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انتخابات و روحانیون
* محمد علی قاسم زاده نداف

 
  از مهمترین اقشاری که در همه مقاطع و صحنه های 
ایفا کرده  مهم و حساس نظام نقش بی بدیلی را 
این    . باشند  مبلغان دینی می  ، روحانیون و  است 
انقالب  پیروزی  از  بعد  و  قبل  در  همواره  قشر 
امور  در  باالیی  گذاری  تاثیر  و  نقش  از  اسالمی 
بوده است و در  اجتماعی مردم برخوردار  فردی و 
هر دوره و مقطعی نقش خود را به خوبی ایفا کرده 
و با حرکت خود مسیر و چشم انداز روشنی را برای 
مردم کشور ترسیم کرده است .   ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

مذاکره برای تحریم مرغ
در تودیع و معارفه مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان 

گریز هوشمندانه مجری مراسم به بحث تحریم واردات مرغ استان در حضور مدیرکل مربوطه  سیستان و بلوچستان 

 گالیه معاون استاندار از تغییرات بدهنگام مدیران استان در فرصت پسابرجام  ؛

خراسان جنوبی به محل کشف توانمندی مدیریتی تبدیل نشود
نخعی نژاد : اگر مدیری در اتاقش بنشیند کارکنان می خوابند و اگر مدیر بدود کارکنانش نیز همپای وی خواهند دوید

پیام دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران به مناسبت روز جهانی گمرک : 

ایران اسالمی دارای گمرکی پویا، کارآمد، چابک و به روز است
صفحه 8

توجه ویژه رهبری به وضعیت مردم خراسان جنوبی به خصوص مرزنشینان نهبندانی 

15 پروژه بنیاد برکت در استان افتتاح و به بهره برداری رسید 
صفحه 8

فاصله زیاد استان با اقتصاد کشور
شهرکی ، رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی : 

صفحه 3

افتتاح طرح
 توسعه آزمایشگاه 
تخصصی دانشگاه 
علوم پزشکی
بیرجند
صفحه 7

صفحه 3

جناب آقای خاشی
مدیر کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

ششم بهمن ماه ، روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی و کلیه 
همکاران محترم تان تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزون شما و مجموعه  

پرتالش تان را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی منطقه و کشور 
از خداوند متعال خواستاریم. 

سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی 
 سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی

یک دستگاه خودروی پراید هدیه ویژه بیمه آسیا
  نمایندگی خیاط به یکی از بیمه گذاران خود

 به قید قرعه از دهه فجر امسال
 )94/11/12 الی 95/11/12( تا دهه فجر سال 95
 آدرس: بیرجند - سه راه اسدی - نبش بازار قدیم 
)چهکندی ها( - طبقه فوقانی طال فروشی بهدانی 

تلفن: 32231188
صدور هر بیمه نامه در هر رشته بیمه ای یک امتیاز دارد

»هوالحی القیوم«
ضمن تشکر از کلیه سروران گرامی که در مراسم تشییع و خاکسپاری 
همسر ، مادر و خواهر بزرگوارمان و پیشکسوت جامعه پرستاری بیرجند

شادروان حاجیه فاطمه خالدی
همسر حاج محمد علی مویدی مقدم )پلویی(

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن 
فقیده سعیده امروز سه شنبه 94/11/6 از ساعت 15 الی 16 در محل  

هیئت صاحب الزمانی )عج( »واقع در خیابان حکیم نزاری«  برگزار می گردد
حضورتان را ارج می نهیم.

خانواده های: مویدی مقدم )پلویی( ، خالدی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس شهرکی
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
 تبریک گفته و از زحمات جناب آقای دکتر حقیقی در مدت تصدی سمت مزبور تشکر و قدردانی نموده

 از خداوند منان موفقیت و پیروزی را برای آن بزرگواران خواستاریم. 

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور- شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

 که نشان از لیاقت و درایت شما می باشد، تبریک می گوییم 
و از خداوند منان برایتان توفیق روزافزون خواستاریم. 

محمدرضا لطف اللهی
 مدیر عامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت

جناب آقای مهندس شهرکی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

 انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی اجرایی و مدیریتی شما 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر حقیقی 
در دوران تصدی مسئولیت، توفیق روز افزون و سربلندی شما را از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم. 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان خراسان جنوبی

جناب آقای
 علیرضا امینی نسب

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

معاون اداری و مالی بیمه ایران 
خراسان جنوبی

که نشان لیاقت و شایستگی شماست 
تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه 
دلسوزی هایتان شاهد پیشرفت روزافزون 

این مجموعه باشیم.

جمعی از همکاران شما در مدیریت 
شعب بیمه ایران خراسان جنوبی

جناب آقای 
حاج  علی مویدی مقدم )پلویی(

خاندان  محترم
 مویدی مقدم و خالدی

مصیبت  درگذشت  بانوی فداکار  شادروان

حاجیه فاطمه خالدی
موجب تاثر و تالم گردید. این مصیبت 
عظمی را حضور جناب عالی و بستگان 

 ارجمند تسلیت گفته، برای آن 
فقیده سعیده علو درجات و برای شما 

بزرگواران صبر و اجر آرزومندیم.

شورای  سرپرستی
 هیئت صاحب الزمانی )عج(

موسسه خیریه حضرت مهدی )عج( بیرجند

سال عنوان  به  گمرک  جهانی  سازمان  سوی  از   2016 سال   نامگذاری 
عزیزان  و دستاوردهای شما  به سمت جلو(  دیجیتال، حرکت  )گمرک 
در اجرای سامانه جامع گمرکی به عنوان تاثیرگذارترین عامل در تسهیل 
تجارت خارجی، اجرای سامانه برخط تجارت خارجی، سامانه همراه گمرک 
در راستای توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی و دولت موبایلی و کسب رتبه 
 نخست سازمان فناوری محور و دستگاه برتر در بهبود فضای کسب و کار 
و لوح طالیی ششمین دوره جایزه ملی بهره وری؛ همه نشان از داشتن نگاه 

فراملی و عمل ملی در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد. 
شاهد  نزدیک  از  که  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  کارکنان  ما 
ژانویه   26 باشیم،  می  پاسخگو  و  روز  به  چابک،  کارآمد،  پویا،   گمرکی 
 روز جهانی گمرک را خدمت شما کارمندان خدوم و خانواده محترم تان که 
بی شک امین دولت و خدمتگزار ملت هستید و در سخت ترین شرایط 
مهمترین  را  گمرک  و عزت  اقتدار  کیان،  مرز؛ حفظ  و جغرافیایی  شغلی 

رسالت خود می دانید، تبریک عرض می نماییم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

دروازه بانان اقتصادی

 خراسان جنوبی
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نامه روحانی به اوباما و دیگر سران 5+1 

رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر از ارسال نامه به سران 
کشورهای 1+5 خبر داد. به گزارش »انتخاب«، 
به  روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
چین  و  روسیه  آلمان،  انگلیس،  آمریکا،  سران 
سران  به  نامه ای  در  نوشت:  وی  نوشت.  نامه 
کشورهای 1+5: اظهار خرسندی از تالش برای 
حصول توافق هسته ای و امیدواری نسبت به اجرای به موقع تعهدات 
و اقدامات الزم بر اساس برجام. روحانی همچنین نامه ای به رهبران 
کشورهای همسایه نوشت. رئیس جمهور در صفحه توییتر خود در این 
تالش  به  امید  همسایه:  کشورهای  سران  به  نامه ای  در  نوشت:  باره 
برای استفاده از فرصت ها و ظرفیت های پسابرجام برای همکاری در 

عرصه های مختلف.

شورای نگهبان: رسانه ها از گمانه زنی و شایعه 
پراکنی در خصوص تأیید صالحیت ها، پرهیز کنند 

طی  نگهبان  شورای  عمومی  روابط  کل  اداره 
مخصوصا  جمعی  های  رسانه  ای،  اطالعیه 
مطبوعات و خبرگزاری ها را از گمانه زنی و شایعه 
برحذر  ها،  صالحیت  تأیید  خصوص  در  پراکنی 
داشت. در آستانه انتخابات پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبري و دهمین دوره مجلس شوراي اسالمي، متأسفانه عالقه 
اصحاب رسانه ها به انتشار سریع اخبار موجب گردیده است، شاهد پخش 
گمانه زني ها و شایعه پراکني هاي فاقد اعتبار در خصوص تأیید و رد 
صالحیت داوطلبان باشیم. ضمن تقدیر و تشکر از فعاالن عرصه رسانه 
و خبر در پوشش اخبار انتخابات انتظار مي رود از انتشار گمانه زني و 

شایعات در خصوص روند انتخابات، بپرهیزند.  

الریجانی: متهم کردن ایران به حمایت از 
جریان های تروریستی فرار رو به جلوست

از  به حمایت  ایران  کردن  متهم  رئیس مجلس، 
تروریست ها را یک جک خنده دار توصیف کرد و 
افزود: خود تروریست ها به دشمنی ایران با آنان 
اذعان دارند اما برخی کشورها ایران را متهم به 
افزود:  می کنند.الریجانی  تروریست ها  از  حمایت 
سعودی ها مسلمان و از برادرانمان هستند و با آنان مشکالت اساسی 
نداریم، اما در درک و حل مشکالت جهان اسالم دچار اشتباه شده اند. 
را  و عراق  افغانستان  در  تروریست ها  از  دلیل حمایت سعودی ها  بنده 
پرسیدم، یکی از مسئوالن سعودی به نام »بندر« به من گفت »ما در 
افغانستان و عراق اشتباه کردیم«. بنابراین متهم کردن ایران به حمایت 

از جریان های تروریستی فرار رو به جلوست.

درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها در ۸ ماهه اول 
امسال بیش از 5 هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی 
برخی  الیم«  »عذاب  و  عظما«  »مصیبت  تا  شد  بیشتر 
مهر،  گزارش  به  یابد.  پایان  باره  این  در  هم  دولتمردان 
 درآمد ۸ ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها 
به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این 
میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه های نقدی 
درآمد  حالی  است.در  شده  داده  اختصاص  نقدی  غیر  و 
دولت از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۳۳ هزار میلیارد 
تومان رسیده است که پیش از این، هر یک از دولتمردان 
ها  یارانه  هدفمندی  منابع  تامین  به  نسبت  نحوی  به 
اظهارنگرانی کرده اند، به طوری که برخی اعضای دولت 
با  یارانه در دولت  می گویند که در شب های قبل واریز 
مصیبت عظمایی روبرو می شویم. در همین حال، زنگنه 

وزیر نفت پرداخت یارانه  نقدی را »عذاب آور« خوانده و 
گفته بسیاری از شب ها از نگرانی اینکه چطور باید پول 
با  حال  اما  نمی  برد  خوابم  کنیم،  تامین  را  نقدی  یارانه 
منابع هدفمندی  تامین  برای  منابع دولت  تامین کسری 
در  یارانه  واریز  از  قبل  شب  دیگر  نقدی  های  یارانه 
آور  عذاب  نقدی  یارانه  پرداخت  و  عظما  مصیبت   دولت 
حضور  با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  بود.در  نخواهد 
کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس 
 عملکرد ۸ ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
امسال ۴۸  باید  قانون، دولت  بررسی شده است.براساس 
هزار میلیارد تومان از محل اصالح قیمت حامل های انرژی 
و ۶ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان از محل قطع یارانه نان و برق 
درآمد کسب کند که فقط در ۸ ماهه سال ۹۴ تاکنون ۳۳ 

هزار و۴۷۰ میلیارد تومان کسب درآمد کرده است.

مجدد  آغاز  از  اراضی  امور  سازمان  معاون 
مشهد  شاندیز  پدیده  طرح  ساخت وسازهای 
پس از گذراندن مراحل قانونی خبر داد.  فرید 
سید ی نژاد در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: گرچه 
این طرح از ابتدا با تخلف و بدون مجوز آغاز 

شد و با فریبکاری سرمایه های هنگفتی جمع 
کرده است، اما به خاطر منافع مردم مجوزهای 
پرداخت  قانونی و  برای گذراندن مراحل  الزم 
عوارض پدیده شاندیز صادر شده و در صورت 
تمکین به قانون مسئوالن این پروژه می توانند 

ساخت وساز را ادامه دهند. وی با اشاره به این که 
سامانه تلفن گویای 1۳1 حفاظت از اراضی ملی 
سراسر  در  اراضی  امور  سازمان  کشاورزی  و 
اعالم کرد: مردم  راه اندازی شده است،  کشور 
می توانند از طریق این سامانه مشاوره های الزم 

را برای سرمایه گذاری در پروژه های این چنینی 
از کارشناسان و کارشناسان امور اراضی دریافت 
عرصه های  در  را  تخلفی  اگر  همچنین  کنند، 
به  را  آن  کردند  مشاهده  کشاورزی  و  ملی 

سازمان امور اراضی گزارش دهند. 

 پایان »مصیبت عظما« دولتمردان برای واریز یارانه نقدی

 از سرگیری ساخت وسازهای شاندیز مشهد 

مدیرکل عتبات سازمان حج از آغاز ثبت نام نوروزی عتبات از اول اسفند خبر داد و گفت: سازمان حج بنای افزایش هزینه سفر برای نوروز را ندارد. 
محسن نظافتی در گفتگو با فارس، درخصوص اعزام های نوروزی به عتبات عالیات گفت: ثبت نام این دوره از اول اسفند ماه

 و اعزام ها از ۲۳ اسفندماه آغاز می شود. همچنین نحوه ثبت نام و قرعه کشی در آینده اعالم خواهد شد. 

هزینه سفر به عتبات برای نوروز افزایش نمی یابد  عراقچی: آماده ایم همه موانع سیاسی 
پیش روی همکاری با ایران را برداریم 

معاون وزیر خارجه گفت: سیاست ایران و وزارت امور 
خارجه بر این مبنا استوار شده است که بتواند اعتماد 
بین المللی را حل و تنش  ها را کاهش دهد.عراقچی 
موانع  همه  است  آماده  ایران  خارجه  وزارت  افزود: 
سیاسی را از میان بردارد تا کشورها بتوانند به راحتی 

وارد همکارهای اقتصادی با ایران شوند.

جابری انصاری: فضای استراتژیک روابط 
بین ایران و آمریکا تغییری نکرده است   

گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی  انصاری  جابری 
همانطور که قبال نیز به اطالع مردم ایران رسانده ایم 
و  خاص  موضوع  یک  مورد  در  هسته ای  توافق 
موردی است و فضای استراتژیک روابط بین ایران و 

آمریکا تغییری نکرده است. 

شورای ائتالف اصولگرایان تصمیم بگیرد 
در لیست نهایی نباشم کناره گیری می کنم

سازوکار  به  عنایت  با  کرد:  اعالم  حدادعادل 
منطقی رسیدن به لیست نهایی در شورای ائتالف 
اصولگرایان و لزوم حفظ وحدت ایجاد شده چنانچه 
لیست  در  بنده  که  بگیرند  تصمیم  ائتالف  شورای 

نهایی نباشم بی درنگ کناره گیری خواهم کرد.

ترافیک سنگین کشورهای هسته ای
 برای همکاری با ایران

گسترده  استقبال  از  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
کشورهای هسته ای برای همکاری با ایران خبر داد. 
صالحی گفت: آمریکا هم در برجام متعهد شده است با 
ایران در زمینه تبادالت فنی هسته ای همکاری کند.

بلومبرگ: روحانی قرارداد 114 ایرباس 
را با خود به ایران می آورد 

مقام  یک  بلومبرگ،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
ایتالیایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: رئیس 
ارزش حدودا  به  احتماال قراردادهایی  ایران  جمهور 
1۷ میلیارد دالر با ایتالیا امضا خواهد کرد. همچنین 
روحانی در سفر به فرانسه نیز انتظار می رود قرارداد 
ارتقای  برای  را  ایرباس  خرید 11۴ هواپیمای جت 
ناوگان هوایی پیر ایران و همچنین قراردادهایی را 

با پژو-سیتروئن و رنو امضا خواهد کرد. 

  اگر می توانید نگذارید اسد پیروز شود
معارضان سوری  مذاکرات  عالی  سخنگوی هیئت 
که  است  کرده  اعالم  واشنگتن  کرد،  اذعان 
انجام  گروه  این  برای  بیشتری  اقدامات  نمی تواند 
دهد.»ریاض نعسان آغا« همچنین اعالم کرد که 
»بشار  که  است  داشته  اظهار  آمریکا  خارجه  وزیر 
اسد می تواند در انتخابات وارد شود و اگر می توانید 

اجازه ندهید که او پیروز شود«.

انتخابات و روحانیون
 ) ادامه از صفحه اول ( 

 از آنجائیکه مقام معظم رهبری ، حضرت آیت ا... 
العظمی خامنه ای )حفظه ا... تعالی( حضور حماسی 
را  رای  های  صندوق  پای  در  مردم  حداکثری  و 
تکلیف شرعی و اولویت اول و انتخاب فرد اصلح 
را اولویت دوم در عرصه انتخابات برشمرده اند ، بر 
 همین اساس و در راستای تحقق منویات معظم له ،
علماء، طالب، روحانیون و اساتید حوزه های علمیه 
استان نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارند و نباید 

از این موضوع غافل شوند .
 مردم خراسان جنوبی از دیر باز به دین مداری و عالم 
محور بودن شهرت داشته اند و جایگاه علمای دین در 
میان آنان جایگاهی رفیع و با ارزش بوده بنحوی که 
همواره از سوی مردم مورد مشورت قرار گرفته و به 
 عنوان راهنمایانی امین به تکلیف خود عمل کرده اند . 
لذا از این ظرفیت عظیم ، انقالبی و با بصیرت توقع 
به رفع  انرژی بخش  و  فعال  با رویکردی  می رود 
مشکالت معرفتی انتخابات در استان همت گمارده و 
با روشنگری های خود به تبیین مالک های انتخاب 
های  دیدگاه  راستای  در  نمایندگان  صالحیت   و 
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی 

)ره( و رهبر معظم انقالب بپردازند .
 بدیهی است شأن روحانیت معزز بویژه ائمه جمعه 
و  بندی  جناح  از  پرهیز  با  کند  می  ایجاب  استان 
به  خاص،  افرادی  یا  فرد  برای  تبلیغ  از  اجتناب 
کرده  اقتدا  عزیز  رهبری  و  )ره(  راحل  امام  سیره 
و مردم را در جهت گزینش فرد اصلح و کارآمدی 
با نظام و ارزش های  که ضمن هم سویی کامل 
انقالب اسالمی متعهد به خدمت به مردم و توانمند 
مانده  بعضا معطل  و  به حق  پیگیری مطالبات  در 

شهروندان عزیز باشد، رهنمون سازند .
و  سالم  رقابت  فضای  حفظ  و  ایجاد  همچنین   
سازنده اقتضا دارد تا روحانیت عزیز ، رعایت اخالق 
عناصر  های  ویژگی  از  یکی  که  را  انتخابات  در 
انقالبی و ارزشی و از شاخصه های التزام عملی به 
اسالم محسوب می شود را به نامزدهای انتخاباتی 
و طرفداران و همراهان آنان متذکر شوند تا خدای 
برای  مجوزی  و  عامل  انتخاباتی  شور  ناکرده، 
 دروغگویی ، دادن وعده ها و  شعارهای بی اساس ، 
ایجاد مطالبات غیر معقول در جامعه و بوجود آوردن 

امید واهی در مردم نشود . 

یادداشت

آگهی تغییرات شرکت ابن حسام »سهامی خاص« به شماره ثبت 281 و شناسه ملی 10360012139
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و به نشانی محل تصفیه: بیرجند، خیابان پاسداران، نبش خیابان فردوسی، 
طبقه فوقانی شرکت تعاونی رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده 

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

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده »نوبت اول«
شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 94/11/6

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده »نوبت اول« شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان 
جنوبی یکشنبه 94/11/18 ساعت 4:30 بعدازظهر در محل دفتر شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق واقع 
در خیابان پاسداران 15 رسالت 3 پالک 32 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش باهم 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 غیر 

عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

مـزایده )مرحله اول( 
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 شورای 
اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک 
خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده دعوت می 
شود حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 94/11/17 برای دریافت فرم و اسناد 
شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر 
مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده یکشنبه 94/11/18 می باشد. 
ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ارائه 

مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.
یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( جنب بانک ملت 

مبلغ پایه مزایده: 15/000/000 ریال
غرفه تزئینات اتومبیل داخل فضای پایانه مسافربری بیرجند   

مبلغ پایه مزایده: 3/500/000 ریال
غرفه شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات، خوار و بار و 

خشکبار(    مبلغ پایه مزایده: 12/500/000 ریال
محل شستشوی اتوبوس )کارواش پایانه( واقع در فضای باز پایانه 

مسافربری    مبلغ پایه مزایده: 6/000/000 ریال
یک باب غرفه جنب رستوران واقع در پایانه مسافربری بیرجند 

 مبلغ پایه مزایده: 6/000/000 ریال
 )برای مشاغل دفتر بیمه - شرکت های مسافربری برون شهری

 دفتر پست(

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نيز داریم

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

آموزشگاه طراحی دوخت 

راحلـه 
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پيشرفته

 در رشته های نازك دوزی، ضخيم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

فروشگاه کودک  امیر 
قابل توجه مشتریان گرامی 

اجناس شب عید رسید * با خرید پوشاک 
زمستانه از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

درب های اتوماتیک

نبش مدرس 69    09153616358

فقط با روزی 10000 تومان 
با ضمانت نامه کتبی 5 ساله

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  



قطع ۱۰ دقیقه ای برق خیابان های اصلی بیرجند

آوای  روزنامه  محترم  عوامل  خدمت  سالم  با 
کارکنان  و  مدیریت  همچنین  و  جنوبی  خراسان 
شهرستان  روستایی  فاضالب  و  آب  محترم 
جهت  در  عمل  سرعت  و  زحمات  بابت  بیرجند 
است  خواهشمند  روشناوند  روستای  به  آبرسانی 
را  خداپسندانه  امر  این  از  برداری  بهره  تاریخ 
خوشحالی  موجبات  تا  اعالم  امکان  صورت  در 
تشکر با  گردد.  فراهم  کش  زحمت  قشر  این 
939...085

هستم   6 نرجس  ازاهالی  محترم  شهرداری  باسالم 
را   4 نبش فرعی  زباله  ماه هست سطل  مدت یک 
کوچه سر  را  هایشان  زباله  ها  همسایه  اند   برده 
می گذارند و مگس و پشه بجای خود، گربه و سگها 
هم پالستیک ها رو پاره میکنند. متأسفانه جایی که 
سطل زباله را گذاشته اند شیب دارد وسطل زباله راه 
میفتد وسط کوچه و مزاحم مردم است شمارا به خدا 
برای آغاز سال نوکوچه ما را از این وضعیت خجالت 
آور بیرون بیارید متشکرم )اهالی نرجس 6 فرعی4 (
935...520

سالم آواجان. ممکن است مدیر کل ثبت اسناد جواب 
بدهند چراسند تک برگ پالک 4953 بعد از یکسال 
که همه مدارک را تحویل دادیم صادر و تحویل نشده ؟
910...546

با سالم به پرسنل محترم تاکسیرانی خواستم بدانم 
از  تاکسی  رانندگان  چرا  چیست؟  تاکسیمتر  معنی 
نرخی  یک  نفر  هر  و  کنند  نمی  استفاده  تاکسیمتر 
اضافه مردم  از  که  هایی  پول  این  گیرد؟  می   را 
می گیرند ارزشی ندارد ولی حق دین است وجواب دارد.
935...779

از  استفاده  در  مردم  استقبال  به  توجه  با  سالم.  با 
جاده سالمت برای پیاده روی و ورزش بهتر است  
شهردار محترم در خصوص زیباسازی اطراف مسیر 
کنند. اقدام  مناسب  روشنایی  تامین  همچنین   و 
915...131

گرامی  استادان  بعضی  از  کن0  چاپ  لطفا  جان  آوا 
نسبت  لطف  و  توجه  که   ... دانشگاه  وکارکنان 
سپاسگزارم0 دارند  را  باال  سن  با  دانشجویان  به 
915...915

با تشکر و سپاس فراوان از دهیار و شورای اسالمی 
زیباسازی  و  توسعه  به  توان  تمام  با  که  آباد  حاجی 

محل عنایت دارند.
933...325
وانتی به  را  حق  همه  مردم  فروشنده   آقای 
می دهند تمام نمازگزاران مسجد دعایشان می کنند. 
انصاف دارند و بهداشتشان را هم رعایت می کنند
915...750

لطفا شهرداری کمی به فضای سبز مسکن های مهر 
خیابان الهیه ،بهزیستی رسیدگی کند نه امکاناتی، نه 
فضای سبزی، نه وسایل ورزشی، لطفا به این طرف 
شهر کمی بها بدهید. همه انسانیم با حقوق مساوی
915...263
آفتاب  دو  بابت گذاشتن صندلی دست  از شهرداری 
سوخته در ایستگاه الهیه غربی یک کمال تشکر داریم.
915...263
آقایان مسوول لطفا برای اخالق در انتخابات بیشتر  

به کاندیداها توصیه کنید . اخالق اخالق اخالق
915...712

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 6 بهمن 1394 * شماره 3427
3 یکشنبه شب برق خیابان های اصلی شهر بیرجند قطع شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ شب دوشنبه از 

ساعت19:23 دقیقه تاساعت19:34 دقیقه برق کل خیابان های مطهری، حکیم نزاری،بازار مرکزی و میدان امام تا 
میدان آزادی به مدت 11 دقیقه قطع شد. دلیل این حادثه قطع و معیوب شدن سرکابل هایی است که از پست های 

زیرزمینی به شبکه وصل می شوند. دقایق بعد با تعمیرات و تعویض سرکابل ها، برق به مناطق جریان پیدا کرد.

باعرض سالم وخسته نباشید می خواستم از مدیران 
کویرتایر تشکر کنم بخاطر زحمات فراوانی که دراین 
شما  همانند  مدیران  همه  کاش  اند  کشیده  17سال 

بودند خداقوت اجرکم عندا...
915...339
سالم روز گذشته همسرم که  حامله است دچار حادثه 
ای در منزل شده بود و با تلفن همراهم تماس گرفتند 
و خواستند سریعا ایشان را به بیمارستان برسانم پشت 
همین  در  دادم.  جواب  را  گوشی  و  بودم  قرمز  چراغ 
حین چراغ سبز شد و به دلیل  بوق های مکرر ماشین 
های پشت سرم حرکت کردم تا در اولین نقطه توقف 
را  گوشی  موضوع   بودن  اورژانسی  دلیل  به  و  کنم 
قطع نکردم دقیقا درب راهنمایی و رانندگی که اولین 
به دلیل داشتن گوشی  بود  برای توقف  جای ممکن 
در دست و نه مکالمه متوقف شدم. به افسر محترم 
ام  و شرمنده  ام مطلع  نکرده  تخلف  از  عرض کردم 
برایم  لطفا  موضوع   بودن  اورژانسی  دلیل  به  ولی 
قبضی  ثبت نمایید همین فردا عدم خالفی می گیرم 
امکان  ایشون  اصرار داشت که  پرداخت می کنم  و 
پذیر نیست و به راحتی از این کار امتناع کرد. مدارک 
را به ایشان دادم و خواهش کردم فقط سریعتر بنویسند 
که زودتر به خانه برسم ایشان هم در کمال آرامش 
منتظر  مرا  قبض  نوشتن  برای  دقیقه   7 به  قریب 
کشید. رخم  به  را  لجبازی  واقعی  معنای  به  و   کرد 

می دانم دوستانمان در پلیس حتما بعد از خواندن این 
پیام جوابیه خواهند داد که تخلف است و مستوجب 
جریمه اما من به موضوع طور دیگری نگاه کردم گفتم 
شاید این مامور وظیفه سازمانی خودش را خیلی خوب 
و کمی هم با بداخالقی انجام داده است و تشکیالت 
باالدستش از او حمایت کنند اما این آقا وظیفه انسانی 
و اخالقی خود را برای سازمانی که مبانی آن اخالقی 
و انسانیست زیر پا گذاشت. خدا رو شکر برای همسرم 
اتفاقی نیفتاد  اما افسر یا سرباز عزیز روزی پدر، مادر 
و  گیرند  می  قرار  موقعیت  همین  در  نیز  تو  برادر  و 
دامن  انسانی شما  غیر  کار  این  وجدانی  عذاب  دیگر 
دلم پلیس.  محترم  فرمانده  بود.  خواهد  خودت   گیر 

و  با  امروز  پلیس  چون  بنویسم  را  این  خواست  نمی 
ارتباط مردمیش صدها برابر با پلیس یک دهه پیش 
فرق می کند و تا قبل از این اتفاق ضد فرهنگی در 
کنار پلیس احساس امنیت می کردم اما امروز نگاهم 
به برخی )تاکید می کنم برخی( حرکات همکاران شما 
نگاه خوبی نیست. باشد که همه امور ختم به خیر شود.
یک شهروند

پیام شما

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  زاده-  حسین 
تجارت استان سیستان و بلوچستان خبر ممنوعیت 
صادرات مرغ زنده خراسان جنوبی به این استان را 
تکذیب کرد. میرشکار در پاسخ به سوال خبرنگار ما 
در این خصوص، با اشاره به اینکه مرغ کشتار روز 

به اندازه نیاز استان سیستان و بلوچستان طبق روال 
گذشته از خراسان جنوبی وارد می شود، گفت: هیچ 
محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و تنها مقرر 
گردیده که ورود مرغ زنده به سیستان و بلوچستان 
مدیریت شود و تحت نظارت پزشکی و دامپزشکی 

وارد گردیده و به کشتارگاه ها تحویل شود.
مدیران خراسان جنوبی  نکته که  این  ذکر  با  وی 
با من در ارتباط هستند، افزود: در گذشته تعدادی 
های  نظارت  بدون  را  زنده  مرغ  دالل  و  واسطه 
بهداشتی و کنترل های دامپزشکی تهیه و به استان 

 سیستان و بلوچستان وارد می کردند که به صورت
مردم  به  و  شد  می  ذبح  معابر  در  بهداشتی  غیر 
در  ما  پیشگیرانه  اقدامات  و  گردید  می  عرضه 
بار دیگر  راستا صورت گرفته است. میرشکار  این 
مرغ  ورود  برای  محدودیتی  هیچ  که  شد  یادآور 

بلوچستان  و  سیستان  به  جنوبی  خراسان  از  زنده 
از  درصد   70 هم  حاضر  حال  در  و  ندارد  وجود 
بلوچستان  و  سیستان  نیاز  مورد  روز  کشتار  مرغ 
قابل رقم  که  شود  می  تامین  جنوبی  خراسان   از 

توجه و باالیی است.

معدن  صنعت،  وزارت  از  زاده-   حسین 
تحریم  پسا  در  که  دارم  گالیه  تجارت  و 
از مدیری  را  استان محروم خراسان جنوبی 
وجود  آنکه  حال  کردند  محروم  توانمند 
پایداری مدیریت ها  البته  و  توانمند  مدیران 

از نیازهای توسعه است.
جلسه  در  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
صنعت،  سازمان  رئیس  معارفه  و  تودیع 
مطلب،  این  بیان  با  استان  تجارت  و  معدن 
گفت: محور شرق نیازمند توجه ویژه مدیران 
با  ما  این صورت  غیر  در  است  کشور  ارشد 
شویم  می  مواجه  مردم  مهاجرت  چالش 
دیگر  یکسال  حداقل  که  امیدواریم  لذا  و 
آقای شهرکی )رئیس جدید سازمان صنعت، 
و  نکنید  عوض  را  استان(  تجارت  و  معدن 
عوض کردن آقای حقیقی )رئیس سابق( را 
نمایید.  آقای شهرکی جبران  از  پشتیبانی  با 
نخعی نژاد با بیان اینکه خراسان جنوبی به 
محل کشف توانمندی مدیریتی تبدیل نشود، 
استان  در  معدنی  ماده   40 از  بیش  افزود: 
داریم که فعاًل خام فروشی می شود. به گفته 
وی 8 درصد اشتغال کشور در بخش معدن 
مربوط به استان خراسان جنوبی است و در 
هم  دست  به  دست  باید  نیز  صنایع  بخش 

بدهیم تا مشکالت موجود رفع شود.

باید ثروت مردم را افزایش دهیم

معاون استاندار ضمن خیر مقدم به رئیس جدید 
صنعت معدن و تجارت استان؛ خطاب به وی 
گفت: با همتی مضاعف اواًل کارهای باقیمانده 
را به پایان برسانید و در ثانی هر 6 ماه گزارش 
که  نکته  این  ذکر  با  دهید. وی  ارائه  مردمی 
باید صنایع مرتبط با معادن را در استان ایجاد 
نماییم، اظهار کرد: اگر مدیری در اتاقش بنشیند 
کارکنان می خوابند و اگر مدیر بدود کارکنانش 

نیز همپای وی خواهند دوید.
البته استان، به خصوص صنعت، معدن و تجارت 
نیروهای متخصص و دلسوزی دارد و ما هم به 
خصوص از بخش صنعت حمایت می کنیم زیرا 
باید ثروت مردم استان را افزایش دهیم. معاون 
صنعت  وزارت  معدنی  صنایع  و  معادن  امور 

خراسان  جلسه  این  در  نیز  تجارت  و  معدن 
جنوبی را دارای پتانسیل های باالیی دانست 
این  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  گفت:  و 
محدود تجارت  و  معادن  به  فقط   استان 

نمی شود و در پسا تحریم مردم خوب این 
استان می توانند محور توسعه باشند.

 خام فروشی معادن،
ظرفیت محسوب نمی شود

آقای  تعویض  اینکه  به  اشاره  با  سرقینی 
شهرکی  آقای  از  حمایت  با  را  حقیقی 
جبران می کنیم، افزود: خام فروشی ذخایر 
باید  و  نمی شود  معادن، ظرفیت محسوب 
کشور  و  استان  در  را  معدنی  کار  مقیاس 
خراسان  در  راستا  این  در  و  بخشیم  ارتقا 
در  را  مس  ذخایر  از  بهینه  استفاده  جنوبی 

دستور کار داریم.
و  معدن  صنعت،  سازمان  سابق  رئیس 

نیم  سهم  به  اشاره  با  هم  استان  تجارت 
از بخش صنعت در کشور،  استان  درصدی 
صنایع  ایجاد  سمت  به  شرکت  ضرورت 
جنوبی  خراسان  در  را  معادن  دست  پایین 
یادآور شد و گفت: سال گذشته تعداد 111 
گواهی کشف برای معادن استان صادر شد 

 120 در  کشف  گواهی  صدور  معادل  که 
 21 حدود  چیزی  یعنی  است  کشور  استان 
صادره  کشف  های  گواهی  کل  از  درصد 
در  اینکه  به  اشاره  با  حقیقی  کشور.  در 
ظرفیت  بر  مبتنی  بزرگی  کارهای  گذشته 
از  نشده،  انجام  معدن  بخش  در  استان 
به عنوان  بازارچه مرزی و گمرک   4 وجود 
البته گفت:  و  برد  نام  استان  مزایای   دیگر 

با توجه به  بازارچه های ما به جز ماهیرود 
سیاست های افغانستان تعطیل بوده با اینحال 
ما تجارت  رشد  ماهیرود،  رونق  به  توجه   با 

مثبت است. 
 صنایع کوچک استان

زمین گیر شده اند

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
انتظار  اینکه  بیان  با  هم  بیرجند  تجارت 
تمامی به  جنوبی  خراسان  در   داریم 

بخش ها از جمله تجارت توجه شود، گفت: 

گیر زمین  استان  در  ما  کوچک   صنایع 
شده اند و مشکل دارند و ما انتظار داریم که 
به طور مساوی و موازی به سه بخش صنعت، 
 معدن و تجارت استان توجه شود زیرا اینها 
اند. احتشام، کاهش  حلقه های یک زنجیره 
15 درصدی صادرات خراسان جنوبی را نسبت 

به سال گذشته قابل تامل دانست و بر ضرورت 
برندسازی برای محصوالت استراتژیک بخش 
کشاورزی استان، اظهار کرد: استراتژی اتاق 
بازرگانی ایران در پساتحریم، واردات دانش 
فنی و تکنولوژی برای صنایع داخلی است. 
شرایط  و  فضا  نمودن  فراهم  اینکه  ضمن 
را  گذاران  سرمایه  فعالیت  و  حضور  برای 
نکته که  این  با ذکر  پیگیر هستیم. وی  نیز 
گرفته  شکل  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
گذاری  سرمایه  برای  آن  های  زیرساخت  و 
آماده است، گفت: نگاه مسئولین این استان، 
نیز  امکانات  و  تسهیالت  و  باشد  ویژه  باید 
با توجه به محرومیت استان تخصیص یابد. 

 ضرورت تسهیل مسیر
سرمایه گذاران در استان

و  معدن  صنعت،  سازمان  جدید  رئیس 
اشاره  با  جلسه  این  در  هم  استان  تجارت 

برای جنوبی  خراسان  مهیای  فضای   به 
سرمایه گذاری، گفت: به منظور افزایش سهم 
باید کشور  صنعت  از  استان  درصدی   نیم 
 سرمایه های بخش خصوصی، حمایت بانک ها و
شود.  گرفته  کار  به  خارجی  های  سرمایه 
به هر سه بخش  بر ضرورت توجه  شهرکی 
مسیر  باید  افزود:  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
فعالیت  و  حضور  برای  را  گذاران  سرمایه 
های  ظرفیت  از  و  کنیم   تسهیل  استان  در 
استان توسعه  راستای  در  بومی  غیر  و   بومی 
استفاده نماییم. وی افزود: بر اساس بررسی 
تومان  میلیارد  هزار   50 ام  کرده  که  هایی 
سرمایه برای رسیدن ظرفیت سرمایه گذاری 
خراسان جنوبی به سایر استان ها نیاز داریم 
فرض  با  تاریخی  ماندگی  عقب  این  رفع  و 
این که بقیه استانها در پویایی و توسعه خود 
تالش  مختلف  های  حوزه  در  نکنند  تالش 
زیاد و همکاری بخش خصوصی را می طلبد.
خراسان  سهم  اینکه  به  اشاره  با  شهرکی 
جنوبی از اقتصاد کشور فقط 0.5 درصد است 
جمعیتی  نظر  از  بخواهیم  اگر  که  حالی  در 
نگاه کنیم باید 1 درصد و از لحاظ تقسیمات  
بین استانی باید 3 درصد اقتصاد ایران را در 

اختیار داشته باشیم . 

مذاکره برای تحریم مرغ

گریز  مراسم  این  توجه  جالب  نکات  ار 
مرغ  تحریم  بحث  به  مجری  هوشمندانه 
و  سیستان  مدیران  توسط  استان  صاداراتی 
می  مسوولین  حمایت  با  که  بود  بلوچستان 
نیز  آوا   . گردد  رفع  محدودیت  این  بایست 
چندی پیش در این زمینه گفتگویی را منتشر 
نموده بود . در حاشیه این مراسم مسوولین 
حاضر با تاکید بر اینکه این مشکل حل شده 

است به تشریح موضوع پرداختند  

فاصله زیاد خراسان جنوبی با اقتصاد کشور

پخش تراکت  تبلیغاتی     2099  928  0938

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

32412211- 32412789- شکوهیان
ضـد چـروکآدرس دفتر: سجادشهر، ماژانی ۱2

09151647069   
 32253199-32255257 

نوگیدری
قالیشویی خاوران

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج 
از شهر با کارگر ماهر و کامیون جک 6 
متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما 
را با یک سرویس حمل می کنیم.    

  ۰9۱556۱83۰8
جالل نیا

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  
پکیج و ...

09150570409 - رجبی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن
توجه          توجه 

تاالر عروسی با امکانات بسیار 
خوب و فروش بسیار عالی 

)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

آپارتمــان 160 متـری ، تازه سـاز و لوکس واقع در عـدالت
 زیـر فی کارشنـاسی  نقدی یا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 
آپارتمان 160متری، غفاری با امکانات کامل ، صفر و تازه ساز

موارد خرید، فروش، 
رهــن و اجاره خـود را 
برای مــا پیامــک کنید
)رسالت، عدالت، حافظ فوری(

09155612892

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

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

۰99۰47۱2۰42

مذاکره برای تحریم مرغ ؛  گالیه معاون استاندار از تغییرات بدهنگام مدیران استان در فرصت پسابرجام 

محدودیتی برای واردات مرغ زنده از خراسان جنوبی وجود ندارد 
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یک شرکت برزیلی اسلحه سازی به تازگی یک تفنگ کوچک چینی تولید کرده است که ظاهری مانند گوشی تلفن همراه دارد. گفتنی است؛ 
این تفنگ کوچک بسیار سبک است و با لیزر برای تعیین هدف کار می کند و توانایی حمل تعداد زیادی گلوله را دارد.کارشناسان هدف از 
ساخت این اسلحه کوچک را که حالتی شبیه به تپانچه دارد، حفظ امنیت افراد مجاز به حمل اسلحه بدون جلب نظر اعالم کرده اند.

اسلحه ی مرگبار شبیه به موبایل

4
مخترع Copy/Paste چه کسی بود؟

در  دستورات  رایج ترین  از  یکی  کپی/پیست 
ما  همه ی  که  است  مختلف  عامل  سیستم های 
شاید  داریم.  کار  و  سر  آن  با  روزانه  به صورت 
آید  نظر  به  ناچیز  و  ساده  خیلی  دستور،  این 
امروز،  پیچیده ی  دنیای  در  اگر  کنید  تصور  ولی 

تایپ  چقدر  نداشت،  وجود  کپی/پیست  امکان 
می شد. بیش تر  مطالب  سپردن  خاطر  به  و  کردن 

را  حیاتی  ولی  ساده  دستور  این  ارزش  که  حال 
 Larry( تسلر«  »لری  از  است  بهتر  شدیم،  متوجه 
Tesler( تشکر کنیم. تسلر توانست عنوان »مخترع 

خود  به  را   »Paste و   Cutو Copy دستورهای 
در  نخبه  مهندس های  از  یکی  او  دهد.  اختصاص 
ایالت کالیفرنیا در دهه ی  مرکز تحقیق و توسعه در 
کامپیوترهای  زمان،  آن  در  بود.  میالدی  هفتاد 
فکر  کسی  و  بودند  ایده  یک  حد  در  تنها  خانگی 
شوند. تبدیل  واقعیت  به  روزی  که  نمی کرد 

روی  بر   ۱۹۷۶ تا   ۱۹۷۳ سال های  بین  در  تسلر 
کار   ۷۶-Smalltalk سیستم  برنامه ریزی 
ذخیره سازی  برای  راه حلی  او  زمان  آن  در  می کرد. 
یا  )کپی  کامپیوتر  داخلی  حافظه ی  روی  بر  متن ها 
)پیست(  دیگری  به جای  آن  انتقال  سپس  و  کات( 
وو   Paste و   Cutو Copy لغات  کرد.  پیدا 
شده اند؛  برداشته  چاپی  کتاب های  ووووووو  وو 

بر  و   )Cut( بریده  قیچی  با  لغات  واقعا  که  جایی 
می شدند.  )Paste( چسبانده  دیگری  کاغذ  روی 

فناوری

آشنایی با غذاهای مخصوص گردش 

قطعا مي دانیم که در طبیعت، خوردن غذا، آن هم در 
کنار خانواده مزه  دیگري دارد. ما به شما پیشنهاد چند 
مدل غذاي مخصوص گردش مي دهیم که براي دور 
هم بودن خانوادگی از لحاظ اقتصادی به صرفه تر باشد:
راه حل،  ساده ترین  و  نخستین  غذای سرد حاضری: 
غذاي حاضري است. اگر بدون برنامه  قبلي تصمیم 
گرفتید به گردش بروید الزم نیست غذاي مفصلي 
داشته باشید. چند برش نان و خیار یا گوجه، گردو و 
یا سبزي کافي است. ساده بودن غذا باعث نمي شود 
کمتر به شما خوش بگذرد. خیلي اوقات این نوع غذاها 

باعث صمیمیت بیشتر بین اعضاي خانواده مي شود. 
تصمیم  راحت تر  مي شود  باعث  گرفتن  ساده  ضمنا 
بگیرید که براي تفریح با خانواده بیرون بروید. معموال 
مي کند. کثیف  هم  کمتري  ظرف  حاضري  غذاي 
ساندویچ: متداول ترین نوع غذا براي گردش، ساندویچ   
است. لزومي ندارد ساندویچ با همه مخلفات معمول 
یا  آب پز  را  تخم مرغ  چند  مي توانید  باشد.  همراه 
ساندویچي  نان  در  را  آن  کره  با  و  کنید  نیمرو 
کمي  وقت  هم  کوکو  مثل  ساندویچ هایي  بگذارید. 
ساندویچ ساز  دستگاه  اگر  گرفت.  خواهند  شما  از 
و  دهید  بیشتري  تنوع  غذا  به  مي توانید  دارید 
درست  بچه ها  براي  مطلوب تري  ساندویچ هاي 
غذاهایي  است،  کافي  وقت تان  اگر  اما  کنید. 
دارد. بیشتري  طرفدار  مخلفات،  با  الویه  مثل 
خاصي  غذاي  حتما  نیست  الزم  خانگی:  غذاهای 
را  شبتان  غذاي  اگر  کنید.  درست  گردش  براي 
ببرید.  پارك  به  خود  با  را  همان  کرده اید،  حاضر 
عقب  صندوق  در  بپیچید  دستمالي  توي  را  قابلمه 
هستید  غذا  شدن  سرد  نگران  اگر  بگذارید.  ماشین 
غذاهاي  نوع  این  اما  بگذارید.  دم کني  آن  در  روي 
ببرید  همراه  نزدیک تر  تفریحگاه هاي  براي  را  گرم 
و مدت کمي بعد از رسیدن، سفره تان را پهن کنید.
گاز  و  قابلمه  با خودتان  نیکی:  پیک  گاز  از  استفاده 
پیک نیکي و وسایل مورد نیاز براي غذا  ببرید و آنجا غذا 
را بار بگذارید. پختن یک املت با این روش و خوردن 
لذتبخش است که خوردن غذایي  دور هم همانقدر 
مثل جوجه کباب. اگر گاز پیک نیکي ندارید، مي توانید 
کنید.  استفاده  کار  این  براي  هم  زغال  و  منقل  از 

آشپزی و تغذیه

عکس مفهومی

هوای سرد قاتل تلفن همراه شماست؟
دمای مناسب برای شارژ باتری های لیتیوم -یونی بین ۱0 
درجه و ۳0 درجه سانتیگراد است. در حالی که میزان شارژ 
مناسب که باید در باتری ذخیره شده باشد، بین 40 تا 80 
درصد است. اگر این توصیه ها را جدی بگیرید، می توانید 
می یابد. افزایش  شما  باتری  عمر  کنید  حاصل  اطمینان 

سرد  هوای  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  شایعاتی 
هوا  اما  می اندازد  کار  از  را  شما  همراه  تلفن  باتری 
تکنولوژی  ابزار  روی  که  باشد  سرد  چقدر  باید 
کند؟ ایجاد  مشکل  و  بگذارد  منفی  تاثیر  شما 

که  حالی  در  پی سی ادوایزر،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
سرد  هوای  نتیجه  در  همراهشان  تلفن  نگرانند  برخی 
تاثیرات  به  نگاهی  گزارش  این  در  شود،  مشکل  دچار 
انداخته ایم.  هوشمند  تلفن های  باتری   روی  بر  دما 

آیا هوای سرد قاتل تلفن همراه شماست؟

اغلب دیده می شود که باتری های ماشین از کار می افتند 
کار  به  دیگر  دستگاه های  از  استفاده  با  که  دارند  نیاز  و 
شما  هوشمند  گوشی  برای  قاعده  این  آیا  شوند.  انداخته 
با  که  دارد  وجود  شوکی  دستگاه  آیا  می کند؟  هم صدق 
استفاده از آن بتوان گوشی هوشمند شما را به کار انداخت؟

چه نوع باتری ای دارید؟

گوشی  در  باتری  نوع  چه  که  بدانید  باید  همه،  از  اول 
گوشی  سازنده  سایت  در  باید  را  این  و  دارد  وجود  شما 
روی  الزم  اطالعات  است  ممکن  یا  کنید،  پیدا  خود 

باتری  به  بتوانید  اگر  یا  و  شده  نوشته  گوشی  جعبه 
باشد. موجود  باتری  خود  روی  باشید  داشته  دسترسی 

باتری های  از  سازنده ها،  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
باتری  نام های  با  )که  می کنند  استفاده  لیتیوم-یونی 
باتری ها  این  می شود(.  شناخته   LIB یا  و   Li-ion
باتری های  بیشتر  اما  دارند  متنوعی  اندازه های 
فرم  و  کوچک  اندازه های  در  هوشمند،  گوشی های 
هوشمند  گوشی های  از  برخی  در  هستند.  مستطیل 
می شود. استفاده  لیتیوم-پلیمری  باتری های  از  نیز 

باتریهای لیتیوم-یونی چطور کار می کنند؟

می شود  باتری های  فعالیت  موجب  که  دانشی  به  اگر 
گفت  می توان  خالصه  طور  به  هستید،  عالقمند 
باتری های لیتیوم-یونی با جابه جا کردن یون ها بین قطب 
می کنند. کار  شارژ  تخلیه  یا  شارژ  برای  مثبت  و  منفی 

هوا یا به طور دقیق تر دما، می تواند در چگونگی جابه جایی 
سرد  بسیار  هوا  اگر  باشد.  موثر  الکترودها  بین  یون ها 
کرد،  نخواهد  کار  باتری  و  نمی کنند  حرکت  یونها  شود، 
هوا  شرایطی،   چنین  برای  است  این  کلیدی  نکته  البته 
است: قرار  این  از  حقیقت  باشد.  سرد  خیلی  واقعا  باید 

در دمای کمتر از 40 درجه سانتی گراد زیر 
صفر، فعالیت باتری متوقف می شود

صفر،  زیر  سانتی گراد  درجه   20 از  کمتر  دمای  در 
تخلیه می شود لیتیوم-یونی  باتری های  از شارژ  درصدی 

باتری  سانتی گراد،  درجه  صفر  از  بیشتر  دمای  در 
شد خواهد  شارژ  مشکل  بدون  لیتیوم-یونی 

از  باید  سانتی گراد،  درجه   45 از  بیشتر  دمای  در 
بپرهیزید لیتیوم-یونی  باتری های  کردن  شارژ 

باتری  سانتی گراد،  درجه   ۶0 از  بیشتر  دمای  در 
می کند. شارژ  تخلیه  به  شروع  لیتیوم-یونی 

 چطور عملکرد باتری  گوشی های
هوشمند را حفظ کنیم؟

لیتیوم -یونی  باتری های  شارژ  برای  مناسب  دمای 
در  است.  سانتیگراد  درجه   ۳0 و  درجه   ۱0 بین 

باتری  در  باید  که  مناسب  شارژ  میزان  که  حالی 
است. درصد   80 تا   40 بین  باشد،  شده  ذخیره 

اطمینان  می توانید  بگیرید،  جدی  را  ها  توصیه  این  اگر 
می یابد. افزایش  شما  باتری  عمر  کنید  حاصل 

باتری های  که  باشید  داشته  توجه  باید  همچنین 
تخلیه  به  شروع  خودکار  طور  به  گاهی  لیتیوم -یونی 
تولیدکنندگان  بین  البته  موضوع  این  که  می کنند  شارژ 
تا 2  بین ۱.5  ماه  اما معموال هر  متفاوت است،  مختلف 
درصد رخ می دهد که همچنین به دما نیز بستگی دارد.

