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بعضى از مسئوالن استان شوراى 
فرهنگ عمومى را جدى نمى گيرند

متاسفانه مديرانى كه در شورا فعاليت دارند چند شغله اند / نبود قانون بودجه اى براى فرهنگ عمومى كشور  / صفحه 7

امام جمعه بيرجند در ديدار با دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور :

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس خراسان جنوبى عنوان كرد : 

عقب ماندگى استان 
در جمع آورى اسناد 

فرماندهان دفاع مقدس
صفحه 7

6 نفر به داوطلبان انتخابات مجلس
 در استان افزوده شد

صفحه 8

خسارت قريب به 1000 ميليارد 
تومانى به كشاورزان استان بر اثر 

خشكسالى و سرمازدگى 
صفحه 7

 پيگير افزايش همكارى با
خراسان جنوبى و بيرجند هستم

سفير اتريش در ايران :

صفحه 7

مابقي پاداش بازنشستگان فرهنگي
 به زودي پرداخت مي شود

توضيحي  انتشار  با  دولت،  سخنگوي  دفتر   : ايرنا 
بازنشستگان  مطالبات  پرداخت  زمان  درباره 
فرهنگي اعالم كرد: بازنشستگان تاكنون 20 درصد 
از پاداش خود را دريافت كرده اند و مابقي به زودي 

پرداخت مي شود .  

 توزيع كارت اعتباري خريد ميان
 2 ميليون و 700 هزار بازنشسته

وزير كار از توزيع كارت اعتباري خريد كاالي ايراني 
ميان 2 ميليون و 700 هزار بازنشسته تامين اجتماعي 
ربيعي  مهر،  گزارش  داد.  به  خبر  نخست  فاز  در 
همچنين از ارائه كارت خريد براي زوج هاي جوان 
از طريق بانك مركزي خبر داد و گفت: در اين زمينه 
فراخوان براي ثبت نام داده مي شود و اين كارت ها 

قابل استفاده براي خريد كاالهاي ضروري است .

 كارتخوان ها از اول دي كارمزد مي گيرند

مركزي  بانك  كه  دستورالعملي  بر  بنا  عصرايران: 
اول  از  است  كرده  ابالغ  ها  بانك  به  آذرماه  دهم 
دي ماه كارمزد تراكنش هاي خريد از بانك هاي 

پذيرنده دريافت خواهد شد . 

يارانه مسكن مهر 2 برابر مي شود

مسكن  طرح  در  شهرسازي  و  راه  وزير  مقام   قائم 
مهر اعالم كرد: دولت در اليحه بودجه سال آينده 
در  سال جاري  برابر   2 را  مهر  مسكن  يارانه  اعتبار 
نظر گرفت . مهرآبادي  در گفتگو با مهر ، افزود: دولت 
مصوبه اي را مبني بر افزايش دوبرابري يارانه مسكن 
مهر داشت كه براين اساس، در سال آينده مبلغ 400 

ميليارد تومان به مسكن مهر اختصاص مي يابد. 

جناب آقاى مهندس نصرى
مدير كل محترم حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

هفته حمل و نقل و راهدارى و رانندگان
را خدمت شما و همكاران گرامى تان تبريك عرض نموده

 توفيقات روزافزون جناب عالى را از درگاه احديت خواستاريم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى
تبريك عرض نموده، اميد است در پرتو الطاف حضرت حق بيش از پيش

موفق و پيروز باشيد 

شركت سامان صدرآب ، شركت طراح صنعت قهستان

حضرت حجت االسالم  و المسلمين

 جناب آقاى شيخ حسين ابراهيمى
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تاثر گرديد. اين ضايعه مولمه را خدمت جناب عالى و خاندان معزز 
ابراهيمى تسليت عرض مى نمايم. آن عزيز سفر كرده عمر با بركت خود را در دفاع از حريم اهل بيت اطهار 

(عليهم السالم) و آقا اباعبدا... الحسين (عليه السالم) و حضور فعال در صحنه انقالب و حمايت صريح
 از آرمان هاى امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى (مّدظله العالى) در منطقه سپرى نموده است.
ياد و خاطره اش را گرامى داشته و از خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات و براى جناب عالى

 و ساير بازماندگان و مردم شريف صبر جميل و اجر جزيل مسئلت دارم.

سيد ابراهيم رئيسى
 نماينده مردم شريف خراسان جنوبى در مجلس خبرگان رهبرى

برادر ارجمند جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مدير عامل محترم مجتمع كارخانجات كاشى فرزاد

 با تاثر فراوان درگذشت خواهر مكرمه را تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان براى آن 
فقيده سعيده غفران الهى و براى جناب عالى و بازماندگان محترم صبر و شكيبايى مسئلت مى نمايم.

محسن احتشام- مديرعامل شركت تروند زعفران

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مدير عامل محترم صنايع كاشى فرزاد

 با نهايت تاثر و تالم درگذشت خواهر گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده، براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

مديرعامل و اعضاى هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

همسر و پدر عـزيز شادروان 

حاج  انوشيروان ثقفى
از آن شب يلدايى كه پرستو وار كوچيدى، سه سال گذشته است
 و ما همچنان خاطرات خوبى هايت را نُقل مجالس مان داريم.

هديه مان را به صلوات و فاتحه اى پذيرا باش
همسر و دخترت ثمين

خير ارجمند 

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مديرعامل محترم گروه صنعتى فالحى

 با كمال تاسف و تاثر درگذشت خواهر محترم تان را تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان 
براى جناب عالى و ساير بازماندگان صبر و اجر و براى آن مرحومه علو درجات را آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

دعــوت بـه همكــارى
دكتراى دامپزشكى

 كارشناس تحقيق و توسعه
حقوق مكفى+ بيمه      حداقل يك سال سابقه كار مرتبط

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 91- 05632538890 تماس بگيريد.

برادر ارجمند جناب آقاى
 مهندس مهدى هاشمى مقدم

مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى
انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد، تخصص و شايستگى شماست، صميمانه تبريك

 عرض نموده، توفيق مضاعف شما در امر خدمت رسانى را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

اتحاديه شركت هاى تعاونى مسكن فرهنگيان استان خراسان جنوبى

تبريكات صميمانه ما را پذيرا باشيد و توفيق مضاعف شما عزيزان در امر خدمت رسانى را 
از درگاه ايزد منان خواستاريم.

اتحاديه شركت هاى تعاونى مسكن فرهنگيان استان خراسان جنوبى

تعميرات آبگرمكن و بخارى گازى 
پذيرفته مى شود.
09156670270

مزايده شركت تعاونى چند منظوره 
عام شاهد بيرجند 

شرح در صفحه 2

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

اتاق بازرگانى، پل ارتباطى بازرگانان با جهان تجارت

نهمين سالگرد تاسيس اتاق بازرگانى
 صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

 بر صادركنندگان و فعاالن اقتصادى استان گرامى باد

واحد روابط عمومى 

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس غالمرضا توكلى
رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

جناب آقايان : 
دكتر سيد رضا سرافرازى ، دكتر فريد فروزانفر، دكتر محمدرضا  اكبرى 

مهندس محمدرضا امينى ، سيد محمدرضا فاطمى ، عباس عامرى 
محسن نصرآبادى و سركار خانم مهندس سيده بنفشه ميركاظمى

 اعضاى محترم هيئت مديره سازمان
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در حالي كه نمايندگان دامداران، صنعت فرآوري و سازمان حمايت بر افزايش 100 توماني قيمت شير خام تاكيد دارند، توافق شد كه قيمت سه محصول پر مصرف 
ماست، شير و پنير نيز 6 درصد اضافه شود .  به گزارش فارس، براساس اين توافق مقرر شده است كه كارخانه هاي لبني از امروز اول دي ماه قيمت خريد شير
خام از توليد كنندگان را 100 تومان افزايش دهند و به ازاي آن قيمت فرآورده هاي لبني پر مصرف (شير، ماست و پنير) را حداكثر 6 درصد افزايش دهند . 

توافق سه جانبه براي افزايش 100 توماني قيمت شيرخام

امروز ١ دي ١٣٩٤ مصادف با
 ١٠ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢٢ دسامبر ٢٠١٥

قزاقان  دست  به  تبريز  مردم  وحشيانه  كشتار 
روسي (١٢٩٠ش).

مركزي  بانك  رسمي  كار  به  شروع 
(١٣٣٩ش)

قانون  كه  تا سال 1339 ش  ايران  ملي  بانك 
بانكي و پولي كشور به تصويب رسيد، داراي حق 
انحصار نشر اسكناس بود و عالوه بر عمليات 
يك بانك تجارتي، وظايف بانك مركزي كشور 
را نيز بر عهده داشت. سرانجام به موجب قانون 
هفتم خرداد ماه سال 1339 ش، عمليات بانك 
ملي به دو قسمت تقسيم شد و آن قسمت كه 
اعتبارات  تنظيم  و  پول  ارزش  حفظ  به  مربوط 
فلزي  پول  و  اسكناس  انتشار  انحصار  حق  و 

مي باشد به بانك مركزي ايران واگذار گرديد. 
ايران  تلويزيون  و  راديو  خبرگزاري  تأسيس 

(١٣٥٠ش).
عراق  بعث  ارتش  توسط  آبادان  بمباران شديد 

(١٣٥٩ ش).
گرامي  پيامبر  بزرگوار  جّد  عبدالمطلب  وفات 

اسالم (ص) (٨ عام الفيل).
خديجه(س)  حضرت  با  اكرم  پيامبر  ازدواج 

پانزده سال قبل از بعثت (٢٥ عام الفيل).
در  اماميه  بزرگان  از  ُقوَلِوْيْه»  «ابن  درگذشت 

حديث و فقه (٣٦٨ ق).
اشغال جزيره  ي هرمز توسط نيروهاي پرتغالي 

(٩١٣ ق).
درگذشت خانم «جورج اِْليُوْت» نويسنده معروف 

انگليسي (١٨٨٠م).
پايان جنگ ميان امپراتوري روم و كارتاژ (١٤٦ 

سال قبل از ميالد).
وقوع زلزله بزرگ در جزيره سيسيل در درياي 

مديترانه (١٦٩٣م).
آلمان در جريان  آغاز مذاكرات صلح روسيه و 

جنگ جهاني اول (١٩١٧م).
از  انگليسي  و  فرانسوي  مهاجم  قواي  خروج 

مصر پس از پايان جنگ سوئز(١٩٥٦م).
روز استقالل كشور «جزاير مارشال» از اياالت 

متحده امريكا (١٩٩٠م).
انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان پس از 

حمله امريكا به اين كشور (٢٠٠١م) 

تقويم مناسبت هاى  روز

اخذ كارمزد كارت خوان از مردم و اصناف منتفي شد  

مدير كل فناوري اطالعات بانك مركزي گفت: طرح دريافت كارمزد 
از تراكنش هاي خريد توسط بانك مركزي، هيچ 
عنوان  تحت  بود  قرار  كه  طرحي  به  ارتباطي 
فروشگاهي  پايانه هاي  دارندگان  از  كارمزد  اخذ 
به گزارش  مهر  ،حكيمي درباره  ندارد .  اجرا شود، 
تراكنش هاي  از  كارمزد  دريافت  بخشنامه  اجراي 
خريد توسط بانك مركزي از امروز گفت: تاكنون بانك هاي صادركننده 
كارت، كارمزد تراكنش هاي بانكي مربوطه را پرداخت مي كردند اما با 
اثر  ابالغ بخشنامه جديد اين كارمزد به بانك هايي منتقل شد كه در 
هر تراكنش وجوهي به حساب آنها منتقل مي شود . وي افزود: پيرو اين 

بخشنامه قرار نيست كه كارمزدي از مردم يا اصناف دريافت شود . 

 ربيعى: كارت هاي خريد به طور آزمايشي 
در دو استان توزيع مي شود

چند  در  خريد  هاي  كارت  توزيع  از  تعاون،  وزير   
روز آينده به طور آزمايشي در دو استان خبر داد و 
گفت: پس از اجراي آزمايشي و بررسي روند كار، 
ايرنا،  گزارش  شد .به  خواهد  توزيع  كشور  تمام  در 
ربيعي، درباره كارت هاي خريد براي بازنشستگان 
 افزود: كارت ها به ميزان يك سوم حقوق ضرب در 12 شارژ مي شوند 
كه براساس آن، بازنشستگان مي توانند كاالهاي ضروري خود را خريداري 
كنند   . وي اظهار كرد: در سال هاي اخير تورم فاصله زيادي با دستمزد ايجاد 
كرده و به همين دليل معيشت بازنشستگان را با دشواري مواجه كرده است  

دولت درصدد است كه وضعيت صندوق بازنشستگي را بهتر كند  .

خروج ِال نينو از آسمان ايران ؛ 
موج خشكسالي شديد در راه كشور

يك مقام مسئول در وزارت نيرو با هشدار نسبت 
به بروز خشكسالي شديد پس از اِل نينو در ايران 
گفت: خشكسالي سختي در انتظار كشور است.  
 به گزارش  مهر، جعفري با اشاره به وقوع پديده 
اِل نينو خاطرنشان كرد: گرچه وقوع اين پديده 
در كشور، كمي زمين تشنه كشورمان را از وضعيت قرمز بيرون مي آورد؛ 
اما پس از آن، شاهد خشكسالي شديدي در كشور خواهيم بود . وي گفت: 
دوره خشكسالي سختي در انتظار كشور است و بايد براي اين شرايط 
آماده باشيم. از اينرو بايد براي حفظ منابع آبي كشور در شرايط بحراني و 

خشكسالي آتي، مصرف آب را در همه بخش ها مديريت كنيم.

گفت:   مسكن  بانك  برنامه  و  طرح  امور  مدير 
 متقاضيان خريد مسكن مي توانند براي دريافت 
تسهيالت 60 و 50 ميليون توماني از امروز (اول 
كشور  سراسر  در  بانك  اين  شعب  به  ماه)  دي 

مراجعه كنند .  
بيان  با  ايرنا،  با  گفتگو  در  مرادي  محمدحسن 
تسهيالت  سقف  مسكن  اوراق  خريد  با  اينكه 
نفر  هزار  از 200  بيش  در شهرهاي  بانك  اين 
اين شهرها  در  گفت:  است،  تومان  ميليون   50
ميليون   10 تسهيالت  از  استفاده  با  متقاضيان 
توماني جعاله مي توانند از وام 60 ميليون تومان 
براي خريد مسكن استفاده كنند .وى با اشاره به 
مسكن  خريد  براي  بانك  اين  تسهيالت  سقف 

سقف  افزود:  نفر،  هزار   200 زير  شهرهاي  در 
تسهيالت اين بانك با ارائه اوراق مسكن در اين 
شهرها، 40 ميليون تومان است كه با تسهيالت 
رسد .   تومان مي  ميليون  به50  آن  جعاله سقف 
 مرادي، سود اين تسهيالت را  18,5   درصد اعالم 
تسهيالت  ميزان سود  اكنون  گفت: هم  و  كرد 
بانك ها 21 درصد تعيين شده است، اما بانك 
مسكن اين تسهيالت را با سود 18,5 درصدي 

به متقاضيان تا 12 سال پرداخت مي كند .
وي به ميزان اقساط اين تسهيالت نيز اشاره كرد 
و افزود: در اين روش متقاضيان براي بازپرداخت 
روش  به  توماني  ميليون   40 تسهيالت  اقساط 
 578 ساده  پلكاني  تومان،  هزار   693 بايد  ساده 

هزار تومان و پلكاني دوره اي پنج ساله 621 هزار 
تومان پرداخت كنند .  وي يادآورشد: متقاضياني كه 
تسهيالت 50 ميليون توماني استفاده كرده اند به 
روش ساده 866 هزار تومان، پلكاني ساده 723 
هزار تومان و پلكاني پنج ساله 746 هزار تومان 

قسط پرداخت كنند . 
براي  متقاضيان  مسكن،  بانك  مقررات  طبق 
مجاز  سال   20 زير  مسكن  واحدهاي  خريد 
و  بود  خواهند  تسهيالت  اين  از  استفاده  به 
پروانه ساختماني  تاريخ صدور  از  واحدهايي كه 
آنها بين 20 تا 25 سال گذشته است، مي توانند 
بانك  تسهيالت  از  تومان  ميليون   35 سقف  تا 

مسكن استفاده كنند . 

بانك مسكن پرداخت تسهيالت 60 ميليون توماني را از امروز آغاز مي كند

رابطه  در  انبوه سازان  سراسري  كانون   دبير 
با وضعيت ساخت وساز بعد از لغو تحريم ها 
به الف، گفت: بازگشت سرمايه هاي بخش 
سرمايه هاي  جذب  همچنين  و  خصوصي 
از  بعد  ساخت وساز  بخش  به  خارجي 
كه  دارد  آن  به  بستگي  تحريم ها،  لغو 
ايران  كه  شرايطي  خارجي  سرمايه گذاران 

مي گذارد را بپذيرند، كه شرط اول همكاري 
با شركت هاي ايراني است، يعني بتوانند با 
يكديگر كار كنند . ايرج رهبر در ادامه بيان 
كرد: نبايد شركت هايي كه توليدي هستند، 
اشغال كنند  را  بازارهاي داخلي كشور  تنها 
صادر  را  خود  توليدي  كاالهاي  بايد  بلكه 
با  مسكن  بخش  براي  شرايط  البته  كنند، 

براي  و  ندارد  مطابقت  ديگر  بخش هاي 
چون  است،  متفاوت  كمي  مسكن  بخش 
سرمايه گذاري در بخش مسكن يا كارهاي 
عمراني مانند ريل راه آهن، راه ها و مراكزي 
كه به صورت سرمايه گذاري خاصي مي توانند 
كار كنند با مسئله صدور كاال مطرح نمي شود 
و اينجا تنها سرمايه در حال گردششان است 

به هر  اظهار كرد:  كه مطرح مي شود  . وي 
حال من فكر مي كنم كه در بخش مسكن 
كشورهاي خارجي به آن صورتي كه ايران 
سرمايه گذاري  به  تمايلي  مي كند  تصور 
نداشته باشند؛ زيرا سرمايه  آنها به كشوري 
براي  مدتي  بايد  و  مي شود  قفل  و  مي آيد 

سرمايه آنها شرط تعيين شود تا برگردد. 

