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ضد فرهنگ ها در دانشگاه جايى ندارد
صفحه ٧

واكنش قاطع رئيس دانشگاه بيرجند در خصوص شوى جنجالى

همزمان با هفته جهانى كارآفرينى

برگزارى رويداد ملى
 استارتاپ كمپ بيرجند

چندين  برگزارى  از  دارد پس  قصد  بيرجند  دانشگاه صنعتى  كارآفرينى  كانون 
رويداد موفق جهانى در حوزه كارآفرينى، رويداد ملى استارتاپ كمپ بيرجند را در 
تاريخ 27 الى 29 آبان همزمان با هفته جهانى كارآفرينى برگزار نمايد. هدف از 
برگزارى اين رويداد، ايجاد محيطى سالم در گردآورى افراد خالق جهت آموزش، 
راه اندازى كسب و كارهاى نوپا مى باشد. اين رويداد در  ايجاد ارتباطات و نهايتاً 
سطح ملى توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى مورد حمايت قرار 
مى گيرد. در اين رويداد، مربيان، داوران و مهمان هايى از تهران، مشهد، شيراز، 
بيرجند و ساير شهرهاى كشور حضور خواهند داشت. براى مشاهده اطالعات 
بيشتر درباره اين رويداد به آدرس swbirjand.ir مراجعه فرمائيد. الزم به 
ذكر است، استارتاپ هايى مانند يواسپيس، پازلى، بيربازار، ويادولپرز، بى ماركت و 
جوانه تى وى تنها بخشى از كسب وكارهايى هستند كه توسط برگزاركنندگان و 
شركت كنندگان در رويدادهاى پيشين كانون كارآفرينى دانشگاه صنعتى بيرجند 
داوديان، محمدحسين محسنى، آرش ماهر و محمد  ايمان  راه اندازى شده اند. 
زنگنه نيز كه از چهره هاى شاخص كانون كارآفرينى ايران و نماينده هاى جهانى 
استارتاپ ويكند هستند، قبًال به عنوان برگزاركننده يا شركت كننده در رويدادهاى 
قبلى كانون كارآفرينى دانشگاه صنعتى بيرجند حضور داشته اند.

يادداشت

مانورتجمل به بهانه مجلس عزا
*هرم پور

 بيرجند از جمله مناطقى است كه حرمت عزيزان 
از دست رفته و بازماندگانشان در جريان برگزارى 
مراسم مختلف به شدت رعايت مى شود و مورد 
عنايت  با  دارى  اين حرمت  گيرد.  مى  قرار  توجه 
به  مردم  عميق  اعتقادات  و  ها  سنت  و  آداب  به 
به  كه  آنجا  تا  و  آنهاست  بومى  و  دينى  باورهاى 
پسنديده  كارى  نشود،  تلقى  پرستى  مرده  نوعى 
مدار  از  چنانچه  احترام  اما همين  بود.  خواهد  نيز 
توازن و تعادل خارج شود، نه تنها نكوهيده، بلكه 
در  انحراف  ايجاد  و  ها  فرهنگ  در  تغيير  سرآغاز 
مذهبى  و  سنتى  اعتقادات  و  ها  شيوه  و  ها  رويه 

ما خواهد بود. 
و  شهر  جمعيت  افزايش  دليل  به  كه  روزها  اين   
نيز  و  شهروندان  بين  فاميلى  فراوان  هاى  قرابت 
كثرت مراسم تشييع و تدفين و ترحيم، هر كدام از 
ما به طور ميانگين هر ماه حداقل در دو يا سه جلسه 
از اين دست شركت مى كنيم، شاهد رسوخ خرده 
فرهنگ هاى انحرافى در اين گونه مراسم هستيم 
كه نه ريشه اى در فرهنگ و نه دين و مذهب ما 
دارد و عدم حساسيت در برابر آن و رويه شدنشان 
از  يكى  كرد.  خواهد  ايجاد  را  مشكالتى  آينده  در 
ها  اسراف  و  ها  پاش  و  ريخت  آنها،  ترين   مهم 
ابزار پذيرايى ها در اين مراسم  انواع  از  و استفاده 
برابر ديدگان صدها  رفته در  از دست  است. عزيز 
شهروند به انتظار بذل فاتحه اى و طلب بخشش 
اوست و بازماندگان، چشم به راه حضور دوستان و 
محترم  روحانى  باال  آن  دل.  تسلى  براى  آشنايان 
ذكر مناقب و مرثيه مى كند و در همين حال دهها 
نفر در ميانه مجلس كشان كشان مشغول پذيرايى 
با چاى، قهوه، چند نوع شيرينى، شكالت، و حتى 

در برخى مراسم چند نوع ميوه هستند. 
ادامه در صفحه 2

دكتر خليلى : مديريت، نظارت و مجوزهاى برگزارى مراسم تاالر در اختيار دانشگاه بيرجند نيست

رئيس دانشكده هنر : 

با محوريت دانشگاه 
بيرجند ، دومين همايش 

ملى باستان شناسى ايران  
امروز برگزار مى شود 

 دومين همايش ملى باستان شناسى ايران توسط 
دبيرخانه دائمى همايش ملى باستان شناسى ايران 
دانشگاه بيرجند و با همكارى ادارات كل ميراث 
استانهاى  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
خراسان رضوى و خراسان جنوبى امروز و فردا در 

شهر مقدس مشهد برگزار مى شود.

شرح در صفحه 7
سهم خراسان جنوبى از اجرايى شدن اقتصاد مقاومتى/ صفحه 3
در نشست روزنامه آوا با مسئولين استان بررسى شد

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

خاندان محترم كفاش زاده
با نهايت تاسف و تالم درگذشت

 مرحومه كنيزرضا كفاش زاده
 را تسليت عرض نموده ، 

علو درجات براى آن مرحومه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

خانواده محترم كاروان مقدم
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج محمد حسين كاروان مقدم
 را تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم آمرزش الهى و براى بازماندگان محترم صبر و سالمتى 

مسئلت داريم.
دكتر زردست – دكتر مردانى و پرسنل آزمايشگاه پاتوبيولوژى شفا

خاندان معزز كفاش زاده
با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه كنيزرضا  كفاش زاده
را حضورتان تسليت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال براى آن مرحومه علو درجات و براى شما 

صبر و شكيبايى مسئلت داريم.
سبحان كاظمى و فرزندان

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى  آدرس: نبش سجاد 13

«هوالباقى» 
به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور 

حاج محمد حسين كاروان مقدم
جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/8/27 از ساعت 2/30 الى 3/30 
بعدازظهر در محل هيئت حسينى «خيابان انقالب» برگزار مى شود

 تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.
خانواده كاروان مقدم

نام معدن
شماره پروانه
 بهره بردارى 

معدن
نوع ماده 

معدنى
ميزان استخراج 

ساليانه
قيمت پايه 

نحوه فروشتوضيحاتآدرس(ريال)

گرانيت 
تاالران

    1031/14486
400014/000/000/000 تنگرانيت84/10/7

خراسان جنوبى 
شهرستان نهبندان 

بخش شوسف
 روستاى خواجه 

دوچاهى

متقاضى مى بايست كليه شرايط 
قانونى از جمله صالحيت فنى، توان 
مالى و ... مورد تاييد سازمان محترم 

صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى را دارا باشد

نقد يا نقد و 
اقساط (30 

درصد نقد الباقى 
طى 36 ماه)

تبصره 1: در شرايط مساوى اولويت با فروش نقدى است.   تبصره 2: به ميزان پرداخت غيرنقدى، طبق تعرفه بانكى سود تعلق مى گيرد.
عالقه مندان به شركت در مزايده مى توانند جهت دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب 460/10000 به نام بستانكاران 
اين بانك نزد يكى از شعب بانك سپه در سراسر كشور بابت شركت در مزايده به مديريت شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان طالقانى- طبقه دوم- دايره 

پشتيبانى و خدمات مراجعه نمايند.
الف: مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا آخر وقت ادارى يكشنبه مورخ 94/9/8

ب: مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر تا آخر وقت ادارى چهارشنبه مورخ 94/9/18
ج: معدن با وضعيت موجود به فروش مى رسد.

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 32387125-056 تماس حاصل فرماييد. 

آگهى مزايده شماره 6/94      نام مزايده گذار: بانك سپه
موضوع مزايده : فروش اموال مازاد بانك سپه

بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات- مديريت خراسان جنوبى

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد

عرضه كننده داروهاى بيماران دياليز- ام اس-پيوندى و سرطانى
بدينوسيله از همه همسايگان خيابان حكيم نزارى حالليت مى طلبيم.

قابل توجه همشهريان عـزيز

هوالباقى

     به مناسبت چهلمين روز درگذشت بزرگ خاندان خادم الحسين (ع) 

شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده  
جلسه يادبودى پنجشنبه 94/8/28 از ساعت 18/30 الى 19/30 در محل هيئت  حسينى حاجى آباد 

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

خانواده اميرآبادى زاده 
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يادداشت
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رئيس كميسيون اقتصادى مجلس از وجود بيش از 413 ميليون حساب بانكى در كشور خبر داد و گفت: هنوز يك ميليون حساب نامشخص در شبكه 
بانكى وجود دارد كه بانك مركزى تا 28 آبان مهلت داد صاحبان گمنام اين حساب ها وضعيت را تعيين تكليف كنند. ارسالن فتحى پور 
در گفتگو با تسنيم، اظهار كرد: در آينده نزديك ديگر شماره حساب بانكى نامشخص و بدون هويت نخواهيم داشت. 

رهبر انقالب اسالمى سياست هاى كلى  اولتيماتوم به صاحبان گمنام يك ميليون حساب بانكى
محيط زيست را ابالغ كردند

يك  بند  اجراى  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
اصل 110 قانون اساسى، در نامه اى به روساى قوا، 
سياست هاى كلى محيط زيست را ابالغ كردند. به 
گزارش جهان، ايجاد نظام يكپارچه ملّى محيط زيست، 
مديريت هماهنگ و نظام مند منابع حياتى، جرم انگارى 
تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيست بوم كشور، 
تقويت ديپلماسى محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز 
و نهادينه سازى فرهنگ و اخالق زيست محيطى از 

جمله محورهاى ابالغيه رهبر انقالب اسالمى است.

زمان آغاز ثبت نام
 كارت اعتبارى خريد كاال 

ايسنا: انصارى دبير انجمن صنايع لوازم خانگى اعالم 
كرد: اطالعات مربوط به توليد كنندگان لوازم خانگى 
براى شركت در طرح كارت اعتبارى خريد كاال توسط 
وزارت صنعت  جمع آورى شده ، بانك مركزى در حال 
فروش  نمايندگى هاى  پوز  دستگاه هاى  بروزرسانى 

است و ثبت نام از هفته آينده آغاز مى شود.

 ديه تصادف زن و مرد برابر شد 

مصوب  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  ايرنا: 
ديدگان  زيان  به  وارده  پرداخت خسارت  كردند كه 
را بدون لحاظ جنسيت و دين در حوادث رانندگى تا 

سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كنند.

 احتمال بازنگرى دستورالعمل  
قيمت گذارى خودرو 

رئيس شوراى رقابت از سياست گذارى جديد براى 
قيمت خودرو در دور جديد برگزارى جلسات اين شورا 
خبر داد. به گزارش مهر، شيوا، گفت: جلسات سياست 
گذارى  قيمت  براى  دستورالعمل  تعيين  و   گذارى 
خودرو در جلسات جديد شورا از سرگرفته مى شود. 

  ازدواج بيمه مى شود

ايرنا: رستمى معاون ساماندهى امور جوانان وزارت 
ورزش و جوان درباره بيمه ازدواج كه از هفته آينده 
 آغاز مى شود، گفت: بخشى از اين بيمه مشاوره هاى 
از  ديگر  هاى  بخش  و  شود  مى  شامل  را  ازدواج 
بيمه ازدواج را در حوزه هاى مهريه ،جهيزيه و رهن 

مسكن اعالم كرد.

اولويت هاى جديد مشاغل خانگى

كالنترى معاون وزير كار در گفتگو با مهر، با بيان 
اينكه توجه به حوزه هاى مشاغل خانگى به ويژه 
از  يكى  پوشاك  و  در بخش صنايع دستى، هنرى 
اولويت هاى مهم وزارت تعاون، است، گفت: در اين 
به اشتغال زنان خانه دار توجه ويژه اى  بايد  راستا 
شود تا ارائه تسهيالت بانكى در نظر گرفته شده به 

بهترين شكل بين فعاالن اقتصادى توزيع شود.

مانورتجمل به بهانه مجلس عزا

عزاى  بر  كه  ماند  مى  مستعمع  اول)  صفحه  از  (ادامه 
جلسه گريه كند يا بر صحبت هاى سخنران يا به 
پذيرايى هاى انجام شده! در حاشيه هم انواع دسته 
گل ، هزاران برگ مكتوبه براى عرض تسليت و 
روزهاى حضور  در  كاسه  و همان  بعد همان آش 

مردم بر سر مزار و يا منزل بازماندگان!.
 چنين شيوه ها و رسوم نوآفريده اى در كدام يك از 
احاديث و روايات يا متون دينى و مذهبى ما تأكيد 
شده است؟ به شهرهاى ديگر كارى ندارم، ولى انصافًا 
آيا چنين رويه اى از قبل هم در شهر ما وجود داشته 
كه  چيزى  تنها  كه  نداريم  اعتقاد  اين  به  آيا  است؟ 
براى عزيز از دست رفته مهم است اعمال او و بعد 
ذكر دعا و خيرخواهى و طلب رحمت و مغفرت براى 
اوست كه به دردش خواهد خورد؟. بدون شك چنين 
رسومى كه باب شدنشان، هم ضررهاى مالى دارد و 
هم جفاى معنوى و ستمى به فرهنگ و اعتقادات 
خودمان است، نه تنها هيچ ثمره اى براى سفركردگان 
به ديار باقى و بازماندگانشان ندارد، بلكه هم در دنيا و 
هم در آخرت، ملحوظ به پرداختن تاوانى بزرگ است 
كه نسل هاى آينده به خاطر آن تخطئه مان خواهند 
كرد. خيرخواستن براى فوت شدگان، برگزارى چنين 
مراسم هايى و محصور شدن در حصارهاى چشم و 
هم چشمى ها نيست، خيرخواهى واقعى، تابوشكنى از 
 اين فرهنگ هاى نوبنياد و مقابله با رسوخ بى ريشه 
و بى منطق در مراسم ها و حفظ حرمت هاى واقعى در 
 عين رعايت سادگى و احترام به اعتقادات و سنت هاست. 
جامعه امروزى شهر و استان ما، هنوز طالب همين 
اعتقادات است و قدم برداشتن تك تك ما و تالش 
براى فرهنگ سازى و احياى دوباره همان رسم هاى 
زيباى قديمى و در حال فراموشى، وظيفه ايست مؤكد 
از ياد نبريم حرمت شكنى فرهنگ ها،  براى همه. 

حرمت شكنى از خودمان است. 

برنامه  آينده وزارت آموزش و پرورش 
براى جذب نيروى انسانى

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارتى  دفتر  مديركل 
نياز  مورد  انسانى  نيروى  در شرايط خاص، جذب 
آموزش و پرورش با توجه به مجوز هاى دريافتى 
تأمين  بر  ترجيح  اما  مى  شود  دنبال  دولت  توسط 
نيروى انسانى از طريق دانشگاه فرهنگيان است. 
فاضل در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه «شركت كنندگانى 
كه نسبت به نتايج آزمون استخدامى آموزش و پرورش اعتراض داشته 
باشند، چگونه مى توانند اعتراض خود را پيگيرى كنند؟»، گفت: تمام روند 
برگزارى اين آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده است و افرادى كه 
اعتراضى دارند مى توانند اعتراض خود را به سازمان سنجش اعالم كنند.

انبار مواد غذايى پُر است؛ گرانى 
تا پايان سال منتفى است

عضو هيئت مديره اتحاديه بنكداران مواد غذايى 
با بيان اينكه بانك اطالعاتى گسترده اى از اقالم 
مواد غذايى در سراسر كشور داريم، گفت: نه فقط 
افزايش  هم  سال  پايان  تا  بلكه  يلدا  شب  براى 
قيمت نخواهيم داشت. به گزارش تسنيم، حسنى با 
بيان اينكه همچنان عرضه كاالها مازاد بر تقاضاست، گفت: شهروندان 
هم دنبال خريدهاى فله اى و انبوه نيستند و خريدهاى خود را علمى 
انجام مى دهند. وى با بيان اينكه ظرفيت عرضه مواد غذايى خيلى زياد 
است، گفت: ذخاير ما در انبارها زياد است و مردم اصال نگران نباشند 

چون ظرفيت افزايش قيمت هم اصال وجود ندارد.

