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و  جنوبی  خراسان  استاندار   ، خدمتگزار  اله  وجه 
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی رضایی در 
در  استان  مردم  از حضور حماسی  پیامی مشترک 

انتخابات هفتم اسفندماه قدردانی نمودند .
 در این پیام آمده است : مردم عزیز و کاندیداهای 
در  تان  گرایی  اخالق  و  قانونمداری  ؛  محترم 
تان در روز  تبلیغات و حضور و همراهی  روزهای 
از  بعد  تان  آگاهانه  پذیرش  و  آرامش  و  انتخابات 
این  است.  تکریم  و  تحسین  خور  در  آرا  شمارش 
بر  تاکید  کنونی ضمن  شرایط  در  حماسی  حضور 
ترین  مقدس  )ره(  راحل  امام  های  آرمان  تحقق 
حرمت  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  از  دفاع 
خون شهدا و ساحت رفیع والیت فقیه بود. از کلیه 
دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از شورای 
انتخابات ،  ، اعضای محترم ستاد   محترم نگهبان 
و  بازرسی  و  نظارت  اجرایی،  محترم  های  هیئت 
 اعضای محترم شعب اخذ رای استان، شهرستان ها 
اصحاب   ، انتظامی  محترم  نیروی   ، ها  بخش  و 
محترم رسانه و صدا و سیمای استان که در برپایی 
نمودند سپاسگزاریم. ضمن  انتخابات سالم تالش 
تبریک به شما هم استانی های عزیز و همچنین 
نمایندگان منتخبتان در مجلس خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسالمی، سالمت و سربلندی تان 
پروردگار  عنایات  سایه  در  انشاءا...  آرزومندیم.  را 
توجهات حضرت ولی عصر )عج( و ارشادات مقام 
معظم رهبری  و برنامه های مدبرانه رئیس جمهور 
محترم و دولت تدبیر و امید همه آنانی که از طریق 
توفیق  گیرند  می  قرار  خدمت  جایگاه  در  انتخاب 

انجام وظیفه و ادای دین داشته باشند.

مشارکت 72 درصدی مردم  
استاندار : طی انتخابات 7 اسفند در استان رقم خورد ؛

سيد محمد باقر عبادی از حوزه انتخابيه بيرجند، درميان و خوسف ، محمدرضا اميرحسنخاني از انتخابيه فردوس، طبس، سرايان و بشرويه، 
فرهاد فالحتي از حوزه انتخابيه قاينات و زيركوه و نظر افضلی از حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه راهی بهارستان شدند 

آيت ا... سيد ابراهيم رئيسی برای دومين بار ، نماينده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان شد

نماينده قاين و زيركوه در 
مجلس شورای اسالمی

نماينده نهبندان و  سربيشه
 در مجلس شورای اسالمی

نماينده بيرجند ، درميان و خوسف  
در مجلس شورای اسالمی

نماينده   خراسان جنوبی 
در مجلس  خبرگان  رهبری

نماينده فردوس ، طبس ،  سرايان 
بشرويه  در مجلس شورای اسالمی

قدردانی استاندار 
و قائم مقام نماینده 

ولی فقیه در استان از 
حضور حماسی مردم 

امروز ، افتتاحیه 
هجدهمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز 
استان در بشرویه

جامعه نیکوکاری ابرار ، مامور به 
تکریم و ارتقای فرهنگ نیکوکاری

جامعه نیکوکاری ابرار ،  مامور به 
تکریم و ارتقاء فرهنگ نیکوکاری

خبرخوش رئیس سازمان حج
 برای دارندگان فیش عمره

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: دارندگان فیش 
عمره مفرده از تسهیالت بانکی برخوردار می شوند. 
آن  گفت:  اوحدی  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
یک  که  مفرده  عمره  به  اعزام  متقاضیان  از  دسته 
میلیون تومان در دو بانک ملی و ملت ودیعه گذاری 
تسهیالت  مقدسه  اعتاب  به  سفر  برای  اند،  کرده 
افزود: مذاکرات  ارزان قیمت دریافت می کنند.وی 
اولیه انجام و موافقت های اصولی صورت گرفته و 

امیدواریم در قالب یک تفاهم نامه به امضا برسد. 

صفحه 7

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 3

بازار بیرجند یا 
گذرگاه عابر پیاده

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان بیرجند

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط به انجمن صنفی کارفرمایی با 
عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در 
صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه )94/12/9( می توانند ظرف 
10 روز درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند- خیابان جمهوری اسالمی  
مقابل هتل مقدم- شرکت تعاونی مرغداران عدالت- دفتر انجمن صنفی پرورش 

دهندگان مرغ گوشتی بیرجند ارسال نمایند.

هیئت موسس

جناب آقای مهندس علیرضا حق پوی قاضیانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض می نماییم، توفیقات روزافزون شما را از خداوند منان 

خواستاریم. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند

خانواده معزز بازرگان
مراتب همدردی و تاسف مان را در فقدان بزرگ خاندان

زنده یاد حاج غالمرضا بازرگان
به محضر شما گرامیان ابراز می داریم. امیدواریم سرور و ساالر شهیدان توسالت 
و عزاداری های خالصانه این پیر غالم خانه خویش را قبول نموده و بر سر سفره 

کرامت خود اطعام نماید. روحش شاد و یادش گرامی باد

شورای سرپرستی هیئت صاحب الزمانی )عج(
موسسه خیریه حضرت مهدی )عج(

تقدیر و تشکر

 بدینوسیله از تمامی عزیزانی که با حضور در مراسم تشییع و تدفین
بزرگداشت و یا ابراز همدردی به هر نحو دیگری ما را در تحمل

 غم فقدان عزیزمان مرحوم 

مهندس رضا کارگر
»بازنشسته مجتمع آموزش جهاد کشاورزی«

 یاری نمودند، سپاسگزاری می گردد و از اینکه به دلیل تالمات روحی قادر به تشکر حضوری نبودیم
 ما را عفو فرمایید. 

 ضمناً مراسم چهلم آن مرحوم امروز یکشنبه 94/12/9 از ساعت 15/30 الی 16/30 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود.

خانواده های کارگر

میزان رای ملت است »امام خمینی )ره(«

انتخاب حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی

 به عنوان نماینده مردم شریف استان خراسان جنوبی
 در مجلس خبرگان رهبری 

و حضرت حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر عبادی
 به عنوان نماینده مردم شریف شهرستان های

 بیرجند ، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی 
را تبریک گفته،موفقیت،عزت و سربلندی آن بزرگواران و هم استانی های ارجمند را از خداوند متعال خواستارم.

دکتر ابراهیم تقی زاده

سالم به محضر مبارک مردم شریف  بیرجند ، درمیان وخوسف 
وظیفه خود می دانم از تالش های خالصانه و عاشقانه  یکایک  

شما سروران معظم تشکر و قدردانی نمایم. بی شک این تالش ها بر 
 رونق و شکوه  انتخابات افزود و من و شما در خلق این حماسه حضور ،

در   که  همانگونه  ایم،  داده  اختصاص  به خود  را  تری  افزون  سهم 
سخنرانی مسجد امام صادق )ع( اشاره کرده بودم شکل گیری مجلسی 
انقالبی و والیی را در این پیچ تاریخی آرزومندیم.  اینک بر اساس قانون 
اساسی منتخب مردم نماینده همه ملت است و می بایست همگان به 
قانون پایبند بوده و برای موفقیت تمامی مجلس و آحاد نمایندگان 
تالش نماییم. اینجانب ضمن احترام به رای مردم برای منتخب دهمین دوره مجلس شورای اسالمی  

 جناب حجت االسالم سید محمد باقر عبادی 
آرزوی موفقیت دارم.

حجت االسالم  والمسلمین غالمحسین توکلی

حضرت آیت ا... 
سید ابراهیم رئیسی
منتخب محترم مردم استان
 در مجلس خبرگان رهبری

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 سید محمدباقر عبادی

منتخب محترم مردم در مجلس شورای اسالمی 
شهرستان های  بیرجند ، درمیان و خوسف

جناب آقای مهندس فرهاد فالحتی
منتخب محترم شهرستان های قاین و زیرکوه

جناب آقای دکتر  محمدرضا امیر حسنخانی
منتخب محترم شهرستان های فردوس ، طبس 

بشرویه و سرایان

جناب آقای پروفسور نظر افضلی
منتخب محترم شهرستان های نهبندان و سربیشه

حماسه بی بدیل هفتم اسفند برگ زرینی بر افتخارات انقالب اسالمی و مردم همیشه در 
صحنه استان بود. ضمن تبریک انتخاب شما بزرگواران که با حضور خود عالوه بر ادای 
تکلیف نقش بسزایی در افزایش مشارکت در راستای فرمایشات رهبری داشتید، امیدواریم 
همان طور که در برنامه های شما بزرگواران وجه اقتصادی منطقه پررنگ و قابل تشخیص 
بود از این پس نیز این همت در راستای توسعه استان به کار گرفته شود. بی شک منطقه 
ویژه اقتصادی استان نیز به عنوان یکی از شاهراه های توسعه همگام با شما در این مسیر

 قدم برخواهد داشت. موفق و پیروز باشید

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی
 خراسان جنوبی

مردم عزیز و بزرگوار شهرستان هاي بیرجند ، درمیان و خوسف
حضور حماسي شما در پاي صندوق هاي راي در هفتم اسفند ماه برگ زرین دیگري را بر کتاب حماسه هاي شما 
 افزود و موجب شادي روح امام )ره( و شهیدان و قلب رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت آیت ا... العظمي خامنه اي

)مدظله العالی( شد. با تبریک این حضور حماسي و با سپاس از لطف شما نسبت به این فرزند کوچک خود  
همان گونه که در اسفند ماه 1390 نیز یادآور شدم خدمت به شما همشهریان ارجمند در هر جایگاه و منزلت 
اجتماعي باشد، افتخاري است بس بزرگ ؛ از خداي بزرگ دوام عزت و سربلندي یکایک شما و توفیق همگان  را 

در پاسداشت راي ملت به عنوان حق الناس خواستارم.  

 محمدرضا مجیدي - کاندیداي دهمین دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي

علماي اعالم و معتمدان و عموم خواهران و برادران اهل سنت
 در شهرستان هاي بیرجند و درمیان 

 حضور حماسي شما را در پاي صندوق هاي راي در هفتم اسفند گرامي داشته ، از لطف و عنایت شما بزرگواران 
نسبت به این خادم کوچک سپاسگزارم و از خداي بزرگ توفیق خدمت روزافزون به برادران و خواهران ایماني 

خود و تالش در مسیر توسعه این خطه از میهن اسالمي را خواستارم. 

محمدرضا مجیدي -کاندیداي دهمین دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي
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 تسنیم: طبق روال سال های گذشته در آستانه عید نوروز بانک مرکزی از طریق شعب منتخب در نظام بانکی اسکناس نو توزیع خواهد کرد. آنطور که بانک 
کارآفرین در اطالعیه ای اعالم کرده به دستور بانک مرکزی از شنبه 22 اسفندماه به مدت پنج روز کاری توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک ها آغاز خواهد 
شد. سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: محدودیتی در توزیع اسکناس وجود نخواهد داشت و همه نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می کنیم.

 آغاز توزیع اسکناس نو از ۲۲ اسفند 

پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده

در  می کنم  فکر  نوشت:  کارشناس مسکن  از یک  نقل  به  اقتصادنیوز 
سال آینده ما یک رونق نسبی را در بازار خواهیم 
داشت و نمی توانیم بگوییم یک رونق خیلی خوب 
یک  به  رسیدن  برای  چون  داریم،  رو  پیش  در 
رونق خوب، قیمت ها باید متعادل تر شود.شادمان 
بیان کرد: در سال آینده، با توجه به برداشته شدن 
تحریم ها، انتظار می رود که مقداری وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا 
کند، این انتظار وجود دارد که وضعیت بازار مسکن هم کمی بهتر شود، 
اما از طرف دیگر دولت سعی خودش را می کند که برای جلوگیری از 
تورم این مسئله را کنترل کند، بنابراین فکر می کنم که ما یک رونق 
بازار خواهیم داشت. به طور کلی وضعیت در سال آینده  نسبی را در 

قطعًا از امسال بهتر خواهد شد.

  لبنیاتی ها افزایش نرخ شیرخام را قبول کردند 
 

نوابی معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه اخیرا قرار شد واحدهای لبنی، قیمت 
خرید شیر را 100 تومان افزایش دهند، گفت: قرار 
اجرایی شود؛ به  امسال  ابتدای دی   از  این کار  بود 
گونه ای که به ازای افزایش100 تومانی نرخ خرید 
اجازه  لبنی  صنایع  دامداران،  از  شیرخام  کیلو  هر 
داشته باشند قیمت محصوالت پر مصرف را حدود 
شش درصد افزایش دهند که این کار صورت نگرفت. به گزارش ایسنا، در 
ادامه کشمکش های صنایع لبنی با دامداران و مسئوالن دولتی، صنایع لبنی 
درخواست افزایش قیمت محصوالتشان را داشتند که دولت این درخواست را 
در صورتی قبول می کرد که صنایع، نرخ خرید شیر را افزایش دهند؛ به گونه ای 
که مقرر شد به ازای افزایش100 تومانی نرخ خرید هر کیلوگرم شیرخام صنایع 
لبنی اجازه داشته باشند قیمت محصوالت پرمصرف را 6 درصد افزایش دهند. 

 وزارت نیرو به دنبال اخذ قیمت تمام شده برق 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با توجه به این که در حال حاضر 
در حوزه برق حداقل 7000 میلیارد تومان در بخش 
هزینه های جاری بین منابع و مصارف کسری وجود 
دارد، لذا وزارت نیرو به دنبال دریافت این کسری 
است.به گزارش ایسنا، فالحتیان با بیان این که دولت 
نگاه حمایتی به مردم دارد و در این زمینه مالحظاتی 
را برای مصرف کنندگان در زمینه  افزایش قیمت برق لحاظ می کند، اظهار 
کرد: این در حالی است که قیمت تمام شده برق در انتهای امسال 85 تومان 
تخمین زده شده و آنچه که به صنعت برق می رسد کمتر از 50 تومان به 
ازای هر کیلووات ساعت است. فالحتیان با بیان این که فاصله زیادی بین 
قیمت تمام شده و فروش برق وجود دارد، اظهار کرد: باید یا از طریق اصالح 
تعرفه ها یا از ناحیه منابع عمومی کشور در قالب بودجه این مبلغ جبران شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از 
موافقت اصولی بانک مرکزی با وام 100 میلیون تومانی 
خرید مسکن خبر داد. به گزارش تسنیم، معاون وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه سیاست ما در بخش مسکن 
گسترش بازار رهن است، گفت: باید بتوانیم تا 50 درصد 
قیمت ملک را به افراد تسهیالت با نرخ سود در استطاعت 
به  اشاره  با  کنیم.مظاهریان  اعطا  بازپرداخت طوالنی  و 
برای  مسکن  بانک  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهاد 
کرد:  تصریح  مسکن،  خرید  تسهیالت  سقف  افزایش 
سقف  افزایش  موافق  اصولی  صورت  به  مرکزی  بانک 
داده  ترجیح  اما  است  تومان  میلیون  تا 100  به 80  وام 
تا پایان سال میزان تسهیالت را ثابت نگه دارد. به گفته 
سقف  افزایش  موضوع  آینده  سال  مرکزی  بانک  وی 
تسهیالت خرید مسکن به 100 میلیون را در سال آینده 

در دستور کار قرار می دهد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه قرار است از محل دارایی های غیرمنقول وزارت 
راه سرمایه بانک مسکن 5 هزار میلیارد تومان افزایش 
غیرمنقول  دارایی های  از  افزایش سرمایه  این  چرا  یابد، 
بانک مسکن انجام نمی شود، اظهار داشت: کمبود سرمایه 
یکی از معضالت بانک ها و بخصوص بانک مسکن است 
با معضل  در حال حاضر میزان کفایت سرمایه بانک ها 
مواجه است.مظاهریان با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
بانک ها قدرت اعطای اعتبارات را در بخش های صنعت، 
برای  اصلی  راه حل  افزود:  ندارند،  مسکن  و  کشاورزی 
این کار افزایش سرمایه بانک هاست، با توجه به دولتی 
بودن بانک مسکن استراتژی دولت این است که بانک 
مسکن از یک بانک تخصصی به یک بانک توسعه ای 

تبدیل شود.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین 
نمایندگان  از  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی 
مطالباتشان  داریم  انتظار  دهم  مجلس 
راستای  در  اجتماعی  تامین  سازمان  از 
درباره  باشد،  سازمان  این  ماموریت های 

نظام  گفت:  چندالیه  نظام  وضعیت  آخرین 
بررسی  دولت  در  اجتماعی  تامین  چندالیه 
برنامه  احکام  در  است  ممکن  و  شد  خواهد 
عبدالرحمن  شود.  گنجانده  توسعه  ششم 
تاکید  ایسنا، همچنین  با  گفتگو  در  تاج الدین 

کرد: چندی پیش اظهاراتی مبنی بر پیشنهاد 
مطرح  بازنشستگی  سن  تغییر  برای  دولت 
در  وجه  هیچ  به  موضوع  این  اما  بود  شده 
برنامه  بررسی  ندارد.  قرار  دولت  کار  دستور 
تخصصی  کمیسیون های  در  توسعه  ششم 

مجلس ادامه دارد و طبق آن مبنای پرداخت 
بر  سابق  روال  به  بازنشستگی  مستمری 
اساس حق بیمه پرداختی دوسال آخر خدمت 
را  بازنشستگی  تغییر سن  محاسبه می شود و 

نخواهیم داشت. 

 موافقت بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن 

 سن بازنشستگی تغییر نمی کند

تولید خودرو امسال به یک میلیون
 دستگاه نمی رسد

روایتی  به  باید  امسال  داخلی  ایرنا: خودروسازهای 
یک میلیون و 200 هزار دستگاه و به روایتی دیگر 
یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو تولید می 
خودرو  سیاستگذاری  شورای  سخنگوی  اما  کردند 
اعالم کرد که تا پایان امسال تولید خودرو به یک 
داخلی  خودروسازان  رسد.  نمی  دستگاه  میلیون 
دستگاه  هزار   100 و  میلیون  یک  حدود  پارسال 
که  اندازی  چشم  اساس  بر  و  کردند  تولید  خودرو 
تا  باید  تولید  است،  شده  تدوین  این صنعت  برای 
10 سال آینده به سه میلیون دستگاه افزایش پیدا 
کند. ساسان قربانی به دالیل تحقق نیافتن برنامه 
تولید در سال 94 پرداخت و گفت: چند عامل دست 
به دست هم داد که این موضوع تحقق نیابد؛ یکی 
شرایط  دیگر  عامل  و  ها  تحریم  عوامل  این  از 
اقتصادی نامناسب بود. محمدرضا نعمت زاده وزیر 
این اعالم کرده  از  صنعت، معدن و تجارت پیش 
پالک  خودروی  17میلیون  تا   16 اکنون  که  بود 
شده در کشور داریم و سالیانه یک میلیون و 200 
هزار دستگاه خودرو به بازار تحویل می دهیم و می 
تا سال 1404 به سه میلیون  را  این عدد  خواهیم 
دستگاه برسانیم.با این حال، تا پایان دیماه امسال 
خودروسازی  های  شرکت  در  خودرو  انواع  تولید 

داخلی به مرز 782 هزار و 622 دستگاه رسید.

سال آینده ایران یک درجه گرم تر می شود

خشکسالی  پایش  و  هشدار  ملی  مرکز  رئیس 
درجه  یک  تا  نیم  افزایش  از  هواشناسی  سازمان 
داد.  خبر  آینده  سال  در  کشور  هوای  دمای  ای 
کل  در  افزود:  همچنین  وی  الف،  گزارش  به 
نسبت  که  بوده  ای  گونه  به  ها  بارش  کشور 
درصد  1/6 ماه  پنج  این  بلندمدت  میانگین   به 
افزایش داشتیم ولی استان هایی داشتیم که به شدت 
کمبود دارند؛ مثل خراسان جنوبی، یزد، سیستان و 
بلوچستان و خراسان رضوی. ما سال آبیمان را خوب 
شرایط  زمستان  ماهه  دو  این  ولی  کردیم  شروع 

چندان مناسب نبود.

۱۰۰ شرکت ایرانی راهی کابل می شوند

رایزن بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران در افغانستان 
در  ایران  اختصاصی  نمایشگاه  سومین  :در  گفت 
گروه   12 قالب  در  شرکت   100 حدود  افغانستان 
گزارش  به  کنند.  می  مشارکت  خدماتی  و  کاالیی 
خبرگزاری صدا و سیما،  کریم زاده اعالم کرد : تعداد 
شرکت های حاضر در مقایسه با سال قبل از آن 20 
نمایشگاه  شد:  یادآور  وی  است.  داشته  رشد  درصد 
اختصاصی ایران در افغانستان سال گذشته با استقبال 
باالی مردم، تجار و صنعتگران همراه شد و فضای 
مساعدی را برای معرفی برندهای ایرانی فراهم کرد.

قیمت دالر، سکه و طال در بازار روز گذشته

دالر آمریکا با افزایش 2۳ تومانی قیمت نسبت به 
آخر هفته گذشته، در بازار نخستین روز هفته ۳510 
تومان عرضه  شد و سکه تمام طرح جدید نیز 996 
هزار تومان فروخته  شد. به گزارش ایسنا، هر گرم 
طالی 18 عیار نزدیک به 102 هزار تومان قیمت 
افزایش  داشت. همچنین نرخ نیم و ربع سکه که 
پیدا کرده اند به ترتیب 504 و 27۳ هزار تومان در 

بازار آزاد عرضه  شد.

۱6۰۰ آمبوالنس نو وارد ناوگان اورژانس 
کشور می شود ؛ استخدام 4 هزار تکنسین

بهداشت  پیگیری وزارت  از  اورژانس کشور  رئیس 
آینده  در سال  تکنسین  هزار  چهار  استخدام  برای 
و خرید 1600 آمبوالنس نو برای ناوگان اورژانس 
کشور خبر داد. امین صابری نیا در گفتگو با ایرنا، 
نوسازی  برای  بهداشت  وزارت  جدید  برنامه  از 
هزار  سه  حدود  گفت:  و  داد  خبر  کشور  اورژانس 
آمبوالنس در ناوگان اورژانس کشور فعال است که 
بیش از نیمی از این تعداد فرسوده هستند به همین 
علت نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی کشور در 
است. وی  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت  کار  دستور 
گفت: مشکل اساسی اورژانس کشور کمبود شدید 
نیروی انسانی است، هم اکنون حدود 15 هزار نیرو 
در اورژانس پیش بیمارستانی کشور شاغل هستند 
و حداقل با کمبود هفت هزار نیرو مواجه هستیم. 
وی افزود: با رایزنی های وزارت بهداشت، سازمان 
داده است که  برنامه ریزی قول هایی  و  مدیریت 
نیرو  هزار  چهار  بکارگیری  مجوز   95 سال  برای 
که  بدهد  را  کشور  بیمارستانی  پیش  اورژانس  در 

امیدوارم این قول عملی شود.

چندروز تا تصویب قانون معلوالن
 اجرا منوط به نظر شورای نگهبان

معاون وزیر رفاه با اشاره به اینکه طی چند روز آینده 
بازنگری قانون جامع معلوالن در مجلس به تصویب 
می رسد، گفت: بعد از تایید نمایندگان برای تصویب 
نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود. محسنی 
بندپی در گفتگو با مهر، افزود: الیحه بازنگری قانون 
جامع معلوالن بعد از تصویب در مجلس به شورای 
نگهبان ارسال می شود و اجرایی شدن آن منوط به 
نظر این نهاد است که آیا با آن موافق هستند یا خیر. 
وی در مورد سهمیه استخدام معلوالن در دستگاه های 
دولتی افزود:سهمیه استخدام همان ۳ درصدی است 

که در قانون قبلی هم بود و افزایش نیافته است.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند

تاریخ انتشار: 94/12/9
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند شنبه 94/12/22 راس 
ساعت 16 در محل باشگاه فرهنگیان برگزار می شود. لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود برای اتخاذ 
 تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور یابند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 

جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی- اصالح ماده یک اساسنامه )تغییر نام شرکت تعاونی( از تولیدی- 
توزیعی بهار فرهنگیان به اعتبار فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

هیئت  مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی  
شنبه 94/12/22 ساعت 16 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی- تصمیم گیری در خصوص اخراج 5 نفر از اعضا به دلیل 

بدهی- قطع انشعابات واحدهای مسکونی که بدهی دارند.                                            هیئت  مدیره

مزایده حضوری

تعاونی مسکن راهیان نور شهرستان سرایان به استناد مجوز و صورتجلسه 
مورخ 94/12/4 در نظر دارد: نسبت به فروش اقالم ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان محترم تقاضا می شود تا  تاریخ 94/12/13 نسبت به رویت و بازدید 

از محل کارگاه اقدام یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 
09151342485  - 09155664088

1- پنجره دوجداره ویستا بست به ارتفاع 118 و عرض 163 ساخت شرکت 
عایق پردیس سبزوار به تعداد 30 عدد

2- دستگاه بتن سبک
3- دستگاه دریل )کرگیری DD 160(  هیلتی آلمان

زمان مزایده حضوری: شنبه 94/12/15 ساعت 11 صبح
هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تعاونی مسکن راهیان نور سرایان

 اطالعیه عرضه یك قطعه زمین با کاربري بهداشتي - درماني در شهر نهبندان
اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي 

  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربري بهداشتي - درماني 
با مشخصات ذیل را به استناد ماده 100 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت به فروش برساند 
متقاضیان محترم داراي موافقت نامه اصولي معتبر از اداره کل بهزیستي خراسان جنوبي مي توانند برای 
اخذ فرم شرایط خاص عرضه زمین از تاریخ 94/12/9 لغایت 94/12/19 به اداره راه و شهرسازي نهبندان 
 یا آدرس اینترنتي http://mrud-skh.ir  مراجعه و مدارك ذیل را از طریق پست سفارشي به آدرس :

 بیرجند، بلوار شهید آویني - میدان راه و شهرسازي - اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي 
ارسال نمایند .

مدارك مورد نیاز:
الف ( ارائه درخواست واگذاري زمین    ب( موافقت نامه اصولي معتبر تائید شده معتبر از مراجع ذیربط    
ج( فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه زمین و تعهد اجراي طرح    د( ارائه مدارك مثبته مبني بر 

توان مالي جهت اجراي پروژه 
 هـ( در صورتي که متقاضي شخص حقوقي باشد ارائه کلیه مدارك ثبت شرکت ، آگهي تاسیس وآگهي 

آخرین تغییرات الزامي است.
بازگشایي پاکت ها راس ساعت 11 روز دوشنبه  94/12/24 در محل اداره کل انجام خواهد شد .

مشخصات ملك مورد نظر

نام شهر
شماره 
پالك
 ثبتي

مساحت
) متر مربع (

قیمت هر متر 
مربع)ریال(

بدون هزینه 
آماده سازي

کاربريآدرس ملك

مرجع 
صدور 

موافقت 
اصولي

نهبندان

 3153
فرعي 
از 644 
فرعي 
از یك 
اصلي

150.000 ریال690

نهبندان  
میدان مادر 
جنب آتش 

نشاني

بهداشتي 
درماني

اداره کل 
بهزیستي 
خراسان 

جنوبي

آدرس دریافت و ارسال مدارك :  بلوار شهید آویني - میدان راه و شهرسازي- اداره کل راه و 
شهرسازي استان خراسان جنوبي –– کدپستي 9717434757

در راستای برگزاری نشست های مردم و مسئولین در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی

جنـاب آقـای سیـد جـواد رضـوی
مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی و معاونین ایشان دوشنبه 94/12/10 از ساعت 9/30 صبح 

در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی خیابان شهدا- شهدا 8 ساختمان آوا حضور دارند.
هم استانی های عزیز می توانند سواالت خود را در زمینه های اشتغال، حمایت و سالمت خانواده، مشارکت های مردمی به صورت 

حضوری یا از طریق شماره 32224582 یا سامانه پیام کوتاه 3000272424 پیگیری نمایند.

نشست
 پرسش
 و پاسخ

 به نام خدا

که با شرکت  استان خراسان جنوبی از عموم مردم والیتمدار،  )س(عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهرهبا 
را فراهم نمودند و )ارواحنا له الفداء( موجبات شادی دل امام عصر « استکبارستیری در آئینه قرآن»در مسابقه فرهنگی 

که ما را در این  ارشاد اسالمی و اوقاف و امور خیریهفرهنگ و تبلیغات اسالمی ، :  ادارات کلهمچنین از همکاری صمیمانه 
 خواهر وبرندگان اسامی  کمال تشکر و قدردانی را داریم؛ بدین وسیله ، ند ه احرکت قرآنی و خداپسندانه یاری نمود

 : به شرح ذیل اعالم میگردد مسابقه قرآنیدر این شرکت کننده  برادر
 کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف کد ملی خانوادگی نام ونام ردیف

 2737372865 لیرضا محمدیع 37 7783442500 فاطمه چاحوضی 1
 7747877074 الهه قلی زاده 31 7586723063 عباس نعمتی 3
 ---------- سید داوود حسینی 33 7783086384 علی مالکی 2
 7741770415 م حمیدیانالها 32 7783401868 صدیقه مزگی نژاد 4
 7782147265 طیبه عرشی 34 7741415044 فاطمه شبانی 8
 7782373103 ناصر قلی زاده 38 2857075533 مهدی روانبخش 7
 1783062875 علی نوکندی 37 ------------ سیده طاهره حسینی 0
 8326030860 محمد علی پور 30 7781767355 فاطمه خسروی اسفزاز 5
 7833886104 سیدعلی اصغر موسوی 35 7781621652 زهرا خسروی 6
 7783440770 فاطمه سورگی 36 7747487574 فرشاداسماعیل آبادی 17
 7747585521 ابراهیم اسماعیل آبادی 27 7782370773 مریم محمد نیا 11
 7741204278 محمدطاها جوادی 21 7741712217 مهدی دالکه 13
 7782186681 محمد بذر افشان 23 ----------- امیرحسین نجاتی 12
 ----------- طوبی محقق نژاد 22 7747764830 وحید قربانی 14
 7607508031 سبحان اصغری 24 7556077115 محمد نقیبی 18
 7781606605 ملیحه احتشام 28 77836512375 محمد تقی صمدی 17
 7747264522 فاطمه اکبری 27 7557213475 محمدرضا غالم زاده 10
 7781323263 حسین نوکندی 20 7648562737 ملیحه ابراهیمی 15
 ------------ ------------- 25 ----------- طاهره احمدی 16

واقع در امامت محترم جمعه می توانند به دفتر  11/11/49برای دریافت جوایز خود از روز سه شنبه مورخه  محترم برندگان�✍
 مراجعه نمایند.ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند دفتر  ،19مطهری

www.setadjomeh.com/r.birjand 
setad.jkh@gmail.com 

 «ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند»



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

انتظار کی  از سالها  با سالم. خدا قوت. باالخره بعد 
تشکر  با  روبراه می شود؟  موسوی  های  زمین  سند 

از مسئوالن
915...648
  سالم. معاون خدماتی شهرداری در روزنامه چند روز 
قبل فرموده اند پاک سازی تبلیغات کاندیداها چندین 
میلیون هزینه در بر دارد آیا کسی به فکر بیت المال 
نیست؟ مسوالن پیگیری نمایند تا ستادهای متخلف 

نسبت به جمع آوری تبلیغات اقدام نمایند.
915...096
و  ادب  نهایت  در  که  نشانی  آتش  پرسنل  از  باتشکر 
خضوع در راستای تکریم ارباب رجوع به امور شهروندانی 
رسیدگی می کنند که خسته از بروکراسی های سایر 
آرامش  و  انسانیت  احساس  سازمان  این  در   ادارات 

می کنند، تشکر می کنیم.
939...110
1٧شهریور  خیابان  در  تبعیض  شاهد  باید  کی  تا 
و  معبر  سد  رفع  در خصوص  مسئوالن  چرا  باشیم؟ 
اوضاع نابسامان پیاده رو این خیابان که دائمًا توسط 
کسبه مورد استفاده است، اقدامی نمی کند؟ چندین 

بار پیگیری کردیم، ولی اقدامی ندیدیم...
0930...٧19  
امسال  که  بگویید  مسئوالن  به  خدا  رو  تو  سالم 
نمایشگاه بهاره برگزار نشود چون امسال اجاره مغازه 

مان کار را نکردیم
915...606
رانندگی در خیابان های  راهنمایی و  پلیس  چرا فقط 
اگر سرعت  و  کنند  می  کمین  دوربین  با  داخل شهر 
خودرو از 60 کیلومتر تنها 5 کیلومتر  افزایش داشته 
باشد بالفاصله برگه جریمه را تقدیم راننده می کنند. 
اما ای کاش این نیروهای زحمتکش در خارج از شهر 
 مستقر می شدند و سرعت وسایل نقلیه در جاده را کنترل

می کردند تا تصادف ها هم کمتر می شد. با تشکر
915...46٧

پاسخ مسئوالن به پیام شما

یکشنبه * 9 اسفند 1394 * شماره 3454
3

بازار گردی در روزهای آخر سال

بازار یا گذرگاه عابر پیاده!
نسرین کاری-  هر چه به روزهای پایانی سال و شب 
عید نزدیک می شویم، طبق سال های گذشته مردم منتظر 
تغییر و تحول در بازار از لحاظ قیمت، مدل و تنوع هستند 
و در سال های گذشته در شب عید و چند هفته به پایان 
داغ  و  به خود می گرفت  تاب شدیدی  و  تب  بازار  سال، 
بازار و خیابان های مرکز خرید شهر  امسال  اما  می شد. 

آرام تر بنظر می رسد.
با  برویم  بیرجند  شهر  بازار  به  ویژه  به  روزها  این  اگر 
جمعیتی مواجه می شویم که در حال خرید و دید و بازدید 
اجناس برای شب عید خود هستند. بازار شهر بیرجند در 
اسفندماه بیشتر از هر زمان دیگری میزبان اقشار مختلف 
مردم اعم از پیر، جوان، کوچک و بزرگ، زن و مرد است 
که برای تهیه نیازهای مصرفی خود به این مکان می آیند 
عده ای  میان  این  در  است.  کاری  مشغول  کسی  هر  و 
تمایل دارند کاالی ایرانی خرید کنند و عده ای دیگر به 
سمت کاالی خارجی و مارک دار می روند. اما امسال این 
ها  استانی  هم  و  بین همشهریان   در  کمتر  هوا  و  حال 
دیده می شود. برای چند و چون ماجرا به بازار می رویم 

و نظرات بازاریان و مردم را می پرسیم:

توان خرید مردم از سال قبل کمتر شده است

که همانطور  کرد:  عنوان  فروشندگان  از  یکی   مقدم 
می بینید بازار خلوت است و مردم توان خرید اجناس را 
ندارند وضع بازار خراب است و از این وضع نه مردم راضی 
هستند و نه فروشندگان. این  فروشنده لوازم خانگی ادامه 
داد: اصال پول نیست و توان خرید مردم از سال قبل هم 
گذر  بازار  از  فقط  که  نحوی  به  است  شده  کمتر  بسیار 
با  کنند. وی  بسنده می  قیمت ها  پرسیدن  به  و  می کنند 
بیان اینکه کیفیت و تنوع اجناس بسیار خوب است افزود: 
ایرانی  کاالهای  و  کنند  اعتماد  ما  به  باید  همشهریان 
بخرند چون این کاال برای اینکه می توانند  از گارانتی آن 

استفاده کنند بهتر است. 

 دایر نشدن نمایشگاه بهاره 
حمایت خوبی از بازاریان بود

مردم  و حضور  ها  قیمت  مورد   در  فروشندگان  از  یکی 
نسبت  خرید  و  ندارند  خرید  قدرت  مردم  گفت:  بازار  در 

عنوان  با  اکبری  است.  تر  پایین  خیلی  گذشته  سال  به 
اینکه اکنون که در اسفند ماه هستیم اما هنوز خبری از 
هست  امیدواری  جای  باز  افزود:  نشده،  عید  شب  خرید 
از  بهاره  نمایشگاه  نشدن  دایر  به  توجه  با  امسال  که 
 بازاریان که هزینه های بسیاری برای کرایه  و برق و ... 
از فروشندگان آجیل  می دهند حمایت شده است. یکی 
هم گفت: آجیل امسال زیاد است و قیمت ها هم نسبت 
 به سال گذشته خوب است اما مردم خرید چندانی انجام 
بازار  در  ها  بازرسی  و  نظارت  مورد   در  دهند. وی  نمی 

گفت: در بازار به صورت محسوس و نامحسوس نظارت 
کنند. می  رعایت  را  انصاف  هم  فروشندگان  شود  می 
رحیمی اظهار کرد: جای امیدواری است که در روزهای 
و  باشیم  داشته  بیشتری  فروش  بتوانیم  سال  پایانی 

همشهریان راضی تر باشند. 

 اجناس گران می خریم و مجبوریم
 با درصد پایین به فروش برسانیم

براتی یکی دیگر از فروشندگان گفت: مردم اصال خرید 
نمی کنند فقط نگاه می کنند و رد می شوند. وی با بیان 
اصال  خرید  اما  است  بازار  خوب  در  مردم  اینکه حضور 
به نسبت جمعیتی که حضور می یابند نیست، ادامه داد: 
اجناس گران است و ما گران می خریم و مجبور هستیم 
با درصد پایین اجناس را به فروش برسانیم. این فروشنده 
و تولید کننده پیراهن مردانه  افزود: قیمت ها زیاد گران 
نیست، مردم بی پول هستند و فکر می کنند قیمت ها 
تنوع اجناس خوب است و  اینکه  بیان  با  باال است. وی 

بیشتر کاالی ایرانی در بازارعرضه می شود، تصریح کرد: 
خوشبختانه مردم هم کاالی ایرانی مصرف می کنند.

وارد  زیادی هستند که  میان عده  این  در  اما  افزود:  وی 
خرید  اما  می کنند  رصد  را  اجناس  و  شوند  می  مغازه ها 
نمی کنند و در واقع حضور مردم در بازار بیشتر از میزان 
خرید این جمعیت است ولی در هر حال خدا را شاکرم که 

به اندازه روزیمان نصیبمان می شود.
رضایی یکی از فروشندگان لوازم خانگی هم اظهار کرد: 

است  افتاده  جا  فرهنگ  این  ما  مردم  بین  در  متأسفانه 
دارد.  بهتری  و  بیشتر  عمر  خارجی  کاالی  و  جنس  که 
وی افزود: این تصور سبب می شود زمینه تولید و رقابت 
برای تولیدکنندگان داخلی گرفته شود و رغبت برای تولید 
داخلی نباشد و سرمایه ها روانه کشورهای خارجی شود 
خارجی  کاالهای  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  و 
توصیه  من  و  ندارند  دوام  ایرانی  کاالی  نصف  اندازه  به 
می کنم مردم در لوازم برقی بیشتر به خرید کاالی ایرانی 

اقدام کنند.

در وهله اول کاالی تولید استانم را می خرم

مریم اکبری از همشهریان بیرجندی که در بازار مشغول 
دنبال  به  همیشه  من  کرد:  اظهار  است  عید  شب  خرید 
خرید کاالی ایرانی هستم و اگر آن کاالیی که نیاز دارم 
در وهله نخست جزو تولیدات استانم بود، سعی می کنم 
کاالی تولید استان را خریداری کنم در غیر این صورت 
من  معتقدم  زیرا  هستم  ایرانی  کاالی  خرید  دنبال  به 

و  کنم  استفاده  ایرانی  کاالی  باید  و  هستم  ایرانی  خود 
سرمایه ا م به اقتصاد خود کشورم برگردد. وی اظهار کرد: 
من برای خرید لوازم همیشه به دنبال اجناس مارک دار 
و با برند معروف هستم و ترجیح می دهم هزینه زیادی را 
پرداخت کنم اما کاالی مارک دار و با برند خارجی بخرم 
برابر دوستان و آشنایان بیشتر مطرح  زیرا می خواهم در 
لباسش  که  کسی  دوستانم  بین  در  کرد:  بیان   باشم.وی 
مارک دار و برند باشد از جایگاه بهتری در اجتماع برخوردار 
است و من نیز به این طبع دنبال جنس مارک دار هستم.

بیرجند  بازار  در  که  بیرجندی  همشهریان  از  دیگر  یکی 
در حال خرید است گفت:  قیمت ها چندان گران نیست 
نمی شود  کم  پول  آن  با  و  ندارند  خرید  قدرت  مردم  اما 
خرید شب عید انجام داد. امیرآبادی گفت: تنوع اجناس 
و کیفیت نسبت به قیمت ها خوب نیست با این قیمت ها 
دنبال  هم  مردم  کرد  بازار  وارد  بهتر  کاالهای  می توان 
ارزانی می گردند. وی با اشاره به نیاز مردم به آجیل گفت: 
مردم مجبور هستند آجیل و میوه شب عید را به هر قیمتی 

خریداری کنند.

مردم به دنبال ارزانی و کیفیت هستند

یکی دیگر از هم استانی ها نیز با بیان اینکه قیمت ها از 
ثبات در  تر شده و هیچ گونه  بسیار گران  سال گذشته 
خرید  توان  هم  مردم  کرد:  بیان  ندارد،  وجود  ها  قیمت 
ندارند مگر کاالهایی که فقط نیاز اساسی آنان است که 
آن هم مقداری به وسیله سبد کاال که به عده ای تعلق 
کرد:  تأکید  وی  است.  انداخته  رونق  از  را  بازار  گرفته 
کسانی که پوشاک می خرند افرادی هستند که از دیگر 
برای خرید  را  مبلغی  و  زنند  نیاز خود می  مورد  اجناس 
فراموش  را  این  نباید  البته  گیرند.  می  نظر  در  پوشاک 
کرد که یکی از معضالت جدی در حوزه صنعت پوشاک 
ما این است که تهیه پوشاک در سبد خرید مردم اولویت 
ندارد. حسین زاده افزود: در شهرهای کوچک استان تنوع 
خرید خیلی کم است و ما مجبوریم برای خرید به مرکز 
وی  است.  بر  هزینه  برایمان  خود  این  و  بیاییم  استان 
خاطر نشان کرد: مردم به دنبال ارزانی و کیفیت هستند 
و البته اینکه فروشندگان با سود کمتر کاالی با کیفیت 
فروش  باعث می شود  ارائه دهند  ها  استانی  به هم  تر 

باالتری داشته باشند. 

مالیی- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: با توجه به شروع فصل سفرهای نوروزی ستاد نوروزی در رستوران ها، پایانه 
های باربری و مسافربری استان مستقر خواهند شد. نصری با اشاره به طرح بازرسی در ایام نوروز افزود: این طرح با مشارکت اداره 
 کل میراث فرهنگی استان، شرکت نفت و بهداشت به مدت 20 روز به طور محسوس و نامحسوس در استان برگزار خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد:گشت های نامحسوس در جاده های استان با همکاری پلیس راه با رانندگان متخلف برخورد می کنند. 

ستاد و گشت های نوروزی در جاده های استان فعال شدند

جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/12/4 درباره »بازدید اماکن تاریخی در ایام 
نوروز...« به استحضار می رساند: بناهای تاریخی و 
پذیرایی  آماده  ... مطابق سالهای گذشته  و  موزه ها 
در  فقط  و  باشند  می  میهمانان  و  گردشگران  از 
صورت انجام عملیات مرمتی در این اماکن تاریخی 

خدمترسانی به عالقمندان متوقف خواهد شد.

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
زباله در  شما مورخ 94/11/6 درباره »نصب سطل 
بازدید  از  پس  رساند:  می  استحضار  به   »6 نرجس 
نیاز نسبت به جانمایی سطل  و بررسی، در صورت 

زباله اقدام خواهد شد.

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
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اعالشور و لکه برداری فرش های 32412300- 32412311 مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم
کرم و تراکم باال تخصص ماست

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

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

 به بهانه ی بیست و دومین سال عروج برادرم
 محمدرضـا گنجی فرد
 در جزیره ی مجنون عملیات خیبر 
از چه رویی است دگر سرو خرامانم نیست 
   محـک خـالصی نیـت و ایمـانـم نیست  
بـود کـوته اگـرم با تو شود صد سالـم    

  بی تو میلی به جهان ماندن چندانم نیست  
 دو لبـت باز همیشه به دعا بود و به ذکر    
    تلخ گردیده زمان بی تو که قنـدانم نیست  
 می شنیـدم بـه سحرگاه مناجـات تو را   

کـآرزویی به جز از رفتـن میدانم نیست 

  تا چو مجنون شدی و روی به مجنون کردی                            رفتـه سامانـم و جز حال پریشـانم نیست 
گاز خـردل نفس پـاک تـو را قطـع نمـود                                گـل روی تـو از آن روز به بستانم نیست

 آخرین کار تـو خیبـر شـد و مزدت جنت                                   کار من غیـر فسـوس دی و آبانم نیست  
  استخوانی ز تو برگشت پس از  ده سالی                                 من از آن است که میل  سر و دندانم نیست 
سوخته کلک من از گـرمی داغ تو رضـا                                 و گمـانم که بـه  جز سینه ی سوزانم نیست
 بیست و دو سال که سهل است اگر صد باشد                             داغ دوری تو را مــرهم و درمانم نیست 
 می بـرم تا سـر قبر تـو شبـانه فانوس                               که ملولـم ز خـود  و  رستم دستانم  نیست 

 شهره بودم که مرا مثل تو باشد گنـجی                                    برده گشتم که کنون سرور و خاقانم نیست                          

         نثار روح تمام شهدای اسالم صلوات   
مادر و برادران -  بیست و دومین سالروز عملیات خیبر  

  آرایشگاه نجال   
به مناسبت فرا رسیدن سال نو ارائه کلیه خدمات با نازل ترین قیمت

اپیالسیون نیمه بها
آدرس: معلم 20 - دومین فرعی سمت چپ       تلفن: 32448100

مدیریت:  فرسی

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ان
ایر

مه 
 بی

ت و
مان

ل ض
سا

 10

صول
ع  مح

تنو

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل
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تاریخچه:

بر اساس پیشنهاد جناب  ابرار  نیکوکاری  تاسیس جامعه 
و  جمهوری  ریاست  دفتر  رئیس  نهاوندیان  دکتر  آقای 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  سابق  محترم  ریاست 
های  اتاق  محترم  رؤسای  تصمیم  و  ایران  کشاورزی 
بازرگانی سراسر کشور مصوب شد و به استناد  بند ک 
ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی 
ایران و به استناد صورتجلسه اولین مجمع عمومی مورخ 
تاریخ 1389/1/22  ابرار در  نیکوکاری  88/8/25 جامعه 
با شماره ثبت 271 به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن در 
اسالمی  جمهموری  رسمی  روزنامه  در   89/5/24 تاریخ 

ایران منتشر شد. 

هدف:

این سازمان به عنوان نماد پیش گامی، عزم جدی و تعهد 
استوار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در توسعه فرهنگ 
و فرصت های خدمت به هم نوعان در جامعه، می کوشد 
با برانگیختن هم دلی و نوع دوستی تمامی اقشار جامعه، 
امید، فرصت، انگیزه رشد و توسعه را برای افراد جامعه به 

خصوص محرومان و نیازمندان به ارمغان بیاورد.

ماموریت:

ماموریت جامعه نیکوکاری ابرار ، تکریم و ارتقاء فرهنگ 
نیکوکاری در جامعه، پاسداری از حریم منزلت اجتماعی 
های  فعالیت  رشد  به  کمک  و  خصوصی  بخش  فعاالن 

خیرخواهانه می باشد.
تشویق،  با  که  داند  می  خود  وظیفه  جامعه  این 
تسهیل  تبلیغ،  تجربه،  و  دانش  افزودن  قدرشناسی، 
در را  آنان  نیکوکاران،  ارتباطات  گسترش  ها،   فعالیت 

هم افزایی و ارتقاء اثر بخشی و کارایی یاری نماید.
همچنین بر مبنای ماموریت خود مصمم و متعهد است 
نیکوکاری،  عرصه  فعاالن  کردن  همراه  و  ترغیب  با 
و  گذاری  هدف  بر  عالوه  که  کند  عمل  ای  گونه   به 

برنامه ریزی، در دستیابی به اهداف کالن خود از جمله 
اصالح فرهنگ و نگرش نیکوکاری در جامعه، گسترش 
فرهنگ خدمت به هم نوعان و ارتقای فرهنگ طبقات 
محروم و نیازمند و باالبردن اثربخشی نیکوکاری، نقش 

موثری در جامعه ایفا کند.
شناسایی  با  تا  است  تالش  در  ابرار  نیکوکاری  جامعه 
به  رسانی  یاری  فرصت  مناسب،  بستر  نمودن  فراهم  و 
وتاثیرگذاری، در دسترس  با کارایی  را  نیازمندان جامعه 

تمامی فعاالن بخش خصوصی قرار دهد.

اولویت های اجرایی:

- ایجاد بسترهای مناسب برای کار آفرینی و اشتغال زایی 
در مناطق محروم.

دانشجویان  و  آموزان  دانش  از  تحصیلی  حمایت   -
به  تحصیلی  بورس  گواهینامه  اعطای  و  مناطق محروم 

آنان  - گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه

کارآفرینی  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد 
واشتغال زایی در خراسان جنوبی:

جامعه  عملیاتی  و  شده  ریزی  برنامه  اقدامات  از  یکی 
کارآفرینی  برای  مناسب  بستری  ایجاد  ابرار،  نیکوکاری 
مرکب  هیئتی  راستا  این  در  که  است  زایی  اشتغال  و 
و  ها  اتاق  روسای  از  تن  چند  اقتصادی،  فعاالن  از 
مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران به همراه متخصصین 
وکارشناسان در استان خراسان جنوبی حضور داشتند که 
اولویت  با 3  آباد پسکوه قائن  طرح توسعه پایدار محمد 
)توانمند سازی افراد برای مبارزه با فقر، سرمایه گذاری 
کارآفرینی( و  شغلی  سازی  توانمند  و  نخبگان  روی 

تصویب که با موفقیت در حال اجرا می باشد. 

اجرای طرح حمایت تحصیلی جامعه نیکوکاری 
ابرار در خراسان جنوبی:

ابرار  نیکوکاری  جامعه  های  اولویت  ترین  مهم  از  یکی 

دانشجویان  و  آموزان  دانش  به  بورس تحصیلی  اعطای 
مستعد مناطق محروم با حفظ شأن انسانی آنان است که 
و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  منظور  بدین 
الهی  با تأسی به فرامین  تا  افتخار را داشته  این  بیرجند 
از سوره   2 آیه  به مصداق  و  احادیث معصومین )س(  و 
و  البر  علی  )»وتعاونوا  فرماید:  می  که  مائده  مبارکه 
التقوی« ( و با حمایت ویژه اتاق بازرگانی ایران و جامعه 
محترم  رئیس  های  پیگیری  و  )مرکز(  ابرار  نیکوکاری 
احتشام( و همچنین  آقای محسن  بازرگانی )جناب  اتاق 
محمدرضا  سید  آقای  )جناب  محترم  دبیر  استقبال 
علیزاده( و مرکزی به نام جامعه نیکوکاری ابرار در جهت 
الخصوص  نیازمند علی  افراد  به  یاری رساندن  و  کمک 
ارستای  در  و  استان  دانشجویی  و  آموزی  دانش  جامعه 
استان  عنوان  به  و  مستعد  افرار  بالندگی  و  رشد  ارتقاء، 
پایلوت تاسیس و راه اندازی نماید. که در این راستا فی 
بازرگانی،  اتاق  و  مرکزی  ابرار  نیکوکاری  جامعه  مابین 
همکاری  سند  یک  بیرجند  وکشاورزی  معادن  صنایع، 
اقدامات  بالفاصله  که  گرفت  قرار  توافق  مورد  و  امضاء 
واجد  دانشجویان  و  آموزان  دانش  شناسایی  الزم جهت 

شرایط با کمک ارگان های مربوطه صورت پذیرفت.

خراسان  استان  ابرار  نیکوکاری  جامعه  شعب 
جنوبی به منظور گسترش طرح حمایت تحصیلی:

ترتیب  به  تحصیلی،  حمایت  طرح  گسترش  منظور  به 
سرایان،  زیرکوه،  قاین،  های  شهرستان  در  ابرار  شعب 

درمیان، طبس و فردوس راه اندازی گردید. 
فعالیت  شروع  جهت  الزم  اقدامات  نیز  حاضر  حال  در 
حمایت تحصیلی شهرستان بشرویه و سربیشه در دست 

اقدام می باشد. 

ارتقای فرهنگ نیکوکاری فعالین اقتصادی:

تحصیلی  مالی طرح حمایت  حامیان  اینکه  به  عنایت  با 
بخش  اقتصادی  فعاالن  اکثراً  ابرار  نیکوکاری  جامعه 
ابرار  نیکوکاری  جامعه  رو  این  از  هستند  خصوصی 

بیرجند همواره در تالش بوده تا بتواند با ترغیب فعاالن 
حمایت  و  نیکوکاری  عرصه  در  حضور  جهت  اقتصادی 
پشتیبانی  مالی جهت  منابع  از کمبود  که  خانوادهایی  از 
فرزندان خود در امر تحصیل  رنج می برند اقدام نموده 
موثر  گامی  جامعه  و ضروری  مهم  در حل مشکالت  و 

بردارد.

بورس  و  حامیان  بین  عاطفی  ارتباط  ایجاد 
گیرندگان:

بورس  و  عزیز  حامیان  بین  عاطفی  ارتباط  منظور  به   
و  معیشتی  وضعیت  از  اطالع  همچنین  و  گیرندگان 
سال  هر  تحصیلی  حمایت  طرح  متقاضیان  تحصیلی 
طی دو مرحله گزارشی همراه با دل نوشته های بورس 

گیرندگان تهیه و برای حامیانشان ارائه می گردد.

 آمار پذیرش متقاضیان بورس تحصیلی:

گواهی   318 بر  بالغ  کنون  تا  نماییم  اعالم  مفتخریم 
استان  دانشجویان  و  آموزان  دانش  به  تحصیلی  بورس 
مهر  از  استعانت  با  که  یافته  اختصاص  جنوبی  خراسان 
ایزدی تعداد 81 نفر از آنها موفق به کسب اهداف مدنظر 
جامعه نیکوکاری ابرار شده و هم اکنون 237 نفر به طور 

مستمر مقرری دریافت می نمایند. 
فعاالن  از  نفر  ده  تعداد  تاکنون،  سال94  ابتدای  از 
جامعه  تحصیلی  حمایت  طرح  در  استان  اقتصادی 

نیکوکاری ابرار شرکت نموده اند. 
در  استان  شریف  مردم  و  اقتصادی  فعاالن  امیدواریم 
در  نیکوکاری  فعالیت های  با هدف گسترش  این طرح 
 جهت رفع محرومیت ها، اشتغال زایی و پویایی اقتصاد 

استان گام بردارند.
هر  برای  ماهیانه  حاضر  حال  در  است  ذکر  شایان   *
دانش آموز و دانشجو به ترتیب مبلغ 1/000/000 ریال 

و1/800/000 ریال به حسابشان واریز می گردد.
شماره حساب جامعه نیکوکاری ابرار:4843116357

شماره کارت6104327986279840

معرفی جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در  استان خراسان جنوبی

فرج ا... سلحشور درگذشت
»فرج ا... سلحشور« کارگردان  سینما و تلویزیون کشورمان که مدتی به دلیل ابتال به بیماری سرطان ریه در بیمارستان 
بستری بود، دار فانی را وداع گفته و به لقاا... پیوست. فرج ا... سلحشور که متولد سال 1331 در شهر قزوین بود، کارگردانی 
مجموعه های تلویزیونی تاریخی-مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر)ع( را در کارنامه دارد.

ماموریت جامعه نیکوکاری ابرار ، تکریم و 
ارتقاء فرهنگ نیکوکاری در جامعه است

فرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل با اقساط 

بلند مدت، بدون سود و بدون 
پیش پرداخت با تخفیف ویژه

خیابان مطهری 21/1
32228253 -09155620737

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

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

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

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

لوازم خانگی  نقد و اقساط 
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
09151630283 - 32225494

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بیرجند: 09304008603

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

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

قـالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

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

اکران
فیلم

چهارشنبه
19

اردیبهشت

وروجک 
ها

چهارشنبه
19

اردیبهشت

وروجک 
ها

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

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

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

مردی 85 ساله با پسر تحصیل کرده 45 ساله اش 
ناگهان کالغی  بودند  نشسته  خانه خود  مبل  روی 
کنار پنجره شان نشست. پدر از فرزندش پرسید: این 

چیه؟ پسر پاسخ داد: کالغ.
پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟ پسر گفت: 

بابا من که همین االن بهتون گفتم: کالغه.
بعد از مدت کوتاهی پیر مرد برای سومین بار پرسید: 
این چیه؟ عصبانیت در پسرش موج میزد و با همان 

حالت گفت: کالغه کالغ!
قدیمی  خاطراتی  دفتر  با  و  رفت  اتاقش  به  پدر 
به پسرش گفت  و  باز کرد  را  برگشت. صفحه ای 

که آن را بخواند.
در آن صفحه این طور نوشته شده بود: امروز پسر 
است  نشسته  مبل  روی  و  دارد.  سال   3 کوچکم 
هنگامی که کالغی روی پنجره نشست پسرم 23 
بار نامش را از من پرسید و من 23 بار به او گفتم 

که نامش کالغ است.
جواب  او  به  و  می کردم  بغل  عاشقانه  را  او  بار  هر 
در  و  نمی شدم  عصبانی  وجه  هیچ  به  و  می دادم 

عوض عالقه بیشتری نسبت به او پیدا می کردم

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی
 به این دارد که تا چه حد می تواند 

همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

اصراری برای آمدنت ندارم 
تو را لحظه ای می پذیرم که 

با دل خود بیایی نه با اصرار من!

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا
روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق
یک وقت شود جمله اوقات مرا

جایی برای رفتن داشتن یعنی: خانه
 کسی را برای دوست داشتن داشتن یعنی: خانواده 

و داشتن هر دو یعنی: نعمت

بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار ! 
فکری به حال خویش کن

 این روزگار نیست

اداره کردن یک استارتاپ دشوار است و استارتاپ هایی که 
نتایج خوبی می گیرند معمواًل مدیران عامل خیلی خوبی 
دارند. اما بهترین مدیران عامل استارتاپ ها برای آنکه یک 
سر و گردن از بقیه باالتر بایستند چه کار می کنند؟ در 
ادامه چند مورد از ویژگی های مشترک مدیران عامل موفق 
استارتاپ ها را از زبان جمعی از فعاالن حوزه ی کارآفرینی 

خواهید خواند.
1- در عمل با هوش هستند، 

نه فقط روی کاغذ
»رفتن به بطن بازار و درک مشتری خیلی بیشتر از کتاب 
خواندن و روی کامپیوتر تحقیق کردن اهمیت دارد«. مارک 

ساستر، از شرکای آپفرانت ونچرز.
2- اولویت اول را به منافع 

شخصی خود نمی دهند
»اغلب کارآفرینان حد معینی از منافع شخصی را در نظر می 
گیرند که این مشکلی ندارد. با این حال، رهبران سریالی و 
موفق استارتاپ ها، منافع ذی نفعانشان را بر منافع شخصی 
شان مقدم می دارند. موقعیت های اجتناب ناپذیری ممکن 
است پیش بیاید که در آنها مدیران اصلی می توانند دور از 
چشم بقیه زد و بند کنند و درآمد خود را به قیمت کوتاهی در 
حق همکاران و سرمایه گذارانشان افزایش دهند. آن دسته 

از مدیرانی که فعالیت هایشان به طور پیوسته با موفقیت 
همراه بوده است در برابر این وسوسه مقاومت می کنند«. 
جان گریت هاوس، کارآفرین، سرمایه گذار، و استاد دانشگاه

3- می توانند غیر متعارف باشند
»مدیر عامل زاپوز به ایده های خود اعتقاد راسخ دارد. از 
مثال های بزرگی مثل پیشنهاد پول به افراد برای ترک 
شرکت بعد از آموزش و خاتمه دادن به خدمت کارکنان در 
صورت هماهنگ نشدن با سیستم مدیریتی جدیدش گرفته 
تا مثال های کوچک تری از انتخاب او برای زندگی در 
محل استقرار کاروان ها کنار محل کارش و نگهداری گونه 
ای المای اهلی شده فارغ از پولی که از فروش استارتاپ 
تک شاخ خود به آمازون به دست آورده است، نشان می 
باورهای حقیقی خود مصمم  او برای دنبال کردن  دهند 
است و اجازه نمی دهد کسی بر سر راه چشم اندازش قرار 

بگیرد«. دانیل رودیک، یکی از مؤسسین اگزکت مدیا
4- ریزبین هستند اما مدیریت 

ذره بینی نمی کنند
بینی  ذره  مدیریت  از  اما  باشد،  ریزبین  باید  »مدیرعامل 
بپرهیزد )میان این دو تفاوت هست(. ساختن یک شرکت 
یکدیگر  کنار  درستی  به  اجزا  تمام  کنیم  کاری  یعنی 
درست  مقیاس  در  بتواند  ماشین  این  تا  بگیرند  قرار 

مأمور  مو،  هنینگ  باشد«.  داشته  بینی  پیش  قابل   نتایج 
فروش و کارآفرین

5- جرئت انجام کارهای بزرگ را دارند
»جالب است که کسی از جرأت حرفی نمی زند. حتی قدم 
گذاشتن داخل این گود نیز جرأت می خواهد. از آنجا به 
بعد نیز، وقتی تمام اطرافیانتان به شما می گویند این کار 
داشته  را  خود  مسیر  دادن  ادامه  باید جرأت  دیوانگیست، 
باشید. باید جرأت انجام کاری که فکر می کنید درست 
است را داشته باشید؛ فارغ از اینکه عقل سلیم در این باره 

چه می گوید. 
در نهایت، باید جرئت این را داشته باشید که یک سر و 
باشید، دشمن  استثنایی  بایستید،  از دیگران  باالتر  گردن 
بتوانید  بله،  دیگری می گوید  وقتی هر کس  کنید،  پیدا 
نه بگویید، و آنقدر اعتماد به نفس داشته باشید که بتوانید 
خودتان باشید«. تولیس دیموپولوس، وکیل استارتاپ، دفتر 

وکالت سوفوس
6- به جای خیاالت واهی، واقع نگر هستند

»مدیران فوق العاده ی استارتاپ ها، قاعده ی بازی خود را 
می فهمند. آنها می دانند کمتر از 1 درصد استارتاپ های 
حوزه ی فناوری در طول حیات خود به ارزش 1 میلیارد دالر 
می رسند. آنها کاماًل در جریان این حقیقت هستند که این 

صنعت با وجود زحمت فراوان، موفقیت های چشمگیر کم 
تعدادی رقم می زند«.

 کریستوفر الکهید، یکی از مؤسسین
7- توانایی تفویض اختیار را دارند

»کار مؤسسین از آن جهت حائز اهمیت است که می توانند 
کار های زیادی انجام دهند. انرژی نا محدود، عشق و زمان 
از ویژگی های آنهاست. اما بسیاری از آنها وقتی شرکتشان 
به مرحله ای می رسد که باید بخشی از کارهای خود را 
به دیگران واگذار کنند، ناموفق عمل می کنند چون می 
خواهند همه چیز را خودشان کنترل کنند. می توان نام این 

را قانون ده تایی ها گذاشت.
اگر مدیریت 0 تا 10 نفر را بر عهده دارید، کنترل همه چیز 
در دستان شماست. اما اگر 100 نفر را تحت مدیریت خود 
دارید )به واسطه ی گزارش های مستقیم( باید بخشی از 

مسئولیت های خود را به دیگران واگذار کنید. 
در این مرحله زیردستان شما معمواًل اول به دنبال راهنمایی 
های شما هستند، سپس بر اساس آن اقدام می کنند. اما اگر 
)از طریق گزارشات مستقیم( 1000 نفر را مدیریت می کنید، 
زیردستان شما ابتدا عمل می کنند و سپس به شما گزارش 
می دهند. برای هر یک از این مراحل، مهارت های متفاوتی 

نیاز است«. جان باکاس، سرمایه گذار و کارآفرین سابق

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

گفتند ای عزیز او پدری پیر سالخورده دارد بنابراین یکی از ما را به جای او بگیر 
که ما تو را از نیکوکاران می بینیم سوره یوسف، آیه 78

حدیث روز

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

سبک زندگی

مدیران موفق چه ویژگی هایی دارند؟

واساسي  مهم  قسمت  افقي: 1-  
را  شهر  پاسبانان  رئیس   - چیز  ر 
یک    -2 گشادگي   - گفتند  مي 
سگ  توله   - حرف  سه  و  حرف 
شکاري - قطع رابطه زن و شوهر 
3- عدم تعادل و ناهماهنگي حرکات 
بدن - پوسیده - پرتابه جنگي 4-  
گرفتگي زبان - داخل - رودي در 
افغانستان  در  کوهي    -5 فرانسه 
 - دسته هاون - نظم و ترتیب 6- 
وسیله اي براي نشان دادن تصویر 
جنایتکار   - دار  مغازه   - پرده  روي 
7 - درخت همیشه سبز - فیلسوف 
انگلیسي قرن بیستم - زمین ناهموار 
پرآب و علف 8-  دلسردي - نصف 
حرام  ماههاي  از   - مبدأ  النهار 
 - بیماري  فاقد   - ضروري    -9
خدمتکار    - پیغمبر    -10 شوهر 
زن - گوشه ها 11-  نوعي التهاب 
پوستي - خدمتگزار-  گوشه اي در 
دستگاه شور 12-  کافي - بیماري 
کم خوني  - نوشته - حاشیه سند 
13-  جاده آهني - ظرف پالستیکي 
فروتن   - مایعات  نگهداري  براي 
14-  گناهکار- ارتکاب اعمال غیر 
 -15 فارسي  بحورشعر  از  اخالقي 
فرمان کشتي - نویسنده داستانهاي 

تخیلي ادبیات فرانسه - غار.
دست  چیره  نقاش   -1 عمودي: 

اول  عباس  شاه  دربار  تبار  کاشاني 
نویسنده  و  کانادایي  ادبیات  پدر   -
حیوانات  درباره  کوتاه  داستانهاي 
وحشي 2-  بریدن فرنگی  - قلعه 
جک  نوشته  داستاني   - حصار  و 
بیماري   - بلند  صداي   -3 لندن 
تب مالت - از زنان اساطیري یونان 
4-  برداشتنش جرم- اشاره به دور 
در  شهري   - ورزشي   پرتابه    -5
درخت  شیره    - رضوي  خراسان 
6-  راوي شهید روایت فتح - نوعي 
پارچه پنبه اي - محل آموزش اسب 
اتومبیل   - سرخ  گل    -7 سواري 
کرایه  درخت خرما 8-  آشیانه پرنده 

- از شهرهاي مهم اسپانیا -  باد ت 
بي  فوریه -  از  مستحب 9 - پس 
ارزش و بي مصرف - زندان مسعود 
به نزدیک  اشاره  سعد سلمان 10- 
- خط نابینایان - رماني نوشته علي 
موذني 11-  راحت و آرام بودن - 
و  اصطالحي در شطرنج - محکم 
استوار 12- نت چهارم - جوینده راه 
- پایتخت لهستان 13-  فلز گلوله - 
سرسلسله افشاریه - قلعه حکومتي 
از    - جستجوگر   - فرمانروا   -14
خوردن    -15 حرف  روي  حرکات 
غذاي اندک براي رفع گرسنگي - 

خشک و کویري.
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طراح : نسرین کاری                         جدول شماره  3454

 مدیران موفق

بفروشید  را  خود  خدمات  یا  محصول  نتوانید  »اگر 
نخواهید توانست کسب و کار خود را به راه بیندازید. 
بنابراین اگر متقاعد کردن دیگران به پذیرش تفکر 
توانست  نخواهید  گاه  هیچ  نیست،  ذاتتان  در  شما 

کسب و کار خود را برپا کنید«. جرارد دانفورد
»آنها نه تنها خوب می دانند چگونه ایده و دیدگاه 
به  دادن  انگیزه  و  انرژی  بلکه  بفروشند،  را  خود 
اند«.  بلد  خوب  نیز  را  راه  ی  ادامه  برای  دیگران 

یولیشکا وای دی
های  تنش  شدن  پذیرا  توانایی  کنم  می  فکر  »من 
خالقانه، کاوش و اجازه دادن به بروز آن چیزی است 
از بقیه ی 90 درصد این  که مدیران عامل برتر را 
را  زیادی  عامل  مدیران  من  کند.  می  متمایز  جمع 
دیده ام که سعی می کنند از کشمکش اجتناب کنند 
یا اغلب مواقع به دنبال رسیدن به اتفاق نظر هستند 
و این می تواند خالقیت را از بین ببرد. البته این تنها 
یکی از ویژگی هایی است که در کنار دیگر ویژگی 
ها قرار می گیرد«. آلیس چان، مشاور روابط عمومی
»هر کسی که جزو 10 درصد مدیران عامل موفق 
قرار داشته باشد و نپذیرد در این مسیر خیلی خوش 

شانس بوده است، خودش را گول می زند«. 
کریس پاتریک، یکی از مؤسسین تو تن

هرچه  بگیرید.  یاد  ای  تازه  چیز  روز  هر  باید  »شما 
ایجاد  را  خود  بازخوردی  های  چرخه  بتوانید  زودتر 
بدل  ای  یادگیرنده  به سازمان  را  سازمانتان  و  کنید 
بازار در  که  اتفاقاتی  با  را  خودش  بتواند  که   کنید 
 می افتد وفق دهد و بر اساس آن عمل کند، عملکرد 

بهتری خواهید داشت«. 
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نهیمینوناکهطقن15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

 09155632009
 32340188  - فدائی

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

آغاز فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان

 فلش 16: 16000 
رم 8: 8000

رم 16: 14000
گیرنده دیجیتال: 59000

دستگاه بازی پلی استیشن: 59000
بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

پوشاک بچگانه به صورت یکجا 
با قیمت توافقی واگذار می گردد.

09373810994

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

به یک نفر نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی 
شیمی گرایش پلیمر یا کاربردی برای کار در واحد 

کنترل کیفیت  نیازمندیم.  
7-32255026 -056  داخلی 101

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

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

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

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

یک واحد آپارتمان 165 
متری در حال ساخت در 
بهترین نقطه بیرجند به 

فروش می رسد. معماری 
داخلی به سلیقه خریدار قابل 

انجام است 
زمان تحویل پایان خرداد 95

تلفن تماس: 
09153148512

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

واقع در بازار    09155623060

نقاشی ساختمان پالستیک ، روغنی 
اکرولیک  خیابان غفاری - نسرین 11

 قطعه دوم  09159617909 - تنگلی
مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب 
زهرا غیبی به شماره شناسنامه 1013 

ورودی 1374 رشته کارشناسی پرستاری 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

کارت دانشجویی اینجانب محمد جواد عیدی 
به شماره 9413161105 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مـژده
باغچه هایتان را به ما بسپارید 

برای کاشت گل و گیاه و سبزیجات
همراه با کود حیوانی
با ما تماس بگیرید
09152660862
09156646376

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

تاالر و رستوران درویش
 برای تکمیل کادر خود 

استخدام می نماید:
آشپز یک نفر/ سالن دار خانم 
یا آقا / کارگر ساده خانم یا آقا

منشی و صندوقدار یک نفر خانم     
32324738

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

و اداری و ... مبل ، فرش ، یخچال و ... 
با باالترین قیمت خریداریم.

09156633937

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

خریداریم.  
32255221-09156702717

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

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

پخش تعاون دعوت به همکاری می نماید 

2 نفر پرومتر آقا )فروشنده فروشگاهی (

با حقوق ثابت و پورسانت 

تلفن: 32255711-13

پیش فروش
 جوجـه شتـر مـرغ

فروش جوجه شترمرغ
 45 روزه با بهترین کیفیت

 و نازل ترین قیمت
قیمت هر جوجه 45 روزه 

250 هزار تومان
تلفن سفارشات: 
09155612923
09035612923
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عصرایران: آب رسانی کافی به بدن برای کنترل و عملکرد مناسب بدن کافی و ضروری است اما پر کردن بدن از آب به اندازه کم آب نوشیدن 
می تواند مضر و کشنده باشد. مطالعات حاکی از آن است که بیش از حد نوشیدن آب می تواند صدمات زیادی را به بدن وارد کند و حتی کشنده 
باشد. به همین علت بهتر است به صدای بدن گوش داد و در شرایط الزم به آن آب رساند. بهتر است هنگامی آب بنوشید که تشنه هستید.

اخبار ورزشی زیاده روی در نوشیدن آب کشنده است 

 قرارداد هافبک مراکشی با استقالل
شیحی هافبک مراکشی سرانجام با استقالل قرارداد 
تهران  به  بازگشت  از  بعد  شیحی  عادل  کرد.  امضا 
به  کرد.  امضا  قرارداد  آبی پوشان  با  رسما  دیروز 
گزارش جهان، این بازیکن تا پایان فصل در خدمت 

آبی پوشان خواهد بود.

اینفانتینو رئیس جدید فیفا

با کسب 115 رای در مقابل  اینفانتینو  ایرنا: جیانی 
88 رای شیخ سلمان بحرینی در دور دوم انتخابات 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  سال  سه  برای  فیفا، 
انتخابات  اول  دور  در  شد.  انتخاب  فوتبال  جهانی 
فدراسیون جهانی فوتبال از بین چهار نامزد انتخاباتی 
فیفا، اینفانتینو با 88 رای باالتر از شیخ سلمان با 85 
رای   4 تنها  نیز  اردنی  الحسین  و  گرفت  قرار  رای 
در مرحله دوم کسب کرد. شاهزاده علی بن حسین 
نیز 27 رای و شامپاین فرانسوی نیز 7 رای کسب 
کردند.بنابراین هیچکدام از نامزدها موفق به کسب 
حد نصاب آرای الزم نشدند و این انتخابات به دور 
انتخابات  دوم  دور  در  نهایت،  در  شد.  کشیده  دوم 
اروپا  فوتبال  فدراسیون  سوئیسی  دبیرکل  اینفانتینو 
به عنوان رئیس  برای سه سال  با 115 رای  )یوفا( 

نهاد حاکم بر فوتبال دنیا انتخاب شد.

استرالیا درخواست برگزاری دیدار 
دوستانه با ایران را رد کرد  

دوستانه  بازی  درخواست  استرالیا  فوتبال  فدراسیون 
به گزارش  رد کرد.  را  ایران  تیم ملی  با  دیدار  برای 
فارس، تیم ملی ایران قرار است خرداد ماه سال آینده 
برگزار  را  تدارکاتی  دیدار  دو  اروپایی خود  اردوی  در 
خردادماه   13 تاریخ  در  ابتدا  کی روش  کند.شاگردان 
مصاف  به  مقدونیه  پایتخت  اسکوپیه،  در   95 سال 
تیم ملی این کشور خواهد رفت.پیش از این قرار بود 
ملی پوشان ایران در تاریخ 18 خرداد نیز در اسلو به 
مصاف تیم ملی نروژ بروند که این دیدار لغو شد.بر 
همین اساس فدراسیون ایران برای این تاریخ به تیم 
یک  اروپا  در  کشور  دو  تا  داد  پیشنهاد  استرالیا  ملی 
دیدار دوستانه برگزار کنند که فدراسیون استرالیا به 
این  این کشور،  تیم ملی  برنامه های  بودن  پر  خاطر 

درخواست را رد کرد.

آغاز تمرینات ملی پوشان والیبال 
برای مسیر دشوار انتخابی المپیک

فارس: تمرین تیم ملی والیبال ایران برای بازی های 
انتخابی المپیک با حضور 12 بازیکن آغاز شد تا در 
مراحل بعدی نفرات بیشتری به این تمرینات اضافه 
شوند. نخستین تمرین تیم ملی روز گذشته آغاز شد تا 
ملی پوشان ایران از 90 روز مانده به بازی های انتخابی 
المپیک در ژاپن تمرینات خود را زیر نظر خوان سیچلو 

مربی تیم ملی آغاز کرده باشند.

 موتور چربی سوز بدنتان را با ماست 
روشن نگه دارید! 

سالمت نیوز: ماست عالوه بر فواید بی شماری 
که دارد می تواند در چربی سوزی و کاهش وزن 

بسیار مفید و موثر عمل کند. خوردن 2 فنجان 
برنامه  از  پیروی  کنار  روز در  ماست در طول 
چربی ها  می تواند  کم کالری  و  مناسب  غذایی 
تحقیقات  دهد.  کاهش  را  شما  بدن  وزن  و 
نشان داده است افرادی که از این شیوه پیروی 

چندان  نه  مدتی  از  بعد  اند  توانسته  کرده اند، 
داشته  بیشتر کاهش وزن  طوالنی 22 درصد 
باشند.عالوه بر این تحقیقاتی دیگر نشان داده 
خود،  غذایی  برنامه  در  که  افرادی  که  است 
یا  و  نگذاشته اند  ماست  مصرف  برای  جایی 

 81 نمی کنند،  مصرف  ماست  روزانه  طور  به 
درصد بیشتر دچار اضافه وزن و چاقی شده اند. 
که  است  مغذی  غذایی  ماده  ماست  واقع  در 
سرشار از کلسیم است و چربی سوزی موثر به 

حساب می آید.

اگر دهان تان آفت زده، مغز و میوه 
خشک و شکالت نخورید

و  ریز  دردناک  ضایعات  آفت،  شهرخبر: 
هستند.  زبان  و  دهان  ناحیه  در  خوش خیمی 
برای درمان هر چه سریع تر آفت راهی وجود 
از  غذایی  رژیم  کنترل  با  می توان  اما  ندارد 
پیشرفت آن جلوگیری کرد. گردو، بادام، پسته 
و شکالت، مواد غذایی آلرژن هستند اما این 
تنها دلیلی نیست که می گوییم نباید این نوع 
مواد غذایی را مصرف کنید. در حقیقت چربی 
معده  اسیدیته  افزایش  باعث  مواد غذایی  این 
این موضوع  دارد.  نقش  آفت  بروز  در  و  شده 
زمانی که مغزها فراوری شده اند یعنی به شکل 
می شوند،  عرضه  نمکی  یا  دودی  یا  بوداده 

شدیدترخواهد بود.

این خوراکی ها را برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن بخورید 

ای  تغذیه  راهکارهای  اینجا  در  نیوز:   سالمت 
بدن معرفی شده  ایمنی  تقویت سیستم  برای 
پلی  از  سرشار  خوراکی  این  ها:  قارچ  اند: 
هستند  ها  بتاگلوکان  نام  به  ساکاریدهایی 
از  جلوگیری  برای  را  بدن  ایمنی  سیستم  که 

این  دارند.  می  نگه  فعال  ها  عفونت  به  ابتال 
در  و  تنظیم  را  خون  سفید  های  سلول  مواد 
حالت آماده نگه می دارند برای مقابله با حمله 
از  غنی  همچنین  قارچ  خارجی.  مهاجمان 
استرول ها و روی است که در تقویت سیستم 

ایمنی بدن نقش دارند. فلفل قرمز: جالب است 
قرمز  فلفل  در  موجود  ث  ویتامین  که  بدانید 
ث  ویتامین  است.  پرتقال  از  بیشتر  برابر  سه 
یک آنتی اکسیدان قوی است که نه تنها برای 
خالص شدن زودتر از آنفلوآنزا و سرماخوردگی 

مفید عمل می کند، بلکه منجر به تولید آنتی 
برای  خون  سفید  های  سلول  و  ها  بادی 
شود.سیر:  می  عفونت  با  مبارزه  به  کمک 
یک آنتی بیوتیک طبیعی است. ضد باکتری، 
نیز هست. خاصیت  ویروس  و ضد  قارچ  ضد 

آنتی اکسیدانی سیر برای مبارزه با عفونت ها 
ایمنی  درجه  نیز  گیاه  این  است.اسفناج:  مفید 
بدن را باال می برد و در زیبایی پوست و مو 
نقش به سزایی دارد. اسفناج همچنین دارای 

ریبوفالوین و ویتامین ب 2 است.

این میوه خشک شده باعث 
پوسیدگی و خرابی دندان می شود 

جام جم سرا : برخی مواد خوراکی می توانند 
در پوسیده شدن دندان هایتان بسیار تاثیرگذار 
باشند. طبق یافته اخیر محققان، با وجود فواید 
غذایی اثبات شده کشمش، این ماده خوراکی 
می تواند تاثیر معکوسی بر سالمت دندان بچه 
بروز مشکالت شدیدتری  و موجب  داشته  ها 
در  باشید  مراقب  شود.  شان  آینده  زندگی  در 
استفاده  زیاد  آن  از  فرزندانتان  های  خوراکی 
معادل  کشمش  کوچک  پاکت  یک  نکنید. 
است.  شکر  چایخوری  قاشق   8 حدود  حاوی 
میزان مصرف قند روزانه مجاز برای کودکان 
4 تا ۶ سال، بیش از 5 حبه قند نیست. برای 
کودکان 7 تا 10 سال، نباید بیش از ۶ حبه قند 
باشد. کشمش با وجود داشتن حالت چسبندگی 
به دندان ها می چسبد و از این رو منبع ماده 
قندی برای مدت زمانی طوالنی در دسترس 
باکتری ها قرار می گیرد، که این مسئله می 
تواند منجر به پوسیدگی دندان ها در طوالنی 
مدت شود. به گفته محققان یخ، مواد خوراکی 
چسبنده،چیپس،  خوراکی  مواد  قهوه،  اسیدی، 
مواد خوراکی  از جمله  نوشیدنی های شیرین 

مضر برای دندان ها به شمار می روند.

این خوراکی ها را برای تقویت سیستم ایمنی بدن بخورید 

کشف مواد آتش زا در 
استان خراسان جنوبی

کشف  از  استان  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
بیرجند  آباد  علی  بازرسی  و  ایست  در  زا  آتش  مواد 
خبر داد . سرهنگ غالمحسین پارسا گفت : مأموران 
و  کنترل  هنگام  بیرجند  آباد  علي  بازرسی  و  ایست 
مسافران  از  یکی  به  اتوبوس  دستگاه  یک  بازرسي 
مشکوک شده و وسایل همراه وی را بازرسی کردند 
مسافر  ساک  عدد  دو  از  بازرسی  در   : گفت  وی   .
 538 و  هزار   22 بود  اتوبوس  جعبه  در  که  اتوبوس 
عدد انواع ترقه و مواد آتش زا کشف شد. سرهنگ 
تشکیل  با  شده  دستگیر  متهم  کرد:  تصریح  پارسا 

پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

کشف یک میلیارد و500 میلیون ریال کاالی قاچاق
  در شهرستان طبس

فرمانده انتظامی شهرستان طبس از کشف محموله کاالی قاچاق به ارزش 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در جاده کرمان به مشهد خبر داد. سرهنگ 
کنترل  هنگام  دیهوک  بازرسی  گاه  ایست  ماموران  گفت:  جاللیان  محسن 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون بنز کشنده که از کرمان به سمت 
مشهد در حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وی اظهار 
داشت: مأموران در بازرسی از این خودرو 23 تن نخود خام که فاقد هرگونه 
اسناد گمرکی بود کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان طبس با اشاره به 
ارزش تقریبی یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی محموله قاچاق کشف شده 
، خاطر نشان کرد: در  این رابطه ضمن هماهنگی با مراجع قضایی، راننده و 
سرنشین خودرو دستگیر و خودرو توقیف شد. سرهنگ جاللیان تصریح کرد: 

متهم دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قانونی معرفی و اعزام شد.

شوخی تلگرامی دردسر ساز شد
 

فردی که با ارسال پیام در شبکه اجتماعی تلگرام ایجاد رعب و وحشت و موجبات 
سلب آسایش خانواده ای را فراهم ساخت، توسط کارآگاهان پلیس سایبری شهرستان 
آمل، شناسایی و دستگیر شد. به گزارش فارس، سرهنگ گنجیان مقدم گفت: در پی 
مراجعه زنی به ماموران پلیس فتا، مبنی بر اینکه فردی ناشناس با ارسال پیام هایی 
از طریق تلگرام مدعی شد که از طرف اشخاصی ناشناس با دریافت 30 میلیون 
ریال مأمور شده تا به نحوی به وی آسیب برساند، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت.وی گفت: ماموران با بررسی های فنی و تخصصی موفق شدند، متهم 
را شناسایی و دستگیر کنند.سرهنگ گنجیان مقدم افزود: متهم در تحقیقات اولیه 
پلیس ابتدا منکر اتهام وارده شد، اما پس از مواجهه با ادله و مستندات متقن لب به 
سخن گشوده و به بزه انتسابی اقرار کرد. متهم در ادامه تحقیقات انگیزه این کار را 
سر به سر گذاشتن و شوخی با شاکی به درخواست یکی از دوستان شاکی عنوان 

کرد. ماموران در ادامه متهم اصلی پرونده را نیز دستگیر کردند.

توقیف کشنده هوو با 15 میلیون خالفي در قاین

کامیون  دستگاه  یک  توقیف  از  قاین  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشنده هوو با 15میلیون ریال خالفي در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ امیرآبادی زاده اظهار داشت: ماموران پلیس راه قاین - 
یک  به  عبوري،  خودروهاي  تردد  وضعیت  کنترل  هنگام  گناباد 
دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند. فرمانده 
اجرائیات  سیستم  از  استعالم  در  گفت:  قاین  شهرستان  انتظامی 
ریال   15 داراي  ، مشخص شد که خودروي مذکور  راهور  پلیس 
رسیدگي  قانون  اجراي  در  منظور  همین  به  که  است،  خالفي 
سرهنگ  شد.  منتقل  پارکینگ  به  خودرو  رانندگي  تخلفات  به 
امیرآبادی زاده از تشدید برخورد با رانندگان متخلف و خطر آفرین 
خبر داد و گفت: پلیس اجازه تردد به رانندگاني که امنیت جاده ها 

را بر هم مي زنند، نخواهد داد.

از کارخانه به خانه 
ارزان بخر - شیک بپوش 

6000-9000-12000
شعبانیه ، حدفاصل بقیه ا... و دولت 

پوشاک دارا و سارا   09157265619

 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

به چند اکیپ نصاب ماهر الستیک فرازی

کاغذ دیواری با دستمزد باال 

نیازمندیم
09124030407



یکشنبه * 9 اسفند 1394 * شماره  3454 
برنامه رادیویی صدای راهبران استان 7

راه اندازی شد 

مالیی- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: 
و  جنوبی  خراسان  استان  سیمای  و  صدا  همکاری  با 
ادارکل حمل و نقل و پایانه های استان موجی رادیویی 
نصری  است.  شده  اندازی  راه  استان  رانندگان  برای 
با اشاره به اینکه این برنامه سه شنبه و پنجشنبه هر 
از رادیو خراسان جنوبی بخش می شود، افزود:  هفته 
به علت اهمیت بخش راهداری و رانندگان این برنامه 
به نام صدای راهبران نامگذاری شده است. وی تصریح 
الی 23 شب  ساعت 21  راهبران  برنامه صدای  کرد: 
پخش می شود و تا پایان نیمه دوم سال آینده ادامه 
خواهد داشت. نصری با بیان اینکه سرمایه گذاری در 
بخش حمل و نقل اهمیت ویژه ای دارد، تأکید کرد: 
رانندگان و راهداران می توانند مشکالت خود را در این 
برنامه با کارشناسان و بازرسان اداره کل مطرح کنند. 
وی خاطرنشان کرد: این برنامه به بررسی مسائل ایمنی 
در جاده، سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، طرح 

نوروزی، مشکالت رانندگان و جاده ها می پردازد.

تالش نیروی های شهرداری بیرجند  برای 
پاکسازی چهره شهر از تبلیغات کاندیداها

گروه خبر- معاون خدمات شهري شهرداري بیرجند 
ضمن ابراز خرسندي از حضور پرشور مردم در دهمین 
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و پنجمین دوره 
نیروهای  گفت:  رهبري  خبرگان  مجلس  انتخابات 
خدماتی شهرداری از صبح روز شنبه در آمادگي کامل 
هستند تا نسبت به بازگرداندن چهره عادي شهر اقدام 
کنند.  خانزاد  اظهار کرد: تالش خواهیم کرد که چهره 
از  نقاطي  اگر  اما  بازگردانیم  عادي  حالت  به  را  شهر 
از مردم درخواست  ماند  نیروهاي خدماتي دور  چشم 
شهرداري  به   137 سامانه  با  تماس  مي کنیم  ضمن 
اطالع دهند تا نسبت به تمیز کردن پوسترها و عالئم 

انتخاباتي باقی مانده  اقدام کنیم. 

کاشت35هزار بوته گل 
در طرح استقبال از بهاردرقاین

با روزهای  نسیم قاین- شهردار قاین گفت: همزمان 
پایانی سال 94 و آغاز سال نو واحد فضای سبز شهرداری 
به  افزود:  نوروزی  نو شد.  از سال  استقبال  آماده  قاین 
همین منظور و با هدف ایجاد طراوت و شادابی در ایام 
سال نو ، واحد فضای سبز شهرداری با امکانات موجود 
در دو گلخانه با تولید بیش از 35 هزار بوته گل فصلی 
از انواع شب بو، همیشه بهار، بنفشه و جعفری به ارزش 
350  میلیون ریال با اتکا به توان نیروهای فضای سبز 
آماده کاشت گل و گیاه در سطح شهر می شود. وی از 
همشهریان خواست پس از کاشت این گل و گیاه در 
سطح معابر و پارک ها و المان های نوروزی با حفاظت 
شهرداری  عوامل  با  محیط  شادابی  جهت  حراست  و 

همکاری الزم را به عمل آورند.

بازدید از تأسیسات گردشگری 
شهرستان های نهبندان و سربیشه انجام شد

میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون  خبر-  گروه 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 
در  و  نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  گفت: 
سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  مصوبات  اجرای  راستای 
استان، به منظور خدمات رسانی مطلوب به مسافرین 
گردشگری  تأسیسات  از  ویژه  بازرسی  تیم  نوروزی، 
کردند.  بازدید  سربیشه  و  نهبندان  های  شهرستان 
وی افزود: این تیم که متشکل از نمایندگان ادارات 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعت 
عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  تجارت،  و  معدن 
راه و شهر  پایانه ها،  و  نقل  و  بهداشت، حمل  ناجا، 
بودند،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  سازی 
های  رستوران  و  رفاهی  خدمات  های  مجتمع   از 
بین راهی شهرستان های نهبندان و سربیشه بازدید 
به عمل آورده و نواقص موجود به مدیران واحدهای 

گردشگری مربوطه ابالغ شد.

فعالیت و همکاری بیش از ۲۰۰ آموزشگاه 
استان در امر برگزاری انتخابات 

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
اولی  رأی  به 35 هزار  نزدیک  امسال  اینکه  بیان  با 
 200 از  بیش  گفت:  داشتند،  حضور  انتخابات  در 
داشتند.  فعالیت  انتخابات  برگزاری  امر  در  آموزشگاه 
المعی اظهار کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
انتخابات  برگزاری  امر  در  همه ساله  روال  براساس 
همکاری داشت. به گفته وی حضور مردم امسال در 

انتخابات بسیار پرشور و باشکوه بود.

ارسال 1۰ پرونده پیشنهاد ثبت میراث 
طبیعی استان به سازمان میراث فرهنگی

کل  اداره  طبیعی  میراث  ثبت  کارشناس  خبر-  گروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی گفت: تعداد 10 پرونده پیشنهاد ثبت آثار طبیعی 
استان جهت ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی به 
این  افزود:  ملکوتی  رضایی  زهرا  شد.  ارسال  سازمان 
بیرجند، طبس،  های  شهرستان  به  مربوط  ها  پرونده 
 درمیان و قاین بوده و شامل ردپای حیوانات عظیم الجثه،
چشمه معدنی، دیگ رستم، زیتون کهنسال، گزکهنسال 
چنار  طبس،  شهرستان  از  خرو  کهنسال  سروهای  و 
دهسلم،  نخلستان  درمیان،  آباد  اسماعیل  کهنسال 
نوغاب  کهنسال  سروهای  باراز،  چنارهای  مجموعه 
پسکوه، چنار کهنسال بزبیشه از شهرستان قاین هستند. 
وی اظهار کرد: قبل از تهیه پرونده ها، شناسنامه معرفی 
آنها تکمیل و جهت بررسی و تأیید به سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اعالم شده، 
سپس پرونده های مربوطه تهیه و پس از تأیید شورای 

ثبت و حریم استان ارسال می گردد.

حمایت جشنواره تئاتر رضوی از تولیدات 
 نمایشی خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی

گروه خبر- دبیرخانه یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی به 
منظور ایجاد جریان تئاتر رضوی در سطح استان های 
جنوبی،  خراسان  و  شمالی  خراسان  رضوی،  خراسان 
حمایت ویژه خود را از گروه های سازمان یافته تئاتری 
و  امور هنری  معاونت  کرد.  اعالم  استان  این سه  در 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
باید  پذیرفته شدگان  گفت:  خبر  این  اعالم  با  جنوبی 
در محدوده زمانی اردیبهشت تا اول مرداد ماه 1395 
باشند.  داشته  عمومی  اجرای  استان  در  هفته  یک 
ایده، طرح  بایست  می  متقاضیان  کرد:  تصریح  زمزم 
گاهشمار جهت  بر طبق جدول  را  نمایشنامه خود  یا 
حمایت از اجراهای عمومی به همراه رزومه کارگردان 
و گروه و تکمیل فرم تقاضا به دبیرخانه ارائه نماید. وی 
افزود:گروه  های پذیرفته شده جهت اجراهای عمومی 
تا سقف 50 میلیون ریال کمک هزینه تولید دریافت 
خواهند نمود و سقف پذیرش اثر برای هریک از این سه 
استان 2 نمایش خواهد بود. وی خاطرنشان کرد:  مهلت 
ارسال متن و طرح و ایده به بخش تولید متون تا 15 
فروردین 1395، بخش مسابقه تا 20 فروردین 1395 و 

استانی تا 15 اسفند ماه 1394 اعالم شده است.

تمامی مدارس استان دیروز تعطیل شد

شبستان- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: به علت طوالنی شدن زمان اخذ رأی در روز 
جمعه، تمامی مدارس استان روز شنبه ۸ اسفند تعطیل 
اداره کل آموزش و  شدند. المعی در جمع کارکنان 
پرورش ضمن تشکر از حضور حماسی مردم استان 
ستاد  اطالعیه  اساس  بر  کرد:  اظهار  انتخابات  در 
شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات  برگزاری 
رهبری  خبرگان  انتخابات  دوره  پنجمین  و  اسالمی 

تمامی مدارس استان در تمام مقاطع تعطیل است.

برگزاری جلسه بررسی مشکالت 
هنرمندان صنایع دستی روستای اشک درمیان

گروه خبر- به منظور بررسی مشکالت هنرمندان صنایع 
ای جلسه  درمیان  شهرستان  اشک  روستای   دستی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول  حضور  با 
مدیر  روستا،  دهیار  شهرستان،  گردشگری   و  دستی 
آفرینان  دست  دستی  صنایع  تعاونی  شرکت  عامل 
این جلسه  برگزار شد. در  قهستان و هنرمدان روستا 
مشکالت هنرمندان صنایع دستی این روستا که طی 
سال گذشته در رشته پارچه بافی آموزش های الزم 
افراد  این  از  نفر   10 تعداد  و  بودند  کرده  دریافت  را 
مشغول فعالیت شده بودند بررسی شد. صالحی مسئول 
نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
مشکالت  کردن  برطرف  جلسه  این  در  شهرستان 
هنرمندان را در همه حوزه ها، از اهداف این نمایندگی 
دانست. در ادامه هنرمندان این روستا نیز مشکالت خود 
این هنرمندان  تولیدات  را مطرح کردند که مقرر شد 
آفرینان  دست  دستی  صنایع  تعاونی  شرکت  توسط 
زحمتکش  هنرمندان  این  تا  گردد  خریداری  قهستان 

بتوانند کمک خرجی برای خانواده هایشان باشند.

گیوکی- مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: مراسم افتتاحیه هیجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان های 
استان امروز یکشنبه در شهرستان بشرویه برگزار می گردد. بیکی افزود: این جشنواره شهرستانی به یادبود خیر گرانقدر حاج میرزا حسین 
کیانی زاده و همسر گرامیشان برگزار می شود. وی ضمن قدردانی از حضور خیرین گرانقدر مدرسه ساز در هفدهمین جشنواره میزان 

تعهدات جشنواره مذکور را بالغ بر 16 میلیارد تومان ذکر کرد که بالغ بر 60 درصد آن محقق شده است.

امروز، افتتاحیه هیجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان ها در بشرویه

امنیت و توسعه محور اصلی
برنامه ها در نهبندان و سربیشه خواهد بود

مهر- نماینده منتخب مردم در شهرستان های نهبندان 
معیشت،  من  اصلی  شعار  کرد:  اظهار  سربیشه  و 
محور  به عنوان  شعار  این  و  بوده  توسعه  و  امنیت 
اصلی برنامه ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.نظر 
افضلی بیان کرد: در هرکدام از این بخش ها برنامه ها و 

راهکارهای مختلفی پیشنهاد و ارائه شده که امیدواریم بتوانیم در زمان تصدی 
خود به آنها جامعه عمل بپوشانیم. وی افزود: جلوگیری از خام فروشی معادن و 
تالش برای فرآوری مواد معدنی در داخل منطقه یکی از اولویت های نخست 
در حوزه معادن خواهد بود. افضلی ادامه داد: نیاز است تا کارخانه های فرآوری 
مواد معدنی در منطقه ایجاد شود تا هم از این طریق برای جوانان اشتغال 

ایجادشده و هم جلوی خارج شدن سرمایه های شهرستان را بگیریم.

رونق تولید در منطقه را دنبال خواهم کرد

 مهر- نماینده منتخب قاین و زیرکوه گفت: کمک به راه اندازی کارخانه های 
تعطیل و نیمه تعطیل حوزه قاین و زیرکوه از مهمترین 
برنامه ها است. فرهاد فالحتی  ضمن تشکر از حضور 
پرشور ملت ایران و به خصوص مردم قاین و زیرکوه در 
انتخابات بیان کرد: این ملت بزرگوار با حضور در پای 
صندوق های رأی به نظام رأی دادند.وی با اشاره به 

برنامه های در نظر گرفته شده برای این حوزه، اظهار کرد: امید است در رفع 
مشکالت معیشتی مردم گام های بلندی برداشته شود. فالحتی با بیان اینکه 
همچنین با کمک دولت برای رفع رکود تالش خواهم کرد، ادامه داد: کمک به 
دولت برای اشتغال جوانان در سطح این حوزه نیز از دیگر برنامه های مد نظر 
است. نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس دهم ادامه داد: توسعه متوازن 

روستاها و شهرهای حوزه انتخابی نیز از دیگر برنامه های پیش رو است.

توسعه و پیشرفت با همدلی و وحدت امکان پذیر است

فارس- منتخب مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در دهمین دوره 
پیشرفت  و  توسعه  گفت:  اسالمی  مجلس  انتخابات 
منطقه با همدلی و وحدت امکان پذیر است.  محمدرضا 
مردم شهرستان  در جمع  دیروز  امیرحسنخانی ظهر 
این  درخشان  شهید  ورزشی  استادیوم  در  فردوس 
شهرستان، اظهار کرد: امید است که بتوانم اعتماد مردم 

منطقه و 51 هزار رأی حامیان خود را به خوبی پاسخ دهم و برای منطقه 
مثمر ثمر واقع شوم. وی افزود: توسعه و پیشرفت منطقه از اولویت های کاری 
بنده است و این توسعه جز با همدلی و وحدت بین شهرستان های فردوس، 
طبس، بشرویه و سرایان امکان پذیر نیست. وی که با شعار شایسته ساالری، 
کارآفرینی و توسعه قدم در عرصه انتخابات نهاده بود، تصریح کرد: برای داشتن 

منطقه ای شاد و آباد به کمک و نظرات تک تک صاحب نظران نیاز دارم.

استاندار صبح روز گذشته در جمع خبرنگاران ضمن تشكر 
از حضور حماسي مردم در پاي صندوق هاي رأي گفت: 
استان در پاي صندوق هاي  از مردم  از ۷۲ درصد  بيش 

رأي حاضر شدند كه اين حضور را بايد قدر دانست.
به گزارش روابط عمومي استانداري، خدمتگزار با بيان اينكه 
منتخبين مردم براي توسعه استان از تمام ظرفيت كاري 
خود استفاده كنند به نتايج انتخابات در حوزه هاي انتخابيه 
نتايج  مورد  در  كه  صورتي  در  افزود:  و  كرد  اشاره  استان 
انتخابات اعتراضي وجود داشته باشد، هيئت هاي بازرسي، 
دريافت  آماده  ذيربط  اجرايي  هاي  دستگاه  نيز  و  اجرايي 
شكايات و اعتراضات كانديداها در مهلت قانوني خواهند بود. 

بیرجند،  انتخابیه  حوزه  از  عبادی  االسالم  حجت 
درمیان و خوسف راهی بهارستان شد

هاي  حوزه  در  انتخابات  آراي  نتايج شمارش  به  استاندار 
آراي صحيح  داد: كل  ادامه  و  اشاره كرد  استان  انتخابيه 
ماخوذه در حوزه انتخابيه بيرجند، درميان و خوسف ۱۷۲ 
هزار و ۵۴۳ رأي بوده است كه محمد باقر عبادي با ۵۹ 
هزار و ۳۶۱ رأي به عنوان كانديد منتخب مردم معرفي 
محمدرضا  انتخابيه  حوزه  اين  در  كرد:  تصريح  وي  شد. 
مجيدي با ۵۸ هزار و ۸۴۹ رأي به عنوان نفر دوم، حميد 
آيتي با ۳۲ هزار و ۷۰۰ رأي به عنوان نفر سوم و ابراهيم 

تقي زاده با ۷ هزار و ۴۲ رأي در جايگاه چهارم هستند. 
وي خاطر نشان كرد: همچنين در اين حوزه غالمحسين 
علي  پنجم،  نفر  عنوان  به  رأي  شش  و  هزار   ۷ توكلي 
رضايي با ۳ هزار و ۵۰۰ رأي به عنوان نفر ششم، روح ا...

ايزدخواه با ۲ هزار و ۹۲۱ رأي به عنوان نفر هفتم و سيد 
جعفر محمودي نيز با يك هزار و ۱۶۴ رأي را به عنوان 

نفر هشتم معرفي شدند.

امیر حسنخانی پیشتاز میدان رقابت در حوزه انتخابیه 
فردوس، طبس، سرایان  و بشرویه شد

خدمتگزار به نتايج آراء در حوزه انتخابيه فردوس، طبس، 
سرايان و بشرويه اشاره كرد و ادامه داد: كل آراي صحيح در 
اين حوزه ۱۰۴ هزار و ۲۱۴ رأي بوده است كه محمدرضا 
عنوان  به  رأي   ۶۱۵ و  هزار   ۵۱ كسب  با  اميرحسنخاني 
منتخب مردم معرفي شد. همچنين در اين حوزه روح اله 

نفر دوم،  به عنوان  با ۱۸ هزار ۴۲۴ رأي  دوست حسيني 
به  رأي  و ۹۶  هزار  با كسب ۱۶  زاده  عبداله  علي  محمد 
عنوان نفر سوم و مجيد نصيرايي با ۱۱ هزار و ۴۳۵ رأي به 

عنوان نفر چهارم در اين حوزه معرفي شدند.
وي ادامه داد: همچنين در اين حوزه انتخابيه حسين آهنين 
جگر با ۴۶۰۴ رأي به عنوان نفر پنجم، سيد هاشم طبسي با 
۹۸۶ رأي به عنوان نفر ششم، سيد مجتبي عراقي زاده با ۶۷۶ 

رأي به عنوان نفر هفتم و مهدي زماني با ۳۷۸ رأي به عنوان 
نفر هشتم در اين حوزه انتخابيه معرفي شدند.

فالحتی با ۳۰ هزار رأی نماینده منتخب مردم 
در قاین و زیرکوه شد

حوزه  در  نتايج  اعالم  به  استان،  در  دولت  عالي  مقام 
ادامه داد: در اين  انتخابيه قاينات و زيركوه اشاره كرد و 
حوزه نيز از مجموع ۸۵ هزار و ۲۱۶ رأي صحيح ماخوذه، 

فرهاد فالحتي با كسب ۳۰ هزار و ۱۲ رأي به عنوان نفر 
اول و منتحب مردم معرفي شد. 

همچنين جواد هروي با كسب ۲۷ هزار و ۴۴۸ رأي به عنوان 
نفر دوم، علي اسماعيلي با ۲۲ هزار و ۶۳۸ رأي به عنوان نفر 
سوم و محمد علي قوي با ۱۷۸۸ رأي به عنوان نفر چهارم 
معرفي شدند. خدمتگزار ادامه داد: در اين حوزه انتخابيه محمد 
پنجم،  نفر  عنوان  به  رأي   ۱۷۰۱ با  فرد  احمدزاده  حسين 

محمدرضا عرب پور با ۱۳۴۱ رأي به عنوان نفر ششم، مهدي 
بلوطي با ۱۶۴ رأي به عنوان نفر هفتم و محسن علوي قائني 

با ۱۲۴ رأي به عنوان نفر هشتم معرفي شدند.

نظر افضلی شانس اول مجلس دهم 
در حوزه نهبندان و سربیشه

استاندار به اعالم نتايج در حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه 
اشاره كرد و ادامه داد: از كل ۵۴ هزار و ۹۶۳رأي صحيح 
مأخوذه در اين حوزه انتخابيه، نظر افضلي با كسب ۱۹ هزار 
و ۵۵۳ رأی به عنوان نفر اول و منتخب مردم معرفي شد، 
همچنين مصطفي نخعي با ۱۵ هزار و ۸۶۰ رأي به عنوان 
نفر دوم، محمداسماعيل اعزازي با ۷۵۶۶ رأي به عنوان نفر 
سوم، محمد حسين زارعي با ۲۷۰۶ رأي به عنوان نفر چهارم 
و حسين رضا نخعي نيز با ۲۳۰۲ رأي به عنوان نفر پنجم 
در اين حوزه معرفي شدند. وي ادامه داد: در اين حوزه خانم 
فاطمه باراني خالص با ۱۷۸۸ رأي به عنوان نفر ششم، مراد 
هاشم زهي با ۱۶۴۹ راي به عنوان نفر هفتم، مهدي مومني 
با ۱۳۴۱ رأي به عنوان نفر هشتم، مهدي محمدي با ۱۳۰۴ 
رأي به عنوان نفر نهم و مهدي مودي با ۸۹۴ رأي به عنوان 

نفر دهم در اين حوزه انتخابيه معرفي شدند.

رئیسی نماینده مردم خراسان جنوبی 
در مجلس خبرگان شد

خدمتگزار به نتايج پنجمين دروه مجلس خبرگان رهبري در 
استان نيز اشاره كرد و افزود: در مجلس خبرگان رهبري نيز 
از مجموع كل ۴۰۶ هزار و ۱۳۱ رأي صحيح مأخوذه، آيت ا... 
سيد ابراهيم رئيسي با ۳۲۵ هزار و ۴۸ رأي از حوزه خراسان 
جنوبي به مجلس خبرگان رهبري راه يافت و حجت االسالم 

رباني نيز با ۸۱ هزار و ۸۳ رأي در جايگاه دوم قرار گرفت.

مشارکت 7۲ درصدی مردم خراسان جنوبی پاي صندوق هاي رأي

استاندار در دیدار با مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: بسیاري از 
مباحث و مشکالتي که جامعه زنان با آن مواجه هستند باید به صورت کالن و در 

سطح ملي مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد. 
خدمتگزار با بیان اینکه نیمي از جامعه ما را بانوان تشکیل مي دهند، گفت: نگاه 
به موضوع بانوان باید تقویت این عزیزان در ابعاد مختلف و توجه به این قشر مهم 
و تأثیرگذار جامعه باشد. وي با بیان اینکه مشکالت حوزه بانوان باید کارشناسي 
شده و دقیق از سوي دست اندرکاران امر در مجلس و دولت مورد توجه قرار گیرد، 
افزود: مسئوالن تالش کنند تا معضالتي که در این حوزه وجود دارد در برنامه 

ششم توسعه اجتماعي، اقتصادي و سیاسي کشور مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده نیز در این جلسه، به نقش مهم زنان 
در تحوالت اجتماعي در زمینه هاي مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مسائلي که 
زنان با آن مواجه هستند تنها مربوط به بانوان نیست بلکه به طور غیر مستقیم 

کل جامعه را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
دکتر فرهمندپور، با بیان اینکه تمامي بخش هاي مدیریت باید مباحث بانوان 
و زنان را مورد توجه قرار دهند، گفت: در حوزه تخصیص اعتبارات و امکانات 
از گذشته مورد توجه قرار  تر  باید به طور جدي  در کالن کشور، حوزه زنان 
گیرد. وي با بیان اینکه در برخي از شهرستان هاي کشور بانوان از کمترین 
امکانات ورزشي و رفاهي برخوردار هستند، گفت: دسترسي عادالنه به امکانات 

و اعتبارات در نظام برنامه ریزي و بودجه در کشور باید در دستور کار مسئولین 
ذیربط قرار گیرد. وي بر بومي سازي مشکالت زنان در استان هاي مختلف 
تأکید کرد و ادامه داد: مشکالتي که جامعه زنان در استان هاي مختلف با آن 
مواجه هستند باید شناسایي و بومي سازي شده و متناسب با نیازهاي هر استان 

راهکار رفع آن پیشنهاد گردد.

مسایل حوزه زنان، در كالن كشور باید مورد توجه قرار گیرد

مردم  منتخب  عبادی  باقر  محمد  سید  مالیی- 
بیرجند، خوسف و درمیان در انتخابات مجلس دهم 
با تشکر از مردم استان گفت: انتخابات بازنده ای 
جزء دشمنان انقالب ندارد.  نماینده مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی ادامه 
مردم  با حمایت  را  برنامه های گذشته خود  داد: 
از تمام نظرات و  ادامه خواهم داد و  و مسئوالن 
پیشنهادهای کاندیدهای این دوره و مشاورانشان 
 استفاده می کنم. عبادی با اشاره به اینکه کمیته های

تخصصی برای مشکالت و موانع استان باید راه 
اندازی شود، خاطرنشان کرد: کار نماینده از االن 
شروع شده است و از صاحب نظران می خواهم 
در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
برای پیشرفت استان نظریه های کارشناسی که 
وی  دهند.  ارایه  را  شود  می  عملیاتی  استان  در 
تأکید کرد: کنار گود نشستن و قضاوت کردن کار 
صحیحی نیست و کسانی که نظر می دهند باید با 
کار مجلس آشنا باشند. وی با اشاره به اقتصاد استان 

افزود: راه آهن استان تنها پروژه ای در کشور بود 
که در سال جاری ردیف بودجه گرفت است و باید 

فاینانس بگیرد تا زودتر به پایان برسد.

آب از دریای عمان به استان خواهدآمد

گفت:  اخیر  های  خشکسال  به  اشاره  با  عبادی 
خشکسالی در خاورمیانه به وجود آمده است و تنها 
مختص خراسان جنوبی نیست و حتی خشکسالی به 
خراسان رضوی هم رسیده است. وی با بیان اینکه 

مجلس شورای اسالمی با وزیر نیرو گفتگوهایی 
انجام داده است، تصریح کرد: مقرر شده آب دریای 
و  سیستان  های  استان  به  و  شود  تصفیه  عمان 
خراسان جنوبی انتقال یابد. عبادی خاطرنشان کرد: 
مالیات های زیاد و سود باالی بانکی صحیح نیست 
و دولت باید به سیاست های انقباضی خود پایان 
دهد و با این سیاست ها نمی توان از رکود خارج 
شد. وی افزود: وزیر اقتصاد بیشترین کارت زرد را از 

مجلس شورای اسالمی دارد.

انتخابات، بازنده ای جزء دشمنان انقالب ندارد
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رئیس مجلس: به دنبال رقابت های کودکانه 
در منطقه نیستیم 

رئیس مجلس با بیان اینکه ایران با تجزیه کشورها 
ما  گفت:  است،  مخالف  سوریه  و  عراق  جمله  از 
علی  نیستیم.  منطقه  در  کودکانه  رقابت های  دنبال 
اسالمی،  جمهوری  کلی  سیاست  افزود:  الریجانی، 
البته ما  از دموکراسی در تمام کشورها بوده  حمایت 
مخالف  سوریه  و  عراق  جمله  از  کشورها  تجزیه  با 

هستیم و این مسئله یک فتنه برای منطقه است.

ره پیک: تأیید نهایی نتایج انتخابات منوط 
به تأیید صحت انتخابات است 

گفت:  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت  سخنگوی 
و  تأیید صحت  به  منوط  انتخابات  نتایج  نهایی  تأیید 
اعتبار انتخابات در حوزه انتخابیه است. ره پیک افزود: 
تأیید صحت انتخابات در هر حوزه انتخابیه در آینده و 
پس از بررسی شکایات و اعتراضات، اعالم خواهد شد.

انتخابات نشان داد، برجام رونق نیاورد 
دولت یک دوره ای می شود  

صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  روستاآزاد  رضا 
شریف گفت: دولت تمام قوایش را در برجام گذاشت 
دلیل  همین  به  و  ندیدند  خاصی  نتایج  مردم  ولی 
برجام  اگر  نداشتند،  دولت  لیست  از  آنچنانی  حمایت 
حتی  نباشد  کشور  اقتصادی  رونق  و  اقتصاد  نفع  به 
نخستین  است  ممکن  نیز  آینده  جمهوری  ریاست 
ریاست جمهوری در طول تاریخ انقالب باشد که تنها 

 یک دوره بر سر کار می ماند.
نقشه دشمنان کشور با درایت رهبری و 

بصیرت مردم نقش برآب شد  
را  انتخابات  در  مردم  حضور  مجلس  نماینده  کوثری 
نبرد سیاسی با دشمنان برشمرد و گفت: نقشه دشمنان 
کشور با درایت رهبری و بصیرت مردم نقش بر آب شد 
و مجلسی روی کار می آید که مقابل دولت نمی ایستد 
ولی در برابر عملکرد منفی عکس العمل نشان می دهد.

سردار نقدی: امید است نمایندگان قدر
  این مردم خوب را بدانند 

سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
حضور پر شور حماسی مردم عزیز هفتم اسفندماه 9۴ 
را به برگ زرینی دیگر در تاریخ انقالب اسالمی تبدیل 
کرد. امید است نمایندگانی که با این شور، اخالص و 
استقبال گسترده مردمی توفیق خدمتگذاری در خانه 
از  و  بدانند  را  خوب  مردم  این  قدر  می یابند  را  ملت 
فرصت نمایندگی برای بهبود وضعیت کشور و خدمت 

به این مردم بی نظیر کمال استفاده را بنمایید. 

فقط یکی از محصورین رای دادند

کروبی،  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کشور  وزیر 
یک  گفت:  دهند،  رای  توانستند  رهنورد  و  موسوی 
مورد رای گیری انجام شد ولی مورد دیگر چون ساعت 

رای گیری تمام شده بود رای گیری انجام نشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  : صادقانه 
بگویم مشارکت بزرگی صورت گرفته است 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مشارکت مردم ایران را 
در انتخابات، باال ارزیابی کرد. »مارک تونر« در پاسخ 
به خبرنگاری که پرسید: آیا اظهارنظری درباره برگزاری 
انتخابات مجلس در ایران دارید، گفت: »امیدواریم ایران 
انتخاباتش را به گونه ای برگزار کند که نه تنها مطابق 
معیارهای بین المللی، شفاف و قابل اعتماد باشد؛ بلکه 
نشان دهنده خواست مردم این کشور نیز باشد.« وی 
در پاسخ به این سؤال که پرسید: آیا معتقدید که این 
این  بدهیم  »اجازه  گفت:  است،  پذیر  امکان  موضوع 
موضوع روند خودش را طی کند. صادقانه بگویم که 
پیش از آنکه به اینجا بیایم از این موضوع آگاه شدم که 
حوزه های رأی گیری هنوز باز هستند و مشارکت بزرگی 
 صورت گرفته است؛ اما تا چند روز آینده نمی توانیم 
افزود: »قصد  قضاوتی درباره آن داشته باشیم.« تونر 
ندارم نمره ای در حال حاضر به انتخابات ایران بدهم. 
بدیهی است که چالش های زیادی با توجه به فضای 
سیاسی حاکم در ایران وجود دارد؛ اما قصد ندارم چیزی 

ماوراء این موضوع بیان کنم.«

واکنش »موگرینی« به انتخابات ایران  
انتشار  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
نشان  واکنش  ایران  در  انتخابات  برگزاری  به  پیامی 
توئیتر  در  پیامی  انتشار  با  موگرینی«  داد.»فدریکا 
برای  ایرانیان  همه  کنم  می  آرزو  است:  نوشته  خود 

کشورشان بهترین باشند.

حضور مردم در انتخابات فوق العاده بود 

رئیس جمهوری درباره انتخابات 7 اسفند ایران گفت: 
حضور مردم با شور، نشاط و شکوه فوق العاده ای بود 
نیمه  تا  انتخابات  ازدحام جمعیت به حدی بود که  و 
شب به طول انجامید. حجت االسالم حسن روحانی 
سوئیس،  جمهور  رئیس  اشنایدر  یوهان  با  دیدار  در 
افزود: یکی از مبانی ای که دو کشور را به هم نزدیک 
مسئله  و  دموکراسی  ملی،  حاکمیت  استقالل،  کرده، 

انتخابات است که پایه های اصلی دو کشور است.

عفو بین الملل هم تحریم تسلیحاتی
 عربستان را خواستار شد 

توقف  برای  بشری  حقوق  نهادهای  دعوت  از  پس 
فروش اسلحه به عربستان، عفو بین الملل نیز توقف 
فوری فروش سالح  به عربستان را با توجه به جرایم 
جنگی و ضد بشری این کشور در یمن خواستار شد. 
ثابت  که  دارد  مدارکی  کرد  تاکید  الملل  بین  عفو 
خوشه ای  بمب های  از  دوباره  عربی  ائتالف  می کند 

علیه ساکنان یمن استفاده کرده  است.

بی شک موقعیت »اسد« بهبود یافته است

مشاور سابق خاورمیانه در دولت اوباما موضع اسد و 
بهبود  گذشته  های  ماه  در  را  سوریه  در  آن  حامیان 
شانس  راس«،  »دنیس  است.  کرده  ارزیابی  یافته 
بعد  و  همچنان  را  سوریه  در  واقعی  صلح  روند  یک 

از برقراری آتش بس در این کشور کم ارزیابی کرد.

از  ما  کردند:  تأکید  انقالب  معظم  رهبر 
گذشته سوئیس را به عنوان مرکز صلح، 
البته  می شناسیم  همکاری  و  دوستی 
برخی کشورهای اروپایی اینگونه نیستند 
ایجاد  و  جنگ افروزی  در  منافعشان  و 

اختالف است.
معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دیدار  در  گذشته  روز  اسالمی  انقالب 
رئیس جمهوری  آمان«  اشنایدر  »یوهان 
دو  ارتباط  سوابق  به  اشاره  با  سوئیس 
دولت  رفتار  مثبت  انعکاس  و  کشور 
از  ایران،  عمومی  افکار  در  سوئیس 
و  اقتصادی  های  همکاری  افزایش 
علمی استقبال و خاطرنشان کردند: حجم 
و  کم  سوئیس  و  ایران  تجاری  مبادالت 
سرمایه گذاران  و  تّجار  و  است  نامتوازن 
سوئیسی با آگاهی از ظرفیت های فراوان 
ایران می توانند این تراز را بهبود بخشند.

از  منفی  سابقه  نبود  انقالب،  رهبر   
 همراهی سوئیس با فشارها و تحریم های 
برخی دولت های غربی علیه ایران را از 
برای  مناسب  فرهنگی  زمینه های  جمله 
افزایش همکاری ها برشمردند و افزودند: 

مرکز  عنوان  به  را  گذشته سوئیس  از  ما 
می شناسیم  همکاری  و  دوستی  صلح، 
اینگونه  اروپایی  کشورهای  برخی  البته 

و  جنگ افروزی  در  منافعشان  و  نیستند 
ایجاد اختالف است.

مردم  تجربه های  به  اشاره  با  ایشان   
برخی دولت های  از جنگ افروزی  ایران 
اروپایی از جمله در تحویل موشک ها و 
در  صدام  رژیم  به  اروپایی  جنگنده های 

کشورمان،  علیه  تحمیلی  جنگ  جریان 
خاطرنشان کردند: این رفتار موجب ایجاد 
اما  شد،  ما  مردم  در  منفی  ذهنی  سابقه 

چنین ذهنیتی در ایران نسبت به سوئیس 
وجود ندارد.

بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت   
تضمین  و  اقتصادی  کامل  پشتیبانی 
از  اسالمی  جمهوری  دولت  حقوقی 
این  مهم  افزودند:  کشور،  دو  توافقات 

است که در اثر همکاری های جّدی و با 
عزم و اراده راسخ، این توافقات منجر به 

اقدامات عملی شود.
رئیس  روحانی  آقای  که  دیدار  این  در   
»یوهان  آقای  داشت،  نیز حضور  جمهور 
با  رئیس  جمهور سوئیس  آمان«  اشنایدر 
ابراز خرسندی از سفر به ایران و با اشاره 
به سابقه طوالنی روابط دوستانه دو کشور 
گفت: برای ما افتخار است که در ایران، 
دو  روابط  در  جلو  به  رو  حرکت  شاهد  و 
از  آمان  اشنایدر  آقای  هستیم.  کشور 
اقتصادی  و  علمی  هیئت  دو  همراهی 
سوئیسی در این سفر خبر داد و افزود: در 
این سفر درباره نقشه راه همکاری های 
گسترده و متنوع ایران و سوئیس گفتگو 
کردیم و امضای این نقشه راه می تواند 

به توسعه روابط و مناسبات منجر شود.
به  اشاره  با  سوئیس  جمهوری  رئیس   
جهان،  در  بزرگ  های  چالش  وجود 
ها  چالش  و  ثباتی  بی  این  دامنه  افزود: 
را در  اروپا و اطراف سوئیس  امروز حتی 
های  چالش  این  حل  برای  و  برگرفته 

بزرگ نیازمند همکاری هستیم.

عکس روز 

منافع برخی کشورهای اروپایی در جنگ افروزی و ایجاد اختالف است

حضور مردم نشانه مقبولیت نظام است/ بی اعتنایی به تمام جوسازی ها

معاون سیاسی سپاه پاسداران حضور مردم را نشان دهنده مقبولیت نظام سیاسی برشمرد و گفت: با وجود فضای مسمومی که بیگانگان فراهم کرده بودند، مردم 
به تمام جوسازی ها بی اعتنایی کردند. سردار سنایی راد، با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفندماه، اظهار داشت: مردم وظیفه شناس و انقالبی 
ما به نقش و تکلیفی که دارند، متعهد و پایبند هستند؛ همانطور که در هوای سرد 22 بهمن ماه شاهد حضور این مردم بودیم و شعارهای انقالبی آنها نشانگر 
روحیه باالی انقالبی بود، در انتخابات نیز صحنه های باشکوهی را خلق کردند. وی ادامه داد: مردم همواره وظیفه خود را خوب انجام می دهند و نمایندگان 

منتخب این مردم باید قدرشناس این حضور باشند. روز بعد از انتخابات باید روز کار به نفع مردم باشد و ان شاءا... این طور خواهد بود.

آیت ا... هاشمی: هر چه بود و هر چه شد ، تمام شد/ نباید به مباحث اختالف برانگیز دامن زده شود

آیت ا... هاشمی رفسنجانی با تقدیر و تشکر از مردم بزرگوار ایران اسالمی که در روز انتخابات هفتم اسفند، حماسه ای دیگر در راستای تقویت نظام اسالمی 
آفریدند، گفت: در شرایط بسیار حساس منطقه که نا امنی چندین کشور را فرا گرفته، برگزاری پر شور انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی 
در فضای کاماًل آرام و منظم، می تواند الگویی از مردم ساالری برای ملت ها باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این جمله که »رقابت ها 
تمام شد و دوران وحدت و همکاری فرا رسیده است«، گفت: احتیاج به هماهنگی مثال زدنی داریم که این انتخابات طلیعه و مقدمه  آن بود. چون هر چه 

انتخابات در روستای ماسن  عکس: اسماعیل محمدنژادبود و هر چه شد، تمام شد و نباید به مباحث اختالف برانگیز دامن زده شود که دوران پس از انتخابات، دوران تالش برای ساختن کشور است.

دفتر دکوراسیون داخلی با 8 سال سابقه کاری و موقعیت عالی 
واقع در خیابان مدرس واگذار می گردد.    09355889457

طبخ با روغن ذرت و 10 درصد تخفیف

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 

دین خود و استفاده از تخفیف شهرداری
 به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر

 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

مناقصات عمومي )یک مرحله اي(  شماره های ) 78-94 الی 94-81(
دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصه : خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت حاشیه شهرها و شهرهای باالی 20 هزار جمعیت )بیرجند - قاین- طبس- فردوس(
شرايط شرکت در مناقصه : کلیه شرکتهاي خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز از کمیسیون ماده 20 و داراي صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مدت و محل انجام کار : یک سال   شهرهای بیرجند- قاین- طبس- فردوس
مدارك الزم برای خريد اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 150/000ریال به ازای هر یک از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه 

فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
 http://iets.mporg.ir  : ب( دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

نوع تضمینتضمین شرکت در مناقصه )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

ضمانت نامه معتبر بانكي يا چك تضمین شده 92/000/000خريد خدمات مراقبت های اولیه سالمت بیرجند94-78
بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 

2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به 
نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

31/000/000خريد خدمات مراقبت های اولیه سالمت قاين94-79

22/000/000خريد خدمات مراقبت های اولیه سالمت طبس94-80

23/000/000خريد خدمات مراقبت های اولیه سالمت فردوس94-81

مهلت خريد اسناد : از تاریخ 94/12/9 لغایت 94/12/12    مهلت تحويل اسناد : 94/12/22
محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي -  دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه- مورخ 94/12/24 ساعت 9 صبح
 در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: برای دريافت پیامك های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 3000484877 ارسال فرمايید
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی 
ساختمان استان خراسان جنوبی

در اجرای مفاد آیین نامه تشکیالت حرفه ای کاردان های فنی  و تایید دستگاه نظارت سومین 
دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی در 
تاریخ 94/8/17 انتخابات هیئت رئیسه سازمان با حضور اعضای محترم هیئت مدیره برگزار و 

اعضای ذیل با اکثریت آرا به عنوان هیئت رئیسه سازمان انتخاب گردیدند. 
1- حسن صابر تنها )رئیس سازمان(              2- علی اصغر آسمانی مقدم )نایب رئیس(

3- ابراهیم اطمینان )خزانه دار(                4- محمد علی بیجاری )عضو هیئت مدیره(
5- حسین هاشمزهی )عضو هیئت مدیره(     6- غالمحسین تیزکاری )عضو هیئت مدیره(
7- محمدرضا حسنی )عضو هیئت مدیره(                 8- سید حسین رضوی )بازرس(

روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی










