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نظر رئیس جمهور درباره نیروهای شرکتی

حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر چند روز پیش 
خود به سمنان گفته است: اساس ایجاد اشتغال در 
بخش  در  کار  به  آماده  نیروهای  جذب  باید  کشور 
های خصوصی باشد.وی افزود: اولویت جذب نیروی 
جدید با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی 
و شرکتی در دستگاه های دولتی کار می کرده اند.

حذف قولنامه های دستی خرید خودرو
و  خرید  خودرو،  معامالت  ساماندهی  طرح  براساس 
با دریافت  اتومبیل  نمایشگاه های فروش  فروش  در 
عالوه  است  قرار  و  می یابد  رسمیت  رهگیری  کد 
قولنامه های  خودرو،  معامالت  سامانه  راه اندازی  بر 
دستی حذف شود. به گزارش جهان به نقل از مهر، 
و  شده  آماده سازی  خودرو  معامالت  سامانه  اکنون 
کشور  سراسر  در  اتومبیل  نمایشگاه   ۸۷۰۰ از  بیش 
قراردادها  ثبت  بتواند  تا  اند  کرده  نام  ثبت  آن  در 
و  داد  صورت  رسمی  صورت  به  سامانه  این  در  را 
یک  معامله ای،  طرف  فروشنده  و  خریدار  هر  برای 
از اصالت معامله  کد رهگیری صادر شود که نشان 
نمی تواند همزمان  واقع، یک خودرو  در  یعنی  دارد. 
به دو یا چند نفر فروخته شود و از بسیاری مشکالت 
و فروش های صوری خودرو هم  و معضالت خرید 

جلوگیری شود.

رئیس جمهورقول داد

در نشست خبری
 استاندار عنوان شد :

خروجی گزارش 
خدمتگزار درجلسه  

هیئت دولت ؛  اولویت 
کاری دکتر روحانی 
برای توجه ویژه به 

خراسان جنوبی 

دکتر روحانی به استاندار قول داد تا مانده اعتبارات سفر 2 سال پیش خود و هیئت دولت به استان خراسان جنوبی را  باالخره پرداخت کند

حسین زاده- استاندار صبح دیروز در جمع اصحاب رسانه از 
قول رئیس جمهور برای توجه ویژه به خراسان جنوبی خبر 
داد و در ادامه به تشریح ماوقع جلسه هیئت دولت و نتایج آن 
برای استان پرداخت.  وجه اله خدمتگزار با بیان اینکه در این 
جلسه وضع استان در بخش های مختلف تشریح شد، گفت:  
به برخی کارهای صورت گرفته و پیشرفت های استان طی 
دو سه سال گذشته اشاره شد و عنوان گردید میزان سرمایه 
امید نسبت به  گذاری در صنعت استان در دولت تدبیر و 
گذشته 245 درصد، تعداد طرح ها 46 درصد و میزان اشتغال 

43 درصد رشد داشته و در بخش معدن نیز ...
)ادامه در صفحه ۷(

هشدار مدیر کل بحران استان 
به مسئوالن در پایتخت  :

جان مردم
 در خطر است
تامین اعتبار ویژه کنید 

صفحه ۷

آگهی استخدام 
آیـدیـن 

شرح در صفحه 8

جناب آقای خاشی
مدیر کل محترم گمرکات  استان خراسان جنوبی
بدینوسیله از جناب عالی بابت برگزاری جلسه توجیهی تجارت 
و رفع مشکالت صادرات استان در محل منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند سپاسگزاری نموده، برای شما و همکاران محترم تان 

از خداوند منان صحت و سالمتی آرزومندم.

بازرگانی لطف ا... خسروی

)هوالباقی(
ای کاش رفتنت را بازگشتی و فراقت را صبری بود

همسر و فرزند عزیزمان

 زنده یاد عالیه رسولی
دو سال هجرانت را با چشم های اشکبار و قلبی ماالمال از اندوه 

سپری کردیم و اینک یادت را با ذکر صلوات بر محمد )ص( 
و آل محمد و قرائت فاتحه ارج می نهیم. 

خانواده های: رسولی ، سمن و شایانفر

پدر عزیزمان  آزاده جانباز گرانقدر  رضایـی

کسب عنوان قهرمانی تیم کونگ فو جمهوری اسالمی ایران
 به سرپرستی جناب عالی و همچنین کسب مدال طال 

)مقام اول( در بخش تکنیک حرفه ای و مدال برنز )مقام سوم( 
در بخش مسابقات نیمه آزاد را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

فرزندان

جناب آقای دکتر سید علی معزی و سرکار خانم دکتر سیده طوبی کاظمی
از اینکه با سعه صدر ، حس نوع دوستی و حسن خلق و به پشتوانه دانش روز و با همت و حمیت و تعهد جدی و با توجه به شرایط بسیار سخت 
و صعب مادر عزیزمان خانم بیطرفی با ظرافت و دقت نظر نسبت به تشخیص و عمل آنژیو گرافی ایشان در نهایت فرهیختگی و هوشمندی 

اهتمام ورزیدید در کمال ادب و ارادت تقدیر و سپاس مان را محضر طبیبانه و ماهرانه شما اعالم می داریم. 
از طبیب عشق برای آن طبیبان مهر ، صحت ، سالمت ، سعادت و سیادت مسئلت داریم

خانواده فالح
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قطع سهمیه سوخت 100هزار خودرو سنگین
جهان نیوز- عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از تخصیص نیافتن سهمیه گازوئیل به 
خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه امسال خبر داد و گفت: براساس مذاکراتی که با شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی 
انجام شده است، تخصیص سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه قطع می شود و در صورتی 

که در زمان تعیین شده مالکان خودروها بیمه شخص ثالث خودروی خود را تمدید نکنند، سهمیه سوخت این خودروها قطع خواهد شد.

بازار  رونق  اینکه  بر  تاکید  با  مسکن  بانك  مدیرعامل 
شاخص  گفت:  دارد،  بستگي  اقتصادي  رشد  به  مسکن 
امسال  نخست  نیمه  از  دهد،  نشان مي  اقتصادي  هاي 
خواهیم  کشور  در  مسکن  بازار  رونق  شاهد  تدریج  به 
بود. محمد هاشم بت شکن در گفت وگو با ایرنا، رونق 
رکود  از  ملي  اقتصاد  خروج  مستلزم  را  مسکن  بازار 
دانست و افزود: براساس پیش بیني ها، اقتصاد ملي در 
سال 95 به رشد چهار تا پنج درصدي دست مي یابد. 
نیازمند  رکود  از  مسکن  بازار  خروج  اینکه  بابیان  وي 

رکود  از  نیز  ملي  اقتصاد  باید  و  است  عملي  اقدامات 
خارج شود، یادآورشد: این دومقوله اقتصادي با یکدیگر 

ارتباط نزدیکي دارند و روي هم بسیار تاثیرگذارند.
مسکن  بازار  رونق  براي  اظهارداشت:  شکن  بت 
بسیار  شود  مي  رکود  سبب  که  اقداماتي  از  جلوگیري 
از  خروج  براي  اقدام  هرگونه  طرفي  از  و  دارد  اهمیت 
اقتصادي  مهم  بخش  این  رونق  دهنده  نوید  رکود، 
مصوبه  به  مسکن  بانك  مدیرعامل  بود.  خواهد 
سرمایه  افزایش  درباره  اسالمي  شوراي  اخیرمجلس 

راه  وزارت  پیشنهاد  به  گفت:  و  کرد  اشاره  بانك  این 
اسالمي،  شوراي  مجلس  مصوبه  با  و  شهرسازي  و 
سرمایه بانك مسکن از محل فروش اموال غیر منقول 
با  گفت:  وي  یابد.  مي  افزایش  ریال  میلیارد  هزار   50
سرمایه  کفایت  میزان  مسکن،  بانك  سرمایه  افزایش 
تا   8 بین  که  جهاني  استانداردهاي  به  نیز  بانك  این 
12 درصد است مي رسد تا این بانك بتواند با پرداخت 
ساختمان  و  مسکن  بخش  توسعه  به  بیشتر،  تسهیالت 

در کشور کمك کند.

بازار مسكن در نیمه نخست امسال دوباره رونق مي يابد

 شاخص بورس، 16 واحد رشد كرد
ایرنا- شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان داد 
و ستدهای معامالتی روزگذشته با رشد 16 واحدی، 
به  و  کرد  آغاز  مثبت  روندی  با  را  تازه  کاری  هفته 
رقم 78 هزار و 281 واحد رسید.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، در پایان معامالت امروز بازار سرمایه، 
شمار یك میلیارد و 37 میلیون سهم و حق تقدم به 
ارزش دو هزار و 480 میلیارد ریال در 77 هزار و 798 
نوبت مبادله شد.شاخص های اصلی بازار سرمایه به 
جز شاخص بازار اول، در معامالت امروز مثبت بودند.

ايران  در  آب  كننده  ضدعفونی  مواد 
مورد توصیه سازمان جهانی بهداشت 
شرکت  آب  بهداشت  بر  نظارت  دفتر  مدیر  ایرنا- 
مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: شرکت آبفای 
بهداشت  توصیه سازمان جهانی  مورد  مواد  از  کشور 
برای ضدعفونی آب استفاده می کند و شاخص اندازه 
گیری آلودگی میکروبی آب های کشور در حد نرمال 
است.هوشیار اعظم واقفی روز گذشته در گفت وگوی 
شایعات  رد  با  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  اختصاصی 
بیگانه  و رسانه های  در فضای مجازی  منتشر شده 
مبنی بر استفاده از مواد خطرناك در ضدعفونی آب 
اظهار داشت: ماده ای که  های آشامیدنی در کشور 
با نام »سیترو گلیسیرین هیدروکلراید« از آن یاد می 
شود، اصال وجود خارجی ندارد و حتی در فرهنگ مواد 

دارویی نیز چنین نامی مشاهده نمی شود.
نیز  درمان  و  بهداشت  وزارت  گفت:  واقفی  اعظم 
دارد  مهم  موضوع  این  بر  دایمی  کنترل  و  نظارت 
قرار  استفاده  مورد  ای  ماده  آنها هیچ  بدون مجوز  و 
در  مانده  باقی  کلر  میزان  کرد:  تاکید  گیرد.وی  نمی 
شبکه های آب به عنوان یك شاخص اندازه گیری 
آلودگی میکروبی به شمار می رود که حد نرمال آن، 
و  است  لیتر  در  گرم  میلی  دهم  هشت  تا  نیم  بین 
روزانه توسط متولیان امر در شرکت آبفا و نمایندگان 
وزارت بهداشت کنترل می شود. وی ادامه داد: مطابق 
شاخص اعالم شده سازمان بهداشت جهانی، در 99 
کلر  میزان  برای  شده  اعالم  محدوده  موارد،  درصد 
رعایت می  ایران  در  آب  در شبکه های  مانده  باقی 
شود که از این نظر در حد ایده آل و عالی قرار داریم.

دالر 3030 تومان را رد كرد
به  اما  تدریجی  با روندی  ایسنا- دالر دولتی هر چند 
رشد خود ادامه داد و امروز نرخ 3030 تومان را پشت 
را  ارز   37 نرخ  امروز  برای  مرکزی  بانك  سرگذاشت. 
نسبت به آخرین تغییرات هفته گذشته تغییر داد. دالر 
از جمله ارزهایی است که با افزایش هر چند اندك وارد 
رنج قیمتی تازه ای شده است.بر اساس نرخ گذاری های 
انجام شده در مرکز مبادالت ارزی، یورو 3401 و پوند 
4364 تومان است.یك مقام مسئول در بیمه مرکزی 
جزئیات قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون 
بیمه شخص ثالث از خرداد ماه را اعالم کرد و گفت: 

کارت های سوخت این خودروها شارژ نمی شود.

برنامه جديد دولت برای حذف يارانه ها
فیروزآبادی  ابوالحسن  به گزارش خبرگزای مهر، سید 
با اعالم اینکه حذف یارانه ها برای پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به صنایع است، گفت: برای ایجاد بنگاه های 
ُخرد و کوچك در راستای ایجاد اشتغال امسال تسهیالت 
ارزان  قیمت از محل بودجه صرفه جویی حذف یارانه ها 

پرداخت می شود.

 اختصاص بودجه برای بیمه درمان معتادان
جهان نیوز- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 
بیمه  به  اعتیاد  درمان  برای  بودجه  تومان  میلیارد   60
سالمت خبر داد. وی با اشاره به اینکه سالمت اجتماعی 
با امید به زندگی رابطه مستقیم دارد، گفت: امسال 60 
میلیارد تومان برای درمان معتادان برای بیمه سالمت در 
نظر گرفته شده است که شورای عالی بیمه پروتکل آن 

را تدوین خواهد کرد.

حج 95 بعید است بی حادثه باشد  
و  حج  فراکسیون  سودانی،عضو  ناصر   - نیوز  جهان 
زیارت مجلس شورای اسالمی درباره آینده مسئله حج 
95 و کارشکنی سعودی ها در مسیر برگزاری حج، اظهار 
داشت: متاسفانه حکام جدید عربستان سعودی، تاکنون 
ناشیانه و غیرمدبرانه در اداره حج و مسائل بین المللی و 
منطقه ای برخورد کرده اند. وی افزود: بعید می دانم که 
در سال 95  را  بتوانند حجی  عربستان  فعلی  حاکمان 
تدارك ببینند که حضور موثر حجاج ایرانی را به همراه 

داشته باشد و بی حادثه  هم باشد.

نحوه پذيرش بورسیه اعالم شد
بورس  اعزام  گفت:  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
 خارج از کشور فقط در رشته های خاص ، بین رشته ای
کشور  علمی  جامع  نقشه  دار  اولویت  های  رشته  و 

صورت می گیرد .

آبلیموهای  بررسی  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
درصد   60 در  تقلب  از  گذشته،  سال  در  بازار  در  موجود 
در  امیدوارم  گفت:  حال  عین  در  و  داد  خبر  آبلیموها  این 
تولید  برخی  انجام دهیم که  استانداردهای مان اصالحاتی 
کنندگان بتوانند این آبلیمو غیر طبیعی را به نحوی تولید 

کنند که دیگر تقلبی شکل نگیرد.
نتیجه  ، درباره  ایسنا  با  دکتر رسول دیناروند در گفت وگو 
بررسی آبلیموها که در سال گذشته انجام شد، گفت: بررسی 
این  طبق  آمد.  دست  به  آن  نتایج  و  شد  انجام  آبلیموها 
بررسی ها مشخص شد که تنها حدود 40 درصد آبلیموهای 
موجود در بازار مشکلی نداشتند. وی با بیان اینکه در عین 
حال بر اساس این بررسی مشخص شد که 60 درصد از 

آبلیموهای موجود مشکل داشتند، افزود: البته این مشکل، 
مشکل ایمنی و سالمت نبوده است. یعنی مانند اشکاالت 
در برخی فرآورده های غذایی که مصرف آنها خطرناك بوده 
و منجر به بیماری می شوند، نیست. بلکه عمده آبلیموهایی 
که رد شدند به علت این بوده که آب لیموی طبیعی نبوده 

و آن را ساخته بودند.
دیناروند در پاسخ به اینکه آیا در این آبلیموها از آب کاه 
خیر، موضوع  کرد:  اظهار  استفاده می شده؟  لیمو  به جای 
مصرف  موضوع،  بلکه  نیست،  مطرح  کاه  آب  از  استفاده 
تولید  در  مختلف  شیمیایی  مواد  و  عصاره ها  از  ترکیباتی 
آبلیمو است که همه این مواد، به تنهایی قابلیت مصرف 
طبیعی  آبلیموی  عنوان  به  را  آبلیمویی  وقتی  اما  دارند، 

خریداری می کنید، درحالیکه این آبلیمو طبیعی نیست، این 
یك نوع تقلب و کاله برداری محسوب می شود و ما با این 
موضوع مشکل داریم. وی درباره نحوه برخورد با متقلبین 
در این حوزه، گفت: در این زمینه هم طبق ضوابطی که 
داریم، با متخلفین برخورد می کنیم. به طوریکه ابتدا پروانه 
به تعزیرات  آنها  از  به تدریج برخی  تعلیق می شود و  آنها 
معرفی می شوند. همچنین آنهایی هم که جرم شان سبك تر 
است، تعهد می دهند که چنین تقلباتی را تکرار نکنند. رییس 
که  کرد  امیدواری  ابراز  حال  عین  در  دارو  و  غذا  سازمان 
در استانداردهایمان اصالحاتی انجام دهیم که برخی تولید 
کنندگان بتوانند این آبلیموی غیرطبیعی را به نحوی تولید 

