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 سکه 18 هزار تومان ارزان شد 
 

در بازار روز گذشته قیمت سکه تمام طرح جدید 18 
هزار تومان نسبت به روز قبل کاهش یافت و 986 
گرم  هر  ایسنا،  گزارش  به  فروخته  شد.  تومان  هزار 
طالی 18 عیار با 1750 تومان کاهش نسبت به روز 
یکشنبه 99 هزار و 820 تومان فروخته  شد. نیم سکه 
نیز 501 هزار تومان و ربع سکه هم بدون تغییر نسبت 
به روز یکشنبه 268 هزار تومان معامله شد. دالر نیز 

با افزایش هفت تومانی قیمت همراه بود.

مهلت فاقدان کارت ملی تمدید شد 

یارانه بهمن ماه در حالی ساعت 24 شب گذشته به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شد که فاقدان کارت 
ملی فرصت دارند تا 15 اسفند ماه برای تعیین تکلیف 
خود مراجعه کنند. به گزارش ایسنا، در حالی با تاکید 
وزیر به نظر می رسید که فاقدان کارت ملی در ماه 
اساس  بر  که  شوند  محروم  یارانه  دریافت  از  جاری 
این  اجتماعی«،  رفاه  و  کار  »تعاون،  وزارت  اعالم 

مهلت تا 15 اسفند ماه تمدید شده است. 

  صدور کارت هوشمند ملی؛ 1۵ روزه

یغمایی مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان 
ثبت احوال کشور در گفتگو با ایسنا، گفت: یک سری 
تجهیزات به منظور افزایش سرعت صدور کارت ملی 
خریداری کرده ایم که بزودی نصب می شود و با انجام 
این کار ظرف 15 روز از زمان ثبت درخواست، کارت 
هوشمند ملی چاپ می شود. تجهیزات خریداری شده، 
کارت ها را دسته بندی و پاکت گذاری می کند و مراحل 

چاپ کارت هوشمند به 15 روز کاهش می یابد.

سود بانکی کاهش یافت 

عامل  مدیران  مشترک  هماهنگی  جلسات  دنبال  به 
نظام بانکی کشور، که با حضور مدیران عامل بانک ها 
برای  توافق  شد،  تشکیل  مرکزی  بانک  مقامات  و 
نیوز،  بولتن  گزارش  به  شد.  انجام  سود  نرخ  کاهش 
بر این اساس سود سپرده ساالنه از 20 به 18 درصد 
و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می یابد. 
سال  اسفندماه  اول  از  بانکی  سود  جدید  های  نرخ 

جاری اجرایی خواهد شد.

  پیشنهادی برای بازگشایی 
پنجشنبه  مدارس 

 
ایسنا: کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به اعالم نتایج بررسی کیفی طرح 
بازگشایی مدارس در روزهای پنجشنبه در سال آینده 
اظهار کرد: یکی از پیشنهادات مطرح شده این موضوع 
آینده در مقطع  برنامه درسی جدید سال  است که در 
متوسطه با توجه به افزایش حجم دروس، پنجشنبه ها 
در مدارس احیا شوند که نیازمند بررسی و تصویب است.  

مصرف سوخت در 9ماه امسال
 47 میلیون لیتر کاهش یافت

مرکزی  ستاد  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: مصرف روزانه سوخت 
در 9 ماه نخست امسال نسبت به سال 1392، حدود 
47 میلیون لیتر کاهش یافت. به گزارش ایرنا، قاسم 
را   1392 سال  در  سوخت  روزانه  مصرف  خورشیدی 
247 میلیون لیتر ذکر کرد و گفت: این رقم در 9 ماه 
نخست امسال به 200 میلیون لیتر کاهش یافته است.

تیپ شهری، 
شناسنامه روستایی
شهرستان خوسف پیشرو در صنعت پرورش شتر مرغ استان /  صفحه 7
بیرجند در سینمای حرفه ای کشور نماینده فعالی دارد / صفحه 4

نسخه معاون استاندار برای تعیین هویت و وضعیت روستاهای اقماری بیرجند

صفحه 7

رشته هاي تحصیلي باید بر مبناي نیازهاي 
بومي ، منطقه اي و استاني باشد / صفحه7

افتتاح پروژه های اقتصادی در بنیاد تعاون زندانیان استان
صفحه8

جناب آقای مهندس مهدی قاسمی
 مدیرعامل محترم شرکت تعاونی پیام دام خوسف

با کمال تاسف و تاثر درگذشت والده مکرمه تان را خدمت شما و خاندان محترم 
 تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما 

و خانواده محترم صبر و  شکیبایی آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید 

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند
 شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران بیرجند

 بدینوسیله از زحمات بی دریغ و دلسوزانه شما در زمینه آسفالت معابر روستای چاج صمیمانه  تقدیر 
شورای اسالمی و دهیاری روستای چاجو تشکر می نماییم. 

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس تنها معاون محترم عمران روستایی
جناب آقای مهندس گل محمدی مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان بیرجند 

و آقایان عبداللهی ، نیازی و ماهی ناظرین محترم پروژه

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93 
را که حاصل مدیریت ارزشمند شما و همکاران تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

محمد قالسی - سرپرست کانون مستمری بگیران شهرستان سربیشه 
و  بازنشستگان محترم شهرستان سربیشه

 جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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 کد رشته

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد آن اداره کل در بین دستگاه های اجرایی استان 
 نشان از درایت، توانمندی و حسن تدبیر جناب عالی و همکاران گرامی تان در امور مربوطه می باشد
این مهم را حضورتان تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

تعاونی اعتبار فرهنگیان سجاد خراسان جنوبی- شرکت تعاونی عمرانی 
سجاد فرهنگیان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای سروری 
مدیر محترم تعاون استان خراسان جنوبی

اینک با تسلیم به قضای الهی چهلمین روز هجرت عزیز سفر کرده

 زنده یاد نجف علی نادعلی
 را به سوگ می نشینیم. دیدگان اشکبارمان فرش قدوم تان باد
 که حضور گرم تان تسلی بخش آالم درون مان خواهد بود. 

زمان: امروز سه شنبه 94/11/27 ساعت 14 الی 1۵   مکان: مسجد مصلی بیرجند

خانواده های نادعلی و سایر بستگان

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 1393 
 که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر جناب عالی و پرسنل آن مجموعه می باشد 

خدمت شما و همکاران گرامی تان تبریک عرض نموده 
 از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون آرزومندیم.

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

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان جنوبی

از کلیه مودیان محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت عوارض 
کسبی خود اقدام ننموده اند، دعوت می شود با مراجعه به 
واحد درآمد شهرداری در مناطق دوگانه، نسبت به پرداخت 
ایام پیروزی  از تخفیف شهرداری در  دین خود و استفاده 

انقالب اسالمی )به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر از اول بهمن تا پایان 
بهمن ماه 25 درصد، از اول اسفند تا پانزدهم اسفند ماه 20 درصد( اقدام نمایند. 
در غیر این صورت شهرداری حسب وظایف قانونی خود نسبت به معرفی مودیان 

بدهکار به کمیسیون ماده 77 برای وصول عوارض معوقه اقدام خواهد نمود.

شهرداری بیرجند

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

فروش ویژه انواع
گازی و نفتی  

آدرس: نبش سجاد 13
باضمانت و تعمیرات تخصصی

 بخـاری ژاپنـی 

آگهی حراج استان خراسان جنوبی
)فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی(

شرح در صفحه 2
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ظریف:مردم سوریه نیاز به قیم ندارند؛
مذاکره برای اجرای دقیق برجام با موگرینی 

به  نیاز  سوریه  مردم  کرد،  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
کرد. خواهند  تصمیم گیری  خودشان  و  ندارند  قیم 

کشورها  برخی  اخیر  ادعاهای  به  پاسخ  در  ظریف 
که  است  واضح  گفت:  سوریه  به  لشکرکشی  برای 
این  با  و  است  تبلیغاتی  شعار  بیشتر  حرف ها  این 
بلوف های تبلیغاتی مشکلی برای آنها حل نمی شود.وی گفت: بحث های 
باال در  اروپا شروع کرده ایم. گفت گوهایی در سطح  اتحادیه  با  را  مهمی 
آینده خانم موگرینی به تهران این  سطح معاونان شروع شده و در سفر 
گفتگوها در سطح وزیر ادامه پیدا خواهد کرد.وی افزود: هنوز ضرورت دارد 
در مورد نکات مربوط به اجرای دقیق برجام با مقامات اتحادیه اروپا که 
خانم موگرینی مسئولیت هماهنگی کمیسیون مشترک را دارد، بحث کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان: مستندات رد صالحیت ها 
با درخواست داوطلبان ارائه می شود

ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
صالحیت  رد  قانونی  مستندات  آیا  که  سوال  این 
در  گفت:  شد؟  خواهد  اعالم  آن ها  به  داوطلبان 
به  این مستندات  داوطلبان  صورت درخواست خود 
در  نگهبان  شورای  سخنگوی  می شود.  ارائه  آن ها 
استصوابی  نظارت  درباره  وی  اخیر  اظهارات  که  مسئله  این  به  واکنش 
در مجلس خبرگان شائبه اختالف نظر در شورای نگهبان را ایجاد کرده 
است، خاطرنشان کرد: در یک مجموعه شورایی اختالف نظر طبیعی است 
آنچه من پیش از این در مورد نظارت استصوابی گفتم، موضوع آیین نامه 
مجلس خبرگان بود که در آن مقرر شده که تعیین صالحیت ها مانع نظارت 

استصوابی نیست.

شأن سپاه نیست که وارد مصادیق انتخاباتی شود 
 

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که بارها 
نداشته  انتخابات  در  دخالتی  سپاه  که  شده  گفته 
نخواهد  ورود  مصادیق  در  سپاه  گفت:  ندارد،  و 
کرد، شأن سپاه این نیست که وارد مصادیق شود. 
سپاه  که  ابهام  این  درباره   حجت االسالم سعیدی، 
توضیح  است،  داشته  دخالت  تایید صالحیت ها  در 
داد که شورای نگهبان ممکن است از سپاه در تایید صالحیت ها استعالم 
افراد  است  ممکن  زیرا  است،  بوده  پاسخگو  هم  سپاه  که  باشد  گرفته 
محکومیت قضایی نداشته باشند، اما دارای سوابقی باشند که در مراجع 
معنای  به  نگهبان  شورای  استعالم  به  پاسخ  است.  نشده  ثبت  رسمی 
به  پاسخگویی  معنای  به  اقدام  این  بلکه  نیست،  انتخابات  در  دخالت 

نهادهای قانونی کشور است. 

معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه ۷۰ سد از مجموع 
۱۶۶ سد کشور دارای ذخیره آب کمتر از ۴۰ درصد 
حجم مخزن هستند، گفت: میزان بارش های۱۰ 
استان در نیمه اول سال آبی جاری کمتر از مدت 
مشابه سال قبل است. میدانی در گفتگو با مهر، 

تاکید کرد: میزان بارش ها در دی ماه امسال روند 
به درازمدت داشته ولی  را نسبت  بسیار مناسبی 
به  رو  بارش ها  میزان  سال جاری  ماه  بهمن  در 
کاهش رفت و این مسئله باعث شد تا به آمارهای 
گذشته نزدیک شویم که به معنای کاهش دوباره 

میزان بارش های کشور است.وی تصریح کرد: 
امیدوارم روند به نحوی پیش نرود که دوباره در 
پایان اسفندماه امسال میزان بارندگی ها نسبت به 
گذشته کاهش پیدا کند. با این وجود، در شرایط 
فعلی ۱۰ استان کشور نسبت به میانگین درازمدت 

استان های  افزود:  دارد.وی  بارندگی  کاهش 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی 
و رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه 
به  نسبت  هرمزگان  و  سمنان  یزد،  بویراحمد،  و 
میانگین درازمدت دارای بارش های منفی هستند. 

همزمان با کاهش قیمت جهانی طالی سیاه و صادرات نفت 
ارزان، بهای هر لیتر بنزین در خلیج فارس به لیتری کمتر 
از ۱۰۰۰ تومان رسید، با این وجود سناریوهای جدید گرانی 
بنزین دوباره روی میز رفته است. به گزارش مهر، در حال 
حاضر براساس تعیین تکلیف قیمت بنزین توسط دولت، بهای 
و  تومان  لیتری ۱۰۰۰  تا ۹۰  اکتان ۸۷  با  بنزین  لیتر  یک 
به  باال ۱۲۰۰ تومان  اکتان  با  بنزین سوپر  لیتر  قیمت یک 
جهانی  بازار  حالی  در  دیگر  از سوی  می شود.  مردم عرضه 
شاهد سقوط آزاد قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین است 
و حتی قیمت بنزین در برخی از کشورها به کمترین میزان 
کاهش یافته است که براساس الیحه پیشنهادی دولت به 
مجلس، دولت مردان خواستار افزایش ۵ درصدی قیمت انواع 
فرآورده های نفتی از جمله بنزین برای سال ۱۳۹۵ شده اند. 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  سجادی 
با اشاره به عرضه تک نرخی بنزین در  ایران در گفتگویی 

آمارهای  به  توجه  با  اکنون  هم  است:  کرده  تاکید  کشور، 
کاهش مصرف بنزین به نظر می رسد قاچاق بنزین در کشور 
از رونق افتاده است. در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت در 
واکنش به برنامه های دولت به منظور افزایش قیمت بنزین 
برای سال آینده، اعالم کرد: در حال حاضر هیچ بحث و یا 
پیشنهادی به منظور افزایش قیمت بنزین در سطح هیئت 
دولت مطرح نشده است. بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن 
جایگاه داران سوخت اخیرا در واکنش به کاهش قیمت جهانی 
نفت خام و بنزین درباره گران بودن قیمت عرضه شده در 
جایگاه های سوخت داخل کشور، گفته است: باتوجه به سقوط 
قیمت نفت به بشکه ای کمتر از ۳۰ دالر، هم اکنون قیمت 
معادل  می شود،  عرضه  سوخت  جایگاه های  در  که  بنزینی 
انتقال( است.  در  فوب خلیج فارس )بدون احتساب هزینه 
بنزین  و  نفت  جهانی  قیمت  کاهش  که  حالی  در  بین  این 
منجر به کاهش قیمت بنزین در اکثر کشورهای همسایه از 

جمله امارات و ترکیه شده است، وزارت نفت حدود یک ماه 
پیش طرحی را در دست مطالعه و نهایی کردن دارد که در 
صورت تصویب و ابالغ آن توسط دولت، قیمت عرضه بنزین 
از سال آینده با افزایش روبرو خواهد شد. ماجرا از آن قرار 
است که هم اکنون آخرین مطالعات طرح »عرضه کالس 
بندی شده بنزین« در سطح وزارت نفت در حال انجام است 
که پیش بینی می شود در صورت تصویب و ابالغ بهای بنزین 
در اکثر کالنشهرها با افزایشی چندین درصدی همراه شود. 
عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اعالم اینکه با اجرای طرح 
»کالس بندی« هیچ گونه تغییری در کیفیت و مشخصات 
بنزین داده نخواهد شد، گفته است: اما بنزین در جایگاه ها 
در سه کالس کیفیت تقسیم بندی شده عرضه می شود و 
جایگاه داران مجاز هستند کیفیت خدمات را از مصرف کننده 
بگیرند. در صورت عرضه کالس بندی شده بنزین، قیمت 

این فرآورده به صورت تکلیفی توسط دولت انجام می شود. 

سناریوی گرانی بنزین روی میز رفت؟

خراسان جنوبی یکی از 10 استان کم باران کشور

معاون درمان وزیر بهداشت، با اعالم افزایش ۴۹ درصدی تعرفه پزشکان طی دو سال گذشته گفت: متوسط حقوق پزشکان عمومی پنج 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و متوسط حقوق پرستاران سه میلیون و ۱۳۶ هزار تومان است و فاصله درآمد آنها کمتر از دو برابر است. به 
گزارش ایرنا، آقاجانی تصریح کرد: تالش وزارت بهداشت این است تعرفه های پزشکی سال آینده تا قبل از پایان سال تصویب و ابالغ شود. 

افزایش 49 درصدی تعرفه پزشکان طی دو سال گذشته از قلم شما

از قلم شما

انتخاب کنیم، اما اشتباه نکنیم 

* قاسم زاده نداف

 انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودی که قرعه 
فال را به نام او زدند و بار امانت الهی را بر دوش وی 
نهادند و بنا شد که خلیفه الهی در زمین باشد در یک 
دارد  برتری  به سایر موجودات  اساسی نسبت  ویژگی 
قدرت  معنای  به  »اراده«  باالی  مرتبه  ویژگی،  آن  و 
انتخاب و امکان گزینش است. بنابراین بحث انتخاب و 
گزینش یکی از مهم ترین ویژگی های انسان است که 

در تعیین سرنوشت نهایی او مؤثر می باشد.
انسان  حیات  در  ها  انتخاب  مهم ترین  از  یکی   
اوست  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  به  مربوط  انتخاب 
مجلس  در  ملت  نمایندگان  انتخاب  مسیر  این  در  و 
بسیار  عمومی  سرنوشت  تعیین  در  اسالمی  شورای 
به دلیل گستردگی و اهمیت حوزه  مهم است و آن 
کاری آن است. اکنون که در آستانه انتخابات دهمین 
به  توجه  داریم،  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
ویژگی های این افراد و دقت در انتخاب فرد مناسب 

ضروری است. 
 والیتمداری ، توانمندی و تخصص ، قدرت تجزیه 
 ، جهان  و  کشور  مسائل  از  آگاهی  و  باال  تحلیل  و 
فعال بودن در صحن علنی و کمیسیون ها و شاید از 
همه مهم تر وقت شناسی و از دست ندادن کمترین 
فرصت در چهار سال وکالت برای خدمت به مردم از 

ویژگی های نماینده خوب و دلسوز است . 
  کاری نکنیم که با انتخاب اشتباه و فرستادن نماینده ای
ناآگاه و ناآشنا سرزنش فرزندانمان را به جان بخریم. 
 برخورداری از بینش همه جانبه نگر عمیق از ویژگی های 
به  نسبت  باید  نماینده  است؛  اصلح  نماینده  اصلی 
و  شهری  جامعه  و  جهانی  جامعه  و  ایرانی  جامعه 
باشد.  داشته  عمیق  بسیار  بینشی  خود،  روستایی 
تعامل  قدرت  و  سیاسی  مسائل  از  الزم  شناخت 
با  تا  است؛  اصلح  نماینده  های  ویژگی  دیگر  از   باال 
پشتوانه ای محکم بتواند نواقص قانونی را مطرح و 
قانونهای جدید را به نفع جامعه اسالمی به تصویب 
حوزه  مردم  حقوق  از  نتواند  که  ای  نماینده  برساند. 
نماینده  تواند  نمی  به خوبی دفاع کند،  انتخابیه اش 

شایسته ای برای مردم دیار خود باشد.
امروز هر چه به زمان انتخابات خبرگان رهبری و مجلس 
دهم نزدیک تر می شویم فضای انتخاباتی پر جوش 
وخروشی بر جامعه حکم فرما شده و مردم و مسئوالن 
نظام برای خلق یک حماسه بزرگ و ملی دیگر خود 
دهندگان  رأی  انتخاباتی  هر  در  کنند.  می  آماده  را 
. زنند  انتخاب می  به  معیارهای خاصی دست   طبق 
وقتی که در مسیر انتخاب قرار می گیریم باید تمام 
بینش و توان علمی خویش را به کار ببندیم و از سر 

آگاهی دست به انتخاب بزنیم نه احساسات. 
 )ادامه در ستون مقابل( 

)ادامه از ستون مقابل( 
 عقل حکم می کند که هر چه تأثیر انتخاب در زندگی 
و آینده انسان بیشتر باشد حساسیت و دقت بیشتری 
انتخاب خویش، شرایط  باید مد نظر قرار گیرد و در 
نظر  مد  بیشتری  کارشناسی  و  علمی  فاکتورهای  و 

قرار داده شود .
 مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در سال ۸۶ در جمع 
مردم یزد فرمودند »آنچه که من عرض می کنم، در 
درجه  اول حضور مردمی است. در درجه  بعد که البته 
حائز اهمیت بسیاری است این هم، پیدا کردن نماینده  
اصلح است. آن کسانی که به وسیله  شورای نگهبان 
صالحیت آنها اعالم می شود، معنایش این است که 
این از حداقل صالحیت مورد نیاز برخوردار است. در 
بین این کسانی که اعالم می شوند، افرادی هستند 
سطح  در  هستند  افرادی  باالتر،  های  صالحیت  با 
پایین تر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و حوزه های 
انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند 

اصلح را، بهترین را انتخاب کنند.«
 برای شناخت کاندیدای اصلح راه های مختلفی است 
که در این یادداشت به بعضی از آنها اشاره می کنیم 

باشد که مفید واقع شده و به آن اهمیت داده شود.
 راه اول : این است که خود انسان با تحقیق، سعی 
و  ارزشی  دارای مالک های  که  را  فردی  و تالش، 
او  و  کرده  پیدا  کاندیداها  بین  از  است  الزم  شرایط 
را  باال  در  ذکر شده  و مالک های  نماید  انتخاب  را 

تشخیص دهد .
 راه دوم: اینکه اگر نتوانستیم تشخیص دهیم، بر طبق 
آیه قرآن )فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون( عمل 
کنیم، یعنی از اهل ذکر شامل علما ، دانشگاهیان ، 
فرهیختگان و اصحاب قلم و بیان ، کسانی که مورد 
وثوق و مورد اعتماد و امین مردم بوده و نفع و ضرر 
مردم را تشخیص می دهند ، افرادی که می دانند چه 
کسانی مصلحت نظام و مردم را تشخیص داده و به 
آن عمل می کنند و چه کسانی به نفع شخصی و ضرر 

مردم و عوام فریبی اهتمام می ورزند.
 باشد که با حضور حداکثری خود در روز ۷ اسفند ۹۴، 
کسی را انتخاب کنیم که پیرو خط امام و والیت بوده 
و درد انقالب، کشور و دین داشته و زجر کشیده برای 
انقالب اسالمی و حافظ منافع  آرمان های اسالم و 
ملی ما باشد، فردی که حضورش در مجلس شورای 
اسالمی، مایه حفظ کرامت، عزت و آبروی جمهوری 
اسالمی ایران باشد و جامعه و حوزه انتخابیه خویش 

را بیش از گذشته عزت ببخشد.

به اطالع اعضای محترم تعاونی اعتبار فرهنگیان سجاد 
می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( راس ساعت 3 بعدازظهر امروز 

سه شنبه 94/11/27 در محل هیئت حسینی »واقع در خیابان انقالب« برگزار می گردد. 
از اعضای محترم دعوت به عمل می آید در جلسه فوق شرکت فرمایند. 

هیئت مدیره تعاونی اعتبار فرهنگیان سجاد

 ( نوبت اول) مزایدهآگهي 
 ستب  ذَزضٍّتاي   زضًظتط زاضز ذطاستاى نٌتَبي    ازاضُ کل هٌابغ طبيؼي ٍآبريعزاضي استااى 

ضا اظ ططیق هعایسُ ػوَهي ٍ با ضطایط اػالم ضسُ بِ فطٍش بطساًس هاقاضياى هتي  شیل  هططٍحِ
ت   بيطنٌتس  بتِ ًطتاًي   2/12/94 تَاًٌس اظ تاضید زضج آگْي ًَبت اٍل تا پایاى ٍقت ازاضي هَضخ

 (اهَض قتطاضزاز ّتا  )ذطاساى نٌَبي  ازاضُ کل هٌابغ طبيؼي اسااى تسِ ضاُ هؼلن   تذياباى اضتص  
 اسٌاز هعایسُ ضا زضیافت ًوایٌس.هطانؼِ ٍ 

 پایتاى ٍقتت ازاضي   اظ تاضید زضج آگْتي غاایتت   : ذَزضٍّاظهاى ٍ ًحَُ باظزیس هاقاضياى اظ  -1
ـ   ٍاقتغ زض ذيابتاى ارتاضي     بيطنٌتس  ًْاغسااى هحل زض بِ اساثٌاي تؼطيالت ضسوي   1/12/94

 2اراضي 

ٍ گطایص پيطتٌْازّا ٍ   8/12/94آذطیي هْلت تسلين  پيطٌْازّا پایاى ٍقت ازاضي هَضخ   -2
 استااى زض هحل ازاضُ کل هٌابغ طبيؼتي ٍ آبريتعزاضي    9/12/94صبح  هَضخ  9قطائت زض ساػت 
 هي باضس . ذطاساى نٌَبي 

َاًٌس زض هعایسُ ضتطکت  ت )هيٌي بَس بٌع( فقط هطاکع هجاظ اسقاط هي 11زض ذصَظ  ضزیف  -3
 کٌٌس

 سایط ضطایط هطابق اسٌاز هعایسُ هي باضس . -4

 هسل تيپ ًَع کاضبطي کس هسل تيپ ًَع کاضبطي کس

 1386 صباGLXI پطایس GLXI405 1384 7 سَاضي پژٍ 1

 1390 صباGLXI پطایس GLXI405 1384 8 سَاضي پژٍ 2

 XV 1384 سوٌس GLXI405 1386 9 پژٍسَاضي  3

 T18 1389 هيٌي بَس هْساى GLXI405 1385 10 سَاضي پژٍ 4

 508 هيٌي بَس بٌع 11 1386 صباGLXI پطایس 5
ايط قابل ضواضُ 

 گصاضي

     1386 صباGLXI پطایس 6

 

 ذطاساى نٌَبي ازاضُ کل هٌابغ طبيؼي ٍآبريعزاضي اسااىروابط عمومی 

اصالحیه
پیرو آگهی مزایده 94/11/25 به اطالع می رساند: 

مزایده اداره کل تبلیغات اسالمی در تاریخ 94/12/5 غیر حضوری می باشد.
اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

   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 اتحاديه     مسئول : دستگردي

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت 

المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که اسناد مالکیت ششدانگ پالک - فرعی از شماره 1067 - اصلی و 1098 - اصلی و 1106 - 
اصلی و 1082 - اصلی و 2164 - اصلی و یک فرعی از 1116 - اصلی و 1181- اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به 
علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت ذیل ثبت های 386 و 387 و 384 و 376 و 878 و 391 و 382 صفحات 
227 و 230 و 221 و 197 و 347 و 242 و 215 دفاتر امالک جلدهای 3 و 6 به نام اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا چناچنه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن 
انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460308001003819 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین غالمی فرزند محمد به 
شناسنامه 2 صادره از بیرجند کد ملی 0652433006 در ششدانگ یک باب ساختمان و مغازه به مساحت 08/ 244 متر مربع مفروز 
و مجزا شده از پالک 320/1203 فرعی از 1 اصلی قصبه واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/12      تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/27  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی حراج استان خراسان جنوبی
)فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی(

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد: انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی مازاد بر نیاز و خارج از رده موجود 
در استان خراسان جنوبی را از طریق حراج عمومی به فروش برساند. خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا 
ساعت 15 روز شنبه 94/12/8 از اقالم مورد نظر به نشانی: بیرجند، خیابان شهدا، حدفاصل شهدا 4 و 6 اداره کل 

ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی بازدید نمایند. 
شایان ذکر است جلسه حراج راس ساعت 10/30 روز یکشنبه 94/12/9 در محل ساختمان اداره کل ارتباطات 

زیرساخت خراسان جنوبی واقع در بیرجند، خیابان شهدا، حد فاصل شهدا 4 و 6 برگزار می گردد. 
شرایط: 

1- شرکت و حضور کلیه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی در حراج بالمانع می باشد.
2- متقاضیان برای شرکت در حراج می بایست یک فقره ضمانت نامه بانکی قابل تمدید به مبلغ 15/000/000 

ریال )پانزده میلیون( به نام شرکت ارتباطات زیر ساخت بابت تضمین شرکت در حراج ارائه نمایند. 
3- تضمین شرکت در حراج برنده، پس از واریز کل وجه اقالم مذکور به وی مسترد خواهد گردید. 

4- در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده 
نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملی شعبه مخابرات به نام شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز و مابقی 
وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به 

خروج اقالم  اقدام نماید.
مراجعه و یا با شماره   WWW.TIC.IR 5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

05632214471 تماس حاصل فرمایند.
شرکت ارتباطات زیر ساخت



پیام شمایک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات در خراسان جنوبی جمع آوری شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 27 بهمن 1394 * شماره 3444
3 رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: در ۱۰ ماهه امسال کشاورزان و دامداران با توجه به خشکسالی های ۱۷ ساله استان 

بالغ بر یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان زکات مال و مستحبی به این نهاد اهدا کردند. حجت االسالم حسین فلسفی راد اظهار داشت:  زکات جمع آوری 
بارها شده در راستای رفع فقر، احداث و تکمیل پروژه های عمرانی و امور محرومان شامل جهیزیه، مسکن، درمان و تحصیل نیازمندان هزینه می شود. از  بعد  را  غفاری  بلوار  بهسازی  لطفا  با سالم. 

پیگیری و قول مسئولین، در دستور کار قرار دهید.
۹3۹...۰85
سالم. محله جلیلیان علیرغم اینکه در ورودی شهر 
امکانات  ترین  ابتدایی  و  کمترین  از  ولی  دارد  قرار 
وجود  هم  روستاها  بیشتر  در  حتی  که  گاز  جمله  از 
کنارش  بلوارهای  به  دسترسی  راه  هچنین  و  دارد 
بی نصیب است. برای شهری که مرکز استان است 
اداره  از شهرداری و  لذا  زیبنده نیست.  چنین چیزی 
گاز استان تقاضا داریم تا نسبت به رفع این مشکالت 

اقدامی انجام دهند. باتشکر
۹۱5...۹34
با سالم و خداقوت خدمت مسؤالن خدوم و گرانقدر. 
شنیده  زیاد  مدارس  در  دبیران  برخی  بد  برخوردهای 
شده ولی در سطح شهر و در مقطع متوسطه تا حاال 
دیده نشده بود که برای تنبیه، معاون مدرسه، شاگرد 
خاطی را مجبور به نظافت توالت دبیران کند و اجازه 

حضور در کالس را منوط به تمیزی این فضا بداند!!
۹۱5...2۰4
بود.  قشنگ  خیلی  پرستاران  از  هایی  روایت  سالم. 
همین جا از همه پرستاران تشکر می کنم. من گریه 
سادات  عمه  با  پرستاران  همه  اجر  بود.  گرفته  ام 

حضرت زینب )س(
۹۱5...656
های  شهرستان  از  یکی  حوالی  در  آهک  ی  کوره 
درطی  کند،  می  ذوب  آدم  سنگ،  جای  به  استان 
کارخانه  فرسودگی  علت  به  کشته  دو  اخیر  ماه  سه 
و نداشتن مسئول با تدبیر باعث شده تا چند خانواده 
با  را  داغدار شوند، و مدیرعامل شرکت سوال مردم 

بیمه کارگران پاسخ می دهد.
۹۱5...423
در  پزشکی  علوم  ضعیف  عملکرد  از  خواستم  می 
مورد دکتر زنان گله کنم. این حق هر بیماری است 
برایش وقت  که طبق قانون، دکتر حداقل یک ربع 
بگذارد اما متاسفانه چند نفر با هم برای ویزیت وارد 
بروی  تنها هم  بخواهی  اگر  و  دکتر می شوند  اتاق 

قبول نمی کنند. 
۹3۹...548
کاری  نهال  به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 

خیابان های مهرشهر اقدام نمایند. با تشکر
۹۱5...6۰۹
سالم تمام پروژهایی که پیمانکاران با خون دل آماده 
آیا حقشان  اکنون  افتتاح شد.  و  قیچی خورد  کردند 
و  خودشان  حال  به  فکری  عید  نزدیک  که  نیست 
است  سال  یک  که  بشود  نیرویشان  نفر   چندین 

حقوق نگرفته اند؟
۹3۹...5۰۰ 
سالم. با افزایش جمعیت مهرشهر و به تبع آن ترافیک 
خودروها در تنها معبر ورود به مهر شهر، منبعد باید 
روز  چند  حادثه  همچون  مالی  و  جانی  تلفات  شاهد 
قبل باشیم. مسئوالن به فکر راه حل اساسی برای این 
مشکل باشند. پیشنهاد می گردد برای کاهش حجم 
ترافیک یامسیر جاده کمربندی را تغییر دهند و یا پل 

دیگری در ابتدای جاده شکراب ایجاد نمایند.
۹۱5...۱35

تدبیر در توسعه استان با مشارکت بخش تعاونی
برنامه  نگرش  گذشته  های  سال  در طول   - زاده  رحیم 
نویسان برنامه های ادواری دولت حرکت آهسته و پیوسته 
به سوی اقتصاد آزاد و واگذاری امور به دست مردم بوده 
است. چه اینکه پیش از این »جنگ« فرصتی به حضور 
قانون  از صفحات  هرگز  واقعیت  این  اما  نداد.  »تعاون« 
بخش  سه  بر  ایران  اقتصاد  نشد.  حذف  کشور  اساسی 
سیاست  این  است.  استوار  تعاونی  و  خصوصی  دولتی، 
را  اقتصادی کشور  برنامه های  تمام  اصل 44 سرنوشت 
اقتصاد  برمی گیرد. در سال هایی که گذشت قدرت  در 
ایران در دست دو گروه که گاه دامنه نفوذ آنان سیاسی 
نیز می شد، قرار داشت. طرفداران کوچک سازی حجم 
دولت در مقابل مدافعان اقتصاد دولتی همچون دو جناح 
سیاسی به تقابل با یکدیگر پرداختند. در این بازی تعاون 
دو طیف  این  از  کدام  هر  نگاه  فراموشی سپرده شد.  به 
اقتصادی به بخش تعاون منطبق بر اهداف اقتصادی آنان 
است. به عنوان مثال طرفداران اقتصاد آزاد، تعاون را یک 
بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد می کنند 
و معتقدند اگر کشور در مسیر آنچه آنان می خواهند قرار 
فردی  منافع  حفظ  بر  عالوه  تواند  می  نیز  تعاون  بگیرد 
کند.  تامین  نیز  را  جامعه  منافع  سود،  حداکثرسازی  و 
دولت  ابزار  را  تعاون  دولتی  اقتصاد  طرفداران  مقابل   در 
عادالنه  توزیع  به  توان  می  آن  واسطه  به  که  دانند  می 
ثروت در تمام جامعه پرداخت. اما جایگاه تعاون در استان 
سوژه امروزی است که روزنامه آوا به آن پرداخته است. 
در  اداری  کار  روال  استان  های  تعاونی  از  یکی   مدیر 
بر  زمان  و  طوالنی  استان  در  را  سرمایه گذاری  راستای 
پروسه  در  اداری  های  بازی  کاغذ  گوید:  می  و  دانسته 
طوالنی و اتالف وقت در بسیاری از اوقات باعث انصراف 
از سرمایه گذاری می شود. وی با اشاره به مالیات های 
ها،  تعاونی  مشکالت  از  دیگر  یکی  عنوان  به  معوقه 
روی  فرا  معضالت  دیگر  از  را  ها  کاال  برخی  قاچاق 
تعاونی ها می داند و خاطر نشان می کند: متاسفانه در 
اوضاع فعلی قیمت تمام شده محصوالت تعاونی بیشتر 
ها  تعاونی  از  بسیاری  این  است که  از بخش خصوصی 
تعاونی  از مدیران  تعدادی دیگر  را زمینگیر کرده است. 
به  ها  تعاونی  مشکالت  دیگر  از  استان،  فعال  های 
اشاره کرده  نقدیگی و سرمایه در گردش،  منابع  کمبود 
باید مورد حمایت واقع  آنطور که  تعاونی ها  و معتقدند: 
نشده و بسیاری از آنها در همان  آغاز فعالیت به دلیل 

مشکالت مالی به تعطیلی کشانده می شوند. 

 توسعه منابع انسانی با رویکرد دانایی محور،
فصل جدیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی استان

اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  معاون 

خراسان جنوبي برنامه ریزی صحیح و اصولی برای منابع 
پویا  اقتصادی  به  راه های رسیدن  از مهم ترین  را  انسانی 
کشور  یک  مادی  منابع  کند:  می  نشان  خاطر  و  دانسته 
زمانی به بهره برداری خواهد رسید که به سرمایه انسانی 
داده  الزم  اهمیت  تخصص،  و  مهارت  آموزش  لحاظ  از 
شود. به اعتقاد وی توسعه منابع انسانی با رویکرد »دانایی 
اقتصادی،  توسعه  در  جدیدی  فصل  تواند  می  محور« 
به توجه  و  جنوبی گشوده  خراسان  فرهنگی  و   اجتماعی 

صحیح  سازماندهی  ضرورت  و  اجتماعی  های  سرمایه 
واثرگذار آنها مهمترین مسئله اشتغال است.

 لزوم توجه به منابع طبیعی و انسانی و
 ارتباط موثر این دو منبع عظیم در جهت 

توسعه پایدار استان و رشد اقتصادی 

حسن سروري ادامه می دهد: از آنجا که بیشتر متقاضیان 
التحصیالن دانشگاهی تشکیل  فارغ  را  و جویندگان کار 
می دهند ضرورت ساماندهی و سازماندهي جویندگان کار 
با توجه به تجارب علمی وفنی آنها امری ضروری است  
و نگاهی اجمالی به ظرفیت های مهم اکولوژیکی، معادن 
ضرورت  طبیعی،  های  جاذبه  ارتباطی،  محورهای  غنی، 
توجه به منابع طبیعی و انسانی و لزوم ارتباط موثر دو منبع 
عظیم طبیعی و انسانی برای توسعه پایدار استان و رشد 

اقتصادی اصل مهمی است که از آن غفلت شده است. 

 ضرورت سازماندهی جویندگان کار 
با محوریت نخبگان دانشگاهی 

وی ضرورت سازماندهی جویندگان کار با محوریت نخبگان 
دانشگاهی در قالب تشکل های تعاونی را راه حلی گره گشا 
یادآور  و  داند  می  جنوبي  خراسان  توسعه  های  برنامه   در 
می شود:  بخش تعاون با ایجاد شبکه های اقتصادی و اجتماعي 
و با برنامه ریزی جامع و مدون می تواند در توسعه و پیشرفت 
استان نقش مهمی ایفا نماید. وی اذعان می کند: درک عمیق 
از اهمیت و باور جایگاه رفیع تعاون در نظام اقتصادی اجتماعی 
ضرورتی پایدار  توسعه  ابعاد  همه  به  توجه  و  فرهنگی   و 

ریزان در  برنامه  نیازمند توجه همه  ناپذیر است که  انکار 
کالن و سطوح استانی است.

 وجود بیش از 1249 تعاونی فعال در استان
 و ایجاد 11 هزار فرصت شغلی 

وی به وجود بیش از ۱24۹ تعاونی فعال با عضویت ۷5۰ 
هزار نفر از مردم استان و سرمایه ای بالغ بر 3۱ میلیارد 
و 8۰۰ میلیون تومان و ایجاد  ۱۱ هزار فرصت شغلی به 
عنوان ظرفیت و سرمایه اجتماعي اشاره کرده و می گوید: 
هریک از این سرمایه ها به عنوان یک سلول اقتصادي 
مي تواند کالبد توسعه استان را تقویت نماید ودر صورت 
توجه به ظرفیت ها و اسناد باالدستي این بخش در تعامل 
با دو بخش دولتی و خصوصی می تواند در سپهر اقتصادی 
استان نقشي اثرگذار ایفا نماید. وی با اشاره به نقاط ضعف 
برای  نبود تجربه و سرمایه الزم  استان در  تعاونی های 
در  کند:  می  خاطرنشان  دولتی   های  پروژه  در  حضور 
سرمایه تقویت  برای  مردم  بیشتر  مشارکت  راستا   این 

برای  تعاونی  مدیران  الزم  تجارب  کسب  و  ها  تعاونی 

تواند سهم مردم در  پروژه های عمرانی می  حضور در 
و   نموده  بیشتر  آنهاست  به خود  متعلق  که  هایی  پروژه 
های  پروژه  در  مشارکت  از  حاصل  سود  آن  بر  عالوه 
یعنی  این  و  به جیب مردم خواهد رفت  عمرانی مجدداً 
اشتغال  ایجاد  و  مردم  اقتصادی  و  مادی  منابع  تقویت 
بدون  است   معتقد  وی  اجتماعی.  عدالت  توسعه  و 
حمایت و مشارکت مردم به عنوان متولیان بخش تعاون 
بوده و  دولت به عنوان  تعاونی ها امری محال  توسعه 
سیاستگذار می تواند با اجرای صحیح قوانین مهم توسعه 
بخش تعاون همچون برنامه پنجم توسعه سیاست های 

اصل 44، سند توسعه بخش تعاون به عنوان مهمترین 
اثر گذار مردم در  به حضور  این بخش  باالدستی  اسناد 

فرآیند توسعه استان کمک نماید.
 

عمده علل عدم فعالیت تعاونی های غیر فعال

سروری با اشاره به وجود 5۰ درصد تعاونی غیر فعال در 
استان عمده علل عدم فعالیت این تعاونی ها را تشکالت 
سوء  تسهیالت،  قالب  در  وام  اخذ  امید  به  خانوادگی 
مدیریت و عدم آشنایی با کار فعالیت های اقتصادی و 
پایان مهلت فعالیت  می  داند و با یادآوری اینکه بعضی 
از طرح های ارائه شده از سوی این تعاونی ها تنها بر 
روی کاغذ توجیه دارند می گوید: البته این موجب هدر 
این  از  آنها می شود متاسفانه بسیاری   رفت منابع مالی 
به  مدام  و  کرده  کار  به  آغاز  کم  سرمایه  با  ها  تعاونی 

دنبال تزریق پول از سوی دولت هستند. 

وی یادآور می شود از تعاونی های فعال در استان تعاونی 
های خدماتی با 4۱2 و تعاونی های کشاورزی با 245 
اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  دوم  و  اول  رتبه  تعاونی 
سروری به وجود 2۰ اتحادیه تعاونی در استان اشاره کرده 
و خاطر نشان می کند: این اتحادیه ها در قالب اتحادیه 
کشاوری،  های  تعاونی  اتحادیه  مسکن،  های  تعاونی 
 28۰ از  بیش  با  و...  مصرف  مرزنشینان،   خدماتی، 

تعاونی مشغول به فعالیتند. 

 تشکیل بیش از 93 تعاونی در استان
 از ابتدای سال جاری تا کنون 

 وی یادآور می شود: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی 
شده تا در پایان این برنامه سهم بخش تعاون از تولید 
حال  در  متاسفانه  اما  برسد  درصد   25 به  ملی  ناخالص 

حاضر سهم تعاون تنها ۷ درصد است.
 3۰ باید  44 خصوصی سازی  اصل  اساس  بر  همچنین   
درصد درآمد خصوصی سازی به بخش تعاون اختصاص 
است.  نشده  محقق  نیز  رقم  این  هم اکنون  که  یابد 
اختیار  در  به  تعاون  بخش  مشکالت  دیگر  از  سروری 
اشاره  گذشته  سال   2 در  قیمت  ارزان  منابع  نگذاشتن 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  کند:  می  نشان  خاطر  و  کرده 
است  استان تشکیل شده  در  تعاونی   ۹3 از  بیش  کنون 
اشتغالزایی در بخش  اینکه  به  توجه  با  تعداد  این  از  که 
های  تعاونی  بیشترین  است،  صنایع  از  ارزانتر  خدمات 
خدماتی  با 35 تعاونی بیشترین آمار را به خود اختصاص 
های  ظرفیت  به  توجه  با  میان  این  در  که  است  داده 
معدنی تعاونی  مورد  یک  تنها  تشکیل  استان   معدنی 

 قابل تامل است.
 

 بازنگری سند توسعه بخش تعاونگامی مهم
در کمک به تامین عدالت اجتماعی

وی با اشاره به تاکید مقام ریاست جمهوری بر بازنگری 
گران تعاون  با  دیدار  در  تعاون  بخش  توسعه   سند 

تعاون  بخش  توسعه  سند  اساس  این  بر  گوید:  می 
دوره  در  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  با  متناسب 
بخش  اقتصاد  و  توسعه  اصلی  هدف  با  و  ساله  ده  ای 
اهداف  از  وی  گیرد.  می  قرار  بازنگری  مورد  تعاون 
مولد،  اشتغال  سطح  افزایش  به   طرح  این  کیفی 
تا  تولید  فرآیند  تکمیل  ضرور،  غیر  های  واسطه  حذف 
طریق   از  اجتماعی  عدالت  تامین  به  کمک  و  مصرف 
با  و  امکانات  و  ها  فرصت  منابع،  عادالنه   توزیع 
جهت گیری های گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای 
ها  تعاونی  دسترسی  تسهیل  ها،  تعاونی  نیاز  با  متناسب 

به بازار پولی و مالی و ... اشاره می کند.

متقاضی خرید دو دستگاه آسانسور ب 6 توقف تهاتر با آپارتمان 
متقاضی خرید کابینت ام دی اف، تجهیزات آشپزخانه ، پکیج، رادیات و ... 

حداقل 10 واحد تهاتر با آپارتمان

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a
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om پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

نقاشی ساختمان
 روغنی - پالستیک - اکرولیک  
مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

شرکت آزمون کیفیت 
در خراسان جنوبی برای انجام 

پروژه های خود به تعدادی 
نیروی  کارشناس متخصص

 آشنا با فیبر نوری و تجهیزات 
مخابراتی رشته های مخابرات 

و الکترونیک نیازمند است.
32222452

)تماس ساعت اداری(

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن
 آهن آالت مستعمل و ذوبی 

را نقدا خریداریم.
درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 

فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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

انواع نقاشی ساختمان پذیرفته می شود. 
09159647370 - مرکی

قــالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

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

09904712042

کارت دانشجویی اینجانب مجتبی صمدی 
به شماره دانشجویی 9313311117 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری 
اینجانب جالل الدین رحمانی به شماره 

2140406300804 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انواع نقاشی ساختمان پذیرفته می شود.

09159647370 - مرکی

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را 
نقدا درب کارخانه کیلویی 280 

تومان خریداریم.  
-09156702717

32255221

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

 آموزشگاه طراحی دوخت

 راحلـه
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور

برای دوره های مقدماتی و پیشرفته
 در رشته های نازک دوزی، ضخیم 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

  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس 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

خشکشویی صـدف
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

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی
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نسرین کاری - بهمن كاميار از هنرمندان بيرجندي در عرصه 
سينماي حرفه اي كشور است كه به فعاليت در سطح نويسنده 
و كارگردان مشغول است و در حال حاضر مشغول ساخت 
فيلم سينمايي با حضور بهترين عوامل فني و بازيگران طراز 
اول كشور می باشد. وی تهيه كننده رسمي سينما نيز هست. 
شايد تا كنون در بيرجند كسي به اين سطح و رتبه در سينما 
 نبوده است. با اين هنرمند كشورمان گفتگويی داشتيم كه در

 زير می خوانيد:

بیوگرافی خودتان را به صورت کامل بفرمایید؟
حقوق  ارشد  كارشناس  بيرجند،  متولد 1359  كاميار  بهمن 
سينما  رشته  به  عالقه  دليل  به  تهران  مقيم  خصوصی، 
از دوره نوجوانی داشتم به تحصيل و فراگيری آن نزد  كه 
 اساتيد اين رشته پرداختم و در دو رشته كارگردانی سينما و 
افخمی،  بهروز  چون  اساتيدی  محضر  از  نويسی  فيلمنامه 
فرزاد موتمن و سعيد عقيقی بهره بردم و در نهايت نيز نزد 
استاد مسعود كيميايی به تکميل فراگيری اين رشته پرداختم. 
در حال حاضر عضو رسمی انجمن تهيه كنندگان سينمای 
مستقل ايران هستم و عالوه بر تهيه كنندگی به كارگردانی و 

فيلمنامه نويسی نيز مشغولم.

بجز کارگردانی در چه حوزه ای فعالیت دارید؟
در سالهای اخير در ساخت چندين فيلم سينمايی همکاری 
داشتم از جمله فيلم سينمايی »شيفت شب«  اثر نيکی كريمی، 
»من« اثر سهيل بيرقی، »خنده های آتوسا« اثر عليرضا فريد 
و فيلم سينمايی » دريا و ماهی پرنده« اثر مهرداد غفارزاده 
كه از اين ميان فيلم »شيفت شب« اخيراً اكران شد و فيلم 
در  فيلم » من«  و  است  اكران  نوبت  در  آتوسا  خنده های 

همچنين  داشته  موفقی  امسال حضور  فجر  فيلم  جشنواره 
مختلف  های  جشنواره  در  نيز  پرنده«  ماهی  و  »دريا   فيلم 
بين المللی و جشنواره فيلم كودک در سال گذشته حضور 
و  قبول  فوق  است كه ماحصل مشاركتهای  داشته  موفقی 
پذيرش عضويت اينجانب در اتحاديه تهيه كنندگان سينمای 
ايران بوده است و هم اكنون نيز بصورت مشترک با مهدی 
به  پرواز«  »كارت  سينمايی  فيلم  كنندگی  تهيه  رحمانی 
كارگردانی مهدی رحمانی را برعهده دارم كه خالق آثاری چون 

»برف« و »پنهان«  می باشد.

با کدامیك از بازیگران مطرح سینما
 تا کنون همكاري داشتید؟

در آثاری كه بعنوان كارگردان حضور داشته و دارم با بازيگران 
مشايخی  جمشيد  استاد  مثل  نشدنی  تکرار  گاهاً  و  خوب 
بازيگران مطرحی چون محمدرضا  با  و همچنين  كاركردم 
فروتن ، مهتاب كرامتی ، رعنا آزادی ور ، انديشه فوالدوند ، 
بهنوش بختياری ، هستی مهدوی ، آشا محرابی ، نگار عابدی 
، چکامه چمن ماه ، حسين سليمانی و تنی ديگر همکاری 
داشته و دارم و البته مهمترين اتفاقی كه در اين حوزه تجربه 
كردم بازگشت بانو فريماه فرجامی  ستاره بی بديل دهه 60 
و 70 سينمای ايران بعد از غيبت 11 ساله از سينما بود كه در 
فيلم » نيم » ساخته اينجانب اتفاق افتاد و از اين بابت خيلی 

خوشحال و مفتخرم

کدامیك ازفیلمهایي که همكاري داشتید 
موفق تر بوده اند؟

در حوزه مشاركت در ساخت ، فيلم سينمايی » شيفت شب« 

اثر نيکی كريمی اخيراً در اكران خود با اقبال عمومی مواجه و 
از فروش نسبتاً خوبی برخوردار شد و در جشنواره فيلم فجر 
سال گذشته جوايزی را بدست آورد  امسال نيز فيلم » من« 
به واسطه بازيهای درخشان ليال حاتمی و بهنوش بختياری 
در آن مورد توجه منتقدين و داوران جشنواره فجر قرار گرفته 
حوزه  در  بود.  خواهد  موفق  عمومی  اكران  در  مطمئناً  كه 
كارگردانی نيز اميدوارم فيلم سينمايی » مرداد« با تمهيداتی كه 
در فيلمنامه و انتخاب بازيگران و ساير عوامل فنی انديشيدم 
موفقيتهايی ر بدست بياوريم كه البته بايد منتظر ماند و نتيجه 

نهايی رو بررسی كرد.

مشكل هنر سینما در خراسان جنوبی
را در چه می بینید؟

در استان خراسان جنوبی متاسفانه به رغم وجود استعدادهای 
در سطح كشور  قوی  و  توان حضور چشمگير  هنوز  بالقوه 
نداشته ايم كه البته داليل مختلفی داشته از جمله نبود امکانات 
بنابراين  مناسب برای آموزش جوانان عالقه مند و مستعد 
كشف استعدادهای اين حوزه برای دست اندركاران در مركز 
فرهنگی  مسئوالن  بين  در  هنر  اين  طرفی  از  نبوده  ميسر 
استان مغفول مانده در حاليکه در تهران هنوز برای بسياری  
از دوستان من در سينما اين موضوع باوركردنی نيست كه 
بيرجند در سال 1292 دارای سالن سينما بوده و در سال 1343 
دومين سالن سينما در اين شهر تاسيس شده درحاليکه هم 
اكنون و در سال 1394 دهها وشايد صدها شهر ايران هنوز 
سينما ندارند و اين نشانه بارز وجود عالقه و زمينه رشد سينما 
در اين منطقه می باشد اما با كمال تاسف شاهد بارور شدن اين 
استعداد بالقوه نبوديم كه قطعاً با برنامه ريزی درست و دعوت 
از اساتيد اين هنر برای امر آموزش  و تخصيص اعتبارات الزم 
می توان اميدوار به حضور استعدادهای ناب  منطقه در سطح 
اول كشور باشيم كه در اين امر اينجانب اعالم آمادگی می كنم 
تا با ارتباطی كه در سينما و با اهالی سينما دارم زمينه حضور 
بهترين اساتيد و پيشکسوتان اين هنر در منطقه را در صورت 

وجود شرايط مناسب و رعايت شأن هنرمندان فراهم نمايم.

آیا برای استان هم فیلم سینمایی یا مستندی را 
کار کردید؟ یا مد نظر دارید؟

ساخت فيلم سينمايي پيچيدگيهاي خاص خود را دارد دارای 
پيچيدگی های خاص خود می باشد كه گاهاً پروسه ای چند 
ساله است از مرحله نگارش فيلمنامه تا ساخت، اينکه ايده ای 
برای ساخت فيلم سينمايی در مورد بيرجند يا استان داشته 

اگر  اما  بگويم كه خير  بايد   باشم خب صادقانه 
از  سينمايی  فيلم  ساخت  برای  كه  شود  فراهم  ای  زمينه 
استعدادهای استان يا جغرافيای استان به عنوان لوكيشين 
استفاده كنم حتماً اين كار را خواهم كرد اگرچه اعتقاد دارم 
هم اكنون می توان با حمايت از جوانان مستعد استان در زمينه 
ساخت فيلم كوتاه و فيلم ويديويی شاهد ساخت آثار خوبی 
باشيم و بالطبع تا آثاری اينچنين ساخته نشود حضور در مديوم 
سينما نيز غير ممکن است زيرا صدور مجوز كارگردانی و يا 
عضويت در اتحاديه تهيه كنندگان برای مديوم سينما خود 
مراحل مختلف و پيچيده ی تاييد صالحيت حرفه ای دارد كه 
مستلزم ارائه رزومه و نمونه كارهای دارای كيفيت قابل قبول 

در سطح بااليی از استانداردهای ساخت فيلم است.

بكنید  کاری  استان  برای  بخواهید  روزی  اگر 
نامش را چه می گذارید و سوژه چه خواهد بود؟

من عالقه زيادی به بيرجند دارم. نمی خواهم بگويم افراطی 
هستم اما همه جا با افتخار و سربلندی كامل اعالم می كنم 
اهل بيرجندم و تمام آنهايی كه از بيرجند شناخت دارند كه عده 
شان كم هم نيست، از بيرجند و مردمان آن به نيکی ياد می 
كنند و به نظرم اين نام نيک ارثيه ای است كه گذشتگان ما با 
تالش و سختی به دست آورده و به ما سپرده اند و ما در مقابل 
اين شناخت جمعی از بيرجند مسئوليم و در حفظ آن بايد كوشا 
و حساس باشيم. ساخت يک فيلم سينمايی كه بيرجند در 
محوريت آن قرار داشته باشد زمانی به نحو مطلوب ميسر است 
كه اين شخصيت و نام نيک حفظ شود. عالقه دارم اگر روزی 
اين افتخار را داشتم روايتی از زادگاهم را به تصوير بکشم آن 
اثر بازگو كننده شخصيتی اصيل و واقع بينانه از فرهنگ اين 
قسمت از كشور باشد. بطور مثال در مورد مفاخر معاصر اين 

شهر كه البته بايد دارای كشش دراماتيک و جذابيت سينمايی 
بوده و با نگاه ناسيوناليستی صرف نباشد و مهمتر اينکه حمايت 
مسئوالن را برخوردار باشد چرا كه ساخت يک فيلم سينمايی 
در شرايط خيلی عادی و نه حتی در شهرستانی مثل بيرجند 
كه از مركز بسيار دور است بار مالی سنگينی دارد كه از عهده 

بخش خصوصی به تنهايی ساخته نخواهد بود.

از خاطرات تان مخصوصا اگر در حیطه استان 
است بفرمایید؟

چند خاطره ی سينمايی مربوط به بيرجند دارم اما به نظرم 
بهترين آن، دو خاطره ای است كه می گويم. روزی با استاد 
مسعود كيميايی بودم كه با من بحث فيلمنامه ی جديدی 
داشتند، در آن قصه، يک زندانی از زندان آزاد می شد و در 
شهر غريب برای بازگشت به خانه محتاج كمک بی منت 
بود، استاد گفتند بيرجند زندان دارد؟ گفتم بله. گفتند گاراژهای 
قديمی چه؟ گفتم تا جايی كه اطالع دارم بله. گفتند می دانی 
در ايران شايد سه شهر باشد كه اين قهرمان من بتواند در 
آنجا زندانی شده باشد و با كمک مردم آن شهر بدون منت 
به وطنش برگردد و يکی از آن سه شهر بيرجند است من 
جا خوردم و ايشان از من خواست اگر روزی خواستند اين 
فيلم را بسازند من زمينه حضور ايشان در بيرجند را فراهم 
كنم. خاطره دوم برمی گردد به چند روز پيش كه خانم مهتاب 
كرامتی گفتند من برای فيلم »آتش سبز« به بيرجند سفر 
كردم و در آن شهر راننده تاكسی ای ديدم كه سه فرزندش 
جراح بودند و من هم از اين سطح سواد در اين شهر تعجب 
كردم و هم از اينکه اين مرد با داشتن سه فرزند جراح در 
 خانواده اش هنوز روی پای خود و روی غيرت خود ايستاده و 

رانندگی تاكسی  را می كند.

بیرجند در سینمای حرفه ای کشور نماینده فعالی دارد

تحقيقات دانشمندان بر روی سوسکها نشان داده كه اين موجودات دارای شخصيت بوده و حتی برخی از آن ها خجالتی هستند. سوسک ها 
پس از خروج از پناهگاه خود از ويژگيهای شخصيتی خاص برخوردار بوده و در حاليکه برخی جسورانه به اطراف می خزند، برخی ديگر خجالتی 
بوده و به جستجوی پناهگاه می پردازند. محققان اين موجودات را در گروه های خجالتی يا محتاط و جسور يا جستجوگر طبقه بندی كردند.

سوسك ها هم شخصیت های جسور و خجالتی دارند!

چه ظرفی برای پخت و پز مناسب تر است؟

 زودپزها به دليل كوتاهی مدت زمان پخت غذا و 
حرارت  معرض  در  گرفتن  قرار  زمان  مدت  كاهش 
بهترين ظروف برای پخت غذا محسوب می شوند. 
ظرف  اينکه  دليل  به  افراد  از  بسياری  گذشته  در 
آن  از  است  بااليی  حرارتی  رسانايی  دارای  مسی 
استفاده  غذاها  انواع  تهيه  و  آب  جوشاندن   برای 
از  استفاده  اينکه  بر  اعتقاد  با  برخی  و  كردند  می 
بدن  در  موجود  مس  افزايش  باعث  مسی   ظروف 
در  همچنين  بردند.  می  كار  به  را  آن  شود  می 
در  آهنی  كفگير  يا  مالقه  كه  بوده  رسم  گذشته 
تا  دادند  می  قرار  جوشيدن  حال  در  غذای  ظرف 

مس موجود در ظرف غذا را بيشتر جذب غذا كرده 
كند.  دريافت  را  آهن  و  مس  عنصر  دو  هر  بدن  و 
حرارت  به  نسبت  و  حالل  فلزات  از  يکی  مس 
مواد  با  تواند  می  و  است  حساس  اسيدی  مواد  و 
غذايی واكنش ايجاد كند. برای جلوگيری از فعل و 
انفعاالت شيميايی مس با مواد غذايی، داخل ظرف 
 های مسی را با اليه ای از قلع يا فوالد زنگ نزن 
می پوشانند. در صورتی كه ظروف مسی قلع اندود 
باشد  رفته  بين  از  آن  قلعی  اليه  يا  و  باشد  نشده 
و  مدت  طوالنی  در  غذا  به  مس  يون  ورود  باعث 
ايجاد تاثيرات نامطلوب بر اندام داخلی بدن و ذخيره 
شدن تدريجی آن در كبد شده و به مرور زمان سبب 
از كار افتادن اين عضو می شود. ظروف چدنی نيز 
دارای عمر بسيار باال هستند و برای پخت طوالنی 
از  مواد غذايی  از پخت،  بعد  بايد  اما  مناسبند  مدت 
خريد  مواظب  بايد  نشود.  اكسيد  تا  شوند  خارج  آن 
ظروف چدنی در بازار به دليل وجود تقلب در توليد 
استاندارد  نشان  كه  را  معروف  های  برند  و  بود 
هرچه  تفلون  ظروف  كرد.  خريداری  باشند  داشته 
از  سمی  بخارات  شدن  آزاد  احتمال  شوند  تر  گرم 
با  باشد  تر  نو  هرچه  ظروف  اين  است.  بيشتر  آنها 
زياد،  حرارت  معرض  در  خالی  ظرف  گرفتن  قرار 
تاثيرات سوء آن بيشتر است. با توجه به فلزات بکار 
رفته در اين ظروف، در صورت خراشيده شدن اليه 
است  بهتر  و  كنيد  آن خودداری  بازسازی  از  تفلون 
اين ظروف  از  تفلون  در اليه  ايجاد خراش  از  پس 
و  حرارت  افزايش  دليل  به  پز  زود  نشود.  استفاده 
غذايی  مواد  درون  آب  حفظ  و  پخت  زمان  كاهش 
 بهترين وسيله ای است كه برای پخت غذا می توان 

از آن استفاده كرد.

آشپزی و تغذیه

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

ايزوگام  شفيعی
آسفالت و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  

واحد ٩٨

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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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

مرغ بريان شکم پر چلو كباب وزيری   چلو كباب كوبيده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچين  
چلو كباب نگينی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختياری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قيمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز

ک رايگان 
پي

طبخ با برنج درجه يک ايرانی همراه با دورچين كامل و ته چين زعفرانی

آدرس: حدفاصل غفاری ٣٤ و ميدان ولی عصر)عج(  ٣2٤٠٤٠٤٣

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

ايزوگام هريوند ی  ) را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

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

داربست  مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سايبان ، 

خريد و فروش لوازم / بلوار فرودگاه 
سه راه صياد شيرازی

 ٠٩١٥١٦٤2٣-٣٧٧2٣١٩2٦٣     
وسيله كار

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 
سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

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
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مردی در کنار جاده دکه ای درست کرد و در آن ساندویچ 
نداشت،  رادیو  بود،  سنگین  گوشش  چون  فروخت.  می 
چشمش هم ضعیف بود، بنابراین روزنامه هم نمی خواند. او 
تابلویی باالی سر خود گذاشته بود و محاسن ساندویچ های 
خود را شرح داده بود. خودش هم کنار دکه اش می ایستاد 
و مردم را به خریدن ساندویچ تشویق می کرد و مردم هم 
می خریدند. کارش باال گرفت لذا او ابزار کارش را زیادتر 
کرد. وقتی پسرش از مدرسه نزد او آمد به کمک او پرداخت. 
سپس کم کم وضع عوض شد. پسرش گفت: پدر جان، 
مگر به اخبار رادیو گوش نداده ای؟ اگر وضع پولی کشور 
به همین منوال ادامه پیدا کند کار همه خراب خواهد شد و 
شاید یک کسادی عمومی به وجود می آید. باید خودت را 
برای این کسادی آماده کنی. پدر با خود فکر کرد هر چه 
باشد پسرش به مدرسه رفته به اخبار رادیو گوش می دهد 
و روزنامه هم می خواند پس حتماً آنچه می گوید صحیح 
است. بنابراین کمتر از گذشته نان و گوشت سفارش داده و 
تابلوی خود را هم پایین آورد و دیگر در کنار دکه خود نمی 
ایستاد و مردم را به خرید ساندویچ دعوت نمی کرد. فروش 
او ناگهان شدیداً کاهش یافت. او سپس رو به فرزند خود 
کرد و گفت: پسرجان حق با توست، کسادی عمومی شروع 
شده است. آنتونی رابینز یک حرف بسیار خوب در این باره 
زده که جالبه بدونید: اندیشه های خود را شکل ببخشید در 
غیر اینصورت دیگران اندیشه های شما را شکل می دهند

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد، الیق 
تندیس شدن نیست. در مقابل سختی ها مقاوم باش 

که وجودت  شایسته تندیس شدن است

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به 
پیری داشتم، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه 

که می دانم، احتیاج به جوانی دارم.

یک چند به تقلید گزیدم خود را
نادیده همی نام شنیدم خود را

در خود بودم زان نسزیدم خود را
از خود چو برون شدم بدیدم خود را

بدترین رفیقها اونایی هستند که یه روز برای درد 
دلهات، دلسوزی می کنندو یه روز دیگه
 با همون درد دلها، دلت رو می سوزونند

آرزویت را برآورد می کند، 
آن خدایی که آسمان را برای 

خنداندن گلی می گریاند

هر کسی که مدت زیادی را با مدیران اجرایی و رهبران 
شرکت ها سپری کرده باشد می تواند بفهمد کدام رفتارها 
در درازمدت جواب می دهند و کدام نه. یکی از چیزهایی 
که استیو توباک به تجربه یاد گرفته است این است که 
ویژگی های ذاتی و یا عادات شخصی نیستند که موفقیت 
یا عدم موفقیت افراد را مشخص می کند، بلکه مهم تر از 
عادات، رفتار آنهاست. اما منظور توباک از رفتار چیست؟ 
خود او در پاسخ می گوید »اینکه تحت استرس طوالنی 
مدت چگونه واکنش نشان دهید. اینکه به تعهدات خود 
پایبند بمانید یا نه. با دیگران چگونه تعامل کنید. برای اینکه 
کاری را درست انجام دهید چقدر حاضر باشید تالش کنید. 
اینکه متمرکز و منظم باشید یا آشفته و حواس پرت باشید« 
باید اعتراف کنیم که تقریباً همه ی ما کسانی را دیده ایم 
که در حالت عادی رفتار بدی نداشته اند. اما دیر یا زود، 
به ویژه تحت فشار و در زمان دشواری ها رفتار مخربی 
از خود بروز داده اند که وجهه ی آنها را به بدترین شکل 
ممکن تخریب کرده است. متأسفانه اغلب اینگونه مدیران 
و مؤسسان، آبروی کسب و کار خود را نیز می برند. پس اگر 
به فکر موفقیت دراز مدت هستید، باید نگاه دقیقی در آینه 
بیاندازید و ببینید آیا هیچ یک از رفتارهای محدود کننده ی 

زیر را در وجود خود می یابید یا نه.

ساده لوحی
همه ی ما با نگاهی ساده و زودباور کار خود را شروع کرده 
ایم، اما هرچه زودتر به زیرکی و شکاکیت مورد نیاز برسیم، 
شانس قرار گرفتنمان در برترین موقعیت بیشتر خواهد بود. 

علت امر ساده است: 
انسان های ساده لوح و زودباور پیروز نمی شوند. یاد بگیرید 
و  نکنید  باور  را  و می شنوید  هر چیزی که می خوانید 

همیشه منبع آنها را در نظر داشته باشید.

تعصب
عالقه یکی از پیشران های مهم موفقیت است، اما وقتی 
از مرز عشق و عالقه عبور کنید و به ورطه ی تعصب 
کورکورانه قدم بگذارید، این حس به ضرر شما عمل خواهد 
کرد. تعصب باعث می شود دید تحریف شده ای نسبت به 
واقعیت پیدا کنید، منطقتان دچار نقصان شود و تصمیمات 

بدی بگیرید.

عجول بودن
استیو جابز می گفت: »نیمی از آنچه که کارآفرینان موفق را 
از کارآفرینان ناموفق متمایز می کند پشتکار خالص است«. 
اگر به کاری که انجام می دهید عشق نداشته باشید آن را 

رها خواهید کرد. این روزها همه به دنبال پاداش های آنی 
هستند، اما این ذهنیت راه به جایی نمی برد.

تخلیه ی هیجانی
اگر احساسی دارید که در دست و پنجه نرم کردن با آن 
دچار مشکل هستید، منتقل کردن آن به کسانی که با آنها 
کار می کنید یا به اصطالح برون ریزی هیجانی، نه تنها 
برای شما و اطرافیانتان شرم آور است، بلکه کسب و کارتان 

را نیز نابود خواهد کرد.

خودخواهی
اگر طوری رفتار کنید که گویی مرکز تمام دنیا هستید، 
بهتر است استعداد الزم برای اثبات این ادعای خود را نیز 
داشته باشید. حتی با این وجود، بیش از اندازه خودمحور و 
خودپسند بودن، اثربخشی شما را از بین می برد. کسب و 
کار یعنی کسب و کار، نه شما. کسب و کار یعنی تجربه ای 
که مشتری از محصوالت شما دارد. همیشه به یاد داشته 

باشید در این رابطه چه کسی در خدمت چه کسی است.

زندگی کردن در گذشته یا آینده
درست است که می توان از گذشته درس گرفت، اما در 

گذشته زندگی کردن مخرب است. به همین ترتیب برنامه 
ریزی و رؤیاپردازی برای آینده خوب است، اما اگر اعمالتان 
یا  برنامه ها  به  نباشد هیچگاه  روی زمان حال متمرکز 

رؤیاهای خود نخواهید رسید.

بی تفاوتی سرخوشانه
اخیراً اصطالحاتی از قبیل »هرچه پیش آید خوش آید« و 
»جای نگرانی نیست« را زیاد می شنویم، اما به یاد داشته 
باشید که این قبیل صحبت ها را از انسان های بسیار موفق 
زیاد نخواهید شنید. آنها ممکن است ویژگی ها و صفات 
زیادی داشته باشند اما بی تفاوتی قطعاً در میان این صفات 

نیست.

حساسیت بیش از اندازه
اگر آنقدر به اصطالح نازک نارنجی هستید که هر انتقادی 
شما را عصبانی می کند و هر چیز کوچکی باعث رنجیده 
شدن شما می شود، در دنیای واقعی کسب و کار به مشکل 
بر می خورید. بی دلیل نیست که رهبران دنیای کسب و 
کار معمواًل شوخ طبعی و افتادگی زیادی دارند. این ویژگی 
ها به نوعی الزمه ی این کار هستند. پس خودتان را زیاد 

جدی نگیرید.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

و آنها ]نیز[ آن گونه که ]شما[ پنداشته اید گمان بردند که خدا هرگز کسی را زنده 
نخواهد گردانید. سوره الجن، آیه 7

حدیث روز

 تبّسم و شادمانی در برابر مومن موجب دخول در بهشت خواهد گشت، و نتیجه تبّسم 
در مقابل دشمنان و مخالفان سبب ایمنی از عذاب خواهد بود. حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

8 رفتاری که موفق ها انجام نمی دهند

افقي: 1- تفریح و گردش - کاغذ 
حصیري 2- دچار اختالل - کاغذ 
طوطي  نوعي   - ضخیم  و  سفت 
3- تپه اي مربوط به دوره اشکانیان 
و یکي از آثار ملي ایران - ورزش 
گنجه  درخشان 4-   - و چمن  یخ 
دلدادگان  از   - رسانا  فلز   - لباس 
تاریخ - برج کج 5- عریان - از بین 
رفته - دایه، همکار پرستار 6- یکي 
از علوم خفیه - پدر حضرت ابراهیم 
نبي»ع« - اشاره بعید 7- کسي که 
متدین به دین اسالم باشد - بازیکن 
باشگاه خارجي - شهري در  عضو 
آلمان 8- ماجرا - ایستگاه قطار - 
دیپلماسي 9- میوه شیرین - مرکز 
جوش   - غربي  آذربایجان  استان 
چرکي 10- نام درختی - فیلسوف 
بزرگ سده نوزدهم - گوساله کش 
نمایشنامه   - ارتش   -11 معروف 
بوي   -12 خالص  زر   - شکسپیر 
کهنگي - کمیابي - تصدیق ژرمنها 
 - میدان   -13 زندگاني  نیروي   -
مژده - جسم 14-هر لحظه چیزي 
خواهد - پرنده خوش آواز - نجات 
تیم   - قبرس  مرکز   -15 دهنده 
استانبول  شهر  هاي  ترکي  فوتبال 

معروف به عقابهاي سیاه

ارثي  اختالل  یک   -1 عمودي: 
در متابولیسم آهن - پایتخت یمن 
دیرک   - بودن  ناگوار  جنوبي2- 
طراحي   -3 مالطفت    - خیمه 
اولیه - مقابل نازک - کاسني زرد  
4- جاي بدون هوا - شاعر نوپرداز 
- باران ریزه - مخفف هم او  5- 
سخن چین - اثری از ابن سینا - 
نوعي خار 6- مرکز ایتالیا - شارب 
- طرد کردن 7- از اجزاي پیراهن 
- سرنگون - سران و بزرگان  8- 
بیمارستاني   - چاپار  اسب   - پدر 

و  صفا   -9 تهران  غرب  شمال  در 
خلوص - جهانگرد - دروازه 10- 
ضرب شمشیر - فیزیکدان انگلیسي 
-  ترمز چارپا  11- به سیگار مي 
زنند - مددکار - اصل و پایه 12- 
هذیان - مغز استخوان - مخلص 
هادي   -13 سرب   - ریا  بي  و 
فیزیکي - روایت کننده - مخلوط 
بنایي 14- نماینده قانوني - شهري 
به مکان -15  فرانسه - مکان  در 

جشن - کاشف گاز هیدروژن
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پدر بزرگ، درباره چه مي نویسید؟  

درباره تو پسرم، اما مهمتر از آنچه مي نویسم، مدادي 
است که با آن مي نویسم. مي خواهم وقتي بزرگ شدي، 
مثل این مداد بشوي. پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد 
و چیز خاصي در آن ندید:  اما این هم مثل بقیه مداد 
هایي است که دیده ام. پدر بزرگ گفت: بستگي دارد 
چطور به آن نگاه کني، در این مداد پنج صفت هست 
 که اگر به دستشان بیاوري، براي تمام عمرت با دنیا به

 آرامش مي رسي:
 صفت اول: مي تواني کارهاي بزرگ کني، اما هرگز نباید 
فراموش کني که دستي وجود دارد که هر حرکت تو را 
هدایت مي کند. اسم این دست خداست، او همیشه باید تو 
را در مسیر اراده اش حرکت دهد.  صفت دوم: باید گاهي 
از آنچه مي نویسي دست بکشي و از مداد تراش استفاده 
کني.این باعث مي شود مداد کمي رنج بکشد اما آخر 
کار، نوکش تیز تر مي شود. پس بدان که باید رنج هایي 
 را تحمل کني، چرا که این رنج باعث مي شود انسان

 بهتري شوي. 
صفت سوم: مداد همیشه اجازه مي دهد براي پاک کردن 
یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح 
یک کار خطا، کار بدي نیست، در واقع براي اینکه خودت 
را در مسیر درست نگهداري، مهم است. صفت چهارم: 
چوب یا شکل خارجي مداد مهم نیست، زغالي اهمیت 

دارد که داخل چوب است.
 پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است. و سر 
انجام پنجمین صفت مداد: همیشه اثري از خود به جا 
مي گذارد. پس بدان هر کار در زندگي ات مي کني، ردي 
به جا مي گذارد و سعي کن نسبت به هر کار مي کني، 

هوشیار باشي و بداني چه مي کني.

123456789101112131415
یزابرهشینیبزیر1
دامادوکوکیمسا2
کلسمخسانیگراب3
واایهمنخدوع4
کلاورلاسمهله5
یلیرایراکور6
لیلیتوبیجرگنس7
وتوسلنرتفابشک8
مرلولسنروتیاو9
تایمیکهلیپنن10
رهاتسورالودت11
شاکهتدهدهرل12
منرتمایرتباوت13
اینکارفانازرا14
رهشیداهتنیرالک15

 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

نمونه سواالت آزمون استخدامی  
دستگاه های اجرایی + پاسخنامه

 و جزوه فقط 5000  تومان
09151603992

کارواش بخار با موقعیت و درآمد عالی 
با قیمت مناسب به فروش می رسد.

09358994585

یک باب مغازه موبایل فروشی با لوازم 
 تعمیرات و جانبی به علت تغییر شغل 

به فروش می رسد.  09301153034

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

به یک فروشنده خانم 
برای کار در پوشاک فروشی نیازمندیم. 
خیابان مدرس، پوشاکو   09155611161

یک شرکت عمرانی 
نیازمند کارشناس عمران یا 

کشاورزی با 3 سال سابقه بیمه آب
09331316418

کارخانه شیر ستره در نظر دارد: 
برای کادر فروش خود چند نفر 
راننده با ماشین وانت و نیسان 

یخچالدار استخدام  نماید.
 از متقاضیان خواهشمندیم  برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل 
تماس حاصل فرمایند. 

 32222398
ساعت تماس: از 9 صبح الی 13

آگهی استخدام 
شرکت پخش مواد غذایی تک ستاره خاوران به تعدادی ویزیتور

 با تجربه کافی ، حقوق مکفی ، پورسانت و بیمه استخدام می نماید.
ساعت مراجعه: 9 صبح الی 13  خیابان شهدا 4، ساختمان روبروی 

مسجدالنبی )ص(، طبقه دوم واحد 5    32221401 - 32237565

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

توجه                   توجه
خریدار وام بنیاد شهید و جانبازان 

عزیز به باالترین قیمت و ارائه 
هرگونه تضمین درخواستی، بیمه و ... 

09150918784

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

فروش 3 قطعه زمین با متراژ 160 و 150 متر زیر 
قیمت واقع در خیابان جمهوری 23 - پالک 3 پشت 
پارکینگ شهرداری   09155615705- 32231492

منزل ویالیی دو طبقه با متراژ 155 متر واقع در ورودی 
مهر شهر - خیابان دکتر حسابی با قیمت 190 میلیون 

به فروش می رسد.   09155625224- 32303529

منزل ویالیی با متراژ 140 متر زیر قیمت واقع در 
خیابان کارگران 10- پالک 6 به فروش می رسد.

32303529 -09155625224

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 

متقاضیان  مسکن
 فقط یک واحد دیگر از مجتمع

 17 واحدی پیروزی باقی مانده

 واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 
وام مسکن + مابقی در حین ساخت 

متراژ 90 متر مفید )زمین ملکی( 
با کلیه امکانات

 شرکت تعاونی ساختمانی تقاطع گستر کویر 

09155614208

استخدام  شرکت آسان پرداخت )ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک(
برای واحد تحقیق و توسعه بازار از آقایان عالقه مند به صورت تمام وقت و نیمه وقت

 در تمامی شهرهای استان دعوت به همکاری می نماید.
افراد مسلط به فنون مذاکره و بازاریابی حضوری، دارای حسن شهرت و ظاهر آراسته

 در اولویت جذب می باشند. 
آدرس: بیرجند، بین پاسداران 25 و 27 ، طبقه دوم    تلفن: 32432965

لطفا برای مصاحبه یک قطعه عکس همراه داشته باشید

فست فود فعال با فروش 
باال و موقعیت عالی به فروش 
می رسد یا معاوضه با خودرو

09356214184

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی
 واقع در بازار     09158600545

فروش منزل ویالیی جنوبی 
273 مترمربع   معلم 7، پالک 34
فی: 360     09155620967

فرش های دست دوم شما را خریداریم.
09151633298

32313099
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شهرخبر: جالب است بدانید همان اجزایی که مسئول بوی خاص پیازچه هستند، بیشترین فواید را برای سالمتی به ارمغان می آورند. »کوئرستین«
 آنتی اکسیدانی است که در پیازچه ها یافت می شود و دارای فواید ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. پیازچه ها غنی از »کروم« هستند. کروم یک
 ماده معدنی ضروری است که بدن از آن برای تنظیم گلوکز، سوخت و ساز و ذخیره سازی ماکرونوترینت ها )درشت مغذی ها( استفاده می کند.

با خواص شگفت انگیز پیازچه آشنا شوید  اخبار ورزشی

معرفی برترین های مسابقات شطرنج 
قهرمانی»جام فجر« شرق کشور

فارس : به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی مسابقات شطرنج قهرمانی »جام فجر« شرق 
کشور از 24 تا 25 بهمن ماه جاری به میزبانی خراسان 
جنوبی در باشگاه رخ به رخ و خانه معلم شهرستان قاین 
برگزار شد.در این مسابقات 73 شطرنج باز از شهرهای 
مشهد، گناباد، بیرجند، زیرکوه و قاین در رده های سنی 
زیر 7 سال، زیر 9 سال و باالی 9 سال و رده سنی آزاد 
با یکدیگر به رقابت  در شش دور به روش سوئیسی 
شطرنج  مسابقات  7سال  زیر  سنی  رده  پرداختند.در 
قهرمانی»جام فجر« شرق کشور، کیان سرباز رضایی 
بر سکوی نخست ایستاد، محمد جواد محمدی نایب 
را کسب  سوم  مقام  و هستی غضنفری  قهرمان شد 
کرد. در رده سنی زیر 9 سال مسابقات ثنا صداقتکار 
قهرمان شد و ماهان منیری و شایان وطن دوست به 
طور مشترک سوم شدند. در رده سنی آزاد مسابقات نیز 
سید ابوالفضل حسینی در جایگاه نخست قرار گرفت، 
مجتبی قالسی مود نایب قهرمانی را از آن خود کرد و 
میالد مشرقی مقدم مقام سوم را به دست آورد. علیرضا 
اباذری بهترین شطرنج باز مسابقات شرق کشور شناخته 
شد و در رده سنی زیر 14 سال نیز از محمد جواد چدانی 

به عنوان برترین ورزشکار تجلیل شد.

فوتسالیست های ایران
  ششم جهان و اول آسیا 

در جدید ترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان، 
گرفت.  قرار  آسیا  اول  و  جهان  ششم  رتبه  در  ایران 
ملی  تیم های  رنکینگ  جدیدترین  ایسنا،  گزارش  به 
تغییر  بدون  ایران  تیم  که  شد  اعالم  جهان  فوتسال 
نسبت به ماه دسامبر در رتبه ششم جهان و اول آسیا 
قرار گرفت. در این رده بندی تیم ملی اسپانیا قهرمان 
نایب  آمریکای جنوبی و روسیه  برزیل قهرمان  اروپا، 

قهرمان اروپا در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. 

کشتی گیران ضعیف را جریمه می کنم  
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: پس از مشاهده 
فیلم کشتی های فرنگی کاران ایران در تورنمنت اوکراین 
نفراتی که ضعیف  برای  احتمالی  در خصوص جریمه 
کار کردند تصمیم گیری خواهم کرد.به گزارش جهان، 
محمد بنا، اظهار کرد: طی صحبتی که با اسماعیل نژاد 
که به عنوان سرمربی همراه تیم به این مسابقات اعزام 
شده داشتم او به شدت از داوری ها انتقاد داشت. .وی 
درباره اینکه جریمه فرنگی کارانی که در این رقابت ها 
این  البته  گفت:  باشد،  می تواند  گرفتند چه  بد کشتی 
کشتی گیران بخاطر حضور در اردوی تیم ملی حقوق 
نمی گیرند که من بخواهم از این لحاظ آنها را جریمه 
کنم و حقوقشان را قطع کنم اما این احتمال وجود دارد 
چند  باشند  شده  فاحش  اشتباه  مرتکب  صورتیکه  در 

مرحله آنها را از اردوی تیم ملی کنار بگذارم.

3 نوشیدنی سالم برای الغر شدن
 

سالمت نیوز: اگر بتوانید نوشیدنی های سالم را 
جایگزین نوشیدنی های ناسالم کنید، به میزان 
زیادی از کالری دریافتی روزانه خود می کاهید و 

همین مسئله به کاهش وزن کمک می کند. آب 
سبزیجات: آب سبزیجات به اندازه آب میوه ها 
مواد مغذی و امالح دارند؛ اما کالری آنها حدود 
معمواًل  سبزیجات  آب  است.  کمتر  درصد   50
سرشار از فیبر هستند و باعث می شوند به مدت 

طوالنی تری احساس سیری کنید و کمتر غذا 
بخورید. قهوه تلخ: قهوه برای سالمتی مزایای 
بسیاری دارد؛ اما مقدار مصرف و استفاده سالم 
از آن بسیار مهم است. قهوه اصاًل کالری ندارد. 
آنتی اکسیدان  از  )بدون شیر( سرشار  تلخ  قهوه 

تمرکز  شما،  بهتر  خوی  و  خلق  به  که  است 
کمک  سرطان  و  دیابت  خطر  کاهش  باالتر، 
می کند. سعی کنید روزانه بیشتر از سه فنجان 
قهوه تلخ ننوشید. آب: شاید بهترین و ارزان ترین 
نوشیدنی برای کاهش وزن، آب باشد. نوشیدن 

آب کافی برای بدن منافع زیادی دارد. به شما 
را  بدن تان  متابولیسم  احساس سیری می دهد، 
افزایش می دهد و هیچ  نوعی کالری ندارد. اگر 
که  آبی  مقدار  بر  مازاد  آب  لیوان  دو  روز  هر 
تا  بنوشید،  دارید،  نوشیدنش  به  عادت  همیشه 
30 درصد متابولیسم بدن تان افزایش می یابد و 
این یعنی در طول یک سال، بیش از دو کیلو 

وزن کم می  کنید.

ضدآفتاب هایی که می توان خورد! 

عصرایران: با مصرف این 9 ماده غذایی می توانید 
آسیب های ناشی از اشعه فرابنفش نور خورشید 
را کاهش دهید. گوجه فرنگی: قرمزترین گوجه 
فرنگی ها را برای خوردن انتخاب کنید زیرا این 
سبزی هر چه پررنگ تر باشد، لیکوپن بیشتری 
دارد. بررسی ها نشان داده اند دریافت لیکوپن از 
آسیب های پوستی که امکان دارد نور خورشید 
ایجاد کند و حتی آفتاب سوختگی جلوگیری می 
کند. تخمه کدو: تخمه کدو از منابع غنی »روی« 
است؛ ماده معدنی ای که خاصیت آنتی اکسیدانی 
دارد و یک ضدالتهاب است. در ضمن، دریافت 
اشعه  های  آسیب  شود  می  باعث  روی،  مرتب 
نیاورد.  فرابنفش به حداقل برسد و پوست لک 
به عالوه، این ماده مغذی تقویت کننده سیستم 

ایمنی است و رشد باکتری هایی که پوست را 
دچار آکنه می کنند به حداقل می رساند. کلم 
اند  داده  نشان  متعدد  تحقیقات  نتایج  بروکلی: 
از خانواده کلم مانند کلم  مصرف سبزی هایی 
از  بروکلی، بروکسل و حتی کلم سفید و قرمز 

مهار  باعث  و  کند  می  جلوگیری  سرطان  بروز 
همین  به  شود.  می  سرطانی  های  سلول  رشد 
دلیل عادت به مصرف این گروه از سبزی ها به 
خصوص به صورت تازه یا بخارپز شده می تواند 

به حفظ سالمت پوست کمک کند.

اعداد مهم زندگی را بدانید 
 

آزمایش تان  برگه  آخرین  به  نگاهی  شهرخبر: 
بیندازید. چه اعدادی را می بینید؟ اصال می دانید 
را در  مورد سالمت شما  رازهایی  اعداد چه  این 

فاش می کنند؟. فشار خون: 90/140 میلی متر جیوه: 
اگر فشار خون تان بیشتر از90/140 میلی متر جیوه 
بود، یعنی از فشارخون باال رنج می برید. فشارخون 
نرمال باید عددی در حدود 80 تا 89 روی 120 
تا 139 میلی متر جیوه باشد. تری گلیسیرید: کمتر از 

یک  تری گلیسیرید،  دسی لیتر:  در  150 میلی گرم 
نوع چربی موجود در خون است که اگر میزانش از 
حدی باالتر برود، باعث ایجاد پالک در رگ های 
به دنبال  را  انسداد رگ های خونی  و  خونی شده 
می آورد. افزایش تری گلیسیرید در خون می تواند 
شما را در معرض خطر حمله قلبی یا سکته مغزی 
از  باشد!:  قند خون تان  به  حواس تان  دهد.  قرار 
افزایش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی گرفته تا 
آسیب های جبران ناپذیری که این مشکل به کلیه 
و چشم می رساند، هم می تواند با سهل انگاری شما 
در کنترل قند خون تان گریبان شما را بگیرد. باید 
به طور مرتب با انجام آزمایش خون قند خون تان 
که  عددی  که  شوید  مطمئن  و  کنید  چک  را 
آزمایش تان نشان می دهد، به مرز هشدار نزدیک 
نشده است.  اندازه دور کمر: کمتر از 100 سانتی متر: 
برای اینکه بدانید چقدر احتمال ابتال به بیماری های 
گوارشی و قلبی به شما نزدیک است. بزرگی شکم 
نه تنها می تواند چنین بیماری هایی را به جان تان 
بیندازد، بلکه به استخوان های زانو و کمرتان هم 
آسیب می زند. کلسترول بد: کمتر از 200میلی گرم/ 
دسی لیتر: کلسترولی که در بدن تان است چیزی 
جز دردسر برای تان به همراه نمی آورد. همین ماده 
مهم اگر بیشتر از حد در بدن تان تولید شود، شما 
را به دردسر می اندازد و خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را بیشتر می کند. 

 ضدآفتاب هایی که می توان خورد! 

دستگیر سوداگران مرگ با کشف 70 کیلو تریاک

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف 70کیلو و 400گرم تریاک در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ شاهوردي گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید 
آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون  حسینی سهل 
کشنده هوو مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسی هدایت کردند. وی افزود: 
مأموران در بازرسی از خودرو 61 کیلو و 900 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که 
به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاساز شده بود کشف کردند. وی تصریح کرد: 
در عملیاتی دیگر مأموران پاسگاه عملیاتي سهل آباد به یک نفر که به صورت 
پیاده قصد عبور از کمین مأموران را داشت مشکوک و به وی دستور ایست 
دادند. وی افزود: مأموران در بازرسی از متهم مقدار هشت کیلو و500گرم تریاک 
کشف کردند که در این رابطه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده روانه دادسرا شد. 
سرهنگ شاهوردی تصریح کرد: در این عملیات ها یک دستگاه خودرو توقیف و 

دو متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیري برادر به اتهام قتل خواهر 

تابناک: کارآگاهان پلیس پایتخت بازجویي از پسري را آغاز کرده اند که متهم 
است خواهرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. رسیدگي به این پرونده 
با کشف جسد زني جوان در شهرک ولیعصر تهران آغاز شد. تحقیقات تیم 
پزشکي قانوني نشان مي داد متوفي از ناحیه سر به شدت دچار شکستگي و 
خونریزي شده و قاتل یا قاتالن، او را پس از کشتن، پتوپیچ کرده و داخل 
کانال آب رها کرده اند. با انتقال جسد به پزشکي قانوني، علت مرگ اصابت 
گلوله به سر اعالم و تحقیقات براي شناسایي هویت مقتول آغاز شد. بررسي 
ها نشان مي داد مقتول زني 42 ساله است که چند سابقه کیفري در ارتباط با 
مواد مخدر نیز دارد.بررسي ها نشان مي داد تعدادي از همسایه ها، برادر مقتول 
را با او دیده اند. به این ترتیب پسر 27 ساله دستگیر شد. انکار قتل از سوي 
برادر مقتول در حالي است که بررسي سوابقش نشان مي دهد که او پیش 

از این به اتهام درگیري، سرقت و مصرف مواد مخدر دستگیر شده است. 

دستگیری عامل کالهبرداری میلیونی
 در سایت همسریابی 

باشگاه خبرنگاران : فردي که در پوشش سایت همسریابي در اینترنت، یکي 
از شهروندان را فریب داده بود و از او مبلغ 80 میلیون ریال کالهبراري کرده 
بود توسط ماموران پلیس فتاي بهارستان شناسایي و دستگیر شد. فرمانده 
انتظامي بهارستان، گفت: در پي شکایت یکي از شهروندان مبني بر اینکه 
فردي ناشناس در فضاي مجازي او را فریب داده و مبلغ 80میلیون ریال از 
او کالهبرداري کرده، رسیدگي به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.  
سرهنگ عبدالمالکي اظهار داشت: شاکي مدعي بود در یکي از سایت هاي 
تبلیغاتي با یک فردي آشنا شده و با وي تماس برقرار مي کند که در جریان 
این ارتباط، مبلغ 80 میلیون ریال از وي کالهبرداري مي شود. ماموران 
پلیس فتا با بررسي هاي تخصصي در فضاي مجازي، متهم را شناسایي 

و در یک عملیاتي ویژه ، فرد کالهبردار در بهارستان دستگیر مي کنند. 

توقیف سواری زانتیا با 36 میلیون ریال خالفی

سواری  دستگاه  یک  توقیف  از  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
سرهنگ  داد.  خبر  ریال  150هزار  و  36میلیون  خالفي  با  زانتیا 
حادثه  و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي  در  گفت:  رضایی 
عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  استان  راه  پلیس  مأموران  ساز 
مجاز  سرعت  از  تخطي  علت  به  را  زانتیا  خودروی  دستگاه  یک 
متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم به 
36میلیون  مبلغ  داراي  خودرو  این  که  شد  مشخص  آمده،  دست 
خراسان  راه  پلیس  رئیس  است.  معوقه  ریال خالفي  150هزار  و 
جنوبی خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات 
رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون 
ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق 

همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.
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در شبکه ها سرمایه گذاری کند

مهر- معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به هدررفت 
روستایی،  آبرسانی  های  شبکه  در  آب  درصدی   ۲۹
رفت  هدر  کاهش  بخش  در  باید  نیرو  وزارت  گفت: 

آبرسانی شبکه های  در   آب 
سرمایه گذاری کند. نخعی نژاد 
منابع  از  حفاظت  شورای  در 
آب استان بر لزوم تنظیم سند 
تأکید  استان  آب  منابع  ملی 
کرد و گفت: تدوین این سند 

انجام  باید  که  است  کارهایی  زیربنایی ترین  از  یکی 
این اصاًل قابل قبول نیست که  ادامه داد:  شود. وی 
روستایی ۲۹  آبرسانی  شبکه های  در  مثال  عنوان  به 
درصد هدررفت آب داشته باشیم و نیاز است که وزارت 
بیان کرد:  کند. وی  ریزی  برنامه  زمینه  این  در  نیرو 
برنامه هایی از قبیل کاهش هدررفت آب در شبکه ها 
سریع تر  هرچه  که  است  نیاز  و  ندارد  مطالعه  به  نیاز 
اعتبارات در این زمینه اختصاص یابد. مدیر آب و خاک 
به  این جلسه  در  نیز  استان  سازمان جهاد کشاورزی 
اشاره کرد  استان  وجود برخی چاه های بی کیفیت در 
چاه های کشاورزی  از  برخی  در حال حاضر  و گفت: 
استان بی کیفیت بوده و شوری آن باالی ۳۰۰ هزار 
است. شفیعی با بیان اینکه در این چاه ها کاهش شدید 
است  نیاز  رو  این  از  کرد:  بیان  داریم،  را  محصوالت 
تا این چاه های بی کیفیت خریداری شود و مردم نیز 
امسال  اینکه  بیان  با  وی  هستند.  واگذاری  آمادگی 
پیدا  اختصاص  کشاورزی  بخش  در  خوبی  اعتبارات 
اختصاص  فعلی  روند  اگر  داشت:  بیان  است،  کرده 
اعتبارات در سال آینده نیز ادامه داشته باشد می توان 
نیز  تا ۷۵ درصد  را  راندمان آب در بخش کشاورزی 
افزایش داد. به گفته وی امسال راندمان آب در این 
بخش به ۶۰ درصد رسیده است. مدیرعامل شرکت 
به مصوبات جلسه  توجه  با  منطقه ای هم گفت:  آب 
قبل تا پایان سال ۹۵ باید تمامی چاه های استان به 
کنتور هوشمند آب و برق مجهز شوند که این مهم در 
حال پیگیری است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی نیز با بیان اینکه امسال ۵۶۰ کیلومتر شبکه 
با مشارکت مردم اصالح می شود، گفت: در  فرسوده 
حال حاضر قرارداد اولین محدوده به طول ۷۰ کیلومتر 

با شرکت سازنده بسته شده است.

حضور هنرمندان خراسان جنوبی در 
دوازدهمین نمایشگاه صنایع دستی خوزستان 

گروه خبر- هنرمندان خراسان جنوبی در دوازدهمین 
خوزستان  استان  دستی  صنایع  سراسری  نمایشگاه 
اداره  دستی  صنایع  معاون  دارند.  فعال  شرکت 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
 خراسان جنوبی گفت: دو نفر از هنرمندان استان از 
صالحی  سعیده  سربیشه  و  قاینات  های  شهرستان 
ارشد و رضا رضاپور که در رشته های بومی صنایع 
فعالیت  بافی  جاجیم  و  بافی  حوله  شامل  دستی 
صنایع  سراسری  نمایشگاه  دوازدهمین  در  داشتند 
افزود:  زاده  عباس  یافتند.  حضور  خوزستان  دستی 
استان  از  هنرمند  دو  ها  غرفه  محدودیت  دلیل  به 
یافتند.  حضور  مذکور  نمایشگاه  در  جنوبی   خراسان 
وی اظهار کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۲1 لغایت ۲۵ 
بهمن ماه به مناسبت دهه فجر به مرکزیت اهواز در 
از  با حضور ۲۵۰ صنعتگر صنایع دستی  ۲۰۲ غرفه 

سراسر کشوربرگزار شد.

تحقق 92  درصدی آموزش در استاندارد

در  جنوبی  خراسان  استاندارد  کل  مدیر  خبر-  گروه 
جلسه  آموزشی این اداره کل گفت: طی سال جاری 
 ۲۳۶8 مدت  به  سازمانی  درون  آموزشی  دوره   ۵
برون  آموزشی  دوره   ۳ و  کارکنان  ویژه  ساعت  نفر 
مدیران  ویژه  ساعت  نفر   1۹14 مدت  به  سازمانی 
کنترل کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد در این 
اداره کل برگزار شده است. مروی افزود: با توجه به 
ارائه شده بیش از ۹۲ درصد برنامه پیش بینی  آمار 
شده محقق و تحت پوشش قرار گرفته است. در این 
خصوص کارآموزی دانشجویان 11۲۳ نفر ساعت، با 
خود  به  استاندارد  با  آشنایی  آموزشی  دوره  گذراندن 

اختصاص داده است.

نشست کتاب خوان کودک و نوجوان 
در آیسک  برگزار شد

گروه خبر- چهارمین نشست کتاب خوان ویژه کودک 
با  آیسک،  شهر  در  سرایان  شهرستان  نوجوان  و 
مشارکت دبیرستان شهید علمدار و به همت کتابخانه 
شهید علی انصاری در این کتابخانه برگزار شد. در این 
نشست که بخشدار آیسک، رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان سرایان، دبیران و دانش آموزان دوره 
متوسطه اول دبیرستان شهید علمدار، حضور داشتند، 

هشت نفر به معرفی کتاب پرداختند.

انتصاب مشاور ریاست دانشگاه بیرجند
 در امور رفاهی اعضای هیئت علمی منطقه 9

گروه خبر- در راستای تحقق شیوه نامه امور رفاهی 
اعضای هیأت علمی و ارتقاء معیشتی آنان طی ابالغ 
صادره از سوی دبیر ستاد امور رفاهی وزارت علوم، 
به  زاده  صمد  علیرضا  مهندس  فناوری  و  تحقیقات 
در  بیرجند  دانشگاه  ریاست  نماینده  و  مشاور  عنوان 
رفاهی  شورای  و  علمی  هیأت  اعضای  رفاهی  امور 

 اعضای هیأت علمی منطقه ۹ منصوب شد.
تحقق 130 درصدی واکسیناسیون 

دام سنگین علیه بیماری  بروسلوز در نهبندان

گروه خبر- رئیس دامپزشکی نهبندان از اتمام طرح 
بیماری  علیه  سنگین  دام  واکسیناسیون  رایگان 
داد.  خبر  شهرستان  این  در  )بروسلوز(  مالت   تب 
طرح  این  اجرای  طول  در  گفت:  انجام  راه  محمد 
مبارزه  واحد  توسط  شده،  معین  بینی  پیش  از  بیش 

این شبکه واکسینه شدند.

فاز نخست احیاء و بازآفرینی محور 
بهارستان و چهاردرخت بیرجند افتتاح شد

فارس- فاز نخست احیاء و بازآفرینی محور بهارستان 
با  بیرجند  تاریخی  بافت  در  واقع  درخت  چهار  و 
حضور مجید روستا عضو هئیت مدیره شرکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افتتاح شد. 
همچنین فاز دو این محور با حضور مسئوالن استانی 
و کشوری کلنگ زده شد. الزم به ذکر است، متراژ 
کف سازی فاز دو این محور ۶ هزار و ۵۳۵ مترمربع و 
متراژ جدار ه سازی آن هزار و ۹۰۰ مترمربع است که 
گفتنی  است.  شده  انجام  ریال  میلیارد   ۲۰ اعتبار  با 
همکاری  با  آینده  سال  شهریور  تا  مسیر  این  است، 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی، شهرداری بیرجند و راه و شهرسازی استان به 
بهره برداری می رسد. عضو هیئت مدیره این شرکت 
به همراه مسئوالن استانی از مدرسه شوکتیه بیرجند 
و آب انبار و ارگ کاله فرنگی و خانه علم در باغ و 

عمارت اکبریه بیرجند بازدید کردند.

  تشکیل کمیته های ده گانه برای خدمت رسانی
 بهتر به مسافران نوروزی سربیشه

تسهیالت سفر شهرستان  دائمی  ستاد  در  ابراهیمی- 
 سربیشه بر تشکیل کمیته های ده گانه برای خدمت رسانی
بهتر در ایام نوروز ۹۵ تأکید شد. سرپرست نمایندگی 
با حضور  این ستاد که  میراث فرهنگی شهرستان در 
فرماندار و اعضای ستاد تشکیل شد، بیان کرد: از جمله 
رویکردهای نوروز ۹۵ تأکید برتشکیل کمیته های ده 
گانه ستاد برای خدمت رسانی بهتر به مسافران نوروزی 
است. اتفاقی افزود: در ایام نوروز برنامه هایی از جمله 
ورودی  در  دستی  صنایع  عشایری  چادر  سه  برپایی 
شهرستان و هم در مزار کاهی و روستای سلم آباد پیش 
بینی کردیم. وی ادامه داد: برنامه ریزی برای سرکشی 
از مجتمع های خدمات رفاهی، آماده سازی فضاهای 
گردشگری روستاها، عرضه محصوالت شرکت های 
تعاونی فعال صنایع  دستی در باغ اکبریه بیرجند نیز از 
دیگر برنامه های میراث فرهنگی شهرستان در ایام نوروز 
می باشد. معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار نیز اظهار 
کرد: در ایام نوروز برای رفاه حال مسافران استقرار پلیس 
راه، میراث فرهنگی و هالل احمر طبق سنوات گذشته 
تأمین آب شرب  اضافه کرد:  را خواهیم داشت. عدل 
بقاع متبرکه، طراحی بنر برای معرفی جاذبه های شهر 
و روستاها و اتمام حفاری ها تا1۵ اسفند ماه، همچنین 
نظارت بر مواد غذایی عرضه شده در رستوران ها از دیگر 
 برنامه های ستاد برای خدمت رسانی بهتر به مردم است.

والیت فقیه، شاخص اصلی تداوم انقالب

فارس- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فردوس 
و  دانست  بی نظیر  پدیده ای  را  ایران  اسالمی  انقالب 
گفت: مکتب، والیت فقیه و مردم سه شاخصه ای است 
که سبب پیروزی و تداوم انقالب اسالمی شده است.

حجت االسالم غالمی در همایش بصیرتی حامیان، 
حضرت  شخصیت  و  منزلت  غدیر،  رابطان  خادمان، 
زینب)س( در شهرستان فردوس، اظهار کرد: سه جبهه 
استکبار، تروریسم دولتی و تروریستی تکفیری با قوت 
به دنبال ضربه زدن به انقالب اسالمی ما هستند و 
با  دارد که  قرار  آمریکای جنایتکار  استکبار،  در رأس 
راه اندازی شبکه های متعدد ماهواره ای بستری را فراهم 
وی  ببرد.  بین  از  را  اسالمی  ایران  جوانان  که  کرده 
ناکرده درباره  نباید بگذاریم که عده  ای خدای  افزود: 
برابر  در  باید  بلکه  بزنند  حرفی  فقیه  والیت  جایگاه 
والیت فقیه سینه سپر کنیم. وی یادآور شد: عده ای 
می گویند ما نباید شعار »مرگ بر آمریکا« سر دهیم در 
حالی که این افراد باید بدانند آنچه داریم از برکت شعار 

»مرگ بر آمریکا« است.

آغاز اکران فیلم های برگزیده جشنواره 
بین المللی فیلم رشد در مدارس درمیان

پنجمین  و  چهل  برگزیده  فیلم   ۶۰ اکران  ایرنا- 
مسئوالن  حضور  با  رشد  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
و  آموزش  مدیر  شد.  آغاز  درمیان  شهرستان  محلی 
یادگیری،  و  یاددهی  فرایند  تقویت  درمیان  پرورش 
تعمیق، ماندگاری و پایداری آموزش، افزایش نشاط 
تولید  و  سازی  فیلم  انگیزه  ایجاد  جسمی،  و  روحی 
از  را  معلمان  و  آموزان  دانش  در  آموزشی  محتوای 
به  کرد.  ذکر  جشنواره  برگزاری  اهداف  مهمترین 
گفته مهران فر، نمایش فیلم های جشنواره رشد در 
شهرستان درمیان تا ۳۰ بهمن ماه به مدت پنج روز 
در شهر های اسدیه، گزیک، قهستان، طبس مسینا و 

روستاهای نوغاب و بورنگ، اکران خواهد شد.

جمع آوری 3.۵ میلیارد تومان صدقه دراستان

از  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  معاون  تسنیم- 
وجود 1۲۹ هزار و ۳14 مشترک صدقات در استان خبر 
داد و افزود: در 1۰ ماه اول امسال مردم استان بالغ بر 
۳ میلیارد و 4۶۲ میلیون تومان صدقه در راستای احیا و 
ترویج سنت های حسنه انفاق به نیازمندان اهدا کردند 
که از رشد 1۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
برخوردار بوده است. حسینی بیان کرد: بیشترین صدقات 
جمع آوری شده مردم استان مربوط به شهرستان های 
بیرجند، طبس و قاین بوده است و صدقات جمع آوری 
غیره  و  درمان  مسکن،  ازدواج،  در سرفصل های  شده 
مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند هزینه می شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص خطر شیوع بیماری تب برفکی در استان هشدار داد و گفت: در این راستا ورود دام به استان ممنوع اعالم 
شد. به گزارش تسنیم، رفیعی پور در بازدید از مراکز پرورش دام استان اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری تب برفکی در برخی از استان های کشور به ویژه 
استان های همجوار، دامپزشکی استان بر رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای تأکید کرد. وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع ورود هر گونه محموله های 

دام سبک و سنگین به خراسان جنوبی ممنوع شده و با صدور مجوزهای بهداشتی دام از سایر استان ها به خراسان جنوبی موافقت نمی شود.

ورود دام به استان ممنوع شد

۵ اسفند؛ آخرین مهلت شرکت در دومین جشنواره 
و نمایشگاه استانی مد و لباس اسالمی ایرانی

شبستان- مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی گفت: ۵ اسفند ماه آخرین مهلت شرکت در 
لباس  و  مد  استانی  نمایشگاه  و  جشنواره  دومین 
جلسه  دومین  در  محبی  است.  ایرانی  اسالمی 
استانی  نمایشگاه  و  جشنواره  دومین  ریزی  برنامه 

در  طراحی  موضوع  با  جشنواره  این  گفت:  ایرانی  اسالمی  لباس  و  مد 
حوزه پوشاک بانوان با موضوعیت مانتو فرم »اجتماع« برگزار می شود. 
تا ۵ اسفندماه ۹4 است و  آثار  وی تصریح کرد: مهلت ثبت نام و ارسال 
مراسم اختتامیه جشنواره 1۵ اسفندماه ۹4 برگزار خواهد شد. محبی افزود: 
عالقمندان به شرکت در این جشنواره  و نمایشگاه می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سایت khj.farhang.gov.ir مراجعه کنند.

یادواره شهدای هنرمند در بیرجند برگزار شد

شبستان- یادواره شهدای هنرمند با حضور جمعی از مسئوالن و خانواده 
معظم شهدا در بیرجند برگزار شد. نماینده ولی فقیه در 
سپاه انصارالرضا)ع(استان در این مراسم اظهار کرد: 
۳۷ سال ماندگاری انقالب کاری بسیار بزرگ است 
که دشمنان از آن در حیرت اند و تالش وسیعی برای 
حجت االسالم  دارند.  اسالمی  نهضت  این  نابودی 

نوفرستی با بیان اینکه روحیه شهادت طلبی، مکتب اسالم را شکست ناپذیر 
کرده است، ادامه داد: دشمن بسیار تالش کردند تا اسالم و این مکتب عظیم 
نقش و جایگاه خود را در جامعه پیدا نکند. وی با تأکید بر اینکه شهدا با نثار 
جان رسالت خود را انجام دادند و هنرمندان متعهد در دوران انقالب اسالمی 
با اشعار زیبای خود فضا را آماده کردند، بیان کرد: امروز هنرمندان وظیفه 

دارند با هنر خود از دستاوردهای انقالب پاسداری کنند.

بیمارستان خاتم االنبیا درمیان با کمبود نیرو روبرو است

ایرنا- فرماندار درمیان گفت: مهمترین مشکل بیمارستان خاتم االنبیا)ص( 
شهر اسدیه که با داشتن بخش های داخلی و اطفال 
امسال راه اندازی شد، کمبود نیرو است. بشیری زاده 
در بازدید از این بیمارستان بیان کرد: برای رفع این 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مساعدت  به  نیاز  مشکل 
آموزش پزشکی است. وی دیگر مشکل این مرکز را 

کمبود زمین برای طرح توسعه بیمارستان برشمرد و اظهار امیدواری کرد که 
مشکل بیمارستان سال های آینده کاهش یابد. وی به مشکل نبود سرویس 
ایاب و ذهاب، برای رفت و آمد کارکنان بیمارستان به مرکز استان نیز اشاره 
کرد و افزود: در صدد هستیم این مشکل سال آینده رفع شود. معاون شبکه 
بیمارستان به علت  یادآور شد: سند مالکیت  نیز  بهداشت و درمان درمیان 
اختالف بنیاد مستضعفان و اداره کل راه و شهرسازی هنوز صادر نشده است.

هشدار رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور:

جوانان دقت کنند فردی با تفکر آمریکایی وارد مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری نشود

استاندار صبح روز گذشته در دیدار رئیس دانشگاه جامع علمي کاربردي کشور  
بیان کرد: رشته های تحصیلی باید براساس نیازهای بومی منطقه ای و استانی 
از دانشگاه هاي  ادامه داد: دانشگاه جامع عملي - کاربردي  باشد. خدمتگزار 
تقاضامحور بوده و بر اساس نیاز هر منطقه نسبت به ایجاد رشته هاي تحصیلي 
و جذب دانشجو اقدام مي کند. وی با بیان اینکه اقتضائات هر استان در ایجاد 
مراکز دانشگاهي بسیار مهم است، گفت: مي بایست بر اساس نظر کارشناسي 
شده دقیق و مبتني بر نیازهاي بومي هر منطقه برای ایجاد رشته هاي جدید 
تحصیلي و جذب دانشجو در مراکز دانشگاهي علمي - کاربردي اقدامات الزم 
صورت گیرد. وي به توانمندي هاي اقتصادي و فرهنگي استان اشاره کرد و 

بسیار  تجارت ظرفیت هاي  زمینه  در  و  معادن  در  جنوبی  داد: خراسان  ادامه 
خوبي دارد که مي تواند مورد توجه مسئوالن  دانشگاه جامع علمي - کاربردي 
قرار گیرد. وي افزود: باتوجه به مرز مشترک با افغانستان و توافقات قبلي  برای 
جذب دانشجو از این کشور همسایه در مراکز جامع علمي - کاربردي استان و 

تربیت اساتید براي تدریس در افغانستان آمادگی الزم وجود دارد.

دانشگاه علمي - كاربردي، بزرگترين دانشگاه نظام مهارتي كشور

رئیس دانشگاه جامع علمي- کاربردي کشور، نیز این دانشگاه را بزرگترین دانشگاه 
نظام مهارتي کشور دانست و تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی آموزش، پژوهش 

و فناوري را به صورت توأمان دارد و توانسته تجاري سازي علمي را نیز نهادینه 
کند. اخباري ادامه داد:۵۵۰ هزار دانشجو در مراکز دانشگاهي علمي - کاربردي 
تحصیل می کنند. وي افزود: بالغ بر ۵ هزار نفر دانشجو در خراسان جنوبي مشغول 
به تحصیل هستند که از این تعداد ۲۷ درصد دانشجویان در بخش صنعت، ۷۰درصد 

در خدمات و ۳ درصد در بخش کشاورزي مشغول به تحصیل هستند.

رشته هاي تحصیلي باید بر مبناي نیازهاي بومي ، منطقه اي و استاني باشد

کشور  دانشجویی  بسیج  سازمان  رئیس  مالیی- 
شورای  مجلس  در  نفوذ  دنبال  آمریکا  گفت: 
هر  که  چرا  است  رهبری  خبرگان  و  اسالمی 
مسئول با تفکر آمریکایی به مجلس برود می تواند 

تفکر آمریکایی را وارد مجلس کند. 
داوود گودرزی در مراسم جشن انقالب با موضوع 
»بی شناسنامه ها« که در دانشگاه بیرجند برگزار 

پیشرفت  تاکنون  تحریم  ابتدای  از  ما  گفت:  شد، 
 ۳۰ به  نزدیک  در  که  داشتیم  متعددی  های 
بوده  دوم  یا  و  اول  رتبه  دنیا  در  تحصیلی  رشته 
در  انقالب  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  وی  ایم. 
موشکی،  قدرت  لحاظ  از  افزود:  بودیم،  تحریم 
های  پیشرفت  غیره  و  پزشکی  فضانوردی،   نانو، 

چشم گیری داشته ایم.    

 رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور تأکید کرد: 
اساسٌا  کنند  ادعا می  که  در کشور هستند  کسانی 
انتخابات  به  اشاره  با  گودرزی  ندارد.  وجود  دشمن 
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری بیان کرد: 
باید اکنون به نماینده ای رأی بدهیم که احساس 
دین و تعلق کند و در تمامی موارد از او انتظار الیحه 
گفته  به  باشیم.  داشته  خوبی  بسیار  های  طرح  و 

وی آمریکا دنبال نفوذ در مجلس شورای اسالمی 
و خبرگان رهبری است و برای دشمن این مسأله 
تفکر  با  مسئول  که هر  چرا  خواهدبود  مهم  بسیار 
آمریکایی به مجلس برود می تواند تفکر آمریکایی 
را وارد مجلس کند.  گودرزی یادآور شد: ملت ایران 
با عزتی ۳۷ ساله مستقل بوده است و قرار نیست که 

به بی عزتی کشیده شود.

اینکه حاشیه  بیان  با  استانداری  مالیی- معاون عمرانی 
است،  آورده  وجود  به  استان  برای  را  مشکالتی  نشینی 
توسعه  طراحی  بیرجند  حاشیه  روستاهای  در  افزود: 
قالب  در  کشوری  تقسیمات  در  اما  شود  انجام  شهری 

روستاهای مستقل بمانند. 
جعفری دبیر ستاد استانی باز آفرینی پایدار شهری خراسان 
جنوبی در جلسه این ستاد که با حضور عضو هئیت مدیره 
نظارت  و  فنی  معاون  ایران،  بهسازی  و  عمران  شرکت 
مادر تخصصی شرکت عمران و بهسازی ایران و معاون 
عمرانی استانداری و جمعی از مدیران استان برگزار شد، 

گفت: در استان 4۲۵ هکتار بافت فرسوده وجود دارد.

پروژه ها تاپايان 6ماه نخست سال آينده 
به پايان می رسد

مدیر کل راه و شهر سازی با اشاره به اهداف باز آفرینی 
استان افزود: پروژه خانه محله، احیاء و بهسازی فاز یک 
ورزشی  سالن  درخت،  چهار  بهارستان  تاریخی  محور 
کاظمیه، پروژه دبستان ده کالسه و پروژه مرکز بهداشت، 

بافت  برای  تسهیالت  گرفتن  از  قبل  یارانه  تخصیص 
تصمیم  نشینی،  حاشیه  های  آسیب  و  اهمیت  فرسوده، 
پروژه  و  اسدی  راه  سه  کاروانسرای  ورودی  برای  گیری 
های ناتمام برای بافت های تاریخی جزو دستور کار جلسه 
بهسازی  و  احیاء  پروژه  هستند. جعفری خاطرنشان کرد: 
فاز یک محور تاریخی بهارستان، چهار درخت    افتتاح 
و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد. 
پایان ۶ ماه نخست  تا  این پروژه ها  یادآور شد:  جعفری 

سال آینده به اتمام خواهد رسید. 

يکی از غفلت های مديران استان

خراسان  گفت:  نیز  استانداری  عمرانی  معاون  نژاد  نخعی 
جنوبی به لحاظ بافت تاریخی از اولویت های کشور است 
 که متأسفانه به علت کم توجهی و نبود بودجه نتوانسته ایم

کرد:  عنوان  وی  کنیم.  اقتصادی  را  تاریخی  های  بافت 
پروژه فرزان و پل موسی بن جعفر از ابتدا بد شروع شد 
و هزینه ای زیادی را به همراه داشت و اکنون آثار منفی 
خود را نشان می دهد اما خوشبختانه اکنون این پروژه  با 

روند خوبی پیش می رود. وی افزود: باید هر چه سریع تر 
تکلیف کاروانسرا سه راه اسدی مشخص شود و مسئولیت 
بیان  با  واگذار می شود. وی  بیرجند  به شهردار  امر  این 
وجود  به  استان  برای  را  مشکالتی  نشینی  حاشیه  اینکه 
بیرجند طراحی  حاشیه  روستاهای  در  افزود:  است،  آورده 
در  کشوری  تقسیمات  در  اما  شود  انجام  شهری  توسعه 

قالب روستاهای مستقل بمانند. 

يک میلیاردتومان، برای7پالک فرزان 

روستا، عضو هئیت مدیره شرکت عمران و بهسازی ایران 
نیز گفت: ۵ هزار تسهیالت وام مسکن برای طرح های 
بافت فرسوده در نظرگرفته شده بود که 4هزار و ۵۰طرح 
وی    است.  شده  داده  تخصیص  جنوبی  خراسان  به  آن 
افزود: مدیران استانی باید قبل از آنکه برنامه ریزی شود 
در خواست های خود را به مسئوالن ستاد تحویل دهند تا 
برای آن بودجه در نظر بگیریم. عضوهئیت مدیره شرکت 
ایران خاطرنشان کرد:   مادر تخصصی عمران و بهسازی 
حاشیه  در  کشور  های  استان  بیشتر  از  جنوبی  خراسان 

نشینی و بافت های فرسوده وضعیت بهتری دارد.
روستا تأکید کرد: مدیران استانی با برنامه ریزی های بهتر 
می توانند مشکالت استان را داخلی حل کنند. وی أکید 
کرد: خراسان جنوبی یکی از اولویت های برنامه های ملی 
است و مورد توجه همه مسئوالن کشوری قرار دارد. وی 
اعتبار  با  اظهارکرد: برای پیشرفت پروژه فرزان ۷ پالک 
تا  است  شده  گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد  یک  از  بیش 

هرچه سریع تر این طرح به بهره برداری برسد.

بال استفاده ماندن سالن ورزشی
 فقط به خاطر150میلیون تومان

این مقام مسئول با ابراز تأسف از اینکه سالن ورزشی کاظمیه 
به علت نبود تجهیزات و فقط برای 1۵۰میلیون تومان بال 
استفاده رها شده است، افزود: شرکت مادر تخصصی عمران 
در  اعتبار  تجهیزات  و  زمین  خرید  برای  تواند  نمی  ایران 
نظر بگیرد اما هزینه های زیرساختی را پرداخت می کند. 
وی ادامه داد: همچنین برای پروژه خانه هنرمندان بیرجند 

۷۰۰میلون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. 

بین  علمی  های  همکاری  بررسی  نشست  خبر-  گروه 
اسالمی  جموری  بامیان  دانشگاه  و  بیرجند  دانشگاه 
افغانستان صبح روز گذشته در محل سالن جلسات حوزه 

ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
رئیسه  هیئت  اعضای  از  تن  چند  که  نشست  این  در 
دانشگاه  مدیران  از  جمعی  و  رئیس  و  بیرجند  دانشگاه 
بامیان حضور داشتند پس از بررسی قابلیت ها و امکانات 

طرفین برای ایجاد روابط علمی و دانشگاهی تفاهم نامه 
همکاری توسط رؤسای دو دانشگاه به امضاء رسید.

اجرایی  و  نامه  تفاهم  این  مفاد  تحقق  راستای  در 
ریاست  خلیلی  خلیل  دکتر  موافقت  با  آن   شدن 
دانشگاه بیرجند دو بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی 
به  دکتری  مقطع  در  تحصیلی  بورس  دو  و   ارشد 

اعطا شد. بامیان  دانشگاه 

برگزاری نشست بررسی همکاری های علمی 
دانشگاه بیرجند و دانشگاه بامیان افغانستان 

خوسف  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  زاده-  رحیم 
اول شهرستان خوسف در  از کسب مقام  آوا  با  در گفتگو 
با  شترمرغ  صنعتی  پرورش 
شترمرغ  قطعه   1۵۷۵ ظرفیت 
خبر  استان  در  مولد  و  پرواری 
داد و افزود: با توجه به نوع اقلیم 
و آب و هوای )گرم و خشک( 
حاکم بر منطقه صنعت پرورش 
شتر مرغ در شهرستان خوسف مورد استقبال کشاورزان به 

ویژه جوانان ساکن روستا واقع شده است. 

گوشت،تخم، پوست، پر و روغن شتر مرغ
 مهمترين قابلیت های شترمرغ

محمد مودی از مهمترین تولیدات و قابلیت های صنعت 
پرورش شترمرغ به گوشت قرمز و طعم خوب آن  اشاره و 
اضافه کرد: گوشت شترمرغ شبیه گوشت گوساله بوده، چربی 
 و کلسترول آن پایین، از نظر پروتیین و اسید آمینه های

ضروری غنی و از نظر نرمی شبیه گوشت مرغ است.
به گفته وی کشتار شترمرغ در سنین 1۰ تا 14 ماهگی در 
کشتارگاه ها انجام می شود و در این سن از هر پرنده ۳۰ 
تا 4۰ کیلوگرم گوشت بدون چربی و بدون استخوان به 
دست می آید. لذا با توجه به مزیت های گوشت شترمرغ 
امر  در  مربوطه  های  ارگان  و  ها  رسانه  که  است  الزم 
بین  در  پرنده  این  از محصوالت  استفاده  فرهنگ سازی 

مردم اطالع رسانی نمایند.
 مودی همچنین با اشاره به قابلیت های پوست شترمرغ  گفت:

از پوست شترمرغ در صنایع کیف و کفش استفاده می شود و 
چربی طبیعی آن باعث انعطاف پذیری و مقاوم بودن در مقابل 
خشکی و ترک خوردگی می شود که پوست هر شترمرغ 
تقریباً برابر 1/۵ متر مربع است. وی یادآور شد: پر شترمرغ 
نیز که معمواًل هر سال ۲ بار از بدن پرنده چیده می شود برابر 
با یک کیلوگرم بوده و در کارهای زینتی و یا تهیه جاروهای 
گران قیمت استفاده می شود. مودی در ادامه به تخم شترمرغ 
با وزن حدود 1/۵ کیلوگرم و طعم شیرین تر از تخم مرغ 

معمولی اشاره و بیان کرد: میزان کلسترول تخم شتر مرغ 
از پوست آرد شده آن در خوراک  پایین و در بعضی منابع 
کودک به عنوان مکمل استفاده می شود. به گفته وی روغن 
شترمرغ نیز دارای قابلیت های بسیاری است که  استفاده در 
صنایع آرایشی از جمله آنهاست و هر شترمرغ حدود ۶ لیتر 

روغن تولید می کند.

مسئوالن برای رفع موانع و مشکالت بازاريابی 
و فروش محصوالت صنعت شترمرغ همکاری كنند 

بهتر  راستای  در  ادامه  در  خوسف  کشاورزی  جهاد  مدیر 
به  را  صنعت  این  فعاالن  شترمرغ  پرورش  صنعت  شدن 
دامپزشکی،  تأیید  مورد  های  مکان  از  سالم  جوجه  خرید 
انتقال صحیح و اصولی جوجه به مزرعه پرورش، مطمئن 
شدن از اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون پرنده، مشاوره با 
کارشناسان جهاد کشاورزی در امر تغذیه و اخذ مجوز حمل 
و نقل از دامپزشکی برای خرید و فروش پرنده توصیه کرد. 
مودی با اشاره به قرارگرفتن شهرستان در راه های ارتباطی 

گذاری  سرمایه  و  رایزنی  خواستار  صنعتی  های  استان  با 
فعاالن این عرصه در امر صادرات و فرآوری محصوالت 
در این شهرستان شده و از مسئوالن امر در جهت رفع موانع 
تولیدکنندگان  فروش محصوالت  و  بازاریابی  و مشکالت 

درخواست همکاری کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: عالقه مندان به این حرفه 
می توانند در قالب شرکت های تعاونی، مشاغل خانگی و 
همچنین اخذ پروانه صنعتی در این حیطه فعالیت داشته باشند. 

شهرستان خوسف پیشرو در صنعت پرورش شتر مرغ استان

نسخه معاون استاندار برای تعیین هویت و وضعیت روستاهای اقماری بیرجند

تیپ شهری، شناسنامه روستایی
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روز گذشته با حضور مدير عامل بنياد تعاون زندانيان كشور، مدير كل سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمينى استان و جمعى از مسئوالن استانى و شهرستان های بيرجند و خوسف، چهار كارگاه 
 اشتغالزايى و اقتصادی بنياد تعاون زندانيان استان به بهره برداری رسيد. مدير كل زندان ها 
و اقدامات تأمينى استان در اين مراسم با بيان اينكه يكى از حلقه های اصالحى و تربيتى در 
اين سازمان اشتغال زندانيان پس از خروج از زندان است، گفت: مددجويان متقاضى در دوران 
 حبس در كارگاه های حرفه آموزی و زندانيان، آموزش و مهارت های مورد عالقه خود را كسب 
مى كنند و در پايان اين دوره ها به آنها گواهى مهارت داده مى شود. محمدعلى اربابى افزود: بنياد 
تعاون زندانيان با هدف اشتغال و حرفه آموزی به مددجويان وارد عمل شده و هم اكنون در تمامى 
 شهرستان هايى كه زندان وجود دارد اين بنياد به صورت گسترده مشغول فعاليت مى باشد. 
وی با بيان اينكه يكى از اهداف اين بنياد، توسعه آموزش های فنى و حرفه ای برای اشتغال 
مددجويان بعد از آزادی از زندان است، گفت: با كمک سازمان فنى وحرفه ای استان و بنياد 
تعاون زندانيان زمانى كه اين افراد از زندان آزاد مى شوند به مركز امور خدمات اجتماعى بعد 
خروج معرفى مى شوند. مدير كل زندان ها و اقدامات تأمينى استان با اشاره به اينكه خراسان 
جنوبى در زمينه آموزش های فنى وحرفه ای به مددجويان جزو استان های برتر كشور مى باشد، 
عنوان كرد: بهترين كار فرهنگى و كمک به مددجويان توجه به اشتغال اين افراد است كه نيازمند 

همت دولت مى باشد. 
به گفته وی مددجويانى كه در زندان آموزش ديده اند و مهارت الزم را كسب كرده اند و زمان 
آزادی متقاضى ادامه شغل باشند در اولويت گرفتن تسهيالت خود اشتغالى با كارمزد 4 تا 5 
درصد با مدت بازپرداخت 5 ساله قرار دارند. وی در ادامه با بيان اينكه زندان جای خوبى نيست 
و هرچقدر آمار زندانيان كم شود و هزينه كمتری برای نگهداری زندانيان خرج شود بهتر است 
،گفت: با تالش قوه قضائيه شاهد كاهش جمعيت زندانيان هستيم. به گفته اربابى، خراسان 
جنوبى نسبت به جمعيت خود بيشترين زندانى را دارد كه اين موضوع بايد بيشتر مورد توجه 
مسئوالن استانى و كشوری قرار گيرد. مدير كل زندان ها و اقدامات تأمينى استان در ادامه به 
يک آمار اشاره كرد و گفت: 80 درصد زندانيان استان در رابطه با مواد مخدر هستند كه نرم 
كشور 54 درصد مى باشد. وی با بيان اينكه بيش از 94 درصد زندانيان مواد مخدر جرم حمل 
و مشاركت در حمل مواد دارند و متوسط سن اين افراد 20 تا 35 سال است كه علل اصلى اين 
موضوع مشكالت اشتغال و بيكاری در استان مى باشد. مدير كل زندان ها و اقدامات تأمينى 

استان گفت: با ورود هر نفر به زندان شاهد متالشى شدن خانواده ها و مشكالت ديگری در 
جامعه مى شويم كه برای پيشگيری از بروز آسيب های اجتماعى با دفتر حمايت از حقوق بانوان 

و كودكان بى سرپرست در دادگستری همكاری انجام مى شود.

بنیاد تعاون زندانیان برای 50 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است  
 مدير عامل بنياد تعاون زندانيان كشور گفت: بر اساس بازديدهای به عمل آمده از زندان ها 
را دارند.  به جامعه و كار  بازگشت  قابليت و ظرفيت  زندانيان كشور  از  از 90 درصد  بيش 
مطهر نژاد گفت: بنياد تعاون ، حرفه آموزی و صنايع دستى زندانيان كشور با  65 سال سابقه 
يكى از قديمى ترين بنيادهاست كه با توليد ثروت، حرفه آموزی و اشتغالزايى آينده روشنى 
را در خصوص تقويت بنيه اقتصادی خانواده زندانيان ايجاد مى كند. وی با بيان اينكه ريشه 
بسياری از مشكالت و معضالت جامعه نبود اشتغال است، گفت:  تمامى مسئوالن بايد خود 
را در مقابل افراد جامعه بويژه زندانيان به جهت ايجاد اشتغال و هدايت نيروی كار در مسير 
توسعه اقتصادی پايدار مسئول بدانند تا شاهد كاهش چشمگير جمعيت زندانيان باشيم. مدير 
عامل بنياد تعاون زندانيان كشور گفت : در حال حاضر 50 هزار نفر از مدجويان زندانى زير 
پوشش اين بنياد قرار دارند كه در صورت حمايت بانک ها در پرداخت تسهيالت كم بهره 
 به عنوان مصوبه مجلس شورای اسالمى آمار افراد زير پوشش تا دو برابر قابل افزايش است. 
وی با بيان اينكه بنياد تعاون زندانيان در يک هزار نقطه كشور حضور فعال دارد، افزود : اين بنياد 
اشتغال زندانيان را به شدت پيگيری مى كند. مديرعامل بنياد تعاون زندانيان كشور سرمايه مورد 
نياز برای اشتغال هر زندانى در بنياد را يكصد ميليون ريال عنوان كرد و گفت : در صورت تامين 
اعتبار از سوی دولت با بهره كم ، اين بنياد با داشتن زمين های مستعد كشاورزی توانايى ايجاد 
 اشتغال برای زندانيان را دارد.  وی با پيشنهاد راه اندازی انجمن كار آفرينى مددجويان گفت: با 
راه اندازی اين انجمن مى توان به مددجويانى كه بعد از آزادی دچار مشكالت بيكاری و اقتصادی 
هستند كمک نمايد. مطهرنژاد با تاكيد بر رسالت توانمند سازی زندانيان در زندان ها بيان كرد 
 : ساالنه 100 هزار زندانى در 200 رشته فنى و حرفه ای موفق به كسب گواهينامه مهارت 

مى شوند كه اقدامى بى نظير در دنياست و نيازمند اطالع رسانى در جامعه است. 

سوء پیشینه یکی از موانع اشتغال زندانی پس از آزادی است
 وی افزود : موضوع سوء پيشينه يكى از موانع اشتغال زندانى پس از آزادی است كه بايد 

سازوكارهای قانونى در اين زمينه انجام شود، راه اشتغال برای بسياری از زندانيان پس از آزادی 
بسته شده است و اين امر موجب مى شود كه زندانى باز هم به سمت تخلف و تكرار جرم كشانده 

شود كه اگر مورد توجه قرار نگيرد شاهد آسيب های بيشتری در جامعه خواهيم بود.
مدير عامل بنياد تعاون زندانيان كشور اصالح چرخه معيوب اشتغال بعد از آزادی را مورد تاكيد قرار 
 داد و گفت: هيچ نهاد و دستگاهى خود را متولى اشتغال زندانيان نمى داند و مردم و بخش های 
خصوصى هم رغبتى برای پذيرش مددجويان جهت اشتغال نشان نمى دهند، درنتيجه توجه به 
مبحث اصالح و تربيت و اشتغال و حرفه آموزی از وظايف سازمان زندان هاست. مطهر نژاد با 
بيان اين مطلب كه خانواده زندانيان از آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند، گفت : بنياد تعاون و 
حرفه آموزی و صنايع دستى زندانيان با هدف ايجاد اشتغال سعى دارد كه از گرفتار شدن خانواده 
زندانيان در منجالب بزه های اجتماعى جلوگيری كند كه برای رسيدن به اين هدف نيز بايد همه 
دستگاه ها اين بنياد را حمايت كنند .مطهر نژاد در بخش ديگری از سخنان خود تغيير نگرش 
جامعه بويژه مسئوالن را نسبت به زندانيان خواستار شد و خاطرنشان كرد: يكى از موانع بسيار 
مهم در مسير اشتغال زندانيان همين ديدگاه است كه بايد با برنامه ريزی و فرهنگ سازی از 

طريق رسانه ها اين نگاه ها تغيير يابد.
 احداث 20 پروژه اقتصادی در شهرستان های استان

احمد تاجدار مدير نمايندگى بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبى نيز در اين مراسم با بيان اينكه  
اين بنياد با هدف ايجاد اشتغال و حرفه آموزی زندانيان راه اندازی شده، گفت: رويكرد اين بنياد 
اشتغال مولد در درون زندانهاست و توانسته با يک برنامه ريزی صحيح آمار كثيری از مددجويان  
را به كار مشغول نمايد و باعث توليد و ثروت برای بنياد و ايجاد درآمد جهت زندانيان و كمک به 
حداقل امرار معاش خانواده هايشان گردد. وی در ادامه به عملكرد اين بنياد اشاره كرد و افزود: 
 اين بنياد توانسته چندين كارگاه توليدی مولد در داخل و خارج از زندانهای استان راه اندازی نمايد . 
تاجدار با بيان اينكه در شهرستان قاين كارگاه قاليبافى، باغ زرشک، كارگاه توليد قطعات بتنى در 
شهرک صنعتى  با اشتغال 106 نفر ايجاد شده است، عنوان كرد: در شهرستان نهبندان  نيز شاهد 
توسعه علوفه كاری، توسعه باغ عناب و خرما، ايجاد دامپروری 500 راسى و پرواربندی شتر با 
اشتغال 45 نفر هستيم. وی افزود: در شهرستان طبس كارگاه قاليبافى ، معرق كاری ، دامپروری 
244 راسى و توليد خرمای كبكاب با ميزان اشتغال 25 نفر  فعاليت دارند. مدير نمايندگى بنياد 
تعاون زندانيان خراسان جنوبى از احداث باغ پسته به ميزان 40 هكتار در شهرستان فردوس 

خبر داد و گفت: پيگيری اجرای آبياری تحت فشار برای باغ پسته ای 40 هكتاری ، توليد ماهى 
سردآبى ، احداث پروار بندی 411 راسى با 90 نفر اشتغال از فعاليت های اين بنياد در فردوس 

مى باشد.

افتتاح فاز یک بزرگترین مزرعه پرورش شتر مرغ شرق کشور
وی در ادامه به فعاليت بنياد تعاون زندانيان در شهرستان بيرجند اشاره و عنوان كرد: خود گران 
نمودن مرغداری، بازسازی انبار و فروشگاه های زندان مركزی بيرجند، احداث كارگاه خياطى 
در زندان مركزی بيرجند، توسعه كارگاه قالب بافى بند نسوان و احداث كارگاه سراجى در زندان 
مركزی بيرجند از فعاليت های بنياد مى باشد. وی راه اندازی سايت توليد ورمى كمپوست با 
ظرفيت 100 تن در هر دوره و احداث نهالستان در زندان مركزی بيرجند را از ديگر فعاليت ها 
دانست و گفت: احداث گلخانه هيدروپنيک كه در آن گوجه و خيار سبز كشت خواهد شد، آماده 
شده و منتظر حل مشكل سوخت گاز آن هستيم كه به محض گاز رسانى شروع به فعاليت 
خواهد كرد. تاجدار با بيان اينكه كارگاه چاپ سيلک در زندان مركزی يكى از كارگاه هايى بود 
 كه امروز  به بهره برداری مى رسد، گفت: راه اندازی كارگاه پتوشويى در زندان مركزی بيرجند ، 
 افتتاح غرفه صنايع دستى در نمايشگاه بين المللى بيرجند ، توسعه كارگاه ساخت قطعات بتنى ، 
توسعه كارگاه خياطى و سراجى و احداث كارگاه توليد كفش از ديگر فعاليت های اقتصادی و 
اشتغالزايى بنياد در بيرجند است. مدير نمايندگى بنياد تعاون زندانيان اظهار كرد: امروز شاهد افتتاح  
فاز يک بزرگترين مزرعه پرورش شترمرغ  شرق كشور با اعتباری بالغ بر 560 ميليون تومان 
هستيم كه در  اين مزرعه 20 هكتاری در مجموعه با ظرفيت 5 هزار قطعه شتر مرغ گوشتى و 
300 قطعه مولد پيش بينى شده كه در فاز اول60 قطعه شترمرغ مولد و دو هزار و 500  قطعه 
شترمرغ گوشتى پرورش داده خواهند شد. وی يادآور شد: با اجرای كامل اين مزرعه برای 100 

نفر ايجاد اشتغال خواهد شد.   

  ایجاد اشتغال بنیاد تعاون زندانیان برای 500 مددجوی زندان بیرجند
 وی احداث پروژه خدمات خودرويى را از ديگر فعاليت های بنياد در بيرجند ذكر كرد و افزود : 
اين پروژه در حاشيه جاده بيرجند -كرمان با چهار دربند مغازه با اعتبار 110 ميليون تومان ساخته 
شده و 10 نفر در آن مشغول فعاليت مى باشند. وی ياد آور شد: در مجموع تمامى فعاليت های  
اقتصادی و اشتغالزايى بنياد تعاون زندانيان در شهرستان بيرجند تقريبا برای 500 نفر ايجاد اشتغال 
شده است.تاجدار در ادامه به افزايش قابل توجه ميزان توليد محصول باغ پسته در زندان مركزی 
بيرجند اشاره و عنوان كرد: كسب عنوان برتر در انجام فعاليت های اطالع رسانى و نمايندگى، 
تبليغات و معرفى برند حامى و اجرای سامانه پرداخت حقوق و دستمزد مددجويان از ديگر فعاليت 
های بنياد تعاون زندانيان بوده است. مدير نمايندگى بنياد تعاون زندانيان استان با بيان اينكه ميزان 
اشتغال زندانيان استان در ده ماهه نخست سال جاری 844 نفر بوده، اظهار كرد: ميزان اشتغال 
زندانيان استان در سال 93 تعداد 828 نفر و در سال 92 تعداد 728 نفر بوده است. وی در ادامه 
به حقوق و دستمزد مددجويان اشاره كرد و افزود: در دهه ماه نخست سال جاری 525 ميليون 
تومان، در سال 93 مبلغ 637 ميليون تومان و در سال 92 مبلغ 550 ميليون تومان حقوق و 

دستمزد پرداخت شده است.

به همت بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان جنوبی انجام شد؛

افتتـاح پروژه هـای اقتصـادی در بنیـاد تعـاون زندانیـان استـان
کاظمی فرد - گروه اجتماعی

 اینجانب همچنان که در نطق رادیویی و تلویزیونی خود اعالم داشته ام
 خود را فردی فراجناحی دانسته و تعلق به گروه و جناح سیاسی 
خاصی ندارم و خود را خدمتگزار مردم می دانم که در راستای خدمت به جامعه و مردم و 
وظایفی که دین مبین اسالم و مکتب اهل بیت )علیهم السالم( بر دوش عالمان دینی قرار داده 
حرکت نمایم و از همه آنانی که با ستاد تبلیغات اینجانب از هرگروه و جناح سیاسی همکاری 

می نمایند، مراتب تشکر خود را اعالم می دارم. 

وعده ما 7 اسفند پای صندوق های رای

اطالعیه حضرت آیت ا... ربانی

 نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

09197147874  / 056-32341226-7
بین غفاری 44 و 46 - خیابان یاس - پالک 48

شرکت انرژی صنعت ایرانیان

بزرگ  دام کیس  دوربین  2 عدد 
با   LEDs عدد   24 شب  در  دید 
کیفیت تصویر 600TVL + دستگاه 
ضبط  DVR   )4 کانال+تک صدا 
+کیفیت FULL HD  +منوی فارسی  
 ) VGA  + HDMI+ تاریخ شمسی+

یک سال گارانتی  شرکت فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
360000 تومان          244000تومان

برای اطالع از ساعت کار استخر، خرید بلیت و اجاره سانس 
شماره تماس : 09151635494

برای ثبت نام در کالس آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224

آدرس: شهید آوینی - پارک نیلوفر - انتهای امیر کبیر

مــژده
قابل توجه شهروندان محترم، ارگان های دولتی و خصوصی

بازگشایی استخر سرپوشیده نیلوفر )مدیریت جدید(
آقایان : حسین آبادی     بانوان : مردانی

آیت ا... دکتر رئیسی
 کاندیدای پنجمین دوره  مجلس خبرگان

 رهبـری از استـان خراسـان جنوبی:

 

اولین بازپخش برنامه : روز چهارشنبه، 28 بهمن، ساعت 19:30 
دومین بازپخش برنامه: روز شنبه، 1 اسفند، ساعت 19:30 

سومین بازپخش برنامه: روز سه شنبه، 4 اسفند، ساعت 19:30 
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https://instagram.com/ebrahimraissi
http://raisi.org

زمان پخش ویژه برنامه تلویزیونی در شبکه استانی سیمای خراسان جنوبی:

تکلیـف مـداری 
یعنـی 

هم عرضه کننده 
و هم رای دهنده 
بایـد براسـاس 
تکلیف عمل کنند.

ستادتبلیغات انتخاباتی










