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62 درصد جویندگان 
کار مهارت ندارند

سردار سالمی: 
 قدرت دفاعی ایران مورد مذاکره 

و مصالحه قرار نخواهد گرفت

وزیر دفاع: 
جان کری به سه سوال فکر کند تا 

اینقدر حرف مفت نزند 

محسن رضایی:  
مثل اینکه آقای کری از مذاکره 

برجام خوشش آمده است

8 /صفحه  می آید  اصولگرایان  از  جدا  شود  انتخابات  وارد  اگر  احمدی نژاد   /96 انتخابات  از  عارف  بینی  است/پیش  نبوده  انتظار  حد  در  برجام  ماست!/پیشرفت  تالش  از  حمایت  ایران  وظیفه  بود/کری:  خطرناک  مسکن  حوزه  در  گذشته  دولت  اقدامات   

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

مشکل بزرگ بازار کار استان

 احتمال کاهش نرخ سود
 تسهیالت مسکن

وزیر راه و شهرسازی از تالش برای افزایش دوره 
بازپرداخت تسهیالت مسکن و کاهش نرخ سود خبر 
داد. به گزارش مهر، آخوندی گفت: دوره بازپرداخت 
تسهیالت مسکن هم باید افزایش یابد که در اولویت 
است. نرخ سود تسهیالت بانک مسکن ۱۳ درصد 
 و پایین ترین نرخی است که در تمام بانک ها دیده 

می شود اما می توان باز هم آن را کاهش داد. 

آغاز ثبت نام فرهنگیان برای 
دریافت کارت اعتباری خرید 

 
آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل  سیاری 
دستورالعمل  ابالغ  از  ایسنا،  با  گفتگو  در  پرورش  و 
تولید  بادوام  مصرف  کاالی  خرید  اعتباری  »کارت 
داخل« برای فرهنگیان خبر داد و اظهار کرد: ثبت نام 
فرهنگیان در این طرح اختیاری است و صرفاً افرادی 
که حقوق ماهیانه آنها کمتر از ۱5 میلیون ریال باشد 

مشمول بهره مندی از مزایای طرح خواهند بود.

 افزایش مبلغ بیمه عمر 
بازنشستگان کشوری

 
بازنشستگی  اجتماعی صندوق  و  فرهنگی  مدیرکل 
عمر  بیمه  مبلغ  افزایش  برای  رایزنی  از  کشوری 
مبلغ  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کشوری  بازنشستگان 
افزایش  تومان  میلیون  پنج  به  سه  از  بیمه  این 
افزود:  ایسنا،  با  گفتگو  در  رشیدی  عباس  می یابد. 
فرآیند کارشناسی این امر طی شده است و باید حتما 
از سوی دولت ابالغ شود تا بتوانیم آن را اجرا کنیم. 

سرگردانی 500 دستگاه کامیون در مرز ماهیرود /  صفحه 7

 صفحه 7

هر که رفت پاره ای از دل ما را با خود برد

خاندان محترم ابراهیم زاده ُگل
با کمال تاسف و تالم مصیبت وارده

 را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.
  به همین مناسبت جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/1/22

 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد مرتضوی منعقد می باشد.

خانواده های: مصطفائی ، هاشمی ، عباسی و برازنده مقدم

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

خاندان محترم و معزز اسعد زاده
روسای محترم ایل بهلولی

رئیس محترم اتحادیه سراسری مرزنشینان کشور

مصیبت فقدان بزرگ خاندان مرحوم اسد ا... اسعد زاده 
را خدمت شما بزرگواران و تمامی عشایر و مرزنشینان تسلیت عرض می نماییم

 از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

مدیریت و کارکنان مجتمع کارخانجات کاشی فرزاد
فالحي ) رئیس کانون کارآفرینان استان( و  روساي کارگروه هاي کار آفریني

فـروش کـره محـلی

20000 تومان  15000 تومان

محل عرضه : غرفه محصوالت لبنی ستره واقع در بازارچه 
عرضه محصوالت کشاورزی - نبش بهشتی 14 

تلفن تماس: 09358188823 
ساعت کاری: 8/30 الی 13 و 16 الی 21

فروش موم و کلنی زنبور عسل با قیمت مناسب
09156632900 - 09157213695  

جناب آقای مهندس حسن مرکی
قبولی ارزشمند و شایسته جناب عالی را در مقطع
دکتری عمران با رتبه برتر کشوری

 تبریک می گوییم.
از طرف همسر، پدر خانم، مادر خانم و خانواده بزرگ ابراهیمی

سرور ارجمند جناب آقای المعی
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

بدینوسیله از زحمات و تالش های ارزنده جناب عالی در راستای توسعه و ارتقای 
خدمات درمانی جامعه فرهنگیان در خصوص تجهیز مرکز تصویربرداری )سونوگرافی، 

رادیولوژی و OPG( درمانگاه فرهنگیان استان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.
جمعی از فرهنگیان استان

استاد محترم جناب آقای مهندس حسن مرکی 
ضمن سپاس و تشکر از زحمات خالصانه جناب عالی در سال های گذشته
 کسب رتبه برتر دکتری که نشان از لیاقت و درایت بی نظیرتان می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند منان شادی و سالمتی روزافزون تان را آرزومندم.

احسان کاظمی قلعه نو

آموزش پارا گالیدر و پارا موتور )ویژه آقایان و بانوان(
لذت پرواز در آسمان آرزوی هر انسانی است

اولین باشگاه ورزش های هوایی در شرق کشور و خراسان جنوبی
 با مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان افتتاح شد.

عالقه مندان برای ثبت نام به آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی
 روبروی طالقانی 17- ساختمان نجال- طبقه سوم- واحد 12 مراجعه نمایند

تلفن تماس: 32235811- محسنی

مهندس  و  بردار  نقشه  استخدام 
عمران راه ساز با 3 تا 5 سال سابقه 
جنوبی  خراسان  در  پروژه  برای 

تلفن تماس: 09154449269
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در بازار روز شنبه قیمت سکه تمام طرح جدید با 8500 تومان افزایش نسبت به آخرین روز هفته گذشته، یک میلیون و 29 هزار و 500 تومان فروخته شد.
 به گزارش ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار با 900 تومان افزایش، به قیمت 105 هزار و 350 تومان معامله  شد. نیم سکه نیز 543 هزار تومان و ربع سکه 
با هزار تومان کاهش 289 هزار تومان معامله شد. نرخ دالر نیز روندی کاهشی داشت و به 3474 تومان رسید.

سکه به یک میلیون و 30 هزار تومان رسید 

رشد نرخ زاد و ولد در کشور 

رئیس اداره سالمت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت 
بهداشت از افزایش میزان تولد و کاهش نرخ مرگ و 
میر قابل اجتناب نوزادان در کشور خبر داد. به گزارش 
خصوص  در  مطلق،  اسماعیل  محمد  دکتر  ایسنا، 
آخرین وضعیت نرخ زاد و ولد در کشور گفت: باتوجه 
به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
 2.1 به  باید  کلی  باروری  میزان  و جمعیت،  سالمت 
580هزار  و  میلیون  یک   ،94 سال  در  برسد.  درصد 
تولد داشتیم که 96 درصد آن در بیمارستان ها انجام 
مراکز  در  درصد   51 به  نزدیک  رقم  این  از  شد. 
تسهیالت زایمانی روستاهایی با جمعیت بیش از هزار 
نفر صورت گرفت. باقی موارد زایمان که کمتر از یک 
درصد است نیز در منازل انجام شد، از این رقم یک 
درصد نارس و کم وزن هستند.  به گفته رییس اداره 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
با توجه به بررسی های اولیه، در سال 94 میزان تولد 
نسبت به سال 93، 40 هزار مورد افزایش داشته است. 
همچنین در سال 93 نسبت به مدت مشابه سال پیش 

از آن، 60 درصد افزایش نرخ تولد داشته ایم. 

ارائه ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل 

علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  ایسنا: 
ارائه  مسکن  ودیعه  وام  متاهل  دانشجویان  به  گفت: 
می شود که مقدار و شرایط این وام در سطح استان 
یزدان   . است  متفاوت  و شهرهای مختلف کشور  ها 
مهر افزود: مقدار و شرایط این وام در سطح استان ها 
اما در حال  متفاوت است  و شهرهای مختلف کشور 
رایزنی هستیم که از ظرفیت مسکن مهر استفاده شود 
و در اختیار دانشگاه ها این ظرفیت ها قرار داده شود.
وی گفت: افراد از طریق دانشگاه های در حال تحصیل 

خود می توانند از میزان این وام ها مطلع شوند.

تمدید اعتبار کارت  آمایش اتباع خارجی 

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور از اعتبار 
اتباع خارجی  آمایش  تمدید دهمین دوره کارت های 
خبر داد.  احمد محمدی فر در گفتگو با ایسنا، گفت: 
دهم  مرحله  آمایش  کارت های  دارنده  افغانی  اتباع 
 1395 سال  خردادماه  تا  کارت ها  این  از  می توانند 
استفاده کنند. وی تاکید کرد: مدارک شناسایی آمایش 
دهم اتباع خارجی تا مورخ 31 خردادماه سال جاری، 

تمدید شده است.

قیمت خودرو باید نصف شود

گفت:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
یابد  افزایش  نباید  تنها  نه  داخلی  خودروهای  قیمت 
قیمت های  نصف  به  باید  محصوالت  این  نرخ  بلکه 
فعلی کاهش یابد.علی خاکساری در گفتگو با ایسنا، 
نظر  در  را  خود  منافع  تنها  خودروسازان  کرد:  اظهار 
قیمت هستند. افزایش  دنبال  به  و همواره  می گیرند 

وی با بیان اینکه قیمت خودرو در ایران هیچ تناسبی 
مقایسه  در  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  مردم  درآمد  با 
خرید  قدرت  بین  تناسب  و  جهانی  قیمت های  با 
مصرف کنندگان با قیمت خودرو، نرخ این محصوالت 
است. جهانی  قیمت های  برابر  دو  حداقل  ایران  در 

ادامه  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
داد: بنابراین در این شرایط شورای رقابت باید نسبت 
کشور  در  خودرو  تولید  هزینه های  دقیق  بررسی  به 
نصف  به  را  داخلی  خودروهای  قیمت  و  کرده  اقدام 
قیمت های فعلی کاهش دهد. وی افزود: خودروسازان 
هزینه های سربار و غیر ضروری زیادی دارند و این 
هزینه ها را از جیب مصرف کنندگان تامین می کنند در 
حالیکه باید نسبت به اصالح عملکرد خود اصالح و 

هزینه هایشان را کاهش دهند.

حوادث رانندگی یکه تاز 
مرگ و معلولیت در کشور

هالل  جمعیت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
رانندگی  حوادث  در  که  افرادی  مجموع  گفت:  احمر 
ها  فوتی  میزان  از  شوند  می  فوت  و  معلولیت  دچار 
بیشتر  در کشور  و عروقی  قلبی  بیماری های  از  ناشی 
است. سیدحمید جمال الدینی در گفتگو با ایرنا، توجه 
را مهم دانست و گفت:  تلفات جاده ای  زیاد  به میزان 
بیماری های قلب و عروقی و سرطان  از  ناشی  فوت 
مجموع  ولی  دارد  ایران  در  باالیی  آمار  ترتیب  به 
دیگر  از  تصادفات  از  ناشی  فوتی  و  معلولیت   آمار 
مرگ ها بیشتر است. جمال الدینی با اشاره به مرگ یک 
میلیون و 250 هزار نفر سالیانه به دلیل حوادث رانندگی 
در جهان جانشان را از دست می دهند، گفت:  درحالی 
که ایران یک درصد از جمعیت جهان را در اختیار دارد، 
حدود یک و نیم درصد فوتی ها سوانح رانندگی در کشور 
روی می دهد. وی با اشاره به این که 49 درصد سوانح 
رانندگی به دلیل واژگونی خوردو اتفاق می افتد، گفت:  

این موضوع ناشی از عوامل انسانی است.

نرخ بلیت اتوبوس ها شناور است

هواپیما  بلیت  قیمت  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
هم  اتوبوسی  بخش  در  و  شد  آزادسازی  پارسال 
است.  شناور   vip ویژه  های  اتوبوس  بلیت  نرخ 
آخوندی  عباس  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
همان  معمولی  های  اتوبوس  بلیت  قیمت  افزود: 

نرخ های مصوب خواهد بود. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تامین مسکن 
مورد نیاز مردم و جوانان رژیم پس انداز و پرداخت 
تسهیالت بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته 
است. به گزارش ایرنا، آخوندی، افزود: رژیم پس 
انداز برای خرید مسکن سبب خواهد شد زوجین 

جوان اگر 400میلیون ریال پس انداز کنند پس 
از یک سال با استفاده از تسهیالت 800 میلیون 
ریالی صاحب خانه شوند. وی گفت: در صورتی 
هرکدام  و  باشند  شاغل  زوجین  از  یک  هر  که 
این  در  بگیرند  تسهیالت  ریال  میلیون   800

میلیون   600 و  میلیارد  یک  احتساب  با  صورت 
انداز  پس  ریال  میلیون   800 و  تسهیالت  ریال 
زوجین می تواند برای خرید یک واحد مسکونی 
دو میلیارد و 400 میلیون ریال منابع مالی داشته 
باشند و این می تواند به زندگی خانه اولی ها یک 

نظم خاص بدهد. وی گفت: پرداخت تسهیالت 
برای بافت های میانی شهری نیز در دستور کار 
وزارت راه و شهرسازی قرار دارد تا شهرها بتوانند 
بافت های مرکزی  این تسهیالت  از  استفاده  با 

خود را نوسازی کنند.

رژیم پس انداز برای تامین مسکن مردم در دستور کاردولت است

 احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
محل  ملکی،  معامله  خودرو،  را  یارانه ها  حذف  مبنای 
فرد  حق  این  گفت:  و  کرد  اعالم  فرد  شغل  و  سکونت 
است که بداند برای چه حذف شده است و ما به خود فرد 
تا  نمی گوییم  رسانه ها  در  را  این موضوع  ولی  می گوییم، 

رفتار مردم تغییر نکند.
 به گزارش تسنیم، در این میان، افراد معترض به سامانه 
اجتماعی  تعاون، کار و رفاه  از سوی وزارت  معرفی شده 
از بررسی  بعد  را ثبت می کردند.  اعتراض خود  مراجعه و 
اقدامات صورت گرفته  به  آنها تماس گرفتند و نسبت  با 
گزارش داده  شد. با این حال، بسیاری از افراد، همچنان 
نسبت به حذفشان از لیست یارانه بگیران اعتراض دارند. 
احمد میدری، گفته است: ضریب خطای ده درصد برای 
اعتراض  صورت  در  و  است  طبیعی  بزرگی  این  به  کار 

مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. 

 ساز وکار اصلی دولت برای حذف یارانه ها چیست؟ خانه، 
خودرو،  یارانه ها  حذف  مبنای  مسافرتی؟.  ارز  یا  ماشین 
اطالعات  از  ما  که  است  سکونت  محل  و  ملکی  معامله 
مختلف موجود بجز نظام بانکی استفاده کردیم. به شغل 
مدیره  هیئت  و  وکیل  پزشک،  از  کردیم؛  توجه  هم  فرد 
از  استفاده  با  دیگر،  موارد  تا  گرفته  بزرگ  شرکت های 
اطالعات جمع آوری شده از درآمد خانوار تقسیم زده شد. 
او گفته می شود  وقتی فرد به سامانه مراجعه می کند، به 

شما دارای این دارایی ها بودید.
 چرا وارد حساب های بانکی نمی شوید؟

حساب  گفتند  رئیس جمهور  است.  رئیس جمهور  دستور   
یک مسئله محرمانه است، اما دولت، سازمان امور مالیاتی، 
قوه قضائیه و دادگستری و... باالخره باید بدانند فرد چقدر 
گردش مالی دارد که برای او مالیات، وضع و یارانه اش را 
حذف کنند. استداللی که دولت داشت این است که مردم 

باید به حوزه نظام بانکی اعتماد کنند که پولشان را از نظام 
بانکی خارج نکنند. 