کنند که دیگر تقلبی شکل نگیرد.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانك مرکزی، دو عضو تاثیرگذار 
در شبکه بانکی همواره منتقد افراطی بودن سود بوده و 
حتی اخیرا وزیر اعالم کرد که باید در این شرایط سپرده 
گذاران بابت سودهای دریافتی مالیات بدهند. اما به اعتقاد 
کارشناسان سود باال جزیی از همان نظام بانکی بیماری 
است که مسئوالن بارها وعده اصالح آن را داده و به آن 
عمل نکرده اند؛ پس نباید مردم جریمه بیماری بانك ها را 
وزیر  اخیر  روزهای  اظهارات  ایسنا،  گزارش  به  بپردازند. 
با اخذ مالیات از سودهای بانکی گرچه  اقتصاد در رابطه 
 در شهرستان و در غیاب پوشش پرسروصدای رسانه ای

وضع  از  نیا،  طیب  دارد.  تامل  جای  ولی  شد،  عنوان 

کرده  دفاع  بانك ها  در  مردم  سپرده های  سود  بر  مالیات 
و گفت االن که نرخ تورم در کشور به 12 درصد رسیده 
است، برخی بانك ها نرخ سود سپرده 22 درصد پرداخت 
این شرایط چرا  در  بدون ریسك، پس  می کنند، آن هم 
حذف  بر  همیشگی  تاکید  با  وی  بدهند؟   مالیات  نباید 
سود  چرا  که  سوال  این  و  مالیاتی  زاید  های  معافیت 
معاف شود عنوان  مالیات  پرداخت  از  باید  بانکی  سپرده 
مالیاتی  معافیت  حامیان  از  هم  خودش  زمانی  که  کرد 
سود سپرده های بانکی بوده اما اکنون شرایط تغییر کرده 
است. دلیل حمایت وزیر از معافیت سود بانکی از مالیات 
نیز به زمانی بر می گردد که نرخ سود سپرده های بانکی 

نسبت به تورم تا حد قابل توجهی پایین بود و سرکوب 
در حال  است  معتقد  اکنون  ولی وی  مالی وجود داشت 
بابت  باید  ایستاده  از سود  تر  پایین  تورم  نرخ  حاضر که 

این سودها مالیات پرداخت شود. 
تاکنون  بانکی  شبکه  مدیران  و  مرکزی  بانك  حالی  در 
سود  از  مالیات  اخذ  نیا،برای  طیب  پیشنهاد  به  نسبت 
به  نداشته و فعال سکوت کرده اند که  ، واکنشی  سپرده 
نظام  از  ناشی  باال  بانکی  برخی کارشناسان سود  اعتقاد 
و  قاعده  آن،  ترمیم  جار  به  نباید  و  است  بیمار  بانکی 
خاص  تبعات  ها  آن  حذف  که  ساله  چندین  قانون های 

خود را دارد، کنار گذاشت.

آبلیموهای بدون »آب لیمو«
سرانجام بررسی آبلیموهای 

موجود در بازار چه شد؟

سود
به مالیات كشید

 مردم به پای بانک ها سوختند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر

شناسه ملی: 10360024135    شماره ثبت: 721      تاریخ انتشار: 95/2/5
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
کویرتایر یکشنبه 95/2/26 راس ساعت 14 در محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر 
عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف 
مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی و صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر 

شرکت تعاونی تحویل و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه ، سود و زیان، 
تقسیم سود( سال 94- پیش بینی بودجه سال مالی 1395- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی

هیئت  مديرهتعیین خط مشی آینده شرکت

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی
)مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1395.308(

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

بیرجند- سايت اداری- بلوار پیامبر اعظم )صلی ا... علیه و آله و سلم( - ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی - شركت 
گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول اتاق 121- امور قراردادها    تلفن : 32392000-056   نمابر قراردادها: 056-32400523

موضوع مناقصه : انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات آبدارخانه ، تنظیفات ، دفتری و پشتیبانی شرکت گاز استان خراسان جنوبی
نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه - مورخ 
94/9/22- مبلغ تضمین: 275/000/000 ریال )دویست و هفتاد و پنج میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در مناقصه مورد قبول نمی باشد.

محل تامین اعتبار پیمان: بودجه اجرایی این پیمان از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران )طرح های غیر عمرانی( تامین می گردد.
شرايط متقاضیان : ارائه تصویر گواهی برابر با اصل شده پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 

در رشته خدمات عمومی
تبصره: شرکت های دارای گواهی تایید صالحیت از سایر استان ها ، برای شرکت در مناقصه برابر ماده 14 دستور العمل شماره 14971 مورخ 88/2/29 
بایستی تاییدیه صالحیت خود را برای فعالیت به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی نیز برسانند. در صورت عدم ارائه تایید 

صالحیت فوق ، از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی پیشنهاد آن شرکت پذیرفته نخواهد شد
داشتن سابقه کاری مرتبط و کافی با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین 

ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
برنامه زمانی مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی: از تاریخ 95/2/4 لغایت 95/2/8 )اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران در 
سایت شرکت گاز خراسان جنوبی به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم های الکترونیکی( قابل دانلود می باشد.(

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابی كیفی: پایان وقت اداری 95/2/22 
اعالم نتايج ارزيابی كیفی: 95/2/29 

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت 12:00 روز یکشنبه 95/3/9
زمان و مكان بازگشايی پیشنهادها: ساعت 14:30 روز یکشنبه 95/3/9 - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی 

شرکت های واجد شرایط می توانند برای دریافت اسناد مناقصه، همراه با درخواست کتبی شرکت در مناقصه با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه 
کپی برابر اصل شده پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی به آدرس مندرج در متن آگهی 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
این آگهی در سایت های WWW.NIGC-SKGC.IR  -  WWW.SHANA.IR -  HTTP://IETS.MPORG.IR قابل رویت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

ایـزوگام رهبـردار 

فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه - حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4   
09151606528 

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ان
ایر

مه 
 بی

ت و
مان

ل ض
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

به يک منشی خانم مسلط به كامپیوتر برای 
كار در آموزشگاه نیازمنديم.

32447481 - 09154448040 
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3

مالیی- دبیر شورای فرهنگ عمومی استان عنوان کرد: 
مقرر شده از فرهیختگان و اساتید برجسته خراسان جنوبی 
تجلیل شود و شناساندن شخصیت واالی آیت ا... تهامی 
بزرگداشت  یا  نکوداشت  است  قرار  و  است  اولویت  در 

دانشمند عالیقدر برگزار شود. 
های  جلوه  و  ایرانی  اسالمی،  بی نظیر  تمدن  و  فرهنگ 
و  سرزمین  این  مردم  اتکاء  نقطه  همواره  آن  درخشان 
استقالل  با  توأم  زندگی  از  عامل حفظ وحدت و صیانت 
سابقه  این  به  عنایت  با  است.  بوده  ما  ملت  سربلندی  و 
درخشان، فرهنگ و مسائل مرتبط با آن به عنوان اصلی 
ترین دغدغه انقالب اسالمی همیشه مورد توجه مسئوالن 
نظام  دغدغه  همین  است.  داشته  قرار  نظام  عالی رتبه 
اسالمی را بر آن داشته تا برای پاالیش فرهنگ جامعه از 
انحرافات و آسیب های اجتماعی که فضای ذهنی جامعه 

را مورد تاثیر قرار می دهند تالش نماید.
 

شورای فرهنگ عمومی جایگاه
ویژه ای در مدیریت فرهنگی استان

مهمترین این نهادها، شورای فرهنگ عمومی استان است 
که با هدف شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عمومی و 
اصالح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی تشکیل 
شده است. شورای فرهنگ عمومی در همه استان ها ایجاد 
شده و به فعالیت مشغول است و با توجه به ساختار عالی 
رتبه آن جایگاه ویژه ای در مدیریت فرهنگی استان دارد.

قوی ترین شورای هر استان

شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی پس از دو 
به  دوم سال 1393 شروع  نیمه  در  مجدداً  تعطیلی  سال 
فعالیت کرد که این شورا متشکل از حجت السالم رضایی 
خدمتگزار  ا...  وجه  شورا،  رئیس  و  بیرجند  جمعه  امام 
فرهنگ  مدیرکل  محبی  احمد  رئیس،  نائب  و  استاندار 
فرهنگ  شورای  هستند.  شورا  دبیر  و  اسالمی  ارشاد  و 

عمومی هر استان متشکل از مدیران ارشد دستگاه های 
اجرایی، انتظامی، قضایی است هر مصوبه ای که در این 

شورا به تصویب برسد قانونی و الزم اجرا می باشد.
با توجه به اینکه شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی 
 12 شود  می  تشکیل  دوباره  که  است  سال  دو  از  کمتر 

جلسه تشکیل داده است.
با توجه به اهمیت باالی این شورا در تصمیم گیری ها درباره 
 فرهنگ، آسیب های فرهنگی و اجتماعی  و خطراتی که

دبیر  احمد محبی  به سراغ  تهدید می کند  را  خانواده ها 
شورای فرهنگی عمومی استان رفتیم. به گفته وی برای 
در  موضوعات  دقیق  بررسی  و  مباحث  شدن  تخصصی 
شورای فرهنگ عمومی استان شورای علمی و مشورتی با 
حضور 30 نفر از اساتید مجرب و متعهد حوزه و دانشگاه، 
مدیران دولتی و غیر دولتی که در حوزه فرهنگ استان 

تاثیر گذار هستند این شورا تشکیل شد.

وضعیت ثبات و قوام فرهنگ خانواده در شورا

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: با توجه به 
موضوعات  و  اصلی  خوارک  مشورتی  شورای  این  اینکه 

علمی و فرهنگی را تهیه می کند اهمیت ویژه ای دارد.
فرهنگ  قوام  و  ثبات  وضعیت  بررسی  بیان  با  محبی 

خانواده در استان به ویژه موضوع طالق خاطرنشان کرد: 
ارائه شد و  با بررسی طرح های مختلف که در این باره 
نظراتی که اعضای شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه 
شورا ارسال نمودند نهایتًا طرح کاهش نرخ رشد طالق در 
شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شد و در این طرح 
سلسله وظایفی برای دستگاه های اجرایی تعیین و برای 

اجرا ابالغ شده است.
آنها  به  که  اجرایی  های  دستگاه  کرد:  تاکید  وی 
فروردین  پایان  تا  باید  است  شده  محول  وظایفی 
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیرخانه  به  را  خود  گزارش 
بر  مبنی  که  گزارش  ارسال  عدم  و  کنند  ارسال  استان 
شورا رئیس  نایب  به  باشد  می  مواضع  نکردن   رعایت 

اعالم می شود.

حمایت از طرح های پژوهشی 

محبی در باره آسیب عزاداری های محرم و صفر افزود: 
پس از برگزاری مراسم های عزاداری در سال 94 تصمیم 
تا  پذیرد  انجام  رابطه  این  در  شناسی  آسیب  شده  گرفته 
مراسم  گونه  این  شدن  برگزار  بهتر  برای  الزم  اقدامات 

در سال آینده انجام گیرد و این تحقیقات در اختیار ستاد 
ساماندهی شئونات فرهنگی قرار گیرد تا در مناسبت های 

مذهبی استان مورد استفاده قرار گیرد.
اعضای  کرد:  تاکید  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
این شورا در راستای حمایت از طرح های پژوهشی گام 
بردارند تا راهکارها و مصوبات، عینی، اصولی و قابل اجرا 
اساتید  و  از فرهیختگان  به تجلیل  اشاره  با  باشد. محبی 
در خصوص  رهبری  معظم  مقام  تاکید  و  استان  برجسته 
شناساندن شخصیت واالی آیت ا... تهامی گفت: مقرر شد 
برگزاری نکوداشت یا بزرگداشت برای این عالم عالی قدر 

در اولویت تجلیل ها باشد.  

اولویت شورا: بررسی معضالت
و مشکالت در استان

اهمیت  به  توجه  با  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
کتاب و کتابخوانی، بررسی معضالت و مشکالت استان و 
ارائه راهکارها در جلسات شورا اظهار کرد: پیرو تاکید مقام 
معظم رهبری به شوراهای فرهنگ عمومی درباره اولویت 
 3 تاکنون  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  موضوع  این 
این  به  را  عمومی  فرهنگ  و  مشورتی  و  علمی  جلسه 

موضوع اختصاص داده است.
فضاهای  و  اماکن  نامگذاری  بررسی  ادامه  در  وی 
فرهنگ  شورای  از  شده  استعالم  معابر  و  شهری 
ها  شهرستان  بنام  ایام  نامگذاری  استعالم  عمومی، 
اجتماعی  و  سیاسی  موضوعات  و  ها  شخصیت  یا  و 
تاالرهای  بر  مراقبت  و  نظارت  نحوه  بررسی  استان، 
کننده برگزار  مختلف  های  گروه  و   عروسی 
بر  نظارت  شورای  تشکیل  برای  پیگیری  ها،  عروسی 
مصوبه  پیرو  استان  شهری  فضاهای  و  اماکن  نامگذاری 
و  مصوبات  از  بخشی  را  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
عمومی  فرهنگ  شوراهای  در  شده  بررسی  موضوعات 

استان دانست.
اولین جلسه شورای فرهنگی عمومی استان در سال جدید 

اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد.

آوا  با  گفتگو  در  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر  افسر  اتوسا 
افرادی  مجموعه  خانواده  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
هم  با  روانشناختی  و  فیزیکی  فضای  یک  در  که  است 
به  افراد  سیستمی،  چنین  داخل  در  دارند.  مشارکت 
گره  هم  به  بادوام  و  قدرتمند  عاطفی  های  حلقه  وسیله 
اقتصادی  و  حقوقی  مسائل  از  بحث  در  وی  اند.  خورده 
خانواده از چالشی بزرگ به نام طالق و رشد روز افزون 
آن می گوید: در جامعه شهری، مشکالت روحی روانی، 
که  مرد  زن،  بر  وارده  اقتصادی  فشارهای  و  جسمانی 
جوانانی  بین  بزهکاری   آشکار  افزایش  و  اند  شده  جدا 
سرپرست  بی  یا  سرپرست  تک  های  خانواده  در  که 
سبک  پژوهشگر  این  است.  بیشتر  کنند  می  زندگی 
 زندگی را از عوامل مهم آسیب های اجتماعی می داند و 

می گوید: انسان از بدو تولد تا لحظه ی مرگ به دیگران 
وابسته است. برای زنده ماندن از لحاظ جسمی ، روانی، 
افسر  اتوسا  دارد.  نیاز  مراقبت  و  پرستاری  به  ؛  اجتماعی 
شکل  ترین  ابتدایی  از  که  است  علت  همین  به  گفت: 
زندگی انسان ، تشکیل اجتماع و برقراری پیوند بین سایر 
بینیم. شاید دلیل اصلی را می توان در  انسان ها را می 
این دانست که انسان به تنهایی نمی تواند مشکالت خود 
را به دوش بکشد یا حل کند زیرا که صفت مشخصه ی 
انسان، اجتماعی بودن و زندگی به صورت گروهی است و 

باید سبک زندگی صحیح را یاد بگیرد.
 

گسترش فرهنگ سنتی و بومی
هر استان از تهاجم فرهنگی جلوگیری می کند 

وی از جهان صنعتی رو به پیشرفت را یکی دیگر از عوامل 
گوید:  می  و  کند  می  یاد  اجتماعی  های  آسیب  گسترش 
تراکم جمعیت، مهاجرت از روستا به شهر ، تغییر در شیوه 
و سرعت حمل و نقل، ارتباطات و ایجاد خطوط پرسرعت، 
ورود فرهنگ های بیگانه و مدرن، فاصله گیری از فرهنگ 
سنتی و بومی، مسائل را پیچیده تر و اختالفات طبقاتی را 
بین مردم بیشتر کرده است. این استاد دانشگاه ، خانواده را 
بنیادی ترین و یکی از اصلی ترین نهادهای اجتماعی هر 
های  سنت  حفظ  کانون   ، خانواده  افزود:  و  دانست  عصر 
خانوادگی و اجتماعی است، کانونی که می تواند هم سبب 
برعکس  هم  یا  و  شود  خود  اعضای  موفقیت  و  پیشرفت 
عاملی در ایجاد کجروی ، فقر و فحشا در جامعه باشد.  افسر 
خاطرنشان کرد: دیگر نمی توان مانند سال های گذشته از 

جوانان انتظار داشت که از امکانات و تکنولوژی های جدید 
فاصله بگیرند. رسانه و فضای مجازی یکی از تکنولوژی 
 های در دسترس بشر است که استفاده صحیح از آن نیاز به
به  روز  گوید:  می  پژوهشگر  این  دارد.  فرهنگسازی 
کتابخوانی  و  کتاب  و  رادیو  به  ها  خانواده  گرایش  روز 
مجالت  خواندن  و  روزنامه  نزدیک  ای  آینده  در  و 
تلگرام،  مانند:  ارتباطی  وسایل  و  شد  خواهد  کمتر 
ایران  برای  نوینی  های  تکنولوژی  اینستاگرام 
چهارچوب به  ورود  از  قبل  باید  ابتدا  که   هستند 
خانواده ها شیوه  درست استفاده از آنها آموزش داده می شد 
 اما متاسفانه در ایران این اتفاق نیفتاده و باید خانواده ها را به
های  سیستم  انواع  ورود  تواند  می  که  هایی  آسیب 
ارتباطات و اطالع رسانی بر زندگی آنها وارد کند آگاه کرد. 

