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 زير صفر !
نرخ اميد به خدمت
 در خراسان جنوبى
*هرم پور

 برخى از پاسخ ها و جوابگويى ها آنقدر در ادارات 
ما  همه  براى  قبل  از  كه  هستند  اى  كليشه  ما 
بينى شده است و به حول  شنيدنشان قابل پيش 
عادتمان  ها هم  اين شنيده  به  آنقدر  الهى  قوه  و 
داده اند كه مدت هاست آن را فرض دانسته ايم و 
الحاقيه اى بى برگشت به قانون ادارات:« كارتان 
امروز انجام نمى شود»، «آقاى مدير با معاونان در 
جلسه هستند»، «بازرس از تهران داريم»، «آقاى 
مدير  «آقاى  هستند»،  شهرستان  از  بازديد  مدير 
عاشورا  زيارت  جلسه  در   9 ساعت  تا  كاركنان  و 
هفته  يك  شما  پرونده  «كارشناس  هستند»، 
شما  پرونده  «كارشناس  است»،  رفته  مرخصى 
به همراه تيم ورزشى براى مسابقات كشورى در 
اين  براى  «متأسفانه  برند»،  مى  سر  به  پايتخت 
نظر گرفته نشده است»، «اينكه  در  اعتبارى  كار 
اصًال مربوط به اداره ما نيست»،«چند بار به شما 
گفتم اين مدارك را كامل بياوريد»، «شما زورتان 
مى آيد براى پيگيرى كارتان به شهرهاى خودتان 
شويد»،  مى  ما  مزاحم  اينجا  و  كنيد   مراجعه 
از  سر  خواهيد  مى  كى  مردم  شما  دانم  نمى   »
قانون در بياوريد!؟». چه جالب! اين يكى تازه به 
قاموس جمالت ناب برخى از كارمندان ادارات كه 
وظيفه اى جز پاسخگويى به ارباب رجوع ، آنهم 
گاهى ارباب رجوعى كه حق ولى نعمتى هم بر او 
دارد و فرزندى، همسرى، برادرى را فداى انقالب 

و اسالم كرده است، افزوده شده بود:«قانون»!. 
ادامه در صفحه 2    استاندار : اميدوارم رويكرد اقتصادى فرماندار جديد بيرجند به توسعه اين شهرستان كمك كند / صفحه 7

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان فرماندار شهرستان بيرجند 
تبريك گفته ، اميدواريم همچون گذشته 

 منشأ خدمات شايسته و درخور مردم منطقه باشيد.

سروش  - رحمانى

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 فرماندار شهرستان بيرجند
كه مويد تعهد و شايستگى شماست، تبريك عرض نموده

 اميدواريم منشا خدمات ماندگار و موثر در مسئوليت جديد باشيد. 

همكاران شما در دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى

خاندان محترم كفاش زاده
با نهايت تاسف و تالم درگذشت

 مرحومه كنيزرضا كفاش زاده 
را خدمت شما بزرگواران صميمانه تسليت عرض مى نماييم، از درگاه باريتعالى رحمت و مغفرت

 آن مرحومه و صبر و بردبارى شما بزرگواران را آرزومنديم.

مدير و پرسنل مجتمع توليد شن و ماسه ابن حسام 

خاندان محترم كفاش زاده
نبودن هايى هست كه هيچ بودنى جبران شان نمى كند، كسانى هستند كه هرگز تكرار نمى شوند 

و ليك در برابر مشيت الهى ناگزير به صبر و تسليم هستيم. با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه كنيزرضا كفاش زاده
 را خدمت شما سروران ارجمند صميمانه تسليت عرض مى نماييم. ما را در غم خود شريك بدانيد

آريا - ارباب بيكس

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

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در نظر دارد:  براى دعوت  از شركت كنندگان در مناقصات، مزايدات  
و استعالمات خويش، ضمن انتشار آگهى در جرايد، از طريق پيامك نيز اطالع رسانى نمايد. 
 لذا از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه تمايل به دريافت پيامك هاى اطالع رسانى دارند
دعوت مى شود براساس جدول ذيل آمادگى خويش را فقط با ارسال عدد مرتبط با موضوع 

شركت يا خدمات ، به شماره پيامك 3000484877 اعالم فرمايند.

عدد ارسالىموضوع شركترديف

20شركت هاى خدمات بهداشتى درمانى1

21اشخاص حقيقى و حقوقى ساختمانى و پيمانكارى2

3
اشخاص حقيقى و حقوقى پيمانكارى تأسيساتى ، مكانيكى 

22و الكترونيكى 

23شركت هاى خدمات عمومى، نظافتى و امور مشابه4

24مزايدات خودرو و اموال اسقاطى و غير مصرفى5

6
فروشگاه ها و پيمانكاران مختلف جهت خريد و نصب اقالم 

25در حد استعالم و فروشگاه هاى مواد غذايى

7
اشخاص حقيقى و حقوقى جهت اجاره اماكن دانشگاه
  (از قبيل بوفه ها، انتشارات، خشكشويى،آژانس ها 

داروخانه ها و...)
26

8
شركت ها ، فروشگاه ها و نمايندگى هاى لوازم ادارى، ورزشى 

27تجهيزات پزشكى و... 

28شركت ها، كارگزارى و نمايندگى هاى بيمه9

29شركت هاى مسافربرى اعم از درون شهرى و برون شهرى10

30رستوران ها و تهيه غذاى آماده و ...11

11اطالع رسانى مناقصات و مزايدات جارى12

12اطالع از نتايج مناقصات و مزايدات جارى13

توجه: ضمناً كليه پيامك هاى ارسالى امور قراردادها دانشگاه علوم پزشكى بيرجند
 صرفاً از طريق شماره پيامك 3000484877 به اطالع عموم خواهد رسيد

اطـالعيـــه

دو سال گذشت و دوباره پاييزى سرد و غم انگيز 
آمد و بايد بگوييم كه حتى گذر زمان توان زدودن 

عشق و يادت از وجودمان را ندارد

دومين سالگرد

 درگذشت پدر عزيزمان مرحوم 

حاج محمد حسن 
قاسمـى

 را به ياد خوبى ها، مهربانى ها و ايثارش با ذكر 
فاتحه اى گرامى مى داريم.

ارجمند  گرانمايه  

جناب آقاى مهندس على ناصرى
با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت فرماندار شهرستان بيرجند

 تبريك و تهنيت عرض نموده، رجاء واثق داريم كه اين انتخاب سرآغاز راهى پر اميد به سمت دستيابى 
به قله هاى رفيع توسعه استان و كشور عزيزمان باشد. موفقيت و سربلندى شما و كليه خدمتگزاران

 به نظام مقدس جمهورى اسالمى را از درگاه باريتعالى مسئلت مى نماييم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

جناب آقاى حميد  دهباشى
رياست محترم اداره امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت رياست اداره امور كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد 
تبريك عرض نموده، بهروزى و موفقيت شما را از درگاه الهى آرزومنديم.

                    جمعى از پرسنل بانك ملى شعبه خيابان طالقانى بيرجند

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 آدرس ايميل  
birjand.shahre.man@gmail.com  ارسال  و يا به شماره 05632235015 فاكس نمايند.

شركت پيمانكارى شبكه گاز براى  پروژه حومه بيرجند محور شاخن 
از پرسنل ذيل با سابقه كار دعوت به همكارى مى نمايد:

سرپرست كارگاه در زمينه خطوط توزيع گاز/ راننده بيل زنجيرى / راننده لودر 
راننده تراكتور/ راننده بيل  بكهو / آشپز مقيم در پروژه 

 انباردار/ كمپرسى اجاره اى/ نوارپيچ فوالدى
تلفن تماس: مشهد 36014638-051      از ساعت: 9 الى 14 

مزايده عمومى محدوده هاى اكتشافى و معادن  سازمان صنعت ، 
شرح در صفحه 8معدن و تجارت خراسان جنوبى

از رفتن تو اگر چه يك سال گذشت       من دانم و دل كه بر چه منوال گذشت

يك سال قبل در سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) ناگهان تندباد اجل وزيدن 
گرفت و چراغ روشنى بخش خانه ما را خاموش كرد. با تسليم بر مشيت الهى 
سرماى رفتنش را با گرماى مهر شما خوبان، خويشاوندان، ياران و دوستان همراهش 

تاب آورديم و اكنون در سالگـرد هجران ابدى آن عزيز سفر كرده

خادم افتخارى امام رضا (ع)

شادروان سرهنگ پاسدار حاج سعيد امينى
يادش را گرامى و با ذكر فاتحه اى روحش را شاد نماييم.

خانواده هاى: امينى ، رضايى و فاميل وابسته

جناب آقاى حاج حسين رضايى
درگذشت اندوه بار مادر گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 

براى آن مرحومه رحمت الهى و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى آرزومنديم.
خداوند ثواب خدمات خالصانه شما را به زائرين بيت ا... الحرام و عتبات عاليات 

توشه راه آن عزيز از دست رفته نمايد. ان شاءا...

كارگزاران حج و زيارت دفاتر خدمات زيارتى فدك ، بيرجند تنعيم و عماد بيرجند



2  زير صفر ! نرخ اميد به خدمت

(ادامه از صفحه اول) زير لب خنده اى يواشكى و آهى از وجود و  
افسوسى بر دل!  «قانون» !  غافلى برادر! قانون، اين روزها 
فقط براى مردم الزم االجراست و بر پيشانى شهروندانى 
هاى  حتميت  مدار همين  بر  روزگارشان  كه  خورده  مهر 
جانب  از  مهرى  بى  آنقدر  وگرنه  شهرنشينى مى چرخد، 
مدعيان قانون و آنقدر قانون گريزى از طرف سردمداران 
امور مربوط به اجراى قانون به ويژه در ادارات ما وجود دارد 
كه شايد گفتن حرف از آن بيشتر طنز باشد براى لحظاتى 
خنديدن تا حرفى جدى و از سر صدق نيت! تا آنجا كه من 
هم مثل شما يادم هست، يكى از آرمانهاى مهم انقالب 
خدمت به مردم بود، و ساز و كار آنهم در تأييد صالحيت، 
حضور و سپردن كار به مديران و كارمندانى كه ذائقه آنان 
و همتشان خدمت به شهروندان باشد و بس؛ نه مجريانى 
كه از مجراى باز شدن باب رحمت، پا به عرصه خدمت «با 
منت» به مردم گذاشتند و جز مانع تراشى بر سر راه انجام 

مطلوب كارها وظيفه اى نداشتند.
 امام صادق (ع) مى فرمايند: بين سپردن كار به فرد غير 
كاردان و خائن تفاوتى نيست چراكه نتيجه هر دو يكى است. 
بگذاريد كمى صريح تر بگويم(كه آنچه در همه اين سالها 
بر سرمان خاك كرده، عدم صراحت در بيان نقدها و پرده 
پوشى از نفع ها بوده است) سه خيانت بزرگى كه برخى 
مديران در حق مردم انجام دادند استفاده از نيروهاى ناكارآمد 
و سفارش شده، ارتقاى غيرپلكانى كاركنان ناتوان و پرده 
پوشى بر تخلفات و به ويژه نارضايتى هاى مردم از آنان بوده 
است. هزار افسوس كه همه خيانت را فقط در جابجايى پول 
 و صرف هزينه هاى نامعقول و تاختن بر شمول بيت المال 
مى دانستيم و مى ديديم. مدير مجموعه حكومتى و دستگاه 
نظارتى اسالمى وظيفه اش سركشيدن به تاريكخانه هاى 
نهان از چشميست كه اينگونه با ظرافت در جاى جاى جامعه 
رخنه كرده و با برخوردهاى بد و دلسرد كننده و با ايجاد 
 نارضايتى در مراجعان به ادارات، سنگ بناى ناخجسته اى 
از  برخوردها،  بعضى  از  مردم  اند.  كرده  گذارى  پايه  را 
از بى  ادارى،  از پاس كارى هاى  امروز و فردا كردن ها، 
و  زدن  قانونى  بى  اتهام  از  ها،  دغدغه  به  نسبت  تفاوتى 
اند  از آنچه بوده  از مديران و كاركنان   از فراموشى برخى 
 و آنچه هستند ناراضى اند. انتظار از دستگاهها، از چشم ها 
ريشه  از  نظارتى،  دلسوز  و  پرتوان  دستهاى  از  گوشها،  و 
درآوردن عوامل و عناصر اين مشكالت، مهر خفت زدن 
بر پيشانيشان به حرمت مردم، و به حرمت نظام مقدس 
و  سكوت  نه  است،  اميدواركننده  برخوردهاى  و  اسالمى، 
تماشاچى محض بودن و نه گرفتار شدن در شانتاژيسم و 
بروكراسيسمى كه برخى از آنها برايمان نسخه كرده اند. اين 
روزها حتى اگر مديريت هاى تك ماده اى و نمره ناپلئونى 
برخى از صاحبان صندلى در اين استان را باور كنيم، نرخ اميد 
به خدمت باالتر از صفر در بين مردم را باور نخواهيم كرد. 
اين درد، چاره اى مى خواهد به همين زودى ها، تا قبل از 

آنكه واقعاً دير شده باشد. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه

 را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

شنبه*30 آبان 1394*شماره 3374 

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه در روزهاى آينده نرخ دالر كاهش مى يابد، گفت: نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال گذشته است. به گزارش ايرنا، 
نوبخت با بيان اينكه بانك مركزى براى بازگشت ثبات به بازار ارز راهكارهاى وي ژه خود را دارد، گفت: به زودى شاهد كاهش قيمت ارز خواهيم بود.وى درباره 
نرخ ارز در بودجه سال 95 نيز گفت: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغييرى نخواهد كرد. نرخ ارز در بودجه سال 1394، 2 هزار و 850 تومان بود.

  نوبخت: قيمت دالر به زودى كاهش مى يابد

 احتمال طراحى وام 
2 ميليونى كارگران 

با وجود تبليغات پرداخت وام خريد كاال، ميليون ها 
اقساط  و  ارائه تضمين  در  ناتوانى  دليل  به  كارگر 
ماهيانه باال، امكان دريافت آن را از دست داده اند، 
با اين حال مذاكراتى با وزارت كار در اين باره در 
انجمن هاى  عالى  كانون  دبيركل  است.  جريان 
گفت:  مهر،  با  گفتگو  در  ايران  كارگران  صنفى 
كارگران عنوان كردند قشر آسيب پذير و كارگرى 
اند.عباسى  مانده  بيرون  دولت  حمايتى  چرخه  از 
اظهار كرد: براى اين منظور چند پيشنهاد مختلف 
اينكه يك طرحى  از جمله  بررسى شد؛  مطرح و 
حساب  يك  كه  صورت  اين  به  بود  مطرح  قبال 
بانكى از سوى كارگران باز شود و سپس از طريق 
همچنين  و  محضرى  نامه  ضمانت  يك  دريافت 
استفاده از آن حساب، امكان استفاده از 2 ميليون 

تومان وام بررسى شود. 

جزئياتى از آخرين وضعيت ميزان

از  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون  يك عضو 
سپرده گذاران  و  ميزان  موسسه  وضعيت  آخرين 
اين موسسه سخن گفت و از پيگيرى مجلس در 
رابطه با تخلفات بانك مركزى خبر داد. ثروتى، به 
اقتصادنيوز گفت: سپرده گذارانى كه تقاضاى پول 
خود را دارند مى توانند بخشى از آن را بگيرند و از 
طرفى مى توانند سود پول خود را از زمانى كه به 

بانك صادرات منتقل شده بگيرند.

آغاز پرداخت مستمرى به 30 هزار 
خانوار روستايى و عشاير 

روستائيان  كشاورزان،  بيمه  صندوق  مديرعامل 
بيمه  مستمرى  پرداخت  گفت:  كشور  عشاير  و 
آغاز  خانوار  هزار   30 به  عشايرى  و  روستائيان 
اين  افزود:  ايسنا، رستمى  به گزارش  شده است. 
تعداد خانوار، سرپرستان آن ها پيش از موعد مقرر 

بازنشستگى فوت و يا از كار افتاده شدند.

پرداخت حق بيمه بايد يكسان شود

در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  آقاجانى  دكتر 
متفاوتى  بيمه هاى  حق  مورد  در  مهر،  با  گفتگو 
كه در هر يك از اين سازمان ها پرداخت مى شود، 
و  اصل  يك  بيمه ها  حق  شدن  يكسان  گفت: 
در  يكنواختى  و  يكسانى  بايد  كه  است  ضرورت 
پرداخت حق بيمه ها اتفاق بيفتد و اين امكانپذير 

است؛ فقط نياز به عزم جدى براى اجرا دارد.

تحويل كارت هاى اعتبارى مستمرى بگيران
 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: كارت هاى اعتبارى خريد براى 
به زودى  بازنشستگان،  بويژه  مستمرى بگيران، 
تحويل داده مى شود. به گزارش جهان، ربيعى اظهار 
كرد: براى دريافت امكانات براى مستمرى بگيران 
از دولت و وام هاى آنان تالش بسيار خواهيم كرد.
وى خاطرنشان كرد: در بخش مسكن و خدمات 
كشورى  خدمات  و  اجتماعى  تأمين  مستمرى بگيران  براى  اجتماعى 
تصميماتى اتخاذ شده كه به زودى اجرايى خواهد شد.ربيعى با بيان اينكه 
كارت هاى اعتبارى خريد مستمرى بگيران، اولويت وزارت رفاه بوده و 
اين كار گسترش خواهد يافت، ادامه داد: تالش مى شود در اين طرح، 

كارت ها به صورت دائمى تبديل شوند.

 فرزندان فرهنگيان در استخدام اولويت دارند

اولويت  استخدام  فرزندان فرهنگيان در  پرورش گفت:  آموزش و  وزير 
دارند و بخشنامه ادامه تحصيل فرهنگيان اصالح 
مى شود. فانى در گفتگو با انتخاب، اظهار كرد: هم 
فرهنگيان  استخدام  و هم  فرهنگيان  دانشگاه  در 
كه در شرايط يكسان باشد، فرزندان فرهنگيان در 
ادامه تحصيل  به  اشاره  با  اولويت قرار دارند. وى 
تحصيل  ادامه  بخشنامه  كرد:  اظهار  نيز  باالتر  مقاطع  در  فرهنگيان 
فرهنگيان توسط سازمان مديريت در قالب بخشنامه منع بيش از يك 
مقطع ادامه تحصيل براى كاركنان دولت اعالم شده كه در حال پيگيرى 
هستيم تا با يك بخشنامه اصالحى، فرهنگيان را استثنا كرده و پيگيرى 

ما مشكل را براى هميشه حل كند. 

آخرين خبرها از افزايش قيمت بنزين 

فعال  گفت:  نفتى،  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل  مهر: 
هيچ سناريويى براى افزايش قيمت و يا بازگشت 
سهميه هاى بنزين وجود ندارد. سجادى در پاسخ 
به پرسشى مبنى بر برنامه جديد دولت به منظور 
افزايش قيمت بنزين، تصريح كرد: در حال حاضر 
افزايش  منظور  به  سناريويى  هيچ  نفت  وزارت 
قيمت بنزين به دولت ارائه نكرده است. وى همچنين با رد هر گونه 
احتمال از سرگيرى سهميه بندى بنزين در كشور، بيان كرد: پس از 
آزادسازى قيمت ها، روند مصرف بر خالف پيش بينى با جهش قابل 
توجهى روبرو نشده است و به نظر مى رسد ساز و كار فعلى عرضه 

بنزين فعال ادامه يابد.

 60 به  مسكن  وام  افزايش  مصوبه  از  ماه  يك  حدود 
ميليون تومان مى گذرد، ولى با وجود انتظار متقاضيان 
براى ورود اين گزينه به سبد وام هاى فعلى هنوز جزئيات 

آن به بانك مسكن ابالغ نشده است.
 به گزارش ايسنا، در 28 مهرماه امسال بود كه شوراى 
افزايش  براى  مسكن  بانك  تقاضاى  به  اعتبار  و  پول 
ميليون   35 تا  تر  پيش  كه  ساخت  و  خريد  وام  سقف 
تومان تصويب شده بود پاسخ مثبت داد و آن را حداكثر 
تا 60 ميليون تومان افزايش داد.وام جديد 60 ميليونى 
ولى  نداشته  همراه  به  تاكنون  جزئياتى  گرچه  مسكن 
قبلى  شرايط  با  توجهى  قابل  تفاوت  نمى رسد  نظر  به 
داشته باشد و همان روند خريد اوراق ، سود 14 درصد 
و بازپرداخت تا 12 سال را ادامه دهد كه در اين حالت بر 

آورد مى شود متقاضى تهرانى بايد براى وام 60 ميليونى 
ماهانه 862 هزار تومان، در «مراكز استان ها و شهرهاى 
باالى 200 هزار نفر جمعيت» ماهانه 718 هزار تومان 
و براى دريافت وام 40 ميليونى در ساير مناطق شهرى 
هر ماه 574 هزار تومان قسط بپردازد. در حالى به نظر 
مى رسد استقبال متقاضيان از اين وام 60 ميليونى كه 
10 ميليون تومان جعاله را نيز به همراه دارد نسبت به 
ساير گزينه هاى مسكنى بيشتر باشد كه تاكنون خبرى 
بانك مسكن نيست و  اجرايى شدن آن در  ابالغ و  از 
با  كه  مى دهد  نشان  مربوطه  مسئوالن  از  پيگيريها 
گذشت يك ماه از تصويب اين طرح ابالغى از سوى 
بانك مركزى به بانك مسكن شكل نگرفته و از سويى 
ديگر بانك مسكن منتظر دريافت ابالغيه حاوى جزئيات 

بانك  جديد  ميليونى   60 وام  از  قبل  است.  جديد  وام 
مسكن كه حركت الك پشتى را براى ورود به شبكه 
بانكى طى مى كند پيش تر هم يك وام 60 ميليونى 
ديگر تصويب و ابالغ شده بود، اما هنوز در مسير اجرا 
مانده و متقاضيان نتوانسته اند از آن استفاده كنند. اين 
يكم  انداز  پس  صندوق  طرح  تصويب  با  همزمان  وام 
كه سقف حداكثر 80 ميليون تومانى را در برگرفته و از 
سوى بانك مسكن پرداخت مى شود در ارديبهشت ماه 
امسال به تصويب شوراى پول واعتبار رسيده بود.اما با 
توجه اينكه اين وام 60 ميليونى(با سود 21 درصد و دوره 
احتماال 5 ساله) در بانكهاى تجارى قابل پرداخت است 
و آنها نيز دسترسى كافى براى تامين منابع آن ندارند 

فعال در دستور كار قرار نداده اند. 

سايه وام 60 ميليونى مسكن سنگين شد 

از  ايران  استاندارد  ملى  سازمان  رئيس 
نظارت بر توزيع خودروها در طرح خريد 
خودرو با وام 25 ميليون تومانى خبر داد 
و گفت: صالح نمى دانم خودروهاى تك 
ايربگ تحويل مردم شود. نيره پيروزبخت 
براساس مصوبه  با مهر گفت:  در گفتگو 
دولت، تنها بخش محدودى از خودروها 
بر  و  دارند  را  ايربگ  تك  با  توليد  اجازه 

اين  كه  نمى دانم  صالح  اساس،  اين 
 25 وام  پرداخت  قالب  در  خودروها 
ميليونى خودرو به مردم عرضه شوند.وى 
افزود: اين سازمان بررسى هاى الزم بر 
طرح  قالب  در  خودروها  تحويل  روى 
خريد اعتبارى خودرو صورت خواهد داد 
تك  به صورت  طرح  اين  خودروهاى  تا 
كرد:  تصريح  وى  نشوند.  عرضه  ايربگ 

طرح  اجراى  بر  كافى  نظارت  همچنين 
هم صورت  خانگى  لوازم  اعتبارى  خريد 
خواهد گرفت تا مردمى كه از اين كارت ها 
استفاده مى كنند، لوازم خانگى استاندارد 
بخرند. طرح خريد اعتبارى خودرو با وام 
25 ميليون تومانى به مدت شش روز و 
با ثبت نام 110 هزار متقاضى، از سوى 
فروش  و  تقاضا  تحريك  براى  دولت 

خودروسازان  مانده  انبار  در  خودروهاى 
شد.همچنين  آغاز  ماه  آبان  هجدهم  از 
با  بادوام  كاالهاى  اعتبارى  خريد  طرح 
وام تا سقف 10 ميليون تومانى نيز قرار 
است  قرار  طرح  اين  شود.  اجرايى  است 
در فاز اول با توزيع كارت اعتبارى ميان 
از سوى  بازنشستگان  و  كارمندان دولت 

دولت اجرايى شود.

 جلوگيرى از تحويل خودروهاى «تك ايربگ» با وام 25 ميليونى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

خدمات بيل مكانيكى

زنجيــرى و پيكــور 
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

قنات و غيره 
09151613389 - بنى اسدى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

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

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

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

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

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

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

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

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

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

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

تلفن دفتر: 32401004 – 32401144
09152160500 -09158670172

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

دعوت از بستانكاران شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى
(در حال تصفيه) به شماره ثبت 2324 (نوبت سوم) 

 پيرو آگهى انحالل مندرج در روزنامه رسمى به شماره 20543 مورخ 94/6/24 و در اجراى ماده 225 قانون
 تجارت، بدينوسيله از كليه بستانكاران شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى (در
 حال تصفيه) به شماره ثبت 2324 دعوت مى شود كه هرگونه طلب و ادعايى از شركت دارند با در دست داشتن
 مدارك مستند خود حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار سومين آگهى به نشانى: بيرجند – تقاطع معلم
 و خيام اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى مراجعه نمايند. بديهى است پس از انقضاى مدت مذكور

هيچگونه ادعايى مسموع نخواهد بود

 مدير تصفيه شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى (در حال تصفيه)
محمد  درخشى

 آگهى تغييرات شركت پرسو توان قهستان "سهامى خاص" به شماره ثبت 3418 و شناسه ملى
10360048328  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/8/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد

موارد ذيل به موضوع شركت الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گرديد
 نصب و نگهدارى و كليه خدمات مربوط به سيستم هاى حفاظتى، امنيتى و هشدار دهنده و مخابراتى، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع
 ذيصالح در صورت ضرورت قانونى با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعاليت) انتخاب شده توسط متقاضى در

.سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 2325/93 و 2326/93 يك قطعه زمين زراعى به مساحت 174/25 سهم مشاع از 4326 

سهم با پالك ثبتى شماره 4 فرعى از 1610 اصلى به شماره ثبت 61426 واقع در بخش دو بيرجند واقع در (غرب جاده كمربندى 
پشت پمپ بنزين معصوميه) از قرار هر سهم 120/000 ريال جمعا به مبلغ 20/910/000 ريال كارشناسى شده متعلق به خانم 
اللوئى نصيرآبادى در قبال بدهى آقاى محمد فرامرزى جمعا به مبلغ 68/554/701 ريال در حق آقاى محمدعلى معروفيان و مبلغ 
2/647/500 حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/9/16 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام 
مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا 
يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 
و  16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد 

بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 139460308001002128 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند
 رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم مرصع منجگانى فرزند سيدرضا به
 شماره شناسنامه 59 صادره از بيرجند در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 180 مترمربع قسمتى از پالك 773 فرعى از 247 اصلى
 واقع در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند خريدارى از محل مالكيت اميرعلم خزيمه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
 دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند
 از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
 اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/14      تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/30
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند 

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

09159658659

مدرسه  زبان بيرجند
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مشاوره و ثبت نام عصرها



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شماراه اندازى صندلى كتاب در پارك هاى شهر خوسف در دستور كار است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 30 آبان 1394 * شماره 3374
سالم. خيابان جابربن حيان در غفارى مشكل 3

فاضالب شهرى دارد كى وصل مى شود؟ لطفًا 
رسيدگى فرمائيد. از طرف ساكنان محله.

930…805
آقاى استاندار، آقاى نماينده تبريك باالخره مركز استان  
اگر  بگيرين  تعهد  لطفاً  فقط  فرماندار شد.   صاحب 
مشهد بى فرماندار شد ايشون هم تشريف نبرن. 
936 ... 202
بيرجند؛  شهردارى  اقدامات  از  تشكر  ضمن  سالم؛  با 
خواهشمند است مسئوالن شهردارى فكرى به 
حال ورودى خيابان سپيده بكنند بعد از گذشت 
چندين سال؛ هنوز هيچ اقدامى درباره ايجاد پياده رو و 
 جوى آب نشده؛ ساكنين مجبورند از سطح خيابان از 
البه الى ماشين ها با وجود خطرات فراوان عبور كنند.
915…856
معاونت عمرانى استاندارى شما در زمان تصدى شهردار 
خدمات فراوانى را از خود به يادگار گذاشته ايد كه اجر 
آن در محضر الهى محفوظ است. شهرستان خوسف با 
دلسوزانى چون جنابعالى، با توجه به نبود بيمارستان در 
 خوسف اگر ساخت اين اثر حياتى را در ليست اولويت هاى

اضطرارى تأمين اعتبار سال آينده لحاظ فرماييد دعاى 
خير مردم اين منطقه محروم سزاوارتان است.

915…011
امناى  هيئت  محترم  مسئول  درجوابيه  باسالم؛ 
روستاى مرك با بگويم: از قديم گفتن سواره چه 
در  صبح  شما  ضمن  در  پياده!  حال  از  دارد  خبر 
مكان  رويد يك  مى  كه  محلتان  يا مسجد  منزلتان 
حدود  كه  مرك  روستاى  حسينه  ولى  است،  گرمى 
جورى  چه  دارد  ارتفاع  متر   5 و  زيربنا  متر   500 

مى خواهد گرم شود! 
933…534
بفرمايند  اجتماعى  تأمين  مسئوالن  لطفاً 
بيمارستان ميالد كى افتتاح واقعى مى شود تا 
تجهيزات  و  امكانات  از  بتوانند  استان  محروم  مردم 
بيمارستان مجهز، مدرن و به روز بعد ازسال ها انتظار و 

محروميت درحوزه سالمت و درمان استفاده نمايند؟
930…247
لطفاً از راهنمايى و رانندگى سؤال كنيد دليل يك طرفه 
و  عرض  اين  با  اسدزاده  شهيد  خيابان  بودن 

خروجى مناسب به خيابان ارتش چيست؟
915…310

تسنيم- فرماندار خوسف از راه اندازى صندلى كتاب در پارك هاى شهرستان خوسف در راستاى توريج فرهنگ مطالعه خبر داد. فرجامى فرد در ديدار با اعضاى كتابخوان 
شهرستان از تشكيل سازمان مردم نهاد انجمن خيرين كتابخانه ساز خبر داد و افزود: پيگيرى و راه اندازى كتابخانه هاى روستاى گل، سيوجان و روستاهاى پرجمعيت، 
تخفيف حق عضويت كتابخانه براى بسيجيان و اقشار در مناسبت هاى مختلف، برگزارى مسابقه پيامكى در راستاى ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانى، راه اندازى كتاب 

مسافر در سرويس هاى خوسف بيرجند از جمله اقداماتى است كه توسط فرماندارى خوسف در راستاى توسعه فرهنگ كتاب و كتابخوانى انجام شده است.

جوابيه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى 
و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما مورخ 94/8/18 درباره «چند روز پيش شربتى از 
داروخانه گرفتم و پولى كه بابت آن پرداخت كردم 35 
درصد گرانتر از قيمت روى جلد و روى شيشه بود. به 
معاونت غذا و دارو مراجعه كردم گفتن دارو بايد به نرخ 
روز فروخته شود و داروخانه مى تواند دارو را از قيمت 
روى آن گرانتر بفروشد. آيا اين مصداق گران فروشى 
نيست و چرا به اين راحتى تخلف همكارانتان را مخفى 
مى كنيد؟» به استحضار مى رساند: بر اساس بخشنامه 
اعالمى از سوى معاون محترم داروى سازمان غذا و 
دارو، مبناى كار و نظارت بر دارو، قيمت اعالمى دارو 

در سايت سازمان مذكور مى باشد.

جوابيه شهردارى بيرجند

پيام  به مطالب درج شده در ستون  پاسخ  در  احتراماً 
شما آن روزنامه محترم درباره «ارائه خدمات به سايت 
مسكونى ادارات (سايت ادارى) توسط شهردارى» به 
اعالم شده  بارها  استحضار مى رساند: همانگونه كه 
است سايت ادارى تحويل شهردارى نگرديده است لذا 
شهردارى جهت رفاه حال شهروندان نسبت به جمع 
مهر،  (بلوار  اصلى  خيابان هاى  نظافت  و  زباله  آورى 
محبت، دوستى) اقدام مى نمايد. لذا خواهشمند است از 
چاپ اين پيامك ها در ستون مذكور خوددارى نماييد.

* كارى- رحيم زاده:  اتومبيل هاى  بسيارى  در خيابان 
به  اجتماع خودروها  اند.  پارك شده  نمايشگاه  به  منتهى 
پارك  براى  جايى  توان  مى  سختى  به  كه  است  حدى 
از  نيز  از دستفروشان و كسبه  اى  پيدا كرد. عده  خودرو 
اين فرصت استفاده كرده و در مسير پياده رو  بساط  انواع 
راه  به  سبزيجات  حتى  يا  ميوه  تزيينى،  وسايل  پوشاك، 
انداخته اند. نمايشگاه، نمايشگاه كتاب است اما به دليل 
تنوع محصوالت در حاشيه سوله هاى نمايشگاه از سوغات 
كرمان گرفته تا صنايع چوب و كار دست ارايه مى شود. در 
بيرجند مردم به هر چيزى اقبال دارند به جز كتاب! عليرغم 
عدم تخصيص اعتبارات مناسب و كافى به حوزه فرهنگ 
اقدام فرهنگى  اين  از  ارشاد  و  اداره كل فرهنگ  استان، 
غنى غافل نماند هر چند مشكالت اقتصادى مردم منطقه 
و همزمانى اين نمايشگاه با نمايشگاهى در رشت اين كار 

شايسته فرهنگ و ارشاد را تحت الشعاع قرار داده است.

به دليل كمبود جا، بيشتر كتاب ها
در معرض ديد نيست

 يك انتشاراتى بومى استان كه با  بيش از 1200 عنوان 
كتاب در نمايشگاه حاضر است در گفتگو با آوا، در حالى 
 كه پرده هاى زير ميز كتاب هاى چيده شده را باال مى زند

و ستون هاى از كتاب هاى چيده شده زير ميز را نشان 
مى دهد، مى گويد:  بيش از 800 جلد كتاب ما به دليل 
نبود جا و محدوديت فضاى غرفه در معرض ديد بازديد 
متوليان  از  گاليه  با  وى  است.  نگرفته  قرار  كنندگان 
برگزارى نمايشگاه در اعطاى غرفه ها مى گويد: برخى 
ناشران بومى استان مجبورند به غرفه اى 6 مترى بسنده 
از  بومى  غير  ناشران  از  اى  عده  به  كه  حالى  در  كنند 
استان هاى تهران، قم و ... چند غرفه در كنار هم داده 
و  جا  دليل كمبود  به  اينكه  يادآورى  با  است. وى  شده 
حجم باالى كتاب مجبور شده ايم تنها 1 متر از فضا را 
براى تردد فروشنده قررار دهيم، مى گويد: تا امروز كه 
فروش خوبى نداشته ايم و  اگر مى دانستيم استقبال در 

اين حد ضعيف است اصًال شركت نمى كرديم. 

تمهيدات ارشاد اسالمى 
در استقبال از ناشران در حد عالى است

يكى ديگر از غرفه داران با اشاره به تمهيدات نمايشگاه 
كتاب استان براى ناشران مى گويد: غرفه هاى واگذار 
دارد.وى  قرار  ناشران  اختيار  در  رايگان  به صورت  شده 
جهت  در  استان  اسالمى  ارشاد  اداره  دهد:  مى  ادامه 
همكارى با ناشران غير بومى در خصوص اسكان ناشران 
وارد عمل شده و همه ناشران غير بومى در خوابگاهى 
ارشاد  تمهيدات  و  اند  شده  ساماندهى  ارشاد  بودجه  با 

اسالمى در استقبال از ناشران در حد عالى است. 

 تعريف ها از اقبال شهر فرهنگى بيرجند
به كتاب، با واقعيت فرق دارد

يكى ديگر از غرفه داران تهرانى حاضر در نمايشگاه با 
با  بيرجند، مى گويد:  نمايشگاه  به فضاى محدود  اشاره 
تعريف و تمجيدهايى كه از بيرجند به عنوان يك شهر 
فرهنگى، جوان و دانشجويى شنيده بوديم االن بايد اين 
 سالن هاى محدود، مملو از جمعيت خريداران كتاب مى بود

 اما واقعيت چيزى غير از اين است...!

اقبال مردم نسبت به كتب مذهبى 
از ساير كتاب ها بهتر است 

به  توجه  با  است  معتقد  قمى  دار  غرفه  عبدالمحمدى 
اعتقادى هستند  و  افرادى مذهبى  بيرجند  مردم  اينكه  
اقبال مردم نسبت به كتب مذهبى  از ساير كتاب ها بهتر 
است. او كه بيش از 600 عنوان كتاب مذهبى و عمومى 

برخى  گويد:  مى  است،  داده  ارائه  نمايشگاه  اين  در  را 
كتب  ادعيه مانند مفاتيح از تخفيف 50 درصد برخوردارند 
بوده و مبلغ  اين تخفيف فروش كتاب  ارايه  از  و هدف 
فروش هم تنها براى هزينه انتشاراتى است و سودى از 

بابت اين كتب به جيب انشارات نمى رسد.

اكثر افراد تنها به صرف تماشا
به نمايشگاه آمده اند و كتاب نمى خرند

اى  غرفه  نمايشگاه،  هاى  غرفه  بين  گذار  و  گشت  در 
را جلب مى كند. صاحب غرفه  نظرمان  بزرگ  ابعاد  در 
تهرانى كه اكثر كتاب هاى ادبى، تاريخى، شعر و رمان 
را به نمايش گذاشته است و به گفته خودش 3 غرفه از 
نمايشگاه را براى ارايه عناوين كتب خود در اختيار دارد، 
اما   ايم  ارائه كرده  را   مى گويد: حدود 900 جلد كتاب 
با وجود تخفيف هاى خوب و قيمت مناسب به نظر مى 
رسد، بيرجندى ها تمايل زيادى به خريد كتاب و مطالعه 
در  حاضر  افراد  اكثر  است:  معتقد  وى  ندارند.  روز  آثار 

نمايشگاه تنها تماشاگرند و كتاب نمى خرند. 

گرانى كتاب تنها بهانه است؛
مشكل از فرهنگ كتابخوانى است

وى درباره گرانى و قيمت باالى كتاب مى گويد: با توجه 
به تورم چند ساله اخير و افزايش هزينه هاى نشر كتاب، 
نظرمن  به  و  است  نداشته  رشدى  چندان  كتاب  قيمت 
گرانى كتاب تنها بهانه است. وى ادامه مى دهد: مشكل 
كمرنگ  جامعه  در كل  كه  است  كتابخوانى  فرهنگ  از 

شده و با وجود تكنولوژى و وسايل ارتباطى كتاب جايگاه 
پايدار  از دست داده است هر چند كتاب عالمى  را  خود 
است و دستخوش برخى اتفاقات مانند قطع برق يا نبود 

اينترنت قرار نمى گيرد.

به نظر مى رسد در روزهاى پايانى
فروش خوبى داشته باشيم

هاى  كتاب  مخصوص  كه  نمايشگاه  ديگر  سوله  در 
اى  گونه  به  شرايط  اما  است  درسى  كمك  و  آموزشى 
روزه  در چند  از فروش خود  داران  اكثر غرفه  است كه 
اخير راضى هستند. يك غرفه دار مى گويد: در روزهاى 
اول استقبال كم بود اما هرچه به روزهاى پايانى نزديك 
مى شويم مراجعات مردم براى خريد بيشتر مى شود و به 

نظر مى رسد فروش خوبى داشته باشيم. 

با توجه به زحمت مديران استان
در راه اندازى نمايشگاه غيبت ناشران
بزرگ نوعى خيانت به اعتماد آنهاست

اينكه نمايشگاه  يكى از غرفه داران مى گويد: به دليل 
كتاب استان همزمان با برپايى نمايشگاه در رشت است 
برخى غرفه ها  بوده و  بزرگ در رشت  انتشارات  بيشتر 
تنها به نام انشارات شناخته شده، كتب انشاراتى ديگر يا 
قديمى را ارايه مى دهند و در واقع برخى انتشارات بزرگ 
با توجه به زحمت  اند كه  كارهاى خود را سنبل نموده 
مديران استان در راه اندازى نمايشگاه اين نوعى خيانت 

به اعتماد آنهاست. 

بن خريد  اختصاص  گويد:  كتاب مى  از خريداران  يكى 
كتاب نوعى مشوق براى خريد در استان محروم خراسان 
جنبه  و  داشته  قدردانى  و  تشكر  جاى  كه  است  جنوبى 

گرانى كتاب را تاحدى مرتفع مى كند. 
وى ادامه مى دهد: متأسفانه با وجود تعيين سقف بن خريد 
از ده هزار تومان تا صد تومان، سطح تحصيالت تعيين 
كننده مبالغ بن هاست به نحوى كه به مقطع كارشناسى تا 
سقف 50 هزار تومان بن تعلق مى گيرد و مقاطع باالتر يا 

پايين تر به تناسب مبلغ بن بيشتر يا كمتر است. 

با اقتصاد دست و پاشكسته استان
پولى براى خريد كتاب نمى ماند

شايد  گويد:  مى  هم  نمايشگاه  بازديدكنندگان  سهرابى 
خيلى از  افراد حاضر در اينجا دوست داشته باشند برخى 
كتب را تهيه كنند اما  وقتى قيمت روى جلد را مى بييند 

منصرف شده و بى خيال خريد كتاب مى شوند.
يادآور مى شود: وقتى قيمت روى كتابى 75 هزار  وى 
جنوبى  خراسان  مثل  محرومى  منطقه  در  باشد  تومان 
اغلب  استان  اين  مردم  پاشكسته  و  دست  اقتصاد  با  و 
مخارج  براى  را  پول  اين  دهند  مى  ترجيح  شهروندان 

ضرورى تر هزينه نمايند.

هزينه براى كتاب، هزينه براى آينده 

يكى از دانشجويان نيز در گفتگو با آوا مى گويد: در حالى 
كه مردم ما براى همه چيز به سهولت پول خرج مى كنند 
تمايلى براى خريد كتاب ندارند و اغلب قيمت باالى كتاب 

را بهانه مى كنند اين در حالى است كه مردم بايد كتاب و 
كتابخوانى را هم جزو ضروريات زندگى دانسته  و براى آن 
هزينه كنند زيرا  در واقع  هزينه براى كتاب  هزينه براى 

آينده بهتر، شعورى باالتر و فرهنگى غنى تر است.

قرار دادن اتوبوس هايى براى نقاشى 
و كار دستى كودكان درحاشيه نمايشگاه 

و حضور عروسك هاى كتابخوان

بازديد  از  بسيارى  است:  معتقد  كودكى  مادر  سلطانى 
كنار همسن و  در  نقاشى  براى  را  كنندگان كودكانشان 
ها  ايستگاه  اين  به  دستى  كارهاى  يادگيرى  و   ساالن 
نمايشگاه  هاى  غرفه  از  راحت  خيال  با  و  سپارند  مى 
ديدن مى كنند كه اين كار خوبى در جهت رفاه والدين و 

ترغيب و تشويق كودكان به كارهاى فرهنگى است.
كتاب  كه  هايى  عروسك  حضور  شود:  مى  يادآور   وى 
فرهنگ  ايجاد  براى  ديگرى  عامل  خود  خوانند  مى 
كتابخوانى در كودكان است به طورى كه دخترم با ديدن 
اين منظره شديدن تحت تأثير قرار گرفت و براى خريد 

كتاب ترغيب شد.

مقايسه آمار با سال گذشته 
رشد استقبال مردمى را نشان مى دهد

در  جنوبى  خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
خصوص قيمت هاى كتاب مى گويد: قيمت ها به نسبت 
هزينه هاى انتشار، زياد نيست و اگر واقعًا مردم به دنبال 
 كتاب باشند مى توانند كتاب را هم در زمره ساير هزينه ها

دانسته و از آن استقبال كنند.
محبى بابيان اينكه استقبال در دو محور، ميزان خريد و 
ميزان بازديد سنجيده مى شود، اظهار كرد:  مقايسه آمار 
نمايشگاه در سال قبل و سال جارى  از  بازديدكنندگان 

نشان دهنده رشد استقبال مردمى است.

نمايشگاه امسال با ظرفيت 
صبح و عصر برگزار شد

محبى يكى از مزاياى نمايشگاه كتاب امسال را برپايى 
 نمايشگاه در دو نوبت صبح و عصر دانسته و مى گويد:
 اين كار جهت استفاده مدارس در هر دونوبت از ظرفيت هاى

ناشران  وجود  به  اشاره  با  وى  است.  نمايشگاه 
شود: مى  يادآور  جارى  سال  نمايشگاه  در   كشورى 

غرفه   121 و  استانى  ناشرين  اختيار  در  غرفه   17
كشورى  ناشرين  اختيار  در  امسال  كتاب  نمايشگاه 
براى  تمهيداتى  اينكه  بيان  با  وى  است.  قرارگرفته 
 ناشران استانى در نظر گرفته شده، است، اضافه مى كند:

ناشران  از  به عمل آمده  بررسى هاى  طى  راستا  اين  در 
استانى  ناشرين  دست  در  آنها  كتاب  چنانچه  كشورى، 
آنها  به  استان  نمايشگاه  در  غرفه  برپايى  اجازه  بوده، 

داده نشده است.

حضور 344 هزار جلد كتاب در قالب 
دو هزار و 440 عنوان در نمايشگاه

محبى بابيان اينكه در نمايشگاه كتاب امسال سعى شده 
بيشتر  گستردگى  متنوع،  عناوين  با  كتاب هايى  است 
اين  در  گويد:  مى  شود،  عرضه  نمايشگاه  در  جديد  و 
از  ثالت  و  نى  چشمه،  سمن،  مانند  انتشاراتى  خصوص 
جمله نشرهايى هستند كه با كتاب هاى مفيد و كمياب 

براى اولين بار در نمايشگاه استان حضور دارند.
وى با شاره به اينكه 344 هزار جلد كتاب در قالب دو هزار 
 و 440 عنوان در نمايشگاه عرضه شده است، مى گويد:

اين كتاب ها 30 درصد تخفيف دارند كه 20 درصد از اين 
و    اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  از طرف  تخفيف 

يك درصد ديگر از طرف ناشران است.

خريداران به تماشاى نمايشگاه كتاب آمدند 

ديدن و نخريدن

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

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

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

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

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

ه ا
يم

و ب
ت 

مان
 ض

ال
 س

10

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

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

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

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

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  

09157235800     056-32316358  

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

راننده محترم: اطالع از آخرين وضعيت ترافيك جارى در محورهاى كشور، وضعيت آب و هوا ، مشاهده امكانات بين راهى از قبيل
141 .ir پمپ بنزين ها و مجتمع هاى خدماتى رفاهى از طريق وب سايت 

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل
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روغن را در قابلمه مناسبي داغ کرده و پياز، رب فلفل و گوجه فرنگي را همراه با نمک و فلفل به آن اضافه کنيد. مواد را به مدت 
چند دقيقه بپزيد تا پياز و گوجه فرنگي نرم شوند. سپس بلغور را همراه عصاره مرغ اضافه کرده و صبر کنيد تا مواد به جوش بيايد، 
حرارت را کم کنيد تا مواد با در بسته به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه آهسته بجوشند و آب جذب بلغور شود.

بلغور پلو يکي از غذاهاي محلي استان خراسان جنوبي

4
از ميان نامه ها

جيب هاشان پر قرص، چهره ها 
هم ، همه با سيلي سرخ!

شکوه اي و نه شکايتي
باالنشينان خدمتگزار

سالم تان باد و بر خاطرتان گرد کدورتي مباد!
فرياد کوتاه است بر باالي بيداد
باد کالمي ساخت باالتر ز فرياد

بازنشستگان که به جرم سي سال خدمت بي منت، هر 
روزشان، بدتر از ديروز است!

نامه ها نوشته اند... آه و ناله ها نموده اند!
گفته اند به صد زبان... که حال ما، خراب تر از خرابي 

است و جيب مان هميشه خالي است!
کمرشکن  فقر،  دردو  غول  که  زندگي  روز  و  حال  نه 
 شده است! نه روي مرگ، که خرج کفن و دفن، حقوق

چند ماه است!
و اينک اي شما که نردبان شديم تا به جان و 
نان رسيده ايد... به قله هاي قدرت و قدر و منزلت، 
قدم نهاده ايد... گرچه معرفت ، در اين زمان .. دست و 

پاي مرگ ميزند ... نان به نرخ روز مي خورد!
ولي هنوز ممکن است... گوش شيطان ها کر ، آستيني، 
پيران، سود  به  و  برگيرد  قلمي   .. آيد  درد  به   دلش 

قدمي بردارد...
به حقوق کمشان ، به رفاهي که ندارند ... التفاتي بکند!

اي سران قدرت و جالل!
وادي  ساکنان  به   ... نگاه  يک  کرشمه،  يک  به  فقط 
 مالل، که جمله با نداري اند ، در جدال ... اضافه نه ... 

حق شان را بدهيد !
معدرت مي خواهم ... که قلم سر پيچيد... و به کاغذ 

توپيد...که چرا اشک مرا... داد و فرياد مرا...
در غم محرومان... زخم هاي پيران... تو به اين مسئوالن 

نرساني.... ندهي!
کاغذ بيچاره ... بارها گفته به اين قوم، ولي... چشم ها 
چرت آلود ... گوش ها سنگين است ... آنچه البته به 

جايي نرسد؛ فرياد است!
رتبه بندي نشدند؟! ... و حقوق کم شان با حقوق دگران 

... نه برابر شده است؟ هرگز نشود! چه نيازي دارند؟!
جيب هاشان پر قرص، چهره ها هم، همه با سيلي سرخ! 
سرتان سبز...نگيريد به دل...نه طلب کاريم ما... نه نيازي 

داريم... ما و فرداي قيامت ... شما خود دانيد!
حق اگر هست، خدا خواهد داد!

محمد نظام دوست تامند
دبير بازنشسته آموزش و پرورش بيرجند

جاذبه گردشگرى

قلعه آرتا گوانا(قلعه کوه ) قاين 

 قلعه کوه قائن دژ  تاريخي در ۳ کيلومتري جنوب قائن 
است که در دوره هاي مختلف تاريخي کاربرد نظامي و 
دفاعي داشته است. قلعه فعلي بر ويرانه هاي قلعه قديمي 
ساخته شده و مصالح عمده اي که در ساختمان اين قلعه 
به کار رفته سنگ و ساروج است ضمن آنکه تمام سطوح 
ديوارها و بدنه بيروني حصار برج ها بندکشي شده است. 
ابراز شده  قلعه کوه نظرات گوناگوني  در مورد قدمت 
و برخي چون سرپرسي سايکس معتقدند که اين قلعه 
بخشي از شهرآرتاگوانا است که در دوره هخامنشيان 
مقابل هجوم لشکريان اسکندر ايستادگي کرد و برخي 
ديگر عقيده دارند که اين قلعه يکي از قالع به يادگار 

مانده از دوره ساساني است. اين مجموعه عظيم سنگي 
که به طول حدود ٤٠٠ متر در راستاي غرب به شرق و 
بر فراز ارتفاعات رشته کوه قهستان کشيده شده است   
اين دژ يکي  از بزرگترين دژهاي خراسان جنوبي است, 

سال ها مرکز حکومت ايالت قهستان بود . 
اين قلعه مشرف بر منطقه قهستان بوده و  حاکمان آن 
در هنگام خطر يا حمله دشمن از مناطق شرقي، با نور 
آتشي که باالي قلعه کوه زردان، درفاصله ٦٥کيلومتري 
آن توسط قواي نظامي خودي برافروخته مي شد، آگاه 
سال  در  که  ارزشمند  بناي  اين  مرمت  کار  مي شدند. 
١٣٨٤ با احداث پلکان دسترسي به قلعه آغاز شده است, 
و  برج  و  قلعه  ورودي  درب  سر  از  بازسازي  و  مرمت 
باروهاي جنوبي آغاز شده است. قلعه کوه قاين از سمت 
جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب و شمال 
فرم  و  معماري  و شکل  است  قاين  به دشت  مشرف 
طاق ها، طاقچه ها و درگاه هاي به جا مانده و تشابه آن 
با آشيانه عقاب در غرب استان فارس قدمت اين قلعه 

عظيم سنگي را تا دوره ساسانيان تاييد مي کند. 
مرکز  هجري  پنجم  قرن  اواخر  در  قاين  کوه  قلعه 
بوده  فرماندهي و هدايت ديگر قالع منطقه قهستان 
است و معماري قلعه با استفاده از ناهمواري هاي کوه 
از دو بخش سربازان، جنگجويان و قسمت امير نشين 
تشکيل شده است.  مصالح عمده  بنا که در ساختمان 
به کار رفته سنگ و ساروج است و تمامي  قلعه  اين 
بيروني حصار برج ها، بندکشي  سطوح ديوارها و بدنه 
عصر  در  قلعه  اين  شده  گفته  همچنين  است،  شده 
از جانب  سلجوقي به دستور قاضي حسين قايني که 
حسن صباح مامور ترويج فرقه اسماعيليه در قهستان و 

خراسان شده بود ساخته شد.

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»

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر

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

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

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

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

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.

