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  آخرین تصمیمات در مورد حج ۹۵
در  زیارت گفت: تصمیم گیری  و  رئیس سازمان حج 
گفتار  و  رفتار  تناقضات  رفع  به  منوط   ۹۵ حج  مورد 
سعودی هاست و تا آن زمان برنامه ریزی های خود را 
بر اساس جدول زمانبندی ادامه می دهیم. اوحدی در 
برگزاری  تا  زیادی  زمان  هنوز  گفت:  مهر،  با  گفتگو 
باید  باقیمانده  فرصت  شش ماه  در  و  داریم   ۹۵ حج 

ببینیم وضعیت اعزام به تمتع چگونه می شود.

 هشدار به یارانه بگیران فاقد کارت ملی 
ایسنا : چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد که افراد فاقد کارت ملی باید تا 1۵ بهمن ماه 
آنها  یارانه  صورت  این  غیر  در  شوند،  تکلیف  تعیین 
حذف خواهد شد. این در حالی است که ربیعی اعالم 
کرد که درحال حاضر دو میلیون نفر فاقد کارت ملی 
هستند .وی این را هم گفت که اگر این دو میلیون نفر 
تا مهلت تعیین شده یعنی 1۵ بهمن ماه تکلیف خود را 
دریافت  ملی  و شماره  ملی  کارت  و  نکرده  مشخص 

نکنند، به طور حتم یارانه آنها حذف خواهد شد. 

فرصت های استانی
 رفع تحریم ها را 
از دست ندهیم
* هرم پور

به همان سرانجامی رسید که همگی  برجام هم   
دوست داشتیم. زحمت ها به پای نهالی که سالها 
قبل در باغ تعامل و ارتباط با دنیا کاشته شد، ثمر 
داد و حاال همه منتظریم میوه پر بهایش دهانمان 
را شیرین کند. چشیدن شیرینی این میوه، هم به 
ذائقه ات بستگی دارد و هم اینکه بدانی برای به 
ثمر نشستنش چه خون دلها خورده و چه زحمت ها 
کشیده شده است. برجام اگر به سرانجامی رسید، 
امید  بردباری و  میوه همت ها، تالش ها، صبر و 
ملت  خدمتگزاران  کوشش  نتیجه  بود،  مردم  همه 
هم  هنوز  دشمن  که  بود  اقتداری  ماحصل  و  بود 
های  طرف  اگر  دارد.  واهمه  کردنش  واگویه  از 
بر  اگر  و  کنند  عمل  تعهداتشان  به  ایران  مذاکره 
خالف رویه های سابق، این بار صادقانه میز عمل 
ما  به مسئوالن  نوبت  بچینند،  را  هایشان  قول   به 
می رسد که برنامه ریزی کنند و برای بهره گرفتن 
 از این فرصت بسیار مهم، خودشان را برای برداشتن 
وقتی  قبل،  ماه  چند  کنند.  آماده  بزرگ  های  قدم 
توافق هسته ای انجام شد همینجا گفتم که به نظر 
می رسد استان ها سهم ویژه ای در برخورداری از 
ثمرات آن داشته باشند و قطعاً با توجه به همه آنچه 
به  بود.  خواهد  چنین هم  می شود،  شنیده  و  دیده 
به  نیست  آنها  ذکر  برای  مجالی  که  متعدد  دالیل 
شدت اعتقاد دارم اگر قرار است دولت با نگاهی غیر 
تبعیض آمیز و حکمت محور، گامی برای دیده شدن 
 استانها در فرایند بهره گرفتن از ثمرات رفع تحریم ها 
بردارد، این کار را از استان هایی مثل خراسان جنوبی 
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رهبر معظم انقالب : اظهارات برخی
 از آمریكایی ها موجب  بدگماني است 
اگر ظریف نبود مذاکرات به نتیجه نمی رسید

 عسگراوالدی : وضع  اقتصاد و معیشت مردم 
تغییر نكند، روحانی رأی نمی آورد

فرودگاه بیرجند می تواند هر ساعت پذیرای دو پرواز باشد/ خرید هواپیما یا ایجاد پروازهای چارتری راه حل رونق فرودگاه های استان

با وجود سرمایه گذاری های هنگفت ؛ مسئوالن استان ؛ 

دهسلم در محاصره
کمبود امکانات

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

 اطالعیــه   
شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت 
هزینه های ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به 
جز جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به

اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند ماه سال جاری
 اقدام نماید.

1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری
  30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری
  25 درصد تخفیف

3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 
 20 درصد تخفیف

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق 
مشمول بخشودگی هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد. این 
تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی 

نیز می باشد.
موجود   www.birjand.ir نشانی  به  شهرداری  سایت  در  اطالعات 

می باشد.

پكیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

آگهی جذب نیرو
 همین صفحه

فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری )محدوده سه راه اسدی(
یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی 0۹1۵16412۹4 - 324320۹0

آگهی جذب نیرو
به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس )مرد( در رشته حقوق برای کار در یک شرکت 

خصوصی واقع در شهر بیرجند به صورت قراردادی نیازمندیم.
عالقه مندان می توانند مدارک ذیل را تا تاریخ ۹4/11/30 به صندوق پستی شماره 

3۹6-۹717۵ بیرجند ارسال نمایند.
تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی- اصل گواهی سوابق کاری در سایر موسسات و 

حسن سابقه - مدارک دال بر توانایی انجام کار با کامپیوتر- تلفن تماس
سه نفر از پذیرفته شدگان نهایی قبل از معرفی به گزینش موظف به ارائه مدارک توانایی 

و صحت جسمی می باشند.
برای کسب اطالع بیشتر با شماره 324۵0601 تماس حاصل فرمایید.

زرینی  های  برگ  از  مشحون  اسالمی  ایران  گمان  بی 
است که به پشتوانه همت واالی مدیران آن مرز و بوم 
ماندگار مانده و زینتی فاخر بر ایران اسالمی گشته است.

تاللو روزافزون این اوراق را فرهیختگانی با تدبیر به لطف خداوند 
رقم می زنند. اینک با نهایت مسرت با اجرایی شدن برجام و آغاز 
روند لغو تحریم های هسته ای علیه کشورمان فصلی جدید برای 

اقتصاد کشور و فعاالن بخش خصوصی گشوده شد. 

این موفقیت را به محضر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم 
مردم غیور و فعاالن اقتصادی استان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

مزایده  عمومی 
  )نوبت دوم( 

اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در نظر دارد: 
کمیسیون  مورخ 1394/10/01  شماره 940047  مجوز  استناد  به 
ماده 2 استان، یک دستگاه خودروی مینی بوس هیوندای کروز مدل 
1381 را از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد 

مزایده به فروش برساند.
زمان و نحوه بازدید متقاضیان از خودرو: متقاضیان می توانند 
برای دریافت اسناد مزایده و همچنین بازدید از خودرو از تاریخ درج 
 آگهی لغایت 1394/11/06 از ساعت 8 الی 13 به آدرس بیرجند
گمرکات خراسان جنوبی  اداره کل  غفاری  ا...  آیت  خیابان  ابتدای 

مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها: پایان وقت اداری چهارشنبه   
1394/11/07 و بازگشایی پاکت ها راس ساعت 10 صبح پنجشنبه 
1394/11/08 در محل اداره کل گمرکات خراسان جنوبی می باشد.

ضمناً شرکت کارکنان دولت در مزایده بال مانع می باشد.

سرکار خانم آرزو پاکدل

   گروه آموزشی متخصصان آینده نمایندگی موسسه تخصصی چتردانش در بیرجند

قبولی شما را در آزمون وکالت که نشان از زحمات و پشتکار شما و همچنین 
حضور فعال و مستمر در آزمون های آزمایشی چتردانش می باشد

تبریک گفته و توفیقات روزافزون را برایتان آرزومندیم .

ثبت نام آزمون هـای آزمـایشی وکالت 
آغـاز گردیـد

 ) 20 مرحله آزمون به همراه پشتیبان و مشاوره (
آدرس : بیرجند - چهارراه دوم توحید -  خیابان امام موسی صدر  - پالک 40

تلفن تماس : 0۵632431۹10 - 0۹1۵۵610601

همكار محترم جناب آقای منصور پارسا 
خانواده محترم پارسا و فامیل وابسته

در ساحل قلب ها این مهربانی است که می ماند وگرنه موج روزگار هر رد 
پایی را می شوید امیدواریم روح مهربان آن عزیز سفر کرده قرین رحمت 
الهی قرار گیرد، ما را در غم تان شریک بدانید. ضمنا جلسه سوم آن 
مرحوم امروز چهارشنبه ۹4/10/30 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در 
سالن مصلی منعقد می شود حضور همه سروران موجب مزید امتنان است.

هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( ، درمانگاه خیریه ولی عصر )عج( ، داراالیتام حضرت زهرا )س(

با نهایت تاسف و تالم درگذشت 

مرحوم رضا کارگر
 )بازنشسته مجتمع آموزش جهاد کشاورزی( 

را به اطالع کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز
 می رساند: مراسم تشییع آن شادروان امروز چهارشنبه 
 ۹4/10/30 ساعت 14 الی 1۵ از محل غسالخانه انجام 

می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های کارگر

فروش ویژه انواع
گازی و نفتی  

باضمانت و تعمیرات تخصصیآدرس: نبش سجاد 13

 واگذاری پوشاک اسپرت مردانه  بخـاری ژاپنـی 
در راسته بازار اصلی 0۹1۵۵610426

نمایشگاه سنگ نگاره، تلفیق هنر و محبت                                                        صفحه 4
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اجازه نمی دهیم دستمزد 95 کمتر از نرخ تورم باشد

گفت:  سال 95  دستمزد  افزایش  درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
نرخ  از  کمتر  آینده  سال  دستمزد  دهیم  نمی  اجازه 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی باشد. به گزارش 
در  دستمزد  افزایش  رقم  افزود:  ربیعی  علی   ایرنا، 
نشست های کارگری و کارفرمایی تعیین می شود.
وی درباره ریزش نیروی کار در بنگاه ها نیز گفت: 
از 230 هزار  ایم  توانسته  امسال  پارسال و همچنین هشت ماهه نخست 
ریزش نیروی کار در بنگاه های اقتصادی جلوگیری کنیم. وی در ادامه تاکید 
کرد که با تجمیع سرمایه های خرد می توان برای ایجاد اشتغال در کشور 
سرمایه گذاری کرد. وی ادامه داد: باید سازوکارهایی ایجاد شود که بتوانیم با 
تضمین سرمایه مردم، سرمایه های اندک را تجمیع کنیم تا بتوانیم در ایجاد 

اشتغال در قالب تعاونی ها، شغل برای مردم ایجاد کنیم.

صدور احکام رتبه عالی و خبره برای
 فرهنگیانی که رتبه بندی نشده اند

برای همکارانی که  وزیر آموزش و پرورش گفت: 
نداشتند،  را  بندی  رتبه  احراز  شرایط   9۴ مهر  در 
گزارش  به  شد.  خواهد  عالی صادر  و  خبره  احکام 
مطالبات  پرداخت  برای  ردیفی  درباره  فانی،  مهر، 
بازنشستگان فرهنگیان که در بودجه 95 آمده است، 
گفت: این ردیف برای تمام بازنشستگان کشور در نظر گرفته شده است 
که مبلغ آن ۴ هزار و 500 میلیارد تومان است . وی همچنین در پاسخ 
بندی  رتبه  احکام  در  خبره  و  عالی  رتبه  چرا  اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به 
با رتبه بندی  فرهنگیان اعمال نمی شود؟ گفت: مصوبه دولت در رابطه 
در روزهای آخر 93 بود که از مهر سال 9۴ اجرا شد. برای همکارانی که 
در مهر 9۴ شرایط احراز را نداشته ایم، احکام خبره و عالی اجرا می شود.

حسابرسی هدفمندی یارانه ها ؛ نقدی 90 درصد 
برد، تولید فقط نیم درصد 

 
بودجه  اجرای  از  محاسبات  دیوان  حسابرسی 
قانون  اجرای  ابتدای  از  که  داد  نشان  گذشته  سال 
هدفمندی یارانه ها تاکنون 219 هزار میلیارد تومان 
در این بخش هزینه شده که از این رقم 90 درصد 
برای پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها و فقط 
در حد نیم درصد برای تولید خرج شده است. به گزارش ایسنا، آنچه که در 
گزارش تفریق بودجه آمده نشان می دهد که مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد 
تومان از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کاال 
و خدمات تعیین شده در قانون تامین شده است به عبارتی دیگر 60 درصد از 
منابع پیش بینی شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و 100 درصد 

از منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی محقق شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با کاهش نرخ سود 
بانکی و اقدامات جدید در رابطه با برخورد با موسسات مالی 
اظهار  طیب نیا  علی  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  غیرمجاز 
خصوص  در  اعتبار  و  پول  شورای  که  قبلی  مصوبه  کرد: 
با  اجرایی نمی شد  به خوبی  نرخ سود داشت و در گذشته 
نظارت های جدی تری که صورت گرفته در حال حاضر در 
حد مطلوبی اجرا می شود و فکر می کنم شرایطی فراهم می 
تا  باشیم  بازار هم  در  نرخ سود  ما شاهد کاهش  که  شود 
انشاء ا... تصمیمات الزم را بتوانیم در این زمینه بگیریم. وزیر 
اقتصاد ادامه داد: طبیعی است کماکان نرخ سود سپرده در 
سیستم بانکی ما از نرخ تورم باالتر است، بنابراین کسی که 
در بانک سپرده گذاری می کند منفعت خوبی از این طریق 
به دست می آورد و در عین حال ریسک سپرده گذاری در 
قابل  مالی مجاز هم ریسک  بانک های مجاز و موسسات 

سیستم  در  سپرده گذاری  کماکان  بنابراین  نیست،  توجهی 
بانکی می تواند موثر باشد. وزیر اقتصاد درباره  موسسات مالی 
غیرمجاز نیز ادامه داد: بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی 
جدی کرده و البته برخورد موثر با موسسات غیرمجاز مستلزم 
همکاری همه قوا و نه فقط دولت و بانک مرکزی است. وی 
گفت: خوشبختانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع 
این موسسات مالی غیرمتشکل که متاسفانه تعدادشان هم 
کم نیست و بعضا در ابعاد خیلی گسترده تر در سطح ملی 
فعالیت می کنند مطرح شد و امیدواریم با همکاری نزدیک 
بین قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای نظارتی اقدامات 
بسیار موثر تری را در این زمینه انجام دهیم. طیب نیا ادامه 
کار  این  که  کنم  تاکید  نیز  موضوع  این  به  باید  البته  داد: 
پیچیده ای بوده و نمی توان بی احتیاطی کرد و با پشتکار این 

موضوع پیگیری می شود. 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: از 
سوی کارشناسان پیشنهاداتی در خصوص شروع 
سال تحصیلی از شهریورماه و تعطیالت زمستانی 
ارائه شده که در حال بررسی آنها هستیم. نوید 
زمان  تغییر  درباره  مهر،  با  گفتگو  در  ادهم 

آموزشی گفت: شروع و پایان سال تحصیلی بر 
اساس قانون مجلس است و تا زمانی که قانون 
تغییر نکند آغاز سال تحصیلی مهرماه و پایان آن 
خردادماه است. وی بیان کرد: طرح هایی مطرح 
شده است که شروع سال تحصیلی شهریورماه 

البته  باشیم  داشته  زمستانی  تعطیالت  یا  باشد 
همه این موضوعات بحث های کارشناسی است 
و به مرحله تصویب نرسیده است. همچنین در 
این باره، وزیر آموزش و پرورش گفته بود: مصوبه 
مجلس، آغاز سال تحصیلی را اول مهرماه قرار 

پایان  بنابراین برای تغییر در زماِن آغاز و  داده؛ 
سال تحصیلی، انعطاف را از ما گرفته است. اگر 
الیحه ای  باید  کنیم،  ایجاد  انعطافی  بخواهیم 
از  پس  و  شود  مجلس  تقدیم  تا  کنیم  تهیه  را 

تصویب، این بحث را دنبال کنیم.

  آخرین خبرها از برخورد با موسسات مالی غیرمجاز 

 بررسی پیشنهادات تعطیالت زمستانی و آغاز سال تحصیلی از شهریور 

معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و بانک قرض الحسنه مهر برای پرداخت وام کم بهره اشتغال، ازدواج و تحصیل جوانان تفاهم همکاری امضا کردند.
 به گزارش مهر، محمدرضا رستمی، گفت: این تفاهم نامه اقدامی ارزشمند و در راستای احترام به حقوق شهروندی است. طی این تفاهم نامه، 
مقرر شد وام کم بهره برای گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد، اشتغال های کوچک جوانان، تحصیل، ازدواج و ... پرداخت شود.

