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مطالبه ... 
و شاید کمی امید  

* هرم پور

 آنقدر از وضعیت نامناسب اِلمان های نوروزی بیرجند 
گفتند و شنیدم که دست آخر برای چندمین بار، خودم 
کفش و کاله کردم و به خیابان چرخی و شهرگردشی 
و  این همه حرف  ناراست  و  راست  تا حداقل  افتادم 
حدیث را از نزدیک ببینم و خودم قضاوت کنم برای 
حرفهایی که می خواستم اینجا بزنم. که تازه بعِد نصف 
پیرمرد  حرف  همان  به  ریزی،  عرق  و  خستگی  روز 
مهربانی که کنار میدان بساطش را جمع و جور می 
کرد رسیدم که می گفت: »چه کنیم با این وعده ها 
 و ادعاهای بی عمل؟« و من چه جوابی می توانستم 
شهردار  آقای  اگر  بگویم  اینکه  جز  بدهم  او   به 
می گویند بزرگ ترین دریاچه مصنوعی خاورمیانه یا 
المان های  زیباترین  یا  دنیا  المان مذهبی  بزرگترین 
کشوری را اینجا به معرض نمایش مردم گذاشته اند، 
خب، ما و شما هم می گوییم »دست مریزاد! ما هم 
بهترین و خوش فکرترین و صادق ترین شهردار دنیا 
را داریم!!« به قول همشهری ها، کوک به لب زدم که 

فعاًل اینجا چیزی نگویم تا به جای خودش. 
 نمی دانم چرا این روزها جمله »از ماست که بر ماست« 
مدام لَت)شما بخوانید سیلی( می زند به این طرف و 
آن طرف جمجمه ام که چرا اینجوری شد؟ شاید تأثیر 
سونامی همین المان هاست با این همه توهینی که به 
فرهنگ و دانش و زیباپسندی مردم این شهر شد، یا 
سکوتی که این روزها از مسئول و غیر مسئول در قبال 
ارائه برخی آمار و اعداد و ارقام تحریف شده و تدبیر 
شده)!!( می بینیم یا بی تفاوتی که در قبال مشکالت 

روزمره شهروندان وجود دارد. ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

پس انداز مردم خراسان جنوبی برای 

توسعه سایر استان ها ؟!
 صفحه 7

 مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری : سرمایه مردم که در بانک های خصوصی استان سپرده گذاری کرده اند در استان های دیگر هزینه می شود

استاندار : ایجاد 10 هزار شغل در استان باید راستی آزمایی شود / مدیر کل کار : فاقد مهارت بودن جوانان هشداری برای خانواده هاست

  حقوق مستمری بگیران از 
 بیستم هر ماه پرداخت می شود

در  اجتماعی  تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون   
گفتگو با ایسنا، به طرح متمرکزسازی پرداخت حقوق 
مستمری بگیران اشاره و عنوان کرد: طرح تغییر زمان 
و  عملیاتی شده  کامل  به صورت  مستمری  پرداخت 
از این پس کلیه مستمری بگیران، مستمری خود را 

بیستم تا بیست و هفتم هر ماه دریافت می کنند.

  خبر خوش: بنزین گران نمی شود
گفت   ۹۵ بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
که قیمت بنزین در سال جاری افزایش پیدا نمی کند. 
علی رغم  کرد:  اظهار  پورابراهیمی  ایسنا،  گزارش  به 
 ۹۵ بودجه  الیحه   ۱ تبصره  از  که  برداشت ها  برخی 
صورت گرفته، قیمت بنزین امسال افزایش نمی یابد.

یارانه در فروردین  حذف نمی شود
فارس : یک مقام مسئول در وزارت تعاون، با اعالم 
این خبر که یارانه فروردین ماه بدون هیچ تغییری در 
خواهد  واریز   ۹۴ اسفندماه  همانند  یارانه بگیران  آمار 
شد، گفت: هم اکنون 7۰ میلیون نفر در کشور یارانه 
دریافت می کنند. وی افزود: در صورت اعالم مصوبه 

مجلس، خانوارهای جدید نیز حذف خواهند شد.

تعیین تکلیف کارکنان
موسسه ثامن الحجج در 
گرو تصمیم مسئوالن مرکز
صفحه 7

رهبری به دولتمردان 
چقدر عیدی دادند؟  
صفحه 8

تکمیل استادیوم بیرجند در نیمه راه اعتبار
صفحه 7

هفتمین سالگرد  درگذشت فقیده سعیده 

شادروان عصمت مطیع بیرجندی 
را گرامی می داریم. روح پاکش تا ابد شاد و آرام باد

خانواده  میری

جناب آقای مهندس مسعود عثمانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه پروردگار متعال 
برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

از طرف هیئت مدیره و کارکنان شرکت شرق سویل

یک شرکت راهسازی در نظر دارد: نسبت به فروش 
دستگاه های مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. 

لذا متقاضیان برای هرگونه سوال از نحوه فروش و قیمت ها 
می توانند با شماره ذیل تماس بگیرند.

تلفن تماس: 09151600726

نوعردیف
 دستگاه

سال
 ساخت

وضعیتمدل

گریدر1
 کوماتسو

1361GD705R2آماده به کار

گریدر2
 کوماتسو

1982GD505Aآماده به کار

 غلطک3
خودرو

1378HC100آماده به کار

 غلطک4
کششی

1387CH47iآماده به کار

اطالعیه صندوق ذخیره فرهنگیان استان خراسان جنوبی
 استمرار عضویت فرهنگیان محترم بازنشسته مهرماه 94 به بعد

 ) چه افرادی که سهم الشرکه خود را دریافت نموده اند و یا دریافت 
 ننموده اند( تا پایان فروردین ماه 95 تمدید شده است. 

لذا به اطالع فرهنگیان فکور و آینده نگر می رساند با در نظر گرفتن 
 مزایای استمرار عضویت )بهره مندی از تسهیالت وام بدون بهره

  با کارمزد 2 درصد برابر سهم الشرکه دریافتی و یا سهم الشرکه ای
 که دریافت خواهند نمود و بهره مندی از سود حاصل از فعالیت های 
اقتصادی موسسه و ... ( و به منظور استفاده از ثمرات به بار نشستن 
سرمایه گذاری های انجام شده و در دست اقدام موسسه صندوق 

ذخیره فرهنگیان )پروژه ساختمانی مگا پارس در زمینی به مساحت 
27 هزار مترمربع و زیربنای 210 هزار مترمربع در 24 طبقه با 

کاربری های مختلف ، پروژه تولید MEG مروارید ، پروژه کیمیای پارس 
خاورمیانه، پروژه پتروشیمی کیان، پروژه متانول آمونیاک پتروشیمی 
آریا، پروژه ساختمانی پاسداران، پروژه تبدیل گاز به پروپیلن شرکت 
پردیس و ...( نسبت به تکمیل فرم استمرار عضویت اقدام نمایند تا 

 همچنان از منافع و امتیازات سرمایه گذاری های موثر خویش 
بهره مند شوند. چنانچه تا مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل فرم 

استمرار عضویت اقدام ننمایند از عضویت موسسه خارج خواهند شد 
و امکان عضویت مجدد امکان پذیر نخواهد بود. برای تکمیل فرم 

استمرار عضویت به تعاون مدیریت های آموزش و پرورش
 و یا نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه نمایید.

مهدی سیاری - نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان جنوبی

داماد عزیزمان جناب آقای دکتر داوود اکبری
موفقیت جناب عالی را در اخذ درجه دکتری نقشه برداری دانشگاه تهران 
تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در تمامی عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم. 

پدر و مادر )خانواده قاسمی(

فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی

شرکت های همیاران سالمت قهستان 
و سالمت فجر خراسان جنوبی

شرح در صفحه4

استخدام حسابدار
با حداقل 5 سال سابقه کار

اطالعات تکمیلی سایت سازمان
WWW.NEZAM-KJ.IR

تلفن تماس: 32230990  داخلی 1

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

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

در آگهی جذب نیروی شرکتی صفحه 4 
در رشته روانشناسی بالینی بیرجند اشتباه چاپی 5 نفر

 قید گردیده که تعداد صحیح آن 4 نفر می باشد.

ششدانگ باغ در منطقه خوش آب و هوای نوفرست به مساحت 
4000 متر همراه با اشجار و 2 سهم آب از قنات نوفرست

 به صورت کلی یا تفکیکی به فروش می رسد.    09153024138

رزمایش راهیان بیت المقدس
گردان های بیت المقدس و کوثر بسیج

زمان: 26 و 27 فروردین ماه 1395

مکان: مناطق عمومی رزمایش در شهرستان های 
بیرجند، قاین، فردوس، طبس و زیرکوه

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم( 

خاندان محترم خراشادی زاده
با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

حاج میرزا  علیرضا خراشادی زاده
 را تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی غفران الهی 

از عموم دوستان و شهروندان محترم دعوت می شود 
در مراسم ترحیم آن روانشاد شرکت فرمایند.

امروز سه شنبه 95/1/24 بعد از نماز مغرب و عشا 
حسینیه خراشاد  و پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 15 الی 16 در محل هیئت حسینی 

)خیابان انقالب(                     خانواده محمد نژاد و فامیل وابسته
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: تعرفه های پزشكی سال 95 تا یك ماه آینده اعالم می شود. به گزارش ایرنا، سیدحسن هاشمی، افزود: 
با توجه به اینكه تعرفه های فعلی كمتر از 40 درصد هزینه های بیمارستان هاست امیدواریم بازنگری قیمت خدمات پزشكی به سمت واقعی شدن 
باشد. وی گفت: مطابق قانون تعرفه خدمات پزشكی در هر سال باید قبل از شروع سال، اعالم و ابالغ شود. 

تعرفه های پزشكی تا یك ماه آینده اعالم می شود

دالر در نوسان ؛ سکه رو به رشد

ایرنا- صرافان بازار ارز و سكه در معامالت روز دوشنبه 
بازار آزاد، یك دالر را با 120 ریال افت نسبت به روز 
یكشنبه 34 هزار و770 ریال و هر قطعه سكه طالی 
بهار آزادی طرح جدید را با 60 هزار ریال افزایش 10 
میلیون و 400 هزار ریال داد و ستد كردند.همچنین نیم 
سكه پنج میلیون و450 هزار ریال و هر قطعه ربع سكه 

نیز دو میلیون و 900 هزار ریال فروخته شد. 

خودروسازان توان خرید مردم را
  در نظر بگیرند 

خودرو  گفت:  صنعت  ایران  قطعه سازان  انجمن  دبیر 
خرید  توان  باید  قطعه سازان  و  خودروسازان  از  اعم 
اكثریت  برای  تولید خودرو  را در نظر گرفته و  مردم 
مصرف كنندگان را در دستور كار قرار دهند. قربانی در 
گفتگو با ایسنا، اظهار كرد: خودروسازان در دور جدید 
فعالیت های خود باید خودروهایی را طراحی و تولید 

كنند كه در سطح قیمتی ارزان قرار گیرند.

 6 میلیون دانش آموز از خدمات 
فلورایدتراپی دندان برخوردار شدند

ایرنا - رئیس شورای دهان و دندان وزارت بهداشت 
گفت: از سال گذشته كه طرح تحول سالمت دندان 
خدمات  از  آموز  دانش  میلیون   6 تاكنون  شد  اجرا 
پیشگیرانه فلورایدتراپی و فیشورسیلنت برخوردار شدند.
عسگری افزود: كار بزرگ در حوزه بهداشت دهان و 

دندان اقدامات پیشگیرانه 6 میلیون دانش آموز بود.

الیحه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
عوارض  میزان  كل كشور   1395 سال  بودجه 

آب و برق در سال جاری را تعیین كردند.
مجلس  مصوبه  موجب  به  فارس،  گزارش  به 
طریق  از  نیرو  وزارت  اسالمی،  شورای 

كشور  سراسر  شهری  آبفای  شركت های 
آب بهای  نرخ  دریافت  بر  عالوه  است  مكلف 
آب  فروش  مترمكعب  هر  ازای  به   شهری، 
آب  مشتركان  از  ریال   150 مبلغ  شرب 
واریز كند.  به خزانه داری كل كشور  و  دریافت 

وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود. همچنین 
دریافت  بر  عالوه  شد  موظف  نیرو  وزارت 
برق  كیلو وات ساعت  ازای هر  به  برق  بهای 
فروخته  شده، مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض 
مشتركان  از  و  درج  مربوطه  قبوض  در  برق 

برق از جمله باغ شهرها و خانه  باغ های اطراف 
مشتركان  استثنای  به  شهرها  و  روستاها 
كشاورزی  چاه های  و  روستایی  خانگی 
خاصی  حساب  به  حاصله  وجوه  كند.  دریافت 

نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود. 

عوارض آب و برق در سال ۹۵ تغییری نكرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، از ایجاد 8500 
خدمات  درصد   25 پوشش  برای  دندانپزشكی  یونیت 
دندانپزشكی طی سال جاری در كشور خبر داد و گفت: 
بیمه تكمیلی دندانپزشكی برای افراد 6 تا 18 ساله ایجاد 
 24 افزود:  هاشمی  سیدحسن  ایرنا،  گزارش  می شود.به 
درصد هزینه های پرداخت از جیب مردم برای سالمت، 
نشان  این  و  است  دندانپزشكی  هزینه های  به  مربوط 
دندانپزشكی  بزرگی در حوزه خدمات  می دهد كه خالء 

در دولت در گذشته وجود داشته است. 
افراد  فقیرترین  آمارها نشان می دهد كه  داد:  ادامه  وی 
جامعه یعنی دهك های اول تا چهارم بطور كلی به مراكز 
كه  است  این  واقعیت  و  نمی كنند  مراجعه  دندانپزشكی 
افرادی برای نان شب و ارتزاق روزمره با مشكل جدی 

مواجه هستند و تمایلی به مراكز دندانپزشكی ندارند.
هاشمی گفت: یكی از برنامه های مهم وزارت بهداشت 

كه  است  این  فقرا  دندانپزشكی  هزینه  به  كمك  برای 
بزودی و در یك ماه آینده یك موسسه بیمه تكمیلی را 
ایجاد می كنیم كه بتواند خدمات مورد نیاز دندانپزشكی 

را برای افراد 6 تا 18 ساله ارائه كند.
با حمایت معاونت  از سال گذشته  افزود:  بهداشت  وزیر 
شیارهای  پركردن  برنامه  بهداشت،  وزارت  بهداشتی 
دندان دانش آموزان اجرا شده بود كه برنامه موفقی است 
و از پوسیدگی و ایجاد میكروب و عفونت در دندان افراد 
6 تا 12 سال پیشگیری كرد و معتقدم این برنامه باید تا 

افراد 18 ساله گسترش پیدا كند.
خدمات  توسعه   برنامه های  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
یونیت  هزار  تاكنون چهار  در كشور گفت:  دندانپزشكی 
كه  داشت  وجود  فعال  دولتی  بخش  در  دندانپزشكی 
جدید  یونیت  هزار  دو  و  بود  غیرفعال  آنها  از  نیمی 
مجموعه  این  به  دندانپزشكی  ویژه  كلینیك های  برای 

اضافه می شود. عالوه بر آن 2500 یونیت دندانپزشكی 
كه  داده  قول  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  نیز 
امسال  ترتیب  این  به  و  شود  اضافه  دولتی  مراكز  در 
 8500 به  دولتی  بخش  دندانپزشكی  یونیت های  تعداد 

دندانپزشكی می رسد.
هاشمی افزود: افزایش یونیت های دندانپزشكی در كشور 
در حالیست كه در گذشته 35 هزار یونیت دندانپزشكی 
این  اجرای  با  و  می كرد  فعالیت  خصوصی  بخش  در 
اقدامات، امسال سهم دولت در خدمات دندانپزشكی به 

25 درصد افزایش می یابد.
وی همچنین از خرید كلینك های دندانپزشكی سیار در 
وزارت بهداشت خبر داد و افزود: با در اختیار قرار دادن 
خدمات  پزشكی،  علوم  دانشگاه های  به  كلینیك ها  این 
دندانپزشكی را بصورت اقدامی جهادی به حاشیه شهرها 

و مناطق محروم می بریم.

وزیر بهداشت: 25 درصد خدمات دندانپزشکی امسال دولتی می شود

مصوبه خودرویی دولت در سال جدید

دولت آئین نامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را اصالح كرد كه براساس آن، در قرارداد پیش فروش، سود مشاركت وجوه دریافتی را از تاریخ 
دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت می شود. به گزارش مهر، هیئت وزیران، اصالحیه آئین نامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
سواری،  از  اعم  موتوری  نقلیه  وسایل  انواع  كنندگان  عرضه  اصالحیه،  این  اساس  بر  رساند.  تصویب  به  را  خودرو 
یا  انواع موتورسیكلت ساخت داخل  و  تریلر  وانت، كامیونت، كامیون، كشنده،  اتوبوس، ون،  مینی بوس، میدل باس، 
خارج كشور موظف است در سامانه اطالع رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو و 
شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصوالت، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشاركت، 
زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام كند.همچنین عرضه كننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشاركت 
وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت كند و در صورت تاخیر در تحویل 
خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف كننده، مبلغ خسارت تاخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و 
بپردازد. بر این اساس، در صورت بروز مشكل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تاخیر در تحویل خودرو، عرضه كننده مسئول جبران خسارات 
وارده و كسب رضایت مصرف كننده خواهد بود. عالوه بر این، دوره تضمین برای انواع خودروها با اصالحاتی همراه شد كه به موجب آن، برای 

خودروهای سنگین از تاریخ تحویل به مصرف كننده حداقل دو سال و برای انواع موتورسیكلت از تاریخ تحویل حداقل یكسال تعیین شده است. 

 پاسخ به کارکنان شرکتی که قصد استخدام شدن دارند

 خبرآنالین: نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در پاسخ به سواالتی مبنی 
بر اینكه دولت قصد دارد در سال جدید 36 هزار كارمند جدید استخدام كند، روند استخدامی 
این كاركنان به چه صورت است؟ این كاركنان از طریق 
تغییر  برای  آیا  و  شوند  می  جذب  استخدامی  آزمونهای 
یا  به صورت شركتی  كه  كاركنانی  استخدام  وضعیت  در 
 قراردادهای روزمزد با بخشهای دولتی همكاری می كنند، 
قانون به صورت واضح هر گونه  برنامه ای دارید؟ گفت: 
استخدامی را از طریق شركت در آزمون استخدامی، قرار داده 
است. لذا این دسته از كاركنان نیز در صورتی كه مایل به استخدام مستقیم در دستگاه های 
دولتی هستند باید در آزمون استخدامی شركت كنند. البته ما در مراحل بعد از این آزمون، برای 
پذیرفته شدگانی كه دارای سابقه همكاری هستند، امتیازاتی را قائل می شویم. یعنی همكاری 

های شركتی یا روزمزد باعث اولویت در استخدام رسمی این كاركنان می شود؟.

مطالبه ... و شاید کمی امید  
 ) ادامه از صفحه اول ( شاید تأثیر سونامی همین المان 
هاست با این همه توهینی كه به فرهنگ و دانش و 
زیباپسندی مردم این شهر شد، یا سكوتی كه این روزها 
و  آمار  برخی  ارائه  قبال  در  مسئول  غیر  و  مسئول  از 
اعداد و ارقام تحریف شده و تدبیر شده)!!( می بینیم 
یا بی تفاوتی كه در قبال مشكالت روزمره شهروندان 
ای  كودكانه  های  تكلیف  رفع  هم  یا  و  دارد  وجود 
و  ادارات  از  برخی  روابط عمومی  پاسخ  در  گاهی  كه 
مردم  دنباله طرح مشكالت  در  متأسفانه  كل،  ادارات 
پاسخ  و  گر  مطالبه  مردم  اصواًل  ما  شاهدش هستیم. 
این را  آید و  خواهی نیستیم، شاید خوشمان هم می 
و  گذاریم  می  بودنمان  محجوب  و  خوبی  حساب  به 
می گذارند. دلخوشیم، اما ناخوش. مطالبه گری، اصل 
اساسی زندگی اجتماعی امروز ماست تا كالِه اجتماعی 
تا  پوستی.  چه  باشد  مخملی  چه  نرود،  سرمان   به 
تا  شود.  اخذ  خودش  درست  مجرای  در  ها  تصمیم 
برنامه ها روال معمولی و اصیل خودش را طی كند. 
مطالبه گری معقول و منطقی، یا حق خواهی و واكاوی، 
منافاتی با آزادی و خوب بودن و زبان زد عام و خاص 
بودن ندارد. شاید اگر این هنر مفقود و مهجور به دست 
این روزها حداقل، سازی كوک  افتاد،  هنرمندش می 
می كرد كه حاال وضعیت بهتری می داشتیم، مدیران 
حضور  مختلف  های  حوزه  در  كارآمدتری  و  دلسوز 
می داشتند، تصمیم های سرنوشت ساز و طرح های 
اقتصادی و عمرانی بیشتری شامل حالمان می شد، و 
افق و امید روشن تری برای آینده استان را می دیدیم. 
اوهام  تاریكخانه  به  نیست و دل سپردن  نمایی  سیاه 
درد  به  شهروندی  هر  دل  اما  نیست،  هم  ابهامات   و 
آزمون  فالن  مثاًل  برای  شنود  می  وقتی  آید  می 
استخدامی بیمارستانی كه آخر این هفته برگزار شد و 
چند ده نفر را جذب كار خواهد كرد، چند هزار نفر دختر 
و پسر جوان و بیكار و در انتظار كار، و امیدوار به كار، 
اسم نوشته اند و ثبت نام كرده اند و شاید در همین 
كه  آزمونیست  نامی  ثبت  چندمین  این  اخیر  یكسال 
آخراالمر نه امیدی به استخدامش دارند و نه اطالعی 
از سرنوشت هزاران تومان پول بی زبان تر از مایی كه 

برای ثبت نامش از جیب گذاشته اند. 
 اگر ساِز مطالبه گری كوک بود، در این استان كسی 
آمار تحریف شده را  به خودش اجازه می داد صراحتاً 
رسانه ای كند؟ یا برای اجرای پروژه ای، خانه به خانه 
تصمیمات را موش بدواند و بی صداقتی كند؟ یا پس 
از این همه نوشتن و گفتن و خواستن، لب به پاسِخ 
چرایی مشكالت فالن مؤسسه، یا فالن كارخانه) كه 
كارگرانش در حال اخراجند(، یا بازگشایی فالن خیابان، 
بالتكلیفی  یا  حوزه،  فالن  در  ها  بودجه  كاهش  یا 
زمین های فالن خیابان، یا آسیب های فاجعه آفرین 

اجتماعی در این شهر یا هر چیز دیگری، باز نكند؟. 
) ادامه در ستون مقابل (

یادداشت

یادداشت

 ) ادامه از ستون مقابل ( مطالبه مردم، پاسخ مسئولین به 
همه  و  باشند  دلسوز  شاید  مسئولین  همه  اینهاست. 
 مدیران، شاید آگاه از وضعیت و شرایط. همه رسانه ها 
زمانه  رسد  می  نظر  به  اما  بنویسند،  و  بگویند  شاید 
تعارفات به پایان رسیده و كم كم باید نیش مطالبه را به 
ُگرده چربی گرفته برخی از عزیزان فروبرد تا دردی از 
هزاران درد مردم را حل كه نه، حداقل لمس كنند. امام 
َیِعَد« )كسی  علی )ع( فرمودند: » المسؤوُل ُحرٌّ َحّتی 
كه چیزی از او خواسته اند تا وعده نداده، آزاد است( 
این روزها چند مسئول آزاد از دغدغه پاسخ به مردم 
روزها  این  كه  است  این  واقعیت  زیاد؟  یا  كم  داریم؟ 
مردم به زندگی خودشان و فرزندانشان و رسیدن دستی 
از غیب برای سامان دادن این وضعیت بیشتر امیدوارند 
تا شنیدن سخنی راست و صادق از زبان برخی مدیران. 

چرا به اینجا رسیده ایم؟ قضاوت با شما.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*1۵ و 1۵*10 و آجر گری و پوکه سفال
آجر سفـال قومنجـان

آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

با سالم  آقایان مسئول،به خدا قسم دیگه خسته شدم از 
بس که به سایت میزان و صادرات سر زدم ،یک مسلمان 

پیدا نمیشه حداقل یه تاریخی بده برای پرداخت ؟
915...979 
سالم آوا جان،ما ساکنان مسکن مهر،فاز 2شهرستان 
نهبندان مگه چه گناهی داریم که از کمترین امکانات 
هم برخوردار نیستم ،نه راه درستی،نه تلفنی،نه آب خوبی 
همیشه کم فشار ،از مسئولین خواهشمندم فکری به 

حال ساکنان بردارن.
915...890

سالم.این سومین پیام که به آوا میدم.هرچند خواسته ما 
ساکنان بوستان سجادشهر بین هزاران مشکل موجود 
در شهر چیزی به حساب نمیاد ولی این نان خشکی 
ارگان  یا همون  نذاشتن.شهرداری  برامون  آسایش  ها 
مربوط به این مشکل لطف کنن اگه پیام و خوندن بیان 
خونه ها رو از ما بخرن تا حداقل از این منطقه بریم یه 
جای دیگه.این معضل باعث شده اینجا ملک ها مشتری 

نداشته باشه.
935...693

با سالم. خواستم بگم با توجه به گفته مسئولین محترم 
اداره ثبت اسناد زمین های معروف به موسوی که قرار 

بود تا قبل از سال بنام مالکین بزنند توضیح بدهند  .
935...779

چرا  اجتماعی  تامین  بیمارستان  .مسئولین  سالم  با 
از  همون اول آمار مورد نیاز استخدامیشون رو اعالم 
نکردن.من و خیلی های دیگه اگر میدونستیم 170 نفر 

بیشتر نمخوان شرکت نمی کردیم .
915...382

با عرض سالم لطفا مراعات حال مردم را بکنید با این 
وضع اقتصادی و درآمدهای پایین پلیس راهنمایی و 
رانندگی امان مردم را بریده  با کمین کردن و گیر های 
بی مورد فقط می خواهند در یک روز دسته قبض شان 

را تمام کنند.
915...128

با سالم سازمان اتوبوسرانی به جای توجیه کردن سطح 
خدمات را ببرید باال و باجذب مسافر باال هزینه قطعات 

،دستمزد وحقوق را تامین کنید.
915...806

در  آنجا  از  بنحوی  که  آوا  عزیز  خادمین  ازمجموعه   
انعکاس مشکالت و تالمات مردم متحمل زحمت می 
شوند صمیمانه قدردان و ممنونیم اما برای مخاطبینی 
که در مسند و اماکن مجلل حتی حاضر به پاسخگویی 

پیامکی نیستند بسیارمتاسفم .
915..011 
سالم لطفا به ماموران راهنمایی و رانندگی بگید تو این 
مردم  برای  خوردن  آب  مثل  مردم  درآمدی  وضعیت 
جریمه ننویسند ،همش باید مردم تاوان بدن ؟اگر خیلی 

هنر دارید جلوی خودروهای بی کیفیت را بگیرید.
915...525

میروم  هرروز  برج 12   ... بیمه  بردم  فاکتور  آوا  سالم 
میگویند فردا از مسوولین شهرداری می خواهم نظارت 

داشته باشند.
915....246

در صفحه اول روزنامه آوا ذکر شده بود 62 مشکل بزرگ 
بازار کار استان ، درصد جویندگان کار استان مهارت 
ندارند! میشه بگید از کجا به این نتیجه رسیدید؟؟ آن 38 
درصد که مهارت دارند چرا بیکار هستند؟؟ شما اول برای 

آن 38 درصد اشتغال زدایی کنید.
915...409

پاسخ مسئوالن به پیام شما

14درصد  حقوق  چون  بود  گفته  سالم.شهرداری 
،باید  کردیم  زیاد  را  اتوبوسها  نرخ   ما  یافته  افزایش 
هنوز  بعدا  14درصد  نه  است  12درصد  آقایان  گفت: 

هیچ خبری نیست که شما شروع کردین!!! .
 915...322 
کدوم بانک مسکن وام13درصد پرداخت میکنه االن 
برا وام ساخت مسکن30م میدن15م دادن بقیشونمیدن 
که بودجه نداریم.15م رو با بهره 18درصدسود دوران 
مشارکت دادن20م/10ساله هرقسطی380هزارتومن !
915...958
کارت  با  شهری  داخل  اتوبوس  کرایه  سالم.چرا 
کارت400  بدون  و  نقدی  ولی  تومان  اتوبوس300 

تومان گرفته می شود؟آیا این حق الناس نیست؟
0915...891 
با سالم شهرداری بیرجند از نظر بودجه سالیانه با 70 
میلیارد بعد از ایالم با 80 میلیارد در ته جدول  بودجه 
در میان شهرداری مراکز استان های سراسر کشور قرار 
دارد و این یکی از نشانه های غیر برخورداری استان 

محروم ماست.
915...031
انصاف است که یک  این  آیا  آقای بخشدار  با سالم 
ملک آب برق داشته باشد گاز بهش ندهند و یا آب و 
گاز دارد برق بهش نمی دهند واقعا اگر خالفی انجام 
شده چرا جلوی ساخت وساز گرفته نشده که رفتارهای 
مجاز می  غیر  انشعاب  گرفتن  به  وادار  را  مردم  شما 
کند در صورتی که ارگان های خدمات رسان حاضر 
کاربری  و  هادی  اساس طرح  بر  پذیری  اشتراک  به 

مسکونی هستند.
915...168
اداری  مهرسایت  مسکن  واحدهای  سند  باسالم 
در  اعضا  ازسکونت  4سال  ازگذشت   بعد  معصومیه 
به شهرداری، هنوزآماده  از مراجعات مکرر  آن،پس 
آتشنشانی  نهاد  سه  هماهنگی  عدم  بدلیل  نیست 
ایجاد  باعث  امر  این  باهم،و  شهرداری  و  ،اتحادیه 
و  خرید  ی  درزمینه  خصوصا  اهالی  برای  دغدغه 
است  خواهشمند  لذا  است،  شده  واحدها  فروش 
باهم  نظر  اتفاق  و  همکاری  با  ذیربط  مسئولین 
درجهت رفع این مشکل ، هرچه سریعتراقدام کنند 

باتشکر ،جمعی ازاهالی سایت اداری
915...836          

پیام شما
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مراکزنیکوکاریاستانخراسانجنوبیتقویتمیشود
معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: در سال 95 یکی از 
برنامه های کمیته امداد تقویت مراکز نیکوکاری در استان است. حسینی  افزود: تاکنون 23 مرکز نیکوکاری فعال شده 

است و امسال مابقی مراکز نیکوکاری فعال می شود .

  همان زمان که نیمه های شب پایپ از دست افسانه در 
کوچه پس کوچه های هرندی افتاد، دیگر نمی دانست که 
در  سرنوشتی  چه  و  می رود  خواب  به  چه شخصی  کنار 

انتظار اوست.
خواب  کارتن  زنان  جمع آوری  در طرح  که  بعد  ماه  چند 
اعتیاد  تست  و  کردند  کوچه ها جمع  کوچه پس  از  را  او 
از همان شب ها  بارداری گرفتند، متوجه شد که یکی  و 
اشتباهی را مرتکب شده که نمی تواند دیگر برای جبران 

آن کاری کند.
در این هنگام دو راه پیش روی اوست یا باید دست به 
دامن راه های خالف شرع و خطرناک شود تا اشتباه خود 
را با اشتباه دیگری ادامه دهد و یا اینکه تصمیم بگیرد تا 
کودکی را به دنیا بیاورد که هیچ آینده ای برای او متصور 

نمی توان بود.
مستأصل به دنبال راه حلی می گردد و از هم کیشان خود 
مشورت می گیرد و به او پیشنهاد می کنند که »بچه را به 

دنیا بیاور و بفروش«.
افسانه  مانند  مادرانی  از  که  کودکانی  شمار  روزها  این 
متولد می شوند رو به افزایش است. همین چند روز پیش 
بود که فاطمه دانشور خبر از زایمان زن 21 ساله کارتن 

خواب در یکی از بیمارستان های تهران داد.
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر و مسئول مرکز حمایتی 
اینستاگرام  در  اتفاق  این  تایید  با  هم  تهران  مهرآفرین 
بار   10 اراک  اهل  ساله  دختر 21  »این  که  نوشت  خود 
شناسند  نمی  را  کودکش  پدر  دارد.  خانه   از  فرار  سابقه 
نمی  را  او  پدرش  گفته،   ساله   21 دختر  که  طور  آن  و 
خواهد.«به گفته وی، این زن قصد دارد سرپرستی کودک 

را به بهزیستی بسپارد و خود به اراک و نزد خانواده اش 
بازگردد.

پیش فروش جنین چند ماهه
 به ارزش 2 میلیون تومان

لیال 30 ساله 10 سال است که سقف باالی سرش آسمان 
کم ستاره دره فرحزاد است. او بارها از سوی مردان کارتن 
خواب مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یک بار هم فرزند 

نامشروع حاصل کارتن خوابی را به دنیا آورده است.
او به خبرنگار فارس از روزی می گوید که فهمید باردار 
است و تصمیم به فروش نوزاد متولد نشده خود گرفت. 
برای  و  کرده  فروش  پیش  را  خود  ماهه   7 جنین  لیال 
اربابان  از  تومان  میلیون   2 سالم  نوزادی  آوردن  دنیا  به 
تیزهوشی  اگر  میان  این  در  بود.  گرفته  کار  کودکان 
نبود، مشخص  بهزیستی  و مسئوالن سازمان  مددکاران 
نبود که نوزاد لیال در آغوش کدام زن متکدی بر سر کدام 

چهارراه یا پل هوایی بزرگ می شد.
برای  نمی توان  را  روشن  آینده ای  نیز  اکنون  اگرچه 
کودکی که نه پدرش مشخص است و نه مادرش عالقه 
بزرگ  اما  بود،  متصور  دارد  را  او  نگهداری  و صالحیت 
شدن این کودک در شیرخوارگاه های زیر نظر بهزیستی 
به مراتب بهتر است از تبدیل شدن به ابزاری برای تکدی 

گری.

کودکان کار آینده

افزایش تولد کودکان حاصل کارتن خوابی می تواند خطر 
جدی تری نیز در پی داشته باشد. خطری که آینده جامعه 

را به شدت تهدید می کند و باید در همین آغاز کار برای 
آن راه حلی در نظر گرفت.

این  تعداد  که  اکنون  بتواند  بهزیستی  سازمان  شاید 
فرزندان  از  است،  محدود  خواب  کارتن  زنان  و  کودکان 
نیست  مشخص  پدرشان  که  خوابی  کارتن  حاصل 
نگهداری کند اما با توجه به هشدار مسئوالن نسبت به 
افزایش تعداد زنان معتاد متجاهر و کارتن خواب، در آینده 
آن  و  می یابد  افزایش  نیز  خوابی  کارتن  متولدین  میزان 
زمان است که بهزیستی نیز توان نگهداری این کودکان 

را نخواهد داشت.

افزایش زنان معتاد متجاهر با مصرف شیشه

نکته ای که این روزها سبب نگرانی شده، افزایش ناگهانی 
کنار  و  در گوشه  که  است  متجاهری  زن  معتادان  تعداد 
چهار  تا   3 هر  کنار  در  می شوند.  دیده  وفوور  به  خیابان 
مرد متجاهر یک زن نیز دیده می شود که در اکثر اوقات 
محور جمعی آنها نیز به شمار می آید و مابقی از او حرف 

شنوی نسبی دارند.
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی  افشار،  پرویز 
مورد علت زیاد شدن تعداد معتادان متجاهر زن به فارس 
می گوید: هم علت افزایش تعداد زنان و هم علت افزایش 
می گردد. باز  مسئله  یک  به  متجاهر  معتادان  کل  تعداد 
نوع  به  می شود  مربوط  تنها  وی،  گفته  به  که  مسئله ای 
زمینه  این  در  وی  افراد.  این  سوی  از  مصرفی  مواد 
آخر  به  را  معتاد  ساله   10 سنتی  مخدر  مواد  اگر  گفت: 
را  کار  این  سال   5 تا   3 روانگردان ها  و  می رساند  خط 
می کردند، استعمال شیشه یک تا دو ساله معتاد را تا آخر 

خط می رساند و عوارض بسیار جدی خواهد داشت.
چه  اگر  داد:  ادامه  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
زنان 10 درصد تعداد معتادان را تشکیل می دهند اما ما 
شاهد هستیم که مرگ زنان معتاد نسبت به سال گذشته 
33 درصد افزایش یافته است که این موضوع حکایت از 
به آخر خط می رساند  را زودتر  زنان  اعتیاد  این دارد که 
آغاز  روانگردان ها  از  را  خود  اعتیاد  زنان  اینکه  دیگر  و 
می کنند.عالقه زنان به مصرف شیشه موجب شده تا به 

گواه کارشناسان، آنها زودتر به آخر خط برسند و مجبور 
سپری  خیابان ها  کنار  و  گوشه  در  را  خود  روزگار  شوند 
کنند. شیشه مخدر است که ظرف یک تا 2 سال معتاد 
را به انتهای خط می رساند و هیچ گونه درمانی نیز ندارد.

افزایش 2 برابری تعداد معتادان زن

افشار نسبت اعتیاد در مردان و زنان را 9 به 91 عنوان 
کرد و گفت:  10 سال گذشته از مجموع تعداد معتادان ما 
که  درحالی  اما  می دادند،  تشکیل  زنان  را  درصد   5 تنها 
تعداد کلی معتادان افزایش نیافته است، تعداد زنان معتاد 
مسئله  این  که  است  رسیده  درصد   9 به  درصد   5 از  ما 

جای نگرانی دارد.
وی همچنین در رابطه با طبقه اجتماعی و سن معتادان 
گفت: اعتیاد سن مشخصی ندارد و همین طور برعکس 
آنچه که تصور می شود اعتیاد به حاشیه شهرها اختصاص 
دارد، اما باید گفت که از طبقات اجتماعی باال نیز دچار 

اعتیاد می شوند.
مورد  در  مرگ  سوداگران  وسیع  تبلیغات  بین  این  در 
شیشه و تشویق زنان به مصرف این ماده محرک برای 
کاهش وزن موجب شده تا زنانی از خانواده های و اقشار 
مختلف دچار اعتیاد به شیشه شوند. مصرف شیشه برای 
الغری حتی از مصرف مستقیم نیز فراتر رفته و امروز در 
داروهای الغری تبلیغ شده در شبکه های ماهواره ای نیز 

به وفور دیده می شود.

متولدین کارتن خوابی
معضلی که باید در نطفه حل شود

خوابی  کارتن  از  حاصل  کودکان  تا  بمانیم  منتظر  اینکه 
زنان معتاد متجاهر تعدادشان آنقدر زیاد شود که به عنوان 
یک بحران با آن مقابله کنیم اصال شیوه مناسبی نیست 
چرا که در آن صورت با مشکالت زیادی مواجه خواهیم 
بود.اکنون که هنوز تعداد معتادان متجاهر زن هنوز یک 
موضوع  باید  سریع(،  رشد  حال  )در  است  مردان  چندم 
شاهد  تا  کرد  حل  نطفه  در  را  خوابی  کارتن  متولدین 

پیامدهای دیگر این پدیده شوم نباشیم

2میلیونتومانبهایکودکانکارآینده

تازه واردانی به دنیا از ریشه کارتن خوابی! 

جوابیه های  شهرداری بیرجند
*احتراما، در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مشکالت  به  رسیدگی  خصوص  در   94/12/19 مورخ 
سایت اداری به استحضار می رساند: همانگونه که بارها 
اعالم شده سایت اداری تحویل شهرداری نگردیده است 
لذا شهرداری جهت رفاه حال شهروندان نسبت به جمع 

آوری زباله و نظافت خیابان های اصلی اقدام می نماید. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/12/24 در خصوص دستفروشان میدان آزادی 
به استحضار می رساند ماموران سد معبر منطقه یک 
شهرداری در صورت مشاهده دستفروشان نسبت به جمع 

آوری آنان اقدام می نماید.

آگهی مزایده اموال منقول - مرحله دوم  
نظر به اینکه در پرونده کالسه 940027 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری 

خوسف محکوم است به پرداخت مبلغ 115/344/545 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1393/10/6 و پرداخت مبلغ 3/261/1975 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/737/580 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له آقای محمدرضا خمر فرزند غالمحسین و مبلغ 5/286/625 ریال بابت 
حق االجرای دولتی در حق دولت. لذا مقرر گردیده است آهن آالت )اسکلت آهنی( یکی از ساختمانهای شرکت مذکور واقع در تقاطع خیابان مهر و خیابان پیام 
شهر خوسف با این توصیف که حسب نظریه کارشناسی: اسکلت مذکور در ساختمانی به مساحت 220 متر مربع در دو طبقه همکف و اول قرار دارد. هر متر مربع 
اسکلت حدودا 60 کیلوگرم آهن داشته و ساختمان مذکور حدوداً 13/200 کیلوگرم آهن مستعمل شامل آهن دوبل چهارده و زنبوری و ناودانی دارد که آهن آالت 
مذکور از طریق مزایده با قیمت کارشناسی به مبلغ هر کیلوگرم 8/000 ریال و در مجموع 13/200 کیلو گرم به مبلغ 105/600/000 ریال )یکصد و پنج میلیون  
و ششصد هزار( در تاریخ 1395/02/06 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد. که  قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع  و به فردی  که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد  ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده 
مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام  نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور 
دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود و وزن دقیق و واقعی آهن آالت پس از برش و باسکول 

کردن مشخص خواهد شد. 
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

 09151605216
  3 2236030  

ایزوگـام سلیمانــی 
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   یران
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PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت 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

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

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت 

)شهر- روستا(
09904712042

انواع برگه های ترحیم /  با نازل ترین قیمت
 اطالع رسانی خود را به ما بسپارید

ارسال sms انبوه ویژه مراسم تشییع،ترحیم و... در کوتاه ترین زمان ممکن
  فقط با یک تماس    09358461519

   آدرس: بیرجند-خیابان جمهوری اسالمی-سه راه اسدی-جنب مصلی

    چاپ وتکثیر
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اینموبایلرا۸۰۰سالقبلموجوداتفضاییدرزمینجاگذاشتهاند؟

 طرفداران فرضیه وجود موجودات فضایی یا بیگانه در آخرین مورد از کشف یک گوشی موبایل متعلق به ۸۰۰ سال قبل در اتریش خبر داده اند. آنها مدعی 
هستند که موجودات فضایی این گوشی را در زمین جا گذاشته اند.در تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده وسیله ای شبیه گوشی های قدیمی نوکیا یا 

اریکسون دیده می شود که دکمه های آن با زبانی شبیه زبان سومری نوشته شده اند. 

فراخـوان بکارگیـری 
نیـروی شرکتـی

آدرس و شماره تماس شركت هاي طرف قرارداد:

شهرستانمحلقراردادشمارهتماسآدرسنامشركت

طبس،فردوس،قاین32449459بیرجند-نبشمدرس43-طبقهفوقانيبیمهنوینهمیارانسالمتقهستان

بیرجند32446796بیرجند-نبشمدرس66-مجتمعصدفواحد2-طبقهزیرینسالمتفجرخراسانجنوبي

شرایطاحرازمدرکورشتهتحصیلی تعدادنفرموردنیاز جنسیت شهرستانمحلخدمت عنوانشغلیموردنیاز ردیف

دارابودنمدرکتحصیلیدكتریحرفهایدررشتهپزشکعمومی

6 مردوزن بیرجند

پزشکعمومی 12 مردوزن طبسگلشن

2 مردوزن قاین

دارابودنمدرکتحصیلیكارشناسیارشدیاكارشناسیدررشته
تغذیه

7 مردوزن بیرجند

كارشناستغذیه 2
1 مردوزن طبسگلشن

2 مردوزن قاین

1 مردوزن فردوس

دارابودنمدرکتحصیلیكارشناسیارشددررشتهروانشناسی
بالینیباپایهكارشناسيروانشناسيبالینيیاكارشناسیارشد

روانشناسيعموميباپایهكارشناسيروانشناسيبالینيیا
كارشناسیارشدروانشناسیتربیتیباپایهكارشناسیروانشناسی

بالینی

5 مردوزن بیرجند

روانشناسبالینی 3
1 مردوزن طبسگلشن

2 مردوزن قاین

1 مردوزن فردوس

دارابودنمدرکتحصیلیلیسانسدررشتهبهداشتعمومی

15 مرد
بیرجند

كارشناسبهداشت
عمومی 4

7 زن

2 مرد
طبس

2 زن

6 مرد
قاین

2 زن

3 مرد
فردوس

2 زن

دارابودنمدرکتحصیلیفوقدیپلمدررشتهبهداشتعمومی
)گرایشبهداشتخانواده،مبارزهبابیماریها(

9 زن
بیرجند

كاردانبهداشتعمومی 5

7 مرد

1 مرد طبس

3 زن
قاین

2 مرد

1 زن
فردوس

1 مرد

دارابودنمدرکكارشناسیدررشتهمامایی 4 زن بیرجند

كارشناسمامایی 63 زن قاین

2 زن فردوس

دارابودنمدرکكاردانیدررشتهمامایی
3 زن بیرجند

كاردانمامایی 72 زن قاین

1 زن فردوس

دارابودنمدرکتحصیلیلیسانسدررشتهمهندسی
بهداشتحرفهای

اولویتبانیرويمردودرصورتعدمتکمیلظرفیتازبین
نیروهایزنمتقاضیپذیرشانجامخواهدشد

4 مردوزن بیرجند
كارشناسبهداشت

حرفهای ۸1 مردوزن قاین

1 مردوزن فردوس

دارابودنمدرکتحصیلیلیسانسدررشتهمهندسی
بهداشتمحیط

اولویتبانیرومردودرصورتعدمتکمیلظرفیتازبیننیروهای
زنمتقاضیپذیرشانجامخواهدشد

4 مردوزن بیرجند

كارشناسبهداشت
محیط 9

1 مردوزن طبس

2 مردوزن قاین

3 مردوزن فردوس

دارابودنمدرکتحصیلیلیسانسدررشتهپرستاری
3 مردوزن بیرجند

پرستار 1۰
2 مردوزن طبس

دارابودنمدرکتحصیلیلیسانسدررشتهمدارکپزشکی
یافناوریاطالعاتسالمت

3 مردوزن بیرجند
مدارکپزشکی 11

1 مردوزن فردوس

 بدینوسیله به اطالع می رساند: شرکت هاي همیاران سالمت قهستان و سالمت فجر خراسان جنوبي طرف 
قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند به منظور تامین نیروی انسانی پایگاه های سالمت واقع در 
شهرهای بیرجند، قاین، فردوس و طبس تعداد 133 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق فراخوان و طی مراحل 
قانونی پس از انجام  آزمون کتبي یا مصاحبه تخصصی با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی به صورت 

شرکتی )طبق جدول ذکر شده( بکارگیری نمایند. 
نحوه ثبت نام و تحويل مدارك :

اینترنتی  آدرس  به   95/02/03 لغایت   95/01/25 تاریخ  از  بایست  می  شرایط  واجد   متقاضیان 
www.bums.ac.ir  مراجعه و اقدام به ثبت نام و کد رهگیري دریافت نمایند و مدارک و مستندات مورد 
نظر را  حداکثر تا  پایان وقت اداری یکشنبه 95/2/12 مطابق بند )ج( این فراخوان تحویل شرکت مورد نظر داده 
و رسید دریافت نمایند. ضمناً هر گونه اطالع رسانی در خصوص آزمون یا مصاحبه  از طریق همین سایت انجام 
خواهد شد. لذا داوطلبین محترم  می بایست جهت آگاهی از اطالعیه های بعدی حداقل هر 24 ساعت یک بار 

به سایت مذکور مراجعه  و کسب اطالع نمایند. 
بدیهي است اطالعات ارسالي در ثبت نام اینترنتي صرفا مالک عمل برای شرکت در آزمون خواهد بود و اعالم 
نتایج اولیه پس از برگزاري آزمون و کنترل مدارک و صحت و سقم مدارک ارسالي و تحویلی افراد با اطالعات 
ثبت شده اولیه در سیستم )از نظر مدرک تحصیلی ، شرط سنی ، بومی ، ....( و با رعایت سهمیه هاي در نظر 

گرفته شده و به ترتیب نمره فضلي آزمون از طریق همین سایت اعالم خواهد شد. 
الف ( شرايط  عمومي: 

* تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران * تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران * التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران *  داشتن کارت پایان خدمت 
دوره ضرورت نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم برای آقایان)تاریخ پایان خدمت یا معافیت تا آخرین روز ثبت نام  
قابل قبول می باشد ( * عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان * نداشتن سابقه محکومیت جزائی 
موثر * داوطلبین تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نباید مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه و یا سایر دستگاههای 
دولتی یا نهادهاي عمومی غیر دولتی باشند * داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاری که برای 

آن بکارگیری می شوند.
ب ( شرايط اختصاصی :

1 - داشتن حداقل 2۰ سال سن تمام و حداکثر  35 سال تمام برای کلیه داوطلبین ) مالک محاسبه تا پایان 
آخرین روز ثبت نام  خواهد بود (

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
* ( داوطلباني که طرح خدمت نیروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به 
میزان مدت انجام خدمت فوق **( مدت خدمت انجام شده سربازي ***( مدت خدمت طرح پزشک خانواده 

)حداکثر تا سقف 5 سال(
تبصره: داوطلباني که تحت عنوان طرح پزشک خانواده همکاري داشته اند مي بایستي گواهي مدت خدمت 
پزشک خانواده خویش را از معاونت بهداشتي دانشگاه محل خدمت اخذ و به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. 

