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روزمان مبارک

امسال بیشتر از روزهای خبرنگار تمام 
این سالها دلم گرفته است؛ به اندازه ای 
که حتی دوست ندارم بگویم امروز، روز 
»خبرنگار« است. احتمااًل باز قرار است 
این روزها بیشتر از اسم و نام و تصویر 
خبرنگار، اسم و نام وتصویر مدیرانی 
بیاید که در طول سال از دیوار کوتاه 
خبرنگار باال می روند تا به آنچه می 
خواهند برسند و امروز و شاید روزهای 
آینده باز جلسه ای، تقدیری، نامی و 
هدیه ای تا برای آن مدیران محترم، 
مثل  خبرنگاران،  برای  و  باشد  نانی 
این  دارم  دوست  نامی.  بی  همیشه، 

روزها کمپینی ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4135

5گام های خبرنگاران، محکم تر از مسئوالن است6بانک کشاورزی در راستای توسعه پايدار گام بر می دارد 5جرائم مالی در صدر جرم ها

 کتابخانه  مرکزی طرح  بی سرانجام
    صفحه 5

عکس: قوسی

فرماندار بیرجند عنوان کرد: پیام مدير کل میراث فرهنگی 
صنايع دستی و گردشگری  استان

در آستانه 17مرداد و روز خبرنگار مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، پیام تبریکی صادر نمود. در پیام حسن رمضانی آمده است :

بسم ا... الرحمن الرحیم
ن و القلم و مایسطرون

هفدهم مردادماه به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی به 
زیبایی و به پاس زحمات وخدمات ارزنده خبرنگاران محترم ، » روز 
خبرنگار « نامگذاری شده است کهآگاهی بخشی، شفاف سازی اذهان 
عمومی و امانت داری، همچنین حفظ میراث فرهنگی کهن این مرز و 
بوم یکی از رسالت های خطیر و پر اهمیت آنان می باشد.این روز فرصتی 
است که از زحمات بی دریغ اصحاب رسانه و مطبوعات قدردانی شود ، 
لذا بر خود الزم می دانم به عنوان یکی از خادمین عرصه فرهنگی استان 
مراتب تقدیر و تشکر خود را از تالش خستگی ناپذیر خبرنگاران، به ویژه 
خبرنگاران بخش فرهنگی رسانه ها که در انعکاس اخبار و دست آوردهای 
این اداره کل، سعی فراوان داشتند، اعالم دارم و دست همه اصحاب قلم 
را در زیر این خیمه صفا و صداقت برای ادامه همکاری های رسانه ای به 
گرمی می فشارم. بی شک احترام به جایگاه خبرنگار و تعامل دوسویه میان 
خبرنگاران و خدمتگزاران مردم می تواند چرخ توسعه و رونق ملی را شتابان 
به چرخش درآورد و کوشش در این جهت مجاهدتی پسندیده و ستودنی 
است.بار دیگرزحمات بی دریغ و طاقت فرسای خبرنگاران پرتالش 
خراسان جنوبی سرفراز را در پیگیری معضالت این استان ارج نهاده و 
برای آنها آرزوی روزهایی همراه با سالمت دارم.امید است با استعانت و 
توکل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی و 

ارتقای سطح فرهنگی جامعه موفق و موید باشید.«

 روزنامه آوا دقیق ومنصف است/ 5

می
غال

س: 
عک

بقا مختص ذات پاک اوست
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان کربالیی عباسعلی ساالری
 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 97/5/17 از ساعت 18 
الی 19 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در 
میدان اول سجادشهر برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در 

این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده ساالری و سایر فامیل وابسته

هفـدهم مرداد مـاه 
روز بـزرگ و ستـرگ خبرنگـار

 روز حق گویی و حق جویی و روز پاسداشت قلم را به همه خبرنگاران، 
شما  ویژه  به  قلم  و  اندیشه  صاحبان  نگاران،  روزنامه  نویسندگان، 
خبرنگاران صدیق و شریف که همواره یاری گر مجمع خیرین سالمت 
خراسان جنوبی بوده اید، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان کربالیی اسماعیل صباغی 
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین

 آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه 97/5/17 ساعت 16 الی 17 
از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد  

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های:  صباغی ، عادلی و سایر بستگان

دومین سالگرد ارتحال عالم  وارسته

شادروان حجت االسالم و المسلمین

 سید علی اکبر حسینی 
را گرامی داشته و از خداوند متعال برای آن مرحوم 

غفران الهی و رحمت ابدی مسئلت  می نماییم.
خانواده  حسینی

تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت رسانه ها 
در اطالع رسانی عملکرد دانشگاه و اخبار سالمت محور

به مناسبت گرامیداشت یاد و نام خبرنگار گرانقدر شهید محمود صارمی و برای 
پاسداشت مقام و منزلت اصحاب رسانه هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت آن بزرگوار، 
به عنوان روز خبرنگار در تقویم ثبت شده و این امر بیانگر اهمیت، جایگاه رفیع و 
نقش موثر جریان خبر و اطالع رسانی در ارتقای آگاهی بخشی جامعه و همچنین 

تجلیل از خدمات خالصانه جامعه خبرنگاران متعهد، کوشا و مسئولیت پذیر است.
اینجانبان ضمن تبریک روز خبرنگار از تالش های ارزشمند و تعامل سازنده 
فعاالن این عرصه در انعکاس مناسب و پوشش مطلوب اخبار و مطالب آموزنده 
سالمت محور در کنار گزارش عملکرد و اقدامات واحدهای تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند قدردانی می نماییم.  
امید است اصحاب رسانه استان با استعانت و توکل به باریتعالی، در انجام رسالت 
خطیر و بزرگ اطالع رسانی دقیق، صحیح و شفاف به ویژه افزایش آگاهی بخشی 
عرصه سالمت و ارتقای سطح سواد سالمت جامعه بیش از پیش موفق، موید و 

سرافراز باشند.

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیام مشترک آقایان دکتر قائمی و یعقوب پور

 به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 زنده یاد علی سلیمانی 
جلسه یادبودی

 امروز چهارشنبه 97/5/17 از ساعت 17 الی 18 
در محل حسینیه آيت ا... آيتی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: سلیمانی، بهلگردی و سایر بستگان

دو سال از درگذشت
 همسر ، پدر و برادری دلسوز

 شادروان مهدی کرباسچی
 گذشت. 

فقدان پدری که نامش ایستادگی، 
سخنش درستی و دیدگاهش خیرخواهی را به ما آموخت.

روحش شاد و ياد و خاطرش همیشه جاودان باد

از طرف خانواده کرباسچی

خاندان محترم صادقی و عبداللهی 
با با نهایت تأسف درگذشت 

مرحـوم اسماعیل صـادقی
آن  درجات  علو  ضمن  نموده،  عرض  تسلیت  حضورتان  را   
مرحوم و آرزوی صبر برای شما در جلسه بزرگداشت هفتمین 
روز درگذشت آن عزیز از دست رفته که امروز چهارشنبه 

97/5/17 از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، ضمن دعوت از سایر شهروندان و همکاران عزیز شرکت خواهیم نمود.

شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی شتاب سوخت خراسان جنوبی

فرا رسیدن ۱۷ مرداد 

 روز خبرنگــار
 را به تمامی فعاالن عرصه اطالع رسانی صمیمانه تبریک عرض نموده 
و یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطالع رسانی را گرامی می داریم.

۱۷مرداد، روز پاسداشت تالش بی وقفه انسان های آگاهیست که با سالح قلم در سرزمین 
آگاهی قدم می زنند. طالیه داران راستین خدمت به نظام خبر رسانی در جمهوری اسالمی 
ایران همواره سعی بر آن داشته اند که با تالش وافر، جهان را با هاله ای از قداست درهم 

آمیزند، تا آنچه را که عرضه می دارند ارزش خدایی به خود گیرد.

خانه مطبوعات خراسان جنوبی

شیرعلی یعقوب پور
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوستان،  اقوام،  از  فراوان  قدردانی  و  تشکر  با 
همسایگان و آشنایان، مدیران و کارکنان محترم 
استانداری خراسان جنوبی، فرمانداری شهرستان 

بیرجند، کمیته امداد امام خمینی )ره(  استان
 و شهرستان ها ، ادارات محترم کل

 که در مراسم تشییع و تدفین و مجلس سوم 

 شـادروان غالمرضا رزگی 
شرکت نمودند

 بدینوسیله به اطالع می رساند: 
مراسم چهلم آن زنده یاد روز پنجشنبه 97/5/18 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر

 در محل مسجد رضوی )واقع در خیابان 17 شهريور( برگزار می گردد
 حضور گرم تان در این محفل تسلی بخش قلوب داغدارمان خواهد بود.

خانواده های: رزگی ، علی آبادی ،  عنایتی فر 
و همکاران مرحوم در شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند
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احمدی نژاد هیزم فتنه را فراهم و موسوی و کروبی آن را شعله ور ساختند

علی مطهری، نماینده مجلس گفت: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است. احمدی نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم 
فتنه را فراهم کردند و موسوی و کروبی آن را شعله ور ساختند. بارها گفته ام که در همان ماه های اول باید دو طرف به طور همزمان 
محاکمه علنی می شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود.

روزمان مبارک!! 

*  هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... احتمااًل باز قرار است این 

روزها بیشتر از اسم و نام و تصویر خبرنگار، اسم 
از  بیاید که در طول سال  نام وتصویر مدیرانی  و 
دیوار کوتاه خبرنگار باال می روند تا به آنچه می 
باز  آینده  روزهای  شاید  و  امروز  و  برسند  خواهند 
جلسه ای، تقدیری، نامی و هدیه ای تا برای آن 
مدیران محترم، نانی باشد و برای خبرنگاران، مثل 
همیشه، بی نامی. دوست دارم این روزها کمپینی 
اعتراض  در  خبرنگارم  همکاران  و  شود  تشکیل 
نسبت  مدیران  و  مسؤوالن  تفاوتی  بی  آنچه  به 
خبرنگاران  همین  فریاد  و  مردم  های  خواسته  به 
است، از گرفتن هدیه ها و لوح ها و نشان ها و 
از پذیرفتن تبریک ها خودداری کنند، دوست دارم 
روز خبرنگار امسال، روز فریاد بخشی از دردهای 
مردم جامعه ام باشد که بر سر غفلت ها فرود می 
آید، دوست دارم امروز، گوش ها شنواتر، چشم ها 
بیناتر، و زبان ها گویاتر باشند. هیچ سالی در روزی 
که روز ماست چنین تلخ ننوشته ام. تلخ نوشتن را 
به پای تلخ کامی مردم این دیار پای وعده های بی 
عمل مسؤوالن بگذارید و تحملش کنید! اصاًل چرا 
می گویم تلخ، بگذارید بگویم از نوشتن می ترسم و 
 بیشتر از ترس، از نوشتنم خجالت می کشم. خجالت 
سرطان  به  استانم  مسؤوالن  بنویسم  کشم  می 
العالج ندیدن و نشنیدن گرفتار شده اند، خجالت 
واگیر  بیماری  استانم  مدیران  بنویسم   می کشم 
و خطرناک بی تفاوتی نسبت به مشکالت مردم 
خجالت  اند،  گرفته  را  هایشان  رنج  و  دردها   و 
پاره  را  قلمم  گلوی  سالهاست  بنویسم  کشم  می 
افزون  روز  های  خیالی  بی  تزاید  جز  و  ام  کرده 
چیزی ندیده ام، خجالت می کشم بنویسم بعضی 
از مدیران استانم آنچه می گویند، نیستند و آنچه 
می نمایانند، هیچگاه نبوده اند و آنچه ادعایش را 
می کنند، هیچگاه نخواهند بود. خجالت می کشم 
بنویسم که این قلم، هیچ دردی از درد مردمم را 
آنچنان که باید و شاید دوا نکرد و هیچ گرهی از 
سگرمه ابروهای به هم فشرده برخی مدیران ناالیق 
استان را باز ننمود. اگر خوشحالی ام را به پای روز 
خبرنگار نگذارید، می گویم خوشحالم که در آینده 
ای نه چندان دور، همین قلم،  طناِب  داِر آویختن 
برخی از مدیران ناالیق از بی لیاقتی هایشان خواهد 
شد، همین قلم صندلی مجازات از زیر پای ده ها 
متهم به اعدام در پیشگاه وجدان مردم خواهد کشید 
بر حلقوم حرام خوری های  قلم گرهی  و همین 
برخی ازمقام های بی درایت خواهد شد. خوشحالم 
که نه خبرنگار “نیویورک تایمز” و  “دیلی میل” 
و  “واشنگتن پست “ و  “وال استریت ژورنال” و 
“چاینا دیلی” و  “دیلی تلگراف”  و    “لس آنجلس 
تایمز”م، نه دروغ نویس “آمدنیوز” و نشخوارهای 
برخی  فریب  سناریوی  اما  دوستانش،  ی  ابلهانه 
از شما مدیران ناالیق را هم که در همه ی این 
سالها  تالش کردید تنها دلمشغولی خبرنگاران را 
بیمه و مسکن و سختی کار و حق الزحمه پایین و 
امنیت شغلی قلمداد کنید،  من و همکاران خبرنگارم 
خوب شناخته ایم؛ حداقل بهتر از شمایی که بی 
لیاقتی های شما و غفلت ها و خوش باش هایتان، 
چنین بالیی بر کشور نازل کرده که اینک شاهدش 
عطشناک  احترامیم،  ی  تشنه  امروز  ما  هستیم. 
جرعه ای آِب توجه، و مشتاق به یافتن نقش واقعی 
خبرنگار و رسالت پیامبرگونه مان. ما سربازان خط 
مقدم نبرد فرهنگی و فرماندهان پرتوان و پرابهت 
میدان جنگ روانی دشمن و فاتحان اول قله ی 
منزلت واقعی مردم و پیشقراوالن بیان دردها و رنج 

هایشانیم. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(         

در  مردمیم  منتخب  نمایندگان  ما  مقاله(  سر  )ادامه 

شاهدان  گری،  مطالبه  و  خواهی  پاسخ  مجلس 
عینی وظیفه ها در دادگاه عدِل تکلیف ها، و قلم 
به دستانی شریف که قلم به مزد نیستیم بلکه قلم 
به رسالیتم و قلم به دسِت حفظ حرمت های خون 
شهیدانی چون صارمی و اخوان. به خدا قسم این 
مدیران  شما  که  نیست  احتیاجمان  هیچ  روزها 
خفته بر طمطمراق بایدها ونبایدهای خودساخته، 
به ما تبریک بگویید. ما خودمان   را  روز خبرنگار 
از حمایت مردم  آغوشی گشاده  بلند،  فریادی  با  
و سری افراشته تر از هر زمان، به وسعت همه ی 
تاریخ این سرزمین و بزرگی همه ی نوشته هایمان 

می گوییم: »روزمان مبارک!« 
یادداشت  با  رابطه  در  پیشنهاد خود  و  نظر  )لطفا 
های روزنامه را به شماره 09304943۸31 ارسال 

فرمایید(   

تسهیالت و معوقات بانکی
در صدر مشکالت واحدهای صنعتی

 عمده ترین مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی ،
تعیین تکلیف تسهیالت دریافتی و معوقات بانکی آن 
ها است. یزدان فر معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت گفت: 34 درصد مشکالت واحد های 
بررسی شده،  کارگروه ها  در  که  تولیدی  و  صنعتی 
درباره تعیین تکلیف تسهیالت دریافتی و معوقات 
این  مشکالت  درصد  افزود: ۲۵  وی  است.  بانکی 
زیرساخت های  درصد  مالیاتی، 1۷  مسائل  واحد ها، 
و  زیست  محیط  صنعتی،  شهرک های  شرکت 
درصد   ۵ واحد ها،  بیمه  درصد   6 برق،  و  انرژی 
است. امور  سایر  درصد  و 14  مالی  تامین  مسائل 

افزايش تعرفه آب پرمصرف ها 
در راه است

سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب و  آبفا با بیان 
اینکه یکی از مطالبی که در کمیته های فنی کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی بحث شد و به نتیجه رسید 
موضوع افزایش تعرفه مازاد بر مصرف بود، گفت: 
دولت موافق افزایش تعرفه آب پرمصر ف ها است 
تعرفه  برابری  افزایش 1.4  پیشنهاد  نیرو  وزارت  و 
مصرف  الگو  بر  مازاد  که  کسانی  برای  را  موجود 
می کنند به هیئت دولت ارسال کرده و این پیشنهاد 
پرمصرف ها  برای  آب  تعرفه  افزایش  مسئله   و 
هم اکنون در هیئت دولت در دستور کار قرار دارد.

سرمقاله

از اين مجلس آبي براي مردم گرم نمي شود

یک  نتیجه  گفت:  سیاسی  فعال  عبدی،  عباس 
راه های  و  ریشه ها  و  مشکالت  درباره  نظرسنجی 
ببیند  را  آن  کسی  هر  خواندم.  را  آن  از  برون رفت 
مطمئن می شود که از این مجلس آبی برای مردم 
گرم نمی شود و نمایندگان آگاهی الزم از نظرات مردم 
ندارند. چون اگر ارتباط داشتند؛ می دانستند که در راهکار پیشنهادی مردم برای 
برون رفت از این وضع ناخوِش سیاسی و اقتصادی؛ تغییر وزرا هیچ اولویتی برای 
اکثریت مردم ندارد و فقط 1۲ درصد چنین کاری را جزوگزینه های خود دانسته اند. 

سوال از روحانی نان شب عده ای از نمايندگان است

قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی گفت: بحث سوال از رئیس جمهور 
از یک سال قبل مطرح بوده و طیف خاصی آن را 
دنبال می کنند، گویی نان هر شب  شان سوال و 
روحانی  آقای  و شخص  دولت  ناکارآمدی  عنوان 
است. حاال که کار به اینجا رسیده، به نظر من رئیس جمهور باید خیلی 
سریع به مجلس آمده و با نمایندگان صحبت کند. حتی بهتر است که تا 

پایان مهلت یک ماهه نیز صبر نکند.

سوال از رئیس جمهور نبايد تابو شود  

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت گفت: قانون اساسی مترقی ما، مانند قوانین 
و  دنیا، حق سوال  آزاد  از کشورهای  اساسی خیلی 
استیضاح برای نماینده ها قائل شده  است و این چیز 
عجیب و غریبی نیست. ممکن است در یک دوره 
حتی چند بار نمایندگان بخواهند از رئیس جمهور سوال کنند؛ نباید آن را 
تابو کنیم تا بعد از آن بترسیم. در ادبیات ما هم لفظ مسئول زیباست زیرا 
به کسی اطالق می شود که مورد سوال قرار می گیرد و او باید پاسخ دهد.

حسن روحانی رئیس قوه مجریه گفت: 
می گوید  و  می کند  ادعا  که  کسی 
تمایل به مذاکره دارد مذاکره مبانی 
دارد. اولین مبنا صداقت است که باید 

دو طرف به صداقت باور داشته باشند 
و مذاکرات به نتیجه مورد نظر برسد. 
کسی که امروز ادعای مذاکره می کند، 

کسی است که بدون مذاکره از تمام 
تا  پاریس  از  بین المللی اش  تعهدات 
تعهدات تجاری اش خارج شده است 
و مخاطب این حرف ها دولت ایران 

نیست که دولت ایران بخواهد جواب 
بدهد. آنها به ما خطاب نمی کنند. وی 
با بیان اینکه این آقای ترامپ است که 

از مذاکره خارج شده و به آن پشت 
کرده، تصریح کرد: کاری که ترامپ 
انجام می دهد علیه ملت و منافع ملی 
ایران است. بنابراین اگر صداقتی وجود 
داشته باشد ایران همواره از مذاکرات 
استقبال کرده است. وی در پاسخ به 
این پرسش که آمریکا چگونه می تواند 
گفت:  دهد،  نشان  را  خود  صداقت 
ندارد.  همخوانی  تحریم  با  صداقت 
می خواهم  که  می گوید  کسی  اگر 
آن  برسم  نتیجه  به  و  کنم  مذاکره 
چه  علیه  می خواهد  تحریم  زمان 
کسانی شکل بدهد، علیه کودکان، 
ایران  مردم  یا  بزرگساالن  بیماران، 
مثل  همان  متناقض  این  است؟ 
معروف ایرانی است که قسم حضرت 
عباس را باور کنیم یا دم خروس را.

سّید مصطفی میرسلیم، رئیس شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر اینکه اگر شما در 
از  بهتر  آیا  انتخابات رأی می آوردید 
گفت:  می کردید،  کار  کنونی  دولت 
اگر ما رأی می آوردیم قطعاً بهتر عمل 
می کردیم، چرا که اعتقاد حزب مؤتلفه 
این است که دولت باید منّزه باشد از 
اینکه برای منافع شخصی اعضای 
خود کار کند، ولی این اعتقاد را دولت 
فعلی ندارد و این موضوع، مشکالتی را 
هم ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه 
یکی از دالیل مفاسد کنونی، درگیر 
بودن برخی اعضای دولت در مسایل 
اقتصادی است، تصریح کرد: برخی 
اعضای دولت، چون ذینفع هستند به 
فکر خودشان هستند و همین موضوع 

باعث می شود ویژه خواری رخ  دهد و 
فساد  پایه های  از  یکی  ویژه خواری 
یک  وقتی  کرد:  تصریح  وی  است. 
عضو دولت، اهل زد و بند باشد، با 

برخی اعضای مجلس و قوه قضائیه 
زد و بند می کند و این مسئله، به کل 
کشور و حتی روستاها سرایت می کند. 

البته این که می گویم اگر ما رأی می 
آوردیم موفق تر می شدیم، به این معنا 
بیشتری  نرمش  دشمن،  که  نیست 
اصالح طلب  دوستان  می داد.  انجام 

سر  اصالحات  دولت  اگر  می گفتند 
بیشتری  نرمش  آمریکا  بیاد،  کار 
انجام می دهد، اما دیدند تفاوتی نکرد.

اگر صداقتي باشد ايران همواره از مذاکرات استقبال می کند
صداقت با تحريم همخواني ندارد

ويژه خواری برخی اعضای دولت از عوامل فساد است 
رأی می آوردم قطعًا بهتر از روحانی کار می کردم

جزئیات حذف ارز مسافرتی

باالخره با رونمایی از بسته جدید ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی، تکلیف 
ارز مسافرتی هم معلوم شد و از این به بعد ارز مسافرتی آزاد است ولی آن هایی 
که حواله گرفته اند، می توانند با همان نرخ قبلی ارزشان را دریافت کنند. اعالم 
این موضوع آن هم بعد از چند هفته اخبار متناقض، تکلیف مسافران خارجی را 
معلوم کرد و البته راه سوء استفاده برخی از افراد را که به واسطه سفر خارجی 
به دنبال سود بودند، بست. به گفته معاون گردشگری کشور هنوز شرایط جدید 
تعلق ارز مسافرتی مشخص نشده است. خدایی که پیش از این بر موضوع 
هدفمند شدن تعلق ارز مسافرتی تاکید داشت، گفت: با توجه به این که هنوز 
بسته جدید ارزی ابالغ نشده در جریان جزئیات تعلق ارز مسافرتی نیستم.

مجلس قوانین صدور چک را اصالح کرد

کار  دستور  در  چک  قانون  اصالح  طرح  جزئیات  بررسی  مجلس  در 
قرار گرفت. طرح اصالح قانون صدور چک با تصویب ماده 1 این طرح 
متن زیر به عنوان تبصره به ماده )1( قانون صدور چک با اصالحات و 
الحاقات بعدی آن الحاق شد: تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک 
پیام(  )داده  الکترونیکی  شکل  به  که  هایی  چک  به  راجع  مورد،  حسب 
صادر می شوند نیز الزم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات 
)داده  الکترونیکی  های  چک  خصوص  در  الزم  های  دستورالعمل  و 
پیام( را ظرف یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون انجام دهد. 
وکالی ملت با تصویب ماده ۲ مقرر کردند ماده )4( قانون اصالح گردد.

واکنش مثبت بازار موبايل به بسته ارزی

پس از اعالم بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش 
نرخ دالر واکنش نشان داد و قیمت انواع آن 10 درصد کاهش یافت. پس 
از اعالم سیاست های ارزی دولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ دالر 
در بازار آزاد و قیمت گذاری دالر با نرخ 9 هزار و 400 تومان شد، قیمت انواع 
گوشی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت. در نتیجه کاهش قیمت موبایل 
در بازار، برای مثال آیفون ایکس ۲۵6 که 14 میلیون و ۸00 هزار تومان 
قیمت گذاری می شد به قیمت 13 میلیون و ۲00 هزار تومان رسید. این 
گوشی در ملتهب ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 1۷ میلیون تومان 
نیز رسیده بود. تقریبا قیمت ها در بازار موبایل 10 درصد کاهش یافته است.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور 
تعاونی  شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق 

مسکن مرکز آموزش ۰۴ پادگان بیرجند
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 
04 پادگان بیرجند ساعت 16/30 دوشنبه مورخ 
97/6/26 در محل تاالر میالد پادگان 04 بیرجند 
واقع در خیابان ارتش برگزار می گردد. از کلیه 
اعضا دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش تا پایان وقت اداری 1397/6/24 
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 
داوطلبان  ضمنا  باشد.  می  رای  یک  عضو  غیر 
عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف 
یا صدور  انتشار آگهی  تاریخ  از  مدت هفت روز 
دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک 

مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص 
عملکرد و فعالیت سال 1396 - تصویب صورت 
های مالی شرکت منتهی به تاریخ 1396/12/30- 
 طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 -

مستعفی-  اعضای  استرداد  برای  مبلغ  تعیین 
البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  یا  بازرس  انتخاب 
برای مدت یک سال مالی - تعیین خط مشی آتی 
شرکت تعاونی -تصمیم گیری در خصوص اعضایی 

که تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده اند.

هیئت مديره تعاونی مسکن مرکز آموزش 
04 پادگان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نهبندان

تاریخ انتشار: 97/5/17
 اولین مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/6/12 در محل مسجد امام رضا )ع( 
به نشانی خیابان آزادی برگزار می شود.  از کلیه کارگران ساختمانی شاغل در صنف مربوط و دارای کارت مهارت ساختمانی 
دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. همچنین از کلیه اشخاص واجد شرایط )کارگران ساختمانی شاغل و دارای 
کارت مهارت ساختمانی( که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن مذکور را دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی 
خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس حداکثر تا تاریخ 1397/6/1 به اداره تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان نهبندان تحویل نمایند.
دستور جلسه:  طرح و تصویب اساسنامه انجمن صنفی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و 

هیئت موسسبازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی آروين نوين
 سهامی خاص به شماره ثبت 481   شناسه ملی 10861904171 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت معدنی آروین نوین  طبس می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 97/5/31 در محل هیئت 
حضرت زهرا )س( واقع در شهرک شهید صدوقی تشکیل خواهد شد. خواهشمند است 

حضور بهم رسانید:
دستورات جلسه: 

قرائت کالم ا... مجید 2- بررسی تراز مالی سال 3- استماع گزارش عملکرد معدن
 4- انتخاب هیئت مدیره به مدت دوسال 5- انتخاب بازرسین به مدت یک سال

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  
تاکسیرانی  های سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی 

به صورت رایگان می نماید. 

اولین و بزرگترين تاکسی اينترنتی آنالين در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

بزرگواران عزيز جناب آقايان:
 مهندس محسن پويان، دکتر مشرقی مقدم ، فرامرز معینی

درگذشت اندوه بار 

شادروان محمد مهدی پويان
 را حضور شما عزیزان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده علو درجات

 و برای بازماندگان داغدیده صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

موسسه خیريه دانش آموزی امام علی )ع(

نقاشی ساختمان کارنگ     با قیمت استثنـايی - کیفیت ممتاز / مجری انواع طرح و رنگ های روز
 روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس/  اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...(   09156655054 

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
کادر  تکمیل  جهت  جنوبی  خراسان  در 
فنی به تعداد محدودی نیروی فعال جهت 
پشتیبانی دستگاه های کارت خوان خود 
نیاز  دارد. لذا از متقاضیانی که دارای شرايط 
ذيل می باشند دعوت به همکاری می نمايد.

* دارا بودن وسیله نقلیه
 )ترجیحا موتور سیکلت(

* دارا بودن گوشی تلفن همراه 
با نسخه اندرويد 6 به باال

تلفن: 09309825968



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 17 مرداد 1397* شماره 4135

خراسان جنوبی رتبه پنجم کشور در والدت ها
صداوسیما- 5 هزار و 846 نوزاد از ابتدای سال تاکنون در خراسان جنوبی متولد شدند که از این نظر استان در ردیف پنجم کشور قرار دارد. مدیرکل ثبت احوال استان با بیان 
اینکه 25 تا 29 سال بیشترین سن فرزند آوری در خراسان جنوبی است،  گفت:  از آغاز امسال به ازای هر 100 دختر، 104 پسر متولد شد. فاطمی افزود: در این مدت همچنین 
لطفا هزار و 259 نفر فوت کردند.وی به 2 هزار و 567 واقعه ازدواج از آغاز سال اشاره کرد و گفت: میانگین سن ازدواج در مردهای خراسان جنوبی 27 و خانم ها 22 سال است. اطالعات  آزاد  دسترسی  قانون  طبق  سالم. 

سال   20 از  دولتی  های  دستگاه  مدیران  همه 
گذشته کانال جذب نیروهای استخدامی ادارات را 

اعالم کنند تا رفع ابهام شود.
915...491
با سالم. به گوش مسئوالن برسونید به غیر از اقالم 
غذایی و دارویی و... به اوضاع مسکن هم رسیدگی شود. 
اوضاع اجاره و رهن ها سرسام آور است و صاحب خانه 
ها بی دلیل و بهانه مستاجر را در این اوضاع نابسامانی 
گرانی ها جواب و مستاجر سرگردان به دنبال خانه از این 
امالک به آن امالک می رود پیدا ولی با پول جیبش 

نمی خواند خواهشا  مسئوالن پیگیرجدی باشند.
915...395

فرماندار محترم، بخشدار محترم، مدیر کل  محترم راه 
و شهرسازی، ریاست محترم پلیس راه خراسان جنوبی 
مسیر شرکت نفت تا سه راه اسدآباد فاقد روشنایی 
می باشد با توجه به اینکه بنده هر شب در این مسیر 
تردد دارم و موتورهای زیادی با سرنشین که محل 
زندگیشان دستگرد هست این مسیر را بدون خطر 
عقب و چراغ طی می کنند که بسیار خطرناک هست 
لطفا پیگیری و اقدام نمایید با اجرای فلکه و اتصال 
مسیر جاده اسدآباد به دستگرد کمال تشکر را از همه 

دست اندرکاران داریم.
915...187

به  کنید  لطف  جنوبی  خراسان  وزین  آوای  سالم 
مسئول تابلوی اعالنات شهرداری ابوذر جلو در بگو 
اگر وقت کرد! روزنامه های تاریخ گذشته را بردارد و 

روزنامه تاریخ جدید جایگزین کند ممنون
990...049
سالم واقعا توی مملکت نهادی نیست بر مخابرات 
نظارت داشته باشه خدمات و سرعت اینترنت بسیار 
بد از دو طرف از مردم بیچاره پول می گیرند هم 
هزینه اینترنت هم تماس با2020 عزیز، حراست و 
بازرسی شون هم که خدا رو شکر تعطیله البته آنچه 

به جایی نرسد فریاد مظلوم است!!!
915...370
سالم و عرض ارادت خدمت مسئوالن محترم استان 
جناب آقای استاندار مردمان غرب و جنوب غرب و 
شهر تهران با ذره ای گرد و غبار مسئوالن مرکز و زرا 
را به منطقه خود می کشند اما ما در خراسان جنوبی 
 حتی یه فیلم و عکس از وضع موجود به مرکز کشور
 نمی فرستیم چقدر رنج بکشیم و فکری به حال استان 

نمی شود؟  بی زحمت از باال پیگیری شود
915...874

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما با موضوع »چرا 
فاضالب مهرشهر خیابان ولی عصر)عج( و امام حسین 
)ع( که از ابتدا در مهرشهر مسکن ساخته شده فاضالب 
رو انجام نمی دهند و رفتن از مسکن مهر شروع کردند 
پس کی فاضالب اینجا را انجام می دهند؟!« نتیجه پس 
از بررسی صورت گرفته به شرح ذیل اعالم می گردد: 
مطالعات اجرای شبکه فاضالب مهرشهر انجام شده و بر 
اساس اولویت های فنی و اجرایی در حال اجرا می باشد و 
در صورت تامین اعتبار مناسب فاضالب منطقه مذکور در 

سال های آتی اجرا خواهد شد.

جوابیه شرکت  نیروی برق  استان

در پاسخ پیامک شهروند محترم در روزنامه آوا در 
کردن  مصرف  کم  برای  مردم  تقاضای  خصوص 
مجتمع های دولتی به اطالع می رساند: با همکاری 
فرمانداری محترم شهرستان بازدید در ساعات اداری 
و غیر اداری انجام شده که برای مشترکین بد مصرف 

اخطار صادر شده است.

ماه سال 1377، محمود  مرداد  - هفدهم  نسرین کاری 
صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی در مزار شریف 
افغانستان به دست طالبان  به شهادت رسید به همین مناسبت 
این روز را روز خبرنگار نامیدند. خبرنگار کسی است که با اتکا به 
ذوق و استعداد شخصي، پس از گذرانیدن دوره آموزش تخصصی 
و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این حرفه بر عهده او 
می گذارد، تهیه، جمع آوری و تنظیم اخبار و انتقال آنها را از طریق 
وسایل ارتباط جمعی به مخاطبان بر عهده دارد. درباره دغدغه 

های  خبرنگاران استان با تعدادی از آنها به گفتگو نشستیم.
محمد رسول ابراهیمی اسفدن، خبرنگار ایرنا خراسان جنوبی 
عنوان می کند:  سه سال از حضورم در خبرگزاری جمهوری 
اسالمی می گذرد و سوژه های متنوعی در حوزه های مختلف را 
دنبال کرده ام. وی ادامه می دهد: آنچه به  عنوان خبرنگار بر شانه 
ام سنگینی می کند، معرفی ظرفیت های استانی است که همانند 

ستاره ای در کویر مغفول مانده است.

خراسان جنوبی با ظرفیت های منحصر به فرد 
معادن، محصوالت راهبردی و نیروی حاذق

وی می افزاید: استانی با ظرفیت های منحصر به فرد در زمینه 
معادن، محصوالت استراتژیک و به تبع آن نیروی انسانی حاذق، 
وامانده از بی مهری های فرزندانش شده است. خبرنگار ایرنا با 
اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی موجود در خراسان جنوبی 
از مهمترین موضوعاتی است که در وهله های  گوناگون به 
صورت کوتاه و بلند مدت باید  بررسی شود، ادامه می دهد:  از 
نظر من مهاجرت بی رویه و خالی شدن روستاها و حاشیه نشینی 
و عوارض دیگر آن از یک طرف، نبود ناوگان ریلی و هوایی و 
جاده های غیر استاندار از طرف دیگر از مهمترین چالش های 
استان است.ابراهیمی با بیان اینکه مشکالت خبرنگاران در این 
استان نسبت به سایر استان ها بیشتر است و باز هم مسبب آن 
خودمان هستیم، تاکید می کند: خبرنگاران در خراسان جنوبی 
نا هماهنگی  هاهمواره  این  و  نیستند  قوی  انجمنی  دارای 
مشکالت زیادی را برایشان به وجود آورده است. وی ادامه می 
دهد: وجود یک تشکل قوی از رسانه های استان، مسلما مرهمی 

بر مشکالت رسانه ای خواهد بود.

برای کار خبرنگاری باید عاشق بود
  ابوالفضل حسن پور مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبر و هنر و نگاه 
خاوران با بیان اینکه خبرنگاری و اصوال عرصه رسانه جذاب و 
فریبنده است و باید برای حضور در رسانه عشق داشت،  می افزاید: 
چون این حرفه،  شغلی پر استرس است و در کنار همه جوانب 
و مسائل شاید بار مالی آنچنانی نداشته است، ولی اصحاب رسانه 
همیشه خط مقدم خدمت به مردم هستند. وی تاکید می کند: 
این که در خدمت خلق باشی و با تمام وجود گره گشایی کنی، 
بزرگترین عشق است. وی با بیان اینکه مشکالت عرصه خبر در 
خراسان جنوبی فروان هستند،  ادامه می دهد:  به دلیل نجابت 
خبرنگاران  مدیران استانی گاهی فکر می کنند رسانه ها میرزا 
بنویس آنها هستند که این بزرگترین مشکل خبرنگاران است.

حرمت رسانه و خبرنگار در استان حفظ نمی شود
وی خاطرنشان می کند:  حرمت رسانه و خبرنگار گاهی در استان  
حفظ نمی شود و برخی متولیان اداری آشنایی با قانون مطبوعات 
و کار رسانه ای ندارند. حسن پور یادآوری می کند: شاید جنجالی 
ترین عکس و خبر این رسانه مربوط به روستای ذکری درمیان 

بود که در  سطح جهانی عکس و خبر دیده شد.
وی خاطر نشان می کند: مردم و مسئوالن با شفافیت و بدون 
غرض ورزی با رسانه ها و خبرنگاران برخورد کنند و رسانه ها و 

خبرنگاران را نه در مقابل خود، بلکه  بازوی خود ببینند. 
حسن پور با بیان اینکه خراسان جنوبی سرشار از مشکالت 
مختلف است که هر کدام جای بسی گفتگو دارد، می افزاید: 
مشکالت از معیشت مردم و کار شروع می شود تا آب و راه ها 
ادامه می یابد. وی ابراز امیدواری می کند: روزی اهالی عرصه 
رسانه و مطبوعات به حق خود برسند و مشکالت جانبی این 
قشر حل و فصل شود و  وعده های مسئوالن مربوطه درصدی 

حداقل  به حقیقت نزدیک شود. 

به خاطر اینکه حرفه ام حل مشکالت مردم 
را در پی دارد، آن را دوست دارم

 حمیده هوشیار، خبرنگار و سردبیر باشگاه خبرنگاران جوان 
می گوید:  سه سال است مشغول به کار هستم و به خاطر اینکه 
 حرفه ام حل مشکالت مردم را در پی دارد، آن را خیلی دوست دارم. 
معنوی   و هم  مادی  در حوزه  گفته وی خبرنگاران هم  به 
مشکل دارند که متاسفانه در هیچکدام حمایت نمی شوند. 
وی درباره گزارشات تاثیر گذارش یادآور می شود: گزارشی که  
درباره  جاده های استان داشتم و از اخبار 20/30 هم پخش 
شد، خبر برتر کشوری شد. وی با بیان اینکه از مسئوالن انتظار 
داریم از حقوق خبرنگاران دفاع کنند، چالش ها و مشکالت آنها 
را بشناسند ادامه می دهد: همچنین مردم هم به ما اطمینان 

داشته باشند و حرف و مشکالت شان را به ما ارجاع دهند. 

خبرنگار پیشتاز عرصه  آگاهی و
 آموزگار افکار عمومی است

فرزانه احمدی، خبرنگار خبرگزاری حوزه وخاورستان اظهار 
می کند: از کودکی به شغل خبرنگاری عالقه خاصی داشتم 
و رسیدن به این شغل، همواره از بزرگترین آرزوهایم بودو خیلی 
خوشحالم که به باالخره به آرزویم رسیدم. به گفته وی یک 
خبرنگار پیشتاز عرصه  آگاهی و آموزگار افکار عمومی است، 
وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمانه است، چرا که نه فقط 
شخصیت خبرنگاران، با خبرنگاری باید عجین شود که حتی 
بایستی از آن معنی بگیرد . احمدی می افزاید: یعنی کم و زیاد 
کنی تا سوژه ات را بیابی، خبرنگاری یعنی حس کردن غصه 
همه مردم شهر،یعنی این که با دیدن غم هایشان کمرت 
بشکند و دلت بگیرد، طوری که آن ها نبینند اشک هایت را 

پاک کنی و 10سال پیرتر شوی.
 وی بابیان اینکه به طور کلی در جامعه امروزی و همچنین 
خاطر  است،  مانده  ناشناخته  خبرنگاران  جایگاه  استان، 
می  خبرنگاران  از  که  انتظاری  بیشترین  کند:  می  نشان 
رود، تعریف و تمجید از مسئوالن  است.وی تاکید می کند: 
در خراسان جنوبی ظرفیت انتقاد و نقد کم است؛ متاسفانه 
بین رسانه ها و خبرنگاران رسانه های گوناگون در استان، 
می  ادامه  وی  دارد.  وجود  مسئوالن  توسط  هایی  تبعیض 
دهد: اخبار تاثیرگذار و چالشی زیادی کار کرده ام و دو تا از 
 مهمترین خبرهای چالش انگیزی که تاکنون در ذهن مانده

”از فقدان جا و مکان برای نمازگزاران تا دکوری بودن اورژانس 
115 در بیرجند” و همچنین” جمع شدن کسب و کار دست 

فروش بیرجندی و گالیه از نامهربانی های شهرداری”  بود.

مسئوالن به خبرنگاران به چشم 
میرزا بنویس نگاه نکنند

وی از مسئوالن تقاضا دارد: به خبرنگاران به چشم میرزا بنویس  
نگاه نکنند، بین رسانه های مختلف و خبرنگاران تبعیض قائل 
نشوند. چون یک خبرنگار باید واقعیت را بنویسد و موقعی که  
سوژه ای را به صورت انتقادی  دنبال کرده و مسئوالن را نقد 

می کند دلخور نشده و وصله های ناجور به اصحاب رسانه 
نچسبانند. وی ادامه می دهد: مردم نیز خبرنگاران را امین خود 
دانسته و به آنان اعتماد کنند و با دادن اطالعات درست به آنان 
یاری رسان شان در حل مشکالت جامعه باشند .احمدی خاطر 
نشان می کند: خراسان جنوبی نیز مانند بسیاری از استان های 
دیگر با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم  می کند که از 
دیدگاه من مهمترین مشکل استان اکنون جاده قاین - بیرجند 

است که دائم قربانی می گیرد.

گاهی آن قدر درگیر کارمی شوم
 که نهار و شامم یکی می شود

اعظم انصاری با 5 سال سابقه در عرصه خبرنگاری می گوید: 
کار خبرنگاری را درخبرگزاری بسیج آغاز و بعد از آن این حرفه 
را در خبرگزاری تسنیم ادامه می دهم.  وی با اشاره به اینکه 
خبرنگاري برای من زندگی شده، می افزاید: مثال اگر بخواهم 

یک روز کاری ام  را  وصف کنم از همان  صبح تا پایان شب 
به دنبال خبر تولیدی، پوششی، گزارش، فیلم و عکس هستم، 

آن قدر  که گاهی نهار و شامم باهم یکی می شود.
موثر  سوژه  چند  گوید:   می  تاثیرگذارش  سوژه  درباره   وی 
در مورد  اولین گزارشی که  از جمله سال گذشته  ام،  داشته 
مشکالت بیماران پروانه ای)Eb( منتشر کردم،یک ساعت بعد 
از انتشار خبر، با من تماس گرفتند مشخصات آن فرد بیمار را از 
من گرفتند تا برای حمایت او پیگیری شود و آخرین گزارش هم 
روستای ذکری بود که با همکاران دیگر رسانه ها به مشکالت 
پرداختیم و ابتدا توجه روزنامه های کشوری، بعد هنرمندان و 
مسئوالن را جلب کرد. از نظر این خبرنگار مشکل آب، مهمترین 
مشکل استان است وی ادامه می دهد: به روستاهای زیادی برای 
تهیه گزارش رفتم، روستاهای محرومی که خانه آنها از جنس 
سنگ و چوب بود و برای داشتن آب، منتظر تانکر بودند، وقتی 

آب نباشد زندگی هم جریان ندارد.

اهالی رسانه دیوارشان کوتاه است
 خبرنگار تسنیم با بیان اینکه در واقع خبرنگاری همان شغلي 
است  که با ظاهري فریبنده بسیاري را بدون چشمداشت مالي 
و فقط از روي عشق و عالقه به سمت خود کشیده است، 
خاطر نشان می کند: اهالي رسانه دیوارشان کوتاه است، در 
خراسان جنوبی این شغل همراه با سختی و مشکالت است 
اینکه مشکالت شان را چگونه و از کجا پیگیري کنند را نمي 
 دانند. وی یادآور می شود: مسئوالن تنها چیزي که مي دانند 

و مي بینند این است: تبریک روز خبرنگار از طرف روابط عمومي 
سازمان ها در این روز و تجلیل از این قشر و خبرهاي بهبودي 
اوضاع و احوال آنها ، طرح مساله و مشکل خبرنگارها توسط 

مسئوالن از یک هفته قبل تا یک هفته بعداز 17 مرداد.
انصاری دغدغه خبرنگاران را در سه حوزه معیشتي، رفاه و درمان  
می داند و ابراز تاسف می کند که: در این سه حوزه برنامه ریزي 
مدوني در اختیار نداریم و تمامي تصمیم گیري ها و برنامه ریزي 

ها مقطعي و دوره اي هستند. 

   رسانه ها چشم سوم جامعه اند
وی تاکید می کند: رسانه ها چشم سوم یک جامعه دموکراتیک 
محسوب مي شوند که مي توانند دغدغه ها را مطرح کنند، 

بنابراین باید صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند.
 انصاری می افزاید: می توان با جرات گفت یک خبرنگار یک 
کارشناس است، خبرنگاران افرادي هستند که در تمام حوزه ها 

ورود مي کنند و از زیر و بم آن حوزه اطالع دارند.

 اگرعاشقي نباشد، خبرنگاري نخواهد بود
وی ادامه می دهد: براي خبرنگار بودن هیچ چیز کافي نیست 
مگر عشق و عالقه به هیجاني زیبا که البته دستاورد آن تحقق 
عدالت اطالعاتي و کمرنگ شدن فساد در کشور است. آنها با 
وجدان خود کنار آمده اند. وی با اشاره به اینکه وضع امنیت 
شغلي خبرنگاران بحران زده است و امنیت شغلي خبرنگار 
ما تقریبا صفر است، می افزاید: کافیست برای یک اداره که 
مشکالتی برای مردم ایجاد کرده، گزارشی انتقادی بنویسی 
یا گاهی فقط کافیست دستمزد زحمت کشید خود را با دیگر 
رسانه های همسو مقایسه کنی و نمونه هایی دیگر از این قبیل 

که امنیت شغلی خبرنگار را تهدید می کند.

261 خبرنگار فعال در خراسان جنوبی
سمانه ساالری، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
هم  در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان می کند: ثبت نام و تایید 
مدارک در سایت خانه مطبوعات  کشوری انجام می شود و 
 خراسان جنوبی به طور منحصر به فرد هیچ دخالتی ندارد. 
استان 261  مطبوعات  خانه  در  اینکه  یادآوری  ضمن  وی 
خبرنگار ثبت نام کرده اند که 157 نفر از آنها رسمی و بقیه 
افتخاری هستند، خاطر نشان می کند: مهمترین مزیت ثبت 
نام در سایت خانه مطبوعات در برنامه های آتی، گرفتن کارت 
خبرنگاری است که خوشبختانه در امکانات و موارد استفاده 

خبرنگاران هیچ تبعیضی بین خبرنگاران افتخاری و اصلی 
وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه متاسفانه خیلی از مسئوالن، 
خبرنگاران را فقط برای زینت جلسات می خواهند، می افزاید: 
آنها مایلند خبرنگاران فقط عملکرد  و نقاط مثبت آنها را به رخ 

بقیه  بکشند و از نقد مشکالت آنها حرفی نزنند. 

بیشتر مسئوالن انتقاد مردم را طالب نیستند 
وی خاطر نشان می کند: بیشتر مسئوالن انتقاد مردم را طالب 
نیستند و پیگیری خبرنگاران را برنمی تابند، به همین دلیل 
کارگاه حقوق رسانه را با مسئوالن مختلف برگزار کردیم تا 
با حقوق رسانه و خبرنگاران آشنا شوند و حضور خبرنگاران در 
جلسات بی تاثیر نباشد. ساالری درباره بیمه خبرنگاران با اشاره 
به اینکه با دانشگاه علوم پزشکی و معاون سالمت صحبت 
هایی شده است، ادامه می دهد: برای بیمه، فرد حتما باید از 
ارگانی معرفی شود در ضمن پیگیر هستیم تا سختی کار این 
قشر تعریف شود و با وزارت کشور نامه نگاری شده تا بتوانند از 

خدمات بیمه استفاده کنند.
مدیر عامل خانه مطبوعات تاکید می کند: گامهای خبرنگاران 
محکم  تر از مسئوالن است ، چرا که بار سنگین جلسات روی 
شانه آنهاست. وی با اشاره به اینکه در خانه مطبوعات تالش 
می کنیم تا  خبرنگاران به عنوان مهره اصلی دیده شوند و 
جایگاه خودشان را به دست آورند، می افزاید: در این راستا چند 
دوره آمورشی برگزار شد و سایت و پنل خانه مطبوعات راه 
اندازی شد و  پیگیر برنامه های اوقات فراغت تابستانی هستیم.
 وی یادآوری می کند: قرار است  با معاون مطبوعاتی وزیر 
ارشاد آقای سلطانی جلسه رسمی خانه مطبوعات برگزار شود.
وی خاطر نشان می کند: همچنین بیستم مرداد کارگاه عکاسی 
برای خبرنگاران داوطلب برگزار می شود و بسته به استقبال و نظر 
آنها برنامه های دیگر و اردوهای عکاسی و خبری برپا خواهد شد.  

پیگیر برگزاری اولین نشست مدیران
 رسانه های کشور در استان هستیم

مدیر عامل خانه مطبوعات با اشاره به اینکه پیگیر برگزاری  اولین 
 نشست مدیران رسانه های کشور در خراسان جنوبی هستیم ،
یادآور می شود: با آقای محبی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد 
استان به تفاهم هایی رسیده بودیم که امیدواریم مدیرکل جدید 

همکاری الزم برای این برنامه بزرگ کشوری داشته باشد.
ساالری با بیان اینکه با برپایی این نشست و هم اندیشی برای 
اولین بار در استان بازتاب های خیلی خوبی خواهیم داشت، تاکید 
می کند: در اولین قدم با حضور خبرنگاران سایر استان ها در این 
نشست و بازتاب آن در سایر استان ها، خراسان جنوبی بیشتر 
معرفی می شود و همچنین با همکاری میراث فرهنگی تور یک 
روزه استان گردی برگزار خواهد شد که صنعت گردشگری و 

توریسم استان هم معرفی می گردد. 

خبرنگاران برای بیمه و تسهیالت
 در صندوق اعتباری هنر ثبت نام کنند 

رمضانی مسئول فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد هم 
عنوان می کند: از طریق سایت صندوق اعتباری هنر، خبرنگاران 

می توانند پیگیر مسایل بیمه ای و تسهیالت شوند. 
وی با اشاره به اینکه پس از بارگذاری آثار و مقاالت خود در این 
سایت و کسب امتیاز کافی خبرنگاران می توانند از تسهیالت 
مربوطه  استفاده کنند،  خاطر نشان می کند:  پیگیر مشکالت 
خبرنگاران در حوزه های مختلف و پاسخگویی مسئوالن هستیم 
و کارگاه حقوق رسانه هم در این خصوص برگزار شد تا مدیران  

با حقوق فعاالن رسانه ای آشنا شوند. 

گام های خبرنگاران، محکم تر از مسئوالن است

نت
نتر

س :ای
عک

دغدغه های اصلي خبرنگاران: معیشت، بیمه، درمان

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند



اولین تیم هندبال شهرستان بیرجند سال ١٣٥٢ که در نخستین دیدار در محل مدرسه ملی حافظ 
به مصاف تیم شهرستان فردوس رفتند.       گردآورنده: اصغری

 داده نما

ارزش تغذیه ای منداب

باالیی  بسیار  ای  تغذیه  ارزش  دارای  منداب 
و  بدن  این سبزی  مطلوب  و مصرف  است 
منداب  به شما عرضه می کند.  ذهن سالم 
شامل سطوح باالی اسید فولیک، ضد اکسیدان 
 C و A  ، K و ویتامین هایی مانند ویتامین 
می باشد و به شما در مبارزه با رادیکال های آزاد 
در بدن کمک می کند. همچنین حاوی مواد 
معدنی پتاسیم، منگنز، کلسیم و غیره می باشد.

به دیگران انگیزه بدهید

هیچ کاری مانند کمک به دیگران برای دست یابی به اهدف شان نمی تواند 
به تجدید انرژی ما کمک کند. این که  مشاور کسی باشیم تاثیر شگفت 
انگیزی در بهبود روحیه مثبت خواهد داشت و به ما کمک خواهد کرد تا به 
اهداف و چالش های زندگی خود از زاویه  متفاوت نگاه کنیم.شریل سندبرگ، 
یکی از موفق ترین و قدرتمند ترین زنان عصر حاضر و مدیر اجرایی شرکت 
فیس بوک است. او در فیس بوک خود به طور مداوم از طریق نوشته هایش، 
سخنرانی های عمومی، معرفی کتاب های خودیاری و توسعه شغلی در حال 
انگیزه بخشی به دیگران است و به این علت صفحه مدیر اجرایی فیس بوک 

به یک منبع الهام بخش برای دیگران تبدیل شده است.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

اتوبوس ها و سواری ها، عروسک ها را سوار کرده بودن و می گشتند. 
تانک ها و تفنگ ها و تپانچه ها و مسلسل ها تند تند گلوله در می کردند. 
بچه خرگوش های سفید زردک های گنده ای را با دست گرفته و می 

جویدند در حالی که نیش شان تا بناگوش باز شده بود.
  مهم تر از همه شتر خود من بود که اگر می خواست حرکتی بکند همه چیز را در هم 
می ریخت. آن قدر گنده بود که دیگر پشت شیشه جا نمی گرفت و تمام 
روز لب پیاده رو می ایستاد و مردم را تماشا می کرد. حاال هم ایستاده بود 
وسط مغازه و زنگ گردنش را جرینگ جرینگ به صدا در می آورد ، سقز 

می جوید و گوش به تیک تیک ساعت خوابانیده بود. 
یک ردیف بچه شتر سفید مو از توی قفسه هی داد می زدند : ننه ، اگر به 
خیابان بروی ما هم با تو می آییم ، خوب ؟ خواستم با شترم دو کلمه حرف 
زده باشم اما هرچه فر یاد زدم صدایم را نشنید. ناچار چند لگد به در زدم 
بلکه دیگران ساکت شوند اما در همین موقع کسی گوشم را گرفت و گفت 
مگر دیوانه شده بی بچه؟ بیا برو به خواب. دیگر جای ایستادن نبود. خودم 
را از دست آژان خالص کردم و پا به دو گذاشتم که بیشتر از این دیر نکنم.

ادامه دارد...

آیه روز  

و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید پس به جز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و 
از کافران شد ]همه[ به سجده درافتادند. سوره بقره/ آیه 34

حدیث روز  

هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین  شناسی، 
تدبر نیکو در زندگی، و شکیبایی در مصیبت ها و بالها. امام رضا )علیه السالم(
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ذهنیت رشد به معنی تالش
 برای رشد کسب وکار است

مورد  در  رهبران  ایده   مرسوم ترین  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
سود  نرخ  رشد  مراقب  همیشه  باید  که  است  این  رشد،  ذهنیت 
باشیم. در حقیقت ذهنیت رشد باور یعنی همیشه باور داشته باشیم 
»امکان پیشرفت وجود دارد و شکست ها نیز فرصتی برای یادگیری 
هستند.« این اصل بسیار مهم تر از این است که افزایش درآمد را 
هدف نهایی بدانیم. در کوتاه مدت، رهبران باید رویکردهای فعلی 
خود را بررسی کنند و ببینند آیا این رویکردها، به کارمندان کمک 

می کند از ماکزیمم پتانسیل های خود استفاده کنند؟
کسب وکارها از ذهنیت رشد برخوردارند، نه کارمندان

که  آنجا  از  است.  فکری  و  ذهنی  چارچوب  یک  رشد  ذهنیت 
کسب وکارها نمی توانند در مورد عملکرد و پتانسیل خود فکر کنند، 

نمی توانند ذهنیت رشد خود را پرورش دهند. 
رهبران کسب  وکار مطمئنًا می توانند با ترویج فرهنگی از عادت ها 
و اقدامات خاص، به پیشرفت کارمندان کمک کنند، اما نهادهای 
بنابراین  کنند،  فکر  نمی توانند  برند(  یا  )مانند کسب وکار  انتزاعی 
درکی از ذهنیت رشد ندارند. این مردم هستند که ذهنیتی را درون 

یک سازمان توسعه می دهند.
را شنیده ایم: »هرکسی می تواند هر کاری  استدالل  این  ما  همه  
را انجام دهد، به این شرط که همه  فکر و ذهن خود را روی آن 
کار بگذارد« واقعیت این است که اگر کارمندان هیچ محدودیتی 
نداشته باشند، فراموش می کنند که اصواًل چرا استخدام شده اند یا 
در چه حوزه ای بهتر کار می کنند. نتیجه  امر غالبًا به بی انگیزگی و  

سردرگمی کارمندان ختم می شود.

ذهنیت رشد، دو وجهی است
برخی از مردم به اشتباه فکر می کنند که تنها دو حالت برای ذهنیت 
رشد وجود دارد: یا به آن اعتقاد دارید یا اصاًل آن را نمی پذیرید. 
مورد  در  ثابتی  ذهنیت  مردم  شاید  ندارد.  واقعیت  موضوع  این 
مهارت های آشپزی خود داشته باشند، اما در خصوص مهارت های 
بسیاری  باشند.  برخوردار  رشد  ذهنیت  از  سخنرانی،  عمومی 
درعین  حال  اما  هستند،  مرتبط  یکدیگر  با  زندگی  حوزه های  از 
هرکدام از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ممکن است شما چارچوب 
ایستا و ثابتی برای تفکرات خود متصور شوید و آن را به گرایشات 
رشد نسبت دهید، ولی نمی توانید یک ذهنیت قدیمی و مرسوم را 

در یک لحظه تغییر دهید.

ذهنیت رشد انجام هر کاری را ممکن می داند
اغلب ما رهبرانی را دیده ایم که با تائید این باور اشتباه، کارمندانی را 
که از حجم باالی وظایف خود ناراحت اند، سرزنش می کنند. این باور 
واقعاً بهره وری کارمندان را پایین می آورد. ذهنیت رشد باید همیشه 
ظرفیت شناختی افراد را در نظر بگیرد. هیچ انسانی از توانایی های 
نامحدود برخوردار نیست. باور داشته باشیم توانایی ها و مهارت های 
افراد، قابل ارتقا هستند و هدف از کارهایی که انجام می دهیم، توسعه  

توانایی ها و مهارت های فردی و حرفه ای ماست.

یک لحظه مکث کن . . . 

ورزش های  ساده برای جلوگیری 
از خر و پف

   

نوک زبان خود را به سقف دهان فشار دهید 
و 20 مرتبه به طرف عقب بکشید،زبان خود 
را به سقف دهان بچسبانید و فشار دهید، در 
حالی که نوک زبان را به پشت دندان های 
جلوی خود می چسبانید پشت زبان را 20 
مرتبه به سمت پایین فشار دهید، با استفاده 
از  را  خود  گونه  عضله  اشاره،  انگشت   از 

دندان ها دور کنید. 

میان وعده  عصرانه

میان وعده عصرانه می تواند بستنی، نان و 
پنیر، کیک و شیرینی و انواع میوه ها و دسرها 
باشد البته افراد باید در میزان مصرف این میان 
وعده ها دقت کنند تا دچار چاقی و اضافه وزن 
نشوند. مصرف برخی میوه هایی که شیرینی 
کمی دارد مانند آلبالو، گیالس و سیب توصیه 
می شود. مصرف نان به دلیل اینکه سرشار از 

غالت است، بسیار مناسب است.

متاسفانه برخی افراد بر این باور هستند افرادی که تشنج می کنند 
دچار عقب ماندگی ذهنی هستند که این مساله کامال ناصحیح و 
به  مصروع  افراد  می کنند  تصور  برخی  همچنین  است،  غیرعلمی 
خصوص افرادی که به صرع جزئی مبتال هستند و دچار عالئمی 
مانند توهمات بینایی، مات زدگی و .. می شوند، بیمار روانی هستند 
و باید تحت نظر روانپزشک باشند که این نیز کامال غلط است، زیرا 

این بیمار باید تحت نظر متخصص مغز و اعصاب باشد.

 برخی بیماران نیز تصور می کنند بیماریشان غیر قابل درمان است
 به همین دلیل از مراجعه به پزشک خودداری می کنند و این در 
حالی است، همان طور که گفته شده اکثر این بیماران قابل درمان یا 
بیماری قابل کنترل است. این افراد به راحتی می توانند ازدواج کنند و 
در رشته های مورد عالقه تحصیل کنند. اما افراد مبتال به صرع باید 
به خاطر داشته باشند حتما همسر آینده خود را در جریان بیماری قرار 

دهند تا تحت نظر پزشک صاحب فرزند شوند.

باورهای غلط درباره بیماری صرع

97
3926

458
416

53
921
497

6385
78

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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978651234

462893517

351347698

715389462

629574183

834126759

187962345

293415876

546738921

جدول سودکو

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    09153423744
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تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به یک فروشنده آقا یا خانم با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. بین مدرس 53-
55 - پوشاک ژرژت  09361526176

به یک نیروی ساده جهت کار در 
رستوران واقع در پایانه بار نیازمندیم. 

32310557 -09158677754

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

به یک فروشنده خانم 
برای مغازه برنج فروشی 

نیازمندیم.
آدرس: بین نیرو هوایی 20و22      

09055903525

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی
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حسینی- بعد ازظهر دیروز نشست خبری فرمانده 
نیروی انتظامی استان برگزار شد. سردار شجاع 
ضمن اشاره به نقش بی بدیل خبرنگاران در 
حوزه های گوناگون اطالع رسانی ، آماری از 
عملکرد این فرماندهی از ابتدای سال تاکنون 
ارائه داد. وی با بیان این که تاکنون 64 هزار 
 و 884 تماس تلفنی با 110 گرفته شده است ،
مشابه مدت  به  نسبت  میزان  این  داد:  ادامه    

 سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
وی به کشف بالغ بر 13 تن مواد مخدر و هزار 
و  کرد  اشاره  آن  تجهیزات  و  ماهواره  دستگاه 
افزود: کشف سوخت نیز 800 درصد نسبت به 

سال گذشته افزایش داشته است.
فرمانده نیروی انتظامی از کاهش سرقت خودروها، 
منازل و مغازه ها سخن گفت و اضافه کرد: سرقت 
 های خرد اما 34 درصد افزایش داشته که بیشتر

 آن ها از داخل خودروها می باشد، در همین 
راستا از هم استانی ها تقاضا می کنم به استفاده 

از امکانات ایمنی و پیشگیرانه توجه کنند.
سردار شجاع به رخداد هزار و 960 فقره تصادف با 
11درصد افزایش اشاره کرد و یادآور شد: تصادفات 
جرحی 11 درصد و خسارتی 12 درصد افزایش 
داشته و تعداد متوفیان با 9 درصد کاهش، 83 نفر 
 بوده است. به گفته وی عامل بیشتر تصادفات 

پیاده،  عابر  حقوق  رعایت  به  توجهی  بی 
سرپیچی از قوانین راهنمایی و رانندگی و بی 

توجهی رانندگان بوده است.

جرائم مالی در صدر جرم ها
 وی از افزایش 100 درصدی میزان وقوع پرونده 
های جرائم مجازی نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: بی اطالعی مردم علت اصلی این 

پرونده ها است. فرمانده نیروی انتظامی با بیان 
این که جرائم مالی با بیش از 5 میلیارد ریال ، 
67 درصد از تمام جرائم سال 97 را در این حوزه 
داشته است، خاطرنشان کرد: در سال 96 ، فقط 
 32 درصد مربوط به جرائم مالی بود. سردار شجاع 
5 جرم باالتر را به ترتیب برداشت اینترنتی غیر مجاز، 
 کالهبرداری یارانه ای، انتشار فیلم های خصوصی ،

 انتشار اکاذیب و محتوای مبتذل اعالم کرد. 

حسینی- جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
فرماندار  ناصری  حضور  با  بیرجند  شهرستان 
شهرستان برگزار شد. نیازی رئیس اداره کتابخانه 
های عمومی بیرجند، با بیان این که برای اولین 
بار پس از گذشت 12 سال از تاسیس استان و 
برای  مدیریت کتابخانه های خراسان جنوبی، 
دریافت  اعتبار  تومان  میلیون  کتاب 11  خرید 
واریزی  اولین  با  توانستیم  کرد:  عنوان  کردیم، 
از 24 انتشارات در نمایشگاه کتاب، 283 عنوان 
کتاب که 678 نسخه می شود ، خریداری کنیم.

وی به مصوبات اجرا نشده از جلسه قبل اشاره 
بازآفرینی مصوب شد 4  بیان کرد: در ستاد  و 
کتابخانه در مناطقی بدون کتابخانه احداث شود 
و تا آن زمان برای رفع نیاز محالت کتابخانه 
سیار ترددکندتا  مردم بتوانند استفاده کنند.به گفته 
وی طی مذاکرات با شهرداری برای در اختیار 
قرار دادن یک دستگاه اتوبوس، قرار شد طرح 
را ارائه دهیم تا آن ها ارزیابی و تصمیم گیری 
کنند.رئیس اداره کتابخانه های عمومی بیرجند 
به موضوع بعدی درباره استفاده از فضایی در 

پارک توحید برای کتابخانه اشاره کرد و افزود: 
خیری اعالم آمادگی برای احداث کتابخانه کرده 
که اگر فرآیند پیدا کردن زمین طوالنی شود ، 
برد. خواهد  دیگری  جای  به  را  خود  سرمایه 

پارک توحید ظرفیت مکانی
 برای احداث کتابخانه ندارد

شهردار بیرجند نیز در این نشست با بیان این که 
به همکاران تاکید کردیم ریالی از نیم درصد سهم 
کتابخانه ها پنهان کار نشود و کامل پرداخت شود، 
تصریح کرد: قطعا امسال شاهد تفاوت فاحشی در 

این زمینه با سال های قبل خواهید بود.
جاوید با اشاره به این که شهرداری مجاز به تامین 
زمین برای کتابخانه ها بوده، اما در قانون سازمان 
راه و شهرسازی مکلف به انجام این کار شده 
است، ادامه داد: در همین راستا زمینی را در الهیه از 
محل اعتبارات بافت فرسوده در اختیار قرار دادیم 
و تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
آنجایی که ساختمان  از  وی خاطرنشان کرد: 

پارک توحید قرار است در اختیار کانون هنرمندان 
قرار گیرد، این پارک ظرفیت احداث کتابخانه را 
ندارد. جاوید به درخواست های مردم معصومیه 
پایین برای احداث کتابخانه هم اشاره کرد و 
افزود: اگر اعتبار و خیر فراهم شود، تامین زمین را 

در این محله پیگیری خواهیم کرد.

مصوبه احداث کتابخانه مرکزی
در استان بر زمین مانده است

ناصری فرماندار بیرجند نیز بر لزوم احداث کتابخانه 
در جنوب شهر تاکید کرد و گفت: در دولت نهم و 
دهم، مصوبه خوبی برای احداث کتابخانه مرکزی 
شهر داده شد، بسیاری از استان ها از زمین و اعتبار 
این مصوبه استفاده کردند اما در این استان اتفاقی 
رخ نداد. به گفته وی قرار شده بود از فضای کنار 
باغ رحیم آباد استفاده و در همین راستا تفاهمی با 
بنیاد مستضعفان بسته شد اما در موضوع تملک 
زمین به جمع بندی نرسیدند.وی با تاکید بر این 
که باید با راه و شهرسازی در این زمینه رایزنی 

شود ، تصریح کرد: شهرداری در کنار زمین هایی 
که برای این منظور در اختیار قرار می دهد، فضایی 

تجاری برای کسب درآمد نیز ایجاد کند.

چرا بنیاد مستضعفان برای 
انجام کار فرهنگی ورود پیدا نمی کند؟

افتخاری از هنرمندان استان نیز در این جلسه به 
زمین پایین تر از پارک توحید و اطراف سازمان 
تبلیغات اسالمی اشاره کرد و گفت: 27 سال 
پیش برای راه اندازی کتابخانه عمومی و مرکز 
اسناد در این نقطه با فرهنگ و ارشاد مکاتبه 
زمین  اکنون  نرسید،  جایی  به  کار  اما  کردیم، 
بال استفاده است و چرا بنیاد مستضعفان برای 
انجام کار فرهنگی ورود پیدا نمی کند؟ در نهایت 
مقرر شد احداث کتابخانه در یکی از پارک های 
بررسی  شود و با راه و شهرسازی در این زمینه 
مکاتبه و جلسه برگزار شود.  همچنین راه اندازی 
کتابخانه سیار به دلیل هزینه بر بودن و نبود 

نیروی الزم، به زمانی دیگر موکول شد.

نجات 48 گرفتار در طوفان

صداو سیما- 48 نفر که در اثر طوفان در خراسان جنوبی گرفتار شده بودند، نجات یافتند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: از این تعداد 5 نفر با اقدام به موقع نیروهای 
امدادی از مرگ حتمی نجات یافتند. میرجلیلی همچنین افزود: تا کنون بر اساس اطالعات جمع آوری شده از  18 اکیپ امدادی - عملیاتی استان 10 تا 20 درصد به باغات و 
مزارع شهرستان های نهبندان، سربیشه، بیرجند، زیرکوه،  درمیان، خوسف و قاین خسارت وارد شده است که بیشتر مربوط به محصوالت عناب، زرشک،  انار و پسته بوده است.

حوادث استان

جرائم مالی در صدر جرم ها

 کتابخانه مرکزی طرح بی سرانجام

روزنامه آوا دقیق ومنصف است

    عابر پیاده در تصادف محور
 بیرجند - خوسف جان باخت

جانشین فرمانده پلیس راه گفت: عابر پیاده در محور 
بیرجند- خوسف بامداد دیروز بر اثر تصادف با اتوبوس 
جان باخت. نیکمرد اظهار کرد: این حادثه ساعت 4 و 
30 دقیقه بامداد دیروز در کیلومتر 23 محور بیرجند - 
خوسف رخ داد که اتوبوس در حال حرکت از سمت 
تهران به بیرجند با عابر پیاده برخورد کرد. وی افزود: 
عابر پیاده مرد 34 ساله ای بوده که پس از انتقال به 
بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند بر اثر شدت جراحت 
جان باخت. وی علت این حادثه را بی احتیاطی راننده 

اتوبوس و بی توجهی به جلو اعالم کرد.

دستگیری سه شکارچی غیرمجاز
 در سربیشه

شهرستان  درح  بخش  در  مجاز  غیر  شکارچی  سه 
سربیشه دستگیر شدند. فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان گفت: در تعقیب و گریز پرسنل یگان 
پاسگاه  مأموران  و  زیست سربیشه  حفاظت محیط 
انتظامی درح سه شکارچی غیرمجاز که یک رأس 
میش وحشی را شکارکرده بودند، دستگیر شدند.  مسعود 
مستقیم، با بیان اینکه همچنین در منزل  این شکارچیان 
الشه یک رأس میش وحشی دیگر هم کشف و ضبط 
شد، افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

پرداخت بیش از ۳۷ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال به ۱5۰ طرح کشاورزی

جهاد  کل  اداره  سرمایه گذاری  امور  مدیر  تسنیم- 
کشاورزی از پرداخت 37 میلیارد و 800 میلیون تومان 
تسهیالت اشتغال پایدار به 150 طرح کشاورزی خراسان 
جنوبی خبر داد. بهدانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در موضوع تسهیالت اشتغال پایدار که از اواخر سال 96 
آغاز شده است،930 میلیارد تومان پروژه در سامانه کارا 
ثبت نام شده است. وی تعداد این طرح ها را 3 هزار و 
807 طرح عنوان کرد و افزود: حدود 300 طرح به مبلغ 
295 میلیارد تومان به بانک معرفی شدند. بهدانی بیان 
کرد: از این تعداد 110 طرح در حوزه دام و طیور، 23 
طرح در حوزه تولیدات گیاهی، 8 طرح در حوزه صنایع 
تبدیلی ترکیبی و مابقی در حوزه شیالت و تعاونی ها 
بوده است. وی تصریح کرد: در طرح های اولویت دار، 
 اولویت ها را خود اداره کار بر اساس رسته ها در نظر 
می گیرد. بهدانی اظهار کرد: همچنین مرغداری هایی 
که تاکنون به بهره برداری نرسیده اما پیشرفت آنان بیش 
از 50 درصد است در سامانه قرار می گیرند و بر اساس 

برآوردها به آنان تسهیالت داده می شود.

تقویت تعاونی ها، باعث گسترش
 عدالت اجتماعی می شود

جواد رضایی-روز گذشته نشست اتحادیه تعاونی های 
مرزنشینان با حضور مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
و همچنین رئیس اتحادیه مرزنشینان استان برگزار و بر 
لزوم معرفی و ترویج فرهنگ تعاون تاکید شد. رکنی 
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: 46 هزار 
تعاونی فعال با 585 هزار عضو در استان وجود دارد 
که از این میزان 31.5 درصد در بخش خدمات، 19 
درصد صنعت و 17 درصد مربوط به بخش کشاورزی 
می باشد. وی ادامه داد: هر چه تعاونی ها تقویت شوند 
عدالت اجتماعی گسترش خواهد یافت و در این راستا 
ترویج فرهنگ تعاون موضوع بسیار مهمی است که باید 

با دید ویژه ای به آن نگاه شود.

کاری- روز گذشته علی ناصری فرماندار بیرجند 
و هیئت همراه به مناسبت روز خبرنگار  در دیدار 
از روزنامه آوا عنوان کرد: خبرنگاران بازوی توانای 
جامعه هستند و امیدواریم مسئوالن در برگزاری 
جلسات تعامل بیشتری با خبرنگاران داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد روزنامه آوا دقیق 
و منصفانه است، خاطر نشان کرد: رسانه باید 
درست جریان  تحلیل  با  را  استانی  رویدادهای 
روابط  کرد:  امیدواری  ابراز  ناصری  کند.  سازی 
عمومی ها از جنبه صرف اداری خارج شوند و در 
کنار رسانه و خبرنگاران به عنوان ابزار نمایندگان و 
مردم تبدیل شوند.فرماندار بیرجند تاکید کرد: رسانه 
ها باید واقعیات جامعه را در قالب نرم اطالع رسانی 

کنند تا جامعه احساس نگرانی نکند.  

پیگیر پایلوت زنجیره شتر
 در مناطق مستعد استان هستیم

سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد و هیئت همراه 
هم در روزنامه آوا ضمن تبریک روز خبرنگار عنوان 
کرد:  خبرنگاری عشق است و خبرنگار شاهدی بر 

کارها و مسایل جامعه است.
وی با اشاره به اینکه حدود 80 هزار نفر از خدمات 
کمیته امداد بهره مند هستند، افزود: کمیته امداد 
نهادی مردمی است و چون مشارکت مردم را 

همراه داریم خواهان شفاف سازی در زمینه های 
مختلف هستیم. وی با بیان اینکه پیگیر پایلوت 
زنجیره شتر در مناطق مستعد استان هستیم، خاطر 
نشان کرد: در این برنامه اقتصای قرار است 1400 

نفر شتر از هرمزگان ، کنیا و یا پاکستان برای 
1200 مددجوی کمیته امداد خریداری شود تا پس 
از پرورش آنها بتوانند از گوشت، پوست و استخوان 
آن برای امرار معاش و فروش استفاده کنند.سلم 

آبادی تاکید کرد: همچنین برای فروش گوشت 
این شترها رایزنی هایی با آستان قدس انجام 
داده ایم تا مددجو از این لحاظ هم دغدغه ای 
محلی بازار  برای  اینکه  ضمن  باشد،   نداشته 

 برای فروشگاه های بزرگ چون کوروش و رفاه 
هم در حال رایزنی هستیم.  

تقویت پروژه های زوده بازده 
عمرانی در روستاها

 هنری، رئیس بسیج سازندگی هم روز گذشته 
در روزنامه آوا به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: 
وظیفه بسیج سازندگی تسهیل گری در پروژه های 
 عمرانی، اشتغال و گره گشایی مشکالت مردم است. 
وی افزود: تالش می کنیم پروژه های زودبازده 
عمرانی و کوچک را در روستاها تقویت کنیم. 
هنری بیان کرد: برای محرومیت زدایی در برخی 
نقاط استان تفاهم نامه هایی با برخی از ادارات و 
سازمان ها بسته شده که در ادامه پی گیر اجرایی و 
عملیاتی شدن آن هستیم. وی ادامه داد: تالش ما 
بر تقویت اشتغال های خرد و کارگاه های کوچک 
روستایی در مناطق محروم با هم افزایی و کمک 
دستگاه های اجرایی است. وی یادآور شد: بر اساس 
آنچه از بزرگان دین آموخته ایم بعد از انجام واجبات 
کمک به محرومان و گره گشایی از امور مردم 
حائز اهمیت است. وی با بیان اینکه جهادگران 
در توسعه و آبادانی روستاها نقش بسزایی دارند، 
گفت: هر جهادگر می تواند پل ارتباطی بین مردم 
باشد. پیام رسان مشکالت آن ها  و  و مسئوالن 

نکته  رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت:   
و  کشاورزی  بخش  برداران  بهره  که  مهمی 
معرفی  قرار دهند،  توجه  مورد  باید  ها  رسانه 
ظرفیت ها و در کنار آن مشکالت و چالش 
های این بخش در استان است. ولی پور مطلق 
در بازدید خبرنگاران از باغ های عناب استان 
در روستای سیوجان خوسف افزود: سطح زیر 
کشت عناب استان سه هزار و 120 هکتار است 
و میزان برداشت عناب امسال پنج هزار و 460 

تن پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: این محصول از زمان های گذشته 
تاکنون سازگاری خوبی با منطقه پیدا کرده و به 
عنوان یکی از محصوالت مزیت دار استان معرفی 

شده است. وی عنوان کرد: رسانه ها می توانند 
قابلیت های بخش کشاورزی را در افکار عمومی 
برجسته کرده و برای نخبگان حوزه سرمایه گذاری 
و فناوری به عنوان طرح مسئله بیان کنند تا 
ظرفیت حمایت های دولت که قرار است در اختیار 

بهره برداران قرار گیرد، قابلیت اجرایی پیدا کند.
سیستم  اجرای  اکنون  گفت:  مطلق  پور  ولی 
های نوین آبیاری در 18 هزار هکتار از اراضی 
هیچ محدودیت  و  است  انجام  حال  در  استان 
برای اجرا در استان نداریم. وی گفت: امسال از 
نظر سطح اجرای سیستم های نوین آبیاری در 
کشور رتبه چهارم مربوط به خراسان جنوبی است 
 و همچنان از کشاورزان استقبال خواهیم کرد.

رسانه ها و مسئوالن ارتباط
 دو سویه برقرار کنند

مدیرکل روابط عمومی استانداری هم گفت: 
اگر قرار است رسانه ها در خدمت مسئوالن 
باشند باید نیازهای مردم را منعکس و ازطرفی 
نیز خدمات دولت و نظام را شفاف سازی کنند 

تا ارتباط متقابل و دوسویه برقرار شود.
روابط عمومی  رود  انتظار می  افزود:  بهاری   
را  های استان مدیران دستگاه های مربوطه 
به سمت همکاری با رسانه ها سوق دهند تا 
عملکرد دستگاه را برای مردم ارائه دهند. وی 
بیان کرد: برگزاری تورهای رسانه ای توسط 
دستگاه های اجرایی نیاز هر فعالیت است و 

بخش های اداری، تجاری، صنعتی و اقتصادی 
نیاز به بسته رسانه ایدارد و بدون حضور رسانه 
روابط  گفت:  وی  بود.  خواهند  معنا  بی  ها 
عمومی ها نماینده دولت و رسانه ها نماینده مردم 

به عنوان پل ارتباطی هستند که در کنار یکدیگر 
فعالیت می کنند. وی اظهار کرد: رسانه باید در تمام 
عرصه های زندگی فرد فرد مردم جاری و ساری 

بوده و در خدمت مردم باشد.

توجه به ظرفیت ها و چالش های کشاورزی در کنار هم 
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فرماندار شهرستان بیرجند:

*آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه و استاندار خراسان 
جنوبی  در دیدار های جداگانه با دانش آموز بیرجندی، 
منتخب رتبه هفت کنکور رشته علوم تجربی این موفقیت 
را به وی تبریک و برای او آرزوی موفقیت کردند.
*مدیرکل ثبت احوال گفت: بیشترین حجم صدور 
کارت هوشمند ملی در  استان با رقم 217 هزار فقره 

مربوط به سال 96 بوده است.
*معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
جابجایی 584 هزار و 455 نفر توسط ناوگان حمل 
و نقل عمومی برون شهری استان طی چهارماهه 

نخست امسال خبر داد. 
* مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: برداشت 

آنغوزه از عرصه های منابع طبیعی  آغاز شد.
* معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
طرح  گفت:  کشت  الگوی  تغییر  بحث  به  اشاره  با 
کاشت 500 هکتاری گیاه خارشتر در استان جرا شد.

*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیرجند از 
اتمام عملیات تعمیر پل زیرگذر بعثت خبر داد .

*دامپزشکی استان از روستائیان خواست تا هر گونه 
تلفات غیر عادی طیور را در روستاها، در اسرع وقت به 

دامپزشکی اطالع دهند.

اخبار کوتاه

در سوگ استاد...

 عشق تا پای جان تو را می خواند

امسال روز خبرنگار جای پدری بزرگوار و استادی فرزانه 
برای من و همه اهالی مطبوعات استان خالیست.فردی 
که طی نیم قرن فعالیت مستمر در حوزه اطالع رسانی 
و خبر باز هم از پای ننشست  و تا آخرین نفس های 
مبارک خود در پی راهی بود تا انگیزه و وجدان کاری و 
آبرو و عزت  را به جوانان و جویندگان بی ادعای شهر 
خود که عاشق راه او بودند برگرداند.پدر و استادم زنده یاد 
غالمعلی خالدی که می توان او را پدر مطبوعات استان 
دانست چنان حضور تاثیرگذاری در عرصه فرهنگ و 
خبر این خطه داشت که نبودش خسرانی بزرگ به 
شمار می آید اما وقتی به جای جای زندگی حرفه ای 
و مطبوعاتی خود و هم قطاران و هم نسالنم نگاه می 

کنم جز نامی نیک و خاطره ای خوش از او نمی بینم.
اخالق مداری، تواضع، کار عاشقانه و با انگیزه و روزنامه 
ویژگی های  بارزترین  از جمله  بودن  واقعی  نگاری 
شخصیتی مرحوم غالمعلی خالدی بود.  خالدی، باعشق 
به حرفه خبر  زیست و بی خبر و ناگاه از میان ما رفت 
و همین چهره و متانت او هویت و شناسنامه مطبوعات 
استان بود و هست و سبب شد قلم او “برند” بسیاری از 
روایت های ماندگار عرصه اطالع رسانی خراسان جنوبی 
در گذشته نه چندان دور و حتی همین نزدیکی باشد.از 
زمانی که خاطرات خود در پی کشف روستایی در کور 
سوی سربیشه با موتور سیکلتی ناقواره را برایمان نقل 
می کرد گفتنی ها داشت،تا گزارشات زنده و اجتماعی 
او از زلزله مهیب طبس و تالش برای رساندن صدای 
مردم محروم این سرزمین به گوش مسئوالن برای 
توسعه آموزش عالی و تاسیس دانشگاه و دانشکده و 
اضطراب پنهان کردن پوسترها و نوارهای  امام در باغچه 
منزل اش در ایام انقالب. او، دوست مردم بود؛ شریک 
شادی ها و غم های آنان هر چقدر پیشکسوت بود، به 

همان اندازه جوان و جوانگرا و پرشور و باحال!
  حضور اقشار و گروه های مختلف در مراسم تعزیت آن 
استاد نشان داد که مرگ هر کسی آیینه ای است که 
حیات و زندگی او را به تصویر خواهد کشید و چه زیبا بود 
انعکاس زیبای مردم داری و مردم دوستی که او متصف 

بدین صفات پسندیده بود.
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز        

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
 دکتر محمود بستانی  

رنگ آمیزی خطوط ایستگاه های
 تاکسی و اتوبوس

بار و  کاوش-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 
مسافر شهرداری بیرجند گفت: سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری اقدام به رنگ آمیزی خطوط 
نمود. شهر  در  اتوبوس  و  تاکسی  های   ایستگاه 
غالمپور روز گذشته در بازدید از روند انجام کار اظهار 
کرد: برای ایجاد شرایط هرچه بهتر در خدمت رسانی به 
شهروندان و زیباسازی معابر شهری، سازمان حمل و 
نقل اقدام به رنگ آمیزی خطوط ایستگاه های تاکسی 
و اتوبوس به متراژ 927 متر طول درشهر نموده است.
وی از انجام این خط کشی ها در ایستگاه های میدان 
آزادی، خیابان جمهوری اسالمی، مطهری، طالقانی، 
بهشتی، ارتش، شهدا و ... خبر داد. غالمپور در ادامه از 
نوسازی و تعویض 100 عدد سرتابلوی ایستگاه های 
تاکسی در شهر خبر داد. وی هزینه رنگ، اجرا و خرید 

سرتابلوهای مذکور را 180 میلیون ریال عنوان کرد.

شیو
 :آر

س
عک طرح “شهر بدون زباله گرد”

 در بیرجند اجرا می شود

گروه خبر- در کارگروه اجتماعی فرهنگی استان از 
اجرایی شدن طرح شهر بدون زباله گرد در بیرجند و 
توانمند شدن هزار و700 خانواده تحت حمایت کمیته 
امداد استان خبر داده شد. نماینده ولی فقیه گفت: خبر 
برای خبرنگار مسئولیت آفرین است که آیا به مردم 
امنیت می دهد یا آنان را دچار هراس می کند. حجت 
االسالم عبادی اظهارکرد: نقش خبرنگاران در مسائل 
اجتماعی و فرهنگی مهم است و هر سخن و نوشته ای 
بازتاب دارد. معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار 
هم در این دیدار گفت: مردم و مسئوالن باید تالش 
خود را در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی مضاعف 
کنند. رئیس هیئت اندیشه ورز در خراسان جنوبی نیز 
اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر بیرجند با دارا بودن 
زباله های زیاد که بیشتر آنها قابل بازیافت است اما 
برای بازیافت در استان مشکالتی وجود دارد بنابراین 
الزم است طرح  “شهر بدون زباله گرد” اجرایی شود.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام علی علیه  السالم فرمودند:
َُّه َمْن َکَسَل لَْم یَُؤدِّ َحقَّ ا... اِیّاُکْم َو الَْكَسَل فَإِن

از تنبلی بپرهیزید که تنبل حق خدای را ادا نكند.
)تحف العقول ، ص 112(

عکس: حسینی

جواد قوسی - امیرحسام قزلباش، مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان حنوبی با اشاره 
به اینکه بانک کشاورزي در راستاي توسعه پایدار گام بر مي دارد، گفت: رویکردی که 
سال های اخیر در حوزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت جدی توسط 
بانک کشاورزی در اولویت قرار گرفته، توسعه پایدار است. وی ادامه داد: توسعه پایدار 
همان خط مشی ها و سیاست های توسعه هزاره را دنبال می کند که 8 هدف اصلی 
به ماموریت ها و وظایف  با توجه  افزود:  را پیگیر است. قزلباش  و 32 هدف فرعی 
بانک کشاورزی، از میان اهداف توسعه پایدار، 4 هدف اصلی کاهش فقر، ایجاد امنیت 
غذایی،  توانمند سازی زنان و حفظ منابع پایه با رویکرد حفظ محیط زیست را در 
سیاست هایش لحاظ کرده است. وی با بیان اینکه رسالت بانک کشاورزی تامین مالی 
بخش کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی است، خاطرنشان کرد: اهداف فرعی مانند 
بانکداری تجاری و سودآوری تعریف شده که ابزارهایی برای تامین رسالت اصلی هستند.   

ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان بیان کرد: تعداد 427 پرونده و متقاضی به مبلغ 
2310 میلیارد ریال به این بانک معرفی شده اند که به 101 فقره مبلغ 320 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شده و 18 فقره به مبلغ 253 میلیارد ریال هم مصوب و آماده 
انعقاد قرارداد است. در مجموع 119 طرح به مبلغ 570 میلیارد ریال پرداخت و مصوب 
شده است. قزلباش ادامه داد: با توجه به اعتبار ابالغی فاز اول به مبلغ 590 میلیارد 
ریال، 97% آن تعیین تکلیف شده است. وی با اشاره به این که طرح های پرداختی 
عمدتاً در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع دستی، گردشگری و سرمایه در 
افزود: از محل پرداخت تسهیالت، 688 شغل جدید ایجاد می شود. گردش است، 

تسهیالت ازدواج 
مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال 1396 برای 1670 نفر 
بالغ بر 171 میلیارد ریال و از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه تعداد 766 نفر بالغ بر 
120 میلیارد ریال - به هر یک از زوجین 150 میلیون ریال- تسهیالت ازدواج پرداخت 
شده است. قزلباش تصریح کرد: هیچ یک از متقاضیان در صف انتظار نیستند و بالفاصله 

تعیین شعبه و تسهیالت پرداخت می شود.  
تسهیالت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی 

مدیر شعب بانک کشاورزی استان بیان کرد: تاکنون 26000 نفر برای تسهیالت جبران 
خسارت ناشی از سرمازدگی به بانک معرفی شده اند که به 18000 نفر مبلغ 840 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است. قزلباش ادامه داد: 84 درصد اعتبار ابالغی 
1000 میلیارد ریالی، تعیین تکلیف شده است. همچنین این اعتبار تا سقف 500 

میلیون ریال و به نرخ 5% و بازپرداخت 10 ساله است.
تسهیالت جبران خسارت ناشی از خشکسالی در راستای تامین گوشت قرمز  
امیرحسام قزلباش بیان کرد: با معرفی اداره کل امور عشایری به 1600 نفر از عشایر 
استان، مبلغ290 میلیارد ریال تسهیالت جبران خسارت ناشی از خشکسالی در راستای 

تامین گوشت قرمز پرداخت شده است.
تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 

وی افزود: در راستای )بند د ت 16( سال 96 در بخش کمیته امداد 18میلیارد و 
در بخش بهزیستی 8 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است و در هر دو بخش 
100 درصد اعتبار ابالغی پرداخت شده است. همچنین در راستای )بند ب ت 16( 
سال 97 مبلغ 10 میلیارد ریال به تازگی ابالغ شده که در حال تشکیل پرونده و 

پرداخت می باشد.

 تسهیالت تسهیل و رفع موانع تولید؛ رونق تولید  
مدیر شعب بانک کشاورزی استان بیان کرد: در سال 96 به تعداد 4480 نفر، مبلغ 2496 
میلیارد ریال و در سال 97 به تعداد 438 نفر، مبلغ 283 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
شده است. در مجموع در سال 96 و تا پایان تیر سال جاری، 4918 فقره به مبلغ 
2779 میلیارد ریال در قالب طرح های رفع موانع تولید تسهیالت پرداخت شده است.  

صندوق بیمه کشاورزی 
قزلباش ادامه داد: در سال زراعی 96- 95 تعداد 34179 فقره، بیمه نامه صادر شده 
است. حق بیمه دریافتی 55 میلیارد ریال و غرامت پرداختی 122 میلیارد ریال بوده 
که نسبت غرامت به حق بیمه دریافتی 2/2 برابر بوده است. همچنین در سال 96-97 

غرامت پرداختی 11/500 میلیون ریال بوده است.
همکاری با مجمع خیرین سالمت استان در راستای مسئولیت های اجتماعی 

بانک کشاورزی 
مدیر شعب بانک کشاورزی اظهار کرد: مجتمع درمانی شهر مود با کمک بالعوض بانک 
کشاورزی به مبلغ 7 میلیارد ریال در راستای ارائه خدمات درمانی با مشارکت بانک 
کشاورزی با 80% پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. قزلباش افزود: در سال 96 جمع 
پرداختی استان در زیر بخش های کشاورزی شامل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، 
مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، اجرای سیستم های 
نوین آبیاری تحت فشار، تسهیالت اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 
تسهیالت جبران خسارت عشایر در جهت افزایش تولید گوشت قرمز و تسهیالت جبران 
سرمازدگی تعداد 37 هزار و 938 بهره بردار به مبلغ 5817 میلیارد ریال بوده است. 
ضمناً از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، تعداد 12 هزار و 243 فقره پرونده به مبلغ 
2 هزار و 357 میلیارد ریال در حوزه های کشاورزی تسهیالت پرداخت شده است.   

بخشودگی سود و متفرعات تسهیالت تا کمتر از یک میلیارد ریال 
 وی اضافه کرد: بالغ بر740 میلیارد ریال از مطالبات 5434 نفر از بدهکاران بخش کشاورزی 
- زیر یک میلیاد ریال- تعیین تکلیف شده که از این مقدار 180 میلیارد سهم دولت می باشد. 

بانک کشاورزی در راستای توسعه پایدار گام برمی دارد
امیرحسام قزلباش، مدير شعب بانک کشاورزي خراسان حنوبي: 

درمان چاقی جدار شکم، بازوها و ران پا :
 ۱ـ جدیدترین روش جراحی ابدومینوپالستی  ۲ـ لیپوساکشن با مدرن ترین دستگاه لیپوماتیک 

RF بدون برش جراحی ۳ـ اولتراسونیک لیپولیز بدون جراحی از روی پوست با دستگاه Z Ultra
اعمال جراحی برای کاستن وزن برای درمان چاقی مرضی به روش الپاراسکوپی:   اسلیوگاسترکتومی و بای پس هر دو به روش 

الپاراسکوپی )بدون برش جراحی(
پیکر تراشی با استفاده از روش اولتراسونیک در نواحی مختلف بدن شامل :  شکم - پهلوها - ران - بازوها و سایر نواحی بدن 

تزریق چربی خود فرد به تمام نواحی بدن برای جوان سازی و فرم دهی نواقص و بد شکلی ها
جوان سازی پوست با استفاده از: ۱ـ  دستگاه اولتراسونیک RF  ۲ـ تزریق ژل و ترمیم پوست در صورت، لب ها و تمام نواحی بدن  

IPL فرم دهی بدن با استفاده از پروتزهای سیلیکونی/ رفع موهای زاید با دستگاه لیزر

تا پایان مرداد ماه
 از 21 % تخفیف برخوردار شوید

مبلمان اتاق کودک، نوجوان، جوان و  بزرگسال با 2 سال 
گارانتی تعویض و  5 سال خدمات پس از فروش 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
    از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با 

مشخصات ذیل اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار:

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند -  خیابان پاسدران -  پاسداران 30- تلفن  
32445590-4

مشخصات پروژه: 
موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی خط انتقال آب شهرستان درمیان  -۱

۲-خالصه فعالیت: احداث مخزن 200 متر مکعبی بتنی، احداث دیوار ساحلی، لوله گذاری به 
طول 1000 متربا لوله GRP به اقطار 200 و 250 میلیمتر، اجرای مسیر انتقال به طور کامل با 
تمام ابنیه فنی و متعلقات مورد نیاز بر اساس مندرجات اسناد مناقصه، تجهیز و برچیدن کارگاه و ... .

ب: منابع تامین مالی: طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی به شماره 1307002080 )اوراق 
مشارکت( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط

پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
مبلغ برآورد اولیه : حدود 4.673 میلیون ریال )بر اساس فهارس بها پایه رشته های آبیاری و 

زهکشی، خطوط انتقال آب و ابنیه سال 1397(
شرایط متقاضی:

صالحیت های الزم: آب با پایه و ظرفیت مجاز. 
مدت پیش بینی انجام خدمات:  4  ماه شمسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 234.000.000 
)دویست و سی و چهار میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان 

جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

پیمانکاران متقاضی از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/17 تا ساعت 10 مورخ 1397/05/20 جهت 
دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه 

نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:
ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد: 

الف: فیش واریزی به مبلغ 1.090.000 )یک میلیون و نود هزار( ریال )شامل 1.000.000 ریال 
بابت هزینه اسناد و 90.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب سیبا شماره  
2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به بنام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

از طریق سامانه ستاد بصورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان 
دردهای کسانی است که نمی توانند 
بگویند و فریادشان بی صداست.  

 هفدهم مرداد روز خبرنگار مبارک
هادی سالمی

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 
مکه مکرمه