  نياز 300 تنى دنيا به زعفران
 

عضو شوراى ملى زعفران با بيان اينكه نياز دنيا به طالى سرخ 300 
تن است، گفت: براى توسعه كشت زعفران بايد 
نخست بازاريابى براى آن مورد توجه قرار بگيرد، 
در غير اين صورت توليد انبوه ما را دچار مشكل 
اينكه  بيان  با  با مهر،  مى كند. حسينى در گفتگو 
توسعه سطح زيركشت زعفران چند سالى است در 
استان هاى كرمان، يزد و فارس افزايش پيدا كرده و تمايل كشاورزان 
به كشت اين محصول رشد داشته است، اظهار كرد: بعد از دو استان 
خراسان رضوى و جنوبى سطح زير كشت در نقاط مذكور باالست. وى 
سطح زيركشت طالى سرخ در دو استان خراسان رضوى و خراسان 

جنوبى را بيش از 80 هزار هكتار عنوان كرد.

ماليات  گفت:  خودرو  ايران  بازاريابى  و  فروش  معاون 
دريافت شده از متقاضيان تسهيالت 25 ميليون تومانى 
خريد خودرو، به عنوان ماليات بر ارزش تسهيالت به 
سازمان امور مالياتى كشور پرداخت خواهد شد. مصطفى 
خان كرمى در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه به چه 
دليل در طرح تسهيالت 25 ميليون تومانى خريد خودرو 
مبلغى به عنوان ماليات تسهيالت از مشتريان دريافت 
شده است؟ اظهار كرد: براساس دستورالعمل ارسالى از 
سوى اداره ماليات هاى مستقيم استان تهران، هرگونه 
افزوده  ارزش  ماليات  اعالم  و  محاسبه  به  نياز  درآمد 
دارد بنابراين با توجه به نرخ بهره 16 درصدى اعالمى 
بانك مركزى، تفاوت فروش اقساطى شامل 9 درصد 
فروش  فاكتور  در  كه  مى شود  افزوده  ارزش  ماليات 

بنابراين  داد:  ادامه  است. وى  درج شده  مشتريان هم 
خودرو  اقساطى  فروش  مابه التفاوت  آنكه  به  توجه  با 
ثبت  مشتريان  فروش  فاكتور  در  درصدى)   16 (بهره 
مى شود، محاسبه ماليات آن نيز الزامى است در غير اين 
اين شركت را  اداره دارايى فاكتورهاى فروش  صورت 
قبول نخواهد كرد. همچنين محاسبه نرخ بهره در اين 
طرح براساس فرمول PMT كه توسط شركت هاى 
ليزينگ و بانك هاى عامل اجرا مى شود صورت گرفته 
است. خان كرمى با بيان اينكه تمام چك هاى دريافت 
شده از مشتريان عينا به بانك هاى عامل ارائه شده و 
خاطرنشان  مى شود،  دريافت  بانك  از  تسهيالت  مبلغ 
كرد: در اين زمينه مبلغى كه به عنوان ماليات تسهيالت 
از متقاضيان دريافت شده نيز به عنوان ماليات بر ارزش 

مالياتى  امور  به سازمان  تومانى  ميليون  تسهيالت 25 
پرداخت مى شود. معاون فروش و بازاريابى ايران خودرو 
در پاسخ به اينكه مدت زمان تحويل خودروهاى فروخته 
بود،  خواهد  زمانى  تندر 90 چه  به ويژه خودروى  شده 
اظهار كرد:  زمان تحويل تمام خودروهاى فروخته شده 
مشتريان  وجه  تكميل  تاريخ  از  پس  ماه  يك  حداكثر 
است كه در تمام اين خودروها اين كار صورت خواهد 
گرفت. وى خاطرنشان كرد: تاكنون نزديك به 64 هزار 
نفر از مشتريان ايران خودرو نسبت به تكميل وجه خود 
اقدام كرده اند بنابراين طبق برنامه ريزى صورت گرفته 
پيش ثبت نام هاى صورت گرفته فراتر از سقف 64 هزار 
دستگاه كه هنوز مبلغ پيش پرداخت را واريز نكرده اند، 

غير فعال و باطل خواهد شد. 

ماليات تسهيالت خريد خودرو كجا مى رود؟! 

موافقت  از عدم  پرورش  و  آموزش  وزير 
تحصيلى  سوابق  ضريب  افزايش  براى 
خبر  سراسرى  كنكور  در  دانش آموزان 
سهم  تدريج  به  اميدواريم  گفت:  و  داد 
كنكور  در  مدرسه اى  درون  ارزيابى هاى 

افزايش يابد. 
ايسنا،  با  گفتگو  در  فانى  اصغر  على 
درباره احتمال تاثير پنج درصدى نمرات 

در  دانشگاهى  پيش  دروس  امتحانى 
معدل كنكور اظهار كرد: بر اساس قانون 
تدريج  به  است  شده  قرار  كنكور  حذف 
درون  ارزيابى هاى  و  امتحانات  وزن 
دانشگاه ها  ورودى  آزمون  در  مدرسه اى 
پرورش  و  آموزش  وزير  يابد.  افزايش 
در  كميته اى  راستا  همين  در  افزود: 
سازمان سنجش تشكيل شده و آموزش 

اين  دارد.  نيز در آن عضويت  پرورش  و 
تاثير  براى  را  درصدى  ساله  هر  كميته 
على  مى كند.  معين  دانش آموزان  نمرات 
افزايش  بر  ما  اينكه  بيان  با  فانى  اصغر 
امتحانات  سهم  درصدى   25 از  بيش 
تاكيد  مدرسه اى  درون  ارزيابى هاى  و 
ما، ساير  تاكيد  داشتيم، گفت: على رغم 
اما  نكردند  موافقت  امر  اين  با  اعضا 

ارزيابى هاى  سهم  تدريج  به  اميدواريم 
افزايش  كنكور  در  مدرسه اى  درون 
همچنين  پرورش  و  آموزش  وزير  يابد.  
پرداخت  درباره  پرسشى  به  پاسخ  در 
حال  در  گفت:  فرهنگيان  مطالبات 
اعتبار  تامين  براى  جديد  پيگيرى هاى 
هستيم و اميدواريم به زودى شاهد نتايج 
آن باشيم و بتوانيم معوقات را بپردازيم.

پيگيرى هاى جديد براى پرداخت مطالبات فرهنگيان

اخذ ماليات از خانه هاي خالي
 از سال آينده

: قرار است از سال آينده از خانه هاي خالي  تابناك 
ماليات دريافت شود. براي شناسايي خانه هاي خالي 
وزارت راه موظف شد سامانه اي ايجاد كند كه براساس 
شوند.  ثبت  آن  كاربري  نوع  براساس  امالك  آن، 
رهگيري امالك ثبت شده در اين سامانه پيش بيني 
از  آمده  به دست  اطالعات  است  مقرر شده  و  شده 
طريق اين سامانه در اختيار سازمان ماليات قرار گيرد. 

***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

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول

 چون در پرونده اجرايى در قبال محكوميت آقاى محمد خراشاديزاده به پرداخت مبلغ 62/884/491 ريال در حق آقاى اسماعيل
 غفورى و پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه خودروى مزدا 323 به شماره
 انتظامى 854 ص 72 ايران 34 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور مدل 1379 و به رنگ سبز يشمى متاليك بوده و
 موتور و گيربكس آن سالم و بيمه نامه معتبر و دور رنگ مى باشد كه به مبلغ 148/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در
 روز شنبه مورخ 94/9/7 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به
 كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف
 است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد
 خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندانتقال به عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
آگهى دعوت بستانكاران شركت تعاونى مصرف نصر قوامين (در حال تصفيه) نوبت اول

 بدين وسيله در اجراى ماده 225 اليحه قانون اصالح قسمتى از قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت (اعم از
 حقيقى و حقوقى) دعوت مى شود كه هر گونه طلب و ادعايى از شركت دارند با در دست داشتن مدارك و
 مستندات الزم در مهلت مقرر قانونى (حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى) به دفتر شركت
 تعاونى مصرف نصر قوامين (در حال تصفيه) به نشانى كيلومتر 15 جاده زاهدان - بيرجند  مركز آموزش محمد
 رسول ا... (ص) معاونت آماد و پشتيبانى مراجعه نمايند. در غير اين صورت و پس از پايان مهلت قانونى مذكور

هرگونه ادعايى عليه شركت تعاونى مذكور مسموع نخواهد بود
مديران تصفيه شركت تعاونى مصرف نصر قوامين (درحال تصفيه)

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
الكترونيك و خدمات رايانه

 با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و
 بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/8/30
 با ارائه مدارك ذيل جهت ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان

صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند

شرايط داوطلبان
تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر
 عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع
 ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به
 فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان

ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز
 فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- عكس 4×3 رنگى (6 قطعه)- فتوكپى
 كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد

 مخدر- داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بيرجند 

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
عكاسان و چاپخانه داران

 با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و
 بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/8/30
 با ارائه مدارك ذيل جهت ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان

صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند

شرايط داوطلبان
تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر

 عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع
 ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به
 فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان

ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز
 فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه)
  فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد

 به مواد مخدر- داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بيرجند

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

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

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

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

امالك آسمان فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست
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 تاسيس شركت فراز لبن قهستان "سهامى خاص" در تاريخ 94/8/19 به شماره ثبت 5179 و شناسه ملى
 14005370945 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم

آگهى مى گردد

 موضوع شركت: فرآورى و توليد و فروش انواع محصوالت دامى مشتق شده از شير گاو و گوسفند به هر شكل ممكن و صادرات آنها و واردات
 و صادرات ابزار و لوازم و ماشين آالت توليد و مواد اوليه و بسته بندى مربوط به صنعت شير و لبنيات، دريافت تسهيالت از بانك ها و موسسات
 اعتبارى دولتى و غيردولتى و بانكى، صادرات انواع محصوالت توليدى و غيرتوليدى مربوط به  به هر شكل ممكن به صورت بسته بندى و غير
 بسته بندى ، صادرات كاالهاى توليدى از كليه گمركات و مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در سراسر كشور ، پخش و توزيع محصوالت لبنى ،
 اعطاى نمايندگى به اشخاص حقيقى و حقوقى جهت پخش و توزيع محصوالت توليدى در داخل كشور و خارج از كشور، ثبت نام و عالمت
 تجارى، شركت در مزايدات و مناقصات دولتى و غيردولتى، آموزش و استخدام و معرفى نيروى متخصص و غيرمتخصص در صنعت لبنى (پس
 از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و
 صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند - خيابان طالقانى
 11 - ساختمان نظام مهندسى كشاورزى طبقه دوم دفتر تعاونى گاوداران صنعتى قهستان كدپستى 9714914799 سرمايه شركت: مبلغ
 10 ميليون ريال منقسم به ده هزار سهم هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 620 مورخ 94/8/10
 نزد بانك سپه شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى مهدى اكبرى با كد ملى 0652109063 به سمت رئيس
 هيئت مديره و آقاى محمود مقسوم با كد ملى 0769463428 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقايان غالم احمد شاهرخى خرگردى با
 كد ملى 5639706181 و محمود اسدزاده كد ملى 6529929185 و على اصغر قادرى با كد ملى 3673388894 و محمد على حسنى با كد
 ملى 0652214002 و سهراب تيمورى رودى با شماره ملى 0769470394 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب
 گرديدند كه از ميان آنها آقاى سهراب تيمورى رودى به عنوان مدير عامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد. دارندگان حق امضا: كليه
 اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانكى و غيربانكى شركت با امضاى متغير آقاى مهدى اكبرى (رئيس هيئت مديره) يا آقاى محمود مقسوم (نايب
 رئيس هيئت مديره) و امضاى ثابت آقاى سهراب تيمورى رودى (مديرعامل) همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى سهراب
 تيمورى رودى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. بازرس اصلى و على البدل: آقاى محمد على خردو گوارشكى به شماره ملى
 0943119073 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مهدى قرايى پور به شماره ملى 0941134229 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال

مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد

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



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شماافزايش ذخيره صندوق حمايت از توسعه كشاورزى خراسان جنوبى به 700 ميليارد ريال
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 27 آبان 1394 * شماره 3372
سالم. چرا باجه هاى بليط فروشى كه در پاسداران 3

كنار ايستگاه بازار روز و طالقانى كنار ايستگاه 
واحد نصب شده اند بدون استفاده مانده اند؟

915…891
سالم. من كارمندى هستم كه وضعيت معيشت 
از مرز بحران هم گذشته  با سه بچه  زندگيم 
از ديروز مى شود خوش  بدتر  و هر روز  است 
 به حال مديران و مسئوالن كه حتى پول موبايل هم 
نمى دهند و در خانه هاى سازمانى كسى براى قطع 
اگر  شكر  هم  باز  رود.  نمى  تلفن  و  برق  گاز  كردن 
سالم  هنوز  ولى  نخورده  ميوه  است  ماه  چند  فرزندم 

است و سالمتى بزرگترين نعمت است. خدايا شكرت
915…329

ورودى خيابان شهيد فالحى به عدالت (نبش 
مدرسه) پل كمتر از عرض خيابان است  لطفاً 

شهردارى زحمت بكشد آن را اصالح نمايد.
915…118

سالم آوا. مى خواستم بابت گزارش هايى كه به 
مشكالت شهر و مردم مى پردازد تشكر كنم به 
خصوص گزارش هاى رحيم زاده و نسرين كارى كه 

به زبان مردم و خواندنى هستند. رسولى از بيرجند
915...259

رئيسه  هيئت  عضو  بذرپاش  آقاى  جواب  در  سالم 
تريبون  در  هميشه  كه  شما  نمائيد  درج  مجلس 
مجلس از ميراث خور دولت قبل يعنى دولت مظلوم 
كنونى درد دل مى كنيد در دولت قبل كجا بوديد 

كه درد دل هاى شما را بشنويم.
915…019

سالم خدمت راهنمايى و رانندگى كه باتماس هاى 
مكرر به پارك كردن تاكسى هاى حاشيه ميدان امام 
هيچ اقدام و نظارتى انجام نمى شود كه دقيقاً زير 
چرا  كنند،  مى  پارك  ممنوع  توقف  تابلوهاى 

پيگيرى نمى شود؟
910…051

و  مردم  درد  به  مسئوالن  كاش  آواجان.  سالم 
مشكالت آنان گوشه چشمى داشتند؟ مخصوصًا 

ما كه در خانه هاى بنياد در شوكت آباد هستيم.
915…953

سالم آواى عزيز. چرا راهنمايى و رانندگى پرتالش با 
وجود برخوردهاى خودروها در تقاطع 15خرداد و 

خيابان توحيد چراغ فرماندهى نصب نمى كنند.
915…118

با سالم و احترام؛ سرمقاله «قدرت براى خدمت به 
كيست» عالى بود، البته وقتى برخى از مطبوعات 
منعكس  را  مردم  هاى  دل  درد  و  مشكالت 
و حزبى  اى  قبيله  و  قومى  انتصابات،  و  نكنند 

باشد هر اتفاقى بعيد نيست.
915…893

سالم آوا، مى خواستم بگم قطع كردن برق مغازه ها 
به خاطر بدهى تو اين اوضاع خرابى بازار، كار درستى 
نيست. كارخانه كه تو بيرجند پيدا نميشه پس 

حداقل شغل هاى كوچك رو تعطيل نكنيم.
937…828

ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزى با بيان اينكه در حال حضار موجودى صندوق توسعه بخش كشاورزى استان 520 ميليارد ريال است، گفت: اين ميزان تا پايان سال جارى به 
700 ميليارد ريال افزايش مى يابد. ولى پور مطلق در جمع كاركنان جهاد كشاورزى استان افزود: صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى در تمام شهرستان هاى استان فعال 
است. وى يكى از اهداف اين صندوق ها را تأمين اعتبار در ساير حوزه ها مانند خريد ميوه شب عيد ذكر كرد و گفت: سال گذشته از محل اين صندوق 600 تن انار به قيمت 

توافقى خريدارى شد كه امسال اين مقدار به هزار و 100 تن افزايش يافته است. وى ادامه داد: از محل اعتبار اين صندوق 250 تن زرشك در سال جارى خريدارى شد.