2 - داشتن گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی یا معافیت  برای رشته های اجباری
تبصره  1 : متقاضیانی که در حال انجام طرح الیحه نیروی انسانی خود صرفا در واحد های تابعه دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند  می باشند با ارائه گواهی اشتغال به طرح ازکارگزینی محل خدمت خویش با ذکر تاریخ شروع و 

اتمام طرح می توانند در فراخوان مذکور شرکت نمایند . 
 تبصره 2 :  متقاضیان طرح در رشته های پزشک عمومی ، پرستاری که در حال گذراندن دوران طرح 

اجباری می باشند ، مشروط به اینکه مدت طرح قانونی و اجباری آنان حداکثر لغایت 31 / 95/۰2  به اتمام 
برسد حق شرکت در آزمون را خواهند داشت . تذكر : داوطلباني که تاریخ فارغ التحصیلي آنان پس از اتمام 

مهلت ثبت نام باشد مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.  
ج( نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز : 

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق  سایت اینترنتی به  آدرسwww.bums.ac.ir به شرح ذیل انجام  
می گیرد . داوطلبین متقاضي خدمت در شهرستان هاي قاین ، فردوس و طبس موظفند مدارک و مستندات ذیل 
را به آدرس بیرجند- نبش مدرس 43- طبقه فوقاني بیمه نوین شرکت همیاران سالمت قهستان و داوطلبین 
متقاضي خدمت در شهرستان بیرجند موظفند مدارک و مستندات ذیل را به آدرس بیرجند- نبش مدرس 66 
مجتمع صدف- واحد 2 طبقه زیرین شرکت سالمت فجر خراسان جنوبي حداکثر تا  پایان وقت اداری یکشنبه 

95/۰2/12 از ساعت ۸ صبح الي 12 ظهر تحویل و رسید دریافت نمایند.
* تصویر شناسنامه تمام صفحات  * تصویر کارت ملی )پشت و رو ( *عکس 4*3   )4 قطعه ( * تصویر 
مدرک تحصیلي * تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ویژه آقایان *  گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی 
یا معافیت)ویژه رشته هاي پزشکي و پرستاري( * گواهی اشتغال به طرح الیحه نیروی انسانی از کارگزینی محل 
خدمت با ذکر تاریخ شروع و پایان )ویژه رشته هاي پزشکي و پرستاري( *  مدارک دال بر بومي بودن  * مدارک 
دال بر ایثارگري * گواهي اشتغال به کار در طرح پزشک خانواده  * براي متقاضیان خدمت در شهرستان هاي 
قاین ، طبس و فردوس رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ16۰۰۰۰)صدو شصت هزار( ریال به حساب شماره 
42۰۰۰۰۰59626  به نام شرکت همیاران سالمت قهستان نزد بانک مسکن شعبه مرکزي بیرجند به عنوان 
حق ثبت نام.  * براي متقاضیان خدمت در شهرستان بیرجند رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ16۰۰۰۰)صدو 
شصت هزار ریال( ریال به حساب شماره 192۸46176 به نام شرکت سالمت فجر خراسان جنوبي نزد بانک  

رفاه کارگران شعبه معلم بیرجند به عنوان حق ثبت نام  * یک عدد پوشه روغنی
د ( زمان و محل توزيع كارت :

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 95/2/۸ و 95/2/9 از طریق سایت اینترنتي به 
آدرس www.bums.ac.ir  قابل چاپ خواهد بود. همچنین زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزیع 

کارت به اطالع داوطلبین خواهد رسید. 
ه (  مواد امتحان عبارتند از : 

امتحان توانمندیهای عمومی شامل : 1- زبان و ادبیات فارسی  2- زبان انگلیسی عمومی  3 - فن آوري 
اطالعات 4 – معارف اسالمي   5- اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد ) 5۰( سوال  

به صورت چهار گزینه ای  با ضریب یک  طراحی خواهد شد .
تبصره 1 : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد 

امتحان توزیع  می شود .
امتحان تخصصی شامل سئواالت مرتبط با رشته تحصیلي مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت 

چهارگزینه ای با ضریب 3  طراحی خواهد شد . 
و ( تذكرات : 

1 - انتخاب داوطلبان به ترتیب از باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر عنوان شغلی تا 
2 برابر ظرفیت پذيرش در همان عنوان شغلی و با رعايت سهمیه هاي اعالم شده خواهد 

بود. 
2 - اولویت بکارگیري در هر عنوان شغلي از بین متقاضیاني که حد نصاب نمره الزم را کسب نموده باشند )2برابر 

ظرفیت( به ترتیب ذیل خواهد بود: 
 الف(  ایثارگران در صورت  دارا بودن شرایط مندرج در آگهي و کسب حد نصاب نمره )قرار گرفتن در لیست 2 برابر ظرفیت(
ب ( داوطلبان بومی شهرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره )قرار 

گرفتن در لیست 2 برابر ظرفیت( 
ج( داوطلباني که در قالب طرح پزشک خانواده در شهرستان مورد تقاضا همکاري نموده اند. در صورت برخورداری 

از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره )قرار گرفتن در لیست 2 برابر ظرفیت( 
د( داوطلبان بومي استان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره )قرار گرفتن 

در لیست 2 برابر ظرفیت(
و( در صورت عدم تکمیل ظرفیت مورد نیاز بر اساس بندهاي الف تا د ،  پذیرش بقیه افراد در هر عنوان شغلی تا 
تکمیل ظرفیت از سایر داوطلباني که در لیست 2 برابر ظرفیت قرار گرفته اند به ترتیب نمره کل صورت مي پذیرد.

تبصره : در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک عنوان شغلی یکسان باشد نمره آزمون توانمندي هاي 
تخصصي مالک انتخاب خواهد بود . 

3 - بومی به افرادی اطالق  می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد : 
الف( شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا یکی باشد.

ب(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح( اعم از شاغل و یا بازنشسته )که 
 شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضاي آنان یکی باشد.
ج( داوطلب حداقل چهار )4( سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب 

در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا طی کرده باشد.
د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار )4( سال سابقه پرداخت حق بیمه منتهي به زمان ثبت نام در 
شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی 

از موارد مذکور قابل احتساب است
تبصره : مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد.

4 - مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن فراخوان بر عهده داوطلب خواهد 
بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان ، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد 

شرایط مندرج در فراخوان است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . 
5-  در عناوین شغل های کارشناس بهداشت محیط و کارشناس بهداشت حرفه اي ابتدا پذیرش از بین داوطلبین 
مرد انجام خواهد گردید و در صورت به حد نصاب نرسیدن نیرو تا ظرفیت مورد نیاز مابقي از بین داوطلبین زن 

انتخاب خواهند گردید.
6 -  در عناوین شغل های کارشناس بهداشت عمومي و کاردان بهداشت عمومي در صورت عدم وجود متقاضي 
واجد شرایط یا به حد نصاب نرسیدن نیرو تا ظرفیت مورد نیاز در هر عنوان شغلی، پذیرش داوطلبین از بین 

متقاضیان مقطع دیگر در همان عنوان شغلي جایگزین خواهد شد.
7 - در عناوین شغل های کارشناس مامایی و کاردان مامایی در صورت عدم وجود متقاضي واجد شرایط یا به 
حد نصاب نرسیدن نیرو تا ظرفیت مورد نیاز در هر عنوان شغلی ، پذیرش داوطلبین از بین متقاضیان مقطع دیگر 

در همان عنوان شغلي جایگزین خواهد شد.
۸ - دارندگان مدارک تحصیلي باالتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده در شرایط احراز مشاغل تعیین شده 
حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت و در هر مرحله از مراحل بکارگیري که خالف آن محرز گردد داوطلب از 

انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد ، حتي در صورت عقد قرارداد ،  قرارداد مذکور فسخ خواهد گردید.
 9 -   به ثبت نام ناقص یا تحویل مدارک ناقص و یا تحویل مدارک در خارج از زمان اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

1۰ - هر گونه اطالع رسانی در خصوص فراخوان از طریق سایت اینترنتی ، خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد 
نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند کرد . 
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جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست

اطالعیه  رسیدند!  اداره  به  کارمندان  وقتی  روز  یک 
بزرگی را در تابلوی اعالنات دیدند که روی آن نوشته 
شده بود: دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این 
در  مراسم  در  به شرکت  را  درگذشت. شما  بود  اداره 

تشییع جنازه در ساعت 10دعوت می کنیم.
در ابتدا همه از شنیدن خبر مرگ یکی از همکارانشان 
ناراحت می شدند اما پس از مدتی کنجکاو می شدند 
شده. شرکت  در  آنها  پیشرفت  مانع  کسی  چه  که 

کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی نزدیک 
تابوت می رفتند وقتی درون تابوت را نگاه می کردند 

ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد.
و هرکس  بود  شده  داده  قرار  تابوت  درون  ای  آیینه 
به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را می دید.

نوشته ای نیز بدین مضمون کنار آیینه بود...
»تنها یک نفر وجود دارد که میتواند مانع رشد شما 

شود و او هم خود شمایید«.
شما تنها کسی هستید که میتوانید بر روی تصورات و 
موفقیت هایتان اثر گذارید.زندگی شما وقتی رییستان، 
کند،  تغییر  زندگیتان  شریک  والدینتان،  دوستانتان، 
تغییر نمی کند. زندگی شما وقتی تغییر می کند که 

شما تغییر کنید

یکی از فواید اصلی رفیق این است که جور 
تالفی هایی را که می خواهیم ولی نمی توانیم

 سر دشمنانمان درآوریم بکشد!

آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید 
ایستادن، راه رفتن، دویدن و باال رفتن آموزد. 

پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

رجب هنگامه راز و نیاز است
برای عاشقان فصل نماز است

رجب درگاه غفران الهی
برای بندگانش باز باز است

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت
 و تصمیمات بزرگ

 را با قلب. گابریل گارسیا مارکز

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد 
و آن آگاهی است و تنها یک گناه 

و آن جهل است. موالنا

در  تغییری  به  دست  بخواهید  که  هنگامی   شاید 
روی  زیادی  فشار  کنید  احساس  بزنید،  تان  زندگی 
شماست. خواه این تغییر، کاهش وزن شما باشد یا ورود 
به شغلی جدید یا سرمایه گذاری تجاری پر خطر یا حتی 
خانه تکانی های بهاره،همه اینها شاید تغییراتی باشند که 
به شدت عالقه مند به انجام شان هستید اما شروع به 

تغییر سخت است.
و  بزرگ  افراطی،  مراحل  نیست  الزم  وجود،  این   با 
گسترده ای را انجام دهید. اغلب مواقع تغییرات کوچک 
و ساده بهترین مسیرهای پیش رو به سمت جلو هستند. 
به  قابل کنترل هستند و  ثبات و  با  پایدار،  تغییرات  این 
 این صورت نیست که پس از تالش های متعدد از روی

بی عالقگی آنها را رها کنید.
بهار وقت نو شدن است، زمانی برای تولد دوباره، زمان 
تغییر و شروعی تازه. همانگونه که درختان رخت و لباس 
کهنه خود را دور می ریزند و از نو شروع می کنند به جوانه 
زدن، آدمی نیز باید رفتارهای کهنه خود را دور بریزد و 
همه چیز را از اول شروع کند.چیزهای کوچکی که موجب 
سال  در  عادات  برخی  شوند  می  زندگی  در  تغییر  ایجاد 
جدید قابل تغییرند که می توانید از تغییراتی که در اینجا 

برای تان آورده ایم شروع کنید.

قبل از خوردن شام 20 دقیقه پیاده روی کنید

همه می دانید که ورزش چه نقش مهمی در سالمت و 
به تبع آن در زندگی فردی شما دارد، مخصوصا زمانی که 
موضوع مربوط به افزایش میزان انرژی و کاهش احتمال 
ابتال به انواع بیماری های جدی و خطرناک است اما چند 
نفر از شما واقعا به فکر برنامه ریزی و مدیریت این مهم در 
زندگی تان هستید که ورزش را تبدیل به بخش مداومی 
از زندگی خودتان کنید؟ به جای اینکه در سال جدید به 
دنبال روالی باشید که بیش از حد به آن مشتاقید به دنبال 
تغییرات ساده تری باشید که بتوانید به انجام آن پایبند 
پیاده  شام  صرف  از  پیش  دقیقه  بیست  روز  هر  بمانید؛ 
روی کنید. می توانید به فروشگاه های محلی تان سری 
 بزنید که سبزیجات تازه یا نان گرم بخرید یا به سادگی 

می توانید در کوچه های اطراف خانه تان قدم بزنید.

یک بطری آب روی میزتان بگذارید
حتما شنیده اید که هر فرد به صورت میانگین روزانه باید 
6 تا 8 لیوان آب بنوشد، اما آیا واقعا به این توصیه عمل 
می کنید؟ آیا پس از اینکه صبح یا بعدازظهر بدن تان از 
کم آبی رنج می برد، هنگامی که تشنه بودید آب خوردید؟
یکی از ساده ترین ترفندهایی که می توانید برای نوشیدن 
آب بیشتر به کار ببرید این است که همیشه یک بطری 
آب روی میز کارتان یا هر جایی که هستید )مانند ماشین( 
در  نوشیدنی  آب  اگر  زیرا  دهید  قرار  خود  دسترس  در 

دسترس تان باشد راحت تر می توانید به صورت مرتب 
آب بنوشید.

کنترل تلویزیون را کنار بگذارید و در عوض 
کتاب بخوانید

تماشای تلویزیون هیچ اشکالی ندارد اما برای بسیاری از ما 
تماشای تلویزیون تبدیل به یک فعالیت پیش فرض شده 
است. این خیلی راحت است که به خانه بروید، روی مبل 
لم بدهید و مستقیم و بدون هیچ فکری تلویزیون را روشن 
کنید.اگر این کار عادتی است که سعی به ترک آن دارید، 
کنترل تلویزیون را جای دیگری بگذارید. مثال کنترل را در 
کمد یا قفسه ای که باال و دور از دسترس است بگذارید. 
با این کار شما مجبور خواهید بود برای تماشای تلویزیون 
تصمیمی جدی بگیرید نه اینکه از روی عادت صرف آن 
از این هم فراتر بروید و  را روشن کنید.حتی می توانید 
کتابی که مدت هاست می خواهید آن را بخوانید یا هر 
چیز دیگری که می خواهید زمان تان را صرف آن کنید، 

کنار مبل بگذارید.

در محل کار، غذای خانگی با خود ببرید
آیا می خواهید پول پس انداز کنید یا غذای سالم بخورید؟ 
انتظار تحویل  را در  ناهارتان  از زمان  نیمی  اینکه  از  آیا 
سفارش غذای تان می گذرانید خسته شده اید و به ستوه 

آمده اید؟ پس ناهار خودتان را از خانه با خود ببرید. اینکه 
غذا را در منزل درست کنید هم هزینه کمتری برایتان 
دارد و هم زمان کمتری از وقت شما را می گیرد. با این 
کار، خوب می دانید که دقیقا چه چیزهایی درون غذای 
شماست و می توانید به دلخواه خودتان  چربی و کالری 

که می خواهید در غذای تان باشد را هم کنترل کنید.

المپ های پرمصرف خانه تان را با المپهای 
کم مصرف جایگزین کنید

آیا از عدم سازگاری تان با محیط زیست رنج می برید؟ 
بسیاری از ما می خواهیم سهم هر چند کوچکی در حفظ 
محیط زیست سیاره مان داشته باشیم اما شاید ندانید که 
باید از کجا شروع کنید.یکی از ساده ترین قدم ها این 
است که از المپ های استاندارد و کم مصرف استفاده 
کنید که با این کار در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. 
استفاده از این المپ ها نه تنها برای محیط زیست بهتر 
است بلکه به این طریق در صورت حساب قبض برق تان 

نیز صرفه جویی کرده اید.
اگر قبال از المپ های کم مصرف استفاده کردید و به 
دلیل قیمت یا نور ضعیفی که داشتند از آنها راضی نبودید، 
یک بار دیگر امتحان کنید چرا که تکنولوژی به صورت 
چشمگیری در حال پیشرفت است.چیزهای کوچکی که 

موجب ایجاد تغییر در زندگی می شوند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت
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حدیث روز  

رجب ماه بارش رحمت الهی است . خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو می ریزد.
پیامبر اکرم )ص(

فضیلت ماه رجب

چیزهای کوچکی که زندگی تان را تغییر می دهد

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 
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نیز  ُمضر  که  است  قمري  سال  از  هفتم  ماه   رجب 
مي گویند به سبب احترامي که آن قبیله به آن ماه قائل 
بودند و در اسالم رجب از ماه هاي حرام به شمار آمده 
است، بدین خاطر آن را رجب الفرد گویند، زیرا سه ماه 
از ماههاي حرام به هم پیوسته اند و این ماه از آنها جدا 
ماه رمضان  و  ماه شعبان  ماه همانند  است.این  فرد  و 
از ماه هاي بسیار با شرافت و با فضیلت است که در 
روایات اسالمي بر آن تأکید و توصیه شده به طوري 
که ماه رجب شهر الّل األصب یعني ماه )سراي خداوند( 
نامیده شده که رحمت خدا در آن بر بندگان سرازیر است 
پس شایسته است انسانهاي با ایمان بسیار استغفار و 
توبه نمایند و به این ماه نیز »واصل«،)بي سر و صدا( 
گفته شده زیرا در آن از جنگ با مخالفان و مشرکان 

نهي شده است
با عظمت  و  بزرگ  از جمله شبهاي  الرغائب:  ليلة 
ماه رجب شب جمعه اول این ماه است.معروف به لیلة 
الرغائب، اعمال مخصوصي در این شب ذکر شده که 
به واسطه آن اعمال برکات و پاداش فراوان بر انسان 

سرازیر مي شود.
سيزدهم ماه رجب: از جمله فضیلت ماه رجب آن 
است که ایام البیض در آن واقع شده یعني روز سیزدهم 
و چهاردهم و پانزدهم و اعتکاف براي خدا و روزه داري، 
در آموزه هاي دیني بر آن تأکید و سفارش شده است.و 
نیز والدت حضرت امیرالمؤمنین علي)ع( در روز سیزدهم 

همین ماه واقع شده.
بيست و هفتم ماه رجب: روز بیست و هفتم ماه 
رجب روز مبعوث شدن پیامبر اسالم)ص( به رسالت و 
پیامبري است و روزه گرفتن در این روز مستحب و ثواب 
ویژه دارد . ابتدا سه روز، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم 
رجب را روزه بدار و روز پانزدهم هنگام ظهر غسل کن و 

8 رکعت نماز به جا بیاور.
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ینالکنیسحهقردب1

مورااومارتهلر2

یکشرزنودمعراز3

نهویبمثساوسو4

لسیلاهدنراا5

ژوکراغتیگفخر6

وزابلیرتساالج7

هارکااقللوتقم8

انبنزروادرومن9

نناگیهفوکناد10

ساتشرسیاربن11

بیداتتگتیرتل12

ورانباذجههربا13

راوحارشنانماد14

گنرباهتسکشهزین15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر 

لباسشویی - کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 
60 هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ 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    

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
نقدا خریداریم. با یک تماس اختالف 
قیمت را تجربه کنید. 09158668002

یک واحد آپارتمان با متراژ 75 متر واقع در 
خیابان نارنج برای معاوضه با واحد آپارتمانی 

در مشهد  09370088580

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

به یک نفر خانم با مدرک لیسانس برای 
صندوقداری رستوران با حقوق مکفی نیازمندیم.   

09155094025
آدرس: خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

شرکت پخش مواد غذایی 
برای تکمیل کادر فروش خود 
به تعدادی بازاریاب آقا و خانم 
)ترجیحا با تجربه( نیازمند است.

09153620244-32319544

فروش یا معاوضه با خودرو
سوپر مارکت اول سجاد شهر

09159632678

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

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

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروش یک قطعه زمین مزروعی با متراژ تقریبا 
700 متر و 12 ساعت آب قنات واقع در محدوده 

روستای اکبرآباد بهدان  09151614572

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

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

جنب پارک آزادی 

کارت دانشجویی اینجانب حسن خانی زاده
 به شماره دانشجویی 9412911111 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

09155629331 -09195632840

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه ، نرجس ،  دهلکوه 

و  مسکن مهر   
 32316971 - 09151304064 خسروی

خریدار یخچال ویترینی و مغازه ای دست دوم
 و ضایعات شما -  09352192716  - حسینی

لبنیات سنتی قائم
برای تکمیل کادر خود استخدام می نماید:

حسابدار آشنا به کامپیوتر و امور اداری 
یک نفر آقا 

کارگر ساده آقا متاهل یک نفر
فروشنده آقا متاهل یک نفر

متقاضیان برای تکمیل فرم درخواست 
شغل به آدرس میدان سوم مدرس 

بسمت پاسداران - باهنر غربی 
بیست متری سوم - نبش چهارراه 

مراجعه نمایند. ساعت مراجعه: 8-14
32421620

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان برای فعالیت های ذیل دعوت به همکاری می نماید:

آقا / خانمنیروی خدماتی و پذیرایی 1
آقامامور خرید و تدارکات 2
آقاآشپز ماهر3
آقاکمک آشپز4
آقانگهبان5
آقاپارکبان6

آدرس دفتر: تقاطع خیابان محالتی و مدرس - دفتر تاالر ایرانیان
تلفن: 32444220   ساعت مراجعه: 9 الی 11 صبح  و 6 الی 9 شب

به چند نفر نیروی خانم
 برای کار در رستوران نیازمندیم.
32342233- 09363768902 

به تعدادی نیروی خانم برای کار در 
شرکت تجاری در امور ذیل نیازمندیم:

منشی - دفتردار - بازاریاب
09157620456 -09128720308

32342208 -9

شرکت سامان صدرآب
 برای تکمیل کادر فنی خود نیاز به یک 
نفر مسلط به نقشه برداری و سرپرست 
دفتر فنی با سابقه 4 تا 5 سال می باشد. 

32411799 - 32411683

به یک راننده تریلی برای جاده 
نیازمندیم. 09151632911

به یک شاطر آقا با تجربه و ماهر برای پخت نان 
لواش در نانوایی با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم. 

09151650335 -09198143532

به یک کارمند بازنشسته برای کار 
در مشاور امالک نیازمندیم.

09155620654

پخش تراکت تبلیغاتی با اکیپ 15نفری 
با سابقه، هر 1000 عدد 20 تومان 

تیراژ باال با تخفیف   09374092908

فروش ویژه کلنی زنبور عسل به تعداد محدود

تحویل از پنجشنبه 95/1/26 
6 قالب تا 10 قالب    -   09153147797
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شهر خبر- محققان می گویند که نوشیدن یک لیوان شیر عسل در ساعات اولیه صبح، استقامت افراد را افزایش می دهد. 
در حالی که شیر حاوی پروتئین است، عسل نیز کربوهیدرات های الزم برای متابولیسم مطلوب بدن را فراهم می کند. به 
همین دلیل است که ترکیب شیر و عسل، نیرو و استحکام همه انسان ها از جمله کودکان و سالمندان را تقویت می کند

معجزه مصرف شیر و عسل در صبح اخبار ورزشی

شطرنج باز نوجوان ایرانی قهرمان آسیا شد

آرتین اشرف در رقابت های شطرنج قهرمانی نوجوانان 
آسیا در مغولستان در رده سنی زیر 8 سال و در بخش 
سریع با کسب 6،5 امتیاز به مدال طال دست یافت و 
قهرمان این بخش از رقابت ها شد.به گزارش ایرنا از 
فدراسیون شطرنج، این رقابت ها از 18 فروردین ماه 
تا  زیر 8  رده های سنی  در  و  مغولستان  میزبانی  به 
18 سال و در دو بخش دختران و پسران به میزبانی 
مغولستان در جریان است. در ادامه این رقابتها آرتین 
اشرف در رده سنی زیر 8 سال موفق شد به پنجمین 
دست  مسابقات  این  در  ایران  کاروان  ارزشمند  مدال 
و  زیر10  سنی  رده  در  ایران  نمایندگان  پیشتر  یابد. 
18سال در دور چهارم رقابت های شطرنج قهرمانی 
نوجوانان آسیا با کسب پیروزی برابر حریفانی از هند و 

قرقیزستان صدرنشین شدند.

استاد بین المللي بانوان ایران صدرنشین 
مسابقات شطرنج دانشجویان جهان شد

استاد بین المللي بانوان »غزل حکیمي فرد« در پایان 
دور سوم مسابقات شطرنج دانشجویان جهان در امارات 
متحده عربي با سه پیروزي پیاپي به تنهایي در صدر 
جدول رده بندي مسابقات تا این مرحله قرار گرفت. 
وي با درجه بین المللي 2214 در دور سوم مقابل استاد 
بین المللي بانوان جمهوري چک با درجه بین المللي 
2310 به پیروزي رسید تا به تنهایي در صدر جدول 
قرار گیرد.حکیمي  این مرحله  تا  بندي مسابقات  رده 
فرد در دور دوم نیز نماینده روسیه را شکست داده بود.

 دو ایرانی در کادر اجرایی و داوری 
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا

دو  حضور  با  آسیا  قهرمانی  شمشیربازی  مسابقات 
این  پزشکی  کمیته  رئیس  و  داور  عنوان  به  ایرانی 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.  خواهد  برگزار  ها  رقابت 
از  آسیا  قهرمانی  شمشیربازی  مسابقات  فارس، 
مدت  به  و  آغاز شده  چین  در کشور  چهارشنبه  روز 
این  برگزاری  برای  داشت.  خواهد  ادامه  هفته  یک 
رقابت ها از دو ایرانی جهت حضور در کادر برگزاری 
مسابقات دعوت به همکاری شده است. بر این اساس 
داودرضا شفاعت ریاست کمیته پزشکی مسابقات را 
بر عهده دارد و رضا پیکرآرا نیز یکی از داورانی است 
کرد.  خواهد  قضاوت  را  رقابت ها  این  دیدارهای  که 
 برای حضور در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا

تیم های اسلحه اپه و فلوره مردان و سابر، اپه و فلوره 
بانوان ایران شنبه شب راهی چین شدند. تیم اسلحه 
سابر مردان هم روز دوشنبه عازم محل برگزاری این 

رقابت ها خواهد شد.

 بهترین غذاها برای کاهش
 مقاومت به انسولین

شرایطی  انسولین،  به  مقاومت  نیوز:  سالمت 
است که در آن سلول  های بدن پاسخ مناسبی 

به انسولین نمی  دهند و به دنبال آن جذب گلوکز 
دچار اختالل شده و به طور ثانویه باعث افزایش 
قند خون می  شود. مقاومت به انسولین معموال 
منجر به بروز دیابت تیپ 2 می  شود ولی فرد 
می تواند با کاهش وزن، مدیریت رژیم غذایی و 

داشتن برنامه ورزشی مستمر اقدام به جلوگیری 
از ابتال به دیابت نوع 2 کند. چاق بودن یا اضافه 
وزن خطر ابتال به دیابت و عوارض مرتبط با آن را 
افزایش می دهد. مطالعات نشان داده است که از 
دست دادن 7 درصد وزن بدن با کاهش خطر 50 

درصدی ابتال به دیابت در ارتباط است. بهترین 
راه برای از دست دادن وزن ورزش منظم در روز 
است. اما باید در کنار ورزش از یک رژیم غذایی 
سالم پیروی کرد. برخی از مواد غذایی به از دست 
دادن وزن و مدیریت هرچه بهتر قند خون کمک 

موثر می کنند. سبزیجات: سبزیجات کم کالری 
و کم کربوهیدرات هستند و یک غذای ایده آل 
برای تمام مردمی محسوب می شوند که به دنبال 
مدیریت قند خون هستند. گزینه های سالم برای 
مدیریت قند خون عبارتند از گوجه فرنگی، اسفناج، 
سیب زمینی شیرین، خربزه، ذرت و کلم پیچ. در 
انتخاب نوع کنسرو شده سبزیجات باید نوع کم 
سدیم آنها را انتخاب کرد. میوه ها: میوه هایی که 
به آرامی قند خون را باال می برند از قبیل سیب، 
موز، انگور، آلو و هلو مفید هستند. از نوشیدن بیش 
از حد آّب میوه باید پرهیز کرد چون به شدت قند 
خون را افزایش می دهد. لبنیات: لبنیات عالوه 
بر این که کلسیم مورد نیاز برای استخوان ها را 
فراهم می کند، نوع کم چربی آن و یا بدون چربی، 
می تواند برای مدیریت قند خون مفید باشد. به یاد 
داشته باشید که استفاده از شیر یا لبنیات پرچرب 
خود عاملی برای بدتر شدن مقاومت به انسولین 
است و آنهم به دلیل وجود چربی های اشباع. اگر 
عدم تحمل الکتوز را تجربه می کنید، می توانید 
از شیر برنج، شیر بادام، شیر سویای غنی شده و 

... به جای لبنیات استفاده کنید.

نکات مهم برای مصرف چغاله بادام

سالمت نیوز: در این روزها مصرف چغاله بادام 

و گوجه سبز زیاد شده که باید در مصرف این 
که  آبی  شود.  رعایت  بهداشتی  نکات  میوه ها 
یا  می شود  استفاده  آنها  طراوت  حفظ  برای 
دستمالی که روی این میوه ها گذاشته می شود 
بنابراین  دارد  زیادی  آلودگی  انتقال  احتمال 

شستشو  را  آنها  خوبی  به  منزل  در  نیز  مردم 
داده و ضد عفونی کنند. در زمان سم پاشی این 
که  می شود  استفاده  سمومی  از  گاهی  میوه ها 
که  زمانی  و  کردن  شکوفه  زمان  به  توجه  با 
میوه رسیده می شود عمر سم به پایان می رسد 

باعث  میوه ها  این  زودهنگام  چیدن  بنابراین 
می شود که سم روی آنها باقی مانده و هنگام 
همچنین  وی  شود.  منتقل  بدن  به  مصرف 
با نمک زیادی  بادام و گوجه سبز  گفت: چغاله 
مصرف می شود این در حالی است که در کشور 

ما مصرف نمک 3 تا 4 برابر بیش از حد مجاز 
و توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است.

 قارچ، تخم مرغ و کرفس
 را دوباره گرم نکنید!

غذایی،  مواد  دوباره  کردن  گرم  نیوز:  سالمت 
امروزی  جهان  در  زندگی  از سبک  بخشی  به 
نشان  تحقیقات  این حال،  با  است.  شده  بدل 
غذاها  از  بعضی  مجدد  کردن  گرم  که  داده اند 
خطرناک  سالمتی  برای  واقعا  است  ممکن 
نگهداری  غلطی  شیوه  به  اگر  خصوصا  باشد، 
که  نیتراتی  به  می تواند  مجدد  گرمای  شوند. 
دارد،  وجود  چغندر  و  اسفناج  کرفس،  درون 
سرطان زای  خواص  درنتیجه  و  برساند  آسیب 
آن را آزاد کند. بنابراین اگر می خواهید غذاهای 
حاوی کرفس و اسفناج بخورید، دوباره آن ها را 
کلی  به طور  قارچ ها  نکنید.  گرم  خوردن  برای 
باید بالفاصله بعد از گذراندن فرآیند پخت وپز 
خورده شوند و همان موقع نیز تمام شوند. یعنی 
نباید قارچ ها را دوباره گرم کنید. پروتئین های 
درون قارچ می توانند خیلی سریع فرآیند فاسد 
برای  واقعا  موضوع  این  و  کنند  طی  را  شدن 
از  بسیاری  است.  مضر  شما  گوارش  دستگاه 
افراد فکر می کنند که گرم کردن دوباره تخم 
که  است  این  واقعیت  اما  ندارد،  اشکالی  مرغ 
واقعا  می تواند  مرغ  تخم  مجدد  کردن  گرم 
را  تخم مرغی  که  زمانی  واقع،  در  باشد.  سمی 
آب پز  یا  نیمرو  قبال  که  می کنید  گرم  دوباره 
شده است، شدیدا به دستگاه گوارشی خودتان 

آسیب می زنید.

نکات مهم برای مصرف چغاله بادام

تقاضای دختر جوان برای ازدواج با یک اعدامی!

دختری جوان با مراجعه به دادسرای جنایی تهران درخواست کرد که با یک قاتل 
در  برادرم  اظهار کرد:  این دختر  ایسنا،  به گزارش  کند.  ازدواج  اعدام  به  محکوم 
یکی از زندان های اطراف تهران در حال گذراندن دوره محکومیتش است. او با 
او  به قتل رسانده است.  را  مرد جوانی هم بند است که سال 88 خواهرزاده خود 
به قصاص  دادگاه کیفری  با حکم  و  با درخواست شوهرخواهرش  داد: وی  ادامه 
محکوم شده است. او ناخواسته مرتکب قتل شده و حاال از کارش پشیمان است. 
این دختر جوان افزود: وی کسی را ندارد که پیگیر کارهایش برای کسب رضایت 
پیگیر  و  کنم  ازدواج  او  با  گرفتم  تصمیم  شدم  او  شرایط  متوجه  وقتی  باشد. 
درخواست  از  پس  بگیرم.  را  دم  اولیای  رضایت  بتوانم  شاید  تا  شوم  کارهایش 
دختر جوان، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران دستور بررسی این درخواست 

را صادر کرد.

 کشف یک تن مواد مخدر در درگیری 
مسلحانه پلیس با قاچاقچیان

با  پلیس  موادمخدر طی درگیری مسلحانه  تن  از کشف یک  بلوچستان  و  مرزبانی سیستان  فرمانده 
خبر  این  اعالم  با  حبیبی  رهام بخش  فارس، سردار  گزارش  به  داد.  خبر  سراوان  مرز  در  قاچاقچیان 
گفت: مرزداران در پی آگاهی از قصد ورود مقادیری مواد مخدر توسط قاچاقچیان به کشور، بالفاصله 
مأموران  افزود:  بلوچستان  و  سیستان  مرزبانی  فرمانده  پرداختند.  مرز  نوار  دقیق  کنترل  و  کمین  به 
شده  کشورمان  مرز  امنیتی  منطقه  وارد  که  قاچاقچیان  خودروی  مشاهده  با  کمین  ساعاتی  از  پس 
بود، دستور ایست دادند. قاچاقچیان به محض اطالع از حضور مرزداران از خودرو خارج و با ماموران 

درگیر شدند.
 تیر اندازی بین ماموران و قاچاقچیان آغاز شد و قاچاقچیان که توان ادامه درگیری با مرزداران را 
منطقه  پاکسازی  در  مرزداران  مرز گریختند.  آن سوی  به  برجای گذاشتن خودروی خود  با  نداشتند 

درگیری و نیز بازرسی خودروی قاچاقچیان، یک تن تریاک کشف کردند.

پای کودک 7 ساله زیر الستیک اتوبوس له شد

بلوار ولی عصر  اتوبوسرانی در  اتوبوس شرکت واحد  مالیی- یکشنبه شب حدود ساعت 20/30 
واحد  اتوبوس شرکت  آوا،  خبرنگار  گزارش  به  گرفت.  زیر  را  ای  ساله   7 کودک  شهرک چهکند 
که در انتهای بلوار در حال دور زدن بود در تاریکی خیابان متوجه حضور کودک 7 ساله نشد و 
او را زیر گرفت. رضایی رئیس پلیس راه استان در ابتدا راننده اتوبوس را به دلیل بی توجهی به 
جلو متخلف و مقصر دانست اما افزود: باید برای اعالم نظر نهایی کروکی صحنه تصادف توسط 

کارشناسان تهیه شود.
بخش در  اکنون  کودک  این  شد.  له  اتوبوس  الستیک  زیر  کودک  راست  پای  حادثه  این   در 

تامین  خواستار  بارها  چهکند  شهرک  ساکنان  است.  نظر  تحت  بیمارستان  ویژه  های  مراقبت 
روشنایی معابر این شهرک شده اند که مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است. عبور خودروهای 
سنگین و موتورسیکلت در بلوار ولی عصر، این خیابان اصلی را به یکی از نقاط حادثه خیز این 

شهرک بدل کرده است.
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موردی از بیماری تب برفکی در 
شهرستان بیرجند مشاهده نشد

مهر- رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: تاکنون 
دامی  جمعیت  در  برفکی  تب  بیماری  از  موردی 
زاده  حسین  فردین  است.  نشده  مشاهده  شهرستان 
اظهار کرد:  با توجه به شیوع سویه جدید تب برفکی 
اقدامات  با  خوشبختانه  کشور  استان های  بیشتر   در 
شبکه  عملیاتی  اکیپ های  ساماندهی  و  پیشگیرانه 
دامپزشکی شهرستان بیرجند تاکنون هیچ موردی از 

بیماری در شهرستان مشاهده نشده است.

انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر
 در زیرکوه برگزار می شود

برگزاری  از  زیرکوه  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
هالل  جمعیت  اجرایی  شورای  و  مدیران  انتخابات 
در  احمر  هالل  هفته  گرامیداشت  با  همزمان  احمر 
۲۳ اردیبهشت ماه امسال در شهرستان زیرکوه خبر 
داد. علیرضا حورانی با اشاره به اینکه انتخابات مجامع 
موجب بازبینی ظرفیت اصلی هالل احمر )امدادگران 
و داوطلبان و جوانان( می شود، تصریح کرد: انتخابات 
اعضای  و  بوده  داوطلبان  حضور  تبلور  احمر  هالل 
هالل احمر با شرکت در انتخابات مجامع هالل احمر 
نقش آفرینی می کنند و در این بین وظیفه هیئت های 
اجرایی و نظارت در قبال برگزاری انتخابات سنگین 
و  سالم  را  انتخابات  می کنیم  سعی  ما  همه  و  بوده 

شفاف برگزار کنیم.

بازسازی تأسیسات آب خراسان جنوبی 
نیازمند ۹ میلیارد ریال اعتبار است

خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
بازسازی  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۹ گفت:  جنوبی 
تأسیسات آب خراسان جنوبی نیاز است. مهدی هاشمی 
مقدم با اشاره به پروژه های در دست اقدام در حوزه بهره 
برداری این نهاد افزود: پروژه ارتقای کیفی شهرستان 
نهبندان از ردیف اعتبارات خشکسالی با اعتبار مصوب 
درصد  تاکنون 40  که  است  ریال  میلیارد  معادل ۳0 

نقدینگی آن تخصیص یافته است.

بیش از ۱۸ هزار فعالیت عمرانی 
در بقاع متبرکه استان انجام شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان 
اینکه درآمد داخل ضریح امامزادگان را نمی شود در 
امامزاده دیگری هزینه کرد، گفت: در سال ۹4 تعهد 
سازمانی ما در بخش های عمرانی ۹ هزار و ۷۶۵ متر 
بود که توانستیم ۱۸ هزار و 4۶۲ برنامه عمرانی انجام 
دهیم. حجت االسالم و المسلمین محمدطاهر گرایلی 
متبرکه  بقاع  در  عمرانی  فعالیت های  اینکه  بیان  با 
از زمانی که فعالیت های  افزایش یافته است، افزود: 
عمرانی افزایش یافت برنامه های فرهنگی هم در بقاع 

متبرکه بیشتر شد.

آسفالت جاده شاه سلیمان علی نیازمند 
بیش از ۲ میلیارد تومان اعتبار است

فرماندار خوسف با بیان اینکه مزار »شاه سلیمان علی« 
یکی از امامزادگان از توابع شهرستان خوسف است که 
در ایام نوروز بیش از ۲۱ هزار مسافر را پذیرایی کرد، 
و  آسفالت  مزار  جاده  از  کیلومتر   ۱۳ تاکنون  گفت: 
باقی مانده در صورت تأمین اعتبار تا دهه فجر انجام 
می شود. فرجامی فرد با بیان اینکه 4 کیلومتر از جاده 
این امامزاده باید آسفالت شود، افزود: برای آسفالت و 
برنامه های مقاوم سازی ۲.۵ میلیارد تومان نیاز است 
که اگر تأمین شود در نخستین فرصت کار آسفالت 

جاده را آغاز می کنیم.

اجرای رزمایش راهیان بیت المقدس 
در شهرستان بیرجند

گفت:  بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
رزمایش راهیان بیت المقدس با حضور گردان های 
دو  مدت  به  )ع(  علی  امام  و  کوثر   ، المقدس  بیت 
روز در فروردین ماه سال جاری در منطقه عمومی 
بیدخت برگزار می شود. سرهنگ پاسدار صفر علی 
در  المقدس  بیت  راهیان  رزمایش  گفت:  اسماعیلی 
تاریخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه سال جاری با حضور 

بسیجیان شهرستان بیرجند برگزار می شود.

مسابقه کتابخوانی در کتابخانه عمومی 
استاد فرزین سربیشه

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سربیشه از 
برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته سالمت در 
کتابخانه عمومی استاد عبدالحسین فرزین سربیشه خبر 
داد. حسینی گفت: بر آن شدیم تا با برگزاری مسابقه 
گارت  دکتر  نوشته  خون  »فشار  کتاب  از  کتابخوانی 
با این بیماری آشنا کنیم.  بیورز« اعضای کتابخانه را 
وی افزود: اعضای کتابخانه تا تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ 
مهلت دارند با مراجعه به وبالگ کتابخانه و یا کتابدار 
کتابخانه، سؤاالت و پاسخ نامه را دریافت کنند. به نفر 

برتر نیز به قید قرعه، جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

بازنگری طرح  تفضیلی بیرجند
امری ضروری است

معاون شهرسازی شهرداری بیرجند با اشاره به این که 
اساسا دستیابی به اهداف توسعه بدون داشتن طرح و 
برنامه امکان پذیر نیست، گفت: برنامه ریزی شهری و 
تهیه طرح های توسعه یکی از ابزارهای موجود برای 
توسعه مطلوب شهر تلقی می شود. بهروزیان با در نظر 
گرفتن این موضوع که طرح های تفصیلی بنیادی ترین 
ابزار شکل دهی شهرها بر اساس نظم و برنامه ای از 
عبارت  به  و  اندیشیده شده محسوب می شوند  پیش 
دیگر شهرها را این دو عامل اصلی یعنی رفتار ساکنان 
و طرح ها و برنامه های طراحان و برنامه ریزان شهری 
به جلو می برد، ادامه داد: بازنگری این طرح بعد از هر 
۱0 سال ضروری است. به گفته وی اصالح ضوابط 
شهرسازی موجب روان سازی و رضایت متقاضیان در 

امر ساخت و ساز خواهد گردید.

تبیین اندیشه امامت هسته مرکزی 
تالش های امام محمد باقر )ع( بود

اهتمام  به  اشاره  با  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
در  و والیت  امامت  نهادینه سازی  به  )ع(  باقر  امام 
جامعه اسالمی گفت: تبیین اندیشه امامت و والیت 
هسته مرکزی تالش های ایشان بود. به گزارش مهر، 
حجت االسالم لطفیان گفت: آن حضرت با رویکرد 
علمی به اخالق اسالمی توانست جامعه را از انحراف 

و سقوط اخالقی نجات دهد.

نکوداشت پدرعلم ارتباطات همزمان
       با روز روابط عمومی و ارتباطات 

علم  پدر  معتمدنژاد  پروفسور  نکوداشت  مراسم 
روز  با  همزمان  ماه  اردیبهشت   ۲۷ ایران  ارتباطات 
شود.  می  برگزار  عمومی  روابط  و  ارتباطات  جهانی 
حسینی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
پروفسور  نکوداشت  مراسم  برنامه ریزی  جلسه  در 
معتمدنژاد و سومین جشنواره مطبوعات استان، گفت: 
به دلیل برخی محدودیت ها و شرایط، نیاز است تمامی 
دستگاه های اجرایی استان همکاری الزم را در ارتباط 
باشند. محبی  داشته  فرهنگی  فعالیت  این  برپایی  با 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بیان داشت: 
اختتامیه  و  معتمدنژاد  پروفسور  نکوداشت  مراسم 
روابط  روز  و  استان  مطبوعات  جشنواره  سومین 
ارتباطات کشور  پدر علم  زادروز  با  عمومی همزمان 
معاونت مطبوعات و اطالع  انتظامی  با حضور دکتر 

رسانی وزارت متبوع ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار شود. 

بافت بیش  از ۱۱ هزار متر فرش توسط 
مددجویان امداد خراسان جنوبی  

گفت:  جنوبی  خراسان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
توسط  فرش  متر  و ۳0۵  هزار  در سال گذشته ۱۱ 
مددجویان این نهاد در این استان بافته شده است. 
سال  در  داشت:  اظهار  رضوی،  فارس،  گزارش  به 
گذشته یک هزار و ۹40 طرح اشتغال توسط کمیته 

امداد استان اجرا شده است.

صدور بیش از 3500 پروانه کسب
  در استان خراسان جنوبی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گفت: در سال گذشته ۳ هزار 
به  صنفی  سازمان های  توسط  کسب  پروانه   ۵4۷ و 
قالب  در  ایثارگری  کسب  پروانه  و  عادی  صورت 
شده  صادر  خدماتی  و  توزیعی  تولیدی،  فعالیت  های 
بیشترین  افزود:  ماهگلی  فارس،  گزارش  است.به 
پروانه های صادره مربوط به شهرستان بیرجند با تعداد 
یک هزار و ۸۲۸ مجوز بوده که ۵۱ درصد از مجموع 
پروانه های صادره در سال گذشته را به خود اختصاص 
قاینات  شهرستان های  کرد:  تصریح  است.وی  داده 
با تعداد ۶۱۹، فردوس با تعداد ۲۹0، طبس با تعداد 
۲۶۸، سرایان با تعداد ۱۲۱ به ترتیب دارای بیشترین و 

کمترین پروانه صادره در سال گذشته بوده اند.

جابجایی هفت میلیون و ۲0 هزار 
مرسوله پستی در خراسان جنوبی

هفت  جابجایی  از  جنوبی  خراسان  پست  مدیرکل 
توسط  پستی  مرسوله   ۷۷۵ و  هزار   ۲0 و  میلیون 
داد.  خبر  گذشته  سال  طی  استان  پست  شبکه 
تعداد سه  این  از  افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  صابریان 
میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱0۵ مرسوله صادره بوده که 
نسبت به سال قبل آن ۳.۹ درصد رشد داشته است.
وی میزان مرسوله وارده به استان را طی این مدت 
با کاهش  میلیون و ۶4۸ هزار و ۶۷0 مرسوله  سه 
از  کرد.وی  ذکر   ۹۳ سال  به  نسبت  درصدی   4.4
استان طی سال  درآمد پست  افزایش ۱۹ درصدی 
گفت:  و  داد  خبر  آن  قبل  سال  به  نسبت  گذشته 
میزان درآمد در این مدت 40 میلیارد و ۳0۵ میلیون 

و ۵4۷ هزار و ۶4۳ ریال بوده است.

 افزایش بیش از ۹ درصدی طالق دراستان
خراسان  احوال  ثبت  اداره  هویتی  اسناد  امور  معاون 
سال  در  طالق  مورد   ۱۲۳ و  هزار  گفت:  جنوبی 
گذشته در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال 
۹۳، ۹.۹ درصد افزایش داشته است.به گزارش فارس، 
و ۵۹۵  هزار   ۷ گذشته  سال  در  گفت:  موحدی خواه 
به  ثبت رسیده که نسبت  به  استان  در  ازدواج  مورد 
تصریح  است.وی  داشته  کاهش  درصد  سال ۹۳، ۶ 
کرد: به ازای هر ۱00 ازدواج در سال گذشته ۱4.۸ 

مورد طالق انجام شده است.

اعضای جدید هیئت جذب دانشگاه 
یبرجند معرفی شدند

ریاست  خلیلی  خلیل  دکتر  حضور  با  مراسمی  طی 
دانشگاه و رئیس هیئت استانی جذب اعضای هیئت 
علمی اعضای جدید این هیئت معرفی شدند. در این 
مراسم از خدمات دکتر غالمرضا زمانی، دکتر حسین 
فرزانه پور و دکتر مهدی جهانی اعضای قبلی این 
هیئت تشکر و قدردانی به عمل آمد و معارفه دکتر 
علی ثقه االسالمی، دکتر جواد خادم و دکتر محمد 

سرافرازی اعضای جدید هیئت مذکور انجام شد.

برپایی ایستگاه صلواتی توسط 
دانشجویان دانشگاه بیرجند 

به مناسبت شهادت امام هادی )ع(

به مناسبت سوم رجب سالروز شهادت امام هادی)ع( 
و  بیرجند  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  دانشجویان 
هیئت محبان الرضا)ع( این دانشکده با برپایی ایستگاه 

صلواتی از عزاداران آن امام همام پذیرایی کردند.

آزمایی  راستی  و  خواستار شفاف سازی  استاندار  مالیی- 
و  شد  استان  در  اشتغال  ایجاد  گزارشات  ارائه  باره  در 
دستگاه  و  نیست  کافی  تنهایی  به  آمار  دادن  کرد:  تاکید 
اشتغال  که  فردی  هر  گزارشات  ریز  باید  اجرایی  های 
پیدا کرده است را به استانداری ارائه دهند.اولین کارگروه 
و  ها  بانک  مدیران  حضور  با  استان  اشتغال   تخصصی 
خدمتگزار  ا..  وجه  که  شد  برگزار  اجرایی  های  دستگاه 
شعار  تحقق  جاری  سال  در  دولت  هدف  اینکه  بیان  با 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  کلیه  افزود:  است،  رهبری 

همکاری  بیکاری  رفع  برای  باید  ها  بانک  ویژه  به  و 
بگذارند.  وی  کنار  را  مورد  بی  های  و سختگیری  کنند 
افزود:  و  دانست  استان  اقتصاد  قوت  نقطه  را  گردشگری 
باید در گردشگری بیشتر دیدمان را باز کنیم تا این فرصت 
از دست نرود.  رئیس کار گروه تخصصی اشتغال استان با 
گالیه مندی از بعضی از مدیران دستگاه های اجرایی که 
ادامه داد: متاسفانه  استفاده نمی کنند،  استان  تولیدات  از 
 بعضی از مدیران حتی برای خرید خودروی سازمانشان با 
استان های دیگر قرارداد می بندند یا در ساختمان سازی 

از تولیدات استان استفاده نمی کنند. خدمتگزار تاکید  ها 
کرد: با مدیرانی که از تولیدات استان استفاده نکنند برخورد 

خواهد شد.

بانک های خصوصی به تعهدشان برای پرداخت 
تسهیالت عمل نمی کنند    

با  هم  استانداری  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل  موهبتی 
کند،  ایجاد  شغل  باید۱0هزار  ساالنه  استان  اینکه  بیان 
افزود: برای کلیه دستگاه های اجرایی یک برنامه جامع 
تدوین شده است که باید به شهرستان ها ابالغ و طبق 
روال به آن عمل شود. وی با اشاره به طرح هایی که ۵0 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند و باید به بخش خصوصی 
 واگذار شود، یادآور شد: متاسفانه بخش خصوصی از این 
مربوطه  های  دستگاه  باید  و  نکرده  استقبال  ها  طرح 
طرح  این  سال  پایان  تا  کنند  تالش  اعتبار  جذب  برای 
ها به اتمام برسد.مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری 
در  استان  کارخانجات  تولیدات  کاهش  از  تاسف  ابراز  با 
سال گذشته عنوان کرد: به دلیل این مشکل افراد زیادی 
به  ای  ویژه  توجه  ها  بانک  باید  امسال  و  شدند  بیکار 

کارخانجات استان داشته باشند. 

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو همکاری بانک ها

ها  بانک  گرو همکاری  در  را  استان  اشتغال  توسعه  وی 
از  اعم  ها  گزارش  تمام  ها  بانک  کرد:  تاکید  و  دانست 

پرداخت تسهیالت و وام گیرندگان را به استانداری ارائه 
دهند. مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری با گالیه 
مندی از بانک های خصوصی استان تاکید کرد: متاسفانه 
سرمایه مردم که در بانک های خصوصی استان سپرده 
شود  می  هزینه  دیگر  های  استان  در  اند  کرده  گذاری 
است.  ضعف  یک  جنوبی  خراسان  برای  موضوع  این  و 
های  بانک  نزد  مردم  های  سپرده  شد:  یادآور  موهبتی 
نه  شود  گذاری  سرمایه  استان  همین  در  باید  خصوصی 

استان های دیگر.

فاقد مهارت بودن جوانان هشداری 
برای خانواده هاست

سنجری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
نرخ بیکاری در استان گفت: خراسان جنوبی جایگاه پنجم 
بیکاران  از  اینکه ۳۸ درصد  بیان  با  را در کشور دارد.وی 
فرصت  این  از  باید  شد:  یادآور  دارند،  دانشگاهی  مدرک 
بیکاران  از  درصد   ۶۲ متاسفانه  و  کنیم  استفاده  فرهنگی 
خانواده  به  جدی  هشداری  این  و  هستند  مهارت  فاقد 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  هاست.مدیرکل 
استان  در  شغل  ۱0هزار  ایجاد  ما  کرد: هدف  خاطرنشان 
است که خوشبختانه در ۲۲ دستگاه اجرایی آن را محقق 
که  استان  اجرایی  دستگاه  هر  گفت:  سنجری  ایم.  کرده 
برای فرد ایجاد اشتغال می کند تمام مشخصات آن فرد را 

به سامانه رصد می دهد.  
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مدیرکل دامپزشکی از جوجه ریزی ۲۷ میلیون و ۵۶۹ هزار قطعه در مرغداری های استان در سال گذشته خبر داد. علیرضا 
رفیعی پور گفت: بر اساس ارزیابی ها از وضعیت پرورش مرغ گوشتی در واحدهای پرورش طیور استان در سال ۹4 بیشترین

 کانون بیماری و تلفات طیور به ترتیب در ماه های اردیبهشت، تیر و خرداد بوده است.

جوجه ریزی بیش از ۲۷ میلیون قطعه در مرغداری های خراسان جنوبی

پس انداز مردم خراسان جنوبی برای توسعه سایر استان ها ؟!

برزجی- تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر سپردن امور 
موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج و واگذاری وظیفه تسویه 
حساب سپرده گذاران به این بانک، همه حتی مسئوالن بانک 
پارسیان را شگفت زده کرده است. در این بین نیروهای شاغل 

در این موسسه در بالتکلیفی به سر می برند. 
کارکنان ثامن الحجج اعتقاد دارند با توجه به روند جذب نیرو و 
تجاربی که دارند و نهایت همکاری با بانک مرکزی این حق 

قانونی آنهاست که همچنان به کار خود ادامه دهند.
آنها در تماس با آوای خراسان جنوبی عنوان کرده اند که این 

حق آنهاست که از سرنوشت خود مطلع باشند. 
آن طور که یکی از این کارکنان می گوید: حدود 4 سال قبل 
در موسسه ثامن الحجج مشغول به کار شده و اکنون با مدرک 

لیسانس معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار ماست. 
وی با بیان اینکه هیچ قولی از سوی مسئولین موسسه نیز 
داده نشده، گفت: شنیده ایم در برخی از شعب شهرهای دیگر 
نیروها اخراج شده اند و این مسئله برای ما نیز باعث نگرانی 
با اشاره به  از کارکنان این موسسه در بیرجند  است. یکی 
شرایط زندگی اش که مسئول یک خانواده می باشد، اظهار 
می کند: نمی دانم با شرایط فعلی باید از چه ارگانی کمک 

بگیریم که شغلمان را از دست ندهیم.
 وی با بیان اینکه پس از استخدام در این موسسه فرصت 
رسیدگی  خواستار  ایم  داده  دست  از  را  دیگر  شغلی  های 
مسئولین استان به این موضوع شد. مدیر شعب ثامن الحجج 
در خراسان جنوبی نیز در گفتگو با روزنامه آوا اظهار کرد: هنوز 

هیچ گونه دستوری در رابطه با وضعیت نیروهایمان دریافت 
نکرده ایم. طوفانی نژاد تعداد کارکنان شعب ثامن الحجج در 
خراسان جنوبی را حدود ۱۷ نفر اعالم کرد و گفت: فعال شعب 
این موسسه فعال است و فقط شعبه آزادی با یکی دیگر از 

شعبه ها ادغام می شود. 
نیز  اقتصادی استانداری  امور  با دفتر هماهنگی  در تماسی 
عنوان شد که تاکنون پیگیری های انجام گرفته به منظور 
وضعیت  پیگیری  و  بوده  گذاران  سپرده  سپرده  پرداخت 

نیروهای شاغل در این موسسه در قدم بعدی قرار دارد. 
نیاز  و  بوده  بر  زمان  موضوع  این  که  شد  اعالم  همچنین 
از سوی  ابالغ  و  در سطح کالن کشور  گیری  تصمیم  به 

سرپرستی این موسسه در مشهد دارد. 

  ایسنا-  مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی،گفت: در سال 
گذشته ۳۷ هزار و ۱۳0 فقره شناسنامه مکانیزه باالی ۱۵سال 
صادر شده که تاکنون به ۵4 هزار و ۸4۷ کارت رسیده است. 
استان  احوال  ثبت  سازمان  اینکه  بیان  با  پورحسین،  علی  
فعالیت هایی با راهبردهای اجرایی در دستور کار دارد، اظهار 
کرد: از جمله این فعالیت ها ۹ هدف کالن و ۱۸ هدف کیفی 
بوده همچنین حدود ۱00 برنامه و پروژه در دستور کار داشته 

که باید عملیاتی شود.وی با اشاره به وضعیت ثبت موالید در 
استان، تصریح کرد: ثبت بالغ بر ۱۸ هزار و ۸4۵  نفر در سال 
گذشته بوده که در استان ۲4.۳ والدت به ازای هر هزار نفر 
جمعیت و در کشور ۲0 والدت به ازای هر هزار نفر جمعیت 
در ۹ ماهه سال گذشته به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: 
در سال گذشته تعداد ۱۸ هزار و ۸4۵ واقعه والدت به ثبت 
رسیده که نسبت به سال قبل ۳.4۸ درصد افزایش داشته 

است.پورحسین با بیان اینکه طی این مدت بطور متوسط در 
هر روز ۵۲ و در هر ساعت ۲.۲ واقعه والدت به ثبت رسیده 
قانونی  مهلت  در  والدت  وقایع  درصد  کرد:  عنوان  است، 
)۱۵روز( به ثبت تا یکسال در سال گذشته ۹۹.۷ درصد بوده 
به طوری که این درصد در سال قبل نیز ۹۹.۷ درصد بوده 
و تغییری نداشته است. وی با اشاره به نسبت جنسی ثبت 
والدت در سال گذشته، بیان کرد: نسبت جنسی حاصل از 

ثبت والدت در سال گذشته برابر با ۱04 بوده و در مقابل هر 
۱00 واقعه والدت ثبت شده دختر حدود ۱04 واقعه پسر به 
ثبت رسیده است. وی با اشاره به نسبت اعالم کنندگان واقعه 
والدت، افزود: در این مدت، حدود ۹4.۱۸ از والدت های ثبت 
نوزادان اعالم شده همچنین حدود ۱.۳۸  پدر  شده توسط 
و ۲.۷۸  مادر  و  پدر  مشترک  با حضور  از والدت ها  درصد 

درصد از والدت ها با حضور مادر نوزاد ثبت شده است.

تعیین تکلیف کارکنان ثامن الحجج در گرو تصمیم مسئوالن مرکز

صدور بیش از 54 هزار و 84۷ شناسنامه مکانیزه در خراسان جنوبی

و  ورزش  کل  مدیر  مقدم  عزیززاده  بهرام  زاده-  حسین 
جوانان استان روز گذشته در اولین نشست خبری خود در 
سال ۹۵ اعالم کرد: ۹۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان 
داریم که با توجه به شکل گیری مجمع خیرین ورزشی و 
اعالم آمادگی حدود ۱۵0 خیر ورزشی، امیدواریم با کمک 
خیرین نسبت به تکمیل این پروژه ها اقدام شود. وی با 
ذکر این نکته که تاکنون ۱۷ میلیارد تومان صرف احداث 
استادیوم ۱۵ هزار نفری بیرجند شده، افزود: برای تکمیل 
البته  است  نیاز  دیگر  تومان  میلیارد  به ۱۷  استادیوم  این 
کاسه و چمن و پیست این استادیوم ۹۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و تقریبا آماده است و صندلی ها نیز که مدتی 
از نصب آن می گذرد در زیر آفتاب و باران آسیب دیده و 
نیازمند تعویض می باشد. وی ادامه داد: سالمت و نشاط 
و  ایم  داده  قرار  کارها  محور  جدید  سال  در  را  اجتماعی 
رسیدگی به ورزش معلوالن و بانوان اولولیت کاری اداره 
کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی خواهد بود. مدیر کل 
ورزش و جوانان استان گفت: هر کاری که از دست مان 
برآید در راستای حمایت از بانوانی که برای توسعه و ارتقای 
سطح ورزش بانوان پیشقدم شوند، انجام خواهیم داد و با 

دیوان محاسبات نیز برای تعیین راهکار در این زمینه تبادل 
نظر خواهیم کرد.

اعتماد فدراسیون ها به استان
 به لحاظ میزبانی خوب

در  فوتبال  تیم  یک  امتیاز  خرید  برای  تالش  از  وی 
با  گفت:  و  داد  خبر  کشور  فوتبال  دوم  دسته  لیگ 
از تیم های ورزشی ملی  توجه به میزبانی خوب استان 
و  ایم  کرده  جلب  را  ها  فدراسیون  اعتماد  باشگاهی،  و 
هرچند که در خیلی از رشته ها سالن مناسبی نداریم اما 
از خیلی از استان ها در بحث فعالیت های ورزشی، اداری 
و ... جلوتر هستیم و سال قبل در منابع انسانی رتبه اول 

کشور را کسب کردیم.

رشد 124 درصدی کسب مدال 
توسط قهرمانان استان

عزیززاده مقدم با اشاره به اینکه در سال ۹4 با وجود کمبود 
 اعتبارات در حوزه ورزش و جوانان در استان رشد داشته ایم،
کشوری،  مسابقات  میزبانی  در  درصدی   ۱۱4 رشد  از   

منطقه ای و اردوهای تیم ملی طی سال گذشته نسبت به 
سال ۹۳ خبر داد و اظهار کرد: تعداد مربیان خانم و آقا در 
استان به ۲۲۵۳ نفر و تعداد داوران خانم و آقا به ۱۹۳۷ نفر 
افزایش یافت، ضمن اینکه تعداد ورزشکاران سازمان یافته 
استان هم به ۲0 هزار و ۵۷۹ نفر رسید. در سال گذشته 
درصد  مسابقات ۸  به  استان  ورزشکاران  اعزام  همچنین 
رشد داشت و ۱۲۱ مدال توسط این ورزشکاران کسب شد 
که ۱۲4 درصد رشد داشته است. مدیر کل ورزش و جوانان 
استان با بیان اینکه تعداد ورزشکاران عضو تیم های ملی 
استان با ۱۵۹ درصد رشد به ۷ نفر رسیده، افزود: طی سال 
۹4 تعداد ۱۹۲ همایش و مسابقه ورزشی در استان برگزار 

شد و برگزاری مسابقات رشدی ۱0 درصدی داشت.

وزیر ورزش و جوانان 
امسال به استان سفر می کند

نور،  راهیان  ورزشی  کاروان  چهاردهمین  اعزام  از  وی 
برگزاری نشست جامعه داوران و مربیان استان، همایش 
ازدواج وصال و تجلیل از سازمان های مردم نهاد فعال در 
حوزه ورزش و جوانان، نشست استاندار با دختران منتخب 

و همچنین نخبگان جوان برتر استان، برگزاری دومین 
 ۵۹ کتاب  چاپ  کریم،  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 
شهید ورزشکار استان و ... به عنوان مهمترین اقدامات 
استان طی سال ۹4 در حوزه جوانان  صورت گرفته در 
نام برد. عزیززاده مقدم از سفر وزیر ورزش و جوانان و 
معاون وی به استان در سال جاری خبر داد و گفت: از 
سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارتخانه نیز قول کمک 
سال  در  نیز  را  ورزشی  خیرین  مجمع  جلسه  و  گرفتیم 

جاری برگزار خواهیم کرد.

تکمیل استادیوم بیرجند در نیمه راه اعتبار

مردم بیرجند یاد و خاطره شهید صیاد شیرازی را گرامی داشتند

بیرجند- ایرنا - قشرهای مختلف مردم بیرجند روز دوشنبه با حضور در مسجد امام حسین)ع( این شهر در فضایی سرشار 
از معنویت و با برگزاری آیینی با شکوه یاد و خاطره شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین سابق رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح را گرامی داشتند.در این مراسم استاندار خراسان جنوبی، قائم مقام نماینده 
ولی فقیه دراستان، فرماندهان نیروهای های مسلح افسران، درجه داران، سربازان و تعدادی 
از مدیران کل حضور داشتند، یکی از همرزمان شهید صیاد شیرازی با اشاره به ویژگی های 
این شهید، گفت: در دوران دفاع مقدس همه مردم و نیروهای مسلح به سهم خود در خدمت 
جبهه و جنگ مشارکت داشتند.سرتیپ ۲ ستاد احمد اسدی با بیان اینکه در هشت سال 
جنگ تحمیلی همه مردم در کنار هم بودند، افزود: این شهید بزرگوار همواره با سربازان با 
عطوفت اسالمی رفتار می کرد و این امر او را به یک الگو در نیروهای مسلح تبدیل کرده بود.وی با اشاره به اینکه همه 
نیروهای مسلح خصوصا بسیجیان، صیاد شیرازی را بیش از نیروهای ارتشی دوست داشتند، تاکید کرد: چون آنها متوجه 
خلوص نیت این شهید شده بودند. وی برگزاری محافل و مجالس به یاد شهدا را زیبا توصیف کرد و یادآور شد: روح و 

عظمت شهدای انقالب و دفاع مقدس در چنین جلساتی ناظر هستند .

 اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل؛ گشایش اقتصادی را در پی دارد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی، گفت: با اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل امیدواریم 
شاهد گشایش اقتصادی، رونق در زندگی مردم و کاهش بیکاری در کشور باشیم. 

سال  نامگذاری  اینکه  به  اشاره  با   ، ایسنا  با  گفت وگو  در  جوانشیرگیو،  محمد 
همانطور  کرد:  اظهار  است،  شده  سنجیده  و  شده  مطالعه  کاری  رهبری  توسط 
همزبانی  و  همدلی  این  سایه  در  که  بود  همزبانی  و  همدلی  سال   ۹4 سال  که 
شاهد به ثمر نشستن برجام و رفع تحریم هایی به ناحق بودیم که امیدواریم در 
نشستن  ثمر  به  شاهد  بتوانیم  نیز  عمل  و  اقدام  مقاومتی  اقتصاد  سال   ۹۵ سال 
این امر باشیم. وی افزود: اجرای این امر بخشی به مباحث بین المللی و مسائل 
در  بیکاری  کاهش  و  مردم  زندگی  در  رونق  اقتصادی،  گشایش  یک  شاهد  امیدواریم  که  برمی گردد  داخلی 
کشور باشیم. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی، تصریح کرد: همانطور که دولت در بحث 
کنترل تورم توانست موفق باشد امیدواریم با برنامه ریزی و حمایت های رهبری و عمل مردم منجر به رفع 

رکود شود.

 مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری : سرمایه مردم که در بانک های خصوصی استان سپرده گذاری کرده اند در استان های دیگر هزینه می شود

استاندار : ایجاد 10 هزار شغل در استان باید راستی آزمایی شود / مدیر کل کار : فاقد مهارت بودن جوانان هشداری برای خانواده هاست
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توصیه های جالب یک فعال اصالح طلب
 به دولتمردان روحانی

يک فعال سیاسی اصالح طلب طی يادداشتی در روزنامه 
آرمان برخی توصیه هاى جالب را به دولتمردان روحانی 
داشته است. سیدمجتبي ساداتي در توصیه هاى عاقالنه 
به دولتمردان تدبیر و امید می نويسد: »نقد بیش از حد 
دولت قبل كه ظهور و بروزش معلول علت ها و عوامل 
ديگري بوده ممكن است موجب مالل خاطر مردم و 
ايجاد احساس مظلوم نمايي شود و ناخواسته آب به آسیاب 
عده اي خاص ريخته شود. بیان اغراق آمیز دستاورد ها و 
وعده هاي به دور از تحقق سطح توقعات را باال برده و 
ممكن است موجب سرخوردگي مردم شود. مطبوعات 
هوادار دولت بايد فضا را آرام كنند و از درج تیترهاي 
جنجالي و نشر و پخش محتوا و مطالب مطبوعات و 

 رسانه هاي راديكال اجتناب نمايند...«
  مخالفان ما در مجلس نمره شان ۲۰ بود

خصوص  در  اتمی  انرژى  سازمان  رئیس  صالحی 
اتفاقات پیش آمده براى وى در مجلس گفت: دوستان 
يارگیرى شان عالی بود. يعنی خوب خود را آماده كرده 
بودند فضاى مجلس را به دست بگیرند و نمره شان 
بیست بود. برنامه ريزى فوق العاده اى داشتند. مانند 
تیم فوتبال همه وظايف خود را می دانستند. يک عده 
آمد  بود، ديگرى می  ما  مسئولیتشان عصبانی كردن 
با زبان كنايه حرف می زد، آن يكی انتقاد می كرد و 

خالصه خوب هم به هم پاس می دادند. 

مرتب ازصندوق  توسعه  پول  می گیرند

دولت  اينكه  بیان  با  تهران  نماينده  توكلی،  احمد 
می گیرد،  پول  ملی  توسعه  صندوق  از  مرتب  كنونی 
گفت: صندوق توسعه ملی نمی تواند به بخش دولتی 
بانک  اختیار  در  را  اعتبارات  صندوق  اما  دهد.  وام 

كشاورزى قرار می دهد كه خالف قانون است.

مشکالت دولت نهم و دهم به خاطر این بود 
که احمدی نژاد قانون را قبول نداشت

مسعود پزشكیان، نمايند  مجلس  در مورد فعالیت هاى 
انتخاباتی احمدى نژاد در آغاز سال 96 گفت: حضور 
و تايید كسانی در دوره اى كه در قدرت بودند قانون 
را قبول نداشتند و خالف قانون عمل می كردند اما و 
اگر و سوال هاى زيادى مطرح می كند و عامل اصلی 
تمامی تخلفات و فسادهايی كه در دولت هاى نهم و 
چارچوب  دولت  رئیس  كه  بود  اين  افتاد  اتفاق  دهم 

قانون را قبول نداشت و آن را نیز رعايت نمی كرد.

آیت ا... جنتی؛ گزینه ریاست خبرگان

نماينده خوزستان در مجلس  آيت ا... محسن حیدرى 
آقايان  اجالسیه،  اين  در  ما  گفت:  رهبرى  خبرگان 
كرديم.  ارزيابي  را  ديدگاه هايشان  و  ديديم  را  نماينده 
زمینه  يشترين  حاضر  حال  در  كه  بگويیم  مي توانیم 

نسبت به آيت ا... جنتي وجود دارد.

   باید دوباره با ایران رابطه برقرار کنیم
از  انتقاد  ضمن  آمريكا  گذشته  ادوار  جمهور  ريیس 
عملكرد هیالرى كلینتون، خواهان دوستی واشنگتن 
ايران شد. جیمی كارتر در پاسخ به اين سوال كه  با 
آيا آمريكا بايد بار ديگر با ايران دوست و متحد شود، 
با بیان اينكه حتی بعد از انقالب اسالمی هم او دولت 
ايران را به رسمیت شناخته و خواستار رابطه با ايران 
بوده، گفت: »بله. من فكر می كنم بايد اين كار را انجام 
نداريم،  رابطه ديپلماتیک كاملی هم  اگر  دهیم. حتی 
می توانیم به توافقی برسیم تا از آن طريق بتوانیم از 

درگیرى نظامی اجتناب كنیم.«

تحلیل روزنامه الحیات : تهران احمدی نژاد 
را در مقابل ترامپ، برای واشنگتن رو کرد 

بازگشت احتمال  تحلیلی  در  الحیات   روزنامه 
احمدى نژاد به قدرت در تهران را مورد بررسی قرار 
به  با تهديد نسبت  داده و نوشت: تهران می خواهد 
آمريكا  به  را  پیام  اين  ايران  در  نژاد  احمدى  آمدن 
انكار توافق هسته اى از سوى واشنگتن  برساند كه 
نفع  به  كشور  اين  آينده  جمهورى  رئیس  عهد  در 
رويكردى خواهد بود كه احمدى نژاد پیشتر در پیش 
نیز  كارشناسان  از  برخی  ديگر  سوى  از  بود.  گرفته 
ايران  سابق  جمهور  رئیس  ورقه  از  استفاده  معتقدند 
در شرايط كنونی ايران در قبال كشورهاى غربی و به 
ايران  آمريكا منجر به كاهش فشارى كه  طور ويژه 
اى  هسته  توافق  اجراى  دلیل  به  كنونی  شرايط  در 

متحمل است، خواهد شد. 

رهبری به دولتمردان چقدر عیدی دادند؟  
 

نوروزى  ديدار  يادآورى  با  امداد  كمیته  رئیس  فتاح 
ديدار  در  گفت:  رهبرى،  معظم  مقام  با  مسئوالن 
جمله  از  و  مسئوالن  رهبرى،  معظم  مقام  با  نوروزى 
خانم ها از معظم له درخواست عیدى كردند كه ايشان 
فرمودند به هر كدام از مهمانان هزار تومان عیدى داده 
شود. وى ادامه داد: مهمانان در واكنش به عیدى مقام 
معظم رهبرى با خنده گفتند كه آقا فقط هزار تومان؟! 
كه رهبرى با لبخندى فرمودند: مبلغ هزار تومان خوب 
است زيرا زمانی 10 تومان عیدى به مهمانان می دادم.

داعش اسفندماه به مرزهای ما نفوذ کرد

اسالمی  جمهورى  ارتش  زمینی  نیروى  فرمانده 
به  داعش  گذشته  سال  اسفندماه  گفت:  ايران 
مرزهاى ما نفوذ كرد، اما از همان ابتدا ۲ تروريستی 
توسط  بودند  شده  وارد  انتحارى  جلیقه هاى  با  كه 

نیروى زمینی ارتش نابود شدند.

سعودی ها مهر توافق خشک نشده  
آتش بس یمن را نقض کردند

 جنگنده هاى رژيم سعودى به فاصله چند ساعت از 
برقرارى آتش بس در يمن با بمباران گسترده منطقه 
»الضباب« تعز اين آتش بس را نقض كردند. اين در 
حالی است كه »اسماعیل ولد الشیخ« فرستاده ويژه 
سازمان ملل در امور يمن از دو طرف خواسته تا به 

آتش بس پايبند باشند.

رئیس مجلس شوراى اسالمی در پاسخ به 
تذكر نماينده تهران، خواستار ارائه گزارش 
نقاط  مورد  در  خارجه  وزارت  تشريحی 
و  شد  برجام  اجراى  روند  منفی  و  مثبت 

دستاوردهاى برجام را تشريح كرد.
پیش  تهران  مردم  نماينده  رسايی  حمید 
شفاهی،  تذكر  در  جلسه  رسمی  آغاز  از 
داشتند  تاكید  رهبرى  معظم  مقام  گفت: 
مرحله اى  به صورت  تعهدات  اجراى  كه 
آنها  اگر  كه  بود  اين  براى  شود،  انجام 
به تعهدات خود عمل نكردند، ما هم در 

مقابل كارى انجام ندهیم.
وى خواستار ارائه گزارش وزارت خارجه از 
روند اجراى برجام شد و گفت: ۲1 فروردين 
ماه مهلت ارائه گزارش روند اجراى برجام 
و  اتمام رسیده  به  از سوى وزارت خارجه 
با  رسايی  شود.  ارائه  اجرا  گزارش  بايد 
اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در 
خصوص اينكه تحريم ها فقط روى كاغذ 

كه  هیأتی  آن  گفت:  است،  برداشته شده 
در شوراى عالی امنیت ملی براى نظارت 
است كه مسئوالن  تعیین شده  برجام  در 

قبلی به عالوه آقاى جلیلی بودند، در اين 
خصوص گزارشی نداده اند.

مجلس  رئیس  الريجانی  علی  ادامه  در 
گفت: اينكه شما گفتید رهبرى فرموده اند 

شده  غنی  مواد  پلكانی  صورت  به  كه 
تحويل داده شود، فلسفه اش چیزى نبود كه 
شما فرموديد؛ فلسفه اش اين بود كه ممكن 

است آنها كلک بزنند و اگر ما يكباره مواد 
وى  ندهند.  را  ما به ازايش  آنها  بدهیم،  را 
مقرر  مختلف  مقاطع  در  بنابراين  افزود: 
شود.  داده  تحويل  شده  غنی  مواد  شد 

خوشبختانه وقتی كار جلو رفت، آنها قبل از 
آنكه ما مواد را بدهیم، مواد اولیه كیک زرد 
را دادند. بعد از 10 روز ما مواد غنی شده 
را داديم. بنابراين مطلبی كه در قانون آمده 
است، به نحو اكمل انجام شده و خالفی 
تاكید  با  الريجانی  است.  نگرفته  صورت 
بر اينكه من موافق ارائه گزارش از سوى 
وزارت خارجه در مورد روند اجراى برجام 
هستم، گفت: اين هم مثل بقیه امور است. 
نكات منفی و مثبتی در آن وجود دارد. نبايد 
يک مرتبه همه چیز را سیاه نشان دهیم.
وى در تشريح موفقیت هاى اجراى برجام، 
گفت: بستن پرونده پی ام دى چیز كوچكی 
نبود؛ پرونده بسیار پرمشكلی بود كه بسته 
شد. الريجانی تصريح كرد: من موافق نظر 
بايد  خارجه  وزارت  هستم،  رسايی  آقاى 
نكات  و  كرده  ارائه  مجلس  به  گزارشی 
تا در مقابلش  ارائه كند  را  مثبت و منفی 

اقدامی انجام شود.

سالن جلسه حوزه استاندار ، تزئین شده با صنايع دستی استان    عكس : ماليیعکس روز 

وزارت خارجه باید از روند اجرای برجام به مجلس گزارش دهد

صفوی: برخی هم با این طرف هستند و هم با آن طرف!
 
نفاق   اقدامات جريان  قوا گفت:  فرمانده كل  نظامی  دستیار 

سبب شده تا استقالل كشور در مسیر خطر قرار گیرد و اين 
ادامه  ببرند. صفوى  را به سمت وابستگی پیش  عده كشور 
داد: ما پاسدارها با عهد و پیمانی كه با خدا بسته ايم در راه 
حفاظت از انقالب اسالمی و میهن اسالمیمان ايستاده ايم 
و آماده ايم در راه انقالب و اسالم و رهبرى فداكارى كنیم اما برخی مانند كسانی 

هستند كه هم با اين طرف هستند و هم با طرف ديگر.

عضو کمیته ۷ نفره اصولگرایان  : تشکیل فراکسیون واحد اصولگرایان نیاز به توافق با الریجانی ندارد
 

واحد  فراكسیون  تشكیل  براى  گفت:  و  كرده  تشريح  را  نهم  مجلس  رياست  با  كمیته  جلسه  هماهنگی  چگونگی  اصولگرايان  نفره   ۷ كمیته  عضو 
اصولگرايی نیاز به توافق با الريجانی نداريم. وى در خصوص نظر رئیس مجلس در مورد ايجاد فراكسیون واحد اصولگرايان در مجلس دهم گفت: 
براى تشكیل فراكسیون واحد اصولگرايان در مجلس دهم نیازى به موافقت آقاى الريجانی نداريم. نقوى حسینی با تاكید بر اينكه اكثريت مجلس 
دهم اصولگرا خواهند بود، تصريح كرد: ائتالف اصولگرايان در حال تالش براى پیروزى نامزدهاى اصولگرايان در مرحله دوم انتخابات مجلس است.

عضو كمیته ۷ نفره اظهار داشت: آقاى الريجانی هم اگر خواست می تواند عضوى از فراكسیون اصولگرايان در مجلس دهم باشد.

آشنا  : در چارچوب پروتکل ها اظهارنظر کنید
 
حسام الدين آشنا مشاور ريیس جمهورى كشورمان در يادداشتی  

پرداخته  اتريش  به  روحانی  لغو سفر حسن  بررسی داليل  به 
تحلیل هاى  برخی  از  انتقاد  با  يادداشت  اين  در  وى  است. 
نادرست درباره لغو اين سفر، تاكید كرده است كه اظهارنظرها 
در اين خصوص بايد با آگاهی از چارچوب پروتكل هايی باشد 
كه كشورها قبل و حین سفر بايد رعايت كنند. آشنا اين را هم عنوان كرده است كه لغو 

اين سفر تاثیرى بر روابط دوستانه دو كشور نخواهد داشت.

الریجانی : بستن پرونده پی ام دی چیز کوچکی نبود؛ پرونده بسیار پرمشکلی بود که بسته شد

جناب آقای احمد شیخ زاده  مدیر محترم کاروان
جناب آقای مهدی سبزه کار  مداح عزیز 

حالوت زیارت پر فیض عتبات عالیات

 با توانمندی بسیار باالی مدیریت و مداح گرامی در کام مان جاودانه ماند 
خداوند اجرتان دهد و این توفیق برایتان مستدام باد.

از طرف خانواده و همراهان حسین پور- عرفان منش

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  1۰ ماهه ویژه فرهنگیان )بـدون سـود ، بدون چک و بدون ضامن(

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

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن   امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و 
غیرنقدی شما نیکوکاران و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه 
بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات، انجام کلیه مراسم و مناسک 

عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 
آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 - مسجد حضرت صدیقه 

طاهره )س(تلفن: 09157202129- 32317898
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 

شماره کارت مجازی: 6037991899647808

 مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(

 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 ۲8 و 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه(   ۰91556۲۲۲91 - 3۲۲11684

الستیک فرازی

به یک آشپـز مـاهر 
برای کـار در غـذاي 

آمـاده نیـازمندیم
09155624508

به یک خیاط و شاگرد خیاطی زنانه دوزی 
نیـازمندیم.  09150449826

فروش یک باب مغازه لوازم و قطعات موبایل در 
حکیم نزاری با کلیه امکانات 09156674069