وضعيت ساخت وساز بعد از لغو تحريم ها

دالر در بودجه آينده
2997 تومان قيمت گذاشته شد  

در نتيجه نهايي كردن ارقام كلي بودجه سال آينده 
هيئت دولت نرخ 2997 تومان را براي هر دالر به 
رايزني ها،  از  گزارش  ايسنا ،  بعد  به  رساند .  تصويب 
به  دالر  نرخ  تعيين  درباره  گمانه زني ها  و  مذاكرات 
عنوان مبناي تبديل ريال در بودجه سال آينده، آن 
اعضاي  است  كرده  اعالم  آگاه  منبع  كه يك  طور 
كابينه سرانجام تصميم به تعيين نرخ 2997 تومان 
پيش تر  كه  است  حالي  در  گرفتند.   اين  دالر  براي 
 3100 حتي  و   3010  ،2997  ،2950 حدود  ارقام 

تومان نيز براي تعيين نرخ دالر مطرح شده بود .

10  درصد مردم ايران ساالنه يك بار 
در بيمارستان بستري مي شوند

سخنگوي وزارت بهداشت گفت: مردم ايران بيش 
از 10 بار در سال به مراكز نظام سالمت مراجعه و 
10 درصد آنها يك بار در سال بستري مي شوند . به 
گزارش فارس، حريرچي همچنين در رابطه با تجميع 
كافي  اندازه  به  زمينه  اين  در  كرد:  عنوان  بيمه ها 
جمهور  رئيس  حضور  با  جلسه اي  و  شده  صحبت 
تشكيل شد تجميع بيمه ها از جانب دولت و مراكز 
تصميم گير در حال پيشروي است كار كارشناسي نيز 
در اين زمينه انجام شده، البته تجميع بيمه ها دو بعد 
دارد كه يكي سازماندهي و عمليات در مورد آن بوده 

و ديگري مربوط به منابع بيمه هاست .

  ثبت نام 16 هزار نفر در مرحله دوم 
جريمه ريالي سربازي  

جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا از ثبت 
از طرح  مرحله  دومين  اجراي  در  نفر  هزار  نام 16 
جريمه ريالي خبر داد و گفت: آن دسته از واجدان 
شرايط در مرحله اول كه تا كنون نسبت به پرداخت 
پليس+10  دفاتر  به  بايد  نكرده اند  اقدام  خود  وجه 
مراجعه كرده و درخواست عدم انصراف خود را ثبت 
كنند  . سردار كريمي در گفتگو با ايسنا  ، اظهار كرد: 
از 20 آذر ماه كه ثبت نام مرحله دوم طرح جريمه 
ريالي سربازي آغاز شده تاكنون بيش از 16 هزارنفر 
به دفاتر پليس+10 مراجعه و درخواست خود را ثبت 
ادامه خواهد  پايان دي ماه  تا  روند  اين  كه  كرده اند 

داشت و به هيچ عنوان قابل تمديد نيست  .

امتحانات نوبت اول و نهايي 
دانش آموزان از 6 دي ماه

عبدالرسول عمادي رئيس مركز سنجش آموزش و 
امتحانات  كرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  پرورش 
برگزار مي شود  تا 24 دي ماه  از 6  ماه  نهايي دي 
و كساني كه نتوانسته اند دروس امتحان نهايي خود 
قبولي  نمره  و  بگذرانند  ماه  و شهريور  در خرداد  را 

بگيرند، در اين امتحانات شركت مي كنند  .

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

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

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

حمل  اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065  على آبادى  

                                      ضمنا كارگر تنها نيز داريم

توجه        توجه

فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت 

(شهر- روستا)
09159658659

با تخفيف ويژه قيرگونى
محالتى - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفى هريوندى

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

شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

       14:30       
16:15     18      20 

09151605216 32222636056تلفن
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش

مزايده فروش امالك
شركت تعاونى چند منظوره عام شاهد بيرجند در نظر دارد:

بر اساس مصوبه مجمع عمومى و مصوبه مورخ 94/9/25 هيئت مديره اين شركت ششدانگ دو قطعه زمين با كاربرى انبارى هريك به مساحت 1000 مترمربع 
تحت پالك هاى 386 و 387 فرعى از367 فرعى از 1337 اصلى بخش 2 بيرجند خود را از طريق مزايده كتبى واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى 
شود به منظور كسب اطالع بيشتر و اخذ فرم مزايده به دفتر شركت واقع در حدفاصل مدرس 17 و 19 مراجعه فرمايند. ضمنا براى تحويل اسناد مزايده حداكثر 
تا پايان وقت ادارى «ساعت 13» پنجشنبه 94/10/17 اقدام گردد. براى پرداخت بهاى زمين توسط برنده مزايده حداكثر از تاريخ ابالغ به مدت 3 روز بايد %40 
مبلغ پيشنهادى خود را به صورت نقدى و مابقى طى دو قسط به تاريخ هاى 94/11/24 و ديگرى 94/12/24 مى باشد. ضمنا شركت تعاونى چند منظوره شاهد 
بيرجند در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. متقاضيان براى شركت در مزايده بايد 5% قيمت پيشنهادى را چك بين بانكى در وجه شركت به 

همراه فرم مربوطه در پاكت دربسته در وقت مقرر به امور مالى شركت تحويل نمايند.

 شمارهرديف
پالك

 نوع
كاربرى

 5% سپردهقيمت پايهمساحت
هر قطعه

آدرس

 جنب پمپ بنزين اتحاديه شركت هاى10001/050/000/00052/500/000 مترمربعانبارى1387
تعاونى (سه راهى بيرجند - اسديه - مشهد) 100098/000/00049/000/000 مترمربعانبارى2386

         مزايده عمومى يك مرحله اى 94-5      
 شركت آب و فاضالب روستايى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: 

تعداد 5 دستگاه خودرو از طريق مزايده عمومى يك مرحله اى به فروش برساند.
فروش اسناد مزايده از تاريخ: 94/10/1 تا 94/10/7

محل دريافت اسناد مزايده: سايت شركت به آدرس www.ABFAR-KJ.ir و يا پايگاه ملى 
http://iets.mporg.ir اطالع رسانى مناقصات به آدرس

ميزان تضمين شركت در مزايده 10% مبلغ كل پيشنهادى كه نحوه تهيه و ارائه آن در اسناد 
مزايده اعالم شده است

كليه هزينه ها شامل نقل و انتقال سند ، ماليات ، عوارض و ساير هزينه هاى مرتبط با برنده يا برندگان مزايده 
مى باشد و فقط هزينه خالفى خودروها بر عهده شركت مى باشد.

مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 14 مورخ 94/10/20 و تاريخ بازگشايى پاكت ها ساعت 9 صبح مورخ 
94/10/22 خواهد بود.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج شده است.
متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 8-32214752 اداره امور حقوقى و قراردادها 

تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

شماره:67/1741   
تاريخ: 94/9/29



پيام شماتكليف چاه هاى غيرمجاز آب خراسان جنوبى تا پايان سال مشخص مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 1 دى 1394 * شماره 3398 3 ايرنا- مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: تا پايان سال 94 تكليف بيشتر چاه هاى غيرمجاز آب در استان مشخص مى شود. امامى افزود: در حال 
حاضر حدود 400 حلقه چاه غيرمجاز در استان وجود دارد كه از اين تعداد پرونده 192 حلقه چاه براى پركردن به دادگاه ارسال و اقدامات الزم براى بستن اين چاه ها انجام 
شده است. وى با بيان اينكه مابقى چاه هاى غيرمجاز نيز تا پايان سال تعيين تكليف مى شود، گفت: حجم آب برداشتى از چاه هاى غيرمجاز استان حدود 10 ميليون متر 

مكعب در سال است. وى بيان كرد: بيش از سه هزار و 299 حلقه چاه آب در استان وجود دارد و آب مصرفى خراسان جنوبى از 11 هزار منبع آبى تأمين مى شود.

 87 سال  ماه  بهمن  دهم  تاريخ  در  برزجى-  *عصمت 
پزشكي  علوم  دانشگاه  تحقيقات  و  آموزش  وقت  معاون 
ايجاد  براي  استان  هاي  ظرفيت  و  ها  قابليت  از  بيرجند 
دانشكده داروسازي سخن گفت و اينكه با توجه به نبود 
اين  اندازي  راه  جنوبي،  خراسان  در  داروسازي  دانشكده 
دانشكده در شرق كشور به دليل قابليت منطقه در زمينه 

گياهان دارويي امري ضروري است. 
اين  با احداث  آن زمان دكتر «كلباسي» احتمال موافقت 
دانشكده در استان را دور از انتظار ندانست چون به گفته 
نبود  دانشكده،  اين  ايجاد  با  از شرايط موافقت  وي، يكي 
دانشكده داروسازي در استان هاي همجوار خراسان جنوبي 
است و اين مسئله در حالي است كه دانشكده داروسازي 
در زابل، زاهدان و كرمان فعال است. وي در اين مصاحبه 
عنوان كرده بود: راه اندازي دانشكده داروسازي به لحاظ 
عضو هيئت علمي مرتبط، در استان مشكلي ندارد چون هم 
اكنون (سال 87) 2 متخصص فارماكولوژي جذب شده اند 
و 2 نفر ديگر هم در هند و آمريكا و يك نفر در تهران در 

حال دريافت درجه تخصصي در رشته داروسازي هستند.
ايجاد دانشكده  باالي  به دليل هزينه هاي  به گفته وي، 
داروسازي(تا زمان مصاحبه در سال 87) جواب قطعي مبني 
بر موافقت با اين مسئله از وزارت متبوع گرفته نشده است. 
به  از سفر سوم هيئت دولت  بعد و پس  حدود يك سال 
استان، رئيس وقت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از تصويب 
احداث دانشكده داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
خبر داد و گفت: راه اندازي اين دانشكده از خواسته هاي به 
حق مردم و دانشگاهيان است و عالوه بر افزايش انگيزه 
تحصيل بين جوانان استان، در پيشگيري از مهاجرت جوانان 
و متخصصان بومي و افزايش جذب نيروهاي متخصص در 
قالب هيئت علمي اهميت به سزايي دارد. سه ماه بعد از 
معاون  سال 89  ماه  ارديبهشت  در  يعنى  خبر  اين  انتشار 
وقت آموزش و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از 
مصاحبه با  جرايد مشكل تأمين نيروي انساني براي احداث 
براساس مصوبه، ساخت  را مطرح كرد و گفت:  دانشكده 
دانشكده به بخش دولتي و تأمين نيروي انساني به بخش 
خصوصي واگذار شده است كه زمينه مناسب براي تحقق 

اين مسئله در منطقه وجود ندارد.  
كه  بود  كرده  عنوان  فيروزآبادي»  دكتر«دهقاني  البته 

با دريافت موافقت اصولي  بيرجند  دانشگاه علوم پزشكي 
شوراي  توسط  الزم  مجوزهاي  و  اعتبار  رديف  تعيين  و 
اقدام  دانشكده  ساخت  براي  بهداشت  وزارت  گسترش 
ضمن  ندارد  وجود  فضا  لحاظ  به  مشكلي  و  كرد  خواهد 
اينكه اگر تأمين نيروي انساني هم به بخش دولتي واگذار 

مي شد دانشگاه همگام با پيگيري و مكاتبات، براي گرفتن 
مجوز در زمينه تأمين نيروي انساني هم اقدام مي كرد.

آغاز مخالف ها با راه اندازى دانشكده 
داروسازى يك سال پس از تصويب مصوبه 

مطلع  شخصى  نيز  مطلب  اين  از  بعد  سال  يك  حدود 
در مصاحبه اى گفته بود با وجود اينكه احداث دانشكده 
استان  به  دولت  هيئت  سوم  سفر  مصوبات  از  داروسازي 
آن  شدن  اجرايي  با  تهران  در  مسئول  دبيرخانه  است 
مخالفت مي كند البته انجام مكاتبات با وزارت بهداشت 
و پيگيري ها و تأمين زيرساخت هاي الزم براي تحقق 
اين امر توسط دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در حال انجام 

است كه اميدواريم به نتيجه برسد. 

دكتر«نجفي» با بيان اينكه تاكنون وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي به صورت شفاهي يا كتبي موافقت خود 
با ايجاد اين دانشكده اعالم نكرده است، خاطر نشان  را 
ايجاد  مجوز  صدور  براي  مسئول  دبيرخانه  بود:  كرده 
دانشكده، استانداردهايي را مد نظر دارد كه بايد اين موارد 

تأمين و نظر موافق وزارت خانه جلب شود.
در تيرماه سال 92 نيز روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى 
اندازى دانشكده داروسازى با همكارى  از راه  مجدد خبر 

دانشگاه بيرجند داده بود. 
طبق اين خبر كه در سايت دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
بيرجند  دانشگاه  بين  نامه  تفاهم  براساس  بارگذارى شده 
علمى،  هاى  همكارى  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  و 
آموزشى بين اين دو دانشگاه توسعه مى يابد. اين تفاهم 
اندازى  راه  ويژه  به  فيمابين  همكارى  راستاى  در  نامه 
همكارى  پزشكى،  علوم  دانشگاه  در  داروسازى  دانشكده 
و بهره گيرى از آزمايشگاه ها و امكانات علمى پژوهشى 
حضور  با  مراسمى  طى  بيرجند  دانشگاه  شيمى  گروه 
تخصصى  شوراى  داروسازى،  آموزشى  شوراى  مسئوالن 
مسئوالن  و  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 

دانشگاه بيرجند به امضا رسيد. 
و اما مردادماه سال قبل رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند در مراسم معارفه خود راه اندازى دانشكده داروسازى 
را يكى از برنامه خود در راستاى گسترش دانشكده هاى 
و  داروسازى  دانشكده  گفت:  و  كرد  عنوان  دانشگاه  اين 

پژوهشكده طب اسالمى و سنتى با شيوه علمى جديد در 
اين دانشگاه راه اندازى خواهد شد.

دانشكده داروسازى آخرين حلقه مفقوده  
كامل دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

در خصوص لزوم راه اندازى دانشكده داروسازى در بيرجند 
بيرجندى  پژوهشگران  از  حافظى  على  محمد  سيد  دكتر 
كم  سابقه  با  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  گويد:  مى 
نسبت به ساير دانشگاه هاى پزشكى كشور كارنامه موفق 
و ارزشمندى ارايه كرده از آن جمله چندين سال مقام اول 
فارغ التحصيالن علوم پايه در سطح كشور  را از آن خود 
كرده است. وى به حضور مديران پر تالش بومى از دكتر 
به  قائمى  دكتر  و  بنيانگذار  عنوان  به  فر  فروزان  غضنفر 

اين  مديران  و گفت: همه  ياد كرد  فعلى  عنوان سكاندار 
دانشگاه در مسير تكميل دانشكده هاى مختلف مجددانه 
پيگير بوده و در ارتقاى فرهنگى بومى و پزشكى منطقه 

كوشيده اند. 
آخرين  عنوان  به  داروسازى  دانشكده  از  حافظى  دكتر 
اكنون  افزود:  و  گفت  سخن  تكامل  اين  مفقوده  حلقه 
و  محكم  موقعيت  جمله  از  فراوانى  هاى  زيرساخت  كه 
جايگاه ممتاز رشته شيمى در دانشگاه هاى بيرجند فراهم 
و  افزارى  آماده سخت  هاى  پتانسيل  همچنين  و  هست 
زمينه  در  كه  افق هاى جديد  فراهم شده  نيز  ساختمانى 
نانو داروها در دنيا ايجاد شده و توسعه سريع اين رشته كه 
 فضاى دانشگاهى را فعال مى كند، مى تواند زمينه سازى 

راه اندازى اين دانشكده باشد. 
اين پزشك بيرجندى با اشاره به استقبال جامعه و عالقه 
به پيشرفت هاى فرهنگى كه در خراسان جنوبى سابقه 
اى طوالنى دارد، اظهار اميدوارى كرد: با تصويب شوراى 
داروسازى  دانشكده  ايجاد  در  گام  آخرين  گسترش، 
بالفعل  استان  در  بالقوه  هاى  قابليت  تا  شده  برداشته 
شود.  اما از هفته هاى قبل كه پيگيرى اين گزارش بود 
و اعالم شده بود كه جلسه اى به اين منظور در تهران در 
 حال برگزارى است اكنون شاهد هستيم كه تالش هاى

دكتر قائمى رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در 
باالخره  به ثمر نشسته و  اخذ مجوز دانشكده داروسازى 
آنجاكه  شد  منشر  استان  هاى  رسانه  از  مجوز  اخذ  خبر 
دكتر قائمى در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر  گفت: با 
توجه به تالش هايى كه از گذشته بوده و همچنين با توجه 
بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  امناى  هيئت  عملكرد  به 
پزشكى  علوم  دانشگاه  در  داروسازى  دانشكده  مجوز 

بيرجند صادر شد.
استان  براى  داروسازى  دانشكده  مجوز  اخذ  از  قائمى 
علوم  دانشگاه  مهم  معيارهاى  از  يكى  گفت:  و  داد  خبر 
از هيئت  افزايش مقاالت و پژوهش ها است كه  پزشكى 
علمى دانشگاه انتظار مى رود در اين راستا بيش از گذشته 
مجوز  كسب  كرد:  تصريح  وى  كنند.  فعاليت  و  تالش 
دانشگاه كمك  ارتقا سطح علمى  به  داروسازى  دانشكده 
كرده و نقطه بسيار مؤثرى در امر تحقيقات و پژوهش هاى 

دانشگاه است.