قوانین سختگیرانه در برخورد با مجرمان اینترنتی

اتوسا افسر تاکید می کند: باال بردن سطح شعور اجتماعی، 
های  کالس  ایجاد  طریق  از  جامعه  سواد  و  فرهنگی 
آموزش  کیفیت  سطح  بردن  باال  والدین،  برای  آموزش 
تربیت,  اصالح  کانون  در  کودکان  ای  حرفه  و  علمی 
دست  برای  اجتماعی  محیط  سازی  سالم  و  بهسازی 
نوجوان،  و  کودک  پرورش  جهت  سالم  محیطی  به  یابی 
امور  های   سازمان  سوی  از  آموزشی  جلسات  برگزاری 
 فرهنگی و مدارس در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن و
جدید،  های  فناوری  مورد  در  والدین  به  رسانی  اطالع 
مجرمان  با  برخورد  جهت  تر  سختگیرانه  قوانین  وضع 

اینترنتی باید تالش شود. 

گسترش فرهنگ سنتی سدی در برابر تهاجم فرهنگی 
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان عنوان کرد:

با سالم . ساماندهی ورودی های بیرجند مخصوصا 
ورودی غربی میدان آیت ا... عبادی کال به فراموشی 

سپرده شده است شهرداری لطفا پاسخ دهد
915...008

از مسئوالن خواهش می کنم در مورد خانه های قهستان 
رسیدگی شود بچه ها نه جای بازی دارند نه تفریح. فقط 

زمین پر از خاک است و سگ فراوان.سپاسگزارم
915...071

با سالم . صدای عطش دشت ها و منابع آب گوش 
فلک را کر نموده و ترک های زمین هر روز دهنش 
از روز قبل بازتر می شود چرا اقدام و عملی اساسی 

برای چنین بحران جدی اتخاذ نمی شود ؟
935...146

ابتدای  بازارچه  برای  فکری  تاکنون  چرا  سالم  با 
غفاری نشده با توجه به اینکه مسیر رفت و برگشت 
از  نقلیه  وسایط  تردد  ولی  بوده  آسفالت  مسیل  کنار 
یک سمت صورت می گیرد البد تا بروز اتفاقی ناگوار 

مسئوالن محترم   فکری برای این  نخواهند کرد.
915...634

شورای محترم استان با این مصوبه  ای که شما برای 
آتشنشانی  درست کردین که به اندازه شهرداری از 
بجز  باشد  بخیر  مردم  عاقبت  بگیرند  عوارض  مردم 
می شود  فیش شهردای کسر  متن  در  که  عوارضی 

چطور می خواهید بازار مسکن از رکود خارج شود
915...159
اتوبوسرانی رانندگان  از  که  عزیزی   همشهری 
گالیه مندی به شما بگم که هیچ فایده ای ندارد چون 
من چند وقت پیش از راننده ای شکایت داشتم و رفتم 
ایشان  به  داشتم  که  مدارکی  با  اتوبوسرانی  حراست 
ثابت شد که حق با منه اما قرار شد بعد از پیگیری  
ماه  از شش  بعد  هنوز  که  هنوز  بزنن  زنگ  من  به 

میخوان زنگ بزنن
915...438

برای  را  دلم  حرف  که  محترم  آوای  از  باسالم 
مسئوالن چاپ کردین کمال تشکر را دارم.

915...159
محترم  مسئوالن  و  محبوب  استاندار  از  سالم 
خواهشمندیم سری به منطقه غرب مهرشهر حاشیه 
زندگی  وضعیت  از  حداقل  تا  بزنند  شکراب  جاده 
ساکنان این منطقه در مرکز استان آگاه شوند. دریغ 
سوپرمارکت  یه  حتی  وخدمات!  امکانات  حداقل  از 
برعلت  مزید  هم  کمربندی  جاده  ندارد!!  وجود  هم 
مهرشهر  و محروم شدن  ارتباط  قطع  باعث  و  شده 
از امکانات و خدمات شهری شمال شهر و تحمیل 

محرومیت مضاعف بر این منطقه شده است...
915...135

من که کارمند عادیم یکسال شده یارانه ام رو قطع 
های  نماینده  و  تجار  به  رسیده  که  حاال  و  کردن 
امکان  گویند  می  علمی  هیئت  اعضای  و  مجلس 
قطع یارانه به صفر رسیده و هی این پا و اون پا می 
یارانه  کمتره؟  کارمند  من  از  اونا  درآمد  یعنی  کنند. 
بهانه  به  چرا  پس  نیست  اگه  است  ملت  همه  حق 

یارانه همه چی رو چند برابر کردند عجب عدالتی!
935...357

بخوریم  خاک  اهالی  ما  باید  کی  تا  آوا.  سالم 
 شهردار بیرجند قول داده بود دهه فجر سال 94 پل

موسی بن جعفر افتتاح بشه ولی با این روند کار فکر 
آوا  خواهشا  نشه.  افتتاح  هم  امسال  فجر  دهه  کنم 

پیگیری و چاپ کن. با تشکر از طرف اهالی محل
935...745

آیا سهامداران سیمان باید تا کی منتظر بمانند؟ آیا 
خوسف  فوالد  چدن  و  تایر  کویر  دوم  فاز  افتتاح  از 
افتتاح  و  بیرجند  گندله  فوالد  و  قاینات  فوالد  و 
خبردار  اقتصادی کسی  منطقه  زا  اشتغال  واحدهای 
بخدا همه  قاین چه خبر؟  از آهک هیدراته  هست؟ 

فردای قیامت مسئولیم.
935...032

مدیر کمیته امداد  امام خمینی )ره( شهرستان خوسف گفت : حجم کمک های مردمی در سال گذشته قریب به  15 میلیارد  ریال بوده است . محمد رضا احمدی  خاطر نشان کرد این مبلغ در 
قالب کمک های مستقیم و غیر مستقیم در اختیار کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار گرفته و بنا به سر فصل های تعریف شده بین نیازمندان توزیع گشته است . احمدی مجموع صدقات مردمی 

در12 ماهه سال گذشته را یک میلیارد و 134میلیون  709 هزار و 850  ریال عنوان کرد و افزود در سال 94صدقات نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 4درصدی برخوردار بوده است.

کمک 15 میلیارد ریالی مردم خوسف به نیازمندان

 تاکید مقام معظم رهبری در خصوص شناساندن شخصیت واالی آیت ا... تهامی

بنیاد خانواده با فرهنگ درست باقی می ماند

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

 09159639065
 علی آبادی 

   ضمنا کارگر تنها 
    نیز داریم

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده 94/149 اجرايی در قبال محکومیت آقای رمضان مالکی و علیرضا محمدی زارگز به پرداخت مبلغ 440/728/561 ريال در حق آقای علی مرادی و پرداخت مبلغ 
20/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقیف يک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری 912 از محکوم علیه که حسب نظريه کارشناس دستگاه مذکور مدل 

1984 میالدی بوده و به رنگ زرد می باشد و به قیمت 580/000/000 ريال ارزيابی گرديده است که از طريق مزايده در روز چهارشنبه تاريخ 95/2/22 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اينکه در پرونده اجرايی به شماره 941657 محکوم علیه آقای محمد حسین بهروان محکوم است به پرداخت مبلغ 185/517/687 ريال بابت اصل خواسته و غیره و پرداخت مبلغ 
8/750/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 476 فرعی از 581 اصلی بخش دو بیرجند که حسب نظريه کارشناسی يک باغ منزل به مساحت 3962/5  
 مترمربع تحت پالک فوق واقع در روستای بهدان ارزش هر مترمربع 1/000/000 ريال و در مجموع 3962/5 مترمربع به مبلغ 3/962/500/000 ريال کارشناسی شده است که از طريق مزايده در روز 
سه شنبه تاريخ 95/2/21 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

پیام  تشکر

برپايی مراسم  را در  ما  ادارات و عواملی که  نهادها،  ارگان ها،  از همه  بدينوسیله 
جشن 13 رجب والدت آقا امیرالمومنین )علیه السالم( ياری نمودند: سازمان تبلیغات 
اسالمی، جناب حاج آقای عبادی نماينده محترم مجلس، مدير و کارکنان محترم 
بانک های: انصار، تجارت )سرپرستی و شعبه بازار(، رفاه، کشاورزی و ملی، شرکت 
مخابرات استان، راهنمايی و رانندگی، کالنتری توحید، صدا و سیما، شهرداری مرکز 
 و سجادشهر، بسیجیان محترم پايگاه شهید صمديان، پايگاه خواهران امام علی)ع( ،
 کانون فرهنگی هنری فدک، تابلو نويسی فدک، داربست آقای شاهدادی، روزنامه 
ذاکران،  مداحان،  هیئت حسینی،  محترم  مسئولین  جنوبی،  خراسان  آوای  وزين 
همسايگان محترم مسجد و کلیه بزرگوارانی که در تهیه هدايا و جوايز جشن، پذيرايی 
)آقای حسن پور(، چاپ بنر، پالکارد، ساخت و ساز جديد مسجد به صورت مادی و 
معنوی کمک کردند، نهايت قدردانی و تشکر می شود. ان شاء ا... اين عرض ارادت ها 

مدنظرآقا امیر المومنین)ع( بوده و از نظر خدای بزرگ پوشیده
 نخواهد ماند. اجرکم عندا...

هیئت امنای مجتمع فرهنگی - مذهبی مسجد حضرت علی بن ابیطالب 
)علیه السالم(  )بلوار شهید بهشتی(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 941377 اجرايی مبنی بر دستور فروش صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بیرجند له محمد بادی 

پور و غیره علیه کاظم نعمتی مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 11942 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظريه 
کارشناس ملک مذکور واقع در نبش امام رضا )ع( 8 و خیابان کارگر 1 می باشد که به میزان يک سهم مشاع از 27 سهم عرصه 
و اعیان به نام علی مهرجويان و 3 سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام خانم فاطمه مرکی و به میزان 2 سهم مشاع از 27 
سهم عرصه و اعیان به نام محمد بادی پور و مابقی آن شامل 21 سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام خوانده آقای کاظم 
نعمتی می باشد که میزان عرصه آن 1207/4 مترمربع که برابر 129/15 مترمربع آن در مسیر تعريض بوده که پس از رعايت عقب 
نشینی متراژ آن 1078/25 مترمربع است و همکف دارای 722 متر مربع شامل مغازه، تعمیرگاه و انبار صنعتی بوده و شامل يک 
امتیاز آب و برق مشترک است تعمیرگاه شامل اسکلت سازه نیمه فلز و سقف ها طاق ضربی و کلیه کف ها سیمان مضمحل شده و 
نمای داخلی ديوارها سیمانی و انبارها با ديواره های آجری باربر و سقف ضربی و کف ها خاکی و ديوارهای داخلی بدون نما و مغازه 
ها نیمه اسکلت و سقف ها ضربی و کف ها به جز مغازه نبش کوچه سیمانی و سقف آن آهنکشی شده ولی سقف آجری اجرا نشده 
و با ورق فلزی موج دار پوشیده شده است. ضمنا عمر اعیان 35،15،8 سال می باشد و کاربری ملک کارگاهی بوده و ششدانگ آن 
به مبلغ 8/150/000/000 ريال ارزيابی گرديده است که از طريق مزايده در روز يکشنبه تاريخ 95/2/19 از ساعت 9 الی 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد 
نمايد فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 

شد. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تاسیس شرکت آسان ترابر بیرجند )سهامی خاص( در تاریخ 95/2/4 به شماره ثبت 5325 و شناسه 
ملی 14005781737 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد

موضوع شرکت: ارائه خدمات حمل و نقل کاال داخلی )بین شهری( تخلیه و بارگیری مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی - بیرجند - پايانه حمل و نقل کمربندی زاهدان کدپستی 9716933133 سرمایه 
شرکت: مبلغ يک میلیون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالی با نام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 242/1924/607 مورخ 94/12/6 نزد بانک کشاورزی شعبه بیرجند پرداخت گرديده است. اولین مدیران شرکت: خانم 
زهرا محمد پور با شماره ملی 0651371171 به عنوان رئیس هیئت مديره و خانم مريم سبزه دار با شماره ملی 0651933455 به 
سمت نايب رئیس هیئت مديره و آقای علیرضا آذينی با شماره ملی 3621532651 به سمت عضو اصلی هیئت مديره و مديرعامل 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای خانم 
زهرا محمدپور )رئیس هیئت مديره ( و خانم مريم سبزه دار )نايب رئیس هیئت مديره( و علیرضا آذينی )مديرعامل( همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای علیرضا آذينی )مديرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
بازرس اصلی و علی البدل : آقای محمد علی واسعی به شماره ملی 0651742609 به عنوان بازرس اصلی و آقای داود مرادی 
به شماره ملی 0070497141 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند
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دهکده 900 میلیون دالری

 شهر کیپ تاون به زودی دهکده ای لوکس و مجلل را در خود خواهد داشت که کامال منطبق با نیازهای محیط زیست و مبتنی بر فناوری های پاک و پایدار 
خواهد بود و هیچ خودرویی در آن حق تردد نخواهد داشت. این پروژه که براي اولین بار در قاره آفریقا اجرا مي شود، توسط شرکت مهندسي معماري سویساتك 
طراحي شده است. این دهکده 900 میلیون دالري در منطقه بلوراک در سامرست وست بنا خواهد شد، منطقه اي که در محاصره باغ هاي انگور است.

مناسبت ها

نسرین کاری -   همزمان با میالد حضرت علی )ع(  
روان  و  اعصاب  بیماران  از  نگهداری  مرکز  اولین  افتتاح 
شهرستان،  بهزیستی  رئیس  حضور  با  بیرجند  در  مردان 
از مسئوالن  استان و جمعی  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
بهزیستی و مردم بیرجند برگزار شد. این مرکز  درمان و 
توانبخشی قابلیت نگهداری  از بیماران روانی مزمن آقایان  

با ظرفیت نگهداری  40 بیمار  را دارد. 
مددکاری،  روانشناسی،  های  بخش  شامل  مرکز   این 
حرفه آموزی، گروه درمانی کاردرمانی و کارگاه آموزشی  
است.      ... و  درمانی  بازی  و  درمانی  درمانی، قصه  دارو 
جامعه،  سالمت  سطح  ارتقای   هدف  با  شهریار  مرکز  
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب 

پذیر شروع به فعالیت نموده است. 

یک جوان روستایی جرقه مرکز 
را در ذهن  من ایجاد کرد

میالد  تبریك  با  مرکز  این   موسس  مراسم  ابتدای  در 
حضرت علی )ع( با بیان خاطره ای از برخورد ناشایست با 

این گونه بیماران پرداخت. 
یکی  به  سفر  در  روزی  داد:   ادامه  مقدم  دهقان  مریم 
زدن  قدم  حال  در  روستا  باغ  کوچه  در  روستاها  از 

 بودیم،  مردی را دیدم که بچه ها دوره اش کرده بودند 
او   کردند.   می  پرتاب  بسویش  خاک  و  ریزه  سنگ  و 
نمی  حرفی  هیچ  و  بود  گرفته  دست  دو  با  را  سرش 
و  کرد  گفتن  ناسزا  به  شروع  و  شد  بلند  باالخره  زد  
متاثر  مرا  حادثه   این  دیدن   دوید.  ها  بچه  دنبال  کمی 
او که  شدم  متوجه  شدم،  او  حال  نگران  من   و    کرد 

تا  دهند  می  غذا  او  به  گاهی  مردم  و  ندارد  ای  خانواده 
اگر  بیماران  این  بدانم  بود که  برایم جالب  نماند.  گرسنه 
خانواده ای نداشته باشند و در بیمارستان هم بستری نباشد 
زیرا  است.  آنان  نگهداری  ای مسئول  اداره  یا  ارگان  چه 
این بیماران گاه  بسیار آسیب پذیر و گاهی بسیار آسیب 

زننده هستند.
مدتها در سر می پروراندم که مرکز سالمندان شبانه روزی 
تأسیس کنم  و به این منظور به بهزیستی مراجعه کردم.