پرداخت وام کم بهره برای اشتغال و ازدواج جوانان یادداشت

فرصت های استانی رفع 
تحریم را از دست ندهیم

 )ادامه از صفحه اول( مدیران استان هم خواب نمانند، 
قافله  از  انتخابات،  بالشت  سرداشتن  زیر  بهانه  به 
عقب نیفتند، و بگونه ای نباشد که خرامان خرامان 
به نقطه ای برسانندمان که با دو دست بر سرمان 
رفت!  دست  از  ها  فرصت  وای،  ای  که  بکوبیم 
آل  ایده  های  ظرفیت  با  استانی  جنوبی،  خراسان 
و مهم برای هر سرمایه گذار داخلی و خارجیست 
طالیی  های  فرصت  که  پساتحریم  فضای  در  و 
ناب، سریع و کوتاه خودنمایی می کنند، خواب  و 
ماندن و غفلت کردن و به سهل انگاری و سستی 
از کنار بهره گرفتن از این فرصت ها گذشتن، واقعًا 

نابخشودنیست. 
 همین روزها با دو نفر از دوستانم در دو استان نه 
خیلی دورتر از خراسان جنوبی گپ و گفتی داشتم 
و جالب بود که مدیران اجرایی آن دو استان، همان 
برای  مجزا  کارگروه  دو  برجام  اجرای  از  بعد  روز 
ها  تحریم  رفع  استانی  های  فرصت  از  استفاده 
برگزار کرده بودند. گرامیداشت و پاسداشت واقعی 
زدن  و  به جشن  کردن  بسنده  بزرگ،  رویداد  این 

زنگی در مدرسه ای نیست. 
و  درد  صدها  با  جنوبی  خراسان  استان  برای   
و  اقتصادی  های  حوزه  در  ویژه  به  بزرگ  رنج 
ریزی،  برنامه  آن،  واقعی  گرامیداشت  اشتغال، 
جمع بندی، هم اندیشی و درخواست ها و مطالبه 
مردمی  خواهی  و سهم  کشور  مسئوالن  از  مکرر 
است.  تحریم  رفع  دستاوردهای  از  منطقی  و 
جای  مردم  ذهن  در  فکری  سویه  این  نگذاریم 
 بگیرد که مدیران استان، قهرمانان از دست دادن 
 فرصت های ناب و طالیی اند. ما در همه حوزه ها 
در  چه  کنیم،  استفاده  توانیم  می  فرصت  این  از 
حوزه جذب اعتبار برای پروژه های ناتمام، چه در 
حوزه کشاورزی و گردشگری، چه در حوزه عمران 

و چه در حوزه صنعت و اشتغال. 
هم  ها  استان  نمایندگان  ام  شنیده  روزها،  این   
باقی  روزهای  این  در  که  اند  افتاده  تکاپو  به 
از  خواهی  سهم  با  جدید،  های  انتخاب  تا  مانده 
برای مردمانشان  برجام، خاطره ای خوش  ثمرات 
کاش  پیشکش،  خوش  خاطره  بگذارند.  جا  به 
مشکالت  رفع  برای  همه  سوی  از  بشود   تقالیی 
روزمره مان؛ برای رفع بیکاری، برای رفع مشکل 
 ازدواج، برای درمان درد خشکسالی. قافله فرصت ها 
هر از چندگاهی به استان می رسد، به شرط آنکه 

مدیران خواب نمانند!.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930۴9۴3831 ارسال فرمایید(

 سیف: ۶ ماه دیگر ارز تک نرخی می شود 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقدمه گشایش 
1000 ال سی فراهم شده و روز گذشته نیز گشایش ها 
آغاز شده است، اعالم کرد: تا 6 ماه آینده به ارز تک 
نرخی خواهیم رسید. به گزارش مهر، سیف در خصوص 
سیاست ارزی دولت بعد از برجام اظهار کرد: سیاست 
دولت این است که نرخ ارز را به سمت یکسان سازی 
برجام زمان  اجرای  از  بعد  البته شش ماه  ببرد،  پیش 

الزم است که به شرایط ارز تک نرخی برسیم.

خبرهای جدید از فروش مسکن قسطی 

مهر: رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره 
به مذاکرات انبوه سازان با یک بانک خصوصی برای 
مسکن قسطی، گفت: امیدواریم با رونق اقتصاد کالن 
پس از برجام صنعت ساختمان هم رونق بگیرد. حسن 
فروش  طرح  وضعیت  آخرین  درخصوص  محتشم 
مسکن قسطی اظهار کرد: انبوه سازان در سال گذشته 
این موضوع را مطرح کردند که البته به عنوان لیزینگ 
مسکن و تحت مجوز بانک مرکزی بود اما سپس به 
این نتیجه رسیدند که نیاز به اجرای لیزینگ نیست. 
وی گفت: بانک مسکن برای تضمین اعالم آمادگی 
کرد اما رقم کارمزد 6 درصد از نظر ما بسیار باالست و 
برای خریداران صرفه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه بانک 
مسکن عدد 100 میلیون تومان را مطرح کرد در حالی 
که قرار نبود بانک وام بدهد و ما معتقدیم تضمین 100 
میلیون تومان برای واحدها جوابگو نیست.وی عجله 
و  دانست  ناپختگی طرح  را موجب  اطالع رسانی  در 
باید  قسطی  مسکن  کارمزد  که  معتقدیم  کرد:  اظهار 
دو درصد باشد، به همین دلیل صحبت هایی را با یک 
بانک خصوصی انجام دادیم و به طور ضمنی با کارمزد 

دو تا سه درصد موافقت شده است.

 تشدید برخورد با ورود مواد محترقه به 
کشور از ابتدای بهمن 

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، مبارزه با قاچاق 
اعالم  انتظامی  نیروی  اصلی  اولویت  را  ارز  و  کاال 
کرد.  به گزارش ایسنا، سردار مقیمی درباره تمهیدات 
پلیس برای جلوگیری از ورود مواد محترقه به کشور 
خاطرنشان کرد: از ابتدای سال یا به عبارتی در تمام 
از  جلوگیری  برای  عملیاتی  طرح های  سال  ماه های 
ورود مواد محترقه به کشور انجام می شود اما با توجه 
به نزدیک شدن به ایام چهارشنبه پایان سال، از ابتدای 
بهمن ماه در قالب طرح های عملیاتی مقابله با ورود 

مواد محترقه به کشور تشدید خواهد شد. 

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و پیمانکاران روش های نوین آبیاری 
و آبیاری تحت فشار استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 94/10/10 مجمع عمومی و صورتجلسه مورخ 
94/10/17 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی ، اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن مذکور 
که از تاریخ 94/10/10 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.

رئیس هیئت مدیره  آقای ابراهیم صحرانورد    
نایب رئیس هیئت مدیره  آقای حیدر علی نکویان   

خزانه دار هیئت مدیره آقای جمشید خسروی    
دبیر هیئت مدیره آقای امیر بسکابادی   

عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد جواد کریمی   
بازرس اصلی انجمن آقای سعید علیپور   

بازرس علی البدل انجمن آقای علی مروتی   
انجمن مذکور به شماره 132- 3/2 - 12 در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق ماده 21 
اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور 

به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

بدینوسیله به اطالع افراد یاد شده ذیل می رساند: از این تاریخ به مدت 15 روز فرصت دارند نسبت به مشخص نمودن 
وضعیت پروانه کسبی خود اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات صنفی  پروانه نامبردگان ابطال می گردد.

آدرس: مطهری 19 - پالک 82   تلفن: 32229987- 09157402258         
 اتحادیه ارتباطات و محصوالت فرهنگی بیرجند

رستهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
محصوالت فرهنگیرمضانعفت اکبرپور1
بازیهای رایانه ایعلی مجتبی خونیکی2
بازیهای رایانه ایمحمد علیحسن صباغ گل3
بازیهای رایانه ایمحمد تقیمحمدرضا مقدومی4
کافی نتاسماعیلامید آخوندی5
کافی نتعلیمحمد نوروزی6
کافی نتموالاسماعیل روغنی7
کافی نتسید علیسید احمد حسنی8
بازیهای رایانه ایمحمد حسین حمید قربانی نژاد9
بازیهای رایانه ایمهدیمجید کریم زاده10
گیم نتمحمد حسین برفی 11
گیم نتمحمد حسن اسماعیل زهرائی12
گیم نتابراهیم حسین شدید پور13
گیم نتموسیعلیرضا پوریا فر14
گیم نتخدادادامیر آهنی15
بازیهای رایانه ایولی الهعماد اکبری16
بازیهای رایانه اییوسفمحمود امینی17
گیم نتمحمدعلیرضا حاجی آبادی18
گیم نتعلی اکبرمحمد یعقوبی پور19
گیم نتسید محمد جوادطاهره سادات یوسفیان 20
کافی نتمحمد قربانی21
گیم نتعلیمصطفی اطمینان22
گیم نتعبدالرحیمیحیی حسینی بجد23
محصوالت فرهنگیعلی اکبرحسن اطلسی مقدم24
محصوالت فرهنگیمحمد حسنمحمد مهدی بهلگردی25
محصوالت فرهنگیمحمدرضا سعید خسروی بیژائم26
محصوالت فرهنگیوهبحجت مرادی27
محصوالت فرهنگیمحمدنرگس لبیب28
محصوالت فرهنگیاحمدرضا امیرآبادیزاده29
محصوالت فرهنگیمحمد کلوخمحمد تقی آسیانی30
محصوالت فرهنگیسید محمد مهدیسید محمد علی حسینی نسب31
محصوالت فرهنگیبراتپری اسماعیلی32
محصوالت فرهنگیاحمدسمیه محتشمی نیا33
محصوالت فرهنگیمحمدغالمحسین حسن زاده34
محصوالت فرهنگیابوالقاسمجواد خدابخشی35
محصوالت فرهنگیسلمانصدیقه شکری36
محصوالت فرهنگیرمضان علیطیبه درانی پور37
بازیهای رایانه ایحسیناحمد زمانی38
بازیهای رایانه ایغالمرضا مریم کوهی39
بازیهای رایانه ایحاجی محمد حسینمحمد مهدی داودی40
فروش نوار و دیسکتعیسیغالمرضا شفیعی41
فروش نوار و دیسکتحاجی علیهاشم یوسف پور42
فروش نوار و دیسکتغالمرضارضا آزاد43
فروش نوار و دیسکتگلزارحجت دالکه44
فروش نوار و دیسکتحبیب الهمحمد حسن خسروی45
نوار و سی دیمحمدقاسم سبحانی46
نوار و سی دیعلیرضااسداله سریع السیری47
نوار و سی دیاسدالهمحمد مکانیکی48
گیم نتحسینفاطمه هاشم زهی49
کافی نتحسینرضا نظام دوست50
کافی نتحسینبتول نصرآبادی51
کافی نتمرتضیناصر آهنی52
کافی نتعلیرضا مرضیه عابدینی53
شرکت ISPحسنیونس اکبری54
محصوالت فرهنگیغالمحسین حسن زاده55
محصوالت فرهنگیمحمد ابراهیم علی دیانی56
محصوالت فرهنگیاحمدعلیمحمد چمنی57
محصوالت فرهنگیمحمدمریم خسروی58
محصوالت فرهنگیعباس حسین زاده59
گیم نتبهنام بهروزیان 60
خانه بازیسمانه کریم پور احمدی61

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملی 14003999025
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور چهارشنبه 94/11/14 ساعت 15 در محل ساختمان شماره 2 
جهاد کشاورزی واقع در طبس بلوار امام رضا )ع( برگزار می گردد.  بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان 
سهام دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی 

معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 94/6/31 - بررسی و 
تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 94/6/31 - بررسی و تصمیم 
گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، 
مدیرعامل و کارکنان شرکت- بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی شرکت - انتخاب 
حسابرس- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت- انتخابات اعضای هیئت مدیره- اصالحیه بودجه سال مالی 

منتهی به 95/6/31
ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین برای ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده 

هیئت مدیرهمی باشد.

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

حسین آهنی1
علیرضا اربابی2
محمد اربابی3
سید ابوالحسن حسینی 4
سید مصطفی علوی5
عماد علی آبادی6
محمدرضا قاسمی7
عباسعلی محمودی8
سید علی یوسفیان 9

  اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:  
نام و نام خانوادگیردیف

میثم بیگمی1
سید حمید حسینی2
امیر سیفی3
محمدرضا مالکی4
سید سعید یوسفیان5

آگهی تغییرات شرکت هیئت حسینی بیرجند موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 22 و شناسه ملی 
10360001794  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 94/8/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان محمدرضا حسین پور فرد به شماره ملی 0651615968 و محمد تلواری به شماره ملی 0651639212 و  
علیرضا حسین پور فرد به شماره ملی 0651650879 و سید کریم زجاجی به شماره ملی 0650114086 و عباسعلی خرم نژاد به شماره 
ملی 0651617685 و سید احمد حسین پور به شماره ملی 0651685613 و ولی دادرس مقدم به شماره ملی 0651643082 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا تلواری به شماره ملی 0651649201 و ابوالفضل خرم نژاد به شماره ملی 0651664977 به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقایان ابوالفضل دادرس مقدم به شماره ملی 938449044 
و سید علی اکبر ذوالفقاری به شماره ملی 0651654653 به عنوان بازرسین اصلی و آقایان ابوالفضل شمشیرگران به شماره ملی 
0651664071 و سید مجتبی ذوالفقاری به شماره ملی 0651745055 به عنوان بازرسین علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پیرو آگهی  شماره 
   به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

111- اصلی مزرعه چاهدراز 104 فرعی از 3 فرعی آقای ابراهیم نخعی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار
در روز 94/11/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 94/10/30    حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه

 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 4756  شناسه ملی 10360062507

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 
سربیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق 
العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعت 8 و 9 صبح چهارشنبه 94/11/14 در محل 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه واقع در بلوار امام علی )ع( ساختمان مدیریت 

جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید 
تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت 

شناسایی معتبر ، در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

ارائه گزارش هیئت مدیره ، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد 
شرکت منتهی به 94/6/31

بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان ( شرکت برای سال 
مالی منتهی به 94/6/31

بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل 

و کارکنان شرکت
بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس

انتخاب بازرسین قانونی شرکت
انتخاب حسابرس

تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
ب- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

 بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین برای ارائه به 

سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
هیئت مدیره

آگهی انتخابات
قابل توجه  اعضای محترم اتحادیه صنف مشاورین امالک 

اعضای  از کلیه  بدینوسیله   ، قانون نظام صنفی  در اجرای ماده 23 
دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن 
اتحادیه  دار  یا کارت عضویت عکس  و  پروانه کسب  یا تصویر   اصل 
در  برای شرکت  الی 11  ساعت 9 صبح  راس  شنبه 94/11/6  سه 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به نشانی تاالر کیان واقع در 
سایت اداری روبروی مصلی المهدی )عج( مراجعه و نمایندگان مورد نظر 
خود را از بین افراد ذکر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2 
نفر بازرس اصلی و علی البدل انتخاب نمایند. الزم به ذکر است بر اساس 
تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای 

وکالت و یا اعزام نماینده برای دادن رای ممنوع می باشد.

 رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند



راهیابی قصه گوی طبسی  به هجدهمین جشنواره بین  المللی قصه گویی

باید  ترابری  و  راه  اداره  زحمتکشان  از 
ماژان  محور  ها  سال  از  بعد  کرد  تشکر 
را  گیو  تا  آباد  دولت  حدفاصل  گیو  به 
قسمت  این  است  امید  اند.  نموده  زیرسازی 
آسفالت تکمیل شود تا مرهمی باشد بر دل کشاورزان 

زحمتکش این منطقه.
915...324

با عرض سالم و خسته نباشید. چرا باید شرکت آب 
و فاضالب طرح جمع آوری فاضالب را از مناطق 
که  درحالی  کرده  شروع  جمعیت  کم  و  قدیمی 
مناطق جدید با جمعیت باال مثل خیابان پونه که خیلی 

مشکل دفع فاضالب دارد هنوز هیچ خبری نیست؟
915...557
مدیران محترم بانک ... عنایت داشته باشند قسمتی 
های  سرمایه  سود  از  پرسنل  کالن  های  پاداش  از 
که  است   ... خون  جگر  گذاران  سپرده  شده  بلوکه 

بسیار ناراضی از تأخیر در پرداخت آن می باشند.
935...907

آوا تو رو خدا چاپ کن. شورای شهر چه نرخی 
 هست که میگیرن برای تجاری شدن مغازه ها

خالی  باید  ها  مغازه  کاری!  بی  وضیعت  این  تو 
بماند که با این پول های که شهرداری می گیرد از 
مغازه ها سالیانه شهر بیرجند را می توان آباد کرد این 
چه وضیعتی هست هر مبلغ بخوان تعیین می کنند؟ 

یکی نیست که پیگیری و رسیدگی کنه؟ 
915...610

های  سختگیری  علت  پیش  روز  چند  سالم. 
ناظرین گاز نظام مهندسی رو فهمیدم که اگه 
این سختگیری ها نبود االن شاید عزادار بودم. 

خدا قوت و ممنون
915...264

علمک  نصب  آیا  گاز  شرکت  محترم  عامل  مدیر 
نوفرست  روستای  در  اداره  آن  دستور  به  بنا 
در ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از طرح 
هادی وجاهت قانونی دارد؟ لطفًا بررسی بفرمایید!
915...008

هیچ  که  بزرگی  شرکت  عامل  مدیر  سالم. 
به  علم  با  نداشته  مالی  منابع  مشکل  وقت 
اینکه کارکنانش سابقه کار باالی ده سال رو 
سی  باالی  شان  سن  دارن  بچه  و  زن  دارن 
سال شده جای دیگه نمیتونن برن سر کار را 
اخراج کنه بی دلیل! اونایی هم که کار میکنن با 
پانصد تومان، ده روز بیمه! آقایان مدیر به شب اول 
قبر به قیامت به نکیر و منکر اعتقاد دارین  آقایانی 
این  بکشین  خجالت  بستن  اتفاق  این  رو  چشم  که 

مملکت اسالمی به خودتون بیاین.
930...330
 سالم آقای استاندار. نانوایان به ستوه آمده اند

شما را به خدا فکری به حالشان با این گرانی 
کنید  می  فکر  اگر  بردارید  وکارگر  اولیه  لوازم 
ارزش یک پاسخ هم نداریم سر و کار شما را به خدا 

و رسولش می گذاریم.
915...134

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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حکایت شاعران کم سواد با اشعار ناب در حاشیه کویر

و  جنوبی  خراسان  نقطه  افتاده ترین  دور  اینجا 
به  نهبندان  سمت  از  استان  روستای  آخرین 
اما  ها  خارجی  برای  آشنا  مکانی  است،  کرمان 
گمنام در داخل استان و شهرستان به طوری که 

خیلی ها حتی اسم این روستا را نشنیده اند. 

نهبندان را همه به خوبی می شناسند، همان شهرستانی 
که رهبر معظم انقالب در سال 78 با سفر خود به آنجا 
و کشوری  استانی  بیشتر مسئوالن  توجه هرچه  لزوم  بر 
این  اکنون  اما  کردند  تأکید  مرزی  شهرستان  این  به 
بودن  فرسوده  جمله  از  فراوانی  مشکالت  با  شهرستان 
راه های ارتباطی، نیمه فعال و با غیرفعال بودن معادن، 

مهاجرت و خالی شدن روستاها و ... روبرو است.
از نهبندان به سمت کرمان که می روی، ابتدا به روستای 
چاهداشی می رسی، مردم این روستا اکثراً کشاورز هستند 
دارند، محصول مردم پسته و صیفی جات  و چاه عمیق 
و  هستند  کار  مشغول  معدن  در  هم  ها  برخی   است، 

عده ای هم دامدار و صاحب شتر.
از نهبندان تا چاهداشی 30 کیلومتر راه است اما 50 کیلومتر 
بناهای  و  روان  های  شن  سرزمین  به  بیایی  که  دیگر 
بیابان خشک و بی  این مسیر جز  تاریخی می رسی، در 
بینی. نمی  روان چیزی دیگری  و علف و شن های   آب 

از این مسیر بیشتر تریلی هایی رد می شوند که بار آنها 
»سنگ« است؛ گاهی ممکن است نیم ساعت یک بار هم 
یک سواری عبور نکند، خدا نکند پیاده باشی و مجبور شوی 
با ماشین های عبوری بروی؛ در این مواقع باید ساعت ها 
کنار جاده افق را نظاره گر باشی و دعا کنی که وسیله ای 

گذر کند تا سوار بر آن و به سمت دهسلم بروی.

 دهسلم؛ مکانی آشنا برای خارجی ها 
و ناآشنا برای مردم ایران

و  ایست  دور  از  مانده  روستا  به  که  کیلومتری  سه  دو 
بازرسی را می بینی که کار کنترل ورود و خروج وسائط 
نقلیه از استان را بر عهده دارد و بعد از آن نخل های خرما 
و روستای دهسلم »در حاشیه شرقی کویر زیبای لوت« 
از دور نمایان می شود. گلدسته های مسجد هم از دور 
خودنمایی می کند. اولین مقصدمان مدرسه روستا است. 
برای رسیدن به مدرسه که در وسط روستا قرار دارد باید 

از یکی دو کوچه بگذری تا به آن برسی.
وارد مدرسه که می شویم دانش آموزان به استقبال مان 
آرام و بدون  بعد هم  آیند همگی سالم می کنند و  می 
سر و صدا کنار دیوار می ایستند و تا سؤالی نپرسی کسی 
حرف نمی زند. گرد و غبار بیابان بر چهره شان نشسته و 
آثار گرمای سوزان هوای تابستان و طوفان های شنی در 

چهره این کودکان معصوم مشهود است.
آخرین  و  جنوبی  خراسان  نقطه  دورافتاده ترین  اینجا 
است،  کرمان  به  نهبندان  سمت  از  استان  روستای 
استان  داخل  در  گمنام  اما  ها  خارجی  برای  آشنا  مکانی 
و شهرستان به طوری که خیلی ها حتی اسم این قسمت 

از تاریخ را نشنیده اند.
معلم دانش آموزان می گوید: بچه های اینجا ادب را به 
دارند،  ریایی  بی  رفاقت  یکدیگر  با  و  اند  آموخته  خوبی 
خوانند.  می  درس  هم  با  و  آیند  می  مدرسه  به  هم  با 
نکته قابل توجه و زیبای بچه های این مدرسه دور هم 
برای خوردن صبحانه هایشان است، در  نشینی بچه ها 
این روزهایی که دیگر در مدارس خبری از تغذیه نیست، 
یادش بخیر روزهایی که هر روز تغذیه می دادند. گاهی 
هم سیب و هفته ای یک مرتبه آجیل. با خنده می گوید 

»یاد باد آن روزگاران«
اندازی »رنگ رخساره  نگاهی به محیط مدرسه که می 
چاله  از  پر  و  خاکی  زمین  درون«،  سر  از  دهد  می  خبر 
حداقل  که  هایی  نیمکت  و  میز  مدرسه،  حیاط  چوله  و 

شایدم  و  اند  کرده  تحمل  را  آموزان  دانش  دهه  سه  دو 
دانش آموزان آنها را تحمل کرده اند، تخته هایی که هنوز 
سیاه است و باید با گچ سفیدش کرد و بسیاری مشکالت 
دیگر که وقتی از دانش آموزان می پرسی مشکل مدرسه 

چیست؟ با لبخند معصومانه می گویند »نمی دانیم«
بچه های اینجا در این عصر ارتباطات و اطالعات که می 
 گویند »هر کس کار با رایانه را یاد نداشته باشد بی سواد

است« با کامپیوتر آشنایی ندارند، در مدرسه هم جز یکی 
که  بینی  نمی  دیگری  چیز  قدیمی  بسیار  کامپیوتر  دو 
بخواهی از ارتباط با دنیای ارتباطات برای دانش آموزان 
بگویی! به یاد برخی از مدارس مرکز استان می افتم که 
ابتدای سال به والدین تأکید می کنند برخی از  گاهًا در 
درس های نیازمند »تب لت« است؛ اینجا امکانات در حد 
تخته و گچ است. انگار در این منطقه بیشتر مدارس این 
مشکالت را دارند. یکی از همراهان گفت: فقط با چهار یا 
پنچ میلیون تومان مشکالت این مدرسه را می توان حل 
این نشان  دارد،  کرد. مدرسه دهسلم پیش دبستانی هم 
خشن  نیمکت های  و  میز  این  آینده  سال  که  دهد  می 

میزبان تعداد زیادی کالس اولی خواهند بود...
وارد یکی از کالس های درس می شویم، دانش آموزان 
دهند،  می  سالم  ما  به  بعد  و  فرستند  می  صلوات   بلند 
اولین  رو...  خندان  و  شیرین سخن  بسیار  آموزان  دانش 
چیزی که ذهنت را به خود جلب می کند محرومیت برخی 

دانش آموزان است که از ظاهرشان مشخص است.
کمی با بچه ها هم کالم می شویم و خیلی زود متوجه 
می شویم مردم دهسلم یک شاخصه اصلی و مهم دارند، 
آن هم طبع شاعری است که بیشتر اهالی در آن سررشته 
دارند، جالب است که خیلی ها فقط سواد قرآنی دارند اما 

شعر می گویند...

حکایت شاعران کم سواد 
با شعرهای پرمعنا

از بچه ها می خواهم شاعران روستا را به ما معرفی کنند، 
نرگس؛ یکی از دانش آموزان گفت که مادرش شاعر است 
اما  بود  سخت  باورش  ابتدا  می گوید،  خوبی  شعرهای  و 
و  آورد  می  را  مادرش  اشعار  از  شعر  یک  فردا  که  گفت 

برایمان می خواند.
شب گذشته باران خوبی در دهسلم آمده بود و زمین را 
زنده کرده بود، از او می خواهم تا مادرش شعری را در 

مورد »باران« بسراید و با خود فردا به مدرسه بیاورد!
قرار  عصر  برای  ها  بچه  با  و  شود  می  تعطیل   مدرسه 
می گذاریم »قرارمان در نخلستان« بنیامین زودتر از بقیه 
شاد  را  ما  تا  دارد  سعی  خود  خاص  لهجه  با  بود.  آمده 
کند. علیرضا هم از مادر بزرگش تعریف می کند که در 
ساختن صنایع دستی، سری در سرها دارد، او می گفت: 
تا االن چند مرتبه شبکه خراسان جنوبی »خاوران« هم 
مادربزرگش را که در حال بافتن گلیم و شال بوده است 
دستی  صنایع  روستا  در  »مادربزرگم  است.  داده  نشان 
خوبی می بافد، او با حصیر وسایل خوبی درست می کند. 
های  گل  جالباسی،  ها،  بچه  برای  بازی  وسایل  و  شتر 
با  زیبا  چیزهای  خیلی  و  جارو  خرما،  نخل  با  مصنوعی 

استفاده از برگ های خرما درست می کند.«
از این حرف ها فهمیدم که مردم اینجا صنایع دستی را 
عنوان یک شغل  به  این  تواند  و می  خوب می شناسند 
به  توجه  با  را  درآمدی  آینده  در  روستا  زنان  برای  خوب 

اینکه قرار است منطقه گردشگری شود داشته باشد. 
بعد از یک ساعتی گشت و گذار در نخستان های زیبای 
دهسلم، کم کم باید بر می گشتیم، غروب نزدیک بود و 
خورشید داشت از باالی نخل های خرما دور می شد و 

هوا کم کم رو به تاریکی می رفت.

 خانه عالِم هست؛ عالِم نیست

افتادیم،  راه  به  روستا  به طرف مسجد  مغرب  نماز  برای 
هنوز چند قدمی با مسجد فاصله داشتیم که صدای اذان 
بلند شد، مؤذن صدای زیبا و جوانی داشت؛ داخل مسجد 
که شدیم برخالف تصور مؤذن سن و سال باال اما چهره 
روانه  به سمت مسجد  کم  مردم هم کم  داشت.  نورانی 
بودند، بچه ها هم آمدند و مسجد شلوغ شد اما جای امام 
ما  و  خواندند  فرادا  به  را  نماز  مردم  بود...  خالی  جماعت 
هم نمازمان را خواندیم... انگار چند سالی است که اینجا 
روحانی مستقر در روستا ندارد، دلیلش را همه مردم دوری 

از شهر نهبندان ذکر کردند.
بعد از نماز به همراه مؤذن و چند نفر از دانش آموزان دور 
چراغ نفتی قرمز رنگ کنار مسجد حلقه می زنیم. مؤذن 
مسجد می گفت: از حدود 20 سال قبل که این مسجد 
را ساخته اند؛ مؤذن این مسجد است و دعا می کرد: »ال 

اله اال ا...« که هر روز می گوید باعث روسفیدی اش در 
دنیا و آخرت شود.

برنامه های فرهنگی مسجد کم به نظر می رسید، دلیلش 
هم می تواند عدم حضور روحانی مستقر باشد، خانه عالم 
منتظر  همچنان  مردم  بود...  خالی  اما  بود  شده  ساخته 
نام  به  را  عالِمی  حکم  شاید  تا  بودند  تبلیغات  سازمان 

دهسلم ُمهر کنند.
از مسجد که بیرون آمدیم، باران شروع به باریدن کرد، 
میزبان  کویر  امشب  گویی  بهاری...  کاماًل  هوایی...  چه 
کرده  باز  کویر  برای  را  دلش  آسمان سفره  و  است  بهار 
است، صدای گریه آسمان و اشک ابرها زیبایی خاصی به 

کویر خشک تشنه دهسلم بخشیده است.
بارش باران مرا به یاد حرف منصور، دانش آموز کالس 
 چهارم انداخت که قبل از غروب آفتاب از ابرهای تیره ای
بودند  حرکت  حال  در  دهسلم  به  کرمان  سمت  از  که 

فهمیده بود که باران در راه است.
صبح هوا بسیار دلنشین بود، »نرگس« دانش آموز کالس 
چهارم هم که قرار بود مادرش شعری بسراید، شعرش را 

آورده و از او خواستیم بخواند...

شامگاهان باد بارانی وزید                                            
ابر از کوه های مغرب سر کشید

جمع کرد باد ابرهای ناز را

قطره های ریز باران شد شدید
کرد سیراب این زمین تشنه را

داد بر خاشاک صحرا این نوید
گفت ای افسرده در زیر خاک

مژده که بار دگر باران رسید
آمدم تا زنده سازم مرده را

هست اندر ناامیدی ها امید
ریشه ها گفتند که ای آب حیات

باز ما را جان تازه می دهید
ریشه ها در زیر خاک افتاده بود

خشکسالی کرده ما را ناپدید
بارالها حق معصومان پاک

ساز دهسلم را چو بَرَفت رو سفید
این شعر مرا تشویق کرد که تا از »نرگس« بخواهم مرا 
پیش مادرش ببرد، قرارمان ساعت 15 عصر همان روز 

بود ولی زودتر از اینکه ما به سراغ آنها برویم، نرگس با 
مادرش »خانم سلمی« به دیدن ما آمدند البته با ظرفی 
پر از خرما. باب گفتگو از شعر و شاعری خیلی زود باز 
شد و پرسیدم از کجا و چگونه شعر و شاعری را شروع 
کرده اید؟ گفت: شعر و شاعری را برحسب عالقه شروع 
کردم و از اینکه با اشعار خودم دیگران را خوشحال کنم، 

بسیار خرسند می شوم.
وی با اشاره به اولین خاطره ای سرودن شعرش ادامه داد: 
روز 22 بهمن سه سال قبل وقتی در مراسم راهپیمایی 
آقای  نام  به  روستا  اهالی  از  یکی  کردم  شرکت  روستا 
مروی شعری را که سروده بودند در جمع مردم خواندند و 
همه خوشحال شدند، سال آینده این شخص از دنیا رفت 
و 22 بهمن نزدیک بود و من تصمیم گرفتم که شعری را 
بسرایم و در جمع مردم بخوانم که خداوند کمک کرد و 

شعرم را اینگونه اغاز کردم؛
روز فتح و پیروزی، بیست و دوی بهمن شد

عدل و داد در کشور چون سیلی شناور شد
شاه با همه ظلمت بود حاکم کشور

شکر ایزد این ایام کاخ ظلم پرپر شد
ظلمت از میان رفت و عالمی شدند خوشحال

رهبر به وطن برگشت کشورم منور شد
با رفتن اهریمن آمریکا و اسرائیل

عطر خوش پیروزی کشورم معطر شد

وی گفت: این شعر حدود 12 بیت است که در مراسم 22 
بهمن در بین اهالی روستا خواندم و مردم بسیار خوشحال 
شدند، این موضوع برای من بسیار با ارزش بود و از آنجا 

بود که متوجه شدم می توانم شعر بسرایم.

شاعر روستایی که آرزوی 
سرودن شعر در مورد رهبری را دارد

خانم سلمی می گفت: شعر گفتن را از کسی یاد نگرفته 
است، هر چند که پدرش در گذشته شعر طنز می سروده 
شاعر  این  شعرهای  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی  است. 
همه  برای  بودن  فهم  قابل  و  اشعار  سادگی  روستایی، 
اما  ندارد  سواد  بیشتر  کالس   5 او  گرچه  است،  سنین 
در  قباًل  او  است،  برخوردار  خاصی  پختگی  از  اشعارش 
مورد روز معلم، امام رضا )ع(، روز دانش آموز و روستای 

دهسلم شعر گفته است. 
صبح  نماز  از  بعد  را  اشعارش  بیشتر  شد:  یادآور  سلمی 
سروده است، هر زمان که نماز صبح می خواند؛ ذهنش 
که  موردی  هر  در  و  رود  می  اشعار  به سمت  ناخودآگاه 

بخواهد می تواند شعر بگوید.
او می گفت: در شعر سه سال قبل که در مورد 22 بهمن 
به  که  از خدا خواستم  و  گرفتم  رهبرم کمک  از  سرودم 
خاطر وجود مقام معظم رهبری به من کمک کند تا شعرم 
از  و  بخوانم  راهپیمایی  مراسم  در  و  آماده کنم  بتوانم  را 
من  به  سرودن  شعر  موقع  در  که  خواهم  می  فرزندانم 
کمک کنند و برخی کلمات را از آنها می پرسم، این باعث 
می شود تا آنها هم در این زمینه وارد شوند و شعر بگویند. 

شعر امام )ع( را در کمتر از 2 ساعت سرودم.
 انگار اینجا بیشتر مردم شاعر هستند و این را از قدیمی ها 
اینجا بیشتر  به ارث بردند، سلمی می گفت که شاعران 
در گذشته نوحه و روضه می سرودند، شعرهای بسیار پر 
شهر  به  دهسلم  از  مهاجرت  تاکنون  جانسوز.  و  مفهوم 
دهسلم  در  روستا،   این  جوانان  که  چرا  بوده  کم  خیلی 
این یک  شوند؛  می  جا ساکن  در همین  و  کرده  ازدواج 
نکته قابل توجه برای مسئوالن است که اگر به آن توجه 
آینده  در  نکنند  ها تالش  محرومیت  رفع  برای  و  نکنند 
باید وقت و اعتبارات بیشتری برای جبران آن هزینه کنند.
منبع: خبرگزاری شبستان

گروه خبر- مربی قصه گوی طبسی با قصه »درخت سوخته«  به هجدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت. مدیر 
کل کانون خراسان جنوبی با اعالم این خبر گفت: با اعالم نتایج هجدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی »ملیحه قریشی زادگان« مربی فرهنگی کانون شماره یک 
طبس توانست به بخش  غیر رقابتی) تقدیری(  این جشنواره راه پیدا کند. حمیدی اضافه کرد: هجدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی طی روزهای 27 تا 30 بهمن 
ماه با حضور قصه گویان ایرانی و خارجی در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود.

دهسلم در محاصره کمبود امکانات

جوابیه های میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام 
شما مورخ 94/10/28 درباره »گل نرگس خوسف« 
خوسف  زار  نرگس  ثبت  با  رساند:  می  استحضار  به 
در فهرست میراث طبیعی - ملی و قرار گرفتن آن 
در فهرست ثبت موقت جهانی، صادرات گل نرگس 
خوسف با نشان تجاری با جدیت توسط دستگاه های 

ذیربط در حال پیگیری و اقدام است.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پیام شما مورخ 94/10/28 درباره »سهم گردشگری 
رساند: می  استحضار  به   »... اعتبارات  از   استان 
سوی  از  ها  شهرستان  در   180 ماده  اعتبارات 
توزیع  مجلس  نمایندگان  نظر  با  و  ها   فرمانداری 
می شود. دستگاه های اجرایی در این زمینه مسئولیتی 
ندارند و صرفاً با نظر مراجع فوق، پیشنهاد دهنده طرح 
هستند. شهرستان خوسف دارای جاذبه های فرهنگی، 
تاریخی و گردشگری ارزشمندی است که همیشه مورد 
توجه سازمان میراث فرهنگی بوده است لذا به دالیل 
گردشگری  بخش  در  زیاد  پیشنهادات  وجود  با  فوق 
شهرستان اعتبارات در این خصوص به سازمان میراث 

فرهنگی اعالم نشده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آگهی تغییرات شرکت هیئت حسینی بیرجند موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 22 و شناسه ملی 
10360001794 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تبصره یک ماده شانزده اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: دعوت برای کلیه مجامع کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از 
تشکیل آن به اطالع اعضا خواهد رسید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات هیئت حسینی بیرجند موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 22 و شناسه ملی 
10360001794 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 94/8/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمد تلواری به شماره ملی 0651639212 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسین پور 
فرد به شماره ملی 0651615968 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد حسین پور به شماره ملی 0651685613 
به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای سید کریم زجاجی به شماره ملی 0650114086 و آقای عباسعلی خرم نژاد به شماره 
ملی 0651617685 و آقای ولی دادرس مقدم به شماره ملی 0651643082 و آقای علیرضا حسین پور فرد به شماره ملی 
0651650879 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای علیرضا حسین پور فرد به 
شماره ملی 0651650879 به عنوان مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه 
از قبیل چک و سفته و غیره با دو امضا از سه امضا آقای علیرضا حسین پورفرد )مدیرعامل( و آقای محمد تلواری )رئیس هیئت 
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به گزارش زومیت، در حال حاضر واتس اپ برای یک سال رایگان است و پس از این مدت باید برای هر سال استفاده از آن مبلغ ۱ دالر را 
پرداخت کرد. اما یکی از بنیان گذاران این اپلیکیشن پیام رسان با ذکر این نکته که سیستم دریافت هزینه خوب عمل نکرده، 
بیان کرده است که دیگر هزینه ای از کاربران واتس اپ برای استفاده از آن دریافت نخواهد شد.

واتس اپ برای همیشه رایگان شد

4
راز بزرگ اهرام مصر فاش می شود

حفظ  و  نوآوری  موسسه  رئیس  طیوبی«  »مهدی 
میراث اعالم کرد، با کمک ورقه های فلزی که از ماه 
گذشته درون هرم خمیده مصر نصب کرده اند، موفق 
به جمع آوری اطالعاتی از ذرات رادیوگرافی موسوم به 
»نوآن« شده اند که منشا آن اتمسفر زمین است. این 
ذرات کیهانی به راحتی از فضاهای خالی عبور می کنند، 
اما سطوح سخت تر می تواند آنها را جذب و یا منحرف 
کند و محققان امیدوارند با بررسی این ذرات بتوانند به 

اطالعات جدیدی درباره ساخت اهرام دست یابند.
»هانی هالل«، نایب رئیس موسسه تحقیقاتی نوآوری 
و حفظ میراث در این باره گفت: تنها یک تئوری درباره 

چگونگی ساخت اهرام مصر وجود ندارد که ۱00 درصد 
بررسی و ثابت شده باشد و امروز ما در تالشیم با استفاده 
از تکنولوژی های جدید فرضیه های پیرامون ساخت این 

سازه های اسرارآمیز را تغییر، تایید و یا بروز کنیم.
هرم خمیده یا هرم »سنفرو« سازه ای از مصر باستان در 
منطقه دهشور و در 40 کیلومتری جنوب قاهره است و 
یکی از نخستین نمونه های پیشرفت در هنر هرم سازی 

در مصر باستان به شمار می رود.
این هرم به آن دلیل »خمیده« خوانده می شود که بخش 
زیرین و پایینی آن با زاویه ای 54 درجه رو به باال می رود، 
اما در میانه راه این زاویه ۱۱ درجه کم می شود و به 43 
می رسد. مصرشناسان دلیل این تغییر زاویه در هنگام 
در  نامتعادل شدن سازه  از  سازندگان  ترس  را  ساخت 

هنگام باال بردن آن می دانند.
به گزارش آسوشیتدپرس، پروژه »اسکن اهرام« که آغاز 
آن از ماه نوامبر 20۱5 اعالم شد، با نظارت وزارت آثار 
تاریخی مصر و توسط یک تیم باستان شناسی از دانشگاه 
مهندسی قاهره و موسسه فرانسوی میراث، نوآوری و 

حفظ آثار در حال انجام است.
هدف از این پروژه اسکن بزرگترین اهرام مصر برای 
شناسایی حضور هر نوع ساختار درونی ناشناخته در آن 
است که به درک بهتر از ساختار اهرام و چگونگی ساخت 

آن ها کمک می کند.

فرهنگ و هنر

نمایشگاه سنگ نگاره تلفیق هنر و محبت
نسرین کاری -  نقاشي، یکی از لذت های هنری است که 
طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. با نقاشی و تلفیق 
آن با دلها می توان تصاویر دل انگیزی را به تصویر کشید و  این 
روزها تعدادی از هنرمندان و دانشجویان رشته هنر دانشکده هنر 
بیرجند  نقاشی های را روی سنگ به تصویر کشیده اند که جلوه 
ای بسیار زیبا به این سنگ ها داده و توانسته خیلی از همشهریان 
را برای بازدید به نگارخانه شهرداری بکشاند. آنها با دستان 
پرتوان و هنرمندشان نقش هایی را می کشند تا بین هنر و 
 مهربانی پیوندی بدهند هنرشان همان نقاشی بروی سنگ است

 و مهربانی شان  کمک به کودکان بازمانده از تحصیل. 

جای کتاب و هنر در خانواده های خالی است

محمد استانستی مسئول مرکز هنری نگین نگاره که مدیریت 
این گروه نقاش را برعهده دارد  در پاسخ به چرایی ضعف هنر 
در جامعه و همچنین چگونگی افزایش چنین برنامه هایی در 
جامعه می گوید: مشکل ما کمبود هنرمند نیست، بلکه مسئله 
اینجاست که به همین تعداد هم توجه نمی شود. او همچنین 
به مسئله مهمی اشاره می کند و آن اینکه از طریق هنر می 
توان بسیاری از معضالت را نشان داده و مخاطب را به فکر 
واداشت.  استانستی می افزاید: در شهر ما کمتر به هنر توجه 
می شود و این می تواند به سه دلیل باشد. اول اینکه موقعیت 
خاص جغرافیایی برآن و دوم هم وضع اقتصادی مردم و سوم 
اینکه ارائه هنر به طور جدی نبوده است. وی خاطر نشان 
می کند: مردم بیرجند از هنر فاصله گرفته اند و جای کتاب 
و هنر که باعث آرامش روانی است درخانواده ها خالی است.  
وی در معرفی  مرکز نگین نگاره اظهارکرد: این مرکز هنری 
جهت ایجاد کار آفرینی در عرصه هنر و دادن خدمات کاری 

به دانش آموزان و دانشجویان راه اندازی شده است. وی ادامه 
داد: اعضای نگین نگاره هنرشان کاربردی و طراحی روی 
سنگ هاست. وی عنوان می کند: گروه ما فرهنگ سازی 
را در بیرجند شروع کرده است ما برنامه های جالبی برای 
فرهنگسازی داریم از جمله در ماه فروردین با لباس سنتی در 

خیابانهای شهر نقاشی می کشیم.

هدف نمایشگاه سنگ نگاره  شور و نشاط 
و شکوفایی هنر کودکان استان است

استانستی با اشاره به نمایشگاه نقاشی سنگ نگاره در نگار خانه 
شهرداری بیرجند برپاست گفت: این نمایشگاه  با همکاری 
بنیاد کودک، به نمایش در آمده است. وی خاطرنشان می کند: 
از  فروش  سنگ نگاره ها به نفع کودکان مستعد برای ادامه 
تحصیل استفاده خواهد شد. وی ادامه داد: از دیگر اهداف 
این نمایشگاه ایجاد شور و نشاط به همراه انگیزه و شکوفایی 
هنرهای کودکان خراسان جنوبی است. استانستی تصریح 
کرد: این نمایشگاه به همه نشان می دهد که چطور باید از 
ابزار هنری برای همدلی بهره گرفت و با ایجاد نشاط هنری 
بین شهروندان، روح مهر و مهربانی را جاری کرد به ویژه که 
پای حمایت از دانش آموزان مستعدی درمیان است که نباید به 
خاطر فقر از ادامه تحصیل بازمانند. وی خاطر ادامه داد: که این 
نمایشگاه به همه نشان می دهد که از  ابزار هنر  برای همدلی 
باید بهره گرفت و با ایجاد نشاط هنری در بین شهروندان، 
روح مهر و مهربانی را رواج داد. به خصوص  که پای حمایت 
از دانش آموزان مستعدی در میان است که نباید به خاطر فقر 
از ادامه تحصیل بازمانند. وی افزود: با این آثار می توان جای 

پای هنر را به خانه شهروندان باز کرد. 

کودکان در جامعه نقش کلیدی دارند 
و حل مشکالتشان در اولویت است

مدیرعامل بنیاد کودک بیرجند هم عنوان کرد: بنیادکودک 
موسسه خیریه ی بین المللی مردم نهادی است که با اهدافی 
انسان دوستانه فعالیت خود را 2۱ سال پیش با کسب مجوز 
رسمی از وزارت کشور آغاز کرد. این موسسه ی غیر دولتی 
و غیر سیاسی با تکیه بر حفظ کرامت انسانی و نیز بابهره 
مندی از مهرورزی هموطنان داخلی و خارجی، بر حمایت از 
تحصیل دانش آموزان با استعداد نیازمند متمرکز است. وی 
افزود: کودکان در جامعه نقش کلیدی دارند  و باید مشکالت 

آنها در اولیت قرار بگیرد تا مشکالت جامعه حل شود.

فعالیت های بنیاد کودک
به صورت کارشناسی  و تخصصی می باشد

و  هنری  فرهنگی،  برنامه های  به  اشاره  با  ولی پورمطلق 
ورزشی برای کودکان تحت حمایت، تصریح کرد: فعالیت ها و 
برنامه های بنیاد  کودکان به صورت کارشناسی و تخصصی 
می باشد. وی با اشاره به اینکه شعار بنیاد شوق آموزش، شور 
زندگی است، افزود: آموزش های فرهنگی و اجتماعی به این 
دانش آموزان نتایج فرهنگی و اقتصادی در دراز مدت را نیز 

به دنبال خواهد داشت.
ولی پور مطلق  ادامه داد: هیچ محدودیت و ظرفیتی برای 
بنیاد پیش بینی نشده است و می تواند هر تعداد دانش آموز 
نیازمند و واجد شرایط را پذیرش و همیاری کند. وی جامعه 
هدف بنیاد را کودکان موفق و مستعد معرفی کرد  و عنوان 

کرد:  کمک ما به صورت بورسیه درسی است و دانش آموزان 
و دانشجویان مستعد پس از شناسایی  براساس معدل و تست 
هوش شناسایی می شوند. ولی پور مطلق کمک های بنیاد را 
به کمک نقدی و غیر نقدی تقسیم کرد و افزود: کمک های 
نقدی شامل پوشاک، آموزش و کارآفرینی می باشد. وی اشاره 
کرد: شعار بنیاد شوق آموزش و شور زندگی است و آموزش 
بنیاد فعال آموزش تحصیلی است که نتیجه آن تاثیرات مثبت 

فرهنگی و اجتماعی درجامعه است.

هر فرد می تواند با پرداخت
 50 هزار تومان در ماه همیار بنیاد شود

وی افزود: هر فرد در بنیاد می تواند با پرداخت حداقل 50 هزار 
تومان در ماه همیار بنیاد شود. همیار قادر به انتخاب کودک 
مورد نظر برای تحویل کمکهایش به قیم ان کودک می باشد. 
کلیه اطالعات بنیاد وب بیس بوده و هر همیار یک صفحه 
شخصی خواهد داشت که گزارش دوره ای خانواده تحت 
کفالتش، مستندات مربوط به آن خانواده و خرج کرد مبالغ 

اهدایی او با مستندات در صفحه شخصی اش قرار می گیرد
 وی در مورد نمایشگاه سنگ نگاره در نگارخانه بیرجند گفت: 
بنیاد کودک در راستای شعار و برنامه کاریش که شوق اموزش 
و شور زندگی است اطالع رسانی و معرفی خود را از طریق 
همکاری با گروه هنری نگین نگاره آغاز کرد. نمایشگاهی 
از نگاره های سنگی که با نقشها و رنگها به سنگهایی که 
 شاید بنظر بی ارزش به نظر می رسیدند شخصیت و ارزش
می دهد3000 اثر متفاوت نقاشی روی سنگ با قیمتهای نازل 
به نفع بنیاد کودک بیرجند به فروش رسید50 درصد عواید 

نمایشگاه به بنیاد اهدا می شود.

از چیدمان تکراری خانه ام خسته شده ام!

و  خانه  داخلي  فضاي  که  اید  کرده  توجه  حال  تابه 
نحوه چیدمان اسباب و اثاثیه منزل ارتباط مستقیمي با 
افزایش انرژي شما در بدو ورود به منزل دارد؟ به عقیده 
طراحان داخلي یکي از مهمترین عواملي که موجب 
تشدید نگراني و پریشاني حال فرد، پس از گذران یک 
روز کاري مي شود، حضور در فضایي است که هیچ 
 گونه هماهنگي در نوع چیدمان و رنگ آمیزي آن دیده

نمي شود.گرچه به نظر ساده مي آید؛ ولي تناسب بین 
رنگ دیوارها با پرده و مبلمان و نیز نحوه دکوراسیون 
و سرزنده کردن  در شاد  اي  العاده  فوق  تاثیر   داخلی 

آدم ها دارد. مشکل اصلي بیشتر خانه ها یکنواختي 
قرار  محل  تمرکز  نقطه  ها  خانه  اغلب  در  است. 
گرفتن تلویزیون است که چون معموال در یک کنج 
بردن  لذت  و  توجه  از  را  افراد  گیرد،  مي  قرار  خلوت 
از سایر فضا محروم مي کند. ابتدا براي از بین بردن 
یکنواختي مرکز توجه خانواده را تغییر دهید. مبل ها 
هم  به  کمي  دهید،  تکیه  دیوار  به  اینکه  جاي  به  را 
به صورت  گلیم  یا  قطعه فرش  و یک  کنید  نزدیک 
قطري پهن کنید با این کار تمام توجه را از تلویزیون 
برداشته اید. فراموش نکنید یکي از مواردي که باعث 
به و  بگیرند  فاصله  هم  از  خانواده  افراد  شود   مي 

اتاق هاي خودشان پناه برند، نبود فضاي گرم و صمیمي 
براي گفت وگو است. البته این بدان معني نیست که 
اتاق نشیمن حذف کنید.  از  تلویزیون را به طور کل 
تلویزیون را به جاي قرار دادن در کنج به مرکز دیوار 
بیاورید به گونه اي که در فاصله میاني دو کاناپه قرار 
گیرد. حتي مي توانید در انتهاي اتاق دو طبقه چوبي 
نصب کنید و از آن به عنوان میز تلویزیون، کتابخانه 
و حتي قراردادن اشیاي زینتي استفاده کنید. قرار دادن 
گیاه در بین کاناپه و قفسه ها نیز کمک بزرگي به تغییر 

روحیه افراد مي کند.
پیشنهاد  یکنواختي  از  رهایي  براي  که  دیگري   تغییر 
مي شود، تغییر چیدمان آشپزخانه است. میز ناهارخوري 
را از آشپزخانه بیرون آورید و در فاصله بین اپن و محل 
قرارگیري مبلمان قرار دهید. با این کار محل اجتماع 
خانواده در زمان صرف شام را از فضاي سرد و یکنواخت 
آشپزخانه دور مي کنید. گذاشتن آباژور بلند در فاصله 
بین اپن و میز ناهارخوري در کنج دیوار نیز تاثیر بسزایي 
در دلپذیر کردن فضاي خانه از لحاظ نورپردازي خواهد 

داشت.عنصر رنگ را به هیچ وجه فراموش نکنید. 

دکوراسیون  

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

راننــده محتــرم:آگاهی از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه های کشور 
با تلفن گویای 141     اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينی )ره( - جمهوری ١٥

٠٩١٥٣٦2٣٦2٠٥٦٣ - ٧22١١2٣-٤٤22٣2٠٣٩

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرويس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه كنيد

مبــل سوفــا
اقساط ٧ ماهه

 بدون پيش پرداخت
 با شرايط ويژه 

خيابان توحيد – توحيد ١٤- جنب بانک ملی
٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

قابل توجه  همشهریان  عـزیز
اجرای جايگزين ايزوگام نانو با عمر 2٠ سال و قيمت كمتر از ايزوگام به صورت اقساط 

رفع نم زدگی ديوار و سقف بدون تخريب 

با ما تماس بگيريد                    شرايطی ويــژه در انتظار شماست

مدرس 2١ – چهارراه دوم  ٠٩١٥٥٦2٨٤٩٧- ٣2٤2١٧٠٧ نانوگستر شرق

مدرسه  زبان بیرجند
انگليسی، آلمانی،  ايتاليايی،  اسپانيايی

www.lanschool.ir
خيابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

ایزوگام  شفیعی
آسفالت  و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد 

واحد ٩٨

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خريد نکنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر و 
كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.    ٠٩١٥٥٦١٨٣٠٨ - جالل نيا
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بخندیم تا سالم بمانیم!

همراه  به  خود  با  شادی  تنها  خنده  بدانیم  است  بهتر 
ارمغان های آن  از  نمی آورد، بلکه سالمتی هم جزوی 
است. خنده واکنشی است که باعث انقباض 18 ماهیچه 
صورت و 80 ماهیچه در دیگر نقاط بدن، سریع شدن 
 تنفس و جریان خون و نتیجتاً افزایش ترشح آدرنالین 
در خون می شود که تاثیر نهایی آن ایجاد احساس لذت 

و شادابی در فرد است.
خنده ارزانترین داروی پیشگیری و مبارزه با بسیاری از 
بیماریها است و باعث پائین آمدن ضربان قلب و کاسته 
 شدن فشار خون می گردد و از آنجا که شخص را وادار
میزان  شود  می  موجب  بکشد،  عمیق  نفس  کند  می 
شدن  طوالنی  سبب  و  یابد  افزایش  بافتها  اکسیژن 
عمر می گردد. خنده با کاهش احساسات منفی نقش 
مهمی در پیشگیری از حمالت قلبی دارد و نوعی ماساژ 
که  است  داده  نشان  .پژوهشها  است  قلب  برای  قوی 
خندیدن از بروز انواع سکته ها و لخته شدن خون در 
کاماًل  را  عروق  و  قلب  و  کند  می  جلوگیری  ها  رگ 
ورزش می دهد بطوریکه یك دقیقه خنده ی از ته دل، 
ضربان قلب را افزایش می دهد و اگر خنده 10 دقیقه 
ادامه یابد ضربان قلب به اندازه ی استفاده از دستگاه های 
»ایمونوگلوبولین«  هورمون  می رود.ترشح  باال  ورزشی 
دارد.  مستقیم  ارتباط  ما  خندیدن  میزان  با  بدن  در 
ایمنی  دستگاه  مبارزه  به  »ایمونوگلوبولین«  هورمون 
بدن با باکتریها و میکروبها کمك می کند و شخص 
را برای مقابله با بیماریها آماده می کند. در اثر خندیدن 
نوعی ماده شیمیایی به نام »آندروفین« تولید می شود 
. »آندروفین« ماده ای مشابه مرفین است که در بدن 
ساخته می شود.آندروفینها کشنده های طبیعی درد در 
بدن هستند . مقدار این ماده در خون در اثر ورزش و 

فعالیتهای نشاط آور باال می رود.

اختالف نظرهای کوچک قربانی
 دستاوردهای بزرگ  می شود

گفت:  کانگورو  به  قورباغه 
من می توانم بپرم و تو هم. 
کنیم  ازدواج  باهم  اگر  پس 
روی  از  تواند  می  مان  بچه 
فرسنگ  یك  بپرد،  کوهها 
بپرد و ما می توانیم اسمش 
چه  عزیزم  گفت:  کانگورو  بگذاریم.  »قورگورو«  را 
کنم.   می  ازدواج  تو  با  خوشحالی  با  من  جالبی.  فکر 
بگذاریم  را  اسمش  است  بهتر  قورگورو،  دربارۀ  اما 
»کانباغه«  و  »قورگورو«  سر  بر  دو  هر  »کانباغه«. 
گفت:  قورباغه  آخرش  کردند.  بحث  و  کردند  بحث 
نه »کانباغه«.  نه »قورگورو« مهم است و  برای من 
کانگورو  کنم.  ازدواج  تو  با  نمیخواهد  دلم  من  اصال 
گفت: بهتر. قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو هم 
جست زد و رفت. آنها هیچوقت ازدواج نکردند، بچه 
یا یك  و  بجهد  کوهها  از  بتواند  که  نداشتند  ای هم 
فرسنگ بپرد. چه بد، چه حیف که نتوانستند فقط سِر 

یك اسم توافق کنند.
جالبی  مفهوم  استاین  سیلور  شل  از  زیبا  قصۀ  این   
دارد. پتانسیل موجود برای دستاوردهای بزرگ، قربانِی 

اختالف نظرهای کوچك می شود. 

 افراد موفق همیشه دنبال فرصت هایی برای کمك 
به دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه می پرسند 

»این کار چه نفعی برای من دارد؟«

دنیا یکسره صحنه بازي است و همه بازیگران آن 
به نوبت مي آیند و مي روند و نقش

 خود را به دیگري مي سپارند .

آنگاه که دوست داری
 کسی به یادت باشد به یاد من باش

 که همیشه به یاد تو هستم.

نکته ی خنده داری که در مورد موفقیت وجود دارد این 
است که هیچ کس نمی تواند بر سر تعریف آن با بقیه 

به توافق صد درصد برسد. 
تعریف یك زندگی خوب از فردی به فرد دیگر متفاوت 
اولویت  شغلی  ترقی  به  نفر  یك  است  ممکن  است؛ 
است  ممکن  دیگری  که  حالی  در  بدهد  بیشتری 
جایگاه  این  در  را  اش  شخصی  زندگی  به  رسیدگی 

قرار دهد.
این یعنی بدون آنکه در وهله ی اول تعریف دقیقی از 
واژه موفقیت داشته باشیم نمی توانیم به آن دست پیدا 
کنیم. از طرف دیگر نیز اگر مدتی است در مورد تعریف 
شخصی خود از موفقیت فکر نکرده اید، ممکن است از 

آنچه فکر می کنید به آن نزدیك تر باشید.
 این، پیام انرژی بخش یکی از تازه ترین نوشته های 
گوید:  نوشته ی خود می  در  او  است.  ساباریچ  کارلس 
فکر  شود  باعث  راحتی  به  تواند  می  شفافیت  »عدم 
حتی  اید،  خورده  شکست  موفقیت  به  رسیدن  در  کنید 
اگر تمام شواهد زندگی تان خالف این را نشان دهند«.
به  ارائه می کند که  25 موردی  ادامه فهرستی  او در   
حاضر  حال  در  آنچه  از  احتمااًل  دهد  می  نشان  شما 
این  از  مورد   10 تر هستید.  موفق  کنید  می  را  فکرش 

فهرست را به طور خالصه در ادامه می خوانید.

1- تحت کنترل درآمدتان نیستید
بدون  را  خود  روز  هر  »اگر  کند:  می  تصریح  ساباریچ 

این نگرانی سپری می کنید که ممکن است پول شما 
احتمال  به  ندهد،  را  هایتان  هزینه  کفاف  ماه  آخر  تا 

قریب به یقین می توان این را یك موفقیت نامید«.

2- به دنبال تعریف 
نیستید دیگران  تمجید  و 

یا منزل بی صبرانه  او می گوید: »اگر در محل کار و 
خود  از  آنها  تمجید  و  تعریف  و  دیگران  تأیید   منتظر 
نمی گردید، بیش از آنچه فکر می کنید موفق هستید. 
اینکه بتوانید بدون آنکه به دنبال تعریف دیگران باشید 
کار خود را انجام دهید نشانه ای قوی دال بر اطمینان 

شماست«. خاطر 

3- با مشکالت شخصی
 کمتری درگیر هستید

نیست.  شنیدن  تمجید  و  تعریف  و  پول  فقط  موفقیت 
نیز  شخصی  فرسای  طاقت  مشکالت  با  نبودن  درگیر 
یك نوع موفقیت است. به عقیده ی ساباریچ »آشفتگی 
و  نظم  ی  نشانه  مرج،  و  هرج  وجود  عدم  و  نداشتن 

است«. هماهنگی 

4- برنامه دارید
خود  های  هدف  به  یعنی  موفقیت  کنید  فکر  شاید 
بیشتر  موفقیت  که  دارد  اصرار  ساباریچ  اما  رسیدن، 

داشتن نقشه ای برای رسیدن به این هدفهاست.

 او می گوید »اگر واقعًا در زندگی خود برای رسیدن به 
زیادی  حد  تا  هم  همینجا  تا  دارید،  چارچوبی  اهدافتان 
برای  آدمها  اغلب  که  چرا  شوید،  می  محسوب  موفق 

اهداف خود از قبل برنامه ریزی نمی کنند«.

5- تشنه ی رسیدن
 به دستاوردهای بیشتری هستید

نداشتن هرآنچه که می خواهید، به طور قطع نشانه ی 
شکست نیست. به اعتقاد ساباریچ »اگر در هر موقعیتی 
بیشتری هستید در مسیر  به چیزهای  دنبال رسیدن  به 
موفقیت قرار دارید. بلندپروازی و طلب دانش نشانه ی 
انسان های مصممی است که به دنبال رشد و پیشرفت 

هستند«. خود 

6- برای هر چیزی احترام متقابل قائلید
به نوشته ی ساباریچ »موفقیت از تجربه های خود شما 
در زندگی ناشی می شود، تجربه هایی از جمله استرس 
ها و دشواری هایی که مجبور به تحملشان بوده اید«. 
از  و  اید  کرده  درونی  را  خود  سخت  های  دوران  اگر 
آنها برای احترام و ابراز همدلی بیشتر بهره می گیرید، 
همین حاال هم یکی از پیشران های اصلی موفقیت را 

تحت کنترل خود در آورده اید.

7- دوست دارید به دیگران کمک کنید
شود  می  یادآور  خود  مطالب  خوانندگان  به  ساباریچ 

قیمت  از  تر  فرا  بسیار  دنیا  این  در  شما  »موفقیت  که 
پشتیبانی  مثابه  به  هستید  قادر  اگر  است.  اتومبیلتان 
موفقیت  کنید،  عمل  خود  همکاران  برای  اتکا  قابل 

خیلی از شما دور نخواهد بود«.

8- به دور از غرور، اعتماد به نفس دارید
»تفاوت بزرگی که میان افراد موفق و کسانی که فکر 
رفتار  ی  شیوه  در  دارد،  وجود  هستند  موفق  کنند  می 
رفتار  متواضعانه  دل  ته  از  توانید  می  اگر  است.  آنها 

هستید«. موفقی  انسان  کنید، 

9- دیگران را به صبر توصیه می کنید
ساباریچ می گوید »صبر فضیلتی است که موفق ترین 
دهند.  می  بروز  خود  از  بسیار  زمین  روی  های  انسان 
همیشه  که  تأثیری  آن  توانید  نمی  حتی  صبر،  بدون 
دوست داشته اید را در کار و زندگی شخصی خود روی 

بگذارید«. دیگران 

10- می توانید »نه« بگویید
چیزی  چه  بدانید  که  گردد  می  بر  این  به  گفتن  نه 
می  اگر  بنابراین  نه.  چیزی  چه  و  دارد  اهمیت  برایتان 
در  هم  حاال  همین  که  بدانید  را  این  بگویید،  نه  توانید 
ارزش های  از  درست و شفاف  درکی  به  رسیدن  مسیر 
نه  هستید  قادر  »اگر  ساباریچ  قول  به  دارید.  قرار  خود 
بگویید، خود را از نیاز به راضی کردن همه رهانیده اید«.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

اختالف  آن  باره  در  یکدیگر  با  آنچه  در  قیامت  روز  خود  تو  پروردگار  حقیقت  در 
می کردند میانشان داوری خواهد کرد. سوره السجده، آیه 25

حدیث روز  

دوستی نیکان به نیکان، ثوابست برای نیکان. و دوستی بدان به نیکان، فضیلت است برای نیکان. و دشمنی بدان با نیکان، زینت 
است برای نیکان. و دشمنی نیکان با بدان، رسوایی است برای بدان. امام حسن عسکری )ع(

سبک زندگی

10 نشانه بر اینکه از آنچه فکر می کنید موفق تر هستید

                        

569728314
231469857
748531629
376182495
824975136
195643782
683297541
412856973
957314268

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 
سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3421 طراح: نسرین کاری
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به یاد داشته باشید که خوشبختي انسان 
به مقام یا دارایي او بستگي ندارد، 

خوشبختي، تنها به اندیشه ي او بستگي دارد.

در پرده اسرار کسی را ره نیست
زین تعبیه جان هیچکس آگه نیست
جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست

می خور که چنین فسانه ها کوته نیست

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

پخش آگهی تبلیغاتی با سابقه فعالیت
 پخش هر 1000 عدد ، 20 تومان
تعداد باال به صورت تیمی با تخفیف

09374092908

به یک نفر خانم برای نگهداری از بانوی سالمند
 به صورت تمام وقت با حقوق توافقی نیازمندیم.
05432224636 -09154630891 

 )ساعت تماس: 18الی 21 (

به یک نفر آشپز ماهر
 و یک کمک آشپز برای کار 

در رستوران نیازمندیم.
09128460511

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

شیشه اتومبیل بنی اسدی
به صورت شبانه روزی ، نصب در محل  

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

پوشاک بهاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

استودیو  تماشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج
میدان آزادی ، حد فاصل خیابان شهید برگی

 8 و 10      09394221099

کافی نت نوآوران
ثبت شرکت ها، ثبت نام آزمون ها

فتوکپی ، پرینت، تایپ ، ترجمه
نبش پاسداران 4   32235551

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش آپارتمان 75 متری 
 شهرک گلبهار مشهد یا معاوضه 

با آپارتمان در شمال شهر بیرجند 
تماس صبح ها: 09156648091
عصرها: 09151170046 مظفرنیا

فروش دو قطعه زمین درختکاری 
شده 1500 و  3000 متر واقع در 
دشت بجد با آب چاه عمیق ، دارای 

استخر، قطره ای ، برق ، 30 متر خانه 
مسکونی  09365611604 - حسینی

شرکت پارسیان 
نماینده انحصاری محصوالت مینو، تیرک، اکتیو، فیروز ، نادر، تبرک و...
برای تکمیل کادر فروش خود به تعدادی بازاریاب فعال و حرفه ای 

نیازمند است.
مزایا: حقوق ثابت اداره کار+ بیمه تامین اجتماعی + پورسانت

ساعت تماس: 8 الی 14
32433244 - 32433357 -09159635474

فروش پارس نقره ای مدل 
84، کاپوت و یک گلگیر رنگ
 فنی بسیار عالی  فی: توافقی

09155633400

 فروش منزل ویالیی جنوبی
 واقع در خیابان موسی بن جعفر )ع( 

بلوار پیامبر اعظم )ص( 
متراژ 200 متر- 170متر زیربنا

09902241382

متقاضیان  مسکن
فقط یک واحد دیگر از مجتمع 17 واحدی 

پیروزی باقی مانده
واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 

وام مسکن + مابقی در حین ساخت
 متراژ 90 متر مفید، ) زمین ملکی (

 با کلیه امکانات
شرکت تعاونی مسکن تقاطع گستر کویر
09155614208-09155612431

فروش  نهال
 عناب ، زرشک و انار  
 09011251205

فروش دو شتر مرغ 3 ماهه 
 فی : توافقی 

09157219785
فروش پوشاک زنانه به علت تغییر شغل مبلغ فروش  

تقریبا 5/000/000 تومان می باشد که با خریدار 
واقعی توافق می کنم.     09158610534

فروش منزل ویالیی جنوبی 273 مترمربع 
زمین ، 240 زیربنا فی : 360

معلم 7- پالک 34     09155620967

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

سوپرمارکت میالد واقع در دولت 28 
با تمامی امکانات به فروش می رسد.    
32319599 -09158600048 حسینی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

استخدام بازاریاب و 
ویزیتور حرفه ای در 

شرکت پخش مواد غذایی
حقوق ثابت + مزایا + 

بیمه + پورسانت عالی + 
ایاب و ذهاب

  32320146
  09154811460
09105601359

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

اکرولیک ، مولتی کالر، کنتکس ، کناف
 و ... با قیمت مناسب

09156633230 - برگی

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 

با احداث گلخانه و باغ ویال 

در دشت بجد- معاوضه با خودرو 

09376234005
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شهرخبر: از عرق کاسنی به عنوان شستشو دهنده کبد و تصفیه کننده خون استفاده می شود. کاسنی تلخ است و برای از دست دادن اشتها، ناراحتی معده، 
یبوست، اختالالت کبد و کیسه صفرا، سرطان و ضربان قلب سریع استفاده می شود. از آن همچنین به عنوان یک ماده نیروبخش استفاده می شود. در
 طب سنتی، عرق کاسنی را سرد می دانند و از فواید آن از بین بردن )احساس رخوت و سستی،  زردی چهره و رنگ پریدگی بخصوص تنبلی کبد( است.  

مزایای عرق کاسنی را بشناسید  اخبار ورزشی

رقابت کشتی گیران خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

گفت:  جنوبی  خراسان  کشتی  هیئت  دبیر   : فارس 
آزاد  کشتی  قهرمانی  مسابقات  در  استان  نمایندگان 
ملی پوش  حریفان  مقابل  در  کشور  جوانان  فرنگی  و 
این  خود روی تشک می روند. گلکار اظهار کرد:  در 
ماراتن ملی 327 جوان کشتی گیر کشور برای کسب 
مدال به رقابت می پردازند. وی تصریح کرد: در رشته 
کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور احمد مصباح در وزن 
اسماعیلی  امیرحسین  انصاری،  مهدی  کیلوگرم،   55
مهدی  کیلوگرم،  وزن60  در  حسن زاده  ابوالفضل  و 
نهاری در 66 کیلوگرم و مرتضی مهدی زاده در وزن 
74 کیلوگرم به رقابت می پردازند و در بخش مسابقات 
کشتی فرنگی قهرمانی کشور صادق جدی در وزن100 

کیلوگرم از استان روی تشک می رود.

مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه 
سه کشور در بیرجند برگزار می شود

بیرجند  دانشگاه  فوق برنامه  و  تربیت بدنی  مدیر  مهر: 
از برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه سه 
کشور از دوم تا یازدهم بهمن ماه سال جاری به میزبانی 
خراسان جنوبی خبر داد. ایل بیگی، اظهار کرد: در این 
استان های خراسان رضوی،  از  مسابقات 22 دانشگاه 
می پردازند.وی  رقابت  به  سمنان  و  شمالی  و  جنوبی 
بابیان اینکه این مسابقات در چهار رشته ورزشی والیبال 
و  دختران  میز  روی  تنیس  پسران،  فوتسال  دختران، 
تنیس روی میز پسران برگزار می شود، تصریح کرد: 
از  سرپرست  و  داور  مربی،  دانشجو،   355 درمجموع 
ورزشی  مسابقات  در  شرکت  برای  استان ها  دیگر 
منطقه سه کشور وارد بیرجند می شوند. ایل بیگی کسب 
جمله  از  را  کشور  سراسر  دانشجویان  المپیاد  سهمیه 
اهداف برگزاری این مسابقات دانست و افزود: همچنین 
این مسابقات با هدف کمک به رشد و توسعه ورزش 
در استان برگزار می شود.وی  بیان کرد: در مسابقات 
باالی  پتانسیل  دلیل  به  کشور  سه  منطقه  ورزشی 
خراسان جنوبی، از پنج  تا ده داور بومی استان استفاده 
والیبال  رشته های  در  همچنین  افزود:  می شود.وی 
دختران و فوتسال پسران دو داور ملی از مشهد برای 
ایل بیگی گفت:  حضور در مسابقات شرکت می کنند. 
این  برگزاری  برای  تومان هزینه  میلیون  میزان 150 
مسابقات برآورد شده که امید است با برنامه ریزی های 

انجام شده، میزبان خوبی برای دیگر استان ها باشیم.

پایان مسابقات قهرمانی پینگ پنگ 
لیگ دسته چهار استان 

به  استان  چهار  دسته  پنگ  پینگ  قهرمانی  مسابقات 
مناسبت دهه فجر در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار 
شد و عماد ایوبی و محمد نجات عناوین اول و دوم را به 
دست آوردند، سید حسین حسینی و حسن چمنی مقام 

سوم و چهارم این مسابقات را کسب کردند.

کرم های خانگی برای بهبود ترک
 و آسیب پاشنه پا!

 
و  سالمت  به  کافی  توجه  اگر  نیوز:  سالمت 
های  کفش  از  و  باشیم  نداشته  پاها  بهداشت 

های  ترک  و  میخچه  کنیم،  استفاده  نامناسب 
 عمیق پوستی شایع ترین مشکالت در این اندام ها 
هستند. کرم موز و لیمو: کنار هم بودن موز و 
لیمو ترکیبی می سازد که خواص ضد باکتریایی 
و مرطوب کنندگی دارد. موز حاوی ویتامین ها و 

آنتی اکسیدان هاست که به ترمیم پوست آسیب 
کمک  مرده  های  سلول  رفتن  بین  از  و   دیده 
می کند. از طرفی، لیمو نیز داروی قابض طبیعی 
و ضد باکتری است که از پوست محافظت کرده 
برای  می شود.  عفونت  و  قارچ  بروز  از  مانع  و 

تهیه این کرم یک عدد موز رسیده را له کنید 
آب نصف  با  و سپس  آید  در  پوره  به شکل  تا 
لیمو مخلوط کنید. کرم را روی پاشنه پا بمالید و 
بگذارید نیم ساعت بماند. بعد پاها را با آب ولرم 
بشویید. این کار را حداقل 3 بار در هفته انجام 

 دهید. کرم آلوئه ورا و روغن نارگیل: ژل آلوئه ورا 
مواد  ها،  ریزمغذی  انواع  با  طبیعی  ای  ماده 
مرطوب کننده و ترمیم بخش است که حالت 
کلی پوست را بهبود می دهد. استفاده آن همراه 
با روغن نارگیل به عنوان کرم خانگی خواص 
ضد باکتریایی و مرطوب کنندگی دارد که برای 
درمان خشکی شدید و آسیب های پوست پاها 
با 2  را  ورا  آلوئه  فنجان ژل  مفید است. نصف 
کرمی  تا  کنید  مخلوط  نارگیل  روغن  قاشق 
یکدست آماده شود. پاها را با آب ولرم به مدت 
15 دقیقه بشویید. پس از خشک کردن کرم را 
استفاده کرده و به آرامی ماساژ دهید. نیازی به 
آبکشی نیز نخواهد بود. این کار را هر شب قبل 

از خواب تکرار کنید.

با این مواد غذایی کالری های خود را 
لحظه به لحظه بسوزانید 

عنوان  به  می توان  کرفس  از  نیوز:  سالمت 
رو  هرچه  کرد.  استفاده  قوی  چربی سوز  یک 
غذایی  مواد  از  باید  می آوریم  سرد  فصل  به 
 گرم مثل زیره استفاده کرد، چراکه هم خاصیت 
را  بدن  متابولیسم  هم  و  دارد  سوزی  چربی 
متعادل می کند. از گل سرخ هم می توان ماده ای 
دیگر برای سوزاندن کالری استفاده کرد، چراکه 

هم خاصیت آرام بخش را دارد هم روی سیستم 
سوخت وساز  می تواند  و  می گذارد  تأثیر  ذهنی 
بدن را تنظیم کند. مواد غذایی که دارای فیبر 
باالیی هستند مثل سبوس برنج می تواند تأثیر 

زیادی بر چربی سوزی داشته باشد. 

اهمیت کاهش مصرف نمک
 در سالمت کودکان

عادات غذایی در دوران کودکی به ویژه سنین 
5 - 2 سالگی شکل می گیرد. بنابراین عادات 

غذایی سالم را باید از دوران کودکی پایه ریزی 
نمود. تغذیه صحیح در دوران کودکی می تواند 
در پیشگیری از بسیاری از بیماری های سنین 
پوکی  چاقی،  باال،  فشارخون  مانند  بزرگسال 
بیماری  خون،  کلسترول  بودن  باال  استخوان، 

نقش  انواع سرطان ها  و  قلبی - عروقی  های 
داشته باشد. پیشگیری و کنترل فشار خون باال 
و بیماری های قلبی - عروقی از دوران کودکی 
گیری  شکل  کودکی  دوران  در  شود.  می   آغاز 
نمک  کم  غذاهای  به  را  او  باید  کودک  ذائقه 

نمک  کم  غذای  به  که  کودکی  داد.  عادت 
عادت کرده است در بزرگسالی شانس کمتری 
های  بیماری  و  باال  خون  فشار  به  ابتال  برای 
قلبی - عروقی دارد. رفتارهای غذایی نامناسب 
شور،  غذاهای  به مصرف  عادت  مانند  کودکان 
غذاهای آماده و رستورانی، تنقالت کم ارزش و 
شور مثل چیپس و فرآورده های غالت حجیم 
کالباس،  از جمله سوسیس،  فودها  شده، فست 
پیتزا، همبرگر و سایر غذاهای پرنمک و شور از 
عوامل مؤثر در ایجاد فشار خون باالست. برای 
این که ذائقه کودک به غذاهای کم نمک عادت 
کند الزم است غذای خانواده نیز کم نمک تهیه 
شود. افراد خانواده هنگام صرف غذا از نمکدان 
استفاده نکنند. کودک الگوی غذایی خود را افراد 
خانواده به خصوص مادر می گیرد. بنابراین مادر 
نمک  باید مصرف  خانواده هم  اعضای  و سایر 
خود را کاهش دهند. برای کودکان حداکثر میزان 
توصیه شده برای مصرف نمک حداکثر 3 گرم در 
روز)نصف قاشق چایخوری( است. اگر چه توصیه 
می شود نمک کم مصرف شود ولی همان مقدار 
کم نیز باید نمک یددار تصفیه شده باشد. »ید« 
یکی از مواد مغذی ضروری برای رشد و تکامل 
کودکان است. به طوری که کمبود آن موجب 
کاهش بهره هوشی و قدرت یادگیری و کاهش 

مقاومت بدنی در برابر بیماری ها می شود.

با این مواد غذایی کالری های خود را لحظه به لحظه بسوزانید 

 سرقت از تاکسیرانان با خنده و شوخی! 

استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین  خبرنگاران:  باشگاه 
زنجان گفت: مسافر خوش اخالق زنجان دستگیر شد. 
سرهنگ جعفری گفت: مسافر خوش اخالق که در چند 
روز گذشته 5 راننده تاکسی را مسموم کرده بود، دستگیر 
شد. وی افزود: این مسافر 25 ساله سوار تاکسی شده و 
با صحبت و درد دل با راننده ها آنها را به خوردن یک 
این جوان  است. وی گفت:  کرده  میوه دعوت می  آب 
این روش مسموم  با  را در داخل شهر زنجان  راننده   5
 . است  برده  سرقت  به  را  آنها  مدارک  و  پول  و  کرده 
رانندگان  از  یکی  هشیاری  با  افزود:  جعفری  سرهنگ 
مشرب  خوش  جوان   110 پلیس  با  تماس  و   زنجان 

دستگیر شد. 

زورگیری دو خواهر دوقلو  با تیپ پسرانه 

به  تهران  نارمک  ماموران هنگام گشت زنی در خیابان 21۸ شرقی  تابناک:  
سرنشینان یک خودروی پراید سفید که در حال سرقت لوازم از داخل خودرویی 
بودند مشکوک شدند. متهمان به محض مشاهده ماموران از محل فرار کردند 
که عملیات تعقیب پلیسی آغاز شد و در همین حال خودروی متهمان از مرکز 
کنترل پلیس پایتخت استعالم و مشخص شد خودرو نیز سرقتی است. این 
تعقیب و گریز ادامه داشت تا اینکه خودروی متهمان با شلیک چند تیر متوقف 
شد و هر سه سرنشین آن که ظاهرا سه پسر جوان بودند بازداشت شدند. در 
خالل تعقیب و گریز یکی از متهمان به نام »ساناز« از ناحیه پای راست مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. دو متهم دیگر به نام های 
»الناز« و »آرمان« نیز به همراه خودروی مسروقه به کالنتری انتقال یافتند. 
در بازجویی ها مشخص شد دو تن از آنها خواهر دو قلو هستند که با پوشیدن 

لباس های پسرانه با همدستی متهم سوم، اقدام به سرقت می کنند.

خالی کردن حساب های بانکی توسط مجری قالبی 

 قدس آنالین: مجری قالبی برنامه رادیویی که به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیویی، 
طعمه های خود را مقابل دستگاه های عابربانک می کشاند و حساب آنها را خالی می کرد، 
تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. مردی با حضور در پلیس فتای استان خراسان رضوی 
از مجری قالبی به اتهام کالهبرداری شکایت کرد و گفت: مردی با من تماس گرفت 
و خود را مجری یک برنامه رادیویی معرفی کرد و مدعی شد در قرعه کشی مسابقات 
پیامکی برنامه شان برنده شده ام. با توجه به این که صدای او شبیه مجری برنامه رادیویی 
بود، مطمئن شدم از همان برنامه با من تماس گرفته اند. مجری قالبی از من خواست 
برای دریافت جایزه سه میلیون تومانی ام به خودپرداز مراجعه کنم. وی اضافه کرد: وقتی 
طبق خواسته او عمل کردم و مقابل دستگاه خودپرداز رفتم، مرد جوان خواست ابتدا زبان 
دستگاه را عوض کنم و مرحله به مرحله هر چه او می گوید، انجام دهم و به جای این که 
سه میلیون تومان به حسابم واریز کند هشت میلیون تومان موجودی حسابم را برداشت 

کرده است. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری مجری قالبی کالهبردار ادامه دارد.

 دستگیری قاتلی که خواهرش را کشت

ایرنا: رئیس دادگستری شهرستان فردیس با اشاره به اقدام 
دو برادر در به قتل رساندن خواهرشان در این شهرستان 
که منجر به فوت یک خانم شد، از بازداشت یکی از عوامل 
منزل  وارد  برادر  دو  افزود:  عبدی  داد.  خبر  جنایت  این 
پدری خود می شوند و با سالح گرم اقدام به تیراندازی 
به خواهران خود می کنند که در اثر اصابت گلوله به سر 
به  اشاره  با  دهد.وی  می  جان  دم  در  وی  آنها،  از  یکی 
اظهارات مادر مقتول که در صحنه حضور داشته است، 
افزود: برادران پس از اقدام به قتل ناموفق خواهر توسط 
سالح کالشینکف، از صحنه متواری می شوند. وی انگیزه 
این جنایت را مسائل اخالقی عنوان کرد و گفت: یکی 

از برادرها اکنون بازداشت شده و دیگری متواری است.
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بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

کرکره برقی -  جک پارکینگی 
فقط با روزی 10000 تومان
با ضمانت نامه کتبی 5 ساله

نبش مدرس 69   09153616358

فروشگاه کودک  امیر 
قابل توجه مشتریان گرامی اجناس شب 
 عید رسید و با خرید پوشاک زمستانه 

از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

حمل اثاثیه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

پخش تراکت  تبلیغاتی    2099  928  0938

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

به دو نفر نیروی برقکار نیمه ماهر
به صورت  تمام وقت با دستمزد مشخص نیازمندیم. 

همراه: 09153633494
نیازمندیم

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

رایانه  ثـامن 
فروش لپ تاپ اقساطی 

بدون کارمزد

حدفاصل معلم 24-22

تلفن: 32446431 )5 خط(

کارت دانشجویی اینجانب صدیقه قنبری رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند 
به شماره دانشجویی 9311212529 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارگاه آموزشی مثبت اندیشی 
در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

شهریاری- کارگاه آموزشی مثبت اندیشی در دانشگاه 
روان  استاد  فروهر  محمد  دکتر  با حضور  فرهنگیان 
رفتار  به موضوع  کارگاه  این  در  برگزار شد.  شناسی 
مثبت  متغیرهای  و  ها  حالت  و  گرا  مثبت  سازمانی 
ها  سازمان  کارکنان  رفتار  در  مدیریت  قابل  گرایی 
پرداخته شد. این کارگاه روز گذشته با حضور پرسنل 

وکارکنان این دانشگاه برگزار شد.

پیگیری راه آهن و برقراری پروازها 
 در دیدار عبادی با نوبخت و وزیر راه

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در 
جمهور،  رئیس  معاون  نوبخت  با  جداگانه  دیدارهای 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی 
کشور خواسته های مردم استان پیرامون پروژه راه آهن 
و افزایش پروازهای فرودگاه بیرجند را پیگیری کرد. به 
گزارش روابط عمومی دفتر این نماینده، حجت االسالم 
عبادی با اشاره به لغو پروازهای ماهان در بیرجند، تصریح 
کرد: تعدادی از هواپیماهای شرکت های ماهان، ایران ایر 
و آسمان به دلیل معیوب شدن زمین گیر شده اند. وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی فاصله زیادی 
با مرکز دارد، از مسئوالن کشوری خواستار پیگیری جدی 
برای برقراری مداوم پروازها در این استان شدیم. وی با 
اشاره به رایزنی هایی با شرکت هواپیمایی آسمان برای 
برقراری پرواز در خراسان جنوبی، بیان کرد: بسیاری از 
هواپیماها به دلیل تعمیرات زمین گیر هستند و قطعات 
موردنیاز تا امروز که ایران در تحریم بوده است، در اختیار 
کشور قرار نگرفته است. وی با اشاره به وضعیت بهتر 
فرودگاه بیرجند نسبت به برخی از فرودگاه های کشور، 
افزود: هواپیماهای کشور فرسوده هستند و باید سال ها 
قبل از رده خارج می شدند اما در شرایط جدیدی که در 
پسابرجام ایجاد شده امیدواریم با خرید هواپیماهای جدید، 
خطوط پروازی افزایش یابد. عبادی با اشاره به دیدار خود 
با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 
تصریح کرد: پروژه های راه آهن با بودجه عمومی دولت 
و با اعتباری که در الیحه بودجه اختصاص می یابد قابل 
احداث نیست و در زمانی طوالنی به سرانجام می رسد 
فاینانس  باید سرمایه گذار خارجی و  این زمینه  که در 
برای این طرح ها جذب شود. وی ادامه داد: معاون اول 
رئیس جمهور قول مساعد داد تا راه آهن بیرجند را جزو 

اولویت های فاینانس کشور قرار دهد. 

برگزاری 40 برنامه فرهنگی ورزشی 
در خوسف طی دهه فجر امسال

شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  فارس- 
برنامه فرهنگی ورزشی طی  برگزاری 40  از  خوسف 
داد.  خبر  خوسف  شهرستان  در  فجر  مبارک  دهه 
همکاری  با  ها  برنامه  این  کرد:  اظهار  چهکندی نژاد 
هیئت های ورزشی و سایر اداره های شهرستان برگزار 
این  برنامه های دهه فجر در  داد:  ادامه  می شود. وی 
ورزشکار  شهدای  خانواده  با  دیدار  شامل  شهرستان 
عطر  و  غبارروبی  شهرستان،  ورزشی  پیشکسوت  و 
افشانی گلزار شهدا توسط جامعه ورزشی و برگزاری 
و  خوسف  شهر  عمومی  پیاده روی  بزرگ  همایش 
بصیران  و  گل  خور،  ماژان،  معصوم آباد،  روستاهای 
می شود. وی با بیان اینکه طی دهه فجر گود زورخانه 
روستای تقاب افتتاح می شود، از برگزاری جشنواره های 
فرهنگی ورزشی در شهر خوسف و روستاهای خور، 
معدن قلعه زری، تقاب و نصرآباد خبر داد. به گفته وی 
همچنین افتتاح رختکن زورخانه سلطان ابوالقاسم)ع( 
در  ورزشی  مسابقه های  برگزاری  نصرآباد،  روستای 
رشته های والیبال، فوتسال، پینگ پنگ و شطرنج در 
روستای  ورزشی  زمین  کلنگ زنی  شهرستان،  سطح 
مهارت های  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  و  ماژان 
برنامه های  مهمترین  از  جوانان  ازدواج  و  ارتباط 

بزرگداشت دهه مبارک فجر در این شهرستان است.

لزوم مشارکت زنان، در تمام صحنه ها

فرماندار  مالی  و  اداری  برنامه ریزی،  معاون  ایسنا- 
تمام  در  اسالمی  جامعه  زنان  باید  گفت:  بیرجند، 
باشند.  داشته  فعالی  مشارکت  و  حضور  صحنه ها 
زمانی زاده در جلسه کمیته امور بانوان ستاد گرامیداشت 
انقالب اسالمی  در  زنان  به نقش  بیرجند،  دهه فجر 
جامعه  افزود:  و  کرد  اشاره  خانواده  در  آنان  جایگاه  و 
در  بانوان  و حضور  است  سالم  خانواده  گرو  در  سالم 
عرصه های اجتماع نشاط زنان و شادابی خانواده را به 
دنبال دارد. وی بر مشارکت بانوان در برنامه های دهه 
فجر امسال تأکید کرد. حسینی دبیر کمیته بانوان ستاد 
این  در  نیز  شهرستان،  فجر  مبارک  دهه  بزرگداشت 
جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی 
هرچه بیشتر برنامه های حوزه خانواده در دهه مبارک 
فجر و فراهم سازی زمینه مناسب برای شرکت هرچه 

بیشتر بانوان در این برنامه هاست.

پیشرفت فیزیکی 42 درصدی 
 بزرگراه  بیرجند - قاین - خضری 

اداره کل راه  ایرنا- معاون ساخت و توسعه راه های 
پیشرفت  میزان  گفت:  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و 
فیزیکی بزرگراه بیرجند - قاین - خضری به 42 درصد 
رسید. رجبی افزود: طول این محور 182 کیلومتر است 
بقیه در  برداری رسید و  به بهره  که 63 کیلومتر آن 
برای  اینکه  بیان  با  است. وی  مناقصه  و  اجرا  دست 
احداث این پروژه 800 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد، 
 600 و  هزار  یک  به  پروژه  این  تکمیل  برای  گفت: 
میلیارد ریال تأمین اعتبار نیاز است. وی میزان بدهی 
به پیمانکاران پروژه را 230 میلیارد ریال عنوان کرد 
از  بخشی  اعتبار،  در صورت تخصیص  یادآور شد:  و 
پرداخت  جاری  سال  پایان  تا  پیمانکاران   مطالبات 
می شود. این مسئول با اشاره به پروژه در دست احداث 
این  زاهدان هم گفت:  نهبندان -   - بیرجند  بزرگراه 

پروژه از 25 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. 

عملیات والفجر 8 در درمیان بازسازی شد

پاسداران  بسیج سپاه  مقاومت  نیروی  فرمانده  ایرنا- 
غرور  عملیات  بازسازی  از  درمیان  اسالمی  انقالب 
آفرین والفجر 8، امروز چهارشنبه در این شهرستان 
این  بازسازی  در  گفت:  خدادای  سرگرد  داد.  خبر 
عملیات سعی شده با ایجاد فضای جبهه و جنگ و 
ایثارگری های  عملیات، نسل جوان با این دوران و 
مردم و رزمندگان دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند. وی 
مقاومتی  اقتصاد  فرهنگی  نمایشگاه  برگزاری  افزود: 
است.  عملیات  این  ای  حاشیه  های  برنامه  دیگر  از 
سرداران  کنگره  نخستین  برگزاری  از  همچنین  وی 
و  داد  خبر  ماه  30 دی  در  و 189 شهید شهرستان 
محمد  مسجد  در   11:30 ساعت  کنگره  این  گفت: 
رسول ا... شهر اسدیه برگزار می شود. میلیارد ریال 

اعتبار دیگر نیاز است. 

تحقق 98 درصدی 
ایجاد تعهد اشتغال در سربیشه

فارس- رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سربیشه 
با بیان اینکه سهمیه ایجاد اشتغال این شهرستان در 
سال جاری 661 نفر بوده است، گفت: با پیگیری های 
انجام شده تاکنون 98 درصد تعهد ایجاد اشتغال در این 
شهرستان محقق شده است. راستگو در کمیته اشتغال 
و سرمایه گذاری شهرستان اظهار کرد: همچنین برای 
661 نفر شغل ایجاد شده است که از این تعداد 58 نفر 
مربوط به طرح های ساختمانی است و در همین ارتباط 
در رتبه بندی کمیته اشتغال استان رتبه نخست را در 
درخصوص  وی  کردیم.  کسب  تعهدی  اشتغال  بحث 
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی نیز افزود: از ابتدای 
مشاغل  مجوز  فقره   125 تعداد  تاکنون  جاری  سال 
خانگی در این شهرستان صادر شده که تعداد 79 طرح 
ارائه شده است که از این تعداد5 1 طرح مربوط به بخش 
ساختمان بوده است. راستگو با اشاره به بند ج تبصره 16، 
خواستار ارائه گزارشی از عملکرد دو دستگاه کمیته امداد 
و بهزیستی شد. مجیدی رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
هم با بیان اینکه اعتبار اداره بهزیستی در مورد بند ج 
تبصره 16، مبلغ 929 میلیون تومان بوده است، گفت: 
از مجموع مبلغ در نظر گرفته شده حدود 60 درصد آن 
پرداخت شده است. قریب رئیس کمیته امداد نیز اظهار 
کرد: در بحث خود کفایی درمنابع بانکی و امدادی در 9 
ماهه گذشته برای تعداد 118 طرح، مبلغ یک میلیارد و 

200میلیون تومان پرداخت کردیم.

همایش بزرگ محیط یاران برگزار شد

شبستان- همزمان با روز ملی هوای پاک، همایش بزرگ 
»محیط یاران« با حضور مسئوالن و دانش  آموزان دیروز 
در بیرجند برگزار شد. رئیس سازمان دانش آموزی در 
این همایش اظهار کرد: نابودی محیط زیست و آلودگی 
هوا بحرانی است که امروز جامعه را تهدید می کند و 
باید اقشار مختلف در برابر آن حساس باشند. بااطمینان 
افزود: اگر قرار است در هر زمینه ای فرهنگ سازی شود 
باره  این  در  پرورش  و  آموزش  ظرفیت کالن  از  باید 
استفاده شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست نیز گفت: 
باید حس مسئولیت پذیری در موضوع محیط زیست در 
اقشار مختلف جامعه ایجاد شود. آرامنش با تأکید بر لزوم 
فرهنگ سازی و آموزش در مباحث محیط زیست، ادامه 
داد: اگر قرار است محیط زیست بستر توسعه پایدار باشد 
باید به همه جنبه های آن احترام بگذاریم و با تغییر الگوی 

مصرف و تولید زباله کمتر از خودمان شروع کنیم.

شبستان- اولین نکوداشت شهدای مدافع حرم و مهاجرین همزمان با اول بهمن با حضور مسئوالن استانی و سه خانواده ایثارگر مهاجرین در بیرجند برگزار 
می شود. مدیرکل حوزه هنری خراسان جنوبی در نشست خبری اظهار کرد: در شهر بیرجند بسیاری از مهاجرین وجود دارد که شهید یا جانباز شده اند به 
همین مناسبت اولین نکوداشت شهدای مدافع حرم و مهاجرین در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. کریمیان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این نکوداشت 

همراهی با خانواده های شهدای حرم و مهاجرین است، گفت: کمک های مردمی برای مدافعان حرم در سوریه و عراق در این مراسم جمع آوری خواهد شد. 

اولین نکوداشت شهدای مدافع حرم و مهاجرین در بیرجند برگزار می شود

گفت:  جنوبی  خراسان  در  تسنیم  خبرگزاری  دفتر  مدیر 
سومین همایش آموزشی منطقه ای خبرگزاری تسنیم از 
29 دی  تا اول بهمن ماه جاری با حضور خبرنگاران 4 
استان کشور در شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان 
جنوبی برگزار می شود. قربانی اظهار کرد: این همایش با 
حضور معاونان و مدیران این خبرگزاری و خبرنگاران و 
بلوچستان،  استان های سیستان و  استانی  مدیران دفاتر 

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به مدت سه روز در سالن 
همایش های اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
برگزار می شود. وی تصریح کرد: در این دوره ها خبرنگاران 
خبرنویسی،  مانند  تخصصی  آموزش های  شهرستان ها 
 جمله نویسی در خبر، تکنیک های گزارش، تکنیک های
مصاحبه و سوژه یابی را فرا می گیرند. قربانی با اشاره به 
ادامه این دوره های آموزشی در استان های دیگر افزود: 

علمی  بنیه  ارتقای  منظور  به  آموزشی  دوره های  این 
وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  رسانه  این  خبرنگاران 
بیان کرد: آموزش های مختلف خبرنگاری، دیدار با قائم 
امام  مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و 
جمعه بیرجند، بازدید از مراکز اقتصادی، صنعتی، تولیدی 
این  برنامه های  از  نهایی  آزمون  برگزاری  و گردشگری 

همایش 3 روزه در استان است.

حسین زاده- خراسان جنوبی به لحاظ داشتن ظرفیت ها 
اقتصادی،  ویژه  منطقه  جمله  از  الزم  های  زیرساخت  و 
ترین  آماده  مرزی  های  بازارچه  صنعتی،  های  شهرک 

استان کشور برای جذب سرمایه گذار است.
در  گذشته  روز  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
جمع مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم در استان های 
خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان و 
سایر خبرنگاران استان که در منطقه ویژه اقتصادی حضور 
یافتند، با بیان این مطلب گفت: با وجود این ظرفیت ها ما با 
کمی تغییر دیدگاه می توانیم نظر سرمایه گذاران را به این 
استان جلب نماییم و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
در این راستا توافقاتی با منطقه آزاد چابهار و سرخس داشته 
و امیدواریم با اجرایی شدن پروژه راه آهن چابهار- زاهدان 
و زاهدان- بیرجند و اتصال آن به راه آهن سراسری شرایط 

ویژه ای برای توسعه شرق کشور فراهم شود.

شرایط پسا تحریم فرصتی ویژه و غیرقابل انکار 
برای توسعه اقتصادی استان است

شرایط  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  زاده  صفدری  مهندس 
 تحریم ها در راستای معرفی فرصت ها و توانمندی های
بیکار  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  استان 
مختلف  های  هیئت  از  دعوت  با  کرد:  اظهار  ننشستیم، 
استان های  و  افغانستان  از والیت های مختلف  تجاری 
های  ظرفیت  معرفی  به  رضوی  خراسان  و  فارس  یزد، 
استان پرداختیم از این پس نیز این روال را ادامه می دهیم 

غیرقابل  و  ویژه  فرصتی  هم  تحریم  پسا  شرایط  البته  و 
انکار برای توسعه اقتصادی استان خواهد بود.

منطقه ویژه اقتصادی استان 
بازار کشورهای خاورمیانه را نیز مدنظر دارد 

بر اساس سیاست های توسعه  نکته که  این  با ذکر  وی 
مبادالت  افزایش  برای  افزایی  دنبال هم  به  محور شرق 
البته  کرد:  تصریح  هستیم،  افغانستان  کشور  با  تجاری 
و  تجاری  تحرکات  برای  استان های شرق کشور  اینکه 

اقتصادی خود فقط کشور افغانستان را مدنظر قرار دهند 
المللی  بین  استراتژیک  مطالعات  واحد  لذا  و  است  ظلم 
کشورهای  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  ما 
خاورمیانه را نیز تحت نظر دارد و اطالعات خوبی از این 

بازارها را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان، افغانستان 
ظرفیت باالیی برای واردات دارد و 97 درصد از نیازهای 
خود را از خارج وارد می کند اما ایران با وجود مرز طوالنی 
به  توجه  با  دارد که  بازار آن  از  این کشور سهم کمی  با 
مبادالت  افزایش  به  افغانستان  کشور  مسئوالن  تمایل 
تجاری با کشور ما می توانیم سهم خود از بازار این کشور 
را افزایش دهیم ضمن اینکه تجار ما نیز با شناخت بهتر از 
محصوالت و تولیدات افغانستان می توانند واردات از این 

کشور را نیز در دستور کار قرار دهند. 

از  اقتصادی  ویژه  منطقه  اینکه  بیان  با  زاده  صفدری 
معدود مناطق ویژه اقتصادی کشور است که دارای یک 
باشد، می   78 میل  مرزی  نقطه صفر  در  منفصله   قطعه 
به  کشورمان  در  نقطه  نزدیکترین   78 میل  افزود: 
اقتصادی  ویژه  و منطقه  افغانستان است  شریان حلقوی 

استان می تواند به عنوان پس کرانه بندر چابهار، نقش 
غارون  دو  اقتصادی  ویژه  مناطق  برای  را   لجستیکی 

و سرخس ایفا نماید.

آمادگی دومین استان امن کشور 
برای یک جهش اقتصادی

 18 با  قرارداد  انعقاد  به  اشاره  با  زاده  صفدری  مهندس 
سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی استان گفت: یکی 
از همین سرمایه گذاران زمینه ذخیره سازی 4 میلیون لیتر 
فرآورده سوختی را در منطقه ویژه اقتصادی فراهم کرده 
که این ذخیره سازی در آینده به 16 میلیون لیتر افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
وی به محصوالت استراتژیک استان در بخش کشاورزی 
و معادن غنی خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با وجود 
این ظرفیت ها خراسان جنوبی برای جهشی اقتصادی و 
استفاده از فرصت های پس از لغو تحریم ها کاماًل آماده 
است و این در حالی است که این استان طی سال های 
اخیر در وزارت کشور با وجود داشتن مرز 460 کیلومتری با 
افغانستان دومین استان امن کشور معرفی شده که نشان 

از فرهیختگی مردم این استان دانشگاهی دارد.
ابتدای این جلسه کریمی معاون پژوهشی خبرگزاری  در 
بازتاب  رویکرد  با  تسنیم  خبرگزاری  اینکه  ذکر  با  تسنیم 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  کارکردهای  بازخوانی  و 
تسنیم جزو سه  خبرگزاری  گفت:  کرده  آغاز  را  خود  کار 

خبرگزاری برتر کشور است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی استان:
با کمی تغییر دیدگاه می توانیم نظر سرمایه گذاران را به  استان جلب نماییم

مالیی- مدیرکل فرودگاه های استان گفت: 
سیاسی  و  اجتماعی  اهرم  روش  از  استفاده 
جوابگوی اقتصاد استان نیست باید به دنبال 

تجاری سازی و فضای اقتصادی باشیم. 
سالمی در گفتگو با آوا عنوان کرد: با توجه به 
 زیرساخت ها و ظرفیت های خوب فرودگاه ها
را  جدیدی  روش  استانی  ارشد  مدیران  باید 
دنبال کنند. وی با اشاه به اینکه توسعه پایدار 
هر منطقه به فرودگاه مرتبط است، افزود: در 
حال حاضر برای دعوت از مقامات کشوری 
به دلیل پروازهای کم در فرودگاه بیرجند با 

چالش های مختلفی روبرو هستیم. 
کرد:  تصریح  استان  های  فرودگاه  مدیرکل 
سیاسی  و  اجتماعی  اهرم  روش  از  استفاده 

جوابگوی اقتصاد استان نیست و باید به دنبال 
تجاری سازی و فضای اقتصادی باشیم.

اهرم اجتماعی و سیاسی 
دیگر جوابگوی اقتصاد استان نیست

های  شرکت  بیشتر  شد:  یادآور  سالمی 
هستند  دولتی  نیمه  یا  خصوصی  هواپیمایی 
و سرمایه گذاران به راحتی جذب نمی شوند 
اعتمادسازی  باید  گذار  سرمایه  جذب  برای 
تجاری  طرح  کرد:  خاطرنشان  وی  شود. 
سازی فرودگاه های  استان طی سه پیشنهاد 
وی  گفته  به  است.  شده  داده  مسئوالن  به 
در این طرح ایجاد ایرالین یا همان تأسیس 
تخصصی  خدمات  تمامی  با  مرکزی  دفتر 

بیرجند  در  هواپیما  که  نحوی  به  پروازی 
افزود:  سالمی  است.  نظر  مد  باشد  مستقر 
چارتری  پروازهای  ایجاد  یا  هواپیما  خرید 
برای فرودگاه های استان مناسب و موجب 

رونق اقتصادی می شود.

در طرح جدید، فرودگاه بیرجند می تواند 
هر 10 دقیقه میزبان یک پرواز باشد

سالمی تصریح کرد: ایجاد پروازهای چارتری 
نیازمند حمایت مسئوالن و جلب نظر سرمایه 
با اشاره  گذاران بخش خصوصی است. وی 
به ظرفیت های عالی فرودگاه بیرجند تأکید 
کرد: با نصب دستگاه های ناوبری، سیستم 
اطالعات پرواز و غیره... در حال حاظر این 

فرودگاه می تواند هر یک ساعت پذیرای دو 
هواپیما باشد. وی خاطرنشان کرد: سال آینده 
 طرح ترمینال 5 هزار متری را آغاز می کنیم
 و با تکمیل این طرح فرودگاه بیرجند می تواند

هر 10 دقیقه پذیرای یک هواپیما باشد. 
وی با اشاره به تقاضای زیاد مردم استان برای 
سفر و راه اندازی پروازهای کیش به بیرجند، 
با مدیر عامل کیش  اظهارکرد: برای مکاتبه 
کرد.  خواهیم  سفر  کیش  به  آینده  هفته  ایر 
در  یادآور شد:  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
یک  هواپیما  از  استفاده  پیشرفته  کشورهای 
شاخص و فرهنگ است و به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی در استان نیازمند 

فرهنگ سازی در این زمینه هستیم.

با وجود سرمایه گذاری های هنگفت؛ مسئوالن استان؛

فرودگاه بیرجند را جدی نمی گیرند

مدیرکل تبلیغات اسالمی عنوان کرد: عرفان ناب 
و  است،  )ع(  اهل بیت  مکتب  دستاورد  اسالمی 
عرفان های کاذب و انحرافی خطری بزرگ در برابر 
ترویج اندیشه های اسالمی است. به گزارش مهر، 
حجت االسالم لطفیان در نشست تخصصی عرفان 
اسالمی که با حضور اندیشمندان و اساتید حوزه و 
دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: عرفان مقدمه تعبد 
و تعبد مقدمه مسلمانی است.وی با تأکید بر لزوم 

معرفی عرفان ناب اسالمی به جامعه، بیان کرد: در 
کنار معرفی عرفان های ناب باید توجه داشت که 
معرفی عرفان های کاذب نیز صورت گرفته و این 

عرفان ها نیز به جامعه شناسانده شود. 

عرفان به معنای انزوا و گوشه گیری نیست

و  انزوا  اسالمی  عرفان  کرد:  تأکید  لطفیان 
پررنگ  حضور  نشاط،  بلکه  نیست  گوشه گیری 

در اجتماع و توجه به جامعه بوده و این موضوع 
یکی از مباحث مهمی است که باید روی آن کار 

 مطالعاتی انجام شود.
 تفکر اهل بیت، جهانی است

رئیس پژوهشگاه علوم و مطالعات تقریبی نیز در 
این جلسه با بیان اینکه تفکر اهل بیت )ص( یک 
تفکر جهانی است که مخاطب آن فطرت انسان 

است، گفت: یکی از مشکالت این است که متون 
اسالمی به زبان های مختلف و روز ترجمه نشده 
است. حجت االسالم مختاری اظهار کرد: عرفان 
اسالمی قدم نخست خدا را به عنوان محور حرکت 
به سیر و سلوک قرار داده و در تالش است در 
نقطه نهایی حرکت انسان به آن برسد. به گفته 
وی همه عالم ازجمله انسان یک سیر و یک نقطه 
آغاز و پایان دارند و پایان این حرکت خداوند است.

عرفان های کاذب خطری بزرگ در برابر ترویج اندیشه های اسالمی است

برگزاری سومین همایش آموزشی منطقه ای خبرگزاری تسنیم در خراسان جنوبی
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عسگراوالدی : وضع  اقتصاد و معیشت مردم 
 تغییر نکند، روحانی رأی نمی آورد

در  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  عسگراوالدی  اسدا... 
خصوص تاثیرات اجرایی شدن برجام بر اقتصاد كشور 
اقتصاد  شاید  شود،  عمل  برجام  به  اگر  كرد:  اظهار 
برجام  به  هنوز  این وجود  با  اما  بخورد،  تكانی   كشور 
خوش بین نیستم، چون دیوار بی اعتمادی بین ما و 
غربی ها وجود دارد. وی گفت: دولت در دو سال اخیر 
مردم را به اجرای برجام امیدوار كرده، بنابراین اگر در 
یک سال آینده تغییری در اقتصاد ایجاد نشود، مردم 
در انتخابات بعدی به آقای روحانی رای نخواهند داد. 

افتخاری: اگر تاریخ به عقب برگردد،حتی 
سمت احمدی نژاد هم نمی روم 

اگر  گفت:  سنتی  موسیقی  خواننده  افتخاری،  علیرضا 
تاریخ به عقب برگردد، من غلط بكنم بخواهم رئیس 
جمهور قبلی را در آغوش بگیرم. من امروز با بانگ بلند 
این حرف را می زنم و هیچ واهمه ای هم ندارم كه اگر 
احمدی نژاد  آقای  برگردد، حتی سمت  به عقب  زمان 
هم نمی روم. افتخاری، احمدی نژاد را به »قدرنشناسی« 
متهم كرده و گفت : »آن هجمه ها در همه این سال ها 
برای من تبعات زیادی داشت. آقای احمدی نژاد در این 

مدت حتی یک بار پیگیر احوال من نشدند.«

مجلس یکدست نمی تواند فعال باشد

آیت ا... واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان های 
باید همه سالیق احساس  اینكه  بر  تاكید  با  خراسان 
كنند كه می توانند در مجلس شورای اسالمی حضور 
از  متشكل  و  یكدست  مجلس   : گفت  باشند،  داشته 

اندیشه های مشابه نمی تواند مجلس فعالی باشد.

رایزنی علی الریجانی با شورای نگهبان 

رد  به موضوع  از ورود الریجانی  بیجار  نماینده مردم 
صالحیت تعدادی از نمایندگان و به دنبال آن رایزنی با 
شورای نگهبان خبر داد و گفت كه طبق صحبت های 
حقوق دانان  از  برخی  كه  شد  این  بر  قرار  شده  انجام 
شورای نگهبان در مجلس حاضر شود تا این تعداد از 

نمایندگان دالیل خود را مطرح كنند.

درخواست نمایندگان مجلس برای کرسنت

روحانی  حسن  به  نامه ای  طی  مجلس  نماینده   32
رئیس جمهور و صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه 
در  پرونده كرسنت شدند.  با عوامل  برخورد  خواستار 
این نامه تصریح شده است، برخورد با عوامل كرسنت 

از رقم خوردن پرونده جدید جلوگیری خواهد كرد.

گزارش رد صالحیت ها به رهبری

اصالح طلبان  سیاستگذاری  شورایعالی  عضو  رهامی 
رد  مسئله  شفاهی  یا  كتبی  است  قرار  گفت: 
صالحیت های اصالح  طلبان را به رهبر معظم انقالب 
تجدید  دستور  می خواهیم  ایشان  از  و  كنیم  گزارش 

نظر نسبت به رد صالحیت  اصالح طلبان را بدهند.

شرمن برای ایران خط و نشان کشید

وندی شرمن معاون سابق وزیر خارجه آمریكا در گفتگو 
با »اس ان بی سی«گفت: توافق هسته ای، توافقی خوب 
اطمینان  و  اعتماد  این  كه  چرا  است  تضمین  قابل  و 
بوجود می آید كه ایران هرگز به تسلیحات هسته ای 
هر  به  بنا  ایران  اگر  گفت:  یافت. وی  نخواهد  دست 
علتی به این توافق پایبند نباشد، در مفاد همین توافق، 
می كند  ایجاد  اطمینان  كه  دارد  وجود  سازوكارهایی 
شركایش  همراه  با  یا  یكجانبه  صورت  به  آمریكا  تا 

می تواند همه تحریم ها را به حالت قبل برگرداند. 

هر آنچه تهران با آن مواجه شد، ریاض
 نیز آن را تجربه خواهد کرد 

اینكه  احتمال  آمریكا،  خارجه  امور  وزیر  كری،  جان 
عربستان سالح اتمی بخرد را رد كرده و گفته است، 
درصورتی كه ریاض پیگیر چنین اقدامی باشد   همان 
اتفاقاتی كه برای ایران رخ داد را تجربه خواهد كرد.

  درحوزه دفاعی امنیتی مشکلی نداریم
فرمانده كل سپاه با تأكید بر اینكه در عرصه دفاع و 
امنیت با مشكلی مواجه نیستیم، گفت : تالش، مدیریت 
و حفظ روحیه جهادی در عرصه های غیررزمی امروز 
مورد نیاز انقالب اسالمی است. جعفری جهاد اقتصادی 
را از عرصه های جهاد فی سبیل ا... توصیف و تصریح 
كرد: امروز ایفای نقش در عرصه اقتصاد مقاومتی نه تنها 
دستاوردهای  بلكه  دارد،  همراه  به   را  شخصی  منافع 

ارزشمندی را متوجه انقالب و نظام خواهد كرد.

 کری:  احتمال رابطه با تهران وجود دارد

جان كری،  وزیر امور خارجه آمریكا در پاسخ به این 
پرسش كه آیا امكان برقراری روابط دیپلماتیک با ایران 
برقرار شد،  با كوبا  روابط  همانگونه كه سال گذشته 
 وجود دارد؟، گفت: این كه آیا من چنین چشم اندازی 
را می بینم، بله ممكن است در یک نقطه در آینده 
چنین چیزی محقق شود. ولی اصال نمی خواهم وارد 

گمانه در این زمینه شوم.

ملک سلمان تابستان رفتنی می شود

 »ساندی تایمز« به نقل از آمریكایی ها نوشت: طی 
هفته های آینده باید شاهد تغییر و تحوالت گسترده در 
ساختار قدرت عربستان باشیم. بر اساس این گزارش، 
این روزنامه در ادامه تصریح كرد: ملک سلمان قصد 
فرزندش  به  قدرت  واگذاری  برای  گام  اولین  در  دارد 
»محمد بن سلمان«، »محمد بن نایف« ولیعهد اول 
را بركنار كند. ملک سلمان برای جلب رضایت خاندان 
مبالغ  تاكنون  خود  خواسته  تحقق  جهت  در  سعودی 
هنگفتی را خرج كرده است و امكان دارد انتقال قدرت 

در عربستان در تابستان آینده صورت گیرد.

غلبه حفظ مصالح بر قطع روابط با ایران 

امارات  سیاسی  مركز  رئیس  از  نقل  به  الیوم  امارات 
بین  راهبردی مشترک  و مصالح  منافع  نوشت: حفظ 
ایران و امارات از قطع روابط این دو كشور جلوگیری 
روابط  سطح  ها  سعودی  فشار  با  نیز  امارات  كرد. 
دیپلماتیک خود با تهران را به سطح كاردار كاهش داد. 

برگزاری همایش محیط یاران خراسان جنوبی در بیرجند   عكس: مجتبی گرگیعکس روز 

سخنان روحانی درباره ردصالحیت ها »شوخی« است 

موسی قربانی نماینده 4 دوره مجلس شورای اسالمی و معاون 
در  جمهور  رئیس  سخنان  درباره  اداری  عدالت  دیوان  سابق 
مورد استفاده از تمام اختیارات در بررسی رد صالحیت ها گفت: 
مجلس  مصوب  قانون  در  است.  كرده  شوخی  روحانی  آقای 
برای  اختیاری  هیچ  عادی،  قوانین  در  و  اسالمی   شورای 
رئیس جمهور در باب نظارت و مراحل بررسی تایید صالحیت ها وجود ندارد و نظارت 

بر انتخابات به صراحت به عهده شورای نگهبان است.

 اگر ظریف نبود مذاکرات به نتیجه نمی رسید  ؛ خیلی ها می خواستند که پایان مذاکرات، موفقیت ایران نباشد

رئیس جمهوری با قدردانی از رهبر معظم انقالب بخاطر هدایت ها، حمایت ها و اعتماد كامل به مذاكره كنندگان هسته ای، اظهار كرد: ملت ایران در خرداد 
92 بر وسوسه شیطانی ناامیدی، مهر باطل زد و ما با یک تیم قوی مذاكره كننده وارد صحنه گفتگوها شدیم و در این میان خیلی ها می خواستند كه پایان 
مذاكرات، موفقیت ایران نباشد و در همین ارتباط دست به توطئه كاهش قیمت نفت زدند اما به نتیجه نرسیدند. دكتر روحانی افزود: اگر رئیس تیم مذاكره 
كننده فردی جز دكتر ظریف بود، مذاكرات به نتیجه نمی رسید و قرار گیری دانشمند برجسته ای چون دكتر صالحی كنار وزیر خارجه، لطف الهی بود و 
یار سوم تیم مذاكره كننده نیز وزیر دفاع بود. تالش این سه ركن مذاكرات، ادعاها علیه ایران را مهر پایان زد. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اینكه 

» امروز مسئله اصلی ما رفع كامل ركود، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است«، تصریح كرد: برجام آغاز حركت شتابان اقتصادی در كشور است. 

طنزهای تخریب کننده در آیت ا... جنتی تاثیر ندارد

عضو هیئت رئیسه خبرگان گفت: كسانی می خواهند آدم های 
نهادهای  و  مجلس  در  قانونی  موازین  رعایت  بدون  را   خود 
تصمیم گیری نفوذ دهند شروع به هجمه می كنند اما این توهمی 
باطل است. خاتمی عنوان كرد: آیت ا... جنتی به وظیفه خود عمل 
می كند و نقدهای تند، بعضا فحاشی ها و طنزهای تخریب كننده 
ذره ای در ایشان اثر ندارد؛ در یک كلمه همان روحیه كه امروز ما در یک بسیجی جوان 

20 ساله می بینیم عین این روحیه در این عالم برجسته مشاهده می كنیم.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
در پاسخ به نامه آقای روحانی رئیس جمهور در خصوص 
نتیجه  از  ابراز خرسندی  با  مذاكرات هسته ای،  سرانجام 
دادن مقاومت ملت ایران در برابر تحریم های ظالمانه و 
عقب نشینی طرف های مقابل در اثر تالش دانشمندان 
هسته ای و كوشش های همه دست اندركاران مذاكرات، 

بر پنج نكته مهم خطاب به رئیس جمهور تأكید كردند.
جمهوري  محترم  ریاست  ؛  روحاني  دكتر  آقاي  جناب   
مقاومت  اینكه  از  را  خود  خرسندي  تحیت،  و  سالم  با 
برابر تحریم هاي ظالمانه و تالش  ایران در  ملت بزرگ 
و  مهم  صنعت  این  پیشبرد  در  اي  هسته  دانشمندان 
سرانجام  مذاكره كنندگان،  ناپذیر  خستگي  كوشش 
با  دشمني  به  آنان  از  برخي  كه  را  مقابل  طرف هاي 
ایران شهره اند، وادار به عقب نشیني و رفع بخشي  ملت 
از  و  مي دارم  ابراز  كرد،  زورگویانه  تحریم هاي  آن  از 

جنابعالي و هیئت مذاكره و شخص وزیر محترم و همه   
را  جنابعالي  نظر  عجالتًا  مي كنم.  تشكر  دست اندركاران 
كه طرف  مراقبت شود  اواًل:  اینكه:  به  مي دارم  معطوف 
مقابل تعهدات خود را به طور كامل انجام دهد. اظهارات 
برخي از سیاستمداران آمریكایي در این دو سه روز كاماًل 
دولتي  مسئوالن  همه   به  ثانیًا:  است.  بدگماني  موجب 
تذكر داده شود كه حّل مشكالت اقتصادي كشور در گرو 
در جهت  در همه  بخش ها  و خردمندانه  بي وقفه  تالش 
براي  تنهایي  به  تحریم ها  رفع  و  است  مقاومتي  اقتصاد 

گشایش در اقتصاد كشور و معیشت مردم كافي نیست.
این  در  آنچه  برابر  در  كه  شود  توجه  تبلیغات  در  ثالثًا: 
معامله به دست آمده، هزینه هاي سنگیني پرداخت شده 
است. نوشته ها و گفته هایي كه سعي مي كنند این حقیقت 
را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربي وانمود كنند 

با افكار عمومي ملت، صادقانه رفتار نمي كنند.
رابعًا: همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه  استكبار و 

اثر مقاومت و ایستادگي به دست آمده است.  زورگو، بر 
و  قضایا  همه   براي  بزرگ  درسي  ما  همه   باید  را  این 

حوادث در جمهوري اسالمي بدانیم.
خامسًا: بار دیگر تأكید مي كنم كه از خدعه و نقض عهد 
دیگر  و  مسئله  این  در  آمریكا  بویژه  مستكبر  دولت هاي 
مسائل غفلت نشود. موفقیت جنابعالي و دیگر مسئوالن 

كشور را از خداوند متعال مسألت مي كنم.

اظهارات برخی از آمریکایی ها موجب  بدگماني است
از خدعه و نقض عهد دولت هاي مستكبر بويژه آمريكا غفلت نشود

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه رئیس جمهور:

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه حاجیه فاطمه مرکی
)همسر حاج محمد مرکی(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین و بدرقه آن مرحومه امروز چهارشنبه 94/10/30 
ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

خانواده مرکی

جناب آقای مهدی صالحی بیک
کسب رتبه برتر رادیو خراسان جنوبی در بین 33 مرکز استانی در بوشهر

 را خدمت شما و همکاران پر تالش تان تبریک عرض می نماییم.

گروه کوهنوردی میثاق

برادر بسیجی جناب آقای محمدرضا براتی
کسب مقام اول تیراندازی با اسلحه کالشینکف در سطح پایگاه های بسیج شهرستان بیرجند

 را خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق در راه خدمت به اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران را برایتان مسئلت داریم.

فرماندهی و شورای پایگاه مقاومت بسیج بالل حبشی ، مسجدآل رسول )ص( 

»هوالباقی«

هنرمند گرامی جناب آقای قاسم همایونفر
خانواده های محترم: خونیکی و قوی پنجه

ضایعه درگذشت مادر و خواهر گران مهرتان را تسلیت عرض نموده، امید که خدای رحمان 
شما را مشمول تخفیف آالم و عزیز از دست رفته را قرین مغفرت فرماید.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی :کانون هنرمندان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( 

و )ب( ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می رساند: امروز آخرین مهلت ارسال الکترونیکی فهرست 

معامالت فصل پاییز 94 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا به صورت لوح فشرده )CD( می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی


