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حرمت شکنی از حریم ها !

* هرم پور

از  باید  و  است  خبرنگار  روز  که  فردایی  برای 
مشکالت و مصائب و سختی های کار رسانه ای 
و مطبوعاتی گفت،  نوشتن این چند جمله امروز 
خیلی جالب نبود، اما  چون از خود ماست که بر 
ماست و برای نشان دادن حسن نیتی پیشدستانه 
است  قرار  احتمااًل  فردا  که  محترمی  مدیران  به 
بخشی از تیر و ترکش هایمان نصیب آنها  شود، 

تأملی بفرمایید و تحملی.   ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت  عنوان کرد :

در صورت قطع شدن 
اینترنت خسارت بگیرید
خسارت های جبران ناپذیر فیبر نوری
 از حفاری های حریم جاده / 90 درصد پهنای 
باند اینترنت استان بدون متقاضی

زایشگاه بیمارستان میالد 3 افتتاح شد

صفحه 7

خبرنگار حلقه اتصال 
مردم و مسئوالن
صفحه 3

انتصاب نماینده ولی فقیه در  استان با حکم رهبر انقالب
به دنبال خبر انتصاب اولین نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نشست ائمه جمعه  ، متن حکم رهبر معظم 
انقالب اسالمی منتشر شد . آیت ا... خامنه ای طی حکمی حجت االسالم آقای حاج سّید علیرضا عبادی را 
به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی  منصوب کردند. در این حکم آمده است : نظر به سوابق 
ارزشمند و صالحیت های علمی و عملی و انقالبی جنابعالی که شناخت خوِد اینجانب و گواهی معتمدیِن متدین 
و انقالبی بیرجند آن را تأیید می کند، شما را به نمایندگی خود در استان خراسان جنوبی منصوب می کنم. پس از 
صدور این حکم اقشار مختلف مردم ، نمازگزاران جمعه در شهرستان های مختلف استان ، نمایندگان مجلس و 
استاندار در پیام هایی جداگانه این انتصاب را تبریک گفتند . در همین راستا ستاد استقبال از اولین نماینده ولی 
فقیه در استان نیز راه اندازی شده است . حجت االسالم عبادی از مردان ساده زیست و با تقوای استان است .

برخی ها به دنبال بی آبرو کردن دولت هستند / ۱03 رأی عارف ظرفیت نهایی اصالح  طلبان در مجلس دهم / دولت سازندگی پایه گذار حقوق های نجومی  /  احمدی نژاد : فعال مصالح اقتضا نمی کند که ورود کنم / صفحه 8

علی اکبر والیتی : 
 در موضوع هسته ای این طور نیست

که ایران دستش بسته باشد

آیت ا... خاتمی : 
اگر کسی پس از صحبت های اخیر رهبری دم از 

مذاکره با آمریکا بزند، ضد والیت فقیه است

سید محمد غرضی : 
 روحاني گرفتار دوستان بي وفا شده است

و کابینه اش با او همکاری نمی کند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 بانوی تیرانداز المپیکی خراسان جنوبی در گفتگو با آوا  :

فقط برای کسب مدال آمده ام
امروز اولین مسابقه نجمه خدمتی در المپیک 20۱6 ریو است 

صفحه 7

تکنولوژی اروپایی در سوله ها خاک می خورد ! / بازاریابی استاندار برای تولیدات استان / پرویزی :  افغانستان از ما انتظار 
دارد تا سیمان شان را تامین کنیم ؛ هیچ توجیهی برای پرداخت نکردن تسهیالت  قابل قبول نیست ؛ تا اطالع ثانوی آب، 
برق، گاز و تلفن تولید کنندگان را قطع نکنند / اگر بانک ها برخی از مطالبه گری های خود کوتاه میامدند نیاز به تشکیل این 
جلسات نبود / متولی صنعت : در پرداختی ها عقب هستیم اما بانک ها قول داده اند تا پایان ماه جاری همه را پرداخت کنند   
منابع طبیعی : در سال گذشته 25۱ مورد استعالم به ما اعالم شده که با 50 درصد آنها موافقت شد !

اهالی رسانه گلزار شهدای بیرجند را غبارروبی کردند                                                                             صفحه 7 / عکس : مجتبی گرگی

خواهش کنید 
نه سنگ اندازی 

استاندار خطاب به مدیران : برای سرپا نگه داشتن صنعت استان باید از تولید کنندگان ؛

صفحه 7

هنرمند گرامی جناب آقای عادل قاسمی
رئیس محترم انجمن موسیقی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان

 را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان 

را مسئلت داریم.

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

رهبر معظم انقالب:

جهاد دانشگاهی یعنی جهاد و مبارزه  هدفمند، هوشمندانه، عاقالنه و دشمن شکن در مسیر آرمان ها؛ 

آن هم در برترین و واالترین سطوح یعنی علم و دانشگاه

 16 مرداد ، سی و ششمین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی  
گرامی باد

روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 همکار ارجمند جناب آقای علی سنگکی
رئیس محترم انجمن ورزش پهلوانی وزورخانه ای کارگران کشور

انتصاب شایسته جناب عالی را که مبین درایت وتوانمندی اجرایی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده ،توفیق روز افزون تان را از درگاه قادر سبحان آرزومندم.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای محمدرضا کفشی
)IRAN DRONE PRI2016( کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات جایزه بزرگ پهپادهای سرعت ایران

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تبریک عرض نموده، آرزومند موفقیت روز افزون تان هستیم.

گروه تصویربرداری هوایی پرآوران آسمان کویر

محضر مبارک حضرت آیت ا... سید علیرضا عبادی
انتصاب حضرت عالی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان

 نماینده ولی فقیه در استان
 موهبتی است ارزنده و فرصتی است مغتنم برای مردم این استان که خداوند را برای این نعمت شاکریم

 و صمیمانه ترین تبریکات خود را حضور شما و مردم والیتمدار استان تقدیم می داریم.

دانشجویان ، کارکنان ، اساتید و رئیس دانشکده فنی و حرفه ای ابن حسام 
و نمایندگی استانی دانشگاه فنی و حرفه ای

دعــوت بــه همکــاری
 موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه خیریه حضرت
ولی عصر )عج( برای تکمیل کادر درمانی خود از دندانپزشکان و کارشناسان 
محترم مامایی که حاضر به همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت می باشند 

دعوت به همکاری می نماید.
تلفن تماس: 09۱5۱639806 - 09۱556۱8525

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند  موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی وانجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواداولیه،طبخ وتوزیع 
غذای دانشجویان درسالن هاي غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند ، پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر 

مدت زمان اجرا : از تاریخ 1395/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدي   محل دریافت اسناد مناقصه : دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزي- دبیر خانه مرکزی  
شرایط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت  از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر 

قیمت اسناد مناقصه : مبلغ: 400.000 )چهارصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره: 2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.965.995.000 ریال ) دو میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون و نهصد و نود و پنج هزار(

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزي- دبیر خانه مرکزی 
زمان دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1395/05/16 لغایت چهارشنبه مورخ 1395/05/20

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1395/06/01
تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روزسه شنبه مورخ 1395/06/02 در محل سازمان مرکزی-دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی کند و دانشگاه در قبول، و یا رد هر یک از پیشنهادها مختار می باشد 
تلفن تماس : 32202049-056  "هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

آگهـي مناقصـه عمومـي یک مرحلـه ای 

جناب آقای عادل قاسمی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم رحمت و مغفرت 
الهی و برای شما و یکایک بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

مدیر عامل و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی

دعوت به همکاری موسسه زبان شریف )شکوه بیرجند(
شرح در صفحه 5

دانشگاه بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هیئت رئیسه  و طبق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
کشور نسبت به فروش خوابگاه دانش واقع در خیابان مدرس4 ، خیابان شهید تیمورپور پالک 23/1 با موقعیت شمالی- جنوبی )دو 
کله( و دارای عرض14/30 متر در حاشیه خیابان 16 متری با کاربری تجاری و مسکونی با شرایط استثنایی پرداخت )حداقل در سه 
مرحله طی  یک سال ( از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مزایده به سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند )دبیرخانه کمیسیون 
مناقصه و مزایده ( و یا به پایگاه اینترنتی دانشگاه بیرجند www.birjand.ac.ir    مراجعه و پس از تکمیل اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند. 

نام ملک و نشانی
مساحت زیربنای 

کل طبقات
)متر مربع(

مساحت 
عرصه ملک 

)مترمربع(

متراژ در 
مسیر تعریض 

ملک

عرض ملک 
)متر(

تعداد طبقات و
کاربری آن

موقعیت 
ملک

خوابگاه دانش
خیابان مدرس 4 

خیابان شهید
تیمورپور- پالک 23/۱

882/۱5
مترمربع

 4۱9/40
مترمربع

 37/5
۱4/30 مترمترمربع

زیرزمین: انباری
همکف: تجاری ومسکونی

طبقه اول: مسکونی
طبقه دوم:مسکونی

شمالی- 
جنوبی

) دو کله(

7.950.000.000 ریال) هفت میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون(قیمت پایه مزایده ملک

397.500.000 )سیصدو نودو هفت میلیون  و پانصد هزار(مبلغ تضمین شرکت در مزایده

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب483546017)حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند( 
و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه  بیرجند         

زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1395/05/16 لغایت 95/05/20
زمان تحویل پیشنهادها : تا تاریخ 1395/06/02

شماره تماس : 32202049 - 32214818 - 056
دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند.دشاب يم هديازم هدنرب هدهع هب يهگآ جرد هنيزه

NANOآگهـی مزایـده عمـومی 
نمایندگی انحصاری محصوالت 

نــانـــو
در راستای توسعه فروش

اقدام به جذب 

۱ - بازاریاب
2 - عاملیت فروش

می نماید.
متقاضیان می توانند با شماره 
09۱55۱30433 برای ثبت نام

 تماس حاصل نمایند.
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خداحافظی با دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در سال آینده

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به استفاده از کارت هوشمند به صورت آزمایشی از 10 مرداد گفت: بر 
اساس برنامه زمانبندی شده تا پایان دولت یازدهم، استفاده از کارت هوشمند در تمامی مراکز درمانی سازمان تأمین 
اجتماعی جایگزین دفترچه می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای 
سازمان ها  وزارتخانه ها،  ارشد  مدیران  به 
قانون  داد  هشدار  اجرایی  دستگاه های  و 
تاریخ  از  بازنشستگان  به کارگیری  ممنوعیت 

ابالغ الزم االجراست.
به گزارش عصر اعتبار، ناصر سراج طی نامه ای 
سازمان ها  وزارتخانه ها،  ارشد  مدیران  به 
قانون  داد  هشدار  اجرایی  دستگاه های  و 
تاریخ  از  بازنشستگان  به کارگیری  ممنوعیت 

ابالغ الزم االجراست و این سازمان با متخلفان 
برخورد قانونی خواهد کرد.

این  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
به کارگیری  ممنوعیت  قانون  به  استناد  با  نامه 
سال  ماه  اردیبهشت   20 مصوب  بازنشستگان 
جاری مجلس شورای اسالمی خطاب به مدیران 
ارشد دستگاه های اجرایی متذکر شده است که از 
تاریخ ابالغ قانون مذکور، به کارگیری افرادی که 
در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته و 

یا بازخرید شده و یا بشوند، در دستگاه های دولتی 
و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه 
عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
ارشد  مدیران  به  خطاب  ادامه  در  سراج  قاضی 
دستگاه های اجرایی یادآور شده است: به موجب 
قانون مذکور، دستگاه های مشمول موظفند ظرف 
مدت 60 روز از تاریخ ابالغ این قانون، آن دسته 
از افرادی که بر خالف مفاد قانون به کار گرفته 
شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب 

کنند و افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی 
مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنین 
پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت مقرر، از 
تصرف  حکم  در  عنوان  هر  تحت  و  محل  هر 

غیرقانونی در اموال دولتی است.
پایان  در  کشور  کل  بازرسی  سازان  رئیس 
کلیه  است:  داده  هشدار  اجرایی  مسئوالن  به 
مفاد  مکلفند  قانون  این  مشمول  دستگاه های 

قانون مذکور را رعایت کنند.

 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابالغ الزم االجراست

ارایه خدمات بیمه ای رایگان از سوی دولت 
به هشت تا ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشور گفت: 
کشور،  جمعیت  از  نفر  میلیون  نه  تا  هشت 
گروه های جمعیتی حمایت شده ای هستند 
آنها  به  رایگان  صورت  به  باید  دولت  که 
خدمات بیمه ای ارائه دهد. به گزارش ایرنا، 
محمد جواد کبیر اظهار کرد: در اجرای طرح 
این  زیر پوشش  نفر در کشور  میلیون   11 ، بیمه همگانی سالمت 
طرح قرار گرفته اند . وی با بیان این که 23 میلیون نفر از جمعیت 
دارند،  قرار  سالمت  بیمه  سازمان  پوشش  زیر  نیز  کشور  روستایی 
از استراتژیهای  اتوماسیون کردن نظام بیمه ای کشور یکی  افزود: 

اصلی در برنامه راهبردی بیمه است . 

 اعمال »رتبه بندی« در حقوق بازنشستگی معلمان

مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش از احتساب 
رتبه بندی  اجرای  از  ناشی  حقوق  افزایش 
خبر  وظیفه  و  بازنشستگی  در حقوق  معلمان 
ایسنا،  با  داد.سید حسن حسینی در گفت وگو 
رتبه بندی  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن 
ابتدای مهر 1394 به اجرا در آمد  از  معلمان 
اما صندوق بازنشستگی کشوری آن را اعمال 
انجام  پیگیری  از  پس  افزود:  وی  نمی کرد. 
شده از سوی وزیر آموزش و پرورش احتساب این افزایش از سوی 
صندوق بازنشستگی کشوری پذیرفته و به ادارات تابعه بخشنامه شد. 
افزایش حقوق دوران بازنشستگی بستگی به  حسینی گفت: میزان 

رتبه افراد و مدت برخورداری آنها از این رتبه دارد.

 اجرای قانون معافیت مالیاتی برای شرکت ها

نشدن  اجرایی  مشکل  گفت:  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  رییس 
شرکت ها  برخی  برای  مالیاتی  معافیت  قانون 
از جمله شرکت های دانش بنیان که سال هاست 
دردسرساز بوده، از ابتدای امسال برطرف شده 
است و همه شرکت های دانش بنیان از امتیاز 
گزارش  به  شده اند.  برخوردار  مالیاتی  معافیت 
اقتصاد آنالین، ناصرعلی سعادت اشاره ای نیز 
کامپیوتری داشت  و  الکترونیک  توسعه صنایع  و  به صندوق حمایت 
و خاطرنشان کرد: طبق توافق منعقد شده، رسیدگی و پیگیری همه 
پرونده های متقاضی برای این وام به نظام صنفی رایانه ای داده شده 
است و تالش شده تا زمان بازپرداخت و درصد سود مشارکتی به گونه ای 

باشد که شرکت ها بتوانند با مشکالت مالی کمتری توسعه پیدا کنند.

هفته جاری با ابالغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف 
حقوق های مدیران سیاسی و اقتصادی کشور به ترتیب 10 
و 19 میلیون تومان اعالم شد، اما برخی نمایندگان مجلس 
و مردم به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار می کنند 

که همچنان ارقام پرداختی باالست.
به گزارش جام جم ، پس از برکناری سریالی مدیرانی که 
حقوق های نجومی دریافت می کردند، دولت تصمیم گرفت 
سقف حقوق ها را برای مدیران سیاسی و اقتصادی تعیین 
کند، اما این موضوع با موافقت و مخالفت های زیادی از 

سوی مردم و نمایندگان مجلس همراه بود. در روزهای اخیر 
تعداد زیادی از مردم اعتراض داشند که چرا حقوق کارگران 
را زیاد نمی کنند، اما برای مدیران خود 19 میلیون تومان 
حقوق تعیین می کنند و این برخالف عدالت است. محمدباقر 
نوبخت، سخنگوی دولت هفته گذشته در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران گفت: براساس مصوبات شورای حقوق و 
دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی از جمله روسای سه 
قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، 
نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات 

همتراز کمتر از ده میلیون و بنگاه داران اقتصادی حداکثر 
18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد. شکور پورحسین، 
نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اظهار کرد: 
براساس رتبه بندی های صورت گرفته در قانون مدیریت 
خدمات کشوری که هر شغلی دارای رتبه ای است، میزانی 
که برای مقامات سیاسی در نظر گرفته شده باال نیست و 
بسیار معقول به نظر می رسد. وی تاکید کرد: در کنار تعیین 
سقف حقوق مدیران دولتی باید حداقل حقوق های کارگران 

نیز افزایش داشته باشد تا از رفاه نسبی برخوردار شوند.

 اعتراض به سقف حقوق 19 میلیونی

یادداشت

ابالغ دستورالعمل ساماندهی سوابق بیمه ای

ایسنا - معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان های 
و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
سوابق  ساماندهی  دستورالعمل  ابالغ  از  عشایر 
بیمه ای خبر داد. پوستین دوز گفت: با توجه به وظایف 
ذاتی معاونت بیمه ای و هماهنگی امور استان ها مبنی 
بر وصول حق بیمه، تبدیل حق بیمه های دریافتی 
افراد،  بیمه ای  سوابق  از  صیانت  و  سابقه  روز  به 
ساماندهی سوابق یازده ساله بیمه ای که در طرح 
ملی برپایی نظام نوین اطالعات نیز پیش بینی شده 

بود، در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

حرمت شکنی از حریم ها !

* هرم پور

) ادامه یادداشت از صفحه اول (  این چند روزه که خبر 

محرمانه شدن آمار مربوط به طالق در رسانه ها 
آمد، خیلی ها به حمایت َعلَم برداشتند و خیلی ها 
دیدمان  زوایه  نوشتند.  و  گفتند  مذمتش  در  هم 
را که کمی تغییر بدهیم شاید به این برسیم که 
این روزها، به نظر می رسد حریم حرمت ها کمی 
شکسته است و شاید بیشتر از کمی.  و همین است 
که مدیران را بر آن داشته تا برای حفظ اندکی از 
همان حرمت های باقی مانده هم که شده بگویند 

از این به بعد خیلی چیزها را علنی نمی کنیم! 
چون رسانه ای هستم و موافق شفافیت و مدافع 
اطالع  آزاد  شاهراه  در  تناسب  به  همه  حرکت 
ادله  با  رویکردم  و  تصمیم  این  مخالف  رسانی، 
محترم  خودم  برای  حداقل  که  استنادهایی  و 
است. از آن طرف وقتی بعضی مطالب درج شده 
روزه در مطبوعات و رسانه ها و  در همین چند 
استان  خبری  اصطالح  به  های  وکانال  گروهها 
جشن  بحث  در  نشریه  آن  ماجرای  یا  خودمان 
حافظ را پیگیری می کنم همچین یواشکی کنار 
گوش خودم می گویم این بهانه به دست مدیران 
غفلت  سر  از  سهوی؟  یا  است  عمدی  ها  دادن 
است یا بی مسؤولیتی یا حتی غیرحرفه ای بودن 
برخی از اندک دوستان رسانه ای ما؟ و اصاًل چرا؟ 
به شدت معتقد  و موافقم یا اینکه حریم هایمان 
دچار تغییرات تدریجی شده اند و برای حفظشان 

باید کاری کرد و چاره ای اندیشید. 
از سرک کشیدن هایمان در زندگی خصوصی این 
و آن، تا حرمت شکنی از افراد و اشخاص بدون 
به  آنهم  باشیم  داشته  استنادی  و  اطالع  اینکه 
 صرف یک خبر یا شایعه، تا فضولی کردن هایمان

با هم پشت  به خودروی کناری مان که  نسبت 
چراغ قرمز برای لحظاتی توقف کرده ایم یا  حتی 
آپارتمان  پنجره  سرک کشیدن های مدام پشت 
شخصی  احواالت  یا  روبرو  منزل  زدن  دید  و 
در  کردن  سرخم  حتی  یا  اداره  در  همکارانمان 
گوشی تلفن دوست یا آشنا یا همسر و فرزندمان 
یا  اتوبوس  در  هم  کنار  که  ای  غریبه  حتی  یا 
هستیم؛  همسفر  ای  دقیقه  چند  برای  تاکسی 

همگی نوعی از حریم شکنی ها هستند.  
های  درس  تعلیم  تحت  مرگ،  تا  تولد  از  ما 
مؤمن  حرمت   که  هستیم  مکتبی  ساز  انسان 
را باالتر از حرمت کعبه می داند و  آبرو ریختن 
از انسانی و شکستن حریم هایش را در ترازوی 
عدل خودش برابر با گناهان بزرگ و عقوبت در 

دنیا و آخرت می گذارد.
) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

) ادامه یادداشت از ستون قبل ( وقتی حریم ها شکست، 

بی  و  آورد  می  دودلی  و  شک  و  اعتمادی  بی 
و  ها  آسیب  ها،  اختالف  سرچشمه  اعتمادی، 
فسادهاست. همه حصارهای شخصی و گروهی 
ما در حوزه های مختلف، چه خانواده باشد، چه 
اجتماع، چه اداره و حزب سیاسی یا حتی گروه و 
کانال و صفحه ای که در فضای مجازی عضویم، 
حریمی دارد که وسعتش به اندازه حرمت  همان 
حریمیست که برای خودمان قائلیم. علی القاعده، 
ارباب که  ما  برای  هایی  حریم  چنین   حفظ 
تر  و مهم  تر  آن، ضروری  اسباب  نه  ایم  رسانه 
است. شاید الزم باشد مدیران مطبوعاتی  کشور 
و استان در البالی صدها ساعت آموزش های 
 رسانه ای، ساعتی هم آموزش اخالق رسانه ای
 بگنجانند تا در این وانفسای قلم به دست گرفتن های
آبروی  با  نه  ادعا،  اهالی  از  برخی  محابای  بی 
آرزوی  و  و گمان  نه حدس  و  بازی شود  کسی 
خوراکی  محترمی،  شخص  دل  بر  مانده 
و محترم  شهروندان  به  تحویل  برای   شود 

عقده گشایی های معلوم العاقبت. 
تصویر  دادن  نشان  شدن،  محبوب  برای  چرا 
ادعایی حرفه ای کار کردن و یا  عقده گشایی 
و  بدترین  کودکانه،  و  سخیف  های  رقابت  از 
را  ها  روش  ترین  اخالق  بی  و  ترین  سخت 
های  حریم  روزها  این  چرا  کنیم؟  می  انتخاب 
اجتماعی و شخصی، حریم های دینی و ناموسی 
ها  برخی  نظر  در  ما  عقیدتی  حتی  و  سیاسی  و 
طمع  زود  خیلی  که  اند  آمده  کمرنگ  آنقدر 

شکستنشان را می کنند؟

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال  منقول و غیرمنقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950015 به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند آقای حسن بارانی فرزند 

محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 1/469/408/000 ریال بابت اجرت المثل سهم محکوم له از کامیون کشنده آکسور، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوی و تجدید نظر و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای جعفری شفیعی فرزند رمضان و پرداخت مبلغ 90/175/000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی در حق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده است یک باب کوره آجرپزی به مساحت 4008 مترمربع واقع در روستای مهدیه خوسف )حاشیه 
جاده نصرآباد( به همراه مقدار تقریبی هفتصد هزار آجرگری پخته شده با این وصف: حسب نظر هیئت سه نفره کارشناسان کوره مذکور واقع در حاشیه 
جاده روستای نصرآباد قرار گرفته و با توجه به خاک موجود در زمین و نزدیکی به جوی آب مشاعی و مجاورت با طرح هادی روستای مهدیه هر مترمربع 
عرصه به مقدار یکصد هزار ریال و کل کوره مجموعاً به مبلغ 400/800/000 ریال و هر قالب آجر با توجه به نوع و کیفیت آن بدون در نظر گرفتن هزینه 
حمل به میزان 1/000 ریال و تعداد  کل 700/000 ریال قالب آجر مجموعاً به مبلغ 700/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است از  طریق مزایده 
با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/5/31 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد که  
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این 
صورت  10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد 
مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده 
خواهد بود. ضمناً تعداد دقیق آجرها در موقع بارگیری محاسبه و بهای آنها براساس تعداد واقعی اخذ خواهد شد. الزم به ذکر است آجرهای ذکر شده در 

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسفکوره ای به غیر از کوره موصوف قرار دارد.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

بیمه معلم کد: 256۹
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040- 09158642955

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

تلفن رزرو 32324444

خيابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبيده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایـــی درویـــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد

هزینه ورودی و هزینه سرویس برای کليه مجالس تا پایان شهریور رایگان می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دليل پاره ای تعميرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

داربست مهدی
انجام پروژه های بزرگ  و کوچک  ساختمانی ، کفراژ بندی، زیربتن، 

سن نمایش ، اجاره تخته کار ، خرید و فروش لوازم داربست
 بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی

 32319263 - 09151642377 - وسیله کار

آبکش ارزان قیمت با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
حمل آب به تمام نقاط استان  حمل آب از ما 
قيمت از شما   09159639415- زارعی 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 663/95 اجرایی 3 دستگاه رکتیفایر A 400 سه فاز جمعاً به مبلغ 48/000/000 ریال در قبال بدهی آقای هادی 

کیانی به مبلغ 52/240/094 ریال درحق آقای محمد مهدی گورکی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 
95/5/30 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

حاجی پور- مدیراجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندبه آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
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شهردار عزیز. وقتی نرده های پارک آزادی از بیست 
دارند  حق  بیرجند  مردم  نشده  تعویض  پیش  سال 
افسرده باشند.وقتی به پارک جنگلی و پارک آزادی 
مواجه  وحشتناک  فضای  و  تاریکی  با  و  روند  می 
می شوند حق دارند افسرده باشند. وقتی ورودیهای 
شهر تاریک و بی روح است مردم بیرجند حق دارند 
بیرجند  به  منتهی  های  جاده  باشند.وقتی  افسرده 
دارند  حق  ها  بیرجندی  شده  همشهریانمان  قتلگاه 
افسرده باشند.وقتی از اگزوز اتوبوس ها اندازه بیست 
کارخانه دود بیرون میاد بیرجندیها حق دارند افسرده 
باشند.وقتی بخاطر سهل انگاری سازمانهای مربوطه 
بیرون  جهانی  باغهای  فهرست  از  آباد  رحیم  باغ 
و  آباد روبه خشکی می گذارد  باغ شوکت  و  میرود 
ارگ کاله فرنگی و ارگ بهارستان در ویرانی بسر 
وقتی  باشند.  افسرده  دارند  حق  بیرجندیها  برد  می 
میدان ها و زیبایی شهری بیرجند درحد مرکز استان 

نیست بیرجندیها حق دارند افسرده باشندو...
937...897
مشکالت  همه  این  وجود  با  جدید  استاندار  سالم.. 
تبدیل  نیروهای  وضعیت  به  استان  در  نشده  حل 
رئیس  معاون  مجوز  با  که  دهند  می  گیر  وضعیتی 

جمهور در مرکز استان مشغول کار می باشند 
915...293
به  توجه  با   ... سالم خدمت مسولین سالن ورزشی 
مراجعه  سالن  به  ورزش  جهت  که   اقشاری  اینکه 
میکنن امکاناتی مثل آب سردکن و کولر ندارد. توی 
به فکر قرارداد و گرفتن پول  این هوای گرم فقط 
هستین نه به فکر رفاه مراجعه کنندگان لطفا به فکر 
باشین یه کولر مگه چقدر هزینه داره ممنون از شما
915....430
آوای عزیز دستت درد نکنه از عکس صفحه هشت 
مهرشهر  سعدی  خیابان  وضعیت  بابت  روزنامه 
ولیعصر)عج(  خیابان  زوج  های  کوچه  انتهای  و 
فکرادمهای  به  یکی  شاید  کن  پیگیری  مهرشهر!! 

اون منطقه بیفته!
915...090
.قابل توجه مسوولین بویژه مدیران شرکت  باسالم 
اینهمه تبعض در خصوص  توزیع برق ، تا زمانیکه 
و  رسمی  پرسنل  به  نسبت  وضعیت  حقوق،تعین 
نه  باشید  باشد.مطمن  داشته  وجود  جدید  نیروهای 
انگیزه کار بهتر فراهم  اقتصاد مقاومتی عملی، ونه 

خواهد شد!
903...710
شعب  از  یکی  قرارگرفتن  علت  صفوی10به  نواب 
غیرمجاز  پارکهای  آن،شاهد  نبش  در  ملی  بانک 
منطقه  این  اهالی  برای  تردد  که  است  مشتریان 
بوده. تصادفاتی  شاهد  بار  جندین  و  شده  دشوار 

خواهشمند است رسیدگی فرمایید
915...289
لطفا برای محوطه خاکی جلوی کالنتری 11 فکری 
بکنید که پارکینگ ماشینهای دیزل و محل ساخت 
و ساز اسکلتهای ساختمانی شده . بهترنیست از این 

زمینها جهت فضای سبز استفاده شود.  
915...014
درخصوص دستور اخیر استاندار به عرض برسانم که 
در شهرستانها کاری برای انجام دادن نیست بهتره 
باشن  تر  اساسی  به فکر مشکالت  استاندار محترم 

تا گیر دادن به 4 تا کارمند بدبخت بیچاره گیر بده
915...409
با توجه به اینکه اکثر نیروهای تبدیل وضعیت شده 
ده سال  تا  بعضا  در شهرستانها  کار طوالنی  سابقه 
داشته اند لذا به نظر تا بوده ناحقی در حق این طیف 

نیروها بوده و ادامه خواهد داشت.
915...240
استاندار محترم خراسان جنوبی جناب آقای مهندس 
پرویزی از شما بابت عدالتی که در استان ما برقرار 
کردید کمال تقدیر و تشکر را دارم و امیدوارم روز 
به روز شاهد اجرای عدالت شما باشم. اگر در ابتدای 
قطعا  آوردید  می  تشریف  بیرجند  به  یازدهم  دولت 

وضعیت استان ما خوب می شد.
915....409
کامیونای  که  ضعیفه  شهرداری  تو  مدیریت  چقدر 
حمل زباله باید مدل باال و تند و تیز باشه ولی آتش 

نشانی  کامیون قرن بوق و فرسوده داشته باشه.
915....184
انتهای پارک شهدای گمنام فاقد روشنایی و محوطه 
سازی است.درختان هم درحال خشک شدن هستند.
شهرداری بیرجند این قسمت را نیز به پارک اضافه کند.
937...897

دو پروژه آبرسانی در شهرستان نهبندان افتتاح می شود
    

 مهر- مدیر امور آب و فاضالب روستایی نهبندان از افتتاح دو پروژه آبرسانی به روستاهای این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.
علیرضا صادقی  افزود: این پروژه شامل آبرسانی به دو روستای محروم  نهبندان است.وی با بیان اینکه آبرسانی به روستای استوننت یکی از این پروژه ها 

است، افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

خبرنگار حلقه اتصال مردم و مسئوالن

به  آن  از  که  روزگاری  در  کاری -  نسرین 
عصر اطالعات و فن آوری نام می برند، قطعا 
رسانی،  اطالع  ابزار  عنوان  به  خبرنگار  نقش 

نقشی حیاتی و انکار نشدنی دارد. 
خبرنگاران که از مهره های اساسی این مهم به 
شمار می آیند، باید با قبول خطرهای فراوان،به 
مردمان  به  را  آن  و  ببرند  پی  مسأله  واقعیت 
برسانند.در هفدهم مرداد ماه سال 13۷۷، محمود 
صارمی خبرنگار خبرگزارِی جمهوری اسالمی، 
به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران 
گروهک  دست  به  افغانستان  شریف  مزار  در 
به همین  رسید.  به شهادت  طالبان  تروریستی 
هفدهم  عمومی،  فرهنگ  شورای  مناسبت، 
مرداد ماه هر سال را به عنوان »روز خبرنگار« 
همگان  که  کنونی  دنیای  در  کرد.  نامگذاری 
عملکرد  به  چندان  و  اند  خویش  کار  سرگرم 
حاکمان و نقد و بررسی آن ها توجه ندارند، این 
خبرنگاران رسانه ها هستند که با تیزهوشی و 
دقت، نقش واسطه بین مردم و مسئوالن را ایفا 
می کنند. آن ها، از یک طرف درد دل مردم را 
انتقال می دهند،  باال  مقامات  به  و  می شنوند 
به  را  مسئوالن  های  پاسخ  دیگر،  سوی  از  و 
آگاهی مردم می رسانند. نقد عملکرد خوب یا بد 
حاکمان در رسانه ها، از دیگر وظایف خبرنگاران 
است که به بالندگی نظام و نیز پاسخگو بودن 

مسئوالن یاری می رساند.

بیمه  و همکاری نکردن 
برخی مسئوالن از چالش های 

پیش روی خبرنگار

خبرنگار همانند پلی برای مردم و مسئوالن است 
و رسالت عظیمی را به عهده دارد. این رسالت 
از دیرباز نیز حتی در بین پیامبران پیشین وجود 
با این تفاوت که در شرایط کنونی  داشته تنها 
تغییر چهره داده است .خبرنگار خبرگزاری مهر 
خبرنگاران  دهد:  می  ادامه  مطلب  این  بیان  با 
نرم  پنجه  و  زیادی دست  با مشکالت  همواره 
نداشتن  بیمه  جنوبی   خراسان  در  کنند  می 
خبرنگاران، بسته بودن فضای خبری در برخی 
ادارات ، همکاری نکردن بعضی از دستگاه ها 
پیش  مشکالت  جمله  از  درآمد  بودن  پایین  و 
توجه  نوعی  به  هرکدام  که  بوده  ها  آن  روی 
راد  رحمتی  رقیه  طلبد.  می  را  خاص  نهادی 
اطالع  زمینه  دو  در  را  خبرنگار  اصلی  رسالت  
دادن مردم از اوضاع جامعه و آگاهی مسئوالن 
از مشکالت و خواسته های مردم عنوان کرد. 
مردم  سوی  از  گری  مطالبه  خبرنگار  واقع  در 
 برای دستگاه ها بوده و برعکس. اما در روزنامه 
در  که  پرداخت  نیز  جزئیات  ریز  به  توان  می 
درج  به  نسبت  تری  بسته  سایت خبری دست 

همه اتفاقات دارد. 

خبرنگار الیق در تهیه گزارش
 اعمال نظر شخصی ندارد

در  طرفه  یک  الیق  خبرنگار  وی،  گفته  به 
 بیان مشکالت و آسیب های جامعه به قاضی

نمی رود او کسی است که بدون اعمال کردن 
نظر خویش به بیان حرف های مردم و مسئوالن 
می پردازد.  او معتقد است: خبرنگار واقعی فردی 
با شناخت  باشد و دقیق و  دار  امانت  است که 
کامل از موضوعات به بررسی بپردازد و در ارائه 
مطالب اصل راز داری و درست گویی را رعایت 
کند. همچنین در بیان مشکالت از کلی گویی 

مشکالت  اینکه   بیان  با  راد  رحمتی  بپردازد. 
چالشی و انتقادی همیشه دنباله هایی به همراه 
دارد، می افزاید:  به نظر من این مشکل ریشه 
در طرز تفکر و نگاه مسئوالن نسبت به خبرنگار 
است چرا که گاها مشاهده می شود خبرنگاران 
برای انتقال حتی مطلبی درست به دادگاه سوال 

و جواب مسئوالن کشیده می شوند.
های  محدودیت  کند:  می  عنوان  خبرنگار  این 
کار خبری در خراسان جنوبی بسیار است یعنی 
همان چیزی باید درج شود که به ذائقه مسئوالن 
خوش آید ؛ در غیر این صورت همکاری خود 
را با خبرنگار قطع می کنند. کم بودن جمعیت 
باعث  خود  شهرها  برخی  نسبت  به  استان 
تنگ شدن دایره خبر شده است. به طور کلی 
خبرنگاران گوش شنوا و چشم بینای جامعه بوده 
که خود نیز مظلوم واقع شده اند و مشکالتان در 
پشت بیان مشکالت جامعه چهره پوشانده است.

خبرنگار سرباز گمنام

مصطفی مالیی با بیان این مطلب که خبرنگار 
دیپلمات  یک  مانند  اروپایی  های  کشور  در 
مقررات  و  قوانین  دارای  و  شود  می  محسوب 
خاصی است که حقوق و مزایای عالی می گیرد 
و از همه مهمتر دارای ارزش و جایگاه اجتماعی 
خوب و قابل احترام است. به گفته وی خبرنگار 
واسطه بین مردم و مسوولین است  اما در استان 
می  خبرنگاران  گویند،   می  مدیران  فقط  ما 
نویسند و در جلسات خبرنگاران حق اظهار نظر 
و سوال کردن را ندارد. به جرات می توانم بگویم 
از خبرنگاران در همه جلسات در مرکز  بعضی 
آگاهی  و  اطالعات  و  کنند  می  شرکت  استان 
بیشتری از برخی مدیران دارند. اگر در جلساتی 
که دستگاه های اجرایی فقط آمار و ارقام می 
خبرنگاران  برای  وقتی  جلسه  پایان  در  دهند 
بگذارند مردم خروجی بهتری از آن جلسات را 
متوجه خواهند شد.  این خبرنگار نقطه ضعف 
خبرنگاری استان را نبود اتحاد بین آنها می داند 
و می گوید: برخی مدیران خراسان جنوبی انتقاد 
پذیر نیستند و همین امر موجب برخی مشکالت 

برای خبرنگاران می شود. 
خبرنگاران  مشکالت  خصوص  در   وی 
می گوید:  با حقوق  پایین نمی توان زندگی کرد.

یک خبرنگار بعد از دو سال کار به آرتروز گردن، 
ضعف  و  عصبی   های  ناراحتی  کمر،  دیسک 

بینایی دچار می شود کدام بیمه این بیماری ها 
را پوشش می دهد.

استان  خبرنگاران  بیشتر  گفت:  همچنین  وی   
مجرد هستند آیا مسکن نمی خواهند؟خبرنگاران 
ترین  توقع  بی  شاید  و  ترین  توقع  کم  استان 
تالش  تمام  با  که  هستند  کشور  خبرنگاران 
انجام  رسانی  اطالع  امر  برای  که  زحماتی   و 
می دهند گمنام و اجرشان بی پاداش مانده است

قلم سالحی که خبرنگار در دست دارد 
و خدا بدان سوگند یاد کرده است

زینب رمضانی دبیر خبرگزاری شبستان خراسان 
تعریف  در  کشور  شرق  منطقه  دبیر  و  جنوبی 
خبرنگار می گوید:  از نظر من خبرنگار کسی 
است که به حرفه و شغل خود به عنوان یک 
رسالت الهی نگاه کند. بداند قلمی که در دست 
دارد آنقدر محترم و ارزشمند است که خداوند در 

قرآن به آن سوگند یاد کرده است. 
 وی با بیان اینکه بیشتر در حوزه های دینی، 
فرهنگی و اجتماعی کار می کنم و همیشه بعد 
این  در  تاثیرگذار  و  موثر  تهیه گزارش های   از 
حوزه ها، انگیزه برای ادامه فعالیتم بیشتر می شود 
ادامه می دهد:  با توجه به اینکه اکثر خبرنگاران 
 استان از حقوق حداقلی قانون کار و بیمه بهره مند 
خواسته  نوعی  به  مشکل،  این  رفع  نیستند، 
تمامی خبرنگاران است. به گفته رمضانی مشکل 
خبرنگاران چند بعد دارد: خبرنگاران بدون داشتن 
حقوق پایه قانون کار و بیمه بدون شک از امنیت 
شغلی برخوردار نبوده و این یک دغدغه ای که 
سراسر  در  رسانه  اصحاب  برای  سال  سالیان 
کشور و استان خراسان جنوبی همچنان وجود 
دارد، یک خبرنگاری که در خبرگزاری کار می 
کند باید بتواند با سرعت، دقت و کیفیت باال خبر 
را در اولین زمان ممکن به رسانه خود تحویل 
دهد، ولی خبرنگاران یک روزنامه از هنگام وقوع 
یک رخداد تا عصر که صفحات خبر و یا گزارش 
یک روزنامه بسته می شود فرصت دارند تا خبر 

را تنظیم کرده و به تحریریه تحویل دهند.

آستانه تحمل برخی 
مدیران پایین است

دیگر  سویی  از  کند:  می  خاطرنشان  وی   
خبرنگاران روزنامه ها، گاها به دلیل اینکه خبر 

ارزش  از  نوعی  به  ها  خبرگزاری  توسط  آنها 
خبری افتاده است )سوخته شده است( باید آن 
همراه  به  )گزارشی(  دیگری  های  شیوه  به  را 
اطالعات و سوابق خبر به مخاطب ارائه دهند تا 

بتوانند ذائقه مخاطب را پاسخ گفته باشند.
وی معتقد است: یکی از مهمترین دالیلی که 
از  گاها  را  جنوبی  خراسان  استان  خبرنگاران 
باز می دارد،  انتقادی و چالشی  نوشتن مطالب 
پایین بودن آستانه تحمل برخی از مدیران است. 
رمضانی تصریح می کند: بدون شک خبرنگاران 
برای تکمیل گزارشات خود باید به سراغ افراد 
مطلع و مسئول بروند که اگر مسئول احساس 
است  قرار  تحلیلی  یا  و  انتقادی  گزارش   کند 
ار بشود، موضع گرفته و از دادن مطالب صرفه 

نظر می کنند.
بسیاری  که  است  آمده  پیش  شد:  یادآور  وی 
از ادارات، خبرنگاران رسانه هایی که خبر و یا 
گزارش انتقادی از آنها کار می کنند را تحریم 

به  را  جلسات  به  ورود  اجازه  و  کرده   خبری 
آنها نمی دهند.

خراسان جنوبی خبرنگار
تخصصی حوزه های مختلف ندارد

به قول رمضانی اگر به جای محدودیت بگویم 
بهتر  جنوبی،  خراسان  خبرنگاران  مشکالت 
نداشتن  دلیل وجود  به  استان  بگوییم در  است 
مختلف  های  حوزه  در  تخصصی  خبرنگار 
ورزشی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و 
تمامی حوزه ها  در  بایست  ...  خبرنگاران می 
ورود پیدا کنند و این موضوع به نوعی مانع از 
کارشناس  یک  عنوان  به  خبرنگار  یک   تربیت 

تخصصی می شود.
از سوی دیگر در روزهای تعطیل رسمی کشور، 
 خبرنگاران باید بر سر کار حاضر شده و عده ای
در روزنامه ها باید صفحات روزنامه های خود را 
ببندند و خبرگزاری ها نیز باید صفحه های خود 

را به روز کنند.
بنابراین خبرنگاران به نوعی محروم از تعطیالت 
رسمی بوده و کمتر با خانواده خود همراه هستند، 
با  و  شوند  می  شاد  مردم،  خنده  با   خبرنگاران 
درد ها و االم مردم، می گریند، اما وظیفه دارند 
در هنگام نوشتن یک گزارش و یا خبر، شادی و 
غم خود را دخیل نکنند و مطلب را بدون کم و 

کاست به خواننده تحویل دهند.

جمهوری  خبرگزاری  خبرنگار  اشکوری  عباس 
اسالمی در خراسان جنوبی )ایرنا( با بیان اینکه 
حدود 25 سال است که در استانهای مختلف و 
کشور افغانستان به فعالیت خبرنگاری پرداخته 
مسئوالن  و  مردم  امین  خبرنگار  افزود:  است 
است و به عبارتی حلقه اتصال مردم و مسئوالن 
خبرنگار است که سعی دارد دیدگاههای مردم و 
نقطه نظرهای مردم و ناراسایی هایی که مردم 
با آن مواجهه اند و نقاط قوتی که در دارند را در 

اختیار مسئوالن بگذارد. 
وی معتقد است خبرنگار برنامه ریزان اقتصادی، 
طراحان اجتماعی و فرهنگی و ورزشی را بهم 

متصل می کند. 
استان  خبرنگاران  کند:  می  خاطرنشان  وی 
به  آگاه  و  توانمند  استعداد،  با  افراد  عموما 
مسایل روز هستند و استفاده از توانمندی ها و 
ظرفیتهای این فعاالن اجتماعی در استان می 
تواند در توسعه استان نقش موثری داشته باشد. 

پی  در  خبرنگار  یک  وقتی  اشکوری  گفته  به 
یک خبر می رود و حتی چند سطری از نیازها 
منعکس  را  مردم  درخواستهای  و  و ظرفیتهای 
آفرین  نقش  بسیار  تواند  می  واقع  در  کند  می 
مردم  همانند  خبرنگاران  دیگر  عبارت  به  باشد 
اعتقاد  به  استان هستند که  این  آفرینان  نقش 
من حلقه مفقوده برای توسعه استان رسانه ها و 

خبرنگاران هستند. 

خبرنگار باید محقق باشد
 و مطالعه جانبی داشته باشد

به گفته وی، خبرنگار همانند یک دانشجو  بنا 
یا یک محقق نیاز به مطالعه کتابهای زیربط در 
آثار  همچنین  و  معروف  رمانهای  خبر،  عرصه 
و  تحلیل  و  ها  یادداشت  همکاران،  دیگر  برتر 
تفسیر است همه دانش و اطالعات رسانه های 
 مختلف می تواند به اطالعات و دانش خبرنگار 

کمک کند. 
نرگس حمیدی خبرنگار روزنامه امروز خراسان 
جنوبی نیز با بیان اینکه  خبرنگار یعنی کسی که 
نسبت به مسائل پیرامونش حساسیت و دلسوزی 
خاصی داشته باشد گفت: بیشتر دوست دارم در 
 . بنویسم  مطلب  اجتماعی  های  گزارش  حوزه 
وی که از سال 8۷ در حوزه خبرنگاری فعالیت 
دارد خاطر نشان کرد: حرفه خبرنگاری کاری پر 
استرس است که اگر خبرنگار نتواند بر آن مسلط 

شود عوارض جسمی و روحی زیادی را در پی 
دارد و از طرف دیگر در استان خراسان جنوبی 
مدیران و مسئوالن آنچنان که باید و شاید به 
خبرنگاران بها نمی دهند و بیشتر می خواهند 

خبرنگار آنچه آنها می خواهند بنویسد .
وی با بیان اینکه  سعه صدر برخی از مسئوالن 
در مقابل انتقاد پایین است  اظهار کرد: از دیگر 
کاری  ساعت  نداشتن  خبرنگاران  مشکالت 
مشخص است چرا که در هر ساعتی که جلسات 
از طرف  و  دهند  پوشش  مجبورند  برگزار شود 
دیگر برخی از خبرنگاران بیمه نیستند و حقوق 
کافی دریافت نمی کنند علیرغم اینکه ساعات 
کاری زیادی را مشغول تهیه خبر هستند البته 
این مشکالت در مجموعه های مختلف متفاوت 
است. وی با بیان اینکه حرفه خبرنگاری هیچ 
خبرنگار شد:  یادآور  پذیرد  نمی  را   محدودیتی 
بیشتر  که  کند  پیدا  ورود  جاهایی  به  تواند  می 
افراد نمی توانند و از طرف دیگر شاید مشکالت 
فرا روی این حرفه مانند نبود حقوق کافی و عدم 

برخورداری از بیمه خبرنگار را محدود کند.

آپارتمانهای خبرنگاران 
در حاشیه شهر متقاضی نداشت 

مسئول  مدیر  عهده  بر  خبرنگاران  معیشت 
طرح  ارشاد  و  فرهنگ   اداره  و  است  روزنامه 
عباسعلی  دارد.  خبرنگاران  برای  حمایتی  های 
بهاری معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی  با بیان این مطلب می 
 افزاید: یک خبرنگار وقتی در چارچوب قانون با 
کار  قانون  بندد   حقوق  می  قرارداد  ای  رسانه 
باید پرداخت  از طرف آن رسانه  و بیمه و مزایا 
شود. وی خاطر نشان کرد: البته برخی خبرنگاران 
 چون خرید خبر هستند و ثابت با آن رسانه کار 
نمی کنند و بالطبع مزایا و حقوق کمتری برخوردار 
می شوند. این مسئول ادامه می دهد: سال گذشته 
با همکاری خانه مطبوعات و مسکن و شهرسازی 
زمین هایی در شهر و مسکن مهر در حواشی شهر 
چهکند و دستگرد آماده تحویل شد ولی در بین 
خبرنگاران کسی متقاضی نبود. وی ادامه داد:  در 
پیش  مالی  بحث  خبرنگاران  مسکن  خصوص 
پرداخت برای ملک از مشکالت خبرنگاران است 

که هنوز هم وجود دارد. 

مختلف  های  دوره  استان  در  نفر   250
خبرنگاری را با اساتید کشوری گذراندند

وی همچنین از برگزاری 5 دوره خبرنگاری در 
مقدماتی  بصورت  نفر  که 25۰  داد  خبر  استان 
عمومی،  روابط  نویسی،  گزارش  دورهای 
این  در  و  آموختند  را  نگارش  و شیوه  مصاحبه 
به  اول کشور دعوت  استادان طراز  از  ها  دوره 
پیشرفته  دوره  در  آن  بر  عالوه  شد  همکاری 
صفحه آرایی روزنامه ، عکاسی و روابط عمومی 

بصورت تخصصی آموزش داده شد. 
ماه  اردیبشت   2۷ در  شد:  یادآور  بهاری 
نژاد  معتمد  دکتر  نکوداشت  با  همزمان   امسال 
جشنواره ای در استان برگزار شد که 352 نفر 

از خبرنگاران بصورت سالم به رقابت پرداختند.
وی در مورد اینکه برخی مسئوالن با خبرنگاران 
دهند  نمی  روشن  پاسخ  و  ندارند  خوبی  تعامل 
می گوید: این به فرهنگ آن مسئول و خبرنگار 
بستگی دارد اینکه مسئول و دستگاههای اجرای 
طبق فرامین موظف به پاسخگویی به نشریات 

و مردم هستند . 

مسئوالن انتقاد پذیرتر باشند

قابل توجه مدیران و مسئوالن واحدهای صنعتی و خدماتی خراسان جنوبی

فراخوان ثبت نام در خصوص انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در 
راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ 
زیست محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و انتقال تجارب مدیران موفق 
انتشار پرسشنامه  به  اقدام  آالینده های زیست محیطی  و کاهش  زمینه کنترل   در 
الکترونیکی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95-1394به همراه کتابچه راهنما 
نموده است. واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی برای دریافت دستورالعمل و تکمیل 
فرم های مربوطه می توانند به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشانی 

WWW.DOE.IR مراجعه فرمایند. مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 95/7/1 می باشد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

آدرس: بیرجند- جمهوری اسالمی 8- نرسیده به بانک سپه مرکزی
32220655 -09152695168

عرضه کننده انواع: مانتو شلوار اداری و مجلسی
مانتو اسپرت و لباس های شب و نامزدی
کت و شلوار مردانه و مجلسی
 پیراهن مردانه مجلسی و اسپرت

خدمتی جدید:  از این پس لوازم آرایشی خود را از ما بخواهید

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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پیاز ضد اشک در راه است!

عصرایران- محققان ژاپنی بعد از ۲۰ سال تحقیق و مطالعه بر روی پیاز سرانجام موفق به تولید نوعی پیاز شده اند که تقریبا به هنگام پوست کندن یا خرد کردن 
آن، گازی را از خود متصاعد نمی کند تا اشک چشم را جاری کند. قیمت پیاز ضد اشک تقریبا ۲ برابر پیازهای معمولی است. به گفته محققان ژاپنی، این پیاز 
بوی پیازهای معمولی را ندارد و اگر شخصی آن را به صورت خام استفاده کند، طعم شیرینی شبیه به سیب یا گالبی در آن یافت می شود.

مناسبت ها

نوزادان شما را چگونه می بینند؟

از  را  والدینش  چهره  حاالت  می تواند  نوزاد  یک 
فاصله 3۰ سانتی متری ببیند. محققان برای اولین 
کردند. بازسازی  را  نوزادان  بصری  ادراکات  بار 

اطالعات  و  ریاضیات  فناوری،  کردن  ترکیب  با 
قبلی از ادراکات بصری نوزادان، محققان در نهایت 
موفق شدند به بزرگ ساالن نشان دهند، نوزاد آنها 

چقدر از محیط پیرامون خود را می تواند ببیند. 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک نوزاد ۲، 3 
روزه می تواند چهره افراد را و شاید حاالت احساسی 
آنها را از فاصله 3۰ سانتی متری که معموال فاصله 
مادر یا پرستار با طفل است تشخیص بدهد و اگر 
یابد تصویر  افزایش  به 6۰ سانتی متر  فاصله  این 
نمی تواند  او  و  می شود  تار  خیلی  کودک  برای 

چهره ها و حاالت آنها را تشخیص دهد.

پس از مرگ چه بر سر اکانت شما می آید؟

اگر  که  کرده اید  فکر  موضوع  این  به  حال  به  تا 
خدای نکرده برای شما یا دوستانتان اتفاقی بیفتد 
و جان خود را از دست بدهید، حساب هایی که در 
چه  کرده اید،  ایجاد  مختلف  اجتماعی  شبکه های 
وضعیتی خواهند داشت. فیسبوک به کاربران امکان 
می دهد تا یکی از دوستان مورد اعتماد خود را به 
انتخاب کنند. به این  عنوان وارث فیسبوکی خود 
ترتیب وارث شما می تواند حساب کاربری شما را 
به پروفایلی تبدیل کند که به رسم یادگار باقی مانده 
است . اینستاگرام به شما امکان می دهد تا حساب 
برای  که  کنید  تبدیل  صفحه ای  یک  به  را  خود 
یادگاری ماندن، نگه داشته شده است، برای حذف 
کردن حساب کاربری افراد فوت شده در توییتر باید 
یکی از اعضای خانوادگی آن فرد باشید. زمانی که 
حساب  یک  کردن  پاک  برای  را  خود  درخواست 
ثبت می کنید، توییتر با ارسال یک ایمیل اطالعات 
بیشتری را درباره فرد متوفی و یک کپی از گواهی 
فوت درخواست می کند. Dead Social سرویسی 
است که می توانید پس از مرگ نیز از حساب های 
کاربری اجتماعی خود استفاده کنید. پس از انجام 
تنظیمات، Dead Social می تواند پست هایی را 
به صورت زمان بندی شده در شبکه های فیسبوک، 
توییتر، اینستاگرام و ... منتشر کند و یا برای افراد 

مورد عالقه شما پیام ارسال کند.

درخواست رضا کیانیان از روحانی

رییس جمهور  از  متنی  انتشار  با  کیانیان  رضا 
درخواست کرد تا با تدوین برنامه جامع و فراگیر 
مجلس  در  آن  رساندن  تصویب  به  و  هوا  و  آب 
همگان را موظف به اجرای آن کند. بازیگر »روبان 
قرمز« در ادامه متنی که در اینستاگرام خود منتشر 
کرده است آورده: »آقای رییس جمهور، شما بهتر 
از هر کسی درباره بی آبی سرزمین مان می دانید؛ از 
آلودگی هوا و ریزگردها، شما بیشتر از هر کسی 

این  درمان  برای  که  دارم  اطمینان  و  دارید  خبر 
گرفته اید.  کمک  فن  اهل  از  بزرگ،  معضل  دو 
فراگیر  و  برنامه جامع  زودتر  خواهشمندم هر چه 
آب و برنامه جامع و فراگیِر هوا را تدوین کنید و 
فردای تصویب  از  تا  برسانید  به تصویب مجلس 
همه موظف به اجرای آن شویم. چون تا به حال با 
خواهش و تمنا، کاری پیش نرفته است. اطمینان 
و  خشکسالی  بر  می توانیم  امید  و  تدبیر  با  دارم 

بی هوایی پیروز شویم .«

هر ایرانی چند دندان پوسیده دارد؟

رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی 
ایران گفت: شاخص پوسیدگی دندان در ایران 6 
 ۲ دارای  ایرانی  هر  متوسط  طور  به  یعنی  است 
دندان  و ۲  پوسیده  دندان  دندان کشیده شده، ۲ 
شهنی  باقر  دکتر  ایرنا  گزارش  به  است.  پرشده 
زاده اظهار کرد: این میزان در اقشار مختلف مردم 
متفاوت است به طوری که افراد دارای توان مالی، 
بیشتر دندان پرشده و افراد کم توان مالی، بیشتر 
دندان پوسیده یا کشیده شده دارند. وی بیان کرد: 
میزان  دانمارک  و  سوئد  مانند  کشورها  برخی  در 

پوسیدگی دندان به صفر رسیده است.

اکران فیلم محمدرسول ا...)ص(در عراق

فیلم تحسین شده محمد رسول  ا... )ص( در شهرهای 
مختلف عراق روی پرده می رود. به گزارش تسنیم، 
ساختۀ  ا...)ص(،  رسول   محمد  فیلم  اکران  قرارداد 
تحسین  برانگیز مجید مجیدی، در عراق امضا شده 
کشور  دو  هنری  و  فرهنگی  همکاری های  است. 

ایران و عراق در سال های گذشته شاهد فعالیت های 
هنری مختلفی خصوصاً در زمینه سینما بوده است.

تشكیل جهاد دانشگاهي به
 فرمان “امام خمیني” )ره( 

در ۱6 مرداد ۱3۵۹ ستاد عالی انقالب فرهنگی، 
انقالب  اهداف  راستای  در  را  دانشگاهی  جهاد 
پیروزي  از  پس  نمود.  تأسیس  ایران  فرهنگی 
انقالب اسالمي، فضاي جامعه از فرهنگ طاغوتي 
پاک نشده بود و مظاهر آن در همه جا به چشم 
در  طاغوتي  فعال  عوامل  همچنین  مي خورد. 
دانشگاه ها مانع اشاعه فرهنگ اسالمي بودند. در 
مقابله  به  این مسأله،  برابر  در  دانشجویان  نتیجه 
برخاستند و دانشگاه ها تعطیل شد. حضرت امام با 
تأیید این حرکت، فرمان تشکیل نهاد انقالبي جهاد 
دانشگاهي را صادر کردند تا پس از تشکیل ستاد 
از مراکز  انقالب فرهنگي، فرهنگ منحط غربي 
مرکز  این  شود.  زدوده  کشور  فرهنگي  و  علمي 
اجرایي  ستاد  عنوان  به  در سال ۱363،  فرهنگي 
انقالب فرهنگي تغییر نام داد تا این که در سال 
شدن  جدا  و  دانشگاه ها  استقالِل  از  پس   ،۱364
وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مجدداً به عنوان 
جهاد دانشگاهي مطرح گردید. از سال ۱36۹، جهاد 
دانشگاهي به عنوان پلي میان دانشگاه و بخش 
صنعتي و خدماتي کشور معرفي و محل استقرار 

آن، بیرون از دانشگاه تعیین شد. 

قبل از 3 سالگی فرزندانتان را
 به مهدکودک نفرستید

یک کارشناس علوم تربیتی به خانواده ها توصیه 
کرد: از فرستادن فرزندان خود به مهدهای کودک 
در سنین زیر سه سالگی صرف نظر کنند. جهانگیر 
مرادی در گفت و گو با  ایسنا با بیان اینکه جدایی 
مادر از کودک در سنین زیر سه سالگی می تواند 
وارد  کودک  به  جبران ناپذیری  روحی  ضربه های 
آورد، گفت: این جدایی در ایجاد حس نا امنی در 

کودک اثرگذار است. این کارشناس علوم تربیتی 
در سنین  مهدهای کودک  به  کودکان  فرستادن 
چهار تا شش سالگی را به خانواده ها توصیه کرد 
و افزود: مهد کودک رفتن کودکان در این سنین 
هوشی،  بهره  افزایش  در  مهمی  نقش  می تواند 

تقویت قوای ذهنی و یادگیری آنها داشته باشد.

حضور اولین زن در سمت های
 باالی دولتی عربستان

کابینه عربستان یک زن را به عنوان معاون رئیس 
هیات کل ورزش بانوان تعیین کرد و به این ترتیب 
وی به عنوان اولین زن در عربستان که در پستی 
ورزشی در دولت مشغول به کار می شود، انتخاب 
شد. به گزارش ایسنا، کابینه عربستان برای اولین 
بار با حضور یک زن در پستی ورزشی در دولت 
موافقت کرد و به این ترتیب “شاهزاده ریمه بنت 
بندر بن سلطان آل سعود” به عنوان معاون رئیس 
این  پانزدهم  جایگاه  در  بانوان  ورزش  هیات کل 
در  انتخاب  این  از  پس  ریمه  گرفت.  قرار  هیات 
رای  این  داشت:  اظهار  مطبوعاتی  گفت وگویی 
افتخار و مباالت است و خدمت به  اعتماد باعث 
وطنم را افتخاری بزرگ برای خود می دانم. ریمه 
آثار  حفاظت  شاخه  شناسی  موزه  مدرک  دارای 

تاریخی از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا است.

مردان بیشتر از زنان آلزایمر می گیرند

پژوهش محققان دانشگاه آلبرتا نشان می دهد که 
مردان ۱۵ درصد بیشتر از زنان به زوال حافظه دچار 
می شوند. به گزارش ایسنا، تحقیق جدید دانشگاه 
فاکتورهایی نظیر جنسیت و  آلبرتا نشان می دهد 
فعالیت فیزیکی و ذهنی می توانند خطر بروز آلزایمر 

را تحت تأثیر قرار دهند. محققان پژوهشی دریافتند 
که جنسیت در بروز بیماری ناشی از ژن نقش دارد. 
در حالیکه 47 درصد از مردان نشانه هایی از زوال 
حافظه را طی مدت پژوهش نشان می دادند، این 

رقم برای زنان 3۲ درصد گزارش شد.

رتبه واقعی ایران در مطالعه

کمیت و کیفیت سرانه مطالعه در ایران، همواره 
موضوعی برای بحث، شوخی، پژوهش و... بوده 
است. به گزارش ایسنا، در میان عدد و رقم هایی 
 ۱۵ تا   ۱۲ زمان  است،  شده  ارائه  تاکنون  که 
آمارها  این  میان  در  را  فراوانی  بیشترین  دقیقه 
دارند و علی الحساب می توان به عنوان یک آمار 

موقت از آن استفاده برد.

برزجی- رئیس مرکز آموزش عالی علمی 
اشاره  با  بیرجند  ای  حرفه  و  فنی  کاربردی 
مرکز  این  ساله   4 عملکرد  گزارش  به 
افزاری  سخت  امکانات  به  توجه  با  گفت: 
گسترده و کارگاه های مجهزی که سازمان 
و  دارد  اختیار  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
و  امکانات  این  از  بهینه  استفاده  جهت  به 
فضای آموزشی، در سال۱3۹۰ طبق توافقی 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  بین  که 
انجام  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  و 

آموزش  های  دوره  برگزاری  مجوز  شد 
زیر  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  در  عالی 
نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی اخذ شد 
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  و 
در  فوق  ماموریت  انجام  جهت  مهارت 
و  کار  تعاون  وزارت  نظر  زیر  کشور  سراسر 

رفاه اجتماعی تاسیس گردید.
ناصری  در گفتگو با آوا،  مرکز آموزش عالی 
را  بیرجند  ای  حرفه  و  فنی  کاربردی  علمی 
تحت  که  کرد  معرفی  مراکزی  اولین  جزو  
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  نظر 

مهارت تاسیس شد .
 ۱3۹۰ سال  از  مرکز  این  داد:  ادامه  وی 
کاردانی  مقطع  در  دانشجو  جذب  به  شروع 
از  پس  اکنون  و  کرد  فنی  های  رشته  در 
در  دانشجو  یکصد  از  بیش  سال  چهار 
مقطع کاردانی در رشته های مختلفی چون 
عمران ، مکانیک ، کامپیوتر ، برق و ... در 

حال تحصیل می باشند .
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  مرکز  رئیس 
فنی و حرفه ای بیرجند افزود: در این مدت 
کاردانی مقطع  در  نیز  نفر  یکصد  از   بیش 

فارغ التحصیل داشته است.
دانشجویان  امتیازات  به  اشاره  با  ناصری 
ای  حرفه  و  فنی  کاربردی  علمی  مرکز 
بر  عالوه  مرکز  این  دانشجویان  گفت: 
امتیازات معمول مانند وام شهریه تحصیلی، 
 ... و  به عتبات عالیات  ازدواج، وام سفر  وام 
می توانند به صورت رایگان از کارگاه های 
ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  مجهز 
استفاده نمایند و در نهایت عالوه بر مدرک 
تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری، کارت مهارت در زمینه های مختلف 

فنی و حرفه ای نیز دریافت نمایند.
تجربه  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
و  مثبت  نگاه  و  گذشته  سال  چهار  موفق 
جامع  دانشگاه   استانی  واحد  دهنده  یاری 
علمی کاربردی و مدیر کل محترم آموزش 
با  تا  شده  باعث  استان  ای  حرفه  و  فنی 
آینده  تحصیلی  ترم  برای  مضاعفی  انرژی 
کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  در  )مهر۹۵( 
زمینه  تا  شود  انجام  آموزشی  ریزی  برنامه 
بهره برداری بیشتر طالبان علم و صنعت در 

این مرکز مهیا شود.

از  شدت  به  مشوکی  مرزی  روستای  مردم 
مسئوالن دلگیرند، حق مرزنشینی به همه آنها 
نمی رسد که هیچ، اجازه بهره برداری از چاه 
آبی که باید با آن امرار و معاش کنند هم ندارند.
به گزارش شبستان؛ روستاهای مرزی برای هر 
کشوری از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه 
خود روستائیان بهترین نیروها برای دولت در 
حفظ و حراست از مرزها هستند. همان هایی 
که بدون هیچ ادعایی حاضرند در قبال کمترین 
حقوق و یا دریافت آنچه که حقشان است در 
روستا بمانند و از مرزهای کشور خویش دفاع 
هایی  استان  از  یکی  جنوبی  خراسان  کنند. 
از 46۵ کیلومتر مرز مشترک  است که بیش 
شهرستان  بین  این  در  که  دارد  افغانستان  با 
است،  دارا  را  مرز  از  وسیعی  سهم  سربیشه 
روستای »مشوکی« سربیشه در ۱۵ کیلومتری 
مرز افغانستان واقع شده است. مردم مشوکی 
این روزها گریبان گیر  اطراف  و چند روستای 
مشکلی جدیدی به نام»بیکاری و مهاجرت« 
شدند؛ به گفته اهالی ساالنه بیش از 8 خانواده از 
این روستا مهاجرت می کنند و به حاشیه شهرها 
می روند. این روند می تواند در آینده نزدیک 
باعث خالی شدن کامل روستاهای مرزی شود، 
این در حالیست که یک شرکت سهامی زراعی 
در آن منطقه وجود دارد که مي تواند روشني 
بخش چراغ بسیاري ازمنازل مردم روستاهاي 
مشوکی  اهالی  از  باشد. خسروي  درح  بخش 
خوشاب  دشت  زراعی  سهامی  شرکت  گفت: 
که در کمتر از ۱۰ کیلومتری روستای ما است 
توسط نهادهای دولتی ایجاد شده ولي ما سودی 
از آن نمی بریم، چراکه افرادی در آن مسئول 
هستند که خیلی به فکر مردم منطقه نیستند، 
هر چند که این شرکت با هدف ایجاد اشتغال 
افزود:  است. وی  ایجاد شده  روستائیان  برای 
خوشاب ۱۲  دشت  در  کشاورزی  برای  دولت 
حلقه چاه زده است اما این چاه ها را به ما مردم 

روستاهاي مرزي واگذار نمي کنند.
سد راه یک سد!

وی با بیان اینکه دولت از سال 84 قرار است که 
در باالتر از روستای مشوکی سد خاکی را ایجاد 
کند تا آبی که از روستاهای باال در هنگام بارندگي 
روستای  بریزد، گفت:  آن  به  جاري مي شود 
چراکه  است،  معروف  رود  هفتاد  به  مشوکی 

تعداد زیادی رود از آن می گذرد که اگر سدی 
 را ایجاد کنند کشاورزی بسیار رونق می گیرد
اما متاسفانه این کار را نمی کنند و زمستان آب 
رودخانه این روستا به افغانستان می رود و آنجا 
نوروز  افزود:  کنند! وی  تولید می  مواد مخدر 
از رودخانه مشوکی سیل به راه  بار  امسال 4 
افتاد و روانه افغانستان شد، این درحالیست که 
اگر سدی اینجا ایجاد کنند در همان سال اول 

حداقل برای چندین سال آب ذخیره می شود.
 8۲ سال  از  اینکه  بیان  با  دیگری  روستایی 
این بخش به  از  از ۲۰۰ خانوار  تاکنون بیش 
شهرهای مختلف کشور مهاجرت کرده اند و 
اکثر  آنها مجبور به حاشیه نشیني شده اند، ادامه 
داد: اگر دولت به وضعیت این روستاها رسیدگی 

نکند تمام جمعیت روستا در کمتر از یکی دو 
سال روانه شهرها خواهند شد. وی بیان کرد: 
اینجا آب و اشتغال محیا است، اما دولت حاضر 
نیست با حفر یک حلقه چاه برای مردم، آنها را 

در روستا نگه دارد.
اینجا گوسفندان هم برای

 چرا باید کارت بزنند
منابع  گفت:  هم  روستا  اهالی  از  دیگر  یکی 
طبیعی زمین های روستا را مرتع بندی کرده و 
اعالم کرده است که باید برای هر گوسفند ۵۰۰ 
تومان پول بدهیم و کارت دریافت کنیم وگرنه 
اجازه چرای دام را به ما نمی دهند. وی با بیان 
اینکه ساالنه بیش از 7 خانوار از روستا مهاجرت 
وضعیت  سال  پایان  تا  اگر  افزود:  کنند،  می 
مردم بهتر نشود روستا خالی از سکنه خواهد 

شد، چراکه اکنون دیگر مردم فقط برای آبروی 
روستا و اموات خودشان که اینجا دفن هستند 

در روستا حضور دارند.
ششم ابتدایی؛ آخرین پله ترقی دختران

برای  ابتدایی،  از  غیر  ای  مدرسه  نبود  بدلیل 
دختران مرزی کالس ششم انتهای تحصیالت 
و آخرین پله ترقی است. پسران برای تحصیل 
به شهر می روند اما دختران نمی توانند، چراکه 
پدر هزینه خوابگاه و سرویس مدرسه را ندارد و 
مدرسه ای هم نیست که برای این محرومین 
رایگان  امکانات  باال  استعداد  با  فرزندانی  با 
فراهم کند، لذا باالترین مدرک برخی از اینها 

همان»پایان ابتدایی« است.
یکی دیگر از اهالی مشوکی با بیان اینکه در 

این روستا بهترین صیفي جات به عمل می آید 
اما چون از چاه آب به ما نمی دهند، نمی توانیم 
کشت کنیم، ادامه داد: در شرکت سهامی زراعی 
زده است خربزه  که دولت در دشت خوشاب 
را کیلویی ۵۰۰ تومان در شهر می فروشند اما 
به مردم این روستا که در آن سهیم هستند و 
در نزدیکی ما قرار دارد، هر کیلو ۱۰۰۰ تومان 
درمانی  و  بهداشت  مشکالت  فروشند.  می 
هم همچنان گریبانگیر مرزنشینان است و به 
گفته یکی از اهالی روستا، چون مسئول خانه 
بهداشت روستا در این روستا سکونت ندارد اگر 
برای کسی مشکلی پیش بیایید باید با شهر 
تماس بگیرند و از سربیشه تا اینجا هم حدود 
یک ساعت طول می کشد تا آمبوالنس برسد، 
موضوعی که در چند سال قبل باعث فلج شدن 

یک زن شد.
آب سرطانی!

مشکالت مردم این روستا تمامی ندارد، آلوده 
بودن آب روستا بدلیل مخلوط شدن با فاضالب 
از دیگر مشکالت اساسی بود که مردم از آن 
گالیه داشتند، اهالی مشوکی موضوع را زمانی 
متوجه شدند که چندین نفر با خوردن آب قنات 
های  آزمایش  انجام  از  بعد  و  شدند  مریض 
متعدد، دلیل اصلی بیماري مردم، آلوده بودن 
آب اعالم شد و حاال باید پیر و جوان هر روز 
برای تهیه آب خوردن خود مقدار زیادی راه را 
به سمت چشمه ای که در ۵ کیلومتری روستا 
و در باالی کوهی قرار گرفته بروند. طبق آنچه 
که مسئوالن بهداشت اعالم کردند، نیترات آب 
روستا باال است و اگر مردم مصرف کنند در 
سالهای آینده دچار بیماری سرطان خواهند شد.
فقط ۲۰ درصد شرکت سهامي زراعي 

خوشاب متعلق به دولت است
کشاورزی  جهاد  رئیس  رضوی،  حسن  سید 
شهرستان سربیشه با بیان اینکه شرکت سهامی 
زراعی دشت خوشاب مال خود مردم است و 
تنها ۲۰ درصد آن متعلق به دولت است، گفت: 
دولت برای اینکه مردم روستایی را حمایت کند 

در آن منطقه شرکت را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه این شرکت دارای ۱۲ حلقه چاه 
است و از سال 84 شروع به فعالیت کرده است، 
افزود: تاکنون بدلیل اینکه خاک آن منطقه شن 
زار بوده و مرغوب نبوده است محصول خوبی 
نمی شد از آن برداشت کرد اما اکنون وضعیت 
بیشتر  برداشتي  محصول  و  است  شده  بهتر 
شده است. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
سربیشه با اشاره به اینکه این منطقه در گذشته 
حتی برق و جاده هم نداشته است، اظهارداشت: 
این  در  زراعی  سهامی  شرکت  ایجاد  از  بعد 
منطقه، برق و جاده هم به آنجا رفت و برکات 
زیادی نصیب مردم شد. رضوی با بیان اینکه 
زمین های دشت خوشاب دارای فقط خاک بود 
و اکنون بعد از چندین سال و با وجود مهندسین 
حرفه ای تقریبا به خاک خوبی دست یافته و 
محصول دو برابر شده است، گفت: قبال در هر 
هکتار ساالنه حدود ۲ تن گندم برداشت می شد 
که اکنون به 4 تن رسیده است. رضوی با بیان 
اینکه مردم باید ممنون کارشناسان آن شرکت 

شهر در  خود  زندگی  از  و  شهر  از  که   باشند 
می زنند و فقط برای خدمت به محرومین و با 
هدف رضای خدا به منطقه محروم و دورافتاده 
خوشاب می روند، افزود: تمامی عوامل از آشپز 
و راننده و ... گرفته تا مسئوالن آبیاری همه را 
از مردم خود روستاهایی که سهامدار هستند، 

تشکیل مي دهند.
کاشت صيفي جات به دليل کاهش 

سطح آب تعطيل شده است
با  رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
این شرکت  برکات  از  دیگر  اینکه یکی  بیان 
و  استانی  مسئوالن  حضور  زراعی  سهامی 
کشوری در این منطقه است، اظهار داشت: قبل 
از اینکه شرکت در منطقه ایجاد شود حتی یک 
کارشناس ساده هم شاید در منطقه حضور پیدا 
نمی کرد اما بعد از اینکه شرکت ایجاد شد تاکنون 
اند یافته  منطقه حضور  در  استانداران   تمامی 
این  در  تهران  از  کشوری  مسئوالن  حتی  و 
روستاها حضور پیدا کرده اند. رضوی با بیان 
اینکه سال های قبل که در اینجا صیفی جات 
کشت می شد بیش از 3۵ نفر اینجا به صورت 
فصلی مشغول کار بودند، گفت: اکنون بدلیل 
جات  صیفی  کشت  آب  سطح  رفتن  پایین 
ریزی برنامه  داریم  اما  است  شده   تعطیل 
 می کنیم که در آینده بتوانیم با استفاده از روش های
جدید دوباره کاشت صیفی جات را شروع کنیم 

و دوباره کارگران فصلی هم سرکار بیاییم.
تامين آب ۴ هزار دام توسط شرکت 

سهامي زراعي خوشاب
با  رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
بیان اینکه روستاهایی که در این شرکت سهام 
خود  دام  برای  کافی  آب  اینکه  بدلیل  ندارند 
نداشتند اکنون تمام دام های خود را فروخته اند، 
افزود: مردم ۱۵ روستایی که در شرکت سهامی 
زراعی دشت خوشاب سهام دارند بدلیل اینکه 
نظر گرفته  را شرکت در  دام  برای  آب کافی 
است توانسته اند دام های خود را حتی افزایش 
هم بدهند و اکنون بیش از 4 هزار دام توسط 
این شرکت آب کافی برای آنها تامین می شود. 
دام  تومانی هر  در خصوص هزینه ۵۰۰  وی 
برای چرا در مراتع هم گفت: این مبلغ در برابر 
۲۰۰ هزار تومان علوفه ای که دام مصرف می 
کند هیچ است و مردم باید کمی منصف باشند.

 گزارشی از عملكرد 4 ساله مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند 

اینجا گوسفندان هم برای چرا باید کارت بزنند

اموات دلیل ماندن در مرز
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آیه روز  

نوميد مى شود  و  مأيوس  او  برگيريم  او  از  را  آن  و سپس  بچشانيم  انسان  به  رحمتى  و  نعمت   و هرگاه 
و به كفران و ناسپاسى بر مى خيزد. هود آيه ۹

حدیث روز  

نگاه كردن فرزند به پدر و مادرش از روی محبت عبادت محسوب مى شود.
 حضرت محمد )صلى ا... عليه و آله(

       من حاصل عمر خود ندارم جز غم 
در عشق ز نيک و بد ندارم جز غم
            يک همدم باوفا نديدم جز درد  
يک مونس نامزد ندارم جز غم

زندگى  بسان رودخانه ای است كه هرگز 
نمى توان به آب رفته، دو بار دست زد. جريان
 آبى كه از مقابلت گذشت، غير قابل بازگشت

 است. پس از لحظات زندگيت لذت ببر.

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

این آقا برای ریاست مناسب نیست!!

خيلى وقت ها ما فقط به صورت كلى در مورد افراد 
اظهار نظر مى كنيم و بعضى اوقات هم فقط وقتى از 
كسى سود يا زيان شخصى به ما رسيده باشد، ديدگاه 
ما نسبت به او تغيير مى كند. اما در مورد مديران و 
رؤسا، چه ويژگى های مى توانيم فهرست كنيم كه 

داللت بر راهبری ضعيف او برای داشته باشند؟!
* اگر توقع رئيس شما خيلى باال باشد،  آنقدر كه 
كارمندانش با ارتقای تدريجى يا تالش با حداكثر توان 
هم نتوانند به استانداردهای او برسند، در اين صورت 
يک نارضايتى شغلى شکل مى گيرد. يک رئيس خوب 
بايد قبول كند كه توان همه در يک حد نيست و نبايد 
فقط توان نابغه های جمع را را سپاس بگويد. او بايد 
قبول كند كه يک نفر، روزهای خوب و بد ندارد و 

هميشه در اوج آمادگى و خالقيت خود نيست.
*  آيا در همه مسائل خرد و كالن، رئيس شما تصور 
مى كند كه حق با اوست؟ آيا او نه تنها در مورد مسائل 
كاری راهبردی، بلکه در مورد مسائلى مثل دكوراسيون 
يا شيوه مديريت مسائل كوچک هم هميشه حو.دش 
را محق مى داند؟ در اين صورت با رئيس خوبى سر 
و كار نداريد. يک رئيس خوب بايد كاركناش را به 

تدريج توانمند كند.
*  آيا رئيس شما آغوش خود را روی ايده های جديد 
باز مى كند يا اينکه از هر تغيير و ايده بکری مى ترسد؟ 
داده،  امتحان پس  و  راهکاری سنتى  از  پيروی  بله، 
تا مدتى ممکن است، شيوه خوبى باشد، اما پس از 
مدتى رقبای شركت شما با فناوری ها و شيوه های 
تازه از راه مى رسند و آن وقت است كه ديگر، جبران 

عقب ماندگى، غير ممکن مى شود.

فردی چندين سال شاگرد نقاش بزرگى بود و تمامى 
فنون و هنر نقاشى را آموخت.

استاد به او گفت كه ديگر شما استاد شده ای و من 
چيزی ندارم كه به تو بياموزم. 

نقاشى يک  رسيد،  سرش  به  فکری   شاگرد 
فوق العاده كشيد و آن را در ميدان شهر قرار داد، 
از  و  داد  قرار  آن  كنار  در  قلمى  و  رنگ  مقداری 
رهگذران خواهش كرد اگر هرجايى ايرادی مى بينند 

يک عالمت × بزنند.
عالمت  تابلو  تمامى  كه  ديد  برگشت  كه  غروب 
خورده است و بسيار ناراحت و افسرده به استاد خود 
مراجعه كرد. استاد به او گفت: آيا مى توانى عين 

همان نقاشى را برايم بکشى؟
شاگرد نيز چنان كرد و استاد آن نقاشى را در همان 
ميدان شهر قرار داد. ولى اين بار رنگ و قلم را قرار 
داد و متنى كه در كنار تابلو قرار داد اين بود كه: 
»اگر جايى از نقاشى ايراد دارد با اين رنگ و قلم 
اصالح بفرماييد« غروب برگشتند ديدند تابلو دست 

نخورده ماند. 
انتقاد  انسانها قدرت  استاد به شاگرد گفت: »همه 

دارند ولى جرئت اصالح نه«

وقتى افراد برای اولين بار در قرار مالقات های 
حضوری شركت مى كنند، اصلى ترين موردی 
كه ذهن آنها را مشغول مى كند اين است كه 
باشند  داشته  مقابل  فرد  روی  مثبت   تاثيری 
و به گونه ای رفتار كنند كه فرد مقابل آنها را 
 فراموش نکند. نکاتى كاربردی برای رسيدن

 به اين هدف وجود دارد كه در ادامه ی مطلب 
به آنها مى پردازيم.

قرار مالقات حضوری چه شخصى باشد و چه 
افراد  اكثر  دارد.  مشخصى  هدف های  كاری، 
با  برخورد  اولين  در  اين هستند كه  دنبال  به 
طرف مقابل، تاثيری مثبت داشته باشند و با 
تصوير  خود،  از  مناسب  دادن چهره ای  نشان 
شخصيتى مناسبى در ذهن طرف مقابل ايجاد 
كنند. برخى افراد اين امر را غير ممکن و دشوار 
ساده  نکاتى  رعايت  با  كه  حالى  در  مى دانند 
جلساتى  به  را  مالقات ها  قرار  اولين  مى توان 
مفيد و به يادماندنى تبديل كرد. در ادامه به 
بررسى برخى نکات كاربردی كه بدين منظور 

گردآوری شده اند مى پردازيم.

۱. صحبت کنید
قدم اول در قرار مالقات اين است كه ترس 
كردن  صحبت  به  شروع  و  بگذاريد  كنار  را 
عقايد  بيان  و  پرسيدن  سوال  از  نبايد  كنيد. 
خود بترسيد. تا زمانى كه شما صحبت نکنيد، 
افراد نمى توانند شخصيت شما را شناخته و در 

حافظه ی خود ذخيره كنند.
۲. صریح و صادق باشید

كه  است  اين  عقايد  بيان  در  اساسى  نکته ی 
آنها را با پرهيز از توهين به طور صريح بيان 
ممکن  كه  اين  از  ترس  با  افراد  اكثر  كنيد. 
است ديگران از صحبت هايشان ناراحت شوند، 
عقايد  بيان  در  و  مى گذارند  كنار  را  صراحت 
محافظه كارانه عمل مى كنند. سعى كنيد عقايد 
خود را با كمال احترام بيان كنيد، هر چند كه 
ممکن است برخى افراد از دانستن آنها ناراحت 
شوند. اين نکته را به ياد داشته باشيد كه مردم، 
افرادی را كه عقايدی كمى مخالف جمع دارند 

را بهتر به ياد مى سپارند.
۳. کمی غیر عادی باشید

در رعايت اين نکته نيز بايد كمال ادب را رعايت 
كنيد. برای غيرمعمول بودن نيازی نيست كه 
لباسى غير عادی بپوشيد يا رفتاری ناهنجارانه 
داشته باشيد. همين كه در پاسخ به سواالت 
ساده مانند احوالپرسى، خالقيت به خرج دهيد 
و جواب های جالب و بعضا با شوخى بيان كنيد، 
تصويری به ياد ماندنى از شما در ذهن مخاطب 

ثبت خواهد كرد.
۴. زبان بدن را فراموش نکنید

زبان بدن يکى از موارد مهم در تمامى جلسات 
انتخاب  در  بايد  است.  حضوری  مذاكرات  و 
حركت ها، نحوه ی نشستن، نحوه ی احوالپرسى 
و دست دادن و موارد اين چنينى با وسواس زياد 
برخورد كنيد و در تمامى اين كارها، اعتماد به 
نفس را نشان دهيد. به طور مثال، محکم دست 
ارتباطات چشمى در  ايستادن و  دادن، راست 
زمان صحبت كردن و در زمان گوش دادن، 
تصويری با اعتماد به نفس از شما ايجاد مى كند.

۵. احساسات فرد مقابل 
را تحریک کنید

 Maya Angelou يک شاعر معروف به نام
در جايى مى گويد: »مردم آن چيزهايى كه شما 
گفته ايد و آن كارهايى كه شما انجام داده ايد 
نمى توانند  هيچ گاه  اما  مى كنند.  فراموش  را 
از  را  داشته ايد  آنها  احساسات  بر  كه  تاثيری 
ذهن پاک كنند.« اما چگونه احساسات افراد 
مقابل را تحريک كنيم؟ برای اين منظور كافى 
است خود را مقداری آسيب پذير نشان دهيد. 
به طور مثال به اشتباه مطلبى را عنوان كنيد و 
عذرخواهى كنيد. كاری كنيد فرد مقابل لبخند 
بپرسيد،   او سواالتى  گذشته ی  مورد  در  بزند، 
داغ  بحث  يک  يا  كنيد  تعريف  خاطره   يک 

را در مکالمات پيش بکشيد.
۶. به خوبی به حرف های

 مخاطب گوشی کنید
خوب  كردن،  در صحبت  باال  مهارت  جز  به 
به  از شما  مناسب  تصويری  نيز  دادن  گوش 
حال  در  مقابل  فرد  كه  زمانى  مى گذارد.  جا 
صحبت كردن است، با دقت و عالقه ی زياد 
به صحبت های او گوش دهيد. فراموش نکنيد 

كه افراد احساسى كه در آنها به جا مى گذاريد 
را فراموش نخواهند كرد و شما با خوب گوش 
دادن احساس اطمينان و اعتماد به نفس را در 

طرف مقابل ايجاد مى كنيد.
۷. لبخند بزنید

يادماندنى تر  به  را  شما  چهره ی  زدن  لبخند 
شما  كه  مى دهد  نشان  عالوه،  به  و  مى كند 
و خشنود هستيد  راضى  مالقات  قرار  اين  از 
و طرف مقابل نيز به طبع لبخند شما، لبخند 
خواهد زد و از اين قرار مالقات خاطره ی خوبى 

در ذهنش ثبت خواهد شد.
۸. سوال بپرسید و خود
 را مشتاق نشان دهید

فرد  صحبت های  مورد  در  پرسيدن  سوال 
مقابل نشان مى دهد كه به او اهميت مى دهيد 
و موضوع مورد بحث برای شما جذاب است. 
سعى كنيد در مورد خود شخص هم سواالتى 
بپرسيد و نشان دهيد كه به شناختن او عالقه 
داريد. كنجکاو بودن يکى از خصوصياتى است 

كه باعث مى شود افراد شما را فراموش نکنند.

عارفانه روز

 پروردگارا : دوستانم ارمغانى از رحمت 
بى كران تو هستند..! پس خرسندشان بدار 

به عافيت، موفقيت و استجابت دعا

طراح: نسرین کاری                        
افقی: 1-اولين قانون گذار تاريخ - 
كاشی معرق 2- غارت كردن دارايی 
و  زور  با  سفر  جريان  در  مسافران 
تهديد - جوان- ديوار قلعه 3-كسی 
 - باشد  اسالم  دين  به  متدين  كه 
قيمت و بها - گرامی تر- مخفف اگر 
4-كلمه افسوس- چند جامعه - ساز 
ضربی به شكل دو نعلبكی كوچك 
صدف مانند 5-يكي از دو جنس- به 
هم ساييده شده - گستاخی كردن 
و  همه   - )ع(  ابراهيم  همسر   -6
كل- سگ بيمار 7-روشن و آشكار 
8-نوعي  مفعولی  ضمير   - آتی   -
خوراكی شبيه به حلوا از شيره گندم 
ارشد  منصب  صاحب  آرد-  و  سبز 
بدن-  و  9-جسم  دندانساز  ارتش- 
طرز حركت و عمل- بازدارنده 10-
حسد - خوشحال و شادمان- فرار 
11-كشور موسيقی - مقابل نبات و 
حيوان- تكيه كالم خانم شگفت زده 
12-تبسم و خنده كوتاه- برپا داشتن 
- شهر تازی 13- پول ژاپن- جاي 
ضد  خاتون 14-  زندان-   - خلوت 
قفسه  قديمی-  پول  واحد  زيبايی- 
مدرسه  و  15-آموزشگاه  شيشه ای 

فنی- ميعاد و جای ديدار

بی  و  نااميدی   -1 عمودی: 

بهرگی- عاری از ميكروب 2- آلتی 
 - و سرشت  خو  خياطی-  در چرخ 
حبوبات 3- اول امری - پسر عرب 
- قصر- مرطوب 4- نبرد و پيكار-  
لحظه   -5 مجسمه   - همسايه 
كوتاه- ستونی كه هنگام حج به آن 
سنگ می زنند - وارد كردن نيروی 
چيزی  خارجی  سطح  به  مكانيكی 
6- بيچاره و بی سرو سامان - گياه 
و روئيدنی- منفصل و سوا 7- مقابل 
مهمانی  نخستين  مراسم   - چپ 
برای عروس و داماد بعد از عروسی 
- رود اروپايی 8-شيار با گاوآهن يا 

تراكتور -  زيبا و خوشحال- سوگند 
9- من و تو - شگفتی ها- ستيزگی 
بيماری كشنده-  و سرسختی 10- 
-11 شده  بازداشت  نسوز-  جانور 
با خبر- دست  انديشه ها -  ايده و 
كه  نفر  دو   - ادوات  و  وسيله   -12
شده  دچار  ناخوشی  و  بال  يك  به 
13-حرف  بوته  مخفف   - باشند 
انتخاب - آفت درختان و گياهان-  
زمينی  سيب  صفت  كوشش- 
در  گازی  اسب -  برگ  و  14-زين 
جو - يار ديرين باميه 15- نسنجيده 

و بدون مشورت- روز جمعه
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امروز لبخندت را به كسى هديه بده 
ممکن است لبخند تو تنها درخشش

 نوری باشد كه او در طول روز مى بيند

افکاری كه دربارۀ آيندۀخود داريم به منزلۀ 
تيشه ای است كه سنگ بنای زندگى آتى ما 

را مى تراشد و شکل مى دهد. رابينز

123456789101112131415

تیسیدناپاشیاسا1

جاردمهروخازرو2

هسوکودوجتلایا3

یردهلاژنفراز4

زنامگهناکالخ5

اکداراایرواا6

تیننذزجومنیمک7

وبراماشیداع8

لیاسرانکوکتبا9

یشوناینارگدس10

متبوکشارازهر11

وبسسنورینمرا12

نامیهنلاسشروی13

ایلقینافهناگی14

دنورفهدعملازول15

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

تجربه کنید.   09158668002

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

فست فود فعال با موقعیت عالی
 به علت مهاجرت با قیمت استثنایی
 به فروش می رسد )فروش فوری(

قابل معاوضه با خودرو  
09156672933

فروش منزل به مساحت 165مترمربع 
 دوطبقه ، قدیمی ساز، تیرآهن ،

 آب، برق ، گاز، تلفن  فی: 115میلیون 
منتظری 10- پالک 27 

09158642336

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

فروش آپارتمان انتهای خیابان الهیه 1 جنب 
واحدهای فرهنگیان ، متراژ 85 متر یا قابل 

معاوضه با خودرو    09330177075  ی 
شــ

رو
فــ

ه 
ضـــ

عاو
 م

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

فروش یا معاوضه قطعات 5000 متری زمین 
کشاورزی با آب و برق و فروش و معاوضه 

مرغداری 30 هزار قطعه ای تمام اومات با آب 
شیرین کن اختصاصی و دوربین مدار بسته 

09151636368-09153610176
09153610112

شرکت بازرگانی صادرات 
فرمهر مشرق زمین 

نیروی خانم با مدرک مدیریت بازرگانی ، 
مهندس کامپیوتر و حسابدار آشنا به نرم 
افزار حسابداری هلو نیازمند می باشد 
32419003 ساعت مراجعه 9 الی 11

سجادشهر - نبش امامت 26 
ساختمان بانک قوامین طبقه 2 واحد 4

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

موسسه زبان شریف09153613243 - شریفی
 )شکوه بیرجند(

برای تکمیل کادر مدرسین خود 
اقدام به گزینش افراد عالقه مند 
به تدریس زبان انگلیسی می کند.

دفتر مرکزی: معلم 25- پالک 65
تلفن تماس: 32423300
ساعت مراجعه: 16الی 20

موسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر 
)مشاوره و وکالت(از همکاران وکیل دعوت 
به همکاری می نماید.   09154037522

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به دو نفر نیروی خانم برای کار 
در آشپزخانه رستوران نیازمندیم.
خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

ساعت تماس: 11 الی 22
09152694969

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

نصب و تعمیر  کولر آبی ، پمپ 
آبگرمکن ، لوله کشی و برق کشی 

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OF  OF

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

یک شاگرد برای آب شیرین کن 
معصومیه نیازمندیم.
09395068668

یک شرکت مواد غذایی 
برای تکمیل پرسنل خود 
نیاز به افراد واجد شرایط 

ذیل با حقوق و مزایای مکفی، 
پورسانت و بیمه دارد:

بازاریاب حضوری و حرفه ای
بازاریاب تلفنی و غیر حضوری

09154811461
09150069386
09373591323 خرید و  فروش  انواع قالب بتن

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
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تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران به دیدار نهایی راه یافت

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با شکست حریف پرتغالی به دیدار 
پایانی مسابقات انتخابی قهرمانی جهان راه یافت. به گزارش ایرنا از 
فوتبال هفت  ملی  تیم  معلوالن،  و  جانبازان  های  ورزش  فدراسیون 
با نتیجه پنج بر یک تیم پرتغال را  ایران در دیدار نیمه نهایی  نفره 
شکست داد و با کسب این پیروزی، امروز برای دست یابی به عنوان 
این  از  پیش  ایران  تیم  رفت.  خواهد  اسکاتلند  مصاف  به  قهرمانی 
موفق به شکست تیم های آلمان، ایرلند شمالی و استرالیا در مراحل 
مختلف شده بود و با این پیروزی به چهارمین برد متوالی خود در 
انتخابی  نفره  فوتبال هفت  های  رقابت  یافت.  مسابقات دست  این 
به  تیم موفق   8 برگزاری است و  تیم در حال  با حضور 13  جهان 
اخذ مجوز حضور در رقابت های جهانی 2017 آرژانتین خواهند شد.

گروه دوم کاروان وزنه برداری ایران 
بامداد روز گذشته ایران را به مقصد ریودژانیرو ترک کرد

گروه دوم کاروان وزنه برداری تیم ملی بزرگساالن ایران برای حضور 
به  را  تهران  گذشته،  روز  بامداد  ریو   2016 المپیک  های  بازی  در 
از فدراسیون وزنه برداری؛  ایرنا  مقصد برزیل ترک کرد. به گزارش 
دومین گروه از کاروان وزنه برداری ایران متشکل از سجاد انوشیروانی 
کیلوگرم،   85 دسته  بردار  وزنه  رستمی  کیانوش  ملی،  تیم  سرمربی 
کیلوگرم   94 دسته  برداران  وزنه  هاشمی  علی  و  مرادی  سهراب 
از  گذشته  روز  صبح  ملی  تیم  ماساژور  احمدی  شریف  احسان  و 
ریودژانیرو  مقصد  به  را  تهران  )ره(  خمینی  امام  فردوگاه  طریق 
محل برگزاری بازی های المپیک 2016 ترک کردند. پیش از این 
پزشکی  کمیته  رئیس  باقری  داود  و  فدراسیون  رئیس  مرادی  علی 
فدراسیون وزنه برداری، روز 11 مرداد به ریو سفر کرده بودند. بهداد 
سلیمی، محمدرضا براری و ایوان گارچف مشاور فدراسیون سومین 
عازم  مردادماه(   19( شنبه  سه  روز  که  دهند  می  تشکیل  را  گروه 
برزیل خواهند شد. کیانوش رستمی نخستین وزنه بردار تیم ملی ایران 
است که ساعت 2:30 بامداد روز شنبه 23 مرداد به روی تخته می رود.

بانوی قایقران ایران 
امروز در مسابقات رویینگ رقابت می کند

قرعه کشی رقابت های شمشیربازی و قایقرانی بازی های المپیک 
2016 ریودوژانیرو برگزار شد و المپیکی های ایران، حریفان خود را 
شناختند. به گزارش ایرنا، در شمشیربازی و در اسلحه سابر، مجتبی 
عابدینی و علی پاکدامن برابر حریفانی می ایستند که هر کدام سابقه 
قهرمانی اروپا را در کارنامه دارند. براین اساس، مجتبی عابدینی باید 
از  زابو  با  نیز  اوکراین قرار بگیرد و علی پاکدامن  از  برابر یاگوت کا 
آلمان مسابقه خواهد داد. همچنین مهسا جاور بانوی المپیکی قایقرانی 
ایران در مسابقات رویینگ که امروز برگزار می شود در دور مقدماتی 
با نمایندگان آمریکا، اندونزی، لتونی، دانمارک و آرژانتین همگروه است.

اغلب افراد گمان می کنند برای خندیدن به شنیدن 
لطیفه یا دلیل خاصی نیاز دارند، اما اگر رویکردی علمی 
به خنده داشته باشیم، هیچ دلیل خاصی برای خندیدن 
نیاز نیست . مغز تفاوت میان خنده مصنوعی و طبیعی را 
تشخیص نمی دهد و تمام اتفاقاتی که در زمان خندیدن 
 طبیعی رخ می دهد، در خندیدن های مصنوعی نیز 

صورت می پذیرد و فقط کافی است به یک نیشخند 
بسنده نکنیم . خندیدن  سیستم دفاعی بدن  را تقویت 
می کند و افراد را در مقابل بسیاری  از بیماری ها ایمن 
می کند، به عبارت دیگر از دیدگاه علمی، خنده باعث 
ترشح بیشتر  اندورفین یا همان مسکن طبیعی  بدن می 
شود . همچنین موقعی که فرد به طور عمیق می خندد 

باعث می شود بدن قند بیشتری بسوزاند و بر روی چربی 
های  مضربدن نیز تاثیر می گذارد . محققان، خندیدن را 
به طوفان مغزی تشبیه می کنند و اعتقادشان بر  این است 
که خنده همانند یک شوک عصبی برای دستگاه اعصاب و 
روان بسیار مفید بوده و منجر به افزایش گردش  خون به 
خصوص در اندام های گوارشی و غدد لنفاوی می شود .

هنگام خرید شکالت 
بیشتر دقت کنید

مواد  قسمت  به  حتما  شکالت  تهیه  هنگام 
 CBS متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه
یا روغن جانشین کره کاکائو بدانید که در این 
فرآورده از مشتقاتی استفاده شده است که شاید 
برای سالمتی مضر باشد. شکالت فرآورده ای 

است که باید در تهیه آن از کره کاکائو استفاده 
فرآیند  مرحله  چندین  طی  کاکائو  کره  شود. 
از دانه کاکائو استخراج می شود. عمده اسید 
چرب شکالت، اسید چرب استئاریک است که 
تقریبا خنثی است. برخی تولید کنندگان اقدام 
با  ولی  به شکالت  شبیه  محصولی  تولید  به 
استفاده از روغن جانشین کره کاکائو که برای 
قلب و عروق مضر است، استفاده می کنند.

آب ریختن روی مرغ
ممنوع!

 
هرگز مرغ خام را قبل از استفاده کردن نشویید. 
باکتری  پراکنده شدن  شستن مرغ خام سبب 
کمپیلوباکتر می شود که می تواند به راحتی سبب 
سمی شدن غذا و ابتال به بسیاری از بیماری های 
عفونی شود. این باکتری معمواًل در مواد غذایی 

خام و نپخته به خصوص گوشت و مرغ وجود 
دارد و بر اثر شستن و دست کشیدن بر سطح 
آن ها بیشتر پراکنده می شود. همچنین  توصیه 
می شود که قسمت های زائد مرغ را جدا سپس 
بسته بندی  فریزر  پایین ترین قسمت  در  را  آن 
کنید. قبل از مصرف، مرغ را از یخچال بیرون 
بیاورید و در آب داغ بپزید و آب آن را بیرون 
بریزید و هرگونه که می خواهید آن را سرو کنید. 

نکته مهم هنگام شستن توت فرنگی

توصیه می کنیم هنگام شستن توت فرنگی حتمًا 
سر آن را جدا کنید و قسمت سبز رنگ آن را 
دور بیندازید چون حاوی مواد شیمیایی و سمی 
مختلف می باشد. در طب سنتی اشاره چندانی 
به توت فرنگی نشده اما با توجه به خصوصیات 
این میوه که طبع سرد و تری دارد، مصرف زیاد 

آن برای سرد مزاجان مناسب نیست. هرچه این 
میوه کال و ترش تر باشد طبع آن رو به خشکی 
شود.  می  یبوست زا  و  قابض  کمی  و  می رود 
بنابراین افرادی که مبتال به آلرژی هستند باید در 
مصرف توت فرنگی احتیاط کنند. و هر چه توت 
فرنگی رسیده تر و شیرین تر باشد، سردی آن 
کمتر می شود. بنابر این چنین وضعیتی برای 
افرادی که دچار یبوست هستند، موثر است.

حین فعالیت ورزشی 
این کارها را نکنید!

1- عدم خنک کردن بدن: با یک سری حرکات 
آرام و مالیم مثل قدم زدن سریع و یا دو آهسته 
کم کم ضربان قلب را به حالت اول برگردانید 2- 
اجتناب از حرکات کششی: انجام حرکات کششی 
باعث می شود روز بعد احساس درد در عضالت 

نداشته باشید 3- عدم مصرف مواد مغذی بعد از 
ورزش: یک فنجان ماست با کمی مغز گردو و 
لباس های  تعویض  و کشمش 4- عدم  بادام 
توزیع  باعث  عرق،  از  پر  های  لباس  ورزشی: 
عفونت و بیماریهای پوستی می  شوند 5- اجتناب 
از دوش گرفتن بعد از ورزش: آسیب رسیدن به 
پوست 6- مصرف نوشیدنی های الکلی یا گازدار: 
لخته شدن خون 7- کم خوابیدن بعد از ورزش.

بهتر شدن اخالق 
با مصرف انواع تخمه

  
فردی خوش  به  تبدیل  تخمه  انواع  خوردن  با 
نوع  این  از  مکرر  استفاده  و  شوید  می  اخالق 
تنقالت تاثیرات زیادی در بهتر شدن خلق و خوی 
شما دارند. مصرف تخمه ها و  حبوبات  برخالف 
کیک و شیرینی و شکالت، در بهبود خلق و خو و 

سالمت افراد نقش موثری دارد. بسیاری از مردم 
با خوردن هله هوله، خود را دچار مشکل می کنند. 
از هر 100زن، 7 نفر و از هر 2مرد یک نفر در 
زمانی که استرس دارند، هله هوله می خورند. در 
زمان بروز مشکل مردان نسبت به زنان بیشتر به 
مصرف موادغذایی سالم رو می آورند، اما زنان 2 
برابر بیشتر از مردان به خوردن شیرینی و شکالت 
می پردازند که مشکل آن ها را بدتر می کند.

اگر به فکر سالمتی تان هستید، بخندید ...

توقیف سواري هیوندا با 44 تخلف حادثه ساز
در شهرستان بیرجند

  
رئیس پلیس راهنمائي و رانندگي استان از توقیف سواري 
به  داد.  خبر  ساز  حادثه  تخلف  فقره   44 با  ساناتا  هیوندا 
پلیس، سرهنگ علیرضا رضایي در  پایگاه خبري  گزارش 
تشریح این خبر گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف 
و حادثه ساز ، روز پنجشنبه مأموران پلیس راه شهرستان 
به  را  ساناتا  هیوندا  سواري  خودروي  دستگاه  یک  بیرجند 
علت تخلف از قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي متوقف 
کردند. وي ادامه داد: پس از بررسي و استعالم سوابق خودرو 
مشخص شد این خودرو دارای44 فقره تخلف حادثه ساز و 
17میلیون و 800 هزار ریال خالفي پرداخت نشده است.

 ایست قلبی و سقوط کوهنورد آلمانی
در ارتفاعات ایران

کوهنورد 67 ساله آلمانی که در ارتفاعات حصارچال علم کوه 
در کالردشت در حال صعود بود، بدلیل ایست قلبی و سقوط 
جان خود را از دست داد. سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی 
مازندران در گفتگو با مهر گفت:  در ساعت 14:30 بعداز ظهر 
روز پنجشنبه، خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس غرب 
استان مازندران اعالم شد. زکریا اشکپور در تشریح این خبر 
گفت: این کوهنورد 67 ساله آلمانی به همراه اکیپ خود در 
ارتفاعات حصارچال علم کوه در کالردشت در حال صعود 
بودند که به گفته پزشک همراه بدلیل ایست قلبی و سقوط از 
کوه دچار ضربه شدید سر شده و جان خود را از دست می دهد.

پیش بینی و اخطار منابع طبیعی 
صبح روز گذشته به حقیقت پیوست

فرماندار نیمروز زابل خبر از وقوع یک حریق و سوختن50 
به گزارش مهر چندی  اراضی تاالب هامون داد.  از  هکتار 
پیش بود که از سوی منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان 
اعالم شد به علت حرارت باال وخشکی بستر، احتمال آتش 
سوزی در تاالب هامون وجود دارد. صبح روز گذشته ساعت 
7 صبح این پیش بینی و اخطار منابع طبیعی به حقیقت 
پیوست و بخشی از تاالب هامون دچار حریق شد. فرماندار 
نیمروز در مورد خسارات جانی و مالی این واقعه گفت: این 
حادثه هیچ گونه خسارت جانی در برنداشته وتنها خسارت 
مالی آن سوختن و از دست رفتن همین اراضی بوده است.

توقیف یک دستگاه خودروی زانتیا 
با ۷۰میلیون ریال خالفی

دستگاه  یک  توقیف  از  مرکزی  استان  راه  پلیس  رئیس 
در شهرستان  ریال خالفی  میلیون  با 70  زانتیا  خودروی 
اراک خبر داد. به نقل از مهر، ایرج کهریزی در تشریح این 
خبر گفت: تیمی از ماموران گشت پاسگاه پلیس راه اراک 
دستگاه  یک  عبوری،  خودروهای  کنترل  هنگام   قم   -
خودروی زانتیا را به علت سرعت غیرمجاز متوقف کردند. 
وی تصریح کرد: پس از اعمال قانون خودروی توقیفی، با 
استعالم از مرکز اجرائیات مشخص شد این خودرو دارای 
مبلغ 70 میلیون ریال جریمه پرداخت نشده است که به 
علت جرایم پرداخت نشده توقیف و روانه پارکینگ شد.

ایـزوگام شرق 
 بخشی

آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

سطحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
 و ق

قد
/  ن

تر
یش

ش ب
رو

،  ف
تر 

کم
ود 

س

با مربیان قرآنی مجرب برای تمامی سنین
 در رشته های حفظ، روانخوانی و تجوید قرآن آموز می پذیرد
کودکان خود را به ما بسپارید و نتیجه شگرف این اعتماد را 

در فراگیری فرزند دلبندتان ببینید.
هر چه سریع تر ثبت نام کنید 

آدرس: نبش معلم 49  شماره تماس: 09153633505 - عابدینی

ت ملکو ی  وا آ نی  آ قر هن  خا
ساعت مراجعه 

1۷ الی 21 

مشاور امالک انصاری فرد 
   خريد - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  

0915پیامک يا تلگرام فرمايید 
خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 

32443737-32444340

تعمیر لوازم خانگی
 در منزل      لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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اهالی رسانه گلزار شهدای بیرجند را غبارروبی کردند

تسنیم- در آستانه ۱۷ مردادماه سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار مدیران، خبرنگاران و اهالی رسانه بیرجند با حضور در قطعه یک گلزار شهدا ضمن ادای احترام، قبور 
مطهر این عزیزان را غبارروبی و عطرافشانی کردند. رئیس سازمان بسیج رسانه استان گفت: به منظور تکریم از مقام شهدا با حضور تعدادی از مدیران و فعاالن عرصه خبر آیین عطرافشانی 
قبور مطهر شهدا در قطعه شماره یک مزار شهدای بیرجند برگزار شد. اهالی رسانه استان با حضور برمزار شهید خبرنگار محمد رضا فرهادی یاد و خاطره این شهید واالمقام را گرامی داشتند.

شنبه * 16 مرداد 1395 * شماره 3570
7

بانوی تیرانداز المپیکی استان:
فقط برای کسب مدال آمده ام

امروز اولین مسابقه خدمتی در المپیک ریو 2016 است 

مالیی- نجمه خدمتی بانوی تیرانداز المپیکی در 
گفت و گو با آوا گفت: تنها 
نتیجه خوب  اینکه یک  به 
نیستم  راضی  کنم  کسب 
بلکه می خواهم برای ایران 
نجمه  کنم.  کسب  مدال 
حضور  درخصوص  خدمتی 

برای حضور در  آمادگی اش  المپیک و شرایط  در 
هیچ  تیراندازی  در  کرد:  اظهار  بزرگ  رویداد  این 
چیزی قابل پیش  بینی نیست. من تنها به اینکه 
بلکه  نیستم  نتیجه خوب کسب کنم راضی  یک 
در  ابتدا  تا  می گیرم  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
جمع فینالیست ها قرار بگیرم و سپس بتوانم برای 
ایران مدال کسب کنم. بانوی المپیکی کشورمان 
آلمان  اردوهای آمادگی تیم ملی در  در خصوص 
تأکید کرد: اردوی ۱۸ روزه ای را در هانوفر آلمان 
پشت سر گذاشتیم که این تمرینات فشرده باعث 
شد در اوج آمادگی قرار بگیرم. خدمتی تاکید کرد: 
در هانوفر روزانه در دو نوبت صبح و عصر تمرین 
در  من  کردیم.  تست  را  مختلف  فشنگ های  و 
المپیک در دو رشته تفنگ بادی ۱۰ متر و تفنگ 
سه وضعیت ۵۰ متر شرکت می کنم و باید بگویم 
شرایط ما در هر دو رشته مناسب است و امیدوارم 

در این بخش ها نتیجه خوبی بگیرم.

فرمانداران ساماندهی پرسنلی و اداری 
در شهرستان ها را مورد توجه قرار دهند

گردهمایی  در  جنوبی  استاندار خراسان  ور-  پیشه 
فرمانداران استان با بیان اینکه فرمانداران ساماندهی 
پرسنلی و اداری در شهرستان ها را مورد توجه قرار 
و  فرمانداران  اسکان  و  حضور  کرد:  عنوان  دهند 
بخشداران در مناطق مختلف استان باید به عنوان 
یک اصل مهم در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر 
به مردم مورد توجه قرار گیرد. پرویزی هفته دولت 
را فرصت مناسبی برای انعکاس خدمات و اقدامات 
دولت دانست و تصریح کرد: در این هفته طرح ها و 
پروژه هایی در بخش های مختلف آماده افتتاح است 
که امیدواریم به بهره برداری برسند. وی به حضور 
مدیران کل در این ایام در شهرستان ها اشاره کرد 
و ادامه داد: در این ایام مدیران کل دستگاه های 
اجرایی استان نیز می بایست با حضور در شهرستان 
ها نسبت به احصاء مشکالت و رفع آنها اقدامات 

جدی تری به انجام برسانند.

رفع مشکالت بهداشتی
کشتارگاه دام نهبندان تا یک ماه آینده

غالمی- در بازدید مشترک رئیس شبکه دامپزشکی، 
رئیس شبکه بهداشت و شهردار نهبندان از کشتارگاه 
بهداشتی  مشکالت  رفع  نهبندان،  دام  میدان  و 
کشتارگاه و احداث استراحتگاه دام و بهسازی میدان 
دام نهبندان تا یک ماه آینده مصوب شد. در این 
بازدید به بررسی مشکالت بهداشتی کشتارگاه دام 
و احداث استراحتگاه دام پرداخته شد و توصیه های 
الزم به شهردار نهبندان ارائه شد. شهردار نهبندان 
کلیه خواسته های  آینده  ماه  تا یک  داد  قول  نیز 
شبکه دامپزشکی تامین گردد. در پایان به منظور 
بهبود شرایط بهداشتی و مبارزه با انگل های خارجی 
تصمیم به بهسازی  میدان دام  به نحوی که عملیات 

ضد عفونی قابل انجام باشد گرفته شد.

بنای تاریخی مزار میرزاها
با همکاری مردم مرمت می شود

شهرستان  فرهنگی  میراث  مسئول  ور-  پیشه 
با  میرزاها  مزار  تاریخی  بنای  مرمت  از  سرایان 
همکاری و مشارکت مردم خبر داد. محمد عرب 
عنوان کرد: محوطه سازی اطراف بنا شامل اجرای 
آجر فرش، طراحی فضای سبز، نورپردازی، شیب 
بندی، حفر چاه های جذبی و ... از جمله اقدامات 
تشکر  است. وی ضمن  بینی شده  پیش  مرمتی 
از کسانی که پیگیر مرمت و بازسازی بنا بوده و 
کمک و همراهی نموده اند، مهمترین ویژگی بنا 

انبوه تزئینات گچ بری اسلیمی آن است.

خبرنگاران صداقت و امانت داری را
در انعکاس اخبار مدنظر قرار دهند

پل  خبرنگاران  گفت:  طبس  جمعه  امام  مهر- 
باید  که  هستند  مسئولین  و  مردم  بین  ارتباطی 
به دو عنصر صداقت و امانت توجه داشته باشند.
حجت االسالم زنجانی طبسی در آیین نماز جمعه 
طبس، انتخاب آیت اهلل عبادی به عنوان نماینده 
ولی فقیه در استان توسط رهبر معظم انقالب را 
مرداد  در ۱۷  خبرنگار  روز  به  گفت. وی  تبریک 
افزود: خبرنگاران کار بسیار سختی  اشاره کرد و 
دارند و پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند 
که باید به دو عنصر صداقت و امانت توجه داشته 
باشند. امام جمعه طبس در بحث اقتصاد مقاومتی 
و برجام عنوان کرد: حمایت از صنایع کوچک و 
از  اشرافی گری  و  قاچاق  با  مبارزه  داخلی،  تولید 

جمله مطالبات مقام معظم رهبری است.

زایشگاه بیمارستان میالد 3 افتتاح شد

حسیني- صبح دیروز با حضور مسئوالن بیمارستان 
حضرت ابولفضل )ع( »میالد3« بخش زایشگاه این 
بیمارستان افتتاح شد. دکتر گرمرودی مدیر عامل 
بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( با بیان اینکه این 
بخش در ۱3 مرداد به طور کامل تجهیز شده بود 
عنوان کرد: زایشگاه آمادگي کامل پذیرش و خدمت 
با تاکید بر  دادن به مراجعه کنندگان را دارد. وي 
اینکه بخش NICU با حضور پرسنل آموزش دیده 
و مجرب براي خدمت رساني به نوزادان بدحال در 
مجاورت زایشگاه فعال است افزود: بخش هاي ویژه 
و همچنین 4 اتاق عمل با تجهیزات کامل براي 
آماده  نیز  بانک خون  آزمایشگاه و  جراحي زنان و 

فعالیت است. گرمرودی تصریح کرد: کلیه خدمات 
این بیمارستان جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی 
رایگان است. وی عنوان کرد: اولین زایمان در این 
مرکز در سالروز والدت حضرت معصومه )س( توسط 
خانم کفاش زاده ماما مسئول زایشگاه به صورت 
فیزیولوژیک انجام شد. کفاش زاده نیز با تاکید بر 
انجام زایمان طبیعی ابراز کرد: کلیه ماماهای این 
مرکزدوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک را طی نموده 
و آماده ارائه خدمت به مادران باردار می باشند. وی 
همچنین از برگزاری کالس های آموزشی زایمان 
فیزیولوژیک در بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع(  خبر 
داد و افزود: هدف از این کالس ها افزایش اطالعات 
مادر و آشنایی با فعالیت های زمان بارداری، تغذیه 
و تحرک مناسب، کاهش اضطراب در لحظه زایمان 
و ایجاد تجربه لذت بخش برای مادران است. در 
ادامه مدیر عامل بیمارستان حضرت ابولفضل )ع(، 
معاون بیمارستان و هیئت همراه از اولین مراجعه 
کننده این بخش مالقات، و از مادر و نوزاد مذکور 

با اهدا کارت هدیه تقدیر کردند.

اجرای عدالت استخدامی
در مناطق کمتر توسعه یافته استان

جنوبي  خراسان  استانداري  مقدم-  دادرس 
مدیران  به  خطاب  فوري  و  مهم  اي  نامه  در 
مدیران  کلیه  از  استان،  اجرایي  دستگاههاي 
استخدامي  عدالت  اجراي  راستاي  در  تا  خواست 
استان،  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  به  توجه  و 
به  شده  وضعیت  تبدیل  قراردادي  کارمندان 
پیماني که موظف به خدمت ده ساله در مناطق و 
شهرستانهاي کمتر توسعه یافته بوده اند را تا پایان 
مرداد ماه به محل پست سازماني مورد تعهد و یا 
یافته  توسعه  کمتر  شهرستانهاي  و  مناطق  سایر 
برگردانند. همچنین در پایان این نامه آمده است 
که در صورت استنکاف کارکنان مزبور از بازگشت 
به محل خدمت خود، استخدام پیماني آنها لغو و 

به قراردادي تبدیل وضعیت خواهند شد.

انتقاد امام جمعه موقت بیرجند
 از بی توجهی مسئوالن به حوزه های علمیه

بی  از  انتقاد  با  بیرجند  موقت  جمعه  امام  مهر- 
خراسان  علمیه  های  حوزه  به  مسئوالن  توجهی 
جنوبی گفت: مسئوالن در استان رویه مناسبی در 
اند.  خصوص حوزه های علمیه در پیش نگرفته 
های  خطبه  در  مشرفی  محسن  االسالم  حجت 
نماز جمعه بیرجند با بیان اینکه مردم سرمایه کشور 
هستند، گفت: چرا در کشور درب های استانداری 
ها و فرمانداری ها را به روی مردم بسته اند. وی 
همچنین با اشاره به روز خبرنگار از اصحاب رسانه 
استان تشکر کرد و افزود: روزنامه ها و رسانه ها 

باید مربی و یک دستگاه سازنده باشند.

رشد 30 درصدی بودجه شهرستان طبس 

ایرنا - دبیر کمیته برنامه ریزی طبس گفت: اعتبار 
سال 9۵ این شهرستان با حدود 3۰ درصد رشد 
به رقم 2۸۷ میلیارد ریال رسیده است. خانی نژاد 
در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با اعالم 
توزیع یک مرحله ای کل اعتبار افزود: امسال ۱۸2 
تخصیص  امیدواریم  و  است  شده  تعریف  پروژه 
کرد:  اضافه  وی  باشد.  بیشتر   94 سال  از  اعتبار 
از محل اعتبار ماده ۱۸۰ ملی حدود ۱4۰ میلیارد 
ریال ، از محل ماده ۸۰ استانی حدود 2۰ میلیارد 
ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  محل  از  و  ریال 
93میلیارد ریال ، یک میلیارد و ۷۸۰میلیارد ریال 
برای پایگاه های بسیج، ۱۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال برای آبرسانی به روستاها و ۱4میلیارد ریال 

برای اجرای طرح هادی مصوب شده است.

کارگروه  پنجمین  شب  چهارشنبه  مالیی- 
برگزار  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
معاون  عابدی  جلسه  ابتدای  در  که  شد 
استانداری  انسانی  منابع  و  توسعه مدیریت 
 24۸ ارزش  با  پرونده  فقره   ۱۵9 گفت: 
میلیارد تومان در استان بررسی و از طریق 
سامانه بهین یاب به بانک ها معرفی شده 
 3۵ تعداد  این  از  افزود:  عابدی  است. 
قرارداد  عقد  ریال،  میلیارد  با99۰  پرونده 
اقتصاد  ستاد  که  سال  ابتدای  از  که  شده 
تیم های  به کار کرده است،  آغاز  مقاومتی 
اند منابع  را در اختیار  بانکی موظف شده 
اظهار  وی  دهند.  قرار  صنعتی  واحدهای 
یافته  از منابع اختصاص  کرد: سهم استان 
در کشور بالغ بر 4۰۰ میلیارد تومان است. 

در پرداختی ها عقب هستیم 

و  گروه  کار  این  دبیر  شهرکی،  داوود 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
واحدهای  پرونده   299 بررسی  از  نیز 
نبود  افزود:  و  داد  خبر  استان  در  تولیدی 
کمبود  ماشین آالت،  فرسودگی  نقدینگی، 
مواد اولیه، مشکالت آب، اختالفات شرکا، 
امور  قوانین  مدیریتی،  سوء  مشکالت 
مالیاتی و تامین اجتماعی از اهم مشکالت 

تولیدی محسوب می شوند. واحدهای 
واحدهای  درصد   ۵۰ شهرکی  گفته  به 
 ۷3 و  مالی  مشکل  فقط  استان  تولیدی 
واحد راکد هستند. دبیر کار گروه و رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت  با اشاره 
نام در سامانه بهین  به آخرین مهلت ثبت 
یاب گفت: متقاضیان فقط تاپایان شهریور 

امسال مهلت ثبت نام دارند. 
بودجه  در  امسال  اینکه  بیان  با  شهرکی 
صنعتگران  به  خسارت  یارانه  محلی 
پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد : دو 
 ۸۰۰ میلیارد و   2 اعتبار  با  فقره تسهیالت 
است  شده  پرداخته  تاکنون  تومان  میلیون 
بانک  اما  هستیم  عقب  ها  پرداختی  در  و 
همه  جاری  ماه  پایان  تا  اند  داده  قول  ها 

را پرداخت کنند.

گزارش عملکرد کار گروه
قابل قبول نیست!

رئیس  و  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
کرد:   عنوان  جلسه  این  در  نیز  کارگروه 
طرح های  هفته  یک  ظرف  باید  بانک ها 
ارائه  ریالی را بررسی و راهکارهای الزم را 
کنند و از نظر ما هیچ توجیهی برای پرداخت 
نکردن تسهیالت قابل قبول نیست. پرویزی 

و  تسهیل  کارگروه  عملکرد  گزارش  افزود: 
کننده  قانع  و  کننده  رازی  تولید  موانع  رفع 

نیست، بانک ها باید عجله کنند.

افغانستان از پاکستان سیمان نمی خرد! 

استان  به  هرات  و  فراه  والی  سفر  از  وی 
خبر داد و یادآورشد : در دیدارهای گذشته 
دست  توافقاتی  به  افغانستان  مسئوالن  با 
کشور  از  را  سیمان  واردات  آنها  و  یافتیم 
انتظار  ما  از  و  اند  کرده  متوقف  پاکستان 

دارند تا نیازشان را تامین کنیم.
طرح هایی  کرد:  عنوان  کارگروه  رئیس 
کک  زغال  باقران،  سیمان  کارخانه  مانند 
میلیارد   3۰۰ باالی  های  سرمایه  طبس، 

است.  ملی  طرح  و  شده  هزینه  تومان 
بیرجند-قاین  محور  به  اشاره  با  پرویزی 
سیمان  تن  هزار  کیلومتر  هر  یادآورشد: 
با  که  مکاتباتی  با  که  شود  می  مصرف 
ظرفیت  از  است  قرار  شده  انجام  مرکز 
بیان  استاندار  کنیم.  استفاده  قاین  سیمان 
کرد: با دستگاه های خدمات رسان مکاتبه 
کرده ایم تا اطالع ثانوی آب، برق، گاز و 

نکنند قطع  را  کنندگان  تولید  تلفن 

مخالفت ها طبق ضوابط قانونی است

طبیعی  منابع  کل   مدیر  شریفی  اله  حبیب 
وآبخیزداری نیز اظهار کرد : از ابتدای سال 
تاکنون ۱۰2 طرح از سازمان صنعت، معدن 
با  که  شده  ارسال  ما  برای  استان  وتجارت 
درصد   2۷ با  تنها  و  موافقت  استعالم   43
مخالفت شده است. وی علت مخالفت برای 
برخی از استعالمات صنعت، معدن و تجارت 
و  کرد  ذکر  ممنوعه  نقاط  در  قرارگرفتن  را 
دست  در  طرح   3۰ حاضر  حال  در  گفت: 
و در سال گذشته 2۵۱ مورد  داریم  بررسی 
با ۵۰ درصد  که  اعالم شده  ما  به  استعالم 
طبیعی  منابع  کل   مدیر  شد.  موافقت  آنها 
طبق  ها  مخالفت  کرد:  تاکید  وآبخیزداری 

تا  است  شده  کارشناسی  و  قانونی  ضوابط 
محیط زیست تخریب نشود.

بانک ها کوتاه میامدند 
نیاز به تشکیل این جلسات نبود

در این جلسه از 2۱ پروژه نام برده شد که 
متاسفانه برخی از پروژه را ملک یا تجهیزات 
وقتی  است.  کرده  مصادره  بانک  را  آن 

صنعتی  های  شرک  مدیرعامل  جرجانی 
تکنولوژی  نوع  و  کاربری،  نوع  مشخصات، 
این کارخانجات راکد را می خواند پرویزی با 
افسوس گفت: اگر بانک ها برخی از مطالبه 
گری های خود کوتاه میامدند نیاز به تشکیل 

این جلسات نبود.

تکنولوژی اروپایی
در سوله ها خاک می خورد !

به گفته جرجانی تعدادی از این پروژه های 
تکنولوژی  با  هایی  دستگاه  ای  مصادره 
اروپایی هستند که حتی از آن استفاده نشده 
و جالب اینجاست که بعد از گذشت ۵ سال 
ها  سوله  در  اما  شوند  می  محسوب  مدرن 

راه خالصی  تنها  استاندار  خاک می خورند. 
به  اجاره  را  ای  مصادره  امالک  از  ها  بانک 
از  پس   : کرد  بیان  و  دانست  تملیک  شرط 
بانک ها  و  تبدیل   ویرانه   به  واحدها  مدتی 
باشند و  از آن عایدی داشته  هم نمی توانند 
بیشترین ضرر را بانک ها خواهند کرد و در 

این صورت با متقاضیان مساعدت کنند.
پرویزی با اشاره به جلسه هفته آینده که با 
معاون اول رئیس جمهور دارد بیان کرد: ما 
در  شرمندگی  اظهار  هم  خودمان  طرف  از 
عملکرد  گزارش  و  کرد  خواهیم  جلسه  آن 
دهیم  می  ارائه  جهانگیری  آقای  به  را  شما 
پس برای جذب اعتبار عجله کنید. استاندار 
تاکید کرد: برای رفع مشکالت وقت اداری 
تولید  برای  آن  از  خارج  باید  نیست  جوابگو 
نتیجه مطلوب  به  تا  کنندگان وقت گذاشت 
رسید. پرویزی تاکید کرد: باید از تولید کننده 
خواهش کنیم تا صنعت را سر پا نگه دارد نه 
اینکه سنگ اندازی کنیم و مدیران بانک ها 
هر چه زودتر پرونده ، پروژه های که نیاز به 
تسهیالت برای راه اندازی دارند را بررسی و 
گزارش دهند. استاندار خطاب بانک ها گفت: 
میلیارد   4۰ یا  بخاطر3۰  که  نیست  خوب 
سمیان  و  کوک  3۰۰میلیاردتومانی  پروژه 
باقران معطل شود و شما چه بخواهید و چه 
نخواهید این پول جور می شود پس خودتان 
در  کنند  ابالغ  شما  به  مرکز  از  آنکه  بدون 

تسهیل کار همکاری کنید. 
استان  بودن  معدنی  به  توجه  با  پرویزی 
تاکید کرد: اگر منابع طبیعی مخالفتی برای 
نه  باشد  شده  کارشناسی  باید  دارد  ها  طرح 
مناطق  گذشته  های  نقشه  اساس  بر  اینکه 
ممنوعه را مشخص کنند. به گفته شهرکی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مصادره  های  سوله  این  از  برخی  نگهداری 
ای برای بانک ها ماهیانه ۱2میلیون تومان 
آب می خورد. گفتنی ست پرویزی برخی از 
سرمایه گذاران استان های همجوار راهم می 
شناخت و برای معرفی ، سرمایه گذاری در 

استان معرفی می کرد.
استاندار از هر مدیری که مشکلی را بیان می 

کرد پیشنهادی برای رفع آن می خواست.

ارتباطات  شرکت  مدیرکل  برزجی- 
 36۰۰ وجود  از  جنوبی  خراسان  زیرساخت 
و  داد  خبر  استان  در  نوری  فیبر  کیلومتر 
گفت: این رقم در دولت یازدهم ۵۰ درصد 

رشد داشته است. 
ناصری در نشستی با خبرنگاران ضمن تاکید 
صرف  با  نوری  فیبر  های  شبکه  اینکه  بر 
هزینه های زیادی اجرا می شود خاطر نشان 
کرد: نگهداری این شبکه در توان مجموعه 
دستگاه  تمام  است  نیاز  و  نیست  زیرساخت 
این  از  نگهداری  در  مردم  و  اجرایی  های 
داد:  ادامه  وی  کنند.   همکاری  ها  شبکه 
حفاری های بدون هماهنگی در مسیر های 
باعث قطعی هایی می شود که  نوری  فیبر 

خسارت های جبران ناپذیری دارد. 

حفاری های حریم جاده علت اصلی 
آسیب های فیبر نوری

زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرکل 
خراسان جنوبی با بیان اینکه حتی در شرایط 
انتقال  کیفیت  هم  باز  نوری  فیبر  ترمیم 
بسیار پایین می آید افزود: در مسیر ارتباطی 
به  بلوچستان  و  خراسان رضوی و سیستان 
دلیل قطعی های مکرر که از دو سال قبل 

داشتیم کیفیت فیبر نوری از بین رفته است. 
ناصری حفاری هایی که توسط کشاورزان یا 
انجام  ها  جاده  حریم  در  ادارات  پیمانکاران 
می گیرد را علت اصلی آسیب به فیبر های 
نوری  فیبر  مسیر  در  و گفت:  دانست  نوری 

با  شناسایی  های  تیرک  کیلومتر   2۵۰ هر 
حتی  و  شده  نصب  زیرساخت  شرکت  آرم 
در فاصه 6۰ سانتی فیبر نوری نیز از سطح 
زمین نوار اخطار را گذاشته ایم اما بازم هم 
های  فیبر  به  افراد  رساندن  آسیب  شاهد 
شرکت  شد:  آور  یاد  وی  هستیم.  نوری 
زیرساخت در هر قطعی فیبر نوری  خسارت 

6 تا ۱۰ میلیون تومانی را متحمل می شود.  

رشد 18 درصدی
ظرفیت پهنای باند ورودی استان

مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت از وجود 

و  داد  خبر  استان  در  سویچ  دیتا  مرکز  دو 
یازدهم کل ظرفیت  ابتدای دولت  گفت: در 
باند ورودی استان 2/۵ گیگابایت بر  پهنای 
ثانیه بوده که االن این رقم به 4۵ گیگابایت 
بر ثانیه ارتقا یافته است. ناصری با اشاره به 
رشد ۱۸ درصدی این رقم یاد آورشد: با وجود 
استفاده کل اپراتورهای استان اما باز هم از 

این 4۵ گیگ فقط ۵ گیگ استفاده می شود. 
وی افزایش تقاضای مردم و اپراتورها از این 
ظرفیت ایجاد شده در استان را یک خواسته 
مهم دولت عنوان کرد و گفت: عدم اطالع 
موجب  اپراتورها  کوتاهی  و  درست  رسانی 

شده که 9۰ درصد ظرفیت ما خالی بماند.

رتبه  ترین  پایین  جنوبی  خراسان 
مصرف اینترنت در کشور را دارد

مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان 
توسعه  برود  پیش  شکل  این  به  اگر  اینکه 
شود  می  متوقف  اینترنت  بحث  در  استان 
رتبه  ترین  پایین  جنوبی  خراسان  افزود: 
ناصری  دارد.  را  کشور  در  اینترنت  مصرف 
ادامه داد: هم اکنون خراسان جنوبی با تمام 
فیبر  ارتباط  جوار  هم  های  استان  تمام  با 
تاثیر  نوری  فیبر  شدن  قطع  لذا  دارد  نوری 
ندارد. وی همچنین  اینترنت  قطع شدن  بر 
پایش  و  گیری  اندازه  سامانه  اندازی  راه  از 
شاخص های کیفی شبکه ارتباط زیرساخت 
خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه امکان 
پایش سرویس از سمت اپراتورها فراهم شده 
و در صورت پایین بودن کیفیت سرویس ها 
مردم می تواند از طریق این سامانه علت را 

رد یابی و در مواقع قطعی اینترنت درخواست 
خسارت کنند.

وجود فیبر نوری
در منطقه صفر مرزی

استان  زیرساخت  ارتباطات  مدیرکل شرکت 
همچنین از وجود زیرساخت های فیبر نوری 
با  گفت:  و  داد  خبر  مرزی  صفر  منطقه  در 
اقتصادی در دو  توجه به بحث های مطرح 
مرز ماهیرود و یزدان یکی از پر ظرفیت ترین 
ایستگاه ها در ماهیرود به بهره برداری رسید 
و در مسیر مرز نیز فیبر نوری اجرا شده است. 
برداری  بهره  عدم  از  حال  عین  در  ناصری 
در  شده  ایجاد  های  سرویس  از  ها  اپراتور 
و گفت: در صورتی که  مند شد  مرز گالیه 
مرز  در  مستقر  ارادات  و  یابد  افزایش  تقاضا 
از ظرفیت های ایجاد شده سرویس بگیرند 
اپراتورها نیز مجاب خواهند بود که سرویس 
های مورد تقاضا را رایه دهند. وی همچنین 
از ترانزیت ارتباطات در مسیر خراسان جنوبی 
یاد کرد و گفت: 9 برابر نیازهای اپراتورها در 
استان سرمایه گذاری شده که پیش بینی می 
شود تا چند سال آینده این ظرفیت به طور 

کامل مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت قطع شدن اینترنت خسارت بگیرید

خواهش کنید نه سنگ اندازی

مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت  عنوان کرد :

خسارت های جبران ناپذیر فیبر نوری از حفاری های حریم جاده / 90 درصد پهنای باند اینترنت استان بدون متقاضی

استاندار خطاب به مدیران : برای سرپا نگه داشتن صنعت استان باید از تولید کنندگان ؛

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 940753 محکوم علیه آقای محمد حسن قلم زن فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ 71/361/569 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عباس خرمی و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک 
ثبتی به شماره 4953 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به میزان 250 متر مشاع از 422900 مترمربع با کاربری کشاورزی و مشاع واقع در مزرعه امیرآباد شیبانی دهستان امیرآباد که ارزش هر مترمربع به نرخ عادالنه زمین 
مبلغ 300/000 ریال که کل 250 متر مربع زمین 75/000/000 ریال  کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/06/01 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 

 رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندروز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند: 
من اصعد الی ا... خالص عبادته اهبط ا... عزوجل الیه افضل مصلحته

 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ
 برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

)بحار االنوار ، ج 70، ص 249 (

باهنر: ۱۰۳ رای عارف ظرفیت نهایی 
اصالح  طلبان در مجلس دهم است

به  اشاره  با  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
در  اصولگرایان  حضور  و  دهم  مجلس  تشکیل 
این مجلس اظهار داشت: 103 رای آقای عارف 
ظرفیت نهایی اصالح طلبان را در مجلس دهم 
اینکه مجلس دهم  بر  تاکید  با  باهنر  داد.  نشان 
مجلس  گفت:  نمی شود،  ششم  مجلس  شبیه 
و  داراست  را  کارآمد  مجلس  یک  استعداد  دهم 
امیدواریم این مسئله مهم در عمل محقق شد.

دولت سازندگی پایه گذار حقوق های نجومی

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، با تاکید 
بر اینکه دولت یازدهم به دنبال برخورد با مدیران 
میلیونی نبود، افزود: اگر آسیب شناسی درباره پرداخت 
بارز  که  نکته  ای  اولین  شود  انجام  نجومی  های 
می شود، این است که مقصر اصلی اینگونه پرداخت 

های غیر متعارف، دولت سازندگی است.

 روحاني گرفتار دوستان بي وفا شده است

سید محمد غرضي گفت : آقاي روحاني با اهمیت 
رویکرد  گرفتن  پیش  در  و  جمعي  خرد  به  دادن 
کشور  رفته  دست  از  آرامش  عقالیي  و  منطقي 
کشور  اخالقي  و  سیاسي  فضاي  به  دوباره  را 
بدنه  نشد  موفق  ایشان  وجود  این  با  بازگرداند 
دولت را با خود همراه کند و گرفتار دوستاني شد 
همراهي  و  همکاري  وي  با  و  بودند  بي وفا  که 
صددرصد نداشتند. آقاي روحاني از چند جنبه در 
است.  شده  جدي  آسیب هاي  دچار  خود  کابینه 
صندلي  تنها  دولت  اعضاي  از  برخي  متاسفانه 
کابینه را اشغال کرده و براي اینکه تمایل به از 
دست دادن صندلي خود ندارند، حاضر نیستند در 

حوزه هاي مدیریتي خود خطر و ریسک کنند.

حداد عادل هنوز سندی در مورد دخالت 
دولت در انتخابات مجلس نداده است

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال 
ادعای  مستندات  کوثری  و  عادل  حداد  آیا  که 
کشور  وزارت  به  را   94 انتخابات  درباره  خود 
ارائه کرده اند یا خیر، گفت: تا امروز هیچ گونه 

مستنداتی از سوی کسی ارائه نشده است.

سایه جنگ هیچ گاه بر سر ایران نبوده است

رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم با انتقاد از کسانی 
که می گویند حداقل دستاورد برجام برداشتن سایه 
جنگ از سر ملت ایران است، گفت: سایه جنگ 
کوثری،  است.  نبوده  ایران  ملت  سر  بر  هیچ گاه 
گفت: در هیچ مقطعی ما به تهدید واقعی مواجهه 
نبوده ایم و آنچه مطرح شده بیشتر جنگ روانی و 

 وال مرده در سواحل آچه اندونزی عکس روز عملیات روانی بوده است.

تعامل شورای نگهبان با جریانات سیاسی 
برای اصالح قانون انتخابات

 
از  گفت وگویی  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
اصفهان  منتخب  خالقی  مینو  صالحیت  رد 
های  بحث  اما  کرد،  دفاع  مجلس  انتخابات  در  
ایجاد شده پیرامون این موضوع را ناشی از ضعف 
انتخابات  از  پس  نگهبان  شورای  اطالع رسانی 
دانست. کدخدایی همچنین از رایزنی  های خودش 
با رئیس مجلس پیرامون اصالح قانون انتخابات 
در  نگهبان  تأکید کرد: شورای  داد. وی  نیز خبر 
با  دارد  قصد  انتخابات  آستانه  در  و  جدید  دوره 
سیاسی  گوناگون  جریانات  و  مجلس  نمایندگان 
و  رایزنی ها  انتخابات  قانون  درباره اصالح  کشور 

تعامالت بیشتری داشته باشد.

 پیگیری ها با وجود پسرعموی »فریدون« 
در وزارت علوم سخت است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 
تهران گفت: علت متوقف شدن بعضی پیگیری 
رئیس جمهور،  برادر  تحصیلی  رانت  درباره  ها 
علوم  وزارت  بازرسی  در  وی  پسرعموی  حضور 
است. به  نظرم پیگیری ها در این زمینه با وجود 
است.  دشواری  کار  فریدون«  »عبدالحسین 
این  از  نشده  تأیید  اسناد  برخی  از وجود  مهرافزا 
نبودن  پاسخگو  در صورت  که  داد  خبر  موضوع 

وزارت علوم به مراجع باالتر ارائه می شود.

 پرداخت 4۰۰ میلیون دالر پول به ایران 
نه باج بود، نه محرمانه

از  انتقاد  با  آمریکا،  جمهور  رئیس  اوباما،  باراک 
ایران  به  دادن«  »باج  خصوص  در  گزارش ها 
برای آزادی زندانیان آمریکایی ایرانی تبار گفت: 
آمریکا هرگز برای آزای گروگان ها به کسی باج 
نمی دهد. وی تصریح کرد: موضوع پرداخت این 
400 میلیون دالر در ماه ژانویه اعالم شده بود و 
ماجرای اخیر تنها »جنجال سازی« است. رئیس 
وقتی  داشت:  اظهار  ادامه  در  آمریکا  جمهور 
دالر  میلیون   ۷00 و  میلیارد  یک  پرداخت  که 
امر  این  شد،  تایید  و  نهایی  ژانویه  در  ایران  به 

موضوع محرمانه ای نبود.

ایرانی ها انتظار داشتند با برجام 
پول به خانه هایشان سرازیر شود

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
مسئله  المللی  بین  زمینه  در  اینکه  بر  تاکید  با 
هسته ای حل شده و روی روال هستیم، گفت: 
و  است  آشفته  امنیتی  و  سیاسی  نظر  از  منطقه 
که  ای  گونه  به  دارد،  قرار  ای  ژله  وضعیت  در 
وضعیت هر روز در یک سمت قرار دارد، اما نکته 
شرایط  این  وجود  با  که  است  این  توجه  قابل 
که  همسایه  کشورهای  برخی  نگاه  برخالف 
جمهوری  رفتار  بوده،  آفرین  توطئه  و  زیگزاگی 

اسالمی ایران سنجیده و عاقالنه بوده است.

نوبخت: برخی ها به دنبال بی آبرو کردن دولت هستند

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برخی ها به 
دنبال بی آبرو کردن دولت پیش مردم هستند. محمدباقر 
نوبخت اظهار کرد: متاسفانه برخی ها در رابطه با عملکرد 
دولت بی انصافی کرده و اقدام به سیاه نمایی می کنند 
و در دوره ای حتی رهبر معظم انقالب دستور واردات و 
خرید حجم عظیمی از گندم از صندوق توسعه ملی برای مقابله با تهدیدات را 

صادر کردند، اما امروز در همین خصوص دولت را مورد حمله قرار می دهند.

اگر کسی پس از صحبت های اخیر رهبری دم از مذاکره با آمریکا بزند، ضد والیت فقیه است
 

عضو مجلس خبرگان گفت: چندین ماه از برجام گذشته و ذره ای وضعیت مردم تغییر نکرده است، قرار بود تحریم ها یک جا لغو شود در حالی که 
چنین اتفاقی نیفتاد. مقام معظم رهبری فرمودند »مذاکره با آمریکا راه حل نیست«، معنی این است که برخی ها آدرس غلط ندهند چرا که آمریکا 
در پی سلطه است. آیت ا... سید احمد خاتمی عنوان کرد: اگر کسی پس از این صحبت رهبری دم از مذاکره با آمریکا بزند، ضد والیت فقیه است 
و والیتمداری یعنی  باور این واقعیت که همه بدانند پرونده آمریکا منحصرا فقط و فقط در دست مقام معظم رهبری است و کسی دیگر نمی تواند 

دخالت کند و متن قانون اساسی تصمیم والیت است، یعنی همان طور که مردم والیتمدار هستند، مسئوالن هم عمال باشند که این همراهی را در بسیاری از موارد می بینیم.

احمدی نژاد : فعال مصالح اقتضا نمی کند که ورود کنم

احمدی نژاد در ادامه سفرهای خود به استان های مختلف 
کشور تلویحا به کاندیداتوری خود در انتخابات اشاره کرد. 
این است  وی گفت: شعار هر چی مرد در دنیا هست، 
که ملت ایران بازمی گردد. من در جریان مسایل کشور 
اقتضا نمی کند که ورود کنم.  اما فعال مصالح  هستم، 
وقتش که شد در خدمت ملت خواهم بود. وی افزود: دولتمردان، خودشان نباید 

تاجر و سرمایه دار باشند. نباید توزیع کننده فرصت ها خودش متقاضي باشد.

علی اکبر والیتی، رئیس مرکز تحقیقات 
مصلحت  تشخیص  مجمع  استراتژیک 
در  المیادین  شبکه  با  مصاحبه  در  نظام 
در  کودتا  با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ 
به  کشورهای  از  برخی  حمایت  و  ترکیه 
ظاهر متحد این کشور از کودتاچیان گفت: 
در  سرعت  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
حمایت از دولت قانونی این کشور موضع 
و  کودتا  هرگونه  با  که  چرا  کرد  گیری 
اعمال خشونت در هر کجا علیه دولت های 
قانونی و روند دموکراسی مخالف هستیم.

جالب  نکته  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ظاهرا  که  کشورهایی  از  برخی  که  این 
را  تنها کودتا  نه  بودند  ترکیه  از متحدان 
کودتا  که  زمانی  حتی  نکردند  محکوم 
کرد  اعالم  العربیه  شبکه  خورد  شکست 
متاسفانه کودتا در ترکیه شکست خورد و 
جالب تر آنکه در این میان بشار اسد رئیس 

جمهور سوریه نیز از دولت اردوغان حمایت 
والیتی  کرد.  محکوم  را  کودتا  و  کرد 
رابطه  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در 

عربستان و رژیم صهیونیستی هم گفت: 
باعث تاسف است که کلیدداران کعبه به 
بپردازند  اسالم  دشمن  بدترین  دریوزگی 

و  مسلمانان  علیه  دشمنی  هیچ  از  که 
اشغال سرزمین آنان دریغ نکردند و با آنان 
رابطه برقرار می کنند و با پول مسلمانان 

بمب تهیه می کنند و بر سر کودکان یمن 
می ریزند، دبیر کل سازمان ملل هم می 
از  را  آنان  نام  پول می دهند  گوید چون 

لیست جنایت علیه کودکان حذف کردیم. 
وی افزود: بر سر مردم مظلوم و مسلمان 
سوریه  دولت  علیه  می ریزند،  بمب  یمن 
های  گروه  و  داعش  از  می کنند،  توطیه 
و  کنند  می  حمایت  تکفیری  و  افراطی 
ادعای حفاظت از مسلمانان و حرمین را 

دارند و انتحار سیاسی می کنند.
ریاست  انتخابات  خصوص  در  وی 
جمهوری آمریکا نیز گفت: تفاوتی میان 
در  ها  دموکرات  و  خواهان  جمهوری 
موضع گیری علیه کشورمان وجود ندارد، 
در  ها  دموکرات  هستیم  شاهد  چنانچه 
توافق با ایران هم مشکالت مختلفی را 
ایجاد می کنند و البته در موضوع هسته 
انتخاب  ایران  که  نیست  طور  این  ای 
باشد  بسته  ایران  دست  و  ندارد  دیگری 
و اینگونه نیست و حتما متناسب با منافع 

خودش عمل می کند.

والیتی: دست ایران در موضوع هسته ای بسته نیست
کلیددارانکعبهبهدریوزگیبدتریندشمناسالممیپردازند

نمایندگیوعاملیتفروششرکت                                                                          وتوسعهصنعتجوشدراستان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گلمیخگامبرایسقفعرشهفوالدی
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

صیادشیرازی،واحد89،طبقههمکف
09034090412-09034090411

جناب آقای دکتر احمدرضا  سبزاری 
و همکاران محترم بخش بیماری های خاص

)خانم ها: سعادت پور، شبانی، محمدی، یعقوب زاده ، آهار(
از اینکه با اندیشه نیک، رفتار انسانی و دانش کم نظیر خود به جسم اینجانب نیروی تازه بخشیدید 
از تمامی شما بزرگواران سپاسگزاری نموده، توفیق شما را در خدمت به مردم شریف استان آرزومندم.

شریف زاده

عرضهکنندهمحصوالتلبنی:
شیر،ماست،دوغ

بابهترینکیفیتونازلترین
قیمتآمادهعقدقرارداد
باکلیهادارات،ارگانها
نهادها،رستورانهاو...

آدرس:بیرجند،شهرکصنعتی،تالشغربی5
تلفن:05632255736-9/09154811459

شرکت فرآورده های لبنی فراز لبن قهستان )برتاس( 
وابسته به تعاونی گاوداران صنعتی قهستان

نــوژنارائهدهندهانواعدربهای:
ضدسرقت،)ترکیه،ایران،چین(ضدحریق،اتاقسرورودربهایاتاقخوابوسرویس

نمایندگیانحصاریدربودیوارپوشکیشچوب
اقساط ۱2 ماهـهویژهفرهنگیانشاغلوبازنشستهعزیزاستان»بدونضامنوپیشپرداخت«

خیابان15خردادحدفاصلپاسدارانومیدان7تیرتلفکس:32440199-09151602659056نصرآبادی

نامسازمانمناقصهگذار: دانشگاه بیرجند 
موضوعمناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي 

دانشجویان 
شرحمختصرکار: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجویان )دختر و 

پسر( به تعداد 15 باب با مساحت تقریبي 41990 )چهل و یک هزار و نهصد و نود( متر مربع
مدتزماناجرا:از تاریخ 1395/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدی

شرایطمتقاضي:داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي 
با تاریخ معتبر

قیمتاسنادمناقصه:مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره: 
2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(

میزانسپردهشرکتدرمناقصه: 239.500.000 ریال) دویست و سی و نه میلیون و پانصد هزار(
محلدریافتاسنادمناقصهوتحویلپیشنهادها:  دانشگاه بیرجند،  سازمان مرکزي،  دبیر خانه مرکزی
زماندریافتاسنادمناقصه: از شنبه مورخ 1395/05/16 لغایت چهارشنبه مورخ 1395/05/20

زمانتحویلپیشنهادها:تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1395/06/01
تاریخومحلبازگشایيپیشنهادها:سه شنبه مورخ 1395/06/02 در محل سازمان مرکزی دفتر 

معاونت اداری و مالی
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی 

کند و دانشگاه در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادها مختار می باشد 
 تلفن تماس : 056-32202049

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبیرخانهکمیسیونمناقصهومزایدهدانشگاهبیرجند

آگهـي مناقصه عمومي یک مرحلـه ای 

آدرس:نبــشمـدرس57
09128664599-خرمشاهی
09155629368-عــرب

 کاغذ دیواری، پارکت، کناف
طــراحــان برتـــر

بااقساطبلندمدتبدونکارمزدبرایعموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

شبهاتا12/30ارائهپذیرایی
باخریدازمادرقرعهکشیازجوایزنفیس

30/000/000ریالیماشرکتنمایید.
32311717

کباب گوسفندی
رستوران برادران خزیمه )شمال شهر(

تاریخقرعهکشی
عیدسعیدغدیرخم


