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درس هایی از 
دهمین انتخاب 
* سردبیر

انجام  برای  و  انتخاب خوب  یک  برگزاری  برای   
قبل همگی دست  ماهها  از  انتخاب مطلوب،  یک 
به دست هم دادیم تا عالوه بر صیانت و حفاظت 
با دقت  انتخاب همراه  برای یک  اعتماد مردم،  از 
و آینده نگری به سهم خود به عنوان یک رسانه 
مردمی نقشی داشته باشیم. حوادث بزرگ، معمواًل 
درس های تلخ و شیرین فراوانی دارند و برنده، آن 
های  تصمیم  برای  ها  درس  این  از  که  کسیست 
آینده و برای عملکردهای مناسب تر استفاده کند. 
دهمین انتخابات مجلس هم از آن قماش حوادث 
بزرگی بود که درس های مهمی با خود داشت. از 
حضور و مشارکت کم نظیر مردم در کل کشور تا 

آنچه در چند سطر ذیل خواهد آمد: 
1- شعارها، دیدگاهها و تمرکز محورهای سخنرانی 
حول  عمدتًا  انتخابات،  ایام  در  محترم  نامزدهای 
محور مباحث اقتصادی و رفع بیکاری می چرخید. 
در حوزه مشکالت مردم،  اول  اولویت  روزها،  این 
خارج کردن ذهن و زندگی شهروندان از تنگناهای 
رسد  می  نظر  به  است.  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی 
رویکرد  جنوبی  خراسان  استان  حوزه  در  حداقل 
اقدامی و پیگیری منتخبین مردم قطعًا می باید این 

مطالبه مردمی را پوشش دهد. 
2- علیرغم پایان انتخابات و گذشت یک هفته از 
 اعالم نتایج، هنوز شاهد برخی بداخالقی ها، تهمت ها 
و انگ زنی های ناجوانمردانه در فضای مجازی و 
یا حتی  نامزدها  برخی  علیه  اجتماعی  شبکه های 
منتخبین هستیم. عوامل این موضوع به دنبال چه 

هستند؟.  ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله

 برنامه ریزی ها برای حج 95 آغاز شد

گفت:  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
برنامه ریزی ها برای حج سال آینده آغاز شده و امور 
به نحوی مدیریت خواهد شد که عالوه بر حفظ شأن 
و امنیت زائران، حج را با قدرت انجام دهیم. به گزارش 
روابط  از  را  حج  عسگر،  قاضی  حجت االسالم  مهر، 
سیاسی دو کشور ایران و عربستان جدا دانست و گفت: 
در چند سال گذشته برنامه ریزی شده که حج از روابط 
سیاسی دو کشور جدا باشد و طبیعی است بر این مبنا 

حجاج ایرانی مراسم حج را به جا خواهند آورد.

 خبر قطعی اضافه حقوق ها رسید

سخنگوی دولت به شایعاتی که این روزها بر سر 
اختالف مجلس و دولت درباره تصویب بودجه ۹۵ 
و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است 
پایان داد و گفت: افزایش حقوق ها را از فروردین 
اعمال می کنیم. به گزارش خبرآنالین، نوبخت 
اگر  که  دارد  وجود  دولت  در  آمادگی  این  گفت: 
تا هفته سوم فروردین هم بودجه ۹۵ به تصویب 
برسد، افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان در 

سال ۹۵ از فروردین ماه انجام شود. 

 زعفران ارزان شد 

مهر: عضو شورای ملی زعفران از کاهش ۵۰۰ 
و  داد  خبر  بازار  در  زعفران  قیمت  تومانی  هزار 
این  نرخ  قیمت ها،  شدن  متعادل  برای  گفت: 
محصول باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر هم ارزان 
قیمت  افت  اینکه  بیان  با  حسینی  علی  شود. 
طالی سرخ از اوایل اسفندماه آغاز شده است، 
گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران 
بین ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان است. 

 زمان توزیع سبد کاال

به گفته ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تحت  و  شرایط  واجد  افراد  میان  کاال  سبد 
پوشش توزیع خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: این هفته 11 میلیون سبد کاال 
توزیع  پوشش  تحت  و  واجد شرایط  افراد  میان 
خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
علی ربیعی افزود: با دستور رئیس جمهور حقوق 
ترمیم  نیز  کشوری  های  صندوق  بازنشستگان 

خواهد شد.

 حذف اعتبارهمسان سازی حقوق
 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از 
کاهش ۶۴ درصدی قدرت خرید بازنشستگان خبر 
داد و گفت: پیشنهاد ویژه ای برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان ارائه کرده ایم که امیدواریم 
با  گفتگو  در  سعیدی  گیرد.  قرار  موافقت  مورد 
مهر، افزود: تامین اجتماعی 1۳۰۰ میلیارد تومان 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به دولت 
مجلس  به  که  ای  الیحه  اما  بود  داده  پیشنهاد 

ارسال شد، این اعتبار حذف شده است.

وداع با یار صادق انقالب 

از سوی رهبر معظم انقالب مراسم ترحیم عالم مجاهد آیت ا... واعظ طبسی برگزار شد

صفحه7

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

دعوت به همکاری
انجمن شرکتهای ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی 

قصد دارد: فرآیند آمایش پرونده های پیمانکاران متقاضی رتبه بندی 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط ارجاء نماید، لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از 
تاریخ 94/12/15 لغایت 94/12/22 از ساعت 8 الی 14 برای ثبت 

نام به دفتر انجمن واقع در بیرجند ، خیابان مدرس ، نبش مدرس 65  
مجتمع ارم ، طبقه اول مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک خواسته شده 

اقدام نمایند.
انجمن شرکتهای ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

فرزند  عزیزمان

جناب آقاي دکتر  پوریا  بهترین
كسب عنوان

 پژوهشگر جوان از چهاردهمین  کنگره بین المللي 
جراحي فک و صورت 

را تبریك عرض نموده،توفیق جناب عالي در خدمت هر چه 
بیشتر به مردم عزیز را از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم.

        دکتر مهدي بهترین- مهندس زهره امیرپور

 برادر چهارده سالیست دلتنگی های غروب را با بودن در کنار سنگ مزارت 
که سنگ صبور ما گشته، سپری کردیم و با یاد دیروزهای پررنگ مان، روزهای 

بی رنگ مان را به شب ها گره زدیم و اکنون در آشوب این شب های سرد 
زمستان، قلب مان را به تقدیر خداوند راضی می کنیم.

 امسال را هم در فراق بـرادر عزیزم 

جوان ناکام رضا المعی گیو 
سپری کردم. روحش شاد   

برادرت حسین

رحلت عالم مجاهد

 حضرت آیت ا... واعظ طبسی )طاب ثراه( 

تولیت آستان قدس رضوی را به مردم شریف خراسان های رضوی، 
جنوبی و شمالی و خاندان محترم طبسی تسلیت عرض نموده، از خداوند 
منان علو درجات آن بزرگ مرد عرصه های جهاد و خدمت را خواستاریم. 

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

فضل ا... المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما
عروج ملکوتی مبارز مجاهد و خستگی ناپذیر، مدیر مخلص امام راحل )ره( 

یار باوفای رهبری، شیخ الشیوخ خراسان، تولیت عظمای آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه 
در خراسان

 حضرت آیت ا... حاج شیخ عباس واعظ طبسی
 را به محضر آقا علی ابن موسی الرضا )ع( و امام زمان )عج( و نایب برحقش مقام معظم رهبری 

تسلیت می گوییم. 

سازمان عمران و توسعه خراسان )دفتر بیرجند(
مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی )بیرجند- مشهد(

خانواده های محترم محمدی و اسدپور
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما 

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترم تان خواهانیم.  ما را در غم خود شریک بدانید 

کارکنان قنادی ممتاز

دستگاه برگزار كننده مناقصه :
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصه: اجرای عملیات ابنیه،تأسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان های 
سرطان و غربالگری قاین وطبس

شرایط شركت در مناقصه : کلیه شرکت هاي داراي صالحیت پیمانکاری با حداقل 
رتبه 5 ابنیه و 5 تأسیسات با ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه و دارای صالحیت 

ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مدت و محل انجام كار : 9ماه شمسی در هر یک از پروژه های قاین و طبس 

مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه : الف( واریز مبلغ 2/000/000 ریال برای 
شرکت در 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( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : 

متراژمحل اجرای پروژه
 برآورد بر اساس

مبلغ تضمین )ریال(فهارس بهای سال 94

قاین
575

12/765/456/536638/000/000

13/357/144/439670/000/000طبس گلشن

ضمانت نامه معتبر بانکي یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب 
شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در 
مناقصه( مهلت خرید اسناد : از تاریخ 94/12/16 لغایت 94/12/25 مهلت تحویل 
اسناد : 95/01/16 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي-  دبیرخانه دانشگاه علوم 
پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي 

پاكت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه - مورخ 95/01/17 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 دریافت پیامک های مناقصات ساختمانی و پیمانکاری دانشگاه می توانید عدد 

21 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مناقصات عمومي )یک مرحله اي(
  شماره های )1-95 و 95-2(

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت اقساط 
خیابان معلم -  چهار راه باشگاه فرهنگیان - جنب اداره راه و شهرسازی
هدیه: جعبه كمك های اولیه و كپسول آتش نشانی )رایگان(

 و قرعه كشی ماهانه تبلت
 09159891318 

32451012

بیمه ایران   نمایندگی صابر  کد: 32080

به مناسبت هجرت سوزناک محب اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
و پدری مهربان و دلسوز بزرگ خاندان

 مرحوم یوسف اسدپور
ضمن تمنای غفران الهی برای آن عزیز سفر کرده

 دیدار آشنایان و همه سروران ارجمند را در مراسم ترحیمی 
که بدین مناسبت برگزار می شود، انتظار می کشیم.

 زمان: امروز یکشنبه 94/12/16 از ساعت 2/15 الی 
3/15 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

خانواده های: اسدپور، محمدی ، روحی و سایر بستگان

یاد ایام
گلچین زمانه عجب خوش سلیقه است
می چیند گلی که ز عالم نمونه است

به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 مرحوم محمد کاظم بندگان
 )شانزدهم اسفند ماه یادآور تلخ ترین لحظات زندگی مان(

از طرف فرزندان

رستوران و غذای بیرون بر البرز
آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی و شرکت ها 

با نازل ترین قیمت
آدرس: 15 خرداد - بین توحید و مدرس - نبش بعثت

تلفن: 32432450

دعوت به همکاری  شركت معدنی برای كارگاه خود در جنوب سربیشه 
نیاز به راننده بیل با تجربه مکفی دارد.    09126754593
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تسنیم: رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافری کشور با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفند ماه امسال و اینکه این 
نرخ ها پس از تعطیالت نوروزی به حالت قبل بازنمی گردد و همچنان اعمال می شود، گفت: در بخش پایانه ها با کمبودهایی مواجه هستیم. 
عامری اظهار کرد: در سال جاری تنها بخشی که هیچ گونه افزایش نرخی نداشته، حمل ونقل جاده ای مسافری بوده است. 

سرمقاله افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفند 

رونق اقتصادی در بازار لوازم خانگی از نیمه دوم 95 

بازار لوازم خانگی از ماه های اخیر در رکود سنگین به سر می برد که به اعتقاد 
رئیس اتحادیه فروشندگان از نیمه دوم سال آینده 
شاهد رونق اقتصادی در این بخش خواهیم بود، 
چراکه سیل سرمایه گذاران خارجی به ایران می آیند 
که سازندگان داخلی هم باید از این فرصت برای 
شراکت در تولید استفاده کنند. محمد طحان پور در 
گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: پساتحریم را برای صنعت لوازم خانگی بسیار 
خوب پیش بینی می کنیم. وی با انتقاد از اینکه برخی تولیدکنندگان از این 
امر راضی نیستند و فقط منافع خود را می بینند، افزود: نیمه دوم سال 
آینده شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم؛ بنابراین توصیه می کنیم که 
سازندگان لوازم خانگی در کنار تولید برندهای خود اقدام به شراکت با 

سرمایه گذاران خارجی کنند تا وضعیت اشتغال نیز بهتر شود. 

درج قیمت مصرف کننده روی کاال اجباری است 
 

در حالیکه مباحثی مبنی بر حذف قیمت مصرف کننده از برخی کاالها 
حمایت  سازمان  رئیس  است،  آمده  میان  به 
طرح  که  مادامی  کرد:  اعالم  مصرف کنندگان 
جدیدی توسط این سازمان اعالم نشده، درج قیمت 
براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و 
الزامی است؛ البته نرخ درج شده روی کاال، حداکثر 
قیمت است نه قیمت کف آن کاال. نوابی معاون وزیر صنعت، در گفتگو با 
ایسنا، گفت: بعضی ها مشکل را به نحوی مطرح می کنند که به نظر برسد 
درج قیمت مصرف کننده مشکل ساز شده و این در حالی است که به استناد 
پنج قانون تصریحی از جمله قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی یا قانون 
حمایت از مصرف کنندگان، درج قیمت روی محصول یا به صورت برچسب 
به گونه ای که در معرض دید قرار گیرد در قوانین به صراحت آمده است. 

 واکنش بیمه مرکزی به تحویل خودروهای مدل 95 

مهر: بیمه مرکزی انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه نامه شخص 
شرکت های  بین  صفرکیلومتر،  خودروهای  ثالث 
موسسات  یا  و  خودروساز  شرکت های  و  بیمه 
وابسته به آنها را از سال آینده ممنوع اعالم کرد. 
بیمه  عامل  هیئت  مصوبه  براساس  تصمیم  این 
مرکزي  و به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران، 
حفظ سالمت بازار بیمه، جلوگیري از رقابت ناسالم و وصول عوارض 
بابت  مقررات  خالف  پرداخت هاي  از  ممانعت  و  سو  یك  از  قانوني 
بیمه نامه هاي شخص ثالث صادره براي خودروهاي صفرکیلومتر از سوي 
دیگر، اتخاذ شده است. بر اساس این بخشنامه، شرکت هاي بیمه موظفند 
بیمه نامه شخص ثالث خودروهاي صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار 
خودرو صادر و میزان حق بیمه و تخفیفات را در بیمه نامه صادره قید کنند.

لوازم  خرید  اعتبار  طرح  دولت  بود  قرار  که  حالی  در 
اما اکنون  خانگی را از طریق وزارت صنعت اجرا کند 
اظهار  موضوع  این  از  صنعت  وزارت  سخنگوی 
بانك مرکزی موضوع  از  بی اطالعی کرده و می گوید 
مجتبی  بود.  طرح  این  اجرای  متولی  زیرا  بپرسید  را 
خسروتاج در گفتگو با فارس در پاسخ به اینکه ظاهرا 
طرح خرید اعتباری کاال که در بسته موقت خروج از 
رکود دولت در نظر گرفته شده بود به فراموشی سپرده 
انجام  زمینه  این  در  پیگیری  چه  وزارت صنعت  شده، 
از  بسته  این  در  طرح   ۲-3 داشت:  اظهار  است،  داده 
اقساطی خودرو در نظر گرفته شد  جمله طرح فروش 
ما  نظر  به  و  شد  آن  اجرای  متولی  مرکزی  بانك  که 
پاسخ  در  وی  شود.  تقاضا  تحریك  سبب  می توانست 
اقساطی  فروش  فقط  طرح  این  از  ظاهرا  اینکه  به 

اجرا  خودروسازان  پارکینگ  کردن  خالی  برای  خودرو 
با خودروسازان کار  از هزار قطعه ساز  شد، گفت: بیش 
می کنند که باید پرداختی آنها هم انجام شود اگر چه 
صنعت خودروسازی ضعف زیاد دارد اما نباید به یکباره 
چشم را روی همه کارهای انجام شده بست. خسروتاج 
ترجیح  گفت:  نیز  کاال  اعتباری  کارت  طرح  مورد  در 
می دهم موضوع را از بانك مرکزی بپرسید که کار به 
چارچوب ضوابط  در  بود  قرار  است. چون  رسیده  کجا 
این بانك کار اجرایی شود.خبرنگاری از قائم مقام وزیر 
صنعت پرسید یعنی شما به عنوان متولی بخش  صنعت 
موضوع را از بانك مرکزی پیگیری نکردید و وی پاسخ 
این  اما  ندارم  را به همراه  امروز اطالعات به روز  داد: 
طرح از طرح هایی بود که بانك مرکزی برای تقویت 

قدرت خرید مردم در نظر گرفته بود. 