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 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

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

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

برزجى- رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
بيرجند در ديدار تجار و فعاالن اقتصادى خراسان جنوبى 
با سفير پاكستان؛ يكى از رسالت هاى مهم اتاق بازرگانى 
را تسهيل روابط تجارى بين دو كشور عنوان كرد و افزود: 
هدف از اين نشست بررسى زمينه هاى همكارى هر چه 
پاكستان  برادر،  و  بيشتر خراسان جنوبى و كشور دوست 
پاكستان  و  جنوبى  خراسان  اينكه  بيان  با  وى  است. 
دارند،  تجارى  فعاليت هاى  براى  مشتركى  زمينه هاى 

افزود: تجارت ما از ازمنه قديم زبانزد است.
خراسان  استاندار  ديدار  جلسه  در  اينكه  بيان  با  احتشام 
نحو  به  استان  اين  پاكستان ظرفيت هاى  سفير  با  جنوبى 
شايسته اى معرفى شده است، يادآور شد: خراسان جنوبى 
از نظر صنعتى، معدنى، كشاورزى و تجارت از ظرفيت هاى 
خوبى برخوردار است. وى با اشاره به اينكه ظرفيت هاى 
بايد  به خوبى معرفى نشده، تصريح كرد:  پاكستان  كشور 
و  دهيم  را گسترش  خود  بازاريابى  دو طرف ظرفيت هاى 
از رسالت هاى اتاق بازرگانى ايجاد زمينه مبادله مزيت هاى 
نسبى است تا منجر به ثروت و رفاه اجتماعى شود. وى با 
بيان اينكه در خراسان جنوبى واحدهاى توليدى و صنعتى 
فراوانى داريم كه با هدف توليد براى صادرات ايجاد شده اند، 
گفت: محصوالت توليدى در صنايع معدنى، صنايع چاپ، 
بسته بندى، سراميك، تاير، دام و طيور از جمله محصوالتى 
است كه قابليت رقابت در بازار جهانى را داشته و مى تواند به 

بازارهاى كشور همسايه، پاكستان نيز وارد شود.
بيرجند  بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى  اتاق  رئيس 
ادامه داد: به طور يقين در پاكستان نيز صنايع خوبى وجود 
دارد كه مى تواند در تجارت و صنعت تأمين كننده نيازهاى 
واحدهاى توليدى ما باشند. احتشام با اظهار تأسف از سهم 
اندك صادرات و واردات كشور ايران به پاكستان، يادآور 
شد: با توجه به سهم پايين ايران در تجارت با پاكستان اين 
امر را نقطه ضعف در اتاق بازرگانى مى دانيم كه با توجه به 
همسايگى با اين كشور نتوانسته ايم جزء پنج كشور نخست 
تجارت با پاكستان قرار گيريم. وى ادامه داد: ميزان يك 
 ميليارد و 200 ميليون دالر رقم بسيار پايينى براى تجارت 
با كشور پاكستان از سوى ايران است و خواهان افزايش 
در  راستا  همين  در  هستيم  دالر  ميليارد   5 به  رقم  اين 
اتاق هاى بازرگانى مسئول تسهيل فرآيند مبادالت تجارى 
بين  تجارت  براى گسترش  بايد  يادآور شد:  هستيم. وى 
كنيم.  تعريف  را  خود  استراتژى هاى  پاكستان  و  ايران 
كميته هاى  راه اندازى  خواهان  اينكه  به  اشاره  با  احتشام 

يادآور شد:  پاكستان هستيم،  و  بيرجند  اتاق  بين  تجارى 
اگر زمينه براى اعزام هيئت هاى تجارى ايران به پاكستان 
و بالعكس و همچنين اگر اين كميته مشترك ايجاد شود 

مى تواند در معرفى ظرفيت هاى دو كشور مؤثر باشد.
وى ادامه داد: شركت در نمايشگاه هاى تخصصى پاكستان 
و بالعكس نيز مى تواند از راه هاى گسترش ارتباطات تجارى 
بين ايران و پاكستان باشد و ما براى پذيرش هيئت هاى 

تجارى پاكستان به خراسان جنوبى آمادگى داريم.
رفع  از  بعد  اينكه  بيان  با  بيرجند  بازرگانى  اتاق  رئيس 
شد  تحميل  ايران  به  كه  ناجوانمردانه  تحريم هاى 

است،  شده  ايجاد  ايران  اقتصاد  در  جديدى  فرصت هاى 
يادآور شد: در حال حاضر كشورهاى زيادى متقاضى ورود 
به بازارهاى ايران هستند و ما نيز خواستار حضور بيشتر 
بيرجند  بازرگانى  اتاق  گفت:  احتشام  هستيم.  پاكستان 
آمادگى كامل دارد تا در رابطه با رايزن پاكستان اطالعات 
الزم در امر تجارت را بگيرد و در مقابل نيز ظرفيت هاى 
خراسان جنوبى را نيز به شما ارائه دهيم. وى با بيان اينكه 
در اتاق بازرگانى بيرجند خواهان گسترش تجارت رسمى 
و قانونى با پاكستان هستيم، افزود: همچنين خواهان اين 
هستيم كه اين امر در كشور پاكستان نيز مورد توجه قرار 
گيرد تا از قاچاق كاالجلوگيرى شود. وى خاطرنشان كرد: 
بر  را گسترش دهيم  بازارچه هاى مرزى خود  بتوانيم  اگر 

تجارت كاالهاى با كيفيت بين دو كشور كمك مى شود.

وضع تجارت بين ايران و پاكستان مطلوب نيست

با  ادامه  در  نيز  بيرجند  بازرگانى  اتاق  رئيسه  عضو هيئت 
نامطلوب خواندن وضع تجارت بين ايران و پاكستان گفت: 
رقابت منفى ايران و پاكستان بر سر بازار افغانستان باعث 

اين كشور خارج  اولويت تجارى  از  شد كه هر دو كشور 
شوند. خامه زر با اشاره به جايگاه استان درحوزه تجارت 
خارجى مرز مشترك افغانستان ياد آور شد و گفت: خواهان 
گسترش ارتباطات تجارى با كشور پاكستان هستيم. وى 
استان  مركز  در  اقتصادى  ويژه  منطقه  اينكه  به  اشاره  با 
افزود:  است،  سرمايه گذاران  جذب  آماده  ماهيرود  مرز  و 
منطقه  در  سرمايه گذارى  براى  پاكستانى  سرمايه گذاران 
ويژه اقتصادى بيرجند مى توانند از موقعيت ويژه اين استان 
استفاده كنند. وى ادامه داد: با توجه به اينكه منطقه ويژه 
پاكستان است  نزديك مرز ميرجاوه در  بيرجند  اقتصادى 

پروسه  در  پاكستان  برنج  براى  موقت  انداز  بار  مى تواند 
ترخيص باشد. وى خاطرنشان كرد: در بحث حمل و نقل 
بايد  پاكستانى  و  ايرانى  كاميون هاى  تردد  تسهيل  براى 
مجوز بين دو كشور صادر شود و اين امر براى تسهيل در 

تجارت بين دو طرف امرى مهم است.

محدوديت اطالعات 
سدى بر سر راه  روابط  اقتصادى  

ضمن  نيز  ايران  در  پاكستان  سفير  جادمانى،  نورمحمد 
قدردانى از رئيس اتاق بازرگانى كه موجبات اين نشست 
را مهيا كرده  است، افزود: امروزه نسبت به گذشته شاهد 
رشد اقتصادى پاكستان هستيم و در حال حاضر نرخ رشد 
اقتصادى در پاكستان به 0/3 درصد رسيده است. وى با 
بيان اينكه يكى از مشكالت ما در پاكستان مشكل انرژى 
است، تصريح كرد: اين مشكل مانع رشد صنايع و اقتصاد 
پاكستان مى شود و در حال حاضر در اين كشور با كمبود 
انرژى مواجه هستيم. سفير پاكستان در ايران با اشاره به 
اينكه دولت جديد و نخست وزير پاكستان تأمين انرژى را 

براى صنايع پاكستان مدنظر قرار داده اند، افزود: اولويت ما 
در پاكستان تأمين انرژى است.

جادمانى به دو پروژه مشترك بين ايران و پاكستان اشاره 
كرد و گفت: خط لوله گاز و تأمين برق پاكستان از سوى 
ايران از جمله اين پروژه ها است. وى ادامه داد: با توجه 
به مشكل كمبود انرژى توانسته ايم در پاكستان در سال 
گذشته 25 ميليارد دالر صادرات منسوجات داشته باشيم.

و  ايران  بازارهاى  اينكه  بيان  با  ايران  در  پاكستان  سفير 
پاكستان بازارهاى بزرگى است كه اگر به گونه خوبى از 
آنها بتوانيم استفاده كنيم مى توانيم از منافع آنها بهره مند 
موارد  ديگر  پاكستان  برنج  بر  عالوه  شد:  يادآور  شويم، 
صنعت  براى  خوراكى  دانه  نوعى  و  پرتقال  جمله  از 
تصريح  جادمانى  مى شود.  صادر  ايران  به  شيرينى سازى 
كرد: مشكل اصلى در تجارت بين ايران و پاكستان نبود 
اطالعات كافى از بازارهاى دو طرف است و وظيفه ما به 
اينكه  بيان  با  است. وى  اين مشكل  رفع  عنوان سفارت 
اطالعات تجارى و بازار پاكستان بيشتر به زبان انگليسى 
اين  بايد  ايران  با  تجارت  گسترش  براى  افزود:  است، 
اطالعات به زبان فارسى ترجمه تا به راحتى در دسترس 
بازرگانان ايرانى قرار گيرد. سفير پاكستان در ايران با بيان 
پاكستان  و  ايران  بين  مشترك  بازرگانى  اتاق هاى  اينكه 
غيرفعال  حاضر  حال  در  اتاق هاى  اين  ولى  دارد  وجود 
از  شعبه اى  ايجاد  كرد:  اضافه  شود،  فعال  بايد  كه  بوده 
اين اتاق هاى مشترك در خراسان جنوبى پيشنهاد خوبى 
است كه مى تواند ايجاد شود. جادمانى به بازاريابى ضعيف 
دو كشور نسبت به تجارت دو طرفه اشاره كرد و گفت: 
بازاريابى بين دو كشور بايد تقويت شود و يكى از وظايف 
سفارت خانه تسهيل اين امر است. وى خواست تا ليستى 
از شركت هاى بزرگ و معتبر خراسان جنوبى و اطالعات 
الزم در اين مورد در اختيار تجار و بازرگانان پاكستانى قرار 
گيرد و همچنين بايد در حوزه تجارت و توليد پاكستان نيز 
ليستى تهيه و در دسترس تجار اين استان قرار داده شود.

سفير پاكستان در ايران ادامه داد: يكى ديگر از مشكالت 
در راه همكارى هاى تجارى دو طرف مشكل زبان است و 

وظيفه ما اين است كه اين مشكل را رفع كنيم.
جادمانى در ادامه گفت: پيشنهاد مى شود براى رفع مشكل 
صادرات دام از پاكستان به ايران يك منطقه قرنطينه در 
انجام شود  ايران  از طرف  ايران  و  پاكستان  نقطه مرزى 
دام ها  اين  و  احداث  ايران  خود  طرف  از  كشتارگاهى   و 

به ايران صادر شود.

در ديدار تجار و فعاالن اقتصادي خراسان جنوبي با سفير پاکستان مطرح شد: 

اتاق بازرگانى بيرجند در جستجوى تسهيل تجارت با كشور پاكستان
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مشکالت را بزرگ نبينيد

يکي از اهالی ده به اسم مش مراد به  صحرا رفت 
از  پس  کرد.  حمله  او  به  حيواني   قضا  از  و شب 
او  و  غالب شد  حيوان  بر  باالخره  درگيري سخت 
را کشت و از آن جا که پوست حيوان زيبا  به نظر 
سمت  به  و  انداخت  دوش  به  را  او  مرد  میرسيد 

آبادي راه افتاد .
او  بام  باالي  از  اش  ده، همسايه  به  ورود  از  پس 
: «آهاي مردم، مش مراد يک  را ديد و فرياد زد 

شير شکار کرده!» 
لرزيد  و غش کرد  با شنيدن اسم شير  مش مراد 
. بيچاره نمی دانست حيواني که با او درگير شده  
میکرد  فکر  بود  شده  درگير  وقتی  بوده.  شير 
همان  وگرنه  است  عباس  مش  قديمي  سگ  که 
خوراک زياد   احتمال  به  و  میکرد  غش   اول 

 شير  می شد.
از  بترسيد قبل  بزرگی اسم يک «مشکل»  از  اگر 

اينکه  با آن  بجنگيد از پا درتان می آورد..

چيز  همه  نداره  وجود  مشكل  زندگي  تو 
مسئله است و قابل حل.

رفيق خوب داشتن جزيي از زندگي است
پس وقت خودت را تلف نکن

 و خودت به دوستان خوب بها بده و قدردان باش

هيچ چيز بهتر از کار کردن
 و توکل به خدا آدمي 

را به خوشبختي نزديک نمي سازد

امروزه با تغيير ديدگاه ها نسبت به دورکاري  و همچنين 
رسد  مي  نظر  به  مختلف،  هاي  فناوري   پيشرفت 
تطبيق  موقعيتي  چنين  با  را  خود  دارند  سعي  ها  خيلي 
دهند. جفري جيمز در حال حاضر بيش از ١٠ سال است 
که فقط از اتاق کار خود واقع در منزلش کار کرده است. 
او براي کساني که قصد دارند اين شيوه را براي کار کردن 
در را  آنها  توانيد  که مي  دارد  توصيه  کنند ١٠   انتخاب 

ادامه ي مطلب از نظر بگذرانيد.

١- سعي کنيد از سکوت لذت ببريد
کار کردن در يک دفتر کار در کنار همکاران احساس 
همبستگي خاصي به شما مي دهد که هنگام کار کردن 
در منزل از آن بي بهره خواهيد بود. دورکاري يا کار از 
منزل يعني بايد ساعت هاي متمادي از روز خود را تنها 
 مشغول کار باشيد. از اين رو شايد بهتر باشد سعي کنيد

از اين سکوت و آرامش حداکثر لذت را ببريد.

٢- ساعات کاري خود را کاهش دهيد
آمد، گپ و گفت  و  براي رفت  معموًال  دفاتر  کارمندان 
به  نتيجه، و در کل «مشغول  با همکاران، جلسات بي 
نظر رسيدن» وقت زيادي صرف مي کنند. شما با کار 
اين وقت هاي تلف شده نخواهيد داشت.  از  در منزل، 

بنابراين مي توانيد در نصف زمان صرف شده در محل 
تعداد  از  ترتيب  اين  به  و  انجام دهيد  کار  برابر  کار، دو 

ساعات کاري خود بکاهيد.

٣- بيرون از منزل کار نکنيد
افرادي که تصميم مي گيرند خارج از محل کار مشغول 
باشند، گاهي از مکان ديگري مثل کافه يا هر جايي با 
واي فاي مجاني سر در مي آورند. علت آن مي تواند اين 
باشد که دلشان براي هياهوي محيط کار تنگ مي شود. 
اما بهترين کار اين است که ياد بگيريد تنهايي و سکوت 

کار در منزل را دوست داشته باشيد و از آن لذت ببريد.

٤- از آشپزخانه دور بمانيد
و  آشپزخانه  به  رفتن  براي  که  اي  وسوسه  رغم  علي 
آيد،  به سراغتان مي  ميان وعده هاي مختلف  خوردن 
بهتر است در اتاق خود باقي بمانيد. براي اجتناب از اضافه 
وزن هم که شده بر اين ميل خود چيره شويد و در عوض 

وعده هاي غذايي معمول خود را از دست ندهيد.

٥- حساب زنگ تفريح هاي 
خود را داشته باشيد

از آنجايي که در منزل کسي باالي سر شما حضور ندارد 

را  کارتان  و  بگيرد  نظر  زير  را  حرکاتتان  زيرچشمي  تا 
 چک کند، شايد دلتان بخواهد چند ساعتي را در روز به 
بازي هاي رايانه اي، گردش روي اينترنت، تماشاي فيلم 
و يا کارهايي از اين دست اختصاص دهيد. فقط توصيه 
مي شود براي اينکه زمان کلِي تفريح از دستتان در نرود، 

تايمري به اين کار اختصاص دهيد.

٦- از کار کردن در اتاق خواب اجتناب کنيد
اگر دفتر کار خود را در اتاق خوابتان ايجاد کنيد، در نهايت 
خواب محل  عوض  در  شد.  خواهيد  دچار  بيخوابي   به 

نگه  دور  کردنتان  کار  از محل  کامًال  را  شبانه ي خود 
کاري هاي  پيام  و  ها  ايميل  به  دادن  پاسخ  از   داريد. 

در رختخواب نيز بپرهيزيد.

٧- تماس هاي تلفني تان را محدود کنيد
براي  راه،  اين  ابتداي  در  که  دارد  وجود  زيادي  احتمال 
در رفتن از زير کار سعي کنيد از طريق تلفن با خانواده 
و دوستان خود پرحرفي کنيد.اما بعد از مدتي درخواهيد 
يافت که برقراري تماس هاي تلفني با مدت زمان محدود 
خواهد  بهتري  نتيجه ي  مراتب  به  معين  در ساعات  و 
داشت. به اين ترتيب بهره وري خود را حفظ خواهيد کرد 

و وقت ديگران را نيز کمتر خواهيد گرفت.

٨- اتاق کارتان را مرتب نگه داريد
چندان  خانگي  کار  محل  در  ظاهر  حفظ  که  آنجا  از 
راحتي  به  است  ممکن  شما  کار  اتاق  ندارد،  اهميتي 

تبديل به يک زباله دان بزرگ و نامرتب شود. 
اين آشفتگي در نهايت جلوي کار کردن شما را خواهد 
باريک  جاهاي  به  کار  آنکه  از  پيش  بنابراين  گرفت. 

بکشد، همه چيز را مرتب نگه داريد.

٩- اسباب راحتي خود را فراهم کنيد
نور  تنظيم  راحت،  و  مناسب  و صندلي  ميز  از  استفاده 
نمايشگر، و برخورداري از چند فضاي کاري مختلف بنا 
به اقتضاي شخص شما مي تواند کار کردن را برايتان 

بسيار آرامش بخش کند.

١٠- به اين شرايط عادت نکنيد
شرايط کاري و موقعيت شغلي فعلي شما ممکن است 

براي اين نوع کار کردن مناسب باشد. 
اما هيچ کس نمي تواند باقي ماندن شرايط به همين 

منوال را تضمين کند. 
است  ممکن  باشيد  داشته  ياد  به  هميشه  بنابراين 
الزام  يک  به  کار  محل  در  شما  حضور  دوباره   روزي 

تبديل شود.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

پس از آنچه به غنيمت برده ايد حالل و پاكيزه بخوريد و از خدا پروا داريد كه خدا 
آمرزنده مهربان است. سوره األنفال، آيه ٦٩

حديث روز  

امام همچون كعبه است كه بايد به سويش روند نه آنكه منتظر باشند تا او به سوى آنها بيايد
پيامبر (ص)

سبك زندگى

10 توصيه بسيار مفيد براى دوركارى

چون روزي و عمر بيش و کم نتوان کرد
خود را به  کم  و  بيش  دژم  نتوان  کرد
کار من  و تو چنان که راي  من و توست
از  موم   بدست   خويش هم  نتوان  کرد

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور
 مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد 

با يك ضربه آن را از خود دور مي سازيم .

آنکه مي خواهد روزي پريدن آموزد
 ابتدا مي بايد ايستادن راه رفتن دويدن

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

در  است  اي  جزيره   -١ افقي: 
شرقي  جنوب  و  اطلس  اقيانوس 
تو  ٢-  و  نشاني - من  آرژانتين - 
ترمز كشتي - بلند و كشيده - دسته 
گرديدن   - زيبارويي   -٣ پيستون 
 - - خواب شيرين ٤- چرك زخم 
روش و اسلوب -  مقدار و مقياس 
٥ - دودمان-  شن نرم - آزمايش، 
سياره   - شده  ناميده   -٦ امتحان 
كره  پايتخت   -٧ پوستين  زحل-  
جنوبي - سپهبد فرانسوي- چين و 
چروك پوست ٨- سخت و شديد-  
 -٩ تاكنون   - الجثه   عظيم  مار 
عميق-  قومي از نژاد سامي - پول 
عمان ١٠- اسب تبريزي - مردگان 
- خانه زنبورعسل ١١- كل و همگي 
- رب النوع  مادر- عرب ١٢- لحظه 
حركت ورزشكاران - ماه سوم بهار- 
روميان - غزال ١٣- رشته باريك - 
گرگ در سرزمين عرب -  برعكس 
١٤ - چپاول و يغما - خودروي جنگي 
- نوعي سنگ سخت ١٥-  دست 
عرب - قوم مغول- ياري خواستن

در  معروف  شهري   -١ عمودي: 
ايتاليا -  تعهد سازنده براي خريدار 

مقدس  كتاب   -٢ معين  مدت  در 
مرد  خواهد  ميرد،  مي   - مسيحيان 
- توانايي خواندن و نوشتن ٣- دهانه 
اسب - خداشناس - پوشاننده ٤- از 
از   - روش  و  راه  گيرند-   مي  آب 
ريز  هاي  خانه  تركيه ٥-  كوههاي 
- عكس - ميخ عرب - هواپيماي 
سريع ٦- چوب خوشبو – نيكوروي-  
آبادي و دهكده ٧- آستان - مامور 
كمان  زه   - مزارع  در  آب  تقسيم 
٨- رتبه كارمندان دولت - نژاد كشور 
كرواسي-  كلمه پرسش ٩- نيتروژن 

خبرگزاري   - جمع  ضمير   - سابق 
دانشجويان ١٠- ناشايست - لباس 
باران   -١١ شخص   - آستر  بي 
اندك – گلوله خمير- اولين نخست 
وزير هند پس ازا ستقالل اين كشور 
تارمي   - كنسروي  ماهي   -١٢
و  زور   -١٣ ترشرويي   - چوبي 
قدرت – نوعي اسباب بازي - فرشته 
زرتشتيان  اعتقاد  به  دين  بر  موكل 
١٤-  انگور خشك - گاو شخم زن 
- نام خداوند در اوستا ١٥-  فرشته 
موكل بر آب - نوشابه گازدار قديمي

طراح : نسرين كارى                        
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جدول 3374

خطاي مالي رايج در خانواده هاي جوان

خطرات  به  نسبت  اغلب  ها  زوج  جواني،  سنين  در 
آينده بي تفاوت هستند. انرژي و روحيه جواني باعث 
از  آن  و دشواري هاي  بازنشستگي  دوران  مي شود 
روي  پيش  را  آينده  جوانان  بماند.  دور  زوجين  نظر 
خود مي بينند و از اين رو ترسي درخصوص شرايط 
احتمالي آتي ندارند. اما مسئله نگران کننده اين است 
که ناآگاهي نسبت به آينده، نمي تواند از عواقب عدم 
نحوه  کند؛ چرا که  و غفلت جلوگيري  ريزي  برنامه 
خرج کردن پول در زمان جواني و در زمان خردسالي 
هاي  دوره  در  را  افراد  زندگي  شرايط  کودکان، 
تعيين فرزندان  رشد  زمان  در  خصوص  به  و   بعدي 

زندگي  هر  ضروريات  جمله  از  مسکن  کرد.  خواهد 
است و اهميت آن پس از تولد فرزندان بسيار افزايش 
و  مطلوب  محيطي  در  مناسب،  مسکني  يابد.  مي 
تربيت  و  رشد  نحوه  در  کافي  فضاي  از  برخوردار 
کودک تاثير بسيار زيادي دارد. به همين جهت زوج 
هاي جوان مي کوشند با ياري از روش هاي متفاوت 

اين نياز اصلي خانواده را برطرف سازند.
يکي از راه هايي که خانواده هاي جوان براي خريد 
قرار  استفاده  مورد  مسکن  به  نياز  تامين  و   خانه 
به  بانک  است.  خريد  هاي  وام  بر  تکيه  دهند،  مي 
صورت معمول براساس دارايي و توانايي فرد، وامي 
را براي خريد در اختيار او قرار مي دهد. اما نکته آنجا 
طول  باشد،  بيشتر  وام  اين  ميزان  چه  هر  که  است 
نتيجه  در  و  شده  گرفته  قرض  مبلغ  بازگشت  مدت 
که  امري  شود.  خواهد  بيشتر  پرداختي  بهره   ميزان 
و  مشکالت  جواني  هاي  سال  گذشت  با  تواند  مي 

بحران مالي قابل توجهي را به وجود آورد.
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

اگر قصد خريد آپارتمان داريد با هر شرايط مالى با مسكن سازان صاحب خانه شويد
فروش آپارتمان با شرايط فوق العاده (مناسب براى سرمايه گذارى)

تعداد كل واحدها 132 واحد با عرصه ملكى ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه 
2 واحد ، كليه واحدها شمالى و جنوبى (دوكله)، هر طبقه 150متر زيربنا با مشاعات  

پرداخت كامال توافقى
هم اكنون پروژه در مرحله اسكلت و سقف مى باشد و برآورد زمان بندى ساخت 

20 ماهه مى باشد. محل پروژه: حاشيه بلوار بقيه ا... (عج) - نرجس 4
براى اطالعات بيشتر با شماره  09014817275 تماس بگيريد.

فروش زمين 
يك قطعه زمين با كاربرى تجارى به مساحت 200 مترمربع واقع در بلوار 
شهيد عبادى ، خيابان تاكستان ، مجتمع مسكونى تعاونى مسكن كويرتاير 
با قيمت پايه مترمربع شش ميليون ريال به فروش مى رسد. متقاضيان 
براى كسب اطالع بيشتر و اعالم كتبى قيمت پيشنهادى خود مى توانند 
با شماره 09151611911 تماس بگيرند. ضمنا تعاونى در رد يا قبول 
پيشنهاد مختار مى باشد. آخرين مهلت براى اعالم قيمت به صورت كتبى 

تا پايان وقت ادارى پنجشنبه 94/9/5 مى باشد. 
تعاونى مسكن كارگران كويرتاير

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

يك باب مغازه البسه زنانه و زيورآالت 
واقع در خيابان مدرس با موقعيت عالى 

واگذار مى شود.  09151604683

آرايشگاه زنانه با كليه لوازم و 
امكانات با موقعيت عالى، مشترى 
زياد و قيمت مناسب به صورت 

فورى به فروش مى رسد.
09150918756

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

بدون رنگ ، فنى سالم
09152694541

اجاره يا فروش كارگاه قارچ درحال 
توليد با تمام امكانات و موقعيت عالى

09366142689

اجاره يا فروش يك دستگاه خم 
و برش ميلگرد تا سايز 32- سه فاز 

09159616844

فروش كارواش با تمام تجهيزات در 
بهترين موقعيت امامت يا معاوضه با خودرو

09109313400

به يك شريك كارى براى سفره خانه 
سنتى واقع در بند امير شاه نيازمنديم.

09303938611

به دو خانم به صورت شيفتى چرخشى 
در 24 ساعت يا يك خانم ميانسال تنها 
به صورت شبانه روزى براى نگهدارى 

از يك خانم سالمند نيازمنديم.
09156679156 - 32436511

 يك شركت معتبر تبليغاتى 
به يك طراح مسلط به فتوشاپ 

با سابقه كار نيازمند است.
32226589

09155614450

آگهى استخدام  در شركت تبليغاتى
بازارياب خانم / آقا ، 20 نفر ، حداقل 

مدرك ديپلم ، با روابط عمومى باال ، حقوق 
ثابت + پورسانت + بيمه + آموزش كامل  

32442065 -09380296577 
(مهلت ثبت نام فقط تا 10 آذرماه)

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

09151636052 

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

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

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

        09331316418
09159619612

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

با يك تماس     09159618050

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

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

09153613243- شريفى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

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

جهــيزيــه
جديد، با كيفيت و مناسب در

فروشگاه سانيا
معلم 44 (چهارراه طوس) 

سرويس چدن و آشپزخانه در 6 رنگ 
و اجناس ديگر 

فروش براى كارمندان دولت اقساطى
جمعه ها برخى اجناس حراج مى شود.

09158645826

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: ميوه انبه داراي ويتامين C و بتاکاروتن بوده و عالوه بر تقويت سيستم ايمني بدن مصرف روزانه آن مانع از ايجاد عفونت هاي ويروسي و تومور در 
 بدن مي شود. همچنين براي تقويت بينايي مصرف اين ميوه توصيه شده و براي افزايش ديد در سالمندان موثر است. غرغره عصاره انبه به همراه آب 
ماليم براي درمان گلودرد موثر بوده و از آنجايي که اين ميوه داراي خواص و ويتامين هاي بي شماري است براي درمان کم خوني نيز توصيه مي شود.

تأثير انبه در تقويت دستگاه ايمنى و رفع كم خونى

خيار يك راه حل بسيار مؤثر براى تسكين سردرد!

6

ميوه اى كه در زمستان
 معجزه مى كند!

 
سالمت نيوز: فصل سرما براي بسياري از مردم با 

خاطره سرماخوردگي عجين شده و آنان همواره 
به دنبال ساده ترين و سريع ترين راه حل براي 
گردند.  مي  زمينه  دراين  خود  مشکالت  رفع 
کارشناسان مواد غذايي به مردم توصيه مي کنند 

درمان  مواردي  در  حتي  و  پيشگيري  براي  که 
آنفلوآنزا  از قبيل سرماخوردگي و  بيماري هايي 
در مطب پزشکان و داروخانه ها دنبال راه حل 
نزديکي ها  آسا همين  راه حل معجزه  نگردند، 
در ميوه فروشي هاي نزديک خانه هايتان است. 
درماني  خواص  داراي  مرکبات  دسته  در  ليمو 

متعدد و حاوي مقادير زيادي ويتامين عالوه بر 
است. بدن  براي سالمت  مغذي ضروري  مواد 

ليمو ترش هم باعث افزايش سالمتي، طراوت، 
شادابي، جواني و نيروي حيات، مانع شل شدن 

از  شود.  مي  زودرس  پيري  و  پوست  و چروک 
ويتامين هاي ليموترش مي توان درصد باالي 
ويتامين  و  گروه ب  ويتامين هاي  ويتامين ث، 
آ، و از امالح معدني بي شمار و بسيار مفيد آن 

پتاسيم، منگنز، منيزيم و ... را نام برد.

مصرف اين مواد در دوران 
يائسگى فراموش نشود 

سالمت نيوز: يائسگي معموال در حدود سن ۴۵ 
تا ۵۵ سالگي آغاز مي شود. يائسگي با يک سري 
تغييرات جسمي و روحي همراه است مانند گر 
گرفتگي، تپش قلب، تعريق، اضطراب و بي خوابي 
که در ابتداي يائسگي شدت بيشتري داشته، ولي 
با گذشت زمان بهبود مي يابد. در اين هنگام با 
بدن  از  مناطقي  در  ميزان جريان خون  افزايش 
مانند سر و گردن حالت گر گرفتگي ايجاد مي شود 
که حدود ۳۰ ثانيه تا ۵ دقيقه ادامه خواهد يافت.  
با مصرف برخي از گياهان مانند سويا و همچنين 
مکمل هاي حاوي عصاره سويا مي توان از بروز 
رژيم  يک  از  استفاده  کاست.  عوارضي  چنين 
غذايي سالم و متعادل، دوري از شرايط پر استرس، 
با  معاشرت  اجتماعي،  فعاليت هاي  در  شرکت 
دوستان و مهم تر از همه ورزش روزانه به حفظ 

روحيه اي شاداب کمک مي کند. به دليل افزايش 
نياز به کلسيم در اين دوران، مصرف کافي شير 
و لبنيات در رژيم غذايي روزانه توصيه مي شود. 
ويتامين دي براي جذب کلسيم ضروري است. 
از طريق منابع غذايي و همچنين  اين ويتامين 

تابش نور خورشيد به پوست ساخته مي شود.

خيار يك راه حل بسيار مؤثر 
براى تسكين سردرد!

سالمانه: خيار يکي از پر مصرف ترين سبزيجات 

در دنياست که خنک کننده، سبک و داراي آب 
زيادي است که مي تواند رطوبت بدن را تامين 
کند. خيار براي بزرگساالن و همچنين کودکان 
مفيد است. ويتامين ها و مواد معدني آن براي 
افراد سالمند مفيد خواهد بود و مي تواند انرژي 
تابستان  طوالني  روزهاي  در  را  آنها  نياز  مورد 

تامين کند. خيار براي کساني که قصد کاهش 
وزن دارند نيز توصيه مي شود. بي خوابي شب 
و تغذيه نادرست مي توانند باعث ايجاد خستگي 
صبحگاهي شود که گاه با سردرد نيز همراه است. 

مخلوطي از خيار، آناناس و سيب تاثير زيادي در 
کاهش سردرد دارد. اين نوشيدني طبيعي با تامين 
آب بدن، مواد سمي را از بدن دفع کرده و نيازهاي 

غذايي را به طور صحيح تامين مي کند.

عاليم ابتال به ديابت را بشناسيد 

شهرخبر:شکل گيري و توسعه پديده شهرنشيني، 
تغيير الگوي غذايي و کاهش تحرک و فعاليت 
بدني مناسب، شرايط مساعدي را براي افزايش 
ابتال به بيماري ديابت پديد  ميزان قند خون و 
ديابت  به  است  ممکن  افراد  همه  است.  آورده 
و  دچار شوند  دو  نوع  يا  انسولين  به  غيروابسته 
عواملي نظير تجمع چربي در اطراف کمر و معده، 
کم تحرکي و انجام ندادن حرکات ورزشي، وزن 
از حد، سابقه ديابت نوع دوم در خانواده،  بيش 
ابتال به ديابت حاملگي، فشار خون باال و تري 
گليسيريد باال انسان را در خطر بيشتر ابتال به 
بيماري قرار دهد. دفع ادرار بيش از حد معمول، 
احساس تشنگي فراوان، احساس تهوع و استفراغ، 
حال  عين  در  و  گرسنگي  احساس  ديد،  تاري 
کاهش وزن، ابتالي پي در پي به بيماري هاي 
عفوني و زخم هاي پوستي که به سختي بهبود 

پيدا مي کند از جمله عاليم ديابت است. 

ايستگاه سالمت

حوادث

صعود تيم كوهنوردى اداره كل
راه و شهرسازى استان به قله تفتان

سوانح  قربانيان  يادمان  هفته  با  همزمان  پور:  قلي 
و  براي تصادف کمتر  با هم  با شعار همه  رانندگي 
سوسنگرد  آزادسازي  سالروز  نيز  و  شادتر  خانواده 
تيم کوهنوردي اداره کل راه و شهرسازي استان به 
تفتان صعود کردند.  متري  پنجاه  و  قله چهار هزار 
روز   ٢ مدت  به  گنجي  قباد  سرپرستي  با  تيم  اين 
صعود  موفقيت  با  قله  اين  ارتفاعات  به  توانست 
محمدرضا  گنجي،  قباد  ذاکريان،  مرتضي  کند. 
عرفان  شهريار  رفيعي،  حسين  محمد  پور،  قلي 
خزاعي  مسعود  پرنده،  تيموري  فريدون  طريق، 
شهراد،  اکبر  علي  پور،  يوسف  غالمرضا  مقدم، 
تيم  اعضاي  اسفهرود  جهانگير  و  شواکندي  علي 

را تشکيل مي دهند.

آغاز رسمى بزرگترين رقابت
 وزنه بردارى تاريخ

ايسنا : مراسم افتتاحيه رقابت هاي جهاني وزنه برداري 
محسوب  ورزش  اين  تاريخ  رقابت  بزرگترين  که 
مي شود، صبح ديروز با حضور نمايندگان کشورهاي 
شرکت کننده در سالن جورج براون شهر هيوستون 
برگزار شد.  بنابرآمار رسمي اعالم شده از سوي ستاد 
سال  در  برداري  وزنه  جهاني  رقابت هاي  برگزاري 
٢٠١٥، قريب به ٧٥٠ ورزشکار از ١٠٦ کشور جهان 
رقابت  بزرگترين  تا  آمده اند  هم  گرد  هيوستون   در 
و  تقيان  رسول  کنند.  برگزار  را  برداري جهان  وزنه 
جابر بهروزي دو وزنه بردار ايراني بودند که در اين 

مراسم حضور يافته بودند. 

FIBA تمجيد سايت
  از ملى پوش بسكتبال ايران

به  گزارشي  در  بسکتبال  جهاني  فدراسيون  ايسنا: 
بازيکني  به  را  او  و  پرداخته  حدادي  حامد  از  تمجيد 
غيرقابل توقف و همانند يک اژدها تشبيه کرده  است.  
در اين گزارش آمده  است: هنوز راه زيادي پيش روي 
حامد تا پايان ليگ چين و حضور در انتخابي المپيک 
اما اگر اين ستاره سالمتش را حفظ کند  وجود دارد 
بايد انتظار داشته باشيم که تيم ملي ايران با داشتن 
اصلي  شانس هاي  از  يکي  مي تواند  بازيکني  چنين 

کسب سهميه براي المپيک ريو داشته باشد. 
 

برانكو تصميمش را درباره گابريل گرفت 

شهرخبر: سرمربي پرسپوليس بار ديگر براي پذيرش 
پاسخ  سرخپوشان  گذشته  فصل  برزيلي  هافبک 
منفي داد. فرناندو گابريل که به جهت عملکرد خود 
شد  پرسپوليس  هواداران  محبوب  گذشته  فصل  در 
در  حضور  براي   ايوانکوويچ  مخالفت  با  همچنان 

پرسپوليس روبه روست.

آدم ربايى براى انتقام! 

تابناک:اسفند سال گذشته مرد ٣٥ ساله اي با طرح شکايت 
آدم ربايي ادعا کرد: ٢ مرد جوان با همدستي يک زن او 
را به منزلي در شرق مشهد کشانده اند و پس از کتک 
اند.  اخاذي کرده  از وي   کاري حدود ٢ ميليون تومان 
ماموران موفق شدند متهمان اين پرونده را شناسايي و 
دستگير کنند. آنان در بازجويي ها مدعي شدند يکي از 
دوستانشان از آنان خواسته است تا از شاکي اخاذي کنند و 
آن ها قصد آدم ربايي نداشته اند. کارآگاهان متهم را که از 
بستگان شاکي بود دستگير کردند. وي گفت به خاطر يک 
سري موضوعات خانوادگي با شاکي دچار اختالف شده 

بودم به همين خاطر خواستم از او زهر چشم بگيرم.  

دزدى طال با طعم شيرينى! 

باشگاه خبرنگاران: فردي با مراجعه به کالنتري ١٢٠ 
سيدخندان به مأموران اعالم کرد: فردي تحت عنوان 
خريدار به مغازه طالفروشي ام مراجعه کرد . در حاليکه 
کيف دستي و جعبه شيريني اش را داخل مغازه گذاشته 
بود، به بهانه نشان دادن سرويس طال به همسرش از 
مغازه خارج و در يک لحظه با بهمراه داشتن سرويس 
طال ناپديد شد. کارآگاهان با توجه به اظهارات مالباخته 
 مبني بر مراجعه چندين باره سارق به مغازه طالفروشي ، 
به بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداخته و موفق 
به شناسايي يک دستگاه خودرو سواري متعلق به متهم 
شدند.ماموران با شناسايي متهم، وي را دستگير کردند. 

تانكر 26 هزار ليترى سوخت 
در نهبندان واژگون شد

ايسنا: رئيس پليس راه استان گفت: يک دستگاه تانکر 
حامل ٢٦ هزار ليتر سوخت هيدروکربن روز پنجشنبه در 
ميدان ورودي شهر نهبندان واژگون شد. سرهنگ رضايي 
گفت: با واژگوني تانکر، سوخت در خيابان و معابر جاري 
شد. وي با بيان اينکه اين حادثه تلفات جاني نداشت، 
افزود: نيروهاي امدادي با حضور در محل نسبت به ايمن 
سازي و جلوگيري از هرگونه حادثه احتمالي اقدام کردند.

تانکر حامل سوخت از اصفهان به مقصد پايانه مرزي 
ميلک زابل در حرکت بود که به علت تخطي از سرعت 

مطمئنه و توجه نکردن به سمت جلو واژگون شد.

راز سرقت طال در ميهمانى زنانه 

با گم شدن  زن  ميهماني يک  تابناک:شيريني جشن 
سرويس طالهايش تلخ شد.اين زن به مأموران گفت: 
بعد از مدت ها تصميم گرفتم با دوستانم دور هم باشيم. 
به خاطر همين چند تن از دوستانم را به خانه ام دعوت 
کردم. بعد از رفتن مهمانان به سراغ جعبه محل نگهداري 
سرويس طاليم رفتم اما هيچ يک از طالهايم داخل آن 
نبود.در حالي که چند روزي از ماجراي مهماني و سرقت 
طالها مي گذشت، پليس متوجه رفت و آمد هاي يکي از 
زنان مهمان به پاتوق يکي از مجرمان سابقه دار شد.بدين 
ترتيب با شناسايي محل زندگي اين زن، مأموران وي را 

بازداشت کردند که وي به ناچار لب به اعتراف گشود.

جنون سرعت باعث مرگ 5 جوان شد

جام نيوز : جنون سرعت در شهر سيرجان ٥ جوان را 
به کام مرگ فرو برد. تصادف يک سواري با جدول و 
عقب تريلر پارک شده در حاشيه خيابان چهارراه مکي آباد 
سيرجان، جان ٥ سرنشين جوان اين خودرو را گرفت. 
نيمه شب سه شنبه برخورد يک سواري با جدول خيابان 
و عدم کنترل خودرو و سپس برخورد به عقب تريلر 
پارک شده حاشيه خيابان جان پنج سرنشين جوان اين 
پليس  فرمانده  جانشين  اديبي  اکبر  گرفت.  را  خودرو 
سيرجان با تأييد اين خبر گفت: سرعت زياد و بي توجهي 
به جلو توسط راننده پرايد موجب اين حادثه و کشته شدن 

پنج سرنشين پرايد شده است.

به صورت كلى و توافقى 
به دليل مهاجرت تمام اجناس شيك و جديد 

شامل بلوز شلوار، سارافن ، شلوار و...

09157265619

فروش  اجناس بچگانه  
زير قيمت خريد

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

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

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

نصب و تعمير   لباسشويى  در منزل
   09151643778 - 32315776  شهر يارى

به همه خبر بدين كه:

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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گروه خبر- به مناسبت گراميداشت سالروز آزادسازى سوسنگرد و به منظور تجليل و تكريم از خانواده شهداى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران، فرماندهى ارشد نظامى ارتش در استان، معاونت تعاون اداره كل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان و مسئوالن مركز آموزش 04 امام رضا(ع) با خانواده هاى شهيدان محمد سرگزى، محمدحسين 

صفايى زاده، محمدعلى كالته ماليى و اسحاق اذانى از شهداى ارتش ديدار و از آنان دلجويى كردند.  

مراسم ديدار از خانواده هاى شهداى ارتش در استان برگزار شد

تقويت مجموعه گوهرشناسى
 تضمين آينده شغلى جوانان

شناسى  كانى  و  بلورشناسى  انجمن  ئيس  ايسنا- 
ايران گفت: تقويت مجموعه گوهرشناسى و برگزارى 
و  تقويت  را  جوانان  آينده  شغل  مى تواند  كارگاه ها 
افزوده را به دنبال  افزايش ارزش  تراش اين سنگ ها 
دارد. كوهسارى در مراسم افتتاح دومين همايش ملى 
گوهرشناسى و بلورشناسى ايران تصريح كرد: با توجه به 
اهميت شاخه گوهرشناسى و توجه خاص به اين حوزه 
برگزارى هرساله اين همايش در برنامه هاى اين انجمن 
گنجانده شده است. وى با اشاره به اينكه گوهرشناسى 
اشتغال زايى را در سطح كشور به همراه خواهد داشت، 
افزود: كارگاه هاى متعددى در خصوص تراش سنگ هاى 
قيمتى و با عرضه كردن از خام به نمونه هاى شفاف و 
زيبا از كوشش هايى است كه در حال بررسى و تحت 
مراسم  در  نيز  همايش  دبير  زرين كوب،  است.  اقدام 
افتتاحيه گفت: اين همايش با محوريت زمين شناسى 
بلورشيمى  و  ژئوشيمى  گوهرسنگ،  تشكيل  نحوه  و 
گوهرسنگ، به سازى و روش هاى ساخت آزمايشگاهى 
گوهرسنگ، تاريخچه و سير تكاملى صنعت گوهرسنگ، 
تجارت گوهرسنگ ها در ايران و جهان برگزار مى شود. 
وى اظهاركرد: 33 مقاله به اين همايش ارسال شد كه از 
اين تعداد 5 مورد مرتبط به همايش نبود و از 27 مقاله 
باقى مانده 12 مقاله براى سخنرانى و 15 مقاله ديگر 
به صورت پوستر براى همايش انتخاب شد. وى يادآور 
شد: بازديد علمى از مناطق پر از عقيق خراسان جنوبى 
در شمال غرب خور نيز برنامه هاى تدارك ديده براى 

شركت كنندگان اين همايش است.

مشاور وزير نيرو در امور بانوان با مديران 
عامل صنعت آب و برق استان ديدار كرد

و  نيرو  وزير  خانواده  و  زنان  امور  مشاور  خبر-  گروه 
هيئت همراه با مديران عامل شركت هاى صنعت آب 
و برق خراسان جنوبى ديدار كردند. مشاور امور بانوان 
شايسته  بحث  به  جلسه  اين  در  نيرو  وزير  خانواده  و 
ساالرى اشاره كرد و افزود: بر مبناى عدالت و شايسته 
ساالرى، ديدگاه جنسيتى در احراز پست هاى مديريتى 
وجود ندارد و بانوان مى توانند در بسيارى از حوزه ها 
كه با شئون فردى و اجتماعى بانوان در تعارض نباشد 
يك  را  مردم  به  قيومى خدمت  باشند.  داشته  حضور 
فرصت  اين  بايد  و گفت:  كرد  توصيف  بزرگ  نعمت 
خدمت رسانى را غنيمت بدانيم و براى تبديل شدن 
ايران به ام القراى جهان اسالم در افق 1404 تالش 
كنيم. وى با اشاره به سطح باالى تحصيالت بانوان 
در مجموعه شركت هاى صنعت آب و برق اين استان 
احراز  براى  قشر  اين  به  مديران  ويژه  توجه  خواستار 
پست هاى مديريتى شد. قيومى به امضاى تفاهم نامه 
با مشاور بانوان استاندار براى بحث آموزش بانوان در 

زمينه مديريت مصرف آب و برق تأكيد كرد.

ساخت دستگاه تعيين شاخص فيزيكى خوراك 
دام و طيور توسط مبتكر جوان طبسى

گروه خبر- دستگاه تعين شاخص فيزيكى خوراك دام و 
طيور توسط مبتكر طبسى آقاى محمديان ساخته شد. به 
گفته عقيلى پور مسئول سازمان بسيج علمى پژوهشى 
و فناورى سپاه انصارالرضا(ع) با توجه به واردات خوراك 
دامى (كنستانتره) و عدم بررسى و تعيين كيفيت فيزيكى 
نياز  در سطح كشور  آن  رسيدن  فروش  به  و  خوراك 
به يك محصول كه بتواند كيفيت خوراك وارداتى را 
مشخص كند احساس مى شد كه به همت مبتكرين 
انصار  سپاه  بسيج  خالقيت  رشد  مركز  در  بسيجى 
الرضا(ع) پس از 12 ماه كار تحقيقاتى و پژوهشى ساخته 
شد. روش كار اين دستگاه به صورتى است كه هوا با 
فشار 70 ميلى بار در مدت 30-90 ثانيه با برخورد با 
از اين مواد پودر شده و  دانه هاى كنستانتره مقدارى 
مقدارى سالم مى ماند و با قرار دادن درصد وزنى اين 
مقدار در فرمول هاى محاسباتى كيفيت فيزيكى اين 
خوراك نسبت به استانداردهاى جهانى سنجيده مى شود 

و نتيجه نهايى از نظر كيفيت اعالم مى گردد. 

مدارس استثنايى درميان
 تأمين اعتبار مى شوند

درميان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدير  تسنيم- 
براى  ريالى  ميليون  اعتبار 150  اختصاص  و  از جذب 
داد.  خبر  درميان  شهرستان  در  استثنايى  مدرسه   3
حسين مهران فر در جلسه شوراى آموزش و پرورش 
اين شهرستان از كسب رتبه بر تر شهرستان در اجراى 
پروژه مهر در استان خبر داد و اظهار كرد: براى دومين 
سال پياپى آموزش و پرورش درميان اين رتبه را به خود 
اختصاص مى دهد. وى به مشكالت برخى از مدارس 
سطح شهرستان درميان اشاره كرد و افزود: پيگيرى هاى 
به  آبرسانى  و  زمستانى  سوخت  تأمين  مورد  در  الزم 
مدارس صورت گرفته اما در بحث زير ساخت هاى الزم 
براى استفاده از اينترنت پرسرعت با توجه به ساماندهى 
مشكل  دچار  ادارى  اتوماسيون  از  استفاده  و  مدارس 
اساسى هستيم. مهران فر استفاده از ظرفيت خيران را در 
راستاى امر مدرسه سازى بسيار تأثيرگذار ارزيابى كرد و 
اظهار كرد: در بازديد اين خيرين از مدارس طبس مسينا 
ساخت يك مدرسه استثنايى با هزينه يك ميليارد و 500 

ميليون تومان توسط خيران بر عهده گرفته شده است.

 پنج كتابدار فعال كانون هاى مساجد 
خراسان جنوبى تجليل شدند

فرهنگى  كانون هاى  فعال  كتابدار  پنج  شبستان- 
هنرى مساجد خراسان جنوبى طى مراسمى با حضور 
دبيرخانه  مسئول  كار  سبزه  ابراهيم  االسالم  حجت 
نظارت بر كانون هاى مساجد خراسان جنوبى، رئيس 
رئيس  مجيدى،  دكتر  و  بيرجند  نور  پيام  دانشگاه 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى 

در سالن آمفى تئاتر پيام نور بيرجند تجليل شدند.

شركت 150 نفر در برنامه 
ميقات صالحين شهرستان بيرجند

فارس- برنامه ميقات صالحين با حضور با شكوه 150 نفر 
از بسيجيان و حلقه هاى صالحين در سراسر استان برگزار 
شد. اين برنامه با حضور باشكوه بسيجيان و حلقه هاى 
صالحين در مصلى هاى نماز جمعه شهرستان هاى استان 
برگزار شد. فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان 
بيرجند در اين برنامه اظهار كرد: هر واحد مقاومت در اين 
برنامه يك حلقه صالحين ايجاد كرده و مدت حلقه يك 
ساعت است. اسماعيلى با بيان اينكه بعد از برنامه ميقات 
صالحين بسيجيان در نماز جمعه شركت مى كنند، افزود: 
150 نفر در حلقه هاى 12 تا 20 نفرى كه 50 درصد 
خواهران و 50 درصد برادران بودند در اين برنامه شركت 
دارند.وى گفت: حلقه هاى صالحين بحث هاى مختلف 
بصيرتى، اعتقادى، تربيتى و علمى دارند اما بحث امروز 

در برنامه ميقات صالحين بيشتر بحث اعتقادى است.

استقرار نظام داشبورد مديريت اطالعات 
در شركت توزيع نيروى برق استان

گروه خبر- نظام داشبورد مديريت اطالعات در شركت 
توزيع نيروى برق خراسان جنوبى راه اندازى و مورد بهره 
بردارى قرار گرفت. مهندس دادگر معاونت برنامه ريزى 
و مهندسى شركت در جلسه آموزشى نرم افزار  داشبورد 
مديريت اطالعات در مديريت برق بيرجند كه با حضور 
مديران و كارشناسان شركت تشكيل شد گفت: امروزه 
سرعت دسترسى به اطالعات امر مهم و ضرورى است 
كه با توجه به حساسيت و اهميت صنعت برق بايد از 
سيستم هاى سنتى و دستى فاصله بگيريم. وى گفت: 
امروزه نكته مهم و حياتى براى مديران، تصميم گيرى 
سريع بر مبناى اطالعات جامع و صحيح است و براى 
رسيدن به اين هدف، سازمان ها به بنياد سازى سيستم 
داشبورد مديريت روى آورده اند. به گفته وى اين نرم 
افزار يك واسط كامپيوترى غنى با نمودارها، گزارش 
ها، شاخص هاى  ارزيابى و مكانيزم اخطار است كه در 
يك نرم افزار پويا و اطالعاتى مربوط، يكپارچه شده و 
براى تمامى كاركنان و سازمان و مديران ارشد آن روشى 
ساده براى دسترسى به اطالعات به روز سازمان فراهم 
مى كند و مديران به جاى صرف وقت براى خواندن 
محتواى گزارش ها زمان خود را به تصميم گيرى هاى 
صحيح و روشن تر از روى نتايج حاصل از گزارش هاى 

دريافتى از اين سامانه متمركز مى كنند.

برگزارى نخستين نشست كتاب خوان 
كودك و نوجوان در بيرجند

از  بيرجند  عمومى  هاى  كتابخانه  رئيس  ايسنا- 
و  كودك  خوان  كتاب  نشست  نخستين  برگزارى 
نوجوان در اين شهرستان خبر داد. كاظم زاده اظهار 
كرد: سلسله نشست هاى كتاب خوان كودك به منظور 
اشتراك گذارى كتاب هاى خوانده شده و با هدف ترويج 
و تبليغ مطالعه در قالب معرفى كتاب برگزار مى شود. 
وى ادامه داد: در اين نشست 70 نفر از دانش آموزان 
پيش دبستانى قرآنى گلستان ولى عصر(عج) شركت 
داشتند. وى تصريح كرد: در اين نشست 6 كتاب به 

دانش آموزان حاضر در اين برنامه معرفى شد.

برگزارى 105 برنامه در هفته بسيج 
در شهرستان درميان 

در  درميان  شهرستان  سپاه  فرمانده  خدادادى،  سرگرد 
نسيت خبرى هدف هفته بسيج را تبيين نقش و جايگاه 
بسيج در تقويت اقتدار ملى و جلوگيرى از نفوذ دشمن 
در سطح  بسيج 105برنامه  هفته  در  افزود:  و  دانست 
شهرستان برگزار خواهد شد كه هدف از برگزارى اين 
برنامه ها  تقويت روحيه استكبار ستيزى، ايستادگى و 
مقاومت، تبيين اقتصادمقاومتى و معرفى بسيج در توسعه 
آن، نمايش اقتدار و ايستادگى بسيج، تبيين توانمندى ها 
و ظرفيت هاى بسيج در جلوگيرى از نفوذ دشمن است.

كاظمى فرد- استاندار خراسان جنوبى در بازديد از  نمايشگاه كتاب، فرهنگ را 
زيربناى همه امور و توسعه و پيشرفت جامعه دانست و گفت: بايد براى آينده 
سازى، كارى انديشيد كه بيشترين تخفيف و عرضه كتاب براى مردم داشته 
باشيم. خدمتگزار استقبال از نمايشگاه كتاب استان را مطلوب دانست و اظهار 
كرد: استقبال پرشور مردم نشان فرهنگ واال و نگاه عميق اعتقادى آنها نسبت 
به مطالعه كتاب است. وى با اشاره به باال بودن قيمت كتاب و تأثير آن بر روند 
استان، گفت: قطعًا  نمايشگاه كتاب  استقبال كتابخوانان در دهمين  فروش و 
دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تالش كردند تا جايى كه ممكن است 

تخفيفات الزم را لحاظ كنند تا براى مردم امكان خريدكتاب فراهم شود.

 به گفته استاندار تخصيص اعتبارات استان بسيار محدود و تقاضا بسيار است 
تا حدى كه منابع مالى در دست داريم تالش مى كنيم توزيع عادالنه اى  اما 
براساس شاخص ها تعيين شده، داشته باشيم. وى افزود در سال جارى تخصيص 
اميدواريم  كه  است  بوده  مواجه  اى  عديده  مشكالت  با  كشور،  در  اعتبارات 

مشكالت بودجه به ويژه در حوزه فرهنگ، هرچه سريع تر رفع شود.
 گزارش خبرنگار ما حاكى است در اين بازديد مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان به همراه معاونان و جمعى از مديران استانى حضور داشتند و استاندار با 
نشران و بازديدكنندگان گفتگو كرد كه حاضرين از حضور مردم اظهار رضايت 
آذرماه  اول  تا  جنوبى  خراسان  كتاب  نمايشگاه  دهمين  است  گفتنى  كردند. 

امسال صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهر ها از ساعت 15 و 30 دقيقه تا 21 
براى بازديد و خريد عالقمندان به كتاب باز خواهد بود.

 اميدواريم مشكالت بودجه اى كشور 
به ويژه در حوزه فرهنگى، هرچه سريع تر رفع شود

راه اندازى 700 كارگاه اقتصاد مقاومتى  تا پايان سال در استان
 كاظمى فرد- مسئول بسيج سازندگى سپاه انصار الرضا (ع)

اقتصاد  كارگاه   700 اندازى  راه  براى  حمايت  از  استان 
مقاومتى در استان طى سال جارى خبر داد.

اينكه  با اشاره به  محمد زهرايى در كنفرانس مطبوعاتى 
اقتصاد مقاومتى تأكيد و مطالبه رهبرى بوده است، افزود: 
حلقه هاى اين زنجير از 20 سال پيش تكميل شده و از 20 
سال پيش تاكنون هر شعار سال مربوط به اقتصاد مقاومتى 
بوده است. زهرايى تصريح كرد: ايران در بين 190 كشور 
كار  و  در حوزه كسب 
اما  دارد  را   131 رتبه 
اقالم  كردن  وارد  در 
مانند  غيرضرورى 
رتبه  آرايشى  لوازم 

بااليى را دارد. 
به گفته وى اگر استان 
سرمايه گذار  براى 
مزيتى نداشته باشد به 

طور مسلم سرمايه گذار نيز حضور پيدا نخواهد كرد.
اقتصاد بين منابع  اينكه موضوع مهم در  بيان  با  زهرايى 
و مصارف است، عنوان كرد: مصارف بايد بهينه شود و با 

منابع تطابق پيدا كند.
براى  بهترى  گزينه هاى  استان  در  اينكه  بيان  با  وى 
استان  در  اگر  كرد:  تصريح  دارد،  وجود  مقاومتى  اقتصاد 

روستاها   سراغ  به  بايد  ندارد  وجود  خارجى  سرمايه گذار 
برويم تا از ظرفيت مردم كمك بگيريم.

زهرايى به برنامه هاى هفته بسيج   اشاره كرد و گفت: در 
 اين هفته برنامه هاى مختلفى در زمينه افتتاح پروژه ها
جهادى   متوليان  و  جهادگران  تجمع  زدايى،  محروميت 
اندازى 700  راه  براى  از حمايت  برگزار خواهد شد. وى 
كارگاه اقتصاد مقاومتى در سال 94 در استان خبر داد و 
گفت: راه اندازى اين كارگاه ها در استان با اعتبارى بالغ 
بر 110 ميليارد ريال انجام مى شود. زهرايى با بيان اينكه 
تاكنون 470 كارگاه در اين عرصه راه اندازى شده است، 
عنوان كرد: 304 كارگاه اقتصاد مقاومتى با اعتبار بالغ بر 
اعتبارى  با  تبديلى  ريال و 36 كارگاه صنايع  ميليون   40

 بالغ بر 4 ميليون ريال راه اندازى شده است.
افتتاح 15 پروژه محروميت زدا بسيج سازندگى   

از  استان  (ع)  الرضا  انصار  سپاه  سازندگى  بسيج  مسئول 
افتتاح 15 پروژه بسيج سازندگى خراسان جنوبى در هفته 
بسيج خبر داد و گفت: در هفته بسيج تعدا 15 طرح عمرانى 

محروميت زدا، كوچك و عام المنفعه افتتاح مى شود.
 وى افتتاح پروژه خانه بهداشت به نمايندگى از 15 پروژه 
كوچك را از جمله پروژه هاى قابل افتتاح در هفته بسيج 
دانست و افزود: همچنين كارگاه توليد و پرورش قارچ كه 
به نمايندگى از 470 كارگاه كمك اشتغال اقتصاد مقاومتى 

ايجاد شده است، در هفته بسيج افتتاح مى شود.  

 آبرسانى سيار به 427 روستا از ابتداى سال جارى

اجراى  در  سازندگى  بسيج  اقدامات  به  اشاره  با  وى 
پروژه هاى عمرانى و محروميت زدايى استان، اظهار كرد: 
و  هزار  با جمعيت 16  ابتداى سال جارى  از  روستا   427
912 خانوار و با حجم بالغ بر 293 هزار و 900 مترمكعب 

آب شرب بهداشتى، آبرسانى سيار صورت گرفته است. 
زهرايى افزود: در سال مالى 93، تعداد 148 پروژه با اعتبار 
محروميت  پروژه   38 و  ريال  ميليون   500 و  ميليارد   32
زدايى قرب كوثر با اعتبار 6 ميليارد ريال اجرا شده است.

با  استان  (ع)  الرضا  انصار  سپاه  سازندگى  بسيج  مسئول 
بيان اينكه در هشت ماهه نخست سال جارى حدود 19 
كرد:  تصريح  شدند،  اعزام  جهادى  اردوهاى  به  نفر  هزار 
640 نفر در قالب 47 گروه به اردوهاى هفت روزه مساجد 
و محالت و 861 نفر در قالب 61 گروه به اردوى 10 تا 

12 روزه دانشجويى اعزام شدند.
وى ادامه داد: همچنين 14 هزار و 63 نفر در قالب 720 
حلقه به اردوى يك روزه حلقه هاى صالحين، 2 هزار و  و 

سنگ بنا در تمام فعاليت ها، فرهنگ است.

  سنگ بنا در تمام فعاليت ها، فرهنگ است  

مسئول بسيج سازندگى استان همچنين در سخنان پيش از 

خطبه هاى عبادى سياسى نماز جمعه اين هفته مركز استان 
خاطرنشان كرد: سنگ بنا در تمام فعاليت ها فرهنگ است و 
اگر باور و يقين نداشته باشيم نمى توانيم فرهنگى را تعريف 
زهرايى  باشد.  داشته  استحكام  دشمن  برابر  در  كه  كنيم 
تحميلى،  بيرونى،  مقوله  هيچ  مقاومتى  اقتصاد  داد:  ادامه 
نوظهور و ابداعى نيست بلكه اقتصاد مقاومتى حركت رو به 
جلو در عين فشار است. وى گفت: اگر امروز بازار مصرف 
ايران  ضعف  نشانه  هستيم  ديگر  كشورهاى  براى  خوبى 
است. زهرايى با بيان اينكه نسخه اى كه بايد براى استان 
پيچيده شود آمايش سرزمينى است، ادامه داد: درخواست ما 
از استاندار خراسان جنوبى و دستگاه هاى اجرايى اين است 
كه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى و آمايش سرزمينى به 
كرد:  تصريح  وى  شود.  انجام  اجرايى  و  عملياتى  صورت 
درصد   95 مطلق  مزيت  و  توليد  ايران  اينكه  به  توجه  با 
زعفران تمام دنيا را دارد اما در قيمت جهانى زعفران نقشى 
ندارد اما بالعكس كشور اسپانيا به سه درصد توليد زعفران 
قيمت جهانى را در اختيار دارد.  وى گفت: همايش شكوه 
ايستادگى در پنج آذر، همايش رزمندگان بزرگ اسالم با 
حضور سه هزار نفر رزمنده در دوم آذر، اختتاميه اردوهاى 
جهادى با شركت 400 نفر در سوم آذر، افتتاح 470 كارگاه 
بيمارستان صحرايى  افتتاح  آذر،  يكم  در  مقاومتى  اقتصاد 
در سوم آذر و ديدار با مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) از 

برنامه هاى محورى در هفته بسيج است.

با  بيرجند  ادارى شهرستان  زاده- جلسه شوراهاى  حسين 
حضور استاندار و نماينده مردم شهرستان در مجلس شوراى 
على  انتظار   ماه  چند  از  پس  سرانجام  و  برگزار  اسالمى 

ناصرى به عنوان فرماندار جديد مركز استان معرفى شد.

پيگيرى و رفع مشكل اراضى موسوى
مؤسسه ميزان و...

در ابتداى اين جلسه جزندرى سرپرست سابق فرماندارى 
خود  سرپرستى  ماه  پنج  از  گزارشى  بيرجند  شهرستان 
ارائه  كرد: به گفته وى توزيع اعتبارات تملك دارايى در 
اعتبارات  توزيع  تومان،  ميليارد   17 مبلغ  به  پروژه   165
ماده 180 در 71 پروژه به مبلغ 20 ميليارد تومان، افتتاح 
124 پروژه دولتى به مبلغ 125 ميليارد تومان، رفع مشكل 
اراضى موسوم به موسوى پس از 30 سال با كمك حجت 
استاندار خراسان  و  بيرجند  امام جمعه  و  رئيسى  االسالم 
پيگيرى  ميزان،  مؤسسه  مشكل  رفع  و  پيگيرى  جنوبى، 
انجام  شهر،  حاشيه  و  مهر  مسكن  مطالعات  و  مباحث 
مشكالت  رفع  و  بررسى  هدف  با  دهگردشى   20 حدود 
باشكوه جانباختگان حادثه  تشييع  مراسم  انجام  روستاها، 
منا، ميزبانى سفر معاون اول رئيس جمهور و رئيس جمهور 
سابق، برگزارى جلسات فرهنگى و اجتماعى، فعال كردن 
صورت  اقدامات  جمله  از   ... و  شهرستان  انتخابات  ستاد 

گرفته طى 5 ماه گذشته در شهرستان بوده است.

  مردم از دعواهاى سياسى لذتى نمى برند 

نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف در 

مجلس نيز با اشاره به فرهنگ مردم شهرستان بيرجند و 
از  معرفى شخصيت هاى علمى و فرهنگى بسيار بزرگ 
جايزه  كسب  در  مود  باللى  پروفسور  موفقيت  شهرستان 
تبريك  را  المللى سازمان منع سالح هاى شيميايى  بين 
مردم  اقتصادى،  مشكالت  به  توجه  با  افزود:  و  گفت 
كه  دارند  انتظار  و  برند  نمى  لذتى  سياسى  دعواهاى  از 
تمركز  اقتصادى  مباحث  روى  بر  مديران  و  مسئوالن 
كنند و لذا اميدواريم انتصاب آقاى ناصرى كه كارشناس 

فرماندار  عنوان  به  هستند  اقتصادى  مسايل  و  مباحث 
بيرجند در رونق شهرك صنعتى و بهبود وضع كشاورزان 
و روستاييان و نخبگان علمى و ورزشى و نيز حذف برخى 

بروكراسى هاى ادارى در شهرستان مؤثر باشد.
استان  وضعيت  اينكه  بيان  با  عبادى  االسالم  حجت 
اظهار  نيست،  كشور  وضعيت  از  جدا  اقتصادى  لحاظ  به 
رونق  موجب  هايش  سياست  با  دولت  كرد:  اميدوارى 
خواندن  اهميت  با  بشود. وى ضمن  و صنعتى  اقتصادى 

بودجه سال 95 بر ضرورت تالش و همدلى و همراهى 
همه مديران در راستاى رقم زدن بودجه اى مناسب براى 

استان و شهرستان بيرجند تأكيد كرد.

همدلى، همكارى و همراهى حاكم بر استان 
حاكى از درك واالى مردم و مسئوالن است

استاندار خراسان جنوبى هم با اشاره به سوابق و پيشينه 
علمى، فرهنگى و تاريخى بيرجند و استان خدمت به مردم 

با همه توان را بزرگترين وظيفه مسئوالن و مديران  دانست 
اينكه همدلى و همفكرى و همراهى حاكم بر  با بيان  و 
استان نشان از درك واالى مردم و مسئوالن عالى رتبه 
خراسان جنوبى دارد، گفت: دنيابه دنبال برقرارى ارتباط با 
ما هستند و ما توانسته ايم با اتكا به توانمندى نيروهاى 
باز  ما حساب  براى  دنيا  اينكه  و  بدرخشيم  دنيا  در  بومى 
كرده، شعار نيست و يك واقعيت است و اين توفيقات به 
بركت نظام اسالمى، وجود مقام معظم رهبرى و تالش 

دولت تدبير و اميد به دست آمده است.

هدف اصلى در انتخابات
 حفاظت از آراى مردم است

در  مردم  حداكثرى  حضور  اهميت  بر  تأكيد  با  استاندار 
كه  كند  مى  احساس  هركس  گفت:  رو  پيش   انتخابات 
پا  تواند  مى  باشد  مأر  مردم  به  خدمت  براى  توان  مى 
انتخابات بگذارد و همه ما  با رقابت در  به رفاقت همراه 

انتخابات را بر عهده مردم مى گذاريم.

ناصرى؛ فرماندار جديد شهرستان بيرجند

خدمتگزار گفت: آقاى ناصرى از امروز با تمام اختيارات، 
آنجا كه سياست  از  و  بيرجند هستند  فرماندار شهرستان 
وزير كشور در اداره امور حوزه هاى ادارى وزارت كشور 
به  ما  است  بومى  نيروهاى  از  استفاده  ها  شهرستان  در 
استان  مركز  شهرستان  فرماندار  كه  رسيديم  نتيجه  اين 
و  اى  توسعه  ديدگاهى  با  كشورى  وزارت  نيروى  يك 
اقتصادى، اهل تعامل و فكر و فعاليت و خوشنام و آشنا به 
منطقه باشد و لذا ضمن قدردانى از زحمات آقاى منصورى 
عنوان  به  جزندرى  آقاى  هاى  تالش  و  سابق  فرماندار 
سرپرست فرماندارى، آقاى ناصرى مدير كل سابق دفتر 
امور اقتصادى استاندارى را به عنوان فرماندار شهرستان 

بيرجند انتخاب كرديم.
شايان ذكر است در پايان لوح تقدير به جزندرى سرپرست 
سابق و حكم انتصاب به ناصرى فرماندار جديد شهرستان 

بيرجند اعطا شد.

استاندار در جلسه شوراى ادارى شهرستان بيرجند عنوان كرد: 

   اميدوارم رويكرد اقتصادى فرماندار جديد بيرجند به توسعه اين شهرستان كمك كند 

كاظمى فرد- معاون  سياسى امنيتى استاندارى در كارگره 
براى  زمين  واگذارى  به مشكل  اشاره  با  مرزى  مبادالت 
توسعه بازارچه ماهيرود گفت: تا زمانى كه ماده قانونى و 
دستورالعمل صادر شده براى واگذارى زمين براى مازنداران 
و كوير لوت يكسان است نبايد توقع داشت كارى انجام 
شود.  حسينى به مشكل واگذارى زمين براى توسعه بازار 
چه ماهيرود پرداخت و بيان كرد: براى واگذارى زمين در 
نمايندگان و وزارت  با  بايد  و  داريم  بيابان مشكل  و  مرز 
كشاورزى صحبت و اين موضوع را حل كنيم يا حداقل 
استان چهار  در  افزود:  بدهند. وى  استان  به  را  اختيارات 
ها  بازارچه  اين  موقعيت  از  كه  دارد  مرزى وجود  بازارچه 
 براى پيشرفت تجارت استان استفاده قابل قبول نمى شود.

وى با اشاره به مشكالت بازارچه هاى استان گفت:  اكنون 
براى  تأسيس  بدو  در  كه  هاى  زيرساخت  از  ها  بازارچه 
موضوع  اين  و  كنند  مى  استفاده  بوده  انتظامى  نيروى 
موجب مشكالتى براى بازارچه ها  شده و تا زيرساخت ها 

در بازارچه فراهم نشود مشكالت حل نخواهد شد.
و  طرح  بازارچه ها  در  كار  انجام  اينكه  بيان  با  حسينى 

توجيه اقتصادى نياز دارد، گفت: استان بايد در اين زمينه 
طرح هاى مشخص و با عدد و رقم و چشم انداز آماده و 

 ارائه كند تا دولت حمايت كند. 
بازارچه ها نيازمند طرح جامع

 امور گمركى مبادالت مرزى است

حسينى وضع موجود بازارچه مرزى ماهيرود را قابل قبول 
و  صادرات  گمركى  امور  جامع  طرح  افزود:  و  ندانست 
قرار  كار  دستور  در  بايد  استان  مرزى  كاالهاى  مبادالت 
مسير  به  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  وى  گيرد. 
جاده بيرجند – ماهيرود  اشاره كرد و گفت: بايد مطالعه 
و بررسى  اين پروژه دقيق انجام شود و بخش خصوصى 
كه توان دارد واگذار شود. وى در ادامه به موضوع سوخت 
به مرزنشينان اشاره كرد و افزود:  در بحث سوخت نيز بايد 
اختيارات بيشترى به سه استان بدهند و تمام اين مباحث 
را بايد با جديت پيگيرى كنيم. به گفته وى اگر بخواهيم 
تعامالت مرزى بيشتر باشد بايد در گفتمان با كشورهاى 
باشيد و  فعال  بيشتر  بايد  واردات  براى صادرات و  مقابل 

نگاه تنها به صادارات نباشد.

مصوبات شوراى ساماندهى 
مبادالت مرزى به نتيجه نمى رسد   

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: 
همواره مصوبات شوراى ساماندهى مبادالت مرزى تكرار 
مى شود و به نتيجه مدنظر نمى رسد به عنوان مثال بحث 
اما  شده  مصوب  مرز  در  فروشى  خرده  دالر  ميليون   50
متأسفانه عمًال اجرايى نشده است. حقيقى اظهار كرد: در 
بازارچه  از  امسال 400 ميليون دالر صادارت  شش ماهه 
مدت  به  نسبت  ميزان  اين  كه  شده  انجام  استان  هاى 
مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشى 6 درصد و به لحاظ 
وزنى 33 درصد افزايش داشته است. وى افزود: اين نشان 
 17 مدت  اين  در  كشور  صادرات  اينكه  عليرغم  مى دهد 
اما در استان خراسان جنوبى 6  درصد رشد منفى داشته 
درصد رشد مثبت بوده است. وى با بيان اينكه در سوخت 
مرزنشينان عليرغم سهميه اى كه براى آنان تعيين شده 
جذب نشده است گفت: 5 هزار و 980 خانوار مرزنشين 

ماه  در  ليتر  ميليون   12 آنان  سوخت  سهيمه  كه  داريم 
ليتر سهميه سوخت  اينكه 65 ميليون  بيان  با  است. وى 
داشته ايم كه تاكنون 4 ميليون ليتر صادارت داشته ايم، 
گفت: مبادى خروجى سهميه سوخت مرزنشينان مشخص 
نيست بايد مشخص شود چرا از اين سهميه نتوانسته ايم 
استفاده كنيم. به گفته وى در سوم آذر ماه باجه بانك ملى 

 در مرز ماهيرود بازگشايى خواهد شد.
صادرات 400 ميليون دالرى از بازارچه هاى استان

و  معدن  كل صنعت،  اداره  خارجى  تجارت  توسعه  معاون 
تجارت استان نيز با اشاره به صادرات 400 ميليون دالرى 
از بازارچه هاى استان در هفت ماهه سال جارى، گفت: بيش 
از 98 ميليون دالر از اين صادرات، اظهارنامه آن مربوط به 
گمرك و بازارچه هاى استان است. ماهگلى با بيان اينكه در 
شش ماهه امسال 217 ميليون دالر صادارت از بازارچه هاى 
كشور انجام شده كه 102 ميليون دالر آن از بازارچه هاى 
استان سيستان و بلوچستان بوده است افزود: 54 درصد از 

صادرات استان از طريق بازارچه ها  انجام شده است. 

واگويه هاى معاون استاندار از شرايط سخت كسب و كار در خراسان جنوبى

قانون جنگل براى اراضى كوير

تريبون نماز جمعه

حضور گسترده مردم در مراسم اربعين
 دل دشمنان را مى لرزاند

شبستان- امام جمعه بيرجند با بيان اينكه بايد انديشه 
حضور  گفت:  شود،  تقويت  گوناگون  ابعاد  در  بسيج 
گسترده مردم در مراسم اربعين حسينى دل دشمنان را 
مى لرزاند و اتمام حجتى براى دشمنان خواهد بود. حجت 
االسالم رضايى تأكيد كرد: بايد از اين فرصت و جريان 
عظيم براى وحدت بيشتر جهان اسالم و استكبارستيزى 
و ترويج تعاليم اسالم و زمينه سازى حاكميت انسان 
كامل استفاده شود. وى با اشاره به آغاز هفته بسيج، 
اظهار كرد: بسيجى نهادى اجتماعى و معنوى و دينى 
است و بسيجى واقعى بايد سينه به سينه دشمن بايستد 
و با آسيب ها و معضالت اجتماعى مبارزه كند. وى گفت: 
دشمن قصد دارد با تبليغات و دروغ پردازى جامعه را اغوا 
كند. وى با تأكيد بر اينكه امروز انديشه بسيجى در عراق، 
سوريه و لبنان نشر يافته است و دشمن مانده است و به 
قدرت منطقه اى بودن ايران اسالمى اعتراف مى كند، 

گفت: بايد انديشه بسيج در ابعاد گوناگون تقويت شود. 

داعش درصدد بدنام كردن 
اسالم ناب در تمام جهان است

مهر- امام جمعه شهرستان بشرويه با اشاره به اقدامات 
اخير داعش گفت: داعش سعى بر اسالم زدايى در تمامى 
فرهنگ ها دارد و مى كوشد اسالم ناب را در تمام جهان 
بدنام كند. حجت االسالم شمس الدين در خطبه هاى 
نماز جمعه بشرويه گفت: بسيج در برابر دشمنان داخلى و 
خارجى مثل كوه ايستاده است و نمى گذارد كوچك ترين 
خدشه اى به انقالب و نظام مكتب حسينى وارد شود.  
وى ادامه داد:  با وجود اينكه بسيارى از دشمنان درصدد 
از پاى در آوردن بسيج بوده اند اما موفق نشده اند چرا كه 

بسيج با خون ملت ايران در آميخته است.

از گوشه و كنار استان

از گوشه و كنار استان
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بدون شرح     ارسالى: حميدرضا نيك كارعكس روز 

داعش: به نيويورك هم حمله مى كنيم

گروه داعش يك فيلم در مورد طرح عمليات انتحارى 
در نيويورك را منتشر كرده است. فيلم منتشر شده 
توسط داعش كه حدود 6 دقيقه طول مى كشد شامل 
بمب گذار  يك  ظاهرا  آن  در  كه  است  صحنه هايى 

انتحارى جليقه انفجارى را بر تن مى كند. 

تغييرمسير هواپيماى اوباما به خاطر ايران

هواپيماى حامل رئيس جمهورى آمريكا كه از تركيه 
از  تا  تغيير مسير شد  به  بود، مجبور  فيليپين  راهى 
اين  در  اوباما  هواپيماى  نكند.  عبور  ايران  آسمان 
مسير از آسمان سوريه و عراق نيز عبور نكرده است. 
منطقه اى  سفر  در  است  قرار  آمريكا  رئيس جمهور 

خود پس از فيليپين به مالزى برود.

افشاگرى سناتور آمريكايى از 
كمك  نظامى عربستان به تروريست ها

يك سناتور آمريكايى فاش كرد كه عربستان سعودى 
500 فروند موشك «تاو» را به عناصر تروريست در 
سوريه داده است. سناتور ريچارد بالك در گفت وگوى 
با  تلويزيونى خود اظهار كرد: ملت سوريه همچنان 
اكثريت خود از بشار اسد رئيس جمهور سوريه حمايت 
مى كنند. وى تصريح كرد: «تصميم به راه انداختن 
جنگ در سوريه را گروههاى اسالمگرا با دستگاههاى 
اطالعاتى براى تغيير نظام» سوريه اتخاذ كردند. بالك 
گفت: دولت آمريكا با مسلح كردن گروههاى مسلح 

به موشك هاى تاو راه نادرستى را در پيش گرفت. 

موسسه وابسته به سيا : سرعت
 اقدام ايران بيش از حد انتظار است

موسسه علوم و امنيت بين المللى كه به سازمان سيا 
و وزارت خارجه آمريكا درباره مسائل فنى مرتبط با 
برنامه هسته اى ايران مشورت مى دهد، اعالم كرد 
سرعت برچيدن ماشين هاى سانتريفيوژ در نطنز و 
فردو بيش از حد انتظار است. گزارش آژانس نشان 
مى دهد به همراه ماشين ها زيرساخت هاى مرتبط 
با آنها هم در حال برچيده شدن است و اين بدان 
ايران  غرب،  وعده  خلف  صورت  در  كه  معناست 

 امكان ناچيزى براى تالفى خواهد داشت.
تحريف 50 آيه قرآن كريم توسط داعش  

شوقى عالم مفتى مصر گفت: گروه تروريستى داعش 
تفسيرى اشتباه از پنجاه آيه قرآن كريم ارائه و از آن 
استفاده كرده است. وى افزود : «پيام اسالم، رحمت و 
 مهربانى براى جهانيان است اما اكنون با اين ويرانى ها 
و خرابكارى ها و ترس و وحشت ناشى از عمليات 
به اسالم نسبت داده   تروريستى در همه جهان كه 
اين  تبعات  از  مسلمانان  محنت  و  رنج  و  شود  مى 

عمليات، ديگر خبرى از رحمت و مهربانى نيست».

اعتراض تند نماينده سوريه به عربستان

اشاره  با  دائم سوريه در سازمان ملل متحد  نماينده 
از حل  به نقش مخرب رژيم سعودى در جلوگيرى 
سياسى بحران سوريه تأكيد كرد كه «رياض» آخرين 

طرفى است كه بايد درباره حقوق بشر سخن بگويد.

سخنان پيشين غربى ها را نسبت به ايران ، عنوان نكنيد

الريجانى ، رئيس مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه 
در  كنند،  پرهيز  سياسى  بى مورد  مسائل  عنوان  از  رسانه ها 
اين زمينه ادامه داد: قبال غربى ها عنوان مى كردند به دنبال 
براندازى در ايران هستند و درحال حاضر مى گويند كه بسيارى 
از مشكالت بدون تعامل منطقى با ايران حل نمى شود. الزم 
است رسانه ها به اين گفته توجه داشته باشند و سخنان پيشين غربى ها نسبت به 

ايران را عنوان نكنند زيرا ديگر نگاه غربى ها به ايران تغيير كرده است.

اگر به سوريه نرفته  بوديم، امروز ايران از دست رفته بود

نماينده ولى فقيه در سپاه با بيان اينكه يك سرباز ايرانى 
در سوريه 100 هزار بسيجى تربيت كرده است، خاطرنشان 
كرد: اين در حالى است كه پنج سال ابرقدرت ها و دشمنان 
نتوانستند در سوريه كارى از پيش ببرند.  سعيدى اظهار كرد: 
امروز هم كه امام خامنه اى اعالم مى كنند سوريه خط مقدم 
ماست، اين سخن جنبه امنيتى، عاطفى و تكليفى دارد زيرا اگر وارد سوريه نشده 

بوديم، امروز عراق، سوريه، لبنان و ايران از دست رفته بود.

فرمانده كل سپاه گفت: تمام تالش هاى 
دشمن براى ناامن كردن ايران با اقتدار 
اطالعاتى  و  امنيتى  نيروهاى  اشراف  و 

خنثى شده است.
كل  فرمانده  جعفرى  عزيز  سرلشكر   
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با حضور 
الى بيت المقدس  بزرگ  رزمايش  در 
ياد  گرامى داشت  ضمن  سخنانى  طى 
اسالمى  انقالب  شهداى  خاطره  و 
گردان هاى  همه جانبه  آمادگى  از 
الى بيت المقدس كه از 6 استان در اين 

رزمايش حضور يافته اند بازديد كرد.
كاركردها  بسيج  اينكه  بيان  با  وى 
داشته  معجزه آسايى  عملكردهاى  و 
خود  به  را  همگان  چشم  اقتدار،  با  كه 
كشورهاى  كرد:  تصريح  است،  دوخته 
دنيا امروز حسرت داشتن نيروى بسيج 
كه با ايمان و انگيزه مقتدرانه در صحنه 

است را مى خورند.
فرمانده كل سپاه به كاركردهاى مختلف 
بسيج اشاره و به كاركرد امنيتى، دفاعى 
در جنگ  بسيج  گفت:  و  كرد  تاكيد  آن 
نرم سياسى، فرهنگى و در كمك به رفع 
آسيب هاى اجتماعى كاركردهاى مهمى 
انجام داده است كه البته كاركرد دفاعى 
تهديدات  به  پاسخ  در  بسيج  امنيتى  و 

عملكردى معجزه آسا بوده است.
وى به دستاوردهاى حضور همه جانبه 
گفت:  و  كرد  اشاره  صحنه  در  بسيج 
از دستاوردهاى  اسالمى  انقالب  صدور 
حضور بسيج در صحنه است كه ما در 

جهان شاهد اين حضور هستيم و خدا را 
بابت چنين لطفى سپاسگزاريم.

فرمانده كل سپاه با اظهار اميدوارى از 
در  بسيج  مقاوم تر  و  مستحكم  حضور 
آمادگى هاى  كرد:  خاطرنشان  صحنه 
دفاعى و امنيتى بسيج امروز قابل تقدير 
است؛ امروز شاهد تشكيل 500 گردان 

(ع)  حسين  امام  گردانهاى  در  بسيجى 
بيت المقدس در كشور  و 1500 گردان 
بيت المقدس  گردانهاى  كه  هستيم 
قرار  دوم  و  اول  حمايتى  اليه هاى  در 
دارند و همه اينها براى دفاع از انقالب 

اميدواريم  كه  دارند  آمادگى  اسالمى 
اين آمادگى همواره حفظ شود.

اين  اينكه  بيان  با  جعفرى  سرلشكر 
امام  گردانهاى  كه  است  بار  اولين 
رزمايش  بيت المقدس  و  حسين(ع) 
مشتركى برگزار مى كنند ابراز اميدوارى 
طور  به  مشترك  كار  نوع  اين  كه  كرد 

مستمر دنبال شود.
هوشيارانه  و  جانبه  همه  حضور  وى 
اقتدار  اصلى  عامل  را  در صحنه  بسيج 
به  و  دانست  كشور  در  پايدار  امنيت  و 
كرد  اشاره  حضور  اين  دستاوردهاى 
نيروهاى  هماهنگى  و  اتحاد  گفت:  و 
سوريه،  در  اسالمى  انقالب  مدافع 
كشورها  ديگر  و  يمن  لبنان،  عراق، 
است  صحنه  در  بسيج  حضور  دستاورد 
دشمنان  دشمنى  از  كه  دانيم  مى   ما  و 
هيچ  اسالمى  انقالب  خورده  قسم 

چيزى كم نشده است.
پاريس  حوادث  به  سپاه  كل  فرمانده 
پاريس  حادثه  در  گفت:  و  كرد  اشاره 
كه  شاهديم  ما  اروپا  ناامنى هاى  و 
رفته  هم  فراتر  ايران  عليه  تهديدات 
آنها  اصلى  هدف  كه  مطمئنيم  و  است 

ايران و انقالب اسالمى است.
ناامن كردن  براى  دشمنان  افزود:  وى 
اما  كردند  زيادى  تالش هاى  ايران 
اشراف اطالعاتى و امنيتى ما توطئه هاى 
مى دانند  آنها  است.  كرده  خنثى  را  آنها 
كه ديگر نمى توانند با جمهورى اسالمى 
كه  چرا  بگويند  سخن  زور  زبان  با 
برتر  قدرت  يك  به  اسالمى  جمهورى 

منطقه تبديل شده است.

آيت ا... موسوى اردبيلى: پشت پرده 
اختالس با رقم هاى نجومى را افشا كنيد

آيت ا... سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى از مراجع تقليد 
 گفت: چرا به مردم نمى گويند افرادى كه رقم هاى 
چه  با  اند،  كسانى  چه  كنند  مى  اختالس  نجومى 
كسانى در ارتباط اند كه به اين منابع مالى دسترسى 
دارند و دست به اختالس هاى ميلياردى مى زنند.  
وى تصريح كرد: انسان بعضى ارقام نجومى از برخى 
دادگاه ها  و  و كنار  از گوشه  را  اقتصادى  فسادهاى 
اين رقم  افتد كه  اين فكر مى  به  تازه  و  مى شنود 
ها تا حاال كجا بوده و اين در حالى است كه مردم 
دارند.  قرار  اقتصادى  نامناسب معيشتى و  اوضاع  در 
آيت ا... موسوى اردبيلى افزود : يك تن هم كه براى 
سرمايه گذارى وارد ايران مى شود، بعدها مشخص 
مى شود نفوذى و جاسوس دشمن بوده؛ بايد فكرى 

براى اوضاع و احوال نامساعد كرد.

الريجانى منتظر انعطاف دولت 

عضو كميسيون امنيت ملي گفت : طيف اصولگرايان 
حاميان  طرف  از  گامي  انتظار  در  هم اكنون  معتدل 
دولت براي ايجاد يك ائتالف انتخاباتي است. شخص 
انعطاف و همراهي  آقاي الريجاني در مجلس نهم 
الزم را با دولت در طول دو سال گذشته نشان داده 
است و خود دولتي ها هم معترف به اين هستند. البته 
دولت هم همكاري الزم را نشان داده است. در جمع 
اصولگرايان معتدل مجلس اين تقاضا وجود دارد كه 
باب گفت وگو با حاميان دولت براي انتخابات باز شود 

و اين مطالبه هم قطعا نمي تواند بدون جواب بماند. 

نامه زيباكالم به آيت ا... مكارم شيرازى

آيت ا... به  تهران  دانشگاه  استاد  زيباكالم  صادق 
مكارم شيرازى نامه اى نوشت و در آن توضيحاتى 
درباره اعتراض اين مرجع تقليد به عملكرد وزارت 
ارشاد ارائه كرد. در اين نامه آمده است : از مجموع 
نزديك به 6000 ميليارد تومان بودجه كه در سال 
جارى براى امور فرهنگى اختصاص يافته، در حدود 
و  يافته  تخصيص  ارشاد  وزارت  به  آن  درصد   10
بنياد،  نهاد،  از 30  بيش  اختيار  در  ديگر  درصد   90
سازمان، كميته، شورا، هيئت و .... است كه اساسًا نه 
دخلى به ارشاد دارند، نه به دولت، نه به مجلس و نه 
به هيچ ارگان و نهاد ديگرى. درحاليكه ارشاد براى 
يك ريال كه هزينه مى كند بايد پاسخگو باشد، اين 

سى و چند نهاد به هيچ كجا هم پاسخگو نيستند.

نوه امام مثل خود امام اصولگراست

به   : گفت  ايران  احزاب  خانه  رئيس   ، فرد  غفورى 
احتمال فراوان سيد حسن در انتخابات شركت خواهد 
كرد البته هيچ گروه و جريانى حق مصادره وى به نفع 
خود را ندارد چرا كه وى نوه امام است و بنده فكر 
مى كنم تمايلش مانند تمايل حضرت امام اصولگرايى 

است و من وى را فردى اصولگرا مى دانم.

تالش دشمن براى نا امن كردن جمهورى اسالمى 
با اشراف امنيتى و اطالعاتى خنثى شده است

فرمانده كل سپاه در رزمايش الى بيت المقدس :

آگهى همكارى
 به فروشنده 

 و بازارياب ماهر و 
با تجربه  نيازمنديم.
09153518455

سركار خانم رضايى و خانواده محترم
با نهايت تاسف درگذشت مادر گرامى تان

 را تسليت عرض نموده، علو درجات آن فقيده سعيده و صبر و اجر بازماندگان
 را از ايزد منان مسئلت داريم.

همكاران تان در روزنامه آواى خراسان جنوبى

جناب آقاى رضايى
رئيس محترم بانك صادرات ميدان شهدا

 با نهايت تاسف درگذشت والده مكرمه تان را حضور شما و خاندان محترم تسليت عرض نموده
بقاى عمر بازماندگان و رحمت و مغفرت الهى براى آن مرحومه را از درگاه ايزد منان مسئلت مى نماييم.

جمعى از مشتريان بانك صادرات شعبه شهدا

آگهى مزايده عمومى
   محدوده هاى اكتشافى و معادن  سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت استان خراسان جنوبى  سال 94
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبى براساس قانون معادن مصوب سال 77 و قانون اصالح 
قانون معادن مصوب سال 90 و فصل چهارم آيين نامه اجرايى قانون معادن مصوب سال 92 و دستورالعمل 
هاى مرتبط با آن در نظر دارد: اكتشاف و بهره بردارى تعدادى از محدوده هاى اكتشافى، پروانه هاى اكتشاف 
و معادن مشمول مزايده را به شرح ليست پيوست از طريق مزايده عمومى به دارندگان داراى توان فنى و مالى 

الزم واگذار نمايد.
بر اساس اين اطالعيه متقاضيان مى توانند جهت آگاهى كامل از اطالعات محدوده پروانه اكتشاف و دپوى 
بوكسيت  ، شرايط مزايده و دريافت فرم هاى مربوطه از شنبه 94/8/30 تا سه شنبه 94/9/10 به آدرس اينترنتى
www. skimto.ir و  khs.mimt.gov.ir  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبى و يا به 
ساختمان شهداى عبادى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبى به نشانى بيرجند ، ميدان 
طالقانى ، بلوار شهداى عبادى ، معاونت امور معادن مراجعه نموده و پيشنهادات خود را بر اساس شرايط ارائه شده 
حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه 94/9/10 در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه سازمان تسليم و رسيد 
دريافت نمايند. پاكت نهايى بايد شامل پاكت (الف) محتوى تضمين شركت در مزايده (چك تضمينى يا ضمانت 
 نامه بانكى و يا برگ واريز نقدى به شماره حساب2175312179002 به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اى) 
با رعايت شرايط مزايده، پاكت (ب) محتوى مدارك صالحيت فنى و مالى و ساير مدارك مندرج در شرايط مزايده 

و پاكت (ج) محتوى فرم پيشنهاد قيمت مزايده باشد. همچنين شركت كنندگان در مزايده مكلفند نام 
شركت كننده و مورد مزايده را بر روى همه پاكت ها ى الك و مهر شده قيد وآن را امضا و مهر نمايند.

پشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح شنبه 94/9/14 در كميسيون مزايده واقع در محل ساختمان شهيد 
مطهرى سازمان به آدرس  بيرجند، خيابان شهيد مطهرى مفتوح و مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

حضور متقاضيان در كميسيون بالمانع است و به درخواست هاى ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده 
تضمين شركت در مزايده و يا درخواست هاى واصله بعد از وقت مقرر فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
- هزينه درج آگهى مزايده به عهده برنده ويا برندگان مزايده مى باشد.

- اشخاص حقوقى و حقيقى متقاضى شركت در مزايده مى بايست گواهى صالحيت (توان) فنى و مالى را با ارائه 
مدارك به سازمان نظام مهندسى معدن استان محل ثبت شركت يا نزديك ترين استان به محل ثبت شركت 

اخذ و به همراه مدارك مورد نياز در مهلت مقرر به اين سازمان ارائه نمايند.
- شركت كنندگان در مزايده مى بايست آيين نامه معامالت دولتى و قانون منع مداخله كاركنان دولت و قانون 
معادن و آيين نامه اجرايى آن و ساير دستورالعمل ها و بخشنامه هاى وزارت صنعت ،معدن وتجارت و مراجع 

قانونى ديگر را به طور كامل رعايت نمايند.
- كليه مدارك ارائه شده الزاماً مى بايست برابر اصل تحويل شود.

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 
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