از مراکز دیگر شهرها نیز کسب تجربه کردم

استان داشتیم  افزود: ولی چون مرکز سالمندان در  وی  
ایجاد  پیشنهاد   من  به  بهزیستی   مشارکتهای  مسئول 
مرکز روان را دادند و گفتند تاکنون هر کسی درخواست 
پناه  بی  آن جوان  یاد  به  و من  نیامده  دنبال جواب  داده 
به تحقیق درباره این گونه مراکز پرداختم سپس مشتاق 

تاسیس این مرکز شدم و از مراکز در مشهد مرکز دکتر 
شیخ االسالم مرکز قائم مردان و دو مرکز طلوع و ماهان 
را  االن خداوند  و  تحقیق کردم  و  بازدید   تهران هم  در 

شاکرم که مرا در این مسیر قرار داد.
دهقان مقدم خاطر نشان کرد:  تجربیات 9 سال نگهداری 
و مراقبت از بیماران روان در مرکز زنان را جمع کردم و 

عالقمند شدم که مرکز مردان را هم  راه اندازی کنم. 
اعصاب و  بیماران  توانبخشی  در مرکز  وی تصریح کرد: 
روان و همچنین در سایر مراکز، مسئوالن مراکز و سایر 
پرسنل  بزرگترین سرمایه زندگی مان یعنی عمرمان را در 
اختیار جامعه هدف قرار می دهیم. نه تنها ما بلکه تمام 
و  کمك  اگر  شوند  می  ما  کارهای   درگیر  مان  خانواده 
همکاری و گذشت و صبوری آنها نباشد ادامه راه برایمان 

سخت خواهد شد. 

مرکز روان شناختی شهریار
 اکنون 5 بیمار دارد

بیمار    و  5  االن 3 مدد جو  اینکه  بیان  با   دهقان مقدم 
پذیرش شده افزود:  در روند پذیرش و انجام امور بصورت  
پرستار،  روان  عمومی،  پزشك  متخصص،  پزشك  اداری 
مسئول فنی و روانشناسی، کار درمانگر، پرستار، مددکار، 

مراقب، آشپز و مربی حرفه ای به کار گرفته شده اند. 
با  را  صبح  گفت:  هم  مرکز  های  برنامه  مورد  در  وی 
بیماران  دارو  مصرف  سپس  و  کنیم  می  شروع  صبحانه 
را داریم ساعت حدود 9 ورزش صبحگاهی سپس چای و 
میان وعده صرف می شود و از ساعت 9/30 کالسهای 
آموزشی بسته به نیاز و نوع بیماری مددجو، گروه درمانی، 
ای  حرفه  کارگاه  زندگی  و  اجتماعی  مهارتهای  آموزش 
و خوردن  نماز  غیره و سپس  و  نمایش  و  آموزش سرود 
ناهار است. در برنامه عصر هم بازی و سرگرمی و تماشای 

تلوزیون و سپس خوردن دارو را داریم.

6 نفر بیمار از مرکز زنان ما ترخیص شده اند

بیمار  که  اینجاست  ماجرا  جالب  نکته  داد:  ادامه  وی 
این  اگر  و  نمی شود  تقریبا هیچوقت خوب  اسکیزوفرنی 
اتفاق بیفتد یك اتفاق عجیب در  عالم  پزشکی است در 
تا  ماه  12 و  از اول سال گذشته  حالی که ما 6 نفر را 

 یك نفر را هم در فروردین ماه  در مرکز زنان ترخیص 
کرده ایم  و هنوز کسی دوباره به مرکز مراجعه نکرده است

وی ادامه داد: دوست دارم بدانید که در جلسات چهار ماهه 
که در تهران برگزار می شود ،  جز افتخارات  یکی از این 
مراکز  این بود که بیمار در آشپزخانه که یك محیط خطر 
پیاز و  ساز است کار می کند و چاقو بدست می گیرد و 
گویم  می  افتخار  با  من  و  کند.  می  پوست  زمینی  سیب 
که در مرکز ما بیش از  7  سال است که مددجویان در 

آشپزخانه همکاری دارند و برایمان واقعا عادی بود.
 دهقان مقدم از همه کسانی که در این راه همکاری کرده 

و قدم برداشته اند سپاسگزاری کرد. 
مرکز  باران،  تمنای  مرکز  حساب  شماره 
توانبخشی شهریار : 4000/1111925980/1

تلفن: 32227442
الزهرا  محبان  سرازیری  شهدا،  میدان  آدرس: 
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مرکز روان »شهریار«  اولین مرکز روان مردان در بیرجند

شكست حمله نظامي امریكا در طبس

وقوع حادثه طبس و معجزات و امدادهاي الهي که در 
آن شکل گرفت راوي حکایتي است که گویي بارها و 
بارها مشابه آن در ادوار مختلف و در عرصه هاي پیکار 
حق علیه باطل رخ داده و مرور آن تفسیرگر یك روایت 
است؛ دستان خدا این  بار در صحرایي برهوت و آرام بر 
دل دژخیماني لرزه افکند که هرگز توان تحمل آرامش 
در کشوري اسالمي و توسعه بساط عدل الهي را نداشتند. 
در حادثه طبس، براي آنان  که اهل تفکرند نشان از آن 
دارد که خداوند هرگاه اراده کند از به ظاهر کم ارزش ترین 
آفریده هاي خود نظیر شن براي سرنگوني عوامل ظلم 
براي  را  خود  الیزال  قدرت  تا  مي کند  استفاده  جور  و 
سردمداران کفر به تصویر بکشد. روایت توفان شن در 
صحراي طبس همساني هدف داري با سپاه بزرگ فیل 
ابرهه که براي نابودي خانه خدا صف کشیده بودند دارد. 
در آن واقعه تاریخي نیز سپاهي با آن عظمت توسط 

گروهي پرستو سنگ باران شده و به هالکت رسیدند. 
پس از آنکه نیروهاي آمریکایي در سفارتخانه آمریکا به 
اتهام جاسوسي دستگیر شدند، آمریکا از هر فرصتي براي 
آزادي آنها استفاده مي کرد تا اینکه به این بهانه عملیاتي 
طراحي کرد تا عالوه بر آزادسازي آنها به اهداف شوم 
دیگري نیز دست یابد. در این حمله قرار بود نظامیان 
آمریکا با هدایت نیروهاي تصفیه نشده ارتش ایران و 
هلي کوپتري  با  بي نقص  و  منسجم  طرحي  اساس  بر 
عازم ورزشگاه امجدیه تهران شوند و پس از آزادسازي 
گروگان ها سایر اهداف خود نظیر بمباران بیت امام در 
بمباران مرکز نگهداري مهمات، سپاه، حزب  جماران، 
جمهوری اسالمی ،ریاست جمهوري و ... را نیز اجرا کنند. 
بود. 95  مهیا  عیار  تمام  پیروزي  یك  براي  چیز  همه 
نیروي کوماندو آموزش دیده با تجهیزات نظامي بسیار 
قوي در پنجم اردیبهشت ماه سال 59 درست دو هفته 
بعد از قطع ارتباط یك جانبه آمریکا با ایران و تحریم 
و  آرام  در شبي  و سیاسي،  اقتصادي  لحاظ  به  ایران 
در  و هواپیما در صحراي طبس  بالگرد  مهتابي، 14 
حال فرود و مهیاي اجراي نقشه اي شوم بود که به 
ناگاه توفاني از شن به هوا خواست و دید خلبانان را 
به حدي ضعیف کرد که دو بالگرد با یکدیگر برخورد 
شد.  برپا  طبس  صحراي  در  مهیب  و  آ تشي  کردند 
فرمانده  گفته  به  که  افتاد  اتفاق  حالي  در  واقعه  این 
عملیات  این  »در  خاطراتش،  کتاب  در  عملیات  این 
از بالگردهاي بسیار پیشرفته موسوم به اسب دریایي 
استفاده شده بود. سه هواپیما کار حمل سوخت، سه 
براي  بالگرد  هشت  و  نظامیان  حمل  براي  هواپیما 
شده  دیده  تدارک  ما  خاک  درون  در  عملیات  انجام 
را  خود  ما  و  گرفت  آتش  بالگردها  ناگاه  به  اما  بود، 
طرح  یك  از  عملیات  دیدیم.این  سوزان  جهنمي  در 
برخوردار  شده  حساب  کامال  و  دقیق  بسیار  نقشه  و 
امریکا روي آن نقشه  بود که ماه ها نخبگان نظامي 

کار کرده بودند.

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

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

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ن
را

ه ای
یم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا

 10

ی
ون

رگ
قی

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( - نصب و فیلتر رایگان    18 ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر 
گرانیت و موزاییک ساده      

09156706538

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

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

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:2016:2018:1520:15

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

بادیگارد
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در آزمون درسی مدرسۀ شیوانا، یکی از شاگردان نتوانست 
نمره قبولی را بدست آورد و نفر آخر شد. او از این بابت 
خیلی ناراحت بود. بقیه شاگردان نیز سربه سرش می 
گذاشتند و دائم او را نفر آخر صدا می زدند. او غمگین 
و ناراحت به درختی گوشه حیاط مدرسه تکیه داده بود 
شیوانا ناراحتی شاگردش را دید. نزد او رفت و کنارش روی 
زمین نشست و از او پرسید: از اینکه نفر آخر شدی خیلی 
ناراحتی؟ شاگرد گفت: آری استاد، هیچ فکر نمی کردم 
آخرین نفر شدن اینقدر سخت باشد. بخصوص اینکه دلیل 
این کوتاهی هم نه به خاطر نفهمیدن درس بلکه به خاطر 
تنبلی و بازیگوشی بود. شیوانا گفت: همیشه در هر آزمونی 
یک نفر هست که کمترین نمره را می گیرد و نفر آخر می 
شود. آن یک نفر از این بابت همیشه خیلی غصه دار می 
شود و برای مدتی احساس ناخوشایندی را در وجود خود 
حس می کند، که حس ناخوشایند برای بعضی حتی غیر 
قابل تحمل و عذاب آور است. تو اکنون با نفر آخرشدن 
نگذاشتی که این حس بد سراغ بقیه دوستانت در مدرسه 
برود. پس از این بابت تو به یکی از بچه های ضعیف این 
مدرسه کمک کردی. شاید اگر اینجوری به مساله نگاه 
کنی، ناراحتیت قابل تحمل تر شود. در اوج شکست هم 
همیشه می توان دلیلی برای آرامتر شدن پیدا کرد. مهم 
این است که این دلیل را خودت پیدا کنی و نگذاری غم 

بیش از حد بر وجودت غلبه کند.

قانون خالقیت این است که به جای این که آرزوهای 
دیرین خود را با این بهانه که رویاهای محال هستند 

سرکوب کنیم، به طرزی سازنده به آنها بنگرید.

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ 
موفقیت پیش رفتن است، 

نه به نقطه پایان رسیدن. آنتونی رابینز

گفتار نکو دارم و کردارم نیست
از گفت نکوی بی عمل عارم نیست

دشوار بود کردن و گفتن آسان
آسان بسیار و هیچ دشوارم نیست

دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن
 گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد 

شاید من شاخه گلی کاشته باشم.

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و 
آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید 

داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش 

آیه روز  

و از آنان کسانی اند که با خدا عهد کرده اند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند قطعا 
صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد.سوره التوبة، آیه 75

حدیث روز  

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. 
 امام رضا )ع(

سبک زندگی

طراح: نسرین کاری                        

نازي  آثار  از   - افقي: 1 - گوشواره 
در  موسي  خداي   -  2 صفوي 
قوي    - نظامي  آهنگ   - تورات  
 - پیشینیان  سرگذشت   -3 جثه 
یا تصویري  ادغام چند منبع صوتي 
 4 بو  شب  گل   - نوار  یك  روي 
بیماري    - غیور  قوم   - فرسوده   -
هم  به   - سرما  فصل  واگیر  هاي 
- شکل  پا  یك  قدم    -5 چسبیده 
-6 پسندیده  و  -خوب  صورت    و 
میوه اي که در قرآن ذکر شده است 
- مثل و مانند - بز کوهي 7 - ترشي 
ثروتمند   - سجاده   - آزمایشگاهي 
 - گربه  خوراك  پذیر-   امکان   -8
رها 9-  آالچیق - مرکز آن هونولولو 
است - تکرار شده 10 - نت پنجم - 
جستجو و تفحص - داالن و سرسرا 
سفید   نژاد  شعبه  ترین  مهم   -11
انگلیسي 12-  تصدیق  - صداق - 
دین مسیح   پیرو   - بیهوشي  داروي 
مطمئن  جاي   - آسماني  خرس   -
تاکنون   - گوشت  پر  و  چاق   -13
- نوعي آش 14- نگهبان چماق به 
دست - کشاورز  - خبرگزاري عراق 

15 - آزمایشگاه - یار فرهاد
عمودي: 1- کشور چکمه اي - از 

فرشتگان درگاه الهي 2- فرقه اي در 
عربستان - مظهر و نماد  مسیحي 
3- واحد پول مشترك اروپا - امامان 
-  صاحب و مالك 4- برده -نوعی 
آفتاب  و  خورشید   - ناشنوا  سیب- 
5-  پیشرفتگي آب در خشکي - آخر 
و پایان - حرف نفي عرب 6- مرسوم 
و متداول - سرگردان و دربدر 7- برپا 
براده   - رفته  یاد  از   - صیاد  کردني 
و  نغمه   - پادشاهي  تخت   - فلز 8 
آهنگ - پشت سر 9-  واحدي در 

و  تحت    - گرامي  خواهر   - ارتش 
طول  واحد   - هفتم  هنر  پایین10- 
موسیقي  الفباي   -11 انگلیسي 
  -12 وبزرگي  شکوه   - کشلقمه   -
درخت پسته وحشي - ویتامین انعقاد 
خون - گروه، جماعت - زبان مردم 
کشور تایلند 13- شعر کوتاه ژاپني-  
پایتخت آذربایجان-  فرمانده و حاکم 
14- پرنمکي-  قاب عکس - برد آن 
معروف است 15- شهر و بندري در 
شمال لبنان- شهری در استان کرمان

جدول 3488
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چگونه روزی پر از انرژی داشته باشیم؟

اگر در روز احساس خستگی می کنید یا دوست دارید 
که انرژی خود را افزایش دهید، به کارهایی که در اینجا 
برایتان آورده ایم، نگاهی بیاندازید و طبق آنها عمل کنید.
اگر فکر می کنید که با نوشیدن 4 فنجان قهوه در صبح 
می توانید از خواب نازتان بیدار شوید، باید بگوییم که 
اشتباه کرده اید و تنها با این کار انرژی خود را از بین می 
برید. طبق تحقیقات صورت گرفته اگر میزان کافئین 
شما در هر بار نوشیدن قهوه کم باشد، یعنی چیزی حدود 
یک چهارم فنجان، تاثیر آن بیشتر از نوشیدن هر بار یک 

فنجان کامل قهوه است.
مواد غذایی حاوی گلوکز کم شامل لوبیا، حبوبات، برنج 
قهوه ای، نان های گندمی و آجیل تاثیر کمتری بر قند 
خون شما نسبت به موادی که حاوی گلوکز بیشتری 
مانند برنج سفید، اسپاگتی، سیب زمینی، کورن فلکس و 
آب میوه ها و نوشیدنی های قندی هستند، دارند. پس 
مصرف موادی که حاوی گلوکز کمتری هستند به شما 

کمک می کند تا قند خون خود را ثابت نگه دارید.
رزماری خشک نزد گیاه شناسان به عنوان یک محرک 
انرژی عمل می کند. شما می توانید آن را به عنوان دم 

نوش، به همراه چای یا با ساالد مصرف کنید.
هنگام پیاده روی سعی کنید تمرکز خود را بر چیزهایی 
که در زندگی تان ارزش دارند، بگذارید. بعد از پیاده روی 
از تمام افکاری که به ذهن تان رسید، یاددشت بردارید. 
این کار باعث می شود که ذهن تان پر از افکار مثبت 
شود، قدر دارایی های زندگی تان را بدانید و شاکرشان 
باشید. این روش اگر چه ساده اما بسیار تاثرگذار است که 
به روح و بدن شما انرژی می دهد و ماهیچه های جسم 

و ذهن تان را ترمیم می کند.

برای  مدیریت  منابع  مهم ترین  از  یك  انسانی  نیرو ی 
رسیدن به مزیت برتر در فضای رقابتی امروز محسوب 
می شود. مدیر باید با برنامه هایی ویژه به بهره وری بیشتر 

این منبع ارزشمند اقدام کند.
برای  امن  فضایی  کردن  مهیا  مدیر،  وظایف  از  یکی 
کارکنان خود است تا در این فضا استعداد ها شکوفا شوند 
و کارکنان برای ترك فضای سازمان رغبتی نداشته باشند. 
متاسفانه بسیاری از کارکنان با دریافت پیشنهاد های کاری 
با حقوق و مزایای باالتر اقدام به ترك سازمان می کنند؛ 
بنابراین استعدادها در درون سازمان کاهش پیدا می کنند 
و به طبع آن نوآوری عنصری نایاب در فرآیند های کاری 
می شود.یکی از عوامل موفقیت هر شرکتی دسترسی به 
نیروی متخصص و البته کارمندانی است که اعتقاد عمیقی 
به ماموریت و اهداف سازمان داشته باشند. در نتیجه در 
شرایط سخت می توان انتظار همراهی کارکنان را داشت. 
افزایش رضایت کارکنان  ادامه با هشت راه کار برای  در 
آشنا می شویم. این راه  حل ها هم زمان با بهبود دید افراد 
نسبت به محل کار خود، جریان های مالی جدیدی را هم 

برای شرکت ایجاد می کنند.

۱. به کارکنان خود اجازه ی دورکاری بدهید
مسلما حضور کارکنان در محیط کاری و کنترل مداوم 
این حال  با  دارد.  زیادی  اهمیت  برای هر مدیری  آن ها 

کارمندان نیز از حضور پیاپی در شرکت احساس خستگی 
خواهند کرد. مدیر می تواند اجازه ی فعالیت در خانه برای 
دو یا سه روز در هفته را به کارمندان خود بدهد. این کار 
در  و  نمی کند  تحمیل  را  اضافی  هزینه ی  برای سازمان 

عین حال باعث بهبود دید افراد به مدیریت می شود.

۲. اجازه ی فعالیت های اجتماعی 
را به کارمندان خود بدهید

خود  مشتاق  کارمندان  به  موفق  شرکت های  از  خیلی 
اجتماعی  فعالیت های  و  اجازه ی حضور در گردهمایی ها 
با پرداخت هزینه ها و موافقت  را می دهند. بدین ترتیب 
خود  اجتماعی  سفیر های  شرکت ها  مرخصی ها،   با 

را به مکان های مختلف می فرستند.

۳. انجام تفریحات گروهی
مدیر با صرف هزینه ای کم می تواند به خرید بلیط گروهی 
سینما یا هر فعالیت دیگری اقدام و کارمندان خود را به 
دیدن گروهی یك فیلم دعوت کند. با این کار هم دلی بین 
اعضای گروه افزایش پیدا می کند و برای ساعتی کارمندان 

به خارج از دنیای کار پرتاب می شوند.

 ۴. تشویق افراد خالق
کاری  فضای  در  خود  خالقیت  تداوم  برای  افراد خالق 

از جانب دوستان  اگر  تشویق  این  دارند.  تشویق  به  نیاز 
خواهد  بیشتری  تاثیر  مطمئنا  باشد،  وی  همکاران  و 
محدود شود  مالی  جنبه ی  به  نباید  حتما  پاداش   داشت. 

و می توان انگیزش های روحی را نیز شامل شود.

۵. مهیا کردن شرایط بهتر برای استفاده
 از اتومبیل های شخصی

یکی از معضالت کارمندان به خصوص در فضای شهری، 
استفاده از ماشین های شخصی و پیدا کردن جای پارك 
است. مدیر با ارائه ی یك راه حل در این زمینه می تواند 

استفاده ی کارمندان از اتومبیل را تسهیل کند.

۶. تخفیف در خرید محصوالت 
برای کارمندان

اگر شرکت شما کاال یا سرویسی را به بازار مصرف کنندگان 
این  خاص  تخفیف هایی  با  می توان  می کند،  ارائه 
محصوالت را به کارمندان ارائه کرد. اعضای گروه شما 
باید جزء کسانی باشند که از خروجی های شرکت استفاده 
می کنند. بنابراین با استفاده ی کارمندان و خانواده ی آنها، 

می توان به وفاداری آنها در دراز مدت امیدوار بود.

۷. تشویق به معرفی افراد کارآمد به شرکت
خیلی از شرکت ها به کارمندان خود برای معرفی نیرو های 

بتواند  کارمندی  اگر  بنابراین  می دهند.  پاداش  ارزشمند 
فرد  و  کند  معرفی  استخدام  برای  شرکت  به  را  فردی 
به  در سازمان  ماه  به مدت شش  استخدام شده حداقل 
ارزش آفرینی بپردازد، تا هزار دالر پاداش دریافت می کند. 
با این روش سازمان از فرآیندهای پیچیده ی پیدا کردن 
افراد متخصص خالص می شود و در عین حال رضایت 

کارمندان خود را نیز بدست می آورد.

۸. بهبود سبک زندگی
شرکای تجاری هر شرکتی احتماال تخفیف های زیادی را 
در جهت استفاده ی محصوالتشان برای طرف مقابل قائل 
هستند. مدیریت می تواند حق استفاده از این تخفیفات را 
به کارمندان خود اعطا کند. در نتیجه کارمندان با هزینه ای 
کمتر می توانند از محصوالت و تفریحات مختلف بهره مند 

شوند و سبك زندگی بهتری را تجربه کنند.
راه کارهایی  ولی  نیست،  کامل  اگرچه  باال  فهرست 
کاربردی به مدیران برای افزایش رضایت کارکنان خود 
از  بهتری  تصویر  باال،  مزایای  اعطای  می دهد.  نشان 

سازمان را در ذهن کارمندان خواهد ساخت. 
نیروی انسانی یکی از منابع اصلی در کسب مزیت رقابتی 
پایدار در بازار محسوب می شود. نگهداری افراد در سازمان 
و افزایش رضایت مندی آن ها یکی از استراتژی های مهم 

هر سازمان است.

8 راهکار برای افزایش رضایت کارکنان
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.    09158668002

آگهی استخدام  
 شرکت پخش سافروشام خراسان گستر 
در نظر دارد: برای تکمیل کادر دفتری 
و فروش خود تعدادی نیروی بازاریاب 

حضوری و تلفنی مجرب
 و با سابقه کار مرتبط 

از بین خانم ها و آقایان متقاضی 
استخدام نماید. 

شرایط حقوقی: حقوق قانون کار + 
پورسانت و بیمه

056-32229800 - 09902242568

شرکت ایمن بنای قهستان 
مجری طرح ایمن سازی اماکن و منازل 

برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرستان 
بیرجند دعوت به همکاری می نماید

جنسیتعنوان شغلیردیف
مردتکنسین آب1
مردتکنسین برق2
مردتکنسین گاز3
تیم فروش 4

و بازاریاب
مرد 
 زن

نیروی  خدماتی 5
و  نظافتی

مرد
 زن

زمان کاری: 4 ساعت در روز 
حقوق 700/0000 تا 1/200/000 تومان

آدرس: بلوار شهید صیاد شیرازی 
مجتمع میرداماد - واحد 102

09158612404 - 09159620802

شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل 
پرسنل فروش خود نیاز به افراد 

واجد شرایط ذیل دارد: بازاریاب حرفه ای 
با سابقه کار بیش از دو سال ، حقوق ثابت 
1/200/000 تومان + بیمه و پورسانت 
عالی  - بازاریاب غیرحرفه ای + قانون کار 
+ بیمه و پورسانت و آموزش الزم برای 

پیشرفت کار- بازاریاب تلفنی حقوق ثابت + 
پورسانت و آموزش الزم برای پیشرفت کار 
09153491250 -09155619386

32320146 - 32320138

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
09364782506 - 2605 - 09157212359  

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712 -09156657502-32228886

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

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

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

برای تغذیه صحیح محصوالت 
اصلی خراسان جنوبی )جلوگیری از 
پوچی پسته -افزایش وزن میوه 
زرشک - جلوگیری از ریزش گل 
و میوه عناب( با ما مشورت کنید.
09151614376 - بینا

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

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

کلیه لوازم موبایل فروشی واقع در 
خیابان حکیم نزاری به فروش می رسد.

09156674069

فروش غذای آماده با موقعیت عالی 
واقع در خیابان معلم    فی: توافقی

09156683103

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

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

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

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

جنب پارک آزادی 

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

09155629331 -09195632840

به یک کارمند بازنشسته برای 
همکاری در مشاور امالک نیازمندیم.

09155620654

به یک نیروی آقا برای کار 
در دفتر فنی  نیازمندیم.

09397403828

به یک فروشنده خانم برای کار
 در پوشاک نیازمندیم. حقوق ثابت + 

پورسانت    32220655

به یک خانم ماهر به عکاسی به صورت 
تمام وقت در آتلیه نیازمندیم.

32235551 -09306082008

به یک راننده کمپرسی با مدارک 
نیازمندیم.   09155623441 

09151600859 - زرگری

به یک همکار جوان آقا با انرژی و فعال 
برای کار در سوپرمارکت نیازمندیم. 

09152333005

زیبایی اقلیما به یک شاگرد نیازمنداست.
 بین مدرس 3 و 5 - ساختمان دکتر بیرجندی 

طبقه سوم      09017777275

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

 32316971 - 09151304064 خسروی
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شهر خبر- میوه ها جزو بهترین خوراکی های سالمتی هستند و تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از بروز بیماری های 
قلبی و عروقی دارند. از همین رو توصیه می شود مصرف منظم میوه های تازه در برنامه غذایی گنجانده شود. بر اساس 
تحقیقات جدید، برنامه غذایی سرشار از میوه های تازه می تواند خطر بروز بیماری های قلبی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.

میوه بخورید تا قلبی سالم داشته باشید اخبار ورزشی

مسابقات فوتبال منطقه ای نیروی زمینی 
ارتش به میزبانی خراسان جنوبی آغاز شد

رئیس تربیت بدنی مرکز آموزش ۰۴ بیرجند با بیان اینکه 
مسابقات فوتبال منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی 
ارتش در بیرجند آغاز شده است، گفت: در این دوره از 
مسابقات ۸ تیم حضور دارند. به گزارش تسنیم، حسین 
کوثری در حاشیه مسابقات فوتبال در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: مسابقات فوتبال  منطقه ای شمال شرق 
سوم  تاریخ  از  تیم   ۸ شرکت  با  ارتش  زمینی  نیروی 
اردیبهشت ماه در  بیرجند آغاز شد. وی با بیان اینکه 
در این دوره مسابقات تیم های ۰۴ بیرجند، تیپ 13۰ 
بجنورد، تیپ 177 تربت حیدریه، تیپ 15۸ شاهرود، 
تیپ 23۰ گرگان، تیپ 3۸ تربت جام، تیپ 25۸  چهل 
دختر و پشتیبانی منطقه 5 مشهد حضور دارند، افزود: 
این مسابقات تا روز سه شنبه ادامه دارد. رئیس تربیت 
بدنی مرکز آموزش ۰۴ بیرجند گفت: در روز نخست این 
مسابقات تیم های  بجنورد  در برابر تربت حیدریه، تیم 
بیرجند در برابر شاهرود و تربت جام در برابر چهل دختر 
پیروز شدند و تیم های گرگان و مشهد با هم مساوی 
کردند. کوثری افزود: دو تیم برتر مسابقات به مسابقات 
تمرکزی نیروی زمینی ارتش در تاریخ 31 اردیبهشت به 
استان اصفهان اعزام می شوند و در این دوره از مسابقات 

۸ تیم حضور دارند.

همایش دوچرخه سواری پیشکسوتان 
شهرستان بشرویه برگزار شد

ابن  علی  متقیان  موالی  فرخنده  میالد  مناسبت  به 
بزرگ دوچرخه سواری در  ابیطالب علی )ع( همایش 
شهرستان بشرویه برگزار شد. این همایش با شرکت 
همگانی  هیئت  همت  به  ورزشکاران  از  زیادی  تعداد 
شهرستان و اداره ورزش و جوانان برگزار شد. مقداری 
گونه  این  برگزاری  جوانان،  و  ورزش  اداره  سرپرست 
همگانی  ورزش  تقویت  و  توسعه  باعث  را  همایشات 
توصیف کرد. در پایان این همایش  به شرکت کنندگان 

هدایای ارزنده ای اهدا شد.

جشنواره ورزشی خانوادگی »نسیم نشاط« 
در روستای بهلگرد بیرجند برگزار شد

جشنواره ورزشی خانوادگی »نسیم نشاط« با حضور 
فرهنگی  اردوگاه  در  ورزشکاران  و  ها  خانواده 
به  شد.  برگزار  بیرجند  بهلگرد  روستای  -تربیتی 
جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 
به  و  گذشته  هفته  چهارشنبه  که  همایش  این  در 
مناسبت والدت حضرت علی )ع( و روز پدر برگزار 
متنوع  های  برنامه  انجام  از  پس  ورزشکاران  شد، 
و  روی  پیاده  به  خانوادگی  و  فرهنگی   - ورزشی 
پرداختند  شده  بینی  پیش  مختلف  مسابقات  انجام 
که در پایان این مسابقات، از نفرات برتر با اهدای 

جوایزی قدردانی شد.

 براي سالمت روده ها، مصرف
 گوشت قرمز را كاهش دهید

دهد  مي  نشان  اخیر  مطالعات  نیوز:  سالمت 
مصرف گوشت قرمز و گوشت هاي فرآوري شده 

افزایش درصد  را 56  روده  پولیپ  بروز   احتمال 
مي دهد. پولیپ مهمترین عامل بروز سرطان روده 
اولین مرحله سرطان روده  بزرگ است. معموال 
بزرگ، ایجاد تومورهاي کوچك به نام پولیپ هاي 
آدنوماتوز است که در دیواره داخلي روده بزرگ 

تشکیل مي شوند. ممکن است این پولیپ ها به 
سرطان بدخیم تبدیل شوند. سلول هاي سرطاني 
مي توانند از طریق سیستم گردش خون و لنف 
متاستاز  و سبب  یابند  بدن گسترش  سراسر  در 
شوند. مطالعات نشان مي دهد مصرف غذاهاي 

التهابي مانند گوشت قرمز و انواع گوشت هاي 
فرآوري شده، احتمال بروز پولیپ را به میزان 56 
درصد افزایش مي دهد. عالوه بر مصرف گوشت 
قرمز، جهش ژنتیکي، سن، اضافه وزن، استعمال 
غذاهاي  الکل،  مصرف  تحرکي،  کم  دخانیات، 

پرچرب و پرکالري و ابتال به بیماري هایي مانند 
و  )آکرومگالي(  رشد  هورمون  اختالل  دیابت، 
بیماري کرون، از مهمترین دالیل سرطان روده 
هستند. محققان پیشنهاد مي کنند که پروتئین 
هاي گیاهي و گوشت سفید و ماهي جایگزین 

گوشت قرمز شود. 

 وقتی غذاهای كنسروی 
خطرناک می شوند

باید  حتما  کنسروی  غذایی  مواد  نیوز:  سالمت 
قبل از مصرف به مدت 1۰ دقیقه جوشانده شود 
زیرا سم حاصل از باکتری موجود در این مواد، 
بیماری  یك  »بوتولیسم«  است.  کشنده  بسیار 
فلج کننده جدی است که توسط سم حاصل از 
باکتری »کلستریدیوم بوتولینوم« ایجاد می شود، 
این باکتری در مواد غذایی حتی در خوراکی های 
ندیده اند و  اندازه کافی حرارت  به  کنسروی که 
همچنین در خاک و رسوبات دریایی یافت می شود. 
به طور کلی باکتری ها معمواًل در کنسروها زنده 
بوتولینوم«  »کلستریدیوم  اسپور  اما  نمی مانند 
می تواند در دماهای بسیار زیاد نیز مقاوم بماند؛ 
است  باکتری  غیرفعال  حالت  »اسپور«  واقع  در 
که مقاوم به حرارت است و در شرایطی می تواند 
فعال شده و تولید توکسین کند. چند گرم از این 

توکسین می تواند جمعیت کثیری از مردم دنیا را 
از بین ببرد؛ اگر ماده غذایی کنسرو شده را حداقل 
خنثی  توکسین  بجوشانیم،  دقیقه   1۰ مدت  به 
می شود و باکتری که به حالت فعال باقی مانده 
نیز از بین می رود؛ اما نکته ای وجود دارد و آن این 

است که اگر بعد از مصرف مقداری از غذا باقی 
بماند، اسپورهایی که هنوز فعال نشده اند همچنان 
باقی می مانند و بعد از استفاده مجدد امکان تولید 
باکتری وجود دارد، بنابراین باید دوباره غذا پخته و 
حرارت داده شده تا توکسین احتمالی کشته شود.

الغری به چه قیمت؟

سالمت نیوز: این روزها تب الغر شدن و رسیدن 
به سایزی ایده آل در میان مردم جوامع مختلف 
رفتارهای  دچار  را  برخی  که  شده  داغ  چنان 

برای  شدن  الغر  دیگر  است.  کرده  بیمارگونه 
و  نیست  گروه  این  به سالمتی هدف  دستیابی 
زیبایی است  به  برای دستیابی  تنها الغر شدن 
که ارزشمند محسوب می شود. ترس از چاقی و از 
دست دادن زیبایی چنان در وجود آنها ریشه دوانده 

که نه تنها حاضر نیستند برای رفع گرسنگی به 
مقدار کافی از مواد غذایی استفاده کنند، بلکه دچار 
اختالالت عصبی هم می شوند. گاهی مشاهده 
می شود که افراد تحت تأثیر سخنان دیگران یا 
رژیم های سخت  رعایت  در  آنقدر  فیلم ها  حتی 
کاهش وزن زیاده روی می کنند که ناخود آگاه 
بی اشتهایی  می شوند.  فکری  وسواس  دچار 
عصبی، یك نوع وسواس فکری است که باعث 
می شود فرد سعی کند وزن خود را بسیار پایین تر 
از حد طبیعی نگه دارد، گرسنگی زیادی را تحمل 
به  مبتالیان  کند.  ورزش  حد  از  بیش  یا  کرده 
اختالل بی اشتهایی با وجود گرسنگی، تمایلی به 
خوردن غذا ندارند و حتی دیده شده برخی از این 
بیماران پس از خوردن مقدار اندکی از غذا سعی 
می کنند استفراغ کنند تا همان مقدار ناچیز غذا را 
هم برگردانند یا از داروهای مسهل قوی استفاده 
می کنند تا مانع جذب کالری غذای مصرف شده 
شوند. در حقیقت این اختالل روانی باعث می شود 
فرد بی توجه به نیازهای بدن برای حفظ سالمتی 
و عملکرد صحیح، از صرف غذا دوری کند. آنها 
با مشکالت جسمی  روانی  بر مشکالت  عالوه 
متعددی مواجه می شوند که از میان این مشکالت 
می توان به سوء تغذیه، ریزش مو، پوکی استخوان، 
کاهش ضربان قلب، آریتمی قلبی،  کاهش فشار 
خون، ابتال به سنگ کلیه  و حتی مرگ اشاره کرد.

براي سالمت روده ها، مصرف  گوشت قرمز را كاهش دهید

وقوع 31 فقره تصادف در معابر درون شهری خراسان جنوبی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: طی هفته گذشته 31 فقره تصادف در معابر درون شهری 
استان رخ داد که بر اثر این تصادفات ۴7 نفر مجروح شدند و یك نفر جان خود را از دست داد. به گزارش  فارس 
، علیرضا رضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هفته گذشته 31 فقره تصادف در معابر درون 
شهری استان وقوع یافته است. وی ادامه داد: متأسفانه بر اثر این تصادفات ۴7 نفر مجروح شدند و یك نفر جان 
خود را از دست داد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به عمده علل تصادفات درون شهری 
استان طی هفته گذشته، گفت: عدم رعایت حق تقدم با 39 درصد، عدم توجه کافی به جلو با 29 درصد، عبور از 
چراغ قرمز با 1۰ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با 1۰ درصد و سایر موارد با 12 درصد از عمده این علل بوده اند. رضایی 
از ثبت 3 هزار و 9۴9 فقره تخلف توسط مأموران پلیس راهور استان طی هفته گذشته خبر داد و افزود: از این 
میزان 6۸2 فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است. وی با بیان اینکه تنها تصادف درون شهری فوتی استان طی 
هفته گذشته را مربوط به بیرجند دانست و یادآور شد: در این تصادف سواری پراید به عابر پیاده  7۰ ساله در خیابان 
سید جمال الدین اسدآبادی برخورد که متأ سفانه بر اثر آن عابر پیاده بعد از گذشت یك روز در بیمارستان فوت کرد.

مسافرت خانوادگي پوششي براي قاچاق مواد مخدر

اعضاي یك خانواده که در پوشش مسافرت خانوادگي قصد جابجایي هشت کیلوگرم 
حشیش را داشتند، در عملیات پلیس بیرجند دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان در گفت و گو با پایگاه خبري پلیس گفت: روز گذشته مأموران ایست و 
به یك دستگاه  کنترل خودروهای عبوری  بیرجند هنگام  آباد شهرستان  بازرسی علی 
سواری سمند که از سیستان و بلوچستان عازم شهرهای مرکزی کشور بود مشکوک شدند 
و خودرو را به الین بازرسی هدایت کردند. سرهنگ حسن کاهنی افزود: در تحقیقات اولیه، 
راننده بیان داشت قصد مسافرت به همراه افراد خانواده خود را دارد اما با توجه به حاالت 
روحی و روانی سرنشینان خودرو؛ شك مأموران به یقین تبدیل شد و با بررسی های دقیق 
از خودرو مقدار هشت کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه داخل خودرو جاساز شده بود 
کشف کردند. وی گفت: سه سرنشین خودرو که همگي اعضاي یك خانواده اند پس از 
بازجویي هاي به عمل آمده با تشکیل پرونده براي سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

سه کشته و یک مجروح در تصادفات جاده ای خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه استان از تصادف یك دستگاه تریلی با موتور سیکلت در محور سرایان-فردوس 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: 
دقایقی پیش با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 11۰مبنی بر تصادف در هفت کیلومتری محور 
فردوس- سرایان بالفاصله مأموران پلیس راه و گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی اظهار 
داشت:مأموران با بررسی صحنه مشاهده کردند خودرو تریلی با یك دستگاه موتور سیکلت برخورد 
و در اثر شدت جراحات وارده راکب موتور سوار در دم کشته شده است. وی افزود:کارشناس پلیس 
راه علت حادثه را عدم رعایت حق تقدم از سوی راکب موتور سیکلت اعالم کرد. سرهنگ رضایی 
ادامه داد: روز گذشته نیز بر اثر واژگونی یك دستگاه خودرو پژو پارس در محور طبس- عشق آباد 
راننده خودرو مجروح و دو نفر از سرنشینان سواری پژو پارس در اثر جراحات وارده پس از اعزام به 
بیمارستان جان خود را از دست دادند. سرهنگ رضایی تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت این 

حادثه را بی احتیاطی راننده خودرو پژو پارس به دلیل عدم توجه به جلو  اعالم کرد.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی
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هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری
 جواد االئمه )ع( بیرجند

)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(
 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی

  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از كار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت كمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه

 اعم از كاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذایی - پوشاک 

كمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(

   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  كمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
شماره كارت مركز خیریه جواداالئمه
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           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

 – تربیتی  روانشناختی تخصصی  اولین مركز تخصصی مشاوره و خدمات   -1
تحصیلی در قالب بازی درمانی    2- قصه گویی و شخصیت پنداری
 3- پیشگام در ایجاد فضای خالق رفتاری   4- اختالالت یادگیری

 5- برگزار كننده دوره های تخصصی آموزشی، رفتاری
6- آموزش مهارت آموزی    7- هماهنگ سازی جسمی، حركتی، ادراكی

8- موسیقی درمانی
)MMPI ،9- برگزاری انواع تست های روانشناختی )وكسلر، ریون 

 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی 

تربیتی- تحصیلی هادی تحت نظارت بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس: جمهوری 19 میدان شهید سندروس – جنب درمانگاه ولی عصر )عج(
 دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 

شماره تماس: 05632227306  - 09357664311
http://telegram.me/yourchildrenespark :تلگرام

یخچال ویترینی و مغازه ای دست دوم
 و ضایعاتی شما را خریداریم -  09352192716  - حسینی

اتحادیه( و همچنین عدم  به دالیل )تعطیلی واحد صنفی و عدم پرداخت حق عضویت  احتراما 
دسترسی به محل واحدهای صنفی اعضای محترم ، به اسامی ذیل از تاریخ درج آگهی به مدت یک 

ماه مهلت داده می شود نسبت تعیین وضعیت پرونده خود اقدام فرمایند. 
در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه كسب آنها از درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن 

اقدام خواهد گردید.

قابل توجه اعضای محترم صنف فروشندگان 

لوازم خانگی بیرجند 

رسته فعالیت نام خانوادگی  نام ردیف

لوازم خانگی برقی غیاثی آمنه 1
سمساری سورگی محمد رضا 2

خرده فروشی مبلمان منزل  ایزدپناه عادل 3
خرده فروشی مصنوعات چوبی خانی وحیده 4
خرده فروشی مصنوعات چوبی  نارمنجی رضا 5

لوازم خانگی برقی  رضایی وحید  6
صوتی و تصویری  اسماعیلی محمد حسین  7

خرده فروشی مبلمان منزل دوستی مهدی 8
لوازم خانگی برقی  میری سید مرتضی 9
لوازم خانگی برقی  حاجی زاده  سعید 13

خرده فروشی مبلمان منزل  روغنی  هانی  14
خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانه  حاجی پور محمد حسن 15

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

گواهینامه موقت پایان تحصیالت كارشناسی اینجانب زهرا غیبی فرزند حبیب ا... 
به شماره شناسنامه 1013 رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی مفقود و از  درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
مفقــودی
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جمع  در  دیروز  صبح  استاندار  زاده-  حسین 
برای  جمهور  رئیس  قول  از  رسانه  اصحاب 
در  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  به  ویژه  توجه 
دولت  هیئت  جلسه  ماوقع  تشریح  به  ادامه 
اله  وجه  پرداخت.   استان  برای  آن  نتایج  و 
جلسه وضع  این  در  اینکه  بیان  با  خدمتگزار 
شد،  تشریح  مختلف  های  بخش  در  استان 
و  گرفته  صورت  کارهای  برخی  به  گفت:  
پیشرفت های استان طی دو سه سال گذشته 
اشاره شد و عنوان گردید میزان سرمایه گذاری 
در صنعت استان در دولت تدبیر و امید نسبت 
 46 ها  طرح  تعداد  درصد،   245 گذشته  به 
درصد و میزان اشتغال 43 درصد رشد داشته 
نیز میزان سرمایه گذاری  و در بخش معدن 
رشد  از  ها  طرح  تعداد  درصدی،  رشد 50  از 
108 درصدی و میزان اشتغال از رشدی 39 
به  است.خدمتگزار  شده  برخوردار  درصدی 
از  گندم  خرید  میزان  درصدی   36 افزایش 
کشاورزان استان در این مدت خبر داد و افزود: 
842 کیلومتر خط انتقال آب از منبع تا مزارع 
و باغات در روستاهای استان  اجرا  شده است.

دستور رئیس جمهوربرای پرداخت
 مانده مطالبات استان 

را  اول  رتبه  جنوبی  خراسان  خدمتگزارافزود: 
دفتر  اعتبارات  با  مرتبط  تسهیالت  جذب  در 
توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری دارد 
و از 270 میلیارد ریالی که از این محل برای 
17 طرح در استان در نظر گرفته شده تا کنون 
40 میلیارد ریال پرداخت شده و رئیس جمهور 
را  تسهیالت  این  باقیمانده  تخصیص  دستور 
صادر کرد.وی از جذب 200 درصدی سهمیه 
اعتبارات  محل  از  استان  به  یافته  تخصیص 
کشاورزی  بخش  در  ملی  توسعه  صندوق 

اجرای  از  و  داد  خبر  و 94  سالهای 93  طی 
پروژه بین المللی ترسیب کربن در شهرستان 
سربیشه که تا پایان سال 2015 برای 528 نفر 
ایجاد اشتغال کرده به عنوان پروژه ای بزرگ 
و مهم کشاورزی استان نام برد و اظهار کرد: 
در جلسه هیئت دولت با اشاره به کاهش میزان 
بارندگی در استان و خشکسالی های متوالی 
قیمت  ارزان  مالی  منابع  کمبود  به  ساله   17
برای پرداخت تسهیالت به واحد های تولیدی 
و کمبود سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و 
تکمیلی به عنوان مهمترین مشکالت بخش 

کشاورزی اشاره کردیم.

ورود 37 میلیون دالر 
سرمایه خارجی به استان

داشتن 348  با  استان   کرد  عنوان  استاندار  
معدن و ذخیره قطعی 1714 میلیون تن رتبه 
هشتم کشور را در اختیار دارد وی بر ضرورت 
ادامه  و  کرد  تاکید  بخش  براین  بیشتر  توجه 
داد: در طول سالهای 92 تا 94 از مجموع 104 
مصوب  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  میلیون 
37 میلیون دالر به استان وارد شده که شامل 
و  سنگ  زغال  در  ها  چینی  گذاری  سرمایه 
باقیمانده  جذب  برای  و  است  چدن  شمش 
سرمایه  نیز  مصوب  خارجی  گذاری  سرمایه 
گذار آماده است و امور در حال پیگیری می 
باشد. به گفته استاندار در جلسه هیئت دولت از 
بعد مسافت و دوری از مرکز به عنوان یکی از 
مشکالت حوزه صنعت استان سخن به میان 
آوردیم و خواستار توسعه صنعت هوایی و ریلی 
استان شدیم. همچنین از محدودیت استفاده 
از تسهیالت صندوق توسعه ملی، کمبود منابع 
به  تسهیالت  پرداخت  محدودیت  و  بانکی 

واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری 
عنوان  به  تسهیالت  سود  نرخ  بودن  باال  و 
دیگر مشکالت بخش صنعت نام برده شد و 
برای  ایمیدرو و شستا  ایدرو،  از شرکت های 
سرمایه گذاری در استان با هدف ایجاد اشتغال 

و ثروت دعوت به عمل آمد.

ظرفیت های استان
 برای تجارت خارجی

وی با بیان اینکه در این دولت صادرات استان 
رشدی 10 درصدی و  واردات استان رشدی 
افزود: ما در جلسه  17 درصدی داشته است 
مرکز  در  استان  گرفتن  قرار  از  دولت  هیئت 
ثقل محور ترانزیتی شرق کشور، داشتن مرز 
بازارچه   4 بودن  دارا   ، افغانستان  با  طوالنی 
مرزی و 2 گمرک رسمی و یک مرز رسمی 
زمینی و یک مرز رسمی هوایی و نیز فرودگاه 
بین المللی  به عنوان مهمترین ظرفیت های 
اشاره  خارجی  تجارت  توسعه  برای  استان 
به  را  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  کردیم 
بردیم.  نام  راستا  این  در  مهم  مزیتی  عنوان 
وزارت  نمایندگی  دفتر  افتتاح  اینکه  ضمن 
تعیین  بسیار  زمینه  این  در  نیز  خارجه  امور 
درآمد  ایجاد  به  است.خدمتگزار  بوده  کننده 
با  استان  مرزنشینان  برای  ریالی  میلیارد   35
اشاره کرد و  لیتر سوخت  فروش 22 میلیون 
گفت: از هیئت دولت خواستیم تا  برای تکمیل 
و آسفالت جاده مرزی ما تا درح و ماهیرود و 

فراه افغانستان اقدام شود. 

آغاز عملیات احداث قطعه ای از خط 
  آهن شرق راپیگیری می کنیم

به گفته وی بحث افزایش پروازهای موجود و 

ایجاد پروازهای جدید به کیش و دبی ، تسریع 
در احداث راه آهن شرق کشور به طول 700 
مشهد  بیرجند-  زاهدان-  مسیر  در  کیلومتر 
این  از  ای  قطعه  در  اجرایی  عملیات  آغاز  و 
تکمیل  در  تسریع  و  استان  داخل  در  پروژه 
استان  دوم  باندهای  و  مواصالتی  محورهای 
در سال 95 پیگیری و اجرا خواهد شد.استاندار 
اظهار کرد: از مجموع 31 هزار و 246 واحد 
 418 و  هزار   28 شده  مهرتعهد  مسکن 
درصد   9 و  شده  افتتاح  درصد(   91  ( واحد 
. نیز 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد   مانده 
 وی با بیان اینکه رتبه اول کشور را در اخذ 
مجوز ایجاد دهیاری برای تمامی روستاهای 
باالی 20 خانوار در اختیار داریم گفت: برای 
30 درصد روستاهای باالی 20 خانوار استان 
طرح هادی در نظر گرفته شده که 28 درصد 
آن اجرا شده و 5 هزار واحد مسکن روستایی 

نیز مقاوم سازی گردیده است.

کمبود 217 میلیون متر مکعبی
 منابع آبی در استان

خدمتگزار از افتتاح 4280 پروژه در هفته دولت 
و دهه فجر در سال های 92 تا 94 در استان 
ها  پروژه  این  اجرای  برای  افزود:  و  داد  خبر 
11 هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار دولتی و 
سرمایه  اعتبارات  ریال  میلیارد  و 40  هزار   3
گذاری و تسهیالت هزینه شده و 1850 خانوار 
از این پروژه ها بهره مند گردیده اند به گفته 
وی در سال 94 باید 381 میلیارد تومان اعتبار 
عمرانی دریافت می شد که 35 درصد دریافت  
مابقی  پرداخت  دستور  جمهور  رئیس  و  شده 

این اعتبارات را در سال 95 صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه 58 میلیون متر مکعب 

منابع آبی قابل برنامه ریزی در استان داریم و 
نیاز است  متر مکعب آب مورد  میلیون   275
افزود در واقع 217 میلیون متر مکعب کمبود 
منابع آبی در استان داریم که وزارت نیرو مامور 
رسیدگی ویژه به این موضوع شد استاندار با 
بیان اینکه در جلسه هیئت دولت به بالتصدی 
بودن 42/5 درصد پست های سازمانی استان 
اشاره کردیم ، گفت: در این جلسه صدور مجوز 
استخدام با لحاظ تسهیالت و توجه ویژه به 

نیروها را خواستار شدیم.

حدود 42 درصد اعتبارات سفر هیئت 
دولت جذب شده است

وی با ذکر این نکته که اعتبارات درنظر گرفته 
دولت 271  هیئت  سفر  در  استان  برای  شده 
میلیارد تومان بوده، اظهار کرد: 41/8 درصد این 
مبلغ یعنی 72/5 میلیارد تومان در اختیار استان 
قرار گرفته که باید بنا به دستور رئیس جمهور 
مابقی آن در سال 95 به استان پرداخت شود. 
استاندار اظهار امیدواری کرد: با توجه به نگاه 
مثبت دولت و شخص رئیس جمهور با تالش و 
پیگیری تمامی دستگاه ها   از طریق وزارتخانه 
های مربوطه در تحقق مطالبات شاهد توسعه 

استان در بخش های مختلف باشیم.

نگاه دولت برای رفع مشکالت استان مثبت است
پالستیک زباله حاوی شاخ های دو 
راس قوچ وحشی شکارچی متخلف 

را به دام انداخت
عامل شکار دو راس قوچ وحشی در شهرستان بشرویه 
نمایندگی  رئیس  دوست  یزدان  علی  شد.  دستگیر 
حفاظت محیط زیست بشرویه با اعالم این خبر گفت: 
بر اساس گزارشات واصله از مشاهده شاخهای متعلق 
ماموران  زباله،  پالستیک  یک  در  وحشی  قوچ  به 
بالفاصله  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
و  شکارچی  دستگیری  موضوع  و  حاضر  محل   در 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  متخلف  شکارچیان   یا 
ودر یک اقدام پلیسی با مظنون شدن به فردی با هویت 
معلوم و دارای سابقه تخلف در  شکار و صید ، بامجوز 
قانونی از مراجع قضایی به بازرسی از منزل فرد مورد 
نظر پرداخته که ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
موفق به کشف و ضبط مقادیری گوشت  دو راس قوچ 
وحشی شدند. یزدان دوست اظهار کرد : پرونده متهم به 
همراه مستندات  برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد. 

نجات کودک سه ساله
 با کمک امدادگر هالل احمر 

با حضور امدادگر شهرستان زیرکوه کودک سه ساله 
از مرگ حتمی نجات یافت. به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمردر ساعت حدود 13:30 روز جمعه 
سوم اردیبهشت  یکی از نجاتگران جمعیت هالل احمر 
زیرکوه که به صورت اتفاقی به محل بند خاکی با عمق 
حدود دومتر در روستای محمدآباد رفته بود ناگهان متوجه 
شناور بودن پسر بچه ای حدودا سه ساله بر روی آب شد 
که بالفاصله خود را به آب انداخته و پیکر نیمه جان پسر 
بچه را به بیرون آب انتقال می دهد. با توجه به عدم 
وجود عالیم حیاتی در پسربچه سریعا اقدام به تخلیه آب 
بلعیده شده و انجام عملیات احیا می نماید و خوشبختانه 
پس از گذشت بیش از ده دقیقه از تخلیه کامل معده و 
انجام عملیات احیا و در حالیکه والدین کودک و سایر 
افراد حاضر در محل کامال از زنده ماندن پسربچه نا امید 
شده بودند عالیم حیاتی اولیه در  کودک ظاهر می گردد 
و بعد از این اقدام ضمن تماس با اورژانس 115 پسر 
بچه نیمه جان توسط این امدادگر و با وسیله شخصی به 
مرکز درمانی منتقل می گردد   گفتنی است خوشبختانه 
این کودک با سالمتی کامل از بیمارستان ترخیص شد.

راه اندازی سیستم نسل سوم همراه 
اول در سرایان و بشرویه

بهره  امکان  و  نوین  ارتباطات  توسعه  راستای   در 
مندی از اینترنت پرسرعت همراه اول ، سایت 3G در 
شهرستانهای سرایان و بشرویه راه اندازی شدو این 
دو شهر تحت پوشش اینترنت نسل سوم همراه اول 
قرار گرفتند.به گفته علی عباسی مدیر ارتباطات سیار 
شرکت مخابرات خراسان جنوبی ، با راه اندازی سیستم 
3G در مرکز این دو شهرستان ، تعداد شهرهای تحت 

پوشش اینترنت پر سرعت همراه اول در استان به هفت 
شهر رسیدوی، مهمترین ویژگی های فنی نسل سوم 
اینترنت همراه اول را افزایش پهنای باند دسترسی به 
اینترنت برای کاربران، افزایش کیفیت و تنوع خدمات 
قابل ارایه، استفاده بهینه از طیف فرکانسی، کاهش 
تاخیر ارتباط، افزایش ایمنی ارتباطی نسبت به نسل 
های قبلی، انتقال اطالعات با کیفیت بهتر و امکان 
استفاده از گوشی تلفن همراه به عنوان دفتر کار سیار 

اعالم کرد.

کاهش 600 کیلومتری ترانزیت 
افغانستان با بهبود وضعیت 
جاده های خراسان جنوبی  

معاون عمراني استاندارعنوان کرد اگر وضعیت جاده هاي 
 600 افغانستان  به  مسیرترانزیت  یابد،  بهبود  استان 
کیلومتر کاهش مي یابد و این به لحاظ اقتصادي هم 
براي ایران و هم براي کشورهاي همسایه مفید است.
به گزارش ایسنا همایون نخعي نژاد، دیروز )4 اردیبهشت( 
در جلسه کمیسیون اجرایي ایمني حمل و نقل و مدیریت 
سوانح رانندگي استان، با بیان اینکه سال گذشته شاهد 
روند کاهش تصادفات جاده اي  بودیم، گفت: امسال باید 

این روند با سرعت بیشتر ادامه یابد.
وی نظارت بیشتر بر جاده ها با استفاده از تجهیزات و 
نیروي انساني را موجب کاهش تلفات جاده اي دانست و 
افزود: رتبه اول گستردگي راه هاي روستایي کشور مربوط 
به خراسان جنوبي است، براي تقویت ایمني در این راه ها،  
بایدتشکیالت سازماني پلیس راه استان به لحاظ تعداد 
نیرو و امکانات افزایش یابد.این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه تاسیسات الکترونیکي ثبت تخلف نقش ویژه اي در 
کاهش تخلفات جاده اي دارد، تصریح کرد: تا پایان تیر 
ماه امسال 18 دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده هاي 
استان نصب شود.نخعی نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه 
تردد محور جنوب و جنوبي شرق کشور از این استان 
مي گذرد، مسئوالن کشوري در موضوع راه ها باید نگاه 

ویژه اي به این استان داشته باشد.

برگزاری نمایشگاه هفته سالمت
 نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهاي سالمت  استان به 
مناسبت هفته سالمت با هدف بازنگری ونگاهی دوباره 
به توانمندی ها دستاوردها وانتظارات موجود در حوزه 
سالمت استان از چهار لغایت هفت اردیبهشت صبح ها   
از ساعت  9  الي 11  و عصرها  از ساعت 17 الي 21 

در محل نمایشگاه بین المللي استان برگزار می گردد.

تدوین 23 استاندارد ملی
 در خراسان جنوبی

تعداد 23 استاندارد ملی طی سال 94 در استان خراسان 
جنوبی تدوین شد محمد رضا مروی مدیر کل استاندارد 
خراسان جنوبی ضمن اعالم این خبر گفت: 23 استاندارد 
ملی با هدف افزایش کیفیت ، ایمنی ، تسهیل تجارت 
بین المللی ، حمایت از مشتری و نیز مشارکت در تدوین 
استاندارد های ملی بر اساس ظرفیت های بومی استان 
در سال 94 تدوین شد. وی افزود:  تدوین های انجام 
شده بیشتر در حوزه های مختلف غذایی و کشاورزی، 
مصالح ساختمانی، مواد معدنی، شیمیایی و پلیمر، اوزان 
و مقیاسها، اسناد و ..... بودند که با توجه به انتخاب و به 
تناسب تخصص و تجربه، به دبیران مختلف واگذار شد. 
قابل ذکر است در سال گذشته دوره آموزشی آشنایی با 
تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در راستای آشنایی 
بیشتر مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد با 

موضوع تدوین در استان برگزار شد.

ثبت نام اولین مرحله استانی
 مسابقات مناظره دانشجویان 

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از آغاز ثبت نام 
مناظره  دوره مسابقات  پنجمین  استانی  اولین مرحله 
کرد:  اظهار  صادقی   . داد  خبر  استان  دانشجویان 
همزمان با برگزاری طرح ملی مناظرات دانشجویی در 
برای شکل  با هدف زمینه سازی  دانشگاه های کشور 
گیری تفکر خالق و نقاد در میان دانشجویان معاونت 
فرهنگی جهاد دانشگاهی استان  فرایند برگزاری اولین 
مرحله از پنجمین دوره این مسابقات دانشجویی را آغاز 
کرده است.رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی یادآور 
شد: عالقه مندان به مسابقات مناظره می توانند برای 
با چگونگی فرآیند  کسب اطالعات بیشتر و آشنایی 
برگزاری مسابقات به وب سایت مسابقات ملی مناظره 

دانشجویی به آدرس WWW.ISDC.IR  مراجعه کنند.

, تعاون  اداره  کل  مدیر  سنجری   -  مالیی 
اقتصاد  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار 
دستگاه  همه  همکاری  نیازمند  مقاومتی 
نیاز  اساس  بر  افزود:  است  دولتی  های 
انجام  ها،  شهرستان  همه  در  که   سنجی 
نیازمند  جنوبی  خراسان  بازار   . است  شده 
حرفه  است.وی   مهندسی  و  فنی  مشاغل 
و  درب  نقاشی،   ، مانند:صافکاری  هایی 
پنجره سازی و ... را نمونه ای از مشاغل نیاز 
بازار کار دانست و افزود:62 درصدجویندگان 
کار  اداره  کل  مدیر  اند.  فاقدمهارت  کار 
خاطرنشان کرد:در سال گذشته 732 پرونده 
دادخواست تشکیل شده است که 35درصد 
است.  داشته  سازش  توافقی  تعداد  این  از 

9هزار  از  گذشته  کرد:سال  تاکید  سنجری 
شغل ایجاد شده فقط 2هزار و 597 نفر به 
شغل  هزار   6 حدود  و  اند  شده  گمارده  کار 
مهارت  دارای  و  فنی  انسانی  نیروی  بدون 

وجود دارد. 
 این مقام مسئول به کارفرمایان و مدیران 
کافی  اطالعات  کار  قوانین  از  کرد  توصیه 
داشته باشند تا در کارهای خود دچار مشکل 
هزار   3 برای  استان  در  افزود:  وی  نشوند. 
قوانین کار تشکیل  آموزش  کارفرما کالس 
شده است. مدیر کل اداره تعاون کار ورفاه  
های  آسیبب  از  پیشگری  و  روان  سالمت 
کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  را  اجتماعی 
های  دستگاه  کمک  با  باره  همین  در 

آسیب  از  پیشگیری  کارگاه   28 مربوطه 
خانواده  و  کارگر  قشر  برای  اجتماعی  های 
تعاونی  هایشان تشکیل شده است.سنجری 
را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور دانست 
تعاونی   106 گذشته  سال  در  کرد:  تاکید  و 
بیشترین  که  است  شده  تاسیس  استان  در 
و  خدمات،کشاورزی  درحوزه  مشاغل 
تعاونی  اندازی  راه  وی  باشد.  می  صنعت 
با  افزود:  و  دانست  را خوب  مرزنشین  های 
این  مربوطه صادرات  دستگاه های  حمایت 
دالر  8میلیون  گذشته  سال  در  ها  تعاونی 
رفاه  و  کار,تعاون  اداره  بوده است.مدیر کل 
گذشته  سال  تاپایان  کرد:  تصریح  اجتماعی 
58درصد از اعتبارات را جذب کرده ایم و تا 

پایان تیر امسال مهلت داریم بقیه اعتبارات 
را جذب کنیم .

کاهش 23 %حوادث کار در استان
حوادث  گذشته  سال  داد:  ادامه  سنجری 
کاهش  درصد   23 استان  در  کار  از  ناشی 
و  کار  باالی  ایمنی  از  نشان  که  داشت 
بنگاه های  در  کار  قانون  اجرای  بر  نظارت 

اقتصادی دارد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
 899 اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
در  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  درخواست 
کرد:  اظهار  است،  شده  رسیدگی  استان 
بیگانه  اتباع  شناسایی  برای   بازرسی   536
به  غیر مجاز صورت گرفته است که منجر 

در  مجاز  غیر  بیگانه  تبعه  نفر   86 شناسایی 
شرکت   50 اینکه  بیان  با  شد.وی  استان 
تصریح  شدند،  صالحیت  تعیین  خدماتی 
از مدیران شرکت های  نفر  برای 156  کرد: 
ضوابط  قانون،  آموزش  دوره های  خدماتی 
برگزار  کاری  حوزه  در  کار  مقررات  و 
اینکه سال گذشته  به  اشاره  با  شد.سنجری 
تشکل های کارگری و کارفرمایی 12 درصد 
 226 اکنون  افزود:  است،  داشته  افزایش 
دارد.مدیر  وجود  استان  در  کارگری  تشکل 
کل اداره کار از سفر معاون وزیر کار خبر داد 
آینده  هفته  شنبه  جنوبی  خراسان  گفت:  و 
میزبان کالنتری معاون وزیر کار خواهد بود.  

متولی کار در استان :91 درصد از جویندگان کار در استان جوانان هستند

مالیی- میر جلیلی مدیرکل بحران استانداری با اشاره به خشکسالی 
استان  اولین  جنوبی  خراسان  متاسفانه  گفت:  استان  در  اخیر  های 
جدی  بسیار  را  خشکسالی  از  ناشی  حوادث  است.وی  کشور  خشک 
دانست و افزود: متاسفانه در شهرستان های سربیشه,سرایان و آیسک 
درقسمتهای بزرگی از دشت ها و جاده های مواصالتی این شهرستان 
آب,  رفت  هدر  استان  بحران  است.مدیرکل  کرده  نشست  زمین  ها 
برداشت بی رویه از چاه ها و قناتها را عامل این نشست ها دانست و 
تاکید کرد: مدیریت مصرف آب کشاورزی یکی از کارهای اساسی است 
که باید مردم انجام دهند.میرجلیلی این هشدار را جدی اعالم و تاکید 
کرد: مسئوالن کشوری باید سریعا در این خصوص برای تامین اعتبار 

اقدام الزم را انجام دهند.
برداشتهای  بیش از حدازچاه های آب 

با  بیرجند  دانشگاه  استاد  و  شناسی  زمین  کارشناس  پروفسور خطیب 
اشاره به اهمیت این موضوع گفت: متاسفانه به علت برداشت بیش از 
حد از چاه و حفر چاه زمین نشست کرده است.وی با اشاره به مطالعات 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  ها  زمین  نشست  درخصوص  شده  انجام 
حدود 32کیلیومتر اززمین های مناطق سرایان, فردوس,آیسک نشست 
کرده است.خطیب تصریح کرد: سرعت در جاده های مواصالتی این 
شهرستان ها باید کاهش یابد و اقدامات الزم برای هشدار رانندگان 
انجام شود. وی برای فرو نشست زمین ها , زمان و مکان تعین نکرد 

شکاف  زمین  روز  شبانه  از  ساعت  هر  در  است  ممکن  کرد:  تاکید  و 
پیدا کند.

مجوز ها بی رویه حفر چاه منجر به این اتفاق شده است

امامی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به سال 1387 
کمبود منابع آب زیرزمینی در این منطقه راجدی دانست و با بیان اینکه 
از سفرهای زیر زمینی بیش از حد آب برداشت شده است خاطرنشان 
عامل  ندارند.مدیر  احیاء  قابلیت  دیگر  زیرزمینی  های  این سفره  کرد: 
آب منطقه ای استان سرایان  و آیسک را بحرانی ترین شهرستان ها 
در خصوص آب شرب این منطقه دانست و تاکید کرد: با این اوضاع 

باید برنامه ریزی بلند مدت برای آب شرب این منطقه انجام شود و 
اعتبارات جدی اختصاص یابد. امامی اجرای طرح انتقال آب از استان 
های دیگر را خواستار شد و یادآور شد: شهرستان های غرب استان 

مانند: طبس, فردوس به شدت دچار کمبود آب آشامیدنی هستند.

ممات و حیات مردم استان در انتظار اعتبارات و بودجه

نوین  آبیاری  و  انتقال آب  برای  اعتبارات الزم  مراسم  این  در حاشیه 
طرح  که  شد  اعالم  تومان  200میلیارد  حدود  شهرستان  سه  این  به 
های مطا لعاتی آن انجام شده است و منتظر جذب اعتبار می باشد . 
در این وضع که   مردم  خراسان جنوبی از بی کیفیت بودن آب شرب 

لوله کشی کشور  اولین شهر  به عنوان  برند و هم دربیرجند  رنج می 
شبکه فرسوده وقدیمی   وهم درسایر  شهر ها و روستا ها استان نیاز 
به تعمیرات اساسی برای جلوگیری از  هدر رفت اب جدی است این 
اما  اما کمتر مورد توجه مسئولین کشوری قرار گرفته است   موضوع 
درمقابل خشک شدن دریاچه ارومیه به شدت مورد توجه است   حال 
اینکه بخشی از دشت ها و جاده های شهرستان های فردوس,سرایان 
و آیسک فرو نشست زمین را شاهد است باید دید که مسئوالن چگونه 
به گفته  کنند.  اعتبارات متصل می  با  را  استان  و حیات مردم  ممات 
مسئوالن استانی و کارشناسان اگر فکر اساسی نشود تا 5 سال دیگر 

مردم شهرهای فردوس و سرایان به کوچ اجباری  تن خواهند داد.

مدیر کل مدیریت بحران استان:فرونشست زمین نتیجه  برداشت بیش ازحداز سفره های زیر زمینی است  

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان خوسف از اجرای طرح استعداد سنجی مددجویان زیر پوشش در راستای ارزیابی میزان توانمند ی آنان خبر داد .
محمد رضا احمدی افزود : بر اساس این طرح مهارت ها و  عالقمندی های حرفه ای و آموزشی و شغلی تمام خانواده های تحت حمایت شناسایی تا برای فرصت شغلی مورد 

ارزیابی قرار گیرند و در اجرای این طرح بعد از شناسائی مددجویان تمام اطالعات خانواده ها جمع آوری و مشاوره شغلی و مهارتی برای افراد واجد شرایط ارائه خواهد شد.

اجرای طرح استعداد سنجی مددجویان کمیته امداد امام )ره( خوسف 

استاندار: 

جذب 42 درصدی اعتبارات تخصیص یافته به استان در سفر هیئت دولت
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گزيده تحف العقول، ح135

شاید دستاورد برجام از جنیان است

که  موضوع  این  بیان  با  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر 
دولتمردان دست اندرکار و مسئوالن نیز بر ناکامی برجام 
تاکید می ورزند اظهار داشت: تازه ترین نمونه این ابراز 
دستاوردهای  که  است  سیف  آقای  اظهارات  ناکامی، 
شریعتمداری  کردند.  ارزیابی  هیچ«  »تقریبا  را  برجام 
درباره این جمله رئیس جمهور مبنی بر اینکه »ببینید 
برجام در این سه ماه چه گشایش های فراوانی داشته 
است« نیز گفت: شاید دستاوردهای برجام از نوع جنیان 

 است که برای هیچ کس قابل دیدن نیست! 
 پزشکیان : می خواهند دولت روحانی 
دولتی باشد که پول را از مردم می گیرد

مسعود پزشکیان نماینده اصالح طلب مجلس درباره 
حذف  به  دولت  کردن  مکلف  در  مجلس  تصمیمات 
24 میلیون نفر از دریافت یارانه و همچنین دو نرخی 
مجلس  دوگانه  رفتار  با  بنده  گفت:  بنزین  کردن 
مشکل دارم، همین مجلس در دوره آقای احمدی نژاد 
که آشکارا خالف قانون عمل می شد و قانون هدفمندی 
اجرا  دهم  دولت  توسط  تخلف  با  ها  یارانه  سازی 
 می شد سکوت کرد . نماینده تبریز گفت: مجلس که
می گویید دولت روحانی جلوی یارانه را بگیرد چرا آن 
موقع جلوی دولت احمدی نژاد را نگرفت؟ و اجازه داد 
نژاد  یارانه پرداخت کند، آن وقت دولت احمدی  که 
دولتی شود که به مردم پول می داده است و دولت 
و  می گیرد  مردم  از  را  پول  که  باشد  دولتی  روحانی 
درست در همین زمان همان آقایی که دوباره در حال 
مطرح کردن خودش است می گوید من می خواهم 

نفری 250 هزار تومان یارانه بدهم.

احمدی نژاد می خواهد کاندیدا شود 

مجله گود نوشت: آمریکا تنها کشوری نیست که به 
انتخابات  تا  رود.  می  ساز  سرنوشت  انتخاباتی  سوی 
اما  مانده،  سال  از یک  بیش  ایران  ریاست جمهوری 
همین حاال شایعاتی مطرح شده که چهره بسیار آشنایی 
ممکن است به این کارزار انتخاباتی وارد شود: رئیس 

جمهور سابق، محمود احمدی نژاد.
 

چرا زمان جلیلی هنرنمایی نکردید!؟

به  زاکانی،  به  خطاب  سرگشاده ای  نامه  در  زیباکالم 
برخی اظهارات و ادعاهای این نماینده که در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران مطرح کرده بود، 
واکنش نشان داد. در این نامه آمده است : دکتر زاکانی 
عزیز! سوالم این است که جنابعالی و همفکرانتان که 
قادرید  قدرت  موضع  از  و  عزتمدارانه  باشکوه،  اینقدر 
به  موش  مثل  را  آنان  و  کنید  مذاکره  آمریکایی ها  با 
هر  که  می کنید  وادارشان  و  می کشانید  سوراخشان 
این  چرا  برادر  خوب  بدهند،  می خواهید،  که  امتیازی 
اقتدار و هنرنمایی را در نزدیک به شش سالی که برادر 
ارجمندمان دکتر سعید جلیلی که همفکرتان  عزیز و 
هم هست سرگرم مذاکره با غربی ها بودند رو نکردید؟

  رئیس مجلس آمریکا: هدیه به تهران بود!
کرد  اعالم  جمعه  روز  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
واشنگتن ۳2 تن آب سنگین از ایران می خرد. رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا گفت اقدام آمریکا به خرید 
آب سنگین از ایران یک » هدیه « به تهران است. پل 
رایان  افزود: این اقدام آمریکا به خرید آب سنگین از 

ایران یک » امتیاز بی سابقه « برای این کشور است.

موشک های اس 300 را هنوز نداده اند

ارتش،  ساالنه  رژه  در  نوشت:  دبکا  اسرائیلی  سایت 
تنها بخش هایی از سامانه اس ۳00، از جمله سامانه 
پرتاب  سیستم  بدون  آن  فرماندهی  ساختار  راداری، 
برداشتن  برای  استفاده  مورد  جرثقیل  و  موشک 
موشک ها و قرار دادن آن ها روی پرتاب کننده ها 
نشان داده بنا بر این ایران موشک ها را دریافت نکرده 
و تنها اجزایی که برای حمایت فنی از پایانه استفاده 

می شود را تحویل گرفته است.

شلیک نظامیان روسی به هواپیمای اسرائیل 

روزنامه اسرائیلی »یدیعوت آحارانوت« گزارش می دهد 
به سوی هواپیمای  بار  دو  نظامیان روسی دست کم 
نیروی هوایی اسرائیل در سوریه شلیک کردند اما زمان 
رخ دادن این حادثه و اینکه آیا هواپیمای اسرائیلی لطمه 
سوی  به  تیراندازی  گویا  شود.  نمی  ذکر  نه،  یا  دیده 
دیدار  جریان  در  مارس   15 روز  اسرائیلی  هواپیمای 
رئیس جمهور اسرائیل با پوتین، رئیس جمهور روسیه 

در مسکو مورد بحث قرار گرفت.

تحلیل آمریکایی از  نگاه غرب به ایران

نوشت: گویا  لوبالگ  تحلیلی  پایگاه  در  شیرین هانتر 
آمریکا نه در پی جلب همکاری تهران در حل منازعات 
بلکه خواهان پذیرش کاپیتوالسیون و تمامی  منطقه 
خواسته های آمریکا و متحدانش از سوی ایران است اما 
تداوم رفتار کنونی آمریکا بعد از برجام موجب مرگ آن 
می شود. تناقض ماجرا در این است که آمریکا در عین 
حال همچنان از ایران می خواهد به حل منازعه یمن، 
توقعات  به  آمریکا  اگر  اما  سوریه و عراق کمک کند 
خود از برجام پایان ندهد، چرا ایران باید چنین کاری 
بکند؟ پس از اینکه ایران در افغانستان به آمریکا کمک 
کرد عمال از تمامی مسائل افغانستان که مستقیما بر 
این  گذاشته شد.  کنار  تاثیر می گذاشت،  ایران  امنیت 
ایران  معنای »کمک«  در تشریح  آمریکایی  تحلیلگر 
از نگاه واشنگتن افزود: »در واقع، آمریکا اعتقاد دارد 
که ایران باید مواضع واشنگتن و متحدانش را دربست 
قبول کند. به عبارتی، همکاری از نظر آمریکا به معنای 
مطمئن  نمی تواند  ایران  اما  است  »کاپیتوالسیون« 
باشد که این کار، آمریکا و متحدانش را راضی خواهد 
کرد. طنز ماجرا این است که با تضعیف میانه روهای 
ایران، کار دولت آمریکا که می خواهد تهران تغییرات 
شد.  خواهد  دشوارتر  کند،  اعمال  را  واشنگتن  دلخواه 
هاشمی  دولت های  به  آمریکا  اگر  می افزاید:  هانتر 
رفسنجانی و محمد خاتمی پاسخ مثبت می داد، بسیاری 
از تغییرات مورد نظر کاخ سفید مثال در زمینه حقوق 

بشر می توانست تاکنون محقق شده باشد.     

شعار  پرچمدار  را  ایران  رییس جمهور، 
و  دانست  تروریسم  با  مبارزه  در  عمل  و 
گفت: اگر ایران نبود، داعش عمال تحقق 
بر  هم  و  دمشق  بر  هم  آنها  و  می یافت 
در  روحانی  حسن  می شدند.  پیروز  بغداد 
زیست،  محیط  بین المللی  سمینار  دومین 
دین و فرهنگ گفت: داعش یعنی دولت 
عراق و شام که اگر ایران نبود، امروز با 
نبودیم  مواجه  تروریستی  گروهک  یک 
بلکه در منطقه و جهان با دو کشور و دو 
دولت که توسط تروریست ها اداره می شد، 
و  بلژیک  پاریس،  آنگاه  بودیم؛  مواجه 

نیویورك چه می کرد؟
قدر  که  کسانی  داد:  ادامه  رییس جمهور 
را  ایران  و  مردم  این  مجاهدت های 
نمی دانند کمی دقت کنند و ببینند ایران 
خشونت  از  عاری  جهان  شعار  پرچمدار 
پرچمدار  هم  عمل  مقام  در  و  است 

مبارزه با تروریسم بود. وی افزود : بسیار 
سخن  تهرانی  و  ایران  از  که  خوشحالم 
خاورمیانه  به عنوان  ندایش  که  می گویم 

عاری از سالح هسته ای به گوش منطقه 
کشوری  از  مفتخرم  رسید.  جهانیان  و 
گفت وگوی  ندای  که  می زنم  حرف 
و  خاست  پا  به  سرزمین  این  از  تمدن ها 

خوشحالم از سرزمینی سخن می گویم که 
تعامل  و  ادیان  فرهنگ،  زیست،  محیط 
سال  در  پایدار،  توسعه  و  فرهنگ  بین 

رئیس جمهور  آغاز شد.  تهران  از   2001
اظهار داشت : خوشحالم بگویم آن روزی 
که تروریست ها برای سقوط بغداد تالش 
کردند، این ایران بود که پیش از همه به 

ندای مظلوم مردم عراق پاسخ مثبت داد 
و در دمشق نیز چنین بود. وی افزود : اگر 
می خواهیم زندگی راحتی داشته باشیم و 
سعادت ما تضمین شود، راهی جز اعتدال 
در رفتار با یکدیگر و دوری از خودخواهی 
طبیعت  با  رفتار  در  خشونت  و  افراط  و 
نداریم. امیدوارم همه به وظایف اجتماعی 

و حفظ محیط زیست عمل کنیم.
یازدهم  دولت   : داشت  اظهار  روحانی 
مشکالت  همه  وجود  با  فعالیت  آغاز  از 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
علیرغم  و  داشت  خود  پای  پیش  که 
ذهنش  که  اطراف  کشورهای  در  ناامنی 
را از لحاظ ثبات امنیت مشغول کرده بود، 
نبرد.  یاد  از  را  مساله مهم محیط زیست 
شاید تعجب کنید نخستین دستور دولت 
یازدهم در روز اول کاری، احیای دریاچه 

ارومیه بود.

ایرنا- ساخت بزرگترین مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب جهان در تهرانعکس روز 

روحانی: اگر ایران نبود دمشق و بغداد به دست داعش می افتاد

کوشکی : برجام صدای دولت را هم درآورده است
 

در  اکنون  دولت  گفت:  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
دو راهی مانده است؛ اگر امروز آقای روحانی دست از این 
مثل  و  بردارد  برجام  بودن  مفید  در خصوص  بیهوده  اصرار 
شاید  وقت  آن  باشد  واقع بین  کابینه اش  اعضای  از  بعضی 
محمد  شود.  فراهم  دیگر  مسیر  یک  انتخاب  برای  فرصت 
به  نیز  دولتی ها  خود  امروز  گفت:  برجام  وضعیت  به  اشاره  با  کوشکی  صادق 

ناکارآمدی برجام در حل مشکالت اقتصادی کشور اقرار می کنند.

تاسف انگیز است که یک دیپلمات به خاطر ترس از برخورد داخلی نتواند با طرف خارجی خود صحبت کند
 

عراقچی درباره سخنان اخیر سیف رئیس بانک مرکزی ایران در آمریکا توضیحاتی را ارائه کرد. معاون وزیر خارجه کشورمان افزود:  این کامال خالف منافع 
ملی است که ما صحبت های دیپلمات ها را با عنایت به مسائل داخلی ارزیابی کنیم و مخاطبان را جا به جا تصور کنیم. بسیار تاسف انگیز است که یک 
دیپلمات نتواند با طرف خارجی خود صحبت کند به خاطر ترس از برخورد داخلی و اینکه ممکن است صحبت های وی در داخل ابزاری علیه دولت شود. 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد : حتما باید این تفاوت را قائل باشیم که مخاطب سخنان دیپلمات ها طرفهای خارجی هستند. نباید 
دیپلمات ها را در گوشه احتیاط قرار دهیم که به خاطر برداشت های داخلی نتوانند با طرف های خارجی آن گونه که باید صحبت کنند . وی افزود: مخاطب 

داخلی و خارجی کامال متفاوت از یکدیگر هستند و کار دیپلمات صحبت با طرف خارجی است.

فالحت پیشه : دولت یازدهم به تنبلی کابینه پایان بدهد
 

یک منتخب مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت یازدهم 
نگاه  با  برخی  گفت:  بدهد،  پایان  دولت  کابینه  تنبلی  به  باید 
اشرافی گری به توسعه نگاه می کنند که باید این نوع نگاه تغییر 
برنامه های  پیدا کند. فالحت پیشه خاطرنشان کرد: مسئوالن 
دولت  ببینند.  سیاسی  را  مشکالت  نباید  کشور،  اقتصادی 
با تکرار نکردن  باید  یازدهم  نقاط مثبتی در حوزه توسعه داشته که دولت  گذشته 

نکات منفی، اقدامات مثبت دولت قبلی را ادامه بدهد .

این ایران بود كه پیش از همه به ندای مظلوم مردم عراق پاسخ مثبت داد

اطالعیه استخدام قراردادی 

سازمـان نظـام مهندسـی 
ساختمـان استـان خراسـان جنوبی

داوطلبان استخدام در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
سایت  به  )آزمون(  تکمیلی  اطالعات  دریافت  برای 

www.nezam-kj.ir   .سازمان مراجعه نمایند
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی )نوبت اول(

دادگستری خراسان  کارشناسان رسمی  کانون  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
 جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی کانون یکشنبه 95/2/19 ساعت 17 الی 19 
در محل تاالر والیت پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. لذا از تمامی اعضای 

محترم کانون دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

گزارش فعالیت هیئت مدیره و حساب های کانون در سال 94- قرائت گزارش بازرس کانون
تصویب بودجه سال 95 کانون- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی