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
دهم  مجلس  اولویت  اینکه  بیان  با  اسالمی 
اجتماعی  عدالت  برقراری  جهت  در  تالش 
امرار  یارانه  با  نفر  میلیون   ۱۰ گفت:  باشد، 
در  رحماندوست  مجتبی  کنند.  می  معاش 

۴۰درصد  اینکه  بیان  با  تسنیم،  با  گفتگو 
را  ۴۵درصد  و  حقوق بگیران  را  جامعه  افراد 
خصوصی  بخش  از  درآمدهای  که  افرادی 
 ۱۰ حدود  افزود:  دهند،  می  تشکیل  دارند، 
درآمدشان  منبع  تنها  کشور،  در  نفر  میلیون 

یارانه ها  واریز  از  که  است  تومانی  هزار   ۴۵
باید در  دریافت می کنند که در همین راستا 
در  ثروت  ناعادالنه  توزیع  به  دهم  مجلس 
کمیسیون  عضو  شود.  ویژه ای  توجه  کشور 
مجلس  در  اینکه  بیان  با  مجلس  اجتماعی 

دارد،  وجود  نیز  دیگری  اولویت های  دهم 
جوانان،  اشتغال  و  معشیت  کرد:  تصریح 
در  قوانینی  تنظیم  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
جمله  از  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  جهت 
اولویت هایی است که باید به آن توجه شود. 

پاسکاری طرح خرید اعتباری کاال؛ از بانک مرکزی بپرسید

امرار معاش ۱۰ میلیون ایرانی با یارانه

و  انتخابات  پایان  علیرغم   -۲  ) اول  صفحه  از  ادامه   (

گذشت یك هفته از اعالم نتایج، هنوز شاهد برخی 
بداخالقی ها، تهمت ها و انگ زنی های ناجوانمردانه 
علیه  اجتماعی  های  شبکه  و  مجازی  فضای  در 
عوامل  هستیم.  منتخبین  حتی  یا  نامزدها  برخی 
این موضوع به دنبال چه هستند؟ و آیا دستگاههای 
این  از  جلوگیری  برای  اقدامی  نظارتی   محترم 
هجمه های مشکوک انجام خواهند داد؟ چرا ما شکست 
 هایمان را به نامهربانی با دیگران و پیروزی هایمان 

را به تخطئه رقبا پیوست می کنیم؟.
در  قبل  ماهها  ها، از  رسانه  واسطه  به  مردم   -3
توان و تجربه در  افزایش  به  لزوم توجه  خصوص 
لزوم  ها،  فرمانداری  و  استانداری  مدیریت  حوزه 
الساعه، به  خلق  های  انتصاب  برخی  از  جلوگیری 
انتخابات  دو  بودن  پیش  در  به  عنایت  با  ویژه 
اسالمی  شورای  و  رهبری  خبرگان  مجالس  مهم 
اما  بودند.  داده  هشدار  استانی  ارشد  مسئوالن  به 
متأسفانه عدم توجه به این مهم باعث شد نه تنها 
در برخی موارد مدیران این حوزه دست به برخی 
بی دقتی های انتخاباتی و اظهار نظرهای مشکل 
فقدان دقت در  بلکه کم تجربگی و  بزنند،  آفرین 
امر برگزاری انتخابات منجر به کاهش مشارکت در 
برخی حوزه ها، ایجاد اخالل در روند رأی گیری، 
انتخابات،  معمول  روند  در  مشکل  آمدن  وجود  به 
عدم  و  ها  رسانه  به  اطالعات  ارائه  در  نابسامانی 
پاسخگویی مطلوب و مناسب گردد. براستی زمان 

توجه محترمانه به نظر مردم فرا نرسیده است؟. 
۴- برای پیشرفت و آبادانی استان و شهرمان، قرار 
توسعه  برای  معجزه  دهد.  رخ  ای  معجزه  نیست 
استان خراسان جنوبی و رفع بخشی از دغدغه های 
مردمی، وقتی رخ می دهد که همه کنار هم باشیم، 
از تخریب های کودکانه علیه هم دست برداریم، به 
نتایج انتخابات احترام بگذاریم، حق پیگیری را برای 
یکدیگر قائل باشیم، و بخشی از ایده ها و طرح ها و 
وعده ها و برنامه هایمان را در جلسات هم اندیشی 

نوبه ای برای منتخبین به اشتراک بگذاریم.
۵- سال ۱39۵ و با آغاز کار مجلس دهم، آنقدر 
مشغله برای منتخبین ملت وجود خواهد داشت که 
مشغله های حوزه های انتخابیه کم کم به حاشیه 
 خواهند رفت. ما بنا به عهدی که با مردم بسته ایم 
 و مردم بنا به اعتماد و رأیی که به صندوق انداخته اند 
به عنوان زبان گویای حوزه های انتخابیه قائل و 
ندهیم  ای  اجازه  این هستیم که چنین  به  استوار 
مردم  مطالبات  و  منتخبین  های  وعده  مدام  و 
در  تحقق  و  طرح  برای  را  استان  این  خونگرم 
مجلس واگویه نماییم. فراموشی مردم، فراموشی 
وعده ها و بی توجهی به مشکالت، جفا در حق 
این همه محبت مردم است. فردای این استان و 
تر  بخش  امید  همه  حضور  با  شهر،  این  فردای 

است. این فراموشمان نشود. 

کری : کل جهان عرب یک »ژنرال سلیمانی« 
برای مبارزه با تروریست ها ندارد

 : گفت  تلویزیونی  برنامه  یك  در  خرازی  صادق 
چندی پیش دیداری با وزیر خاجه عمان داشتم و او 
تعریف کرد »در یکی از جلساتی که با وزیران خارجه  
منطقه و وزیر خارجه آمریکا داشتیم، همه از آمریکا 
انتقاد کردند که شما با دشمن ما و کسی که به طور 
استراتژیك ما را مهار کرده و امروز همه ما تحت 
نفوذ جهان ایرانی هستیم مماشات کرده و مذاکره 
می کنید. شما به جای اینکه تحریم ها علیه ایران را 
بیشتر کنید با دشمن ما مماشات می کنید. کری هم 
مشغول توضیح دادن بود که وزیر خارجه امارات با 
جان  و  کرده  انتقاد  کری  از صحبت های  گستاخی 
کری پوشه ای که در دست داشت را روی میز کوبید 
و گفت کل جهان عرب یك »ژنرال سلیمانی« برای 
مبارزه با تروریست ها ندارد. ۱۱ سپتامبر از داخل و 
کشورهای عربی شما طراحی شد و یك ایرانی در 
پشت هیچ حرکت تروریستی وجود نداشته است. در 
حالی که سیستم های امنیتی شما در کنار تروریست 

هایی که بوجود آوردید قرار دارند.«

 مرعشی : روحانی  پس از مجلس دهم ،
دیگر هیچ بهانه ای برای ناکامی ندارد

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با بیان 
عرض  دولت  در  دوستانشان  و  روحانی  به  اینکه 
هیچ  دیگر  دهم  مجلس  استقرار  از  بعد  که  کنم 
عذر و بهانه ای وجود نخواهد داشت و بهانه ای هم 
زمان  در  باید  روحانی  نخواهد شد، گفت:  پذیرفته 
و  عاجل  اقدامات  به  دست  دولت  در  مانده  باقی 

فوری برای تامین خواسته های مردم بزند.

ناطق نوری : هاشمی و روحانی در سال 92  
خیلی اصرار کردند که کاندیدا شوم

علی اکبر ناطق نوری گفت : قبل از انتخابات 9۲ 
کسي  چه  رئیس جمهور  که  بود  این  سر  بر  بحث 
باشد؟ به من اصرار مي کردند که کاندیدا شوم. یادم 
هست که یك روزي آقاي روحاني همین بحث را 
مطرح کرد که آقاي هاشمي گفت: »خب شما هر دو 
بیایید.« آقاي روحاني گفت: این طوري که نمي شود 
اگر  ایشان  و  بوده ام  فالني  دوم  نفر  و من همیشه 
بیاید من حتما نمي آیم.« من گفتم: »بنده چون قطعا 
تصمیم دارم نیایم بنابراین شما بیا و اگر آمدي من 
حمایت مي کنم« و تا اندازه اي هم که از دستم بر 
مي آمد، وظیفه ام را انجام دادم؛ راضي هم هستم و 

براي موفقیت ایشان هم همواره دعا مي کنم. 
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عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

محسن آسیابان۱
علی بناکار اول۲
معصومه ثابت جازاری3
هادی ثابت شوکت آباد4
غالمرضا جعفرپور مقدم۵
ابوالفضل حداد6
سید مرتضی حمزه7
حسین حیدری8
علیرضا راستگو 9
احمد رسته۱۰
مرتضی شمس آبادی۱۱
مرضیه هنری۱۲

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:  
نام و نام خانوادگیردیف

مجید اکبری۱
میالد تبریزی۲
فاطمه زمانی بجد3

آگهی  انتخابات
قابل توجه  اعضای محترم اتحادیه صنف عکاسان 

و چاپخانه داران در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی  
بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن 

اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر 
پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه دوشنبه 
94/12/24 راس ساعت 8 صبح الی 10 برای شرکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به نشانی میدان 

شهدا هیئت محبان الزهرا )س( مراجعه و نمایندگان مورد 
نظر خود را از بین افراد ذکر شده به تعداد 5 نفر عضو 
اصلی هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل 
انتخاب نمایند. الزم به ذکر است بر اساس تبصره ماده 

13 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای 
وکالت و یا اعزام نماینده برای دادن رای ممنوع می باشد.

 رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن 

صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: قطعه مفروزه مزرعه چاهدراز پالک ۱۱۱- اصلی بخش ۵ نهبندان قسمتی 
از پالک 3 فرعی از 111- اصلی بخش 5 نهبندان آقای ابراهیم نخعی فرزند غالم محمد ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 38557 
مترمربع خریداری شده )مع الواسطه( از آقای ابراهیم نخعی فرزند محمد )مالک رسمی( به آدرس نهبندان- روستای چاهدراز- مزرعه چاهدراز 
لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می 
بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات 

خواهد نمود، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/۱۲/۱    تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/۱۲/۱6   حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

* فروش، معاوضه آپارتمان ۱۰۰ متری در حال ساخت، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت 
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داربست مهـدی   نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم  
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی   3۲3۱9۲63-۰9۱۵۱64۲377 - وسیله کار

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

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

خریداریم.  
32255221-09156702717



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بیرجند  و شهرسازی  راه  اداره  محترم  ریاست  سالم 
جاده آسفالته روستای زینی دارای پیچ و خمهای تند 
وکم عرض و پرتگاه های خطرناک بوده که سقوط 
گیرد. قرار  توجه  مورد  لطفا  است  مرگ  با  مساوی 

دهیار روستای زینی
915...031
سالم آوا. با اداره منابع طبیعیتماس گرفتم برایخرید 
نهال، اعالم داشتند که تمام شده! جایتعجب است 
هنوز روز درختکاری نشده تمام شده مگر کی شروع 

به فروش کرده اند؟
915...492
چرا پارکینگ خیابان جمهوری اسالمی در ایام خرید 

عید اینقدر زود تعطیل می شود؟
915...865
دوره  در  تقاضامندیم  افضلی  دکتر  آقای  جناب 
نمایندگی تان دو بانده شدن جاده بیرجند - نهبندان 
دست  از  شاهد  روز  هر  تا  دهید  قرار  اولویت  در  را 
دادن هموطنان عزیز در این مسیر نباشیم. چون در 
گذشته که فقط تذکر می دادند و با تذکر دادن دردی 
دوا نشد. لطفا یک حرکت جهادی در این خصوص 

بکنید. موفق باشید.
915...865
شدن  نزدیک  با  تقاضامندیم  مهرشهر  شهرداری  از 
ایام نوروز فکری برای آبهای روان که از خیابان ابوذر 
جریان  در  مهرشهر  ورودی  سمت  به  حر  و  غفاری 

است بردارند اصال چهره  خوبی ندارد. با تشکر
915...151
به  چرا  بپرس  مسئوالن  از  لطفا  جان  آوا  سالم 
اتوبوسهای برون شهری اجازه حمل کاال داده شده اما 
به نرخ کرایه حمل کاال توسط آنها کسی نظارت ندارد؟
915...212
نوسازی،  عوارض  کسب،  عوارض  مالیات،  سالم. 
باید  را  ها  این  همه  پسماند،  خدمات  هم  وحاال 
در  شهر  تمام  که  درحالی  کنند.  پرداخت  کسبه 
مورد  و  است  بار  تره  و  میوه  دستفروشان  اختیار 
است که  این عدالت  آیا  حمایت شهرداری هستند. 
هزینه ها را ما پرداخت کنیم سود را دست فروشانی 
نداشتن  دلیل  به  رو  سه  دو  درجه  میوه  که  ببرند 
حتی  و  خرند  می  پایین  قیمت  به  مناسب   کیفیت 
از  اما چون  فروشند  می  برابر هم  دو  مواقع  بعضی 
میوه  با  هم  آن  قیمت  است  برخوردار  پایین  کیفت 
درجه یک فرق دارد و پایین تر است و چون وضع 
اقتصادی مردم هم زیاد خوب نیست و بیشتر مردم  
به  است   تر  پایین  قیمت  که  این  صرف  به  فقط 
دستفروشان  از  و  کنند  نمی  توجه  محصول  کیفت 

خرید می کنند.
915...693
با سالم. لطفا به گوش دستگاه های ذیربط برسانید 
دقت  رانندگی  و  راهنمایی  نیروهای  انتخاب  در  که 
های  قبض  دسته  الاقل  یا  باشند  داشته  بیشتری 
جریمه را به دست افسرهای با ادب و با تجربه بدهند 
که هم از قانون اطالع کامل داشته باشد هم جنبه 
اخالقی را رعایت کند نه این که در یک محل یکی 

را اعمال قانون کند و فرد دیگری را نه.
915...918
سالم آوا. لطفا مسئوالن برای بلوار ورودی شوکت آباد 

و چاله چوله های ورودی فکری بردارید.
915...953
با سالم وخسته نباشید خدمت آوا، می خواستم بپرسم 
چرا ماشین های شهر داری ساعت 11 شب سطلهای 
وصدا  سر  همه  آن  با  که  کنند  می  خالی  را  زباله 
 مزاحم مردم می شوند، چرا ساعات اولیه شب خالی

نمی کنند؟ لطفا شهرداری رسیدگی کند. با تشکر
933...673
بسیار جای تاسف دارد که با وجود این همه پزشک 
با  مامایی  کارشناس  همچنین  و  زنان  متخصص 
هست   ... بیمارستان  و  بیرجند  شهر  در  که  تجربه 
برای کنفرانس یا کارگاههایی که برای پرسنل بخش 
زنان و زایشگاه در مورد مسائل مربوط به بهداشت، 
سالمت و بیماری های زنان برگزار می کنند از یک 
پزشک مرد دعوت می کنند که این مسائل را برای 

پرسنل خانم توضیح دهد.
 939...003
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در نشست صفحه اجتماعی مطرح شد:

درآمد صدقات و اعتبارات دولتی، جوابگوی نیازمندی ها نیست
55 درصد مراجعین به کاریابی ها، فاقد مهارتند

قسمت پایانی: بهروزیفر- روز گذشته، بخش اول گفتگوی 
صفحه اجتماعی با مهمانانی از کمیته امداد امام  خمینی 
ارائه شد، امروز بخش دوم این گفتگو را در همین  )ره( 
با حضور رضوی مدیر  صفحه می خوانیم. گفتگویی که 
کل، حسینی معاون توسعه مشارکت های مردمی، خزاعی 
عرب معاون اشتغال و خودکفایی، نخعی معاون حمایت و 
آراسته مدیر  امور فرهنگی،  سالمت خانواده، عرب مدیر 
اداره کل  روابط عمومی  برنا کارشناس  و  روابط عمومی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( اتفاق افتاد.
این سؤال بخوانید که؛ مردم هر  با  را  ادامه بحث دیروز 
و  نیکوکاری  برگزاری جشن  برای  چند وقت یک مرتبه 
مراسم مشابه آن از سوی نهادها، مؤسسات و ارگان های 
این طریق کمک های  از  تا  مختلف فراخوان می شوند 
این مراسم به  نیازمندان برسانند، بهتر نیست  خود را به 

صورت یکپارچه برپا شود؟
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( ضمن پذیرش این 
خواهد  می  اجرایی  پشتوانه  مسئله،  این  گفت:  پیشنهاد، 
باید برای  باوریم که دولت  این  که ما نداریم، ما هم بر 
این گونه فعالیت ها چهارچوبی تعریف کند. ما با فعالیت 
مؤسسات خیریه موافقیم اما منوط به این که مجوزهای 

الزم و بیالن کاری درستی داشته باشند. 

 تأکید رهبری بر ارتقاء کمیت و 
کیفیت کمک های مردمی

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد، به رویکرد 
از آن جایی  جدید این مجموعه اشاره کرده و می گوید: 
که اعتبارات دولتی و کمک های مردمی به حدی نیست 
با  خدمات  ارائه  و  دهد  پوشش  را  امداد  هدف  جامعه  که 
انقالب  معظم  رهبر  لذا  نیست،  مقدور  موجود  چهارچوب 
تأکید  مردمی  های  کمک  کیفیت  و  کمیت  ارتقاء  بر 
گسترش و  اداری  توسعه  توقف  بر   86 سال  در  و   دارند 

کمک های مردمی اشاره داشته اند. با این تأکید، قبل از 
این 3-4 سالی بر روی برنامه تحول امداد کار شد و االن 
 هم همان برنامه در حال اجراست. این برنامه بر چند شعار 
با  چابک سازی، کاهش هزینه ها و شفاف سازی کارها 
واگذاری امور به مردم تأکید دارد. به گفته وی؛ در رویکرد 
جدید امداد، دو برنامه برای سال آینده در دستور کار قرار 
گرفته، یکی واگذاری مدیریت صندوق های کوچک خانگی 
به خود مردم و دیگری که توسعه مشارکت ها و شناسایی 
نیازمندان واقعی در سطح غیر تخصصی می باشد. حسینی 
پرداخت  عبارتی  به  و  پرداخت  آنی  سیستم  در خصوص 
الکترونیک صدقات هم می گوید: در حال حاضر به جهت 
کاهش هزینه ها و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، 
و  خورده  کلید  مردمی  های  کمک  الکترونیکی  پرداخت 
ایرانسل و  اول  همراه  های  کارت  سیم  دارندگان   همه 

می توانند با شماره گیری #8877*  در هر مکان و زمانی 
نسبت به پرداخت وجوهات نقدی خود اقدام نمایند. البته 
گسترش  طرح  این  هم  ادامه  در  و  است  کار  شروع  این 
ها،  هزینه  حداقل  با  بتوانیم  امیدواریم  و  یافت  خواهد 
همت  پایان،  در  او  باشیم.  شاهد  را  بازدهی  بیشترین 
به  اشاره  با  و  ستاید  می  را  نیازمندان  همراهی  در  مردم 
امداد،  آمار 154 هزار و 513 نفری مشترکین طرح های 
 خاطرنشان می کند: کل درآمدهای 11 ماهه استان ناشی از

و  میلیارد   20 مردم  نقدی  غیر  و  نقدی  های  کمک 
و  میلیارد   3 مقدار  این  از  که  است  تومان  میلیون    119
امداد  اختیار  در  صدقات  قالب  در  تومان  میلیون   805 

قرار گرفته است.

این همه صدقه کجا هزینه می شوند؟

در  مردمی  های  کمک  حجم  که  اینجاست  سؤال  حال 
استان بسیار قابل توجه است و آمار مددجویان شما هم 
مشخص، پس چرا هر چه پیش می رویم، سایه فقر بر 

استان سنگین تر می شود؟
و  فقر  حجم  که  است  این  سؤال  این  به  حسینی  پاسخ 
گستره آن، آن قدر وسیع است که متأسفانه با آمار درآمدها 
همخوانی ندارد و ما با وجود کمک های چشمگیر مردم 
که همیشگی بوده و هست، بخش عمده ای از نیازهای 
رجوع و  رفع  دولتی  اعتبارات  طریق  از  را   مددجویان 

کرد  هزینه  های  سرفصل  این،  بر  عالوه  نماییم.  می 
دستورالعمل  این  طبق  و  است  مشخص  کاماًل  صدقات 

می بایست 29 درصد درآمدهای ناشی از صدقات صرف 
اجاره  درصد صرف   3 مسکن،  بهسازی  و  تعمیر  خرید، 
مسکن، 11 درصد در امر ازدواج، 11 درصد در اشتغال، 
در  درصد   8 آموزشی،  فرهنگی  حوزه  در  درصد   17
مباحث درمانی، 9 درصد برای پرداخت وام و 12 درصد 
که  شوند،  هزینه  موردی  های  کمک  تأمین  برای  هم 
دهد.  می  رخ  خللی  هیچ  بدون  و  درستی  به  اتفاق  این 
در  امداد،  کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون 
بخش دیگری از سخنانش، تعداد کل ایتام تحت پوشش 
امداد را 3341 نفر بر می شمارد که از این تعداد، 2332 
از حمایت 18 هزار  نفرشان  زیر 18 سال سن دارند و 
و 820 نفر حامی برخوردار می شوند. به گفته او؛ دیگر 
طرح های حمایتی امداد، کمتر مورد توجه حامیان قرار 
گرفته، در حالی که شرایط مددجویانی که در این طرح 
ها نیازمند همراهی خیرین می باشند، چه بسا سخت تر 
و قابل تأمل تر از ایتام می باشد. آخرین بخش صحبت 
به  کمک  واسطه  بانکی  حساب  یک  معرفی  او،  های 
 0102102891005 شماره  با  حسابی  است.  نیازمندان 
نزد بانک صادرات مرکزی بیرجند که می تواند پذیرای 

وجوهات نقدی مردم باشد.

پیگیری اعتبارات بانکی حوزه اشتغال بر دوش 
استاندار و مدیر کل امور اقتصادی استانداری

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  های  برنامه  مهمترین  از 
مرز  به  مددجویان  های  خانواده  رساندن  و  اشتغالزایی 
امداد، مهمترین اصل  خودکفایی است، مدیر کل کمیته 
و استانداری  همراهی  را  برنامه  این  دادن  نتیجه   در 

بانک های عامل خواند و گفت: اتفاق خوبی که در استان 
امور  کل  مدیر  و  استاندار  شخص  که  است  این  افتاده، 
اقتصادی استانداری به شخصه نشست هایی با بانک ها 
ترتیب می دهند و پیگیر نحوه پرداخت تسهیالت اشتغال 
هستند، این اقدام جای سپاس دارد چرا که توانسته بخش 
البته  نماید.  برطرف  را  موجود  مشکالت  از  ای  عمده 
همراهی بانک های عامل هم در این زمینه خیلی مؤثر 
است که جای تشکر هم دارد، امیدواریم با همراهی آنها 
در  باشیم.  را شاهد  اشتغال  اعتبارات  تحقق صددرصدی 

ادامه درخصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغال 
از خزاعی عرب، معاون اشتغال و خودکفایی امداد توضیح 
سال  ابتدای  از  شده  اجرا  های  طرح  تعداد  او  خواستیم. 
جاری را  1635 مورد برشمرد که با صرف 170 میلیارد 
ریال اعتبار به نتیجه رسیده است. به گفته خزاعی آموزش 
ایجاد  اشتغال  های  طرح  بر  امداد  نظارت  و  مددجویان 
شده هم از مهمترین اقدامات این حوزه است که در این 
و اند  فراگرفته  را  الزم  های  آموزش  نفر   7700  راستا 
مورد   487 و  هزار   13 شده  ایجاد  اشتغال  های  طرح 
زمینه  در  امداد  کمیته  البته  اند.  کرده  تجربه  را  بازدید 
تولید  و  داشت  ارزنده  نقشی  هم  استان  فرش  احیای 
2304 تخته فرش به متراژ 11 هزار و 305 متر مربع و 
بافندگان  توفیقات  مهمترین  از  ریال  میلیارد   52 ارزش 

فرش امداد تا پایان بهمن ماه است.

 فقط 5 درصد مراجعین به کاریابی ها
 مهارت دارند

جلوه اشتغال  معاون  های  در صحبت  بیشتر  چه  آن   اما 
ارائه  آموزی  مهارت  زمینه  در  که  است  آماری  کند،   می 
به مراجعین  آمار  واکاوی  گوید:  می  او  کند.   می 

کاریابی ها این واقعیت را نشان می دهد که متأسفانه افراد 
دارای مهارت الزم و متناسب با بازار کار در شرایط فعلی 

بسیار کم است به گونه ای که از مجموع مراجعین، فقط 
5 درصد افراد مهارت الزم را برای ورود به بازار کار دارند، 
ببینند  را  دیگر  آموزشی  دوره  یک  حتمًا  باید  درصد   45
 55 کنند،  استفاده  کار  بازار  در  خود  مهارت  از  بتوانند  تا 
درصد هم فاقد هر گونه مهارتند. به گفته او؛ از تحقیقات 
 صورت گرفته، این نتیجه هم استخراج شده که بر خالف

سال های گذشته که هر نفر با داشتن تنها یک مهارت 
می توانست به بازار کار ورود کند، در شرایط فعلی، حداقل 
مهارت الزم برای ورود به بازار 10 مورد است به همین 
جهت اغلب افرادی که با یک مهارت کار خود را شروع 
می کنند با مشکل مواجه می شوند چرا که به لحاظ علمی 
ثابت شده، اگر خالقیت، تنوع و تغییر نباشد، حداکثر عمر 
مفید یک حرفه، فقط یک سال می باشد. خزاعی عرب 

می گوید: آن چه امداد در بحث آموزش مورد توجه قرار 
بتواند  که  است  ظرفیتی  و  فرصت  هر  از  استفاده  داده، 
فراهم  کار  متقاضی  برای مددجویان  را  فراگیری  شرایط 
کند، تا آن جا که ما تنها استانی هستیم که طی 4 دوره 
مربی مورد نیاز برای آموزش مددجویان را از مرکز تربیت 
مربی فنی و حرفه ای تهران تأمین نموده ایم. االن هم 
با مرکز تحقیقات  را  رایزنی هایمان  داریم که  برنامه  در 
آموزش کشاورزی مشهد به نتیجه برسانیم تا مددجویان 
از  بتوانند  کشاورزی  حوزه  اشتغال  های  طرح  مجری 
بهبود  راستای  در  مرکز  این  های  آموزش  و  خدمات 
کیفیت و افزایش سطح تولیدات شان استفاده نمایند. او با 
تأکید بر این که تمام تالش مان بر این است که آموزش 
ها و مشاوره هایی که اتفاق می افتد بر اساس نیاز بازار 
توان از  استفاده  گوید،  می  جدید  اقدام  یک  از   باشد، 

بودن  ضعیف  به  توجه  با  استان؛  خارج  های  کاریابی 
زیرساخت های اشتغال استان، تعداد پروژه های اساسی 
اغلب  و  شمارند  انگشت  استان  بزرگ  های  کارخانه  و 
واحدهای اشتغال به صورت کارگاهی و صنفی مشغول به 
کارند و نیروی کارگری زیادی نیاز ندارند، در حال حاضر 
در برنامه داریم که با کمک انجمن کاریابی استان و اداره 
های  کاریابی  توان  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
خارج استان بهره ببریم. به این ترتیب که نیازهای دیگر 
مناطق مثل یزد، خراسان رضوی، بوشهر، عسلویه و... را 

نیروی آموزش دیده  آنها  نیازهای  به  بنا  بررسی کنیم و 
استان را به دیگر مناطق اعزام نماییم. و حرف پایانی او، 
اجرای طرح استعداد سنجی مستعدین اشتغال است که با 
آموزش نیروهای الزم تا پایان امسال، بنا بر این است که 
تا پایان ادیبهشت ماه، تمامی خانواده های مددجویی به 

لحاظ استعداد و توان الزم پاالیش شوند.

درخصوص پرداخت هزینه های درمان 
مددجویان، هیچ سندی پشت نوبت نداریم

پاسخ معاون حمایت و سالمت خانواده امداد به اعتراض یکی 
از مراجعین مبنی بر عدم دریافت سبد حمایتی که چند وقت 
پیش در مرکز استان توزیع شد، این بود؛ طی چند سال اخیر، 
توزیع کاالی عمومی نداشتیم و اگر این اتفاق دوباره تکرار 
شود، مطمئن باشید سهمیه همه مددجویان محفوظ است 
اما آن چه که یکی دو سال است گاهی در بین مددجویان 
استان توزیع می گردد، هدایای یک مؤسسه خیریه در مشهد 
مددجویان  اختیار  در  محدودی  حجم  با  که  است  مقدس 
قرار می گیرد. ما در بیرجند 12 هزار خانواده مددجو داریم 
که به نوبت هر سال گروهی از این ها برای دریافت بسته 
های حمایتی این نهاد معرفی شده اند. نخعی، درخصوص 
یکی  به  هم  مددجویان  درمان  های  هزینه  پرداخت 
 دیگر از مراجعین گفت: پرداخت ها به طور کامل صورت

کرد  هزینه  فاکتورهای  و  مدارک  است  کافی  گیرد،  می 
حال  در  بپردازند.  را  ها  هزینه  تا  دهید  ارجاع  امداد  به  را 
نداریم  نوبت  پشت  سندی  هیچ  این خصوص  در  حاضر 
همه ایم،  داشته  اختیار  در  را  الزم  اعتبارات  چون   و 

فرهنگی  است. حوزه  پرداخت شده  ارجاعی  هزینه های 
حمایت  که  است  امداد  های  مجموعه  دیگر  از  هم 
و دانشجویان  از  نفر   200 و  هزار   11 از   تحصیلی 

دانش آموزان استان را مدیریت می کند.
پرداخت  خصوص  در  فرهنگی  مدیر  عرب  از  ما  پرسش 
رسید  پاسخ  این  به  مددجویان  دانشجویی  های  شهریه 
که؛ از آن جایی که دولت در پرداخت  کمک هزینه های 
الزم برای شهریه دانشجویان تعلل داشت، کمیته امداد این 
وظیفه را خود به عهده گرفت و االن بخشی از هزینه های 

تحصیلی از محل درآمدهای امداد پرداخت می شود.
اعزام 400  برای  امداد  سؤال بعدی هم درخصوص تعهد 
 بانوی مددجو به عتبات عالیات است که این گونه پاسخ
زنان  از  نفر   320 شامل  کاروان   8 تاکنون  ما  گیرد؛  می 
سرپرست خانوار و دختران مددجو را برای سفر به کربالی 
معلی اعزام نموده ایم و بنا به برنامه ریزی صورت گرفته، در 
اوایل سال آینده، با اعزام هایی که صورت خواهد گرفت، صد 
در صد تعهد ما اجرایی خواهد شد. عرب برگزاری دوره های 
آموزشی ویژه 804  نفر از زنان سرپرست خانوار حائز شرایط 
 ازدواج مجدد و 4288 نفر از دختران در شرف ازدواج را از

 720 اعزام  از  و  برشمرد  حوزه  این  آموزشی  های  برنامه 
واحد  داد.  خبر  خانوادگی  اردوهای  به  مددجویان  از  نفر 
های  خانواده  روانی  سالمت  از  صیانت  هدف  با  مشاوره 
تحت حمایت، تقویت عزت نفس، مناعت طبع و خودباوری 
کاهش تحصیلی،  مشاوره  و  هدایت  طریق  از   مددجویان 

ناهنجاری ها و اختالالت روحی، روانی، عاطفی و اجتماعی 
هم از دیگر واحدهای فعال در مدیریت فرهنگی امداد است 
که از ابتدای سال جاری 13 هزار و 742  نفر را به صورت 

فردی و گروهی مشاوره و راهنمایی نموده است.  
به گفته وی، باالترین فراوانی مشکالت در بین مراجعات 
صورت گرفته برای مشاوره و راهنمایی، مسایل خانوادگی، 

اقتصادی و ارتباطی است.

تسنیم- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: تاکنون یک میلیارد و 344 میلیون تومان کمک به جشن نیکوکاری 
در استان جمع آوری شده است. حسینی اظهار داشت: مردم نیکوکار استان تاکنون بالغ بر417 میلیون تومان به صورت نقدی به جشن نیکوکاری کمک کردند. 
وی گفت: در این مدت نیز 969 میلیون تومان کمک غیرنقدی شامل البسه، کیف، کفش، لوازم التحریر و... به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت جمع آوری شد.

مردم خراسان جنوبی ۱.۴ میلیارد تومان به جشن نیکوکاری کمک کردند

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

جناب آقای حبیب ا... شریفی
مدیر کل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و معاونین ایشان سه شنبه 94/12/18 از ساعت 10 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 کمیسیون ماده واحده و تشخیص اراضی ملی، تصرفات غیر مجاز، 
تامین مسکن روستایی به صورت حضوری یا از طریق شماره 32224582 یا سامانه پیام کوتاه 3000272424 پیگیری نمایند.

نشست
 پرسش
 و پاسخ

 آقایان: چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه از ساعت 20 تا 22 
صبح ها: شنبه ، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 9 تا 10/30 

عصر: شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت15/30 تا 17 و17/30تا 19
شب ها: دوشنبه از ساعت 21 تا 23

)مدیریت جدید(ساعت کار استخر نیلوفر

ن: 
نوا

با

برای ثبت نام در کالسهای آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224 شهید آوینی، خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر

09151635494 -  خانم مردانی

خشک شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان 

  پیک رایگان
هر پنج پتو یک پتو رایگان

آدرس: خیابان آوینی، خیابان نارنج
نبش نارنج 13

ساعت کار: 7 صبح الی 14      16 الی 21
09159620974 - 32349241

مدیریت : عسکری نیا

رفوگری فرش طاهری
09154414474

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

باالنس، باد نیتروژن در محل(
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  

جنب پارک آزادی 

دانش آموزان عـزیز قهرمانی و موفقیت شما را تبریک عرض می نماییم
مصطفی طاهری کسب مقام سوم کشوری مسابقات پینگ پنگ و عضویت در تیم ملی

مهدی قربانی  مقام اول قهرمانی استان رشته کونگ فو
امین گلکار  مقام اول مسابقات کشتی
مبین گلکار  مقام اول مسابقات کشتی

موسس و مدیر مجتمع غیر انتفاعی دارالعلوم

نیکوکار گرامی 
جناب آقای دکتر کاظم قائمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
از همراهی صمیمانه جناب عالی در جهت مشاوره و ویزیت رایگان بیماران نیازمند

 و ایتام مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س( سپاسگزاریم، توفیق و سربلندی 
شما و همکاران جامعه پزشکان نیکوکار و  همه خیرین را از درگاه ایزد منان 

مسئلت می نماییم. به راستی که هر کس به اندازه توان، مهارت و تخصص خود
 می تواند در جهت رفع بخشی از مشکالت نیازمندان و ایتان جامعه سهیم باشد.

هیئت عامل مرکز نیکوکاری مسجد حضرت صدیقه طاهره )س( بیرجند
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شازده کوچولو، امروز در بیرجند به نمایش درمی آید

کاری- نمایش شازده کوچولو به کارگردانی و نویسندگی حمیده رضایی امروز یکشنبه ساعت 19 در بیرجند برگزار می شود. 
این تئاتر که کاری از گروه تئاتر معلولین چهره جان است در سالن آمفی تئاتر عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی به نمایش در می آید. عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیط به این اداره کل مراجعه فرمایند.

تاریخی  اثرهای  منحصربه فردترین  از  یکی  فورگ  قلعه 
به  توجه  که  است  جنوبی  خراسان  در  درمیان  شهرستان 
زیرساخت های آن می تواند زمینه را برای جذب گردشگران 

داخلی و خارجی فراهم کند.
به گزارش مهر، به طور معمول هر شهر و یا حتی روستا ها با 
محصوالت استراتژیک منطقه، نام و یا بهترین آثار باستانی و 
بناهای تاریخی آن نیز شناخته می شوند. »فورگ« نیز یکی از 
روستاهای شهرستان درمیان خراسان جنوبی بوده که نگینی 
بر تاج تاریخی خود دارد که از آن به نام قلعه یاد می شود. 
مرمت بناهای تاریخی و جذب گردشگر این منطقه نیازمند 

همت و توجه ویژه مسئوالن استانی و شهرستانی است.

گذری بر تولد قلعه بر مهد زمین

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
درمیان، اظهار کرد: ساخت بنای قلعه فورگ، در سال ۱۱۶۰ 
هجری قمری، در زمان حکومت نادرشاه افشار شروع شده 
است. علی صالحی با بیان اینکه همچنین ساخت قلعه فورگ 
به وسیله میرزا بقاخان که از طرف نادرشاه به عنوان حاکم 
منطقه تعیین شده بود، درست شده است، ادامه داد: اسناد 
مربوط به ساخت آن در کتاب دیوان المع نوشته محمد رفیع 
بن عبدالکریم درمیانی موجود است. وی ادامه داد: با توجه 
به این اسناد، مراحل ساخت قلعه توسط پسر میرزا بقاخان 
یعنی میرزا رفیع خان به پایان رسیده است. صالحی با اشاره 
به چگونگی تخریب قلعه فورگ، بیان کرد: این بنا به دلیل 
الملک بر  شورش حاکم قلعه و در زمان حکومت شوکت 
میراث  پایگاه  مدیر  تخریب شد.  قائنات،  و  بیرجند  منطقه 
فرهنگی شهرستان درمیان ادامه داد: هم اکنون درحالی که 
مدت زیادی از ساخت این بنا می گذرد، تأثیری در فراموشی 

آن نداشته است.

قلعه فورگ را بیشتر بشناسیم

صالحی با اشاره به معرفی بیشتر قلعه فورگ، بیان کرد: این 
قلعه دارای پالن نامنظم بوده که مهم ترین عامل شکل دهنده 
قلعه شکل خاص کوه و توپوگرافی آن است. وی ادامه داد: 
راه های  و  روستا  بر کل  که  احداث شده  قلعه طوری  بنای 
ارتباطی پیرامون منطقه اشراف داشته است. مسئول نمایندگی 
اظهار  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درمیان 
کرد: قلعه دارای ۱۸ برج مدور جهت نگهبانی بوده و بیشتر 

مصالح به کار رفته در قلعه سنگ، آجر، خشت، گچ، آهک و 
بنای  این  ساروج بوده است. وی در توصیف نمای داخلی 
تاریخی، بیان کرد: فضای داخلی قلعه از سمت شرق به غرب 
دارای سه قسمت اصلی بوده که بخش اول در سمت شرق 
شامل انبار علوفه، محل زندگی خدمه، محل نگهداری احشام 
و حوض انبار می باشد. صالحی ادامه داد: سومین بخش که 
حالت مرکزیت قلعه را داراست در دوطبقه احداث شده که 
محل سکونت حاکم و نزدیکانش بوده و مرتفع تر از سایر 

قسمت های قلعه بوده است.

قلعه فورگ نیازمند مرمت

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
درمیان با بیان اینکه قلعه فورگ به دلیل تخریب قسمت های 
افزود: طی  است،  زیادی  مرمت  نیازمند  زمان  اثر  و  داخل 

سال های گذشته بازسازی این بنا به صورت مشخص آغاز 
این  از  داد: خاک برداری بخش هایی  ادامه  است. وی  شده 
استحکام بخشی  انبار،  قسمت  پوشش  داخل،  قسمت های 
از  دیوار ها و سنگ چینی بخشی  از  پایه بخشی  و  جرز ها 
دیوارهای داخلی و برج ها از جمله مرمت هایی است که طی 
انجام شده است. صالحی پوشش هشتی  سال های گذشته 
حاکم نشین، مرمت قسمتی از جان پناه برج ها و دیوار شاه نشین 
دیوارهای  استحکام بخشی  و  بنا  از  قسمتی  آواربرداری  و 
حفاظت  دیوار ها،  ریخته  و  فرسوده  نماهای  ترمیم  آن، 

و استحکام بخشی و خوانا سازی بخش از پالن قلعه را از 
دیگر مرمت های انجام شده دانست. وی میزان اعتبار مصوب 
بازسازی بنای قلعه فورگ در سال جاری را ۳۰۰ میلیون ریال 
ذکر کرد و افزود: بندکشی نماهای داخلی و خارجی بخشی 
از دیوار ها و احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه در بیرون از 
قلعه برای استفاده گردشگران از دیگر اقدامات انجام شده در 
راستای بازسازی این بنا است. صالحی با بیان اینکه قسمتی از 
زیرساخت های این روستا برای جذب گردشگر صورت گرفته 
نمازخانه سایت  بهداشتی  احداث سرویس  داد:  ادامه  است، 
گردشگری، آسفالت و مرمت بافت تاریخی روستا توسط بنیاد 

مسکن شهرستان از اقدامات انجام شده در این راستا است.

کمبود اقامتگاه بوم گردی در فورگ

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

درمیان ادامه داد: برای کامل شدن این زیرساخت ها عالوه بر 
کمک نهاد های دولتی، بخش خصوصی هم باید وارد میدان 
شود تا بتوان به کمک همه نهاد ها زیرساخت های الزم برای 
جذب گردشگر و رفاه حال آن ها ایجاد کرد. وی اقامت های 
بوم گردی را یکی از کمبودهای روستای فورگ دانست و 
ماندگاری  می توان  اقامتگاه ها  این  کردن  فراهم  با  گفت: 
گردشگر در این روستا را بیشتر کرد. صالحی ادامه داد: با 
توجه به اینکه تسهیالت بسیار مناسب از طرف بانک جهت 
تجهیز و احداث این اقامت گاه ها پرداخت می شود، بهترین 

فرصت برای سرمایه گذاران در این عرصه است. وی با اشاره 
به اقدامات انجام شده برای جذب گردشگر برای این قلعه، 
از جمله برنامه های  ایجاد تورهای داخلی و خارجی  افزود: 
پیش بینی شده برای جذب گردشگر است. صالحی ادامه داد: 
در این راستا چندین لیدر از کشورهای مختلف از جمله آلمان 
از قلعه و روستای هدف گردشگری فورگ بازدید نموده اند 
و مورد استقبال آن ها قرار گرفته است. مسئول نمایندگی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  درمیان اظهار 
کرد: همچنین دو تور خارجی طی سال جاری از این روستا و 
قلعه بازدید نموده اند که پیش بینی می شود در طی سال های 
آینده آمار بیشتر شود. وی معرفی از طریق جراید، صداوسیما، 
شرکت های گردشگری استان، اردوهای دانشجویی، تورهای 
خارجی، شبکه های برون مرزی العالم، پرس تی وی و معرفی 
قلعه فورگ از طریق سایت اینترنتی اداره کل میراث فرهنگی 
راستای  در  انجام شده  اقدامات  دیگر  از  را  جنوبی  خراسان 

معرفی این بنای تاریخی به جامعه عنوان کرد.

قلعه فورگ؛ نماد استقامت تاریخ

فرماندار درمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 
قلعه فورگ استقامت تاریخ در شهرستان درمیان است، اظهار 
کرد: باید از این بناهای تاریخی به خوبی محافظت کرده و 
اجازه ندهیم باگذشت زمان رو به تخریب و فراموشی بروند.

بشیری زاده با اشاره به ویژگی های روستای فورگ، بیان کرد: 
این روستا بافت های تاریخی زیادی را در دل خود جای داده 
است. وی با بیان اینکه حتی بسیاری از کوچه های این روستا 
نیز دارای نماهای تاریخی است، اظهار کرد: کوچه ها، قلعه و 
مسجد هندواالن از جمله مکان های تاریخی و موردعالقه 
گردشگران است. بشیری زاده با بیان اینکه تاکنون اقدامات 
زیادی برای معرفی این بنا ها به مردم و گردشگران انجام شده 
این  شناسایی  راستای  در  بتوانیم  است  امید  افزود:  است، 
میان  در  برداریم.  را  بلندتری  گام های  ارزش  با  مکان های 
قلعه های تاریخی خراسان جنوبی، قلعه فورگ نه تنها یکی 
نوع  در  بلکه  می رود،  شمار  به  منطقه  قالع  زیباترین  از 
خود از لحاظ جایگاه قرارگیری و ساختار معماری، یکی از 
به  فورگ  است.  ایران  تاریخی  قلعه های  منحصربفردترین 
تجربه آدمی عمق تازه می بخشد و این تجربه که تجربه ای 
شادی آور، سوداگر و شورانگیز و همراه با احساس تعلق است 

که در ایام نوروز پذیرای گردشگران خواهد بود.

اَپیش نشسته نََم بود.
به پیش نشسته نباید )نمی باید( بود. 

بی  یا  نخود هر آش،  یا  معرکه،  نباید فضول  انسان 
دلیل در همه جا حاضر باشد.

ضرب المثل بیرجندی

 حفاظت از کودکان در فضای مجازی

هموطنان عزیز فرزندان شما ۱. زمانی که از سایتی بازدید 
می کنند که اطالعات مالی نظیر شماره حساب بانکی یا 
کارت اعتباری را می خواهد باید دقت کنند چون بعضی 
از سایت ها می خواهند اطالعات بانکی و مالی افراد را 
به دست آورده و آنها را وسیله ای برای دست یافتن به 
 مقاصد شوم خود قرار دهند. 2. شخصی که آنها او را 
نمی شناسند و برای آنها تصاویر نامناسب می فرستد 
و  بوده  خطرناک  باشد  داشته  مالقاتی  خواهد  می  یا 
 باید ارتباط با اینگونه افراد را قطع کرد. ۳. زمانی که
می خواهند تصاویر خود را در فضای مجازی ارسال کنند؛ 
ارسال تصاویر در فضای مجازی و به صورت آنالین به 
ظاهر می تواند بی خطر باشد،اما اغلب یک کلید راهنمای 
 مهم برای افراد شیاد می باشد. 4. نسبت به سایت ها و

شبکه های اجتماعی یا پیام الکترونیکی متعددی که 
دریافت می کنند هوشیارتر باشند، مزاحمت در فضای 
مجازی تنها یک شوخی بی ضرر نیست، به فرزندان 

زیاد شد  پیام ها  این  تعداد  بگویید در زمانی که  خود 
حتماً شما را در جریان بگذارند. 5. زمانی که از سایتی 
بازدید می کنند که اطالعاتی نظیر آدرس منزل، اسم 
و فامیل و آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و... 
را می خواهند، باید مراقب باشند این اطالعات برای 
را  خود  محصوالت  خواهند  می  که  هایی  شرکت 
برای آنها تبلیغ کنند و یا می خواهند هویت شخص 
با  بسیار  کنند،  غارت  و  دزدیده  مجازی  محیط  در  را 
و  باشند  آگاه  موضوع  این  به  باید  پس  است.  ارزش 
این اطالعات را در دسترس این گونه سایت ها قرار 
 ندهند. ۶. در شبکه های اجتماعی اگر از شخصی که 
با  باید  کنند  دریافت  دوستی  پیام  شناسند  نمی 
هوشیاری بیشتری عمل کرده زیرا در فضای مجازی 
را  او  واقعی  دنیای  در  که  شخصی  با  شدن   دوست 
نمی شناسند مانند باز کردن درب، برای انواع تهدیدها از 

جمله هکرها می باشد. 
 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
 معاونت اجتماعی

 هر کدام مان یک نهال بکاریم ومالقات با تاریخ بر بلندای »فورگ«
آفتاب مهربانی را هدیه راهش کنیم

کاری- درختان همواره در زندگي بشر موثر بوده اند. 
قرنهاست که آدمي در سایه شاخسارشان از شدت گرما 
و تابش خورشید در امان مانده و از میوه هاي الوان و 
شیرینشان بهره مند گشته است. آواي پرندگان که در 
البالي شاخسارشان مأوا گزیده اند روح و جانش را صفا 
بخشیده و قلب وي را مملو از خوشي و شادابي نموده 
است. در دل زمستان سرد نیز بار دیگر به مدد هیمه 
اي که از تنه درختان فراهم آورده و آتشي که از آن 
افروخته سرما و یخبندان را تاب آورده و با آنها دست و 

پنجه نرم کرده است. و بار دیگر این شکوفه هاي زیباي 
 درختانند که به او نوید فرا رسیدن بهاري دل انگیز را
مي دهند. در کشور ما روز درختکاری در ۱5 اسفند هر 
سال برگزار می شود و مردم با حضور در پارک ها، جنگلها 
اقدام به کاشت نهال های جوان  و اقصی نقاط شهر 

می کنند. ایرانی ها هر سال با کاشت درخت به استقبال 
سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین در آستانه بهار 
زندگی را به زمین باز می گردانند. در این روز در مقابل 
بیشتر پارک ها و فضاهای سبز و دیگر نقاط شهر نهال 
هایی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرید. 
 من و تو با دست هایمان نهال کوچک را به خاک سرد

می سپاریم و آفتاب، گرمای خویش را هدیه راه طوالنیش 
می کند و آب، با پاکی اش بدرقه شکفتنش می شود. زمیِن 
 سبز، دوست داشتنی و خیال انگیز است. چشم را نوازش

می دهد و زبان را به تسبیح وا می دارد. ما با هم در روز 
درختکاری قرار سبز می گذاریم و همدیگر را به کاشت 
و حفظ این موجود زیبای خداوندی سفارش می کنیم. 
این قامت بلند و باشکوه، طالی سبزی است که زیستن، 
شکوفایی، حرکت و پویایی را به ما می فهماند. خداوند 
و  حکمت  عبرت،  مایه  را  بابرکت  و  سبز  موجود  این 
 قدرت خویش قرار داده است. درختکاری در ایران دارای
 پشتوانه  ای از عالیق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان

می  دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند 
و در این جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و 

زراعت احترام می  گذاشتند.

یادداشت خبرنگار

توصیه های پلیسی

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 
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32222636 - 056تلفن

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی
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قــاليشويی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

لوازم خانگی  نقد و اقساط 
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

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

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

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
آدرس: بلوار معلم، خیابان فردوسی، نبش فردوسی 1

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری اميـال
انواع مانتو، شلوار، روسری
 كيف و لباس های راحتی
بين مدرس ١٦ و ١٨  تلفن: ٣22٣٦22٧

فروشگاه مهربانوافتتاحيه

دستگاه ساب سيار 
اميرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده       09156706538

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

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط 

)بدون افزایش قیمت(
خیابان فردوسی - نبش حافظ

09155438760
32421633

فروشگاه خواجوی

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فـروش انـواع نهـال پيـونـدی
خیابان جمهوری اسالمی -  مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین
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کاترین در دبستان تدریس می کرد. با این وجود همواره از 
جمع هراس داشت و در بسیاری از محیط های اجتماعی 
احساس ناراحتی زیادی می کرد او در طول یک سال 
قبل با همه این عالیم مانند لرزش لبها، افزایش ضربان 
قلب، گریبان گیر بود. روزی وقتی مقابل آینه ایستاده 
بود و با حسرت به خودش نگاه می کرد تصمیم گرفت 
برای بهبود زندگی اش تغییری ایجاد کند. با خود گفت: 
 تمرکز من همیشه در زندگی بر چیزهایی بوده که هرگز
باشم  عصبی  ندارم  دوست  من  ام.  خواسته   نمی 
نمی خواهم آدم عجیبی باشم. در تمام این مدت تنها 
ام را تجسم می کردم که هرگز  از زندگی  تصاویری 
حاال  از  ام.  نبوده  آنها  از  یک  هیچ  تحقق   خواهان 

می خواهم تنها بر آرزوهایم تمرکز داشته باشم.
آن روز کاترین واقعا تصمیم گرفت ترس هایش را کنار 
بگذارد و از رویارویی با افراد و موقعیت های تازه در زندگی 
اش استقبال کند. در اتاقش روی تابلویی تصاویری از 
آرزوهایش و تمام چیزهایی که داشت چسبانده بود. هرروز 
با خوشحالی و شکرگزاری از خواب بلند می شد و به آن 
تصاویر نگاه می کرد. رفته رفته اضطرابی که در جمع 
داشت از بین رفت . وقتی دوستانش راز بهبودی اش 
را از او جویا می شدند گفت: با وجود اینکه هنوز به تمام 
رویاهایم نرسیده ام هر روز صبح با امید و ایمان به برآورده 
شدن آرزوهایم از خواب بیدار می شوم. خوب می دانم که 
هستم، چه دارم و چه می خواهم. همین برایم کافی است.

برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد:
هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید
 و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنید

زندگی مثل دیکته است، هی غلط می نویسیم و هی 
پاک می کنیم،دوباره می نویسیم و باز پاک می کنیم، 

غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها باال

دلم شکسته برایت شبیه پای درخت
شدم برای همیشه من آشنای درخت

گرفته حال و هوایم در این شب تاریک
نشسته روی نگاهم خدا خدای درخت

مثل درخت باشید 
که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،

 روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از 
عروسک کمتریم. آن ها مرده بودند 

و زندگی می کردند، 
ما زندگی می کنیم و مرده ایم

چند دقیقه ی اول صبح، مهم ترین دقیقه های هر روزتان 
هستند و می توانند مثبت نگری و بهره وری را در طول 
روز برای شما رقم بزنند. شما هم البد در حالت ایده آل 
با استفاده از اپلیکیشن یا ساعت زنگ داری که چرخه ی 
ریتم درونی شما را در بهترین زمان روز قطع می کند از 
خواب بیدار می شوید. بیدار شدن از خواب عمیق REM با 
صدای خشن زنگ ساعت، شما را برای یک روز نه چندان 
دوست داشتنی همراه با خستگی و بدخلقی آماده می کند.

اما انتخاب ساعت زنگ دار مناسب تنها بخشی از راه حل 
است. در ادامه با راه های دیگر برای داشتن شروعی بهتر 
در آغاز روز و کنار گذاشتن عادات نامناسبی که سالمت 

خواب شما را بر هم می زنند آشنا خواهید شد.

حد اقل تا ۱۵ دقیقه از نگاه کردن 
به صفحه ی موبایل بپرهیزید

بعد از خاموش کردن آالرم موبایل خود، در برابر وسوسه 
اجتماعی  به شبکه های  یا سر زدن  ایمیل  چک کردن 
وابسته  روزی  کار،  دو  این  با  روز  شروع  کنید.  مقاومت 
به فناوری برایتان رقم خواهد زد و باعث می شود زمان 
اختصاص  به خودتان  اینکه  به جای  را  تان  صبحگاهی 
دهید، به وقت گذرانی روی شبکه های اجتماعی صرف 

کنید.شاید یکی از راه های مناسب برای این کار، خاموش 
کردن نوتیفیکیشن های صفحه ی اصلی موبایل باشد. به 
این ترتیب به خاطر این نوتیفیکیشن ها به چک کردن 

شبکه های اجتماعی وسوسه نخواهید شد.

آب و لیمو را جایگزین قهوه یا چای کنید
یک لیموی تازه را آب بگیرید و آن را با آب ولرم نوش 
جان کنید تا از مزایای بی شمار آن بهره مند شوید. اما نکته 
اینجاست که باید این را قبل از هر چیز دیگری بنوشید. 
سوزاندن  برای  بدنتان  متابولیسم  لیمو  و  آب  نوشیدن 
بیشترین میزان چربی و در عین حال حفظ بافت عضالنی 
آماده می کند، دهان و گلویتان را تمیز می کند و به شما 
انرژی می بخشد.بعد از آن تا ۳۰ دقیقه از مسواک زدن، 
خوردن یا آشامیدن پرهیز کنید. این کار ممکن است برای 
اگر  اما  باشد،  دشوار  دارند  اعتیاد  کافئین  به  که  کسانی 
موفق شوید این ۳۰ دقیقه را تحمل کنید خواهید دید که 

نیاشامیدن قهوه برایتان آسانتر خواهد شد.
از رختخواب  راه های بد بی شماری برای بیرون آمدن 
وجود دارد، اما تنها یک راه برای انجام این کار به بهترین 
شکل هست؛ البته اگر بدنتان اجازه ی این کار را بدهد: به 
پهلو بچرخید، سپس خود را برای قرار گرفتن در حالت 

نشسته به سمت باال هل دهید و بعد بدون قوز کردن از 
جای خود بلند شوید.این بهترین راه برای بلند شدن است، 

چرا که فشار را از روی قلب و کمرتان بر می دارد.

حرکات کششی انجام دهید
خیلی ها با وجود آن که این مورد بسیار بدیهی به نظر 
می رسد از آن غافل می شوند. می توانید این کار را در 
رختخواب انجام دهید، مثل حرکت دادن دست ها و پاها به 
صورت کشیده. شما می توانید روی یک تشک روی زمین، 
هر حرکت کششی که دوست دارید را به هر مدت زمانی 
که برایتان مطلوب است انجام دهید.توجه داشته باشید که 
بدن شما به مدت چند ساعت در حالت استراحت بوده است. 
نباید انتظار داشته باشید بالفاصله گرم شود، انرژی پیدا کند 

و برای فعالیت های روزانه آماده شود.

اهداف خود برای روز پیش رو 
را مشخص کنید

در همین حین که در رختخواب بدن خود را با حرکات 
کششی آماده می کنید و یا آب و لیموی خودتان را حاضر 
می کنید، تنها ۳ هدف دست یافتنی برای روز خود در نظر 
بگیرید.این اهداف می تواند شامل این باشد که به جای 

صرف غذای آماده ی رستورانی، خودتان ناهارتان را آماده 
کنید تا در هزینه صرفه جویی کرده باشید. و یا اینکه خود 
را به شرکت در کالسی که دارید مقید کنید، و یا وقت 
دکتری که مدتهاست آن را به بعداً موکول کرده اید بگیرید.

مراقبه کنید
صرفاً به این دلیل که فکر می کنید مراقبه خسته کننده 
است یا برای آن وقت ندارید، آن را از برنامه ی خود حذف 
نکنید. مدیتیشن یا مراقبه تنها به همان میزانی که خودتان 
می خواهید ممکن است طوالنی، کوتاه، خسته کننده و یا 
آزاردهنده باشد.ممکن است در طول یک عمر تنها به چند 
ثانیه بتوان لقب »مدیتیشن موفقیت آمیز« داد، اما همین 
که چند دقیقه به حالت راحتی بنشینید و روی باز کردن 
ذهن خود تمرکز کنید می تواند به شفاف شدن ذهنتان 
کمک کند، سالمت روانی تان را بهبود ببخشد و شما را 

برای ادامه ی روز در وضعیت مناسبی قرار دهد.
شما به احتمال زیاد همین حاال هم می دانید کدام آداب 
صبحگاهی برایتان مفید واقع نمی شود. در این صورت چرا 
باید به انجامشان ادامه دهید؟ به جای آنها می توانید روی 
کارهایی تمرکز کنید که صبح های بهتری برایتان بسازند 

و به آنها اولویت بدهید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

حدیث روز

فرمانروایی ]مطلق[ آسمانها و زمین از آن اوست و ]جمله[ کارها به سوی خدا 
بازگردانیده می شود. سوره الحدید، آیه 5

حدیث روز

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.
 امام باقر )ع(

سبک زندگی

تغییرات صبحگاهی که روزتان را متحول می کنند

دار  رنگدانه  بخش   -1 افقي: 
برکت   -2 مارکتینگ   - چشم 
 سفره - رفتار با نرمي - راهب ۳- 
در  مرزي  شهرستاني   - حیا  بي 
شرقي  آذربایجان  استان  شمال 
 - خودمانی  بلي   -4 سردسیر   -
پهلوان و سلحشور - بي دست و پا 
5- اطراف دهان - نظم و تشریفات 
تنه معروف  نیم  اندوه -  - مخفف 
6- داخل شدن - ثابت و برقرار  -  
آراستن - وسیله  به  امر  تفسیر 7- 
پیغام 8- روسیه  باستاني -  ورزش 
 - سبز  همیشه  درختي   - سابق 
ریاضیدان   -9 سوئد   در  شهری 
بلژیکي و استاد بازنشسته در مؤسسه 
راه   - اختر   - پیشرفته  مطالعات 
از  نژادي   -1۰ نوپا   کودک  رفتن 
نژادهاي اسالو شرقي - گونه گونه 
-  زیردست ارباب 11- همه - خانه 
 بزرگ - شهري در استان اردبیل در
منطقه اي کوهستاني - دفاع فوتبال 
12- ماهي فروش - حرف نفي - 
بدرفتار و نااهل 1۳- کشتزار خربزه 
- ظرف آبخوري بزرگ - سبک و 
متانت   -14 هنري  یا  ادبي  شکل 
این   -15 آزاد   - فرنگیان  عید   -
منطقه دربرگیرنده کشورهاي اریتره، 
اتیوپي است -  و  جیبوتي، سومالي 

ملیح

از  کنایه   - لقب   -1 عمودي: 
مخلوطي از چیزهاي ناجور 2- زنگ 
کلیسا - اسلحه کمري - پیش نام 
مردان ۳-  قوه - گشادگي رگهاي 
پا - قصاب 4- یاران عیسي )ع( - 
زن گندمگون 5- یار غم - صداي 
سازي6-  همسطح  وسیله   - گربه 
یکدندگي - زاپاس - ظالم - ناشنوا 
7- بستر - یک نوع دسر سرد - زن 
نعمت   - معروف!  برج   -8 زیبارو 
نازل شدني - سزاوار 9- مخفف از 
ما - یک بشقاب کوچک حاوي غذا 
یا نوشیدني - غیر بلیغ 1۰- گوشت 

حجم   - گوشتي  غذایي   - آذري 
شب   -11 خرام  و  ناز   - هندسي 
هرگز  خانمها  از   - چشم   - بلند 
مپرسید 12- دختر بي پدر - نوعي 
ورزش 1۳- ظرف مخروطي شکل 
آزمایشگاهي  مایعات  جوشاندن 
تأسیسات   - گازها  جداسازي  و 
ماهیگیري - به میوه نرسیده خرما 
 - بسیار  چه   -14 میشود  گفته 
بخشندگي - ارتفاع و درازاي چیزي 
نویس  تاریخ  و  جغرافیدان   -15
مشهور قرن هفتم هجري قمري - 

ناسپاسي کردن

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طراح : نسرین کاری                         جدول شماره  3460

اگر مدام تغییر شغل می دهید، حتما بخوانید

همه ی ما کسانی را می شناسیم که با ناامیدی بدنبال 
شغل مناسب می گردند، شغلی که مطابق با عالیق آنها 

بوده و برای کار کردن هیجان زده شوند.
این افراد از شغلی به شغل دیگر می پرند و نمی توانند 
در دراز مدت متعهد بمانند. آنها اغلب نیت خوبی دارند 
در نتیجه وقتی نتوانند شغلی را که ارزش ماندن داشته 

باشد پیدا  کنند، خسته می شوند. 
ممکن است ویژگی های باال در مورد شما نیز صدق 
می کند. افراد حرفه ای و جوان معموال بیشتر در معرض 
گزینه های  یافتن  منظور  به  و  گرفته  قرار  خودیابی 

موجود از یک شغل به شغلی دیگر رو می آورند. 
است  مشکل  باشید،  نداشته  زیادی  تجربه ی  وقتی 
بدانید از چه چیزی لذت می برید. این تغییر مداوم شغل 
در این دوره زیاد جای نگرانی ندارد؛ کامال طبیعی ست. 
گاهی، تنها راهی که بفهمید چه می خواهید امتحان 
گزینه های متنوع است تا متوجه شوید چه نمی خواهید.
آنهایی که تجربه ی بیشتری دارند و با اینحال باز هم 
باید فرایند شغل یابی خود  مدام تغییر شغل می دهند 
نهایتا در یک چرخه ی  زیادی  افراد  ارزیابی کنند.  را 

معیوب می افتند: 
نمی توانند در فرایند شغل یابی انتخاب درستی داشته 
باشند در نتیجه اولین شغلی را که با یک حقوق معقول 

به آنها پیشنهاد می شود، می پذیرند.
به  تبدیل  نبودند  محتاط  زیاد  که  آنجایی  از  سپس، 
کسی می شوند که مخارج خود را می پردازد اما رضایت 
کافی ندارد. بنابراین، دوباره خود را در جستجوی شغل 
می بینند. مضطرب و نگران می شوند، به همان چک 
زمان  اینکه  بجای  و  می کنند  نیاز  احساس  حقوقی 
بگذارند و شغل مناسب را پیدا کنند، دوباره شغلی را 

قبول می کنند که مخارج روزانه شان را تامین کند.
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نلالابروننسوس1

خاشرسهناخزیهرپ2

لدیبایوبیواست3

سفوعشملماشکا4

تاوروهطدرامم5

ادناوربداتورب6

نییسیدرگدقزار7

تفایاسنریهک8

نوربویتکژباتج9

یرارلوانومروه10

تکناونزربورا11

هرقیمعنایعان12

ساپازیندللیدب13

نداهنندرگلییوی14

جنرتنیسینکتان15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری )زیر فی( 09151615023

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن
مـژده

باغچه هایتان را به ما بسپارید 
برای کاشت گل و گیاه و سبزیجات

همراه با کود حیوانی
با ما تماس بگیرید
09152660862
09156646376

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی

 جارو برقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

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

یک قطعه زمین مسکونی واقع در میرعلی 
با مجوز سه طبقه ساخت و امکان دریافت 
تسهیالت به مبلغ 45/000/000 تومان 

به قیمت 30/000/000 تومان
 به فروش می رسد.   09035615774

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

فروش منزل ویالیی جنوبی
 273 مترمربع     معلم 7، پالک 34

 فی: 360    09155620967

شرکت خدمات اینترنتی و کامپیوتری
 با موقعیت عالی به فروش می رسد. 

09151603064 

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

واقع در بازار   09158600545

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

به یک آشپز و کمک آشپز آقا 
برای کار در غذای آماده 

در شیفت عصر نیازمندیم. 
09155624508

برای جابجایی خاک کشاورزی به 
کمپرسی نیازمندیم. مسیر حمل خاک 

کمتر از 1000 متر عالقه مندان می توانند 
قیمت پیشنهادی خود را به شماره 

09035615774 اعالم و یا پیامک نمایند. 

لبنیات سنتی قائم
برای تکمیل کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار آشنا به کامپیوتر و امور اداری 
یک نفر خانم / کارگر ساده یک نفر خانم

فروشنده  یک نفر آقا دیپلم به باال
متقاضیان برای تکمیل فرم درخواست 
شغل به آدرس میدان سوم مدرس 

باهنر غربی )بیست متری سوم مدرس( 
نبش چهار راه مراجعه نمایند.

32421000
ساعت مراجعه: 8-14

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

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

 نبش 17 شهریور 24     09159618050
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شهرخبر: اسفناج سرشار از آنتی اکسیدان است و به کاهش چین و چروک پوست کمک می کند. این سبزی باعث محکم شدن بافت پوست و افزایش 
قابلیت ضد التهابی آن می شود. همچنین خوردن اسفناج به خروج سموم از پوست کمک کرده و باعث پاکسازی و شفافیت پوست می شود. معموال از اسفناج 
به صورت پخته و در قالب ساالد یا به همراه ادویه و به صورت مجزا استفاده می کنند. نوشیدن آب اسفناج نیز به سالم نگه داشتن پوست شما کمک می کند.

پاکسازی پوست با اسفناج اخبار ورزشی

تیم شهرستان قاین ، قهرمان 
مسابقات والیبال بانوان استان

دوره  یک  استان  والیبال  هیئت  سوی  از  پور:  قلي 
مسابقات والیبال جام شهدای ورزشکار بانوان استان 
برگزار شد و تیم قاین مقام اول این مسابقات را از آن 
خود کرد. حمید جنگی دبیر هیئت والیبال استان گفت: 
بشرویه  شهرستان  میزبانی  به  که  مسابقات  این  در 
برگزار گردید، 6 تیم حضور داشتند که پس از انجام 
10 بازی تیم بانوان شهرستان قاین مقام اول و تیم 
های بیرجند و فردوس مقام های دوم و سوم را کسب 
نمودند. در پایان به تیم های برتر هدایایی داده شد.  

دانشگاه بیرجند قهرمان مسابقات 
فوتسال دانشجویان دختر 

دانشگاه های منطقه 3 کشور شد

تیم دانشگاه بیرجند در مسابقات فوتسال دانشجویان 
دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 
ورزش کشور که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری 
برگزار شد موفق به کسب مقام قهرمانی این مسابقات 
گردید. سرپرستی تیم دانشگاه بیرجند را زهره حسن 
پور فرد بر عهده داشت و خاطره فروتن، زهره السادات 
امیری، بی بی سمیه نطقی مقدم، مریم اصغری، فرشته 
کریم زاده، صفورا کدخدا زاده، خدیجه جالل سروری، 
نرجس غضنفری، سارا کامیاب، فاطمه زهرا ترشابی، 

نازیال نادمی و ثریا کسروی اعضای تیم بودند. 

برترین های مسابقات مچ اندازی 
شرق کشور تجلیل شدند  

فارس: رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان 
جنوبی گفت: دومین دوره مسابقات مچ اندازی شرق 
شد.محمد پرست  برگزار  بیرجند  میزبانی  به  کشور 
از  ورزشکار   50 مسابقات  این  در  کرد:  اظهار 
استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، سیستان 
و بلوچستان در سالن ورزشی حجاب بیرجند با یکدیگر 
به رقابت پرداختند.وی یادآور شد: در مچ اندازی دست 
راست مسابقات در وزن 55 کیلوگرم حسن مهدوی، 
کیلوگرم   65 در  طاهری،  نصیر  کیلوگرم   60 در 
زینلی، در 70 کیلوگرم مصطفی ریحانی، در  محمد 
محسن  کیلوگرم   80 در  عرب،  حسن  کیلوگرم   75
در90  اندیشه،  صادق  کیلوگرم   85 در  اعتصامی، 
کیلوگرم علی زینلی، در 100 کیلوگرم ابراهیم آزاد، در 
110 کیلوگرم محمدرضا رمضانی و در 110+ کیلوگرم 
صادق محمد نژاد بر سکوی نخست ایستادند.در دست 
چپ و در وزن 55 کیلوگرم حسن محمودی، در60 
کیلوگرم مجتبی خسروی، در 65 کیلوگرم علی عرب، 
کیلوگرم   75 در  ریحانی،  مصطفی  کیلوگرم   70 در 
حسن عرب، در 80 کیلوگرم محسن اعتصامی، در 85 
کیلوگرم صادق اندیشه، در 90 کیلوگرم علی زینلی، 
در 100 کیلوگرم ابراهیم آزاد و در وزن 110 کیلوگرم 

محمدرضا رمضانی، قهرمانی را از آن خود کردند.

  خواص ماست در پیشگیری از ابتال 
به فشارخون باال در زنان

 
سالمت نیوز:یافته های مطالعاتی حاکی از این 
ماست  بیشتر  یا  وعده  پنج  خوردن  که  است 

در هفته، منجر به کاهش ابتال به فشار خون 
باال در زنان می شود.به نظر می رسد افزودن 
موجب  سالم  غذایی  رژیم  یک  به  ماست 
خون  فشار  به  ابتال  بلندمدت  ریسک  کاهش 
مصرف  وعده  شود.چندین  می  زنان  در  باال 

شیر و پنیر در روز هم می تواند دارای تاثیرات 
سودمندی بر فشار خون باال باشد، اما  تاثیرات 

ماست بیشتر از سایر محصوالت لبنی است.

خطرات استفاده طوالنی از مسواک 

جام جم سرا: برای اینکه از مسواک استفاده ای 
مفید بکنید و کار به جایی نرسد که به دندان ها و 
لثه ها آسیب برسد هر 3 تا ۴ ماه مسواکی جدید 
را جایگزین کنید. ساده ترین راه این است که 
هر فصل یک مسواک جدید برای خود خریداری 

کنید به این شکل دیگر فراموش هم نخواهید 
کرد. باید نگران احیا کردن مجدد باکتری های 
قدیمی در دهان بود و اینکه آنچه قبال از دهان 
بازگردانید.  ها  دندان  روی  دوباره  کردید  خارج 
بیماری  بیفتد:  است  اتفاقی که ممکن  بدترین 
پریودنتال و از دست دادن دندان، به دلیل تجمع 
عمده پالک. به مرور زمان بر اثر ماندن پالک ها 
روی سطح دندان استحکامشان از دست می رود 
و ساییده و ضعیف می شوند. چه اتفاقی ممکن 
است بیفتد: مسواک به مرور ساییده می شود و 
مانند اوایل نمی تواند پالک ها را از روی دندان 
پاک کند بنابراین هر بار مقداری از آنها باقی می 
مانند. یک مسواک خوب مسواکی است که سیم 

هایش به خوبی خم شوند.

توصیه های دارویی و پیشگیری از 
مسمومیت، در ایام تعطیالت  

عید نوروز در مسافرت )2(

در مسیر سفر توجه کنید که مسمومیت با گیاهاني 
برخی  و  کرچک  باخیا،  دیفن  خرزهره،  مانند 
خطرناک  بسیار  تواند  مي  خودرو  قارچهای  از 
باشد. مراقب کودکان باشید و در صورت وقوع 
اسرع  در  را  مصدوم  گیاهان  این  با  مسمومیت 
وقت به نزدیکترین مرکز درماني منتقل کنید. 

گاز  با  مسمومیت  بروز  احتمال  کاهش  جهت 
شدیدا  و  بو  بي  رنگ،  بي  )که  منوکسیدکربن 
در  هوا  تهویه  سیستم  یک  باید  است(  سمي 
از استاندارد بودن  باشد. ضمن اطمینان  محیط 
وسایل گرمایشی )بخاری نفتی و گازی(، آبگرم 

از سالمت عملکرد  دائما  دیواری،  پکیج  و  کن 
آنها اطمینان حاصل نمائید و دودکش این وسایل 
گذران  برای  را  جدیدی  محل  اگر  خصوصاً  را 
تعطیالت عید در نظر دارید، کنترل کنید. هیچگاه 
در داخل اتومبیل با موتور روشن نخوابید. این کار 

سبب بروز مسمومیت کشنده با منوکسید کربن 
خواهد شد. همچنین از روشن کردن گاز پیک 
نیکي در داخل چادر و یا اتومبیل و یا در محیط 
بسته دیگري جدا خودداري نمائید. چنانچه در 
یک محیط بسته و داراي بخاري نفتي یا گازي 

حالت تهوع، سرگیجه و خواب آلودگي داشتید، 
سریعاً بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوک 
به مسمومیت با منوکسیدکربن هستید محیط را 
زنان حامله،  افراد مسن،  و  نوزادان  کنید.  ترک 
عروقي  قلبي  هاي  ناراحتي  داراي  که  افرادي 

هستند چنانچه با این گاز در تماس باشند حتي در 
صورت نداشتن عالمت حتماً باید توسط پزشک 
معاینه شوند.غذاهاي مسموم کننده ممکن است 
بو یا مزه ناخوشایندي نداشته باشند. با وجودیکه 
اکثر مسمومیت هاي غذایي معمواًل ظرف 2۴ 
ساعت برطرف مي شوند، اما بعضي از آنها مانند 
مسمومیت با غذای کنسروی مي توانند کشنده 
باشند. بیمار مبتال سریعاً باید به یک مرکز درمانی 
مجهز، جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.
بوتولیسم نوعي مسمومیت غذایي کشنده است 
که در اثر مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهاي 
کنسروي )که قبل از مصرف حرارت مناسب به 
آنها نرسیده است( و یا سوسیس و کالباس آلوده 
بروز مي کند. عالیم و نشانه هاي این مسمومیت 
مي  ظاهر  ساعت(   2۴ تا   12 از  )بعد  تاخیر  با 
شود و شامل تاري دید، دوبیني، افتادگي پلک 
فوقاني، عدم توانایي حرکتي، اختالل تکلم، لکنت 
زبان، سختي بلع و خشکي و درد گلو مي باشد. 
مهمترین اقدام درماني تجویز سریع داروی ضد 
باشد.هرگز غذاهاي  سم  در مرکز درماني مي 
پخته شده را بیش از 2 ساعت در دماي محیط 
رها نکنید. دستور طالیي پیشگیري از مسمومیت 
روز  در همان  آن  و خوردن  پختن غذا  غذایي: 
است. در طي سفر براي حمل مواد غذایي فاسد 

شدني، از یخدان مناسب استفاده کنید. 

خطرات استفاده طوالنی از مسواک 

فروش بلیت اینترنتي شگردي براي کالهبرداري از مسافران نوروزي

تهیه بلیت هاي رفت و برگشت یکي از مهمترین دغدغه هاي مسافران نوروزي است. دغدغه اي که مسئوالن همواره درصدد برطرف کردن آن 
بوده اند و در همین راستا اقداماتي چون تهیه بلیت اینترنتي و پیش فروش کردن آن صورت گرفته که راهکاري مناسب در جهت صرفه جویي در 
وقت و هزینه، آسایش و رفاه مسافران و ... مي باشد. یکي از مهمترین خطراتي که کاربران اینترنتي و خریداران بلیت هاي اینترنتي را تهدید مي 
کند بحث اصالت سایت هاي فروش بلیط اینترنتي مي باشد؛ که برخي از سودجویان اینترنتي به دلیل کم دقتي و سهل انگاري هموطنان اقدام 
به راه اندازي سایت هاي جعلي موسوم به فیشینگ براي سرقت اطالعات کارت هاي بانکي کاربران مي کنند و در نهایت از حساب های بانکي 
کاربران برداشت غیر مجاز انجام مي دهند. براي پیشگیري از این نوع کالهبرداري ها به شهروندان توصیه مي شود که نکات زیر را به خوبي 
رعایت کنند:  کاربران براي خرید یا رزرو بلیت به سایت هاي معتبر مراجعه کنند. کاربران عزیز سعي کنند خودشان آدرس سایت مورد نظر را در 
قسمت url وارد کنند و از کپي کردن یا رفتن به لینک هایي که در سایت هاي مختلف ارائه شده جدا خودداري کنند. حتما دقت نمایید در هنگام 
پرداخت بهاي بلیت، درگاه بانک مورد نظر از پروتکل امن https استفاده کرده باشد. از جستجوي شرکت ها و تعاوني هاي مختلف در موتورهاي 
جستجو خودداري نمائید چرا که مجرمین سایبري با بارگذاري سایت هاي تقلبي و جعلي کاربران را به دام مي اندازند. هنگام وارد نمودن اطالعات 
حساب، یا نام کاربري و... از صفحه کلید مجازي استفاده نمایید. در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست مي کند در صورت مواجهه با موارد 

مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش تماس با ما گزارش نمایند و هشدار هاي پلیس را جدي بگیرند.

کالهبرداری میلیونی به بهانه فروش خط رند 

رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری باند کالهبرداری فروش خط رند در 
شیراز خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ حسینی گفت: در 
 چند روز گذشته چندین پرونده به پلیس فتا ارجاع شده که همگی آن ها 
با موضوع فروش خط رند و کالهبرداری با استفاده از این روش بود.وی 
ادامه داد: کالهبرداران با استفاده از روش های مختلف تبلیغاتی همچون 
طراحی سایت فروش، پیامک و سایت های تبلیغاتی اقدام به جذب مشتریان 
خود می کردند و پس از دریافت هزینه های کالن از این مالباختگان خط 
هایی را برای این افراد ارسال می کردند که هزینه بسیار پایینی دارد و جزو 
خطوط رند محسوب نمی شود. وی افزود: کالهبرداران پس از دریافت 
هزینه و ارسال خطوط معمولی از پاسخ دادن به تلفن های مشتریان امتناع 
می ورزیدند. با بررسی های فنی متهمان شناسایی و دستگیر شدند. این 

کالهبرداران حدود یکصد میلیون تومان کالهبرداری کرده بودند.

انتشار تصاویرخانم جوان توسط فامیل نزدیک 

فردی که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی 
یکی از نزدیک ترین اقوام خود کرده و باعث هتک حیثیت و آبروریزی 
وی شده بود توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ شهریاری رئیس مرکز اطالع رسانی 
فرماندهی انتظامی اصفهان بیان داشت: در پی شکایت خانمی جوان به 
پلیس فتا مبنی بر اینکه فیلم ها و تصاویر شخصی و خانوادگی او در 
یکی از شبکه های اجتماعی مجازی منتشر شده، بررسی موضوع در 
دستور کار کارشناسان قرار گرفت. وی افزود: ماموران با انجام اقدامات 
تخصصی عامل اصلی این عمل مجرمانه را  شناسایی و دستگیر کردند. 
این مقام مسئول عنوان داشت: متهم که او نیز خانمی جوان از اقوام 
انتقام  به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را  نزدیک شاکی بود صراحتاً 

جویی و هتک حیثیت شاکی به علت اختالفات خانوادگی عنوان کرد. 
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طیف اوتیسم به دست های پرتوان خیرین 

کاظمی فرد- روز درختکاری در مرکز روزانه آموزشی و 
توانبخشی مبتالیان به اختالالت نافذ رشد )اوتیسم( توان 
 افزا با حضور جمعی از مسئوالن استانی و خانواده هایی
نجمه  شد.  برگزار  دارند،  اوتیسمی  فرزندان  که 
این  روانشناس  مربی  و  فنی  مسئول  نیکومحمدی، 
مرکز با بیان اینکه مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 
در  از سال 92  اوتیسم  اختالالت طیف  به  مبتالیان 
بیرجند زیر نظر بهزیستی راه اندازی شد، گفت: این 
تنها مرکز در استان می باشد که در زمینه مبتالیان 
به اختالالت طیف اوتیسم  فعالیت دارد. به گفته وی 
در این مرکز به 20 نفر از فرزندان سنین 2 تا 18 سال 
این خانواده ها که دارای این مشکل می باشند آموزش 
داده شده و توانبخشی ارائه می شود. وی با بیان اینکه 
این مرکز، یک مرکز خیریه می باشد و با مشکالت 
مالی روبرو است، گفت: تنها برای هر نفر مبلغ 360 
هزار تومان یارانه از طرف بهزیستی  کمک می شود در 
صورتی که طبق تعرفه بهزیستی باید از نفر 155هزار 
تومان شهریه دریافت شود که به خاطر مشکالت مالی 
خانواده از آنان شهریه دریافت نمی شود. نیکومحمدی 
با اشاره به اینکه در این مرکز 10 نفر پرسنل در دو 
شیفت صبح و بعد ازظهر فعالیت می کنند، افزود: بیشتر 
از قشر  بینند  این مرکز آموزش می  کودکانی که در 
ضعیف جامعه هستند و این مرکز نیازمند همت بلند 
خیرین می باشد. وی در ادامه به جشن روز درختکاری 
در این مرکز اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این 
این  معرفی  و  جامعه  به  اوتیسم  معرفی طیف  جشن 
مرکز به  خانواده ها می باشد. به گفته رئیس انجمن 
اوتیسم خاوران خراسان جنوبی در این مراسم تعداد 20 

نهال به تعداد بیماران این مرکز کاشته شد.

توزیع 37هزار اصله نهال در سربیشه

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  ابراهیمی- 
در  نهال  اصله  توزیع 37 هزار  از  شهرستان سربیشه 
هفته منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد و افزود: 
منابع طبیعی برای اهداف خودش بحث های زیادی را 
دنبال می کند و این منابع جز منابع خدادادی بوده که 
در اختیار ما قرار داده شده است تا بتوانیم از آنها به نحو 
احسن استفاده کنیم و نه تنها متعلق به ما بلکه متعلق 
به آیندگان است. اکبری با بیان اینکه مالکیت دولت 
بر عرصه ملی بر عهده ما است، گفت: تمامی افراد در 
این زمینه و برای حفظ منابع طبیعی شبانه روز مشغول 

به فعالیت هستند تا از تخریب منابع جلوگیری شود.

اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی در خوسف

فارس- فرماندار خوسف از اجرای طرح بسیج سالمت 
در  فرجامی  فرد  داد.  خبر  شهرستان  این  در  نوروزی 
اظهار  شهرستان،  غذایی  امنیت  و  کارگروه سالمت 
کرد: به منظور رفاه حال مردم، شهروندان و مسافران 
کاهش  و  مردم  سالمت  ارتقای  و  حفظ  و  نوروزی 
طرح  غذا،  و  آب  از  حاصل  بیماری های  و  کنترل  و 
بسیج سالمت نوروزی در شهرستان انجام می شود. 
وی تصریح کرد: در این طرح که از اسفند ماه تا 15 
فروردین ماه 95 اجرا می شود از هشت صبح تا هشت 
مواد  فروش  و  توزیع  تهیه،  مراکز  از  بازرسی  شب 

غذایی و اماکن عمومی صورت خواهد گرفت.

فردا، دوره   آموزشی مهارت های زندگی 
در بیرجند برگزار می شود

ایسنا- دوره   آموزشی مهارت های زندگی ویژه همسران 
خانه دار کارکنان دولت دوشنبه، 17 اسفندماه  از ساعت 
16 الی 20 در سالن فرمانداری بیرجند برگزار می شود. 
این دوره قرار است در شهرستان های بیرجند، طبس، 
در  دوشنبه  که  شود  برگزار  نهبندان  و  قاین  فردوس، 
بیرجند، سه شنبه 18 اسفندماه در قاین و چهارشنبه 19 
اسفندماه در نهبندان برگزار می شود. گفانی است این 
آینده  سال  فردوس  و  طبس  شهرستان های  در  دوره 

برگزار می  شود و حضور در این دوره رایگان می باشد.

برگزاری آزمون جاجیم بافی در سرایان 

گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سرایان گفت: 
 دوره آموزش جاجیم بافی با همکاری پروژه بین المللی
به  هنرآموز   9 شرکت  با   )RFLDL( کربن  ترسیب 
احیای  و  ترویج  راستای  در  افزود:  عرب  رسید.  پایان 
 رشته های صنایع دستی و کمک به اقتصاد خانواده ها
دنبال آموزش و ترویج رشته هایی هستیم که با فرهنگ 
منطقه بیگانه نباشد و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه 

باشد که جاجیم بافی یکی از این رشته ها است.

آیت ا... واعظ طبسی یاری دیرین 
و صادق برای امام، رهبری و انقالب بود

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  خبر-  گروه 
مبارز و  ارتحال جانسوز عالم  خراسان جنوبی در پی 
مجاهد متقی حضرت آیت ا... واعظ طبسی با صدور 
بیانیه ترحیمی، ایشان را یاری دیرین و مریدی صادق 
برای امام و رهبری و خدمتگزاری سخت کوش برای 
 ... است:  آمده  بیانیه  این  در  دانست.  و مردم  انقالب 
فقدان آن فقید سعید که همواره همراه  انقالب، امام 
بزرگ  بس  ای(  )رخنه  ای  ثلمه  اند  بوده  رهبری  و 
همزبان  و  همدل  برادری  حقیقتاً  ایشان  بود.  خواهد 
برای مقام معظم رهبری و مریدی َصدیق برای امام 
راحل و خدمتگزاری پایدار و سخت کوش برای انقالب 
بودند. ضایعه ارتحال اندوهبار عالم عاقل، فقیه مجاهد 
ا...  بقیه  به محضر  را  واعظ طبسی  ا...  آیت  حضرت 
االعظم، مقام معظم رهبری، ملت بزرگ و قدرشناس 
خراسان  محترم  اهالی  و  علمیه  های  حوزه  و  ایران 
گفته،  تسیلت  رحیل  تولیت  آن  مکّرم  بیت  و  جنوبی 
برای شادی روح آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعۀ 
الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

از درگاه ایزد متعال مسألت می کنیم...

قصاب متخلف در بیرجند
 به یک سال حبس محکوم شد

گروه خبر- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند 
گفت: متصدی واحد قصابی در بیرجند به دلیل کشتار 
تعزیری  روز حبس  پانزده  و  سال  یک  به  مجاز  غیر 
محکوم شد. حسین زاده افزود: این حکم پس از پلمپ 
این واحد قصابی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و رعایت 
نکردن نکات بهداشتی توسط دادگستری بیرجند صادر 
شد. وی به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید فرآورده 
برچسب  و  دامپزشکی  بهداشتی  مهر  به  دامی  خام 

مشخصات تاریخ تولید و انقضا دقت نمایند.

نرخ طال و سکه در بازار استان

هر گرم طالی 18عیار امروز در بازار استان 103هزار 
و سیصد تومان به فروش رسید. به گزارش باشگاه 
بازار  در  قدیم  طرح  سکه  قیمت  جوان؛  خبرنگاران 
استان یک میلیون و 10هزار تومان، سکه طرح جدید 
یک میلیون و 12هزار تومان و نیم سکه بهار آزادی 
نیز پانصد و23هزار تومان اعالم شده است. همچنین 
ربع سکه بهار آزادی دویست و80هزار تومان وقیمت 
سکه یک گرمی نیز 191هزار تومان به فروش رسید.

252 اثر تاریخی، گردشگری و فرهنگی 
فردوس آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  فارس- 
با  امسال  نوروز  ایام  در  گفت:  فردوس  گردشگری  و 
252 اثر تاریخی، گردشگری و فرهنگی پذیرای حضور 
هستیم.  شهرستان  این  در  گردشگران  و  مسافران 
نجفیان اظهار کرد: بارگاه امامزادگان سلطان محمد و 
سلطان ابراهیم)ع( در مبدأ ورودی شهر از سمت طبس 
و  مسافران  استقبال  مورد  الرضا)ع(  میقات  عنوان  به 
زائران امام رضا)ع( است و در کنار بارگاه امامزادگان نیز 
شهر تاریخی تون با 30 اثر ثبت شده در فهرست آثار 
ملی کشور و مسجد جامع قدیم و ... از دیگر جاذبه های 
تاریخی و مذهبی شهرستان فردوس به شمار می رود.

رشد 4/46 درصدی والدت در استان

فارس- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت 
17 هزار و 461 واقعه والدت در 11 ماه گذشته سال 
در استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت 
است. داشته  رشد  درصد   4.46 گذشته  سال  مشابه 

پورحسین امروز اظهار کرد: در این مدت تعداد والدت 
ثبت شده پسران 8 هزار و 910 رویداد و تعداد والدت 
ثبت شده دختران 8 هزار و 551 رویداد بوده است. 
وی یادآور شد: نسبت جنسیتی حاصل از ثبت والدت 
این  که  بوده   104 با  برابر  استان  در  مدت  این  در 
شاخص در مدت مشابه سال گذشته 103 بوده است. 
پورحسین همچنین از ثبت 3 هزار و 508 واقعه فوت 
در خراسان جنوبی در 11 ماه گذشته سال خبر داد و 
افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

0.28 درصد کاهش یافته است.

ایرنا- مسئول سیاسی سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین راهکار در برابر نفوذ فرهنگی دشمنان است. 
مزگی نژاد، جمعه شب در یادواره شش شهید روستای درمیان از توابع شهرستان مرزی درمیان افزود: دشمنان حمله زیادی را علیه نظام در زمینه های 
فرهنگی و اعتقادی انجام می دهند که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت راهکاری برای مقابله در برابر این حمله هاست.  وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار 
و شهادت برخاسته از متن آرمان های نظام اسالمی است، اظهار کرد: ماندگاری انقالب اسالمی مستلزم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین راهکار در برابر نفوذ فرهنگی دشمنان است

پرداخت یک هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط بانک مهر اقتصاد خراسان جنوبی

اقتصاد  مهر  بانک  شعب  امور  رئیس  فارس- 
تاکنون  آغاز سال جاری  از  خراسان جنوبی گفت: 
ارزش  به  تسهیالت  و  وام  مورد   284 و  هزار   7
واجد  متقاضیان  به  ریال  میلیارد   140 و  یک  هزار 
الشرایط در حوزه های مختلف استان پرداخت شده 

اقتصاد در راستای کمک به تأمین  بانک مهر  است. غالمی اظهار کرد: 
مسکن، در حوزه اشتغال، تولید و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی اقدام 
به پرداخت وام و تسهیالت می کند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون 3 هزار و 534 مورد وام قرض الحسنه به متقاضیان واجد الشرایط 
توسط این بانک در استان پرداخت شده است، یادآور شد: در مجموع در 

این مدت 340 میلیارد ریال وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

اعزام 345مبلغ به نقاط مختلف استان در دهه دوم فاطمیه

در  گفت:  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مبلغین  امور  مسئول  مهر- 
دهه دوم فاطمیه امسال 345 مبلغ به نقاط مختلف 
اظهار  نیا  اعزام می شوند. کوثری  خراسان جنوبی 
نفر   55 و  بومی  مبلغ  نفر   290 تعداد  این  از  کرد: 
بیان  وی  هستند.  مقدس  مشهد  و  قم  از  اعزامی 
کرد: این مبلغان از روز دوشنبه  17 اسفند به مدت 

آغاز  روستاها  و  ها  بخش  در شهرها،  را  خویش  تبلیغی  فعالیت  روز   10 
اشاره کرد  ایام فاطمیه  تبلیغی مبلغین در  برنامه های  به  می کنند. وی 
و افزود: تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری، برگزاری مراسم سوگواری 
حضرت زهرا)س(، سخنرانی پیرامون سیره و روش اهل بیت عصمت و 
طهارت بویژه حضرت زهرای اطهر، تبیین جایگاه والیت و نقش ولی فقیه 

در جامعه از مهم ترین محورهای سخنرانی مبلغان خواهد بود.

 اجرای طرح کشاورزی حفاظتی
 در  23 هزار هکتار اراضی استان

ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: از سال 89 
تاکنون طرح کشاورزی حفاظتی در 23 هزار و 166 
هکتار اراضی استان اجرا شد. ولی پور مطلق افزود: 
قرار بود این طرح در یک برنامه پنج ساله با هدف تولید 
پایدار و حفظ منابع آب و خاک برای نسل های آینده 

اجرا شود. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو 10 استان برتر در اجرای طرح 
مذکور است، گفت: در اجرای طرح کشاورزی حفاظتی از نظر تولید محصول 
پنبه، خراسان جنوبی در کشور رتبه دوم را کسب کرد. به گفته وی در سال 89، 
هشت هزار و 726 میلیون ریال اعتبار و دو هزار و 237 میلیون ریال تسهیالت 
برای اجرای طرح مذکور هزینه شد ولی در چند سال اخیر اعتباری به این طرح 

اختصاص نیافته و برای اتمام طرح به 50 هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است.

پیشرفت 25 درصدی 
پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی طبس

اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر  خبر-  گروه 
پلی  پروژه  از  بازدید  در  جنوبی  خراسان 
طبس  شهرستان  اجتماعی  تأمین  کلینیک 
از پیشرفت 25 درصدی این پروژه خبر داد.

فرزاد فیروزی در بازدید از این پروژه گفت: 
عملیات اجرایی احداث پلی کلینیک طبس 
از مهر ماه سال 94 آغاز شد که در زمینی 
به مساحت 43 هزار مترمربع و با زیربنای 
3500 متر مربع در دو طبقه در حال احداث 

می باشد. وی اعتبار پیش بینی شده برای 
احداث پلی کلینیک تأمین اجتماعی طبس 
که  کرد  اعالم  ریال  میلیارد   260 حدود  را 
حدود 100 میلیارد ریال مربوط به ساختمان 
آن  تجهیز  جهت  نیز  ریال  میلیارد   160 و 

هزینه خواهد شد. 
با  همچنین  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
شهردار و اعضای شورای شهر طبس دیدار 
راهکارهای  دیدار در خصوص  این  در  کرد. 

تأمین  کلینیک  پلی  پروژه  اتمام  در  تسریع 
اجتماعی طبس بحث و تبادل نظر شد و بر 
همکاری و تعامل شهرداری طبس و سازمان 
تأمین اجتماعی تأکید شد. فیروزی در ادامه 
این سفر به همراه رؤسا و کارشناسان ارشد 
خراسان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیریت 
طبس  اجتماعی  تأمین  درمانگاه  از  جنوبی 
بیمه  به  خدمت  ارایه  نحوه  و  کرد  بازدید 

شدگان را مورد بررسی قرار داد.

راه اندازی مجمع خیرین ورزش یار در خراسان جنوبی

گروه خبر- مراسم تشییع پیکر مطهر آیت ا... واعظ طبسي، نماینده ولي فقیه 
در استان هاي خراسان و تولیت آستان قدس رضوي در میان خیل عظیمي از 
مردم و با حضور رهبر معظم انقالب، ریاست جمهوري اسالمي ایران، رئیس 
و  کشوري  ارشد  مقامات  و  وزرا  اسالمي،  شوراي  مجلس  رئیس  قوه قضائیه، 
لشکري برگزار شد. گفتني است تعدادی از مسئوالن خراسان جنوبي نیز در 

مراسم تشییع جنازه آن مرحوم فقید در کنار سایر مسئوالن حضور یافتند.

از سوی رهبر معظم انقالب مراسم ترحیم 
عالم مجاهد آیت ا... واعظ طبسی برگزار شد 

مراسم ترحیم و بزرگداشت این عالم مجاهد و یار صادق انقالب، عصر دیروز 
نیز از سوی حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطّهر رضوی )ع( برگزار شد. در این مراسم که با حضور رهبر 
معظم انقالب اسالمی، اعضای خانواده و بستگان آیت ا... واعظ طبسی، رؤسای 
قوای قضائیه و مقننه، علما و روحانیون، مسئوالن کشوری و لشکری و اقشار 

مختلف مردم برگزار شد، قاریان قرآن کریم آیاتی از کالم ا... مجید را تالوت 
کردند و سپس مداحان اهل بیت)ع( به مرثیه سرایی پرداختند و حجت االسالم 

راشد یزدی در سخنانی از خدمات ارزشمند آیت ا... واعظ طبسی تجلیل کرد.

مراسم یادبود آیت ا...  واعظ طبسی در استان برگزار شد

مراسم یادبود آیت ا... عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی و نماینده 
ولی فقیه در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی همچنین روز گذشته 
از طالب و مسئوالن محلی  با حضور تعدادی  بیرجند  در حوزه علمیه رضویه 
از  یکی  اسدی،  باقر  محمد  سید  االسالم  ایرنا، حجت  گزارش  به  شد.  برگزار 
استادان حوزه و دانشگاه های بیرجند، در این مراسم مرحوم آیت ا... واعظ طبسی 
را اسوه ایمان، جهاد، تقوا، احسان و انصاف نامید و گفت: آن مرحوم ایمان و علم 
را همراه با هم داشت و این یکی از امتیازات این عالم ربانی بود. وی از خدمات آن 
مرحوم، به توسعه و بازسازی حرم مقدس رضوی، فراهم کردن امکانات رفاهی 
برای زائران امام رضا)ع(، ساخت مساجد و زائرسراهای بین راهی، کتابخانه بزرگ 

آستان قدس، ساخت بعضی از حوزه های علمیه در کشور و خدمات دیگری که 
بخش زیادی را از حق التولیه خود پرداخت کردند، اشاره کرد. 

از نماز مغرب و  شایان ذکر است مراسم یادبود این عالم مجاهد دیشب بعد 
امام حسین )ع( برگزار  نیز با حضور مردم والیتمدار بیرجند در مسجد  عشاء 
شد و همزمان این مراسم در تمام مساجد محوری سایر شهرستان های استان 
برگزار گردید. در ضمن مراسم سوم این بزرگوار روز دوشنبه 17 اسفند بعد از 

نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین )ع( بیرجند برگزار می شود.

 مراسم یادبود آیت ا... واعظ طبسی در استان برگزار شد

مدیرعامل مجمع خیرین ورزش یار خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی این مجمع 
در استان، گفت: مجمع خیرین ورزش یار استان بر اساس نیاز شهرها و روستاها به 
امکانات، سرانه ورزشی را توزیع می کند. به گزارش شبستان، حمید کالنتری روز 
گذشته در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دو ماه از تشکیل راه اندازی مجمع خیرین 
ورزش یار در سطح استان می گذرد، اظهار کرد: خراسان جنوبی چهارمین استانی 
است که مجمع خیرین ورزش یار را راه اندازی کرده است. وی از تشکیل بانک 
اطالعاتی منسجم از خیرین بخش ورزش استان خبر داد و افزود: این خیرین در 

عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ایفای نقش خواهند کرد.

 وجود 96 پروژه نیمه تمام ورزشی در خراسان جنوبی

مدیرعامل مجمع خیرین ورزش یار خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر 96 
پروژه ورزشی ناتمام در خراسان جنوبی وجود دارد که برای اتمام این پروژه ها 
مجمع  این  کرد:  بیان  کالنتری  است.  نیاز  تومان  میلیارد  بر 60  بالغ  اعتباری 
در راستای جلب مشارکت خیرین، واقفین، سرمایه گذاران و پیشکسوتان بخش 
خصوصی برنامه ریزی منسجمی خواهد داشت. وی هدف مجمع را ساماندهی 
استان دانست و تصریح کرد: گسترش  به سمت توسعه ورزش  فضای خیریه 
فضای ورزشی، گسترش ورزش باستانی و قهرمانی و مشارکت در اتمام پروژه های 
نیمه تمام ورزشی از دیگر اهداف شکل گیری این مجمع است. وی اذعان کرد: 
احساس می شود چراکه  در سراسر کشور  ورزش یار  خالی مجمع خیرین  جای 

 تمامی استان ها به ویژه خراسان جنوبی با فقر امکانات ورزشی مواجه هستند.
همایش خیرین ورزش یار

فروردین ماه 95 دراستان برگزار می شود

کالنتری با اشاره به جذب تعداد زیادی از خیرین ورزش یار طی دو ماه گذشته، 
گفت: همزمان با 27 فروردین 95، همایش استانی در راستای تجلیل از خیرین 
بخش ورزشی استان و جذب خیرین بیشتر در این زمینه برگزار می شود. وی 

افزود: همچنین تعدادی از خیرین ورزش یار استان در همایش ملی که 19 اسفند 
از آنان تجلیل خواهد شد. به گفته وی  برگزار می شود شرکت خواهند کرد و 
تاکنون 25 خیر مقیم استان در راستای توسعه ورزش  استان با اداره کل ورزش و 

جوانان خراسان جنوبی همکاری داشته اند. 

مشارکت خیرین وزش یار در 19 پروژه ورزشی

کالنتری با بیان اینکه بیشتر حمایت خیرین در زمینه تأمین تجهیزات ورزشی 
بوده است، اظهار کرد: 19 پروژه ورزشی در استان وجود دارد که با مشارکت بالغ 
بر 19 میلیارد ریال از سوی خیرین، واقفین و سرمایه گذاران بخش خصوصی به 
اتمام رسیده است. وی تصریح کرد: کمک های خیرین تاکنون بیشتر بر روی 
شهرستان  در  کمک  حجم  بیشترین  و  بوده  متمرکز  روستایی  ورزش  توسعه 
زیرکوه بوده است. وی ادامه داد: مجمع خیرین ورزش یار در درون خود دفتر 
پژوهش و تحقیقات را راه اندازی کرده است تا با تحقیق و آگاهی از عالقه مردم 
به پروژه های ورزشی، مشارکت خیرین را در احداث اماکن ورزشی هدفمند کند.

بر  روستاها  و  ورزشی شهرها  ماه سرانه  فروردین  در همایش 27  افزود:  وی 
اساس گزارش دفتر تحقیق و پژوهش به خیرین اطالع رسانی خواهد شد. 

 افتتاح گود باستانی روستای تقاب با مشارکت خیرین

توابع  از  تقاب  روستای  علی)ع(  امام  زورخانه ای  باستانی  گود  افزود:  کالنتری 
شهرستان خوسف یکی از نمونه های مشارکت خیرین در امر ورزش  است که به 
زودی افتتاح می شود. وی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی ظرفیت های باالیی در 
ورزش های قهرمانی دارد که امیدواریم با ورود مجمع خیرین ورزش یار، مشکالت 

مالی که در اعزام نخبگان ورزشی به مسابقات بین المللی وجود دارد، برطرف شود.
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مالیی- محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: اتاق بازرگانی ایران با حمایت تجار خیر در سراسر کشور توانسته جامعه نیکوکاری ابرار 
تاسیس کند. وی افزود: هر بنگاهی با فعالیت های اقتصادی که انجام می دهد مسئولیت های 

اجتماعی هم دارد که باید به آن عمل کند.
جامعه  کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رئیس 
بازرگانی  اتاق  که  است  فعالیت  به  مشغول  ایران  بازرگانی  اتاق  نظر  زیر  ابرار  نیکوکاری 
 استان هم تمام تالش و حمایت های خود را از جامعه نیکوکاری ابرار به عمل خواهد آورد.

 خراسان جنوبی برای اولین بار در کشور توانسته با همکاری جامعه نیکوکاری 
ابرار طرح توسعه پایدار روستایی را انجام دهد

احتشام تصریح کرد: کشورهای پیشرفته در کنار تجارت خود به فعالیت های خیریه و کمک 
به مستضعفان می پردازند.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران الزمه کار خود را فعالیت های اجتماعی می داند، افزود: 
استان خراسان جنوبی برای اولین بار در کشور توانسته با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار طرح 

توسعه پایدار روستایی با محوریت کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی روستاها را انجام دهد.

155پروژه با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان در روستای محمدآباد 
قاین به بهره برداری رسید

رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان جنوبی ادامه داد: جامعه نیکوکاری ابرار به ریاست دکتر 
محمد نهاوندیان معاون رئیس جمهور توانسته با کار پژوهشی، فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، 

آموزشی و تولیدی در روستای محمد آباد قاین انجام دهد.
احتشام با بیان اینکه این روستا به عنوان پایلوت در سطح کشور انتخاب شده بود، تاکید کرد: 
مردم روستاهای خراسان جنوبی می توانند با توانمندسازی و کارآفرینی اشتغال های زیادی را 
تولید کنند. وی با اشاره به طرح توسعه پایدار روستایی که در روستای محمد آباد قاین انجام 
شده خاطرنشان کرد: در این روستا بیش از ١55پروژه بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان 

هزینه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی تاکید کرد: طرح بزرگ پایدار روستایی از خالی شدن 

روستاهای مرزنشین جلوگیری و امنیت ملی را تضمین می کند.

بنگاه های اقتصادی ایران مسئولیت اجتماعی دارند

جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: طرح توسعه پایدار روستایی برای اولین بار با 
همت اتاق بازرگانی کشور و جامعه نیکوکاری ابرار در محمد آباد قاین برگزار شد که مردم این 

روستا ثابت کردند که لیاقت بهترین ها را دارند.
وی با اشاره به اینکه ما در ایران توانمندی ها و پیشرفت های چشمگیری داشته ایم، افزود: 
ایران در تولید علم، تجهیزات نظامی و امنیتی دارای ویژگی های خاصی است اما کمبودهایی 

هم داریم که بیشتر باید به آن توجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: طرح توسعه پایدار روستایی در سال های گذشته در 

ایران به خوبی انجام نشده است.
جالل پور افزود: بنگاه های اقتصادی ایران باید به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کنند تا 

با افزایش فرهنگ و سرمایه اجتماعی توسعه روستاها را رقم بزنیم.
وی با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی در کشور تاثیرگذارند، خاطرنشان کرد: با افزایش 

فرهنگ و سرمایه اجتماعی، اعتماد بین مردم زیاد می شود.
 رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه طرح توسعه روستایی از منابع طبیعی حفاظت 
می کند، تاکید کرد: فعالیت های کشاورزی بر اساس اصول و قواعد خاص خودش موجب رونق 

اقتصادی و حفظ منابع طبیعی می شود و این موضوع برای ایران اهمیت جدی دارد.
جالل پور تاکید کرد: طرح توسعه پایدار روستایی باید در استان و سراسر کشور صورت گیرد و 

نیاز به همکاری بخش دولتی و خصوصی است.

اعطای هزار بورسیه تحصیلی به مناطق محروم روستایی ایران

علی اصغرخامنوی مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار نیز گفت: جامعه نیکوکاری ابرار از سال 
 ۸۸ با همت فعاالن اقتصادی در اتاق ایران فعالیت خود را در جهت ترویج و هدفمند کردن 
فعالیت های خیریه شروع کرد. وی با بیان اینکه توانمند سازی در جهت اشتغال و کار آفرینی 
برای مناطق محروم از اولویت های جامعه نیکوکاری ابرار است، افزود: در راستای حمایت 
تحصیلی از دانش آموزان و دانشجویانی که در مناطق محروم مجبور به ترک تحصیل می شوند 

بورسیه تحصیلی تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: مجموعا هزار و ۸00 پرونده در کل کشور ثبت و ۹00 نفر تا بهمن ماه بورسیه 

دریافت کرده اند و امیدواریم تا پایان سال جاری تعداد بورسیه ها به هزار نفر برسد.

تشکیل450 پرونده بورسیه تحصیلی

مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی اولین استان برای 
شروع طرح بورسیه است، گفت: تا کنون ۴50 پرونده در سیستم ثبت شده است و 3١۸ نفر 

ماهانه بورسیه دریافت می کنند.
خامنوی با بیان اینکه رقم بورسیه برای دانش آموزان مقطع دبیرستان ١00 هزار تومان است، 

بیان کرد: این رقم برای دانشجویان نیز ١۸0 هزار تومان است.
مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار با اشاره به اینکه تحصیل، امر بسیار مهمی در زندگی و وضعیت 
خانوادگی است، افزود: امیدواریم در آینده بتوانیم برای ایجاد کار و فعالیت این دانش آموزان و 

دانشجویان را حمایت کنیم.

طرح پایدار توسعه روستایی از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری می کند

وی از اجرای طرح توسعه پایدار روستایی با ایجاد اشتغال و کار آفرینی در روستای محمدآباد 
پسکوه قاین خبر داد و اظهار داشت: این طرح در راستای نگهداشتن روستائیان در روستا و ایجاد 

زمینه برای برگشت مهاجران اجرا شده است.
خامنوی با بیان اینکه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با کمک سایر موسسات خیریه 
مجوز گرفته است، افزود: ١١ موسسه معروف جزو هیئت موسس هستند که به زودی کار خود 

را شروع خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه جامعه نیکوکاری ابرار قدم هایی در مواقع ایجاد حوادث غیرمترقبه در جهت 
بازسازی مراکز آموزشی بر می دارد، بیان داشت: امیدواریم با برداشتن قدم های کوچک نتایج 

بزرگ تری حاصل شود و رفع محرومیت ها را در جهت دلخوشی افراد نیازمند شاهد باشیم.

مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار با بیان اینکه برای شناسایی دانش آموزان و دانشجویان برای 
بورسیه از آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی کمک گرفته می شود، تصریح کرد: این 

دانش آموزان باید شرایط جامعه ابرار را داشته باشد.
وی از تبدیل شدن ١۶0 تنور سنتی به تنور گازی در روستای محمدآباد قاین خبر داد و افزود: 
جمع آوری پسماند و تفکیک زباله ها در روستای محمدآباد از اقدامات موثر در جهت حفظ 

محیط زیست است .

 
  

برای اولین بار در کشور به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی

اولین جشنواره طرح توسعه پایدار با محوریت کارآفرینی، اشتغال و 
 تجلیل از بورس گیرندگان تحت پوشش جامعه نیکوکاری ابرار در خراسان جنوبی برگزار شد










