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قدرت براي خدمت به کيست !؟
* سردبير 

 بخشنامه دان ادارات پر مى شود از شعار هاى زيبايى 
چون « هيچكس حق ندارد گاز و برق و آب صنايع 
را به دليل بدهى قطع كند» ، « هيچ سرمايه گذارى 
حق ندارد پشت درب اتاق مديران معطل بماند » ، 
 « براى توسعه استان فرش قرمز پهن مى كنيم »  ،
« كار مردم در اولويت است » ، « مديران پاسخگو 

باشند » اما  دوصد دريغ از نيم من عمل .
مشعل بخارى مسجد به سردى مى گرايد و حوزه 
علميه تهديد به پلمپ ؛ كارخانه هم تعطيل مى شود 
بايد شب، گرسنگى  . كارگر  بيكار  و صدها كارگر 
با خانواده تقسيم كنند و نمازگزار در  را سر سفره 
هواى سرد مسجد بى گاز ،  نماز بخواند.  به راستى  
با  را  برد  خانه  به  را  شبى  نان  نتواند  كه  كارگرى 

كدام استدالل  ( ادامه در صفحه 2  )

سرمقاله

قدرت براى خدمت به كيست !؟
ستون مقابل

نارضايتى از برخى مديريت ها در سكوت مسئوالن عالى و نمايندگان

   ورود 10 هزار و 500 قلم كاال به طرح 
فروش اعتبارى كاالى ايرانى

ورود  از  صنعت  وزير  مقام  قائم  تاج  خسرو  فارس: 
10 هزار و500 قلم كد كاال به سامانه اجراى طرح 
فروش كاالهاى با دوام ايرانى با كارت اعتبارى خبر 
اعتبارى خريد  بانكى،  كارتهاى  داد و گفت: شبكه 

كاال را بر اساس اعتبار سنجى صادر مى كند.

امكان وصول چك در خودپردازها 

مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى با اشاره 
به اجراى طرح صياد گفت: در اين طرح چك هايى 
امنيتى مشخص طراحى شده است و  با فيچرهاى 
صدور دسته چك هاى جديد توسط بانك ها بايد در 
قالب اين چك ها باشد.به گزارش فارس، محمدبيگى، 
اظهار كرد: در طرح صياد، يك باركد دوبُعدى روى 
چك تعبيه مى شود كه بسيارى از اطالعات را در خود 
جاى مى  دهد. با عملياتى شدن اين طرح، هر فردى با 
در اختيار داشتن آن چك به هر خودپردازى برود چك 
خوانده مى شود و در همان لحظه رسيد خواباندن چك 
در حساب از طريق خودپرداز قابل دريافت خواهد بود.

بازنشستگى  نيمى 
ازآموزش وپرورش در10سال

 
آموزش  وزير  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
از نيروى  و پرورش گفت: تا 10 سال آينده نيمى 
مى شوند. بازنشسته  پرورش  و  آموزش  انسانى 
اينكه ميانگين  بيان  با  به گزارش جهان، بطحايى 
خدمت شاغلين در آموزش و پرورش در حدود 20 
سال است، گفت: 50 درصد نيروى انسانى آموزش 

و پرورش تا 10 سال آينده بازنشسته مى شوند.

عفو سربازان فرارى با موافقت رهبرى 

سردار كمالى جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد 
كل نيروهاى مسلح در گفتگو با ايسنا، از عفو سربازان 
غايب و فرارى داراى بيش از 8 سال غيبت و بيش تر 

از آن با موافقت مقام معظم رهبرى خبر داد.
صفحه 4آغاز به كار دهمين نمايشگاه كتاب استان 

جناب آقاى دكتر قائمى
رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

از اينكه با سعه صدر و حسن اخالق و به پشتوانه دانش روز براى بهبودى 
عزيزمان در نهايت فرهيختگى اهتمام نموديد و موجبات خوشحالى
 و سرور خانواده ما را فراهم آورديد، صميمانه تقدير و تشكر نموده

 موفقيت روزافزون جناب عالى را از خداوند متعال خواستاريم.
برزگر ، محب راد

جناب آقاى دكتر احمدى
رئيس محترم بيمارستان امام رضا (ع)

جناب آقاى دكتر آذر كيش  معاون محترم بيمارستان
پرسنل محترم بخش مغز و اعصاب بيمارستان امام رضا (ع)

از تالش و همكارى بى دريغ شما عزيزان در جهت بهبودى عزيزمان صميمانه تقدير و تشكر مى نماييم.

برزگر ، محب راد

همكار  محترم

جناب آقاى ابوالفضل كاروان مقدم
فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگين ساخت 

غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى و طول عمر 
با عزت براى جناب عالى از پروردگار خواهانيم.

سرپرستى موسسه اعتبارى نور

با نهايت تاسف درگذشت 

شادروان محمدرضا ترياقى
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم 

امروز سه شنبه  94/8/26 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر از محل غسالخانه 
برگزار مى شود

حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده ترياقى

با نهايت تاسف درگذشت 

مرحوم كرباليى حاج صفرعلى فرامرزى 
(بازنشسته كارخانه قند قهستان) 

را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن شادروان امروز سه شنبه 94/8/26 
ساعت 2 الى 3 بعدازظهر از محل بهشت متقين (غسالخانه) 

برگزار مى شود، حضور سروران معظم موجب شادى روح آن مرحوم
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: فرامرزى ، ملكى و ساير بستگان

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
كلى - جزيى                                                آدرس: نبش سجاد 13

تقدير و تشكر
اگر لطف بيكران الهى و همراهى و همدلى فاميل، 
دوستان عزيز و ياران مهربان ، ادارات، ارگان ها، نهادها و 
سازمان ها نبود تحمل اين بار گران بسيار شكننده تر مى 
نمود. اكنون به حكم ادب و حق شناسى از همه خوبان 
و سروران گرامى كه در مراسم عزيز سفر كرده شادروان 

غالمرضا غالمى
شركت نموده و يا با ارسال پيامك، تاج گل، درج 

آگهى در جرايد، پرده نويسى، تماس تلفنى، همدلى و هم آوايى فرمودند صميمانه 
سپاسگزاريم، خاضعانه ترين سپاس ها و نيكوترين دعاهاى خود را نثارتان مى كنيم.

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

خاندان معزز كفاش زاده
ضمن عرض تسليت، اندوه ما را در غم از دست دادن آن عزيز سفر كرده پذيرا باشيد.

بازماندگان  براى شما  را  آن  اعطاى  كه  و صبرى مى طلبد  هر مصيبتى، شكيبايى 
محترم از خداوند متعال مسئلت داريم. بى شك همه ما حزن آلود و صميمانه 

شريك سوگوارى تان هستيم.
خانواده حجتى پور

مسا حتپالك ثبتيكاربري
(متر مربع)

قيمت پايه هر 
متر مربع (ريال)

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 
5 درصد قيمت پايه مزايده

آدرس ارسال   مداركآدرس ملك

1 فرعى از 791 اصلى كارگاهى
بخش 5 نهبندان

نهبندان- شهرك كارگاهى 1666250,00020,825,000
انتهاى بلوار صنعتگران

بيرجند - بلوار شهيد آويني- ميدان راه و شهرسازى
اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى

اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در نظر دارد: يك  قطعه زمين با كاربري كارگاهى واقع در 
شهر نهبندان را براى احداث «واحد كارگاهى»  از طريق مزايده واگذار نمايد.  متقاضيان مي توانند 
جهت دريافت مدارك از تاريخ 94/08/23  لغايت  94/08/28 به آدرس: اداره راه و شهرسازي نهبندان 
و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/09/10 به 
دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمناً روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده فروش يك قطعه زمين 

كارگاهى درشهر نهبندان
تذكرات : 

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

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

غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي هر مترمربع با 
امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا 
فيش واريزي 4-موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي 
آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاى مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد 

رسمي 2- سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس 
اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 

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

4- متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي جهت احداث واحد كارگاهى از مراجع ذيربط ضميمه 
اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري 

و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود.
5- برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و 
هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي 
را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي 
گرديده و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت 

سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي حق هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
6--كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره 

كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . 
7-بازگشايي پاكت ها راس ساعت  9 روز دوشنبه 94/09/16 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

8-كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت 
در معامالت دولتي و كشورى مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

مزايده فروش يك قطعه زمين با كاربري كارگاهى در شهر نهبندان ( نوبت دوم )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

مشخصات ملك موردنظر
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رئيس مركز برنامه ريزى نيروى انسانى و فناورى اطالعات آموزش و پرورش گفت: نتايج نهايى آزمون استخدامى اين وزارتخانه را سازمان سنجش آموزش 
كشور اعالم مى  كند. سليمى جهرمى، در گفتگو با فارس، اظهار كرد: در هفته جارى مدارك پذيرفته شدگان بررسى مى شود و آنهايى كه مدرك شان 
تأييد مى شود براى مصاحبه دعوت مى شوند و پس از آن نتايج به سازمان سنجش ارسال شده و نتيجه نهايى از طريق اين سازمان اعالم خواهد شد.

سازمان سنجش نتايج نهايى آزمون استخدامى آموزش و پرورش را اعالم مى  كند

برزجى- عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
نروژ  سفير  با  مشترك  نشست  در  بيرجند  كشاورزى  و 
فراوان در همه  پتانسيل هاى  با  گفت: خراسان جنوبى 
زمينه ها آماده جذب سرمايه گذاران خارجى به ويژه از 

كشور نروژ در فضاى تجارى برد برد مى باشد. 
عليرضا خامه زر با اشاره به موقعيت ويژه استان در بحث 
حمل و نقل و ترانزيت و قرار گرفتن در محور كريدور 
شمال-جنوب و  همچنين كريدور شرق افزود: اين استان 
آمادگى هر گونه همكارى تجارى، اقتصادى و صنعتى با 
كشور نروژ را دارد. وى با بيان اينكه در شرايط پساتحريم 
هستيم،  خارجى  هاى  سرمايه  جذب  دنبال  به  بيشتر 
زمينه  اين  ايران  اسالمى  جمهورى  دولت  كرد:  اضافه 
را فراهم كرده است. عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند با بيان اينكه خراسان 
جنوبى آماده پذيرش هيئت هاى خارجى و سرمايه گذاران 
بازرگانى  اتاق  كرد:  تصريح  باشد،  مى  ديگر  كشورهاى 
تمامى  خدمت  در  خصوصى  بخش  پارلمان  عنوان   به 
به  تمايل  استان  اين  در  كه  است  گذارانى   سرمايه 

سرمايه گذارى دارند.
وى به پتانسيل هاى خراسان جنوبى در بخش كشاورزى 
استان  فرد  به  منحصر  محصوالت  افزود:  و  كرد  اشاره 
همچون زعفران، زرشك و عناب از محصوالت كشاورزى 
ارگانيك استان بوده و در بحث فرآورى نيازمند تكنولوژى 

و همكارى هاى مشترك مى باشد.
و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  رئيسه  هيئت  عضو 
سهامى  هاى  شركت  وجود  افزود:  بيرجند  كشاورزى 
استان  كشاورزى  بخش  مزيت هاى  از  متعدد  زراعى 
محسوب مى شود. خامه زر با بيان اينكه خراسان جنوبى 
در زمينه پرورش مرغ و طيور بخصوص مرغ گوشتى و 
تخمى و جوجه يك روزه مزايا و پتانسيل هاى مطلوبى 
دارد، اضافه كرد: بخش اعظم از توليد مرغ و تخم مرغ در 

شرق كشور به بيرجند اختصاص دارد.
و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  رئيسه  هيئت  عضو 
جنوبى  خراسان  صنايع  مهمترين  به  بيرجند  كشاورزى 
اشاره كرد و گفت: يكى از اين صنايع صنعت تاير بوده كه 
حدود 25 درصد تاير توليدى كشور در استان توليد مى شود. 
خامه زر يادآور شد: صنعت توليد كاشى و سراميك نيز از 
صنايع شاخص استان بوده و با توجه به وجود مواد اوليه 
در استان اين صنعت جايگاه خوبى در رشد و توسعه استان 

داشته و توليدات كاشى و سراميك استان به كشورهاى 
مختلف از جمله افغانستان، عراق، آسياى ميانه و.... صادر 
مى شود. وى با اشاره به اين كه خراسان جنوبى از نظر 
معدنى بسيار غنى بوده ياد آور شد: در حال حاضر 37 ماده 

معدنى در استان شناسايى شده و استحصال مى شود.
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
بيرجند تصريح كرد: عمده مواد معدنى استان زغال سنگ، 

منيزيت، آهن، مس و سنگ هاى تزئينى است.
خامه زر با اشاره به شرايط اقليمى افزود: استان قابليت 
و  شترمرغ  شتر،  بخصوص  طيور  و  دام  انواع  پرورش 
بزگوشتى و كركى را داشته و هم اكنون ميزبان هيئتى 
از كشور آلمان در خصوص پرورش شتر و توليد لبنيات 
همچنين  وى  هستيم.  استان  در  شتر  شير  از  حاصل 
گردشگرى  بخش  در  استان  هاى  قابليت  در خصوص 
همچنين  و  فرهنگى  و  تاريخى  آثار  افزود:  توريسم   و 
جذب  زمينه  استان  گردشگرى  طبيعى  هاى  جاذبه 
گردشگران  حضور  شاهد  و  نموده  فراهم  را  گردشگر 
خارجى در استان هستيم. وى از آمادگى اتاق بازرگانى 
استان براى همكارى با همه سرمايه گذاران و همچنين 

گردشگران خارجى خبر داد. 
جنوبى  خراسان  تعاون  اتاق  رئيس  زاده  اسعد  همچنين 
 يادآور شد: ايران كشورى وسيع و غنى است و ظرفيت هاى 
زيادى براى همكارى با طرف هاى خارجى عالقه مند 
به سرمايه گذارى در آن وجود دارد. وى به قابليت هاى 
اشاره  نفر جمعيت  با 11ميليون  ايران  استان مرزى   17
كرد و گفت: جمهورى اسالمى جنگ، تحريم و محاصره 

اقتصادى را پشت سرگذاشته است و آينده كشور براى 
همكارى با كشورهاى خارجى بسيار درخشان و اميدوار 

كننده است.
نروژ آماده همكارى هاى تجارى و بازرگانى با 

كشور ايران 
خانم اودليسه نورهيم سفير نروژ نيز كه به همراه همسر 
از  خود در اين نشست حضور يافته بود ضمن قدردانى 
دعوت اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند 
برقرارى  شاهد  نزديك  آينده  در  كرد:  اميدوارى  اظهار 

ارتباط سازنده تجارى بين كشور ايران و نروژ باشيم. 
و  اقتصادى  زمينه  در  داريم  تمايل  اينكه  بيان  با  وى 
سرمايه گذارى اطالعاتى از خراسان جنوبى داشته باشيم، 
تصريح كرد: توافقات هسته اى اخير سبب مى شود امكانات 

و توانايى بيشترى براى همكارى با ايران داشته باشيم.
كشورهاى  حاضر  حال  در  افزود:  ايران  در  نروژ  سفير 
با  ارتباط  و  برقرارى همكارى  بسيارى خواستار  اروپايى 
ايران هستند و نروژ نيز در اين مورد استثنا نيست و تمايل 
دارد با ايران ارتباط برقرار كند. نورهيم با بيان اينكه در ماه 
اكتبر در وزارت خارجه نروژ در زمينه تجارت با ايران بحث 

زيادى  سازمان هاى  و  يادآور شد: شركت ها  است،  شده 
قبل از تحريم ها همكارى خوبى با ايران داشته اند و تمايل 
دارند در حال حاضر نيز اين همكارى ها ادامه يابد. وى با 
اشاره به اينكه نروژ كشورى نفت خيز است، اضافه كرد: 
اين كشور تمايل دارد در اين زمينه با ايران همكارى كند. 
زمينه محصوالت  در  ايران تصريح كرد:  در  نروژ  سفير 
دريايى و ماهيگيرى مشتركاتى بين ايران و كشور نروژ 

وجود دارد كه مى تواند زمينه همكارى بين اين دو كشور 
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  سفر  به  نورهيم  باشد. 
زيست ايران به نروژ اشاره كرد و گفت: در اين سفر در 
زمينه انرژى و بازيابى محصوالت توافقاتى انجام گرفت.

دارد  تمايل  نروژ  توريست  زمينه  در  اينكه  بيان  با  وى 
همكارى هاى خود را با ايران بيشتر كند، يادآور شد: ايران 
پتانسيل هاى خوبى براى جذب توريست دارد كه مى تواند 

تقويت و زمينه تعاملى بين ايران و نروژ باشد.
گردشگر  جذب  براى  داد:  ادامه  ايران  در  نروژ  سفير 
و  هتلينگ  مانند صنعت  زيرساخت هاى الزم  بايد  ابتدا 
حمل و نقل محقق شود و بخش گردشگرى مى تواند 
اضافه  نورهيم  باشد.  سرمايه گذارى  براى  خوبى  محل 
سرمايه گذار  جذب  براى  مى تواند  نروژ  سفارت  كرد: 
را در  استان  اين  پتانسيل هاى  در مورد  اطالعات الزم 
وى  دهد.  قرار  نروژ  دولتى  و  خصوصى  بخش  اختيار 
با تجار  گفت: براى تعامالت تجارى به صورت فردى 
اين  در  كه  گيرد  انجام  مستقيم  ديدارهاى  بايد  نروژ 
راستا سفارت نروژ در ايران مى تواند زمينه را براى اين 
راه اندازى  از  ايران  در  نروژ  سفير  كند.  برقرار  تعامالت 
اتاق بازرگانى ايران و نروژ در آينده اى نزديك خبر داد 
و افزود: راه اندازى اين اتاق فرصت خوبى براى تجار دو 

كشور در برقرارى تعامل و همكارى است.
جنوبى  خراسان  اقتصادى  فعاالن  از  تعدادى  ادامه  در 
توليد محصوالت  براى  توان واحدهاى خود  از  گزارشى 
صنعتى، معدنى ، دامى، باغى، مصالح ساختمانى ، خوراك 
دام و طيور، پرورش مرغ گوشتى، مرغ تخمگذار و توليد 

جوجه يك روزه ارائه كردند.

در نشست مشترك اتاق بازرگانى و فعاالن بخش خصوصى با سفير نروژ مطرح شد: 

خراسان جنوبى آماده جذب سرمايه گذاران خارجى در فضاى تجارى برد برد

قدرت براي خدمت به کيست !؟

( ادامه از صفحه اول )  و نمازگزار در هواى سرد مسجد 
كه  كارگرى  راستى   به  بخواند   نماز    ، گاز  بى 
نتواند نان شبى را به خانه برد را با كدام استدالل 
مى توان به چنين عملكرد هايى دل خوش كرد ؟ 
ديگر با چه رويى مى خواهيم در همين سطرهاى 
در  را  آنها  و  بخواهيم  مشاركت  مردم  از  روزنامه 
 حالى هميشه در صحنه بدانيم كه در صحنه هاى 
از  بايد  دانيم  نمى   . ايم  كرده  رهايشان  زندگيشان 
در  كه  معاونانش  و  استاندار  از   . كنيم  گاليه  كه 
وضعيت  اين  عليه  بر  مدام  استان  جلسات  تمام 
شان  دغدغه  كه  دانيم  مى  و  دهند  مى   شعار 
يا  كنند  نمى  برخوردى  اما  است  استان  توسعه 

نمايندگانى كه مى بينند و سكوت مى كنند ؟.
سخن به درازا نكشد . نمايندگان عزيز، آقاى استاندار و 
 معاونين محترم خوب مى دانيد اما يادآورى مى كنيم : 
امروز در خراسان جنوبى در حالى شعار توسعه سر داده 
مى شود كه بر خالف بخشنامه هاى ابالغى شما چوب 
الى چرخ صنايع گذاشته و كارخانه ها به دليل بدهى 
 گاز ، برق و معوقات بانكى يكى پس از ديگرى تعطيل 
مى شوند و حمايت هاى شما در عمل نه تنها گرهى 
تعبير  كارگر  صدها  بيكارى  با  بلكه  كند  نمى   باز 
مى شود ، اوضاع در شركت هاى دولتى نيز چندان 
خوشايند نيست و هر روز شاهد تماس هاى توام با 
بغض و آه كارمندانى هستيم كه امنيت شغلى شان را 
به واسطه تصميمات خلق الساعه در خطر مى بينند و 
حتى اين اتفاقات به تجمعاتى در محل دفاتر كار شما 
هم منتهى شده است. آنها از تغيير وضعيت و تهديد 
به تعديل هاى متوالى در هراسند و اين در حاليست  
كه شعار اشتغال و امنيت شغلى گوش فلك را پر كرده 
 است ، مردم استان براى خدمات دولتى هزينه هاى 
 اضافى مى پردازند و خدمات نامناسب دريافت  مى كنند 
چون برخى مديران ، راهبرد هاى استانى و مصوب 
خدمتى  خوش  براى  گويا  و  تابند  برنمى  را  شما 
به مديران پايتخت نشين از جيب و وقت و عمر و 
سرمايه مردم استان هزينه مى كنند . بى خبر نيستيم 
كه در اين ميان حتى مكاتبات معاونان شما نيز نزد 
آنها محلى از اعراب ندارد . شواهد مثال بسيار است و 
مصداق ها موجود . امروزه درختان زيادى براى منازل 
مسكونى ... در استان قطع مى شود و ريالى جريمه 
پرداخت نمى گردد  و جاى دورى نرويم براى افزايش 
فضاى حياتى ! و امنيتى استاندارى خودمان به اندازه 
سه خيابان تصرف و تخلف مى شود و همه سكوت 
مى كنند . اما در مقابل ، حوزه علميه شهر مذهبى 
چون بيرجند ، به دليل تخلفى كوچك در ساخت و 
در  استان  مدارس  و  شود  مى  پلمپ  به  تهديد  ساز 
 حالى از بدهى به شركت هاى دولتى مى هراسند و 
برق  و  گاز  قطع  به  تهديد  روز  هر  زيادى   مدارس 

مى شوند كه ...  (ادامه در ستون مقابل)

(ادامه از ستون مقابل) همان دولت ، بدهكار 75 درصد 

سرانه دانش آموزى آنهاست و مگر تهاتر اينها براى 
رفع اينهمه دغدغه آنهم در كانونى كه بايد فقط به 
آموزش فرزندان من و شما فكر كند چقدر سخت 
است ؟  آقايان، دفتر اين روزنامه پر از رنجنامه هاى 
مردم خراسان جنوبيست كه كم و بيش به گوشتان 
دانيد  مى  خويش  نعمت  ولى  را  مردم  اگر  رسيده، 
مسئول  ؟.  نيست  آنها  حق  حداقل  پاسخگويى  آيا 
اين  با  ايد كه  انديشيده  آيا  نماينده محترم  و   عزيز 
رويكرد هاى آشفته ، استان به كجا مى رود ؟ به نظر 
چند هشدار به مديران ميانى و يا چند تذكر جدى به وزرا 
 در مجلس حق اين مردم نيست كه صادقانه در تمامى 

فصل ها نظام را يارى كرده اند ؟. 
آقاى استاندار به نظر مى رسد وقت آن رسيده كه 
در كنار شوراهاى ادارى ، تامين ، توسعه و ...  اداره 
براى  را  مردمدارى  تعليم  كار  استاندارى  آموزش 
مسئوالنى از اين دست آغاز كند . كاش اين قدرتى 
 ، آموزان  دانش   ، مردم  با  كشمكش  براى  كه  را 
گذاران  سرمايه  و  عزادارى  هيئات   ،  نمازگزاران 
استان به نمايش گذاشته اند را براى توسعه استان 
رضايت  مردم  رضايت  با  تا  گرفتند  مى  كار  به 
خداوند را نيز كسب كنند.  آقايان نماينده و مسئول 
با خودرايى برخى مديران در بى توجهى به وضعيت 
شبه  هاى  اندازى  سنگ  و  استان  مردم  معيشتى 
قانونى ، در مسير پر پيچ و خم توسعه ، خطر خواب 
 آلودگى و غفلت ناظران ، مردم را نگران كرده است . 
توسعه  قطار  اين  كننده  لطفا حال كه شما هدايت 
هستيد هر چند قدمى توقف و عملكرد منصوبانتان 
را رصد كنيد بلكه براى ادامه راه تجديد نظرى كرده 
هاى  پرتگاه  در  خاموش  و  ناخواسته  سقوط  از   و 

توسعه نيافتگى جلوگيرى كنيد.  
بنا نداريم خدمات شركت هاى دولتى استان را 
ناديده بگيريم چرا كه ما نيز قدردان آن هستيم اما 
 حساسيت اين نوشته معطوف به نوع برخورد هاى 
مردم  معيشتى  وضعيت  به  توجه  با  متعارف  غير 
دولتى  سازمانهاى  استانها  ساير  در  كه  چرا  است 
و  گيرند  نمى  تند  مواضع  مردم  مقابل  در  اينگونه 
باب مصلحت انديشى نيز در تصميمات قانونيشان 
مفتوح است . در پايان يادآورى مى گردد نويسنده 
بر اين باور است كه در راستاى وظيفه شرعى هر 
اين  از منكر  نهى  به معروف و  امر  براى  مسلمان 
مطالب را گوشزد مى نمايد، باشد كه مورد توجه و 

تدبير الزم قرار گيرد .

مزايده شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند نوبت دوم
 شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند در نظردارد: يك قطعه زمين با كاربرى
 مسكونى دو معبر (دوكله) واقع در شهر بيرجند را از طريق مزايده به استناد مصوبه
 ماده 8 صورتجلسه مجمع عمومى و مصوبه 94/3/23 هيئت مديره به فروش رساند
 متقاضيان مى توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 94/8/27 به آدرس دفتر شركت
  تعاونى كارگشاى سازه بيرجند واقع در خيابان غفارى - انتهاى غفارى 14 - دشت

.على آباد مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/9/4 به دفتر شركت تحويل نمايند
 پاكت الف: اصل ضمانت نامه بانكى معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت
 در كليه شعب بانك هاى استان يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكى) به حساب شماره
 1-4628239-835-9401 به نام شركت كارگشاى سازه بيرجند در بانك مهر اقتصاد

شعبه  معلم
 ب: تكميل فرم تقاضاى شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادى در هر مترمربع با
 امضاى متقاضى - برندگان مزايده موظفند حداكثر به مدت يك هفته جهت تسويه
 حساب به حسابدارى شركت مراجعه و اصل فيش پرداختى را به حسابدارى شركت
 تحويل نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقى شده و
 مورد مزايده به برنده دوم واگذار مى شود و در اين صورت سپرده توديعى به نفع شركت
 ضبط و متقاضى هيچگونه ادعايى نخواهد داشت. كليه هزينه هاى متعلقه شامل نقل
 و انتقال، هزينه آماده سازى، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كال بر عهده برنده مزايده
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***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق

برگزارى 27 آبان ماه ساعت: 16 الى 17/30 
با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد

09152672237-05632235499

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
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پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شماموافقت يك ميليارد ريالى پرداخت تسهيالت به زندانيان جرائم غيرعمد خراسان جنوبى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 26 آبان 1394 * شماره 3371
سالم آواخسته نباشى. لطف كن پيامم رو به گوش 3

مسئوالن راهنمايى و رانندگى برسون شب ها كه 
بنزنين  پمپ  كنار  كوچه  خونه  برم  خوام  مى 
ميدان امام كه ميشه جمهورى 6 ، ماشينا صف 
چيه  ما  گناه  آخه  زدن  بنزين  براى  كشيدن 
بزنيم احتماالً  باالتر رو دور  بايد دو كوچه  كه 
تقصير ما بوده اونجا خونه خريديم بعد شم براى 
ما  و  داده  رخ  اونجا  نزاع  فقره  چند  موضوع  همين 

شاهدش بوديم مسئوالن زحمتكش پيگيرى كنيد.
935…703

چرخ  بر  بهداشت  چرا  بدونم  خواستم  سالم 
گذاشتن چرخ  ندارد،  نظارت  ها  گوشت قصابى 
هيچگونه  مشترى  كه  نقطه  بلندترين  در  گوشت 
نظارتى بر كاسه چرخ گوشت ندارد. خودم شاهد بودم 
از كاسه چرخ  اى  ها گوشه  اين قصابى  از  يكى  در 
موقع  و  بودند  كرده  پر  آشغال گوشت  از  رو  گوشت 
داخل  گوشت  آشغال  مشتريان،  گوشت  كردن  چرخ 
ظرف رو با گوشت مشتريان مخلوط مى كردند وقتى 

معترض شدم بدهكار درآمدم واقعًا اين انصافه؟
915…237

از رياست محترم بنياد مستضعفان خواهشمنديم حاال 
كه سه دانگ اراضى موسوى به نام مردم مى شود طبق 
صحبت رياست كل بنياد مستضعفان كشور در رابطه 
دانگ  سه  واگذارى  طريقه  ها  زمين  واگذارى  با 
باقيمانده و زمان آن را اعالم كنند تا ان شاءا... مردم 

بعد از چندين سال به حق قانونى شان برسند.
915…587
چرا جاده بيرجند فردوس از سه راهى روم به 
تصويب  به  باتوجه  شود؟  نمى  آسفالت  فردوس 
بودجه آسفالت اين مسير مگر جان ما مسافراى تو اين 
مسير بى ارزش تر از مسافراى مسير بيرجند به مشهد 
است؟ به خدا جلوبندى ماشين هامون خراب شده تو 

اين مسير! الستيك هاى ماشينمون داغون شده.
915…173

بلوار  گازكشى  فكر  به  مسئوالن  چرا  سالم. 
خليج فارس در مركز استان نيستند؟ 

915…425
و  بيرجند  از زحمات شهردارى  آوا جون سالم. 
بنرهاى عكس شهداى  بنياد شهيد در نصب 

عزيز كمال تشكر را دارم.
915…574

استان  فرهنگى  ميراث  اداره  يگان حفاظت  با سالم. 
با جديت پيگير باز گرداندن فورى شير قديمى 
برداشت آب كه از آثار گرانبهاى تاريخى شهر بيرجند 

است، باشد و در حفظ و نگهدارى از آن بكوشد.
915..008

انتهاى  آسفالت  و  سازى  آماده  مبلغ  كه  جالبه 
خيابان دكتر حسابى مهرشهر را چند ساله از ما 
گرفتند و هنوز هم خاكى مانده است نه شهردارى 

جوابگو است و نه بنياد! لطفاً مسئوالن رسيدگى كنند.
915…942

ادارى  سايت  به  كنيم  مى  مراجعه  وققى  جان  آوا 
خودشون  واسه  ادارات  كه  شيم  مى  متوجه 
كردن.  درست  قصر  بلكه  نساختن  ساختمان 

بعد ميگن بودجه نيست!
915…982

فارس- مديرعامل ستاد ديه مردمى خراسان جنوبى گفت: در نوزدهمين جلسه ستاد ديه خراسان جنوبى با پرداخت 
يك ميليارد و 40 ميليون ريال تسهيالت به زندانيان جرائم غير عمد استان موافقت شد. اربابى اظهار كرد: در اين جلسه 
پرونده 9 زندانى مطرح شد كه با  بررسى مجدد دو پرونده و با تعداد هفت پرونده با ميزان بدهى يك ميليارد و 868 

ميليون و 180 هزار ريال موافقت شد. گفتنى است: بدهى اين زندانيان در زمينه ديه، مالى و مهريه است. 

* بهروزى فر
 ديوان حافظ را به نيت تفألى مى گشايد: 

...اى دل غمديده حالت به شود، دل بد مكن
  وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور

دور گردون گر دو روزى بر مراد ما نگشت    
 دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخور...

اشك، خانه چشمان بى رمقش را پر مى كند، مى پرسم: 
خيلى سخت بود؟ مى گويد: 

درد عشقى كشيده ام كه مپرس  
زهر هجرى چشيده ام كه مپرس 
لبخند  ماند،  مى  خيره  ها،  دوردست  به  اش  خسته  نگاه 
و  نشيند  مى  اش  پريده  رنگ  هاى  لب  كنج   كمرنگى 

مى گويد: ولى تمام شد... تمام.
مى پرسم: چند روز است اينجايى؟... مى گويد: با فردا كه 
براى هميشه، از اينجا مى روم، مى شود شصت روز... شصت 
روز است از خانه دورم. دلم براى همه تنگ شده، پدر، مادر، 
پنهان  اش،  تا شده  زانوهاى  را الى   برادرهايم. صورتش 
به  نيازارد. دستى  را  تا صداى هق هقش كسى  مى كند 

پشتش مى كشم و بلند مى شوم...  
صحنه هايى از سريال «شوق پرواز» بر صفحه تلويزيون 
ديوارى اتاق، نقش مى بندد، همان جايى كه شهيد بابايى 
 اوج مى گيرد، به اميد فتح آبى آسمان! از پنجره، بقيه را 
 مى بينم كه منظم و هماهنگ، دست هاى شان را باال برده اند
در  دست،  دور  آن  و  دهند.  مى  انجام  حركات كششى  و 
كنج افق، بارقه هاى خورشيد در حال نفوذ به دل آسمانند. 
 صداى گريه مينا، هنوز در گوش اتاق نجوا مى شود، نگاهش 
مى كنم، ولى باورم نمى شود، دخترى عزيز كرده والدين، 
تمام دل خوشى پنج برادر، با تحصيالت عاليه، حاال اينجا، 

خموده و نگران، با انگى بر دفتر زندگى... مگر مى شود؟!

مرگ هشت معتاد در روز
به علت سوء مصرف مواد مخدر 

 اعتياد را يكى از بزرگترين معضالت دنياى معاصر ناميده اند.
آسيبى  گستردگى سطح  واسطه  به  مخدر  مواد  به  اعتياد 
نام گرفته  كه دارد، «هيوالى بزرگ زندگى بشرى» هم 
است. متالشى شدن شخصيت فردى، نابودى نهاد خانواده، 
افزايش جرايم اجتماعى، كاهش بازدهى كارى، افزودن بر 
افراد سربار جامعه، اشغال تخت هاى بيمارستانى، كاهش نرخ 
بهداشت عمومى و ... با آمار معتادان يك جامعه به هم گره 
خورده اند. اسناد و مدارك موجود، گواه اين حقيقت است 
كه پديده اعتياد و معضالت اجتماعى پيامد آن، بيش از صد 
و پنجاه سال عمر ندارد، هر چند استعمال تفننى انواع آن، 
تاريخى طوالنى تر دارد، و ليكن از قرن نوزدهم به بعد كه 
رغبت به آن بيشتر شد و افزايش روزافزون آمار مبتاليان 
به مواد مخدر رقم خورد، اين پديده شوم مورد توجه ويژه 
قرار گرفت. اگر چه درخصوص آمار معتادان جامعه و درصد 
ابتالى گروه هاى مختلف به آن، آمار دقيقى منتشر نشده، 
اما همين ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه وزيركشور به 
عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، زنگ خطرهاى به 
صدا درآمده را يك بار ديگر نواخت و گفت: «بارها عنوان 
كرده ايم كه يك ميليون و 300 هزار معتاد در كشور وجود 
دارد كه 63 درصد آنها متأهلند و 53 درصد طالق ها در 
خانواده اين معتادان رخ مى دهد، اگر چه هنوز محاسبه نشده 
 كه چند خانواده و چند كودك درگير مسأله اعتياد والدين شان
مى باشند؟» رحمانى فضلى، در همان صحبت ها از يك 
واقعيت تلخ هم پرده برداشته و گفته بود؛ «روزانه هشت 
يا نه نفر از افراد جامعه معتادان كشور، به علت سوء مصرف 

مواد مخدر جان مى دهند».
در پى همين صحبت ها بود كه آمار و اطالعات زيادى از 
طريق رسانه ها و به نقل از صاحب نظران مختلف منتشر 
شد، و آخرين خبرهايى هم كه با عنوان «سوء مصرف مواد 
مخدر در ايران» روى سايت خبرى خبرگزارى مهر، قرار 
گرفت و از واقعيت تلخ كاهش سن اعتياد و زنانه شدن آن 
در ايران پرده برداشت، به اين واقعيت اشاره دارد كه؛ بيش 
از 6 ميلون نفر در كشور، تحت تأثير مواد مخدر قرار دارند،  
روزانه70 نفر معتاد مى شوند و  8 نفر نيز در اثر مواد مخدر 

جان خود را از دست مى دهند.
در اين گزارش آمده؛ «آمارهاى رسمى نشان مى دهد كه در 
حال حاضر كشور ما يك ميليون و 325 هزار معتاد دارد و اين 
 افراد ساالنه بيش از 500 تن مواد مخدر مصرف مى كنند
 كه البته آمارهاى غير رسمى رقمى بيش از اين را نشان 

به  معتاد  نفر   70 روزانه  گذشته  سال   5 طى  دهد...  مى 
جمعيت معتادان كشور اضافه شده و بر اساس تحقيقات 
انجام شده مواد مخدر به تنهايى بين 63 تا 65 درصد از 
جرائم و دستگيرى ها را به شكل مستقيم و غير مستقيم 
به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش كارشناسان 
معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى هم، مصرف 
مواد صنعتى از نيم درصد در سال 84 به 26 درصد در سال 
92  رسيده، سن اعتياد كاهش يافته و زنان در معرض آسيب 
بيشترى قرار گرفته اند و بروز معضالت بهداشتى اعتياد به 

ويژه ابتال به ايدز نيز نگران كننده است.

افزايش 73 درصدى آمار زنان معتاد

اينكه بدانيم مصرف ترياك در ايران 450 تن معادل 42 
درصد مصرف جهانى است و 13 درصد از مصرف كنندگان 
جهانى ترياك در ايران قرار دارند و بعد از ايران كشورهاى 
اروپايى به جز تركيه و روسيه با 95 تن، پاكستان و افغانستان 
با 80 تن، جنوب شرق آسيا با 75 تن، هند با 67 تن، آفريقا 
با60 و روسيه با 58 تن در رتبه هاى بعدى مصرف مواد مخدر 
 قرار دارند، بسيار نگران كننده است و اينكه گفته مى شود،
مدل مصرف تغيير كرده و رغبت به سوى مواد مخدر صنعتى 

است، به واسطه پيامدهاى شوم اين گروه از مواد، نگرانى ها 
را بيشتر مى كند اما واقعيت هاى تلخى كه از آمار ابتالى 
زنان و مادران جامعه منتشر  مى گردد،  اين نگرانى ها را 

دوصد چندان مى كند.
در جامعه ما، زنانگى با محجوبيت گره خورده و از حرمت 
خاصى برخوردار است، لذا بى شك اعتياد در زنان، ضربه هاى 
اجتماعى و فرهنگى بيشترى در پى دارد. از طرفى آنچه در 
حافظه تاريخ ما وجود دارد، مادران و زنانى هستند كه چون 
كوهى استوار، تمام سختى هاى خانه را به دوش مى كشيدند 
و از هر راهى وارد مى شدند تا مبادا همسر يا پسرشان به 
هرزگى و فساد آلوده گردد، بانوانى كه حتى كشيدن سيگار 
 را برازنده شخصيت همسرشان نمى دانستند و اگر اتفاق 

مى افتاد، آن را كتمان مى نمودند... 
امروزه اما  گزارش هاى رسمى بيانگر اين است كه تعداد 
زنان معتاد بين سال هاى 86 تا 92، 73 درصد افزايش داشته 
 و مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز اعالم كرده اند،
تعداد زنانى كه در اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست 
داده اند، 15 درصد بيشتر شده و از ديگر سو، بيشترين زنان 
معتاد در رده سنى 20 تا 36 سالند كه اغلب آنها از مواد 
الكل و كراك استفاده مى كنند و  مخدر ترياك، شيشه، 
همچنين از هفت هزار و 377 زن زندانى در كشور 60 درصد 
آنها به داليل مرتبط با جرايم اعتياد و مواد مخدر به زندان 
راه پيدا كرده اند. اعتياد در ميان زنان، امر تازه اى نيست و 
همه هم به اين نكته اذعان د ارند كه؛ زنان زيادى از همان  
سال هاى دور، مواد مخدر مصرف مى كرده اند ولى در مورد 
اين جريان زنانه شدن اعتياد، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد، 
برخى با مقايسه آمار مراجعه زنان به مراكز درمانى در فاصله 
سال هاى 85 و 90 معتقدند كه نرخ رشد اعتياد زنان بسيار 
بيشتر ازمردان بوده و  اين رشد تا حدود دو برابر افزايش پيدا 

كرده است، عده اى هم بر اين باورند كه اعتياد، زنانه نشده 
و باال  رفتن آمار زنان معتاد به دليل افزايش تعداد مراكز 
درمانى ويژه زنان و مراجعه بيشتر آنها براى درمان اصولى 
و علمى است. با اين توضيح كه در سال 90 زنان بيشترى 
جرأت يافته اند براى درمان بيمارى شان به مراكز ترك اعتياد 
مراجعه كنند در حالى كه در سال 85 به علت نبود مراكز 
تخصصى درمان زنان، بيشتر آنها در خانه براى ترك اقدام 
غيرمعمول تالش  و  غيراصولى  شيوه هاى  با  و   مى كردند 

مى  نمودند اعتياد خود را كنار بگذارند.... 
اما به هر صورت، آنچه كه بر آن اتفاق نظر است، اين است 
كه الگوى اعتياد در زنان تغيير كرده و اگر در گذشته سن 
اعتياد زنان باال بود و اين افراد از مخدرهاى سنتى استفاده 
مى كردند، امروزه متوسط سن اعتياد زنان به 27 سال كاهش 
يافته و عمدتاً هم از مواد صنعتى از جمله شيشه استفاده 
مى كنند. ارديبهشت ماه امسال هم، سعيد قاسميان، مديركل 
برنامه ريزى و فناورى اطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
آمارى از اعتياد زنان اعالم كرد كه طى آن 62 درصد زنان 
مصرف كننده متأهل، 41 درصد زير 35 سال و 71 درصد 
داراى تحصيالت ديپلم و زير ديپلم بودند. كارشناسان بر 
اين باورند كه؛ در اعتياد زنان به مواد مخدر، عوامل مختلفى 
دخيلند، طبق آمار70 درصد اين افراد به واسطه اعتياد همسر، 

معتاد شده اند و در ادامه به واسطه فشار، تهديد و ترس، 
نسبت به توزيع و مصرف مواد مخدر، فحشا و گاه فرار از 
خانه اقدام نموده اند. از ديگر سو، قيمت پايين مواد مخدر، 
دسترسى بسيار راحت، تبليغات سوء تأثير انواع مواد مخدر 
بر كاهش وزن و زيبايى، همچنين خوشايندى و جذابيت 
اين مواد هم از ديگر عواملى است كه در اعتياد زنان نقش 
بسزايى دارند. كارشناسان آسيب هاى اجتماعى هم با اشاره 
به پيچيده بودن مقوله اعتياد، تبعات و پيامدهاى مستقيم و 
غير مستقيم اعتياد زنان را 10 برابر تبعات مربوط به اعتياد 
يك مرد مى دانند. اگر چه امروزه، با تغيير ديدگاه جامعه، 
اعتياد در رديف بيمارى هاى قابل درمان قرار گرفته اما هنوز 
اين اصالح نگرش در مورد زنان معتاد به نحو مطلوبى ايجاد 
نشده و همين نگاه جرم  انگارانه، گاه باعث مى شود كه زنان 
معتاد، خود را پنهان كنند و مراجعه به مراكز درمانى را براى 

هميشه به فراموشى بسپارند.

بى مهرى زنان با تنها مركز 
ترك اعتياد بانوان استان

در اين ميان، استان خراسان جنوبى به واسطه پهنه وسيع 
خود و مرزهايى در همسايگى توليدكنندگان مواد مخدر دنيا، 
بيش از ديگر مناطق در معرض خطر قرار دارد و از گوناگونى 
آمارها و اطالعات درخصوص وضعيت اعتياد مردان و زنان، 
مبرى نيست و چه بسا، به واسطه اين هم مرزى و البته 
تبعات ناشى از خشكسالى هاى چندين ساله و افزايش آمار 
بيكارى، رنگ و لعابى بيشتر هم دارد. شايد همين واقعيت 
ناميمون بود كه باعث شد، ايجاد و راه اندازى مراكز ترك 
اعتياد زنان به طور ويژه ترى توسط مديران استانى دنبال 
شود و راه اندازى مركز ترك اعتياد بانوان «آتيه روشن» 

كه تا سال 91 از نيازهاى استان بود و در رديف آرزوهاى 
مديران، اينك به همت بهزيستى، تنها ملجأ و پناه امن زنان 
و دخترانى است كه خواسته يا ناخواسته به دام اعتياد گرفتار 
آمده اند. اگر چه به گفته دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر استان، عليرغم امكانات خوبى كه در اين مركز فراهم 
شده و تعداد نسبتاً زياد زنان معتاد در استان ولى متأسفانه 

كمتر مورد استقبال واقع شده است.
على زندى با اشاره به  ظرفيت 35 نفر ه اين مركز و اظهار 
تأسف از اينكه عليرغم همجوارى آن با  مركز جمع آورى 
متكديان، مورد بى مهرى واقع شده، هزينه درمان هر زن 
معتاد را 520 هزار تومان عنوان كرده كه 50 درصد اين 

هزينه را بهزيستى پرداخت مى كند.
همين صحبت ها، عامل و دست آويزى شد براى ما كه 
حضور در اين مركز و زندگى  در كنار دختران و زنان بيمارش 
را تجربه كنيم. در همان نگاه اول، تعداد كمتر از انگشتان 
شوراى  دبير  هاى  گفته  بر  تأييدى  مهر  حاضران،  دست 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان زد، و اذعان مدير مركز 
به آمار 6 نفره مراجعان طى بيست و پنج روز گذشته، پرده 
از اين حقيقت برداشت كه عليرغم همه تبليغاتى كه صورت 
مى گيرد و اطالع رسانى هايى كه درخصوص پيامدهاى 
اعتياد مى شود، هنوز قشر عظيمى از زنان جامعه، رغبتى به 

حضور در چنين مراكز و درمان آن درد ديرينه ندارند.
آمار كم حاضران اما فرصت خوبى است براى نشستن در 
 كنار تك تك آنها و شنيدن از واقعيت هاى نهفته در پشت 

چهره هاى زرد و كهربايى و بى جان شان!
مينا، كارشناس ارشد ادبيات است، تنها دختر خانه كه چون 
بعد از 5 پسر پا به جمع خانواده گذاشته، مورد التفات ويژه پدر 
 و مادر و برادرهاست و به قولى الى پر قو بزرگ مى شود.
كافى  است،  فراهم  برايش  چيز  كند، همه  مى  تر  لب  تا 
است دهان باز كند تا همه دنيا را به پايش بريزند. جايگاه 
اجتماعى خانواده، اعتبار پدر و متانت برادرها، جاى او را در 
بين ديگران هم خاص تر مى كند. از همان سال پايانى 
دبيرستان، خواستگاران و دل داده ها، پاشنه در خانه را از جا 
در مى آورند اما او مى خواهد زنى باشد با تحصيالت عاليه و 
مادرى با كماالت براى فرزندانى كه در آينده خواهد داشت، 
اعضاى خانواده هم تابع حرف هاى او، به عقيده اش احترام 
مى گذارند و پا به پاى او تا سال پايانى تحصيل در مقطع 
كارشناسى ارشد، پيش مى آيند. همين جاست كه پيشنهاد 
ازدواج از سوى يك همكالسى مؤدب و باوقار، كه به واسطه 
نزاكت بيش از حد، عجيب ديگران را شيفته خود كرده است، 
جريان زندگى اين دختر را تغيير مى دهد و مينا، مملو از 
عشقى آتشين، پاى سفره عقد مى نشيند. روزهاى شيرين 
زندگى مشترك اين عزيزكرده اما چند صباحى دوام ندارد و 
تا چشم مى گشايد، خود را در منجالب آلودگى هاى همسر 
جوانش گرفتار مى بيند.... حاال كه آمده نه به خواسته خود 
كه به اصرار برادرانش و بعد از جدايى از همسر، اين مركز 
تنها پناه او براى برگشت به روزهاى خوب گذشته است. 
او آمده تا خاطرات 5 ساله بيمارى اش را اينجا بگذارد و 
براى هميشه برود، اگرچه نگرانى براى آينده و برخوردهاى 
ديگران و اينكه آيا خواهد توانست درمقابل سرزنش هاى 

ديگران طاقت بياورد؟... او را آرام نمى گذارد!

اينجا، درست مثل يك خانه است

زهره اما به خواسته خود، تن به اين بال داده است، آن هم به 
پيشنهاد يك دوست كه برايش از لذت بعد از استعمال و از 
تأثير شيشه بر زيبايى و الغرى، خيلى گفته بود. او كه فرزندى 
4 ساله هم دارد، دو سالى است به دام افتاده تا زيباتر شود و  
مايه افتخار فرزندش باشد آنجا كه همه انگشت هاى اشاره به 
سوى اوست در جمع ديگران، آن هم به جهت اندام درست و 
كاملش.... و حاال شيشه چنان صورتش را خراشيده كه گونه 
هايش گود افتاده اند و هيچ دندان سفيدى در دهان ندارد... او 

حاال هم انگشت نماى ديگران است، اما به شكلى ديگر...! 
سومى اسمش را نمى گويد، اما  از يكى از شهرهاى مرزى 
آمده و به قول خودش همسر سالمش او را فرستاده است. 
بيش از 15 سال پيش و وقتى خانواده سه نفره برادر جوانش 
در يك حادثه كشته مى شوند، ناآرامى مهمان خانه وجودش 
مى شود، بيقرارى مى كند و گريه و زارى هايش امان ديگران 
را هم مى برد، همسايه اى او را به كشيدن ترياك توصيه 
مى كند تا آرام شود و فراموش كند، آنچه را كه بر سرش 
آمده....اين توصيه او را كه 8 فرزند هم  دارد، همنشين منقل 
و دود مى كند... و حاال يا هزينه اى كه به خانواده تحميل 
ها، بچه  سرافكندگى  و  ديگران  هاى  سرزنش  يا   كرده، 

يا هم عشق و عالقه همسرى يا هر چيز ديگرى، همسرش 
را واداشته تا او را به اجبار به اين مركز بياورد. او چند روزى 
و  گردد  برمى  خانه  به  زودى  به  و  شده  پاك  پاك  است 
مطمئن است با روزهاى تلخى كه پشت سر گذاشته ديگر 

بعيد است، آن روزهاى لعنتى را دوباره تجربه نمايد.
و آن يكى كه پيرى زودتر از حساب سال و ماه در چهره اش 
جا خوش كرده، سى و يك سال دارد، اما  از طراوت جوانى، 
هيچ اثر و آثارى در چهره اش نيست و در عوض دست هاى 
 لرزان، چشمان غم گرفته و لبخندى شرم آلود، همه داشته هاى

بيوه  زنان  و  دختران  «به  گويد:  مى  است....  زندگى  از  او 
بگوييد، مواظب باشند با مرد معتاد ازدواج نكنند. اين ازدواج، 
زندگى آنها را  تباه مى كند» و ادامه مى دهد: «ما كه گرفتار 
بر  روزگار چه  برويم،  كه  اينجا  از  نيست،  معلوم  و  شديم 
سرمان بياورد، اما به بقيه بگوييد قبل از اينكه به اين دام 

بيفتند، حواس شان را جمع كنند».
پيچيده  پتو  را سفت در  اتاق هم يكى خودش  آن سوى 
تا ديده نشود، مى گويند؛ تازه آمده، از خانواده سرشناسى 
است، نمى خواهد شناخته شود... اما ماجرايش اين است كه 
به لطف دوستان همكالسى در دانشگاه معتاد شده و حاال 
چون در شرف ازدواج است، براى ترك آمده... از نامزدش 
مى پرسم، مى گويند؛ سالم است و از اعتياد عروس خانم 
هم خبر ندارد، يعنى خانواده به جاى اينكه او را در جريان 
اصل ماجرا بگذارند، ترجيح داده اند كه صورت مسأله را پاك 
كنند... او حاال چند روزى است به بهانه اردويى دانشجويى، 
مهمان اين ميهمانپذير است تا بلكه دور از گوش و چشم آنها 

كه مى شناسندش! وجودش را از اين آلودگى پاك كند. 
مدير اين مركز مى گويد: «براى تمام روز خانم ها برنامه 
داريم، از قرائت چند صفحه قرآن گرفته تا مطالعه كتاب 
و ورزش صبحگاهى». همه برنامه هاى مركز، راهى است 

براى نزديك كردن خانم ها به «آتيه روشن»!
 اينجا درست مثل خانه است، فقط پاك و سالم، هوايش 
نفس كشيدنى است به دور از هر آلودگى! اينجا هر كس 
كارهايش را خودش انجام مى دهد، لباس هايش را خودش 
مى شويد و غذا درست كردن هم بر اساس برنامه از پيش 
تعيين شده، در هر نوبت به عهده يك نفر است.  قرار است 
آموزش كالس هاى هنرى هم به برنامه كارى خانم ها 
اضافه شود تا هر كس در همان بازه زمانى حضور در مركز، با 
يك فن و هنر آشنا شود، باشد كه بيرون از اين درهاى بسته 
و ديوار بلند، همان هنر چنان سرگرمش كند كه فرصتى 

براى انديشيدن به تفننى از جنس ديگر را نداشته باشد. 
ساعتى  چند  كه  آنها  با  همدردى  احساس  از  سرشار   ...  
همنشين خاطرات تلخ شان بودم، با فكرى مشغول و آشفته، 
پر از چراهايى كه در همه گپ و  گفت ها، ذهنم را  درگير 
كرده بود و در نهايت در هاله اى از ابهام هم باقى ماند، به 
قصد ترك مركز، در را گشودم، خورشيد در ميانه آسمان 
جا خوش كرده بود و اشعه هايش بر همه جاى زمين، به 
 يك اندازه مى تابيد، راستى كه همه جا روشن بود.... خارج 
مى شوم با اين سؤال؛ آيا آينده آنها كه آن سوى درند، به 

همين روشنى  است؟! 

جوابيه هاى مركز اطالع رسانى معاونت 
اجتماعى فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
و  راهور  پليس  «دست  درباره   94/8/19 مورخ  شما 
شوراى ترافيك درد نكنه بابت سه زمانه كردن چراغ 
پاسداران. فقط فكرى به حال راست گردها نكردن 
كه با جمع شدن ماشين ها پشت چراغ قرمز مسدود 
زمانه شدن  رساند: سه  استحضار مى  به  مى شود» 
استان  مركز  همشهريان  تقدير  با  تقاطع  اين  چراغ 
همراه شده و از اين امر ابراز رضايت مى نمايند. اما 
 درباره راستگردها به شهروندان عزيز توصيه مى شود

به هنگام توقف پشت چراغ قرمز در منتهى اليه سمت 
نمايند طورى كه الين عبورى  به توقف  اقدام  چپ 
سمت راست كه راستگرد تقاطع نيز در آن قرار دارد 

براى عبور ساير وسايل نقليه باز باشد.
1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/8/19 درباره «خدا اون روز رو نياره كه 
براى بيرجند اتفاقى بيفته. اگر در بين مسير خيابان هاى 
انقالب و مطهرى و و امثالهم به هر دليلى حتى خراب 
خروجى  شود  مسدود  راه  سنگين  وسيله  يك  شدن 
بقيه وسايط سنگين از كجا انجام شود خدا مى داند. 
مسئوالن پاسخ دهند» به استحضار مى رساند: براى 
هر دو خيابان پيش بينى معبر جايگزين شده است تا در 
مواقع ضرورى رانندگان گرامى از آنها استفاده نمايند 
ضمن اينكه در موارد اضطرارى سازمان هاى دخيل از 
جمله پليس راهور حتماً براى رفع مشكل عبور و مرور 

شهروندان در محل حضور خواهند داشت. 

آينده اى مبهم در انتظار ساكنان كوى «آتيه روشن» 

مركز ترك اعتياد خواهران، با وجود تعداد نسبتاً زياد زنان معتاد در استان
با امكانات خوبى  فراهم شد ولى متأسفانه كمتر مورد استقبال قرار گرفت
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کتاب نفيس و فاخر «انجيل رسوالن“ قديمي ترين نسخه خطي موجود کتاب مقدس مسيحيان است که در بخش نسخ 
خطي کتابخانه مرکزي تبريز نگهداري مي شود. گفتني است؛ اين کتاب حدود ٨٠٠ سال قبل توسط داويد بن ملک شاه 
در روستاي موش آباد از توابع آذربايجان غربي مرمت شده است.

قديمي ترين انجيل جهان در تبريز

4
استان  کتاب  بزرگ  نمايشگاه  دهمين    - زاده   حسين 
خراسان جنوبي روز گذشته طي مراسمي با حضور معاون 
ارشاد اسالمي در محل  امور فرهنگي وزارت فرهنگ و 

دائمي نمايشگاههاي بين الملي بيرجند افتتاح شد.

حضور 161 ناشر با 34 هزار و 400 
عنوان كتاب در نمايشگاه كتاب استان

مدير گل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در اين مراسم 
گفت: نمايشگاه بزرگ کتاب استان با حضور ١٦١ ناشر 
که نمايندگي ١٥٧ ناشر ديگر را برعهده دارند در ١٦ غرفه 
عنوان  و ٤٠٠  هزار  نمايشگاه ٣٤  اين  در  و  افتتاح شده 
محبي  شود.   مي  عرضه  جلد  نوار   ٢٧٤ قالب  در  کتاب 
نمايشگاه  اين  به  يارانه  ريال  ميليون   ٧٠٠ اختصاص  از 
درصد   ٣٠ با  نمايشگاه  اين  در  کتب  افزود:  و  خبرداد 
و  تخفيف عرضه مي شود که ٢٠ درصد سهم فرهنگ 

ارشاد و ١٠ درصد سهم ناشران خواهد بود. 
قائم مقام نماينده ولي فقيه در استان و امام بيرجند هم در 
اين مراسم با تاکيد بر اهميت کتاب و کتابخواني، گفت: 
انساني که عاشق کتاب و عالم به کتاب و معارف آسماني 

نباشد همانند انساني نابيناست.
حقيقت  و  علم  کتاب  را  قرآن  رضايي  االسالم  حجت 
قرآن  به همين خاطر  اينکه  بيان  با  و  دانست  زيبايي  و 

و  کتاب  بايد  کرد:  اظهار  است،  آفريت  تحول  کتابي 
بخوانيم.  کتاب  هم  خودمان  و  کرده  احيا  را  کتابخواني 
وي با اشاره به اينکه از مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 

هاي  آسيب  با  مقابله  براي  که  رود  مي  انتظار  اسالمي 
اساسي جامعه، اتاق فکر تشکيل دهند، گفت: مسئولين 

شناسايي  را  جامعه  اساسي  هاي  آسيب  بايد  فرهنگي 
نمايند.  تالش  ها  آسيب  اين  با  مقابله  براي  و  کرده 
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز 

با اشاره به سابقه فرهنگي پروري  ادامه اين مراسم  در 
و  بزرگان  از  برخي  از  جنوبي  خراسان  پروري  دانش  و 

مفاخر استان در عرضه هاي مختلف فرهنگي نام برد و 
گفت: بيرجند و خراسان جنوبي با دين و مذهب عجيب 
شده و مردم آن با  دو بال دانش و معنويت راه تعالي و 

ترقي را پيموده و مي پيمايند. 

عناوين كتب كشور به يك ميليون رسيد

صالحي با اعالم اين خبر که روز چهارشنبه (فردا) آيين 
به  کشور  کتب  عناوين  رسيدن  مناسبت  به  بزرگداشتي 
يک ميليون عنوان کتاب برگزار خواهد شد، اظهار کرد، 
در  کتاب  نسخه  ميليون   ٧٣ گذشته  ماهه  هفت  طي 
البته ٩ درصد کاهش متوسط تيراژ   کشور توليد شده و 
بهانه  را  وقت  نداشتن  و  کتاب  قيمت  وي  ايم.  داشته 
به  اشاره  با  و  کرد  ذکر  مطالعه  براي کاهش سرانه  اي 
اينکه کتاب ويترين خوبي در کشور ما ندارد، اظهار کرد: 
تعداد کتابفروشي هاي  ما در ١٠ سال گذشته با وجود 
يافته و  افزايش چشمگير چاپ کتاب، به نصف کاهش 
جا دارد ويترين هاي ثابت و دائم براي کتاب در کشور و 
استان خراسان جنوبي در نظر گرفته شود و بايد فرهنگ 
کتاب و کتابخواني را که مايه توليد علم و تمدن سازي 
پس  حضار  مراسم  اين  ادامه  در  بخشيم.  ارتقا  را  است 
کتاب  بزرگ  نمايشگاه  هاي  بخش  از  رسمي  افتتاح  از 

استان ديدن کردند.

آغاز به كار دهمين نمايشگاه كتاب خراسان جنوبى
از ميان نامه ها

جنوبي  خراسان  خوشنويسي  برجسته  استاد  دو 
دو  در  مود  اسماعيلي  استاد  و  بين  نيک  استاد 
نگارش  شيوه  بر  را  بجايي  انتقادات  جداگانه  نامه 
وارد  آوا  روزنامه  هاي  آگهي  در  نستعليق  حروف 
اساتيد  اهتمام  از  قدرداني  و  سپاس   با  که  کردند 
را مود  اسماعيلي  استاد  نامه  از  قسمتي   بزرگوار 

در ادامه مي خوانيد:

استفاده نادرست از فونت
 خوشنويسى در طراحى گرافيك

نموده  متحول  را  چيز  همه  کامپيوتر  امروزه 
بخصوص حروف چيني و حروف نگاري را و دست 
طراح را در استفاده وسيع از حروف بسيار باز گذاشته 
اين  خود  و  ببيند  راحتي  به  را  بيکران  هاي  افق  تا 
اتفاق في في النفسه مثبت و مفيد است اما گاهي و 
جايي کامپيوتر لطمه اي زده و آن هم بخاطر استفاده 
است  ممکن  طراح  يا  گرافيست  که  است  نادرستي 
خوشنويسي  اوليه  اصول  از  آگاهي  نداشتن  علت  به 
مورد  اين  نادانسته  نستعليق  خصوصا   سنتي 

را انجام دهد.
و  اصول  از  درست  استفاده  و  خوشنويسي  شناخت 
دوران  در  تايپوگرافيست  يک  براي  هنر  اين  قواعد 
به  است  بسيار جدي  بوده  کامپيوتر  که عصر  معاصر 
ويژه در اين دوره که زمينه هاي شناختي بسيار وسيع 

تري در حوزه خوشنويسي وجود دارد .
در  خوشنويسي  هاي  مهارت  شناخت  اهميت   
يک  براي  فني  هاي  مهارت  شناخت  اهميت  گرو 
است. واجب  حدي  تا  و  مهم  بسيار  تايپوگرافيست 

درست  استفاده  همچون  اصولي  خوشنويسي  هنر  در 
گاهي  و  مهم  بسيار  حروف  اتصاالت  و  ترکيبات  از 
اشتباه در آن موجب ناخواني و نازيبايي در اصول اوليه 

طراحي يک کار تبليغاتي مي گردد.
امروز ما در تبليغات محيطي و نشريات و مواردي از 
اين قبيل شاهد استفاده نادرست از فونت خوشنويسي 
کامپيوتري مي باشيم و با توجه به سابقه فرهنگي و 
و دست  طراحان  است  چه خوب  بيرجند  هنري شهر 
اندرکاران طراحي و چاپ توجه بيشتري به اين موضوع 
از يک دوره کالسي آموزش  نموده و حداقل استفاده 
اوليه خوشنويسي مي تواند حس زيبا شناسي و استفاده 
از قواعد و اصول خوشنويسي را در آنان دوچندان سازد.

تا شاهد اينگونه اشتباهات در طراحي و استفاده نادرست 
از فونت خوشنويسي کامپيوتري نباشيم.

طنز

حسادت دانشجويان دنيا 
به دانشجويان ايران

از  علوم  وزارت  دانشجويي  رفاه  صندوق  رئيس 
تخصيص وام ناباروري به دانشجويان متأهل خبر داد و 
گفت دانشجويان مي توانند با پرداخت يک ميليون و نيم 
قضيه را حل کنند. اين مقام مسئول گفت ما حساب 
کرديم و حل آن قضيه هفت  ميليون تومان هزينه دارد 
که دانشگاه نصفش را بدهد و يک ونيم هم وام باشد و 
يک ونيم هم خود دانشجو بدهد تا قضيه اش حل شود. 
در  را  دانشجويان  شادي  از  موجي  خبر  اين  انتشار   با 
بر گرفت و تمام درختان دانشگاه هاي کشور در تشکر از 
اين تصميم يکهو بارور شدند و گفتند با عملکرد دقيق 

مسئوالن پاييز هم بهاره.

دانشجويان جهان اما با تجمع جلو دانشگاه هاي خود 
اصلي  قضاياي  به  مسئوالن  بي توجهي  به  نسبت 

دانشجويي اعتراض خود را اعالم کردند.
مضمون  با  پالکاردهايي  حمل  با  دانشجويان  اين 
پيام خود  نمي پذيرد...»  ناباروري  «دانشجو مي ميرد... 

را به گوش جهانيان رساندند.
جک ناباروريان به خبرنگار آچارکشي گفت: «مسئوالن 
ما اصال فکر ما نيستند... ما خيلي ناراحتيم که به ما 
فشار مي آوردند تا درجه علمي دانشگاه هاي ما در جهان 
افت نکند درحالي که اگر ما همين فشار را به خودمان 

بياوريم بارور مي شويم...».
همچنين بارو بارورنمي شميان، از دانشجويان دانشگاه 
بوديم چون  ايران  دانشجوي  ما  خارج، گفت: «کاش 
متأسفانه  مي دهند.  اهميت  خيلي  ما  باروري  به  آنجا 
تالشي  ما  باروري  زمينه  در  نه تنها  ما  دانشگاه هاي 
نمي کنند بلکه ما را عقيم مي کنند تا تمام زورمان را 
سر توليد علم بگذاريم؛ زوري که مي توانيم سر توليد 

بچه بگذاريم».
ما گفت  به خبرنگار  دانشجوي ورودي ٩٤  پايان،  در 
علمي  سطح  باالبردن  براي  مسئوالن  تالش  با 
دانشجويي،  اردوي  دانشجويي،  ازدواج  دانشگاه ها، 
کمک هزينه خريد جهيزيه دانشجويي، وام رفع مشکل 
ناباروري دانشجويي، وام سيسموني دانشجويي و... در 

نظر گرفته شده است که دستشان درد نکند.

پوريا عالمي

حسين زاده- نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونت 
اعتبارات و منابع در کل  بر توزيع  اين وزارتخانه  فرهنگي 
و  نيست  تنهاتهران  ايران،  معتقديم وکه  ما  و  است  کشور 
استعدادها و منابع ظرفيتي در کل کشور پراکنده اند. معاون 
پس  که  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگي  امور 
در  استان  کتاب  بزرگ  نمايشگاه  دهمين  افتتاح  مراسم  از 
نشستي مطبوعاتي پاسخگوي سواالت خبرنگاران شده بود، 

مالي معاونت  منابع  ، گفت: ٣٧ درصد  اين مطلب  بيان  با 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد به طور مستقيم در استانها 
صرف مي شود و نگاه ما در توزيع منابع نيز سرانه جمعيتي 
، حساسيت  بودن  مرزي  از جمله  ديگري  مسايل  و  نبوده 
هاي منطقه اي  و ... هم دخيل مي باشد.صالحي با اشاره 
اينکه هر ساله بين ٣ تا ٤ ميليارد تومان موافقت نامه  به 
مساجد  فرهنگي  هاي  کانون  هاي  کتابخانه  کتب  براي 
امضا مي کنيم ، افزود: پيگيري هاي منتج به نتيجه براي 
معافيت کتابفروشي ها از ماليات، اجراي " طرح کتابفروشي 
به وسعت ايران" با فروش کتب کتابفروشي ها با تخفيف 
٢٠ درصدي و تقبل تامين ما به التفاوت توسط وزارتخانه و 
حضور اصحاب فرهنگ در کتابفروشيها از اقدامات ما براي 

کمک به کتابفروشي هاست.
وي با ذکر اين نکته که سرانه مطالعه در ايران رضايت بخش 
نيست، گفت: در جامعه ايراني و شبه ايراني ، مردم به سرعت 
به فرهنگ تصويري روي آوردند که اين امر باعث شد تا 
عادت به مطالعه در جامعه ما ريشه دار نشود . رسانه هاي 
مجازي نيز عامل ديگري براي کاهش سرانه مطالعه است و 
اقدامات فرهنگي ما در اين راستا در حوزه وظايف ماست و 

حل اين مسئله نيازمند سيستم وسيعتري مي باشد.
موقت  هاي  ويترين  ايجاد  گرفتن  جدي  ضرورت  بر  وي 
و ثابت براي افزايش سرانه مطالعه در کشور ، تاکيد کرد، 
و افزود: نمايشگاههاي کتاب را در تمامي استانها داريم و 
سطح بهره وري آنها از يارانه هاي تقويتي ارتقا پيدا کرده 

است . شناسايي و حمايت از افراد و نهادهاي ترويج کننده 
کتاب را نيز پيگير هستيم و در حالي که سال گذشته ٩٠ 
گروه ترويج کننده کتاب را شناسايي کرديم امسال اين تعداد 
به ٤٠٠ گروه رسيد. برگزاري جشنواره هاي پايتخت کتاب 
ايران و جشنواره هاي روستاهاي دوستدار کتاب نيزدر همين 

راستا صورت مي گيرد.

پيگير سفر وزير ارشاد به استان هستيم

محبي مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان نيز در اين 
جلسه از پيگيري براي سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 

به استان خبر داد.

در نشست مطبوعاتي معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد مطرح شد:

37 درصد منابع فرهنگى وزارتخانه مستقيما صرف استانها مى شود

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ان
ير

ه ا
يم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا

 10

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
ويژه روز جمعه: كشك و بادمجان بيرجندى و حليم بادمجان

مرغ بريان    سوپ جو
حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شلـه مشهدى و شله زرد  درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت هاى مسقف چادر دار و پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا
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 اداري شهر ين و امورانجام فعاليتهاي برونسپاري نيروهاي بخش بهره برداري،مشترك شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي درنظردارد

سازمان كار و  واهي تعيين صالحيت ازگكليه شركتهاي خدماتي كه داراي  لذا ازبه پيمان واگذارنمايد.  ماه) 24سال( 2را به مدت قاين 

ايط و اطـالع از سايرشـر   ارزيابي و دعوتنامه دعوت مي شود جهت تهيه اسناد واهي صالحيت ايمني مي باشند،گرفاه اجتماعي و همچنين 

بلوارشهداي عبادي روبروي پست بـرق مراجعـه و يـا     روز به دفتر قراردادهاي شركت واقع در بيرجند: 4مناقصه ازتاريخ درج آگهي به مدت 

 تماس حاصل فرمايند. 056-32234013جهت كسب اطالعات بيشتر به سايتهاي درج شده در آگهي و يا با شماره تلفن:

 روز پس ازدرج آگهي مناقصه 4سايت ملي مناقصات و سايت شركت آبفا ، دادها وزمان ومحل دريافت اسناد:دفترقرار -1

 در پاكتهاي الك ومهر شده به دبيرخانه ستاد تحويل شود. 71/09/94تاريخمحل تحويل اسناد: زمان و -2

 صبح 9:30ساعت 81/09/94تاريخشركت  اتاق معاونت بهره برداريقيمت: اتپيشنهادارزيابي و زمان بازگشايي پاكات محل و -3

 بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل شود. ريال كه ميبايست صرفا362.000.000ًميزان تضمين شركت درمناقصه: -4

 سرمايه اي(طرحهاي غيرعمراني)تامين شده است. –ريال كه ازمحل اعتبارات جاري 375.782.234.7برآورد اوليه: -5

 ايت آب وفاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت خواهدبود.طريق س 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

 شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي  -  دفتر قراردادها                                                                                                                                                       

 
 
 

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

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

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا        09158076574 - نظرى
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 دوست داشتن به حرف
 نيست به عمل است

پيرمردي با همسرش در فقر زياد زندگي مي کردند. 
شانه  خواست  وي  از  پيرمرد  همسر  خواب،  هنگام 
براي او بخرد تا موهاي سرش را سر و ساماني بدهد. 
پيرمرد نگاهي حزن آميز به همسرش کرد و گفت که 
نمي توانم بخرم؛ حتي بند ساعتم پاره شده و در توانم 

نيست تا بندي جديد برايش بگيرم.
پيرزن لبخندي زد و سکوت کرد. پيرمرد فرداي آن 
روز بعد از تمام شدن کارش به بازار رفت و ساعت 

خود را فروخت و شانه  براي همسرش خريد.
وقتي به خانه بازگشتيد همسرش موهايش را کوتاه 
کرده است و بند ساعتي نو براي او گرفته است مات 
کردند. مي  نگاه  را  ديگر  مبهوت،اشکريزان،يک  و 
اشکهايشان براي اين نيست که کارشان هدر رفته 
است؛براي اين است  که همديگر را بي انتها دوست 
دارند و هرکدام به دنبال خشنودي ديگري هستند. به 
ياد داشته باشيم،اگر کسي را دوست داريم يا شخصي 
ما را دوست دارد،بايد براي خشنود کردن او،سعي و 

تالش زيادي انجام دهيم.
عشق و محبت به فقط 

به حرف نيست بايد به آن عمل کرد.

وقتي يکي را دوست داريد، به همه چيز
 اميدوارانه مي نگريد و رسيدن

 به آرزوهاي تان را آسان مي شماريد.

 اگر دست تقدير و سرنوشت 
را فراموش کنيم پس از پيشرفت
 نيز افسرده و رنجور خواهيم شد.

هر  کنيد!  رساني  اطالع  خصوص  اين  در  توانيد  مي  تا 
کجا نشسته ايد توي بوق و کرنا کنيد که «من با هرگونه 
توهيني مخالفم» تا مي توانيد اين جمله را تکرار کنيد! 
حتي وقتي که توهين مي کنيد اين جمله را بعد از توهين 
نيست،  توهين کردن مهم   معلوم شود  تا  ببريد   به کار 
 بلکه مخالفت با توهين مهم است که شما به قدر کافي 

از آن بهره مند هستيد!
پديدارشناسي توهين در محيط هاي مجازي

 اين تکنيک چندين امتياز دارد، يکي اش اين است که 
ديدگاه شما را مستدل و منطقي نشان مي دهد. ديگر اينکه 
تعداد مخالفان شما را در دو مرحله کاهش مي دهد و بعضا 
 آنها را با شما همراه مي کند؛ اول وقتي که مي گوييد: 
«اين اتفاق هاي طبيعي است!» در هر صورت ممکن است 
عده اي باز هم اصرار و با شما مخالفت کنند! آن وقت خيلي 
ساده آنها را مغرض، حسود، بي سواد و روشنفکرنما [روي 

اين صفت تاکيد کنيد! لذت بخش است] بناميد.
 با توجه به اينکه هميشه و در همه حال حق به جانب 

شماست، پس طبيعتا شما پيروز ميدان ايد.
توهين شناسي

اينکه چه چيزي توهين است و چه چيزي توهين نيست، 
اندازه  از  بيش  متاسفانه عده اي  خودش ماجرايي است. 
و  دهند  مي  مانور  مرزش  و  حد  و  توهين  تعريف   روي 
حساسيت افزايي مي کنند! توهين تعريف ساده اي دارد: اگر 

کسي حرف هايي که دوست نداشتيم را به ما و دوستان ما 
بزند، توهين است و اگر همان حرف ها و حتي بدترش را 
به آنهايي که دوست شان نداريم بزند، توهين نيست و انتقاد 

است و حاال چون که شماييد! 
مقابله عادي با توهين

گزينه هاي بسياري در اين زمينه و جود دارد، يکي اش 
همان گفته سعدي جان است که مي فرمايد: «کلوخ انداز را 
پاداش سنگ است!» پس جواب توهين را بايد با توهينهاي 
بيشتر داد! فراموش نکنيم اين راه عموما راهگشا نيست! 
چون بعضي وقت ها به قدري شدت و غلظت توهين ها 
زياد است که بيشتر از آن ممکن نيست! ولي خب راه حلي 

است که ممکن است جايي به درد بخورد!
مقابله اساسي با توهين

بردن  بين  از  توهين،  با  مقابله  هاي  راه  از  ديگر   يکي 
ما  وقتي  است،  ساده  خيلي  است!  مجازي  هاي  محيط 
باشيم، ديگر رواج توهين در  نداشته  محيط مجازي اي 
است  ممکن  داشت!  نخواهيم  هم  مجازي  هاي  محيط 
بپرسيد خب! اين توهين ها مگر ريشه در دنياي واقعي 
توهين  کسي  به  کسي  واقعي  دنياي  در  مگر   ندارند؟ 
نمي کند و اين پديده فقط خاص دنياي مجازي است؟ 
نمونه اش همين ورزشگاه ها، ميدان ها، خيابان ها و... 
در پاسخ بايد عرض کنم؛ «متاسفانه اين پرسش شما به 

موضوع اين يادداشت ربط ندارد.»

نقطه آغاز توهين
جمالتي شبيه «آهنگ يا آلبوم ضعيفي بود»، «اين ترانه 
يا آلبوم نسبت به آثار پيشين همين خواننده ضعيف بود.» 
همين دو نمونه و نظاير آن کافي است تا عده کثيري از 
هواداران خواننده مورد نظر از زمين و آسمان به شما حمله 

ور شوند که «اي فالن...» و «اي بهمان...»
 البته «هم فالن و هم بهمان...» اين گروه که تعدادشان 
دارند که خواننده محبوب  راسخ  ايمان  نيست،  کم هم 

شان هر کاري کند، فوق العاده است و بي نقص.
توهين  را  ماليم  و  محترمانه  ولو  انتقادي  هر  پس 
خودشان  هاي  توهين  عوض  در  و  کنند  مي   فرض 

را انتقاد مي دانند.
نقاط غيرمعمول آغاز توهين

و داريد  زيادي  طرفداران  و  هستيد  معروف  اگر   شما 
تا کسي   نمي خواهيد به شما توهين کنند، سعي کنيد 
مي ميرد، بي هيچ اتالف وقتي واکنش نشان دهيد و اين 
ضايعه را به هر کسي که به فکرتان مي رسد تسليت 
بگوييد وگرنه خب عده کثيري از هواداران خواننده مورد 
که  ور مي شوند  به شما حمله  آسمان  و  زمين  از  نظر 
و  فالن  البته «هم  و  بهمان...»  «اي  و  فالن...»  «اي 
هم بهمان...» و...اين گروه که تعدادشان کم هم نيست، 
ناراحت  اين موضوع  از  بايد  ايمان راسخ دارند که همه 

باشند و تسليت بگويند وگرنه...

قانون بقاي توهين
بعد از حمله هواداران هميشه در صحنه، هنرمند مورد نظر 
خود را به ندانستن مي زند چرا که همه مي دانند اينقدر 
سرش شلوغ است که وقتش را در محيط هاي مجازي 
تلف نمي کند ولي در کمال تعجب روزي هفت، هشت تا 

عکس و نوشته به اشتراک مي گذارد! 
زمان شناسي در واکنش به توهين

در هنرمند   ١,٧ به  روزانه  ميانگين  طور  به  آمار   طبق 
محيط هاي مجازي حمله همه جانبه صوت مي گيرد و به 
٤٢٣,١ هنرمند هم حمله غيرهمه جانبه! ولي خب اينکه 

ِکي به اين توهين ها واکنش نشان بدهيم، مهم است. 
اول اينکه با توجه به اصل «ما با هرگونه توهيني مخالفيم» 
که  دهيم  نشان  واکنش  طوري  باشد  مان  حواس  بايد 
 همه چيز به نفع ما باشد! مثال وقتي از کسي خوش مان

نمي آيد و با ما هم موافق نيست! چرا خودمان را به زحمت 
بيندازيم؟! هر واکنشي بايد به شهرت ما بيفزايد و به روند 
حرفه اي ما کمک کند. مثال وقتي با خواننده اي خاص 
کار مي کنيم که هوادارنش دارند از کسي انتقاد مي کنند 
[به زغم خودشان البته وگرنه موضوع توهين است و بس!] 
فعاليت  که  است  بديهي  بدهيم.  نشان  واکنش  نبايد   ما 
حرفه اي و رفاقت هاي ما مهم تر از اين توهين هاست که 
باالخره در محيط هاي مجازي پيش مي آيد و نبايد زياد 

حساسيت نشان داد!
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

 محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است
 و خدا همواره بر هر چيزى داناست. سوره األحزاب, آيه ٤٠

حديث روز  

افراد با  باشد، خوش روئى   تواضع و فروتنى زينت بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخالق نيك زينت بخش عقل مى 
 زينت بخش حلم و بردبارى است. امام جواد (ع)

سبك زندگى

چرا در شبكه هاى اجتماعى توهين مى كنيم؟!

آن لعل سخن که جان دهد مرجان را
بي رنگ چه رنگ بخشد او مرجان را

مايه بخشد مشعله ايمان را
بسيار بگفتيم و نگفتيم آن را

دو چيزخيلي سروصدا مي کند:
يکي خورده پول و 

ديگري خورده معلومات!!

لحظات بزرگ آن لحظاتی نيستند که ديگران برايت 
هورا می کشند. لحظاتی بزرگ است 

که تو تنها مانده اي و هيچکس به تو اعتمادي 
ندارد و تو تصميم  گرفته اي پيشرفت کنی.

پسران  از   - ترشرويي  افقي: ١-  
بدون  ناحيه   - پيشدادي  فريدون 
  -٢ مرطوب  و  سرد  هموار،  درخت، 
بركه از ورزش هاي رزمي - افسانه 
موعود  نام   - نيست  ماده    -٣ گو 
منتظر (عج) - حنا - حرف ندا ٤- 
اردوگاه - سمبل و مظهر-  مجموعه 
بي  و  كافي   -٥ غذاخوري  ظروف 
اسب  باير-  و  زمين خشك   - دين 
تبريزي ٦-  قيمت - هديه فرستادن 
- تمام كننده ٧- از پسران سام – 
درس نوشتني- از شهرهاي خراسان 
٨-  واحد سطح-  اصطبل - پايتخت 
روسيه - قوم و طايفه ٩-  پژمرده – 
عقيم-  تخت پادشاهي ١٠- ناپايدار و 
فناپذير-  عدد بلبل - سختي و صالبت 
١١- حرف فاصله - صاحب منصب 
انداختن  ناحيه قديم گيالن ١٢-   -
چيزي - خواب كودكانه  -سال آذري 
١٣- رام نشده - مركز فرماندهي - 
كبوتر صحرايي - مادر عرب ١٤ - 
شرم و حيا - ستاره دنباله دار - پادشاه 
١٥ - نام قديم شهر كرمان - مادر 
بزرگ طبل   - (ص)  اكرم  پيامبر 

عمودي: ١- پايتخت يونان – پدر-  
ماه نهم سال شمسي پايتخت - چك 

٢ - از جزاير خليج فارس - گريزنده 
- سمبل عدالت ٣- گل بتونه - به 
هم ساييده شده - دار فاني را وداع 
واحد   -  ٤ مفعولي  نشانه   - گفتن 
 - مرتبه  بلند   - برق  جريان  شدت 
ضربه اي در بدمينتون ٥-  خيمه گاه 
- نام پدر ابراهيم (ع) - رعايت كردني 
صف ٦ - در دست راننده - شهر آبي 
اروپا- از شهرهاي آذربايجان شرقي 
٧-  صفت شيطان – ثروتمند- شب 
چله ٨-  از غالت - پيشوا - از القاب 
نفي  حرف  (س)-  فاطمه  حضرت 

و  روم  اي  افسانه  ملكه   –٩ عرب 
بنيانگذار كارتاژ - سخن چين - پست 
ماهيگيري  وسيله   -١٠ فرومايه  و 
ورم - نانخورش ١١- پنبه زده شده 
قرآني  - كاخي در مدائن  - جمله 
١٢- خانه پشت به آفتاب - گرد - 
لوازم  از  مادرلر-   -١٣ پرو  پايتخت 
هاي  رنگ  از  قديمي-  پز  و  پخت 
 –  ١٤ عالقه  و  دوستي  تركيبي- 
تيراندازي-  محافظ نظامي - آشيانه 
پرندگان ١٥ - كشاورز - از سبكهاي 
شعر-  موضوع و زمينه- الگو و نمونه

طراح : نسرين كارى                        
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جدول 3371

حلزون درونت را پيدا کن؟!

جنوب ايتاليا زيستگاه نوعي چتر دريايي بنام»مدوز»و 
انواع حلزون هاي دريايي است.  هر از گاهي اين عروس 
دريايي حلزونهاي کوچک دريا را قورت مي دهد و آنها را 

به مجراي هاضمه اش انتقال مي دهد. 
و  کند  مي  محافظت  او  از  حلزون  سخت  پوسته  اما 
مانع هضم آن مي شود. حلزون به ديواره ي مجراي 
هاضمه ي عروس دريايي مي چسبد و آرام آرام شروع 
به خوردن عروس دريايي از درون به بيرون مي کند. 
زماني که حلزون به رشد کامل خود مي رسد، ديگر 

خبري از عروس دريايي نيست، چون حلزون به تدريج 
آن را از درون خورده است.  بعضي از ما همانند چتر 
از  آرام  آرام  را  دريايي هستيم که حلزون درونمان، ما 
درون مي خورد.  حلزون درون ما مي تواند :عصبانيت، 
دلواپسي، افسردگي، خشم، نگراني، طمع، حرص و زياده 

خواهي و... باشد. 
با  و  ميکنند  رشد  ما  وجود  در  آرام  آرام  حلزونها  اين 
دندانهاي خود، وجود ما را ميجوند، آرامتر از آنچه که فکر 
مي کنيم. حال زمان آن است که به خود بياييم و متوجه 

شويم چه اتفاقي در درونمان رخ داده است... 
کمي بيشتر براي شناخت درون خود بگذاريم...

دنياتون قشنگ.
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راپسسراموىمسا12

گرااسدواستنك13

ىونعماىتوتانس14

نىچردلبزاواكهك15

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

به تعدادى بازارياب ماهر براى كار در 
يك شركت پخش مواد غذايى نيازمنديم. 

09155611219 - 32422809

به مبلغى سرمايه در گردش 
و يك نيروى كار دائم 

نيازمنديم.
09371295679

به يك بيل كوماتسو 400 
يا معادل آن براى كار در طبس گلشن 

نيازمنديم.
 09151600859-09155623441

زرگرى
خريدار تراكتور رومانى

لبنيات  سنتى قائم 
 براى تكميل كادر خود

 به افراد ذيل نيازمند است:
فروشنده آقا حداقل ديپلم 

با 2 سال سابقه كار مفيد / 2نفر 
حسابدار خانم آشنا به كامپيوتر

 امور ادارى و .../ يك نفر
ساعت تماس: 8 صبح الى 14

32421000
09151613591

 به يك راننده خانم به صورت تمام وقت 
براى كار در آژانس بانوان نيازمنديم. معلم 58  

09376067422 - 32434320

به يك منشى ترجيحا خانم با روابط عمومى 
باال نيازمنديم. 32223471

09157719772 - 09155620564

آشپزى ماهر در شيفت بعدازظهر
 يا شيفت صبح (ارگان هاى دولتى) 

جوياى كار مى باشم.   09370080964

آپارتمان 160 مترى در مرحله سفت كارى 
واقع در توحيد 37 به فروش مى رسد.

09151613382

 كارواش با تمام تجهيزات در بهترين 
موقعيت امامت به علت تغيير شغل به 
فروش مى رسد.   09109313400

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر         09379316676

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

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 260 تومان 

خريداريم.  
32255221-09019151595 خدمـات فنـى ارغـوانى

تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى جاروبرقى 
 اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى

 6 ماه ضمانت
آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن

09153618984

فروش ذرت علوفه اى  پرس يك تنى
آدرس: استان خراسان جنوبى- شهرستان خوسف- بخش جلگه ماژان

 روستاى اصغريه شركت تعاونى توليد مالك اشتر
تلفن ثابت (ساعت ادارى): 056-32483224

همراه: 09157558234- 09155623708 - 09156672016 - 09157401231

فروش فورى واحد بنياد مسكن 
شوكت آباد ، 30 ميليون مقطوع

 10 ميليون وام   09151603194

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

 فست فود فعال با موقعيت عالى
 و فروش باال به علت مهاجرت 

واگذار مى گردد.  09356214184

فروش دوو سى يلو نوك مدادى 
مدل 79، يك ساله بيمه كامل 

بدون رنگ ، فنى سالم
09152694541

فروش فورى به دليل مهاجرت 
فروشگاه ياران

 (تنباكو، قليان ، كباب پز و غيره) معلم 21 - 19

09155625828 - 09358162990

واگذارى يا معاوضه كافى نت 
و دارالترجمه با كليه امكانات و 
سابقه فعاليت    32235759

فروش فورى / باالترين قيمت پيشنهادى
دهكده اى كامال اختصاصى در دامنه كوه 
 باقران فاصله تا شهر حدود 12 كيلومتر

2 هكتار زمين به همراه قنات با آبدهى خوب  
چشم انداز بسيار عالى و آينده دار

 10%  زير قيمت كارشناسى 
09379428082

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

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

09151636052 

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

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

32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جديد
با %15 
تخفيف

به يك نفر كارشناس حقوقى 
(خانم) براى پيگيرى امور 

قراردادها و شكايات با پورسانت 
عالى نيازمنديم.

09155618190- 32237995
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: موسير سرشار از ويتامين C، پتاسيم، فيبر، اسيد فوليك، كلسيم و آهن است و منبع خوبي از پروتئين محسوب مي شود، بنابراين يك سبزي مفيد براي 
سبزي  خواران مي باشد. موسير داراي فالوونوئيدهايي از قبيل كوئرستين است. افرادي كه به ميزان زيادي از فالوونوئيدها مصرف مي كنند، شانس پيشرفت سرطان، 
بيماري هاي قلبي و ديابت در آنها كاهش مي يابد.همچنين موسير حاوي ساپونين ها مي باشد كه در مهار و كشتن سلول هاي سرطاني نقش دارد. 

مهار سرطان با موسير 

كودك خود را به گياه خوارى تشويق كنيد

6

 «به» بانك ويتامين است
 

ترين  کالري  کم  از  يکي  «به»  سالمانه: 
 ٥٧ تقريبًا  آن  از  گرم   ١٠٠ و  ميوه هاست 

کيلوکالري دارد. اين ميوه مانند سيب و گالبي 
حاي آنتي اکسيدان هاي پلي فنولي است و منبع 
خوبي از فيبر، ويتامين ها و مواد معدني محسوب 
با کاهش خطر  به و مصرف آن  مي شود. ميوه 

ابتال به سرطان روده بزرگ و محافظت از روده 
در برابر التهاب کمک مي کند ضمن اين که در 
کاهش وزن بدن و پايين آوردن سطح کلسترول 
بد خون موثر است. به منبع خوبي از ويتامين سي 
است ضمن اين که منبع خوبي از آهن، پتاسيم، 

منيزيوم و ويتامين هاي ب محسوب مي شود.

كودك خود را به گياه خوارى 
تشويق كنيد

 
به  تشويق  را  خود  کودک  وقتي  سالمانه: 

خوردن يک رژيم غذايي گياهي مي کنيد، بايد 
مطمئن شويد که او مواد مغذي ضروري بدنش 
است.کودک  کرده  دريافت  کافي  اندازه  به  را 
روزانه  شير  و  مرغ  تخم  مصرف  به  تشويق  را 
کنيد. ويتامين ب ١٢ موجود در اين خوراکي ها 
شده،  غني  و غالت  سويا  کنار محصوالت  در 
منابع خوبي براي دريافت مواد مغذي ضروري 
از طريق گياهان هستند.ويتامين دي و کلسيم 
موجود در شير و فرآورده هاي لبني از جمله پنير 
و ماست براي مصرف روزانه کودک ضروري اند.

آهن موجود در مکمل هاي روزانه و غالت غني 
شده، پروتئين موجود در لوبيا، غالت غني شده، 
هستند. خوبي  انتخاب هاي   ... و  سويا،  شير 

فيبر موجود در نان غني شده و غالت، پاستا، 
حبوبات، آجيل و دانه ها نيز بايد در رژيم روزانه 

کودک در نظر گرفته شود.

براى قلب تان، بادام بخوريد!
 

سالمت نيوز: اضافه کردن بادام به رژيم غذايي، 
خون  بد  کلسترول  يا   LDL کاهش  باعث 
افزايش  زيادي دارد؛ چون  اهميت  مي شود که 
سطح کلسترول بد خون،  پالک هايي در عروق 
مي تواند  نهايت  در  و  مي کند  ايجاد  کرونري 

باعث حمله هاي قلبي شود. ضمن اين که کاهش 
کلسترول بد خون با ميزان بادامي که مي خوريد 
که  نشان مي دهد  اخير  مطالعات  است.  مرتبط 
اين  و  از کاهش LDL است  فراتر  بادام  تاثير 
توانايي را دارد که خطر مقاومت به انسولين و 

خطر ابتال به ديابت را نيز کاهش دهد. 

بادمجان و اين همه خاصيت؟! 

شهرخبر: در بادمجان مقدار قابل توجهي اسيد 
كلروژنيك يافت مي شود كه يك آنتي اكسيدان 

آزاد  راديكال هاي  بردن  بين  از  براي  قوي 
كاهش  سبب  تركيب  اين  مي رود.  شمار  به 
كلسترول بد خون مي شود و در بدن نقش يك 
آنتي بيوتيك و آنتي ويروس قوي را ايفا مي كند. 
اگر مي بينيد اين روزها تمركزتان كاهش يافته و 
حافظه تان ضعيف شده براي بهبود وضعيت مغز 

از بادمجان غافل نشويد چون در تقويت حافظه 
و بهبود عملكرد مغز تاثيرگذار است. يافته هاي 
موجود  آنتوسيانين هاي  نشان مي دهد  محققان 
تسهيل  را  مغز  به  خون رساني  بادمجان  در 

مغزي  اختالالت  بروز  از  اينكه  مي كند. ضمن 
ناشي از كهولت سن پيشگيري كرده و عملكرد 
در  موجود  فيبر  مي بخشد.  بهبود  را  حافظه 
در  تاثيرگذار  و  مهم  عوامل  از  يكي  بادمجان 
اين  بادمجان  نقش  درواقع  است.  وزن  كنترل 
است كه سبب احساس سيري و كاهش اشتها 
بيشتري  زمان  مدت  مي شود  باعث  و  شده 

احساس سيري کنيد.

هواى ريه هايتان را داشته باشيد 

شهرخبر: يکي از بيماري هايي که در سالمندان 
نسبتا رايج است، بيماري هاي ريوي در سنين 
باالست. سالمنداني که سيگار مي کشند، بيشتر 
به  ابتال  معرض  در  خود  همساالن  ساير   از 
و  زياد  ريوي هستند.دراز کشيدن   عفونت هاي 
ريه  در  ترشحات  شود  مي  باعث  تحرکي،  بي 
رفتن  باال  باعث  مسئله  اين  و  کند  پيدا  تجمع 
شانس عفونت دستگاه تنفس مي شود.عدم تزريق 
 واکسن آنفلوآنزا شانس بروز بعضي از عفونت هاي 
ساليانه  بايد  و  کند  مي  کمتر  را  ريه  ويروسي 
کنترل  ديابت  به  که  شود.سالمنداني  تزريق 
به  ابتال  معرض  در  بيشتر  هستند،  مبتال   نشده 

عفونت هاي ريوي هستند. 

ايستگاه سالمت

حوادث

حضور تيم خراسان جنوبى در ليگ 
پهلوانى بدون حمايت هاى مالى

ايسنا : رئيس هيئت ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي 
خراسان جنوبي از حضور تيم پهلواني و زورخانه اي 
کشور  زورخانه اي  برتر  ليگ  رقابت هاي  در  استان 
بدون هيچ گونه حمايت مالي خبر داد. قمري، گفت: 
 سال گذشته از سوي فدراسيون پهلواني و زورخانه اي 
برگزار  پهلواني  و  زورخانه اي  بندي  سطح  مسابقات 
شد.وي ادامه داد: در قالب اين مسابقات ١٠ استاني 
ليگ  قالب  در  کرده  کسب  را  امتيازها  باالترين  که 
 ١٠ امتيازها  ترتيب  به  تيم ها  مابقي  و  برگزيده  برتر 
سطح   ٢ دسته  ليگ  استان   ١٢ و  يک  ليگ  استان 
کسب  با  جنوبي  خراسان  افزود:  وي  شده اند.  بندي 
امتياز مورد نياز در ليگ برتر جاي گرفت که از هفته 
آينده مسابقات ليگ آغاز خواهد شد. قمري با اشاره 
به برگزاري قرعه کشي ليگ برتر تصريح کرد: اين 
که  شد  خواهد  برگزار  تيمي   ٥ گروه  دردو  مسابقات 
و  هرمزگان  کردستان،  مازندران،  با  جنوبي  خراسان 
فارس هم گروه شده است. وي تاکيد کرد: بسياري 
از تيم ها در ليگ برتر با حمايت همه جانبه و براي 
اينکه  بلحاظ  اما  کنند  مي  شرکت  موفقيت  کسب 
خراسان جنوبي استاني صنعتي نبوده، نتوانسته ايم در 
با  افزود:  وي  کنيم.  جذب  اسپانسري  خصوص  اين 
تمام اين کمبودها به دليل انگيزه باالي ورزشکاران 
در اين رقابتها حضور پيدا کرده و حضور در جمع ١٠ 

تيم برتر کشور خود يک موهبت است.

كارلوس كى روش: با تمركز باال
 به مصاف گوام مى رويم

 ايرنا: سرمربي تيم ملي فوتبال ايران، گفت: تيم ملي 
و  بدون عذر  و  کامل  تعهد  با  امروز سه شنبه  ايران 
 بهانه اي به مصاف گوام مي رود. کارلوس کي روش ، 
در  گوام،  در  هايي  بازي  چنين  برگزاري  با  افزود: 
داريم. وي  بر مي  اين کشور گام  فوتبال  توسعه  راه 
بعد  مرحله  به  صعود  براي  که  وظايفي  از  ما  گفت: 
انتخابي جام جهاني داريم، آگاه هستيم ولي با کمال 
احترام براي گوام، با تمرکز باال و تعهد الزم به ميدان 
مقدماتي  بازيهاي  در  البته  افزود:  رفت. وي  خواهيم 

جام جهاني تنها پيروزي اهميت دارد.

اعالم زمان نقل و انتقاالت 
نيم فصل ليگ برتر  

و  نقل  زمان  ايران،  فوتبال  ليگ  سازمان  نيوز:  جهان 
انتقاالت نيم فصل ليگ برتر، دسته اول و دوم فصل 
٩٥-٩٤ را اعالم کرد. زمان نقل و انتقاالت نيم  فصل 
ليگ برتر از تاريخ ٢ دي ٩٤ تا ٢٩ دي ٩٤ است.همچنين 
زمان نقل و انتقاالت نيم فصل ليگ دسته اول از تاريخ ٢ 
دي ٩٤ تا ٢٩ دي ٩٤ و زمان نقل و انتقاالت نيم فصل 
ليگ دسته دوم از تاريخ١٤ آذر ٩٤ تا ١٠ دي ٩٤ است. 

كالهبردار ميلياردى دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: خانمي با مراجعه به کالنتري ١٣٧ 
نصر به ماموران اعالم کرد که بدون اطالع وي، فرد يا 
افرادي با استفاده از سند مالکيت خانه اش اقدام به گرفتن 
وام ٤٠٠ ميليون توماني کرده اند. کارآگاهان با بررسي 
 پرونده هاي مشابه اطالع پيدا کردند که اخذ وام هايي 
از شعبات مختلف بانکي و در واقع کالهبرداري هاي 
مشابه ديگري در شهر تهران انجام شده که طي آنها، در 
مجموع بيش از ٤ ميليارد تومان پول در قالب وام هاي 
بانکي دريافت شده و در تمامي آنها شکات اطالعي از 
رهن امالک خود نزد بانک نداشته اند. کارآگاهان موفق 

به شناسايي و دستگيري متهم شدند . 

دستگيرى دندانپزشك قالبى

کسب  پي  در  گفت:  سلماس  انتظامي  فرمانده  ايرنا: 
خبري مبني بر اينکه فردي با جعل عنوان دندانپزشک 
در منطقه اي از سلماس اقدام به ويزيت غير مجاز مي 
کند، موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت. سرهنگ 
رمزي افزود: ماموران به محل کار متهم اعزام شدند 
که مشخص شد اين متهم آشپزخانه منزل مسکوني 
خود را تبديل به مطب دندانپزشکي کرده و از مراجعان 
به بهانه اقدام هاي دندانپزشکي کالهبرداري مي کند.

ماموران  توسط  بالفاصله  فرد  اين  کرد:  اظهار  وي 
دستگير و به مقر پليس منتقل شد که در اين مرکز، 

فرد متهم به جرم خود اعتراف کرد.

كالهبردار 9 ميلياردى دستگير شد

 ايرنا: فرمانده انتظامي شهرستان بناب گفت: در پي 
شکايت چند تن از شهروندان مبني بر کالهبرداري از 
آنان توسط فردي که متواري شده، بررسي موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. سرهنگ ورديان اظهار کرد: 
در تحقيقات مشخص شد کالهبردار با سوء استفاده 
از اعتماد شاکيان و موقعيت شغلي خود در بازار، براي 
سرمايه گذاري در بورس بازار آهن آالت از شاکيان 
مبلغ ٩ ميليارد ريال وجه نقد دريافت و در ازاي آن 
چک پرداخت کرده است. وي ادامه داد: متهم اقدام 
به خريد امالک به نام اقوام و دوستان خود کرده و 
متواري شده بود که کارآگاهان وي را دستگير کردند.

جدايي بخاطر بخشيدن وام به برادر 

دادگاه  به  مراجعه  با  جواني  زن  پيش  تابناک:چندي 
خانواده درخواست طالق داد و درخصوص علت آن 
از  توانست  مدت ها  از  بعد  شوهرم  گفت:  قاضي  به 
شرکتش وام بگيرد اما در کمال تعجب اين وام را به 
برادرش بخشيد. وي افزود: او که چندين ماه بود به 
دنبال وام بود وقتي موفق به گرفتن اين وام شد آن را 
به برادرش داد. وقتي علتش را پرسيدم گفت برادرش 
از او پول خواسته و او هم نتوانسته جواب منفي بدهد. 
از اين موضوع آنقدر عصباني و ناراحت شدم که همان 
شب تمام وسايلم را جمع کردم و به خانه پدرم رفتم و 

باالخره تصميم به جدايي گرفتم.

 قصاص چشم مرد اسيدپاش

سال  سه  که  مردي  چشم  قصاص  حکم  تابناک: 
پيش دست به اسيدپاشي کينه جويانه زده بود، پس از 
کش وقوس هاي فراوان در دادگاه کيفري استان تهران 
صادر و به اجرا نزديک شد.متهم که نظافتچي يک 
اداره دولتي بود، نوزدهم فروردين ٩١ روي صورت و 
بدن همکارش محسن اسيد پاشيد و ١٦ضربه چاقو به 
او زد.اين مرد که پس از اسيدپاشي گريخته بود، سه 
روز بعد بازداشت شد و به جرمش اعتراف کرد. محسن 
که بر اثر شدت جراحات به کما رفته بود، پس از ٤ ماه 
به هوش آمد، اما چشم راست، الله گوش راست، بيني 

و لب فوقاني اش را از دست داده بود.

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 

و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

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

محمد رسول ا... (ص)شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

9       10:30       14
15:15    16:30   1820:00

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 
و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 

را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم
 فقط با يك تماس

 09151614735 -09151612979
برادران زنگوئى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
ايزوگام مصطفى هريوندى نبش 17 شهريور 23

محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

شركت بازيافت مبتكران محيط آراى بيرجند
خريد و فروش انواع ضايعات آهنى و رنگى 

(مس، برنج، آلومينيوم) الك و پالستيك 
 كاغذ ، كارتن و روزنامه

وسايل مستعمل كارخانجات ، كارگاه ها  
اداره ها ، منازل و ادوات كشاورزى

تلفن دفتر: 32401004 – 32401144
09152160500 -09158670172

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519

ايزوگام سليمانى 

ان
ير

ه ا
يم

و ب
ت 

مان
 ض

ال
س

 10

ول
حص

ع  م
نو

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
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ايسنا- مدير عامل و رئيس هيئت مديره مادر تخصصى بخش كشاورزى كشور، گفت: صندوق هاى بخش كشاورزى استان خراسان جنوبى در بين 
32 مركز استان رتبه اول را به خود اختصاص داد. رضوى، در جمع مديران جهاد كشاورزى و مسئوالن صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى، 
گفت: نمونه بودن مسئوليت آور است. وى داليل نمونه بودن اين صندوق ها را داشتن 2 صندوق زنان خرد روستايى و يك صندوق استانى و 11 صندوق 

شهرستانى برشمرد و افزود: اين استان از جمله  تنها استان هايى است كه در آن تمام شهرستان هاى صندوق حمايت از بخش كشاورزى فعال است.

صادر كنندگان نمونه تجليل مى شوندصندوق هاى بخش كشاورزى خراسان جنوبى رتبه اول كشورى را كسب كرد

تجارت  وتوسعه  بازرگانى  امور  معاون  خبر-  گروه 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجى 
جنوبى گفت: آئين بزرگداشت روز صادرات خراسان 
جنوبى سى ام آبان ماه در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبى برگزار و از 7 صادر كننده نمونه 
استان تجليل مى شود. ماهگلى افزود: اين مراسم به 
و  مبناى صادرات  بر  توليد  منظور گسترش فرهنگ 
تا ضمن  برگزار  استان همه ساله  اقتصاد  برونگرايى 
اطالع رسانى سياست ها و برنامه هاى اجرايى استان، 
بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات مديران، كارشناسان 
اى  توسعه  هاى  طرح  و  صادرات  عرصه  فعاالن  و 
ارتقا سهم صادرات و جايگاه خراسان جنوبى  جهت 
با ساير  استان ها مورد بررسى قرار گيرد. وى خاطر 
نشان كرد در اين مراسم از 7 نفر صادركننده برگزيده 
سال 1394 و همچنين سه دستگاه اجرايى پيشرو در 
ارائه خدمات به صادركنندگان استان توسط مقامات 

كشورى و استانى تجليل به عمل خواهد آمد.

روستاييان خراسان جنوبى 
نياز به توجه ويژه دولت دارند

و  نهبندان  هاى  شهرستان  مردم  نماينده  ايرنا- 
مردم  اغلب  مشكل  به  اشاره  با  مجلس  در  سربيشه 
تأمين هزينه هاى  براى  روستاهاى خراسان جنوبى 
همين  به  گفت:  خشكسالى،  ادامه  از  ناشى  زندگى 
توجه  به  زندگى خود  مخارج  تأمين  براى  آنها  دليل 
پايدار،  اشتغال  هاشمزهى  دارند.  نياز  دولت  ويژه 
بيشتر  را مهمترين مشكل  درآمد  و كاهش  آبى  كم 
جمعيت روستايى استان عنوان كرد. وى تصريح كرد: 
تعدادى از روستاييان ديگر اميدى به ماندگارى ندارند 
كنند،  مهاجرت جستجو مى  در  را  نجات  راه  تنها  و 
اين روند در سال هاى اخير افزايش يافته و پيامد آن 

گسترش حاشيه نشينى در كالن شهرهاست.

طرح كتابخواني بنري كانون پرورش فكري 
در دبستان عالمه حلي بيرجند آغاز شد

گروه خبر- براي دومين سال متوالي همزمان با اولين 
روز از هفته كتاب و كتابخواني طرح كتاب خواني بنري 
از مدرسه دخترانه عالمه حلي بيرجند  با حضور قائمى 
ابتدايى و خزاعي  آموزش  كارشناس مسئول معاونت 
كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي اداره كل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبي آغاز شد. صمدي مدير كل 
كانون پرورش كودكان و نوجوانان خراسان جنوبي، در  
اين باره گفت: اين طرح با هدف تشويق دانش آموزان 
به مطالعه در زنگ تفريح اجرا مي شود و دانش آموزان 
نوشته  هستي»  طال  نوك  «تو  كتاب  سه  مي توانند 
نوشته  دارم»  دوستت  «هميشه  صمدي،  عبدالرضا 
ترجمه شراره وظيفه شناس و «اون  با  امت  جاناتان 
چيه كه، اون كيه كه» سروده مصطفي رحماندوست را 
در حياط مدارس مطالعه و در مسابقات كتاب خواني اين 
طرح شركت كنند تا در پايان برگزيدگان اين مسابقه 

طي مراسمي تجليل شوند.

77 ميليارد ريال براى تكميل پروژه 
آبرسانى چرمه و نوده سرايان نياز است

ايرنا- مدير شركت آب و فاضالب روستايى سرايان 
گفت: براى تكميل پروژه آبرسانى چرمه و نوده اين 
شهرستان با 45 درصد پيشرفت فيزيكى به 77 ميليارد 
ريال اعتبار نياز است. ذبيعى افزود: تاكنون در اجراى 
است  شده  هزينه  اعتبار  ريال  ميليارد   27 پروژه  اين 
با تكميل پروژه مذكور مشكل آب 13 روستاهاى  و 
كوهپايه اى سرايان رفع خواهد شد. وى يادآور شد: از 
سال 85 كار مطالعه و ارزيابى پروژه مجتمع آبرسانى 
چرمه و نوده انجام شد و كار اجرايى آن از سال 89 
آغاز شده است. ذبيعى با بيان اينكه در اجراى پروژه 
متر   900 حجم  به  مخزن  باب  چهار  احداث  مذكور 
مكعب پيش بينى شد، افزود: تاكنون در اين پروژه 20 
كيلومتر خط انتقال انجام شده است. وى بيان كرد: در 
سال هاى گذشته به دليل كمبود اعتبار، پروژه پيشرفت 
فيزيكى مناسبى نداشت و تمام تالش تكميل پروژه و 

رفع مشكل تأمين آب روستاييان است.

آغاز عمليات اجرايى 6 پروژه آموزشى
 با كمك خيرين مدرسه ساز در استان 

سالن   2 و  مدرسه   4 اجرايى  عمليات  خبر-  گروه 
شد.  شروع  استان  در  خيرين  كمك  با  اجتماعات 
مدير كل نوسازى مدارس افزود: كمك بيش از يك 
باعث  عزيزان  اين  تومانى  ميليون  يكصد  و  ميليارد 
شد در تعدادى از روستاهايى كه با مشكالت فضاى 
آموزشى روبرو بوديم در آينده نزديك شاهد رشد اين 
از  مناطق  اين  آموزان  دانش  مندى  بهره  و  فضاها 
امكانات آموزشى استاندارد باشيم. بيكى پروژه هاى 
مذكور را شامل يك باب مدرسه 6 كالسه استثنايى 
در طبس مسينا، يك مدرسه 3 كالسه در روستاى 
 3 مدرسه  باب  يك  درميان،  شهرستان  چرم  دره 
يك  قاين،  شهرستان  آندريك  روستاى  در  كالسه 
همچنين  و  ارسك  شهر  در  كالسه   6 دبستان  باب 
تكميل دو باب سالن اجتماعات در شهرستان بيرجند 

با متراژ 734 متر مربع دانست.

دفتر ستاد امر به معروف و نهى از منكر
 در شهرستان سربيشه تأسيس مى شود

ابراهيمى- در جلسه شوراى امر به معروف و نهى از 
منكر شهرستان سربيشه كه با حضور دبير ستاد امر به 
معروف و نهى از منكر استان و امام جمعه، فرماندار و 
اعضاى اين ستاد در محل دفتر امام جمعه شهرستان 
تشكيل شد مصوب گرديد دفتر ستاد امر به معروف و 
نهى از منكر به نمايندگى سپاه در شهرستان تأسيس 
شود. حجت االسالم سنجرى امام جمعه شهرستان در 
اين جلسه با بيان اهميت و سفارش به امر به معروف 
ترك  پيامدهاى  روايات،  و  قرآن  در  منكر  از  نهى  و 
آن را عادى شدن منكرات، كاهش حساسيت مردم، 
كم رنگ شدن ارزش هاى دينى، افزايش حرص و 
رايج  بيان كرد. وى همچنين منكرات  ولع مفسدان 
اختالفات خانوادگى،  را حول  در شهرستان سربيشه 
منكرات  از  يكى  نيز  فرماندار  دانست.  اعتياد  طالق، 
را در انتخابات پيش رو تخريب كانديدا در انتخابات 
بيان كرد و از همه خواست براى برگزارى انتخاباتى 

سالم همدلى و همزبانى را پيشه كنند.

كتابخانه روستايى حاجى آباد 
شهرستان بيرجند افتتاح شد

گروه خبر- همزمان با ايام گراميداشت كتاب، كتابخوانى 
و كتابدار و به منظور ترويج فرهنگ مطالعه، كتابخانه 
روستايى شهيد مرتضى حاجى آبادى روستاى حاجى آباد 
شهرستان بيرجند با حضور جمعى از مسئوالن افتتاح شد. 
كاظم زاده رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى بيرجند در 
آيين افتتاح اين كتابخانه با اشاره به اينكه فرهنگ كتاب 
و مطالعه از اهميت بااليى برخوردار است، اظهار كرد: اين 
كتابخانه به مناسبت ايام بزرگداشت كتاب، كتابخوانى و 
را در يك  فعاليت خود  امروز  از  افتتاح شده و  كتابدار 
شيفت با داشتن يك كتابدار آغاز مى كند. وى افزود: در 
حال حاضر نيز يك هزار جلد كتاب در اين مكان گذاشته 
از سوى كتابخانه  شده و سهميه در نظر گرفته شده 
عمومى به زودى به اين محل تعلق مى گيرد و براى راه 
اندازى اين كتابخانه 300 ميليون ريال از جانب دهيارى 
و 150 ميليون ريال نيز از طرف كتابخانه هاى عمومى 

استان هزينه شده است.

بافت 91 تخته فرش دستبافت
 توسط مددجويان امداد خوسف 

گروه خبر- مدير كميته امداد خوسف از بافت 91 تخته 
فرش به ارزش يك ميليارد 228ميليون 300هزار ريال 
طى 6 ماه توسط مددجويان امداد اين شهرستان خبر 
داد. احمدى گفت: اين تعداد فرش در بازار داخلى و 

همچنين توسط مركز خريدارى شده است.

هاى  زمينه  بررسى  نشست  در  نروژ  سفير  فرد-  كاظمى 
همكارى اقتصادى خراسان جنوبى و نروژ كه در استاندارى 
برگزار شد، بيان كرد: تمامي قابليت ها و ظرفيت هاي اين 
استان را به سرمايه گذاران و فعاالن بخش خصوصي نروژ 
بين  اقتصادي  روابط  توسعه  شاهد  تا  داد  خواهم  انتقال 

سرمايه گذاران خراسان جنوبى و كشور نروژ باشيم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز روز گذشته  
پهناور  استان  سومين  را  جنوبي  خراسان  جلسه،  اين  در 
كشور دانست كه با دارا بودن بيش از 52 هزار نفر دانشجو 
جزو دانشگاهي ترين استان هاي كشور است. وى افزود: 
خراسان جنوبي در بخش هاي مختلف داراي توانمندهاي 
بسيار زيادي است كه كمتر معرفي شده است. وي خراسان 
جنوبي را مهد علما و دانشمندان بزرگي همچون پروفسور 
گنجي پدر علم جغرافيا و عبدالعلي بيرجندي رياضي دان 
و منجم بزرگ تاريخ ايران دانست و گفت: اين استان با 
دارا بودن 767 اثر تاريخي و فرهنگي از جمله استان هاي 

تاريخي با قدمت باال در ايران محسوب مي شود.

آماده ميزباني از گردشگردان و عالقه مندان 
به طبيعت خصوصاً كويرنوردان نروژي هستيم

حسيني، به وجود محصوالت استراتژيك استان از جمله 
زرشك، عناب، زعفران و انار اشاره كرد و افزود: با توجه 

مواد غذايي  از  استفاده  به  رويكرد جهان غرب  تغيير  به 
با توجه به  از اين محصوالت  ارگانيك و سالم، استفاده 
ارزش غذايي و دارويي كه دارد مي تواند زمينه مناسبي 
سرمايه  و  نروژي  گذاران  سرمايه  بين  همكاري  براي 

گذاراني از اين استان باشد. 
فلزي  معادن غني  از  را كلكسيوني  وي خراسان جنوبي 
گذاري  سرمايه  كرد:  نشان  خاطر  و  دانست  فلزي  وغير 
در بخش معادن نيز مي تواند به عنوان يك زمينه مهم 
همكاري مورد توجه سرمايه گذاران بخش خصوصي در 

كشور نروژ قرار گيرد. 
اشاره كرد  استان  بكر  به طبيعت  استاندار  معاون سياسى 
و افزود: آماده ميزباني از گردشگردان و عالقه مندان به 

طبيعت خصوصًا كويرنوردان نروژي هستيم.

خراسان جنوبى قابليت ها و ظرفيت هاى
 زيادى براى همكارى با نروژ دارد

سفير نروژ در ايران نيز در اين جلسه با بيان اينكه در اولين 
سفر خود به خراسان جنوبى، ظرفيت ها و قابليت هاى باالى 
كردم،  مشاهده  را  مختلف  زمينه هاى  در  جنوبى  خراسان 
گفت: خراسان جنوبى قابليت ها و ظرفيت هاى زيادى براى 
سرمايه گذاران كشورم  به  را  آنها  و  دارد  نروژ  با  همكارى 
از  بازديد  به  اشاره  با  نورهيم  اوديسه  داد.  خواهم  انتقال 
كار برداشت زعفران در بيرجند، برداشت زعفران را كارى 
دشوار دانست كه برايش تجربه جالبى را  رقم زده است. 
بازرگانى نروژ  بايد تمايالت شركت هاى  اينكه  بابيان  وى 
براى سرمايه گذارى در ايران در نظر گرفته شود، اظهار كرد: 
سفيران در سفرهاى خود قابليت هاى ايران را بررسى كرده 
و به اين شركت ها و بخش ها گزارش مى دهند. وى افزود: 
آنچه از ظرفيت ها و توانايى هاى باالى خراسان جنوبى را 

مشاهده كردم به نروژ انتقال خواهم داد.

سفير نروژ در سفر به بيرجند عنوان كرد:

ظرفيت ها و قابليت هاى خراسان جنوبى را به نروژ انتقال خواهم داد

جرايم خريد اينترنتى در استان 20 درصد كاهش يافت
تجارت  همايش  در  فتاى  پليس  رئيس  فرد-  كاظمى 
الكترونيك، توسعه كسب وكار و خريد اينترنتى در بيرجند از 
كاهش 20 درصدى جرايم خريد اينترنتى در استان طى سال 
جارى خبر داد.  سرهنگ حسينى گفت: فرهنگ زيرساخت ها 
و آموزش امرى مهم در عرصه تجارت الكترونيكى است، 
باشيم به ورطه  را نداشته  انسانى  اگر دانش و ظرفيت  كه 
هالك حيثيتى جانى و مالى خواهيم رفت. وى بابيان اينكه 
از 77 ميليون نفر جمعيت كشور 55 ميليون كاربراينترنتى 
هستند، افزود: 71 درصد از مردم ايران در اينترنت هستند 
كه با برآوردهاى انجام شده حدود 15 ميليون در اين عرصه در 
توسعه و تجارت كار مى كنند اما از اين رقم نيز دو ميليون كار 
مثبت و مفيد انجام مى دهند. وى با اشاره به فروش اقساطى 
خودرو توسط شركت هاى خودروسازى بيان كرد: متقاضيان 
مراقب كاله برداران در اين زمينه باشند چرا كه در خراسان 
جنوبى درگاه جعلى فروش خودرو داشته ايم. وى با اشاره به 
اينكه در عرصه تجارت الكترونيكى بايد ورود كنيم و به سطح 
كشورهاى توسعه يافته دست يابيم، تصريح كرد: از بين 70 

كشور داراى تجارت الكترونيك رتبه 69 راداريم.
اين  هدف  الكترونيكى  تجارت  در  اينكه  بابيان  حسينى 
است كه كاال بدون واسطه به مشترى برسد، عنوان كرد: 
براى تحقق اين امر بايد ابتدا فرهنگ صداقت را در دستور 

كار داشته باشيم. وى به معايب تجارت الكترونيك اشاره 
نمى شود،  داده  تحويل  كه  كاالهايى  خريد  گفت:  و  كرد 
مطابقت  گفته شده  خصوصيات  با  كه  كاالهايى  ارائه 
دارند،  آنالين  خريد  كه  زحمت هايى  و  تأخيرها  ندارد، 
خدمات ضعيف پس از فروش، سوءاستفاده از كارت هاى 
است.  الكترونيكى  تجارت  در  معايب  جمله  از  اعتبارى 
بستر  تا  آمده ايم  پاى كار  توان  همه  با  اينكه  بابيان  وى 
كرد:  بيان  فراهم شود،  اينترنتى  براى خريدهاى  مناسب 
اينكه  به شرط  است  ارزشى  نماد  الكترونيكى  اعتماد  نماد 
از  قبل  ايمنى  نكات  به  همچنين  وى  باشد.  اصل  نماد 
خريدهاى اينترنتى اشاره كرد و افزود: قابل كليك بودن 
آدرس  پرداخت  از  قبل  هميشه  اينكه  و  الكترونيك  نماد 

url باالى سايت چك شود.

وجود 72 نماد اعتماد الكترونيكى در خراسان جنوبى 

رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك كشور نيز در اين 
الكترونيكى  اعتماد  از صدور 13 هزار فقره نماد  همايش 
در كشور تاكنون خبر داد و افزود: از اين تعداد 72 مورد 
اميدوارى  جاى  اين  كه  بوده  جنوبى  خراسان  به  مربوط 
است. گركانى نژاد با بيان اينكه امنيت يكى از فاكتورهاى 
تجارت  امنيت  بدون  و  بوده  الكترونيك  تجارت  در  مهم 

الكترونيك نخواهيم داشت، اظهار كرد: درسال گذشته 52 
هزار ميليارد تومان خريد اينترنتى به صورت خرده فروشى 
در سال  اينكه  يعنى  رقم  اين  افزود:  صورت گرفت. وى 
طريق  از  ما  مردم  دالر  ميليارد   17 تا   16 بين  گذشته 
نيز  آن  پرداخت  كه  داده اند  انجام  خريدهايى  اينترنتى 
اينترنتى بوده است. وى افزود: پيش بينى مى شود در سال 
در  الكترونيك  تجارت  تومان  ميليارد  هزار  بايد 100   95

بخش خرده فروشى در كشور داشته باشيم.

99 درصد جرايم خريد اينترنتى 
مربوط به سايت هاى فاقد نماد اعتماد است

در  فتا  پليس  اعالم  اساس  بر  اينكه  بابيان  نژاد  گركانى 
طول يك ماه از كل شكاياتى كه در مورد خريدوفروش 
به  مربوط  درصد  نيم  واصل شده،  فتا  پليس  به  اينترنتى 
اين  بيان كرد:  داشته اند،  اعتماد  نماد  بود كه  سايت هايى 
در حالى است كه 99 درصد مربوط به سايت هايى است 
كه نماد نداشته اند. وى بابيان اينكه نماد اعتماد نشانه اى 
تجارت  توسعه  مركز  توسط  منحصراً  كه  است  نمادين 
اعطا  قانونمند  اينترنتى  كسب وكارهاى  به  الكترونيكى 
الكترونيكى  اعتماد  نماد  روى  اگر  كرد:  اظهار  مى شود، 
كليك كنيد يك صفحه باز شود و مشخصات سايت در 

صفحه نوشته  مى شود.

دبير كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر قاچاق 
گزارشات  طبق  اينكه  بيان  با  خراسان جنوبى  ارز  و  كاال 
دالر  يك ميليون  هر  ازاى  به  بين المللى  سازمان هاى 
نظر  از  استان  اين  بيكار مى شود، گفت:  نفر  قاچاق، يك 
ارتكاب جرائم، در رتبه 33 كشورى قرار دارد. به گزارش 
فارس، حسنى مقدم در جلسه برنامه ريزى و شوراى فرعى 
فرماندارى  در  كه  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  هماهنگى 
از  يكى  قاچاق  با  مبارزه  كرد:  اظهار  شد،  برگزار  بيرجند 
ادامه  بايد در كشور صورت گيرد. وى  واجباتى است كه 
داد: اگر نتوانيم درست و با برنامه ريزى در مبارزه با قاچاق 

عمل كنيم انگيزه توليد كننده داخلى را از بين مى بريم.
وى تصريح كرد: در يك طرح پنج ساله برنامه ريزى هايى 
همكارى  با  بتوانيم  اميدواريم  كه  است  گرفته  صورت 
تمامى دستگاه هاى اجرايى استان مبارزه درست و دقيق و 

هدف مندى با قاچاق كاال و ارز داشته باشيم. 

كشف 6500 نخ سيگار قاچاق در خراسان جنوبى

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسى  و  نظارت  اداره  رئيس 
و  واحد صنفى  از 780  گفت:  نيز  خراسان جنوبى  تجارت 
غير صنفى فروش دخانيات بازرسى شده، 6 هزار و 583 

است.  ناس كشف شده  و 900گرم  هزار   8 و  سيگار  نخ 
تهورى اظهار كرد: طرح نظارتى بر كاالى قاچاق دخانيات 
در سطح عرضه در دو مرحله در حال برگزارى است. وى 
بود  اطالع رسانى  طرح  اين  نخست  مرحله  در  داد:  ادامه 
بازرسان  و  انتظامى  نيروى  با همكارى  دوم  مرحله  در  و 
گشت هاى  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
مشترك در سطح استان انجام مى شود. تهورى ادامه داد: 
فروشندگان البسه خارجى بايد از ابتداى آبان ماه جارى در 
سامانه اصناف ثبت نام كنند و با كد رهگيرى و كد شناسه 
نداشته  را  شرايط  اين  اگر  كه  بپردازند  البسه  فروش  به 

باشند اجناسشان كاالى قاچاق محسوب مى شود.

دستگيرى 231 قاچاقچى كاال در بيرجند

جانشين فرمانده نيروى انتظامى بيرجند هم در اين جلسه 
تاكنون 231 قاچاقچى كاال  ابتداى سال جارى  از  گفت: 
كرد:  اظهار  زاهدى پور  شدند.  دستگير  شهرستان  اين  در 
قاچاق كاال از روش هاى مختلفى صورت مى گيرد و نياز 
به نظارت دقيق ترى دارد. وى اضافه كرد: از ابتداى سال 
جارى 231 قاچاقچى كاال دستگير و 45 دستگاه خودرو 

توقيف شده است.

دبير كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر قاچاق كاال و ارز خراسان جنوبى خبر داد:

قاچاق، اقتصاد پنهان و عامل نابودى نيروى كار داخلى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

فروش نقدى – اعتبارى محصوالت ايران خودرو

بدون نياز به ضامن

  آدرس: بلوار خليج فارس
پشت پمپ بنزين شعله
 جنب مركز معاينه فنى

  بنگاه مستقل خيريه آبلوله
بيرجند

09155629300-32235390-3
ساعت كار 7:30 صبح الى 18

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود  
با قيمت مناسب در اسرع وقت 
(شهر- روستا)   09159658659

نمايندگى ايران خودرو  بنگاه خيريه آبلوله  كد: 3083

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

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.a

ml
ak
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ma
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om

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

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

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

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى ، جاروبرقى  

اتو، كيك پز، پلوپز، بخارى    6 ماه ضمانت
آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن      

09153618984



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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ت 
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : هر کس از خود بدگويي و انتقاد کند خود را اصالح کرده 
و هر کس خودستايي نمايد پس به تحقيق خويش را تباه نموده است.

(منبع : غرر الحکم ج ٢ / فصل٧٧)

11 : 19
16 : 52
22 : 36
4 : 40
6 : 06

برداشت انار در سرايان      عكس: صالحى مقدم عكس روز 

واكنشى به شايعه  شهادت حاج قاسم

به نقل  پراكنى صهيونيستى دبكافايل  بنگاه سخن 
از منابع سورى هاى تكفيرى مدعى شد كه كاروان 
مورد  حلب  شرق  در  را  سليماني  قاسم  حاج  حامل 
آگاه  منبع  است. يك  داده  قرار  تاو  اصابت موشك 
بنگاههاى  فوق گفت:  خبر  تكذيب  در سپاه ضمن 
چندگاهى  هراز  صهيونيستى  رژيم  پراكنى  سخن 
هايشان  رسانه  در  خبر  قالب  در  را  خود  آرزوهاى 

منتشر مى كنند و اين ادعا، ادعاى جديدى نيست.

دستور البغدادى براى حمله به اعضا

آگاه  منابع  از  نقل  به  «آنسا»  ايتاليايى  خبرگزارى 
به  شخصا  البغدادى  ابوبكر  كه  كرد  اعالم  عراقى 
در  گروه  اين  شبكه هاى  بر  ناظران  و  خود  پيروان 
را عليه  انتقام جويانه اى  خارج دستور داده حمالت 
ضد  ائتالف  در  كننده  شركت  كشورهاى  ديگر 
داعش تحت رهبرى آمريكا آغاز كنند. منابع مذكور 
اسنادى كه سازمان  در  اين اطالعات  تاكيد كردند 

اطالعات عراق آن را در اختيار دارد موجود است.

 پاسخگوى حمايت خود از داعش باشيد

آيت ا... الريجانى با محكوم كردن جنايات  تروريستى 
اخير در يمن، بيروت و پاريس، با بيان اينكه سوال 
اصلى اين است كه داعش را چه كسانى خلق كردند و 
اين گروه ها در چه محيط هايى پرورش يافتند، تصريح 
و  داعش هستند  حامى  كه  منطقه  كشورهاى  كرد: 

آمريكا و اروپايى ها بايد به اين سوال پاسخ دهند.

زاكانى : تحريم ها برداشته نمى شود  
ها  تحريم  گفت:  مجلس  برجام  كميسيون  رئيس 
وظيفه  كه  آنچه   : افزود  وى  شد.  نخواهد  برداشته 
مجلس بود انجام داديم كه آن حمايت از دولت و رفع 
نواقص مذاكرات و برجام بود اما متاسفانه دولت نگاه 
رقابت محابانه دارد. زاكانى با اشاره به اينكه روحانى 
نبايد عصبانى با موضوعات برخورد كند، گفت: رئيس 
جمهور نه شعارى و نه عصبانى به اين مباحث نگاه 
كند چرا كه همانگونه كه دولت و مجلس آمريكا با 
يكديگر براى تامين مصالح ملى هماهنگ بودند ما 
نيز بايد هماهنگ مى شديم كه متاسفانه چنين نشد.

داعش مجددا فرانسه را تهديد كرد

بار  انتشار ويديويى جديد  با  گروه تروريستى داعش 
ديگر فرانسه را به حمالت تروريستى تهديد و اعالم 
كرد: حمالت جديد شديدتر و دردناك تر از حمالت 
پايان  اين جمله  با  ويدئوى مذكور  بود.  قبل خواهد 
شما  ما  مى كشيد،  شما  كه  «همانگونه  كه  مى يابد 
خطر  به  را  ما  امنيت  كه  همانگونه  و  مى كشيم  را 
حمالت  البته  و  مى ريزيم  را  شما  خون  مى اندازيد 

بعدى شديدتر و تلخ تر خواهند بود.»

حزب ا... و حماس تروريستى نيستند

اينكه مسكو  بر  تاكيد  با  روسيه  وزير خارجه  معاون 
حزب ا... و حماس را سازمان هاى تروريستى نمى داند، 
از نشستى در اردن ظرف دو يا سه هفته آتى با هدف 

مشخص كردن سازمان هاى تروريستى خبر داد.

50 كيلومتري مرزهاي ايران؛ خط قرمز امنيتي ماست

وزير كشور با اشاره به هشدار برخي دوستان ايران مانند وزير 
خارجه عراق درباره تهديدات داعش گفت: ما طرح جامعي 
براي تقويت امنيت و صيانت از حوزه امنيت داخلي از لب 
مرز تا اقصا نقاط كشور را داريم كه در آن اگر كسى در حريم 
مجاور مرزهاي ايران ناامني ايجاد كنند ما كيلومتر 50 را به 
عنوان خط قرمز اعالم كرده ايم و حتما هم با هماهنگي دولت عراق عمل خواهيم 

كرد. رحمانى فضلى افزود:  اين موضوع در دستور كار شوراي امنيت است.

آبروى خود را دست آدمى كه پوپوليستى باشد نمى دهيم

منطق خاص  سياست  حوزه  اينكه  بيان  با  رئيس مجلس 
خود را دارد، گفت : افرادى ممكن است حرف هايى بزنند، 
تعقيب شان  نمى تواند  كسى  و  بروند  بعد  و  بياورند  رأى 
سال  صد  براى  مى خواهم  مى گويد  تشكيالت  اما  كند 
بمانم. الريجانى گفت: تشكيالت آبروى خود را به دست 
آدمى كه حرف پوپوليستى بزند و برود، نمى دهد بنابراين بايد در چارچوب در 

حوزه هاى مختلف اقتصاد، فرهنگ و سياست حرف زده شود.

فرمانده نيروى زمينى ارتش با اشاره به 
تهديدات اخير داعش پس از انفجارهاى 
كه  كرده  تهديد  داعش  گفت:  پاريس 
و  روسيه  فرانسه،  از  پس  گزينه هاى 
وزير  رابطه  اين  در  و  هستند  ايران 
را  الزم  هشدار  هم  عراق  امورخارجه 
ايران  اسالمى  جمهورى  ارتش  اما  داد 
اعالم مى كند كه ترسى از اين تهديدات 
ندارد و در دياله عراق نيز خط قرمز 40 
تقويت  و ضمن  شده  ترسيم  كيلومترى 
داديم  اخطار شديد  امر،  نيروهاى تحت 
پاسخ  با  پذيرد  صورت  اقدامى  اگر  كه 
ايران  مسلح  نيروهاى  كوبنده  و  قاطع 
انجام خواهد شد و مشابه اين كار را در 

افغانستان هم داشتيم.
بخشى  امروز  گفت:  پوردستان  امير 
و  است  افغانستان  شمال  در  داعش  از 
ايران  مرزهاى  به  نزديكى  عالقه مند 
باشد  مطمئن  هم  ايران  ملت  ولى  بود 
كه فرزندانشان در ارتش، سپاه و نيروى 

انتظامى آماده هستند.
وى افزود: قبل از رسيدن دشمن به مرز، 
داعش  و  شد  خواهد  خنثى  اقداماتش 
مطمئن باشد كه اگر كوچكترين غلطى 
ايران همراه  تند و كوبنده  پاسخ  با  كند 

خواهد شد.

مأموريت هاى  كرد:  تصريح  وى 
نيروى قدس  اختيار  در  فعًال  مستشارى 
سپاه است اما ارتش اين آمادگى را دارد 
تا در صورت نياز همكارى الزم را داشته 

باشد. فرمانده نيروى زمينى ارتش بيان 
كرد: يكى از اقدامات در بحث تهديدات، 
رابطه  اين  در  و  بوده  زمينى  تهديدات 
سالح هاى  روى  برجسته  متخصصان 
مجهز و مورد نياز كار مى كنند، همچنين 
علوم  تقويت  بحث  در  راستا  همين  در 
دفاعى تفاهم نامه اى را با دانشگاه تهران 
منعقد كرديم و در 29 فروردين سال 95 
و همزمان با رژه روز ارتش رونمايى از 

كه  داشت  خواهيم  را  جديد  سالح هاى 
اخبار آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.

رابطه  در  به سوالى  پاسخ  در  پوردستان 
حسينى  اربعين  زائران  امنيت  بحث  با 

يگان هاى  تمامى  كرد:  خاطرنشان 
نظامى براى برقرارى امنيت زائران پياده 
اربعين حسينى ورود پيدا كرده اند و وارد 
صحنه شده اند و امنيت مرزى خوزستان 
خوشبختانه  و  است  بوده  نزاجا  با  نيز 
همدلى خوبى ميان سپاه، ارتش و نيروى 
انتظامى برقرار است و متناسب با شرايط 
تمهيدات و تدابير الزم اتخاذ مى شود و 
نيروهاى مسلح آماده مقابله با هر گونه 

تهديدى هستند.
وى گفت: هدف از برگزارى رزمايش ها 
ارتقاى قدرت دفاعى بوده و در سالجارى، 
3 رزمايش و 5 رزمايش تخصصى انجام 
ضمن  رزمايش ها  اين  در  و  است  شده 
مردم  به  ارتش  ظرفيت  بردن  باال 
به  همچنين  و  مى دهد  اطمينان بخشى 
دارند  در سر  كسانى هم كه خيال خام 
هشدار جدى مى دهد كه در صورت هر 
پاسخ  با  ايران  عليه  احمقانه  اقدام  گونه 
اين  مسلح  نيروهاى  كوبنده  و  جدى 

كشور همراه خواهد بود. 
در  افزود:  ارتش  زمينى  نيروى  فرمانده 
زمينى  نيروى  دشمن  با  مقابله  راستاى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران تاكتيك ها 
و سالح هاى مجهزى را پيش بينى كرده 
و در همين راستا اولين رزمايش محمد 
كشور  غرب  در  گذشته  ماه  رسول ا... 
برگزار  سريع  واكنش  يگان هاى  توسط 
شد و پس از شناخته شدن نقاط ضعف و 
قوت اين رزمايش در منطقه شرق كشور 
در 2 قالب دفاعى و امنيتى و متناسب با 

فضاى امنيتى كشور برگزار مى شود.
ما  تالش  كرد:  خاطرنشان  پوردستان 
از  حفاظت  بحث  در  كه  رسالتى  انجام 

مرزها بر عهده داريم بوده است.

بهتر از «دولت ركود» نمى توان عنوان 
ديگرى براى اين دولت به كار برد  

از  بهتر  نامى  گفت:  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
دولت ركود نمى توانم براى اين دولت انتخاب كنم. 
مهرداد بذرپاش گفت: درباره دولتى كه افتخار خود 
را قيمت پايين نفت مى داند و از سرمايه از دست 
رفته مردم به عنوان كاهش اتكا به نفت ياد مى كند 
چه مى توان گفت؟. بذرپاش با بيان اينكه «حجم 
بايد در كتاب گينس  را  از چين  اين دولت  واردات 
ثبت كرد» گفت: رشد قاچاق كاال كه معنى ديگر 
آن تعطيلى توليد داخل است حدود 25ميليارد دالر 

تخمين زده مى شود را چه مى توان ناميد؟.

وزير دادگسترى : به جاى اينكه به يكديگر
 انِگ «نفوذ» بزنيم، مانع نفوذ شويم

نفوذ  واژه  از  استفاده  سوء  درباره  دادگسترى  وزير 
توسط برخى افراد گفت: آنچه رهبرى معظم انقالب 
اى  حكيمانه  و  دقيق  مسئله  فرمودند  نفوذ   درباره 
است اما ديگران نبايد از اين امر سوء استفاده كنند، 
بايد تالش كنيم مانع نفوذ شويم نه اينكه به يكديگر 

انگ نفوذ بزنيم و يكديگر را متهم كنيم.

پيامبر كه نيستم ؛ من هم اشتباه مى كنم

جهاد  كرسنت،  موضوع  اگر  گفت:  زنجانى  بابك 
سازندگى، فروش نفت به هند و بانك آسيا را باز كنم 
معلوم مى شود داشتن سه كپى شناسنامه خيانت است 
يا خسارت 20 الى 30 ميليارد تومانى به كشور. متهم 
رديف اول پرونده فساد نفتى بيان كرد: كسى كه كار 
بزرگ انجام مى دهد حتما دچار مشكالت حقوقى و 
اتهامات مختلف مى شود. منم انسانم و ممكن است 

خطا كنم؛ پيامبر خدا كه نيستم.

انتقاد از «توهين» به رئيس جمهور

 معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برخى انتقادات 
و توهين هايى كه به رئيس جمهور مى شود، گفت : 
ما براى حل مشكالت مردم و كشور بايد اين مسائل 
را تحمل كنيم و نبايد از كوره در برويم و ناراحت 

شويم؛ چراكه آمده ايم مشكالت را حل كنيم. 
  

ميرتاج الدينى : احمدى نژاد برنامه اى 
براى انتخابات مجلس ندارد  

احمدى نژاد  اينكه  بيان  با  رئيس جمهور سابق  معاون 
افراد و گزينه هايى براى انتخابات مجلس دهم نخواهد 
داشت، گفت: من در انتخابات مجلس دهم نيز بصورت 
با  وى  كرد.  خواهم  شركت  احمدى نژاد  از  مستقل 
وحدت  تحقق  براى  بسيارى  نشانه هاى  اينكه  بيان 
اصولگرايان در انتخابات آينده وجود دارد، خاطر نشان 
كرد: مشتركات طيف هاى داخلى اصولگرايى بسيار زياد 
است و پرچم هاى جداگانه اى هم در اين ميان برداشته 
نمى شود؛ هركسى بخواهد در جريان اصولگرايى پرچم 

جداگانه اى بردارد محكوم به شكست خواهد بود.

ارتش تهديد داعش براى ايران را تائيد كرد
ايران ترسى از اين تهديدات ندارد و در دياله عراق نيز خط قرمز 40 كيلومترى براى داعش ترسيم كرده است

پس از انفجارهاى اخير پاريس؛ 

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان بيرجند

 با نهايت تاسف و تالم مصيبت وارده را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده، براى شما صبرى جميل و اجرى عظيم و براى آن مرحومه علو درجات را

از ايزد منان خواستاريم.

انجمن حمايت زندانيان بيرجند

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تالم ضايعه درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده، علو درجات اخروى براى آن مرحومه و صبر و شكيبايى

 براى بازماندگان از درگاه احديت خواستارم.

نمايندگى انحصارى تشك عروسخواب رويال - قريشى

خاندان محترم كفاش زاده
با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه كنيزرضا كفاش زاده 
  را حضورتان تسليت عرض نموده، علو درجات آن فقيده سعيده و صبر و اجر بازماندگان را از 

ايزد منان خواستاريم.
دفاتر زيارتى فدك ، بيرجند تنعيم و عماد بيرجند
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عمران بيرجندمجتبى حسن زاده13
عمرانهومن ياللى14
دندانپزشكى بيرجندسيد اميرحسين حسينى15
علوم آزمايشگاهى بيرجندسينا نعمتى پور16
پزشكى مشهدموسوى17
پزشكى بيرجندجالل هاونگى18
دامپزشكى گرمسارسجاد سراجى19
مكانيك مشهدحسن جعفرى20
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روانشناسى زاهدانزينب سيار فرد10
هوشبرى بيرجندفهيمه عميديان11
صنايع بيرجندمهشيد مالكى 12
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پزشكى بيرجندفاطمه صبور كوچ18
شيمى بيرجندمهديه ماجدى19
زبان بيرجندپريسا فوداجى20
حقوق بيرجندمحبوبه اسماعيلى21
بهداشت عمومى بيرجندمحدثه كارگر22
بهداشت عمومى بيرجندزهره پورپير23
بهداشت عمومى بيرجندفاطمه زارع24
فيزيك بيرجندنجمه زمانى نسب25
مهندسى مواد زاهدانعاليه رسولى26
فيزيك بيرجندالهه ميرزائى27
فيزيك بيرجندمحدثه خسروى28
فيزيك بيرجندفاطمه على آبادى29
علوم قرآنى مشهدفاطمه قهستانى30
زمين شناسى بيرجندفاطمه واقعى31
برق صنعتى شريفحميده تسليم آسا32
كامپيوتر علم و صنعت تهرانفرزانه محمودى33
كامپيوتر علم و صنعت تهرانمريم السادات هاشمى34
برق بيرجندالهه كريم پور 35
معمارى مشهدديبا خامسان36
عمران بيرجندفاطمه  فدايى37
مهندسى مواد بيرجندفاطمه زهرا نظرى38
مديريت خدمات درمانى زابل فاطمه زراعتكار39
كامپيوتر مشهدسارا خراشادى زاده40
مهندسى آب مشهدفاطمه خليلى41
برق مشهدريحانه رحيم پناه42
برق مشهدمژگان رضايى43
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