سير 8 ساله دانشكده داروسازى استان 
از مصوبه هيئت دولت تا مجوز وزارت بهداشت 

آوا در يادداشتى كه در خصوص وضعيت شوراى شهر 
نوشته بودى گفتى در آستانه انتخابات عملكردشان 
انتخابات  براى  لطفًا  كنى  مى  يادآورى  مردم  به  را 
و  باش  داشته  اى  مقايسه  كار  يك  هم  مجلس 
عملكرد نمايندگان استان را براى مردم روشن كن. 
915 ... 898

گفتين  و  زدين  كه  تيترى  مورد  در  جان  آوا  سالم 
«بانك ها مشكل گشا باشن نه مشكل ساز» من يه 
جوونم 25 ساله براى زدن مغازه از اول سال براى 
گرفتن وام خوداشتغالى به بانك ... مراجعه مى كنم 
گفتن برج 3 بيا باز رفتم گفتن برج 7 بيا االنم كه 
و  بشه...  خبرى  شايد  بيا   11 برج  اول  ميگن  رفتم 
بودجه بدن... با اينكه مى بينم دور و برشون كسايى 
هستن كه با پارتى دارن و وام ميگيرن اما من چون 
پارتيم جز خدا كسى نيست بايد بدوم. اين بانك ها 
سنگ اندازى بيشتر ميكنن تا كار راه اندازى تو رو 

خدا آوا حرف منو به گوش مردم برسون. 
915…448

برف  علت  به  ماسن  روستاى  در  اى  عده  ديروز 
نتوانستند به شهر مراجعه كنند كه همت عالى گروه 
برف روب اداره راه مسير را بازگشايى نمود كه حضور 

به موقع آنان جاى تشكر و قدردانى دارد.
 915...280
آوا سالم. مى خواستم از اداره آب و فاضالب خواهش 
كنم وضعيت آب آشاميدنى سپيده 13 را بررسى كنند 
مدتى است كه در كترى هاى مردم اين منطقه آبى 
غليظ و شير مانند مى جوشد خدا به داد كليه هاى ما 
برسه بهتر نيست به جاى تحميل هزينه هاى اضافه 
دارو و درمان بر دوش دولت مسئوالن كمى به وضع 
با  كه  نانى  نابسامان  وضعيت  مردم،  خوراك  و  آب 

قيمت گران به سفره ما مى آيد رسيدگى نمايند؟
935…464

اطالع  صادرات،لطفا  بانك  محترم  عمومى  روابط 
مؤسسه  از  مردم  طلب  پرداخت  دليل  بكنيد  رسانى 
اين  چيست؟  مبلغى  كسر  از  پس  ميزان  منحله 
وجوهات مكسوره به حساب كجا مى رود؟ آيا براى 

حق الناس و نارضايتى مشتريان فكرى شده؟
915...212

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
درباره «مسئوالن بهداشت آيا نظارتى به شركت هاى 
پخش مواد غذايى ندارند كه در نوشابه ... بايد دستمال 
كاغذى پيدا كنيم! » به استحضار مى رساند: نظارت 
بر واحدهاى توليدى مواد غذايى، آشاميدنى، آرايشى و 
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  از سوى  بهداشتى 
پزشكى سراسر كشور انجام مى شود. لذا همشهريان 
محترم مى توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
زمينه مواد خوراكى موضوع را جهت بررسى و برخورد 
قانونى با واحدهاى متخلف به واحد رسيدگى يا شكايات 

معاونت غذا و دارو اين دانشگاه منعكس نمايند.

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

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

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

اهداف كانون هموفيلى
چنانچه همت واالى انسان هاى خيرانديش و نوع دوست شامل حال مان گردد

كانون اهداف ذيل را دنبال خواهد كرد 
1- حمايت از بيماران در تهيه مسكن، ازدواج، تحصيالت، اياب و ذهاب و تامين هزينه هاى دارويى

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشى و كاهش هزينه هاى بيماران
 3- برگزارى برنامه هاى علمى، آموزشى در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانى در خصوص شرايط جسمى

 بيماران و ارتقاى آگاهى سطوح مختلف جامعه نسبت به بيمارى و مشكالت بيماران
 4- هماهنگى با مسئولين در خصوص رفع مشكالت بيماران 5- جذب كمك هاى شما عزيزان براى نيل

به اهداف كانون  ”آدم هاى بزرگ قامت شان بلندتر نيست، خانه شان بزرگ تر نيست
”ثروت شان بيشتر نيست، آنها قلبى وسيع و نگاهى مرتفع دارند 

 آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3- مركز جامع درمان بيماران خاص، طبقه دوم
كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى          تلفن: 05632212999
شماره حساب سيبا: 107171451004 نزد شعب بانك ملى ايران
شماره كارت: 6037991899549756 
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بيماران مبتال به هموفيلى همت واالى شما را مى طلبند

در غرفه كانون هموفيلى خراسان جنوبى واقع در نمايشگاه بين المللى 
منتظر حضور سبزتان هستيم
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شماره حساب: 107171451004 سيبا نزد شعب بانك ملى ايران
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ژاپنى ها كوله ى جديدى ساخته اند كه بلند كردن بارهاى سنگين را آسان مى كند.اين كوله بيش  تر براى
 كمك به افراد سالمند و كارگرهايى كه كارهاى فيزيكى سنگين دارند طراحى شده و با آن مى توان 
به راحتى يك بار 30 كيلويى را از روى زمين بلند كرد.

كوله اى كه حمل بار را آسان مى كند  طنز

تنبيه بدنى و سالمت معلمان

تا همين ده سال پيش تنبيه بدنى و ايجاد رعب و وحشت 
در دانش آموزان جزئى از برنامه هاى آموزشى مدارس به 
حساب مى اومد و اصوال جامعه هم معلمى رو كه آروم و 
با شخصيت يه جا مى نشست و حاضر نمى شد دستش 
رو به خون بچه هاى مردم آلوده كنه داخل دايره معلمى 

حساب نمى كرد.
 مى گفتن كار فرهنگى مى كنه طفلك. بچه ها هم كامال 
با قضيه تنبيه بدنى كنار اومده بودن، به خصوص وقتى 
مى ديدن معلم ها چقدر زيبا، منطقى و حتى با وزن و 
قافيه اين مساله رو تئوريزه مى كردن و مى گفتن: تا نباشد 

چوب تر / فرمان نبرد گاو و خر.
تا  بچه ها  پرمعنا،  و  عميق  اين ضرب المثل  اساس  بر 
هيجده سالگى جزو زبون نفهم هاى اونجورى محسوب 
مى شدن، اين موجودات زبون نفهم وقتى مدرسه شون 
تموم مى شد با كوشش و راهتمايى كه معلماشون داشتن، 
در  و  از دست مى دادن  رو  اضافه شون  پاى  تا  دو  اون 
  نهايت به شكل آدميزاد و بطور ايستاده روى دو پا از 
خروجى نظام آموزشى مى اومدن بيرون و در آخر دكتر و 

وكيل و مهندس مى شدن.

االن ولى به داليلى تنبيه بدنى ديگه بين ما نيست و 
جاى خاليش به شدت احساس مى شه. شما اگه عميق تر 
به مساله نگاه كنين مى بينين فوايد بسيار زيادى در تنبيه 
فوايد تضمين سالمت قشر  اين  از  نهفته. يكى  بدنى 
فرهنگى جامعه بود. شما نگاه كنين معلم هاى ما هيچ 
كدوم دچار بيمارى قلبى و فشار خون و قند و چربى باال 

نبودن. بدن ها همه آماده بود.
 اينجورى نبود كه معلم بشينه دو ساعت تمام به ما درس 
بده. هميشه وسطش يه تحركى بود، ورزشى بود، البته 
بيشتر رزمى بود. حاال چون زمان ما امكانات نبود از ما 
به عنوان حريف تمرينى استفاده مى كردن. چه اشكالى 
وقتاست. خدا  براى همين  دانش آموز  بهرحال  داشت؟ 
اهميت  معلم هامون  به سالمت  ما هم چون  رو شكر 
مى داديم هميشه همكارى مى كرديم، يعنى يا زيرزيركى 
مى خنديديم، يا توى لوله خودكار كاغذ فوت مى كرديم 
يا صداى خر در مى آورديم كه معلم پاشه يه تكونى به 
خودش بده. معلم ها هم بدعادت شده بودن، انتظار داشتن 
ما هر جلسه يه غلطى بكنيم، يه بار هم كه هيچ صدايى 
از كسى در نمى اومد بدنشون درد مى گرفت و كالفه 
مى شدن. مثال يه بار معلممون هيچ آتويى نتونست از 
كسى بگيره، بدنش هم اون روز بدجور مى طلبيد، آخر 
به خودش گرفت و گفت:  يه چهره مهربونى  كالس 
عزيزانم، قربونتون بشم، هركى هر سوالى داره بپرسه! 
دام  در  كالس  لوح  ساده  بچه هاى  از  يكى  متاسفانه 
آموزشى معلم افتاد و خيلى آروم پرسيد: «ببخشيد فالن 
نمودار چرا بصورت خطى باال رفت؟» معلم كه منتظر 
يه بهانه بود با غرش «بى خانواده!» پس من براى كى 
توضيح دادم؟» به سمت دانش آموز حمله ور شد و اينقدر 
زد كه بچه صداى گربه مونده تو سرماى زير پنجاه درجه 
سانتى گراد مى داد. واقعا هر كى نمى دونست فكر مى كرد 
اين معلم نسبتى با سرهنگ عليفر داره و كال به نمودار 
و دفاع خطى حساسه. وگرنه هرجور حساب كنى اين 
عكس العمل نمى تونست پاسخ اون سوال باشه. بهرحال 
مى خنديديم،  ما  هم  مى گذشت.  خوش  بود  چى  هر 
هم سالمتى معلم ها حفظ مى شد. متاسفانه همينطور 
ارزش ها داره از بين مى ره و سنت ها در جامعه كم رنگ 
مى شه. جلوى اين ها گرفته نشه فردا معلم بيچاره يه 
فحش ملوس هم بده سازمان هاى مردم نهاد دست به 
پرورش  و  آموزش  وزير  مى زنن،  گسترده  اعتراضات 
استعفا مى ده و آخرش دولت از شرمندگى منحل مى شه 
و يه دولت ديگه مى آد. اين معلم پس كجا خودش رو 

تخليه روحى  كنه؟!
آيدين سيارسريع
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اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند 
از  پس  و   86 سال  ماه  دى  از   را  خود  فعاليت 
آغاز  استان  به سه  استان خراسان  تقسيم شدن 
نمود. گرچه پس از تشكيل استان پايه گذارى و 
توسعه زيرساخت هاى مهم اقتصادى در خراسان 
جنوبى حركت شتابنده اى به خود گرفته است  اما 
با اين وجود  و با توجه به محروميت هاى خاص 
خراسان جنوبى از گذشته هاى بسيار دور هنوز به 
علت عدم تكميل زير ساختارهاى توسعه، فاصله 
معنى دارى با استان هاى توسعه يافته وجود دارد.

كه همت ، درايت مسئوالن محترم ابتكار عمل 
تا محيط  را مى طلبد  مديران بخش خصوصى 
وبخش  اقتصادى  فعاالن  و  مهيا  وكارى  كسب 

خصوصى كارآمدتر و موثر عمل نمايند.
بازرگانى بيرجند توانسته است  اتاق  در اين بين 
نقش بسزايى در حمايت از  تجارت  ، صنعت و 

توليد  داشته باشد. 
اتاق  تشكيل  سالروز  فرارسيدن  به  توجه  به 
بازرگانى گفتگويى را با مهندس محسن احتشام 
رئيس اين اتاق ترتيب داده ايم كه در ادامه مى 
اتاق  تشكيل  از  هدف  احتشام  مهندس  خوانيم. 
بازرگانى ،صنايع،  اتاق  بيان مى كند:  اينگونه  را 
معادن و كشاورزى بيرجند به منظور فراهم آوردن 
موجبات رشد و توسعه پايدار اقتصادى و اجتماعى 

و تحقق هرچه  بهتر و سريع تر، رفاه و توليد ثروت 
عمومى در استان در راستاى اهداف كالن توسعه 
ايجاد  ايران  اتاق  و  اجتماعى كشور  و  اقتصادى 
مى  اهداف  اين  تشريح  در  وى  است.   گرديده 
شرق  صادرات  و  ترانزيت  پايانه  راه اندازى  گويد: 
كشور، كمك به طرح توسعه محور شرق كشور، 
منطقه  در  سرمايه گذارى  از  حمايت  و  پشتيبانى 
ويژه اقتصاد بيرجند، راه اندازى كميته مشترك  با 
اتاق هاى بازرگانى ساير كشورهاى هدف، كمك 
به راه اندازى شركت هاى مادر تخصصى خدمات 
هيأت هاى  از  دعوت  و  كاال  واردات  و  صادرات 
تجارى ساير كشورها و اعزام هيأت هاى تجارى 
به ديگر كشورها از مهمترين اهداف استراتژيك 

اتاق مى باشد. 

كمك اتاق بازرگانى به واحدهاى توليدى  
براى  معرفى محصوالت 
خود در بازار هاى جهانى

اعزام  همچنين  بيرجند  بازرگانى  اتاق  رئيس 
نمايشگاه ها و سمينارهاى  به  هيأت هاى تجارى 
تخصصى  سمينارهاى  برگزارى  و  بين المللى 
محصوالت راهبردى استان در بازارهاى جهانى را 
از ديگر اهداف برشمرد و گفت: اين امر به منظور  
در  تجارى  مبادالت  وگسترش  فرهنگ سازى 

بازارهاى هدف صورت مى پذيرد .
اتاق  هاى  برنامه  از  ادامه  در  احتشام  مهندس   
براى  كمك به واحدهاى توليدى جهت معرفى 
هاى  بازار  و  كشور   سطح  در  خود  محصوالت 
جهانى ياد كرد و گفت: مشاوره و ارايه نظرات و 
پيشنهادات سازنده به قواى سه گانه جهت بازبينى و 
حذف قوانين و مقررات زائد و افزايش انگيزه نيز از 

ديگر اهداف اتاق بازرگانى مى باشد. 
بومى  سرمايه داران  ترغيب  دعوت،  ادامه  در  وى 
خارج استان جهت سرمايه گذارى در خراسان جنوبى، 
كمك به اجراى هرچه بهتر اصل 44 قانون اساسى 
و خصوصى سازى به محوريت عام و كمك به حل 
مشكالت و ارايه مشاوره به فعاالن اقتصادى در 
زمينه هاى امور مالياتى، تأمين اجتماعى و غيره را از 
ديگر تالش هاى اتاق بازرگانى در راستاى تسهيل 

امور اقتصادى كشور برشمرد. 

اتاق  تخصصى  هاى  كميسيون  تالش 
بازرگانى براى پايش محيط كسب و كار

تشكيل از  بيرجند  بازرگانى  اتاق   رئيس 
 كميسيون هاى مختلف  به عنوان هسته تخصصى 
اتاق هاى بازرگانى بيرجند ياد كرد و گفت: تشكيل 
اين كميسيون ها  زمينه مناسب را  براى  مشاركت 
اعضاء با پارلمان بخش خصوصى فراهم نموده و 

فعاالن اقتصادى را از طريق مشاركت در برگزارى 
نشست هاى تخصصى  با حضور مسئوالن دولتى 
در تصميم گيرى هاى اقتصادى دخيل مى كند.

هاى  كميسيون  كرد:  اضافه  احتشام   مهندس 
تخصصى اتاق همواره تالش نموده با بررسى و 
پايش محيط كسب و كار در حوزه تخصصى خود 
و ارائه گزارشات و پيشنهادات كاربردى به مراجع 
ذى صالح و كارگروه هاى مرتبط در تسهيل امر 
توليد،رفع موانع و بهبود محيط كسب و كار نقش 

آفرينى نمايد.

اعزام 9هيئت تجارى 
از بيرجند به خارج كشور 

هيأت    9 اعزام  از  بيرجند  بازرگانى  اتاق  رئيس 
كشورهاى  به  بيرجند  بازرگانى  اتاق  از  تجارى  
اتاق  تاكنون  و گفت: همچنين  داد  مختلف خبر 
بازرگانى بيرجند ميزبان  2 هيأت تجارى از ساير 
كشورها بوده است.  احتشام  با بيان اينكه در سال 
86 اتاق بازرگانى تنها 57 نفر عضو داشته خاطر 
نشان كرد: اين رقم در سال 94 پس از نه سال به 
499 نفر رسيده است.  وى دعوت از سفراى برخى 
أمور  وزارت  نمايندگي  با همكاري  را  از كشورها 
خارجه در بيرجند از جمله اقدامات اتاق بازرگانى 
ذكر كرد و گفت: در اين راستا تاكنون اتاق بازرگانى 

بيرجند ميزبان  سفراى 8 كشور از جمله اتريش، 
نروژ؛ پاكستان، هند، آفريقاى جنوبى،افغانستان ، 
سوئيس و جمهورى چك  بوده است كه حضور اين 
افراد در اتاق دستاوردهاى مثبتى  در حوزه تجارت و 
صادرات داشته است.  وى تاكيد كرد:  اتاق بيرجند 
بر پايه اصول اخالق كسب و كار و پايبند بودن به 
آيين نامه هاى سازمانى و قوانين و مقررات كشورى 
مى كوشد در راستاى ارضاى نيازهاى گروه هاى 

عدالت  رعايت  صداقت،  ميزان  بر  همواره  ذينفع 
و احترام به اعضا به رشد و تعالى سازمانى خود 
بيفزايد و اين ويژگى ها را جزو چشم اندازهاى خود 
اتاق بيرجند  قراردهد.وى در پايان با بيان اينكه 
استان  اقتصادى  فعاالن  كنار  در  توان  تمام  با 
خواهد بود گفت: اميد است اين تشكل بتواند در 
 چشم انداز روشن آينده كشور نقش خود را هرچه

 بهتر ترسيم كند.

راهى كه اتاق بازرگانى بيرجند براى حمايت از تجارت ، صنعت و توليد  پيمود

  برزجى- سفير اتريش در تهران در سفرى به 
خراسان جنوبى از آغاز همكاريهاى كشورش در 
زمينه دانشگاهى و طب سنتى با بيرجند در آينده 

نزديك خبر داد. 
فردريش اشتيفت يكشنبه شب در ديدار با فعاالن 
اقتصادى خراسان جنوبى در محل اتاق بازرگانى، 
به  اشاره  با  بيرجند  كشاورزى  و  معادن  صنايع، 
پيشينه خوب ارتباطات  اتريش با ايران بيان كرد: 
كشورش در روزهاى  تحريم ها همكارى و روابط 
خوبى با ايران داشت و اعتبار تجارى خوبى براى 
در  اين كشور  در  كردن  كار  دارد هرچند  اتريش 
اوايل سخت است. وى با ابراز خوشحالى از روند 
رفع تحريم ها خاطر نشان كرد:   نه تنها شما بلكه 
ما به عنوان يك فعال اقتصادى عالقه مند به رفع 

اين تحريم ها هستيم.

اتريش عالقمه مند به همكارى با ايران 

سفير اتريش در تهران با اشاره به سفرهاى رئيس 
جمهورى اتريش به ايران در اوايل انقالب ادامه 
داد: پس از اعالم رفع تحريم ها نيز شهريور ماه 
امسال رئيس جمهورى آن كشور در صدر هيئت 
300 نفرى كه 250 نفر آنها تاجر و بازرگان بودند 
به ايران سفر كردند. اشتيفت تصريح كرد: سفر و 
حضور اين هيات نشانه عالقه و همكارى اتريش 
همكارى  زمينه  بر شمردن  با  است.وى  ايران  با 
دارويى، تجارى، ماشين آالت، گردشگرى و معدنى 
اتريش با ايران از سفر هيات هايى در آينده به ايران 
گفته  به  داد.  خبر  بود،  خواهد  استانى  عمدتا  كه 
اشتيفت چندى قبل هياتى از ايالت سالزبورگ به 
اصفهان سفر كرد كه زمينه همكارى اين هيات 
با ايران آموزش هاى گردشگرى است.وى تاكيد 
كرد: هر چند اتريش كشور كوچكى است اما در 
تعطيالت تابستانى و زمستانى ميزبان 20ميليون 

گردشگر خارجى خصوصا در شهر وين است.

ادامه افزايش پروازها 
از اتريش به تهران 

اين ديپلمات اتريشى در ادامه با اشاره به  افزايش 
ورود گردشگران خارجى به ايران از افزايش تعداد 
پروازها در آينده نزديك خبر داد و گفت: هر هفته 

دو پرواز به اصفهان نيز برقرار خواهد شد.
اشتيفت با تشريح زمينه همكارى هاى دانشگاهى 
نيز اضافه كرد: هيئت هايى در اين ارتباط براى 
بررسى زمينه همكارى ها به ايران سفر خواهد كرد. 

وى بيان كرد: در اين ارتباط تعامل خوبى هم براى 
همكارى در صنعت نفت و معدن با دانشگاه هاى 
تهران و اهواز برقرار است و مى توان اين ارتباط 

را با دانشگاه صنعتى بيرجند هم برقرار كرد.
اشتيفت با اشاره به  عالقه اتريش به همكارى 
در زمينه داروهاى گياهى و استفاده از طب سنتى 
ايران   گفت: براى اين منظور نيز اواخر ماه فوريه 
به  سفر  كه  كرد  خواهد  ديدن  ايران  از  هياتى 
بيرجند را نيز در دستور كار خود قرار خواهيم داد.

اتريش مى خواهد شريك
 تجارى خوبى براى ايران باشد

بازرگانى  رايزن  موشيگ  توماس   » همچنين 
سفارت اتريش در تهران با اشاره به زمينه همكارى 
ها گفت: 60درصد توليد ناخالص كشورش مربوط 

به صادرات است.
وزارت  اقتصادى  بخش  فعاليت  به  اشاره  با  وى 
جهانى  هاى  همكارى  در  اتريش  خارجه  امور 
گفت: بخش اقتصادى سفارت اتريش در تهران 

با 10كارشناس ايرانى و اتريشى در امور صادرات، 
واردات، شركت هاى دانش بنيان و نيز صادرات 

مجدد فعاليت  مى كند.
اقتصادى خراسان جنوبى  وى خطاب به فعاالن 
اظهار كرد: اتريش تنها به دنبال صادرات به ايران 
نيست بلكه مى خواهد شركاى تجارى خوبى براى 
را  باشد. موشيگ، حجم تجارت دو كشور  ايران 
در حال حاضر 320 ميليون دالر ذكر كرد كه به 
گفته وى پس از اعالم بر داشته شدن تحريم ها 
20درصد افزايش يافت و پس از لغو تحريم اين 

رقم تا 500 ميليون دالر خواهد رسيد.
به گفته رايزن بازرگانى اتريش در اين كشور 450 
هزار شركت توليدى و صادرات محور كه عمدتا 
بنگاه هاى كوچك و متوسط هستند، فعاليت دارند.

وى يادآور شد: دو كشور بيش از همه مى توانند 
در زمنيه ماشين آالت، توليدات دارويى، خدماتى 
داشته  همكارى  يكديگر  با  صنعتى  و  بهداشتى 
باشند. به گفته موشيگ هيات هاى متعددى در 
عرصه هاى نفت، صنعت، گردشگرى، بهداشت، 
اعزام  ايران  به  آالت  ماشين  و  دارويى  آموزشى، 
خواهند شد.همچنين غالمحسين ابراهيمى مسئول 
نمايندگى وزارت امور خارجه ايران در بيرجند  عنوان 
كرد: سفير اتريش و وابسته بازرگانى آن كشور براى 
بررسى همكارى متقابل، آشنايى بيشتر و بررسى 
فرصت هاى سرمايه گذارى در خراسان جنوبى به 
بيرجند سفر كردند.در دو ماه گذشته سفيران نروژ و 
پاكستان در اين ارتباط از شهرهاى بيرجند، خوسف 

و فردوس ديدن كردند.

استان قطب توليد كاشى، سراميك و 
الستيك خودرو در شرق كشور

بازرگانى،  اتاق  رئيس  نائب  فرامرزى  اكبر  على 
صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند نيز در ابتداى 
اين جلسه  با بيان ظرفيت هاى بخش صنعت، 
شد:  يادآور  جنوبى  خراسان  كشاورزى  و  معدن 
بخشى از محصول زرشك، زعفران، عناب و نيز 
اروپا صادر مى  اتحاديه  فرش دستباف استان به 
كاشى،  توليد  قطب  را  جنوبى  خراسان  شود.وى 
سراميك و الستيك خودرو در شرق كشور ذكر 
در  استان  توانمندى  نشانه  امر  اين  و گفت:  كرد 
بخش صنعت است.به گفته فرامرزى هم اكنون 
تعدادى از فعاالن اقتصادى خارجى آماده سرمايه 
گذارى در ايران هستند، كه بيانگر اعتماد آنها به 

ايران براى فعاليت است.

اتاق بازرگانى بيرجند آماده پذيراى
 هيئت هاى تجارى و توريستى  

عليرضا خامه زر عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى 
بيرجند نيز در اين نشست به توليد ارگانيك بسيارى 
و  اشاره كرد  استان  در  از محصوالت كشاورزى 
توليد، مرغ، تخم مرغ ، كبك و ساير پرندگان را  از 

ديگر توانمند هاى اين استان دانست. 
جغرافيايى  وضعيت  به  اشاره  با  همچنين  وى   
استان از خراسان جنوبى به عنوان مهد پرورش 
شتر و بز كركى ياد كرد و افزود: همچنان كه در 
زمينه پرورش شتر ميزبان هيئتى از آلمان براى 
سرمايه گذارى هستيم كه  از كشور اتريش نيز در 

اين سرمايه گذارى دعوت مى نماييم.
به  بيرجند  بازرگانى  اتاق  رئيسه  هيئت  عضو   
توانمندى هاى استان در بحث معدن اشاره كرد 
سرمايه  پذيراى  نيز  معدن  بخش  در  گفت:   و 
هستيم  فرآورى  بخش  در  خصوص  به  گذارى 
چنانچه سرمايه گذاران چينى در بحث چدن ورود 
پيدا كرده اند. خامه زر از وجود واحد هاى بزرگ 
سيمان، تاير و سراميك و كاشى در بخش صنعت 

نيز  توريسم  بخش  در  افزود:   و  كرد  ياد  استان 
استان ما جاذبه هاى زيادى دارد چنانچه  تاريك 
ترين نقطه زمين و گرمترين نقطه آن در استان ما 
وجود دارد. وى با اشاره به مزيت هاى تجارى در 
خراسان جنوبى با توجه به مرز افغانستان تصريح 
كرد: در اين زمينه نيز   پذيراى سرمايه گذاران در 

بخش توليد به خصوص در سايت مرز هستيم. 
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى بيرجند ادامه داد: 
خراسان جنوبى آمادگى ساخت بيمارستان و مركز 
بهداشتى در مرز ايران دارد تا كشور اتريش بتواند 
خدمات انسانى دوستانه خود را در بخش درمان 

به مردم افغانستان ارائه دهد. 
با  اتريش  كشور  اينكه   بر  تاكيد  با   وى 
سرمايه گذارى در ايران مى تواند فاصله خود را با 
كشورهاى همسايه كم كند. گفت: اتاق بازرگانى 
هاى  هيئت  از  پذيراى  آماده  جنوبى  خراسان 
تجارى و توريستى مى باشد . الزم به ذكر است 
؛ در اين نشست تعدادى از اعضاى اتاق بازرگانى 
بيرجند به معرفى كاالهاى توليدى در شركت هاى 

مربوط به خود پرداختند. 

سفير اتريش در اتاق بازرگانى:

به زودى همكارى ها در زمينه  دانشگاهى و طب سنتى با بيرجند آغاز مى شود

آموزشگاه طراحى دوخت 

راحلـه 
با مجوز رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور

 در رشته هاى نازك دوزى، ضخيم دوزى
بچگانه دوزى، راسته دوزى، مانتو و شلوار و ... 

 هنرجو مى پذيرد

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

كاربر ماساژ: 
در پايان اين دوره گواهى فنى و حرفه اى

 براى اشتغال به كار داده مى شود.
آموزش شايستگى و مهارت ماسـاژ 

شامل:
 1- تاى ماساژ 2- آروماتراپى

 3- يومى هوتراپى (ماساژ ژاپنى) و ...
مشاوره و مهارت هاى سبك زندگى 

سالم 
 كاربر گياهان دارويى

 كاربر اسانس هاى گياهى
فروشنده گياهان دارويى

 كرم سازى 

محل ثبت نام: شعبه 1: خيابان فردوسى 
مجتمع پارس ، طبقه منهاى يك (صبح ها 
از ساعت 8-14 ) 09159637369
شعبه 2: خيابان طالقانى

 طالقانى 8- فرعى 8/3  
(صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ) 
تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام براى عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصيالن 
تربيت بدنى ، پرستارى و مامايى

Hteb.ir :آدرس سايت

مركز آموزش فنى و حرفه اى
 طب اسالمى حيات طيبه

 در رشته هاى ذيل ثبت نام مى كند:

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

دوره هاى ترمى آموزش زبان انگليسى در سطوح كودكان ، نوجوانان، بزرگساالن
ثبت نام ترم زمستانى آغاز شد

دوره هاى مكالمه مبتدى و پيشرفته 
با تخفيف ويژه براى دانش آموزان مدارس شمال شهر

آموزشگاه زبان هاى خارجى صدرا (دختران)
با مجوز رسمى از وزارت آموزش و پرورش

بلوار شعبانيه ، خيابان نرجس ، نرجس 3 
روبروى آموزشى امام رضا (ع)

32317334
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نغمه از دل خنده از گل

تا ز پير مكتب دل درس ها آموختيم
در كالس معرفت اول وفا آموختيم

تا كه اكسير و الى دوست را بر دل زديم 
از رموز عشق شوق كيميا آموختيم

پاى بنهاديم بر فرق وجود خويشتن
از الفباى محبت تا كه ال آموختيم

سر به ايثار صفاى دوست قربان كرده ايم
دار دل بر سر ز منصوران صال آموختيم

از جوان مردان مروت از صفا سوزان صفا
از خدادانان كرامات خدا آموختيم

تا كه شد اوراق رحمت دفتر تقدير دل
آشنايى از كتاب آشنا آموختيم

پاكى جان را شميمى از بهار روى دوست 
صافى دل را ز لوح مصفا آموختيم

راز را تنها مگر با دوست گفتن، گفتنى است
ما ز ساز دوست راز دوست را آموختيم

گر گناهى سر زد از ما شكر ا... از ازل 
مغفرت جويان سرود «ربنا» آموختيم

نغمه از دل، خنده از گل، مستى از جام شراب 
شكوه هاى شكر از دست دعا آموختيم

تا كه بوى سنبل جانان به كوى جان بريم
شعر باغ صبح از عطر صبا آموختيم

هر كه ما را دوست مى دارد بياموزد مدام 
در طريق دوستداران آنچه ما آموختيم

چيست دانى آن حقيقت راز عشق روى دوست
آن حقيقت را كه هر صبح و مسا آموختيم

از طريق عشق پير معرفت خدمت خوش است
اين محبت را ز پير اوليا اموختيم

از قناعت تا مناعت از توكل تا رضا
هر نفس ناقوس آيات صفا آموختيم

«ناقوس»

يك شانس براى تغيير زندگى

سنگ  تخته  يك  دانايى  پادشاه  دور  هاى  سال  در 
اينكه براى  و  داد  قرار  جاده  وسط  در  را   بزرگ 

را در جايى  ببيند خودش  را  العمل رهگذارن  عكس 
ثروتمند  نديمان  و  بازرگانان  از  بعضى  كرد.  مخفى 

گذشتند  مى  سنگ  تخته  كنار  از  تفاوت  بى  پادشاه 
شهرى  چه  اين  كه  كردند  مى  غرولند  هم  بسيارى 
مرد  عجب  شهر  اين  حاكم  ندارد  نظم  كه   است 
بى عرضه اى است. اين داستان ادامه داشت تا اينكه 
نزديك غروب يك روستايى كه پشتش بار ميوه بود 
نزديك سنگ شد و با هر زحمتى كه بود تخته سنگ 

را از وسط جاده برداشت و آن را كنار جاده قرار داد
ناگهان كيسه اى ديد كه زير تخته سنگ قرار داده 
شده بود كيسه را باز كرد داخل آن سكه هاى طال و 
يك نامه پيدا كرد.در نامه نوشته بود : هر سد و مانعى 

مى تواند يك شانس براى تغيير زندگى انسان باشد

شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستيد. 
در هر لحظه كه بخواهيد مى توانيد
 آنها را ايجاد كنيد و يا تغيير دهيد. 

كشتى در ساحل امن تر است،
 ولى براى اين منظور ساخته نشده است:

 «حركت كن»

مهتاب به نور دامن شب بشكافت
مى نوش دمى بهتر از اين نتوان يافت
خوش باش و مينديش كه مهتاب بسى
اندر سر خاك يك به يك خواهد تافت

نه چندان نرمى كن كه برتو دلير شوند
 ونه چندان درشتى 
كه از تو سير گردند.

دودمانى كه بزرگان و ريش سفيدانش 
خوار باشند، به پيكره بى جانى ماند
 كه خوراك جانوران ديگر شود .

نبوده  امروز  از  تر  مهم  هيچگاه  آنالين  حضور  تقويت 
هاى  شركت  كه  كارى  اولين  دليل،  همين  به  است. 
آنالين بايد انجام دهند اين است كه برندى منحصر به 

فرد و اعتبارى روزافزون براى خود دست و پا كنند.
هاى  تاكتيك  با  بود  نخواهند  قادر  ديگر  ها  شركت   
قديمى براى خود برندسازى كنند؛ در دوره ى كنونى، 
جوابگو  وجه  هيچ  به  برندسازى  قديمى  هاى  شيوه 
اهميت  آنالين  حضور  براى  برندسازى  بود.  نخواهند 
را  موضوع  اين  نفر  يك  رسد  مى  نظر  به  دارد.  زيادى 
تمام  باشد؛ كسى كه  بهتر فهميده  از هر كس ديگرى 
چارچوب هاى ذهنى خسته كننده ى موجود را در هم 

شكسته است.
 نام او شان آذرى است، مديرعامل يك شركت بازاريابى 
 Breakthrough نام  به  اجتماعى  هاى  شبكه 
زمينه  اين  در  شان  كار  با  كه  كسى  هر   .Social
وى  برندينگ  تأثير  تحت  تنها  نه  باشد،  داشته  برخورد 
قرار خواهد گرفت، بلكه بررسى هاى موردى وى را نيز 
خود  مشتريان  موردى  بررسى  براى  ستود.شان  خواهد 
كنندگان  دنبال  ى  جامعه  او  كرد.  درست  اى  صفحه 
مشترى خود را ظرف 8 ماه از 5 هزار نفر به 200 هزار 
نفر رساند. به خاطر همين مهارت فوق العاده ى وى در 
به  بيشترى  توجه  اجتماعى،  بازاريابى روى شبكه هاى 

سمت اين شركت جلب شد و با همين پروژه فروشش 
به سه برابر رسيد.آذرى در حال حاضر بيش از 30 نوع 
صفحه ى مختلف روى اينستاگرام دارد. براى اينكه به 
قدرت وى در اين كار پى ببريد كافى است به چند نمونه 
از صفحات وى با 104 هزار، 90 هزار و 106 هزار نفر 
از  برخى  توانيد  مى  ادامه  در  اما  بيندازيد.  نگاهى  فالور 
در  شما  آنالين  برند  بازاريابى  براى  كه  استراتژيهايى 

موردشان صحبت كرديم را از نظر بگذرانيد:

 در مورد محصوالت
 يا خدمات آگاهى رسانى كنيد

شيوه  گذاشتن  كنار  به  ها  شركت  از  خيلى  هم  هنوز 
ديجيتال  بازاريابى  كارگيرى  به  و  بازاريابى سنتى  هاى 
تمايلى نشان نمى دهند. شان تصميم گرفت اين دسته 
بلند  مشتريان  به  را  سرسخت  و  احتمالى  مشتريان  از 
محصول به  نسبت  اينكه  با  او  كند.  تبديل  خود   مدت 
تمركز  بازاريابى  روى  داشت،  بيشترى  هاى  نگرانى 

بيشترى كرد. راز موفقيت او از اين قرار بود:
آذرى به جاى آنكه به تبليغ خدمات خود بپردازد، روى 
طرح  او  شد.  متمركز  خدمات  اين  ارزش  كردن  آشكار 
آماده  را  نظر  مورد  كار  و  كسب  محتوايى  بازاريابى 
تمام  روى  ها  استراتژى  سازى  پياده  در  آن  به  و   كرد 

پلتفرم هاى ديجيتال كمك كرد.
شما مى توانيد براى كسب و كار خودتان از شناساندن 
فلسفه ى وجودى محصول يا خدمات خود شروع كنيد. 
نشان  مشتريان  به  را  خود  محصول  ارزش  نتوانيد  اگر 
خواهد  دشوارى  كار  آنها  بازار  به  كردن  پيدا  راه  دهيد، 
ارزش  روى  شويد،  تبديل  برند  يك  به  آنكه  بود.براى 
براى مشتريان خود  كه  كنيد  تمركز  فردى  به  منحصر 
ارائه  از  فراهم مى كنيد؛ ارزشى كه شركت هاى ديگر 
از شركت خود به  از اين نقطه، شرحى  ى آن عاجزند. 
ميان  در  مشتريان  با  را  آن  بتوانيد  كه  بياوريد  وجود 
منحصر ارزش  ى  گزاره  بيانگر  كه  حكايتى   بگذاريد؛ 

به فرد شما باشد.

 در رويكرد خود ثبات قدم داشته باشيد
در  كه  اى  سابقه  سال   12 با  تيمش،  اعضاى  و   شان 
به رشد  براى كمك  دارند،  بازاريابى ديجيتال  حوزه ى 
بسيارى  تالش  آنها  آنالين  حضور  افزايش  و  ها  برند 
كرده اند. آنها خوب مى دانند كه برند هر شركتى ارزشى 
دارد، اما بهبود و رساندن وجهه ى برند به مشتريان و 
يا واگذار كردن اين كار به هر كس ديگرى، به تصميم 
خود شركت بر مى گردد. برندسازى نيازمند زمان است. 
نياز  اجرا  انسجام در  استراتژى مناسب و  به  فرايند  اين 

تبديل  را  آنكه كسب و كار خود  از  خواهد داشت.پيش 
» بپرسيد:  خودتان  از  سؤال  يك  كنيد،  برند  يك   به 

كسب و كار من قرار است چه كار كند؟» … بعد از آنكه 
منحرف  مسير خود  از  كرديد،  پيدا  را  اين سؤال  جواب 
نشويد. منحرف شدن از اين مسير، روى برند شما تأثير 

منفى خواهد گذاشت.

 از قدرت بررسى هاى موردى استفاده كنيد
مد  خدمات  يا  محصول  خريد  هنگام  كه  چيزى  اولين 
دوستان  از  همه،  از  اول  چيست؟  دهيد  مى  قرار  نظر 
به سپس  پرسيد.  خواهيد  باره  اين  در  خود  آشنايان   و 

مورد  در  اعتماد  قابل  مدركى  يا  و  آنالين  نقدشهاى 
كرد.  خواهيد  مراجعه  نظر  مورد  خدمات  يا  محصول 
به  را  خود  وقت  تمام  بازاريابان  نيست  الزم  امروزه، 
محصول  مزاياى  و  ها  ويژگى  مورد  در  كردن  صحبت 
يا خدماتى كه ارائه مى كنند اختصاص دهند. در دنياى 
امروز، مشتريان مى خواهند فرايند خريدى پيدا كنند كه 
با بررسى هاى موردِى قابل اعتماد پشتيبانى مى شوند.

بررسى  قالب  در  زنده  هاى  نمونه  دادن  نشان  با  شما 
زبانى  از هزاران فروشنده ى چرب  را  موردى، خودتان 
كه براى فروش خود دست به ترفند هاى مختلفى مى 

زنند متمايز خواهيد كرد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

هر كس نيكى به ميان آورد پاداشى بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز 
ايمنند. سوره النمل, آيه 89

حديث روز  

چون شخص پيروز در طلب مكوش، و چون انسان تسليم شده به َقَدر اعتماد مكن [بلكه با تالش پيگير و اعتماد و توّكل به خداوند، 
كار كن]. امام حسن مجتبى (ع)

شعر

3 راهنمايى براى تبديل كردن شركت خود به يك برند

طراح: نسرين كارى                        

علم   – سپاسگزاري   -1 افقي: 
تقسيمات  از   -2 شناسي  پرتاب 
كشوري – كاله درويش – همان 
 – جواهر  نوعي   -3 است  مادر 
بردن  فرو   -4 مقيم   – فراواني 
 – –دختر  گلو  راه  از  چيزي 
معروف – نام اختصاري فدراسيون 
جهاني اسكي 5- هنوز انگليسي 
زيبا   بسيار  زن   – گلبول   –
چارچوب   – گندمگون  زن   -6
عمل   و  وظيفه   – خودرو  زيرين 
7- ظرفي براي آبخوري – شاعر 
 – قاجاريه  عهد  سراي  قصيده 
نوعي خار  8- سنگين – كاروان 
باران  بسته  يخ  هاي  قطره   –
9- حرف عطف – جامه زمستان 
– چك مسافرتي 10- نام آذري 
– مقدس و ممنوع – ديشب 11- 
بهره مند – پول قديمي – شمار 
12- كلمه شرط – هيزم – نشانه 
نخستين سلسله   – مضارع  فعل 
پادشاهي ايران 13- آجر نصفه – 
پسروي و عقب   – ديگ جدولي 
رفتن 14- منحرف – خدمتكاران 
– معلوم و مشخص 15- سرمربي 

 – فوتبال هلند  و كاپيتان سابق 
روي پرتونگارانه در تصويربرداري 

تشخيصي پزشكي
حومه  شهري   -1 عمودي: 
كاتاليزور  2-  دلتنگي   – نمين 
مركبات  از   – تاريخ  ملعون   –
 – بقوالت  از  يكي   – انتظار   -3
نالوطي 4-  مخفف نيكو – ظن 
و شك – خميدگي كاغذ – دانه 
نهانزا  5- تأليف كردن – ستون 
تحقيرآميز  فرياد   – چهارگوش 
6- تكبر – متضاد بلي – آمادگي 
جهت قبول امري 7- حرف يوناني 

– گوشتالو – خط باستاني 8- گل 
درجه   – كمبود   – زيباي بهاري 
اساس   – مقتدا   -9 مرگ  عالي 
كار – رد پاي آب 10- مادر امام 
رضا (ع)  آماس – هر فصل يسنا 
زبان كشور  11- قمر مشتري – 
تزارها – دلگرم شدن 12- حشره 
سرخ – شهر برج طغرل – كافه 
– مرغ سعادت 13- جبران كردن 
– واحد نظامي – گود 14- زاپاس 
– ذخيره – نام ريلكه شاعر آلماني 
آيينهاي  از  يكي   – مسن   -15

نوروز در تاجيكستان

جدول 3398
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123456789101112131415
امروناراپوتلاپ1
سىدارهتىلناوى2
ماىنناىكنىهاش3
انانامكهىهنن4
لبىانتسدرتسه5
داسشودمىوقتا6
ردكتاردىهىمىد7
هباراومنندار8
ناماهدىازمراپ9
داىنوگرركمقا10
وقامارددىدبن11
سرهىرمىانناك12
تهاقنكاسبماسر13
اسورسىپاماركا14
نوناقفارگومسىس15

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

امالك پايتخت

خيابــان رســالت / رســالــت 2        09155612892/ 32423035   بيابانى
موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر فى كارشنـاسى 
نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم (تك واحدى) 
زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت (تك واحدى) 
زيـر فـى كارشنــاسى

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

فروش زمين تجارى با پروانه 
120متر واقع در خيابان مطهرى 

(محدوده سه راه اسدى)
يا معاوضه با آپارتمان يا وياليى

09309035265

به يك فروشنده براى فروش كفش 
در چهارشنبه بازار نيازمنديم.

09308282846

به يك نفر سرمايه گذار واقعى 
براى مشاركت در توليد با سود عالى 

نيازمنديم.   09153613787

استــاپ
حــراج       حــراج

شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1- ايوبى

اطالعيـه
استوديو نگاره به خيابان پاسداران 

حدفاصل پاسداران 19 
و خيابان 15 خرداد انتقال يافت.

گالرى اشراف عرضه كننده 
محصوالت چوبى با تمام امكانات 

واقع در مدرس 1به فروش
 مى رسد يا معاوضه با ماشين

09109313400

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

مصطفى زمانى و ... هر دوشنبه 
بين مطهرى 2 و 4 
 نمايندگى سروش

استخدام بازارياب حرفه اى و بومى
شركت نگين دربند

 استخدام بازارياب و  ويزيتور حرفه اى 
و بومى براى شهرستان هاى بيرجند ، قاين

   طبس ، بشرويه ، نهبندان و فردوس
 با حقوق + مزايا + بيمه  "دو عدد نيسان هم 

براى توزيع و پخش مواد غذايى نيازمند است"   
09158630031-09159625349

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

تعمير لوازم گازسوز ، آبگرمكن  
پكيج و ...

09150570409 - رجبى

يك شركت تبليغاتى براى تكميل كادر 
خود نياز به تعدادى طراح گرافيك 
و بازارياب با روابط عمومى باال دارد.

 09155628902
32239311 

تاالر و رستوران درويش 
براى  تكميل  كادر خود
 استخدام مى نمايد:

حسابدار  يك نفر / خانم 
 منشى مسلط  يك نفر / خانم

سالن دار يا مهماندار/ خانم و آقا
كارگر ساده / خانم و آقا

32324738

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

به تعدادى برقكار ماهر 
و نيمه ماهر و كارگر ساده 

نيازمنديم.
09156673290

فروش فورى ملك تجارى 50 و 100 
مترى ، حاشيه بلوار معلم

09153633430

نصــب و تعميــر   لباسشويى  
در منزل      

  09151643778 - 32315776  شهر يارى
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز  :  مي خواهيد الغر شويد و در عين حال نمي توانيد از خوردن غذاهاي محبوبتان دست بكشيد. يك پيشنهاد ويژه براي شما داريم، مصرف
 ماهي خود را افزايش دهيد. از ماهي يا هر خوراكي ديگري كه داراي مقادير قابل توجهي اسيد چرب امگا 3 باشد مي توان به عنوان يك عامل
 الغري نام برد . ماهي ها به عنوان يكي از منابع سرشار امگا 3 خوراكي مناسب براي آنها كه مي خواهند وزنشان را كم كنند محسوب مي شوند  .

براي الغري تا مي توانيد ماهي بخوريد ! 

از ورزش در هواي سرد نترسيد! 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مدال نقره عباسي در مسابقات 
قهرماني شناي دانشجويان كشور

فارس : مدير گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي 
بيرجند گفت: دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند 
در مسابقات قهرماني شناي دانشجويان كشور خوش 
درخشيد .  چراغ بيرجندي اظهار كرد:  در اين مسابقات 
حدود 200 دانشجوي دختر از سراسر كشور در يزد به 
مناسبت گراميداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه از 27 
تا 30 آبان ماه جاري با يكديگر به رقابت پرداختند . وى 
تصريح كرد: حليمه عباسي در رشته 100 متر شناي 
قورباغه موفق به كسب مدال نقره شد و در جايگاه 
سوم ايستاد    . وي خاطرنشان كرد: فاطمه اديبي ديگر 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  بدني  تربيت  رشته  دانشجوي 
كشور  رول بال  اسكيت  تيم  در  عضويت  با  بيرجند 
جهاني  جام  مسابقات  سومي  مقام  كسب  به  موفق 

اسكيت هندوستان شد . 

خراسان جنوبي با كسب مدال برنز 
در جايگاه سوم مسابقات ايستاد

فارس: رئيس هيئت ورزش سه گانه خراسان جنوبي 
گفت: در هشتمين دور از رقابت هاي ليگ باشگاه هاي 
ورزش سه گانه كشور نمايندگان خراسان جنوبي با كسب 
مدال برنز بر سكوي سوم مسابقات ايستادند . خسروي 
با اشاره به قهرماني تيم شركت نفت شمال در هر دو 
رده سني رقابت هاي ليگ باشگاه هاي ورزش سه گانه 
كشور گفت: در بخش تيمي مسابقات مقاومت سپاه 
تبريز نايب قهرماني را از آن خود كرد و هيئت سه گانه 
خراسان جنوبي در جايگاه سوم ايستاد .  وي اظهار كرد: 
در بخش جوانان اين رقابت ها، امين سقايي قهرمان 
شد، مسعود عليزاده از  خراسان جنوبي نايب قهرماني را 

به دست آورد و نيما انصاري در جايگاه سوم ايستاد . 

كاراته كاهاي قاينات 3 مدال 
رنگارنگ را به گردن آويختند

هشتمين  در  جنوبي  خراسان  كاراته كاهاى  فارس: 
دور تورنمنت بين المللي كاپ آزاد 2015 گراميداشت 
اين  درخشيدند . در  خوش  حرم  مدافعان  شهداي 
مسابقات ورزشكاراني از كشورهاي جمهوري اسالمي 
ايران، لبنان، عراق، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، 
پاكستان و آذربايجان در تهران با يكديگر به رقابت 
فرهاد  عبداللهي،  احمد  كارگر،  پرداختند .  مصطفي 
يگانه، علي نخعي، سيد محمدرضا صامتي و مهدي 
حدادي كاراته كاهاي باشگاه ارتاگوانا قايني بودند كه 
به نمايندگي از استان در مقابل حريفان جهاني خود 
به روي تاتامي رفتند . علي نخعي در وزن 46 كيلوگرم 
رده سني جوانان با كسب مدال طال بر سكوي نخست 
ايستاد و فرهاد يگانه با گردن آويز برنز در جايگاه سوم 
اين مسابقات قرار گرفت  . مصطفي كارگر در وزن 65 
كيلوگرم رده سني بزرگساالن مدال طالي مسابقات 

را به گردن آويخت و بر سكوي قهرماني ايستاد . 

دم نوشي براي كاهش 
قند خون و الغري  

سالمت نيوز: كرفس گياهي است كم كالري و 

به عنوان يك ماده غذايي الغر كننده مي توان 
از آن استفاده كرد  .  به گفته محققان كرفس 
و  گرم  طبيعت  داراي  سنتي  طب  ديدگاه  از 
رطوبت ها  تحليل  موجب  كه  است  خشك 

كننده  كمك  بسيار  وزن  كاهش  در  و  شده 
است . آنچه كه كرفس را به عنوان يك ماده 
متمايز  سبزي ها  ديگر  از  كننده  الغر  غذايي 
فرد  و  بوده  آن  بودن  هضم  دير  است  كرده 
پس از مصرف آن احساس گرسنگي كمتري 
بسيار  نيز در كاهش وزن  مي كند . چاي سبز 

پلي  نام  به  كمك كننده است، داراي موادي 
فنول بوده كه در افزايش حرارت بدن كمك 
مي كند و به افزايش سوخت و ساز بدن كمك 
مي كند . اگر از برگ هاي خشك شده كرفس 

و چاي سبز دم نوشي تهيه كنيد و حداقل يك 
بار در روز افراد مصرف كنيد بسيار بر الغري 
چاي  خوري  چاي  قاشق  دو  مي گذارد.  تاثير 
سبز همراه با نصف قاشق چاي خوري كرفس 
آسياب شده را با يك و نيم ليوان آب جوش به 
مدت 10 تا 15 دقيقه در حرارت غير مستقيم 

دم و سپس ميل نماييد.

اين عادت هاي اشتباه
 پوستتان را پير مي كند  

خواب  در  سلولي  جوان سازي  روند  شهرخبر: 
مختل  روند  اين  كم خوابي  با  و  مي شود  طي 
مي شود  . عالوه بر آن توليد هورمون گرسنگي 
(گرلين) نيز افزايش پيدا مي كند. خواب كمتر 
و  مي شود  گرلين  افزايش  باعث  ساعت   6 از 
گرلين  مي شود.  بيدار  خواب  از  گرسنه تر  فرد 
ميل فرد را براي مصرف كربوهيدرات افزايش 
مي دهد .  هنگامي كه استرس داريم، بدن مواد 
   Cمغذي مختلف از جمله منيزيم و ويتامين
مانند  استرس  هورمون هاي  ايجاد  براي   را 
كورتيزول و آدرنالين مصرف مي كند تا بتوانيم 
   Cاسترس را تحمل كنيم ؛ منيزيم و ويتامين

 براي سنتز كالژن نيز الزم است . 

اين خوراكي ها را شب ها نخوريد  ! 

چه  كه  داشت  توجه  بايد  آنالين:  قدس 
شوند  مي  انتخاب  شام  براي  هايي  خوراكي 
هستند  دير هضم  غذايي  مواد  از  بعضي  زيرا 
مقدار  پيتزا  شوند.  مي  راحت  خواب  مانع  و 

بر  عالوه  كه  دارد  چربي  و  سفيد  آرد  زيادي 
بروز چاقي، فعاليت بسياري به دستگاه گوارش 
كه  شد  مي  توصيه  قديم  كند. از  مي  تحميل 
قبل از خواب يك ليوان شير گرم بنوشيد زيرا 

عالي  اي  ماده  كه  است  تريپتوفان  از  سرشار 
براي خواب مطلوب به حساب مي آيد. اما اين 
حالت به شرايط هر فردي بستگي دارد. شير 
نمي  هضم  راحتي  به  الكتوز  وجود  دليل  به 
ماده  اين  به  نسبت  افراد  از  بسياري  و  شود 
نشان  خاطر  بايد  همچنين  دارند.  حساسيت 

و  حيواني  پروتئين  از  سرشار  شير  كه  كرد 
كلسيم است كه اين دو ماده نيز در شب هضم 
ساالد  از  تر  سالم  غذايي  دارند. هيچ  مشكلي 
وعده  براي  انتخاب  بهترين  شايد  اما  نيست 

شام نباشد. تركيب كاهو همراه با چاشني ها 
خوردن  اما  دارد  دلچسبي  طعم  ديگر  مواد  و 
آن در شب مي تواند باعث ايجاد نفخ و گاز 
در وعده  پياز خام  و  معده شود. مصرف سير 
شام موجب التهاب معده و افزايش بروز سوء 
هاضمه مي شود. اين نكته در مورد غذاهاي 

پرادويه و تند نيز صدق مي كند. 

از ورزش در هواي سرد نترسيد! 

پوست  هواى سرد  در  ورزش  براى  شهرخبر: 
خود را پوشانده نگه داريد. دستكش بپوشيد تا 
از دست ها محافظت شود، يك شال گردن مي 
تواند به خوبي گرمتان كند و از پوست چانه و 
گردن محافظت كند. كاله و هد بند نيز گوشها 
را پوشش مي دهد. روزهايي كه هوا به شدت 
سرد است بيني و پيشاني را نيز بپوشانيد. بهتر 
است مقداري مرطوب كننده حاوي ضد آفتاب 
 استفاده كنيد. اگر هوا به شدت سرد بود، طوري 
برنامه ريزي كنيد كه مدت زمان زيادي بيرون 
نمانيد. همچنين فعاليت هايي انجام دهيد كه 
در  دويدن  باشند.  داشته  نياز  كند  حركت  به 
آسيب  به گونه ها  باال  با سرعت  هواي سرد 

وارد مي كند. 

برخورد شتر با 405 در حاشيه شهر بيرجند         

ماليى- ظهر روز گذشته برخورد يك نفر شتر با يك دستگاه 405 
در حد فاصل خيابان آوينى تا ميدان ترابرى شهر بيرجند اتفاق 

افتاد. در اثر اين حادثه به خودرو 405 خسارت زيادى وارد شد.

«فاميل دور» مادربزرگ ها كالهبردار از آب درآمد

باشگاه خبرنگاران: پيرزني 73 ساله با مراجعه به كالنتري 101 تجريش 
اعالم كرد : مردي حدودا 40 ساله با طرح ادعاي دروغين مبني بر اينكه 
به عنوان قرض  را  پول، مبلغي  به  نياز  بهانه  به  بنده است،  از بستگان 
تمامي وجوه  برداشت  به  اقدام  بانكم  عابر  از گرفتن  و پس  تقاضا كرد 
داخل حساب كرد. كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه متهم با مراجعه به 
يك طالفروشي اقدام به خريد سكه طال نموده است؛ بنابراين تصاوير 
شاكي  و  گرفت  قرار  بررسي  مورد  طالفروشي  مداربسته  هاي  دوربين 
موفق به شناسايي تصوير متهم شد. همزمان با آغاز تحقيقات ، با طرح 
يكم  پايگاه  به  سالخورده  زنان  از  ديگري  تعداد  مشابه  هاي  شكايت 
آگاهي مراجعه و همگي عنوان داشتند كه توسط فاميل دروغين مورد 

كالهبرداري قرار گرفته اند.در نهايت متهم شناسايي و دستگير شد.  

كالهبرداري ميليوني خانم وكيل قالبي  

فرمانده انتظامي استان سمنان گفت: درد دل هاي زن 50 ساله 
سمناني به گوش خانم وكيل قالبي رسيد و اين كالهبردار حرفه اي 
با اجراي نقشه خود، 200 ميليون ريال اخاذي كرد . سرهنگ قاسمي، 
گفت: خانمي با مراجعه به پليس آگاهي استان سمنان شكايت 
نامه اي با موضوع كالهبرداري به مبلغ 20 ميليون تومان ارائه مي كند 
.وي افزود: شاكي چند ماه قبل با مراجعه به پليس پرونده اي تحت 
عنوان كالهبرداري تشكيل داده بود .مادر وي براي پيگيري قضايي 
موضوع به دنبال يك وكيل بوده كه كالهبرداري حرفه اي خود را 
وكيل معرفي مي كند. قاسمى ادامه داد: وكيل قالبي پس از دريافت 
حدود 200 ميليون ريال شاكي را تهديد به آبروريزي و اخاذي مي كند 

در نهايت متهم كه زني 38 ساله بود، شناسايي و دستگير شد . 

زورگيري 2 برادر خشن جلوي عابربانك ها

مردم  از  زورگيري  به  اقدام  كه  برادر  دو  خبرنگاران:   باشگاه 
جلوي عابربانك ها مي كردند، توسط پليس تهران شناسايي و 
دستگير شدند.در پي بروز چندين فقره سرقت و زورگيري در 
مقابل دستگاه هاي خودپرداز مناطق مركزي تهران پرونده اي 
در اين رابطه تشكيل و تيمي ويژه از ماموران مسئوليت رسيدگي 
به عهده گرفتند.ماموران موفق شدند دو سارق  را  به موضوع 
را حين انجام عمل زورگيري دستگير و براى تحقيقات بيشتر 
متهمان  شد  تحقيقات مشخص  در  كنند.  منتقل  كالنتري  به 
در مقابل دستگاه هاي خود پرداز مبالغ هنگفتي را از مردم به 
زور مي گرفتند. سرهنگ نعمتي سركالنتر سوم پليس پايتخت، 

گفت: متهمان در بازجويي ها به جرايم خود معترف شدند. 

آدرس : نبش غفارى 4       
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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

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 

و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز 

تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى
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مهمترين هدف دانشگاهعقب ماندگى خراسان جنوبى در جمع آورى اسناد فرماندهان دفاع مقدس
 توسعه فعاليت ها درفضاى پساتحريم است 

ماليى- رئيس دانشگاه بيرجند گفت: در حوزه علم 
منظور  همين  به  ندارد  وجود  مرزبندى  فناورى  و 
دانشگاه هاى خراسان جنوبى بايد به سمت تعامالت 
بين المللى در فضاى پسا تحريم گام بردارند. خليلى 
خراسان  دانشگاه هاى  رؤساى  هم انديشى  جلسه  در 
ايران  در  اتريش  تجارى  مسئول  و  سفير  با  جنوبى 
بخش  در  كه  است  اين  بر  ما  اعتقاد  كرد:  اظهار 
آموزش عالى، تحقيقات، پژوهش و فناورى مرزبندى 
وجود ندارد و از طريق تفاهم هاى علمى و فرهنگى 
دانشگاهى مى شود موقعيت صلح و خوشبختى  بين 

جوامع بشرى را مهيا كرد. 
وى افزود: نشست هاى هم انديشى رؤساى دانشگاه هاى 
خراسان جنوبى با سفرا و كارداران كشورهاى اروپايى، 
فرهنگ  با  آشنايى  راستاى  در  آفريقايى  و  آسيايى 
فناورى،  و  علمى  توانمندى هاى  معرفى  اجتماعى، 
باالبردن سطح دانش و تكنولوژى مراكز آموزش عالى 
براى تبادالت اساتيد و دانشجويان نخبه استان است. 

بين  همكارى  كنسرسيوم  امضاى  به  اشاره  با  وى 
دانشگاه هاى خراسان جنوبى تصريح كرد: اين دانشگاه 
به نمايندگى از مراكز آموزش عالى استان آمادگى خود 
را در راستاى همكارى همه جانبه در حوزه هاى علمى 
و پژوهشى با دانشگاه هاى مطرح اتريش اعالم مى دارد 
و همچنين زمينه تحصيل دانشجويان اين كشور را در 

خراسان جنوبى فراهم مى سازد. 
تفاهم نامه  انعقاد  به  اشاره  با  بيرجند  دانشگاه  رئيس 
همكارى علمى و آموزشى دانشگاه بيرجند با دانشگاه 
(روم ترى) ايتاليا متذكر شد: براى مراسم امضاى اين 
تفاهم نامه به همراه تعدادى از مديران و اعضاى هيئت 

علمى دانشگاه بيرجند به زودى عازم روم مى شويم. 
وى خواستار تعامالت بين المللى دانشگاه هاى كشور 
و  همكارى  افزود:  و  شد  جنوبى  خراسان  و  اتريش 
در  دنيا  پژوهشى  و  مراكز علمى  فعاليت هاى  توسعه 
اهداف  مهمترين  از  يكى  ايران  تحريم  پسا  فضاى 

وزارت علوم مى تواند باشد. 
 سفير اتريش در ايران نيز در جمع رؤساى دانشگاه هاى

هيئت  يك  دور  چندان  نه  آينده  در  گفت:  استان 
علمى به دانشگاه بيرجند سفر خواهد كرد. فريدريش 
اشتيفت افزود: تبادالت علمى بهتر از تبادالت تجارى 
 و سياسى است و ما از اين اطالعات استقبال مى كنيم.

در اين مراسم دانشگاه هاى استان يك رزومه اى از 
ظرفيت هاى دانشگاه هاى خود ارائه كردند.

كارگاه گفتمان سازى اقتصاد مقاومتى 
در دانشگاه صنعتى  بيرجند برگزار شد

سازى  گفتمان  استانى  آموزشى  كارگاه  پور-  حاجى 
اقتصاد مقاومتى با تأكيد بر بيمه و تأمين اجتماعى با 
همكارى سبزه كار مدير امور فرهنگى دانشگاه صنعتى 
با  دانشگاه  اين  چمران  شهيد  تاالر  محل  در  بيرجند 
سازمان  فرهنگى  مشاور  اردبيلى  زاده  عظيم  حضور 

تأمين اجتماعى كشور برگزار شد. 
دارنده  و  اسالمى  آزاد  دانشگاه  استاديار  پور،  حكيم 
مدرك دكترى مديريت از دانشگاه تكنولوژى مالزى 
هدف از برگزارى اين كارگاه را راهكارهاى دستيابى به 
مؤلفه ها اقتصاد مقاومتى در زمينه هاى بهره ورى از 
مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى براى دانشجويان و اساتيد 

شركت كننده در اين همايش عنوان كرد.

مانور اسكان اضطرارى در شهرستان 
درميان برگزار مى شود

شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  سرپرست  تسنيم- 
از برگزارى مانور تخصصى تخليه و اسكان  درميان 
طبيعى  بالياى  كاهش  هفته  مناسبت  به  اضطرارى 
دوم دى ماه در روستاى سرو از توابع بخش مركزى 

اين شهرستان خبر داد. 
ارتقاى  را  مانور  اين  برگزارى  از  هدف  زحمتكش 
واقعى  حوادث  با  مواجهه  شرايط  در  امدادگران 
عنوان كرد و افزود: افزايش هماهنگى و تعامل بين 
تجهيزات  از  استفاده  همكار،  و  امدادى  ارگان هاى 
و  مى گيرند  قرار  استفاده  مورد  كمتر  كه  تخصصى 
از  به نفس در ميان عموم مردم  اعتماد  ايجاد حس 

ديگر نتايج اين مانور است. 
و  داد  خبر  موتورى  رژه  برگزارى  از  همچنين  وى 
امدادى  آالت  ماشين  آمادگى  منظور  به  كرد:  بيان 

دستگاه هاى اجرايى اين رژه برگزار مى شود.

بازديد تيم رسانه اى پرس تى وى از شركت 
تعاونى جاجيم بافى روستاى روم 

گروه خبر- تيم رسانه اى شبكه برون مرزى پرس 
مستند،  كردن  آماده  و  گزارش  تهيه  براى  وى،  تى 
قهستان  گل  هزار  بافى  جاجيم  تعاونى  شركت  از 
ميراث  اداره  رئيس  كردند.  بازديد  روم  روستاى 
صنايع  هاى  رشته  از  يكى  گفت:  قاينات  فرهنگى 
دستى ارزشمند شهرستان قاينات كه در قالب شركت 
تعاونى فعاليت مى كند، شركت تعاونى جاجيم بافى 
هزار گل قهستان روستاى روم مى باشد كه هر ساله 
ميزبان تعداد زيادى از استان ها و شهرستان ها مى 
و  كنند  مى  بازديد  تعاونى  شركت  اين  از  كه  باشد 
تجربيات ارزشمند شركت تعاونى كه حاصل 10 سال 
تالش و كوشش مى باشد را به عنوان سوغاتى به 

استان ها و شهرستان هاى خود مى برند. 
برون  شبكه  اى  رسانه  تيم  اخيراً  افزود:  عباسى 
بازديد  تعاونى  شركت  اين  از  وى  تى  پرس  مرزى 
زبان  چهار  به  كه  كرد  آماده  مستندى  و  نمود 
شبكه  در  اسپانيولى  و  فرانسه  انگليسى،  فارسى، 

مذكور پخش خواهد شد.

مهر- مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى گفت: در بخش نيروهاى مسلح استان در جمع آورى اسناد فرماندهان دفاع مقدس عقب هستيم. سرهنگ قاسمى 
در مراسم معارفه مدير دفتر پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس در خراسان جنوبى، اظهار كرد: تعداد فرماندهان دفاع مقدس استان در نيروهاى مسلح زياد بوده و بسيارى از آنها حاضر 
به مصاحبه نيستند. وى خواستار همكارى فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس با بنياد حفظ آثار خراسان جنوبى شد و افزود: اميد است با همكارى اين عزيزان بتوانيم نقش خراسان جنوبى در 

هشت سال دفاع مقدس را در ابعاد مختلف پررنگ كنيم. در اين مراسم سرهنگ اسحاق عنايتى به عنوان مدير دفتر پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس خراسان جنوبى معارفه شد.

ماليى- روزگذشته امام جمعه بيرجند در ديدار با دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور 
گفت: استان خراسان جنوبى مردمى واليت مدار و متدين دارد. وى با اشاره به سوابق 
طوالنى استان از نظر تاريخى، فرهنگى و اقتصادى افزود: مردم اين استان به آداب 
و رسوم خود پايبند هستند. رئيس شوراى فرهنگ عمومى استان گفت: خراسان 

جنوبى مفاخر و مشاهير زيادى تربيت و به جامعه تقديم كرده است.

متأسفانه مديرانى كه دراين شورا فعاليت دارند، چند شغله هستند

حجت االسالم رضايى خاطرنشان كرد: در استان مشكالتى كشورى و جهانى 
وجود دارد كه بايد مديران دستگاه هاى اجرايى بيشتر به آن توجه كنند. وى با 
اشاره به اينكه آسيب هاى اجتماعى در استان محدود هستند، تأكيد كرد: سه 
مشكل اصلى در سبك زندگى و بنيان خانواده، معارف دينى و فرهنگ عمومى 
كه به آن توجه نمى شود در استان رخنه پيدا كرده است. امام جمعه بيرجند گفت: 
امام سجاد(ع) كاملترين دقيقترين و جامع ترين سخنان را از سبك زندگى بيان 
كرده اند كه متأسفانه امروزه سبك هاى زندگى و نوع آن ها جامعه را نابود مى 
كند. به گفته وى بى توجهى بعضى از مسئوالن استان به اين شوراى فرهنگى 

مدتى اين شورا را تعطيل كرده بود و اكنون هر دو ماه يك جلسه برگزار مى كنيم. 
وى تأكيد كرد: بى توجهى به فرهنگ، آسيب به تمام جامعه است. اگرفرهنگ را 

جدى نگيريم شاهد اتفاقات بدترى خواهيم بود.
رضايى يادآور شد: فرهنگ نقطه طاليى جامعه است و اگر به فرهنگ خدشه 

وارد شود جامعه از هم پاشيده خواهد شد. امام جمعه بيرجند گفت: مسئوالنى 
كه در اين عرصه فعاليت يا وظيفه اساسى دارند بايد يك شغل داشته باشند 
تا به راحتى به مسايل روز مردم بپردازد. رضايى با توجه به اينكه در دستگاه 

هايى اجرايى مشكل مالى داريم افزود: بايد دستگاه ها بايكديگر متحد شوند 
تا بتوان كارى انجام داد.

 مهمترين شوراى كشور، بودجه قانونى ندارد

تنها  و  ترين  قوى  شورا  اين  گفت:  نيز  كشور  عمومى  فرهنگ  شوراى  دبير 
شورايى در كشور است كه هر مصوبه آن قانون است و استاندار بايد آن را اجرا 
كند. شاهمرادى افزود:  اين شورا بايد به مشكالت مردم از جمله بيكارى، شغل، 
طالق و بنيان خانواده بپردازد و جلسات آن بايد پشت درهاى بسته برگزار شود. 
 وى يادآور شد: در اين دو سال به مسايل بنيان خانواده و سبك زندگى پرداخته ايم

و نتيجه آن را در زمانى نه چندان دور خواهيم ديد. وى افزود: متأسفانه اين 
شورا در مجلس شوراى اسالمى هيچ قانون بودجه اى ندارد. 

شاهمرادى افزود: اين شورا مهمترين و قوى ترين شورا در ايران است كه با 
مكاتباتى كه با مجلس شده است بايد قانون بودجه اى براى آن وضع كنند. وى 
با اشاره به تقسيم بودجه فرهنگى بين استان ها خاطرنشان كرد: وزير فرهنگ و 

ارشاد اسالمى ايران به طور اختيارى مبالغى به استان ها اختصاص مى دهد.

امام جمعه بيرجند در ديدار با دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور:

بعضى از مسئوالن استان، شوراى فرهنگ عمومى را جدى نمى گيرند

سفير اتريش در ديدار با شهردار بيرجند:
 من بيرجند را با فرش مود و درخش مى شناسم

وابسته  و  اتريش  سفير  ديدار  در  بيرجند  شهردار 
اتريش  اينكه كشور  بيان  با  اتريش  بازرگانى سفارت 
پايتخت فرهنگى اروپا بوده و بيرجند نيز شهر فرهنگى 
از  با يكى  است، گفت: ما آمادگى داريم بين بيرجند 
شهرهاى اتريش خواهرخواندگى ايجاد كنيم. مديح با 
بيان اينكه خراسان جنوبى سومين استان پهناور كشور 
آمادگى  بيرجند و هم استان  است، تصريح كرد: هم 

ميزبانى از گردشگران اتريشى را دارد. 
شما  كرد:  اظهار  ديدار  اين  در  نيز  اتريش  سفير 
شهر  چنين  شهردار  كه  هستيد  خوشبختى  شهردار 
روابط  سابقه  به  اشتيفت  فردريش   هستيد.  تميزى 
خوب ميان ايران و اتريش اشاره كرد و  افزود: اين 
روابط به دوران صفويه بر مى گردد زمانى كه يكى 
از بزرگترين اساتيد مركز پزشكى اتريش در دارالفنون 
ايران كتابى  از  از بازگشت  تدريس مى نمود و پس 

درباره نحوه زندگى مردم ايران نوشت. 
براى من  بيرجند  نام  اتريش خاطر نشان كرد:  سفير 
غريبه نيست چون من بيرجند را با فرش مود و درخش 
مى شناسم. وى افزود: ما خوشحاليم از اينكه بتوانيم 
گذارى،  سرمايه  تجارى،  هاى  زمينه  در  همكارى 

فرهنگى و دانشگاهى با بيرجند داشته باشيم. 

تشديد يخبندان و كاهش دماى هوا 

از  روز  آخرين  در  برف  پراكنده  بارش  شبستان- 
فصل پاييز برخى از شهرهاى شمال و شمال شرقى 
كارشناس  كرد.  سپيدپوش  را  جنوبى  خراسان  استان 
بيرجند،  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  هواشناسى 
محمدشهر، آرين شهر، سربيشه، خوسف و خور بارش 
پراكنده برف و باران را داشته اند، افزود: آب حاصله از 
بارش برف و باران در محمدشهر 2 ميلى متر، بيرجند 
1.7 ميلى متر و در ديگر شهرها كمتر از 1.5 ميلى متر 
گزارش شده است. فاطمه زارعى با اشاره به اينكه اين 
سامانه ناپايدار در حال خروج از استان است، ادامه داد: 
از شب گذشته كاهش رطوبت، افت محسوس دماى 
هوا و تشديد يخبندان را در تمام استان داشتيم و امروز 

آسمان استان آفتابى خواهد بود. 

نبود امكانات مناسب، رشد فزاينده 
مهاجرت را به دنبال دارد

ابراهيمى- جلسه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان 
سربيشه با حضور حجت االسالم سنجرى امام جمعه 
و  فرماندار  عمرانى  امور  معاون  عدل  و  شهرستان 
رؤساى ادارات و بخشداران در محل دفتر امام جمعه 
برگزار شد. امام جمعه در اين جلسه با بيان اين مطلب 
كه شوراى فرهنگ عمومى يك شوراى اجرايى نيست، 
گفت: يكى از كارهايى كه شورا انجام مى دهد تمركز 
بخشى به اقدامات فرهنگى دستگاه هاى اجرايى است 
و تا زمانى كه  همه باهم همدل نباشند اين اقدامات 
تأثيرگذار نخواهد بود و زمانى اثر دارد كه يك دست 
به  توجه  با  ادامه  در  سنجرى  شود.  مشت  به  تبديل 
از  و  استان  مركز  به  مهاجرت  فزاينده  رشد  مشكل 
روستاها به شهرستان گفت: مهاجرت يكى از دغدغه 
هاى ماست و نبايد بگذاريم اين مهاجرت ها صورت 
گيرد اگر مشكل در زير ساخت ها و يا نبود امكانات 

مناسب است، بايد رسيدگى شود.

رعايت اصل بي طرفي مهمترين اصل در 
برگزاري انتخابات است

كرد:  اظهار  استان  انتخابات  بازرسي  هيئت  رئيس 
قانونمداري، امانتداري و رعايت اصل بي طرفي بايد 
در فرآيند بازرسي انتخابات در دستور كار و سرلوحه 
رفتار و كردار مسئوالن ذيربط در اين زمينه در استان 
قرار گيرد. نخعي نژاد، در اولين جلسه هيئت بازرسي 
تالش  بايد  اينكه  به  اشاره  با  استان  انتخابات  ستاد 
هرگونه  از  جلوگيري  و  قانون  حاكميت  با  تا  كنيم 
حداكثري  و  باشكوه  حضور  زمينه  انتخاباتي  تخلف 
مردم در انتخابات فراهم شود، افزود: اگر تخلفي در 
جريان برگزاري انتخابات در استان مشاهده شد بايد 
اجراي  جهت  در  و  طرفانه  بي  كامًال  و  قاطعيت  با 

قانون، اقدامات الزم صورت گيرد. 
در  نيز  استان  انتخابات  بازرسي  هيئت  دبير  اكبرى 
اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده 
بازرسي  هاي  هيئت  تشكيل  از  بازرسي  هيئت  در 
گزارش  اين  داد.  خبر  استان  شهرستان  يازده  در 
امور  هماهنگي  معاون  نژاد  نخعي  آقايان  حاكيست، 
بازرسي  هيئت  رئيس  عنوان  به  استانداري  عمراني 
انتخابات، اكبري راد مشاور استاندار و مديركل دفتر 
استانداري  امور حقوقي  بازرسي، مديريت عملكرد و 
محمودي  انتخابات،  بازرسي  هيئت  دبير  عنوان  به 
و رحمان  استانداري  منابع  و  توسعه مديريت  معاون 
خدمتگزار مشاور استاندار و مدير كل حوزه و رمضاني 
عنوان  به  استان  دارايي  و  اقتصادي  امور  كل  مدير 
اعضاى هيئت بازرسي انتخات استان از سوي دكتر 
ساماني رئيس هيئت مركزي بازرسي انتخابات كشور 

انتخاب و منصوب شده اند.

توزيع سبد ميوه و شيرينى شب يلدا 
بين ايتام تحت حمايت امداد بشرويه

(ره)  خمينى  امام  امداد  كميته  مدير  خبر-  گروه 
شهرستان بشرويه گفت: سبد ميوه و شيرينى شب يلدا 
امام  امداد  كميته  تحت حمايت  ايتام  از  نفر  بين 72 
خمينى (ره) توزيع شد. برمك با بيان اينكه اين اقدام به 
منظور حفظ كرامت خانواده ها انجام گرفته است اظهار 
كرد: سبدهاى توزيع شده شامل 40 كيلو سيب، 50 
كيلو پرتقال، 30 كيلو نارنگى و 40 كيلو گرم شيرينى 

جمعاً به ارزش 8 ميليون ريال مى باشد.

كارى- دومين گردهمايى يك روزه رؤساى كميسيون هاى نظارت و هيئت 
رئيسه اتاق اصناف شهرستان هاى استان ديروز در اتاق اصناف شهرستان قاين 
برگزار شد. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در اين گردهمايى با 
اشاره به وضع فعلى درآمدى كشور و مشكالت اصناف و حوزه توليد و  درآمد 
اندك دولت از نفت، عنوان كرد: با وجود آنكه 45 درصد توليد ناخالص كشور 
در بخش صنعت، معدن و تجارت است بيش از هفتاد درصد درآد مالياتى از 
اين بخش دريافت مى شود و اين درحالى است كه عمًال دوسال است هيچ 
پولى به اين بخش تزريق نشده است. حقيقى، تنها راه برون رفت از اين تنگنا 
را توجه به تأكيدات رهبرى در زمينه اقتصاد مقاومتى دانست و از كشورهايى 
ياد كرد كه با بهره مندى از اقتصاد مقاومتى به رونق اقتصادى خوبى دست 
يافته اند. وى نگاه درون زايى را از مؤلفه هاى مهم اقتصاد مقاومتى دانست 
و افزود: بايد از اقتصاد خودمان صيانت كنيم. حقيقى با ياداورى اينكه مؤلفه 
اقتصاد مقاومتى بايد در بستر فرهنگى پيش رود، خواستار فرهنگ سازى در 
اين خصوص شد و بيان كرد: بايد قطار توسعه روى ريل فرهنگ حركت كند. 

وى ادامه داد: خراسان جنوبى بهترين زيرساخت ها را در پسا تحريم دارد و افق 
خوبى پيش روى ماست و بايد زمينه را براى حضور سرمايه گذارانى از خارج 
از استان و كشور فراهم كنيم و اين اصل را بپذيريم كه هر سرمايه گذارى در 
استان، متعلق به آن استان است و سرمايه گذار نمى تواند  آن سرمايه را خارج 

كند پس بايد با تغيير ديدگاه آغوشمان را براى سرمايه گذاران باز كنيم.
دراين جلسه مسئوالن اصناف استان مشكالت صنفى خود را ذكر كردند كه 

شده  مطرح  مسايل  ديگر  از  بود.  تورم  با  همراه  بازار  ركود  آنها  ترين  عمده 
افزايش بى رويه واحدهاى صنفى و افزايش بى رويه عوارض شهردارى، برهم 
زدن تنظيم بازار توسط شهردارى (با دادن مجوز به عرضه بى رويه ميوه و... 
مايحتاج مردم و اجناس قاچاق يا بى كيفيت در حاشيه خيابان ها و بازار روزها 
و ..)، عدم شفاف سازى وتشخيص ماليات، دريافت ماليات، ارزش افزوده در 
چند نوبت از يك كاال، جلوگيرى از فعاليت هاى صنفى توسط سازمان ها و 

ادارات دولتى با ارائه خدمات موازى بود.
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پاسخ به اين انتقادات با اشاره به 
اينكه هيچ سازمان و دستگاهى حق ندارد با عملياتى تنظيم بازار را برهم زند خواستار 
رعايت قانون توسط همه دستگاه ها شد و براى حل و فصل مشكالت مالياتى نيز 
پيشنهاد داد نشست مشاركتى با اداره كل امور مالياتى برگزار شود. در ادامه معاونان 
اين سازمان نيز با ارائه توضيحات و پاسخ هاى الزم به درخواست هاى اصناف قول 
پيگيرى دادند. در پايان از سامانه اطالع رسانى اتاق اصناف قاين رونمايى و جلسه با 

ميزبانى بسيار شايسته هيئت رئيسه اتاق اصناف قاين به پايان رسيد.

رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان:

قطار توسعه، بايد روى ريل فرهنگ حركت كند

حسين زاده- ظرفيت هاى  اين استان را در معادن، توليد 
مصالح ساختمانى مانند كاشى و سراميك و سيمان، داروهاى 
 گياهى، گردشگرى، پرورش دام زنده و مرغ شناسايى كرده ايم

ميان  ارتباط  ايجاد  در  سختى  وظيفه  ما  تجارى  رايزن  و 
فعاالن اقتصادى و صنعتى دو كشور در اين زمينه ها دارد.

پيگيرى دعوت از گروه موسيقى سنتى 
خراسان جنوبى براى هنرنمايى در اتريش

سفير اتريش روز گذشته در جلسه معرفى و بررسى فرصت 
هاى اقتصادى و گردشگرى خراسان جنوبى و زمينه هاى 
بيان اين مطلب  با  اتريش  با جمهورى  همكارى دو جانبه 
افزود: در شرايط فعلى خيلى از شركت هاى اروپايى و اتريشى 
مايل به افزايش و گسترش ارتباط تجارى و اقتصادى با ايران 
هستند. فردريش اشتيفت با عنوان اينكه خواستار گسترش 
همكارى هاى علمى، فرهنگى و به ويژه دانشگاهى با ايران 
هستيم، افزود: در اين سفر صحبت هايى شد تا از گروه رقص 
محلى استان براى شركت در فستيوال هايى كه در اتريش 
برگزار مى شود دعوت به عمل آيد. وى با بيان اينكه  مردم 
ايران را بسيار مهمانپذير و مهربان ديدم، اظهار كرد: ما در 

ايران هيچ مشكلى نداريم زيرا روابط ما بر اساس احترام 
همين  و  كنيم  نمى  دخالت  هم  امور  در  و  است  متقابل 
باعث افزايش همكارى هاى دو كشور در آينده مى باشد. 

سفيراتريش ادامه داد: پيگير افزايش همكارى هاى استانى 
به ويژه با استان خراسان جنوبى و بيرجند هستم.

استاندار هم در اين نشست ابراز اميدوارى كرد اين سفر در 
تعميق روابط ايران و اتريش و به ويژه با خراسان جنوبى مؤثر 
باشد. وى افزود: اميدواريم دستگاه هاى اجرايى استان از امكان 
ارتباط با كشور اتريش بهتر و بيشتر استفاده كنند. خدمتگزار با 
بيان اينكه بيش از 30 هزار نفر ايرانى فعال در حوزه تحصيل و 

تجارت اتريش، مترصد فرصتى براى سرمايه گذارى در استان 
هستند، ابراز اميدوارى كرد: شهردارى بيرجند هم از تمايلى كه 
در اتريش وجود دارد براى ايجاد خواهرخواندگى بين بيرجند و 

يكى از مراكز استان هاى اتريش استفاده نمايد.

 منطقه ويژه اقتصادى، گمركات و فرودگاه قابليت هاى
استان براى توسعه مبادالت تجارى است

وى ادامه داد: با توجه به ظرفيت هاى فراوان استان  زمينه 
تعامل با اتريش در بخش هاى مختلف صنعتى، اقتصادى، 
تجارى، گردشگرى پزشكى و دانشگاهى وجود دارد. دمتگزار 

آثار تاريخى ثبت شده خراسان جنوبى در يونسكو را حاكى از 
قدمت و تمدن استان دانست و افزود: خراسان جنوبى ظرفيت 
ها و قابليت هاى زيادى دارد و  سرمايه گذارانى از آلمان، چين 
و ... در حال سرمايه گذارى در اين استان هستند. خدمتگزار از 
منطقه ويژه اقتصادى، گمركات و فرودگاه هاى بيرجند و طبس 
به عنوان قابليت هاى استان براى توسعه مبادالت تجارى نام 
برد و افزود: اميدوارم همه مديران و به ويژه اتاق بازرگانى و 
بخش خصوصى موارد مطرح شده در اين سفر را پيگيرى كنند 

زيرا اتريش مى تواند رابط خوبى براى استان باشد.

ورود بانك هاى اتريش تا اواسط سال آينده به ايران

مونيك، رايزن تجارى اتريش هم با ابراز اميدوارى به ورود 
نيمه  تا  ايران  اتريش براى سرمايه گذارى در  بانك هاى 
سال شمسى آينده گفت: همكارى هاى دو كشور در سال 
آينده در بخش هاى مختلف آموزش، محيط زيست، صنعت 
و ماشين آالت آغاز خواهد شد. در اين جلسه رمضانى مدير 
كل اقتصاد و دارايى استان، ظرفيت خراسان جنوبى را در 
بخش هاى مختلف تشريح كرد. مديح شهردار بيرجند هم 

به بيان سابقه روابط دو كشور ايران و اتريش پرداخت.

سفير اتريش در تهران: پيگير افزايش همكارى با خراسان جنوبى و بيرجند هستيم
استاندار: دستگاه هاى اجرايى استان از امكان ارتباط با اتريش استفاده كنند

از مهر سال  اينكه  بيان  با  استاندارى  كاظمى فرد- مديركل مديريت بحران 
گذشته تاكنون خشكسالى، سرمازدگى و سيالب 952 ميليارد تومان به بخش 
ميزان  درصدى  افزايش70  وجود  با  افزود:  زده  خسارت  استان  كشاورزى 
بارندگى ها در بيشتر استان هاى كشور، خراسان جنوبى جزو سه استان نخست 
كشور در كاهش بارندگى ها بوده است. ميرجليلى در جلسه مطبوعاتى اظهار 
كرد: شعار امسال هفته ايمنى وكاهش بالياى طبيعى كه از 30 آذر تا 6دى 
برگزار مى شود «دولت، ملت، همدلى و همزبانى، ايمنى ايران اسالمى» است 
و در اين هفته 47 عنوان برنامه عملياتى، كاربردى و اجرايى براى كاهش اثرات 
بالياى طبيعى در استان برگزار خواهد شد. وى يكى از برنامه هاى اين هفته 
را  توزيع اقالم مديريت بحران بين بخشدارى ها با اعتبار بالغ بر 20 ميليارد 
ريال  عنوان و افزود: اين اقالم شامل كانكس هاى مديريتى، سرويس ها و 
حمام هاى بهداشتى سيار، تانكر آب، اقالم مقابله با سيل شامل موتور برق، 
كف كش، لجن كش و همچنين تجهيزات عملياتى براى ماشين آالت مديريت 
استان،  شهرستان   9 در  موتورى  رژه  برگزارى  ميرجليلى  بود.  خواهد  بحران 
فردوس،  و  درميان  زيركوه،  هاى  شهرستان  در  اضطرارى  اسكان  مانورهاى 
مانور آوار در طبس، نهبندان، قاين و سرايان و مانور جاده اى و تصادفات در 

بيرجند، خوسف، سربيشه و بشرويه را از ديگر برنامه هاى اين هفته دانست. 
وى، برگزارى اختتاميه هفته ايمنى با حضور مسئوالن استانى، كشورى و 400 
نفر از اعضاى  شوراى مديريت بحران استان، برگزارى نمايشگاه توانمندى ها و 
دستاوردهاى امداد و نجات در تمامى شهرستان ها، برگزارى 172 دوره آموزشى 
و استفاده از پتانسيل هاى مختلف براى تبيين فرهنگ ايمنى در بين مردم را 
از جمله برنامه هاى ديگر اين هفته برشمرد. وى راه اندازى شبكه بيسيم و 
تجهيز بانك اطالعاتى امكانات و تجهيزات مديريت بحران استان را از ديگر 
اقدامات دانست و افزود: در اين بانك اطالعاتى به صورت ريز تمامى تجهيزات 

و امكانات مديريت بحران به تفكيك موقعيت مكانى در دسترس است.

70 درصد حوادثى كه در سازمان مديريت بحران كشور ثبت شده 
 در استان اتفاق مى افتد

ميرجليلى در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه در خراسان جنوبى 70 
درصد حوادثى كه در سازمان مديريت بحران كشور ثبت شده، اتفاق مى افتد عنوان 
كرد: طى اين مدت بالغ بر 18 زلزله با بزرگى بين 3.5 تا چهار ريشتر در استان به 
وقوع پيوسته است. وى از كاهش 38 درصدى خسارات مالى سيل به استان از 

ابتداى بهمن ماه سال گذشته تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر 
داد و گفت: با عملكرد خوب رسانه ها، اطالعيه هاى به موقع مديريت بحران، انجام 

اقدامات پيشگيرانه و ترميم سيل بندها شاهد كاهش اين خسارات بوده ايم. 
ادامه از كاهش 10 ميليون متر مكعبى بيالن آبى  مديركل مديريت بحران در 
استان خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده از جمله نصب كنتورهاى هوشمند 
در چاه هاى كشاورزى و اجراى سيستم هاى جديد آبيارى، بيالن آبى استان از 
منفى 183متر مكعبى به منفى 173متر مكعب كاهش يافته است. ميرجليلى افزود:  
خراسان جنوبى از نظر خشكسالى جزو سه استان نخست كشور مى باشد كه با ادامه 
روند كاهش بارندگى ها در استان امسال وارد هجدهمين سال خشكسالى مى شويم 
و نياز است صرفه جويى در زمينه آب مورد توجه ويژه قرار بگيرد. به گفته وى از مهر 
ماه سال گذشته تاكنون خشكسالى، سرمازدگى و سيالب بالغ بر 952 ميليارد تومان 
به بخش كشاورزى استان خسارت زد كه حدود 85 درصد اين خسارت ها ناشى 
از خشكسالى بوده است. وى در ادامه گفت: در بودجه امسال بالغ بر 700 ميليارد 
تومان براى تجهيزات و امكانات پايگاه هاى امداد حوادث به سازمان مديريت 
بحران كشور اختصاص داده شده است كه پيگير هستيم از اين اعتبار مبلغى را براى 

ساخت آشيانه و خريد بالگرد امداد و نجات استان جذب كنيم.

خسارت قريب به 1000 ميليارد تومانى به كشاورزان استان بر اثر خشكسالى و سرمازدگى 

داوطبين  جهانى  روز  گراميداشت  مراسم  فرد-  كاظمى 
از   جمعى  حضور  با  باشد  مى  دسامبر   5 كه  سالمت 
مسئوالن بهداشت و درمان، داوطبين سالمت  و  تعدادى 
از خانواده هاى آنها در محل دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
برگزار شد. رئيس شبكه بهداشت شهرستان بيرجند در اين 
هاى  تالش  و  زحمات  از  روز  اين  تبريك  مراسم ضمن 
بهداشتى  رابطين  نقش  اهميت  به  و  كرد  قدردانى  آنان 
در سالمت محيط و فضاى شهرى و پيشگيرى از شيوع 
بيمارى ها و آموزش خانواده ها اشاره و بر ضرورت ارتباط 

تنگاتنگ مسئوالن بهداشتى با رابطين تأكيد نمود.
مشايخى افزود: در استان خراسان جنوبى سه هزار دواطلب 

بين خانواده و مسئوالن بهداشت  اتصال  به عنوان حلقه 
همكارى مى نمايند. وى افزود: معضالت بهداشتى همان 
معضالت توسعه است كه نمى توان آن  را صرفًا در بخش 
جامعه  افراد  تك  تك  مشاركت  بلكه  كرد  حل  بهداشت 
و  بهداشتى  مشكالت  حل  براى  را  توسعه  بخش هاى  و 
رسيدن به سطح قابل قبول سالمت مى طلبد. به گفته وى 
انجام  دوره  مهارت آموزشى، بهداشتى، مراقبت از زنان 
سقط،  مرگ،  تولد،  حياتى،  وقايع  گزارش  اطفال،  باردار، 
هاى   مراقبت  پيگيرى  و  مهاجرت  ازدواج،  زايى،  مرده 
بيمارى  خاص و همكارى در طرح هاى بهداشتى محلى 
و ملى همانند فلج اطفال و واكسناسيون از برنامه اصلى 

دواطلبين سالمت است. مشايخى از داوطلبان سالمت به 
عنوان پيشروان سالمتى و بهداشت در محالت جامعه ياد 
كرد و افزود: كسب آگاهى هاى بهداشتى با شركت مداوم 
ارتباطى،  مهارت هاى  كسب  آموزشى،  كالس هاى  در 
انتقال پيام هاى بهداشتى، جمع آورى اطالعات جمعيتى را 

از وظايف داوطلبان سالمت است.

آغاز طرح بيمه سالمت براى اتباع بيگانه در استان

بخش  بى شك  گفت:  نيز  استان  بيمه سالمت  مديركل 
مرهون  نتيجه  بهداشتى  معضالت  كاهش  از  عظيمى 
زحمات و تالش داوطلبان سالمت و همكارى با بهداشتى 
- درمانى  مراكز درمانى است. خوبان اظهار كرد: رابطين  
با  تنگاتنگ  ارتباط  برقرارى  با  توانند  مى  بهداشتى 
شهروندان، اطالعات عمومى در زمينه سالمت را افزايش 

دهند و از سوى ديگر مشكالت بهداشتى درمانى موجود 
اينكه  بيان  با  وى  دهند.  انتقال  مسئوالن  به  را  در شهر 
بيمارى  از بسيارى  توان  با كمك داوطلبين سالمت مى 
افزود:  كرد،  جلوگيرى  جامعه  دار  واگير  غير  و  دار  واگير 
استراتژى بيمه سالمت اين است كه با كمك داوطلبين 
سالمت مردم از حق و حقوق بيمه اى خود و مسايل و 

خدمات بيمه  آگاه شوند.
گفتگو  در  مراسم  اين  حاشيه  در  سالمت  بيمه  مديركل 
با خبرنگار ما از طرح بيمه سالمت براى اتباع بيگانه در 
اين طرح كه اكنون شروع شده  افزود:  استان خبر داد و 
تا  بيگانه  اتباع  از  نفر  دو هزار 700  بينى مى شود  پيش 
پايان اين طرح بيمه سالمت دريافت نمايند. گفتنى است 
در پايان  اين مراسم از 12 داوطلب برگزيده و سه مربى 

داوطلب برگزيده قدردانى شد.

مراسم گراميداشت روز جهانى داوطلبين سالمت در بيرجند برگزار شد
سه هزار داوطلب سالمت حلقه اتصال مردم و مسئوالن بهداشتى استان هستند
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روحانى  :  شوراى نگهبان بر مبناى قانون عمل خواهد كرد

در مجلس  نام  ثبت  از  رئيس جمهور پس   ، روحانى  دكتر 
خبرگان  با بيان اينكه ما از همه آنهايى كه خود را صالح به 
خدمت مردم مى دانند دعوت مى كنيم كه به صحنه بيايند  
گفت: اين افراد به برخى دغدغه هايى كه در گوشه و كنار 
گفته مى شود اعتنا نكنند؛ چرا كه كشور ما يك كشور قانونى 
است، يعنى شوراى نگهبان بر مبناى قانون عمل خواهد كرد و همچنين دولت، 

وزارت كشور و هيئت هاى اجرايى انتخابات نيز بر مبناى قانون عمل مى كنند.

اجازه دهيد الريجانى، خود مواضعش را تبيين كند
 

رهروان  اصولگرايان  فراكسيون  رئيس  جاللى  كاظم 
انتشار اخبارى در خصوص پيوستن  واليت در واكنش به 
الريجانى  آقاى  گفت:  اصولگرايان  ائتالف  به  الريجانى 
خود زبان گويا دارد پس خواهش مى كنم اجازه دهيد كه 
گزارش  اين  اساس  بر  كند.  تبيين  را  مواضعش  خودش 
پيوستن  از  ايسنا،  با  گفتگو  در  موتلفه  جمعيت  مركزى  شوراى  عضو  ترقى، 

قاليباف و الريجانى به ائتالف اصولگرايان خبر داده بود.

برف در آخرين روز پاييز     عكس: نسرين كارىعكس روز 

هزينه برگزارى انتخابات چقدر است؟

برآورد هزينه 150  از  انتخابات كشور  رئيس ستاد 
داد.   خبر  انتخابات  برگزارى  براى  تومانى  ميليارد 
برگزارى  در  كه  نفراتى  شمار  كرد:  بيان  مقيمى 
داشت،  خواهند  رسانى  كمك  امسال  انتخابات 
جامعه  مختلف  اقشار  از  نفر  ميليون  يك  حدود 
نهادهاى  گرفتن  نظر  در  بدون  تعداد  اين  است، 

اجرايى مانند صدا و سيما و وزارت كشور است.

پرداخت يك ميليارد تومان توسط 
مرتضوى به برخى از نمايندگان مجلس   

تاييد  با  اجتماعى  تامين  سازمان  سابق  عامل  مدير 
كيفرخواست   : گفت  خود،  كيفرخواست  صدور  خبر 
در رابطه با مبلغ حدود يك ميليارد تومان صادر شد 
كه بخش عمده از آن مربوط به پول هايى است كه 
به نمايندگان مجلس براى هزينه در مناطق محروم 
ويژه ايتام، مستضعفان و كمك هزينه درمان بيماران 
صعب العالج پرداختم و آنان نيز اين مبالغ را هزينه 

كرده اند و رسيد آن نيز در پرونده موجود است.

وزير آموزش و پرورش سه كارته شد   

نمايندگان مجلس پس از شنيدن پاسخ هاى على فانى 
در مقابل سوال يكى از نمايند گان، پاسخ هاى وزير را 
قانع كننده ندانستند. بدين ترتيب سومين كارت زرد 
وزير آموزش و پرورش و همچنين هفدهمين كارت 

زرد دولت يازدهم ديروز توسط مجلس صادر شد.

قاليباف و الريجانى در ائتالف اصولگرايان

يك عضو شوراى مركزى جمعيت موتلفه اسالمى 
به  الريجانى  على  و  قاليباف  محمدباقر  پيوستن  از 
اين كه  بيان  با  ائتالف اصولگرايان خبر داد. ترقى 
وحدت حداكثرى اصولگرايان تقريبا ميسر شده است 
اظهار كرد: عمده طيف هاى جريان اصولگرايى در 

شوراى ائتالف اصولگرايان قرار گرفته اند.
  

استعفاى عضو شوراى شهر بيرجند

در  بيرجند  شهر  شوراى  عضو  حسينى  زهرا  سيده 
اعتراض به وضعيت حاكم بر شوراى شهر، استعفاى 
خود را به صورت رسمى اعالم كرد. با توجه به خروج 
حسينى از شوراى شهر بيرجند، دكتر حسنى صفت به 
عنوان عضو على البدل براى حضور در جلسات شورا 

دعوت و مراسم تحليف را نيز بجا آورده است.

مجيدى : مستقل و براى خدمت به مردم 
در انتخابات مجلس ورود پيدا كردم

رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس در گفتگو 
با تسنيم گفت: من به طور مستقل براى خدمت به 
دكتر  كردم.  پيدا  ورود  مجلس  انتخابات  در  مردم 
توسعه  و  مردم  به  خدمت  هدف  با  افزود:  مجيدى 
خراسان جنوبى به ويژه در حوزه هاى انتخابى بيرجند، 

درميان وخوسف در مجلس ثبت نام كردم.

خنده ظريف جزو خنده هاى برتر جهان  
درباره   نظرسنجى  برگزارى يك  از  سى.ان.ان پس 
عكس هاى منتشر شده خود در سال 2015 تصاوير 
بهترين خنده هاى جهان در سال جارى  به  مربوط 
ميالدى را منتشر كرد كه در ميان آنها افراد سياسى 
ديده  عامه  مردم  و  ورزشى  اقتصادى،  برجسته، 
مى شود.خنده محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران 
نيز يكى از 35 تصوير منتخب در اين گزارش است. 
در توضيح اين عكس نوشته شده است: وزير امور 
خارجه ايران در حال مزاح كردن با خبرنگاران در ژنو 

پيش از ديدار با جان كرى همتاى آمريكايى اش.

انتخاب خبرگان پس از رحلت امام هنوز 
با شادابى دارند رهبرى مى كنند    

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور در 
كرد.  نام  ثبت  خبرگان  انتخابات  در  كشور  وزارت 
مجلس  عملكرد  خصوص  در  رفسنجانى  هاشمى 
مجلس  كه  كسى  ترين  مناسب   : گفت  خبرگان 
خبرگان پس از رحلت امام (ره ) انتخاب كرد هنوز با 

طراوات و با شادابى دارد كارش را انجام مى دهد.

مكارم : پاسخ شيخ االزهر را خواهم داد  
 آيت  ا... مكارم شيرازى با اشاره به سخنان ضد شيعى 
شيخ االزهر گفت: به رئيس االزهر پاسخى خواهم 
نوشت و تاكيد خواهيم كرد كه اينها نتيجه تحريك 
دشمنان است و شما بايد مذهب را از مرجعيت بگيريد 

نه از كانال هاى مشكوك و وابسته. 

نامه كرى به ظريف: اختيار توقف اجراى 
قانون برنامه لغو رواديد را داريم    

جان كرى با ارسال نامه رسمى خطاب به ظريف به 
صراحت اطمينان داد كه دولت آمريكا با استفاده از 
داد كه  نخواهد  اجازه  اختيار خود  در  ابزارهاى  همه 
قانون جنجالى محدوديت ويزا هيچ مانعى براى منافع 
اقتصادى ايران ايجاد كند. كرى در نامه خود تاكيد 
كرده است كه اياالت متحده آمريكا به رفع تحريم ها 
بر طبق برجام و اجراى كامل تعهدات آن كشور بر 

  اساس توافقات در برجام كامال متعهد است. 
ظريف: زمان الزم براى اجراى تعهدات 

باقيمانده بيش ازچند روز نيست   
 وزير خارجه كشورمان گفت: زمان الزم براى اجراى 
و  نيست  روز  چند  از  بيش  برجام  در  تعهدات  ساير 
اميدوارم در دى ماه تحريم ها عليه ايران برداشته شود 

و ما به سمت روابط منطقى تر با شركا برويم.

گنده گويى اردوغان درباره روسيه  
براى  فرصتى  هر  از  روسيه  است:  گفته  اردوغان، 
تضعيف تركيه استفاده و قطعا دولت تركيه در مقابل 
اين تحركات بسيار حساب شده و دقيق عمل كرده اما 
صبر ما نيز حدى دارد و ما هراسى نسبت به رويارويى 
با اقدامات روسيه نداريم. رئيس جمهور تركيه افزوده 
است: در صورت نياز، به شما اطمينان مى دهم كه 
مى توانيم با كمك ناتو و متحدان منطقه اى مان در 

كمتر از هفت روز، روسيه را اشغال كنيم.

عراقچى : در روزهاى حساسى به سر مى بريم ؛  تعهد كتبى «كرى» نگرانى ها را برطرف كرد
معاون وزيرخارجه گفت:كرى نامه اى به ظريف نوشت و تعهد حقوقى كتبى داد كه مانع خلل در اجراى برجام خواهيم شد و به نظرمان تعهد آقاى 
كرى براى رفع نگرانى درباره ايجاد خلل در اجراى برجام كافى است. سيد عباس عراقچى درباره قانون جديد كنگره آمريكا، گفت: ما در حال نزديك 
شدن به موعد اجراى نهايى برجام هستيم و خيلى از مسائل ريز و جزئى توسط كارشناسان ما در حال بررسى و نهايى شدن است. حقيقتا روزهاى 
سخت و نفس گيرى را سپرى مى كنيم.رئيس ستاد پيگيرى اجراى برجام گفت: در اين شرايط طبعا مخالفان توافق هسته ايران و 1+5 كه نتوانستند مانع انجام اين توافق 
شوند بيكار ننشسته اند و آخرين اقدامشان ورود بندى به قانون بودجه 2016 آمريكا بود تا به نحوى مانع اجراى برجام شوند.وى به اشاره به نامه جان كرى افزود: اين نامه از 
سوى وزير خارجه آمريكا يك تعهد حقوقى به شمار مى رود. آقاى كرى در اين نامه اطمينان داده دولت آمريكا قانون مربوط به لغو رواديد را به گونه اى اجرا خواهد كرد كه 

هيچ تاثيرى بر اجراى موفق برجام نگذارد. عراقچى تاكيد كرد: آنچه براى ما مهم است اين است كه برجام در مرحله اجرا با هيچگونه خدشه و صدمه اى مواجه نشود.

سومين  روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات 
مجلس در حالى به پايان رسيد كه 6 نفر 
اين  در  رقابت  براى  جنوبى  خراسان  در 

انتخابات ثبت نام كردند . 
حوزه  در  شده  منتشر  اخبار  اساس  بر 
انتخابيه بيرجند ، درميان و خوسف عالوه 
نام شده در روزهاى  بر 3 داوطلب ثبت 
گذشته آقايان على جعفرى مسئول حزب 
توكلى   غالمحسين   ، استان  كارگزاران 
نيروى  سياسى  عقيدتى  سابق  رئيس 
نيز  انتظامى و خانم سيده زهرا اسالمى 

ثبت نام نموده اند . 
در حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه نيز 
عالوه بر 4 متقاضى ثبت نام شده قبلى 
در  حوزه  اين  نماينده  عابدى  غالمعلى 

 مجلس ششم و حجت االسالم نجمى پور 
امام جمعه فعلى سرايان هم مدارك خود 

تكميل  را  نام  ثبت  فرآيند  و  تحويل  را 
نموده اند . حوزه انتخابيه طبس ، سرايان 

، فردوس و بشرويه هم با ثبت نام حسن 
فردوس  پست  سابق  رئيس  بخشايى 

است.   داشته  متقاضى  نفر   4 تاكنون 
تنها  هم  زيركوه  و  قاين  انتخابيه  حوزه 

حوزه اى بود كه ثبت نامى در روز سوم 
انجام نداد . 

خبرگان  مجلس  انتخابات  در  همچنين 
اعالم  كسى  ديروز  وقت  پايان  تا  نيز 
كانديداتورى براى حوزه انتخابيه خراسان 
جنوبى نكرده و تنها در روزهاى گذشته 
آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى نماينده فعلى 

مجلس خبرگان نام نوشته بود.
در  بيرجند  جمعه  امام  حال  همين  در 
گفتگو با شبستان، با اشاره به اينكه برخى 
از بزرگان و مسئوالن كشورى كه با آنها 
در ارتباط هستم به بنده توصيه كرده اند 
كنم،  نام  ثبت  خبرگان  انتخابات  در  كه 
گفت: اگر جامعه مدرسين تكليف كند، در 

انتخابات شركت مى كنم.

6 نفر به داوطلبان انتخابات مجلس در استان افزوده شد 
نماينده فعلى مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى تنها متقاضى تا پايان روز پنجم

آخرين خبرها از ثبت نام متقاضيان انتخابات اسفند 

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

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

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

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

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

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

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

نمايند. 

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

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

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

شركت  خدمات زيارتى بيرجند تنعيم 
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ثبت نام كربال - زمينى
 به صورت محدود
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والدت امام حسن عسكرى (ع) 
در جوار حرم مطهر