 500 بین  باتری،  یک  عمر  طول  متوسط  باالخره، 
که  است  زمانی  چرخه  هر  و  است  چرخه   ۱000 تا 
است. شده  شارژ  دومرتبه  و  رسیده  اتمام  به  شما  باتری 

استفاده  و  نمایشگرها  برابر  در  زیاد  زمان  صرف 
واقعی  منفی  آثار  تواند  می  ها  گجت  از  حد  از  بیش 
بر  باشد.  داشته  کاربر  روحی  و  جسمی  سالمت  بر 
فناوری  از  بردن  لذت  بین  تعادل  ایجاد  اساس،  همین 
دارد. ای  ویژه  اهمیت  بدن  سالمت  از  مراقبت  و 
بگذارید کنار  را  نمایشگرها  خواب  از  پیش 

ممکن است برای مشاهده یک ویدئو یا وبگردی پیش از 
خواب وسوسه شوید اما شواهد علمی قوی بر مضر بودن این 

فعالیت تاکید دارند. خیره شدن به نمایشگرهای درخشان 
نه تنها می تواند موجب بی خوابی شود بلکه بر کیفیت 
خواب نیز تاثیر می گذارد. نور نمایشگر گوشی هوشمند یا 
لپ تاپ ذهن کاربر را فعال نگه می دارد و از این رو زمان 
بیشتری طول می کشد تا وی به خواب عمیق فرو رود.

شاید فکر کنید با بررسی ایمیل ها، چشم برنداشتن از توییتر 
و ویرایش یک فایل اکسل به عنوان فردی با بهره وری 
فوق العاده شناخته می شوید اما با انجام همزمان چند کار 

تمرکز خود را بر بخش هایی کوچک تر تقسیم می کنید و 
ممکن است در مجموع حتی از کارایی شما نیز کاسته شود. 
باید  تقریبا  از وظیفه ها  برای چندوظیفگی کارآمد، یکی 
خودکار صورت بگیرد و هر وظیفه باید از ناحیه متفاوتی 
در مغز استفاده کند. پس تالش کنید در هر زمان بر یک 
باشید. شاهد  را  آن  مفید  نتیجه  تا  شوید  متمرکز  وظیفه 

های  گوشی  از  استفاده  هنگام  گردن  کردن  خم  از 
میز  پشت  نشستن  نامناسب  های  موقعیت  تا  هوشمند 

توانند  می  که  دارند  وجود  مختلفی  های  روش  رایانه، 
دهند. قرار  تاثیر  تحت  را  انسان  بدن  جسمی  سالمت 

باید  کاربران  اما  نیست،  پذیر  امکان  هموار  اگرچه 
ها  تبلت  و  همراه  های  تلفن  از  استفاده  هنگام 
خود  چشمان  با  سطح  هم  ممکن  حد  تا  را  آنها 
شود.  کاسته  فقرات  ستون  بر  فشار  از  تا  دارند  نگه 
اجتماعی  های  شبکه  به  زدن  سر  وسوسه  برابر  در  باید 
دهید استراحت  خود  به  نیز  اندکی  و  کرده  مقاومت 

عاداتی برای سبک زندگی فناورانه سالمت تر

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١00 درصد خالص
تنها يک بار امتحان كنيد

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩0٨4٧-0٥١

بیرجند: 0٩٣0400٨٦0٣

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

ايزوگام  شفيعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

0٩١٥١٦٣02٣ - ٨٣222٥4٩4
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ٩٨

نبش حکیم نزاری ١   ٣222١٥2٥ - 0٩١٥٣٦٣٥٥٨٧

رستوران و غذای آماده حکيم 

مرغ بریان شکم پر چلو کباب وزیری   چلو کباب کوبیده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه کباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو کباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو کباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو کباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

راه با در خدمت شما همشهریان عزیز
هم

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری ٣4 و میدان ولی عصر)عج(  ٣240404٣

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین کامل و ته چین زعفرانی

هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه
 فالفل نیم متری ویژه  

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک ٨     تلفن : ٣١0٥2

ساعت کار جدید: ١0 الی ١٥ و ١٩ الی 24   طبخ با روغن کنجد
کلیه سفارشات  ادارات 

شرکت ها و ... پذیرفته می شود 

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر
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یم

و ب
ت 
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ض

ل 
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 10

ی
ون

رگ
قی

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

با تخفيف ويژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفی هريوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

سینما بهمن  

سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

پدر آن 
دیگری

پدر آن ارغوان
دیگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

فروش و خدمات پس از فروش 
ماشین های اداری از قبیل فتوکپی، اسکنرهای

 بایگــانی و تخت ، فکــس ، چند منظوره هـا 
و پرینترهــای رنگی و لیـزری

دوربین های حرفه ای و کامپکت کانن و نیکون
GPS های دستــی ، تجهیــزات آتلیـه و کلیه

 لوازم جانبی دوربین و پرینتر

اقساط 10 ماهه ویژه فرهنگیان

نمايندگی كليه محصوالت   كانن در خراسان جنوبی

آدرس: خیــابــان مــدرس
بین مدرس ١٦ و ١4 طبقه دوم

تلفن: ٣22١٣2٥٥-٣22١١٩٩٩   همراه  0٩٣٦00244٥٩ حمیدی
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روش های افزایش هوش هیجانی

آنها  به  اینکه  از  را پیش  سعی نکنید احساسات خود 
فکر کنید، آنها را از بین ببرید. هیجانات سالم اغلب 
شروع  ابتدا  روند،  می  و  آیند  می  موجی  صورت   به 
می شوند، افزایش پیدا می کنند، به اوج می رسند و 

سپس به صورت طبیعی ناپدید می شوند.
از  شود،  می  ایجاد  شما  در  مبهمی  احساسات  وقتی 
خود بپرسید: »پیش از این چه زمانی چنین احساسی 
داشتم؟« با این کار به خود کمک می کنید که بفهمید 
یا  بوده  حاضر  وضعیت  بازتاب  شما  کنونی  احساس 

مربوط به زمان دیگری در گذشته است.
به محل کار،  راه رسیدن  احساس آشفتگی معده در 
سرنخی است از اینکه شغل شما منشأ استرس برای 
که  هنگامی  قلب  تندی ضربان  یا  تپش  است.  شما 
کاری را می خواهید انجام دهید، نشان می دهد آن 

کار چقدر برایتان اهمیت دارد. 
گوش دادن به این احساس ها و هیجانات پشت آن 
که به شما سیگنال می فرستند، به شما اجازه می دهد 
با قدرت استدالل خود آنها را پردازش کنید.مردم به 
ندرت می دانند که دیگران می توانند احساسات آنها 
را قضاوت کنند. از کسی که شما را می شناسد و به 
او اعتماد دارید بپرسید از نظر او چطور دیده می شوید. 
ممکن است جواب شگفت آور و روشنگری بشنوید.

تا 100 درجه  مقیاس صفر  در  را  احساس کلی خود 
بندی کنید و هر روز نمره ای که به احساس خود می 

دهید را ثبت کنید.
 اگر احساسات شما در یک روز پدید است، یکی دو 
دقیقه درباره هر چیزی که به نظرتان با این احساس 

ارتباط دارد، فکر کنید.

درسی که فیل سیرک به کودک داد!

کودکی از مسئول سیرکی پرسید:
این   به  طنابی  با  را  بزرگی  این  به  فیل  چرا 
با  تواند  می  فیل  اید؟  بسته  ضعیفی  و  کوچکی 
یک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی 

خطرناک است!
صاحب فیل گفت:

این فیل چنین کاری نمیتواند بکند. چون این فیل 
با این طناب ضعیف بسته نشده است.

بسته  ذهنش  در  قوی  خیلی  تصور  یک  با  آن 
چیزی چنین  چطور  پرسید  کودک  است.   شده 

 امکان دارد؟
بود  بچه  فیل  این  که  وقتی  گفت:  فیل  صاحب 
بستم.  محکم  بسیار  طناب  یک  با  را  آن  مدتی 
اثری  هیچ  اش  رهایی  برای  فیل  زیاد  تالش 
آزادی  برای  دیگر تالشی  موقع  آن  از  و  نداشت، 
که  است  رسیده  باور  این  به  است.فیل  نکرده 
با  از ما،  نمیتواند این کار را بکند! شاید هر کدام 
به  ما  حرکت  مانع  که  ایم  شده  بسته  فکر  نوعی 

سوی پیروزی است.
باورهایتان را تغییر دهید 

تا دنیایتان تغییر کند!

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان
 رسم می گردد سپس مردم با کوششی

 بسیار آن راه ها را خواهند ساخت.

میدان پیمان های گسسته ، 
همچون مردابی دهشتناک است

 که باید از آن گریخت

سخن نیک را از هر کسی،
 هر چند به آن 

عمل نکند، فرا گیرید .

چه خوب می شد اگر می توانستیم با تمام همکاران خود، 
فارغ از ویژگی های شخصیتی شان تعامل مثبت و به دور 
از تنشی داشته باشیم؛ شما هم حتماً موافقید. اما متأسفانه 
همکاران  کس  هیچ  چون  افتد،  نمی  هیچگاه  اتفاق  این 
خود را مثل دوستانش انتخاب نمی کند. برخی از همکاران 
شما ممکن است انسان های فوق العاده ای باشند که به 
دوستان همیشگی شما بدل شوند، اما عده ای از آنها نیز به 
 احتمال زیاد با رفتار های آزاردهنده شان اعصاب شما را خرد 

خواهند کرد.
حتماً شما هم یکی دو همکار از گروه دوم در محل کار خود 
دارید. بنابراین چند تکنیک فوق العاده برای کنار آمدن با پنج 
نوع متداول از آزاردهنده ترین شخصیت ها در میان همکاران 
را در ادامه ی این مطلب برای شما آماده کرده ایم که می 

توانید آنها را از نظر بگذرانید.
۱- شخصیت بی مالحظه

اینکه کسی هر از گاهی آنقدر هیجان زده شود که کالم 
فرد دیگری را قطع کند طبیعی است، اما شخصیتی که در 
این مورد از آن صحبت می کنیم مدام میان صحبت های 
دیگران می پرد: در جلسات، در مکالمات غیر رسمی و حتی 
از پشت تلفن. این کار نه تنها اعصاب شما را خرد می کند، 

بلکه باعث می شود نتوانید به درستی با او کار کنید.
راه حل

دفعه بعدی که کنار یکدیگر قرار گرفتید )چه در میان جمع و 

چه به تنهایی(، قطع شدن صحبت های خود برای اولین بار 
را بدون آنکه چیزی بگویید نادیده بگیرید. بار دومی که این 
موضوع تکرار شد، مؤدبانه به او بگویید »لطفاً اجازه بدهید 
حرفم را تمام کنم، بعد از آنکه حرفم تمام شد خوشحال می 
شوم نظر شما را نیز بشنوم. همانطور که می گفتم  تغییر 
جهت بدن به سمت جمع نیز می تواند بعد از به زبان آوردن 
این جمالت مفید باشد. سپس بعد از آنکه صحبتهایتان تمام 
شد، روی خود را به سمت او برگردانید تا نشان دهید االن 

می تواند صحبت کند.
۲- شخصیت فضول

شما ممکمن است هفته ای 40 ساعت به باال از وقت خود 
را در کنار همکارانتان سپری کنید و این می تواند صمیمیتی 
بخواهید  که  شماست  این حق  اما  کند.  ایجاد  شما  میان 
جزئیات زندگی خود را خصوصی نگه دارید. متأسفانه این 
شخص نمی تواند به این حد و مرزها احترام بگذارد و از 
شما درباره ی انتخاب های احساسی، سالمتی، وزن، حقوق، 
ازدواج و مسائل دیگری که ترجیح می دهید خصوصی باقی 

بمانند سؤاالت نامناسبی می پرسد.
راه حل

اگر نگران آن هستید که مبادا احساسات او را جریحه دار 
کنید، به این سؤاالت وی با خنده و شوخی پاسخ سرباال 
بدهید. در مواقع دیگر ممکن است الزم باشد رویکرد مستقیم 
بگویید:  او  به  راست  و  رک  توانید  می  کنید.  اتخاذ  تری 

»راستش دوست ندارم پاسخ این سؤال شما را بدهم« یا 
»این مسئله شخصی است. ترجیح می دهم راجع به موضوع 

دیگری صحبت کنیم«؛ سپس بحث را عوض کنید.
۳- شخصیت بامزه

شوخ طبعی در محیط کار عالی است، مگر آنکه با بازده شما 
تداخل داشته باشد. این شخصیت مدام جوک های نامناسب 
تعریف می کند و به نظر می رسد هیچ چیز را جدی نمی 
گیرد و برایش فرقی نمی کند موقعیت چقدر پر تنش یا 

اورژانسی باشد. 
با اینکه این عادت وی ممکن است اوایل سرگرم کننده به 
نظر برسد، اما با گذشت زمان، هر چیزی می تواند باشد به 

جز سرگرم کننده.
راه حل

برای آنکه این شخصیت را از ادامه ی این روند دلسرد کنید، 
فقط کافی است دیگر به او توجه نکنید. اگر لطیفه ای تعریف 
کرد، لبخند کوتاهی بزنید، سپس به مکالمه خود سمت و 
سوی جدی ترو سازنده تری ببخشید. اگر فرد مورد نظر روی 
ایمیل و یا چت سعی دارد همین کار را انجام دهد، کافی است 
به جز قسمت های مربوط، باقی بخش های گفته های او 

را نادیده بگیرید.
۴- شخصیت کنترل گر

این فرد همکار و هم رده ی شماست، اما طوری رفتار می 
کند که گویی باالتر از شما قرار دارد. او مدام برای شما خرده 

و  به شما می دهد  اطالعات غیر ضروری  دارد،  فرمایش 
از شما انتقاد سازنده به عمل می آورد. این کار نه تنها در 
سطح فردی شما را کالفه می کند، بلکه در سطح سازمانی 
نیز صالحیتتان را نزد اعضای تیم و هر کسی که گزارش 

عملکرد شما را می نویسد مخدوش می کند.
راه حل

از آنجایی که این مکالمه، گفتگوی حساسی به شمار می 
رود توصیه می شود آن را جایی دور از سایر همکاران و در 
محیطی خنثی انجام دهید. وقتی با فرد مورد نظر تنها شدید 
صحبت های خود را اینگونه آغاز کنید: »واقعاً مشخص است 
که خودتان را وقف شرکت کرده اید و سعی دارید برای به 

موفقیت رساندن آن سخت تالش کنید.
 این برای من واقعاً قابل تقدیر است«. آغاز کردن گفتگو با 
تعریف و تمجید، او را نسبت به بخش دوم گفتگو پذیرا تر 
خواهد کرد. سپس اضافه کنید: »با این حال حس می کنم 
انتقادات سازنده ی شما جلوی بهره وری من را می گیرد 
 و با اهدافی که رئیسمان برای من مشخص کرده تداخل

 پیدا می کند«.
سپس یک نمونه از این رفتار ها را که به تازگی از سوی وی 
سر زده مثال بزنید و صحبت های خود را اینگونه به پایان 
برسانید: »با وجود ارزشی که برای نظرات شما قائل هستم، 
ممنون می شوم اگر نظرات خود را به مواردی محدود کنید 

که مستقیماً به نقش و وظایف شما مربوط می شوند«.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و در میان مردم برای ]ادای[ حج بانگ برآور تا ]زایران[ پیاده و ]سوار[ بر هر شتر الغری 
که از هر راه دوری می آیند به سوی تو روی آورند. سوره الحج، آیه 27

حدیث روز  

چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند.
امام حسن عسکری )ع(

سبک زندگی

نحوه برخورد با »اعصاب خردکن« ها در محل کار

                        

افقي: 1-  از آثار زیارتي، متبرک و 
دیدني استان همدان - کنایه از آدم 
عزیز و برگزیده  2- باالي چشم- 
و  آواره   -3 گنج  بزرگ-  بشقاب 
بازرگان  به در - جمع شاهد -  در 
دشنام   - زنان  سر  بلند  موي   -4
دادن- زن نیکو - تقویت رادیویي  
اتومبیل- بشکه بزرگ  5-  فرمان 
آب یا نفت - حاال  6- دلبر- بیشتر 
وقتها - سرما 7- مزد - گلي زیبا- 
کامیون ارتشي  8-  شهري در استان 
اصفهان - زمین عرب - از سوغاتي 
هاي کرمان 9- دروازه- پرنده اي 
حشره خوار و مهاجر- وسیله رفت و 
گوشه   - مظهر الغري  روب 10- 
فوتبالي - باالي سر همه ما 11- 
پرنده اي شبیه کبک - برابر با - به 
اندازه 12- بسیاري- پیک کاغذي 
ما  روزگار  فارسي  شده-  رفوزه   -
 - نازک  نهال   - مرغابي   -13
آسمانها 14- آکنده و پر- عضوي 
در صورت- مرکز کره جنوبي 15-  
یکي از محله هاي تهران- کشک 

سیاه
سر  زیر  دادن-  پس  عمودي:1- 
خفته 2- جمع قبیله- از بستگان- 
همراه   -3 چشم  بر  کشیدني 

داماد- معادل ده هزار متر- مالقات  
رفتن  راه   - عالمتاب  خورشید   -4
ناشنوا - حقه 5- سهل-  کودک- 
  -6 زرتشتي  پیشواي   - دلواپس 
شهر  این  کباب   - ناساز  مخالف، 
شهرهاي  از  یکي  است-  معروف 
راه-  شیوه،   -7 اصفهان  استان 
ادب  کرمانشاه-  استان  در  شهري 
قبول  و  عزل  و  نصب   -8 آموخته 
استعفاي عالیترین مقام قوه قضائیه 
از اختیارات... است- پشت سر- یار 

کوثر  حوالي  در  شهري   -9 پیچ 
اردبیل - نظم و ترتیب - قسمتي 
سمت   - سازی  چرم   -10 پا  از 
آب   -11 مذکر  جنس   - چپ 
بند- سردسیر- اصل و آغاز 12-  با 
آمد آید- تکبر- دیگ پایه- فساد، 
تباهي 13-  سیارات بسیار کوچک- 
جاري- دالور و نترس 14- کاالي 
تحسین  پیرایه-  و  زینت  وازده- 
فرنگي 15- نوعي حربه دسته دار- 

اختراع دایملر آلماني

طراح : نسرین کاری
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یک آموزگار خام می تواند
  شاگردان خویش را برای 
همه زندگی سرگردان کند .

تا نقش خیال دوست با ماست دال
ما را هم عمر خود تماشاست دال
وآنجا که مراد دل برآرید ای دل
یک خار به از هزار خرماست دال

جدول شماره  3427

123456789101112131415
مورکلگوگیدیسلا1
اسالدنلاسمیاق2
دنورشوقنسناوا3
رینکاسنخیسای4
یهراگدماسبنس5
دپتکرحنلیتان6
رملدبحاصوراد7
ادوهیولجالتبم8
سلجمتبقارمشا9
کراهناتشرسند10
نچنیدتمازانی11
دربیردیدشاسا12
رتایتناوتههال13
یکباربسفهمیتی14
ههاربانابنادنز15

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

تجربه کنید.    09158668002

کلیه اجناس یک مغازه کابینت سازی 
فلزی زیر قیمت بازار به فروش می رسد

09158295187

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

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

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

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش
فروشگاه کیف و کفش 

در خیابان مدرس با موقعیت 
عالی و دکوراسیون شیک

09308282846

کفش هرمس 
   0f 60 درصد

انواع کیف و کفش زنانه و مردانه 
با قیمت استثنایی - بین مدرس 1و 3  
تخفیف آخر فصل  09308282846

یک طوطی با نژاد عروس هلندی
 در تاریخ 94/11/4 گمشده 

یابنده با شماره 09105091870 
تماس حاصل نموده 

و مژدگانی دریافت نماید.

یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 
یخچال دار با اتاق سردینه 

با امتیاز کار در کارخانه شیر ستره 
به فروش می رسد. 

قیمت مقطوع: 200/000/000 ریال
09155632281

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

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

 به  یک  نفر خانم  برای  نگهداری از بانوی  سالمند
 با  حقوق  و  مزایای مکفی ، آشنا به امور تزریقات نیازمندیم.  
09362364561 - 05432224636 -09154630891

به یک نفر منشی تمام وقت و چند نفر 
بازاریاب برای کار در دفتر تاسیساتی 

نیازمندیم.     09367728447

شرکت فرآوری و بسته بندی 
بریان گوشت آمل

برای تکمیل کادر فروش خود 
اقدام به جذب 4 نفر بازاریاب 

)خانم و آقا( می نماید.
)حقوق + پورسانت + بیمه 

+ پاداش ماهیانه(
تلفن تماس برای انجام امور ثبت نام  

و عقد قرارداد    09039676838

 شرکت صنایع شیر ایران پگاه به یک نفر ویزیتور )آقا( با سابقه
  و یک نفر لیسانس حسابداری )آقا( با تجربه نیاز دارد. متقاضیان

 می توانند برای اطالعات بیشتر با شماره 09158922032 تماس 
و یا به آدرس: بیرجند - بلوار شهدای عبادی - نرسیده به میدان 
ابن حسام - روبروی پارک جنگلی - شرکت پگاه مراجعه نمایند. 

ساعت تماس و مراجعه: 14لغایت 16

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه کار ماست 
فروش اقساطی لپ تاپ ، تبلت و کامپیوتر )با چک کارمندی بدون ضامن(

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

فروش ، رهن یا معاوضه فوری

آپارتمان 145متری 3 خوابه 
با کلیه امکانات واقع در مدرس 

34 ، عدالت 2، پالک 6، طبقه اول 
قابل معاوضه با آپارتمان در مشهد

32223045  - احسانی  
32435359

  09155620654

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط 

عالی واقع در بازار به فروش می رسد.
09158600545

این آگهی را جدی بگیرید
اگر به دنبال خرید آپارتمان با 

شرایط فوق العاده و سرمایه گذاری 
مطمئن هستید  این فرصت استثنایی

 را از دست  ندهید 
با پرداختی کامال توافقی

ضمنا واگذاری تعداد محدودی 
از واحدها با شرط تهاتر می باشد 

محل پروژه: حاشیه بلوار 
بقیه ا... )عج( 

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 09014817275 

تماس بگیرید.

آگهی استخدام
صندوق کارآفرینی امید به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود 
در استان خراسان جنوبی از متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل از طریق 

برگزاری آزمون دعوت به همکاری می نماید 
1- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مرتبط با مدیریت  مالی -  بانکداری و حسابداری 

2-حداقل معدل 14 )برای فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی( و حداقل 15 
)برای فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد و..(

3- حداکثر سن برای مقاطع لیسانس 30 سال و برای فوق لیسانس 35 سال 
4- متقاضیان می بایست الزاما بومی استان مورد تقاضا باشند 

متقاضیان می توانند سوابق و مدارک تحصیلی خود را حداکثر تا تاریخ 
94/11/20 به شماره فکس 32430158 ارسال نمایند. 
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غذاهای چرب با توجه به مزاج افراد آثار متفاوتی بر حافظه دارد. به گزارش جام جم سرا، مغز از بافت چربی تشکیل شده است و چربی را دوست دارد،
 با توجه به مزاج افراد مصرف چربی های طبیعی در برخی از افراد به ویژه خشک مزاجان و افراد الغر باعث تقویت حافظه و بالعکس
 مصرف چربی در افراد چاق و افرادی که دارای چربی خون باال هستند باعث کاهش حافظه می شود.

غذاهای چرب چه بر سر حافظه  می آورد؟  اخبار ورزشی

اختتامیه مسابقات تنیس روی میز 
دانشجویان دختر دانشگاه های کشور

در مراسم اختتامیه مسابقات تنیس روی میز دانشجویان 
دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 
در  برگزار شد؛  بیرجند  دانشگاه  در  ورزش کشور که 
بخش تیمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه بیرجند 
و دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب مقام های اول تا 
سوم را کسب نمودند. در بخش انفرادی این مسابقات 
های  مقام  مدرسی  معصومه  و  ایرانمنش   حمیده 
از  صباح  معصومه  و  شکیبایی  هانیه  و  دوم  و  اول 
به  را  سوم  مقام  مشترکًا  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
دست آوردند.در بخش دوبل نیز از دانشگاه فردوسی 
ایرانمنش و مدرسی به مقام اول، شکیبایی و صباح 
مقام دوم و یمانی و صابری از دانشگاه صنعتی شاهرود 
و زراعتی و ساقینی از دانشگاه بیرجند مشترکًا مقام 
سوم را کسب کردند. اختتامیه مسابقات تنیس روی 
میز دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی منطقه 3 ورزش کشور روز یکشنبه 4 بهمن ماه 
94 با حضور ریاست دانشگاه در محل سالن ورزشی 
با اهدای کاپ قهرمانی و لوح  بیرجند  فجر دانشگاه 

تقدیر به برگزیدگان انجام شد.

برد شرکت گاز بر بانک کشاورزی 
درمسابقات فوتسال کارکنان دولت استان

خراسان  گاز  شرکت  کارکنان  فوتسال  کمیته  رئیس 
جنوبی گفت: تیم این شرکت در بین 10 تیم شرکت 
کننده در دسته اول قرار دارد که با برد در مقابل بانک 
مسابقات  از  دوره  این  چهارم  جایگاه  در  کشاورزی 
قرار گرفت. حسن شیرین با اشاره به اینکه مسابقات 
قهرمانی فوتسال کارمندان دولت به منظور ایجاد شور و 
نشاط اجتماعی، ترویج ورزش های همگانی، شناسایی 
و پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی برگزار می شود، 
اظهار کرد: تیم شرکت گاز خراسان جنوبی توانست با 
نتیجه 5 بر 3 بر تیم بانک کشاورزی غلبه کند. وی 
افزود: این دوره از مسابقات در سالن  2 هزار و 500 
با حضور  دادگستری  و سالن  قاسمی  نفری شهیدین 
20 تیم در دسته اول و 21 تیم در دسته دوم در استان 

برگزار و تا گرامیداشت دهه فجر ادامه خواهد داشت.

حضور تیراندازان ایران برای کسب سهمیه 
ریو در رقابت های آسیایی هند

ایرنا: آخرین مرحله مسابقات تیراندازی سهمیه المپیک 
ریو 2016 با حضور 531 ورزشکار از 30 کشور آسیایی 
رقابت  و  شد  آغاز  هند  میزبانی  به  دوشنبه  روز  از 
نمایندگان ایران برای کسب سهمیه از 7بهمن ماه آغاز 
می شود.این رقابت ها تا 14بهمن ماه در هند پیگیری 
می شود.تاکنون 28 سهمیه المپیک در 9 رشته ورزشی 
از سوی ورزشکاران ایران کسب شده است. همچنین 
از بین 28سهمیه چهار سهمیه از سوی لیالرجبی ،الهه 
احمدی، نجمه خدمتی و زهرا نعمتی کسب شده است. 

درمان کم خوابی با دمنوش بنفشه
 

سالمت نیوز: هر مکانیزمی که منجر به کاهش 
رطوبت در مغز شود منجر به بی خوابی خواهد 
این  درمان  برای  می تواند  بنفشه  گیاه  که  شد 

اینکه  بر  مشروط  باشد،  خوبی  داروی  مشکل 
شکلی  هر  به  شود.  گرفته  نظر  در  فرد  مزاج 
زیاد  بی خوابی  شود  کم  مغز  رطوبت  میزان 
خواهد شد؛ کم شدن رطوبت مغز می تواند ناشی 
از کم خوری به علت روزه  گرفتن طوالنی، رژیم 

زیاد  ترشح  و  پیاپی  نادرست، عصبانیت  غذایی 
به  منجر  افراد  در  بودن  بیدار  زیاد  باشد.  صفرا 
خشکی ِدماغ می شود همچنین خوابیدن زیاد نیز 
همین عملکرد را در بدن فرد به وجود می آورد. 
گیاه بنفشه به ویژه برای بیماری های پوستی از 

موثر  پوستی  التهابات  و  خارش، خشکی  جمله 
است، بنفشه حاوی ماده لزج و مرطوب کننده 
بیماری های  در  می تواند  که  است  موسیالژ 
همچنین  باشد.  موثر  صدا  خشونت  و  ریوی 
بنفشه می تواند در درمان آسم و آلرژی هایی که 

ناشی از گرما و خشکی است تاثیر مثبت بگذارد.

سالمت قلب با عصاره سیر 

های  پالک  میزان  دریافتند  محققان  شهرخبر: 
ضعیف در عروق خونی بیماران مبتال به سندروم 
متابولیک که عصاره چندساله سیر مصرف کرده 
بودند، کاهش یافت. سندروم متابولیک از طریق 
پرخطر  عوامل  سایر  و  باال  خون  فشار  چاقی، 
مشخص می شود. این مطالعه بار دیگر فواید این 
 مکمل غذایی را در کاهش انباشت پالک های 
نرم و پیشگیری از تشکیل پالک های جدید در 
عروق خونی که می تواند موجب بروز بیماری 

قلبی و تصلب شریان شود را اثبات می کند.

این افراد چایی نخورند! 

عصرایران: برای پیشگیری از فقر آهن از دادن 
چای به کودکان و بویژه خردساالن زیر دو سال 
اجتناب شود. محققان با بیان اینکه چای باید یک 
ساعت قبل و بعد از غذا مصرف شود، عنوان می 
به وعده های اصلی  کنند مصرف چای نزدیک 
غذا می تواند فقر آهن ایجاد کند. ماده ای به نام 
»فیتات« در چای وجود دارد که می تواند جذب 
به همین علت  را کاهش دهد و  آهن در روده 

قبل  ساعت  یک  حداقل  چای  می شود  توصیه 
و یک ساعت بعد از صرف وعده اصلی غذایی 
نوشیده شود.به دلیل وجود همین فیتات است که 
توصیه می شود از دادن چای به کودکان و بویژه 
خردساالن زیر دو سال اجتناب شود، زیرا این کار 

موجب فقر آهن در آنها می شود.

چطور شام بخوریم و الغر بمانیم؟
 

وعده  بزرگ ترین  شام  متاسفانه  نیوز:  سالمت 

 غذایی در شبانه روز برای بسیاری از ما انسان هاست 
و با وجود این عادت اشتباه هنوز هم بسیاری از 
ما می خواهیم که به راحتی وزن مان را کم کنیم!.  
غذایی  حجم  که  است  این  درست  استراتژی 
شبانه  ُپرخوری  دهید.  انتقال  به صبح  را  اصلی 

باعث می شود که صبح ها گرسنه نباشید و نتوانید 
چیزی بخورید و در ادامه چرخه معیوبی را شکل 
صبحانه  نمی خواهد  هیچ وقت  فرد  که  می دهد 
شب ها  که  می دهد  ترجیح  همیشه  و  بخورد 
ُپرخوری کند. کلید اصلی برای خالص شدن از 

این مشکل، این است که تعادل غذایی درستی 
ُپرخوری  اسیر  شب ها  تا  کنید  ایجاد  روز  برای 
را  صبح  اشتهای  این که  برای  بنابراین  نشوید. 
بازگردانید، حجم غذای شام را نصف کنید. بعد 
که  بخورید  کامل تری  صبحانه  که  کنید  سعی 

حاوی پروتئین ها و چربی های سالم باشد.

نشانه هایی که به شما می گوید 
باید وزن کم کنید 

سالمت نیوز: بیشتر مواقع خودمان می دانیم که 
به کاهش وزن نیاز داریم. خروپف با صدای بلند 
می تواند نشانه آپنه خواب باشد، شرایطی که در 
آن هنگام خواب به مدت حدودا 10 ثانیه نفس 
کشیدن قطع می شود. نتیجه این اختالل کاهش 
اکسیژن موجود در خون است. اصلی ترین دلیل 
آپنه خواب اضافه وزن است.هر سال چند کیلو به 
وزنتان اضافه می شود؟ اگر به وزن خود در این 
چند سال اخیر نگاه می کنید و می بینید که فقط 
باید جلوی این  به یک سمت ) باال ( می رود 
روند رو به افزایش را بگیرید. .تمام مدت زانوها، 
پاها و کمرتان درد می کند؟ وزن اضافی روی 
مفاصل فشار می آورد و می تواند بافت دور آنها 
 را کم کند در نتیجه مفاصل شروع به درد گرفتن 

می کنند و حرکت مشکل می شود.

چطور شام بخوریم و الغر بمانیم؟

سرقت از بانک با کلت پالستیکی 

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: فردی که با تهدید به وسیله اسلحه پالستیکی 
باشگاه  گزارش  به  شد.  دستگیر  بود،  برده  سرقت  به  بانکی  از  نقد  وجه  مقادیری 
خبرنگاران، سردار عباس  زاده، اظهار کرد: سارق پس از این عملیات متواری شده 
بود که در یک عملیات ویژه پلیس دستگیر شد. وی تصریح کرد: وقتی کارکنان و 
رئیس بانک به محل کار خود رسیدند فردی با سر و صورتی پوشیده وارد بانک شد 
و به وسیله اسلحه پالستیکی رئیس و کارکنان بانک را تهدید کرده و مقادیری وجه 
نقد را برداشته و متواری شده بود. عباس زاده اضافه کرد: با اطالع پلیس از این حادثه 
بالفاصله ماموران وارد عمل شده و به تعقیب سارق پرداختند و نهایتا سارق در یک 
مسافرخانه در حالی که قصد خروج از آن محل را داشت با هوشیاری مامور نیروی 
انتظامی شناسایی و دستگیر می شود.وی افزود: با انتقال سارق به بانک و شناسایی 
توسط کارکنان بانک وی به کالنتری منتقل و به سرقت از بانک اعتراف کرد و از 

وی 17 میلیون و 100 هزار تومان وجه نقد و اسلحه پالستیکی و نقاب کشف شد. 

نوه ای که حساب پدربزرگ را خالی کرد 

فردی که بصورت اینترنتی اقدام به سرقت مبلغ 470 میلیون 
ریال از حساب بانکی پدربزرگ خود کرده بود، توسط ماموران 
و دستگیر شد.به  آباد شناسایی  فتا شهرستان نجف  پلیس 
گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ جعفری نژاد گفت: پس 
از وصول شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از حساب 
بانکی او مبلغ 470 میلیون ریال بصورت اینترنتی سرقت شده 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. وی ادامه 
داد: ماموران با جمع آوری مستندات و ادله کافی متهم را که 
به  اشاره  با  بود شناسایی و دستگیر کردند. وی  نوه شاکی 
اینکه متهم در بازجویی ها به بزه انتسابی اعتراف کرد، گفت: 
برابر اظهارات متهم، وی به دلیل خصومت شخصی اقدام به 

سرقت از حساب پدر بزرگ خود کرده است.

آزمون اشتباه دختر جوان از خواستگارش 

عامل مزاحمت های غیر اخالقی در شبکه اجتماعی تلگرام پسر جوان، توسط 
پلیس خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: با دریافت پرونده ای مبنی بر مزاحمت 
های غیر اخالقی مکرر برای پسر دانشجو در شبکه اجتماعی تلگرام موضوع 
در دستور کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.سرهنگ جهانشیری افزود: در 
ناشناس  فردی  از طرف  است که  ماه  دو  بررسی ها مشخص شد مدت 
مطالب غیر اخالقی در قالب پست و کلیپ برایش ارسال می شود.وی ادامه 
داد: کارشناسان پلیس فتا عامل ارسال مطالب و کلیپ های غیراخالقی را 
شناسایی و احضار کرد. وی تصریح کرد: دختر جوان که هم دانشگاهی شاکی 
پرونده بود به بزه انتسابی اعتراف و اظهار کرد به دنبال خواستگاری شاکی 
از یکی از دوستانم، برای اینکه شاکی را مورد ارزیابی قرار دهیم به پیشنهاد 

دوستم مطالب غیر اخالقی را برای وی در تلگرام ارسال می کردم.

دستگیری خالفکار سابقه دار برای یازدهمین بار 

شرور سابقه داری که به تازگی دست به زورگیری از افاغنه در پوشش 
مامور نیروی انتظامی زده بود، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، چندی پیش یکی از اتباع افغان به کالنتری 
169 مشیریه مراجعه کرد و با طرح شکایتی به ماموران گفت: حدود 
نیم ساعت قبل سوار یکدستگاه خودروی پراید شخصی که راننده و 
یک نفر هم سرنشین داشت شدم. وی ادامه داد: به محض حرکت 
افراد داخل خودرو خود را مأمور معرفی کردند و سرنشین شی ای شبیه 
بیسیم در اختیار داشت و از بنده کارت شناسایی خواست که نداشتم، او 
با زور و ضرب و شتم تمامی پول هایم را گرفت و مرا از خودرو به بیرون 
پرتاب کرد. ماموران موفق شدند خودرو و سرنشینان آن را شناسایی و 
متهم اصلی را که فرد سابقه داری بود،  دستگیر کنند که متهم در پرونده 

خود 10 فقره سوابق متعدد کیفری دارد. 

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی
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  نمایشگاه بزرگ مبلمان 

و سرویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز 

تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی

رایانه  ثـامن 
فروش لپ تاپ اقساطی 

بدون کارمزد
حد فاصل معلم 24-22

تلفن: 32446431 )5 خط(

نصــب و تعمیــر   

لباسشویی در منزل      
  09151643778 - 32315776   شهر یاری

فروش نهال پسته
تولید شده با رعایت تمام موازین و مقررات قانونی 

آغشته به قارچ مایکورایز برای مقاومت به تنش های محیطی
آدرس: بیرجند - کیلومتر 5 جاده کرمان 

 جنب دانشکده کشاورزی - شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران 
تلفن: 51-32254350- 056- فاکس: 32254355 -056
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171 هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا7

ایسنا- رئیس جهادکشاورزی خراسان جنوبی، با بیان 
استان  اراضی  از  هکتار   171 جاری  سال  در  اینکه 
همه  در  کلزا  گفت:  است،  محصول  این  کشت  زیر 
شهرستان های استان کشت می شود و بیشترین سطح 
کشت امسال در شهرستان خوسف با 30 هکتار بوده 
بین  در  گیاه  این  اینکه  بیان  با  مطلق  ولی پور  است. 
افزود:  را دارد،  باالترین درصد روغن  دانه های روغنی 
فصل کاشت آن از اواخر شهریور ماه آغاز و تا نیمه آبان 
ماه ادامه دارد و فصل برداشت از اواخر اردیبهشت شروع 
و تا اواخر خرداد ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه این گیاه 
دارای ارقام پاییزه و بهاره بوده که به دلیل محدودیت در 
برداشت، رقم پاییزه آن توصیه می شود، گفت: در این 
استان کلزا به صورت آبی کشت می شود. وی اظهار 
خوراک  کلزا جهت  کنجاله  و  خوراکی  روغن  از  کرد: 
دام استفاده می شود. وی ادامه داد: این محصول بعد از 
برداشت جهت استحصال روغن به سایر استان ها ارسال 
می گردد. ولی پور مطلق خاطر نشان کرد: با توجه به 
سیاست های اقتصادمقاومتی و نیاز باالی کشور به تولید 
روغن و نقش و جایگاه کلزا در چرخه تناوب، کاشت کلزا 

برای استان صرفه اقتصادی دارد.

استقبال بی نظیر گردشگران هلندی 
از نمد مالی روستای سلم آباد

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول  خبر-  گروه 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان سربیشه گفت: 
گردشگران هلندی که طی هفته جاری از کارگاه های 
نمودند،  بازدید  سربیشه  آباد  سلم  روستای  مالی  نمد 
اتفاقی،  از این هنر سنتی کردند.  استقبال بی نظیری 
افزود: طی این بازدید که 9 نفر از گردشگران کشور هلند 
به روستای سلم آباد شهرستان سربیشه مراجعه نمودند 
بالغ بر 6 میلیون ریال از محصوالت تولیدی نمد مالی 
خریداری کرده و سفارش تولید دادند. وی بیان کرد: این 
میزان استقبال از اثار نمدی مبین ضرورت حمایت بیشتر 
مسئوالن از این هنر قدیمی و توسعه آن با هدف عرضه 

در بازار های داخلی و خارجی است.

برگزاری ۸۰ نشست بصیرتی و مهارتی 
ویژه فرهنگیان خراسان جنوبی

شبستان- معاون پژوهشی و انسانی آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرهنگیان استان در 
دو محور حلقه های صالحین و نشست های بصیرتی 
اند، گفت: ۲30 حلقه صالحین و بیش  شرکت کرده 
از ۸0 نشست بصیرتی و مهارتی در این راستا برگزار 
شده است. موسوی کیا در مجمع شورای عالی بسیج 
استان  این  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  فرهنگیان 
نقش  که  است  استان هایی  جز  بودن  مرزی  علیرغم 
مؤثری را در انقالب اسالمی داشته است. وی ادامه 
همچون  شهیدانی  خون  وارث  جنوبی  خراسان  داد: 
شهید رحیمی و شهید ناصری است که شهید ناصری 
دیپلمات ایرانی است که در کشور افغانستان به شهادت 
رسید. وی با بیان اینکه بیش از یکصد و 45 هزار نفر 
آموزش ضمن خدمت درباره آسیب های اجتماعی در 
آموزش و پرورش دیده اند، اظهار کرد: معلم بسیجی 
معلمی است که به علم خود عالم باشد و در کنار آن 

باید عالم به مبانی دینی، اخالقی و عبادی باشد.

کرسی آزاد اندیشی آزادی و عرفان 
در دانشگاه بیرجند برگزار شد

دومین کرسی آزاد اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه 
جمعی  با حضور  عرفان«  و  »آزادی  عنوان  با  بیرجند 
معاونت  اجتماعات  سالن  در  علمی  هیئت  اعضای  از 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. دکتر محمد 
ادبیات فارسی دانشگاه  بهنام فر دانشیار گروه زبان و 
بیرجند طی سخنانی در این مراسم به مقایسه جایگاه 

 آزادی و عرفان در اسالم  و مکاتب غربی پرداخت.
حق عضویت کتابخانه های عمومی استان  

در دهه فجر نیم بهای می شود

خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  خبر-  گروه 
جنوبی، با اشاره به در پیش بودن دهه مبارک فجر و 
سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران گفت: 
در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با موافقت 
دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور، از 
بهمن 1394 عضویت  تا ۲۲  بهمن 1394  تاریخ 1۲ 
متقاضیان ثبت نام در کتابخانه های عمومی به صورت 
نیم بها بالمانع است. رضایی خاطر نشان کرد: حضور 
فرد متقاضی به هنگام ثبت نام در کتابخانه، الزامی است. 
وی همچنین اعالم کرد: جرایم دیرکرد تمامی اعضاکه 
نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه تا پایان دهه فجر 

اقدام نمایند، مورد بخشودگي قرار  مي گیرد.

صدور 2هزار و46 فقره کارت ملی 
هوشمند در شهرستان سربیشه

فارس- رئیس اداره ثبت احوال سربیشه اظهار کرد: 
از ابتدای امسال تعداد ۲ هزار و64 فقره کارت ملی 
است.  شده  صادر  سربیشه  شهرستان  در  هوشمند 
تا  امسال  ابتدای  از  افراد  تعداد  این  افزود:  دهقانی 
شدند.  هوشمند  ملی  کارت  دریافت  به  موفق  دیماه 
وی افزود: این طرح در شهرستان سربیشه از اسفند 
۲هزار  تعداد  تاکنون  و  است  شده  شروع   9۲ ماه 

و770کارت از اسفند ماه 9۲ صادر شده است.

برگزاری اولین دوره  آموزش 
حوله بافی در روستای چهکند بیرجند

گروه خبر-  اولین دوره آموزشی حوله بافی چهکند با 
فنی  و  فکری  استعدادهای  هدایت  و  پرورش  اهداف 
روستاییان در جهت رسیدن به خودباوری و استقالل، 
دستی  صنایع  و  هنری  های  مهارت  سطح  ارتقای 
روستاییان در اجتماع، بسط و گسترش صنایع دستی و 
هنرهای سنتی اصیل، در روستای چهکند بیرجند برگزار 
شد. در پایان این دوره پس از قبولی در آزمون های 
مربوطه به هنر آموختگان گواهینامه پایان دوره آموزشی 

و کارت صنعتگری  داده می شود.

بهره برداری از 3 طرح عمرانی در بیرجند

سه طرح بهداشتی و عمرانی در خراسان جنوبی به 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  رسید.  برداری  بهره 
استاندارد  ارتقاء  این طرح ها شامل توسعه و  جوان، 
امام  بیمارستان  ویژه  کلینیک  تخصصي  آزمایشگاه 
رضا)ع( بیرجند، راه اندازي اولین  دستگاه آندوسکوپي 
شهرستان درمیان در بیمارستان خاتم االنبیاي اسدیه 
سبز  فضاي  آبرساني  شبکه  درصد   53 جداسازي  و 
شبکه  رئیس  عثماني،  است.   شرب  آب  از  بیرجند 
بهداشت و درمان درمیان گفت: دستگاه آندوسکوپي 
خریداري  تومان  هزار   900 و  میلیون   67 هزینه  با 
نیز  آن  نصب  و  اتاق  تجهیز  و  اندازي  راه  براي  که 
دستگاه  این  است.  شده  هزینه  تومان  میلیون   10
اسفند 139۲ خریداري شده ولي به دلیل نبود نیروي 
سازمان  مدیرعامل  بود.  نشده  اندازي  راه  متخصص 
پارک ها و فضاي سبز بیرجند هم گفت: تاکنون 67 
هزار و 35۸ متر شبکه آبرساني با آب غیر قابل شرب 
نیاز  اجرا شده که آب  مورد  بیرجند  در فضاي سبز 
براي آبرساني 53 درصد فضاي سبز این شهر را از 
شبکه آب شرب جدا کرده است. انصاري افزود: طرح 
سال  از  بیرجند  سبز  فضاي  از  شرب  آب  جداسازي 
13۸5 آغاز شده و هدف آن بهینه سازي مصرف آب 
فضاي  آبرساني  براي  پایدار  آبي  منابع  از  استفاده  و 
ایران  اول  1۲ شهر  جزء  بیرجند  است.  سبز شهري 
فضاي  از  شرب  آب  جداسازي  ملي  طرح  که  است 

سبز در آن اجرا شده است. 

معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی 
بشرویه در نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

شهید شهرستان   154 و  سرداران  کنگره  حاشیه  در 
بشرویه، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در محل سالن 9 
دی این شهرستان شروع به کار کرد. در این نمایشگاه 
که با عنوان اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است 
تعداد زیادی از مشاغل، تولیدات خود را در زمینه های 
هنری، صنایع دستی، شیرینی ها و غذاهای محلی 
اند.  گذاشته  نمایش  به  خانگی  مشاغل  از  برخی  و 
فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول  رباطی  سلیمانی 
این  گفت:  بشرویه  گردشگری  و  دستی  صنایع 
و هنرهای  معرفی صنایع دستی  با هدف  نمایندگی 
ها  توانمندی  نمایش  طرفی  از  و  شهرستان  سنتی 
از  غرفه  چندین  بشرویه  صنعتگران  های  قابلیت  و 

نمایشگاه را به خود اختصاص داده است. 

۹۰ درصد جمعیت شهرستان درمیان 
در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند

درصد   90 بر  بالغ  گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
می شود  نفر  هزار   17 حدود  که  شهرستان  جمعیت 
دامپروری  و  کشاورزی  بخش  در  این شهرستان  در 
فعالیت دارند و این لزوم برنامه ریزی دقیق و حساب 
شده در این شهرستان را ضروری می کند. بشیری زاده 
در نشست تخصصی نظام صنفی کشاورزی درمیان 
بسیار  رکن  یک  می تواند  صنفی  نظام  کرد:  اظهار 
خوب در بخش کشاورزی باشد و نقش اصلی را در 
این بخش داشته باشد. وی با بیان اینکه نظام صنفی 
درمیان از ۲ ماه پیش تشکیل شده است، افزود: این 
نظام صنفی تاکنون 145 نفر دارد و 35 پروانه فعالیت 

نیز صادر کرده است.

اتمام مرحله میدانی بررسی باستان شناسی 
دهستان منتظریه شهرستان طبس

شناسی  باستان  بررسی  میدانی  مرحله  خبر-  گروه 
با  طبس،  شهرستان  توابع  از  منتظریه  دهستان 
اتمام  به  تاریخی  اثر   47 سازی  مستند  و  شناسایی 
کل  اداره  مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول  رسید. 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گفت: تا قبل از انجام این برنامه 15 اثر تاریخی در 
فهرست آثار شناسایی شدۀ این دهستان وجود داشت 
که در جریان پروژۀ اخیر 3۲ اثر دیگر شناسایی شد. 
برآبادی ادامه داد: این آثار دوره های مختلف از پیش 

از تاریخ تا اسالمی متأخر را شامل می شوند. 

اعزام 7۸ دانش آموز دختر 
درمیانی به مناطق جنگی

تسنیم- مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان از 
اعزام 7۸ نفر دانش آموز دختر در قالب ۲ دستگاه اتوبوس 
به همراه 14 نفر عوامل اجرایی به مدت 5 روز به مناطق 
آموزان  این دانش  افزود:  عملیاتی خبر داد. مهران فر 
در این مدت از شلمچه، آبادان، خرمشهر، فاو، هویزه 
و دهالویه دیدن خواهند کرد. وی در مراسم اعزام دانش 
آموزان درمیان به مناطق جنگی اظهار کرد: اعزام کاروان 
راهیان نور همه ساله با هدف آشنایی جوانان و نوجوانان 
با روحیه فرهنگ ایثار و شهادت و حماسه ۸ سال دفاع 
مقدس در سراسر کشور انجام می شود. وی تصریح کرد: 
ظرفیتی مانند اردوهای راهیان نور فرصتی مناسب برای 
حفظ، نشر و ترویج تفکر انقالبی و بهترین بستر برای 

نهادینه کردن هویت دینی و ملی ایران اسالمی است.

دومین نشست کتاب خوان ویژه کودک 
و نوجوان شهرستان قاینات برگزار شد

دومین نشست کتاب خوان ویژه کودک و نوجوان در 
نیمبلوک  )ع( شهر  بیت  اهل  و  کریم  القرآن  جامعه 
این نشست، شش  برگزار شد. در  قاینات  شهرستان 
و  مسئول  کتابدار، یک  نفر شامل سه عضو کودک 
یک مربی به ارائه کتاب پرداختند. کتاب های »دایره 
المعارف قرآن«، »پیامبر و قصه هایش«، »مجموعه 
»لحضه  من«،  قلک  »اولین  قرآن«،  های  قصه 
بیداری« و »روزی که مانیا ملکه مورچه ها شد« در 

این نشست نقد و بررسی  شد.

بصیرت- مرحله اول ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال 94 برای کودکان زیر 5 سال انجام شد. این برنامه از ۲6 لغایت ۲9 
دی ماه 94 با تالش تمام مسئوالن در مناطق تحت پوشش این طرح در شهرستان های نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه 
و تمام روستاهای تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، قاین، خوسف، و طبس انجام 

شد. در این طرح تعداد ۲۲510 کودک زیر 5 سال ایرانی و 674 کودک زیر 5 سال غیر ایرانی واکسینه شدند.

اجرای مرحله ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در استان

رضا  امام  بیمارستان  آزمایشگاه  توسعه  فرد- طرح  کاظمی 
)ع( بیرجند تحت عنوان »آزمایشگاه تخصصی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند« واقع در بیمارستان امام رضا )ع( با پذیرش 
روزانه بین ۲50 تا 300 بیمار در پنج واحد آزمایشگاهی با 
از مسئوالن  حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی 

حوزه بهداشت و درمان استان به بهرداری رسید.
دکتر زربان رئیس آزمایشگاه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند در این مراسم گفت: در یک سال گذشته با توجه به 
تحول  طرح  راستای  در  و  آزمایشگاه  فضای  بودن  کوچک 
سالمت،  طرح توسعه آزمایشگاه تخصصی دانشگاه آغاز شده که 
در سال جاری 450 میلیون تومان برای فضای ساختمان هزینه 
شده است. وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی 
در این آزمایشگاه از سال های قبل مورد استفاده بوده و هنوز 
می توان از آن بهره برداری کرد، گفت: برای خرید و تجهیزات 
جدید آزمایشگاهی بالغ بر 650 میلیون تومان طی سال جاری 
توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این آزمایشگاه هزینه 
بیرجند  پزشکی  دانشگاه علوم  تحقیقات  شده است. معاون 
های دستگاه  بهترین  از  آزمایشگاه  این  در  کرد:   بیان 

تشخیصی و لوازم آزمایشگاهی استفاده شده و در آینده نیز 
دستگاه های جدیدی به آزمایشگاه اضافه خواهد شد.

زربان با اشاره به پذیرش بیمار در این آزمایشگاه عنوان کرد: 

روزانه بین ۲50 تا 300 بیمار می توانند با تعرفه دولتی در 
میکروب  بیوشیمی،  آزمایشگاهی، خون شناسی،  واحد  پنچ 

شناسی، انگل و قارچ و ایمونولژی خدمات دریافت نمایند.

انجام 95 درصد آزمایشات مورد نیاز مردم در این آزمایشگاه 

به گفته زربان، 95 درصد آزمایش های مورد نیاز مردم در 
این آزمایشگاه انجام می شود و در آینده این خدمات کامل تر 
خواهد شد. رئیس آزمایشگاه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه روزانه حدود دو هزار نفر به آزمایشگاه 
آزمایشگاه می  این  کنند،  گفت:  مراجعه می  بیرجند  شهر 
از 10 درصد مراجعین به آزمایشگاه های شهر  تواند بیش 
بیرجند را پاسخگو باشد. به گفته وی در این آزمایشگاه 37 
فعالیت انسانی در دو شیفت صبح و عصر مشغول   نیروی 
مدارک  دارای  و   تجربه  با  نیروهای  اکثراً  که  باشند  می 

دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و کاردانی می باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با بیان اینکه هدف از 
طرح توسعه آزمایشگاه بیمارستان امام رضا )ع( ارائه خدمات 
مطلوب به مردم بوده است، گفت: یکی از اهداف طرح توسعه 
سالمت ارائه خدمات مطلوب با تعرفه دولتی و هزینه بسیار 
آزمایشگاه تخصصی  به مردم است که طرح توسعه  پایین 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درهمین راستا بوده است.

دکتر قائمی با بیان اینکه سیاست وزارت بهداشت و درمان 
دانشگاه  و  است  خصوصی  بخش  به  آزمایشگاه  واگذاری 
می  حمایت  خصوصی  بخش  آزمایشگاه  از  پزشکی  علوم 

های  بیمارستان  سایر  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  کند، 
مردم  تا  کنیم  اندازی  راه  آزمایشگاهی  بتوانیم  هم  استان 

کمترین مشکل در حوزه آزمایشگاه داشته باشند.

افتتاح  طرح توسعه آزمایشگاه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حدود یک میلیارد تومان برای طرح توسعه و تجهیز این آزمایشگاه هزینه شده است

جای خالی درج جنایات آمریکا 
در نشریات آموزش و پرورش

گفت:  کشور  فرهنگیان  بسیج  سازمان  جانشین 
حرفی  پرورش  و  آموزش  نشریات  در  متأسفانه 
به  نمی آید.  آمریکا  جنایات  و  استکبارستیزی  از 
گزارش مهر، مطهری در مجمع شورای عالی بسیج 
فرهنگیان خراسان جنوبی، اظهار کرد: در نشریات 

از  با روز ملی استکبار، حرفی  آبان ماه، مصادف  آموزش و پرورش هفتم 
استکبار ستیزی گفته نشد. وی با اشاره به جنایات آمریکا در هشت سال 
دفاع مقدس، گفت: آمریکا در هشت سال جنگ تحمیلی جنایات زیادی در 
قبال ایران انجام داده و ایران با تمام قوا در برابر دولت های استکبارستیز 
ایستادگی کرد. وی اظهار کرد: اما جنگ آمریکا در شرایط کنونی علیه ایران 

عوض شده و افکار عمومی را مورد حمله و هدف قرار داده است.

بهره برداری از 12۵2طرح 
نوسازی مسکن روستایی در دهه فجر

 مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: در دهه 
مبارک فجر یک هزار و ۲5۲ طرح ویژه بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی خراسان جنوبی افتتاح 
می شود. به گزارش مهر، آسمانی مقدم اظهار کرد: 
بیرجند،  بشرویه،  شهرستان های  در  ها  طرح  این 

درمیان، زیرکوه، سرایان، سربیشه، طبس، فردوس، قاین و نهبندان با 1۸7 
هزار و ۸00 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری می رسد. وی همچنین از 
افتتاح 146 واحد مسکن شهری و روستایی در ایام دهه فجر خبر داد و 

گفت: این واحد ها با 73 هزار میلیون ریال اعتبار افتتاح می شود.
آسمانی مقدم از افتتاح ۲0 طرح هادی نیز در این ایام خبر داد و گفت: در 
اجرای این طرح ها 31 هزار و 9۲۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

۸7 درصد خانوار شهري خراسان جنوبي 
از نعمت گاز برخوردار است

گروه خبر- مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبي 
استان  این  شهر   16 به  کنون  تا  اینکه  بیان  با 
گازرساني شده است گفت: ۸7 درصد خانوار شهري 
خراسان جنوبي از نعمت گاز طبیعي برخورداراست. 
شهرهاي  ساکنان  اکنون  هم  کرد:  اظهار  دشتي 

نیمبلوک،   خضري،  شهر،  آرین  قاین،  مود،  سربیشه،  خوسف،  بیرجند، 
طبس  و  ارسک  بشرویه،  اسالمیه،  قلعه،  سه  سرایان،  آیسک،  فردوس، 
از نعمت گاز طبیعي برخوردارند. وي بیان کرد: براي اجراي گازرساني به 
اعتبارات  از محل  ریال  میلیارد  بالغ بر6650  استان  شهرها و روستاهاي 
شرکت ملي گاز ایران سرمایه گذاري شده است  که 6۲0 میلیارد ریال از 

مبلغ مذکور سهم گازرساني به روستاهاي استان بوده است.

بهره  از  طبیعی  منابع  مدیرکل  فرد-  کاظمی 
 ۸00 اعتبار  با  طبیعی  منابع  پروژه   15 برداری 
افزود: در سال جاری  و  داد  تومان خبر  میلیون 
هیچ اعتبار خشکسالی به اداره کل منابع طبیعی 
استان اختصاص نیافته است. شریفی در کنفرانس 
و  ایثارگران  از  تجلیل  اینکه  بیان  با  مطبوعاتی 
خانواده معظم شهدا، شرکت در غبارروبی گلزار 
شهدا، برگزاری جشن با محوریت »نقش والیت 
در هدایت و رهبری جامعه« ویژه کارکنان، افتتاح 
پروژه های  مدیریت هرز آب، عملیات خاکی و بند 
خاکی و دو ساختمان اداری در خوسف و خضری 

از جمله برنامه های دهه فجر منابع طبیعی می 
و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  کرد:  اظهار  باشد، 
از  برگزاری جشن عشایر  قرآنی و همکاری در 
دیگر برنامه ها است. وی ادامه داد: اعتبارات اداره 
کل منابع طبیعی استان در سال جاری نسبت به 
سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است؛ در 
واقع برای امسال 16 میلیارد و 700 میلیون تومان 
پیش بینی شده است که از این رقم 6 میلیارد و 
500 میلیون تومان از محل اعتبارات ماده 1۸0 و 
مابقی از محل اعتبارات ملی است و تاکنون تنها 
34 درصد این مبلغ تخصیص یافته است. وی در 

ادامه تثبیت شن های روان، توسعه و غنی سازی 
جنگل با بذر و نهال و احیای مراتع را  از جمله 
اولویت های این اداره کل دانست و افزود: در حال 
فقیر  بسیار  استان خراسان جنوبی  مراتع  حاضر 
است. به گفته وی اکنون از 15 میلیون و 500 
هزار اراضی استان، 14 میلیون و 500 هزار هکتار 
عرصه های منابع طبیعی محسوب می شود که 
تاکنون برای 13 میلیون و 700 هزار هکتار سند 
صادر شده است. به گفته شریفی ۲50 هزار هکتار 
آن  بیشتر  که  است  سند  فاقد  استان  اراضی  از 
متعلق به شهرستان طبس است. وی افزود در 10 

ماه نخست امسال 333 هکتار از اراضی استان  
که تصرف شده بود، خلع ید شد.  

تصرف  و  تخریب  میزان  طبیعی  منلبع  مدیرکل 
اراضی در سال جاری را ۲5۲ مورد با ۲06 هکتار 
و 643  امسال یک هزار  عنوان کرد:  و  ذکر کرد 
از این  پرونده در محاکم قضایی تشکیل شد که 
تعداد 677 پرونده مختومه و 966 پرونده موجود 
دومین  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی  است. 
استان بیابانی کشور است، عنوان کرد: 5 هزار و 300 
هزار هکتار اراضی استان بیابانی است که متأسفانه 

اعتبارات، برای این سطح اصاًل کافی نیست.

افتتاح ۱5 پروژه با اعتبار 8 میلیارد ریالی در حوزه منابع طبیعی 

استاندار با اشاره به اینکه قرار بر این بوده است سیمان 
بایستی  افتتاح شود، گفت:  اواخر سال جاری  تا  باقران 
به  کنیم.  عملی  را  می دهیم  مردم  به  که  اعتمادی 
معادن  امور  معاون  با  دیدار  در  گزارش مهر، خدمتگزار 
بابیان  و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اینکه استان به دنبال نیروی اجرایی و متخصص است، 
گفت: امروزه دنیا آماده سرمایه گذاری در ایران است و 

خوشبختانه استان خراسان جنوبی مستعد سرمایه گذاری 
است. استاندار بابیان اینکه مدیر باید در حوزه کاری خود 
ظرفیت ها و توانمندی ها را احیا کند، بیان کرد: مردم از 
مسئوالن انتظار دارند که با آنها صادق باشند و اگر قولی 
داده می شود به آن عمل نیز شود. وی بابیان اینکه در 
راستای احیا و فعال کردن بازارچه های مرزی باید تالش 
با توجه به شرایط  بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: 

به  که  معادنی  و ظرفیت های کشور  فرصت ها  و  امروز 
باید  شده اند  کشیده  تعطیلی  به  اقتصادی  شرایط  دلیل 
احیا شوند. وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی 
دارد،  کشور  استان های  دیگر  به  نسبت  زیادی  فاصله 
تصریح کرد: در راستای برداشته شدن این فاصله ها باید 
که  مدیری  همچنین  و  پذیرد  صورت  بیشتری  تالش 

تالش می کند باید حمایت شود.

اعتمادی که به مردم می دهیم عملی کنیم

طبس،  فردوس،  مردم  نماینده  حقانی-  طبس، 
بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی روز 
یکشنبه با فانی وزیر آموزش و پرورش دیدار و 
گفتگو کرد. عبدا... زاده در نشست صمیمی با وزیر 
آموزش و پرورش گفت: سیستم آموزشی کشور 
طبس،  فردوس،  های  شهرستان  آن  تبع  به  و 
کمبود  از  جنوبی  خراسان  در  سرایان  و  بشرویه 
اعتبار رنج می برد که نیازمند توجه ویژه دولت 
است. وی افزود: کمبود نقدینگی، بدهی ادارات 

آموزش و پرورش بابت مصارف مدارس، کمبود 
امکانات در فضای آموزشی استان ملموس است 
که باید به طور ویژه رسیدگی شود. وکیل مردم در 
خانه ملت همچنین به وضعیت مدارس عشایری 
به  عنایت  با  گفت:  و  کرد  اشاره  انتخابیه  حوزه 
وجود طیف قابل توجهی از عشایر در شهرستان 
های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان، رسیدگی 
به اماکن آموزشی عشایر منطقه نیز باید در دستور 

کار وزارت أموزش و پرورش قرار گیرد.

مشکل مربیان پیش دبستانی پیگیری شد

پیگیر  جدی  طور  به  تاکنون  که  زاده  عبدا... 
دبستانی  پیش  مربیان  استخدام  مشکل  رفع 
گفت:  است،  بوده  دولت  و  مجلس  سطوح  در 
مربیان  به حق  نمودن دغدغه  برطرف  خواستار 
پیش دبستانی خراسان جنوبی هستم و تا حصول 
نتیجه و رفع مشکل استخدام این عزیزان، توقع 
همکاری دارم. وی در این دیدار تأکید کرد: وجود 

استعدادهای کم نظیر و سطح باالی هوش در 
دانشکده  تا  کند  می  ایجاب  خطه  این  فرزندان 
های متنوع فنی در این منطقه تأسیس شود و 
و  آموزش  وزارت  قبلی  قول  براساس  همچنین 
پرورش منتظر عملیاتی شدن دانشگاه فرهنگیان 
وزیر  از  قدردانی  ضمن  وی  هستیم.  طبس 
تأسیس  با  موافقت  دلیل  به  پرورش  و  آموزش 
خواستار  منطقه  درخشان  استعدادهای  مدارس 

تجهیز مدارس 4 شهرستان شد.

کمبودهای آموزش و پرورش خراسان جنوبی به گوش وزیر رسید

گروه خبر- رئیس اداره میراث فرهنگی قاینات گفت: گردشگران 
گردشگری  های  جاذبه  و  تاریخی  آثار  ها،  موزه  از  پاکستانی 

کردند. بازدید  قاینات  شهرستان 
گردشگری،  تور  یک  قالب  در  گردشگران  این  افزود:  عباسی 
تاریخی  های  جاذبه  از  مسیر  در  و  آغاز  پاکستان  از  را  خود  سفر 
از جمله مسجد جامع، موزه مردم شناسی، موزه مشاهیر،   قاینات 

آرامگاه  و  بوذرجمهر  گردشگری  نمونه  منطقه  و  آب  موزه 
بازدیدها عازم شهر  این  از  بعد  و  نمودند  بازدید  قاینی  بوذرجمهر 

مشهد شدند. مقدس 
معرفی  کرد:  نشان  خاطر  قاینات  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان  طبیعی  های  جاذبه  فرهنگی،  و  تاریخی  آثار  بیشتر 

قاینات سبب رونق گردشگری در این شهرستان می شود.

بازدید گردشگران پاکستانی
 از موزه ها و آثار تاریخی شهرستان قاینات 
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی خبر داد:

10 پروژه با همت بنیاد برکت و مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در استان افتتاح شد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: 
10 پروژه شامل 4 مدرسه، 4مسجد و 2حسینیه در نقاط محروم 

استان به بهره برداری رسید.
این مراسم همزمان با بهره برداری از 500 پروژه آموزشی و عمرانی 
در 5 استان دیگر کشور از طریق ویدئو کنفرانس با حضور مقامات 

کشوری و استانی برگزار شد.  

خراسان  در  برکت  بنیاد  میلیاردی   229 گذاری  سرمایه 
جنوبی

آیت ا... محمدی گلپایگانی مدیر دفتر رهبری از طریق ویدئو کنفرانس 
سالم مقام معظم رهبری را به مردم سخت کوش خراسان جنوبی 
ابالغ کرد و با اشاره به فعالیت های بنیاد برکت افزود: این بنیاد 
 با اعتبار 229 میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی بیشترین 

سرمایه گذاری را در بین استان های کشور انجام داده است.
مدیر دفتر رهبری تاکید کرد: مردم استان و به ویژه مردم شهرستان 
نهبندان لیاقت این سرمایه گذاری را دارند و مورد توجه مقام معظم 
رهبری هستند. گلپایگانی خاطرنشان کرد: مردم خراسان جنوبی 

مردمانی شهید پرور، غیور، مومن و پیرو خط رهبری هستند.

مردم خراسان جنوبی لیاقت بهترین ها را دارند
مراسم  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار  ا... خدمتگزار  وجه 
عنوان کرد: افتتاح 10 پروژه عمراني و آموزشي بنیاد برکت تاکنون 
محروم  هاي  استان  سطح  در  خوبي  بسیار  اقدامات  و  خدمات 
یادآوری سفر  با  است. وی  داده  انجام  همچون خراسان جنوبي 
مقام معظم رهبري به شهرستان نهبندان در سال ۷۸ اشاره کرد و 
افزود: ایشان توجه و عنایت ویژه اي به نقاط محروم و استان هایي 

همچون خراسان جنوبي داشته و دارند. 
استاندار با بیان بخشي از منویات رهبر معظم انقالب در سفر به 
شهرستان نهبندان خاطرنشان کرد: سفر ایشان به این شهرستان 
داراي این پیام بود که توجه سایر مسئوالن کشوري در بخش هاي 

مختلف به این شهرستان و استان خراسان جنوبي جلب شده و رفع 
مشكالت موجود در این مناطق در اولویت هاي کاري مسئوالن 

قرار گیرد. 

از سال87 تاکنون 22 مدرسه به همت بنیاد برکت تحویل 
آموزش و پرورش استان شده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی هم بیان 
کرد: بنیاد برکت از سال ۸۷ در استان مشغول به فعالیت است.

به گفته وی از ابتدای تاسیس این بنیاد کارهای زیادی در حوزه 
اینكه هر سال 2  بیان  با  انجام گرفته است. وی  مدرسه سازی 
مدرسه در اختیار این اداره کل قرار داده شده، افزود: 22 مدرسه 
با 109 کالس درس با اعتبار ۷ میلیارد تومان تحویل آموزش و 

پرورش شده است.
بیگی اظهار کرد: در ابتدای تاسیس بنیاد برکت پروژه ها به صورت 
مشارکتی انجام می شده که با لطف و عنایت مقام معظم رهبری 

در چند سال اخیر تمام اعتبار پروژه ها را بنیاد تقبل کرده است.

افتتاح 4 مدرسه با بیش از 1 میلیارد اعتبار
وی با اشاره به پروژه های ملی بنیاد برکت در استان خاطرنشان 
کرد: در این پروژه 4 باب مدرسه شامل 1۸ کالس درس با زیربنای 

روستاهای  و  نهبندان  شهرستان  در  مترمربع  و 219  هزار  یک 
خونیک سفلی، سهل آباد، میغان و چاهداشی افتتاح و بهره برداری 

شد.
وی افزود: این مدارس با اعتبار بیش از یک میلیارد و 405 میلیون 

تومان احداث شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به اینكه 
تعداد 3 مدرسه با 24 کالس درس در حال ساخت است، افزود: 

این مدارس با اعتبار 3 میلیارد تومان پیشرفت ۷0 درصدی دارد.
بیگی یادآور شد: این مدارس در مهر ماه سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.
از  استان  مرزی  های  شهرستان  تمام  اینكه  به  اشاره  با   وی 
پروژه ها سهم می برند، تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبار 

این مدارس را هوشمند سازی کنیم.

افتتاح 6 مسجد با اعتبار 540 میلیون تومان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: 
اعتبار 3۷5  و  مربع  متر  زیربنای 315  با  باب مسجد  افتتاح 3 
میلیون و 900 هزار تومان در روستاهای مرک بیرجند، سلمان 
فارسی خوسف و شهرک جدید آبیز هم از پروژه های قابل افتتاح 

بنیاد برکت در استان است.

بیگی تاکید کرد: تكمیل 3 باب مسجد و حسینیه با نظارت اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اعتبار 165 میلیون 
نهبندان و کالته  آباد  بیرجند، رقی  تومان در روستاهای رقویی 
میرحسین بیرجند از دیگر پروژه های بنیاد برکت در استان است.

15پروژه بنیاد برکت در استان افتتاح شد
خسروی مدیر بنیاد برکت در خراسان جنوبی هم با قدردانی از 
زحمات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: 
این اداره در همه مراحل احداث، تكمیل مدارس و مساجد استان 
همكاری الزم را با بنیاد برکت استان داشته و قابل تقدیر و تشكر 

است.  
وی با اشاره به اینكه این بنیاد از سال 13۸۷ در خراسان جنوبی 
تاسیس شد، افزود: امروز همزمان با 5 استان دیگر کشور 15 پروژه 
را افتتاح خواهیم کرد که شامل 4 مدرسه در نهبندان، 4مسجد، 
استان   آبرسانی در  و  پروژه عمرانی  2حسینیه، 2 کتابخانه و 3 
خواهد بود. مدیربنیاد برکت در خراسان جنوبی یادآور شد: در این 

پروژه ها بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
خسروی خاطرنشان کرد: این بنیاد بیش از هزار یتیم را تحت 
پوشش قرار داده و بیش از 2میلیارد وام قرض الحسنه به جوانان 

پرداخت کرده است. 

پیام دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران
 به مناسبت روز جهانی گمرک

گمرک به عنوان یک سازمان دولتی و حاکمیتی و مجری سیاست های اقتصادی دولت، 
عالوه  بر وظایف سنتی خود، یعنی کنترل ورود و خروج کاال و ارائه خدمات به تجار و 
بازرگان و مسافران، براساس سیاست ها و توصیه های سازمان جهانی گمرک که تقریباً همه 
گمرکات جهان در آن عضویت دارند، موظف به رعایت کنوانسیون ها و معاهداتی است که 
اجرای آنها مستلزم ایجاد تغییر و تحوالت بنیادین در روش ها و شیوه های کاری گمرکات 
بوده و یكی از مهم ترین عواملی که می تواند به این هدف و آمادگی گمرک برای نقش آفرینی 
در شرایط جدید کمک کند، استفاده از فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات است. با 
توجه به اهمیت فناوری اطالعات در گمرک، کونیو میكوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک 
)WCO( شعار سال 2016 این سازمان را با عنوان »گمرک دیجیتال، حرکت به سمت جلو« 

نامگذاری کرده است. گمرک جمهوری اسالمی ایران اجرای سامانه جامع گمرکی را با 
محوریت فناوری اطالعات و ارتباطات و با هدف کوتاه کردن فرآیند تشریفات گمرکی 
ترخیص کاال که مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در بهبود و تسهیل تجارت خارجی 
است، آغاز کرد و علیرغم همه دشواری ها و کمبودهای مالی و تجهیزاتی توانست طی 
مدت کوتاهی به موفقیت های چشمگیری در زمینه الكترونیكی کردن رویه های مختلف 
گمرکی دست یابد. این موفقیت ها از چنان اهمیت و تأثیرگذاری باالیی برخوردار است 
که حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران 
از وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران به جهت استقرار سامانه جامع گمرکی 
تقدیر و تشكر کرد. آنچه که اکنون به اجمال می توانم درخصوص عملكرد سامانه پنجره 
واحد تجارت فرامرزی و زیرسامانه های آن بگویم، این است که با لطف و عنایت خداوند 

و همت و همكاری همه عزیزانم در گمرک جمهوری اسالمی ایران و همچنین مساعدت 
بی دریغ جمعی از دوستان گرانقدرمان در دانشگاه تهران، به بیش از 90 درصد از اهداف و 
خواسته های خود در پیاده سازی سامانه های الكترونیكی دست یافته ایم و به معنای واقعی 
کلمه، هم اکنون کشور ما دارای گمرکی پویا، کارآمد، چابک و به روز است، گمرکی که 
می تواند ظرف کمتر از 3 روز تشریفات ترخیص کاالهای وارداتی و ترانزیتی و کمتر از یک 
ساعت کاالهای صادراتی را انجام دهد. گمرکی که دیگر نیازی نیست صاحبان کاال برای 
ترخیص محموله هایشان درآن حضور یابند و ساعت ها منتظر انجام کارهایشان بمانند، بلكه 
از طریق اینترنت و از محل کار و دفتر خود می توانند همه مراحل ترخیص را به صورت 
الكترونیكی انجام داده و فقط برای انتقال کاالهای خود به گمرک مراجعه کنند، گمرکی 
که دیگر شائبه ارتباط غیرمنطقی ارباب رجوع با برخی از کارکنان به علت اتوماتیک شدن 
امور مربوط به انتخاب مسیر اظهارنامه )سلكتیویتی( در آن از بین رفته و در نهایت گمرکی 
که تالش می کند احتمال تخلف و جعل اسناد در آن به صفر برسد. هم اکنون سامانه برخط 
تجارت خارجی راه اندازی شده و انتشار آمار روزانه به صورت آنالین بر روی سایت گمرک 
ایران برای نخستین بار در سطح کشور و شاید هم در سطح کشورهای منطقه آغاز شده 
است. با افتخار باید بگویم که ما توانستیم جدیدترین فناوری روز را به خدمت بگیریم و 
سامانه همراه گمرک را در راستای توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی و دولت موبایلی 
)M-Government( راه اندازی کنیم. در توضیح کلی این اقدام می توان گفت تالش بی وقفه 

همكاران گمرکی و کارشناسان پژوهشكده دانشگاه تهران در پیاده سازی سامانه الكترونیكی 
پنجره واحد تجارت فرامرزی و زیرسامانه های آن که با هزینه ای بسیار کمتر در مقایسه 
با پروژه های انجام شده قبلی توسط کارشناسان خارجی )آنكتاد( صورت گرفته، گمرک 
ایران را آشكارا چند رتبه باالتر از سازمان های همجوار و بلكه در رتبه نخست سازمان 
فناوری محور در ایران قرار داده و به عینه ثابت کرده است که این سازمان کامالً در 
راستای شعار سال 2016 سازمان جهانی گمرک مبنی بر »گمرک دیجیتال، حرکت به 
سمت جلو« حرکت می کند و از پیشینه ای قوی و مؤثر در اجرای پروژه های الكترونیكی یا 
همان دیجیتال برخوردار است. تالش گمرک برای به کارگیری فناوری های نوین اطالعاتی 
و ارتباطی در جهت الكترونیكی کردن امور گمرکی نه تنها مورد تمجید و تحسین ذینفعان 
و مسئوالن امر بوده، بلكه در ارزیابی عملكرد سازمان های دولتی نیز جایگاه ویژه ای داشته 
و به عنوان نمونه، منجر به اعطای لوح تقدیر و تندیس طالیی ششمین دوره جایزه ملی 
بهره وری به گمرک ایران به عنوان سازمان برتر بهره ور در بین ۸3 سازمان دولتی شده است. 
در بیان وجه دیگری از نقش آفرینی گمرک در عرصه اقتصاد کشور همچنین می توان به 
برگزیده شدن این سازمان به عنوان دستگاه برتر در بهبود فضای کسب  وکار و دریافت 

لوح تقدیر مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد. با این همه نمی توان و نباید گفت که ما از نتایج 
عملكردمان به طور صددرصد راضی هستیم و کارمان به اتمام رسیده، بلكه باید با عزمی 
جدی تر و تالشی افزون تر راه در پیش گرفته را تا رسیدن به مقصود نهایی بپیماییم و به 

جایی برسیم که شاهد باالترین سطح رضایت مردم و کمترین مشكل در گمرک باشیم.
نكته دیگر اینكه گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی و حافظ منافع دولت و مردم طی سال های 
خدمتگزاری دولت تدبیر و امید، همواره از حمایت و مساعدت ریاست محترم جمهور و 
معاون اول ایشان و همچنین وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سایر مسئوالن و بسیاری 
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی برخوردار بوده که جا دارد در همین جا از همه 
آنها قدردانی کنم و امیدوار باشم که این حمایت ها و مساعدت ها کماکان در آینده حامی، 

راهنما و مشوق  ما خواهد بود.
همکاران  ارجمند

همچنان که در پیام های قبلی نیز تأکید کرده ام، حصول موفقیت در برنامه ها و پروژه های 
گمرکی و اعطای تسهیالت به ذینفعان جز با همكاری، همفكری و مشارکت باالی شما 
که اصلی ترین سرمایه گمرک محسوب می شوید، میسر و ممكن نبوده و نیست و بی گمان 
هر آنچه که امروز گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک سازمان پیشرو و پیشگام 
در عرصه تجارت خارجی به دست آورده، مرهون تالش و زحمات همه همكاران به ویژه 
گمرکات اجرایی و علی الخصوص آنهایی است که در سخت ترین شرایط شغلی و جغرافیایی 
اقتدار و عزت گمرک و همچنین  نقاط محروم و دورافتاده، حفظ کیان،  در مرزها و 
خدمات رسانی مطلوب و شایسته به مردم را مهم ترین رسالت و وظیفه خود می دانند و در 
این راه از هیچ کوششی دریغ ندارند. اینجانب مانند همیشه قدردان و سپاسگزار شما بوده و 

امیدوارم بتوانم در آینده گوشه ای از این زحمات و خدمات را جبران کنم.
این موضوع را پیش تر نیز یادآور شده ام که ناظران، مدیران کل، مدیران، رؤسا و مسئوالن 
دفاتر گمرکی در سراسر کشور هر کدام به نوبه  خود یک رئیس کل گمرک هستند و با اعتماد 
و اطمینانی که اینجانب به آنان دارم، مطمئنم در شرایط جدید کشور به خصوص در دوره 
پساتحریم بر میزان تالش و فداکاری خود برای پیشبرد برنامه ها و اهداف گمرک خواهند 

افزود و موجبات سرافرازی و ارتقای هر چه بیشتر سازمان خود را فراهم خواهند نمود.
صبور  خدوم،  همكاران  یكایک  به  را  گمرک  جهانی  روز  شمرده،  غنیمت  را  فرصت 
و زحمتكش خود و همچنین خانواده های محترم آنان تبریک گفته، از خداوند متعال 

تندرستی و شادکامی همگان را خواستارم.

روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبی










