
كه  را  اسنادى  نمايندگى ها  به  مراجعه  با 
شامل چك يا سفته است ارائه مى كنند و 
نمايندگى آنها را سررسيد كرده و تحويل 
خودروساز مى دهد. خودروسازان نيز پس 
از ظهرنويسى اسناد، آنها را تحويل بانك 

زمان  در  بانك  افزود:  وى  مى دهند. 
به حساب  را  اقساط مشخص شده چك 
مى خواباند و آن را نقد مى كند اما اگر اين 
چك نقد نشود اسناد را تحويل خودروساز 
مبلغ  اين  پرداخت  متعهد  و  مى دهد 
خودروساز است. ميرمحمد صادقى با بيان 
اينكه سياست اعالم شده از سوى بانك 
مركزى، پرداخت ماه به ماه اقساط است، 

از  بخواهد  است خودروساز  ممكن  گفت: 
مشترى چك هاى سه ماهه دريافت كند 
و اين موضوع در اختيار خودروساز است.  
بر  عالوه  مركزى  بانك  وى،  گفته  به 
نظر  در  نيز  سفته  متقاضيان  براى  چك، 
گرفته است كه بايد معادل قيمت خودرو 
سفته داده شود كه بر اساس سررسيد آن 

پرداخت ها انجام مى شود. 

 7 ساله شدن تسهيالت خودرو در اختيار خودروساز

امروز ١٨ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٦ محرم ١٤٣٧ و ٩  نوامبر ٢٠١٥

رژيم  عليه  ايران  مردم  اعتراض آميز  تجمعات 
پهلوي (١٣٥٧ ش).

توافق ايران و عراق جهت مبادله اسراي بيمار 
و معلول (١٣٦٧ش).

جمعيت  عضو  امامي»  «سيدحسين  اعدام 
«عبدالحسين  ترور  جرم  به  اسالم  فدائيان 

هژير» (١٣٢٨ش).
ا...  «نصرت  شيخ  انقالبي  مبارز  شهادت 

انصاري» در زير شكنجه ساواك (١٣٥٥ش).
رحلت عالم بزرگوار آيت ا... «شيخ محمدحسين 

كلباسي اصفهاني»(١٣٧٦ ش).
روز ملي کيفيت.

از سوي  باران كعبه  مّكه و سنگ   محاصره  ي 
سپاهيان يزيدبن معاويه (٦٤ ق).

درگذشت عالم جليل القدر «مال عبدا... ُتْسَتري» 
دانشمند عهد صفوي (١٠٢٣ ق).

شاعر  آزاد»  اديب  محمدحسين  «ميرزا  تولد 
ايراني (١٢٩٨ ق).

آغاز هفته بين المللي علم، فضا، صلح.
تخريب و برداشته شدن ديوار برلين بين آلمان 

شرقي و غربي (١٩٨٩م).
متفكر  الهوري»  اقبال  «محمد  عالمه  تولد 

مسلمان پاكستاني (١٨٧٣م).
از  پس  آلمان  امپراتوري  بساط  شدن  برچيده 

شكست در جنگ جهاني اول (١٩١٨م).
در جريان جنگ  تونس  به  آلمان  تجاوز هوايي 

جهاني دوم (١٩٤٢م).
پادشاه  اولين  سعود»  بن  «عبدالعزيز  مرگ 

عربستان سعودي و باني اين کشور (١٩٥٣م).
فرانسوي  نظامي مشهور  مرگ «شاْرْل دوگل» 

و رئيس جمهور پيشين اين كشور (١٩٧٠م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

بانك ها: پولى براى پرداخت وام
 60 ميليونى مسكن نداريم

معاون وزير راه و شهرسازى، با بيان اينكه مشكل 
 60 وام  پرداخت  عدم  براى  تجارى  بانك هاى 
است،  نقدينگى  كمبود  مسكن  تومانى  ميليون 
گفت: آنها با اصل قضيه موافقند ولى مى گويند ما 
بدهيم.به  تسهيالت  اين  به  كه  نداريم  پولى  اآلن 
گزارش مهر، حامد مظاهريان با بيان اينكه قيمت 
از  اخير  تورم سال هاى  با كم كردن  فعلى مسكن 
پديده   گفت:  است،  بازگشته   89 سال  نرخ  به  آن 
كاهش شديد قيمت مسكن در دهه هاى گذشته رخ 
نداده بود.وى با اشاره به شروع قطعى رونق مسكن 
است  ممكن  كرد:  اظهار  آينده  سال  دوم  نيمه  از 
البته  بيايد،  پايين تر  اين هم  از  قيمت هاى مسكن 

اين پيش بينى با ريسك همراه است.

تجميع قبوض آب و برق در حال بررسى 

معاون وزير نيرو در امور برق گفت: تجميع قبوض 
آب و برق در حال حاضر به عنوان يك ايده است. 
اما ما به دنبال تحقق اين هدف هستيم و در حال 
حاضر بايد گفت كه مطالعات در اين زمينه در حال 
ايسنا، هوشنگ فالحتيان  گزارش  به  است.  انجام 
معاون وزير نيرو با بيان اين كه هدف اين است كه 
بتوانيم تحوالت چشم گير را در صنعت برق ايجاد 
كيفيت محصوالت  بتوانيم  بايد  كرد:  اظهار  كنيم، 
اين  از  قطع  به طور  كه  دهيم چرا  ارتقا  را  داخلى 
طريق مى توانيم حضور پررنگ ترى را در كشورهاى 

ديگر داشته باشيم.

مصرف بنزين در كشور چقدر است؟

با نگاهى به آمار مصرف بنزين و سى ان جى در سال 
94 بايد گفت در حال حاضر روزانه به طور متوسط 
مكعب  متر  ميليون   20 و  بنزين  ليتر  ميليون   72
مى توان  كه  مى شود  مصرف  كشور  در  سى ان جى 
گفت شاهد مصرف معادل 92 ميليون ليتر بنزين در 
كشور هستيم. به گزارش فارس، به گفته مسئوالن 
نفتى  فراورده هاى  و پخش  پااليش  ملى  شركت 
مصرف بنزين در سال 94 به طور ميانگين حدود 
گذشته  سال  به  نسبت  كه  است  ليتر  ميليون   72

حدود 4 درصد رشد داشته است.

برابر شدن جمعيت افراد زير 15 سال 
با سالمندان در سال 1429   

سال  در  گفت:  كشور  بهزيستى  سازمان  رئيس 
1429 جمعيت سالمند ايران به 25 درصد رسيده و 
با جمعيت زير 15 سال برابر خواهد شد. به گزارش 
ايسنا، انوشيروان محسنى بندپى عنوان كرد: وقتى 
جمعيت  يابد  افزايش  كشور  در  زندگى  به  اميد 
حاضر  حال  در  يافت؛  خواهد  افزايش  نيز  سالمند 
شش ميليون و 200 هزار نفر جمعيت سالمند كشور 

را تشكيل مى دهند. 

پرونده پديده شانديز در شوراى عالى 
امنيت ملى پيگيرى مى شود

اقتصادى،  مفاسد  با  مبارزه  هماهنگى  ستاد  دبير 
درخصوص مطرح شدن پرونده پديده شانديز گفت: 
با توجه به دستور صادر شده، شوراى عالى امنيت 
 ملى به اين پرونده ورود كرده و آن پيگيرى مى كند. 
و  سازى  شفاف  پاليزدار،  كاظم  ايرنا،  گزارش  به 
راهكارى  را  اقتصاد  پنهان  زواياى  كردن  آشكار 
موثر در كاهش مفاسد اقتصادى برشمرد و گفت: 
برهمين اساس مصمم به گسترش دولت الكترونيك 

و سيستمى كردن فعاليت هاى دولتى هستيم.

مناقصه هاى شماره  94/11 -  94/10
مبلغ تضمين شركت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

94/10
نگهدارى شبكه كابل و هوايى با مصالح مراكز تلفن انقالب و شاهد و شهيد رجايى و نگهدارى شبكه كابل 43 
مركز كم ظرفيت تابعه به همراه نگهدارى و بهره بردارى از تلفن هاى همگانى در محدوده مراكز فوق و نصب و 
راه اندازى تلفن هاى DECT و همچنين انجام عمليات كابل كشى و مفصل بندى شناور بيرجند و حومه و شهر 

خوسف طبق شرايط منضم به طرح قرارداد

377/000/000 ريال

94/11
نگهدارى شبكه كابل و هوايى با مصالح مراكز تلفن ابوذر و ولى عصر«عج» قاين و نگهدارى شبكه كابل 53 
مركز كم ظرفيت تابعه به همراه نگهدارى و بهره بردارى از تلفن هاى همگانى در محدوده مراكز فوق و نصب و 
راه اندازى تلفن هاى DECT و همچنين انجام كابل كشى و مفصل بندى شناور شهر قاين و حومه طبق شرايط 

منضم به طرح قرارداد

143/000/000 ريال

 شرط تهيه اسناد: كليه شركت هاى واجد شرايط با واريز مبلغ 100/000 ريال براى هر مناقصه به حساب سيبا شماره 0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه
 شركت نمايند. مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/8/16 تا پايان وقت ادارى 94/8/25 و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/9/7 و بازگشايى پاكت ها 94/9/8

 تضمين : تضمين شركت در مناقصه بايستى به صورت ضمانت نامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى و يا واريز نقدى به حساب سيبا بانك ملى به شماره 0106034398001
   به نام مخابرات خراسان جنوبى باشد. محل تهيه اسناد: بيرجند – بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان جنوبى- اتاق شماره 124

شركت مخابرات خراسان جنوبى تلفن تماس: 32445444-056  فاكس : 056-32424004

 

 18/08/94تاريخ:         "يك مرحله اي عمومي آگهي مناقصه"                  
 11275شماره

اداري  انجام فعاليتهاي برونسپاري نيروهاي بخش بهـره برداري،مشـتركين و امـور    شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي درنظردارد

ـ لذا ازكليه شركتهاي خدماتي كـه داراي  واگذارنمايـد.   به پيمان ماه) 24سال( 2شهرهاي سرايان،آيسك،سه قلعه را به مدت  واهي گ

ارزيـابي و   دعوت مي شـود جهـت تهيـه اسـناد     واهي صالحيت ايمني مي باشند،گسازمان كار و رفاه اجتماعي و همچنين  صالحيت از

واقـع در بيرجند:بلوارشـهداي عبـادي     روز به دفتر قراردادهاي شركت 4و اطالع از سايرشرايط مناقصه ازتاريخ درج آگهي به مدت  دعوتنامه

تمـاس   056-32234013روبروي پست برق مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر به سايتهاي درج شده در آگهي و يا بـا شـماره تلفـن:   

 حاصل فرمايند.

 اقصهروز پس ازدرج آگهي من 4سايت ملي مناقصات و سايت شركت آبفا ، زمان ومحل دريافت اسناد:دفترقراردادها و -1

 در پاكتهاي الك ومهر شده به دبيرخانه ستاد تحويل شود. 09/09/94تاريخمحل تحويل اسناد: زمان و -2

 صبح 10ساعت10/09/94تاريخشركت  اتاق معاونت بهره برداريقيمت: اتپيشنهادارزيابي و زمان بازگشايي پاكات محل و -3

 بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل شود. ريال كه ميبايست صرفا188.070.000ًميزان تضمين شركت درمناقصه: -4

 سرمايه اي(طرحهاي غيرعمراني)تامين شده است. –ريال كه ازمحل اعتبارات جاري 3.761.556.800برآورد اوليه: -5

 طريق سايت آب وفاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت خواهدبود. مناقصه ازارزيابي و دعوتنامه و مستندات  اسناد -6

                         khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود. -7

  دفتر قراردادها                                                                                                                                                         

 شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي          

 
 
 
 

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»

 
 

   94-876  ،  94-875 شماره  يك مرحله اي عموميمناقصههاي
       

                             
                         

وزارت نيرو                                                                                                                                                                  
      شركت آب و فاضالب روستايي خراسان جنوبي

اين شركت در نظر دارد اصالح، بازسازي، تعميرات، خدمات بهره برداري و نگهداري تأسيسات آبرساني روستاهاي شهرستان هاي     
 .  را با مشخصات و اطالعات ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايدسربيشه ، زيركوه

                                            

 24/08/1394 تا پايان وقت اداري 18/08/1394از  :مهلت دريافت اسناد مناقصه )1
وب سايت پايگاه ملي   و يا WWW.ABFAR-KJ.irاز سايت شركت به آدر س  :محل دريافت اسناد مناقصه  )2

  http://iets.mporg.irاطالع رساني مناقصات به آدرس 
 . مي باشد07/08/1394 تا پايان وقت اداري مورخ :آخرين مهلت تسليم پيشنهادها )3
.  مورد ميباشد2 حداقل پيشنهادات دريافتي جهت بازگشايي پاكتها )4
  در محل سالن جلسات شركت09/08/1394 صبح 9ساعت   :زمان تشكيل جلسه قرائت پيشنهادها  )5

اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات برابر قوانين و مقررات مربوطه مختار ميباشد براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت 
ويا با    يا وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرسهاي  فوقوشركت آب و فاضالب روستايي خراسان جنوبي 

 .         اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائيد056- 32214752-8شماره تلفن 
 

 
 

.  در روزنامه چاپ شود 94 آبان ماه 23 و 18لطفا 

شماره رديف 
رشته و حداقل  )ريال(مبلغ برآوردشهرستان مناقصه 

رتبه پيمانكار 
نوع تضمين و مبلغ 

 )ريال(
مدت 

 )ماه(اجرا

 4,736,764,422سربيشه  875-94 1
آب يا تأسيسات و 

 5تجهيزات پايه 
ضمانتنامه معتبر به 

 21,000,000مبلغ 
12 

 4,324,969,415زيركوه  876-94 2
آب يا تأسيسات و 

 5تجهيزات پايه 
ضمانتنامه معتبر به 

 20,000,000مبلغ 
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مناقصه هاى

روابط عمومى  شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى



پيام شمادرمان رايگان كودكان معتاد در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 18 آبان 1394 * شماره 3364
پمپ 3 به  گيرى  سوخت  براى  دفعه  چند  من  سالم. 

گاز آخر غفارى مراجه كردم كارت خوان نداشته اگر 
هم داشته خراب بوده متأسفم براى مركز استان 
با اين تكنولوژى كه براى سوخت گيرى بايد 

هميشه دنبال پول خرد باشيم.
915…438
لطفًا شهردار محترم سرى بزنه به محله مسكن هاى 
فضاى  نه  امكاناتى،  نه  بهزيستى  الهيه  خيابان  مهر 
سبزى نه وسايل ورزشى، دريغ از يك پارك و فضاى 

سبز مگه آدماى اين طرف شهر دل ندارن!
915…263
سالم و خسته نباشيد. تو رو خدا به گوش مسئوالن 
برسونين يك فكرى به حال ما بردارن. اينجانب و 
دوازده خانواده ديگر ساكن مجتمع مسكونى معروف 
فضاى  مجتمع،  محترم  پيمانكار  و  هستم  آبادگران 
حصار  هيچ  بدون  كاره  نيمه  را  ساختمان  پاركينگ 
و ديوارى رها كردند و رفتند... هر لحظه در انتظار 
 سقوط بچه ها يا ساكن ساختمان و يا مهمان هايى
و  ديدى  هيچ  كه  شب  تاريكى  در  كه  هستيم 
ايجاد شده  مترى  ده  پرتگاه  داخل  به  نيست  نورى 
پاركينگ هستيم. حتماً بايد يكى كشته بشه كه 

مسئوالن پيگيرى كنند؟
939…459
با سالم. امروز دانشگاه ... براى استخدام يك نيرو، 
نفرى ده هزار تومن به صورت دستى مى گرفت و 
شايد نزديك به هزار نفر ثبت  فرمى مى داده، 
نام كردن و تا دو روز ديگه ادامه داره اگه جاى 
از  استفاده  سو  گونه  اين  تونيد  مى  و  هستيد  حقى 
وضعيت موجود را پيگيرى فرماييد چون بدون هيچ 
مجوزى از سازمانى و واريز به حساب مشخصى اين 

پول را از مردم مى گرفتند!
915…048
موقع  ساله،   7 كرد  اعالم  دولت  اول  خودرو  وام 
سايپا  اجرا  روز  ساله،   4 شد  خودروسازان  به  ابالغ 
بگن  نمايندگى  برم  ترسم  مى  ساله!   2 كرد 
مشترى براى حمايت از خودروسازان بهشون 

تسهيالت بالعوض بده!
930…247
در دولت قبل امتياز كنتور آب با نصب و لوازم و حفارى 
ميليون يك  از  وسايل  با  االن  بود  تومان   405هزار 

مى گذرد. امتياز برق 200 بود االن شده 870 تومان؟! 
نكنه با شما به قيمت قديم حساب مى كنند؟

915…655
و  گرفتم  داروخانه  از  شربتى  پيش  روز  چند  سالم. 
پولى كه بابت آن پرداخت كردم 35 درصد گرانتر از 
به معاونت غذا  بود.  قيمت روى جلد و روى شيشه 
و دارو مراجعه كردم گفتن دارو بايد به نرخ روز 
از  را  دارو  تواند  مى  داروخانه  و  فروخته شود 
آيا اين مصداق  قيمت روى آن گرانتر بفروشد! 
تخلف  راحتى  اين  به  چرا  و  نيست  فروشى  گران 

همكارانتان را مخفى مى كنيد؟
915…294
سالم. آواى عزيز. از 20 روز پيش هنوز در نوبت سى 
تى اسكن بيمارستان امام رضا هستم امروز گفتن 10 
روز ديگه بياين لطفًا از مسؤلين محترم بپرسيد 
براى  بايد  بيمارستان  يك  فقط  استان   در 

سى تى اسكن باشد؟
915…829
به  را  خودتان  يا  ندارى  خبر  نكنه  آقا  اى   سالم. 
بى خبرى زدى. در دولت قبل يك اختالس نفتى شد 

االن كه پديده، ميزان، و ... جاى گفتن نيست...
937…700
سالم در جواب دوستى كه اين همه بغض نسبت به 
دولت جديد دارند عرض مى نمايم كسى دولت كنونى 
را دولت ارزانى نناميده بود و فقط ايشان را با در نظر 

گرفتن آمار به انصاف دعوت كرده بود.
915…019
بفرمائيد  گاز  عامل شركت  مدير  به  عزيزسالم  آواى 
كى به مزداب و آسو بخش مركزى شهرستان 
 90 سال  از  چون  خواهد شد  گازرسانى  بيرجند 
قول داده اند اگر بودجه درست بشه گازرسانى خواهيم 
كرد اما كى؟ و چند سال ديگر؟ خدا خبر دارد آخه اين 

مردم چه كرده اند اين قدر بد قولى مى كنيد!
915…290
باسالم. تشكر مى كنم از مسئوالن راهنمايى و رانندگى 
بيرجند جهت چند زمانه كردن چراغ راهنماى تقاطع 
صياد شيرازى و ارتش كه باعث آسانتر شدن گردش 
به چپ خودروها شده لطفاً در صورت امكان طرح 
كنيد  اجرا  را  طالقانى  خيابان  كردن  يكطرفه 
در شوراى  قبل  ساليان  فوق  اينكه طرح  به  توجه  با 

ترافيك استان به تصويب رسيده است. باتشكر
915…247

مشكالت  و  استان  سالمت  وضعيت  لطفًا  آوا 
زيرساختى و قديمى آن را بررسى كن.

930 ... 809

شبستان- دبير جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي گفت: مديران ارشد حوزه درمان استان و 
بيمه استان قبول كرده اند كه درمان كودكان معتاد به صورت رايگان انجام شود. زندى در جلسه شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر در بيرجند اظهار كرد: مديران بيمه پذيرفته اند كه درمان كودكان معتاد را به صورت رايگان انجام 

بدهند. وى بيان كرد: با وجودى كه معتادينى در خراسان جنوبى وجود دارند اما اين استان وضعيت قرمزى ندارد.

 رحيم زاده-  ديدن افراد ژوليده اى كه با لباس هاى كثيف و 
مندرس سطل هاى زباله را زير و رو مى كنند، منظره اى است 
 كه با آن بيگانه نيستيم. تا چند سال پيش افراد معتادى را 
مى ديديم كه شب ها خود را به سطل هاى زباله مى رساندند 

و پس مانده هاى غذا را جستجو مى كردند.
اما مدتى است كه گويى قواعد اين كار تغيير كرده است. 
تاريك   از  بعد  و  ها  زباله گردى مختص شب  زمان  ديگر 
نيست.  از روشن شدن هوا  پيش  زود  يا صبح هاى  شدن 
افراد  الزاماً  هم  مى كنند  مبادرت  كار  اين  به  كه  افرادى 
معتاد و سالخورده نيستند حاال اين زباله گردها را مى شود 
در تمام ساعات شبانه روز و در هيبت هاى مختلف ديد. از 
كودكان هفت هشت ساله گرفته تا پيرمردهاى هفتاد هشتاد 
نفره  تا گروه هاى خانوادگى دو سه  از پسران جوان  ساله 
و حتى زنان و دختر بچه ها، از صاحبان وانت بارهاى چند 
ميليونى تا سه چرخه دارها و موتوردارها وچرخدستى دارها و 
نان خشكى ها و پياده هاى گونى به دست را مى شود در ميان 
زباله گردها مشاهده كرد. االن كافى است دقايقى كنار يك 
سطل زباله بايستيم تا شاهد حضور زباله گردهايى باشيم كه 
تنها معتادان خيابانى نيستند و برخى از آنان افرادى هستند 
كه از روى ناچارى و در تمام طول شبانه روز مشغول جمع 

آورى زباله هاى بازيافتى از ميان آلودگى ها هستند.

ميكروب زباله ها، سرنگ و تيغ هاى 
سطل هاى زباله تهديد سالمت زباله گردها

 عالوه بر بيمارى هاى زيادى كه خود زباله به همراه دارد، 
سرنگ ها و تيغ هاى سطل هاى زباله هم براى زباله گردها 
بسيار خطرناك هستند. وسايل نوك تيزى كه يك خراش با 
آنها كافى است تا بيمارى هايى مانند ايدز و هپاتيت به افراد 
 منتقل شود و با اين كار نه تنها جان زباله گردها به خطر 
مى افتد، بلكه تهديدى جدى براى سالمت جامعه به شمار 
مى روند. ساعات گرم بعد از ظهر و يا ساعات پايانى شب 
زمان مناسبى براى كار عده اى از كاسبان طالى كثيف 
است كه دوست ندارند شناخته شوند (نان آوران زباله گرد). 

با اين وجود مى بينيم كه زباله گردى براى بعضى افراد به 
شغل تبديل شده و خطرهاى آن را كمتر مى بينند و در 
اين ميان سهم مردان به عنوان نان آور خانواده از ديگر 
افراد بيشتر است، پدرانى كه براى راحتى خانوده شان روزانه 
با ميليون ها ميكروب خطرناك دست و پنجه نرم مى كنند.

مريض هم بشوم به خاطر فرزندانم 
اين كار را انجام مى دهم

طاقت گرسنه ديدن فرزندانم را ندارم

حسين  47 ساله است و از 2 سال پيش تا به حال هر روز 7 
تا 8 ساعت از وقت خود را صرف جمع آورى زباله مى كند. 
وقتى از او مى پرسم چرا با وجود اينكه اين كار سالمتى اش 
را به خطر مى اندازد، باز هم آن را انجام مى دهد، مى گويد: 
چند سال در شركتى كار مى كردم كه  با حقوقش مخارج 
زندگيم را تأمين مى كردم. اما 2سال پيش با مدير عامل 
شركت دعوايم شد و اخراج شدم. من هم كه ديگر حقوقى 

نداشتم و كارى برايم پيدا نشد، به ناچار زباله گرد شدم.
وى با اشاره به اينكه هر روز بعد از اتمام كار دست هايش 
را با مواد ضدعفونى كننده مى شويد، ادامه مى دهد: مريض 
دهم.  مى  انجام  را  كار  اين  فرزندانم  خاطر  به  بشوم   هم 
كمبودها  از  بسيارى  عليرغم  فرزندانم  ببينم  توانم  نمى 

سرگرسنه بر زمين بگذارند. 

حواسم جمع است 
دستم به اشيا نوك تيز برخورد نكند

چهره اى تكيده و  قامتى كوتاه دارد و بيشتر از سنش نشان 
مى دهد. كار ديگرى ندارم و براى گذارن زندگى مجبورم 
زباله جمع كنم ... او كه دست هايش را بدون پوشش در سطل 
 بزرگى فرو برده است، در مورد رعايت بهداشت مى گويد:
گاهى از ماسك و دستكش استفاده مى كنم اما االن كه 
دستكش ندارم حواسم را جمع مى كنم تا دستم به اشيا نوك 
تيزى مثل شيشه و سرنگ برخورد نكند! از ساعت 6 صبح 
از خانه بيرون مى آيم و در مسير راهم بيش از 15 كيلومتر 
 را كم كم  پياده روى كرده  و نگاهى به سطل هاى زباله 
مى اندازم. او كه معتقد است: مواد ضدعفونى كننده قيمت 
بااليى دارند  ادامه مى دهد: مگر در طول روز چقدر درآمد 

دارم كه بخواهم هر هفته با خريد مواد ضد عفونى كننده اين 
هزينه را از درآمدم كم كنم؟!

مهاجران روستايى در سراب كار

شكمش را روى لبه فلزى سطل زباله گذاشته و از سر تا 
كمر داخل آن خم شده و بى توجه به نگاه هاى معنى دار 
رهگذران و كسبه ها، نايلون پر از زباله اى را زير و رو مى كند.
با يك دست كيسه را برمى دارد و با دست ديگر همه جاى 
آن را لمس مى كند، گاهى كيسه اى را كه احتمال مى دهد 
 چيز به درد به خورى در آن است پاره مى كند و با دست هاى

يافتن  براى  را وارسى مى كند.  آن  زباله هاى داخل  برهنه 
بطرى نوشابه، ظرف پالستيكى يا تكه اى فلز حتى از يك 
كيسه هم نمى گذرد و چنان سرگرم كار خود است كه بوى 
تند و مشمئز كننده زباله هاى داخل سطل و حضورم در 
فاصله اى اندك از او، وقفه اى در كارش ايجاد نمى كند و 
فقط با پايان گرفتن جستجو سرش را از گنج طالهاى كثيف 

بيرون مى آورد و متوجه حضور من مى شود. 
سعى دارد نگاهش را كه با شرمسازى گره خورده از نگاهم 
از  بعد  كه  است  روستايى  ساله  جوانى 35  مهدى  بدزد... 
ازدواج به اميد كار در يكى از كارخانه هاى شهرك صنعتى 

به بيرجند آمده است.

با ورشكستگى كارخانه  
اوضاع زندگى من هم به كما رفت 

وى ادامه مى دهد: شرايط كاريم خوب بود اما بعد از گذشت 
2 سال با ورشكستگى كارخانه  اوضاع زندگى من هم به كما 
رفت. براى جوانى روستايى مثل من كه مهارت كار خاصى را 
نداشتم پيدا كردن كار سخت بود و در نهايت به دليل شرايط 
سخت زندگى و مخارج باالى هزينه هاى خانواده به زباله 

گردى و جستجوى زباله ها روى آوردم. 

روزيم را در زباله ها جستجو مى كنم

على 28 ساله پسر جوانى كه كاپشن ضخيمى را به تن كرده 
و كاله آن را هم روى سرش كشيده و دو سوم صورتش 
را هم با ماسك پوشانده است، به شكلى كه فقط چشم ها 
و قسمتى از پيشانيش ديده مى شود. او در حالى كه چهار 
گونى پر از بطرى هاى خالى نوشابه و روغن و ضايعات فلزى 
و كارتن را حمل مى كند در برابر پيشنهاد من براى گفتگو 
مكث مى كند و سپس با ترديد و اكراه، حاصل جستجوى 
نيم روزه اش داخل زباله  دان ها را روى زمين مى گذارد و به 

سؤاالتم اين گونه پاسخ مى دهد. 
عرق  روى صورت  از  را  و ضخيم  كثيف  ماسك  وقتى 
كرده اش كنار مى زند  درمى يابم كه چندان شباهتى به 
زباله گردهاى ديگر ندارد، مى گويد: قبل از زباله گردى 
در  هم  مدتى  و  كرده  اجاره  را  دانشگاه  بوفه  دوره  يك 
بيرونش  اما  است،  كرده  مى  كار  سنگ برى  كارگاه 
كار  نتوانسته  حاال  تا  نرفته  سربازى  چون  و  كرده اند 
ديگرى پيدا كند و پس از مدتى بيكارى به پيشنهاد يكى 

از دوستانش به زباله گردى رو آورده است.
چاره اى نيست بايد زنده بمانيم

على مى گويد: زباله گردى كار خيلى سختى است اينكه 
كنى،  جستجو  زباله ها  بين  را  خانواده ات  و  خود  روزى 
برخوردهاى تحقيرآميز افراد مختلف را تحمل كنى و دم 
نزنى و احتمال مبتال شدن به هزار درد و مرض را به جان 
بخرى و آخر كار حاصل جان كندن از صبح تا شبت به 
اندازه پول نيم كيلو گوشت يا دو سه كيلو برنج هندى يا 
پول ويزيت يك پزشك هم نشود، خيلى سخت است اما 

چاره اى نيست بايد زنده بمانيم.

اولين بارى كه زباله ها را
 زير و رو كردم حالم به هم خورد 

اولين بارى كه زباله ها را براى پيدا كردن اجناس به درد 
به خور به هم مى زدم حس خيلى بدى داشتم بوى بدش 
حالم را حسابى خراب كرد و وقتى يكى از آشنايان از آن 
اطراف رد مى شد و من مجبور شدم به خاطر اينكه او مرا 
نشناسد سرم را در داخل مخزن زباله نگه دارم حالم خرابتر 
شد اما كم كم به اين وضع عادت كردم حاال هم براى اينكه 
كسى مرا نشناسد ماسك و كاله مى پوشم. على در حالى 

كه به دست هاى زخميش اشاره مى كند، ادامه مى دهد: 
بعضى ها به محض نزديك شدن به سطل زباله شان طورى 
برخورد مى كنند كه انگار مى خواهى با ارزش ترين چيزشان 
را بدزدى، بعضى ها هم خيال مى كنند ما داخل سطل هاى 
زباله گنج پيدا مى كنيم، اما نمى دانند كه درآمد ما از فروش 

هر كيلو پالستيك فقط 300 تا 400 تومان است.

خريداران ضايعات، حاصل دسترنج 
زباله گردها را ناچيز مى خرند 

وى مى گويد: خريداران ضايعات هم چونمى دانند محتاجيم 
به هر قيمتى كه دلشان  را  ما  و مجبور، حاصل دسترنج 
بخواهد مى خرند، اما چاره اى نيست همين كه مى توانم با 
اين وضعيت اقتصادى بدون داشتن تحصيالت و سرمايه و 
پارتى روى پاى خودم بايستيم و خرج زن و بچه ام را بدون 

دست درازكردن پيش اين و آن در بياورم را ضيم.
اگر  دهد:  مى  ادامه  و  نشيند  مى  لبانش  بر  تلخ  لبخندى 
مى توانستم كار بهترى پيدا كنم مثل كار در يك كارخانه 
يا شركت! خيلى بهتر بود؛ آن وقت ديگر مجبور نبودم براى 
اينكه ناشناس ماندن در گرما و سرما كاله سرم بگذارم و 
ماسك به صورتم بزنم و موقع حرف زدن صدايم را تغيير 
دهم،  زنم هم مجبور نبود به خانواده و فاميلش دروغ بگويد 
كه من در يكى از كارخانه هاى شهرك صنعتى كار مى كنم.
هنوز صحبت هايمان تمام نشده  كه خودرويى جلوى پايمان 
ترمز زده و مرد ميانسالى با لحن طلبكارانه مى پرسد: على 
در بساطت چيز به درد به خورى هم دارى؟ هيچى! كارتن، 
پالستيك و... مرد با همان لحن طلبكارانه مى گويد: تمام 
كابل هاى جوشكارى مغازه ام را دزديده اند! در حالى كه كيسه 

 زباله اى بازيافتى و به درد به خور را در پشت وانت مى گذارد
و همراهش مى شود.  مزاح مى كند و مى گويد: مگر تو از 

حق من و امثال من نمى دزدى؟!

كودكان زباله گرد

امروزه زباله گردى سن و سال و جنسيت نمى شناسد. 
حتى ديگر كار تخصصى! معتادها هم نيست. كودكانى 
را مى بينيم كه از سطل ها آويزان مى شوند و دست ها 
و لباس شان به ميكروب هاى خطرناك آلوده مى شود. 
ندارد و طبق  ايمنى قوى  بدنشان سيستم  كودكانى كه 
معرض  در  كودكان  ساير  از  بيش  برابر   45 ها  ارزيابى 

بيمارى ايدز و ساير بيمارى هاى عفونى هستند.

همراه مادرم،  كمك خرج خانواده هستم     
      

ساعت نزديك 10 شب است سرماى پاييز و شالق بادهاى  
سرد كوير  پاى بيرون آمدن را از انسان مى گيرد. پسربچه اى 
كوتاه  قد توى سطل آشغال است و به زحمت از داخل سطل 
 آشغال بيرون مى پرد شايد 13-12 ساله باشد. احسان مى گويد:

 پدرم معتاد است و بيكار و يارانه را براى مصرفش خرج 
مى كند. من هم همراه مادرم  كمك خرج خانواده هستم. 

وى مى گويد: مادرم خود بيمارى قلبى دارد اما با اين حال 
براى كار و تميز كارى به خانه مردم مى رود با حق الزحمه 

يا وسايل دست دومى كه  مى گيرد  زندگى مان مى گذرد. 
احسان كه روزها درس مى خواند و شب ها با كار شبانه 
در خرج خانواده 5 نفرى با مادر سهيم است مى گويد: كار 
ديگرى براى  بچه هايى مثل من نيست يا بايد خالف كرد 

و يا به همين كار با درآمد ناچيز قانع بود...

زنان ديگر تاجران طالى كثيف؟!

زنان زباله گرد نيز از ديگر تاجران طالى كثيف هستند. زنان 
 آسيب ديده اى كه براى يافتن چيزى به درد به خور سطل هاى

زباله را مى كاوند و بيشترين چيزى كه به دست مى آورند 
رنج و  بيمارى است. زنانى كه از روى ناچارى سالمتى خود 
و فرزندانشان را  براى تأمين مخارج زندگى مى فروشند و 

يك عمر نگرانى و تشويش را به جان مى خرند.

جستجوى غذاى حيوانات خانگى  گرسنه
 پوششى براى  زباله گردى 

زن ميانسالى در تاريكى شب در حال جستجوى سطل زباله  
دندان  به  را  چادرش  گوشه  مى شويم  كه  نزديكش  است 

مى گيرد و سعى مى كند چهره اش را پنهان كند. 
در حالى كه بدون هيچ دستكش يا وسيله اى در حال زير 
و رو كردن زباله ها است، مى گويد: به دنبال نان خشك و 
پوست ميوه براى حيوانات خانگى ام مى گردم! گويا از كارى 
كه انجام مى دهد شرمسار است و گرسنگى حيوانات خانگى 
را پوششى برى توجيه كارش دانسته و مى گويد: در استان 
محروم ما بخش بزرگى از مردم به سختى شكم خود را سير 
مى كنند و با توجه به خشكى بيابان ها گوسفندان چيزى 

براى خوردن پيدا نمى كنند!

وقتى دخترم به خاطر كار من
پيش دوستانش از سر شرمندگى

گريه مى كند، دلم مى خواهد بميرم

سفره دلش را كه باز مى كند و مى گويد: 43 سال دارم  به 
خاطر بيمارى و از كار افتدگى شوهرم، 7 سال است از سر 

ناچارى خرجى  مان را از زباله ها به دست مى آورم. 
كاش حداقل حرفه اى بلد بودم كه مجبور نباشم با آبرويم 
معامله كنم. زن  با كنار روسرى اش عرق نشسته بر چهر هاش 
 را پاك مى كند و ادامه مى دهد: براى تأمين مخارج خانواده ام،

زباله هاى بازيافتى قابل فروش را  از سطل هاى زباله، كوچه 
و خيابان جمع كرده و مى فروشم. خدا مى داند وقتى دخترم 
به خاطر كار من، پيش دوستانش شرمنده مى شود و گريه 

مى كند دلم مى خواهد بميرم.
جوانى حدوداً 23-22ساله با قدى بلند و اندامى نحيف در 
حال جستجوى زباله ها است چهره زرد و زار، چشمان گود 
 رفته و لب هاى تيره اش بيمارى جوان را فرياد مى زند 
بى آنكه بهانه اى بياورد يا انكار كند در جواب نگاه پر از 
سؤالمان مى گويد: اعتياد پدر آدم را درمى آورد و او را مجبور 
به هر كارى مى كند. جوان زباله گرد كه از رفتارش پيداست 
حال و وضع مناسبى ندارد  تنها اين جمله را مى گويد و كوله 

زباله را به دوش مى گيرد و به  راهش ادامه مى دهد.

 كار اصلى را زباله گردها انجام مى دهند

كه  كسانى  بيشتر  گويد:  مى  ضايعات  خريداران  از  يكى 
از  براى ما زباله مى آورند، معتادانى هستند كه هر كدام 
آنان روزانه بين 20 تا 30 كيلو بطرى هاى پالستيكى را 
از سطل هاى زباله سطح شهر جمع آورى مى كنند. وى 
است  ممكن  كار  اين  با  كه  هايى  بيمارى  با   ارتباط  در 
دچارشان شود، مى گويد: من هيچ نوع زباله بيمارستانى را 
 قبول نمى كنم و در واقع كار اصلى را زباله گردها انجام 
مى دهند و من تنها زباله ها را تحويل گرفته و آنها  را با 

دستكش جا به جا مى كنم. 
وى ادامه مى دهد: معتادانى كه زباله جمع مى كنند كارشان 
از بيمارى گذشته و چندان اهميتى براى زندگى خود قايل 
نيستند. وى مى گويد: كار ما صنف خاصى ندارد. ما هم 
چندين سال است كه اين كار را انجام مى دهيم و تا به 

حال بيمار نشده ايم. 

و اما نظر شهروندان... 

آنچه از صحبت هاى مردم در مورد حضور زباله گردها در سطح 
شهر برداشت مى شود؛ احساس ترحم و دلسوزى براى اين افراد 
است.  نارضايتى بسيارى از مردم از كار اين افراد به گونه اى 
است كه اكثراً معتقدند: اين افراد با ابزارى مانند كيسه يا گونى 
تنها به جستجو بسنده نكرده، بلكه كيسه زباله ها را پاره كرده  و  
به هم ريختن محتويات آنها و گاه با واژگون كردن سطل هاى 
زباله براى به دست آوردن اقالمى چون شيشه نوشابه خالى، نان 
خشك و... موجب آلودگى محله ها و كوچه ها مى شوند. تعدادى 
با زباله گردها برخورد  از شهروندان هم اعتقاد دارند كه بايد 

پراكندن  باعث برهم زدن و  را كه  افراد  اين  قانونى شود و 
زباله ها در محله ها مى شوند را جمع آورى كرد.

حرف آخر

در پايان آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چه 
پديده  يك  عنوان  به  زباله گردى  نخواهيم  چه  و  بخواهيم 
اجتماعى وجود دارد و تعداد زباله گردها هم روز به روز بيشتر 
مى شود كه اين مسأله ريشه در فقر اقتصادى و فرهنگى دارد. 
اگرچه حضور اين افراد در شهر از واقعيت ها و جلوه هاى تلخ 
و ناخوشايند زندگى شهرى و اجتماعى است اما نبايد نقش 
مهم آنها در صنعت بازيافت زباله ناديده گرفته شود  شايد اگر 
مجموعه مديران شهرى و به خصوص شهردارى و شبكه 
بهداشت احساس تكليف و تعهد نمايند و برنامه اى مناسب 
براى انجام بهداشتى و علمى اين كار تدوين كنند بسيارى از 
مسائل موجود امروز ايجاد نمى شد. چراكه بار اصلى اين كار بر 
دوش اين افراد است از اين رو مى توان با تعريف سازكار و تدابير 
ويژه، وضعيت زباله گردها را سازماندهى كرد و در پى آن عالوه 
بر ايجاد اشتغال سالم براى آنها در كاهش ساير معضالت 
اجتماعى نيز مؤثر بود. از سوى ديگر جداسازى زباله هاى قابل 
بازيافت توسط خود شهروندان مى تواند تأثير چشمگيرى در 
بهبود اين وضع داشته باشد و براى نهادينه شدن اين امر و 
ترغيب افراد مى توان از دو راهكار؛ فرهنگسازى و همچنين 

ايجاد مشوق هاى اقتصادى استفاده كرد.

وقتى زباله گردى در بيرجند فراگير مى شود!

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره  139460308001002157 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند
 رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا عسكرى فرزند صمدعلى به شماره
 شناسنامه 0640108393 صادره از بيرجند در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 127/50 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك 920
 فرعى از 16 فرعى از 4 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت خديجه حاجى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور
 اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى
 داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت
 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم

. وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

   تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/3     تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/18
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

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

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

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

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 940986 در قبال محكوميت آقاى حميدرضا محسنى به پرداخت مبلغ 65/584/459 ريال در حق

 آقاى ميالد خراشادى زاده و پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف يك
 دستگاه چاپگر از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس دستگاه مذكور براى تابلوهايى از قبيل بنر و فلكس بوده مستعمل و فاقد هد و
 متعلقات جانبى ديگر به اندازه 3 متر و 20 سانتى متر و به مبلغ 95/000/000  ريال كارشناسى گرديده است كه از طريق مزايده در روز
 شنبه مورخ 94/8/30 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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندبازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

خدمات بيل مكانيكى
زنجيــرى و پيكــور 

معدنى- حفارى- ترانشه زنى
قنات و غيره 

09151613389 - بنى اسدى

حمل اثاثيه 
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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 434/94 در قبال محكوميت آقاى مهدى حاجى پور به پرداخت مبلغ 734/408/386 ريال در حق آقاى
 محمد هاشم موهبتى و پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى

 شماره 39 فرعى از 430 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در شرق بيرجند و در مجاورت
 دانشگاه پيام نور واقع شده كه كل مساحت زمين 19301/58 مترمربع كه متراژ 4825 مترمربع متعلق به محكوم عليه مى باشد و با كاربرى
 مزروعى كه در داخل حوزه بيرجند و خارج از محدوده خدمات شهرى است و به قيمت هر مترمربع 30 هزار تومان كه كل 4825 مترمربع به مبلغ
 1/447/500/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/9/8 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
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«محسن چاوشى» خوانده موسيقى پاپ
 كشورمان قطعه اى جديد را با عنوان «كجايى» و همخوانى «سينا سرلك» خواننده موسيقى ايرانيان براى سريال 
«شهرزاد» آماده كرده است كه به زودى منتشر خواهد شد.

اثر جديد «محسن چاوشى» براى سريال «شهرزاد» مناسبتها

4
آموزشى

امكان هك شدن تصاوير تلفن همراه 

امروزه با گسترش تجهيزات مدرن بايد دقت كرد كه 
داراي  جذابيت  حين  در  امكانات  گونه  اين  از  استفاده 

مخاطراتي نيز براي استفاده كنندگان مي باشد.
يكي از اين امكانات قابليت عكس برداري حرفه اي و 
موقعيت يابي عكس هاي گرفته شده است كه بر روي 
گوشي هاي موبايل تعبيه و روز به روز در حال پيشرفت و 

ارتقاى امكانات جانبي آن است.

وقتي شما در حال عكاسي با موبايل خود هستيد دوربين 
اطالعات موقعيتي شما را توسط GPS دريافت كرده و 
ضميمه تصوير مي كند، همچنين برخي اطالعاتي مثل 
نام تلفن و نوع دوربيني كه با آن تصوير ثبت شده نيز 
همراه تصوير گرفته شده ذخيره مي شوند و اين اطالعات 
به راحتي قابل مشاهده بوده و هنگامي كه شما تصاوير 
افراد  مي كنيد  منتشر  اجتماعي  شبكه هاي  در  را  خود 
مختلفي مي توانند اين اطالعات را مشاهده و از آن ها 
سوء استفاده كنند. توصيه هايي جهت جلوگيري از هك 

شدن تصاوير تلفن همراه:
*به هيچ عنوان تصاوير خصوصي خود را بر روي تلفن 

هاي همراه نگهداري نكنيد.
*حتما قبل از استفاده از امكانات تصويربرداري در تلفن 
 GPS Camera هاي همراه گزينه هاي مربوط به

را غيرفعال كنيد .
* از عكسبرداري توسط تلفن همراه در محافل خصوصي 
جدا خودداري كره و حتي االمكان سعي كنيد از دوربين 
هاي ديجيتالي كه صرفا جهت عكسبرداري بكارگيري 

مي گردد در اين خصوص استفاده كنيد.
*به هيچ عنوان عكس ها و اطالعات شخصي خود را 

در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك نگذاريد.
در نهايت پليس فتا از هموطنان درخواست مي كند در 
صورت مواجهه با موارد مشكوك آن را از طريق سايت 
پليس فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش تماس  

گزارش و هشدار هاي پليس را جدي بگيرند.

پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

اولين روزنامه چاپ ايران

اولين روزنامه چاپى ايران، در دورًه سلطنت « محمد شاه 
قاجار به وسيله «ميرزا صالح شيرازى» در تهران تاً سيس 
داراى  كه  ماهانه  نشريًه  اين  شماره  نخستين  گرديد. 
نام مخصوصى نبود و به تقليد از واژًه روزنامه در زبان 
انگليسى، « كاغذ اخبار « ناميده مى شد، در 25 ماه محرم 

1253 قمرى ( اول ماه مه 1837 م ) انتشار يافت.
گروه  دومين  جزء  ايران،  روزنامًه  نخستين  موسس   
جوانانى بود كه در زمان فتحعلى شاه به همت «عباس 
به  براى تحصيل علوم جديد  السلطنه»  نايب  ميرزاى 
انگلستان اعزام شده بودند. وى ضمن تحصيل در اين 
كشور  زبانهاى انگليسى و فرانسه و ال تين و علوم طبيعى 
و تاريخ را آموخت و با فن چاپ نيز آشنائى پيداكرد. او 
در بازگشت به ايران، سمت مترجم رسمى دولت را احراز 
نمود و نخستين چاپخانه و اولين روزنامه را در دستگاه 
دولتى پادشاهان قاجار داير كرد. بعدها به مقام سفارت 
رسيد و براى ماموريتهاى مهم سياسى به انگلستان و 
روسيه رفت. ميرزا صالح مشاهدات و تجربيات خود را در 
انگلستان، در سفرنامه اش كه معرف نخستين برخوردها 
و آشناييها و شيفتگيهاى ايرانيان با زندگى متجدد اروپائى 
است، شرح داده و به برداشتها و استنباطهاى كلى خويش 
در مورد نظام آزاديگراى انگليسى و وضع اقتصاد و صنعت 

و فرهنگ اين كشور نيز اشاره كرده است. 
مدير اولين روزنامه ايران، كه در آغاز عصر تجدد خواهى 
پادشاهان قاجار براى تحصيالت جديد به اروپا رفته و 
پس از بازگشت به كشور، سالها در مشاغل و مسئوليتهاى 
گوناگون دولتى نقشهاى حساسى ايفا كرده بود، به انتشار 
روزنامه در جهت پيروى از غرب و تحقق هدفهاى تجدد 
گرايى توجه يافته بود، به طورى كه در اعالم نامه ياطليعًه 
روزنامه كاغذ اخبار كه در اواخر رمضان 1252 قمرى و 
در حدود چهار ماه پيش از چاپ نخستين شمارًه اين 
روزنامه منتشر گرديد، از « همت ملوكانًه اولياى دولت 
عليه» به  تربيت ساكنين ممالك محروسه  و اعظم 
تربيت كه آگاه ساختن از كار جهان است سخن گفته 
است؛ و بر انتشار هر آنچه طرفه بوده و تازگى داشته و 
استماع آنها مورث آگاهى و دانش و عبرت اهالى مملكت 
خواهد بود، تاكيد كرده است.  گر چه بعضى از پژوهندگان 
معتقدند اين طليعه فقط اعالن نشر روزنامه اى در آينده 
نيست، بلكه خود حكم يك شماره روزنامه ماهيانه را دارد 
و احتمال دارد بين نشر اين طليعه و اخبار محرم الحرام دو 
يا سه شماره از همين قبيل منتشر شده باشد؛ ليكن اكثر 
محققان اخبار وقايع شهر محرم الحرام را كه در دوشنبه 
25 محرم الحرام 1253 قمرى برابر با اول ماه مه 1837 
ميالدى منتشر شده است، نخستين شماره روزنامه ميرزا 
صالح مى دانند. اين شماره در دو ورق است كه يك روى 
آن سفيد و بر سر لوحًه آن نشان دولتى نقش شده و در 
پائين آن « اخبار و وقايع شهر محرم الحرام 1253 كه در 

دارالخالفًه طهران است انطباع يافته « قيد شده است.

استان  شهرستان  ترين  جنوبى  نهبندان   شهرستان 
خراسان جنوبى است كه تا مركز استان 198 كيلومتر فاصله 
در  آنها  از  برخى  كه  دارد  غنى  بسيار  معادن  نهبندان  دارد. 
كشور بى نظير است. در اين ميان بخش اقتصادى شهرستان 
نهبندان اين روزها حال خوبى ندارد چرا كه به گفته مسئوالن 
و معدن داران، معادن شهرستان با زير ظرفيت خود كار مى كنند 
كه اين امر بيشتر به كاهش ميزان فروش آنها برمى گردد.

با راكد شدن ساخت مسكن، بازار فروش سنگ هاى تزئينى 
نهبندان هم راكد شده است و اين در حالى است كه در دوره اى 
نه چندان دور معادن نهبندان از ارزش افزوده بااليى برخوردار 
بود اما متاسفانه هم اكنون اين مطلب به داليل مختلف از 

جمله كمبود نقدينگى و ركود بسيار كمرنگ شده است.

ركود بازار مسكن در تعطيلى معادن نقش دارد

لطف اللهى يكى از معدن داران و فعاالن حوزه معدن نهبندان 
در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: ركود بزرگترين مشكل 
معدن داران است و با راكد شدن ساخت مسكن، بازار فروش 
سنگ هاى تزئينى نهبندان هم راكد شده است و اين موضوع 

تأثير مستقيمى بر فروش سنگ دارد.
وى افزود: 5 معدن فعال داشتم كه از ابتداى امسال 2 معدن 
به حالت نيمه تعطيل درآمده است و كارگران زيادى در اين 
معادن بيكار شده اند و بازار سنگ نهبندان هم از رونق افتاده 
چرا كه سختى آن باال است و كارخانه هايى كه تاكنون مشترى 

خريد سنگ هاى اين شهرستان بودند ديگر رغبتى براى خريد 
اين نوع سنگ ندارند و بيشتر سنگ هاى نرم تر را خريدارى 
مى كنند. لطف اللهى به برخى مشكالت ادارى اشاره و بيان 
كرد: برخى از ادارات هم براى همكارى با بخش خصوصى 

سخت گيرى مى كنند كه سبب شده سرمايه گذارانى كه قصد 
به شهرستان ديگرى  را  دارند سرمايه خود  نهبندان  كار در 
منتقل كنند.وى از مسئوالن خواست نگاه خود را نسبت به 
بخش خصوصى تغيير دهند و زمينه ساز دلسردى سرمايه 

گذاران نشوند.

40 درصد معادن نهبندان نيمه فعال يا تعطيل

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان هم گفت: اكنون 
88 معدن اين شهرستان پروانه فعاليت دارد كه از اين تعداد 
60 درصد فعال و بقيه نيمه فعال يا تعطيل است.غالمرضا 
اردونى افزود: ذخيره معادن نهبندان بيش از 70 ميليون تن 

است كه ساالنه بيش از 900 هزار تن از معادن اين شهرستان 
برداشت مى شود و اين شهرستان ظرفيت احداث 15 واحد 
فرآورى سنگ هاى گرانيتى را دارد كه اكنون 2 واحد فرآورى 
و  معدن  اداره صنعت،  است.رئيس  احداث  حال  در  سيليس 
معادن  دوباره  گرفتن  رونق  كرد:  تصريح  نهبندان  تجارت 
نهبندان به راه اندازى كارخانه هاى آن بستگى دارد كه به دليل 
 نبود زيرساخت ها سرمايه گذاران عالقه اى براى سرمايه گذارى

 در نهبندان ندارند.

خام فروشى مواد معدنى نهبندان؛ ممنوع

 اصغر نظافت، فرماندار نهبندان هم كه نزديك به 2 ماه است 
به عنوان نماينده عالى دولت در نهبندان منصوب شده است 
در جلسات متعدد گفته است كه امتياز و مجوز براى معادن 
به معادنى داده مى شود كه كارخانه  بعد  به  اين  از  نهبندان 
فرآورى آن ماده را در نهبندان احداث كند.رئيس اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى نهبندان هم در گفت گو با خبرنگار تسنيم 
درباره وضعيت معادن اين شهرستان گفت: بيشترين اشتغال 
نهبندان در حوزه معدن است كه با تعطيل شدن اين معادن از 

ابتداى امسال 200 نفر بيكار شدند.
 محمد محمدى علت تعطيلى معادن نهبندان را مشكالت 
افزايش قيمت  بيان كرد:  عديده در فروش سنگ عنوان و 
سنگ، ركود شديد در بازار ساخت و ساز مسكن و باال بودن 
هزينه هاى استخراج از جمله مشكالت بخش معدن است.وى 
نبود واحد فرآورى را هم يكى از داليل فروش نرفتن سنگ 
نهبندان دانست و گفت: اگر واحدهاى فرآورى در جوار معادن 
ايجاد شود مى توان ادعا كرد برخى از مشكالت اين حوزه حل 
خواهد شد. به نظر مى رسد بخش معدن شهرستان نهبندان 
در شرايطى بين بودن يا نبودن به سر مى برند كه اميد است 
كه با گذر بخش اقتصاد كشور از شرايط نفس گير ركود، اين 
بار ديگر شرايط رونق خود  اقتصادى مهم هم يك   بخش 

را تجربه كند.

معادن نهبندان چشم در انتظار رونق بازار مسكن 

حاشيه آلبوم مرتضى پاشايى

در حاليكه ناشر آلبوم «گل بيتا» با صداى مرتضى پاشايى قصد بازنشر آن بعد 
از 10 سال را دارد، خانواده اين خواننده فقيد مدعى 
اضافه  آلبوم  اين  به  قطعه  يك  مجوز  بدون  شده اند 
شده است.موسسه «ترانه سمان» و موسسه پخش 
«ريز موج» در آستانه اولين سالگرد درگذشت مرتضى 
پاشايى خواننده موسيقى پاپ كشورمان پوسترى را در 
برخى از فروشگاه هاى پايتخت نصب كرده اند مبنى بر اينكه تازه ترين آلبوم 
اين خواننده فقيد با عنوان «پرنده» 20 آبان روانه بازار خواهد شد.نصب اين 
پوسترها در آستانه برگزارى مراسم سالگرد درگذشت مرحوم مرتضى پاشايى 
در حالى است كه آلبوم «پرنده» به گفته بسيارى از عالقه مندان و مخاطبان 

آثار اين هنرمند، همان آلبوم «گل بيتا» است.

قسمت آخر «دندون طال» وارد بازار مى شود

مينى سريال «دندون طال» كه توانست با پخش منظم و به موقع قسمت 
هاى مختلف، اعتماد مخاطبين را جلب كند با توزيع 
رسد.  مى  پايان  به  آبان ماه   18 در  دهم  قسمت 
مخاطبان مى توانند براى دريافت نسخه آن الين 
از  خارج  و عالقمندان  فيليمو  آپارات  به  مجموعه 
كشور به سايت ايران رسانه مراجعه كنند. عوامل 
توليد مجموعه «دندون طال» برنامه ويژه اى براى پخش پشت صحنه 
اين مجموعه دارند.در خالصه قسمت دهم اين مجموعه آمده است: بلبل 
براى بازگويى زندگيش و راز سياه بازى، قرارى با طلوع در قهوه خانه قنبر 
مى گذارد اما اين قرار باعث شك و نگرانى دندون طال مى شود. همين 

موضوع سرآغاز رودررويى دندون طال و بلبل است.

«فيتيله» توقيف و 3 مدير شبكه 2 سيما توبيخ شدند

به گزارش سينماپرس، روابط عمومى سازمان صداوسيما اعالم كرد: در 
پى پخش برنامه «فيتيله» روز جمعه 15 آبان ماه از 
شبكه دوى سيما كه  بر اثر بى دقتى عوامل برنامه، 
موجبات رنجش خاطر هموطنان عزيز آذرى پيش 
به اطالع ملت  زير  آمد، ضرورى است توضيحات 
شريف ايران و خصوصاً هموطنان عزيز آذرى برسد.
ليكن على رغم اين اراده و اقدامات مختلف ناشى از آن،  متأسفانه روز جمعه  
15 آبان ماه در يكى از بخش هاى برنامه «فيتيله» كه از جمله برنامه هاى ويژه 
كودكان و نوجوانان در شبكه دو سيماست، به سبب اشتباه، بى دقتى و عدم 
نظارت درست عوامل برنامه ساز و ناظر مربوطه، ديالوگ هايى به زبان آذرى 

بيان مى شود كه باعث تمسخر و در نتيجه رنجش خاطر ترك زبانان شد.

از بخشش كم حيا مكن، زيرا محروم ساختن از آن هم كمتر است. امام على (ع)

مركز نيكوكارى محله يعنى: واگذارى وظايف مردم به مردم و پيوند نياز محرومين به توانمندى مردم
 مركز نيكوكارى سجادشهر به منظور رفع محروميت و فقرزدايى از محله آماده دريافت 

 كمك هاى نقدى و غير نقدى (اعم از كاالهاى نو و دست دوم ، وسايل مازاد زندگى، پوشاك 
 مواد غذايى، كفارات و ...) شما همشهريان محترم مى باشد

آدرس: بيرجند، سجادشهر، مسجد امام جعفر صادق (ع)      تلفن: 32450605
شماره حساب: 476570336 بانك تجارت شعبه سجادشهر

ضمن تشكر از كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما هموطنان ارجمند در انتظار دستان پر مهر شما هستيم 

مركز نيكوكارى سجادشهر

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

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

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

نبش مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

ى
تب

ه ك
نام

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
ير

ه ا
نام

ه 
يم

ل ب
سا

 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت
كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

مزايده عمومى شماره 215/د/94  شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى
شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى در نظر دارد: اقالم اسقاط و مازاد بر نياز خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. از متقاضيان 

دعوت مى شود براى دريافت اسناد مزايده از تاريخ 94/8/17 در ساعات ادارى به امور تداركات اين شركت واقع در بيرجند- ميدان طالقانى- شركت توزيع نيروى برق خراسان 
جنوبى و يا به آدرس اينترنتى HTTP://www.tavanir.org.ir و HTTP://iets.mporg.ir مراجعه و پيشنهاد خود را با توجه به شرايط مندرج در اسناد مزايده به 
صورت مهر و موم شده حداكثر تا ساعت 14 يكشنبه 94/9/1 به دبيرخانه شركت تحويل نمايند. متقاضيان مى توانند براى دريافت اطالعات بيشتر با شماره 32237570-
056 تماس حاصل فرمايند. همچنين با توجه به اينكه اكثر اقالم در انبار مديريت توزيع برق قاينات مى باشد بازديد از اقالم قبل از دريافت اسناد مزايده بالمانع است. تاريخ 
افتتاح پاكت ها يكشنبه 94/9/1 ساعت 15 در محل مديريت توزيع برق بيرجند واقع در بيرجند – خيابان شهيد بهشتى خواهد بود. الزم به ذكر است كليه كاالهاى جدول 

ذيل مستعمل مى باشد.

واحدمقدارشرح كاالواحدمقدارشرح كاالواحدمقدارشرح كاال

كيلوگرم71000ميلگرد  (مستعمل)
پايه چراغ 7 
عدد9مترى سر كج

انواع سيم مسى 
كيلوگرم10758مستعمل

ميلگرد (مستعمل) موجود در تيرهاى 
كيلوگرم90600سيمانى شكسته  نشده

پايه چراغ 7/5 
عدد1مترى سركج

مواد مسى 
كيلوگرم14076مستعمل

عدد98تراورس چوبى
پايه چراغ 7/5 
عدد2مترى دوشاخه

شين مسى نمرات 
كيلوگرم224مختلف   مستعمل

عدد117راك 2 مقره اىكيلوگرم37000تير چوبى انواع مختلف

الكتروموتور و 
الكتروپمپ  در 
سايزها و قدرت 

هاى مختلف 
مستعمل

دستگاه13

عدد279راك 3 مقره اىكيلوگرم30000آهن آالت 
جراثقال باالبر 4 

دستگاه1تن  مستعمل
مواد آلومينيوم (شامل سيم آلومينيوم، 

سيم روكشدار، كابل خودنگهدار
 چراغ و غيره)

عدد245ساعت فرمانكيلوگرم22100
جراثقال باالبر 5 

دستگاه1تن  مستعمل

نشان دهنده كيلوگرم3000مواد غيرفلزى
عدد367خطاى خطوط

سبد كااليى شماره 
1 (كپسول 
آتش نشانى)

ترانس مربوط به المپ ها و ترانس 
عدد1600جريان

لوله گالوانيزه
متر9 2 اينچ

سبد كااليى شماره 
2 (كاالى فنى)

لوله گالوانيزهكيلوگرم10000انواع مقره ها
متر3 0/5  اينچ

سبد كااليى 
شماره 3 

(ملزومات ادارى)

انواع كليدهاى فشار ضعيف 
لوله گالوانيزهكيلوگرم8000و كنتورها

متر45 3 اينچ (نو)
سبد كااليى شماره 

4 (لوازم يدكى 
انواع ماشين

لوله گالوانيزهكيلوگرم4100قرقره خالى فلزى
متر60 3 اينچ

سبد كااليى شماره 
5 (لوازم يدكى 

انواع ماشين)
انواع كابل هاى مسى فشار قوى

كيلوگرم13641 و فشار ضعيف
لوله گالوانيزه
متر12 4 اينچ (نو)

سبد كااليى شماره 
6 (كاالى فنى)

كيلوگرم15000انواع تابلو- كيوسك
لوله گالوانيزه

متر33 4 اينچ

حلقه7انواع الستيك 
لوله گالوانيزه 

متر56 اينچ

عدد25بشكه خالى
لوله گالوانيزه

متر150 3/4 اينچ
كيلوگرم317الوار چوب
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برنده

كنيث در دوره ى اول دبيرستان درس مى خواند 
انتخابى  مسابقات  از  يكى  در  بود  قرار  اينكه  از  و 
هيجان و  حال  و  شور  جويد،  شركت   المپيك 

خاصى داشت. 
پدرو مادر او در روز مسابقه گوش به زنگ و اميدوار 
در جايگاه تماشاچيان نشسته بودند كه كنيث بهتر 

از ديگران دويد و نخستين مسابقه را برد.
 او از دريافت جايزه  و از ابراز احساسات جماعت 

حاضر در ورزشگاه سر از پا نمى شناخت.
به دويدن  آغاز شد و كنيث شروع  دومين مسابقه 
درست يعنى  پايان،  خط  به  مانده  كمى   كرد. 
بار  براى  توانست   مى  كنيث  كه  اى  لحظه 
مسير  از  و  ايستاد  باز  حركت  از  شود،  برنده   دوم 

مسابقه خارج شد. 
اين  «چرا  پرسيدند:  او  از  نرمى  به  مادرش  پدرو 
دادى دومين  ادامه مى  اگر  را كردى، كنيث؟  كار 

مسابقه را هم برده بودى.»
كنيث معصومانه پاسخ داد: « درسته، مادر، اما من 
يكى از جايزه ها را برده بودم، در صورتى كه بيلى 

هنوز صاحب جايزه اى نشده بود.»

وقتى زندگى 100 دليل براى گريه كردن
 به تو نشان ميده تو 1000 دليل براى

 خنديدن به اون نشون بده

آنچه واال بودن يك فرد را ثابت مى كند كرده هاى 
او نيست ، چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معانى 

مختلفى دارند ، وااليى در ايمان به هدف و آرمان است.

اين  كه  است  شايعى  نسبتا  موضوع  بحث  مورد  پديده 
از كسب موفقيت دچار  بعد  افراد  از  صورت كه بعضى 
دستاوردى  از  افراد  از  گروه  اين  شوند.  مى  افسردگى 
كه به دست آورده اند خوشحال نيستند و بعد از كسب 
موفقيت يكباره دلسرد و افسرده مى شوند. اتفاقاتى از 
اين قبيل هم در حوزه تحصيلى و هم در حوزه شغلى 
مشاهده مى شود. مثال عينى آن حكايت كسى است 
كه بعد از ازدواج با شخص مورد نظر خود، تمامى شور و 
اشتياقى كه تا قبل از وصال داشته را از دست مى دهد 
و احساس نارضايتى سراغش مى آيد كه اين اتفاق در 
آقايان بيشتر ديده مى شود. اما اين موضوع هم در مورد 

خانم ها و هم آقايان مى تواند اتفاق بيفتد.

مشكل در تعريف موفقيت است
علت بروز اين اتفاق مى تواند تعريفى باشد كه افراد به 
صورت ناخودآگاه از موفقيت دارند. وقتى فرد موفقيت 
را يك دستاورد و رسيدن به هدفى مانند قبولى در يك 
رشته تحصيلى خاص، درآمد، اتومبيل و خانه خاص يا 
وصال با شخصى كه دوستش دارد، تعريف مى كند. بعد 
از رسيدن به هدف خود ديگر راضى نيست. اين گروه از 
افراد بعد از رسيدن به هدف مورد نظرشان اين احساس 
را دارند كه آنچه دنبالش بودند چندان خوب نبوده و بايد 
دنبال هدفى خاص تر و مهم تر بروند. در اين شرايط 

است كه افسردگى سراغشان مى آيد.

افسردگى به دنبال اين افراد مى آيد
موفقيت به معناى كسب مهارت در يك حوزه است، اما 
از موفقيت بيشتر سراغ  اينجاست افسردگى بعد  سوال 
رشته  باالترين  دنبال  كه  افرادى  آيد؟  مى  افرادى  چه 
دانشگاهى يا بهترين دانشگاه هستند (صرف نظر از اين 
كه عالقه مند به چه رشته اى هستيد) نسبت به افرادى 
كه رشته اى خاص برايشان اهميت دارد، بيشتر درگير 

افسردگى مى شوند.
البته افرادى كه تمايل به قبولى در يك رشته اى خاص 
دارند، به رشته انتخابى شان و آينده اى كه انتخاب آن 
رشته برايشان رقم مى زند، عالقه مند هستند نه فقط 
قبولى در رشته اى خاص. در يك زمانى و حتى در حال 
نيز كسانى بودند و هستند كه قبولى در رشته پزشكى 
آن هم در بهترين دانشگاه هدفشان بوده يا قبولى در 
دانشگاه صنعتى شريف براى عده اى مهم ترين اولويت 
بوده است، اما اين افراد بعد از رسيدن به هدفشان كه 
آرزويش را داشته اند يكباره دلسرد شده اند. چون ديگر 
باالتر از هدفى كه به آن رسيده بودند وجود نداشته يا 
در رشته اى پذيرفته شده بودند كه جزو باالترين رشته 
ها بوده اما آن ها هيچ عالقه اى به آن رشته يا دانشگاه 
نداشتند. و تنها به دليل برتر بودن دانشگاهى خاص يا 

رشته اى خاص آن را انتخاب كرده بودند. وقتى افراد به 
اين شرايط مى رسند شايد دچار افسردگى شوند.

موفقيت فقط به خاطر ديگران
افسردگى بعد از موفقيت بيشتر در افرادى مشاهده مى 
دهد كه توانمندى هاى هوشى بااليى دارند اما به دليل 
نداشتن اعتماد به نفس و پوشاندن ضعف خود، به دنبال 
كسب موفقيت هاى تحصيلى هستند تا جايگاه خود را 
روز به روز بهتر كنند. براى مثال دانش آموزى را در نظر 
دوستان  كه  اين  درس جسارت  در كالس  كه  بگيريد 

زيادى داشته باشد را ندارد.
اين فرد تصور مى كند فرد خوبى است چون هميشه 
نمره كامل را به دست آورده است، اما اگر شرايطى به 
دست  به  را  كامل  نمره  نتواند  فرد  اين  و  بيايد  وجود 
براى  امتحان  ديگر  و  شود  تمام  امتحانات  يا  بياورد 
افرادى  تر  از همه مهم  و  باشد  نداشته  سنجش وجود 
به  اعتماد  ديگر  كند،  رقابت  ها  آن  با  كه  نباشند  هم 

نفسى نخواهد داشت.
درواقع، دستاوردهاى اين گروه از افراد به خاطر خودشان 
نيست بلكه به دليل جلب نظر ديگران و كسب اعتماد 
به نفس است. اين افراد به دنبال كسب موفقيت هستند 
از  بعد  اما  است،  برانگيز  نظر ديگران تحسين  از  چون 
رسيدن به آنچه كه طالب آن بودند دچار افسردگى مى 

شوند چون چيز ديگرى براى به دست آوردن و تقويت 
و  باهوش  افراد  افراد جزو  اين  ندارند.  نفس  به  اعتماد 

سختكوش هستند.

چه بايد كرد؟
افراد براى اينكه دچار افسردگى بعد از موفقيت نشوند 
بايد موفقيت را تنها كسب يك دستاورد ندانند و عالقه 
عنوان هدف  به  را  آن  كه  اى  حوزه  به  را  خود  مندى 

انتخاب كرده اند، پيدا كنند.
درواقع، افراد بايد به دنبال كسب مهارت و دانش باشند 
نه دستاورد. اگر افراد بتوانند از كسب دانش و مهارت 
لذت ببرند و هدفشان باالبردن دانش باشد، ديگر نظر 
تالش  براى  ها  آن  محرك  تحسينشان  و  ديگران 
از  بعد  افسردگى  احتمال  اين شرايط  بود و در  نخواهد 

موفقيت بسيار كم خواهد شد.

رقابت نكنيد
اوقات  بيشتر  در  كنيد  مى  رقابت  ديگران  با  وقتى 
كنيد  مى  رقابت  خودتان  با  وقتى  اما  هستيد،  بازنده 
به  روز  هر  كه  اين  شرط  به  هستيد  برنده  هميشه 
مهارت هاى خود اضافه كنيد. در اين شرايط شما هر 
تان  افسردگى  احتمال  نتيجه  در  و  هستيد  برنده   روز 

بسيار پايين است.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا [در] سراى 
آخرت است اى كاش مى دانستند. سوره العنكبوت، آيه 64 

حديث روز  

كسي كه از روي بي ميلي، بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند، نمازي براي او نيست.
امام باقر (ع)

سبك زندگى

افسردگى به دنبال اين افراد مى آيد

افقي: ١-  نوعي شيمي - خداي 
تفارق-   -٢ بارومتر   هندو-  
 - گنجشك  خانواده  از  اي  پرنده 
لباس  آستر  و  رويه  مياني  پارچه 
 - علت   - فرانسه  در  رودي    -٣
 -٤ قوي  ظاهر  به  جنس   - بچه 
خاموشي   - ها  تبتي  مقدس  گاو 
مرغ  بزرگ ٥ -  نوعي سوسمار   -
لر  مادر   - رويه  مقابل   - مقلد 
 - معيريان  آرش  از  فيلمي    -٦ 
كوزه گر -  گرد ٧ - زن گندمگون 
واحد   -  ٨ لباس  قفل   - يگانه   -
سطح – بالش -  گاو شخم زن  - 
از كتاب هاي پرفروش دفاع مقدس 
٩-  پارچه ابريشمي رنگين – فصيح 
- شب كور ١٠-  پشت سرهم -  
 -١١ خشتي  نازك  ديوار   - سهل 
خانم  هوس  اهلي-   حيوانات  از 
شوي  دندان   -١٢ سرور  باردار-  
فرزند پسر ١٣-  پرو -  پايتخت   -
و  خريدار  واسطه   - نويسنده   - او 
پزشك    -١٤ پيامك   - فروشنده 
ايراني كاشف الكل - قوم مارپرست 
در  شهري   -١٥ مجاني   - هند 
نيست زود   - خواهش  فارس-  

عمودي: ١- پاداش نيك - آرواره 
علم    -٢ نگار  تاريخ   - نزاكت   -
فراوان  واگيردار-    – غيراكتسابي 
٣ – حرف انتخاب – پيشوا - نوه 
زاپاس-    -٤ سرد  باد   - رستم 
 - قطار  جاده   -٥ كج   - خاكستر 
تيره  از  درختي  گياه    - ها  نكته 
زنبقيان ٦-  جناح لشكر -  بس-  
گلوسيد ٧-  سخن توأم با كنايه - 
شترها - سيب آذري است و فيلمي 
از اكبر صادقي ٨-  آب روستايي- 
هند  زنان  لباس   - قديم  استاندار 

- بزرگ ٩- از القاب اشرافي زنان 
همواره  آفريقايي-   كشور   - اروپا 
١٠- همنشين هوي - خرما فروش 
پا  لوالي   - رزم    -١١ آرزوها   -
جفتك   -  ١٢ پرسش  كالم    -
كودكانه  خواب   - خداحافظي   -
ستاره   - سند   - ساعت  نيم   -١٣
 -١٤ قرآني  عالمت  دار-   دنباله 
 - كننده  اداره  كارتوني-  الكپشت 
قيمت  مستمري-   دوركننده ١٥- 
پرده نازي-   زنداني  آخرين   -

طراح : نسرين كارى                        
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بهترين متن نيويورك تايمز در سال 2014

ذره ذره، محبت را باختم و شكست را بردم.وقتى كه 
در برنامه ريزى سال نو(كريسمس) همسرم را به زور 
با كسانى كه دوست نداشت به سفر بردم, فكر كردم 

كه بردم، اما باختم.
خريد  براى  را  مشترك  انداز  پس  پول  كه   وقتى 
بى ام و آخرين مدل خرج كردم، فكر كردم كه بردم، 

اما باختم.
شكنى دندان  جواب  خانوادگى  جمع  در  كه   وقتى 

به برادر و مادرش دادم و سر جا نشاندمشان,
فكر كردم كه بردم, اما باختم.

برچسب  زنانه  درشت  و  ريز  خريدهاى  براى  وقتى 
حماقت به همسرم زدم و وانمود كردم كه گريه اش 
را نديدم و پولش را بودجه بندى كردم،فكر كردم كه 

بردم، اما باختم.
وقتى در گردش يك روزه جلوى دوستان، عيب هاى 
همسرم را گفتم و همه خنديديم و كمى سر به سرش 
كردم  كردم،فكر  مسخره  را  كارهايش  و   گذاشتم 

كه بردم، اما باختم.
و  شد  مى  ناراحت  و  شكست  مى  دلش   وقتى 
اش  محل  و  نشود  لوس  زيادى  خواستم  مى 

نميگذاشتم،فكر كردم كه بردم، اما باختم.
كنم  وانمود  ديگران  جلو  كردم  مى  سعى  وقتى 
اوست  تقصير  اشتباهات  و  عاقلترم  من   كه 
بردم، كه  كردم  فكر  گذاشتم،  مى  تنهايش   و 

اما باختم. وقتى سعى نميكردم كه مانند او شوم،
فكر مى كردم كه بردم، اما در اصل باختم.

دل مى رود و ديده نمى بايد دوخت
چون زهد نباشد نتوان ذوق فروخت
پروانه ى مستمند را شمع نسوخت

آن سوخت كه شمع را چنين مى افروخت

جدول 3364

آنگاه كه تقدير نيست و از تدبير كاري ساخته 
نيست، خواستن اگر با تمام وجود تجلي كند، 

پاسخ خود را خواهد يافت.

چيزى كه سرنوشت انسان را مى سازد 
”استعدادهايش“ نيست
”انتخابهايش“ است
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مسىلاىرناخهاىس15

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 

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

الستيك فرازى

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

به يك مدرك كاردانى عمران يا 
كشاورزى با گرايش آب يا مكانيك با 
سه سال سابقه بيمه مرتبط در زمينه 
آب (در شركت آبرسانى يا مشاوره) 

نيازمنديم.
 09155639864

به يك فروشنده خانم 

با روابط عمومى باال 

در فروشگاه مبلمان نيازمنديم

09309860480-32345161

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

فروش پارس 85 خاكسترى، دوگانه 
تمام رنگ  13/500ميليون فورى 

09364651606

فروش مغازه ساندويچى با كليه 
امكانات واقع در خيابان 17 شهريور

09307250774

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

با يك تماس     09159618050

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

09153613243- شريفى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

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

فروش زمين براى احداث باغ 
و يا طرح هاى صنعتى و كشاورزى 

حاشيه  جاده اصلى قهستان 
(درخش آسيابان) 
مترى: 2000 تومان

        09331316418
09159619612

1- وانت تويوتا 3F مدل 1379 رنگ 
سفيد، بيمه 95/4 ، تازه تعمير، فنى و 

بدنه عالى فى: 40 ميليون فقط نقد 
2- سوارى نيسان پاترول 4 درب 4 

سيلندر ، دوگانه سوز، سبز يشمى و كرم 
مدل 79 ، بدون پوسيدگى ، موتورى سالم 

فى: 23 ميليون فقط نقد
3- خودروى رونيز مدل 88 ، بسيار تميز 

كاركرد 170 هزار ، بيمه 95/3  
نوك مدادى فى: 46 ميليون فقط نقد 
معاوضه و اقساطى نداريم فقط نقد 

 تخفيف جزيى پاى معامله
09151650160

فروشگاه 2 طبقه در خيابان معلم با 
دكوراسيون آماده ، Mdf هاى گالس 

دوربين مداربسته ، دزدگير، مانيتور و 
داراى انبار مجزا در طبقه باال ، مجهز به 
باالبر و كليه امكانات به قيمت مناسب 
واگذار مى گردد.  09156669545

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

به چند همكار خانم براى كار در 
فست فود نيازمنديم.

32236008 - 09128399395

به نيروى ساده و نيمه ماهر MDF كار 
براى كار در كارگاه نيازمنديم.

 32310242 - 09151632632 شهابى

فروش خودروى رونيز مدل 88 بسيار تميز 
كاركرد 170 هزار ، بيمه  95/3، نوك مدادى 
فى: 46 ميليون "فقط نقد" 09131116229

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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اخبار ورزشى

سيمرغ: پزشکان، آب نمک و نيز چاي ماليم کم رنگ را از جمله دهانشويه هاي طبيعي و غيرمخرب براي حفظ سالمت دهان و دندان معرفي کرده اند که 
عالوه بر سازگاري با محيط دهان و دندان باعث نابودي باکتري هاي مفيد نيز نمي شود. مواقعي که امکان مسواک زدن وجود ندارد، شست وشو و قرقره 
دهان با چاي، به ويژه پس از مصرف شيريني، شکالت و... ، به عنوان يک راه حل پيشگيرانه از آسيب ديدگي دندان ها و التهاب لثه توصيه اکيد مي شود.

اين نوشيدنى طبيعى را جايگزين دهانشويه هاى صنعتى و مخرب براى دندان ها كنيد!!

3 ماده مغذى كه با افزايش سن مهم تر مى شوند

6

 چهار خوراكى كه قدرتى 
معجزه آسا در چربى سوزى دارند

 
اصلي  ترکيبات  از  يکي  زنجبيل:  نيوز:  سالمت 

نه  که  اي  ماده  است،  «کپسايسين»  زنجبيل 
تنها اشتها را کاهش مي دهد بلکه به هضم عذا 
هم کمک مي کند و سوخت و ساز بدن را هم 
افزايش مي دهد. فلفل هاي تند: انواع فلفل هاي 

تند مثل فلفل قرمز و هندي که غذاي شما را 
تندتر مي کند سوخت و ساز بدن شما را افزايش 
کردن  اضافه  اند  داده  نشان  دهد.تحقيقات  مي 
قدري از اين فلفل ها به غذا تا سه ساعت پس 
درصدي  افزايش ٢٥  موجب  وعده  آن  اتمام  از 
سوخت و ساز بدن مي شود. سير:  سير نه تنها 

سوخت و ساز بدن را افزايش مي دهد بلکه ميزان 
 «لپيد» موجود در خون را هم کنترل مي کند. 
البته اين به معناي استفاده بدون حد از سير نيست. 
بروکلي: بروکلي حاوي دو ماده مغذي حياتي است؛ 

کلسيم و ويتامين C. دو ماده اي که به شدت 
دهد  مي  افزايش  را  بدن  ساز  و  سوخت   ميزان 
و سالمت غده تيروئيد شما را تضمين مي کند. 
 با خوردن بروکلي هم مي توان استخوان هايي 
سالم داشت و هم اندامي متناسب و بدون چربي.

3 ماده مغذى كه با افزايش سن 
مهم تر مى شوند 

 
سنين  در  مغذي  مواد  تمام  اهميت  وجود  با 
سنين  اين  در  ريزمغذي ها  برخي  اما  ميانسالي 
 : Bاز اهميت بيشتري برخوردارند. ويتامين ١٢ 
و  قرمز  گلبول هاي  توليد  براي   B١٢ ويتامين 
در  را  وراثتي  اطالعات  که  (ترکيبي   DNA
خود جاي داده است) و حفظ عملکرد سيستم 
عصبي ضروري است. دريافت مقادير کافي از 
بسياري  اهميت  از  ميانساالن  در  ويتامين  اين 
توانايي  سن  افزايش  با  زيرا  است؛  برخوردار 
غذاها  طريق  از   B١٢ ويتامين  جذب  براي 
 Bکاهش مي يابد. از مواد غذايي سرشار از ١٢
مانند ماهي، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شير 
و لبنيات غافل نشويد. در افراد سالمند نياز است 
تا مکمل اين ويتامين دريافت شود و در صورت 
پزشک  با  حتمًا  ويتامين  اين  به  نياز  احساس 

مشورت   B١٢ مکمل  دريافت  زمينه  در  خود 
بودن  ناکافي  صورت  در  نماييد.اسيدفوليک: 
اين ويتامين در بدن آنمي ايجاد مي شود. افراد 
ميانسالي که رژيم غذايي آن ها از جهت ميوه ها 
معرض  در  بيشتر  مي باشد  فقير  سبزيجات  و 
خطر کمبود فوالت هستند. از غالت صبحانه يا 

نان هايي که با فوالت غني شده اند، سبزيجات 
استفاده کنيد.  بيشتر  ميوه ها  انواع  و  برگ سبز 
اگر رژيم غذايي فقير از ميوه و سبزي و غالت 
غني شده داريد، در رابطه با مصرف مکمل اين 

با پزشک خود مشورت کنيد. کلسيم:  ويتامين 
انسان  بدن  در  حياتي  و  مهم  نقش  کلسيم 
استحکام  حفظ  آن  نقش  مهم ترين  اما  دارد؛ 
مي دهد  نشان  تحقيقات  مي باشد.  استخوان ها 
افراد  در  ميزان مصرف کلسيم  افزايش سن  با 
کاهش مي يابد و زمينه را براي شکستگي هاي 

مي کند.  فراهم  استخوان  پوکي  و  استخواني 
براي پيشگيري از مشکالت مرتبط با استخوان 
سه واحد در طي روز از شير و لبنيات کم چرب 
استفاده کنيد. از ديگر منابع مناسب کلسيم، کلم 

با  غني شده  آب ميوه هاي  و  پيچ  کلم  بروکلي، 
کلسيم است. براي سالمت استخوان به کلسيم 
و پروتئين در کنار هم احتياج است و استفاده از 

لبنيات بر مکمل ها ارجحيت دارد. 

با اين روش ها موهاى
 از دست رفته را بازيابيد 

دهيد:  ماساژ  روز  هر  سرتان  پوست  شهرخبر: 
بدون شک يکي از مؤثرترين راه ها براي رشد 
مجدد موها تحريک کردن نقاط آسيب ديده سر 
است، ماساژ پوست سر موجب تقويت گردش 
خون مي شود و اجازه جوانه زدن مجدد مو در 
بنوشيد:  آب  بيشتر  دهد.  مي  را  نواحي  برخي 
آيا مي دانستيد که آب به شما کمک مي کند 
خشک  موهاي  باشيد؟  داشته  بهتر  موهايي 
اغلب آسيب ديده و در تالش دائم براي رشد 
از  پوست  داشتن  نگه  مرطوب  هستند.  مجدد 
درون کمک قابل توجهي به رشد مجدد موهاي 
سبزيجات:   مصرف  کند.  مي  رفته  دست  از 
بسياري  از  را  شما  اينکه  بر  عالوه  سبزيجات 
بيماري ها دور نگه مي دارد، پوستي شفاف و 
پوست  و  به شما هديه مي دهد  نيز  را  روشن 

سالم به معناي موي سالم است.

ايستگاه سالمت

حوادث

 مهرداد عليقارداشى رئيس فدراسيون 
تنيس روى ميز ايران شد 

مهرداد عليقارداشي رئيس فدراسيون تنيس روي ميز 
فدراسيون  انتخاباتي  مجمع  برگزاري  با  شد.  ايران 
تنيس روي ميز مهرداد عليقارداشي با اخذ حداکثر آرا 
و مقتدرانه به عنوان رئيس فدراسيون تنيس روي ميز 

ايران انتخاب گرديد.

بانوى تيرانداز ايرانى المپيكى شد

با  ايراني  معلول  ورزشکار  بانوي  نعمتي  زهرا  ايرنا: 
حضور در فينال مسابقات تيراندازي با کمان بانکوک، 
انفرادي  بخش  در  گرفت.  را  ريو  المپيک  سهميه 
مسابقات تيراندازي با کمان بانوان روز يکشنبه زهرا 
المپيک را به خود  نعمتي راهي فينال شد و سهميه 
ايراني  معلول  ورزشکار  اولين  نعمتي  داد.  اختصاص 

است که در المپيک حضور خواهد داشت.

فعال قصد جذب نكونام 
و رحمانى را نداريم

مهر : مدير اجرايي باشگاه استقالل با بيان اينکه تا نيم 
نمي کند، گفت: طرح  بازيکني صحبت  با هيچ  فصل 
اين مسئله که جواد نکونام به استقالل مي پيوندد، تنها 
يک شايعه است. نظري جويباري در خصوص اينکه 
گفته مي شود جواد نکونام از نيم فصل به جاي کرار 
به استقالل خواهد پيوست، اظهار کرد: به جرات قسم 
مي خورم اين صحبت ها شايعه است. وي در خصوص 
حضور بختيار رحماني در استقالل نيز خاطرنشان کرد: 
جذب بازيکن بايد در نيم فصل صورت بگيرد و در حال 
حاضر که نيم فصل به پايان نرسيده و تيم ها در کوران 
اين مسابقات هستند حتي صحبت کردن در اين باره 

نيز غيراخالقي و غيرحرفه اي است.
 

واكنش طارمى به پيشنهاد رسمى 
باشگاه اروپايى

مهاجم جوان پرسپوليس که با پيشنهاد تيم هاماربي 
سوئد مواجه شده گفته که فقط به باشگاه هاي خوب 
اروپايي فکر مي کند. به گزارش افکارخبر، مدير برنامه 
هاي طارمي در اين باره گفت: «پيشنهاد تيم سوئدي 
بازار گرمي نيست و حتي در خواست اين تيم به طور 
رسمي مطرح شده اما طارمي تا پايان فصل در تيم مي 

ماند و اين به دليل نياز باشگاه پرسپوليس است.»

پاداش ويژه دولت براى 
مدال آوران المپيك 2016

مالي  منابع  توسعه  هاشمي،معاون  سيدمناف  ايرنا: 
به  کرد:  اعالم  جوانان،  و  ورزش  وزارت  پشتيباني  و 
مدال آوران المپيک ٢٠١٦ خارج از پاداشي که وزارت 
با مساعدت دولت  آنان پرداخت مي کند،  به  ورزش 

پاداش ديگري نيز اهدا مي شود.

 كشف الشه هشت رأس 
قوچ كوهى در سربيشه

فرمانده انتظامي شهرستان سربيشه از دستگيري چهار 
شکارچي غير مجاز  و کشف الشه هشت رأس قوچ 
فوالدي  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  کوهي 
بر  مبني  زيست  محيط  اداره  حفاظت  اعالم  با  گفت: 
وحش  حيات  منطقه  در  غيرمجاز  شکارچيان  حضور 
«درح» دستگيري شکارچيان غير مجاز پيگيري شد.  با 
رصد اطالعاتي و کنترل منطقه حفاظت شده چهار نفر از 
شکارچيان که با سالح گرم قوچ و کل کوهي شکار مي 
کردند شناسايي و دستگير شدند. در بازرسي از خودروي 

متهمان، الشه هشت رأس قوچ کوهي کشف شد.

دستگيرى عامل هتاكى و فحاشى 
در شبكه اجتماعى تلگرام

 
تبادل اطالعات خراسان  توليد و  پليس فضاي  رئيس 
جنوبي گفت: با شکايت يکي از شهروندان مبني بر توهين 
و فحاشي به وي در شبکه اجتماعي تلگرام دستگيري 
متهم در دستور کار قرار گرفت .سرهنگ حسيني اظهار 
کرد: شاکي عنوان داشت چندي پيش در تلگرام فردي 
پيامي توهين آميز به مقامات سياسي ارسال کرد که 
من نسبت به پيام ارسال شده معترض شدم و پس از 
چند پيام در اين خصوص پيامي با مضمون فحاشي و 
توهين فرستاد که از نامبرده شاکي هستم. در نهايت متهم 

شناسايي و احضار شد و به جرم خود اعتراف کرد.

عامل توهين به ماموران ناجا 
به 91 روز حبس محكوم شد

 مدير دفتر حقوقي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي 
به  توهين  براي عامل  روز حبس  از صدور حکم ٩١ 
ماموران راهنمايي و رانندگي خبر داد. سرگرد بيدسکي 
گفت : چندي پيش فردي با مرکز فوريت هاي پليسي 
١١٠ تماس گرفت و با به کار بردن الفاظ توهين آميز 
 به ماموران راهور و اپراتور ١١٠ توهين کرد .وي گفت : 
ماموران تماس وي را ردگيري کردند و با شناسايي فرد 
از وي  انتظامي  نيروي  توهين کننده مراحل شکايت 
پيگيري شد. متهم شناسايي شده دستگير شد و با ارائه 

مستندات صراحتا به جرم خود اعتراف کرد .

 كشف 300 ميليون ريال 
كاالي قاچاق در «نهبندان»

 
 فرمانده انتظامي نهبندان از کشف هشت محموله کاالي 
قاچاق به ارزش٣٠٠ ميليون ريال در اين شهرستان خبر 
ايستگاه  مأموران  کرد:  اظهار  شاهوردي  داد.سرهنگ 
خودروهاي  کنترل  حين  نهبندان،  آباد  سهل  بازرسي 
عبوري موفق به کشف هشت محموله کاالي قاچاق 
و دستگيري ٨نفر در اين رابطه شدند. وي با اشاره به 
توقيف ٨ دستگاه خودرو حامل کاالي قاچاق افزود : اين 
اقالم قاچاق شامل برنج، البسه، پارچه و سم کشاورزي 
بود.وي افزود : کارشناسان ارزش ريالي کاالهاي کشف 

شده را ٣٠٠ ميليون ريال برآورد کردند.

قاچاقچى كراك در «نهبندان» 
دستگير شد

 فرمانده انتظامي نهبندان از کشف دو کيلو و ٥٠٠ گرم 
هروئين فشرده(کراک) و دستگيري سوداگر مرگ در 
: گفت  شاهوردي  .سرهنگ  داد  خبر  شهرستان   اين 

آباد  سهل  حسيني  شهيد  بازرسي  ايستگاه  ماموران 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري به يک دستگاه پژو 
٢٠٦ سفيد رنگ که از سيستان و بلوچستان به سمت 
شهرهاي مرکزي کشور در حرکت بود مشکوک شدند 
و به راننده خودرو دستور ايست دادند .وي گفت : در 
بازرسي از خودرو دو کيلو و ٥٠٠ گرم هروئين فشرده که 

به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود کشف شد .

نصب  و  تعمير  
 لباسشويى  در منزل

 32315776 - 09151643778   
 شهر يارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519

ايزوگام سليمانى 
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خريد و  فروش  انواع قالب بتن    

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل
داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
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است.  انتخاباتى  اخالق  اصول  مهمترين  جمله  از  همدلى  و  هماهنگى  و  امانتدارى  قانونگرايى،  گفت:  استاندارى  سياسى  معاون 
حسينى در سومين جلسه كميته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اظهار كرد: كانديداها و هواداران آنها با اقدامات مناسب به سمت 
قانونگرايى و رعايت قوانين و مقررات انتخاباتى حركت كنند. وى افزود: بايد زمينه فعاليت تمامى گروه ها و ساليق سياسى پذيرفته 

شده نظام در عرصه رقابت هاى انتخاباتى و اطالع رسانى برنامه ها و اقدامات مورد نظر فراهم شود.

قانونگرايى، امانتدارى و هماهنگى و همدلى از جمله مهمترين اصول اخالق انتخاباتى است
رزمايش نجات از سيالب برگزار شد

احمر  هالل  جمعيت  نجات  و  امداد  معاون  ايرنا- 
وقوع  بينى  پيش  به  توجه  با  گفت:  جنوبى  خراسان 
توان  رزمايش  امسال  زمستان  و  پاييز  در  بارندگى 
برگزار  بيرجند  ميزبانى  به  سيالب  از  نجات  افزايى 
تيم   10 برنامه  اين  در  كرد:  اظهار  بخشى  شد. 
عملياتى سيالب از 10 شهر استان به همراه امكانات 
پارك  مصنوعى  درياچه  محل  در  الزم  تجهيزات  و 
جنگلى بيرجند به اجراى عمليات پرداختند. به گفته 
وى كار با موتورهاى پمپ آب، نحوه صحيح تخليه 
آب، تجهيزات شناسى، هماهنگى و همكارى با ارگان 
هاى امدادى به ويژه آتش نشانى، چكاپ تجهيزات، 
آموزش استفاده از قايق جيمينى و غواصى از اهداف 

اصلى اين رزمايش بود كه با موفقيت انجام شد. 

برگزارى بزرگداشت عالم واقف
  «آيت ا... هادوى» 26  آذر در بيرجند

شيخ  ا...  واقف  «آيت  عالم  بزرگداشت  شبستان- 
و  اوقاف  كل  اداره  همت  به  هادوى»  محمدهادى 
در  آذر   26 با  همزمان  جنوبى  خراسان  خيريه  امور 
راستاى  در  همايش  اين  شود.  مى  برگزار  بيرجند 
واقفان  تكريم  و  وقف  غنى  فرهنگ  وترويج  توسعه 
توانند  برگزار مى شود و عالقمندان مى  خيرانديش 
و  وقف  «روحانيت-  موضوعات  در  را  خود  مقاالت 
اقتصاد مقاومتى، خدمات متقابل وقف و حوزه هاى 
و  اجتماعى  علمى،  شخصيتى  ابعاد  شناخت  علميه، 
تشريح  و  معرفى  هادوى،  شيخ  ا...  آيت  سياسى 
ايجاد  در  ايشان  نقش  و  موقوفات  بررسى  تأليفات، 
آذرماه  تا 20  word حداكثر  فايل  قالب  وقف» در 
ارسال   hamayeshkhj@oghaf.ir آدرس  به 
كنند. گفتنى است، اين مراسم ساعت 9 صبح  26 

آذرماه در سالن غدير بيرجند برگزار مى شود.

برگزارى هفتمين جشنواره فرهنگى 
دانشجويان علوم پزشكى كشور در بيرجند

فارس- معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم 
جشنواره هاى  برگزارى  به  اشاره  با  بيرجند  پزشكى 
اصفهان،  استان هاى  در  دانشجويى  فرهنگى 
گفت:  تهران،  و  اروميه  گلستان،  كرمان،  مشهد، 
خراسان جنوبى ميزبانى هفتمين دوره اين جشنواره 
اظهار كرد: در  دارد. دستجردى  برعهده  را  فرهنگى 
راستاى تبيين باور هاى دينى، ارزش هاى اسالمى و 
تا  بر آن گرفته شد  ترويج فرهنگ سالمت تصميم 
جشنواره هايى در اين زمينه برگزار شود. وى تصريح 
اين  در  را  آثار خود  كنندگان مى توانند  كرد: شركت 
دوره از مسابقات در قالب سه بخش مجازى، هنرى 

و ادبى تا تاريخ 27 آبان ماه سال ارائه دهند.

اختصاص80 ميليارد ريال اعتبار 
به شهرستان درميان 

تسنيم- فرماندار درميان از اختصاص اعتبارى بالغ بر 
ماده 180  محل  از  ريال  ميليون  و 910  ميليارد   80
قانون برنامه پنجم توسعه به شهرستان درميان خبر 
داد. بشيرى زاده در كميته برنامه ريزى شهرستان اظهار 
كرد: امسال كار توزيع اعتبارات تملك و دارايى هايى 
ماده 80 را استان برعهده داشته و اين اعتبارات با توجه 
به نيازها و الزامات مهم بين دستگاه ها توزيع شده و هر 
پروژه اى در صورت تخصيص كامل اعتبار بايد متعهد 

شود پروژه مورد نظر را تكميل شده تحويل دهد.

پيام تسليت رهبر انقالب در پى درگذشت 
حجت االسالم سيد احمد عبادى

پيامى  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  خبر-  گروه 
سيد  حاج  مرحوم حجت االسالم  ابوالشهيد  درگذشت 
احمد عبادى را تسليت گفتند. در اين پيام آمده است: 
سّيد  حاج  آقاى  جناب  المسلمين  و  االسالم  «حجت 
مكرم  اخوى  درگذشت  توفيقه  دام  عبادى  عليرضا 
آقاى  المسلمين  و  االسالم  حجت  مرحوم  ابوالشهيد 
جنابعالى  به  را  ثراه  طاب  عبادى  احمد  سّيد  حاج 
تسليت  محترم  بازماندگان  و  فرزندان  و  خانواده  و 
فقيد  آن  براى  را  الهى  رضوان  و  رحمت  و  مى گويم 

سعيد مسئلت مى نمايم».

استفاده از مصالح دسته دو 
در بزرگ ترين پروژه ورزشى فردوس

فردوس  جوانان  امور  و  ورزش  اداره  رئيس  فارس- 
اين  ورزشى  پروژه  بزرگ ترين  پاى  شدن  باز  از 
شهرستان به دستگاه قضا خبر داد. مهران پور اظهار 
زيرساختى  مشكل  بزرگ ترين  حاضر  حال  در  كرد: 
مجموعه  مترى  هزار  دو  سالن  فردوس،  شهرستان 
برگزارى  براى  نياز شديد  وجود  با  كه  است  انقالب 
مسابقات سالنى به ويژه مسابقات هندبال ليگ برتر، 
به دليل عدم نظارت پيمانكار و عدم عمل به تعهد 
زمان اجراى نصب سوله متوقف و موضوع به مراجع 
قضايى كشيده شده تا حقوق بيت المال حفظ و اصول 
فنى در اين پروژه رعايت شود. وى افزود: اين سالن 
مدتى پيش به دليل بى تدبيرى پيمانكاران در زمان 
اجراى نصب سوله تعطيل شد زيرا مصالح به كار رفته 
در اين سوله دست دوم و مطابق با نقشه نيست كه 

بايد توسط پيمانكار جمع و سوله جديد نصب شود.

برپايى ششمين ايستگاه سالمت 
در جمعيت هالل احمر سرايان

فارس- سرپرست هالل احمر سرايان از بر پايى ششمين 
ايستگاه سالمت در اين شهرستان خبر داد. اكبرى گفت: 
اين ايستگاه در مصالى نماز جمعه سرايان برگزار شد و 
جوانان عضو جمعيت هالل احمر توانستند به 50 نفر از 

خواهران و 20 نفر از برادران خدمت رسانى كنند.

ارسال يك هزار و 236 اثر به نخستين 
سوگواره ملى شعر عاشورايى 

مهر- قائم مقام ستاد سوگواره كشورى شعر عاشورايى 
دبيرخانه نخستين  به  اثر  و 236  ارسال يك هزار  از 
سوگواره ملى شعر عاشورايى در خراسان جنوبى خبر 
داد. موسوى نژاد اظهار كرد: از اين تعداد 395 اثر در 
بخش دانش آموزى و 449 در بخش فرهنگيان بوده 
است. وى افزود: نخستين فراخوان ارسال آثار به اين 
سوگواره در مردادماه به تمامى كشور ارسال شده است. 
وى بابيان اينكه مراسم اختتاميه اين جشنواره 7 لغايت 
معاون  كفاش،  حضور  با  بيرجند  در  امسال  آذرماه   9
برگزار  آموزش وپرورش  وزارت  پرورشى  و  فرهنگى 
مى شود، عنوان كرد: در اين مراسم 150 دانش آموز و 

فرهنگى از سراسر كشور حضور خواهند داشت.

رئيس پليس فتا خراسان جنوبى با بيان اينكه استان رتبه پنجم در استفاده از 
شبكه هاى اجتماعى را دارد، گفت: 13 ميليون نفر ايرانى  در گروه هاى اجتماعى 
فعال هستند. به گزارش فارس، حسينى در پنجمين نشست شوراى پيشگيرى 
از وقوع جرم خراسان جنوبى اظهار كرد: خراسان جنوبى به تناسب جمعيتى رتبه 
ششم استفاده از اينترنت در كشور را دارد. وى افزود: خود افراد تنها كسانى هستند 

كه مى توانند سبب نجات خود در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى باشند.
حسينى تصريح كرد: توصيه به خانواده ها اين است كه مواظب فرزندان خود در فضاى 
مجازى باشند تا از وقوع جرم پيشگيرى شود. وى با بيان اينكه قشر آسيب پذير جامعه 
ابتدا نوجوانان و سپس جوانان هستند، ادامه داد: استفاده عمده از اينترنت را نوجوانان 
و جوانان دارند كه 80 درصد از آنها در بحث كليپ هاى مستهجن قرار دارند. وى با 
بيان اينكه جرايم حد و مرز ندارد، خاطرنشان كرد: 96 درصد از جرايم در سطح كشور 
كنترل شده است. حسينى با بيان اينكه استان رتبه نخست كشور در كشف زير 10 
روز را دارد، اضافه كرد: 96 درصد از جرايم استان عميق است و تنها چهار درصد از 
جرايم سفيد است. وى با بيان اينكه كافى نت هاى امنى در استان داريم، افزود: تمام 
كافى نت هاى خراسان جنوبى زير نظر پليس فتا قرار دارند و هيچ كار غير عادى را 
انجام نمى دهند. وى با بيان اينكه مشكل كشور ما شبكه هاى اجتماعى است، گفت: 
خانواده ها بايد كمك پليس فتا كنند تا بتوانيم فضاى امنى را در كشور و استان داشته 

باشيم. حسينى تصريح كرد: تمامى كشورهايى كه شبكه هاى مجازى دارند براى 
خانواده هاى خود فيلتر كار گذاشته اند. 

آموزش استفاده از ابزارهاى فضاى مجازى سبب كاهش جرم مى شود

مديركل زندان هاى استان هم گفت: يكى از راه هايى كه مى تواند در كاهش 

جرايم اينترنتى مؤثر واقع شود آموزش استفاده از ابزارهايى است كه در اختيار 
ما قرار دارد چرا كه در بسيارى از موارد اين ناآگاهى است كه سبب وقوع جرم 
مى شود. اربابى اظهار كرد: يكى از راه هاى مؤثر براى پيشگيرى از موقع جرم 

آموزش نحوه استفاده از امكاناتى است كه در كشور وجود دارد. اربابى گفت: 
براى تمام اجتماع بايد پيشگيرى از وقوع جرم آموزش داده شود. وى افزود: بايد 
هر اداره، سازمان و نهادى براى خانواده هاى كاركنان جلساتى در مورد آسيب ها 

در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى بگذارند.
نماينده فرماندارى شهر بيرجند نيز با بيان اينكه فضاى شبكه هاى اجتماعى چاقوى 
دو لبه است، تصريح كرد: يك بحث در اين فضا، تهديداتى كه در خانواده ها وجود 
دارد و بحث ديگر نيز استفاده بهينه اى كه از اين فضاها مى شود، است. احمدى با 
بيان اينكه در دو عرصه مقابله و پيشگيرى فعاليت مى كنيم، خاطرنشان كرد: عرصه 

استفاده از فضاهاى مجازى در خانواده ها گسترش پيدا كرده است.

آسيب پذيرى بيشتر گروه سنى 12 تا 15 سال 
در برابر تهديدات فضاى مجازى

اكبرى مدير حراست صدا و سيماى خراسان جنوبى هم ضمن تأكيد بر آشنايى 
با تهديدات فضاى مجازى، گفت: گروه سنى 12 تا 15 سال بيشترين آسيب 
را در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى دارند و در مدارس بايد كارگاه هاى 
تا  گذاشته شود  متوسطه  و  راهنمايى  و  ابتدايى  مقطع  براى  اجبارى  آموزشى 

دانش آموزان با تهديدات در فضاى مجازى بيشتر آشنا شوند.

 در پنجمين نشست شوراى پيشگيرى از وقوع جرم خراسان جنوبى مطرح شد:

كسب رتبه پنجم كشورى در استفاده از شبكه هاى اجتماعى

در جلسه ستاد ساماندهى متكديان استان عنوان شد:

ايجاد اشتغال عاملى اصلى براى حل ريشه اى مشكل تكدى گرى
معاون اجتماعى نيروى انتظامى خراسان جنوبى گفت: تا 
ايجاد نشود اگر دستگير  زمانى كه شغلى براى متكديان 
هم شوند دوباره به سمت تكدى گرى باز مى گردند و اين 
مشكل به صورت ريشه اى حل نمى شود. به گزارش فارس، 
سرفرازى در جلسه ستاد ساماندهى متكديان استان اظهار 
و  ندارد  اجرايى  ضمانت  متكديان  جمع آورى  بحث  كرد: 
يادآور  رفع شود. وى  و  اين مشكل شناسايى  ريشه  بايد 
انتظامى استان آمادگى دارد ظرف مدت 48  شد: نيروى 
ساعت با همكارى دستگاه هاى مربوطه تمامى متكديان 
استان را جمع آورى نمايد ولى تا زمانى كه جايى مناسب 
براى نگهدارى اين افراد و شغلى مناسب براى اين افراد به 

وجود نيايد اين مسأله به صورت ريشه اى حل نمى شود.
نيز  بيرجند  فرماندار  مالى  و  ادارى  برنامه ريزى،  معاون 
معضل  بخواهيم  اگر  كرد:  اظهار  جلسه  اين  ادامه  در 

تكدى گرى را در جامعه رفع كنيم بايد ابتدا براى اين افراد 
اشتغال ايجاد شود. زمان زاده تصريح كرد: حدود 70 درصد 
از متكديان با تكدى گرى امرار و معاش مى كنند و بايد در 
اين مورد به طور ويژه آسيب شناسى شود. وى خاطرنشان 
بايد براى رفع مشكل تكدى گرى در جامعه عالوه  كرد: 
بر برخورد مباحثى دنبال شود كه پيوست فرهنگى داشته 

باشد و در جامعه فرهنگ سازى شود.

روند رو به رشد تكدى گرى در خراسان جنوبى

مديركل امور اجتماعى استاندارى نيز گفت: در سال گذشته 
251 نفر و در 6 ماهه نخست سال جارى 285 نفر متكدى 
در استان دستگير شده اند كه نشان دهنده 10 درصد افزايش 
به  نسبت  نخست سال جارى  ماهه  در 6  متكديان  تعداد 
تأسف  اظهار  با  كرد:  اظهار  ابراهيمى  است.  گذشته  سال 

در خراسان جنوبى با آمار رو به رشدى در تعداد متكديان 
مواجه هستيم كه اين امر داليل مختلفى دارد كه يكى از 
آن اين است كه مردم كمك به متكديان را وظيفه شرعى 
و انسانى خود مى دانند. وى با اشاره به اينكه بيشترين تعداد 
متكديان در استان مربوط به بيرجند است، يادآور شد: به 
طورى كه در سال جارى در نهبندان 30 نفر و در سربيشه 
تعداد 20 متكدى شناسايى شده و تعداد اين افراد در ديگر 

شهرستان هاى استان بسيار اندك و ناچيز است.

كمبود فضا از مشكالت اصلى 
در جمع آورى متكديان شهر بيرجند

معاون خدمات شهرى شهردار بيرجند هم گفت: افزايش 
تعداد  به  جانبى  مسايل  و  استان  گستردگى  جمعيت، 
متكديان اين شهر افزوده و فضايى كه براى اين امر در 

مشكالت  از  امر  اين  و  نيافته  گسترش  شده  گرفته  نظر 
اصلى بر سر راه جمع آورى متكديان است. 

ساماندهى  و  جمع آورى  راستاى  در  كرد:  اظهار  خانزاده 
ظرفيت  و  توان  اندازه  به  بيرجند  شهر  در  متكديان 
تمامى  راستا  اين  در  كه  داده ايم  انجام  را  اقداماتى  خود 
دستگاه ها با شهردارى بيرجند همكارى كرده اند ولى نياز 

به همكارى بيشتر وجود دارد. 
متكديان  نگهدارى  براى  كه  فضايى  اينكه  بيان  با  وى 
محدود  فضايى  دارد  وجود  بيرجند  در  شده  دستگير 
است، تصريح كرد: به دليل اين محدوديت اوايل امسال 
با  اما  بود  مشترك  مرد  و  زن  متكديان  نگهدارى  محل 
پيگيرى هاى صورت گرفته موفق شديم قسمتى از مركز 
ترك اعتياد را به اين فضا اضافه و اتاق ها را از يكديگر 

تفكيك كنيم ولى هنوز از اين نظر مشكل وجود دارد.

گروه خبر- روز گذشته جمعى از مديران كل و 
فرماندهان نظامى و انتظامى به مناسبت هفته 
از مراكز آموزش فنى و حرفه  بازديد همگانى 
اى، از مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران 
بيرجند بازديد و با پتانسيل هاى آن آشنا شدند. 
در  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  مدير 
اين بازديد اظهار كرد: خدمات سازمان آموزش 
راهكارهاى  از  به عنوان يكى  فنى و حرفه اى 
مهم در تحقق شعارهاى «حماسه اقتصادى و 

اشتغال  توسعه  در  مى تواند  مقاومتى»،  اقتصاد 
نقش آفرينى  كشور  در  بيكارى  نرخ  كاهش  و 

نوينى داشته باشد. 
خوش آيند با اشاره به وجود 22 مركز دولتى و 
140 آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى در استان، 
زير ساخت آموزش فنى و حرفه اى و دسترسى 
هم استانى ها به اين نوع آموزش ها را مناسب 
توصيف كرد و از ارائه 380 حرفه آموزشى در سه 
خوشه صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات در 

مراكز آموزش فنى و حرفه اى استان خبر داد. 
هاى  دوره  براى  اشتغال  رهگيرى  گفت:  وى 
آموزشى  مراكز دولتى استان  انجام مى شود 
و بر اساس ره گيرى انجام گرفته بيش از 60 
،جذب  شرايط  واجد  آموختگان  مهارت  درصد 
با  كرد:  نشان  خاطر  وى  اند.  شده  كار  بازار 
توجه به اينكه مهمترين عامل بيكارى نيروى 
كار در استان كمبود فرصت هاى شغلى، نبود 
باشد،  مى  كافى  سرمايه  نبود  و  بزرگ  صنايع 

بهبود فضاى كسب و كار، ثبات سياست هاى 
كم  اشتغالزايى  تسهيالت  اعطاى  و  اقتصادى 
بخش  و  صنعت  بخش  در  مدت  بلند  و  بهره 
اشتغال خانگى مى تواند بهترين استراتژى در 

بهبود وضع اشتغال باشد.
شايان ذكر است در اين بازديد بيش از 50 نفر از 
مديران، فرماندهان نظامى و انتظامى استان حضور 
داشتند و با ظرفيت ها و قابليت هاى آموزش فنى 
و حرفه اى در آموزش نيروى انسانى آشنا شدند. 

60 درصد مهارت آموختگان آموزش فنى و حرفه اى  استان، جذب بازار كار مى شوند

(تكيه سيد الشهدا (ع) كاروان پياده عاشقان حضرت مهدى (عج
.طبق روال همه ساله با پاى پياده عازم حرم آقا امام رضا (ع) هستيم در اين جهت از عاشقان آن حضرت ثبت نام به عمل مى آيد 
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پيامبر اکرم (ص) : از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را
 از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.
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بازديد جمعى از مديران كل استان خراسان جنوبى از مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجندعكس روز 

 توقف جمع آورى سانتريفيوژها با يك تذكر
از  برجام در مجلس،  بررسى  رئيس كميسيون ويژه 
توقف جمع آورى سانتريفيوژها در تاسيسات هسته اى 
فعاليت  ادامه  بر  و  داد  خبر  مسئوالن  به  تذكر  با 
كميسيون ويژه برجام نيز تأكيد كرد. عليرضا زاكانى 
با اشاره به آغاز عمليات كاهش تعداد سانتريفيوژها در 
بند يك فرمان  با  تاسيسات هسته اى و تناقض آن 
مقام معظم رهبرى اظهار كرد: قطعا كارى كه شروع 

كرده اند، اقدامى نادرست بوده و تذكر هم گرفته اند.

بزودى در ايران پسر شاه سركار مى آيد

خلفان»  «ضاحى  داد:  گزارش   «21 «عربى  سايت 
نايب رئيس پليس دبى طى حمله شديد به ايران گفته 
بزودى و در عرض سه سال آينده ربع پهلوى پسر شاه 
ايران در اين كشور سر كار خواهد آمد و قانون اساسى 
اين كشور را تغيير خواهد داد. اين مقام نظامى اماراتى 
در اظهاراتى توهين آميز، ايران را «همسايه بد» براى 
كشورهاى عربى توصيف كرد و در راستاى ادعاهاى 
تكرارى اربابانش اظهار كرد: «اعراب بايد به همان 
اندازه كه ايران در كشورهايشان دخالت مى كند آنها 

هم بايد به همين ميزان دخالت كنند.»

نظر سازمان حج درباره برقرارى عمره

رئيس سازمان حج و زيارت در پاسخ به سوالى مبنى 
بر برنامه اين سازمان براى برگزارى حج عمره گفت: 
ندارد  تصميمى  هيچ  خصوص  اين  در  سازمان  اين 
حتى به آن فكر نمى كند مگر اينكه عربستان حكم 
كند  اعالم  ايران  به  را رسما  فاسد  پليس مجرم  دو 

آنگاه در اين زمينه تصميم گيرى خواهيم كرد.

رئيس جمهور در نمايشگاه مطبوعات :  اگر قانون باشد ، هر روز 
جمعى نمى توانند  با آزادى رسانه ها بازى كنند

و  رسانه  نظام  به  نيازمند  را  كشور  جمهورى  رئيس 
مطبوعات دانست و گفت: ما به نظام مطبوعات شفاف، 
روشن، مقررات و قوانين روشن نياز داريم و كلمه توقيف 

بايد آخرين كلمه براى يك رسانه باشد. 
روز  هر  باشد،  روشن  قانون  اگر   : كرد  اظهار  روحانى 
جمله  يك  و  كلمه  يك  آوردن  دست  به  با   جمعى 

نمى توانند با آزادى مطبوعات بازى كنند.
رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى اظهار كرد: قانون 
و مقررات شفاف، تنبيه روشن و تشويق روشن است، در 
همه جاى دنيا، آخرين قانون جزا و شديدترين آن اعدام 
اعدام  مجازات  داراى  كه  كشورهايى  هم  آن  و  است 

هستند؛ اولين مجازات اعدام نيست.
اولين  است،  جريمه  مجازات  اولين  گفت:  روحانى 
مجازات توقيف كوتاه مدت طرف در هر جرمى است يا 
زندان كوتاه مدت است، اولين مجازات كه اعدام نيست. 
رئيس جمهورى افزود: هر مامور امنيتى نمى تواند معيار 
براى مطبوعات و نشريات باشد، ما نيازمند به يك نظام، 

قانون، مقررات و يكسانى همه در برابر قانون هستيم. 
وى افزود: مگر قابل تحمل است كه در يك كشورى 
و  توقيف  تنبيه،  از  هميشه  براى  ها  رسانه  از  برخى 
امن  حاشيه  يك  و  باشند  مصون  تهديد  و  تعطيل 
 امنيتى دائمى براى آن ها مقرر باشد كه نه تنها هر چه 

پليس  عنوان  به  هم  گاهى  بلكه  بگويند  خواهد  مى 
مخفى عمل كنند؟.

نشريات  از  برخى  از  شما  كرد:  اضافه  جمهورى  رئيس 
فردا  شود،  مى  دستگير  كسى  چه  فردا  كه  فهميد  مى 

كجا تعطيل مى شود، آبروى چه كسانى بايد رفته شود، 
اى  عده  هم  بعد  مردم،  آگاهى  براى  داريم  نشريه  ما 
ادعاى انقالبى گرى دارند. رئيس جمهورى اضافه كرد: 

ما براى آگاه كردن مردم، نشريه و رسانه داريم؛ بعد هم 
عده اى ادعاى انقالبى گرى دارند؛ انقالبى بودن يعنى 
چه؟. انقالبى بودن يعنى اخالق. مردم ما انقالب كرده 
مردم  شود.  حاكم  اين كشور  در  اسالمى  اخالق  تا  اند 

معيار  اين كشور  در  اسالم  موازين  تا  انقالب كردند  ما 
باشد. روحانى ادامه داد: مردم ما انقالب كردند تا خون، 
يعنى  بودن  انقالبى  بماند،  محفوظ  مردم  اموال  و  آبرو 

دروغ نگفتن. آنچه كه من مى فهمم اين است. انقالبى 
بودن يعنى به ديگران تهمت نزنيم، يعنى چهره بزرگان 
اين نظام كه در انقالب، دفاع مقدس و سازندگى كشور 
انقالبى  كرد:  اظهار  وى  كردن.  حفظ  را  كردند  تالش 
اعتماد  مردم  به  يعنى  دادن،  اميد  مردم  به  يعنى  بودن 
بخش  به  حكومت  از  بخش  يك  پايگاه  از  آيا  دادن؛ 
ديگرى از حكومت حمله كنيم، انقالب و انقالبى گرى 
ها،  نوشته  بعضى  در  خوانديم  مى  وقتى  يك  است؟و 
هماهنگى راهبردى به عنوان يك اصل بسيار مهم براى 
وحدت جامعه و حكمرانى سالم ،حاال گاهى معكوس اين 
اين  راهبردى؛  ناهماهنگى  را مشاهده مى كنيم،  جمله 
بزرگترين خطرى است كه مى تواند جامعه و كشور را 
تهديد كند. رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى تصريح 
بايد  قانون  برابر  در  ها  رسانه  و  مطبوعات  تمام  كرد: 
يكسان باشند، اگر اين گونه بود يعنى ما كشور انقالبى 
آن هم انقالب اسالمى هستيم و اگر نبود، يعنى عليه 

يك انقالب اخالقى و اسالمى حركت مى كنيم.
 وى اضافه كرد: امروز تقريبا رسانه يك طرفه به سمت 
يافتن است، رسانه ها دو طرفه است؛ مردم هم  پايان 
بلكه  نه در شبكه ها و سايت ها  نظر مى كنند  اظهار 
حتى كنار گيشه روزنامه فروشى با خريدن و نخريدنشان، 

اعالم نظر مى كنند. 

 دستگيرى هاى اخير سپاه سياسى نيست
بازداشت  به  اشاره  با  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس 
گفت:  داخلى  هاى  رسانه  در  نفوذى  عوامل  برخى 
اين گمانه زنى ها كه گفته مى شود اين دستگيرى ها 
سياسى و مربوط به برجام است، قضاوت عادالنه و 
واقع بينانه اى نيست. بروجردى افزود : در كنار وزارت 
اطالعات يكى از مأموريت ها و مسئوليت هاى سپاه 

پاسداران حفظ امنيت كشور است.

شمخانى : بدترين راه مقابله با نفوذ 
استفاده از آن براى كنار زدن رقيب است

آيا  اينكه  خصوص  در  ملى  امنيت  شوراى  دبير 
باز مى كند؟  را در كشور  آمريكا  نفوذ  زمينه  برجام 
عنوان كرد: نفوذ يك موضوع تركيبى در حوزه هاى 
مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى است. اما آيا 
هر تماس و تعاملى به معناى نفوذ است؟ ما نيازمند 
يك هوشمندى هستيم. بدترين راه مقابله با نفوذ، 
و  جناحى  موضوعى  به  نفوذ  تبديل  و  نفوذ  تنزل 
اين  و  است  رقيب  زدن  كنار  براى  آن  از  استفاده 

چيزى است كه اين روزها مطرح است.

بابك زنجانى هنوز پولى واريز نكرده 

معاون اول قوه قضائيه درباره پرونده بابك زنجانى 
 به كجا رسيد و آيا بدهى وى پرداخت شده، گفت : 
آنچه كه مسلم   اما  پرونده در حال رسيدگى است. 

است اين است كه پول هنوز واريز نشده است.

پاسخ آيت ا... مكارم به سوال رسايى 

اجراى  خصوص  در  استفتايى  به  مكارم  ا...  آيت 
برجام كه توسط رسايى نماينده تهران پرسيده شده 
داريد  قبول  اينكه   : اند  گفته  ايشان  داد.  پاسخ  بود 
برجام مراحل پنج گانه خود را پشت سر گذاشته است 
خوشوقتيم؛ ولى در مورد بعضى از اشكاالت اجراى 
آن سوال كرده بوديد، آنچه ما در بيانيه و سخنرانى 
سابق عرض كرده ايم درباره اجراى برجام نبوده است، 
اگر در اجراى برجام اشكالى وجود داشت و يا شرايط 
نه گانه مقام معظم رهبرى مدظله العالى رعايت نشده 
بود، شما و ديگران مى توانيد از مجريان برجام توضيح 
بخواهيد و اگر توضيح آنان قانع كننده نبود از طرق 
قانونى دنبال كنيد. ان شاء ا... تعبيرات، دوستانه باشد 
كه تمام ملت و مسئوالن را به وحدت نزديك تر كند. 

رئيس مجلس : بايد به موافقان دولت نيز 
اجازه داد كه حرف خود را بزنند 

رئيس مجلس گفت: بايد به موافقان دولت نيز اجازه 
داد كه حرف خود را بزنند، تهمت زدن به هم و آزرده 
است.   حكومت  در  غيراصولى  رفتار  ديگران  كردن 
درباره مسايل  مثال فردى  به طور  افزود:  الريجانى 
خائن  را  فرد  آن  ديگر  برخى  ولى  دارد  نظرى   ملى 
مى دانند؛ اين گونه نمى شود هم افزايى ايجاد كرد و 

اين موضوع از نظر مردم ساالرى مشكل دارد .

جناب سرگرد عليرضا خسروى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 

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

خانواده هنرمند

جناب آقاى حسن خسروى 
مديركل محترم شركت توسعه اموال سينا خراسان جنوبى 

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براى آن مرحومه آمرزش و براى بازماندگان محترم شكيبايى آرزومنديم.

جمعى از آرين شهرى هاى مقيم بيرجند

همكار گرامى 

سركار خانم جلوه
ضايعه درگذشت پدر عزيزتان را تسليت عرض نموده 

از خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان 
محترم صبر و بردبارى مسئلت داريم.

شركت خدمات زيارتى بيرجند تنعيم

با نهايت تاسف درگذشت شادروان 

غالمرضا  غالمى
«پدر محمدعلى غالمى

 بازنشسته نيروى انتظامى»

را به اطالع مى رساند: 
مراسم تشييع امروز دوشنبه 94/8/18

 ساعت 10 الى 11 از محل غسالخانه برگزار مى گردد
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: غالمى ، حيدرى ، رضايى فر، زنگوئى ، رضايى و ساير بستگان

همكارى  با  جنوبى  خراسان  كوثر  اميد  خيريه  موسسه 
خيرين محترم آماده تحويل لوازم كمك توانپزشكى از قبيل 
عصا، ويلچر، واكر، كپسول اكسيژن و... به طور امانى با مدت 
محدود به شهروندان عزيز مى باشد. متقاضيان براى دريافت 
اقالم مورد نياز مى توانند به آدرس موسسه واقع در خيابان 

شهيد مطهرى، مطهرى 6، پالك 10، طبقه دوم مراجعه
 و يا با شماره 40-32212630 تماس حاصل نمايند.

اطالعيـــهاطالعيه

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

موسسه آموزش عالى 
هرمــزان

شروع ثبت نام پذيرش بدون آزمون دانشجو براى ترم بهمن ماه
www.sanjesh.org از طريق سايت سازمان سنجش

پذيرش دانشجو در رشته هاى علوم انسانى، فنى مهندسى، هنر
«تخفيف شهريه تا 40 درصد»

ثبت نام : مقطع كارشناسى ناپيوسته از 17 الى20 آبان و مقطع كاردانى پيوسته 19 الى23 آبان
آدرس: بيرجند - ميدان تمناى باران    تلفن تماس:05632425252 

www.bir-hormozan.ac.ir  اطالعات بيشتر در سايت

اداره كل پزشكى قانونى خراسان جنوبى درصدد بكارگيرى يك نفر مرد با مدرك 
 كارشناسى يا كارشناسى ارشد علوم آزمايشگاهى مى باشد. متقاضيان واجد شرايط 
مى توانند تا انتهاى وقت ادارى چهارشنبه مورخ 94/8/20 با مدارك مربوطه به اين 
اداره واقع در انتهاى مدرس 8 مراجعه نمايند. تلفن تماس: 32213870- داخلى 104

اداره كل پزشكى قانونى خراسان جنوبى

دعــوت  بـه همكــارىدعــوت بـه همكــارىدعوت به همكارى
موسسه خيريه اميد كوثر خراسان جنوبى به منظور ارائه خدمات توانبخشى، مددكارى و 
مراقبتى به معلولين، سالمندان، بيماران روان و ضايعه نخاعى و ساير افراد تحت پوشش 

موسسه از بين داوطلبان واجد شرايط به شرح ذيل به صورت 
پاره وقت ، تمام وقت و افتخارى دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان مى توانند براى 

كسب اطالعات بيشتر و تكميل فرم ثبت نام از تاريخ 94/8/17 لغايت 94/8/26 در ساعات 
ادارى به محل دفتر موسسه مراجعه نمايند.

جنسيتمدرك تحصيلىعنوانجنسيتمدرك تحصيلىعنوان
زنمردزنمرد

**كارشناسى و باالترگفتار درمان**-پزشك عمومى
**كارشناسى و باالترمددكار اجتماعى**كارشناسى و باالترپرستار

**ترجيحا ديپلم و باالترمراقب**كارشناسى و باالترروان شناس
**زير ديپلممراقبت در منزل**كارشناسى و باالترفيزيوتراپ
**زير ديپلمامور خدماتى**كارشناسى و باالتركار درمان

آدرس: خيابان شهيد مطهرى، مطهرى 6 ، پالك 10     تلفن: 32212640- 32212630