کسری  رفع  فقط  پولدار  اقشار  یارانه  حذف  از  هدف  آیا 
و  پردرآمد  اقشار  شناسایی  خیر.  است؟.  دولت  بودجه 
مهمی  منافع  درآمدی،  نظر سطح  از  خانوارها  گروه بندی 
برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. به طور مثال 
یک خانوار با درآمد متوسط اگر مبتال به ام اس شود، باید 
صددرصد هزینه هایش توسط دولت تأمین شود، اما میزان 
حمایت از خانوار پردرآمد متفاوت است. هدفمندسازی به 
ما این امکان را می دهد که در این حوزه نیز حمایت های 
شناسایی  و  بودجه  هدفمندی  کنیم.  بندی  طبقه  را  خود 
گروه های درآمدی در همه کشورها با خطا روبه رو است. 
دارد،  وجود  خطا  درصد  پانزده  تا  ده  حالت  بهترین  در 
میزان  می کنند.  خطا  درصد   15 تا   10 کشورها  بهترین 

خطای ما نیز همین حدود است. 

معیار حذف یارانه ها رسمًا اعالم شد

 شرایط دریافت وام کم بهره از صندوق ذخیره فرهنگیان 

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز سود سهام فرهنگیان بازنشسته در دی 
ماه خبر داد و گفت: سود سهام بازنشستگان در بهمن و اسفند هم تا پایان فروردین 
با  در گفتگو  واریز خواهد شد. شهاب الدین غندالی  ماه 
ایسنا، با بیان اینکه مبلغ سود واریزی به حساب اعضای 
بازنشسته صندوق در دی ماه بیش از 117 میلیارد ریال 
و  بهمن  به  مربوط  اطالعات  لیست  کرد:  اظهار  است، 
نرسیده  ما  دست  به  استان ها  سوی  از  هنوز  اسفندماه 
است. در تالشیم با تکمیل اطالعات، سهم الشرکه این 
دوماه را تا آخر فروردین پرداخت کنیم. وی افزود: از آنجا که بازنشستگان با مشکالت 
مختلفی روبرو هستند و بعضا روی دریافت سرمایه شان در زمان بازنشستگی حساب 
باز می کنند، تصمیم گرفتیم معادل مبلغی که در صندوق سرمایه دارند، وام با بهره 2 

درصد ارائه کنیم. وی تاکید کرد: البته استمرار عضویت اجباری نیست. 

سقف ۵۰۰هزار تومانی برداشت از خودپردازها باقی ماند

با وجود اتمام تعطیالت نوروزی و برخالف بخشنامه بانک مرکزی، هنوز سقف 500 هزار تومانی برداشت روزانه از خودپردازهای بانکی به حالت سابق بازنگشته 
است. به گزارش مهر، در روزهای پایانی سال گذشته مانند سال های قبل، تراکم و حجم برداشت از دستگاه های عابر بانک به شدت افزایش یافته بود و 
برخی از بانک ها قادر به ارائه درست خدمات به مشتریان نبودند و صف های طوالنی در مقابل خودپردازهای برخی از بانک 
ها تشکیل شده بود.بر این اساس بانک مرکزی سقف برداشت در هر شبانه روز از عابر بانک ها را تا 500 هزار تومان افزایش 
داد و اعالم کرد که بانک ها در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند سقف برداشت وجه نقد از عابر بانک های خود را 
به مشتریانشان از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان تا پایان تعطیالت سیزده روزه نوروز افزایش دهند. بانک ها بالفاصله 
بر اساس ضرورتی که وجود داشت، سقف برداشت از عابر بانک های خود را به 500 هزار تومان افزایش دادند اما قرار بود 
که این مبلغ پس از تعطیالت نوروزی به حالت قبل بازگردد، گرچه برخی از بانک ها سقف برداشت روزانه را از روز چهاردهم 
فروردین ماه یعنی پایان مهلت مقرر به حالت قبل بازگرداندند، اما با گذشت یک هفته از مهلت مقرر، هنوز برخی از بانک ها همان مبلغ 500 هزار تومان را به 
دارندگان کارت های خود می پردازند. دارندگان کارت های بانکی برخی از بانک های بزرگ می توانند با کارت و استفاده از دستگاه خودپرداز همان بانک تا 
سقف 500 هزار تومان برداشت نمایند. به عبارت دیگر در برخی از بانک ها هنوز ابالغیه مهلت گذشته بانک مرکزی اجرایی است. این بانک ها به اصطالح 

با نادیده گردن مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی در دستورالعمل مربوطه می خواهند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند.

دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مصرف شهرداری بیرجند

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی پنجشنبه 
از عموم اعضا  لذا  95/2/23 راس ساعت 13 در محل نمازخانه شهرداری بیرجند تشکیل می گردد. 
دعوت می شود در ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. ضمنا سهامداران محترمی که داوطلب 
کاندیداتوری برای سمت بازرس شرکت می باشند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز 

نسبت به تکمیل فرم داوطلبان سمت بازرس به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

دستور جلسه:
ارائه و استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس

طرح و تصویب صورت های مالی سال 94
طرح و تصویب سود سال 94

طرح و تصویب بودجه مالی و پیشنهادی در سال 95
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی

تصمیم گیری در خصوص سرمایه شرکت تعاونی
گزارش تغییرات اعضا و سرمایه

طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که در اختیار مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

تورهــای  بهــاره
قشم با قطار حرکت 95/1/23- کیش هوایی- گالبگیری کاشان و ...

تور استانی هر هفته: طبس 2 روزه
تورهای خارجی: ارمنستان- هند- مالزی- چین- ترکیه- فرانسه و ...

شرکت میناب سیر شرق
09373751404 -09159618005 -32221719



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

به  ویژه  فوق العاده  پرداخت  که  بود  آمده  خبرها  در 
فرهنگیان! با اجرای این طرح هشت هزار تومان به 
بوق  تو  آنوقت  شده  اضافه  من  امثال  و  من  حقوق 
نمی  ویژه!..  العاده  فوق  پرداخت  که  کردند  کرنا  و 
به  میلیونی  شاید  که  دیگر  نهادهای  یا  ادارات  دانم 
حقوقشان اضافه شود کسی هیچ اطالعی پیدا نمی 
فرهنگیان  به  که  شاهی  ده  و  قران  دو  آنوقت  کند 
هم شیرازی  حافظ  خواجه  حتی  شود  می   اضافه 

 باید با خبر شود.
915 ...865
حل  عوض  مسئوالن  دانم  نمی  جان   آوا  سالم 
پر  روزنامه  تیتراژ  مشکالت مردم مشکالت جامعه  
بهتره  که کی  یکدیگرند  تخریب  دنبال  و  کنند  می 
رهبری  معظم  مقام  سفارش  طبق  نیست  بهتر  کی 
دست به دست هم دهیم جهت آبادانی، در انتخابات 
از  ای  عده  خواد  نمی  بلدن  کارشونو  مردم   هم 

طرف مردم تیتر بزنن.
938...491
بیرجند  یک  منطقه-  محترم  شهرداری  باسالم 
منازل  به حال محوطه خاکی مجاورت  لطفأ فکری 
کارگر  های  کوچه  از  یکی  خیابان  در  شخصی 
دانی  زباله  با  را  آنجا  ملک  صاحب  که  جنوبی 
نمائید. پیگیری  لطفأ  بکنید.  است  گرفته  اشتباه 
915...127
را  روستاها  مردم  امان  طبیعی  منابع  سالم.  آواجان 
بریده زمینی که ارث پدریمان است نصف آنرا غصب 
کرده اند با خشکسالی  رضاییم به رضای خدا با منابع 
طبیعی چه بکنیم با این همه شکوه و شکایت مردم 
محروم روستاها چرا  مسؤلین گوش شنوایی ندارند 

شاید پیام های مردم بگوششان نمی رسد.
915...686
درعصر فناوری اطالعات که یک سوپری برای خرید 
ها  داروخانه  چرا  کند  می  فاکتور صادر  آدامس  چند 
در  کنند  نمی  صادر  مشخص  و  واضح  فاکتور  یک 

حالی که بابت آن پول می گیرند.
937...276
 1 غربی  الهیه  خیابون  خاکی  زمین  شهرداری  لطفا 
رو یک سروسامانی بدهد اگه قراره پارک بشه  چرا 
به  شدن  نزدیک  ؟  گیره  نمی  صورت  اقدامی  هیچ 
مراکز  از  آپارتمانشینی دوری  با مشکالت  تعطیالت 
و  سبز  بافضای  پارک  یک  الاقل  هنری،  فرهنگی 

وسایل ورزشی خواسته زیادی نمی تونه باشه.
915...263
بهار 95  است  قرار  درمیان  باقران  آوا سیمان  سالم 
از  بعد  شوند.  خوشحال  سهامداران  و  شود  افتتاح 
 سال ها ، اما باز فکرم می رود به سال ها تأخیر آیا

کسی بیدار است !؟؟
935...032
قرار بود بعد از تصویب قانون یارانه آبونمان از روي 
مدت  اما  بشه  حذف  گاز  و  برق  و  آب  هاي  فیش 
چراغ  دارند  مربوطه  شرکتهاي  که  هست  زیادي 
روي  رو  آبونمان  مبلغ  و  کنند  مي  حرکت  خاموش 

فیش ها لحاظ مي کنند.
915...212
که  عصر  و  صبح  سر  لطفا  پلیس  محترم  آقایون 
دانشگاه علمي کاربردي کالس داره وضعیت خیابون 
رو ببینید عالوه بر اینکه خیابون بسیار باریک هست، 

دو طرف ماشین پارک دوبله هم وایستادند.
915...109

پاسخ مسئوالن به پیام شما

باسالم ؛ آقایانی که ادعای حل مشکالت محرومان 
را دارند توصیه می کنم محروم نوازی و مساعدت 
از  بعد  یاد بگیرید که  از پرفسور افضلی  را  ضعیفان 
سیل روی در  درح و نهبندان  تحت سخت ترین 
شرایط برای بررسی به یکی از روستاهای دورافتاده 
و گمنام نهبندان بنام روستای گل گزی  می روند.
915...678

مدارج  و  مناصب  برای  خدا  صالح  مردان  اگرچه 
اما زحمات   دنیوی ارزش و جایگاهی قایل نیستند؛ 
را  بیاد ماندنی خادمان صدیق مردم  و تالش های 
 نباید نادیده گرفت. لذا خدمات بی منت و تالش های

پزشکی؛  دانشگاه  ریاست  قائمی  دکتر  شائبه  بی 
 جراح بی بدیل که از مفاخر استان خراسان جنوبی 

می باشند ستودنی است.
915...011

توسط  رانندگی  شیوه  بدترین   شاهد  اخیرا   سالم. 
شهر  سطح  در  مبتدی  و  جوان  های  خانم  و   آقا 
هستیم متاسفانه حضور پلیس هم در اماکن ضروری 
روش این  با  است.  کمرنگ  بسیار  نیاز  مورد   و 

شاهد  تا  بگیرد  صورت  قانونی  برخورد   باید 
چنین وضعیتی نباشیم.

915...011
آباد  علی   ( بعثت  از شهرک  بخشدار  آقای  باسالم. 
گناهی  چه  مردم  زحمت.  بی  کنید  بازدید   ) لوله 

کردن یک پارک یا فضای سبز تفریحی ندارند.  
915...493

با سالم  آقای شهردار آیا این امکان وجود دارد تا 
اینجانب بعنوان یک شهروند معمولی که نه واسطه 
دارم و نه معروف هستم  فقط برای چند دقیقه در 
چند سوال  از شما  روزنامه،  از  خبرنگار  حضور یک 
که  انداز  دست  و  نابرابری  همه  این  درباره  بپرسم 

سازمان شما برای کسبه ایجاد کرده است ؟
915...693

مطالعه می کنم  رو  آوا  یادداشت های  معموال همه 
خیلی تاثیر گذاره و ممنون از جناب آقای هرم پور که 
مشکالت روز جامعه رو بیان میکنن انشاا... که یک 
از  تلنگری باشد هم برای مردم هم برای مسئولین 
یادداشت خانم محمودی هم لذت بردم عین واقعیت 

بود. خدا قوت و آرزوی موفقیت مثل همیشه!
915...018

پیام شما
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ثبت بیش از 4 هزار تخلف در معابر درون شهری خراسان جنوبی
پرئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در هفته گذشته تعداد 4 هزار و 635 تخلف رانندگی در معابر 
درون شهری استان به ثبت رسیده است. علیرضا رضایی اظهار داشت: طی هفته گذشته 20 فقره تصادف در معابر درون شهری 

استان به وقوع پیوسته است که متأسفانه بر اثر این تصادفات یک نفر فوت و 22 نفر مجروح شدند.

 95 نوروز  در  جنوبی  خراسان  استان  جاده ای  سوانح   
اگرچه با تدابیر پلیس و ارائه هشدارها کاهش یافت اما 
این استان با دارا بودن کمترین میزان جاده های دوبانده 

صدای زوزه مرگ را به گوش می رساند.
پهناور  استان  به  عنوان سومین  استان خراسان جنوبی، 
کشور 16 هزار و 222 کیلومتر راه دارد که از این میان 
راه های اصلی هزار و 33 کیلومتر، طول  مجموع طول 
راه های  راه های فرعی سه هزار و 691 کیلومتر، طول 
 5168 )آسفالت  کیلومتر   160 و  هزار   11 روستایی 
کیلومتر( و طول راه های شریانی استان حدود دو هزار 

کیلومتر است.
کشور  با  طوالنی  مرز  دلیل  به  جنوبی  خراسان  استان 
همچنین  است.  کشور  شرق  ترانزیتی  محور  افغانستان 
این استان در مسیر تردد استان های شرقی برای سفر به 

مشهد مقدس و پابوسی امام رضا )ع( می باشد.
و  حمل ونقل  مسئوالن  گفته  به  امسال  نوروز  ایام  در 
استان  پایانه های خراسان جنوبی محورهای مواصالتی 
که  بود  نقلیه  وسایل  تردد  میلیون  سه  از  بیش  میزبان 
حکایت افزایش ترددها در نوروز 95 نسبت به نوروز 94 
دارد.به گفته مسئوالن محورهای مواصالتی شهرستان 
قاین پرحادثه ترین محورهای استان در تعطیالت نوروز 
امسال بوده است.به هرروی با افزایش میزان ترددها اما 
شاهد کاهش تصادفات در نوروز 95 در استان خراسان 
مشارکت  و  همدلی  از  نشان  این  که  بوده ایم  جنوبی 
اجرای طرح  در  غیردولتی  و  دولتی  خوب دستگاه های 
خصوص  در  پلیس راه  ثمر  مثمر  اقدامات  و  نوروزی 

آموزش ها و هشدارهای پلیسی دارد.

کاهش ۲۱ درصدی تصادفات نوروزی

در  رابطه  این  در  جنوبی  خراسان  پلیس راه  فرمانده 
که  پلیس راه  نوروزی  طرح  در  می گوید:  مهر  با  گفتگو 
فروردین ماه   14 و  آغاز  گذشته  سال  اسفندماه   25 از 
ادامه داشته 125 فقره تصادف در محورهای مواصالتی 

استان رخ داده است.
سرهنگ حسین رضایی از کاهش 21 درصدی تصادفات 
نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و افزود: طی این مدت تعداد 9 فقره تصادف فوتی 
تعداد  این  که  داده  رخ  استان  مواصالتی  در محورهای 
کاهش  درصد   31 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
نفر   12 باختن  جان  به  اشاره  با  وی  می دهد.  نشان  را 
استان  جاده های  در  نوروزی  تصادفات  در  از هم وطنان 
عنوان کرد: در تصادفات مدت مشابه سال گذشته 16 
نفر فوت کردند که تعداد متوفیان کاهش 20 درصدی 
تصادف  فقره   104 وقوع  به  اشاره  با  وی  است.  داشته 
 95 نوروز  در  استان  مواصالتی  محورهای  در  جرحی 
از  نیز  مدت  این  در  استان  جرحی  تصادفات  گفت: 
کاهش چهاردرصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
برخوردار بوده است.فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با 
بیان اینکه تصادفات امسال 202 نفر را روانه بیمارستان 
به  نسبت  نیز  تصادفات  مجروحین  تعداد  گفت:  کرد، 
مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشته است. 
مدت  طی  خسارتی  تصادف  فقره   11 کرد:  عنوان  وی 
که  داد  رخ  استان  جاده های  در  نوروزی  طرح  اجرای 

نسبت به سال قبل 68 درصد کاهش داشته است.