يافتن  شدت  با  و  اخير  سال  چند  در  برزجى-   * 
تحريم هاى يك جانبه و غيرانسانى غرب عليه جمهورى 
اسالمى ايران با هدف متوقف كردن برنامه هاى صلح آميز 
هسته اى كشورمان، واژه « اقتصاد مقاومتى» به ادبيات 
اقتصادى و سياسى كشور راه يافت اين اصطالح كه به 
فراخور وضع اقتصاد كشور هر از چندگاه مورد بحث قرار 
با مقام رهبرى  بار در ديدار كارآفرينان  اولين  مى گيرد. 
در  گرديد.  مطرح  ايشان  توسط  سال 1389  شهريور  در 
را  مقاومتى»  «اقتصاد  رهبرى  معظم  مقام  ديدار،  اين 
مفهومى از كارآفرينى معنا و «فشار اقتصادى دشمنان» 
و «آمادگى كشور براى جهش» را از داليل نياز اساسى 
كشور به كار آفرينى دانستند. براى مفهوم اقتصاد مقاومتى 
شده  ارائه  متفاوتى  تعاريف  كم،  زمان  مدت  همين  در 
اند.  نگاه كرده  اين موضوع  به  از جنبه اى  كه هر كدام 
مقاومتى  اقتصاد  از  كامل  و  جامع  تعريف  ميان،  اين  در 
اند داده  ارائه  گونه  بدين  انقالب  فرزانه  رهبر  خود   را 
شرايط  در  كه  اقتصادى  آن  يعنى  مقاومتى  «اقتصاد 
و خصومت هاى ها  دشمنى  در شرايط  تحريم،  و   فشار 
شديد مى تواند تعيين كننده رشد و شكوفايى كشور باشد. با 
توجه به وضع فعلى كشور و از آنجا كه خراسان جنوبى نيز 
در مسير توسعه خود مبرا از مقوله اقتصادى مقاومتى نيست 
نشست تخصصى با همين موضوع در روزنامه آوا برگزار 
شد. سيد حسين حسينى رئيس سازمان بسيج اساتيد، سيد 
نعمت اله حقيقى ريئس سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
على  استاندارى،  روستايى  امور  كل  مدير  شفيعى  محمد 
معاون  بهروزى  فعال بخش كشاورزى، محمد  اصفهانى 
اقتصادى امور اقتصاد و دارايى، مهدى خزاعى عرب معاون 
اشتغال و خودكفايى كميته امداد، هاشم ولى پور مطلق 
سازمان  رئيس  زهرايى  محمد  كشاورزى،  جهاد  رئيس 
نيم  و  دو  نشستى  در  جنوبى  خراسان  سازندگى  بسيج 
ساعته به اين سؤاالت پاسخ دادند كه چقدر در استان با 
موضوع اقتصاد مقاومتى آشنايى داريم، آيا دستگاه متولى 
اين امر در استان وجود دارد و شركت هاى دانش بنيان در 

اقتصادى مقاومتى چه جايگاهى دارند؟

تنها عامل رهايى كشور از مشكالت، 
اجرايى كردن تمام محورهاى

 اقتصاد مقاومتى است

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  حقيقى  دكتر 
درباره  خانه  وزارت  هر  كه  تكاليفى  به  اشاره  با  استان 
اقتصاد مقاومتى دارد، گفت: دولت به اين نتيجه رسيده 
است كه تنها عامل رهايى كشور از مشكالت، اجرايى 

كردن تمام محورهاى اقتصاد مقاومتى است. 
عنوان  به  مقاومتى  اقتصاد  اينكه وجوهات  بيان  با  وى 
حوزه  در  كرد:  اظهار  است،  مشخص  ضرورت  يك 
اقتصاد  محورهاى  كردن  اجرايى  براى  استان  صنعت 
بتوانيم  تا  هستيم  كارشناسى  گروه  دنبال  به  مقاومتى 

جايگاه و وظايف را تببين كنيم. 

اقتصاد مقاومتى بايد تبديل به
 شاخص ارزيابى مديريت شود

تأكيد  با  استان  و تجارت  رئيس سازمان صنعت، معدن 
بر اينكه اقتصاد مقاومتى بايد تبديل به شاخص ارزيابى 
مديريت شود، گفت: واحدهاى صنعتى و توليدى بايد به 
دانش  به سمت محصوالت  گونه اى مديريت شود كه 

رقابت  و  نقل  و  حمل  هاى  هزينه  حقيقى  برود.  بنيان 
پذيرى كاال را  ضعف  حوزه توليد استان دانست و افزود: 
بايد با فراهم كردن زيرساخت ها به سمت توليد كاال با 
حجم و وزن پايين برويم كه در اين زمينه شركت هاى 
دانش بنيان مى توانند بازوى قوى براى صنعت باشند. 
وى در ادامه خاطر نشان كرد: در صورتى كه دانش، علم، 
تجربه و دانايى در كنار هم قرار گيرند فرصت هاى نوين 

سرمايه گذارى نيز ايجاد مى شود. 

شركت هاى دانش بنيان اصلى ترين
 محور اقتصاد مقاومتى هستند 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با يادآورى 
اين نكته كه شركت هاى دانش بنيان اصلى ترين محور 
بايد  در خراسان جنوبى  مقاومتى هستند، گفت:  اقتصاد 
به اين حوزه توجه جدى شود. وى با بيان اينكه اقتصاد 
اگر  كرد:  تأكيد  شود،  آموزشى  مدار  وارد  بايد   مقاومتى 

كند  پيدا  جامعه رسوخ  در  مقاومتى  اقتصاد  مى خواهيم 
بايد آن را تبديل به فرهنگ اجتماعى كنيم.

 در حال حاضر تنها راه نجات كشور 
اقتصاد مقاومتى است

شفيعى مديركل امور روستايى استاندارى نيز در اين جلسه 
با بيان اينكه موضوع اقتصاد مقاومتى در تمامى جلسات 
هيئات دولت مورد تأكيد بوده، گفت: در حوزه روستاها با 
ايجاد معاونت توسعه روستايى موضوع اقتصاد مقاومتى 
را  كشور  نجات  راه  تنها  وى  است.  پيگيرى  دست  در 
اقتصاد مقاومتى دانسته و افزود: روستاها  ظرفيت هاى 
از آن  اقتصاد ملى  براى   تقويت  بايد  بزرگى دارند كه 
استفاده كرد. وى با انتقاد از ورود فرهنگ هاى واراداتى 
در  گذارى  سرمايه  داد:  ادامه  روستاها   به  شهرنشينى 

اقتصاد روستايى به خودكفايى ملى كمك مى كند. 

 قناعت، عامل اصلى اقتصاد مقاومتى

را  قناعت  ادامه  در  استاندارى  روستايى  امور  مديركل 
عامل اصلى اقتصاد مقاومتى عنوان كرد و افزود: گرچه 
برخى از دستگاه هاى اجرايى در تالشند كه از روستاها 
تغييرات  موارد  از  بعضى  در  اما  بسازند  مينياتورى  شهر 
و  است  ناپذير  اجتناب  روستاها  شكل  در  شده  حاصل 
در كنار برخى از اين تغييرات بايد فرهنگ روستاها كه 

همان فرهنگ كار، تالش و قناعت است حفظ شود. 
شفيعى سنگ بناى اقتصاد كشور را در كنار اقتصاد نفتى، 
دامدارى و كشاورزى دانست و  عنوان كرد: تحت پوشش  
اقتصاد  با  حمايتى  نهادهاى  در  روستاييان  گرفتن  قرار 
اينكه  بيان  با  وى  دارد.  منافات  ملى  توليد  در  مقاومتى 
وقتى روستايى لذت شهر را بچشد امكان بازگشتش به 
روستا سخت مى شود، اظهار كرد: بايد نهادهاى متولى 
سعى كنند كه برخى از واحدهاى توليدى را به روستاها 

ببرند تا اشتغال در روستاها ايجاد شود. 

  اشتغال،  اولويت اول روستاها است

نكته  اين  يادآورى  با  استاندارى  روستايى  امور  مديركل 
گفت:  زند،  مى  ضربه  روستاها  به  كارى  موازى   كه 
و  اشتغال  بلكه  نيست  روستا  اول  اولويت  ها  زيرساخت 

ماندگارى اولويت اول روستاهاست. 
روستاهاى  در  اشتغالزايى  براى  طرحى  اجراى  از  وى 
براى  استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 75 روستا 
با  تا  شدند  انتخاب  نمونه  عنوان   به  طرح  اين  اجراى 
در  توليد  زمينه  درصد   3 و  درصد   0 تسهيالت  اعطاى 

روستاها فراهم شود. 
وى يادآور شد: خراسان جنوبى تنها استانى است كه 20 
ميليارد و 700 ميليون تومان تسهيالت براى ماندگارى 
در روستاها دريافت كرده كه از طريق جهاد كشاورزى بر 

اساس اولويت در روستاها هزينه مى شود. 

بايد براى دستگاه هاى اجرايى
يك چارچوب تعريف شود 

تا بتوانند در آن فعاليت كنند

 معاون كميته امداد نيز بر ارزش آفرينى توسط تمامى 
افراد در راستاى اقتصاد مقاومتى تأكيد كرد و افزود: بايد 
براى دستگاه هاى اجرايى يك چارچوب تعريف شود تا 

بتوانند در آن فعاليت كنند. 
وى با اشاره به استراتژى كالن در موضوع روستاها كه 
خدمات  تمامى  وقتى  گفت:  است،  شهر  روستا  همان 
شهرى به روستاها برود، روستاها جاذبه شهرى را دارند. 
نيروى  ناخودآگاه  ما  آموزشى  نظام  اينكه  بيان  با  وى 
اقتصادى روستا را به سمت شهر پرت مى كند، تصريح 
كرد: هم اكنون در روستاها اين خأل وجود دارد كه طرحى 
اى عده  كه  چرا  نشده  ديده  روستا  توانمندى  بر   مبتنى 
نيروهاى  و  نشين شده  آفتاب  روستايى  سالمند  افراد  از 

جوان به شهرها مى روند.

 بايد بخش خدمات
پشتيبان بخش هاى اقتصادى باشد

ولى پور مطلق رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان 
جنوبى نيز در ادامه بحث اقتصاد مقاومتى با بيان اينكه از 
نگاه به عوامل حاشيه اى بايد پرهيز شود، گفت: هم اكنون 
با مكانيزه شده ادوات كشاورزى از نيروى انسانى كم شده 
اقتصاد  سمت  به  كشاورزى  دادن  سوق  راستاى  در  لذا 
 تابع اين عوامل نيز هستيم. وى با بيان اينكه نمى توان
تا  افزود:  گرفت،  را  روستاها  به  تكنولوژى  ورود  جلوى 
را  گذارى  سرمايه  جذابيت  خدمات  بخش  كه  زمانى 
داشته باشد نبايد انتظار داشت كه مردم در ساير زمينه ها 
از دانش مديريتى  سرمايه گذارى كنند. وى بر استفاده 
در توليد، بومى سازى فرآيندهاى اقتصادى و حركت در 
جهت فرهنگ ها تأكيد كرد و گفت: بايد بخش خدمات 

پشتيبان بخش هاى اقتصادى باشد. 

پيروزى در زمينه اقتصاد مقاومتى
در گرو اتحاد و باور مردم

زهرايى رئيس بسيج سازندگى استان نيز با تأكيد بر ايجاد 
وحدت و همدلى در امور اقتصادى گفت: هم اكنون حس 
مسئوليت پذيرى، تعهد و باور اقتصادى براى توليد كشور 
نيست كه فرار نخبگان بخشى از اين قضيه است. وى  
ايجاد آرامش و امنيت در فضاى اقتصادى را عاملى براى 
ورود سرمايه گذاران دانست و گفت: در بحث آموزشى 
نيز بايد زمينه هاى اقتصادى در مدارس از پايه هاى اول 
بازار مصرف  اينكه هم اكنون  بيان  با  تقويت شود. وى 
خوبى هستيم، گفت: هم اكنون خانواده هاى ايرانى حتى 
براى آينده مبهم خود خريدهاى غير ضرورى دارند كه 

نشانه رسوخ رفاه در زندگى است. 
وى پيروزى در زمينه اقتصاد مقاومتى را در گرو اتحاد و 
باور مردم دانست و افزود: توليد در روستاها مهم است 
اما ماندن در روستاها مهم نيست بلكه بايد فرد در هر 
كجاى جامعه است در توليد مفيد واقع شود و بايد براى 

داللى كه جاى توليد را گرفته فكرى كرد. 

بهبود فضاى كسب و كار 
در اقتصاد مقاومتى مهم است

دارايى  و  اقتصاد  سازمان  اقتصادى  معاون  بهروزى 
استان نيز با بيان اينكه در اقتصاد مقاومتى بهبود فضاى 
كسب و كار مهم است، گفت: ظرفيت سازى مهمترين 
يكى  داد:  ادامه  وى  است.  بنيان  دانش  اقتصاد  ويژگى 
عمل  منشورى  اقتصادى  بخش  در  حاضر  مشكالت  از 

كردن است يعنى فاقد استراتژى مشخص هستيم. 
وى با تأكيد بر اينكه براى اقتصاد مقاومتى بايد ساختارها 
هم متناسب با هدف تغيير كند، گفت: اقتصاد مقاومتى 

نيز مانند ساير ساختارها بايد پابرجا باشد. 

دانشگاه ها مى توانند با پشتوانه نخبگان 
هاى  زمينه  در  را  اجرايى  هاى  دستگاه 

مختلف اقتصادى توانمند كنند

حسينى مسئول بسيج اساتيد استان خراسان جنوبى نيز با 
اعتقاد بر اينكه در حوزه اقتصاد مقاومتى در خراسان جنوبى 
مجموعه  رود  مى  انتظار  گفت:  نشده،  انجام  خاصى  كار 
ظرفيت  از  و  آمده  كار  پاى  دولتى  بخش  و   استاندارى 
دانشگاه ها در موضوع  اقتصاد مقاومتى استفاده كنند. وى 
نخبگان  پشتوانه  با  توانند  مى  ها  دانشگاه  اينكه  بيان   با 
اقتصادى  دستگاه هاى اجرايى را در زمينه هاى مختلف 
توانمند كنند، ادامه داد: بسيج اساتيد آمادگى دارد در قالب 
يك كارگروه آمايش سرزمينى در اين زمينه ورود پيدا كند. 

در  استاندارى  روستايى  مديركل  شفيعى  بين  اين  در 
توضيحى به سخنان مسئول بسيج اساتيد  واكنش نشان 
داد و گفت: سند آمايش سرزمينى استان حدود سه سال 
است كه روى ميز دانشگاه رفته اما هنوز خروجى از آن 

مشاهده نشده است. 
مهمانان  سخنان  از  برخى  گرچه  جلسه  اين  انتهاى  در 
حاضر ناتمام ماند اما به اين اتفاق نظر رسيدند كه اقتصاد 
ارگان هاى نظام قرار گرفته و  مقاومتى روى ميز همه 
اقتصاد  بحث  ادامه  برسد.  مشترك  نقطه  يك  به  بايد 
در  مرتبط  مسئوالن  از  ديگر  برخى  حضور  با  مقاومتى 

شماره هاى آينده روزنامه به چاپ خواهد رسيد.  

جوابيه مخابرات خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/8/19 به استحضار مى رساند: روستاى فريز 
روستاى  و  بوده  ارتباط عمومى  تلفن  داراى يك خط 
 GSM افكشت نيز داراى پوشش تلفن خانگى از سايت
حصارسنگى مى باشد الزم به ذكر است هرگونه ارتباط 
رسانى (اعم از ارتباط رسانى، توسعه ارتباطات روستايى 
يا تلفن خانگى) به روستاها تنها از طريق تأمين اعتبارات 
دولتى (USO) امكانپذير مى باشد و تشخيص و شامل 
از   USO خدمات  طرح  قالب  در  مذكور  نقاط  بودن 
اختيارات حاكميتى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
فناورى  و  ارتباطات  كل  اداره  طريق  از  و  باشد  مى 

اطالعات استان قابل پيگيرى مى باشد.

در نشست تخصصى اقتصاد مقاومتى مطرح شد:

سهم خراسان جنوبى از اجرايى شدن اقتصاد مقاومتى 

آيا مى دانيد كه: ارائه كارت ملى براى دريافت كارت الكترونيكى كتاب (بن كتاب) الزامى مى باشد.
آيا مى دانيد كه: سقف مبلغ دريافتى كارت الكترونيكى كتاب براساس مدرك تحصيلى متفاوت مى باشد.

آيا مى دانيد كه: موسسات ، نهادها و دستگاه هاى اجرايى كه تمايل به خريد كتاب بيشتر از سقف مبلغ تعيين شده 
(800/000 ريال) دارند مى بايست درخواست خود را به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه تا پس از تاييد و صدور حواله 

ميزان بن مورد نياز را دريافت نمايند. 
آيا مى دانيد كه: درصورتى كه مبلغ بن درخواستى بيشتر از 5 ميليون ريال باشد متقاضى ملزم به ارائه پيش فاكتور از 

ناشرين حاضر در دهمين نمايشگاه كتاب استان مى باشد. 
آيا مى دانيد كه: كارت هاى الكترونيكى دهمين نمايشگاه كتاب استان درصورت عدم خريد كتاب تا يك هفته بعد 
 از پايان نمايشگاه كتاب توسط بانك صادرات شعبه دانشگاه آزاد اسالمى واقع در ميدان ولى عصر(عج) نقد مى گردد.
 آيا مى دانيد كه: غرفه تازه هاى نشر استان با هدف معرفى آثار مكتوب ناشرين و مولفين استان برپا گرديده است. 
آيا مى دانيد كه: با تكميل فرم هاى نظرسنجى نمايشگاه كتاب ( غرفه 60  واقع در سالن B) ما را در بهتر برگزار شدن 

نمايشگاه هاى آتى كتاب و رفع نواقص موجود يارى مى نماييد.
آيا مى دانيد كه: زيباخوانى شعر و امضاى عهدنامه كتابخوانى كودك از 10 برنامه متنوع غرفه كودكان ، مستقر در دهمين نمايشگاه بزرك كتاب مى باشد. 

آيا مى دانيد هاى دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب

كميته اطالع رسانى نمايشگاه بزرگ كتاب  
 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى 

از همشهريان عزيز تقاضا مى شود با رعايت عفاف و حجاب اسالمى در محل نمايشگاه 
ما را در هرچه بهتر برگزار شدن اين حركت فرهنگى همراهى نمايند 
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العالم - يک پزشک اسپانيايي که ١٩ سال پيش ناپديد؛ و مرگ او به طور رسمي در سال ٢٠١٠ ميالدي تأييد شده بود، در 
يکي از جنگل هاي ايتاليا پيدا شد. دو مرد که درحال جمع آوري قارچ در بوته زارهاي «ماريما» در جنگل منطقه توسکاني 
بودند، توانستند اين پزشک را که مانند راهب ها زندگي مي کرد، پيدا کنند.

پزشکي که ١٩ سال در جنگل زندگي کرد 

4

دومين  در  يعقوب پور  حميد  کاري-   نسرين 
راند رقابت هاي ريس اتومبيلراني قهرماني کشور با کسب 

مدل طال بر سکوي نخست ايستاد.  
اتومبيلران بيرجندي  در دومين دوره از رقابت هاي ريس 

اتومبيلراني قهرماني کشور خوش درخشيد.
اين مسابقات با شرکت بيش از ٩٠ اتومبيلران آقا و خانم از 
استان هاي تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان جنوبي، 
خوزستان، خراسان رضوي و گلستان در پيست اتومبيلراني 

مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.
در ابتدا خودتون را معرفي کنيد؟

حميد يعقوب پور متولد ١٣٦٧ اصالت بيرجندي هستم ولي 
در  تهران به دنيا امدم .

بازي چطور بود؟
من واقعًا از اين رالي شگفت زده شدم. اول از همه بايد 
بگويم که جمعيت زيادي براي افتتاحيه آمده بودند حتي در 
مراحل و تست هاي مختلف هم جمعيت براي تماشا آمده 
بود و اين در شرايطي است که مسير به گونه اي نبود که 
تماشاچيان بتوانند به راحتي در آن حضور پيدا کنند. به نظر 
من مردم ايران ورزش هاي موتوري را دوست دارند حتي 

اگر اطالعات کافي درباره آن نداشته باشند. 
ايران  اتوموبيلراني  ورزش  براي  رويدادي  چنين  برگزاري 

بسيار اهميت دارد.
راجع به جمعيت گفتيد انتظار داشتيد که مردم 

در مراسم افتتاحيه آنطور تشويقت کنند؟
بشناسند.  مرا  کردم  نمي  فکر  بود.  باورنکردني  نه.  واقعًا 
شايد بتوانم بگويم که در آن لحظه حس فوق العاده اي 
سعي ام  اي  حرفه  دوران  طول  در  همواره  من   داشتم. 
کرده ام با مردم ارتباط نزديکي داشته باشم و مطمئنم که 

سال ديگر جمعيت بيشتري مرا حمايت خواهد کرد. 
کارنامه در  عناويني  چه  که  نيست  مهم  من   براي 
ارتباط  دارد،  اهميت  من  براي  که  چيزي  دارم.  ام  کاري 
خوب و دوستانه با مردم است. به هر حال دوران قهرماني 
هيچ  مردم  با  دوستانه  ارتباط  ولي  مي شود  تمام  روزي  
براي دليلي  خاطر  همين  به  شود.  نمي  تمام   وقت 

بي اعتنايي به هواداران نمي بينم.

تيم برگزاري را چطور ديديد؟
فوق العاده! تيم برگزاري تجربه بسيار بااليي داشت و خيلي 
تا  رالي  از همان شروع  ياد مي گرفتند.  را  زود همه چيز 
نشديم. همه تست ها  رو  روبه  با هيچ مشکلي  انتهايش 

خوب برگزار شدند

شما از آنهايي که تو خيابانها با سرعت مي ري و 
توجهي هم به چراغ قرمزها نمي کني،درسته؟

بله واقعا اينطوري بودم، اما االن دوسه سالي مي شه که 

دست از اين بازيگوشي ها برداشتم و سعي مي کنم خيلي 
محترمانه رانندگي کنم. ولي قبال خيلي شلوغکاري

و ماشين بازي مي کردم .
آيا پيستهاي اتومبيلراني نقشي در اينکه االن ديگه 

تو خيابونها با سرعت رانندگي نکني داشت؟

انرژي مو تو پيستها خالي   بله خيلي موثر بود، چون من 
مي کنم، ولي يه دليل ديگش هم بخاطر شغلم بود چون در 

تعميرگاه کار مي کنم، سعي کردم در رفتارم يه کم سنگين 
تر باشم، از طرف ديگه هم اين روزها رانندگي در تهران 
خيلي بد شده، تصادفها زياد شده و حتي خيلي ها گواهينامه 
هم ندارند ولي رانندگي مي کنند و من چون حوصله دردسر 

ندارم يه کم رعايت مي کنم.
براي فعاليت در اين رشته چه نکاتي

 از همه مهمتره؟
اتومبيلراني نه تنها يه ورزش جسمي هست و آمادگي بدني 
خوبي مي خواهد، بلکه يه ورزش تکنيکي و فکري هست 
و يک راننده حرفه اي بايد سرعت عمل، ديد خيلي سريع و 
هوش خوبي داشته باشه و اين رشته قدرت تصميم گيري 

خيلي سريعي مي خواهد.
يک راننده حرفه اي بايد قدرت بدني خوبي داشته باشه تا 
بتواند در مسابقات رالي که چند روز طول مي کشه و باال 
پايين هم زياد داره مقاومت کند و در سرعت هم حواسش 
به همه جا باشه تا خطا نکنه که با کوچکترين خطا اتفاقي 

جبران ناپذير پيش مي ياد.
اگر قرار باشد جايي را در ايران براي ميزباني رالي 

پيشنهاد دهي، کجا را انتخاب مي کني
من دوست دارم مسابقات رالي در شهر پدري ام بيرجند 
سالي  ولي  ام  نشده  متولد  بيرجند  من  البته  شود   برگزار 
دوبار به اين شهر مسافرت مي کنم و يک خاطره خوب 

برايم هست. 
و  آور  امتياز  بازهم  که  دهي  مي  را  قول   اين 

افتخار آفرين براي کشور و براي استان باشي؟ 
خصوصأ  و  اتومبيل  عاشق  بچگي  از  من   بله 
 اتومبيل هاي خاص بودم كه كم كم به اتومبيل هاي آمريكايي 
اتومبيل  يك  هستم  اين  فكر  در  من  شدم  مند  عالقه 
البته  تر،  قوي  موتور  با  كنم  اماده  بعدي  مسابقات  براي 
مسابقات  هاي  هزينه   دارد.  وجود  فراواني  مشکالت 
وسايل  رشته   اين  در   همچنين  و  است  زياد  تقريبا 
اتومبيل  مصرفي  لوازم  و  الستيك  قبيل  از  جانبي 
رود  مي  بين  از  مسابقات  و  تمرين  در  بزودي   كه 
نيز هزينه بر است.  من براي مسابقات گاهي روي بدنه و 

قسمت فني  تغييراتي مي دهم.  

دكوراسيون منزل

ايده براي مخفي کردن
 ستون ها در دکوراسيون داخلي

يکي از مشکالت امروزي در بسياري از فضاها حضور 
نماي  که  است  ها  ستون  و  تيرها  مانند  هايي  سازه 
نامطلوبي را ايجاد مي کند، و در اکثر موارد عالوه بر 
اينکه ديد مخاطب را نسبت به فضا را مختل مي کند، 
موقعيت چيدمان مبلمان را مختل مي کند. امروز در 
چيدانه راه کار هايي آسان و مقرون به صرفه را براي 
پوشاندن و مخفي کردن ستون هاي مزاحم ارائه مي 
دهيم، با ما همراه باشيد.براي ستون هاي که به ناچار در 
فضاي عمومي مثل نشيمن شما ايجاد شده اند، بهترين 
ايده تبديل آن به يک ويترين دکوري است. به سادگي با 
چند تخته چوب و يک ترکيب رنگ منحصر به فرد مي 
توانيد فضاي خودتان را متمايز کنيد و از شر آن ستون 

مزاحم خالص شويد.
هميشه پوشاندن و مخفي کردن راه حل آساني براي 
فضاي شما نيست گاهي با بلد کردن و برجسته کردن 
يک عنصر بسيار ساده به نتيجه ي مطلوبتان خواهيد 
رسيد. به طور مثال براي يک فضايي با اين شکل و 
ستوني که در فضاي عمومي نشيمن شما ايجاد شده 
است به سادگي با رنگ کردن سطح ستون و يا تغيير 
متريال و مصالح آن و ايجاد ترکيب رنگ با ساير عناصر 
مي توانيد فضاي خود را منحصر به فرد کنيد. چيدانه 
در  ستون  کاربردي  استفاده  و  تزئين  مطلب  در  قبال 
طراحي داخلي شما را با راه کارهاي ديگري آشنا کرده 
است به آن سري بزنيد و از ايده هاي آن استفاده کنيد 

حتما برايتان جذاب خواهد بود. 
براي يک فضايي مثل اتاق کار هميشه يک کتابخانه 
نياز است، حاال اگر اتاق کارتان کوچک است و دست بر 
قضا يک ستون هم ناغافل در ميان سبز شود چه بايد 
کرد؟ بهترين راه حل تبديل اين ستون به يک کتابخانه 
ي جمع و جور است که عالوه بر مخفي کردن ستون، 
اوضاع نا بسامان  اتاق شما را نيز سر و سامان مي دهد. 
با فضاهاي کوچک امروزي بسياري از عناصر در فضا به 
اجبار حذف مي شود، يکي از اين عناصر که در فضاهاي 
امروزي ديگر به چشم نمي آيند ويترين ها مي باشند، 
ويترين ها که غالبا در نزديکي فضاي غذاخوري قرار مي 
گيرند، فضاي مناسبي براي ظرف و ظروف ها مي باشند 
و به حق بسيار هم پر کاربردند. يک راه حل منحصر به 
فرد تبديل ستون ها به کمدها مي باشند که به سادگي 
به فضاي شما  نظم مي دهد و براي فضاهاي کوچک با 

يک ستون بي استفاده بسيار کاربردي است.

آشپزى

گياهخواري با پاستا چرخي و پنير

 ٣ شير  گرم،    ٤٥٠ چرخي  پاستا  الزم:   مواد 
پيمانه،     کره ٣ قاشق سوپ خوري،  آرد ٣ قاشق 
سوپ خوري،     خردل ديجون ١ قاشق چاي خوري،  
 پنير چدار رنده شده ٢٨٠ گرم،  پنير چدار رنده شده 
٤ قاشق چايخوري، به جاي خردل ديجون مي توانيد 

از خردل زرد استفاده کنيد.
شعله  روي  را  آب  بزرگ  قابلمه  يک  تهيه:  طرز 
بگذاريد تا به جوش بيايد. به آن نمک اضافه کنيد. 
پاستا را به آن بيفزاييد و کمي آن را بپزيد. به خوبي 
منتقل  بزرگ  کاسه  يک  به  و  نماييد  آبکش  را  آن 
داغ  تا  کنيد  گرم  متوسط  شعله  روي  را  شير  کنيد  
متوسط  شعله  روي  اي  ماهيتابه  داخل  را  کره  شود. 
بگذاريد تا آب شود. وقتي کره شروع به کف کردن 
دهيد  اجازه  و  بزنيد  هم  و  کنيد  اضافه  را  آرد  کرد، 
يک دقيقه بپزد. سپس به آرامي شير را اضافه کنيد 
و هم بزنيد. حدود ٥ دقيقه بپزد تا مخلوط پف کند 
و کمي سفت شود. ماهيتابه را از روي شعله برداريد. 
يک قاشق چايخوري نمک، کمي فلفل سياه، فلفل 
کاين، خردل، و پنير را اضافه کنيد، هم بزنيد تا آب 
شوند. سس پنير را روي پاستا بريزيد و هم بزنيد و 

بالفاصله سرو کنيد.

قهرمان اتومبيل رانى : دوست دارم مسابقات
در شهر پدرى ام بيرجند برگزار شود 

با بطري هاي پالستيکي گل درست کنيد

وسايل الزم: بطري پالستيکي آب، قيچي، کاتر،  مهره 
رنگي، رنگ ويتراي، قلم مو، شمع، نخ پالستيکي، سوزن

پالستيکي  بطري  يک  انتهاي  ساخت:  مراحل 
به سکل يک گل  و سپس  کنيد  کاتر جدا  با  را  آب 
ببريد.با بطري هاي پالستيکي آب گل درست کنيد.
را حالت دهيد و سپس  لبه هاي گل  باحرارت شمع 
گل تان را با رنگ ويتراي رنگ کنيد.با بطري هاي 
ورق  از  توانيد  مي  کنيد.  درست  گل  آب  پالستيکي 
تر  ظريف  هاي  گل  کردن  درست  براي  پالستيکي 
استفاده کنيد. وسط گل ها يک سوراخ ايجاد کنيد  و 
سپس مهره رنگي تان را به گل هايي که در نظر داريد 
 بدوزيد.گل هايي که درست کرديد کاربرد هاي جالبي 
مي توانند داشته باشند. مي توانيد آن ها را براي درست 
کردن زيور آالت به کار ببريد و يا براي تزيين گلدان يا 

ديوار از آنها استفاده کنيد

طراحى 

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

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

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

32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با %15 
تخفيف

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
را

 اي
مه

 بي
 و

ت
مان

ض
ل 

سا
 10

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

نبش مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

حكيم نزارى 14بعد از بانك سپه يا جمهورى 8 - فرعى دوم سمت راست
  تلفكس: 32225032-056     09369701009-09159254650 موسوى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538
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دنيا هر كس به اندازه تفكر اوست

رفت  مى  راه  خيابانى  در  لئوتولستوى   روزى 
كه ناآگاهانه به زنى تنه زد. 

زن بى وقفه شروع به فحش دادن و بد و بيراه گفتن 
تولستوى  داد،  فحش  خوب  كه  مدتى  از  بعد  كرد! 
كالهش را از سر برداشت و محترمانه معذرت خواهى 

كرد، و در پايان گفت: 
من لئو تولستوى هستم!

زن كه بسيار شرمگين شده بود، عذرخواهى كرد و 
گفت: چرا خودتان را زودتر معرفى نكرديد؟! 

تولستوى در جواب گفت: شما سخت مشغول معرفى 
خود بوديد و من هم صبر كردم تا توضيحات شما 

تمام شود و من هم خودم را معرفى كردم.
وسعت دنياى هر كسى به اندازه تفكر اوست.

براي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج
 به پيري داشتم اکنون براي خوب به پا کردن 

آنچه که مي دانم، احتياج به جواني دارم.

مردم اشتباهات زندگي خود 
را روي هم مي ريزند و از آنها غولي

 بوجود مي آورند که نامش تقدير است.

موفقيت افراد در تصاحب يك شغل خوب تا حد زيادى به 
رزومه اى بستگى دارد كه درباره ى خودشان مى نويسند و 

ارايه مى دهند.
زمانى كه يك شركت براى سمتى جذب نيرو مى كند، سيل 
رزومه هاست كه براى اش ارسال مى شود. تمام اين رزومه ها 
از طرف افرادى هستند كه مى خواهند اين شغل را به دست 
بياورند. رزومه ها به دست مسووالن استخدام و منابع انسانى 

شركت ها مى رسند تا در موردشان تصميم بگيرند.
واضح است كه مطالعه ى كامل تمام آن ها ممكن نيست و 
در بار اول به طور ميانگين، هر رزومه به مدت 6 ثانيه بررسى 
مى شود. پس رزومه ها بايد تاثير اوليه ى قوى داشته باشند 
و حاوى نكته هاى جالبى باشند كه نظر كارشناس جذب 

نيرو را جلب كنند.
وجود حقيقى  با  كه حتى  دارد  وجود  نكته هايى  واقع  در 
ذكر  يا  چون  بشوند؛  نوشته  رزومه  در  نبايد  بودن شان، 
كردن شان لزومى ندارد يا كارها را خراب مى كنند. در ادامه 
به مواردى  اشاره خواهيم كرد كه نبايد در رزومه ى تان 

درج كنيد:
 هدف مشخص

برخى موارد نياز به توضيح دارند و برخى، نه. اگر رزومه 
فرستاده ايد، واضح است كه تقاضاى كار در پستى مشخص 
را داريد؛ پس الزم نيست در اين مورد توضيح بدهيد. اما 
اگر مى خواهيد كامال حوزه ى كارى تان را عوض كنيد، اين 

را خيلى مختصر براى مخاطب توضيح بدهيد.
شايد شما در كارى استاد باشيد، ولى هيچ ربطى به پست 
فعلى كه براى آن درخواست داده ايد، نداشته باشد. در اين 
صورت لزومى ندارد حرفى از آن به زبان بياوريد. اگر با 
كار فعلى مغايرت دارد كه اصال حرف اش را نزنيد. اما اگر 
فكر مى كنيد وجهى از شما را نشان مى دهد كه به طور 
مفهومى گوياى توانايى، دقت يا مهارت خاصه ى شماست 
كه مى تواند در انجام اين كار هم به عنوان يك نقطه ى 

قوت تلقى شود، آن را بنويسيد.
مسايل شخصى

در مورد ديدگاه اجتماعى، ترجيحات شخصى يا نظرات 
مذهبى تان چيزى ننويسيد. شايد ذكر اين ها در گذشته مهم 
بوده؛ ولى امروزه اين چيزها جزو موارد بسيار خصوصى 
محسوب مى شوند و مصاحبه گر شما حتى اجازه ندارد كه 

درباره ى آن ها از شما سوالى بپرسد. 
اگر كارهايى كه در وقت فراغت انجام مى دهيد سنخيتى 
با شغل تان ندارد، توضيح آن ها فقط سياه كردن صفحه و 

اتالف وقت است.
يكى از موارد خيلى پوچ و ناشيانه كه باعث شكست يك 
به اصطالح  يا  شاخ دار  دروغ هاى  ذكر  مى شود،  متقاضى 
«تابلو» هست. گفتن اين دروغ ها ناشى از ضعف و ناآگاهى 
رييس  سابقا  كرده  ادعا  فرد  كه  شده  ديده  حتى  است. 
شركتى بوده كه حاال براى كار در آن جا رزومه فرستاده 

يا گفته كه در فالن المپياد اول شده است.
وقتى كسى دروغ هايى از اين دست مى گويد، يعنى 100 
درصد، خودش و توانايى هاى خودش را قبول ندارد. باور 
كنيد الزم نيست تمام انتظارات كارفرما را برآورده كنيد؛ اگر 
70 درصد ويژگى هاى مورد نظر او را داشته باشيد، شانس 

موفقيت شما باالست.
سن و سال

در اين مورد هم دروغ نگوييد. اگر نگران هستيد كه به 
خاطر سن تان فرصت گرفتن اين شغل را از دست بدهيد، 
تاريخ تولد و تاريخ اخذ ديپلم را اصال ننويسيد.وقتى كسى 
حاشيه ى نيم سانتيمترى مى گذارد و متن رزومه را با فونت 
8 مى نويسد كه تمام اطالعات در يك صفحه جا شوند، اين 
يك شكست قطعى است. بايد حاشيه ى استاندارد را رعايت 

كنيد و حتما فضاهايى را سفيد و خالى بگذاريد.
صحبت با كارفرماى اخير

شما  قبلى  كارفرماى  با  بخواهد  جديد  شركت  شايد 
گفت وگويى داشته باشد. در اين صورت از شما (متقاضى) 
نظرخواهى مى شود؛ پس الزم نيست بنويسيد: «تماس با 
كارفرما در صورت هماهنگى“. هم چنين بهتر است از قبل 
با كارفرماى قبلى هماهنگ كنيد و به او اطالع بدهيد كه 

قرار است با او تماس گرفته بشود.
قالب نادرست

قالب رزومه به اندازه ى خود محتوا مهم است. بهترين قالب، 

آن است كه مطالعه و فهميدن سابقه ى شما را تا حد ممكن 
آسان كند؛ ضمن اين كه قابليت هاى ويژه ى شما و اهداف 

شغلى تان متمايز ديده شوند.
وقتى يك قالب را براى نوشتن جزييات انتخاب مى كنيد، 
قالب يك  پيرو  بايد  موارد  تمامى  كنيد.  حفظ  را   آن 

 ثابت درج شوند.
 استفاده از ضميرهاى شخصى

از به كار بردن انواع ضميرهاى شخصى مانند «من، من را، 
او، ام،…» پرهيز كنيد. رزومه را به زبان اول يا سوم شخص 
هم ننويسيد. واضح است كه اين رزومه درباره ى شما و 

ويژگى ها و تجارب شما است.
بنويسيد.  حال  زمان  قالب  در  را  اخير  شغل  فقط 
گذشته  زمان  به  جمله هايى  با  قبلى  شغل هاى   ساير 

درج مى شوند.
        آدرس پست الكترونيكى غيرحرفه اى

خيلى  بچگانه،  حروف  نبايد  الكترونيكى  پست  آدرس 
خودمانى يا خنده دار باشد. ايميلى با يك عنوان رسمى يا 
ترجيحا نام و نام خانوادگى خودتان در يك سايت معتبر 

داشته باشيد و همان را در رزومه بنويسيد.
از نوشتن هرگونه توضيحات اضافه پرهيز كنيد. الزم نيست 
جلوى مشخصاتى مانند شماره ى تلفن بنويسيد «تلفن» يا 
جلوى آدرس بنويسيد «آدرس». محتواى اطالعات اين ها 

خودشان گوياى همه چيز هستند.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و چون انگشت ندامت گزيدند و دانستند كه واقعا گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما به 
ما رحم نكند و ما را نبخشايد قطعا از زيانكاران خواهيم بود. سوره االعراف, آيه ١٤٩

حديث روز  

ايمان  يك  درجه  باالتر از اسالم  است ، تقوا يك  درجه  باالتر از ايمان است ، و به  فرزند آدم  چيزى  باالتر از يقين  داده  نشده  است . 
امام رضا (ع)

سبك زندگى

مواردى كه نبايد در رزومه كارى تان ذكر كنيد

درکنج قفس هم آشيان مي خواهم
دلتنگم و ازغمت امان مي خواهم
چون روزن چشم هاي دريايي تو

يک پنجره روبه آسمان مي خواهم

                        

14

6123

59

624

8325

951

26

6387

28

365479218
789126354
214583967
821634579
497215683
536897142
978351426
143762895
652948731

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى جدول 3372

آنکه مي خواهد روزي پريدن آموزد،
 نخست مى بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن

 و باال رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي کنند.

خوشبختى يگانه چيزى است
 كه مى توانيم بى آنكه خود داشته باشيم. 

ديگران را از آن برخوردار كنيم.

6  عادتى كه مغز را زود پير مى كند

با چندراهكار ساده، سالمت مغز را كنترل كرد. عادت 
هاى مخرب مغز به شرح زير هستند:

1- رژيم غذايى پرچرب و پركالرى
مطالعات نشان مى دهد كه رژيم غذايى حاوى چربى، 
را  مغز  زمان  مرور  به  شده،  فرآورى  غذاهاى  و  شكر 
فرسوده مى كنند. مصرف شكر به اندازه اى در كاهش 

حافظه و قابليت تفكر موثر است
2-زندگى در مجاورت بزرگراه و خيابانهاى شلوغ

پيرى زودرس مغز است.  دليل  آلودگى هوا مهمترين 
تحقيقات نشان مى دهد كه زندگى در مجاورت بزرگراه 
و خيابان هاى پرتردد، سبب انباشتگى آلودگى در ريه 
 وخون مى شود و اين حالت احتمال يك نوع آسيب مغزى

به نام سكته مغزى خاموش را افرايش مى دهد. 
3- استرس مزمن

زندگى پر استرس، بزرگترين جنايت ممكن عليه مغز 
(انتهاى رشته  است. استرس سبب كوتاه شدن تلومر 

DNA) و پيرى زودرس سلول ها و مغز مى شود.
 4- كم خوابى

كم خوابى به مرور زمان سبب كاهش حجم مغز و بروز 
آلزايمر مى شود. خواب مهمترين فرآيندى است كه در 

آن سلول هاى مغز بازسازى مى شوند.
5 – نشستن طوالنى مدت در طول روز

نشستن طوالنى مدت و كم تحركى، مهمترين دليل 
زودرس  مرگ  و  سرطان  ديابت،  قلبى،  هاى  بيمارى 

است. 6 – تنبل كردن مغز
مطالعه، بازى هاى فكرى، يادگيرى زبان جديد، به خاطر 
سپردن اشعار و به طور كلى فعاليت هايى كه سبب فعال 

شدن مغز مى شوند براى سالمت مغز ضرورى است.

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

09376067422 - 32434320

به يك نفر خانم براى پيگيرى قراردادها 
و شكايات با پورسانت عالى نيازمنديم.

09155618190-32237995

 جوياى كار با سابقه 10 سال كار 
در معدن و راهسازى داراى گواهينامه 

بلدوزر و لودر    09309410243

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

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

بدون رنگ ، فنى سالم
09152694541

فروش فورى 
بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى 

فروش زمين جهت تاالر 
باغ تاالر، ويال و گلخانه

09376234005

فروش فورى واحد بنياد مسكن 
شوكت آباد ، 30 ميليون مقطوع

 10 ميليون وام   09151603194

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

واگذار مى گردد.  09356214184

استخدام بازارياب آزاد
 Relax شركت پخش گستر شعبه خراسان جنوبى نماينده انحصارى آدامس

و Trident و پوشك Confy Baby از بين جوانان آقا يا خانم عالقه مند 
به ساعت كار و حضور و غياب توافقى و ميانگين درآمد ماهيانه 1/5ميليون 

تومان با آموزش رايگان بازاريابى قبل از شروع كار، براى بيرجند 
و شهرستان هاى خراسان جنوبى بازارياب آزاد جذب مى نمايد.

دانشجويان بيرجند و شهرستان هاى خراسان جنوبى در اولويت هستند
بيرجند- شهرك صنعتى  تالش - تالش شرقى 3- بلوك آخر

@pakhshGostar :تلفن: 6-32255723 (056)    تماس با تلگرام

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

با يك تماس     09159618050

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

09153613243- شريفى

 به تعدادى جوشكار
 براى كار در شهرستان نيازمنديم.

  09378991596 - اصغرى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

يك شركت معتبر
 ساختمانى و تاسيساتى 

در استان هاى خراسان رضوى و جنوبى 
 به مهندس عمران - برق - مكانيك

 با حداقل 7 سال سابقه كارى نيازمند مى باشد. 

متقاضيان مى توانند رزومه كارى خود را به 

  birjand.shahre.man@gmail.com  آدرس ايميل

ارسال  و يا به شماره 05632235015 

فاكس نمايند.

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم
 فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: مصرف مقدار كمي شكالت تلخ مي تواند در بهتر شدن اخالق شما تاثير داشته باشد. شكالت تلخ سطح اندروفين مغز را تحت تاثير قرار مي دهد. 
اندروفين باعث مي شود احساس كنيد حال تان خوب است. وقتي غذاهاي شيرين زياد مصرف كنيد احتمال نوسان قندخون شما در طول روز افزايش مي يابد كه 
باعث مي شود خلق و خوي شما هم مانند قند خون تان باال و پايين برود.بنابراين سعي كنيد به مدت دو هفته شكر و كافئين را از رژيم غذايي تان حذف كنيد.

درمان افسردگى پاييزى با شكالت تلخ 

با اين خوراكى ها به جنگ افسردگى برويد!

6

 دريافت كافئين زياد باعث 
اختالالت گوارشى مى شود

 
سالمانه: متخصصان با هشدار اينکه افراد شب کار 

مشکالت  با  چراکه  باشند  خود  تغذيه  مراقب 
گويند  مي  هستند،  روبرو  تغذيه اي   متعدد 
شايع  افراد  اين  در   D ويتامين کمبود  معموال 
از طرف  و  نيست  چاقي  با  بي ارتباط  که  است 

ديگر به دليل بيداري در شب ممکن است اين 
افراد دريافت بيشتري از تنقالت را داشته باشند 
که منجر به چاقي مي شود. همچنين اين افراد 
براي بيدار ماندن چاي و قهوه مي نوشند درحالي 
زيان آور  دو مي تواند  نوشيدن هر  در  افراط  که 
باشد و در اين مورد دريافت زياد کافئين باعث 

ادراري  اتالف  همچنين  و  گوارشي  اختالالت 
فنجان   ٣-٢ مصرف  هرچند  مي شود.  کلسيم 
مانند  خشکي  ميوه هاي  با  همراه  رقيق  چاي 
بسيار  مي تواند  سياه  کشمش  يا  خشک  توت 

ايده آل باشد اما بهتر است به جاي مصرف زياد 
وعده هاي  کاري  شب  هنگام  در  افراد  چاي، 

غذايي سبک مصرف کنند.

با اين خوراكى ها به جنگ 
افسردگى برويد!

 
سالمت نيوز: دارچين: دارچين ادويه بي نظيري 
انواع غذاها و دسرها جايگاه  است که در تهيه 
قند  سطح  تنظيم  با  تواند  مي  دارد  خاصي 
افسردگي مقابله کند. موز: مهم ترين  با  خون، 
پتاسيم  و  منيزيوم  باالي  مقدار  موز  خاصيت 
کورتيزول  ترشح  معدني  ماده  دو  اين  که  است 
که هورمون استرس است را کاهش مي دهد. 
 ٦٥ حداقل  که  تيره  شکالت  تيره:  شکالت 
ها  خوراکي  بهترين  از  يکي  دارد  کاکائو   درصد 
آنتي  ترکيبات  است.  افسردگي  درمان  براي 
در  سلنيوم  باالي  مقدار  کنار  در  آن  اکسيداني 
و  زودرس  پيري  از  پيشگيري  حافظه،  تقويت 
بهبود روحيه مؤثر است. فلفل: ادويه ها حاوي 
محافظ  که  هستند  کاپسايسين  نام  به  ترکيبي 
قوي براي کاهش عاليم افسردگي است زيرا اين 
ماده فعال توانايي تحريک توليد آندروفين دارد 
 که هورمون خوش اخالقي محسوب مي شود. 

از  غني  منبع  سبز  سبزيجات  سبز:  سبزيجات 
ويتامين ها، مواد معدني و ترکيبات آنتي اکسيداني 
هستند که تاثير مثبتي بر سيستم عصبي مرکزي 
و مغز دارند. به دليل وجود ويتامين هاي گروه 
B، C و اسيدفوليک اين خوراکي ها مي توانند با 

افسردگي مقابله کنند.

صبحانه تخم مرغ بخوريد
 و الغر شويد

 
سالمت نيوز: تحقيقات نشان داده که تخم مرغ 

يک نوع ماده غذايي منحصر به فرد براي کاهش 
 وزن مي باشد.تخم مرغ منبع غني از پروتئين هاي 
 با کيفيت به همراه چربي ها و بسياري از ويتامين ها 
باشد. در واقع  براي بدن مي   و امالح ضروري 
حجم  حاوي  نکردني  باور  طور  به  مرغ  تخم 
مرغ  تخم  يک  است.  مغذي  مواد  از  بااليي 

کيلوکالري   ۷۸ حدود  حاوي  تنهايي  به  بزرگ 
انرژي است و زرده تخم مرغ منبع غني از مواد 
مغذي، ويتامين ها و امالح ضروري براي بدن 
پروتئيني  باالي  حجم  با  مرغ  تخم  باشد.  مي 

که دارد، احساس سيري را در بدن افزايش مي 
دهد. در حقيقت از آنجايي که تخم مرغ حاوي 
مناسب  نسبت  با يک  اسيدهاي ضروري   آمينو 
از  استفاده  در  را  بدن  تواند  مي  باشد،   مي 
باعث  نيازش کمک کند و  پروتئين هاي مورد 
تنظيم ميزان سوخت و ساز در طي روز شود. به 
نظر بسياري از متخصصان تغذيه، خوردن تخم 
مرغ در صبحانه بهترين منافع را براي کاهش 
اند  داده  نشان  مطالعات  از  بسياري  دارد.  وزن 
که خوردن دو تا سه بار در هفته تخم مرغ در 
 ۶۵ تا  هفته  هشت  طي  در  تواند  مي  صبحانه 

درصد کاهش وزن موفق تري را ايجاد نمايد.

نوشيدنى هاى سرشار از كلسيم 

نامه نيوز: بهترين نوشيدني براي افراد دچار دردهاي 
مفصلي شربت سکنجبين است و بهترين سبزي 
ريحان، گشنيز يا جعفري است، همچنين ساالد 
مناسب تر  بسيار  انواع ديگر ساالد  ميان  در  کلم 
است. به جاي چاي سياه افراد مبتال به دردهاي 
و  بادرنجبويه  بابونه،  دمنوش  مي توانند  مفصلي 
اسطوخودوس مصرف کنند چرا که طبع اين گونه 
دردهاي  کاهش  براي  و  است  گرم  دمنوش ها 

استخواني اين افراد مفيد است. 

ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى آزمون ارتقاى رده 
كمربند جودوكاران نهبندان

فارس : رئيس هيئت جودو نهبندان از برگزاري آزمون 
ارتقاي کمربند جودو کيو ٨ تا کيو ٥ خبر داد و گفت: 
در اين دوره ٣٠ جودوکار شرکت داشتند. صادقي اظهار 
عملي  و  علمي  اطالعات  سنجش  راستاي  در  کرد: 
مربيان و داوران جودوکار شهرستان نهبندان يک دوره 
آزمون ارتقاي کمربند کيو ٨ تا کيو ٥ برگزار شد. وي 
افزود: در اين آزمون ٣٠ نفر از جودوکاران طي دو روز 
در کالس دانش افزايي و رفع اشکال براي هماهنگي 
رئيس هيئت  تکنيک شرکت کردند.  و يکسان سازي 
جودو نهبندان تصريح کرد: جودوکاران در اين آزمون به 
نمايش توانمندي هاي خود در بخش کاتا جودو و اجراي 
فنون و تکنيک هاي جودو پرداختند و در نهايت از سوي 
مدرسان و امتحان گيرندگان موفق به کسب نمرات حد 

نصاب شدند و گواهي پاياني را دريافت کردند. 

گوام 0 - 6 ايران ؛ صدرنشينى 
شاگردان كى روش

تيم ملي ايران گوام را در خانه شکست داد. شاگردان 
کارلوس کي روش از هفته ششم مسابقات مقدماتي 
با ٦  آسيا موفق شدند  جام جهاني ٢٠١٨ در منطقه 
اين  در  ايران  ملي  تيم  دهد.  شکست  را  گوام  گل 
ديدار با نمايشي خوب موفق شدند با زدن شش گل 

صدرنشيني شان در گروه را تثبيت کنند. 

تيموريان بهترين بازيكن ديدار
 ايران و گوام شد

فوتبال  ملي  تيم  کاپيتان  تيموريان  آندرانيک  ايرنا: 
گوام  مقابل  ديدار  بازيکن  بهترين  عنوان  به  ايران 
انتخاب شد. تيم ملي فوتبال ايران ديروز در چارچوب 
رقابت هاي مقدماتي جام جهاني ٢٠١٨ روسيه و جام 
ملت هاي ٢٠١٩ آسيا در امارات به مصاف تيم ملي 
گوام رفت و موفق شد با به ثمر رساندن ٦ گل از سد 
نه چندان مطرح خود گذشته و راهي مرحله  حريف 
اين  کننده  برگزار  مسئوالن  تصميم  با  شود.  بعدي 
ديدار، آندرانيک تيموريان کاپيتان تيم ملي کشورمان 

به عنوان بهترين بازيکن اين ديدار انتخاب شد. 

كارشناس واليبال: ايران با زوج 
 «سى چلو- لوزانو» المپيكى مى شود 

انتخاب  از  حمايت  با  ايران  واليبال  کارشناس  ايسنا: 
سرمربي جديد تيم ملي گفت: مطمئن هستم تيم ملي 
واليبال ايران با زوج سي چلو و لوزانو به المپيک مي رود. 
شهنازي اظهار کرد: خوشحالم که فدراسيون واليبال 
بعد از جام جهاني به اين نتيجه رسيد که در کادر فني 
تيم ملي تغيير ايجاد کند. ما واقعا دچار مشکل شده 
جهاني  جام  و  جهاني  ليگ  در  موضوع  اين  و  بوديم 
کامال نمود داشت. خيلي اميدوار هستم و که تيم ملي 

ايران با اين دو مربي بزرگ به المپيک برود. 

گروگانگيرى بخاطر اختالفات مالى 
 

ايسنا: سرپرست فرماندهي انتظامي شهرستان سرباز از 
آزادي يک گروگان در يک عمليات پليسي خبر داد.

سرهنگ مرادي گفت:  در پي ربايش مرد جواني توسط 
افراد ناشناس با استفاده از يک دستگاه موتور سيکلت 
بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
وي افزود: آدم ربايان با مشاهده تشديد فعاليت هاي 
انتظامي فرد ربوده شده را آزاد و از محل متواري شدند. 
کارآگاهان پليس محل اختفاي يکي از آدم ربايان را 
شناسايي و در بازرسي از اين محل، عالوه بر دستگيري 
يکي از متهمان، مقاديري مهمات را کشف کردند. دليل 

اين آدم ربايي اختالفات مالي بوده است.

آزادى پسر برادركش

باشگاه خبرنگاران: پسر جواني که برادر خود را به قتل 
رسانده بود، با رضايت خانواده اش، از زندان آزاد شد.سال 
٩٢ ماموران پليس پاکدشت در جريان وقوع يک قتل 
دادند. قرار  کار  دستور  در  را  موضوع  و  گرفتند  قرار 

در بررسي ها مشخص شد که پسر جواني با ضربات 
چاقو به قتل رسيده است و تحقيقات ماموران نشان داد 
که اين پسر با ضربات چاقوي برادرش به قتل رسيده 
بازجويي  بنابراين پسر جوان دستگير شد و در  است. 
ها به قتل برادرش اعتراف کرد و گفت: من از بچگي 
 کمي کند فهم بودم.  برادرم هميشه مرا تحقير مي کرد. 

ديگر طاقت نياوردم و او را با چاقو کشتم.

پرداخت قبوض از جيب همسايه 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا سيستان و بلوچستان 
گفت: در پي ارجاع يک فقره پرونده از مراجع قضايي به 
پليس فتا مبني بر برداشت غير مجاز از حساب بانکي 
سرهنگ  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  پرونده  شاکي، 
برداشت  افزود: مشخص شد کليه وجوه  پور  حسيني 
شده صرف پرداخت قبوض از طريق اينترنت شده که 
با پيگيري سرنخ هاي به دست آمده همسايه شاکي به 
عنوان متهم شناسايي شد. متهم گفت: شاکي مدتي 
پيش از من خواست قبض تلفن وي را از طريق موبايل 
پرداخت کنم و من اطالعات بانکي وي را در تلفن خود 

ذخيره کردم و اقدام به پرداخت قبوض خود کردم. 

سرنوشت مردى كه
 خانواده اش را آتش زد

شهرخبر: مردي افغان که زن و کودک خود را به دليل 
سوءظن سوزانده و کشته بود، با رضايت اولياي دم از 
چوبه دار نجات يافت. رسيدگي به اين پرونده از سال 
آتش سوزي  فقره  يك  وقوع  از  پليس  اطالع  با   ٨٨
در  ماموران  حضور  با  شد.  آغاز  پاكدشت  در  مرگبار 
آتش  عمد  به  خانه اي مسكوني  محل مشخص شد 
گرفته و يك زن همراه كودك چهار ساله اش به شدت 
دچار سوختگي شده اند و فوت كرده اند و شوهر اين 
زن دستگير شد. خانواده مقتول در ازاي دريافت ديه 

رضايت خود را از قاتل اعالم كردند.

قتل باجناق به دليل اختالف مالى 

دليل  به  را  باجناقش  است  متهم  که  مردي  تابناک: 
اختالفات مالي به قتل رسانده است، در انتظار برگزاري 
جلسه محاکمه به سر مي برد. تحقيقات از زماني آغاز شد 
که کارآگاهان جنايي استان فارس مطلع شدند مردي 
در خانه اش از پا درآمده است. بررسي ها نشان داد تورج 
باجناق مقتول بود و از مدت ها قبل با او بر سر مسائل 
مالي اختالف داشت. او به قتل اقرار کرد و گفت: مقتول 
مدتي قبل از من مبلغي پول قرض گرفته بود، قرار بود 
اين مبلغ را خيلي زود بپردازد اما بعد از آن از زير بار 
بدهي اش شانه خالي مي کرد به همين علت روز حادثه با 

استفاده از چوب ضربه اي به سرش زدم.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن  توكــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

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.
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مهر- سردار حسين اشترى فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران امروز چهارشنبه 
به اين استان سفر مى كند.  شركت در جلسه تكريم و معارفه فرماندهان جديد و قديم انتظامى 
خراسان جنوبى از مهم ترين برنامه هاى اين سفر يك روزه است. ديدار با خانواده شهدا و ديدار با 

قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان از ديگر برنامه هاى پيش بينى شده در اين سفر است.

برگزارى دوره آموزشى فرمانده ناجا به خراسان جنوبى سفر مى كند
ويژه ناظران صندوق هاى رأى در استان

خراسان  انتخابات  بر  نظارت  هيئت  رئيس  فارس- 
اينكه شبكه نظارت، شبكه فعالى در  با بيان  جنوبى 
انتخابات  دو  برگزارى  دليل  به  گفت:  است،  استان 
پيش رو ناظرين بيشترى در انتخابات حضور خواهند 
ستاد  دومين  در  محمدى  االسالم  حجت  داشت. 
پيشگيرى و رسيدگى به جرايم و تخلفات انتخاباتى 
خراسان جنوبى، اظهار كرد: كالس آموزشى ناظران 
در هفته آينده و يك دوره نيز در نزديكى انتخابات 
با  براى هيئت هاى نظارت برگزار مى شود. محمدى 
بيان اينكه براى هر ناظر يك كتابچه و شرح وظايف 
تهيه شده، اضافه كرد: ناظران بعد از خواندن كتابچه 
و شرح وظايف آزمون مربوطه را خواهند داد. وى از 
كسب آمادگى الزم براى نظارت بر انتخابات امسال 
خبر داد و تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم انتخابات را 

به طور شايسته نظارت كنيم. 

اختتاميه اردوهاى جهادى 
همزمان با هفته بسيج برگزار مى شود

شبستان- رئيس بسيج سازندگى خراسان جنوبى گفت: 
با  جهادى  اردوهاى  اختتاميه  بسيج  هفته  با  همزمان 
بيرجند برگزار مى شود.  حضور پرشور دانشجويان در 
اردوهاى  پشتيبانى  ستاد  در  زهرايى  محمد  سرهنگ 
جهادى با تأكيد بر اينكه هدف از اردوهاى جهادى انجام 
يك كار نيست، تصريح كرد: هدف خودسازى گروه هاى 
جهادى است. وى در ادامه اظهار كرد: رويكرد بسيج 
سازندگى كمك به روستاها و مناطق محروم است و 
بسيج سازندگى با دستگاه هاى اجرايى همكارى مى كند 
و حدود 12 ميليارد تومان بسيج سازندگى اعتبار داشته 
است و 470 كارگاه راه اندازى شد و بايد اقداماتى انجام 
شود كه روستاييان بتواند به خود اتكا كنند و وابسته به 
شهرها نباشند. سرپرست فرماندارى بيرجند نيز گفت: 
از  اجرايى  دستگاه هاى  مسئوالن  سركشى  و  بازديد 
مناطق روستايى و محروم باعث دلگرمى ساكنين اين 
جهادى  اردوهاى  در  كه  افرادى  و  شود  مى  مناطق 
شركت مى كنند به دنبال شهرت و ديده شدن نيستند. 
جزندرى اظهار كرد: براى اينكه اقدامات خوبى در بحث 
اردوهاى جهادى انجام شود، نياز است كه دستگاه هاى 

اجراى برنامه هايى را انجام بدهند.

بازديد سفير نروژه از كالس هاى صنايع 
دستى و آثار تاريخى خوسف  

خود  در سفر  ايران  در  نروژ  خبر- سفير كشور  گروه 
به خراسان جنوبى از كالس هاى صنايع دستى، آثار 
تاريخى خوسف و روستاى آرك اين شهرستان بازديد 
 كرد. خانم اوديسه نورهيم  در اين بازديد از فعاليت هاى

انجام شده براى مرمت و احياى آثار تاريخى و معنوى 
و ترويج و توسعه صنايع دستى قدردانى كرد و تعامل 

بيش از پيش كشورش با ايران را خواستار شد. 

راه اندازى بيمارستان صحرايى 
به مناسبت هفته بسيج در درميان

تسنيم- رئيس بسيج جامعه پزشكى سپاه انصار الرضا 
(ع) خراسان جنوبى از راه اندازى بيمارستان صحرايى 
به مناسبت هفته بسيج در شهرستان درميان خبر داد.  
بيمارستان  اين  برپايى  برنامه ريزى  نشست  در  فخر 
گفت: بيمارستان صحرايى شهداى وحدت در روستاى 
همت  به  و  استان  پزشكى  جامعه  توسط  جان  تخته 
ناحيه مقاومت سپاه درميان در 3 آذر ماه به مدت سه 
افزود: تمامى خدمات در  برگزار خواهد شد. وى  روز 
اين بيمارستان به صورت رايگان ارائه خواهد شد و در 
روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 8 تيم پزشك عمومى 
در  و  اوليه  ويزيت  كار  و  شد  خواهند  روستاها  وارد 
صورت نياز ارجاع به متخصص را طبق فرم هاى آماده 
شده انجام خواهند داد. به گفته وى هماهنگى الزم با 
بيمارستان امام رضا(ع) و ولى عصر (عج) شهرستان 
به  درمان  مرحله  آخرين  تا  و  انجام شده  نيز  بيرجند 

صورت رايگان براى افراد صورت مى گيرد.

مراسم يادمان قربانيان سوانح 
رانندگي خراسان جنوبى برگزار شد

گروه خبر- مراسم يادمان قربانيان سوانح رانندگى با 
حضور مديركل، معاونين، رؤساى ستادى و شهرستانى 
شد.  برگزار  استان  و شهرسازي  راه  كاركنان  ساير  و 
مديركل راه و شهرسازي خراسان جنوبى در اين جلسه 
با اعالم اينكه 23 الي 29 آبانماه سالجارى به عنوان 
هفته جهاني يادمان قربانيان سوانح رانندگي و با شعار 
همه باهم، تصادف كمتر، خانواده شادتر نامگذاري شده 
است، گفت: احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي و 
رعايت مفاد آن مهمترين عامل در كاهش تصادفات و 
تلفات حوادث رانندگي در كشور است. جعفرى افزود: 
تالش مي شود تا جاده ها از استاندارد تعريف شده اي 
اطالع  و  سازى  فرهنگ  افزود:  وى  باشند.  برخوردار 
و  مهم  اصل  يك  مقررات  و  قوانين  رعايت  رسانى 
ضرورى است كه بايد با تالش تمامى متوليان امر و 

دست اندركاران در جامعه نهادينه شود.

آغاز احداث كتابخانه مركزى
          خراسان جنوبى از سال آينده 

ايسنا- مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى 
با اشاره به مشكالت پيش آمده در خصوص احداث 
حال  در  گفت:   89 سال  از  استان  مركزى  كتابخانه 
حاضر مشكل زمين اين كتابخانه رفع و از سال 95 كار 
احداث اين كتابخانه آغاز خواهد شد. رضايى، در ديدار 
اينكه كتابخانه هاى  به  اشاره  با  بيرجند  امام جمعه  با 
استان در ارزيابى كشورى وضعيت خوبى دارد، تصريح 
دوم،  رتبه  كتابخانه ها  اعضاى  تعداد  بحث  در  كرد: 
ميزان زيربنا رتبه ششم و منابع كتابى رتبه چهارم را 
داريم. وى افزود: اين ارزيابى حاكى از اين است كه با 
توجه به تعداد اعضاى كتابخانه هاى استان در زمينه 

زيربنا با كمبود مواجه هستيم.

 روستاييان نگران تأمين سوخت
 زمستان سرد امسال نباشند

نفتى  فرآورده هاى  منطقه اى  شركت  مدير  فارس- 
و  روستاها  نياز  مورد  سوخت  گفت:  جنوبى  خراسان 
شهرستان هاى استان كه هنوز گازكشى نشده اند، تا 
تأمين شده و جاى هيچ نگرانى وجود  امسال  پايان 
مواد  و  سوخت  تأمين  كارگروه  در  اصغرى  ندارد. 
كاالبرگ  كرد: سهميه  اظهار  جنوبى،  خراسان  نفتى 
نياز  مورد  تأمين سوخت  براى  نفت سفيد  ليتر   770
زمستان روستاييان اعالم شده است. اصغرى گفت: 
راستاى  در  سوخت رسان  ناوگان   40 تعداد  امسال 
اين  ناوگان  به  موقع  به  سوخت رسانى  و  تسهيل 
شركت اضافه شده است. وى با بيان اينكه از ابتداى 
توزيع  استان  در  سفيد  نفت  ليتر  ميليون   35 امسال 
نهبندان،  شهرستان هاى  كرد:  تصريح  است،  شده 
زيركوه و درميان گازكشى نشده است و روستاهاى 
خود  زندگى  محيط  سفيد  نفت  با  شهرستان ها  اين 
را گرما مى بخشند و نفت موردنياز اين شهرستان ها 
با  تأمين شده است. وى  امسال  پايان  تا  و روستاها 
 500 و  هزار  سفيد  نفت  ليتر  هر  قيمت  اينكه  بيان 
در  سفيد  نفت  توزيع  كرد:  خاطرنشان  است،  ريال 
است.  ناوگان بخش خصوصى  برعهده  شهرستان ها 
اصغرى يادآور شد: مردم مى توانند مشكالت خود را 
در رابطه با تخلفات و يا عدم رضايت از سوخت رسانى 

با تلفن 32211803 تماس حاصل كنند.

اجراى 20 برنامه محورى 
به مناسبت هفته بسيج در شهرستان طبس 

به  گفت:  طبس  شهرستان  سپاه  فرمانده  ايرنا- 
از  بيش  طبس  شهرستان  در  بسيج  هفته  مناسبت 
20 برنامه محورى اجرا خواهد شد. سرهنگ مهدى 
صادق احمدى با بيان برنامه هاى هفته بسيج افزود: 
وظيفه اصلى بسيج تبيين و دفاع از ارزش هاى نظام 
و انقالب اسالمى است تا مردم بيشتر با دستاوردهاى 
كرد:  بيان  وى  شوند.  آشنا  اسالمى  جمهورى  نظام 
طبس  شهرستان  در  بسيج  هفته  شروع  از  پيش 
افتتاح نمايشگاه زنان و كودكان شهيد دنياى اسالم، 
همايش مشترك ائمه جمعه، جماعات و فرماندهان 
پايگاه هاى مقاومت بسيج و تجديد ميثاق با واليت 
پيش بينى شده است و در اولين روز از هفته بسيج 
صالحين  تربيتى  هاى  حلقه  از  تعدادى  حضور  با 
برنامه ميقات صالحين در ميعادگاه هاى نماز جمعه 
خواهد  اجرا  ديهوك  و  آباد  عشق  طبس،  شهرهاى 
بسيج  هفته  روز  اولين  در  همچنين  افزود:  وى  شد. 
يادواره شهداى دانشجويى شهرستان طبس در محل 
واليت  فداييان  همايش  و  على(ع)  امام  دانشكده 
برگزار  رزمايش شبانه گردان هاى عاشورا  با  همراه 
مى شود. وى همچنين از افتتاح هفت پايگاه مقاومت 
بسيج خبر داد و گفت: همچنين محور نشست هاى 
روشنگرى و بصيرتى در دو موضوع اقتصاد مقاومتى 

و استكبار ستيزى خواهد بود.