 رانندگی با چشمان بسته
 عامل اول تصادفات

 وی به مهم ترین دالیل تصادفات استان در این مدت 

اشاره کرد و افزود: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی 
انحراف  و  مطمئنه  سرعت  از  تخطی  آلودگی،  خواب  و 
جاده ای  تصادفات  علت  بیشترین  ترتیب  به  چپ  به 
از  جنوبی  خراسان  پلیس راه  است.فرمانده  بوده  نوروز 
گفت:  و  داد  خبر  استان  در  حادثه خیز  نقطه   83 وجود 
محمد-  ده  طبس-  و  گناباد  قاین-  بیرجند-  محور 
استان  مواصالتی  محورهای  ترین  حادثه خیز  عشق آباد 
در ایام نوروز بوده است. وی ادامه داد: 22 درصد آمار 
وی  است.  داده  رخ  محورها  این  در  استان  تصادفات 
قاین  به  بیرجند  محور  چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
مواصالتی  محورهای  پرحادثه ترین  جزء  بالعکس،  یا 
استان اعالم شده است؟ گفت: این جاده حدود 40 سال 
و  آن  بودن  کوهستانی  به  توجه  با  و  پیش ساخته شده 
جاده ای  کاربران  شده  باعث  نقلیه  وسایل  تردد  حجم 
می شوند  رها  محدودیتی  از  وقتی  مقطعی  به صورت 
موجب  موضوع  این  که  کنند  حرکت  شتاب  و  باعجله 
از طرف دیگر  این که  به  با اشاره  تصادف می شود.وی 
رخ  زنجیره ای  به طور  محور  این  در  تصادف ها  برخی 
می دهد، افزود: عالوه بر این، محور قاین به بیرجند به 
لحاظ فعال شدن مرز دوغارون و سایت صنعتی معدن 
تبدیل  تردد  پر  ترانزیتی  محور  یک  به  خواف  سنگان 
که  قاین  به  بیرجند  محور  در  وی  گفته  است.به  شده 
105 کیلومتر است فقط 15 کیلومتر دوبانده سازی شده 
و  اصلی  اولویت  استانی  و  کشوری  مسئوالن  اگر  که 
 تمرکز خود را روی این محور داشته باشند تصادف های 
رسید.فرمانده  خواهد  حداقل  به  رخ  به  رخ  مرگبار 
طوالنی ترین  قرارگیری  به  جنوبی  خراسان  پلیس راه 

اشاره  طبس  در  جنوبی  خراسان  مواصالتی  محورهای 
می کند و می گوید: محور طبس به سمت بشرویه و ده 

محمد به سمت بردسکن نیازمند بهسازی است.
جاده های  بیشتر  که  این  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
شهرستان طبس فرعی می باشد نیاز است این مسیرها 
شریانی  محورهای  به  نقلیه  وسایط  تراکم  به  توجه  با 
گنجایش  طبس  فعلی  فرعی  جاده های  زیرا  یابد  ارتقا 

این تعداد وسایل نقلیه را ندارد.
جاده های  از  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  رضایی  سرهنگ 
اما  با همین ظرفیت استفاده کنیم اشکالی ندارد  طبس 
حتم  به طور  می یابد  افزایش  نقلیه  وسایل  تعداد  وقتی 
باید درجه آن ها ارتقا یابد که این نیاز احساس می شود.

نیز  جاده ای  سوانح  در  راننده  و  خودرو  سهم  به  وی 
بیان داشت: 35 هزار و 292 فقره تخلف  اشاره کرده و 
رانندگی در این مدت گزارش شده که رانندگان متخلف 
اعمال قانون شده اند.با گذشت د ها سال از احداث جاده 
های استان خراسان جنوبی علی رغم کاهش تصادفات 
نوروزی به دلیل فعالیت و حضور موثر پلیس در جاده ها 
اما ایمنی راه های این استان روز به روز کمتر می شود و 
حادثه خیز بودن آنها خانواده های زیادی را داغدار کرده 
است که باید به بهسازی آن ها توجه ویژه ای کرد و از 
های جاده  میزان  کمترین  جنوبی  خراسان  دیگر   طرف 

در  دوم  باند  احداث  روند  و  دارد  را  کشور  دوبانده   
محورهای مواصالتی استان به کندی پیش می رود که 
اگر این روند ادامه داشته باشد باید صدای زوزه مرگ را 
همچنان تا سالهای سال در جاده هایی که لقب مرگ 

گرفته اند به گوش شنید.

بررسی وضعیت تصادفات جاده ای نوروز در خراسان جنوبی؛

رانندگی با چشمان بسته عامل اول تصادف در استان

جوابیه سازمان اتوبوسرانی 
بیرجند و حومه 

افزایش  به اطالع شهروند محترمی که در خصوص 
عنایت  با  رساند  می  اند  داشته  گالیه  اتوبوسها  نرخ 
به افزایش 14 درصدی حقوق و دستمزد و از طرفی 
سال  بهای  ،در  یدکی  لوازم  و  قطعات  بهای  افزایش 
جاری به جهت جبران بخشی از هزینه های تحمیل 
و  شهری  خطوط  در  کرایه  افزایش  درصد   10 شده 
حدود 6  درصدی در خطوط حومه ای اعمال گردیده 
اتوبوسرانی  ناوگان  بهای خدمات  اینکه  است. ضمن 
بیرجند  به نسبت سایر شهرهای هم طراز و هم جوار 

پایین تر می باشد.  
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جناب آقای زنگويی  رئيس محترم بانک کشاورزی خوسف 
آقايان مهندس نورمحمدی - نادری - شهرياری

 جناب آقايان اميرآبادی - نوروزی و کليه پرسنل محترم

از حسن برخورد، مردم داری و تکریم ارباب رجوع شما بزرگواران

 صمیمانه تشکر و قدردانی نموده

توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم.
يک مشتری 
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اچ پی اسپکتر، زیباترین و باریک ترین لپ تاپ جهان

اچ پی در کنفرانس اختصاصی خود، از اولترابوک لوکس و زیبای Spectre 13.3 رونمایی کرد. عالوه بر زیبایی، اچ پی به واسطه ی این دستگاه، رکورد باریک ترین 
لپ تاپ، اواترابوک و دستگاه هیبریدی جهان را به خود اختصاص داد.این محصول که عالوه بر طراحی زیبا و رنگ طالیی خود، دارای ضخامت تنها 1۰.۴ میلی متر 
است که بدین ترتیب رکورد باریک ترین دستگاه مجهز به کیبورد جهان را برای اچ پی به ارمغان آورده است.

آشپزی و تغذیه 

ماهی آردی فرانسوی  
به یک ضرب  آردی  ماهی  فرانسوی  و  اصلی  عنوان 
المثل شباهت دارد و به معنی آردی است که بر سر و 
روی آسیابان نشسته است. منظور مقدار آردی است که 

قبل از سرخ نمودن به ماهی می پاشند.
مواد الزم جهت تهیه ماهی آردی :

آرد معمولی : 4 قاشق غذاخوری
 نمک : 1 قاشق چای خوری

 ماهی پهن تمیز شده و پوست کنده : 4 تکه , 400 
گرمی

 کره : 150 گرم
 آب لیمو : 3 قاشق غذاخوری

 جعفری تازه خرد شده : 1 قاشق غذاخوری
  لیموی نمک سود شده : 4/1
  نمک و فلفل : به میزان الزم

  برش های لیمو ترش جهت تزیین : مقداری

طرز تهیه ماهی آردی :

1. آرد را با نمک مخلوط نمایید و در بشقاب یا سینی 
بزرگی پهن نمایید . ماهی را یکباره درون آرد فرو ببرید 
و آن را خوب تکان دهید تا آرد اضافه آن گرفته شود 
. 40 گرم کره را در قابلمه ای آب نمایید و با استفاده 
از قلم موی مخصوص آشپزخانه روی ماهی را کامال 

چرب نمایید .
2. ماهی را در کباب پزی که از قبل گرم شده حرارت 

دهید و بگذارید هر طرف آن 5 دقیقه بپزد .
3. در همین فاصله , باقی مانده کره را در یک شیر 
جوش کوچک آب نمایید . داخل کاسه ای بزرگ که 
قطر آن گنجایش کف شیر جوش را داشته باشد , آب 

سرد بریزید و آن را کنار دستتان بگذارید .
4. کره را گرم نمایید تا طالیی شده و بوی عطر آن 
بلند شود , بالفاصله کره را از روی حرارت بردارید و 
ته قابلمه را داخل آب سرد قرار دهید تا از ادامه پخت 

جلوگیری شود .
5. ماهی را در بشقاب های مخصوص پذیرایی بگذارید 
و روی آن آب لیمو , جعفری و لیمو بریزید . کره طالیی 
را روی ماهی ریخته , با برش های لیمو تزیین نمایید و 

بالفاصله سرو نمایید .

از  ماه  یک  از  بیش  گذشت  وجود  با  ـ  نیوز  جهان   
از سوی  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  انتصاب حجت 
رضوی،  قدس  آستان  تولیت  به  انقالب  معظم  رهبر 
چهره  این  مدیریتی  و  شخصیتی  ارزنده  های  ویژگی 
واقع  عمومی  افکار  معرض  در  پیش  از  بیش  ارزشی، 
شده است.حجت االسالم رئیسی که در دوران طوالنی 
مدت حضور در قوه قضائیه و تجربه سمت های کالن 
مدیریتی این قوه، بیشتر تحت تاثیر جایگاه حقوقی و 
قضائی خود واقع شده و کمتر دیده می شد، در مدت 
کوتاهی از تولیت آستان قدس رضوی، عمال عیار یک 
رسانده  ظهور  منصه  به  را  انقالبی  تراز  و  ارشد  مدیر 
است.عملکرد پرحجم، با برنامه و رویکردی مردمی و 
انقالبی که در سایه رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب در 
حکم انتصاب وی نمود یافت، ایجاب می کند تا نگاهی 
دقیق تر به رئوس فعالیت های جانشین مرحوم آیت 
ا... واعظ طبسی داشته باشیم به این امید که سرلوحه 
مدیران ارشد دولتی و سایر دستگاه ها در سال اقتصاد 

مقاومتی واقع شود.

توجه ویژه به »بندهای 2 و 3« حکم انتصاب

االسالم  انتصاب حجت  در حکم  انقالب  معظم  رهبر 
رئیسی در دو بند جداگانه، خدمت به زائران آن بارگاه 
مقدس به ویژه ضعفاء و نیازمندان و همچنین خدمت 
از  را  به ویژه مستمندان و مستضعفان  و  به مجاوران 
جمله وظایف تولیت جدید آستان قدس برشمرده و از 
از  را  این دو مورد  تا  رئیسی خواستند  حجت االسالم 

رئوس برنامه های خود قرار دهد.
ساخت  از  خصوص  این  در  رئیسی  االسالم  حجت 
زائرسراهایی جدید برای رفاه حال زائران خبر داد. وی 
اعضای شورای شهر  و  نوروزی شهردار  دیدار  در  که 
بررسی  باید  ما  مشهد سخن می گفت، اظهار داشت: 
زائران مکان اسکان وجود  تعداد  با  کنیم که متناسب 
دارد یا خیر. اگر موجود هست که باید سامانه هایی را 
برای اطالع یابی نیازمندان ایجاد کنیم. اما اگر تعداد 
زائران  برای عموم  یا قیمت ها  تخت ها کم هستند، 

مناسب نیست، باید تمهیدی اندیشیده شود.
سراهای  زائر  احداث  از  رضوی  قدس  آستان  تولیت   
راه  عنوان  به  مناسب  دسترسی  دارای  و  قیمت  ارزان 

حل رفع این مشکل نام برد و گفت: ما در نظر داریم 
که 8 زائرسرا در مکان های نزدیک به حرم مطهر و 
۴ زائرسرا در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس ایجاد 

کنیم که زائران بتوانند از آنها استفاده کنند.

در  مستقر  زائران  از  آستان  ویژه  پذیرایی 
مبادی شهر مشهد برای نخستین بار

از  پذیرایی  به  باید  جدید،  تولیت  مثبت  اقدامات  از 
بضاعت  دلیل  به  که  رضا)ع(  امام  زائران  و  مهمانان 
 اندک و هزینه های باالی سفر، توان استقرار در هتل ها 

مشهد  شهر  اطراف  های  کمپ  در  ناچار  و  نداشته  را 
مستقر می شوند، اشاره کرد.

باره  این  در  قدس  آستان  زائرین  و  رفاه  امور  مدیر 
گفت: برای نخستین بار در مبادی ورودی ایستگاه های 
نیشابور،  قوچان،  ورودی  در  را  زائرین  از  استقبال 
ترمینال و راه آهن ایجاد کردیم؛ در این راستا صبح ها 
از ساعت ۶ الی ۹، تعداد ۴۰ هزار صبحانه میان زائران 
تقسیم شد.وی گفت: از ساعت ۹ الی 1۲ نیز دو میلیون 
کیک، نبات، برنج و نمک تبرک بین زائرین اهداء شده 
است؛ عالوه بر تقسیم بروشور اطالع رسانی، 1۰ هزار 
بسته ناهار در مبادی ورودی جاده قوچان و نیشابور و 
به  زائرانی که در مسیر ورود  ۶ هزار بسته شام میان 

مشهد بودند تقسیم شده است.

نگاه متفاوت به اداره موقوفات همزمان با 
رعایت حقوق مستأجران آستان

به  ویژه  توجه  بر  عالوه  قدس  آستان  جدید  تولیت 
رویکرد زائرمحوری، در عمل به بند سوم نامه رهبری، 
خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان 
را در دستور کار خود قرار داده و بدان توجه ویژه ای 
در  رئیسی  االسالم  مثال حجت  بعنوان  است.  نموده 
آستان  های  زمین  مستأجران  برخی  زمینه مشکالت 
قدس رضوی که از مشکالت قدیمی به حساب می 

جزو  موقوفه  حقوق  استیفای  که  گفت  اینگونه  آید 
اما  است  آستان قدس رضوی  تولیت  وظایف شرعی 
ما می توانیم با مدیریت مناسب، امور را به گونه ای 
مشکلی  موقوفه  حقوق  حفظ  ضمن  که  ببریم  پیش 
اراضی  در  ساکن  مستضعفان  و  محرومان  برای 

موقوفه به وجود نیاید.

تالش برای بهره گیری از معماری اسالمی 
در شهر مشهد

به مستضعفان و طبقات ضعیف  ویژه  توجه  بر  عالوه 
االسالم  حجت  نگاه  جامعیت  دیگر  موضوع  جامعه، 
رئیسی است که تمامی اولویت ها را در یک مجموعه 
البته با ضریب خاص خود مطرح و پیگیری می کند. 
پایتخت مذهبی  در  اسالمی  و  اصیل  معماری  رعایت 

کشورمان از این جمله است تا جایی که تولیت آستان 
قدس، این موضوع را از جمله دغدغه ها برشمرده و 
پیرامون آن گفت: امروز در محدوده حرم مطهر فضایی 
نورانی، معطر و دارای معماری اسالمی و اصیل ایجاد 
شده است. اما وقتی از این محدوده خارج می شویم، 
را  نگاه  و  معماری  از  دیگری  نوعی  و  اسامی عجیب 
قدسی  فضای  با  تناسبی  هیچ  که  کنیم  می  مشاهده 

  حرم مطهر ندارد.
جهت گیری درست اقتصادی

در سالی که توسط رهبری معظم انقالب به »اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری شده است، تولیت 
گفته  به  که  را  مقاومتی  اقتصاد  قدس،  آستان  جدید 
راه عالج مشکالت کشور است  تنها  امر،  کارشناسان 
و  معرفی  اقتصادی  های  فعالیت  در  نهاد  این  اولویت 
تاکید کرده است که »رویکرد آستان قدس در حوزه 
باید با محوریت اقتصاد مقاومتی باشد و به  اقتصادی 
سمت توسعه پایدار و بهره وری هر چه بیشتر از منابع 

موجود حرکت کنیم«.
شده  فهم  بیشتر  زمانی  قدس  آستان  جدید  رویکرد   
فعالیت های  ابعاد  بدانیم  که  آید  می  چشم  به  و 
که  است  گونه ای  به  رضوی  قدس  آستان  اقتصادی 
سازمان اقتصادی رضوی به عنوان بزرگترین هلدینگ 
اقتصادی شرق کشور شناخته شده و طبعا رویکردهای 
تاثیر  کشور  مالی  و  اقتصادی  مناسبات  بر  آن  کالن 

مستقیم خواهد گذاشت.

ارتباط رو در رو و نزدیک با مردم

میان  در  حکومتی  مناسبات  از  دور  به  و  ساده  حضور 
مردم و زائران حرم رضوی، حضور پرحجم در مراسم 
شهدا،  های  خانواده  با  دیدار  و  شهدا  های  یادواره  و 
سرکشی مداوم از بخش های مختلف و بعضا مغفول 
سخنرانی  و  حضور  همچنین  و  سازمانی  داخل  مانده 
بیادماندنی در هیئت مهاجران افغانستانی مقیم مشهد 
مقدس که در نوع خود ابتکاری به جا است، زمینه ساز 
افزایش اعتماد مردمی به این نهاد مقدس شده و قطعا 
ضریب نفوذ پروژه های بدخواهان جهت هجمه های 
رسانه ای و شایعه سازی پیرامون آستان در میان افکار 

عمومی را با شکست مواجه خواهد ساخت.

نیروی جادویی سنگها در دره مرگ  
در ایالت کالیفرنیا آمریکا دره ای وجود دارد که از آن با 
نام دره مرگ یاد می شود. سطح این دره بسیار هموار 
است و البته سنگ هایی نیز در آن وجود دارند که گاهی 
وزن آن ها به 300 کیلوگرم نیز می رسد. نکته شگفت 
انگیز این است که این سنگ ها ثابت نیستند و همیشه 
در کف دره در حرکت اند. دانشمندان اعتقاد دارند که راز 
سرخوردن و یا سفر دریایی سنگها روی سطح خشک 

و ترک خورده صحرایی در آمریکا را کشف کرده اند.

در سطح خشک و ترک خورده یک دریاچه خشک شده 
در دره مرگ کالیفرنیا سنگها به خودی خود مسیری را 
شبیه به سرخوردن طی می کنند.برخی از این سنگها با 
وزن 300 کیلویی حرکتهای غیرقابل توضیحی داشته 
این  و ردی 180 متری روی سطح خاکی و خشک 
صحرا باقی می گذارند.این نیروی جادویی که در پس 
به  نزدیک  دارد  قایقرانی سنگ ها روی خاک وجود 
یک دهه برای دانشمندان به مثابه یک راز باقی مانده 
بود.اکنون یک زمین شناس از ناسا اعتقاددارد که پاسخ 

این راز را یافته است.

یک ماه از انتصاب تولیت جدید آستان قدس گذشت؛

شروع انقالبی حجت االسالم رئیسی در آستان قدس رضوی 
خواندنی

ضرب المثل بیرجندی

بچه چغوک َمّد ِر خور جیک جیک 
یاد ِمده  

بچه گنجشک مادرش رو جیک جیک یاد می دهد . 
این مثل وقتی گفته می شود که پسر یا دختری می 

خواهد پدر یا مادرش را نصیحت کند .

 از تاش تو صد  تار ُمی بًٌٌرم لٌُو جو و 
تشنه  َور ِمگرُدنُم

کنایه از اینکه صد تا را از قبیل تو فریب می دهم ، تو 
می خواهی مرا فریب دهی ؟؟؟

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  
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فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

دستگاه ساب سیار  امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر گرانیت و موزاییک ساده

09156706538      

دوخت انواع مانتو و شلوار ، کت دامن 
و لباس مجلسی در اسرع وقت 
با کیفیت عالی و قیمت مناسب

زیر نظر اساتید مجرب

09151634256 - 32226200
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تمام لذت دنیا

روستایی  از  معرفت  پیر  شیوانا  روزها  از  یکی   در 
می گذشت که به دو کشاورز بر خورد می کند. هر یک 

از او می خواهند که دعایی برایشان داشته باشد.
تو  گوید:  می  و  کند  می  اول  کشاورز  به  رو  شیوانا 
خواستار چه هستی؟ کشاورز می گوید: می گوید من 
مال و منال می خواهم که فقر کمرم را خم کرده است.
شیوانا می فرماید برو که هستی شنواست و اگر همین 
خواسته را از درونت بخواهی به آن می رسی و نیازی 
به دعای چون منی نداری رو به دهقان دوم می کند 
که تو چه؟ او می گوید من خواهان تمام لذت دنیایم! 
شیوانا می گوید: هستی صدای تو را هم شنید. سالها 
می گذرد روزی شیوانا با پیروانش از شهری می گذشت 
که خان آن شهر به استقبال می آید که ای شیوانای 
بزرگ دعای تو کارساز بود چرا که من امروز خان این 
دیارم و خدم و حشمی دارم چنین و چنان شیوانا گفت: 
بیناست.  و  شنوا  هستی  که  شنید  را  تو  پیام  هستی 
خرابه  در  او  چه  دهقان  یکی  آن  اما  گوید:  می  خان 
در  زندگی  به  الیعقل  و  مست  قبرستان  نزدیک  ای 
 حالت دایم الخمری گرفتار است. شیوانا گفت: او تمام 
اکنون صاحب تمام  را می خواست و  لذت های دنیا 

لذت های بی ارزش این دنیاست.

دقايقي را كه به عيب جويي ديگران مي گذرانيم، اگر 
صرف انديشيدن به عيبهاي خود كنيم، فايده هاي 
زيادي مي بريم كه كوچكترين آن خودشناسي است

استفاده از موفقيت هاي كوچكي  كه پيش مي 
آيد پر منفعت تر از اين  است  كه بيهوده  شانس  
بزرگتري  آرزو كنيم  كه شايد هرگز بدست  نيايد.

گر عمر بشد عمر دگر داد خدا
گر عمر فنا نماند نک عمر بقا

عشق آب حياتست در اين آب درآ
هر قطره از اين بحر حياتست جدا

به گونه ای از عشق و شور
 خود مراقبت و پاسداری كنيد 

كه گويی گرانبها ترين دارايی شماست.

عده اي از مردم، تماشاگر خوشبختي اند و طول 
حياتشان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند، اما هرگز 

بدون آنكه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند.

می شوید،  فروشگاهی  وارد  وقتی  که  دید ه اید  حتما 
فروشنده ای سمج سراغتان می آید و سعی می کند به شما 
کمک کند. شاید قصد فروشنده واقعا کمک باشد ولی اغلب 

خریداران دوست ندارند خود را تحت فشار احساس کنند.

۱. کمک آزاردهنده
یکی از مهم ترین مهارت های فروشنده آن است که شرایطی 
راحت برای خریدار ایجاد کند تا خریدار در آرامش تصمیم 
خرید خود را بگیرد. اغلب خریداران خودشان دقیقا نمی دانند 
چه می خواهند. وقتی از خریدار درباره جزئیات محصولی که 
می خواهد بخرد سوال می کنید او را با اضطراب و ترس 
تصمیم گیری مواجه می سازید که باعث فراری دادن خریدار 
می شود. بنابراین همیشه تا جایی به خریدار کمک کنید که 
او احساس اجبار نکند. اغلب بهتر است خریدار را به حال 
خود رها کنیم و به او اطمینان دهیم که درصورت نیاز به 

کمک آماده خدمت هستیم.

۲. تعریف و تمجید بی مورد
بسیاری از خریداران با تعریف های بی مورد درباره خریدار و 
همچنین محصول باعث سلب اعتماد خریدار می شوند. حتما 
پیش آمده که قیمتی محصولی را پرسیده  اید و فروشنده 
می گوید: قیمت این محصول ۱۰۰ هزار تومان است ولی 
برای شما ۹۰ هزار تومان! با شنیدن این جمله چه حسی به 

شما دست می دهد؟ آیا احساس نمی کنید فروشنده شما را 
فریب می دهد؟ او شما را بسیار ویژه جلوه می دهد درصورتی 

که از شما هیچ چیزی نمی داند.
مطمئنید به خریدار بعدی هم همین حرف ها را خواهد زد. 
یا دیده اید که وقتی می پرسیم: آیا این محصول به درد من 
می خورد؟ فروشنده پاسخ می دهد: بله خیالتان راحت باشد. 
درصورتی که هیچ اطالعاتی از ما ندارد که بداند محصول به 
دردمان می خورد یا نه.امروزه خریداران بسیار باهوش هستند 
و عدم صداقت در صحبت های شما را متوجه خواهند شد و 

این کار باعث از بین رفتن اعتماد مشتری می شود.
همچنین تعریف بی مورد از محصول می تواند حس بدی 
ایجاد کند. در تعریف از محصول هیچگاه کلی گویی نکنید. 
مثال خریدار می پرسد: آیا کیفیت این شلوار خوب است؟ شما 
هیچگاه نگویید: بله عالی است! با این کار اعتماد مشتری را 
از دست می دهید. همیشه جواب مشتری را درباره محصول 

با شواهد, اعداد، آمار و ارقام و موارد مستدل بدهید.

۳. تسریع فرایند فروش
هیچگاه از خریدار نپرسید: چی شد؟ تصمیمتان را گرفتید؟  آیا 

همین محصول را بدهم؟ فاکتور کنم؟ 
سواالتی از این قبیل باعث افزایش اضطراب تصمیم گیری 
می شود و اغلب خریدار را منصرف می کند. در فروش عجله 
نکنید. به سواالت خریدار با حوصله و عالقه پاسخ دهید. 

سواالت خوب بپرسید. بگذارید خریدار خودش به این نتیجه 
برسد که می خواهد از شما خرید کند. حتما برایتان پیش 
آمده که رفتید چیزی بخرید و وقتی از فروشنده می خواهید 
چند محصول بیشتر ببینید حالت چهره شان عوض می شود و 
طلبکارانه برخورد می کنند.حتما این جمله را بارها شنیده اید: 
می خواهد  بلکه  شود،  فروخته  او  به  ندارد  دوست  خریدار 

خودش بخرد. به این جمله عمل کنید!

۴. توضیحات زیاد
اغلب فروشندگان فکر می کنند کارشان توضیح دادن است. 
تا با خریدار مواجه می شوند سعی می کنند از دید خودشان 
سنگ تمام بگذارند. تا خریدار اولین سوال را مطرح کرد 

شروع به ارائه توضیحات طوالنی می کنند. 
معموال این فروشندگان با سرعت باال توضیح می دهند تا 
مخاطب نتواند حرفشان را قطع کند. همین باعث می شود 
خریداران فراری شوند. فروشنده هیچگاه نباید بروشور یا 

تبلیغ گویا باشد.
یعنی تمام توضیحات محصول یا خدمت را برای خریدار 
توضیح دهد. اول باید سواالت کافی پرسیده شود و سپس 
فقط به مواردی اشاره شود که برای خریدار جذاب است. 
همیشه فکر کنید برای هر کلمه ای که بر زبان می آورید باید 
۱۰۰۰۰ تومان پرداخت کنید. در این صورت آیا بازهم دقیقا 

مثل االن با خریدار صحبت می کردید؟

۵. تحقیر مشتری
آشنایی کافی  ما  با محصوالت و خدمات  اغلب  مشتری 
ندارد. ممکن است خیلی از سواالت مربوط به محصول 
یا خدمت در نظر فروشنده بسیار بدیهی به نظر برسد اما 
همه خریداران یا بهتر بگوییم همه ما به تمام اطالعات دنیا 
اشراف نداریم. فروشنده باید تمامی سواالت خریدار را بسیار 

واضح و توام با ادب، احترام و صبورانه پاسخگو باشد.
اغلب فروشنده حرف نامناسبی نمی گوید، ولی با زبان بدن 
و حالت چهره به خریدار بی احترامی می کند و نشان می دهد 

که سوال خریدار بسیار پیش پا افتاده است.
گاهی فروشندگان خریدار را سر قیمت تحقیر می کنند. مثال 
شاید خریدار قیمت محصولی را به جای ۱۲۰ هزار تومان 
اشتباها ۱۲ هزار تومان دیده و می پرسد: این محصول ۱۲ 
هزار تومان است؟ فروشنده با تحقیر می گوید: با ۱۲ هزار 
برخورد  نوع  این  نمی دهند!  هم  شکالت  شما  به  تومان 

خریدار را دلسرد می کند.
گاهی  نکنید.  قضاوت  ظاهر  روی  از  هیچگاه  را  خریدار 
فروشندگان با دیدن ظاهر خریدار با زبان بدن خود او را 
تحقیر می کنند. همیشه فرض کنید خریدار بسیار بسیار 
کامال  شما  خدمات  و  محصوالت  از  ولی  است  باهوش 
این  از  برخی  و  هستید  فروشنده  اگر  است.  بی اطالع 
اشتباهات را انجام می دهید بالفاصله نسبت به ترک این 

عادت ها اقدام کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پروردگار  جانب  از  فرستاده ای  من  ولی  نیست  سفاهتی  من  در  من  قوم  ای  گفت 
جهانیانم.  سوره األعراف، آیه 67

حدیث روز  
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چطور زندگی را شیرین تر كنیم؟

قبول داريد كه زنان و مردان با هم فرق دارند؟ زن و مرد 
در احساسات، خواسته ها، تمايالت، نوع نگاه به زندگی، 
مسئوليت پذيری ها، كنش ها و واكنش ها، عشق ورزی و 
ابراز احساس و. . . با هم فرق دارند و اگر اين تفاوت ها را 
نشناسيم ديوارهای رنجش و كدورت بين ما بلند و بلند تر 
شده و فاصله در خانه ها بيشتر می شود. می خواهيم با 
شناخت اين تفاوت ها و شناخت ويژگی های ساختاری ياد 

بگيريم چطور زندگی را شيرين تر كنيم. 
البته اينكه مردان و زنان هر كدام ويژگی های خاصی 
دارند، استثنا هم دارد. استثنا اصل و قاعده را زير سوال 
نمی برد؛ مثال ممكن است ما بگوييم: »آقايان هدف مدار 
هستند« و مثال اگر فردی اين ويژگی را در خودش نبيند. 
بعد از بررسی متوجه می شويم در خانه ای به دنيا آمده كه 
قبل از او سه دختر ديگر به دنيا آمده بودند و او بين چهار 
زن - سه تا خواهر و يک مادرـ بزرگ شده است. در 
روانشناسی می گوييم چنين مردی آرام آرام ساختار زنانه 
پيدا كرده و ممكن است رفتارهايش با مردهای ديگر 

مغايرت داشته باشد.
خانم ها دو مسئوليت را پذيرفتند؛ يک اينكه مراقب روشن 
نگه داشتن آتش باشند كه به سختی روشن می شد و 
همين  به  بود.  بچه ها  از  نگهداری  مسووليت  دومين 
دليل از ميليون ها سال قبل مردها عادت كرده اند تمركز 
ديداری شان به دوردست، تونل مانند و فقط برای تمركز 
بر كليات باشد و خانم ها دو و نيم ميليون سال است كه 
در آنها نهادينه شده تمركز ديداری شان از راست و چپ 

كامال باز، تمركز نزديک و دقت روی جزئيات باشد.
در  بار  زنان صدها  و  مردان  باعث شده  تفاوت  همين 
زندگی از دست هم رنجيده خاطر شوند؛ به خاطر همين 

اختالف در تمركز ديداری.
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داربستایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

فروشگـاهالستیـک
ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

*اقساطبدونبهره*
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

به چند نفر نیروی خانم
 برای کار در رستوران نیازمندیم.
32342233- 09363768902 
به یک نفر خانم با مدرک لیسانس برای 

صندوقداری رستوران با حقوق مکفی نیازمندیم.   
09155094025

آدرس: خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

به تعدادی نیروی خانم برای کار در شهربازی 
صیاد شیرازی نیازمندیم. ساعت تماس: 17 الی 23   

09155622412 -32235643

به 20 نفر خانم خیاط در منزل خودشان به صورت 
پیمانکاری نیازمندیم.    09156666411- 32229286  
میدان امام، جمهوری 15، جنب هتل قائم ، تولیدی نیازی

شرکت سراسری اهورا پخش امین
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی خود 

نیازمند حسابدار با سابقه کار می باشد
لذا از متقاضیان خواهشمند است

 از ساعت 8 الی 16:30 با شماره ذیل 
تماس حاصل نمایند.  09157405724

شهرک صنعتی، بلوار صنعت
 خیابان مبتکران 7

نیازمنــدیم
1- یک آشپز خانم

 )خورشت زن ماهر(

2- کمک آشپز آقا با سابقه کار 

3-تمیزکار خانم
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 09155617845-32444744

تماس حاصل فرمایید

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298
منزل ویالیی قدیمی قابل سکونت با متراژ 130 متر 
دو طبقه پروانه ساخت واقع در کوشه ای به فروش 

می رسد. )فی: 82 میلیون(   09155625224

پراید 131 سفید رنگ مدل 90 )آخر سال( بدون رنگ 
دارای بیمه تا برج 95/7، الستیک 80% ، ترمز ABS به 

فروش می رسد. )قیمت 13/750 میلیون( 09158633400

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

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

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

الستیکمقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

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

جنب پارک آزادی 

09158994086-09151104086رسولی100درصدتضمینی

نصب، تعمیر، سرویس، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت( و کولرهای آبی

09155629331 -09195632840

مشاورامالکفدک
خرید و فروش امالک شعبانیه ، نرجس ،  دهلکوه 

و مسکن مهر    32316971 - 09151304064 

خسروی

یخچالویترینیومغازهایدستدوم
وضایعاتشماراخریداریم-09352192716-حسینی
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شهر خبر- یکی از بیماری هایی که بیمار با سردردهای بدی مواجه می شود میگرن است که بسیار دردناک می باشد و گاهی 
اوقات درد خارج از تحمل افراد می شود. شکالت، نوشیدنی های الکلی، مرکبات و غذاهای پرنمک درد را در میگرن تشدید 
می کند و افراد باید مراقب باشند. افراد میگرنی هرگز دخانیات استعمال نکنند و گرسنه نمانند تا بتوانند بیماری خود را کنترل کنند.

بیماران میگرنی از خوردن این مواد پرهیز کنند! اخبار ورزشی

 جشنواره دختران فاطمی در
 خوسف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان 
خوسف، جشنواره دختران فاطمی در سالن شهید نجفی 
برگزار  شهر  و  ادارات  بانوان  حضور  با  خوسف  شهر 
شد. در این جشنواره که به مناسبت بزرگداشت مقام 
حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن برگزار شد، مسابقات 
ورزشی در رشته آمادگی جسمانی در بین بانوان در سه 
گروه سنی 17تا 25 سال، 25 تا 35 سال و 35 به باال 
انجام شد. در گروه اول خانم ها نفیسه صبور، نگین 
عرب زاده و سعیده صبحی به ترتیب مقام های اول 
تا سوم را کسب کردند. در گروه دوم خانم ها عاطفه 
 حسن زاده، الهه صبور و سیده حمیده هاشمی به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را از آن خود نمودند و در گروه 
سوم نیز خانم ها فاطمه ماهی، ریحانه حاجی زاده و 
فاطمه خراشادی زاده مقام های اول تا سوم را به ترتیب 
کسب نمودند. در پایان جشنواره به نفرات اول تا سوم هر 
گروه سنی جوایزی به رسم یاد بود از سوی اداره ورزش 

و جوانان شهرستان اهدا شد.

برگزاری نخستین جشنواره بازی های 
 سنتی و مسابقات بومی و محلی

 بانوان استان در آرین شهر

و محلی  و  بومی  مسابقات  جشنواره   نخستین 
بازی های سنتی )ویژه بانوان( با حضور بیش از 2000 
نفر از عالقه مندان در سالن آدینه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، 
در این جشنواره تیم هایی از شهرستان های بیرجند، 
قاین، سربیشه، خوسف، زیرکوه و آرین شهر بازی های 
محلی خود را به نمایش گذاشتند. در این جشنواره تیم 
قاین با باالترین امتیاز مقام اول را از آن خود کرد و تیم 
بیرجند نایب قهرمان و تیم آرین شهربه مقام سوم رسید. 
در پایان با حضور فرماندار و مسئوالن جوایز تیم های 

برتر و برگزار کنندگان این جشنواره اهدا شد.

 پیروزي نماینده ایران در مسابقات
 انتخابي اسنوکر قهرماني جهان

قهرماني  اسنوکر  انتخابي  مسابقات  در  ایران  نماینده 
جهاني در نخستین بازي خود به پیروزي رسید. »حسین 
وفایي« نماینده ایران در این مسابقات که از  18 فروردین 
ماه در انگلیس برگزار مي شود، در نخستین بازي خود 
از مرحله نخست انتخابي اسنوکر قهرماني جهان برابر 
»تیان پنگفي« چیني به پیروزي رسید و راهي مرحله 
دوم شد. وفایي در دور دوم به مصاف »کن دوهرتي« 
قهرمان پیشین حرفه اي هاي جهان از ایرلند مي رود. 
در مرحله رقابت هاي انتخابي اسنوکر قهرماني جهان 16 
نفر نخست رنکینگ جهان به مسابقات اسنوکر قهرماني 
جهان که 28 فروردین تا 13 اردیبهشت ماه جاري در 

انگلستان برگزار مي شود، راه مي یابند.

 چطور بعد از خوردن توت فرنگی
 دچار حساسیت نشویم؟

انواع  محبوب ترین  از  توت فرنگی  نیوز:  سالمت 
توت ها در سراسر جهان به شمار می آید و بیش از 

صدها نوع توت فرنگی وجود دارد. بیشترین انواع 
توت فرنگی در 55 سال اخیر به صورت تجاری 
پرورش داده شده است. توت فرنگی منبع خوبی 
میوه  قند  زیادی  مقادیر  حاوی  و   C ویتامین  از 
این میوه ها در بدن واکنش  و سبزیجات است. 

قلیایی ایجاد می کند و به علت سدیم باال، به میوه 
جوانی معروف است. توت فرنگی همچنین حاوی 
مقادیری پتاسیم نیز می باشد. بسیاری از افراد بعد 
از خوردن توت فرنگی بدنشان کهیر می زند. اگر 
شما نیز جزء این افراد هستید و به توت فرنگی 

آب  در  را  توت فرنگی ها  ابتدا  دارید،  حساسیت 
گرم ریخته و سپس سریع آنها را آبکش کنید و 
روی آنها آب یخ بریزید. این کار باعث می شود 
کمی از آلرژی شما به توت فرنگی کاهش یابد. 
توت فرنگی موجب  دانه های  افراد،  از  بعضی  در 

انواع  دارای  توت فرنگی  می شود.   روده  التهاب 
ویتامین   ،C ویتامین  آنتی اکسیدان ها،  مختلفی 
فیبر،  از  سرشار  همچنین  بتاکاروتن ها،  و   E
 B فالوونوئیدها، پتاسیم، اسیدفولیک و ویتامین
کمپلکس، B6 ،B5 ،B2، بیوتین و منگنز، قلع 
و مقادیر کمی پروتئین، شکر و تقریباً فاقد چربی و 
کلسترول است. این میوه می تواند از ایجاد نوعی 
کم خونی پیشگیری کند، زیرا اسیدفولیک آن در 
ترکیب و ایجاد هموگلوبین مؤثر است. توت فرنگی 
کاهش  را  از سرطان  ناشی  میر  و  مرگ  میزان 
از  با فالوونوئیدها  آنتی اکسیدان ها  زیرا  می دهد؛ 
آسیب سلول ها در اثر رادیکال های آزاد جلوگیری 
آسپرین،  قرص  در  موجود  فعال  ماده  می کنند. 
اسید استیل نام دارد که این ماده در توت فرنگی 
نیز موجود می باشد. اگرچه مقدار آن به اندازه ای 
نیست که بتواند با آنفلوانزا مبارزه کند، اما می تواند 
مانع تشکیل لخته های خون شود و عملکرد قلب 
را بهبود بخشد. با مصرف روزانه توت فرنگی در 
مفاصل،  ورم  آسم،  همچون  بیماری هایی  برابر 

نقرس، آرتریت و روماتوئید ایمن می شوید.

آیا واقعا پاستیل حاوی کلسیم است؟

کنند ژالتین  فکر  نیوز- شاید خیلی ها  سالمت 
بدن  کلسیم  تامین کننده  پاستیل  در  موجود 

برای  خوبی  منبع  آن  میوه ای  انواع  و  است 
تامین ویتامین های مورد نیاز بدن است و حتی 
می تواند برای بچه هایی که عالقه ای به خوردن 
میوه ندارند، جایگزین مناسب و مقوی باشد اما 
خوب است بدانید ژالتین موجود در پاستیل از نوع 

ژالتین حیوانی است و میزان پروتئین موجود در 
آن بسیار کمتر از پروتئین گوشت، شیر و تخم مرغ 
و... است و بسیاری از اسیدهای آمینه ضروری 
که  است  نامرغوب  پروتئینی  بنابراین  ندارد  را 
نسبت به سایر پروتئین ها ارزش غذایی بسیار 

کلسیم  تامین  برای  منبع خوبی  و  پایینی دارد 
نیست.  بدن  نیاز  مورد  ریز مغذی های  سایر  و 
برخی تصور می  کنند که پاستیل  ها منبع کلسیم 
هستند در حالی که این طور نیست و نمی  توان 
عادت به خوردن آن را عاملی برای پیشگیری 

از بروز پوکی استخوان در نظر گرفت.

مرغ سوخاری بخوریم؟

مشکالت  ترین  مهم  از  یکی  نیوز:  سالمت 

است.  دریافتی  کالری  افزایش  امروز،  جامعه ی 
نهایت  افزایش وزن و در  باعث  افزایش کالری 
مرغ های  مورد  در  می شود.  چاقی  به  منجر 
آرد  نکته مطرح است یکی  سوخاری عمدتا دو 
سوخاری است که به این مرغ ها اضافه می شود 
و باعث افزایش کالری مرغ سوخاری نسبت به 
حالتی که بدون آرد سوخاری است، شده و نکته ی 
دیگر این است که این مرغ ها را در روغن سرخ 
می کنند که همین سرخ کردن در روغن باز هم 
کالری این مرغ را باال می برد به عالوه مرغ های 
سرخ شده در بیرون هم اصال مناسب نیست چون 
شده  سرخ  روغنی  نوع  چه  در  نیست  مشخص 
باشد. بنابراین تاکید می شود افراد از مواد غذایی 
تازه استفاده کنند اگر هم می خواهند مواد غذایی 
را سوخاری کنند این کار را در منزل انجام دهند 
تا غذا از ارزش غذایی و کیفیت بهتری برخوردار 
ترجیحا  مرغ  کردن  سرخ  برای  همچنین  باشد 
روغن استفاده نکنید و آن را داخل فر سرخ کنید تا 
سالم تر باشد. 3 قاشق آرد معادل یک واحد نان در 
نظر گرفته می شود پس زمانی که از مواد سوخاری 
استفاده می کنید برنج یا نان مصرفی را کمتر کنید 
و نان و برنج را به اندازه یک واحد کمتر مصرف 
کنید برای نمونه اگر مرغ غیر سوخاری را با ده 
قاشق برنج می خورید مرغ سوخاری را با 5 قاشق 

برنج بخورید تا کالری زیادتری دریافت نکنید.

آیا واقعا پاستیل حاوی کلسیم است؟

دستگيري عامل انتشار تصاوير مستهجن در تلگرام 

عامل انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در شبکه اجتماعي تلگرام دستگیر شد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبي اظهار داشت: 
با دریافت اطالعاتي مبني بر فعالیت فردي در شبکه اجتماعي تلگرام و انتشار تصاویر مبتذل و 
مستهجن در جهت انحراف جوانان، شناسایي و دستگیري وي در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
سرهنگ غالمرضا حسیني  گفت: مشخصات و آدرس متهم سایبري با مهندسي اجتماعي انجام 
شده کشف شد و متهم براي اداي توضیحات به پلیس فتا احضار شد. وي گفت : با احضار متهم 
به پلیس فتا تحقیقات از وي آغاز شد و اتهام وي تفهیم شد که ابتدا منکر هرگونه اقدامات 
مجرمانه در تلگرام شد ولي با رو به رو شدن با مستندات غیر قابل انکار لب به اعتراف گشود. 
سرهنگ حسیني افزود : متهم اتهامات خود را  قبول کرد و بیان داشت به دلیل تحت تاثیر قرار 
گرفتن در فضاي مجازي باعث ارسال عکس هاي مبتذل و مستهجن شده ام. وي تصریح کرد 
:تلفن همراه متهم مورد بازبیني قرار گرفت که طي نظریه کارشناسان پلیس فتا برخي از تصاویر 

ارسالي متهم در شبکه اجتماعي تلگرام کشف شد و متهم با تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.

کشف 77  کيلوگرم ترياک در بيرجند 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي از کشف 
77 کیلوگرم تریاک از کامیون اسکانیا در این شهرستان 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
حسن کاهني در رابطه با این خبر گفت: مأموران ایست و 
بازرسي علي آباد بیرجند هنگام کنترل و بازرسي خودروهاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا که از زاهدان 
به مقصد شاهرود در حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را 
متوقف کردند. وي گفت: مأموران خودرو را بازرسي کردند 
که در بازرسي از خودرو 77 کیلوگرم تریاک در قالب 115 
بسته که به طرز بسیار ماهرانه اي جاساز شده بود کشف شد. 
سرهنگ کاهني تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل 

پرونده به دادسرا اعزام و با دستور قاضي روانه زندان شد.

کشف خودروي سرقتي در »نهبندان« 

خودروي  دستگاه  یک  کشف  از  جنوبي  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
سرقتي ایسوزو در جاده نهبندان به زاهدان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایي گفت: تیم گشت پلیس 
راه شهرستان نهبندان هنگام گشت زني و کنترل ترافیک در محور 
زاهدان یک دستگاه وانت ایسوزو با دو سرنشین را متوقف و مدارک 
خودرو را بررسي کردند. وي گفت: با بررسي مدارک خودرو مشخص 
شد پالک خودرو فاقد اصالت است که در استعالم انجام شده از سامانه 
پلیس آگاهي سرقتي  بودن خودرو محرز شد. رئیس پلیس راه استان 
با مالک خودرو تماس گرفتند که اظهار داشت  ادامه داد: مأموران 
خودروي ایسوزو دو روز پیش از شهرستان مشهد سرقت شده است. 
سرهنگ رضایي افزود: خودروي متوقف شده به همراه متهمان به 
پلیس آگاهي اعزام شدند و رسیدگي به پرونده در دست بررسي است.

353 گرم هروئين فشرده درمعده سوداگر مرگ 

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف 353 گرم هروئین فشرده از معده 
یک قاچاقچي خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
علیرضا امیرآبادي زاده در تشریح این خبر گفت: مأموران کالنتري »14 
اسفدن« هنگام گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به یک دستگاه سواري 
سمند مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند. وي ادامه داد: 
مأموران در بازرسي از خودرو مورد مشکوکي را مشاهده نکردند اما با توجه به 
حاالت رواني و استرس راننده خودرو، احتمال حمل مواد به صورت بلعي از 
وي متصور بود که بالفاصله به آزمایشگاه جهت بررسي و کنترل اعزام شد. 
سرهنگ امیرآبادي زاده تصریح کرد: در بررسي هاي صورت گرفته؛ 353 گرم 
هروئین فشرده به صورت جاساز بلع از معده سوداگر مرگ کشف و ضبط شد. 
وي خاطرنشان کرد:در این رابطه سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده 

راهي دادسرا و از آنجا با دستور مقام قضایي روانه زندان شد.

اجرای انواع سيستم های آبياری
 قطـــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه
و بهترین کارایی- مشاوره و بازدید رایگان

 09151611884 - محمد جانی 
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             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

همیشه همه جا با شما

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - کاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29
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هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آيه 89(

    مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند   )یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(
واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - 
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اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی 

و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.
از تمامی خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاريابی و ...  دعوت می شود ما را در اين کار خداپسندانه  همراهی نمايند.
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           مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:
به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می رساند 
 )CD( و یا به صورت لوح فشرده www.tax.gov.ir مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامالت فصل زمستان 94 از طریق سامانه

حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالياتی خراسان جنوبی



در شورای ترافیک استان مطرح شد

 راه های مواصالتی،ظرفيت هاي بالقوه 
درآمدزايي استان هستند

ماليی- همايون نخعي نژاد، معاون هماهنگی امور 
به  استان  ترافیک  شورای  در  استانداری  عمرانی 
راه  جمله  از  استان  زايي  درآمد  بالقوه  هاي  ظرفیت 
هاي مواصالتي و تردد خودروها اشاره كرد و افزود: 
بويژه در بحث  پتانسیل،  اين  از  تا  بايد تالش كنیم 
تردد خودروها به نحو مطلوب براي درآمدزايي و تولید 
اشتغال استفاده شود. وي ادامه داد: يكي از راههاي 
درآمد زايي اين است كه در مجتمع هاي بین راهي 
بتوانند به مسافران و  ايجاد شود كه مردم  امكاناتي 
داشته  درآمد  تولید  و  رساني  خدمت  داران  كامیون 
باشند.معاون عمرانی استانداری خاطرنشان كرد: بايد 
از ظرفیت هاي استان براي تولید ثروت و رفع معضل 
بیكاري به درستي استفاده شود. در اين جلسه مقرر 
شد مطالعات انجام شده براي طراحي و تكمیل میدان 
مرحله  به  بیاض«  دشت  و  » خضري  ورودي شهر 

اجرايي درآيد.

نورآوران سالمت به شهر قهستان رسيد

بنیاد  با حضور مديرعامل  روز گذشته  فرد-  كاظمی 
از  جمعی  كشور،  شرق  سالمت  نورآوران  خیريه 
خیرين  از  جمعی  و  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 
عملیات دندانپزشكی، چشم پزشكی و ماموگرافی در 
شهر قهستان آغاز شد. انتظاری مديرعامل بنیاد خیريه 
هشتمین  اين  گفت:  كشور  شرق  سالمت  نورآوران 
كشور  شرق  در  موسسه  اين  رسانی  خدمت   دوره 
می باشد. وی افزود: اين دوره كه در شهر قهستان 
برگزار می شود 55 روز ادامه دارد و روزانه 4 پزشک 

به بیماران خدمت رسانی می كنند.

تجليل از هنرمندان متعهد ارزشی
 در شهرستان فردوس

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  فارس- 
شهرستان فردوس گفت: همزمان با روز هنر انقالب 
تجلیل  ارزشی فردوس  متعهد  از هنرمندان  اسالمی 
حسین  كرد:  تصريح  ايمان طلب  آمد.كاظم  به عمل 
ناظری به سبب تولید محصوالت هنری چندرسانه ای 
در مورد شهدا، علیرضا سلیمانیان آهنگساز و خواننده 
و برگزيده جشنواره آوای بیداری با اثری به نام سقای 
كربال و طیب نجفیان مستندساز و سینماگر با حضور 

در دو جشنواره بین المللی مورد تقدير قرار گرفتند.

ساالنه بيش از ۸ هزار تن محصول 
گلخانه ای در استان توليد می شود

خراسان  كشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - تسنیم 
واحد   ۱۶5 جنوبی  خراسان  استان  در  گفت:  جنوبی 
ساالنه  گلخانه  تعداد  اين  از  كه  دارد  وجود  گلخانه 
استان  در  گلخانه ای  محصول  تن   4۰5 و  هزار   ۸
از  بازديد  در  مطلق  ولی پور  هاشم  می شود.  تولید 
درصد   ۸۰ حدود  داشت:  اظهار  استان  گلخانه های 
میلیارد   ۱34 مبلغ  به  استان  گلخانه ای  محصوالت 
ريال به استان های همجوار صادر می شود.وی افزود: 
بیش از 9۸ درصد گلخانه های استان به كشت سبزی 
و صیفی، گیاهان دارويی، آلوئه ورا، به لیمو و گیاهان 
جهاد  سازمان  دارد.رئیس  اختصاص  گلدانی  زينتی 
سطح  بیشترين  گفت:  جنوبی  خراسان  كشاورزی 
واحدهای گلخانه ای در شهرستان فردوس با تولید 3 
هزار و ۶2۶ تن و كمترين سطح واحدهای گلخانه ای 

در شهرستان بشرويه با تولید 5۰ تن است.

تلفات شبكه برق در خراسان جنوبي 
به 7.4 درصد رسيد

با  جنوبي  خراسان  برق  توزيع  شركت  عامل  مدير 
استان  برق  بار  پیک  گذشته  سال  در  اينكه  بیان 
اين  طي  برق  هاي  شبكه  تلفات  گفت:  بوده،  ثابت 
میانگین  درصد  حدود 5۰  كه  بوده  درصد  مدت 7.4 
كشوري است.محمد ابراهیم اظهار كرد: در حوزه برق 
كند. مي  وارد  ضرر  كشور  ملي  اقتصاد  به  خاموشي 

 مدير عامل شركت توزيع برق استان گفت: هزينه اي 
بالغ بر ۱۰ میلیارد ريال براي خريد يک دستگاه باالبر 
و ابزارآالت مخصوص صرف شده و البته اگر از نظر 
اعتباري كمک شود راه اندازي اين گروه در شهرستانها 

 نیز در برنامه كاري اين شركت قرار دارد.
پرورش13هزار تن مرغ زنده
 در شهرستان مرزي درميان

گذشته  سال  گفت:  درمیان  دامپزشكي  مدير  ايرنا- 
۱3 هزار تن مرغ زنده در اين شهرستان مرزي تولید 
و پس از كشتار گوشت تولیدي روانه مصرف شد كه 
سال ۱393، سي  به  نسبت  مرغ  تعداد  اين  پرورش 
درصد افزايش دارد.مرتضي معراجیان، افزود: پارسال 
از پرورش و نگهداري شش میلیون و223هزار قطعه 
مرغ، چهار میلیون و ۱23 هزار قطعه آن به خارج از 
استان ارسال و بقیه پس از كشتار در بازار هاي داخلي 

خراسان جنوبي به مصرف رسید.

۵ روستای نهبندان خراسان جنوبی 
صاحب مدرسه برکت شدند

استان  در  نهبندان  شهرستان  محروم  روستای   5
خراسان جنوبی صاحب مدرسه  بركت شدند. به گزارش 
فارس، روستاهای محروم شهرستان نهبندان در استان 
شدند.اين  بركت  مدرسه    5 صاحب  جنوبی  خراسان 
روستاهای  در  دارد  درس  كالس   24 كه  مدارس 
سهیل آباد، میغان، چاهداشی، سوشف و خونیک سفلی 
توابع  از  روستای چاهی  اين  از  پیش  ساخته شده اند؛ 
نهبندان نیز صاحب يک مدرسه بركت با چهار كالس 
مدرسه   ۱۶ اين  از  پیش  بركت  بود.بنیاد  شده  درس 
شامل 79 كالس درس در روستاهای شهرهای قائن، 
و طبس  بشرويه  زيركوه،  نهبندان،  فردوس،  بیرجند، 
مدارس  است.اين  ساخته  جنوبی  خراسان  استان  در 
شهرهای  توسعه يافته   كمتر  و  محروم  روستاهای  در 
بیرجند، دريمان، قائن و نهبندان تأسیس شده و شرايط 

آموزشی اين مناطق را بهبود بخشیده است.

روحانيت اجازه ندهد بين آرمان های 
انقالب و حوزه علميه جدايی بيفتد

مهر- مديركل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
حوزه  در  گری  انقالبی  موضوع  تدبیر  با  روحانیت 
آرمانهای  بین  های علمیه را جدی گرفته و نگذارند 
شود.  ايجاد  جدايی  علمیه  حوزه  و  اسالمی  انقالب 
حجت االسالم لطفیان در گردهمايی بزرگ خانوادگی 
با  جنوبی  خراسان  هجرت  طرح  و  مستقر  روحانیان 
تاكید بر اينكه امروز عده ای تالش می كنند روحانیت 
را به انزوا و بی طرفی بكشانند، گفت: روحانیت با تدبیر 
انقالبی گری در حوزه های علمیه را جدی  موضوع 
گرفته و نگذارد بین آرمانهای انقالب اسالمی و حوزه 

علمیه جدايی اتفاق بیفتد.

ثبت نام اعتكاف رجبيه در مساجد 
خراسان جنوبی آغاز شد   

جنوبی  خراسان  اعتكاف  ستاد  رئیس  مهر- 
مساجد  در  رجبیه  اعتكاف  نام  ثبت  آغاز  از 
سلم  محمدعلی  االسالم  داد.حجت  خبر  استان 
در  شركت  به  عالقمندان  كرد:  اظهار  آبادی 
جاری  ماه  فروردين   22 از  معنوی  مراسم   اين 
می توانند با مراجعه حضوری به مساجد منطقه خود 
كنند.  شركت  مراسم  اين  در  اينترنتی  به صورت  يا 
وی، هزينه شركت در اين مراسم را 3۰ هزار تومان 
از  بخشی  تامین  برای  خیرانی  گفت:  و  كرد  عنوان 
هزينه های ثبت نام جذب شود، مبلغ كمتری از ثبت 

نام كنندگان دريافت خواهد شد.

برگزاری اولين جشنواره برداشت
 خاکشير در بشرويه

مسئول دبیرخانه جشنواره برداشت خاكشیر بشرويه، 
ماه  فروردين  پايان  در  جشنواره  اين  برگزاری  از 
اسماعیلی،  داد.محمد  خبر  اين شهرستان  در  امسال 
اين جشنواره معرفی  برگزاری  از  اولین هدف  گفت: 
به  كمک  و  بشرويه  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
بهره برداران بخش كشاورزی است.وی تصريح كرد: 
بالقوه  تولید و فرآوری خاكشیر يكی از ظرفیت های 
اقدامات صورت گرفته  با  شهرستان بشرويه است و 
درصدد فرآوری محصول خاكشیر بشرويه هستیم تا 
و سودجويی دالالن جلوگیری شود  فروشی  از خام 
زمینه  زودبازده در  و  اندازی صنايع كوچک  راه  با  و 
بهره برداران  عايدات  خاكشیر  برندسازی  و  فرآوری 

بخش كشاورزی از گذشته بیشتر گردد.

صادرات 3000 راس دام سبک
     از استان به کشور عمان

قاسمی- مديركل دامپزشكی از صادرات 3۰۰۰ راس 
گوسفند و بز به كشور عمان خبر داد. علیرضا رفیعی پور، 
گفت: از ابتدای امسال 3۰۰۰ راس دام سبک پس از 
اقدامات بهداشتی قرنطینه ای طی دو محموله  انجام 
۱4۰۰ و ۱۶۰۰ راسی به ارزش 24۰ هزار دالر به كشور 
عمان صادر شد.وی در خصوص اقدامات دامپزشكی، 
طبس  عشق آباد  در  روز   ۱5 مدت  به  دام ها  افزود: 
قرنطینه بودند و پالک گذاری ، سم پاشی واكسیناسیون 
طی مدت قرنطینه انجام و پس از انتقال به بندر عباس 

از طريق كشتی به عمان ارسال شد.

پايان طرح واکسيناسيون تب برفكی 
در شهرستان خوسف

پايان  از  دامپزشكی شهرستان خوسف  رئیس شبكه 
اجرای طرح واكسیناسیون بیماری تب برفكی در اين 
به  اشاره  با  محمودی زاوه  رضا  داد.  خبر  شهرستان 
پايان طرح واكسیناسیون بیماری تب برفكی، اظهار 
ماه  چهار  هر  كه  طرح  اين  اجرای  مدت  در  داشت: 
گوسفند  رأس   ۸۸3 و  هزار   3۸ تعداد  می شود،  اجرا 
و بز و تعداد 4 هزار و 2۶5 رأس گاو واكسینه شدند 
شهرستان  در  بیماری  اين  از  موردی  امروز  به  تا  و 
گزارش نشده است. وی افزود: بیماری تب برفكی به 
عنوان يكی از بیماری های ويروسی واگیر دام )گاو، 
شیوع  در صورت  كه  است  بز(  و  گوسفند  گاومیش، 

خسارات اقتصادی به دامداران وارد می كند.

انتخابات هيئت رئيسه انجمن هنرهای 
نمايشی استان برگزار می شود

معاون امور هنری و سینمايی اداره كل فرهنگ وارشاد 
اسالمی استان از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه انجمن 
هنرهای نمايشی استان در فروردين ماه سال جاری خبر 
داد. زمزم با بیان اينكه ۸ نفر از هنرمندان تئاتر استان 
جهت عضويت در هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمايشی 
استان كانديد شده اند خاطرنشان كرد: انتخابات هیئت 
رئیسه انجمن پنجشنبه 2۶ فروردين ماه 95 ساعت ۱7 

در محل آمفی تئاتر گلبانگ برگزار خواهد شد.

اعتبار دولتی پروژه های ورزشی را به 
سرانجام نرساند؛خيران کمک کنند

مهر- مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
اعتبار  كمبود  دلیل  به  ورزشی  تمام  نیمه  های  پروژه 
و  مردم  نیازمند همكاری  و  مانده  تمام  نیمه  همچنان 
خیرين هستیم. عزيززاده مقدم، با بیان اينكه 9۶ پروژه 
نیمه تمام ورزشی در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: اين 
پروژه ها برای اتمام نیازمند ۱۰۰میلیارد ريال اعتبار است.
وی عدم تزريق مالی را مشكل بزرگی در ساخت پروژه ها 
دانست و گفت: بايد مردم و خیرين برای اتمام اين پروژه 
ها به میدان آيند. وی تاكید كرد: خیرين، واقفین، فعاالن 
و پیشكسوتان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و 
سازمان های مردم نهاد نیز می توانند نقش عمده ای را 
در ساخت پروژه های ورزشی ايفا كنند.وی اظهار كرد: در 
همین راستا نخستین همايش مجمع خیرين ورزش يار در 

27 فروردين ماه جاری در بیرجند برگزار می شود.

ماليی- سازگارنژاد معاون وزير كار در شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اوضاع ناهنجار بازار كار كشور گفت: 
برای  مانعی  اين  و  دانند  نمی  نظام  به  متعلق  را  ای موفقیت های دولت  عده 
پیشرفت كشور است. وی با بیان اينكه 3.5 میلیون بیكار در كشور وجود دارد، 
افزود: بیشتر فارغ التحصیالن مهارت های فنی ندارند و نمی توانند در بازار كار 
بمانند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تاكید كرد: بزرگترين چالش 

دولت در سال جاری سرمايه گذاری برای تامین نیروی انسانی ماهر است.

برای نیروی فنی باید هزینه کرد

سازگارنژاد اظهار كرد: برای توسعه نیروی كار كشور بايد هزينه شود و از فعاالن 
بخش خصوصی و سرمايه گذاران استفاده كنیم. وی با اشاره به خروج نیروی كار 
از بازارها يادآور شد: كاری كه مردم انجام می دهند دولت نمی تواند انجام دهد. 
معاون وزير كار جهان را در حال پیشرفت و استفاده از فناوری های روز دانست 
و ادامه داد: ict . it كاربردهای بیشتری خواهند داشت و برای حفظ نیروی 
كارآفرينان  پشتیبان  امید  كارآفرينی  و  رفاه  تعاون،  توسعه  بانک  ماهر سه  كار 

خواهند بود.

فرهنگ هر ایرانی یک مهارت، باید در استان گسترش یابد

مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان هم عنوان كرد: 9 هزار فرصت 
شغلی در بخش خدمات و صنعت در سال گذشته در استان ايجاد شده كه تنها 
2 هزار و 59۰ نفر به كار گمارده شده اند و شعار »هر ايرانی يک مهارت« بايد 
در كشور گسترش پیدا كند كه در اين راستا نیز بايد قانون كار و تامین اجتماعی 

تقويت شود.  نیز  آزاد  آموزشگاه های  و  استفاده  كارآفرينی  از ظرفیت  و  اصالح 
محمد سنجری با اشاره به عمده ترين شاخص های استان گفت: خراسان جنوبی 
يک درصد جمعیت كشور و ۱۰ درصد وسعت كشور را دارد و سومین استان پهناور 
كشور است. وی افزود: اين استان دارای 732 هزار نفر جمعیت، 229 هزار شاغل 
و ۱۸ هزار نفر جويای كار است و براساس سرشماری سال 9۰ نرخ بیكاری در 
استان ۸.5 درصد و به لحاظ نرخ بیكاری استان خراسان جنوبی جزو 4 استان 
كشور به لحاظ كمترين نرخ بیكاری است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی تصريح كرد: پراكندگی جمعیت در استان در هر كیلومتر 5 نفر 
است كه میانگین كشوری به ازای هر كیلومتر 4۶ نفر است و قیمت ارائه خدمات 

بسیار باال و حدود 4 برابر میانگین كشوری در استان است. 

پست های سازمان در استان بالتصدی هستند

سنجری با اشاره به اينكه 47 درصد پست های سازمان در استان بالتصدی است، 
گفت: عمده سهم شاغالن در خراسان جنوبی 3۸ درصد در بخش خدمات، 35.5 
درصد در بخش كشاورزی و 2۶ درصد در بخش صنعت توزيع شده است. وی افزود: 
با توجه به ۱7 سال خشكسالی و كمبود منابع آبی اما بیشترين شاغالن استان در 
بخش كشاورزی مشغول به كار هستند و خراسان جنوبی دارای ۱3 هزار كارگاه، 
25 هزار واحد صنفی و از جمعیت ۱۰۰ هزار نفری كارگری برخوردار است. سنجری 
با بیان اينكه هزار و 2۰۰ تعاونی فعال با اشتغال ۱۸ هزار نفر در حوزه تعاونی ها در 
خراسان جنوبی مشغول فعالیت است، خاطرنشان كرد: در حوزه تامین اجتماعی ۱۰۶ 
هزار بیمه شده، ۱3 هزار نفر مستمری بگیر شامل 42 هزار نفر تحت پوشش هستند 

و 3۱7 هزار نفر نیز از خدمات تامین اجتماعی در استان استفاده می كنند.

بیش از 6 هزار بیکار در استان

وی با اشاره به بهره مندی مردم خراسان جنوبی از طرح بیمه سالمت، افزود: 
52۶ هزار نفر نیز از خدمات بیمه سالمت در خراسان جنوبی بهره مند شدند و 
براساس اطالعات و آمار مراكز كاريابی در استان در سال گذشته ۶ هزار و 754 
نفر جوينده كار در خراسان جنوبی شناسايی شده كه ۸9 درصد آنها مردان و ۱۱ 
درصد آنان را زنان تشكیل می دهند. سنجری تاكید كرد: 9۱ درصد جويندگان كار 
در خراسان جنوبی بین ۱5 تا 34 سال سن دارند كه ارزشمندترين سرمايه انسانی 
به شمار می روند و 3۸ درصد آنان فارغ التحصیالن دانشگاهی و ۶2 درصد فاقد 

مهارت هستند كه يكی از مشكالت عمده بازار كار است.

7
یکشنبه * 22 فروردین 1395 * شماره  3477 

فارس-  كارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین بارندگی در سال زراعی جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد
 كاهش داشته است. سمیه لطفی پیش بینی وضعیت آب و هوا برای  امروز )22 فروردين ماه ( را گاهی وزش تند باد و در نیمه شرقی، رگبار و باران اعالم كرد

 و گفت: در روز دوشنبه هوای استان نیمه ابری، افزايش ابر، وزش باد و افزايش دما در شهرستان های سربیشه، سرايان و حاجی آباد همراه با گاهی وزش باد
 و تند باد پیش بینی شده است. وی يادآور شد: در شهرستان های قاين، سرايان و درمیان رگبار پراكنده نیز پیش بینی شده است.

 کاهش 37 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی

62 درصد جويندگان کار مهارت ندارند
مشکل بزرگ بازار کار استان

اشاره به سرگردانی 5۰۰   با  بازارچه های مرزی خراسان جنوبی  رئیس سازمان 
سعی  گفت:  ماهیرود،  مرز  در  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از  كامیون  دستگاه 

می كنیم اين مشكل هر چه سريعتر تعیین تكلیف شود.
محمدرضا فخر در گفتگو با فارس، در ارتباط با سرگردانی 5۰۰ دستگاه كامیون 
در مرز ماهیرود اظهار داشت: اين تعداد كامیون از روز چهارشنبه هفته گذشته 
در مرز متوقف شده اند. وی با بیان اينكه هیچ گونه منعی برای تخلیه و صادرات 

است،  افغانستان  كشور  به  مربوط  منع  اين  و  ندارد  وجود  ايران  سوی  از  كاال 
تصريح كرد: اين موضوع در حال پیگیری است تا مشكل برطرف شود. رئیس 
سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی با اشاره به سفر خود به مرز ماهیرود 
برای پیگیری اين مشكل، افزود: مذاكرات غیرمستقیمی با مسئوالن مربوطه در 
افغانستان صورت گرفته و قرار است كمیسر، تجار افغانی و رانندگان با يكديگر 

مذاكره و مشكل را حل و فصل كنند و به ما گزارش دهند.

سرگردانی 500 دستگاه کامیون در مرز ماهیرود 

ارائه  از  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  رئیس  ماليی- 
آموزش های مهارتی تامین كننده نیاز بازار كار در سال 
جاری خبر داد و گفت: آموزش های فنی و حرفه ای اكنون 
سفارش  به  آنها  جاری  سال  در  كه  هستند  محور  تقاضا 
افزود:  سازگارنژاد  امین  محمد  شد.  خواهند  تبديل  محور 
مهمترين اولويت ما در سال جاری اين است كه سفارش 
های بخش های مختلف اقتصادی را كه معطوف به ايجاد 
اشتغال می شود را بپذيريم و روی آن برنامه ريزی كنیم. 
وی ادامه داد: بنگاه های خدماتی در كشور در بخش های 
مختلف بايد به ما اعالم نیاز كنند كه به چه تعداد افراد 
نیاز دارند. وی خاطرنشان كرد:  7۰۰  در چه مهارتهايی 
مركز آموزشگاه دولتی و بیش از ۸ هزار آموزشگاه آزاد در 

كشور داريم كه ظرفیت بسیار خوبی هستند كه می تواند 
پاسخگوی نیازهای مهارتی باشد. سازگارنژاد با بیان اينكه 
بايد در سال جاری از ظرفیت های بخش های خصوصی 
حداكثر استفاده را ببريم، اظهار كرد: كارهايی كه مردم و 
در  را  آنها  دهند  انجام  توانند  می  غیردولتی  های  بخش 

بخش دولتی انجام ندهند .

های  شاخص  توانمندسازی  مقاومتی  اقتصاد 
انسانی است

رئیس سازمان فنی و حرفه ای كشور با اشاره به برنامه 
های سال جاری فنی و حرفه ای كشور گفت: كارهايی 
آموزشگاه  در  اجراست  قابل  آزاد  های  آموزشگاه  در  كه 

های دولتی انجام نخواهیم داد. وی با بیان اينكه اقتصاد 
مقاومتی توانمندسازی شاخص های انسانی است، تاكید 
دانشجويان  كه  بود  اين موضوع خواهیم  دنبال  به  كرد: 
حرفه  و  فنی  مراكز  به  دانشگاهی  تحصیالت  بر  عالوه 
بیايند و حرفه ای را هم ياد بگیرند. رئیس سازمان  ای 
فنی و حرفه ای كشور با بیان اينكه باالترين اولويت ما 
تجهیز منابع انسانی به مهارت است، تصريح كرد: بخش 
های خصوصی استان به ما بگويند كه به چه حرفه هايی 
نیاز دارند تا ما تامین كنیم. سازگار نژاد يادآور شد: تفاهم 
نامه ای با استانداری امضاء شده كه به شورای اشتغال 
استان اعالم شده كه شغل های مورد نیاز را اعالم كنند 

تا فنی و حرفه ای برای تامین برنامه ريزی كند.

آموزش های فنی و حرفه ای سفارش محور خواهند شد

و  تگرگ  گفت:  جنوبی  خراسان  جهادكشاورزی  رئیس 
سرمازدگی در 9 شهرستان استان بیش از  95 میلیارد تومان 
به بخش كشاورزی وارد كرده است. هاشم ولی  خسارت 
از  با اشاره به خسارت بیش  ايسنا،  با  پورمطلق در گفتگو 
95 میلیارد تومانی سیل و تگرگ و سرمازدگی  به بخش 
اين  اظهار كرد:  ماه جاری،  فروردين  در  استان  كشاورزی 
خسارت ها بیشتر مربوط به باغات استان به ويژه میوه های 
سردسیری بوده است. وی ادامه داد: در شهرستان قاينات 
757 هكتار از باغات دچار خسارت شد كه اين باغات شامل؛ 

بادام ديم و آبی و پسته است. رئیس   ، آلو ، گردو  انگور، 
به  خسارت  به  اشاره  با  خراسان جنوبی،  جهادكشاورزی 
بخش كشاورزی در شهرستان طبس تصريح كرد: بیشترين 
خسارت در بخش ديهوک و دستگردان طبس بوده كه بر اثر 
سیل، خسارتهايی به كانال های آب، جاده دسترسی، خاكريز 
اطراف اراضی و همچنین به مزارع گندم ، جو و جالیز وارد 
شده است. ولی پور مطلق تاكید كرد: در شهرستان درمیان 
نیز 3۰ هكتار اراضی زراعی ۶۰ درصد و ۱35 هكتار از اراضی 
باغی نیز خسارت ديده است. وی خسارت وارده به بخش 

كشاورزی سربیشه را شامل؛ خسارت به 3۰هكتار از اراضی 
باغی و 9 هكتار از اراضی زراعی اين شهرستان دانست و 
افزود: همچنین در شهرستان زيركوه نیز ۱۱5 هكتار گندم 
و  75 هكتار جو خسارت ديده و به محصوالت باغی نیز 
مانند؛ زرشک، بادام و انگور  نیز خسارت فراوانی وارد شده 
است. رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان جنوبی نیز از 
عموم كشاورزان و دامداران استان خواست تا نسبت به بیمه 
محصوالت خود اقدام كنند تا در بروز چنین حوادثی راحت تر 

بتوانند به حق مسلم خود دست پیدا كنند.

خسارت 95 میلیارد تومانی تگرگ و سرما به بخش کشاورزی خراسان جنوبی

پزشكي  هاي  فوريت  و  حوادث  مديريت  مركز  رئیس   
كشور از خريد يكهزار و ۶۰۰ دستگاه آمبوالنس نو براي 
از  قبل  تا  گفت:  و  داد  خبر  استانها  در  اورژانس  ناوگان 
سال 9۶ تمام استانها به يک نسبت از امكانات اين وسیله 
افزود:  نیا  صابري  امین  شد.  خواهند  برخوردار  استاندارد 
در حال حاضر از مجموع آمبوالنس هاي خريداري شده 
۸۰۰ دستگاه وارد كشور و در حال توزيع است.وي با بیان 
استانها  تمام  هستند  در صدد  مركز  اين  مسئوالن  اينكه 
 ۸۰۰ همچنین  كرد:  اضافه  شوند،  تجهیز  آمبوالنس  به 
الزم،  استانداردهاي  از  برخورداري  با  آمبوالنس  دستگاه 
مي  تامین  سال95  پايان  تا  خودرو  ايران  شركت  توسط 

شود. وي اظهار امیدواري كرد تا قبل از اتمام دوره چهار 
ساله دولت يازدهم تمامي آمبوالنس هاي مورد نیاز كشور 
تامین و به صورت يكسان بین استانها توزيع شود. وي با 
اشاره به اينكه توزيع آمبوالنس ها بر اساس شرايط جوي 
انجام مي شود، اظهار كرد: تامین و توزيع آمبوالنس ها با 
توجه به شرايط اقلیمي به دو گروه گرمسیري و سردسیري 
انجام و تالش شد آمبوالنس هاي مناطق گرمسیر از نظر 

امكانات نسبت به مناطق سردسیر متفاوت باشند.

30 دستگاه آمبوالنس تحویل استان مي شود

خراسان  در  آمبوالنس  توزيع  و  تامین  با  ارتباط  در  وي 

قابل  تعداد  و  نیاز  مورد  آمبوالنس  تعداد  افزود:  جنوبي 
صابري  گفته  به  است.  متفاوت  استان  اين  در  تامین 
شد  استان  تحويل  آمبوالنس  دستگاه  پنج  شنبه  روز  نیا 
همچنین در دو ماه آينده 3۰ دستگاه آمبوالنس با توجه 
اختیار  در  بیرجند  پزشكي  علوم  دانشگاه  مبرم  نیاز  به 

دانشگاه قرار مي گیرد. 
در  هم  است  امید  هستیم،  راه  ابتداي  شد:  يادآور  وي 
هم  و  بیمارستاني  پیش  هاي  اورژانس  توسعه  بحث 
مورد  هاي  آمبوالنس  تامین  در  ها  بیمارستان  آمادگي 
نیاز به زودي اقدام شود. با حضور صابري نیا و مسئوالن 
عملیات  فرماندهي  و  ارتباطات  مركز  شنبه  روز  محلي 

 55۰ با  بیرجند  پزشكي  علوم  دانشگاه   )EOC( بحران 
ريال  9۰3میلیون  و  9میلیارد  با صرف  و  زيربنا  مترمربع 

سرمايه گذاري به بهره برداري رسید.

يك هزار و 600 دستگاه آمبوالنس خريداري شد

مسئوالن به افزايش راندمان توليد در خراسان جنوبی توجه کنند

نماينده منتخب مردم قاين و زيركوه در مجلس شورای اسالمی بر راه اندازی كارخانه های 
تعطیل شده و افزايش راندمان تولید در راستای عملی كردن اقتصاد مقاومتی در استان تاكید 
كرد. فرهاد فالحتی در گفتگو با مهر، اظهار كرد: بايد با استفاده از دانش های روز كشور، زمینه 
رشد اقتصادی را به گونه ای فراهم كنیم كه در مقابل هجوم بیگانگان مقاوم باشد.وی با بیان 
اينكه دشمن تالش خود را در زمینه اقتصاد و محروم كردن نظام جمهوری در ساختارهای 
عظیم به كار گرفته است، افزود: برای مقابله با اين تالش دشمن، بايد ظرفیتی ايجاد كنیم 
كه باعث توانمندسازی داخلی و رشد اقتصادی باشد.فالحتی با اشاره به ظرفیت های خراسان 
جنوبی در رشد اقتصادی استان، اظهار كرد: خراسان جنوبی نیز از حیث داشتن معادن، صنعت، كشاورزی و... ظرفیت های 
پنهان شده زيادی داشته كه بايد در اجرای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.فالحتی با بیان اينكه امید است دولت در 
سالجاری زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی را به طور جدی فراهم كند، اظهار كرد: نمايندگان مجلس در خراسان جنوبی 

آماده همكاری در اصالح و تصحیح برخی از قوانین در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی را دارند.

 مسئوالن در اجرای اقتصاد مقاومتی عملكرد مطلوبی نداشتند
 

نماينده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئوالن استانی و 
كشوری عمال در اجرای اقتصاد مقاومتی عملكرد مطلوبی نداشتند.حجت االسالم سید محمد 
باقر عبادی در گفتگو با مهر، با بیان اينكه 9۰ درصد اجرای اقتصاد مقاومتی در دست دولت 
است، اظهار كرد: دولت بايد راهكارها، راهبردها و برنامه های ريِز كاری را در حوزه های مختلف 
اقتصاد بیان كند. وی ادامه داد: همچنین اين برنامه ها را بايد در قالب جزوه ای گردآوری كرده 
و در اختیار مردم و مسئوالن قرار دهد.حجت االسالم عبادی با بیان اينكه بايد در اين جزوه 
ساختارهايی كه در بخش صنعت، كشاورزی و آب الزم اصالح است نیز اصالح شود، افزود: بعد 
از گذشت يک سال از گردآوری اين جزوه، بايد نتايج عملكرد در اختیار مردم قرار گیرد. نماينده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
در مجلس با اشاره به اجرای پروژه های اقتصادی مختلف در استان و كشور، بیان كرد: عملكرد مسئوالن در اقتصاد مقاومتی 
بازی كردن با الفاظ است.وی با تاكید بر اينكه مسئوالن اقتصاد مقاومتی را به شوخی گرفته اند، ادامه داد: بايد در اجرای اين 

امر مهم، ساختارها تغییر كنند نه اينكه كارها و برنامه ها به صورت ظاهری و روتین انجام شود.
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پیشرفت برجام در حد انتظار نبوده است

نوذر شفيعی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس، 
با بيان اينكه پيشرفت های برجام در حد مورد انتظار 
نبوده است، از جمع بندی و دريافت گزارش سه ماهه 
اجرای برجام در آينده نزديك خبر داد . وی با اشاره 
اظهار  برجام،  اجرای  از  روز   ۸۰ از  بيش  گذشت  به 
داشت: در گزارش های ارائه شده، پيشرفت های خوبی 
اعالم شده است اما اين پيشرفت ها آن چيزی نيست 

 که مورد انتظار بوده است.
آرزوی رئیس اتاق بازرگانی برای سیاسیون

رئيس اتاق بازرگانی با بيان »اگر هرساعت 1۵۰ شغل 
ايجادکنيم تنها توانسته ايم از رشد و افزايش بيكاری 
نوشت:  خود  اينستاگرام  در صفحه  کنيم«  جلوگيری 
اگر بخواهيم طی پنج سال آينده بيكاری را به عدد 
صفر نزديك کنيم، بايد دو برابر يعنی ۳۰۰ شغل در 
ساعت و ۵ شغل در دقيقه ايجاد کنيم. با اين وضعيت 
که سياست و سياستمداران، هر روز مسأله جديدی در 
کشور ايجاد می کنند، بعيد است چنين توفيقی داشته 
باشيم. خدا کند سياسيون ما به خود آيند و به آينده 

انقالب و نظام و کشور فكر کنند.

هدف  یک  دوره ای کردن روحانی است

گرفتن  شدت  به  اشاره  با  منتجب نيا،  رسول 
جلوه  ناکارآمد  بهانه  به  دولت  مخالفان  فعاليت های 
دولت  تالش های  بردن  سؤال  زير  و  برجام  دادن 
برای توافق هسته ای، اظهار داشت: واقعيت اين است 
که اصل قضيه و تحرکات آنها بحث برجام يا ديگر 
اصل  بلكه  نيست،  اميد  و  تدبير  دولت  موفقيت های 
نبودن روحانی  بر سر کار  آنها  نهايی  قضيه و هدف 
و دولت وی در دوره دوم است؛ آنها نمی توانند دولت 

روحانی و مقبوليت او در ميان مردم را تحمل کنند.

داوری: احمدی نژاد اگر وارد عرصه 
انتخابات شود جدا از اصولگرایان می آید

رئيس جمهور سابق  نزديكان  از  که  داوری  عبدالرضا 
اگر  اينكه  بر  تاکيد  با  می شود،  محسوب  کشورمان 
احمدی نژاد بخواهد به صحنه انتخابات بيايد مستقل 
عمل می کند، خاطرنشان کرد: آقای احمدی نژاد سال 
۸4 و ۸۸ هم جدا از اصولگرايان به صحنه وارد شد و 
مستقل عمل کرد. طبيعتا برخی از طيف های سياسی 

هم با وی همراه خواهند شد.

پیش بینی عارف از انتخابات  سال 96

رئيس شورای عالی سياستگذاری اصالح طلبان با بيان 
اينكه در انتخابات رياست جمهوری سال 96 از جناح 
رقيب کانديداهايی حضور خواهند داشت، تاکيد کرد: 
احتمال رقابت جدی در اين انتخابات وجود دارد و البته 
رقابت جدی به نفع کشور است و نبايد انتخابات يك 
قطبی شود. عارف خاطر نشان کرد: انتظار ما اين که 
از جناح اصولگرا ۳ کانديدای برجسته و خوب به ميدان 

رقابت انتخابات رياست جمهوری سال 96 وارد شوند.

رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم 
  آمریکا را با موشک اتمی بزنیم

است  توانسته  بار  اولين  برای  اعالم کرد  کره شمالی 
کره  مقامات  کند.  آزمايش  را  پيما  قاره  موشك های 
شمالی  کره  های  موشك  آزمايش،  اين  با  که  گفتند 
از اين پس می توانند به خاک آمريكا برسند.رسانه ها 
نوشتند: کره شمالی اعالم کرد موشك قاره پيما را با 
را  توانمنديش  آزمايش  اين  و  آزمايش کرده  موفقيت 

برای حمله اتمی به آمريكا تضمين می کند.

محسن رضایی: مثل اینکه آقای کری از 
 مذاکره برجام خوشش آمده است

ما  گفت:  سپاه   کل  اسبق  فرمانده  رضايی  محسن 
به  قدرتی  اگر  يعنی  نيستيم،  ماجراجو  و  محافظه کار 
ايران حمله کند، ما تا داخل خاک آن کشور متجاوز را 
دنبال خواهيم کرد و نبايد هيچ کس با دم شير بازی 
ما  افزود:  نظام  تشخيص مصلحت  دبير مجمع  کند. 
همه از مذاکرات دفاع کرديم و اکنون هم به دنبال 
آن هستيم که آمريكايی ها به تعهداتشان عمل کنند 
و به نظر می رسد کری از مذاکرات خوشش آمده که 
البته توان  موضوع موشكی را نيز مطرح می کند که 
موشكی قابل مذاکره نيست. وی با اشاره به اينكه دو 
توان  برجام مطرح شده،  از  بعد  موضوع جديدی که 
موشكی و تحريم بوده، يادآور شد: آنها اينگونه مطرح 
می کنند که اگر موضوع موشكی حل و فصل نشود 
توان موشكی  بگوييم  بايد  البته  که  تحريم می کنيم 

باعث جلوگيری از حمله دشمن به ايران شد.

برنامه بعدی اصالح طلبان از نگاه اسرائیل 
 

 روزنامه صهيونيستی »هاآرتص« در مقاله ای مفصل 
به بررسی وضعيت ايران بعد از انتخابات هفتم اسفند 
ميانه روها  آمدن  کار  روی  با  شد  مدعی  و  پرداخت 
اسالمی  شورای  مجلس  دو  در  طلبان  اصالح  و 
از  بعد  داخلی  مخالفان  تمرکز  رهبری،  خبرگان  و 
برنامه  کردن  محدود  روی  بار  اين  هسته ای،  برنامه 
موشكی خواهد بود. درحالی که تحليلگران سياسی و 
اقتصادی داخلی، روحانی را بخاطر نداشتن برنامه ای 
نكردن  عمل  و  اقتصادی  وضعيت  بهبود  برای  مفيد 
به جزييات اقتصاد مقاومتی و همچنين حس نشدن 
اثر برداشته شدن تحريم ها مورد انتقاد قرار می دهند، 
باقی ماندن تحريم های  اما هاآرتص مدعی است که 
آمريكا دست های رئيس جمهور ايران را برای اعمال 

اصالحات اقتصادی بسته است.

کری: وظیفه ایران حمایت از تالش ماست!

اگر  شد:  مدعی  آمريكا،  خارجه  وزير  کری،  جان 
ايران قصد دارد صحبت های چند روز پيش رئيس 
جمهورش معنا پيدا کند، که گفته بود )ايران( تهديد 
برای مردم منطقه نيست و می خواهد با مردم کار 
از  حمايت  کند  شروع  بايد  )ايران(  که  جايی  کند، 
يمن  در  تا  هستيم  آن  مشغول  ما  که  است  تالشی 
در  بيشتری  تسليحات  اينكه  نه  کنيم  ايجاد  صلح 
)سوخت  همچنان  و  دهد  قرار  کشور  اين  اختيار 

آتش( مناقشه را تأمين کند.

با  وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح 
طرح ۳ سوال مهم از مقامات آمريكائی و 
اگر  گفت:  کشور،  اين  خارجه  امور  وزير 
آقای جان کری بر روی اين نكات فكر 
کند، اينقدر ياوه گويی نمی کند و حرف 
مفت نخواهد زد. سردار حسين دهقان در 
واکنش به اظهارات مقامات آمريكائی به 
درباره  کشور  اين  خارجه  امور  وزير  ويژه 
ابتدا  اظهارداشت:  ايران،  موشكی  صنايع 
بايد يك زمانی را پيدا کنيم که آنها با ما 
چنين رفتاری نكرده باشند و آنچه سراغ 
داشته ايم اين است که هميشه بر شدت 

اقدامات خود عليه ما افزوده اند.
آنهايی  معتقديم  ما  اظهارداشت:  وی 
و  امنيت  و  ثبات  ايجاد  اينقدر مدعی  که 
آقای  آرامش در منطقه و جهان هستند، 
جان کری و دولتمردان آمريكائی بنشينند 
و سه سوال را پاسخ دهند؛ اول اينكه دليل 
چيست!؟  مختلف  مناطق  در  آنها  حضور 

خودشان  منافع  حفظ  برای  کار  اين  آيا 
منطقه  در  که  هايی  ملت  منافع  يا  است 
آنها حضور می يابند؟وزير دفاع کشورمان 

اندکی  اگر  طبيعی  طور  به  کرد:  تصريح 
پاسخ  باشند،  داشته  عقالنيت  و  انصاف 
آنها منفی و قطعا به دنبال منافع خودشان 
هستند. سردار دهقان به سوال دوم اشاره 

کرد و گفت: آنها پاسخ دهند آيا به خاطر 
در  که  است  مختلف  کشورهای  منافع 
آنها  کنند؟  می  مداخله  آنها  داخلی  امور 

نظامات سياسی  دنبال آن هستند که  به 
همراه با خود را حفظ کنند و بديهی ترين 
اصول حقوق بشری را زير پا می گذارند.

ها  آمريكائی  سكوت  به  اشاره  با  وی 

و  يمن  در  ها  سعودی  جنايات  قبال  در 
اگر  داد:  ادامه  کودکان،  و  زنان  کشتار 
همراه  ها  آمريكائی  با  که  کشوری  در 
نيست، کوچكترين اتفاقی بيفتد، آنها داد 
دفاع از حقوق بشر می زنند. وزير دفاع و 
پشتيبانی نيروهای مسلح با اشاره به سوال 
سومی که آمريكائی ها بايد پاسخ دهند، 
انتفاعی  چه  که  بگويند  آنها  کرد:  تاکيد 
در برابر گروه های تكفيری از طالبان و 
 القاعده گرفته تا داعش، به مردم منطقه
امن  نا  عامل  يك  چگونه  و  اند  رسانده 
تروريسم  و  کننده  ثبات  بی  و  کننده 
پشتيبانی و  حمايت  امروز  را   جهانی 
می کنند!؟ سردار دهقان اظهارداشت: اگر 
آقای جان کری )وزير امور خارجه آمريكا( 
اين مسائل فكر کند،  بر روی  دقيقه ای 
ديگر اينقدر ياوه گويی نمی کند و حرف 
مفت نمی زند و دچار فراموشی و تحليل 

غلط هم نخواهد شد.

 فعاالن اردوهای جهادی در مناطق محروم خراسان جنوبی  عكس: محسن نوفرستیعکس روز 

جان کری به سه سوال فکر کند تا اینقدر حرف مفت نزند

اقدامات دولت گذشته در حوزه مسکن خطرناک بود
 

رييس جمهور گفت: در دولت يازدهم تالش شد تا تورم مهار 
انتخاب  را  شود. دولت گذشته برای جبران شكاف مسيری 
مرکزی  بانك  پول  از  استفاده  آن  و  بود  خطرناک  که  کرد 
برای ساخت مسكن بود که ريسك بسيار بزرگی به حساب 
بانك  پول  دوران  آن  در  متاسفانه  گفت:  روحانی  می آيد. 
مرکزی وارد مسكن شد که عامل بزرگ تورم گرديد و اين کار به نوعی برداشت 

از جيب مردان است چرا که عامل اصلی تورم کسری بودجه می باشد.

سردار سالمی : قدرت دفاعی ایران مورد مذاکره و مصالحه قرار نخواهد گرفت
 
سردار حسين سالمی جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات مقامات آمريكايی درباره رزمايش های موشكی جمهوری اسالمی ايران،  

اظهار داشت: اين مسئله خارج از صالحيت و شايستگی مقامات آمريكايی است که درباره الزامات قدرت دفاعی ما صحبت کنند. وی ادامه داد: قدرت دفاعی 
ما پشتوانه اصلی منزلت و حيات ماست و اين موضوعی نيست که مورد مذاکره و مصالحه قرار بگيرد. جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران تصريح کرد: 
اين موضوع تابع اراده درونی نظام ماست که توسط فرماندهی معظم کل قوا شكل می گيرد و مورد حمايت مردم و نيروهای مسلح است. سردار سالمی 

خاطرنشان کرد: تجلی اين نكته را در توسعه قدرت موشكی کشور مشاهده می کنيم.

اکبر ترکان : احمدی نژاد مهره سوخته است
 
اکبر ترکان می گويد: مهم اين است که تفكر احمدی نژادی در  

انتخابات حضور داشته باشد حال اين که اين تفكر را چه فردی 
ترکان  می گيرد.  قرار  اهميت  بعدی  درجه  در  کند،  نمايندگی 
انتخاب  سخنرانی  برای  احمدی نژاد  که  موضوعاتی  درباره 
می کند، هم گفت: »با حرف زدن درباره انسان کامل نمی توان 
پاسخگوی  بايد  احمدی نژاد  را مخفی کرد.  و دهم  نهم  دولت های  کارنامه عملكرد 

عملكردش باشد و مسووليت ميراثی را که برای روحانی گذاشته بپذيرد.«

آمریکایی ها  بگویند که چه انتفاعی در برابر گروه های تکفیری، به مردم منطقه رسانده اند 

آگهـی همکـاری
شرکت تولیدی بازرگانی 

به افراد ذیل نیازمند است:
- حسابدار با سابقه مکفی

- فروشنده 
با روابط عمومی باال

3D MAX طراح -
09151104997

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بدون سود(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.

آدرس: بیرجند، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد، واحد 32

مزایده عمومی خودرو  شماره 1-95
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی در نظر دارد مطابق مشخصات ذیل خودروهای مزایده ای خود را به فروش برساند.

مدلشماره انتظامینوع خودروردیف
16976 و 27 – ایران 32آمبوالنس پاترول1
8141983 و 24 - ایران 32آمبوالنس پاترول2
19263 د 55 - ایران 32آمبوالنس پاترول3
5421991 ی 16 - ایران 32آمبوالنس پژو4
36878 ن 28 - ایران 32سواری پاژن5
95662 ع 55کامیون ولوو6
55873 د 75 - ایران 32وانت سایپا7
1221983 و 25 - ایران 32آمبوالنس پاترول8
81674 و 24 - ایران 32وانت سایپا9
4381983 ن 28 - ایران 32آمبوالنس پاترول10
59775 ن 28وانت سایپا11
83873 ج 84 - 54 وانت سایپا12
37174 د 63 - ایران 32وانت سایپا13
88582 د 54 - ایران 32سواری آردی14
1884 د 658 - ایران 32سواری آردی15
1884 د 659 - ایران 32سواری آردی16
6977 د 567 - ایران 32سواری پیکان17
2876 ن 426 - ایران 32سواری پیکان18
2374 ن 493- ایران 32سواری پیکان19
6878 د 553 - ایران 32مینی بوس20

شرایط متقاضیان: دارای شخصیت حقوقی و حقیقی محل دریافت اسناد مزایده و بازدید مشخصات خودروها: 95/1/24 لغایت 95/1/31
محل بازدید خودروها: بیرجند - مهرشهر- سایت امدادی هالل احمر از ساعت 8 الی 13/30 روزهای اداری مهلت قبول پیشنهادات : 95/2/14 
زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده : یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت 9/30 صبح محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند- خیابان معلم- میدان 
مادر- جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی- دفتر مدیرعامل  مدارک مورد نیاز: تصویر کارت ملی شخص حقیقی یا معرفی نامه معتبر اشخاص حقوقی 

اصل فیش واریزی به مبلغ 400/000 ریال به حساب 727095/25 شناسه 39004809157 بانک ملت به نام جمعیت هالل احمر 
محل دریافت اسناد و تحویل مدارک:  بیرجند- خیابان معلم- میدان مادر- جمعیت هالل احمر - واحد دبیرخانه

 * به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. * تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )چک 
تضمین شده بانکی( معتبر غیر مشروط به نام جمعیت هالل احمر باشد. * حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد. شماره تماس 
32421993- داخلی 636 برای پاسخگویی به سواالت از ساعت 7/30 صبح الی 13/30 روزهای اداری فعال می باشد. * در صورت انصراف برنده اول از 
خرید سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و برنده دوم به عنوان خریدار معرفی می گردد. در صورت امتناع برنده دوم ضمانت نامه وی ضبط و در صورت 
نیاز مزایده تجدید می گردد. * کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل )تنظیم سند، تعویض پالک و نیز عوارض شهرداری و دارایی سال جاری( 

به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.  * تعداد حداقل 2 شرکت کننده یا دو پیشنهاد دهنده برای بازگشایی پاکت ها الزامی است.
 * هزینه چاپ آگهی و کارشناسی خودروها و کلیه هزینه های متعارف  و مترتب بر عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

سخنران: حجت االسالم والمسلمین 
مختاری از اساتید حوزه و دانشگاه

مداح: حاج ابوالفضل نوفرستی

السالم علیک یا علی بن محمد النقی الهادی
مراسم زعاداری شهادت امام اهدی  )ع(

امروز یکشنبه 95/1/22 بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: شمال شهر، مسجد امام هادی )ع(
 واقع در تقاطع خیابان دولت و بلوار شعبانیه

مجتمع فرهنگی، مذهبی مسجد امام هادی )ع(