ريالى  ميليون   700 و  ميليارد  يك  كمك 
حاميان به ايتام تحت حمايت امداد خوسف 

(ره)  خمينى  امام  امداد  كميته  مدير  خبر-  گروه 
هزار  يك  حاضر  حال  در  گفت:  خوسف  شهرستان 
و 145 نفر حامى از ايتام اين نهاد حمايت مى كنند.

احمدى افزود: اين حاميان در حال حاضر 230 يتيم 
تحت حمايت اين نهاد را سر پرستى مى كنند كه از 
و  بومى  درصد   40 ايتام  و  اكرام  طرح  حاميان  كل 
بومى هستند. وى خاطر نشان كرد:  60 درصد غير 
از  بيش  حاميان  جارى  سال  نخست  ماهه   6 طى 
حمايت  تحت  ايتام  به  1,789,368,200ريال  مبلغ 
اهداء نموده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

15درصدرشد داشته است.

معاون عمرانى استاندار با تأكيد بر اينكه شهردارى بيرجند بايد 
براى جمع آورى زباله هاى روستاهاى حاشيه شهر اقدام كند، 
گفت: اگر اين اتفاق صورت نگيرد قطعاً حامى روستاها خواهيم 
بود. به گزارش مهر، نخعى نژاد در كارگروه مديريت پسماند 
استان بابيان اينكه مسأله مديريت پسماند مسأله اى فوق العاده 
مهم است، اظهار كرد: شهردارى ها در تمامى شهرستان ها بايد 
طى حداكثر سه ماه محل دفن زباله ها و نخاله ها را مشخص 
كند. وى با بيان اينكه پسماندهاى كشاورزى مى تواند مضرات 
جهت  در  بايد  دستگاه ها  همه  افزود:  باشد،  داشته  زيادى 
اطالع رسانى به قشر كشاورزان كمك كنند تا از آسيب ها در 

اين زمينه جلوگيرى شود. 

لزوم توجه به  پسماندهاى باغبانى و زراعت

اكبرى معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى 

به  بيشتر  استان  در  كشاورزى  ضايعات  اينكه  بابيان  نيز 
بحث  در  ضايعات  نوع  دو  افزود:  مى رسد،  دام ها  مصرف 
زراعت و باغبانى وجود دارد. وى با اشاره به اينكه ضايعات 
داده  آتش  بشرويه  و  فردوس  شهرستان  در  اكثراً  زراعت 
اين عامل دچار آسيب زدگى محصوالت گندم  مى شد كه 
و جو مى شد، اظهار كرد: در اين زمينه كشاورزى حمايتى 
براى  آب  در  صرفه جويى  و  باران  ريزش  كمبود  دليل  به 
كشت بعدى در همان زمين صورت گرفت. وى افزود: با 
اجراى 4 ساله اين طرح هم اكنون هيچ كشاورزى زمين خود 
را آتش و شخم نمى زند. اكبرى بابيان اينكه دستگاه هايى 
است،  خريدارى شده  باغبانى  ضايعات  و  پسماندها  براى 
افزود: اگر مى خواهيم محصول سالم توليد كنيم و آفتى به 
سراغ محصوالت نيايد بايد به پسماندهاى باغبانى و زراعت 
اهميت بيشترى دهيم. وى با اشاره به اينكه اكثر ضايعات 

كارخانه هاى نيز به مصرف دام ها مى رسد، افزود: استفاده از 
سموم در بخش كشاورزى كاهش قابل توجهى داشته است.

وى افزود: مصرف كودهاى شيميايى خصوصاً در بحث اوره 
كاهش چشمگيرى داشته است.

جمع آورى مكانيزه زباله در 138 روستاى استان

شفيعى، مديركل دفتر امور روستايى شوراهاى استاندارى هم 
اظهار كرد: در حال حاضر يك هزار و 886 روستاى داراى 
اينكه 817 روستا  بابيان  دارد. وى  استان وجود  در  سكنه 
افزود:  در استان باالى 20 خانوار و داراى دهيارى است، 
روستاهاى تحت پوشش پسماندها نيز 472 روستا است. وى 
با اشاره به اينكه 57 خودرو حمل زباله خريدارى شده است، 
افزود: زباله هاى 138 روستا به صورت مكانيزه و 334 روستا 

به صورت غيرمكانيزه جمع آورى شده است.

نمودن  لحاظ  با  استان  پسماند  جامع  طرح  افزود:  وى 
و  مديريت صحيح  در  مى تواند  روستايى  پسماند  مديريت 

يكپارچه پسماند استان كمك كند.
باهم،  روستايى  و  شهرى  پسماند  جامع  طرح  شدن  ديده 
دفن زباله شهردارى نسبت به پذيرش زباله و ماشين آالت 
دهيارى هاى حاشيه شهر بدون دريافت حق الزحمه از ديگر 
پيشنهادات مديركل دفتر امور روستايى شوراهاى استاندارى 

خراسان جنوبى در اين كارگروه بود.

شهردارى براى جمع آورى زباله هاى روستاهاى حاشيه شهر اقدام كند

واكنش قاطع رئيس دانشگاه بيرجند درخصوص شوى جنجالى؛

ضد فرهنگ ها در دانشگاه جايى ندارد
اينكه تاكنون اين دانشگاه هيچ  با بيان  كاظمى فرد- رئيس دانشگاه بيرجند 
برگزارى  و  دانشجوى  مختلط  اردوهاى  لباس،  شو  برگزارى  در  اى  برنامه 
كنسرت موسيقى نداشته و نخواهد داشت، افزود: اين گونه مسايل در برنامه 
فرهنگى دانشگاه ديده نشده و اجازه اجراى آن هم در داخل دانشگاه داده نمى 
شود. خليل خليلى در كنفرانس مطبوعاتى اظهار كرد: نخستين رسالت خدمت 
رسانى دانشگاه بيرجند طبق اهداف آموزش و پژوهش است اما با وجود چند 
استان، نگهداشت و ثقل جمعيت  اقتصاد  بر  بر فرهنگ،  هزار دانشجو عالوه 
تأثيرگذار بوده است. به گفته وى دانشگاه بيرجند 12 هزار و 875 دانشجو و 
309 عضو هيئت علمى در آن فعاليت علمى و آموزشى دارد كه از اين تعداد 
اعضاى هيئت علمى 17 درصد مربى،60 درصد استاديار، 20 درصد دانشيار و 

حدود 2/9 درصد نيز استاد تمام هستند.

رشد مقاالت ICI و Isik  در دانشگاه بيرجند

امروز در  تا  از سال 84  نيز  ادامه داد: دانشگاه بيرجند  رئيس دانشگاه بيرجند 
 ICI مقاالت  كه  طورى  به  است  داشته  توجهى  قابل  رشد  پژوهشى  بخش 
از 31 عدد از سال 84 به 134 مورد در سال 90 و 117 مورد در سال 92 و 
170 مورد در سال 94 رسيده است. وى تصريح كرد: همچنين تعداد مقاالت 
تعداد مقاالت  از 109 مورد در سال 92 به 163 مورد در سال 93 و    Isik
علمى، پژوهشى و ترويجى از 294 در سال 92 به 305 مورد در سال 93 و 
همچنين كتب تأليفى از 21 جلد در سال 92 به 23 افزايش داشته است كه 
زمينه  در  رهبرى  معظم  مقام  تأكيدات  يادآورى  با  وى  دارد.  اميدوارى  جاى 
پيشرفت علمى كشور افزود: امروز اين گفتمان به گفتمان غالب كشور به ويژه 
در دانشگاه ها و مراكز پژوهشى تبديل شده است. به گفته وى: هر چند كاركرد 
اصلى دانشگاه بيرجند خدمات در حوزه آموزش و پژوهش است ولى بى شك با 
وجود چند هزار دانشجو نقش قابل توجهى در اقتصاد و فرهنگ استان نيز دارد 

و چرخه اقتصادى استان را به حركت درآورده است.
رئيس دانشگاه بيرجند كارآموزى دانشجويان در مراكز صنعتى و... و همچنين 
واگذارى مسايل كاربردى در حوزه علمى و پژوهشى ادارات به دانشگاه ها را از 
جمله مكانيزم هاى اتصال جامعه به دانشگاه در جهت رشد علمى دانست.وى با 
اشاره به اينكه مكانيزمى كه جامعه را به دانشگاه مرتبط مى كند به فراموشى سپرده 
 شده، بيان كرد: با تأسيس آزمايشگاه هاى تحقيقاتى در سازمان ها، دانشگاه ها

كاربرد ندارند درحالى كه دانشگاه مى خواهد با جامعه ارتباط داشته باشد. 

به  را  خود  كاربردى  موضوعات  ادارات  و  سازمان ها  اگر  كرد:   عنوان  خليلى 
 دانشگاه ها نسپارند، قرار است دانشگاه كدام مشكل و مسأله جامعه را  حل كند.

مراسم چهلمين سالگرد تأسيس دانشگاه بيرجند برگزار مى شود

خليلى با اشاره به اينكه امسال چهلمين سالگرد تأسيس دانشگاه بيرجند است، 
افزود: براى برگزارى همايش چهلمين سالگرد تأسيس دانشگاه بيرجند بعد از 
اختيار  در  آينده  در  بيشتر  اطالعات  كه  است  برنامه ريزى شده  ماه صفر  ايام 
رسانه ها قرار خواهد گرفت. وى با تأكيد بر اينكه خواستار برگشت تولى آموزش 
پژوهشگاه  خودش  سازمانى  هر  نبايد  گفت:  هستيم،  دانشگاه  به  پژوهش  و 
تأسيس كند و اميدواريم اين مهم مورد توجه سياستمداران كشور قرار گيرد. 
وى به پروژه هاى عمرانى دانشگاه بيرجند اشاره كرد و افزود: در سال گذشته 
9 پروژه عمرانى شامل خوابگاه، گازرسانى به دانشكده هنر و پرديس اميرآباد، 
احداث چهار واحد گلخانه، كتابخانه مركزى و ... با مجموع اعتبار 98 هزار و 
872 ميليون ريال افتتاح شده است. وى عنوان كرد: احداث درمانگاه با كمك 
خيران و ساخت 10 واحد سوئيت ويژه دانشجويان متأهل از جمله پروژه هاى 

عمرانى در حال اجرا و ساخت دانشگاه است.

دانشگاه بيرجند در برگزارى شو لباس نقشى نداشته است

خليلى در ادامه به برگزارى شو لباس در تاالر فيروزه اشاره كرده و افزود: اين 
تاالر در سال 1388 تأسيس و به مدت 17 سال به بخش خصوصى واگذار 
شده است. وى ادامه داد: از حدود پنج سال قبل يعنى در مديريت قبلى دانشگاه 
مكان  اين  در  بخش خصوصى  و  داد  قرار  بخش خصوصى  اختيار  در  زمينى 
تاالرى ساخته است و مديريت، نظارت و مجوزهاى برگزارى مراسم اين تاالر 

اصًال در دست دانشگاه نيست؛ بلكه مربوطه به اداره اماكن است.

 برگزارى شو لباس در تاالر فيروزه از اداره اماكن مجوز گرفته است

رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه مجوز صادر شده براى اين مراسم طبق 
مستندات مربوطه از طرف اماكن و براى نمايشگاه لباس زمستانه مردانه با در 
نظر گرفتن رعايت تمامى شئونات اسالمى صادر شده بود، افزود: هيچ گونه 
لباس داده نشده و  برگزارى شوى  براى  بيرجند  تاكنون در دانشگاه  مجوزى 
نخواهد شد و اين موضوع اصًال در برنامه هاى فرهنگى دانشگاه جايى نداشته 
است.  نداشته  فيروزه  تاالر  در شوى  نقشى  دانشگاه هيچ  و  داشت  نخواهد  و 

چراكه اين تاالر مربوطه به بخش خصوصى است و مسئوالن برگزار كننده اين 
مراسم از اداره اماكن مجوز گرفته بودند.

 مديريت تاالر فيروزه بايد پاسخگو دانشگاه هم باشد

افراد  بلكه  داديم؛  را  برگزارى مراسم  نبوديم كه مجوز  ما  اين  افزود:   خليلى 
اين  در  هم  تاالر  مدير  نيست،  بيرجند  دانشگاه  به  مربوط  و  بودند  ديگرى 
موضوع رعايت نكرده كه بايد تاوان پس دهد و ما از او توضيح مى خواهيم 
و بايد پاسخگو باشد. رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه دانشگاه بيرجند تا 

كنون اردوى مختلط نداشته و برگزار 
هم نخواهد كرد، گفت: دستورالعمل 
داخلى دانشگاه است كه نبايد به هيچ 

وجه اردوى مختلط برگزار كنند. 
مراسم  در  اينكه  به  اشاره  با  خليلى 
مورد  بيرجند  دانشگاه  لباس؛  شوى 
كه  حالى  در  گرفت  قرار  تخريب 
گونه  اين  افزود:  نبوديم،  مقصر  ما 
به  تنها  نه  ها  بدگويى  و  ها  تخريب 
دانشگاه لطمه وارد مى كند بلكه به 

انقالب، به خون شهدا،  مردم استان فرهنگى خراسان جنوبى و به دانشجويان 
آسيب مى زند. خليلى اظهار كرد: اگر خالفى در اين مراسم بوده ارتباطى با 

دانشگاه بيرجند پيدا نمى كند.
وى با انتقاد از ارتباط دادن اين موضوع به دانشگاه توسط برخى رسانه ها افزود:   
نبايد در اطالع رسانى به گونه اى عمل كنيم كه نگاه هاى نادرستى از خارج 

نسبت به خراسان جنوبى پيدا شود.
با بيان اينكه تشكل هاى انقالبى در دانشگاه بيرجند  رئيس دانشگاه بيرجند 
فعال هستند و حمايت مى شوند، گفت: ما به همه تشكل ها به صورت يكسان 
و شفاف اعتبار مى دهيم و طبق قانون آنچه در توان ما باشد در اختيار آنها 
قرار مى گيرد. خليلى گفت: دانشگاه بيرجند تاكنون اردوى مختلط و كنسرت 
موسيقى نداشته است و بنا نداريم كه برگزار كنيم. وى با بيان اينكه دانشگاه 
بيرجند نقاط قوت زيادى دارد كه ديده نمى شود، گفت: برگزارى نماز جماعت 
در مساجد دانشگاه، برگزارى مراسم اعتكاف، يادواره شهدا، كرسى آزاد انديشى 

و غيره از نمونه اين برنامه ها است كه ديده نمى شود. 

حسين زاده- دومين همايش ملى باستان شناسى ايران توسط دبيرخانه دائمى 
همايش ملى باستان شناسى ايران دانشگاه بيرجند و با همكارى ادارات كل 
و  رضوى  خراسان  هاى  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
خراسان جنوبى امروز و فردا در شهر 

مقدس مشهد برگزار مى شود.

ارسال 700 چكيده مقاله و 315 
اصل مقاله به دبيرخانه همايش

بيرجند  دانشگاه  دانشكده هنر  رئيس 
ملى  همايش  دومين  علمى  دبير  و 
اعالم  ضمن  ايران  شناسى  باستان 
دائمى  دبيرخانه  گفت:  خبر،  اين 
همايش ملى باستان شناسى ايران در 
دانشكده هنر دانشگاه بيرجند مستقر مى باشد و براى برگزارى دومين همايش 

ملى باستان شناسى ايران يك سال فعاليت مستمر صورت گرفته است. 
دبيرخانه  به  مقاله  چكيده   700 اينكه  بيان  با  آباد  زرج  هاشمى  حسن  دكتر 
براى چاپ  مقاله  تعداد 328 چكيده  اين  از  اظهار كرد:  ارسال شده،  همايش 

در كتاب 370 صفحه اى چكيده مقاالت پذيرفته شد. وى با اشاره به اينكه 
315 اصل مقاله به دبيرخانه دومين همايش ملى باستان شناسى ايران ارسال 
گرديده، افزود: پس از انجام داورى تعداد 150 اصل مقاله براى چاپ در كتاب 

الكترونيكى 2200 صفحه اى مجموعه مقاالت همايش پذيرفته شد.

انتشار دو جلد كتاب از مقاالت برگزيده

وى از انتشار دو جلد كتاب 750 صفحه اى مجموعه مقاالت برگزيده شامل 
همايش  دومين  دبيرخانه  اقدام  دست  در  انتشارات  ديگر  عنوان  به  مقاله   40
ملى باستان شناسى ايران دانشگاه بيرجند نام برد و گفت: محورهاى پنج گانه 
مجموعه هايى كه براى همايش درنظر گرفته شده شامل مطالعات و پژوهش 
هاى باستان شناسى خراسان، مطالعات و پژوهش هاى باستان شناسى و علوم 
ميان رشته اى، مطالعات و پژوهش هاى باستان شناسى دوران پيش از تاريخ، 
مطالعات و پژوهش هاى باستان شناسى دوران اسالمى مى باشد كه هريك از 

محورها داراى زيرمجموعه هاى متنوع و تخصصى مربوط به خود است.

برپايى نمايشگاه تخصصى كتب باستان شناسى در حاشيه همايش

باستان شناسى و همچنين  نمايشگاه تخصصى كتب  برگزارى  دكتر هاشمى 

برگزارى كارگاه آموزشى تخصصى با عنوان ژئوفيزيك اكتشافى و كاربرد آن 
و  كرد  ذكر  همايش  اين  جانبى  هاى  فعاليت  ديگر  از  را  شناسى  باستان  در 
و  اساتيد  توسط  سخنرانى   27 شامل  علمى  نشست  همايش،  اين  در  افزود: 
پژوهشگران برتر در حوزه هاى تخصصى باستان شناسى و علوم ميان رشته 
اى و ساير محورها برگزار مى شود. به گفته وى مراسم افتتاحيه همايش روز 
چهارشنبه 27 آبان ماه جارى (امروز) در محل موزه بزرگ خراسان رضوى در 
مشهد با حضور مسئوالن بلند پايه سازمان ميراث فرهنگى، مديران كل ميراث 
فرهنگى استان هاى خراسان رضوى و خراسان جنوبى، اساتيد، صاحب نظران، 

پيشكسوتان و دانشجويان باستان شناسى سراسر كشور برگزار مى شود.
ضمن اينكه تجليل از پيشكسوتان باستان شناسى ايران از برنامه هاى دبيرخانه 

در مراسم اختتاميه همايش خواهد بود.
رئيس  بهشتى  و  فرهنگى  ميراث  سازمان  رئيس  فر  سلطانى  از  هاشمى  دكتر 
پژوهشكده اين سازمان و نيز مجيدى رئيس مركز اسناد موزه و كتابخانه مجلس 
شوراى اسالمى به عنوان مقامات حاضر در دومين همايش ملى باستان شناسى 
ايران نام برد و گفت: دكتر سيد منصور سيد سجادى رئيس پايگاه جهانى شهر 
سوخته و دكتر رجبعلى لباف خانيكى پيشكسوت و پژوهشگر برجسته خراسان از 

سخنرانان مطرح دومين همايش ملى باستان شناسى ايران هستند.

دبيرخانه دائمى همايش ملى باستان شناسى ايران دانشگاه بيرجند برگزار مى كند:

دومين همايش ملى باستان شناسى ايران؛ امروز در مشهد

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك    

09153637507 - 09156217507 حسينى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

 با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ
مسير مشهد و  زاهدان

09159618581
 فاروقى

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

فروش اجناس بچگانه 
زير قيمت خريد

به صورت كلى و توافقى 
به دليل مهاجرت تمام اجناس شيك و جديد 
شامل بلوز شلوار، سارافن ، شلوار و...

09157265619



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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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام رضا (ع) : ايمان  يك  درجه  باالتر از اسالم  است  و تقوا يك  درجه  باالتر از 
ايمان  است  و به  فرزند آدم  چيزي  باالتر از يقين  داده  نشده  است .

(تحف  العقول  ، ص  ٤٦٩)
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 طبيعت پاييزى خراسان جنوبى      عكس: مجتبى گرگىعكس روز 

روسيه: انفجار بمب ، دليل سقوط هواپيما 
در مصر ؛ پوتين: انتقام مى گيريم

انفجار  كرد  اعالم  رسمى  طور  به  روسيه  دولت 
بمب عامل سقوط هواپيماى مسافربرى روسيه در 
نيز  داعش  مسلح  گروه  بود.  صحراى سيناى مصر 
سقوط اين هواپيما را برعهده گرفت. پوتين رئيس 
جمهورى روسيه نيز با تاييد اين خبر اعالم كرد كه 

انتقام اين حادثه را از عوامل آن خواهد گرفت.

«بشار اسد» پيشنهاد ايران را نپذيرفت 

ايران دو سال   معاون وزير خارجه گفت مقام هاى 
پيش به رئيس جمهورى سوريه پيشنهاد كرده بودند 
به  خانواده اش  كشور،  اين  در  بحران  ادامه  با  كه 
 ايران بيايند ولى وى نپذيرفت. اميرعبداللهيان افزود: 
در  لحظه  آخرين  تا  من  كه  بود  اين  «اسد»  پاسخ 
كشور هستم و همسرم مسئول رسيدگى به خانواده 

شهداست و از كشور خارج نمى شويم.

بمباران مواضع داعش توسط فرانسه

ساعات آغازين روز يكشنبه گذشته، پايتخت داعش 
فرانسوى  جنگنده  مورد هجوم 12  (رقه)  در سوريه 
قرار گرفت و اعالم جنگ فرانسوا اوالند عليه داعش 
تمامى  از  حمله  اين  در  فرانسه  كرد.  عملياتى  را 
 ظرفيت ناوگان هوايى خود در پايگاه هاى هوايى اش 
هوايى  عمليات   20 طى  و  كرد  استفاده  منطقه  در 
آموزشى  كمپ  يك  مهمات،  انبارهاى  بمباران  به 

تروريست ها و يك مقر فرماندهى داعش پرداخت.

فرانسه همچنان منتظر سفر جنابعالى است

مالى  منابع  بردن  بين  از  فرانسه  جمهورى  رئيس 
ضرورى  را  داعش  هاى  تروريست  تسليحاتى  و 
دانست و گفت: تالش مى كنم همه كشورها را براى 
مبارزه نظامى با داعش متحد كنم. وى با تأكيد بر 
جمهورى  با  روابط  گسترش  آماده  كشورش  اينكه 
اسالمى ايران در همه زمينه هاست، در تماس تلفنى 
با روحانى ، رئيس جمهور كشورمان گفت: فرانسه 
همچنان در انتظار سفر جنابعالى است و اميدوارم كه 

 اين سفر هر چه سريعتر انجام پذيرد.
اشترى: تحركات داعش رصد مى شود  

فرمانده نيروى انتظامى با اعالم اينكه در حال حاضر 
باالترين  در  انتظامى  نيروى  و  امنيتى  دستگاه هاى 
سطح آمادگى قرار دارند، افزود: هيچ تهديدى شامل 
حال كشور ما نمى شود و همه فعاليت هاى داعش رصد 
گفت:  به شهروندان  اميدوارى  ابراز  با  وى  مى شود. 
مردم ايران خيال آسوده داشته باشند كه خدمتگزاران 
آنها در نيروى انتظامى و همه دستگاه هاى امنيتى با 

تمام توان مراقب حفظ نظم و امنيت هستند.

سيا:حمالت تروريستى داعش ادامه دارد

رئيس سيا اعالم كرد كه حمالت تروريستى داعش به 
پاريس تنها ماموريت آنها نبوده و حمالت بيشترى در 
دستور كار اين گروه قرار دارد. وى افزود: اين كارى 
نبود كه ظرف چند روز انجام شود. اين كارى است كه 

در طول چند ماه به دقت برنامه ريزى شده بود .

فرمانده سپاه  :  امنيت سوريه اثر مستقيم در ايران دارد

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه نقش شهيد همدانى در مقاومت 
سوريه برجسته بود، گفت: امنيت در سوريه اثر مستقيم روى 
امنيت ايران خواهد گذاشت. سردار جعفرى ادامه داد: بدون 
ترديد مى توان گفت اگر شهيد همدانى نبود، در ماجراى دو يا 
سه سال پيش دمشق سقوط كرده و معلوم نبود جبهه مقاومت 
با چه وضعى مواجه مى شد. وى تصريح كرد: همه چه ايرانى و چه غيرايرانى كه در 

حال تالش، كار مستشارى و جنگ هستند، نقش تعيين كننده اى دارند.

اوباما ضمانت كتبى براى رفع تحريم ها نمى دهد

امضاى  لحظه  از  كه  فرمودند  رهبرى   : آمل گفت  نماينده 
قرارداد بايد همه تحريم ها لغو شود اما االن هيچ تحريمى 
حتى تعليق هم نشده؛ فروش نفت دقيقا همان مقدار قبل 
افزود: ظريف چند روز پيش گفت كه  است. يوسفيان مال 
رئيس  سوى  از  غرب  تعهدات  انجام  براى  كتبى  ضمانت 
و  آمريكا  خارجه  وزير  طرف  از  آن  جاى  به  و  شود  نمى  انجام  آمريكا  جمهور 

كشورهاى 1+5 متنى در حال تنظيم است.

محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور 
تا  نفر  ميليون   2 بيش  از  يارانه  گفت: 
كنون قطع شده است و وزارت رفاه نيز 
پردرآمدها  يارانه  و قطع  براى شناسايى 

به زودى اقدام مى كند.
غربى  كشورهاى  كرد:  اظهار  نوبخت 
گروه هاى  از  استفاده  قصد  روزى  كه 
اهداف  كردن  پياده  براى  تروريستى 
اين  اكنون  داشتند،  را  منطقه  در  خود 
گروه هاى تروريستى گريبان خود آن ها 
آنان چالش هاى  براى  و  را گرفته است 

امنيتى جدى ايجاد كرده است.
در  را  تروريستى  اقدامات  افزود:  وى 
و  مى كنيم  محكوم  جهان  نقطه  هر 
و  فرانسه  كشورهاى  مردم  و  دولت  به 
مبارزه  براى  و  مى گوييم  تسليت  لبنان 
از  ايران  اسالمى  جمهورى  تروريسم  با 

تمام توان خود استفاده مى كند.

نوبخت : چنانچه طرف 
مقابل بدعهدى كند ما نيز 

مقابله به مثل مى كنيم

كميته  گفت:  جمهور  رئيس  معاون 
دولت  توسط  برجام  اجراى  بر  نظارت 
طرف  چنانچه  و  است  شده  تشكيل 

مقابل بدعهدى كند ما نيز مقابله به مثل 
يارانه ها،  مى كنيم. وى درباره سرنوشت 
عنوان كرد: يارانه بيش از 2 ميليون نفر تا 
كنون قطع شده است و وزارت رفاه نيز 

پردرآمدها  يارانه  و قطع  براى شناسايى 
به زودى اقدام مى كند.

رشد اقتصادى امسال 
مثبت يك درصد بوده است

وام خريد خودرو،  اعطاى  درباره  نوبخت 
اظهار كرد: اين بسته رفاهى نبوده بلكه 
خريد  جهت  بازار  تحريك  براى  صرفا 

خودرو انجام شده است و مقايسه آن با 
وام هاى رفاهى نظير ازدواج صحيح نيست 
و وام هاى رفاهى در جاى خود در حال 
پرداخت است. وى درباره رشد اقتصادى 

كشور، افزود: رشد اقتصادى امسال مثبت 
به  نسبت  متاسفانه  كه  بوده  درصد  يك 

سال گذشته كاهش يافته است.
اين  البته  كرد:  عنوان  دولت  سخنگوى 
رشد اقتصادى نسبت به سال هاى 1391 
كشور  اقتصاد  منفى  رشد  كه   1392 و 
داشته مناسب است و براى افزايش رشد 
دستور  در  خوبى  برنامه هاى  اقتصادى 

كار دولت تدبير و اميد قرار دارد.

اول  از  همچنين  كرد:  اظهار  نوبخت 
ششم  برنامه  نيز   1395 سال  فروردين 
و  برجام  اجراى  به  توجه  با  توسعه 

برنامه هاى دولت انجام مى شود.
وى افزود: بيش از 50 ميليارد دالر پس 
از توافق هسته اى به كشور واريز شده و 
همچنين در هفته گذشته 6 ميليارد دالر 
براى 4 نيروگاه سيكل تركيبى تخصيص 
داده شد و به زودى پول هاى بلوكه شده 

بيشترى به كشور واريز مى شود. 

درسياست هاى پولى به دنبال 
تحريك تقاضا بوديم

نوبخت ادامه داد: دولت موظف شد تا 7 
هزار و 500 ميليارد تومان به طرح هاى 
اين  تمام  كه  دهد  اختصاص  عمرانى 
اما  شد،  پرداخت  كامل  طول  به  عدد 
دولت  عمرانى  پرداخت هاى  مجموع  در 
حدود 21 هزار ميليارد تومان بوده است.

راستاى  در  مسئول،  اين  گفته  به 
تحريك  دنبال  به  پولى  سياست هاى 
تقاضا بوديم تا اجناسى كه به علت نبود 
فروش  به  بودند  مانده  انبارها  در  تقاضا 
برسند و كارخانه هاى توليدكننده دوباره 

به فعاليت خود ادامه دهند.

كاظم جاللى: با تندروهاي اصولگرا 
زير يك سقف جمع نمي شويم

 : گفت  مجلس  اصولگراى  نماينده  جاللي  كاظم 
جريان  با  عنوان  هيچ  به  كه  هستيم  اين  به  قايل 
تندروي اصولگرا امكان همكاري نخواهيم داشت و 
هيچ وقت ما زير يك سقف جمع نخواهيم شد. كما 
اينكه زمينه فعاليت مشترك ما با آنها حتي نسبت به 
انتخابات مجلس نهم هم با كاهش بيشتري مواجه 
پيش  سال  چهار  به  نسبت  اختالف نظرها  و  شده 

افزايش چشمگيري داشته است.

آرمان :  دارند روحانى را دور مى زنند!

روحانى  از  عبور  عنوان  با  مطلبى  در  آرمان  روزنامه 
با رمز اعتدال نوشت: سهم حاميان دولت در ليست 
«اعتدال»  است؟  قدر  چه  اصالح طلبان  انتخاباتى 
هم  روحانى  حاميان  و  بود  اصالحات  بازگشت  رمز 
اصالح طلبان  با  همراه  انتخابات  از  قبل  دوران  در 
اما  مى افزايد:  كردند.آرمان  تالش  او  پيروزى  براى 
اكنون آنچه از اخبار اصالح طلبان برداشت مى شود، 
نشانى از اين طيف همراه آنها در سال 92 نيست و 
اصالح طلبان تنها از جناح خودشان كه سال هاى سال 

با هم همپيمان بودند سخن مى گويند و الغير.

از روشن شدن امور براى مردم مى ترسند

زاكانى، نماينده تهران گفت: معتقدم كسانى كه نسبت 
الخصوص  اين اطالع رسانى صدا و سيما على   به 
در موضوع برجام اعتراض دارند از روشن شدن برخى 
امور نزد مردم مى ترسند و يا اينكه با فشارهاى خود 
با  را  خود  سياسى  مطالبات  تا  هستند  اين  بدنبال 

همراهى صدا و سيما، وصول كنند.

هاشمى رفسنجانى : مردم تصميم خود
 را براى تحول واقعى گرفته اند 

را  انتخابات  مصلحت،  تشخيص  مجمع  رئيس 
فصل امتحان ملت ايران در طول 36 سال گذشته 
ديگرى  ساز  سرنوشت  امتحان  گفت:  و  دانست 
است  عطف  نقطه  واقعًا  كه  داريم  ماه  اسفند  در 
ديگر  حماسه اى  هم  باز  ايران  مردم  مطمئنيم  و 
مزاحمت هاى  به  اشاره  با  هاشمى  مى كنند.  خلق 
چه  اگر  گفت:  مردم،  مطالبات  مسير  در  شعارى 
كند  را  پيشرفت  سوى  به  حركت  مانع تراشى ها  با 
مى كنند، اما مردم نشان داده اند كه تصميم خود را 

براى تحول واقعى گرفته اند.
  

 بازگشت احمدى نژاد التهاب آفرين است
، عضو شوراى مركزى و سخنگوى حزب  دهقان 
اعتدال و توسعه اظهار كرد: بازگشت احمدى نژاد 
به عرصه سياست، جامعه را دچار تالطم و التهاب 
خواهد كرد زيرا احمدى نژاد در توجه به پوپوليسم 
مهارت خاصى داشت و دارد و ممكن است بخشى 

از توده ها را تحت تاثير قرار دهد.

مقايسه وام خودرو با وام ازدواج صحيح نيست 
يارانه پردرآمدها به زودى قطع خواهد شد

محمد باقر نوبخت ، سخنگوى دولت : 

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

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

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

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

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

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

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

نمايند. 

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

 شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

خاندان معزز كفاش زاده
با نهايت تاسف وتالم مصيبت وارده را صميمانه حضورتان تسليت عرض نموده، از درگاه 
ايزد منان براى آن عزيز سفر كرده غفران الهى و براى شما بازماندگان محترم صبر و اجر 

آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

موسسه خيريه 

مهر مانــدگار
شماره حساب هاى موسسه براى اهداى كمك هاى مردمى 

0104994494007 سيبا (ملى)  

 21515875169 جام (ملت)
 www.mehrmc.ir  وب سايت موسسه

 آدرس و شماره تماس دفتر مركزى: طالقانى2 - ساختمان آلما 
واحد 403                 056-32211826

 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 آگهــى همكــارى
كارشناس فروش با روابط عمومى باال نيازمنديم. 

09153518455


