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آیا آقای فرماندار با تهدیداتش
 قشر ضعیف جامعه را درک می کند ؟
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بقایای هواپیماهای نظامی آمریکا در صحرای طبس

عکس : سجاد نجفی

سردار نقدی در صحرای طبس :

پرونده خوش بینی به آمریکا
را باید به زباله دان تاریخ انداخت
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خراسان جنوبی ؛ قطب 
جراحی مغز و اعصاب کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به رفتار تحکم آمیز سعودی ها در مذاکرات حج تمتع گفت: هنوز نتیجه نهایی مذاکرات  درباره حج تمتع امسال 
مشخص نشده است.علی جنتی افزود: هیئتی که به ریاست آقای اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت به عربستان اعزام شد با تاخیری سهـ  چهار ماهه 
بود و در این مدت منتظر بودیم که با مقامات عربستان برای تدارک و تامین هتل و برنامه ریزی حمل و نقل و سایر موضوعات صحبت کنیم. وی 
گفت: ما چند ماه قبل از موسم حج مقدمات کار را انجام می دهیم و متاسفانه با اشکاالت و کارشکنی هایی عربستان خیلی دیر به این هیئت روادید 
داده شد.جنتی افزود: در مذاکرات با مقامات عربستان متاسفانه برخوردهای طرف سعودی بسیار سرد و در عین حال تحکم آمیز بوده است.وی گفت: 
ما به هیئت سازمان حج و زیارت تاکید کرده ایم همه انتظاراتی را که در سال های گذشته از عربستان داشتیم از جهت تامین امنیت و احترام به زائران 
ایرانی و رعایت شان آن ها باید مورد توجه قرار گیرد و ما به هیچ وجه در این باره کوتاه نخواهیم آمد.وی افزود:  هنوز نتیجه نهایی مذاکرات مشخص 
نشده است و حتی در مورد روادید نیز آنها اصرار زیادی دارند که ویزای زائران ایرانی در کشور ثالثی صادر شود که این کار بسیار سخت و مشکل است.
جنتی افزود: تاکید ما بر این است که عربستان سعودی در ایران حافظ منافعی را تعیین کند که از طریق آن و در داخل کشور روادید زوار صادر شود.

اظهارات جنتی درباره نتیجه مذاکرات با عربستان درباره حج تمتع

وعده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای افتتاح بیمارستان رازی در پایان سال جاری 

جناب آقای عیسی جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

 که موید توانمندی، لیاقت و حسن مدیریت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 بهروزی و سالمتی شما را از ایزد منان خواستاریم.

6  اردیبهشت ماه، سومین سالگرد درگذشت دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استانی خراسان جنوبی
مادر عزیزمان 

شادروان خانم کوچک انصاری 
»همسر شادروان مسعود رخشانی« 
را گرامی می داریم. روحش شاد و نامش ماندگار

فرزندان

به یک نفر حسابدار خانم برای کار در شرکت نیازمندیم.
09151611867 - 32211993

اطالعیه مهم

قابل توجه بیماران محترم دیابتی
اولین جلسه آموزشی بیماران دیابتی در سال 1395 

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بهداشت با عنوان:

 غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم
 زمان: سه شنبه 1395/2/7 ساعت 11-9 صبح

مکان: خیابان معلم، سالن شهید رحیمی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فروش واحد تجاری پزشکی
سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی در نظر دارد: یک واحد تجاری )مناسب 
برای پزشکان و شرکت ها( واقع در خیابان مفتح، نبش مفتح 4، ساختمان پزشکان خیام 
طبقه 3 را به قیمت کارشناسی به فروش برساند. خریداران محترم می توانند با شماره های 

32235690 و 09156666251 و 09151917381 تماس حاصل فرمایند.

  اعزام هیئت تجاری به کشور امارات متحده عربی

بازدید از نمایشگاه بین المللی
 سنگ،کاشی و سرامیک دبی2016

3 لغایت 7 خرداد ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام: 95/02/11   تلفن های تماس:32400591-4

  اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند

واگـذاری یـا اجـاره
معـدن گرانیت  با رنگ ِکرم در منطقه شاهکـوه نهبنـدان با  
تجهیزات  معدنی،  کمپ ، آب ، برق ، باسکول،  با دو جبهه سینه کار 

آماده بارگیری           09121236724

اسامی برندگان جشنواره 
فروشندگان و مصرف کنندگان

 چـای سیـاق
شرح در صفحه آخر
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تخته وایت بورد هوشمند

تصور این که هرچه را روی یک تخته وایت بورد می نویسید، همان لحظه با دیگران به اشتراک بگذارید، بسیار هیجان انگیز است. تخته هوشمند kapp 42 وسیله ای است که این تصور را 
به واقعیت تبدیل می کند. این تخته 24 اینچی عالوه بر این که کار یک تخته ساده را برای نمایش نوشته های شما انجام می دهد، این امکان را فراهم می کند تا با گوشی های مختلف ارتباط 
برقرار کرده و تصویر و نوشته های درج شده را به آنها انتقال دهد. همچنین این تخته هوشمند تصاویر را در حافظه خود ذخیره کرده و روی فضای ابری اختصاصی خود ذخیره  می کند.

به  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شورای  جلسه 
استان  امنای  هیات  دبیر  حسنی  علیرضا  دکتر  ریاست 
والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با  و  جنوبی  خراسان 
محمد علی تابعی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
دکتر حبیب ا... نخعی رئیس دبیرخانه هیات امنا و روسای 

کمیسیون ها و واحدهای استان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر علیرضا حسنی ضمن گرامیداشت 
سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به بیان ضرورت و اهمیت 
تحقق درآمدهای غیر شهریه ای  برای واحدهای دانشگاهی 
و تبیین تاکیدات ریاست عالی دانشگاه پرداخت و گفت: بنا 

داریم در سال جدید با استعانت از الطاف الهی و همکاری 
و دانشگاهی  واحدهای  مسئوالن  و  مدیران  همراهی   و 

بهره گیری از ایده ها و راهکارهای کاربردی همکاران در 
مضاعف  تالش  و  جویی  و صرفه  ها  هزینه  کاهش  زمینه 

برای افزایش درآمدهای غیر شهریه ای اقدام نمائیم.
در این جلسه همچنین در زمینه های کاربردی و اهمیت دار 
گشت گلخانه ای محصوالت کشاورزی با صرفه ی اقتصادی 
و اشتغال زا، احداث شرکت های فناوری صنعتی و خدماتی 
های  فعالیت  زمینه  در  اقدام  و  بنیان  دانش  های  و شرکت 

کابردی در حوزه گردشگری تصمیمات مهمی گرفته شد.

به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند جشن میالد با سعادت حضرت علی )ع( با 
امامت در سالن شهید  پر شور مشتاقان والیت و  حضور 
این  ابتدای  در  برگزار شد.  دانشگاهی  واحد  این  مطهری 
آزاد اسالمی  مراسم دکتر علیرضا حسنی رئیس دانشگاه 
خراسان جنوبی به ایراد سخن پرداخت و ضمن اشاره به 
تبیین  فضیلت های متعالی حضرت علی )ع( و ضرورت 
این ویژگی ها برای نسل جوان و دانشجو و اهمیت مسائل 
از موضوعات کلیدی و  اعتقادی، گفت: یکی  فرهنگی و 

بسیار مهم برای حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی در 
آموزه  ترویج  استادان  و  دانشجویان  مسئوالن،  کل  واقع 
سخنران  است.  اعتقادی  مسائل  تعمیق  و  معنوی  های 
ویژه این مراسم نیز حجت االسالم والمسلمین ایزد خواه از 
مشهد بود که پیرامون ابعاد مخرب تهاجم فرهنگی غرب به 
ویژه دنیای مجازی به ایراد سخن پرداخت. گفتنی است در 
پایان این مراسم از محمد حسن قرشی کارمند پیشکسوت 
دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود با اهدای 

لوح سپاس، تشکر و قدردانی به عمل آمد.

در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی که با شرکت 
شمالی  خراسان  در  کشور  مختلف  نقاط  از  تیم  سی 
متشکل  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم  شد  برگزار 
ابوالفضل فاضلی، ایمان جباری و امیرحسین  از آقایان 
دوم  رتبه  کسب  به  موفق  راندمان  گرایش  در  فاضلی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
بجنورد  شهر  در  که  مسابقات  این  در  جنوبی  خراسان 
شد  برگزار  اشراق  عالی  آموزش  موسسه  همت  به  و 
و  با 379 گرم  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم  سازه 
این دوم  رتبه   680 راندمان  و  کیلوگرم   258  تحمل   

مسابقات را کسب کرد.
در  نیز   94 زمستان  در  تیم  این  اعضای  است  گفتنی 
با  شیروان  ماکارونی  های  سازه  کشوری  مسابقات 
ارائه سازه ای به وزن یک کیلوگرم و تحمل بار 769 
آن از  سنگین  گرایش  در  را  مسابقات  سوم  مقام   کیلو 

خود نمودند.
کشوری  مسابقات  در  شد  موفق  همچنین  تیم  این 
دانشگاه شهید بهشتی تهران با سازه ای به وزن 220 
گرم  و تحمل بار 125 کیلو و راندمان 568 به رتبه ی 

چهارم این مسابقات دست پیدا کند.

 برگزاری کارگاه آموزش نوآوری های
  قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
معاونت  حوزه  و  حقوق  علمی  انجمن  همت  به 
بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی 
جدید  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  آموزش  کارگاه 

برگزار می شود.
 جوانمرد مسئول انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد 
ثبت  این خصوص گفت مهلت  در  بیرجند  اسالمی 
مندان  عالقه  و   95/2/8 تاریخ  تا  کارگاه  این  نام 
نمایند.  مراجعه  انجمن  دفتر  به  باید  نام  ثبت  برای 
اینکه ثبت نام برای کلیه  با اشاره به  وی در ادامه 
و   9 برگزاری  زمان  گفت  است،  آزاد  مندان  عالقه 

10 اردیبهشت ماه است.
ابراهیم تقی زاده، دکتر   مدرسان این کارگاه دکتر 
سید حسن هاشمی و محمد یوسف ناصری فورگ 
زارع  مجتبی  دکتر  و  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 

رئیس دادگستری در میان خواهند بود.

پیشنهاد کاربردی عضو هیات علمی 
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
به شرکت های کشور مالزی

هیات  دبیرخانه  رئیس  نخعی  ا...  حبیب  دکتر  مقاله 
امنا استان خراسان جنوبی و عضو هیات علمی گروه 
معیارهای  و  بازار  افزوده  »ارزش  عنوان  با  حسابداری 
سنتی حسابداری: کدام معیار بهترین پیش بینی کننده 
بازده سهام در شرکتهای مالزی است؟« در مجله ایرانی 
مطالعات حسابداری دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 2، 
به  مقاله  این  در  پژوهشگر  رسید.  به چاپ  بهار2016 
بررسی این فرضیه می پردازد که آیا ارزش افزوده بازار 
ارتباط بهتری با نرخ بازده سهام در مقایسه با معیارهای 
بررسی  تحقیق  این  هدف  دارد.  حسابداری  سنتی 
محتوای اطالعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده بازار با 
نرخ بازده سهام در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری 
)سود خالص، سود خالص قبل از مالیات و سود هر سهم( 
است. نمونه آماری این تحقیق 395 شرکت غیر مالی 
اوراق بهادار مالزی در فاصله  پذیرفته شده در بورس 
زمانی سال 2002 تا 2011 است.این عضو هیات علمی 
برای تحلیل فرضیه ها، از روش داده های پانلی استفاده 
نشان  نسبی  اطالعاتی  محتوای  آزمون  نتایج  و  نمود 
می دهد که معیار های حسابداری ارتباط بیشتری با 
نرخ بازده سهام در مقایسه با ارزش افزوده بازار دارند. 
بنابراین، نتایج این تحقیق برتری ارزش افزوده بازار بر 
معیارهای حسابداری را در ارتباط با نرخ بازده سهام تایید 
نکرد. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد، ارزش 
فزاینده است و  دارای محتوای اطالعاتی  بازار  افزوده 
بر این اساس، شرکتهای مالزیایی می توانند همراه با 
معیارهای حسابداری از ارزش  افزوده بازار برای  ارزیابی 

عملکرد شرکتها استفاده نمایند. 
امنای  هیات  دبیرخانه  رئیس  نخعی  ا...  دکترحبیب 
دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی همچنین 
دانشگاه  المللی  بین  ژورنال  در  که  ای  مقاله  در 
کورنیس مجارستان به چاپ رسید پیشنهاد کاربردی 
هیات  عضو  این  کرد.  ارائه  مالزیایی  شرکتهای  به 
بر  مقاله  این  در  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 
اساس معیار های حسابداری و ارائه شواهدی از کشور 
مالزی به بررسی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 
با نرخ بازده سهام پرداخته است. دکتر نخعی در این 
پژوهش به بررسی محتوایی اطالعاتی نسبی و فزاینده 
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با نرخ بازده سهام 
با معیار های حسابداری در شرکت های  در مقایسه 
نشان وی  تحقیق  نتایج  و  است  پرداخته   مالزیایی 

در  شده  تعدیل  اقتصادی  افزوده  ارزش  دهد  می 
محتوای  دارای  حسابداری  های  معیار  با  مقایسه 
پذیرفته  های  شرکت  به  و  بوده  فزاینده  اطالعاتی 
با  همراه  که  گردید  پیشنهاد  مالزی  بورس  در  شده 
تعدیل  اقتصادی  افزوده  )ارزش  بر  مبتنی  معیارهای 
 شده( را نیز همراه با صورتهای مالی تهیه و در اختیار

استفاده کنندگان قرار دهند.

دانشنامه جامع گیاهان داروئی خراسان جنوبی اثر مهندس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  انتشارات  توسط  پویان  محسن 
خراسان جنوبی به چاپ رسید. به گزارش روابط عمومی 
محسن  مهندس  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
را  جنوبی  خراسان  داروئی  گیاهان  شناسایی  کار  پویان 

اثر علمی  تقریبا از سی سال قبل آغاز نموده و در این 
کاربرد  که  گیاهانی  تمامی  است  کرده  سعی  ارزشمند 
درمانی و داروئی دارند معرفی نماید. عالقه مندان برای 
خریداری این کتاب با تخفیف ویژه می توانند به کتابخانه 

مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مراجعه نمایند.

مدیر امور دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی استان : زمینه مناسبی برای حضور 
دانشجویان در عرصه های مختلف علمی، 
فرهنگی، هنری و ورزشی فراهم شده است

مهندس جواد علیزاده مدیر امور دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی استان بااشاره به اینکه بستر مناسبی برای حضور 
و فعالیت هرچه بهتر و بیشتر دانشجویان در عرصه های 
آزاد  دانشگاه  در  ورزشی  و  هنری  فرهنگی،  علمی، 
و  تقویت  بر  مسئوالن  تالش  و  شده  فراهم  اسالمی 
بهبود روز افزون این شرایط است، گفت: دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی با درخشش در عرصه های مختلف 
نشان داده اند که در زمینه های گوناگون دارای نبوغ و 
استعداد هستند و دانشگاه تالش دارد زمینه ظهور و بروز 
خالقیت آنان را در عرصه ها و زمینه های گوناگون 
فراهم نماید. وی با اشاره به تسهیالت گسترده فرهنگی 
علمی ورزشی و رفاهی و خوابگاهی برای دانشجویان 
گفت: ایستگاه های ورزشی ثابت در خوابگاه و امکانات 
متنوع ورزشی مجموعه بزرگ شهید عباسپور دانشگاه، 
ارائه  ورزشی،  تفریحی  و  فرهنگی  اردوهای  برگزاری 
بلیط نیمه بهای استخر و سینما زمینه نشاط و سرزندگی 
این  ا...  شاء  ان  و  است  نموده  فراهم  را  دانشجویان 

امکانات و تسهیالت در سال 95 افزایش خواهد یافت.

در سال 95 اعزام تیم های ورزشی به 
مسابقات کشوری افزایش خواهد داشت

مهندس سید غالمرضا سعیدی مدیرکل تربیت بدنی 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی گفت؛ مجموعه 
بسیار بزرگ ورزشی شهید عباسپور دانشگاه آزاد اسالمی 
بیرجند دارای امکانات گسترده ای است که در سطح 
سالن  فعالیت  به  اشاره  با  وی  است  نظیر  کم  استان 
ورزشی چند منظوره استخر شنا و سالن های جانبی 
گفت امسال مسابقات داخلی واحد در 20 رشته همگانی 
و قهرمانی و حداقل 15 رشته در سطح استان برگزار 
دانشگاه همچنین  بدنی  تربیت  مدیر کل  خواهد شد. 
گفت: در سال 95 با افزایش چشمگیر اعزام تیم های 
تیم   20 حداقل  اعزام  برای  کشور  سطح  در  ورزشی 

ورزشی برنامه ریزی شده است.

تالش مضاعف برای تحقق درآمدهای غیر شهریه ای ضروری است
دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی در جلسه شورای استان مطرح کرد:

برگزاری جشن میالد مولود کعبه در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

تیم دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موفق به کسب رتبه ی دوم شد

منبع جامع گیاهان داروئی خراسان جنوبی توسط دانشگاه آزاد بیرجند به چاپ رسید

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند )نوبت اول(

تاریخ انتشار: 1395/2/6

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند سه شنبه 1395/2/28 ساعت 17 در محل شرکت تعاونی )دفتر شرکت( واقع در خیابان معلم 

برگزار می شود. 
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم 
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت بازرسی موظفند حداکثر 
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مراجعه و نسبت به 

تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مربوطه به دفتر شرکت تعاونی اقدام نمایند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی-  تعیین مبلغ بابت بازپرداخت 

اعضای مستعفی-  اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 1394- تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

پزشک متخصص داخلی: آقای دکتر همراز همه روزه از ساعت 19 الی 23
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی: خانم دکتر سجادی نژاد 

فقط روزهای پنجشنبه از ساعت 18/30
پزشک عمومی: آقای دکتر فاتح جوان همه روزه از ساعت 19 به بعد

دندانپزشکی: آقای دکتر دهقانی فقط روزهای پنجشنبه از ساعت 19 الی 
20/30

پرستاری : شامل تزريقات، پانسمان، سرم تراپی، کنترل قند خون ، فشار 
خون ، نوار قلب

آدرس: مجتمع مسجد توحيد     تلفن: 32431932

خدمات درمانگاه خیریه امام جعفر صادق )ع( توحید
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند
تاریخ انتشار: 1395/2/6

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند سه شنبه 1395/2/21 
ساعت 10/30 در محل بیرجند- بلوار جماران- حسینیه سیدالشهدا )علیه السالم( برگزار می شود.  از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم 
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 

صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/2/6

جلسه مجمع عمومی  عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند سه شنبه 1395/2/21 
ساعت 9/30 در محل بیرجند- بلوار جماران- حسینیه سیدالشهدا )علیه السالم( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس
تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال های مالی 1392 و 1393 و 1394 

تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 - تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/2/6

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند سه شنبه 1395/2/21 
ساعت 12/30 در محل بیرجند- بلوار جماران- حسینیه سیدالشهدا )علیه السالم(  برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم 
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر 

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

دستور جلسه:
1- انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال - تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

صنعت  به  کمک  یعنی  مقاومتی  اقتصاد 
تولید، اشتغال،  باعث  صنایع  اندازی  راه   استان 

با  که  است  اقتصادی  رونق  صادرات،  وری،  بهره 
سال  این  است  یافتنی  دست  دولتمردان  همت  
محرومیت  اجراست  وقت  است  اقدام  و  عمل  سال 
تفکر منفی گراهاست بهترین امتیاز استان نیروهای 

متعهد است نابودشان نکنید.
915 ... 546
اینکه مردم همش  شهردار محترم بیرجند ؛ علیرغم 

غر می زنند ولی دستت درد نکنه خدا قوت
915 ... 039

سالم درحالی که مرتب دم ازصرفه جویی درمصرف 
تمدید  برای  هروقت  چرا  دانم  نمی  زنند  می  کاغذ 
دفترچه های بیمه مراجعه می کنیم عوض اینکه مهر 
اعتبار بزنند سریع دفترچه ای که حتی یک برگ هم 
ازش استفاده نشده رو عوض میکنند و دور می اندازند
915...530

که  یک  منطقه  شهرداری  تشکراز  باسالم.ضمن 
لطف کردند کوچه عمار 31 مهرشهر را جدول کشی 
کردند. خواهشمندیم اطراف جداول را از سمت پیاده 
با  کنیم.  رواستفاده  ازپیاده  بشود  تا  بریزند  خاک  رو 
پیامها  انعکاس   بخاطر  هم  آوا  از  . همچنین  تشکر 

کمال تشکر رادارم.
915...352

آخر  به حال چهارراه  قراره فکری  ارگان ذیربط کی 
پاسداران کنه؟ روزی نیست که تصادف نشه

915...193
راه آهن ریلی طبس ، بیرجند ، بازارچه مرزی ماهیرود 
یکی از اولویت های مهم ملی  کشور است  و عامل 
آهن  راه  راستای  در  و  باشد  توسعه شرق کشور می 
شمال - جنوب است ولی اقدام جدی به خود ندیده 

است بپرسید چرا ؟
915...031

فراموش نشده پس از گذشت سالها زندگی ساکنین 
را  بسامان  نا  وضعیت  این  که  نیست  کسی  چرا 
رسیدگی کند آقای دکتر مدیح آیا شهرداری بازرس 
دارد یا همکاران شما خیلی کم لطف هستند گناه ما 

قشر کارگر چیست که کسی پاسخگو نیست ؟
915...236

آوا برای چند هزارمین بار به گوش مسئوالن استان 
مشکل  غفاری  خیابان  در  گلها  شهرک  برسان 
شرکت  کنند  شکایت  کجا  به  مردم  دارد.  فاضالب 
آب و فاضالب که جواب درست و حسابی نمی دهد! 
935...146

سالم امسال هم تمام می شود. آقای رییس جمهور 
بیکاری تک رقمی می شود .من جوانی   می فرماید 

25 ساله از اول سال 95 بیکار شدم  
915...188

سالم بنزین که میریم می زنیم کیلومتر ماشین میگه 
با بنزینی که در بقیه پمپ بنزین های شهر میزنیم 
ماشین   .... بنزین  پمپ  ولی  میره  راه  بیشتر  ماشین 
هست  کسی  آیا  کمه  لیترش  کمی  یک  پس  کمتر 

رسیدگی کنه خدا میدونه؟
915...045

ممکن  اگر  محترم  شهرداری  به  پیشنهادم  سالم  با 
به  گروهی  اجتماعی  های  شبکه  از  یکی  در  است 
از مشکالت  تا همشهریان  تهیه شود  نام شهرداری 
شهری عکس تهیه و ارسال نمایند و اگر وجود دارد 

لطفا آدرس آنرا ذکر نمایید
915 ... 790

سالم آوا جان. می خواستم بگم تعدادی از زائران بی بی 
زینب خاتون نمی دونند از راه مود باید برن لذا راه رو ادامه 
می دن تا اینکه از بیرجند حسابی دور می شن تازه می 
فهمن که اشتباه اومدن و باز راه رو دور می زنن.اگه روی 
تابلوی مود ،مزار کاهی رو هم اضافه کنند خیلی خوب 

می شه و دعاگوشون می شیم.یا علی)ع(
915 ... 313

از جماران  بعد  انتهای مدرس  شهردارمحترم ظاهرا 
جزءمحدوده خدمات شهری نیست.نه پیاده روسازی 

ونه نظافت وفضای سبز.
915...328
سرگرمی  و  تفریحی  های  مکان  برای  فکری  لطفا 

جوانان بردارید . با تشکر
939...085

در کدام کشور نفت خیز وقتی شما بابت یک قبض 
گاز 48000 تومانی را به علت نداشتن پول پرداخت 
مدت  تا  شنبه  سه  روز  از  را  شما  منزل  گاز  نکردید 
نامعلوم قطع می کنند چون به مامور مربوطه گفته اید 

یواش تر در بزن طلب شخصی که نداری
915 ... 639
با  مشترکی  جلسه  سریعا  نمایم  می   پیشنهاد 
مدیران  مجلس،  نماینده   ، استاندار  شخص  حضور 
ومعدن  صنعت  سازمان   ، وملی  کشاورزی  بانکهای 
تکلیف  و  تشکیل  باقران  سیمان  مدیره  هیئت  و 
بشه  اندیشی  چاره  و  بررسی  نیاز  مورد  تسهیالت 

صبرسهامداران هم حدی داره.
915 ...546
قهر  دیگری  با  هرکسی  آن  شورای  در  که   شهری 
باشد، شهردارآن شهر هم سازخود میزند و باید معرف 

میراث فرهنگی،صنایع دستی باشد
915 ...  080

با سالم اداره راه وشهر سازی 100 متر آن طرف تر از 
اداره شما ابتدای جاده علی آباد چند چاله در آسفالت 

ایجاد شده لطفا رسیدگی کنید
915 ... 806

نامه دست فروشان 
مرکز استان به استاندار ؛ 

آیا آقای فرماندار  با تهدیداتش 
قشر ضعیف جامعه را درک می کند ؟

بازار  چهارشنبه  در  فعال  فروشان  دست  از  جمعی 
از آن  استاندار که نسخه ای  به  نامه ای  بیرجند در 
اظهارات  به  نسبت   ، است  شده  ارسال  روزنامه  به 
فرماندار بیرجند واکنش نشان دادند . امضا کنندگان 
این نامه خطاب به مقام عالی استان به دلیل تهدید 
به تعطیلی چهارشنبه بازار توسط فرماندار اعتراض و 
این محل  اگر  فرماندار  آقای  این سوال که  با طرح 
دارند   حلی  راه  چه  ما  اشتغال  برای  کنند  تعطیل  را 
می  درک  را  جامعه  ضعیف  قشر  ایشان  اصال  آیا  و 
کند خواستار عدم ایجاد نگرانی در اقشار آسیب پذیر 

شدند . 
در این نامه آمده است : اینجانبان عرضه کنندگان و 
اظهارات   به  پاسخ  در  بازار  چهارشنبه  فروشان  دست 
فرماندار شهرستان بیرجند با این عنوان که چهارشنبه 
بازار را شخصا تعطیل مینمایم به استحضار میرسانیم  
ما اکثریت افرادي که در چهارشنبه بازار اشتغال دارند 
از قشر ضعیف و زجر کشیده جامعه مي باشیم که اگر 
نمود  نمي  مهیا  را  ها  مکان  این  محترم  شهرداري 
نمي دانستیم چه باید میکردیم )دزدي ، بزهکاري ، 

خودفروشي، و .... (
فرماندار  تفکر  این  با  که  است  سوال  چندین  جاي 
ایشان اشک بچه  آیا  در ذهنمان خطور مینماید که 
نوزادي که شیرخشکش را نمیتواند تامین شده ببیند 
دیده است ؟ آیا اشک مادري دردمند را که سرپرست 
یک خانوار میباشد و توانایي تامین مایحتاج زندگیش 

را ندارد دیده است ؟
 آیا از خانه مرفهش بیرون آمده تا درد دردمندان را 
درک و رفع نماید؟ که به این راحتي حرف از تعطیلي 
چهارشنبه بازار که هر هفته عده ي کثیري از مردم 
به داخل خود جهت خرید  را  استان  بیرجند و  فهیم 
جمع  به  توهین  این  آیا  آورد  مي  میان  به  میکشاند 
کثیر 4000 نفري نیست؟ آیا ایشان شغلي  و یا زمینه 
ساز شغلي براي قشر ضعیف بوده است ؟ ما عرضه 
خیلي  باشیم  مي  نفر   500 از   بیش  که  کنندگان 
متعجب هستیم که فرماندار یک شهر که میبایست 
زمینه ساز اشتغال باشد دشمن قشر ضعیف شهرستان 
است لذا خواشمندیم از مدیران ارشد استاني به این 

مورد ورود نموده و رفع مشکل نمایند .

از میان نامه های رسیده

پیام شما
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برگزاری نشست جمع خوانی کتاب کودک در کتابخانه عمومی آستان امامزادگان باقریه بیرجند
به مناسبت میالد با سعادت امیرالمؤمنین)ع( نشست جمع خوانی کتاب یا همان کتابخوانی گروهی با حضور اعضای دختر مقاطع ابتدایی در کتابخانه عمومی شهدای باقریه بیرجند برگزار شد. مسئول 
کتابخانه عمومی شهدای باقریه بیرجند، هدف از این جلسه را ترویج کتابخوانی و آشنایی هر چه بیشتر کودکان با شخصیت واالی حضرت علی)ع( و زندگی این بزرگوار و همچنین ایجاد انس و 
عالقه به کتاب و مطالعه عنوان کرد.  فغانی افزود: دو کتاب »هدیه شیرین: قصه هایی از زندگی امام علی)ع(« و »چهارده قصه، چهارده معصوم، امام علی )ع(« جهت ارائه در این نشست انتخاب شد.

حسین زاده- تقویت و توسعه تولید داخلی، پایه 
و اساس اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم 
بازاریابی  و  فروش  تضمین  و  است  رهبری 
و  حیاتی  بسیار  راستا  این  در  داخلی  تولیدات 

تعیین کننده می باشد.
در  داخلی  کنندگان  تولید  حضور  شک  بی 
نمایشگاه های بین المللی و خارجی برای بهره 
مندی از بازارهای هدف در خارج از کشور، اجتناب 
ناپذیر است و باید زمینه را برای حضور آنان و 
تولیداتشان  نمایش گذاشتن محصوالت و  به 
فراهم کرد. شهر کابل افغانستان از تاریخ 12 
 لغایت 15 اسفند ماه سال قبل میزبان تجار و
سومین  در  که  بود  ایرانی  گذاران  سرمایه 
این  در  مان  کشور  اختصاصی  نمایشگاه 
مقامات  از  چند  تنی  یافتند.  حضور  کشور 
و تجار  و  جنوبی  خراسان  استان  و   کشوری 

این  در  افغانستان  و  ایران  گذاران  سرمایه 
و  ها  توانمندی  و  داشتند  حضور  نمایشگاه 
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  های  ظرفیت 
نمایندگان  و  مدیران  حضور  با  استان 
بازرگانی  اتاق  استان،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
تعداد  و  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع 
و تولیدی  و  های صنعتی  شرکت  از   دیگری 

دستگاه های دولتی ذیربط و فعاالن اقتصادی 
طرف  به  جنوبی  خراسان  خصوصی  بخش 

افغانی ارائه گردید. 

معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری 
استان مهمترین هدف حضور در 

نمایشگاه های خارجی 

امور  هماهنگی  دفتر  کارشناسان  از  یکی 
اقتصادی و بین الملل استانداری هدف اصلی 
معرفی  را  ها  نمایشگاه  گونه  این  در  شرکت 
گذاری  سرمایه  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت 
استان ذکر کرد و افزود: آشنایی با ظرفیت های 
اقتصادی کشورهای هدف در راستای توسعه 
روابط اقتصادی  و تجاری  و رونق صادرات 
و واردات، آشنایی واحدهای تولیدی با سالیق 
این بازارها و نوع محصوالت و کاالهای مورد 
نیاز آنها و ارتباط رو در روی تجار و سرمایه 
دیگر  از  کشورها  سایر  با  کشورمان  گذاران 
اهداف اصلی شرکت در نمایشگاه های بین 
المللی و خارجی است. به گفته وی در سفر 
در  حضور  شامل  اهدافی  نیز  افغانستان  به 
و  ایران  اقتصادی  های  توانمندی  نمایشگاه 
معرفی ظرفیت های اقتصادی و فرصت های 
سرمایه گذاری استان؛ اعزام هیئت تجاری به 
افغانستان همزمان با برگزاری نمایشگاه، دیدار 
و  طرح  و  کابل  در  ایران  سفارت  مقامات  با 
بررسی مسایل و درخواستهای استان، دیدار با 
مقامات افغانی و بررسی مسایل و موضوعات 
فی مابین و برگزاری جلسات و دیدار با اعضای 
اتاق بازرگانی کابل و نیز تجار و سرمایه گذاران 
افغان مد نظر بود که در این سفر محقق شد. 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
در  معموال  گفت:  باره  این  در  نیز  جنوبی 
تشکیالت  قالب  در  ها  هیئت  اعزام  موضوع 
کشورهای  به  خصوصی  بخش  و  دولتی 
داخلی  تولیدات  بازاریابی  همسایه،  و  هدف 

بخش مهم کار است. ماهگلی با بیان اینکه 
برگزاری نشست ها و جلسات در این سفرها 
زمینه معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های استان 
را فراهم می کند و حضور مقامات دولتی در 
ای  پشتوانه  عنوان  به  بخش خصوصی  کنار 
برای هماهنگی و تسهیل و روانسازی امور و 
تضمین رفع برخی موانع دست و پاگیر بسیار 

حائز اهمیت می باشد.

 نمایشگاه معرفی ظرفیت های
 شرکت های تولیدی کوچک و

متوسط استان در کابل برپا می شود

وی با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و 
کابل،  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم  در  تجارت 
اظهار کرد: زمینه برای حضور مقامات استانی 
نیز از قبل فراهم شده بود و رایزن بازرگانی 
برگزاری  منظور  به  را  پیگیری های الزم  ما 
استان  اقتصادی  فعاالن  و  مسئوالن  نشست 
با مسئوالن و فعاالن اقتصادی افغانستان به 
عمل آورده بود و بازرگانان افغان از استانهای 
مختلف این کشور از جمله پکتیا؛ هرات و فراه 
حضور  افغانستان  دولتی  مدیران  همراه  به 
داشتند و ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی 

استان و سایر توانمندی های خراسان جنوبی، 
بسترها و امکانات ایجاد شده در نقاط مرزی با 
هدف توسعه مبادالت برای آنان تشریح شد. 
به گفته ماهگلی در ادامه نیز نشستی در رابطه 
با این سفر در وزارت صنعت معدن و تجارت 
در تهران برگزار خواهد شد و نمایشگاهی نیز 
در کابل با حضور شرکت های تولیدی کوچک 
و متوسط استان و کشورمان با هدف معرفی 
ظرفیت های این شرکت ها و تولیدات آنان 

برگزار می گردد. 

پس از سفر کابل حضور متقاضیان 
سرمایه گذاری را شاهد هستیم

سفر این  در  که  نکته  این  ذکر  با   وی 
های  بازارچه  معرفی  برای  هایی  رایزنی 
با  گفت:  بود  کار  دستور  در  استان  مرزی 
مقامات افغانستان جلساتی برگزار شد تا موانع 

موضوع  شود.  رفع  ها  بازارچه  این  بازگشایی 
بازگشایی مرز یزدان به عنوان مرز چهارم دو 
کشور که در سفر رئیس جمهور افغانستان به 
کشورمان مورد موافقت قرار گرفته بود نیز در 
این سفر مورد پیگیری قرار گرفت. مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی استان نیز سفر به کابل 
را خیلی خوب  نمایشگاه مذکور  در  و حضور 
ارزیابی کرد و با بیان این که چنانچه این سفر 
انجام نمی شد پشیمانی به دنبال داشت، گفت: 
در این سفر حدود 400 تا 500 نفر از تاجران 
افغانستان که استان و بیرجند را نمی شناختند 
و با ظرفیت های منطقه آشنا نبودند شناخت 
خوبی پیدا کردند و در همین مدت اندکی که 
از انجام سفر به کابل می گذرد ورود و حضور 
متقاضیان سرمایه گذاری در استان و منطقه 

ویژه اقتصادی را شاهد هستیم.

خراسان جنوبی در نمایشگاه کابل 
خیلی خوب ظاهر شد

صفدری زاده با اشاره به اینکه شرایط کشور 
جنوبی  خراسان  استان  آمادگی  و  افغانستان 
ایجاب می کند که در جذب سرمایه گذاران 
و تجار افغانستان بهره الزم را ببریم، اظهار 

در  حضور  و  کابل  به  اخیر  سفر  بانی  کرد: 
نمایشگاه مذکور، منطقه ویژه اقتصادی بود و 
خراسان جنوبی در این سفر خیلی خوب ظاهر 
شد و خوشحالیم که این سفر منفعتی عمومی 
برای استان داشت. به گفته مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی استان خصوصی بودن سازمان 
جنوبی،  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
به  را  افغان  گذاران  و سرمایه  تجار  استقبال 
دنبال داشت و مزایا و ویژگی های منحصر 
برای  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  فرد  به 
گذاری  سرمایه  تضمین  و  گذاری  سرمایه 
آنان  نظر  منطقه،  این  در  شده  تعریف  های 
موقعیت  و  اهمیت  همچنین  نمود.  جلب  را 
و  مبدا  عنوان  به  چابهار  آزاد  منطقه  و  بندر 
به  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
صادرات  و  ترانزیت  منظور  به  مقصد  عنوان 
و  مسئوالن  برای  افغانستان  کشور  به  کاال 

تجار افغانی جالب توجه بود.

تولیدکنندگان برای راه یافتن به 
بازارهای جهانی بیش از پیش به 

کمک دولت نیاز دارند

حضور  نفس  تایر،  کویر  شرکت  مدیرعامل 
المللی  بین  و  خارجی  های  نمایشگاه  در 
شرایطی  و  پساتحریم  در  خصوص  به  را 
واجبات  اوجب  از  آورده  وجود  به  برجام  که 
اینکه  بیان  با  و  دانست  کشور  اقتصاد  برای 
به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  حال حاضر  در 
نیاز داریم،  نمایشگاه های خارجی  حضور در 
گفت: در این راستا از سازمان توسعه تجارت 
کشور انتظارات بیشتری می رود و با توجه به 
مشکالت اقتصادی بنگاه ها برای راه افتادن و 
راه پیدا کردن به بازارهای جهانی به مساعدت 
و کمک دولت بیش از گذشته نیاز داریم و به 
محض اقدام دولت در این راستا ما روی پای 
خود ایستاده و در ادامه از کمک های دولت بی 
نیاز خواهیم بود و به لحاظ منفعت همه بنگاه 
های ملی و خصوصی دولت خواهد توانست 

کمک های خود را به حداقل برساند.

حضور در نمایشگاه های خارجی به 
تولید کنندگان توان رقابت می بخشد

اقتصادی  ما  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  زینلی 
در  ما  های  بنگاه  افزود:  است  محدود 
را خود  تولیدات  و  کرده  تولید  کشور   داخل 
از  مطلوبی  جهانی  بازخورد  و  فروشند  می 
بازار  پسند  و  تولیدات  خصوصیت  و  کیفیت 
سایر کشورها وجود ندارد که این روند اثرات 
خوبی به دنبال نخواهد داشت. به عنوان مثال 
جمعیت رو به رشد کشور نیاز به خودرو دارند 
و شرکت های خودروساز نیاز ها را با تولیدات 
وجود  رقابتی  چون  اما  کنند  می  تامین  خود 
پیگیر مطالبات و حقوق مردم  ندارد و کسی 
و هر شرایط  کیفیت محصولی  با هر  نیست 
برخورد مردم  و  کننده  مصرف  با   نامطلوبی 
می شود. به گفته وی اگر بنگاه های اقتصادی 
کار  و  شده  آشنا  جهان  اقتصادی  الفبای  با 
با مصرف  رفتار خود  در  تغییر  به  ناچار  کنند 
کننده می شوند و رقابت باعث این تغییر رفتار 
خواهد شد اما از آنجا که مورد حمایت دولت 

هستند و رقیبی برای خود نمی بینند به نیاز و 
خواست مصرف کنندگان اهمیتی نمی دهند.
مدیرعامل شرکت کویرتایر با ذکر این نکته که 
حضور در بازارهای جهانی به ما توان رقابت 
می دهد، گفت: ما نیاز به صادرات داریم و با 
توجه به اینکه تحریم بوده ایم چنانچه بدانیم 
را  محصوالتی  چه  خارجی  کنندگان  مصرف 
می پسندند محصول را بر اساس سلیقه آنها و 
نیاز بازارهای جهانی تولید و عرضه می کنیم.

 آشنایی با تکنولوژی رقبا،
 حداقل دستاورد حضور در
نمیشگاه های خارجی است

که  کابل  به  اخیر  سفر  در  کرد:  اظهار  وی 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور  با 
جلسه  بود  همراه  ایشان  معاونان  از  تعدادی 
دفتر  رئیس  و  افغانستان  صنعت  وزیر  با  ای 
در  کنندگان  شرکت  و  کشور  این  بازرگانی 
موانع  و  مشکالت  و  شد  برگزار  نمایشگاه 
مطرح و به انعقاد قراردادهایی منتهی گردید. 
البته شرکت کویر تایر در سالهای گذشته بازار 
خود در افغانستان را از دست داده و چینی ها 
جایگزین  را  خود  محصوالت  مدت  این  در 
مذاکرات  اینحال  با  اند  کرده  ما  محصوالت 
محدود  فرصت  اگرچه  و  شد  انجام  خوبی 
نیاز  افغانی اعالم کردیم که  به تجار  اما  بود 
توانند  آنها می  و  نیست  آنها  به خرید کالن 
خرید کم و مستمر داشته باشند و در انبارهای 
ما ذخیره سازی کنند و ما حداکثر ظرف 24 
ساعت محصول مورد نیازشان را در هر کجای 
افغانستان تحویلشان می دهیم. ضمن اینکه 
باالی کیفیت  با  را  افغانی  تجار  این سفر   در 
عضو  کردیم.  آشنا  کویرتایر  های  الستیک 
هیئت رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند هم حداقل دستاورد 
و نتیجه حضور در نمایشگاه های خارجی را 
آشنایی با تکنولوژی رقبا و محصوالتی که آنان 
عرضه می کنند ذکر کرد و گفت: در نمایشگاه 
های خارجی تولید کنندگان با کیفیت، بسته 
کاالهای  عرضه  نحوه  و  برندسازی  و  بندی 
برای  آنها  تمهیدات  و  سایر کشورها  تولیدی 
حضور در بازارهای جهانی آشنا شده و خود را 
برای حضور در بازارهای جهانی با آنها تطبیق 

داده و همسو می کنند.

حضور بخش دولتی باعث دلگرمی 
بخش خصوصی است

نمایشگاه  در  اینکه  به  اشاره  با  زر  خامه 
کابل از سایر استانهای کشورمان نیز حضور 
و  دولتی  بخش  حضور  کرد:  اظهار  داشتند، 
ها  نمایشگاه  اینگونه  در  خصوصی  بخش 
و  دولتی  بخش  حضور  و  است  ضروری 
بخش  دلگرمی  باعث  آنان  معنوی  حمایت 

خصوصی می شود.
ویژه  منطقه  کابل،  نمایشگاه  در  افزود:  وی 
هریک  بازرگانی  اتاق  و  استان  اقتصادی 
تولیدی  واحدهای  ازتمام  و  داشتند  غرفه 
در  محصوالتشان  عرضه  برای  نیز  استان 

این نمایشگاه دعوت شده بود

در پسا تحریم بیش از هر زمان دیگر به حضور در نمایشگاه های خارجی نیازمندیم

لزوم معرفی تولیدات استان در بازارهای جهانی

جناب آقای توفیقی
مصیبت درگذشت پدر خانم گرامی تان 

شادروان کربالیی ابراهیم همتی
 را تسلیت عرض نموده، آمرزش الهی برای آن مرحوم از خداوند منان مسئلت داریم.

موسسه خیریه ابوالفضلی - داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

جناب آقای عیسی جعفری گیو
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

دوام توفیقات روز افزون شما بزرگوار را از درگاه خداوند منان آرزومندیم. 

هیئت امنای آستان مقدس امامزاده سید نجم الدین حسین )ع( روستای گیو

       آگهی مناقصه        تاریخ انتشار: 1395/2/6
 سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود سی میلیون لیتر فرآورده

نفت گاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت یک 
سال کامل به شرح ذکر شده به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد: از امروز دوشنبه 1395/2/6 لغایت پایان وقت اداری شنبه 1395/2/18 و یا 
مراجعه به سایت سازمان به نشانی  www.sk - hamyari.ir  مراجعه نمایند.

محل تحویل اسناد: بیرجند- بلوار آیت ا... غفاری - خیابان یاس - پالک 45
تاریخ و محل بازگشایی: شنبه 1395/2/18 ساعت 16 در محل سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی
مبلغ شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال به صورت چک بین بانکی در وجه سازمان همیاری 

شهرداریهای استان خراسان جنوبی

شرح خدماتردیف

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر1

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر2

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر3

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر4

مالحظات: 1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. 2- سازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است. 3- مبالغ اعالمی هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت 

جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت
تاریخ انتشار: 95/2/6

)نوبت اول(

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت دوشنبه 95/3/10 ساعت 10 صبح در 
محل شرکت تعاونی مصرف وحدت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمناً به اطالع می رساند 
با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجمع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر 

عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرس- طرح  و تصویب تغییرات سرمایه و اعضا- اتخاذ تصمیم 

در مورد اخذ وام- تعیین خط مشی شرکت
هیئت مدیره
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اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

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  
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ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

عدم بکارگیری مشموالن غایب در موسسات دولتي و غیر دولتي
سرهنگ سيد احمد حسينی اظهار گفت : كساني كه به نحوي مشموالن غايب را در موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل 
انتظامي،  كارخانه ها،شركت ها،آموزشگاه ها، كارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعميرگاه ها بكارگيري می كنند توسط نيروي 
وزارتخانه هاي » تعاون ،كار ورفاه اجتماعي« و »صنعت، معدن و تجارت« شناسايي و به محاكم قضايي معرفي مي شوند و 

مجازات اين گونه افراد براي بار اول هزينه ساالنه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه ساالنه سه سرباز است.

معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  رئيس 
آرد  سهيمه  درصد   30 گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت  و 
به  بی توجهی  دليل  به  نانوايی  صنفی  واحد   9 حمايتی 

رعايت ضوابط و مقررات صنفی، كسر شد.
اساس مصوبه كميسيون گندم،  بر  افزود:  تهوری   علی 
نانوايی  از واحدهای صنفی  استان، آن دسته  نان  و  آرد 
كه ضوابط و مقررات صنفی را رعايت نكنند در مرحله 
آرد  سهميه  درصدی   50 و   30 كسر  با  دوم  و  نخست 
با  سوم،  مرحله  در  تخلف  تكرار  صورت  در  و  حمايتی 

قطع كامل سهميه آرد، مواجه خواهند شد.
را  آرد  سهميه  كسر  به  منجر  تخلفات  مهمترين  وی 
عرضه خارج از شبكه، فقدان استفاده از ترازوی ديجيتال 
كرد.  ذكر  پخت  ساعات  كاهش  و  غيرمجاز  تعطيلی  و 
تهوری ادامه داد: در راستای نظارت بر واحدهای صنفی 
نان  آرد و  يارانه  اجرای طرح اصالح  از زمان  نانوايی و 
تاكنون 63 واحد نانوايی متخلف در استان شناسايی و با 
تشكيل پرونده تخلف به تعزيرات حكومتی معرفی شده 
اند كه عمده تخلف اين واحدها كم فروشی بوده است.

وی با بيان اينكه در حال حاضر 727 نانوايی در خراسان 
جنوبی مشغول فعاليت هستند، گفت: سرانه مصرف آرد 
و  روستايی  مناطق  در  و   9 استان  شهری  مناطق  در 

عشايری 10 كيلوگرم است.
هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست  مردم  از  تهوری 
تخلف صنفی از قبيل كم فروشی، گران فروشی و عرضه 
سهميه  كه  نانوايی های  در  خصوص  به  شبكه  از  خارج 
آرد حمايتی دارند، به شماره 124 گزارش كنند تا مورد 

رسيدگی قرار گيرد.

30 درصد سهیمه آرد 9 نانوایی متخلف در خراسان جنوبی کسر شد

قیمت جدید خودروها
 امروز تعیین می شود

هفتمين  و  چهل  و  دويست  در  رقابت  مهر-شورای 
جلسه خود كه امروز دوشنبه برگزار می شود، بررسی 
بازار خودرو و نحوه اجرای دستورالعمل تنظيم قيمت 
هفته  شورا  اين  داد.  خواهد  قرار  كار  دستور  در  را 
وزير صنعت،  از سوی  دريافت شده  نامه  نيز  گذشته 
معدن و تجارت در حمايت از خودروسازان را بررسی 
رقابت، محصوالت  كرد.به گفته شيوا رئيس شورای 
بی كيفيت تا 3 درصد جريمه و با كيفيت ها تا 3 درصد 

مجوز افزايش قيمت خواهند گرفت.

استخدام آموزش و پرورش 
در 14 رشته  

گفت:  فرهنگيان  دانشگاه  سرپرست   - نيوز  جهان 
 14 التحصيالن  فارغ  از  امسال  پرورش،  و  آموزش 
رشته دانشگاهی در مقطع كارشناسی معلم استخدام 
مطلب  اين  بيان  با  مهرمحمدی  محمود  كند.  می 
رشته   10 در  ها  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  افزود: 
دوره متوسطه، يك رشته آموزش ابتدايی، يك رشته 
مربيان بهداشت و دو رشته امور پرورشی با برگزاری 
پرورش  و  آموزش  استخدام  به  استخدامی  آزمون 

درخواهند آمد. 
مهرمحمدی زمان دقيق برگزاری آزمون استخدامی 
را اعالم نكرد اما گفت: اين آزمون زمانی برگزار می 
شود كه پذيرفته شدگان آن مرداد امسال به دانشگاه 
به  ورود  برای  ماهه   11 دوره  و  معرفی  فرهنگيان 

مدارس در مهر 96 را داشته باشند.

افزایش 5 تا 31 درصدی قیمت 9 
قلم کاال طی یک سال گذشته

لبنيات 5.۸  تسنيم - طی يكسال گذشته نرخ گروه 
درصد،   16.5 برنج  درصد،   6.4 مرغ  تخم  درصد، 
حبوب 31.7 درصد، ميوه های تازه 4.4 درصد، سبزی 
های تازه 35.2 درصد، گوشت قرمز 5.9 درصد، قند و 
شكر 17.9 درصد و چای 14.۸ درصد افزايش يافته و 
نرخ دو گروه گوشت مرغ 13.5 درصد و روغن نباتی 

0.1 درصد كاهش يافته است.

بانک مرکزی: تورم 11.2 درصد شد
ايسنا- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردين ماه 
1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردين ماه سال 
گذشته )تورم ساالنه(معادل 11.2 درصد است.همچنين 
تورم نقطه به نقطه )تغيير شاخص در فروردين نسبت 
به ماه مشابه سال قبل( 7.4 درصد گزارش شده است.

آب گران نشده است
فارس-  مديركل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات 
مشتركان شركت مهندسی آب و فاضالب كشور گفت: 
تعرفه آب در سال جاری همانند تعرفه های سال 94 
است.وی  نداشته  افزايشی  هيچ  و  می شود  محاسبه 
افزود: قيمت آب با گذشت يك ماه از سال با تعرفه 
سال 94 محاسبه می شود و قرار هم نيست كه تغييری 
داشته باشيم چرا كه هنوز تصميمی در اين خصوص 

رخ نداده است.

آخرین اخبار از 
افزایش حقوق مستمری بگیران

با  اجتماعی   تأمين  نيوز-  مديرعامل سازمان  جهان 
اشاره به تأمين منابع الزم برای بيمه عمر مستمری 
سازمان  اين  داشت:  اظهار  اجتماعی،  تأمين  بگيران 
حق بيمه عمر مستمری بگيران را پرداخت می كند و 
پس از فوت هزينه بيمه عمر به بازماندگان پرداخت 
عمر  بيمه  طرح  افزود:  نوربخش  می شود.سيدتقی 
از  البته  اجرا می شود،  ارديبهشت  از  بگيران  مستمری 
حقوق آنها مبلغی كسر نمی شود و اين رقم را سازمان 
تأمين اجتماعی پرداخت می كند.نوربخش با اشاره به 
اينكه ميزان افزايش حقوق مستمری بگيران براساس 
دولت  كاركنان  بازنشستگی  مستمری  افزايش  ميزان 
حقوق  افزايش  ميزان  كرد:   عنوان  می شود،  تعيين 

مستمری بگيران قطعاً از نرخ تورم باالتر خواهد بود.

رایگانی فرانشیز شیمی درمانی
  و پرتودرمانی

جهان نيوز - مديركل بيمه سالمت مازندران با اشاره 
به اينكه تمام هموطنان كشور از پوشش بيمه درمانی 
برخوردار شده اند، گفت: فرانشيز داروهای شيمی درمانی 
و پرتو درمانی رايگان شده است.رسول ظفرمند اظهار 
كرد:دولت و بيمه ها هرساله درصد بيشتری از داروهای 
و  می دهند  قرار  بيمه ای  زيرپوشش  را  گران قيمت 
و  شيمی درمانی  داروهای  فرانشيز  اساس  همين  بر 
گفت:  پايان  در  است.وی  شده  رايگان  پرتودرمانی 
حدود 3 هزار و 9۸2 نفر از بيماران خاص استان شامل 
بيماران تاالسمی، هموفيلی، دياليز و پيوند كليه و ام اس 

زيرپوشش بيمه سالمت هستند.

ايسنا- در حالی از حدود سال 13۸۸ تاكنون سقف تسهيالت 
ازدواج در دوره های مختلف با تورم های باال كه تا 40 درصد 
هم پيش رفته تغييری نكرده و همان سه ميليون تومان به 
نمايندگان مجلس در  مانده است كه  باقی  ازای هر زوج 
جريان بررسی بودجه 1395 مصوب كردند كه سقف وام 
ازدواج به ازای هر نفر تا 10 ميليون تومان افزايش يابد، در 
اين حالت زوجين در مجموع 20 ميليون تومان تسهيالت 

دريافت می كند.
اتفاق  از سال ها  بعد  ازدواج  وام  افزايش سقف  بايد  گرچه 
افتاده و كامال منطقی به نظر می رسد، اما از سويی ديگر 
هنوز راهكار پذيرفته شده ای برای اين موضوع ارائه نشده 
است، چرا كه در حال حاضر يكی از معضالت موجود در 
توجه  قابل  ازدواج كاهش  وام  پرداخت  برای  منابع  تامين 
منابع قرض الحسنه طی سال های گذشته است. به طوری 
نشان  مركزی  بانك  منتشره  آمار  آخرين  بر  مروری  كه 

پايان  تا  بوده و مانده آن  می دهد رشد منابع اغلب منفی 
دی ماه امسال به حدود 39 هزار ميليارد تومان می رسد.

رئيس شورای هماهنگی بانك ها معتقد است كه افزايش 
سه برابری وام ازدواج در بودجه 1395، با توجه به منابع 
محدود قرض الحسنه بانك ها نمی تواند عملياتی شود، چرا 
عادالنه  و  يافته  كاهش  پرداخت  توان  حالت  اين  در  كه 
نيست كه در صف انتظار اين تسهيالت تعدادی از دريافت 

آن محروم شوند، مگر راهكار ديگری برای آن انديشيد.
همتی  با بيان اين كه در حال حاضر برای پرداخت همين 
مشكل  با  بانك ها  ازدواج  وام  تومانی  ميليون  سه  سقف 
مواجه اند، گفت: اگر قرار باشد كه سقف را به يكباره تا سه 
برابر افزايش دهيم به طور حتم ميزان پرداخت به يك سوم 
كاهش می يابد، در اين حالت نه تنها تبصره موجود توانسته 
گره ای از زوجين باز كند، بلكه موجب می شود عده ای از اين 
تسهيالت استفاده كرده و عده ای ديگر از آن محروم شوند.

با اشاره به اين كه در شرايطی كه  مديرعامل بانك ملی، 
منابع كافی برای افزايش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام 
نسبت به آن موجب ايجاد رانت و اختصاص آن به تعداد 
محدودی خواهد شد، افزود: به نظر می رسد منابع جاری 
بانك ها برای تامين اين افزايش مطرح شده است، اما بايد 
توجه داشت كه با تنگنای مالی موجود و هزينه های سنگين 
بانك ها، تنها راه نفس  كشيدن آنها همين منابع جاری است 

كه نبايد محل تامين وام ازدواج باشد.

راهکار افزایش وام

همتی درباره ی راهكاری برای افزايش سقف وام ازدواج نيز 
معتقد است كه بايد سقف اين تسهيالت اگر هم كه قرار 
است افزايشی داشته باشد به مرور و با رشد ساالنه حداكثر 
10 درصدی اتفاق بيفتد نه اين كه در محدوديت منابع آن 
را به يكباره تا 300 درصد افزايش دهيم. در اين حالت اين 

مصوبه عملياتی نخواهد شد.پيشنهاد ديگر وی تغيير نرخ 
سود در تسهيالت ازدواج است به طوری كه بايد بخشی از 
اين افزايش را از منابع قرض الحسنه خارج كرده و به جای 

سود چهار درصد موجود به آن سود مبادله ای تعلق بگيرد.
تومانی  ميليون  ميزان 10  از  بايد  توضيحات همتی،  بنابر 
حدود  گرفته  قرار  مجلس  تصويب  مورد  كه  ازدواج  وام 
سه تا 3.5 ميليون تومان به طور نقد و از طريق صندوق 
قرض الحسنه تامين شود و مابه التفاوت آن با سود مبادله ای 
)21 درصد( در اختيار متقاضيان قرار گيرد ، در اين شرايط 
هم سقف تسهيالت افزايش يافته هم اين كه منابع بيشتری 
باالتری  تعداد  آن  تبع  به  و می توانند  برگشته  بانك ها  به 
تسهيالت پرداخت كنند.به گفته رئيس شورای هماهنگی 
بانك ها اعطای كارت های اعتباری خريد به زوج های جوان 
برای تامين كاالهای بادوام با شرايط مناسب نيز می تواند به 

عنوان بخش ديگری از اين افزايش وام باشد.

تسنيم- مديركل صنايع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با 
بيان اين كه بانك های ملی، صادرات و رفاه كارگران، بانك 
های عامل در اجرای طرح فروش اقساطی كاال هستند گفت: 
حداكثرحقوق دريافتی شركت كنندگان در طرح كارت اعتباری 
كاال 1.5 ميليون تومان است.عباس هاشمی افزود : در مرحله 
اول از اجرای اين طرح تعداد 1 ميليون و 500 هزار كارت 
خريد كاال برای خريد كاالهای توليد داخل در اختيار افراد 
تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بازنشستگی 
كشوری و سازمان تأمين اجتماعی قرار می گيرد .وی گفت : 
براساس تفاهمنامه ای كه بانك مركزی با 3 بانك عامل برای 
اجرای طرح كارت خريد اقساطی كاال امضا شد ، هريك از 

بانك های عامل 350 هزار كارت برای مخاطبان تعيين شده 
صادر می كنند .هاشمی افزود : بانك صادرات 350 هزار كارت 
اعتباری با سازمان بازنشستگی كشوری صادر كرده است كه 
تاكنون 30 هزار كارت تحويل شده و مابقی تا 20 ارديبهشت 
تحويل می شود همچنين وزارت اموزش و پرورش تا امروز ۸0 
هزار نفر از كاركنان خود را به بانك ملی معرفی كرده است كه 
تا اواخر ارديبهشت كارت اعتباری همه افراد تعهد شده تحويل 
داده خواهد شد اما بانك رفاه تاكنون فقط 5 هزار كارت برای 

متقاضيان صادر كرده است .
وی گفت : سقف اعتبار شارژ شده در هر كارت برای خريد 
كاال 6 ميليون تومان است و دارندگان اين كارت می توانند 

كاالهای مشخص شده توليد داخل را با سود 12 درصد و 
در اقساط 24 ماهه خريداری كنند .هاشمی با بيان اينكه در 
درآمد جامعه تحت  اقشار كم   اين طرح  اجرای  اول  مرحله 
پوشش قرار می گيرند گفت : حداكثرحقوق دريافتی شركت 
كنندگان در طرح كارت اعتباری كاال 1.5 ميليون تومان است 
و در مرحله اول اجرای طرح فروش اقساطی كاال ، حدود 
بينی شده است  اعتبار پيش  تومان  ميليارد   4 هزار و 200 
با  و  داخل  توليد  از  حمايت  برای  طرح  اين   : افزود  وی 
هدف تحريك كنترل شده تقاضا و با همراهی و همكاری 
بخش خصوصی ، سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور ، 
دستگاههای اجرايی ، بانك مركزی و مشاركت سه بانك عامل 

انجام اجرا می شود .هاشمی گفت : تاكنون حدود 100 شركت 
و نمايندگی در طرح فروش اقساطی برای عرضه 13 هزار 
نوع كاال شامل انواع لوازم خانگی ، توليدات صنايع نساجی و 
پوشاک ، صنايع شيميايی و سلولزی ، صنايع معدنی ، برق و 
الكترونيك ، باطری خودرو و بسياری ديگر از كاال ها ثبت نام 
كردند .وی با بيان اينكه در قالب اين طرح 9200 نمايندگی 
بصورت حضوری و حدود 50 نمايندگی بصورت اينترنتی اماده 
خدمات رسانی به متقاضيان هستند افزود : متقاضيانی كه كارت 
دريافت می كنند برای شناسايی نمايندگی های و فروشگاه ها 
و مراكز توزيع تعيين شده می توانند به سايت وزارت صنعت 

، معدن و تجارت به ادرس : www.mimt.gov.ir مراجعه كنند

بن بست وام ازدواج ؛ 10 میلیون بدون پول

چه کسانی کارت 
خرید کاال می گیرند؟
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                   رسم دل

می نویسم تا بیابم گوهری از عمق جان   
 زان گهر آرام گردد شاید این روح و روان

بعد از آن آشوب سخت و پر تالطم در دلم              
آری اکنون من پشیمانم به رسم وافرم

بنگرم، کل وجودم را فدایت می کنم    
عاشقم، عشقی به رسم جاودانی در دلم

شکر، من با بودنت سرشار از حس می شوم           
دورتر از این جهان خام و سرکش می شوم

لحظه ها را با تو ای زیباترین سودا کنم               
زیستن را کم کمک بر خود هویدا می کنم

ندا اشرفیان

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند
 را ترجیح میدهم به دوستی
 که مخفیانه تحقیرم کند . . .

بسیاری از ناکامی ها ناشی از این است 
که هنگام تسلیم شدن نمی دانید که تا چه حد به 

موفقیت نزدیکید .توماس ادیسون

در هر سحری با تو همی گویم راز
بر درگه تو همی کنم عرض نیاز
بی منت بندگانت ای بنده نواز
کار من بیچاره سرگشته بساز

 اگر شما به یک مرد آموزش دهید  در بهترین حالت 
تنها به یک مرد آموزش داده اید اما اگر به یک زن 

آموزش دهید به یک نسل آموزش دادهاید .

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی 
شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود 
کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند .

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

از قلم شما 

آیه روز  

و این گونه آن را قرآنى عربى نازل كردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید 
آنان راه تقوا در پیش گیرند یا ]این كتاب[ پندى تازه براى آنان بیاورد سوره طه، آیه 113

حدیث روز  

کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع و درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد. 
پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

طراح: نسرین کاری                        

افقی:1- رمان نویس معروف ترکیه 
 - دوستی   -2 تهران  همسایه   -
سردسیر, کوهپایه  و جای سرد,- نوعی 
شیپور 3- قسمی پارچه - جمع آن 
 - مساوی  دایره 4-  جمع   - ادراک 
پول ایرانی - جمع عبرت - کدو تنبل 
5- دهی از شهرستان مهاباد - اتاق 
فرنگی - طرح و نقشه 6- ضد دور 
از  قسمتی   -7 کانادا  در  شهری   -
پا، کفل- امر مهم - بنگاه 8- برابر 
جمع  ضمیر   - کانادا  پایتخت    -
فارسی 9- آیین و مذهب - بدرستی 
که - فرشته موکل بر مهر و محبت 
گونه  کوتاهترین   - روشنفکر   -10
شعر درجهان که مبدع آن ژاپنی ها 
هستند 11- پدر اندر - ویران کردن 
آزردن  و  دادن  رنج   -12 بهشت   –
تاریک –  تیره و  به سخن زشت - 
پوشیده سخن گفتن - درهم پیچیدن 
سرا  خانه،   - چشم  آب   - دانا   -13
کرایه  خودروی  سرانگشتان-   -14
ای داخل شهری - منسوب به دهن 
15- چوبی که بر گردن گاو شخم زن 
ببندند - از آثار سینمایی کمال تبریزی
عمودی: 1- انسانیت- شاعر ایرانی 
با تخلص هاله 2- امپراطور روم که 

مغلوب شاپور اول پادشاه ساسانی شد 
- گیاهی از تیره ترشک ها - جدید 
3- گروه - نام پدر یا عموی حضرت 
ابراهیم که یک بار در قرآن آمده - 
معلق، آویزان- پر حرارت 4- همه - 
رازدار-  مانند، مثل 5- دیروز - نام پدر 
فریدون 6- لقب گرشاسب در اوستا 
-  فوری - مقابل قهر 7- جنگ - 
فتنه انگیز - موی گردن اسب و شتر 
8- خاندان - آواز – مرغی که به آن 
دراج هم گویند - چه وقت 9- قومی 

ایرانی - وهم شده، خیالی - شایسته 
10- واقع شده - مانند -  چیزها 11- 
شب را در جای گذراندن - تیره و تار 
رودی   - واجب   - زنبق سفید   -12
خفه  بوی  با  گازی   -13 روسیه  در 
کننده - از سبزیجات - بوم- زیرکی، 
- خالی  تهی،   -14  هوشمندی 

شیشه ای که نور را منعکس کند - 
نظریه ای در مورد زوج شدن الکترونها 
15- کارگردان آمریکایی خالق جنگ 

ستارگان - دشنام، لعنت
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خشونت و پرخاشگری در رابطه از کجا می آید؟

نوع خشونت  از آن جا که خشونت بدنی ساده ترین 
کار  زمینه  این  در  محققان  اکثر  هم  امروز  تا  است 
علت  توضیح  در  سوئدی  روانکاو  یورگمن،  می کنند. 
بر نقش عوامل  تمامی خانواده ها  در  اعمال خشونت 
فردی تأکید می کند؛ او نشان می دهد در خانواده هایی 
که اعضای آن خود در معرض خشونت قرار گرفته اند، 
احتمال بروز خشونت یا تن دادن به آن به مراتب بیشتر 
و  پرخاشگر  شخصیت های  میان  در  همچنین  است. 
است.  بیشتر  خشونت  بروز  احتمال  نیز  خودشیفته 
کامال  پرخاشگری  سبک  که  است  معتقد  پرایس، 
آن که  حال  است،  افراد  شخصیت  نوع  با  متناسب 
گروهی دیگر مانند گیلبرت )١٩٨٩( استدالل می کنند 
خاصی  شخصیت  نوع  به  پرخاشگری  سبک  که 
بستگی ندارد، بلکه توصیفی عام است که بین انواع 
شخصیت ها ازجمله شخصیت خودشیفته و شخصیت 
خوداجتماعی یافت می شود، تمرکز کلیدی بر تجربه 
حیات به عنوان منازعه ای رقابت آمیز، بدگمانی نسبت 
نیازهای دیگران و آمادگی  ناچیزشمردن  به دیگران، 
برای پرخاشگری یا تهدید در موقعیت منازعه ازجمله 
باورها و خصوصیاتی است و عدم مقابله با آن می کند. 
از  آسیب پذیری  که  موضوعاتی  ازجمله  نیز  خجالت 
حیث آن از همان ابتدای زندگی آغاز شده و در سراسر 

دوره زندگی به صورت فعال عمل می کند.
اجتماعی  شرایط  فردی،  خصوصیات  از  صرف نظر   
است.  موثر  افزایش خشونت  یا  در کاهش  نیز  افراد 
از  حاصل  تنش های  و  روانی  فشارهای  مثال،  برای 
بروز  خطر  اجتماعی  اقتصادی-  بحران های  یا  آن 

خشونت را افزایش می دهد.

اگر می خواهید در زندگی موفق باشید، باید بر بزرگترین 
ترس های خود غلبه کنید. بعضی ترس ها بیشتر از بقیه مانع 
ما می شوند. بدترین این ترس ها همچون ژاکت های تنگی 
هستند که توانایی ما را محدود کرده و رسیدن به آرزوها را 
ناممکن می کنند. برای کسب موفقیت، باید با این ترس ها 
برای  باید  را که  اینجا ترس های رایجی  روبرو شوید. در 

رسیدن به موفقیت بر آنها غلبه کنید، برایتان نام می بریم.
۱- ترس از انتقاد

بیشتر افراد بجای اینکه در مسیر رسیدن به رویاهای خود 
فکری  چه  آنها  مورد  در  دیگران  اینکه  از  کنند،  زندگی 
می کنند و چه می گویند می ترسند. این، داستان بسیاری از 
انسان هاست. تصمیم گیری بر مبنای افکار دیگران - حتی 
خانواده یا بهترین دوستان- شما را ضعیف می کند. درعوض، 
به این فکر کنید که وقتی به موفقیت دست یابید همین افراد 

درباره ی شما چه خواهند گفت.
۲- ترس از فقر

زندگی  نمیر«  و  »بخور  حالت  در  انسان ها  از  بسیاری 
می کنند. فردی می گفت: »من ۲۶ سال دارم و به مدت ۴۰ 
ساعت در هفته در اتاقکی مشغول کار می شوم. قبض ها را 
پرداخت می کنم و زندگی متوسطی دارم اما می دانم می توانم 
شغل بهتری داشته باشم و از تمام تواناییم استفاده کنم. از 
کسل بودن خسته شده ام و می خواهم از استعدادهایم بهره 
ببرم. هرچند، از اینکه پولم تمام شود می ترسم. ترس از فقر 

فلج کننده است. با اینکه این مرد گفته است ۱۰ هزار دالر 
ذخیره دارد و این میزان پول برای اینکه از شغلش استعفا 
دهد و بدنبال شغل رویاییش بگردد، کافی است. افراد زیادی 
به یک زندگی متوسط قانع هستند چرا که فکر می کنند 
بجای »رشد« باید صرفا »زنده بمانند«. ترس از فقر نباید 
هیچگاه شما را از تالش برای رسیدن به رویاهایتان بازدارد.

۳- ترس از پیری )و مرگ(
زندگی تسلیم  افراد در مقابل  برخی  در سنین مشخصی 
می شوند. بنجامین فرانکلین می گوید:”بیشتر افراد در ۲۵ 
برای  دفن می شوند.”  در ۷۵ سالگی  و  سالگی می میرند 
زندگی  سبک  یک  وقتی   - استعاری  مرگ  این  برخی، 
اتفاق  سالگی  از ۲۵  زودتر  می کنند-  انتخاب  را  متوسط 
می افتد. این افراد به این نتیجه می رسند که نمی توانند موفق 

شوند پس زودتر از موعد دست می کشند.
ترس از پیری همچنین هنگامی که فرد مجبور است تغییر 
شغل اساسی دهد مضر است. تفکر فرد در چنین مواقعی 
معموال این چنین است: »من ۴۶ سال دارم. چطور از من 
انتظار دارید که کار مشاوره امالک یاد بگیرم در صورتی که 
تمام عمر مسئول بیمه بودم؟ بعالوه، باید کامل و بی نقص 
باشم درغیراینصورت نمی توانم از خانواده ام حمایت کنم.” 
از  باوری که به خود دارید  بدانید که سن نسبت به  باید 

اهمیت کمتری برخوردار است.
۴- ترس از شکست

»چه  افرادمی پرسند  که  می شود  حس  زمانی  ترس  این 
می شود اگر؟« که اغلب با روش منفی بیان می کنند، مثل: 
اگر جواب ندهد؟ اگر هیچکس دوست نداشته باشد؟ اگر 
بجای  هستند.  اشتباهی  سواالت  اینها  بخورد؟  شکست 
فکر کردن درمورد راه های شکست، روی تمام روش های 
رسیدن به موفقیت تمرکز کنید. حتی اگر شکست بخورید 
یا اشتباه کنید، فرصت اصالح و جبران در اختیار خواهید 

داشت. قبل از هر موفقیتی شکست هم هست. 
۵- ترس از رنجاندن دیگران

روزی دوستی می گفت: قبل از اینکه بخش منابع انسانی به 
من زنگ بزند من با آنها تماس نخواهم گرفت، ممکن است 
این کار آنها را برنجاند، نمی خواهم فکر کنند که خیلی به 
این شغل نیاز دارم. همینطور منتظر تلفن آنها خواهم بود. 
اگر شغل را به من ندهند پس قسمت اینطور نبوده. اگر یک 
درصد من به آنها زنگ بزنم شانسم را از دست خواهم داد 
و هیچوقت این شغل را نمی گیرم!این رویکرد، اشتباه است. 
اگر می خواهید به رویاهایتان دست یابید، باید در رفتارتان 
بی باک و جسور باشید. بیشتر انسان ها می ترسند اطرافیان 
را برنجانند و این ترس از تکبرشان نشات می گیرد. هرچند، 
هیچکس استعدادهای شما را درک نخواهد کرد تا اینکه 

به او ثابت کنید.
۶- ترس از احمق به نظر رسیدن

و  می اندازیم  نگاهی  لباس هایمان  کمد  در  اوقات  بیشتر 

است.  احمقانه  نمی پوشم.  را  لباس  این  امروز  می گوییم: 
شاید جایی دیگر بپوشم. اما چرا؟ ما اغلب به گونه ای رفتار 
می کنیم که گویی کاری که می خواهیم انجام دهیم اشتباه 
است، اما باید به توانایی تصمیم گیری مان کمی ایمان داشته 
باشیم. باید توانایی هایمان را بسنجیم، چه بخواهیم کنفرانس 
بدهیم، مقاله بنویسیم، فیلم بسازیم و یا هر چیز دیگر.برخی 
اتفاقی  از بزرگترین تصمیماتی که در جهان گرفته شده 
بوده اند. دریابید چه کسی هستید و چه سبکی را می پسندید. 
اغلب باید با اینکه چه کسی نیستیم شروع کنیم. به خود 
اعتماد کنید و مطمئن باشید تصمیم درستی می گیرید. تنها 

درصورتی که هیچ کاری نکنید احمق به نظر می رسید.
۷- ترس از موفقیت

مردم در بیشتر مواقع از اینکه خودشان باشند می ترسند. از 
»خود واقعی شان« وحشت دارند که البته موفقیت شان در 
گرو همین خود افشاگری ست. آنها دیگران را می بینند و 
می گویند: »می دانی، منم می توانم این کار را انجام دهم« یا 
»چرا این آدم من نباشم؟« اما در حقیقت، از اینکه به همان 
سطح از شهرت، ثروت، شناخت و عالقه برسند می ترسند.

به اکثریت ما انسان ها گفته اند که هیچگاه در زندگی بطور 
این  بر  از خانواده ها  بود. بسیاری  حقیقی موفق نخواهیم 
عقیده اند که موفقیت غیر واقعی ست درنتیجه فرزندانشان را 
به این سمت هدایت نمی کنند. آنها می پندارند موفق شدن 

غیرممکن است چرا که خودشان آن را تجربه نکرده اند.

ترس هایی که حتما باید بر آنها غلبه کنید
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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

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

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

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

فروش مغازه لوازم یدکی با کلیه 
اجناس واقع در خیابان عدل 

با سابقه کاری  09357787578

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و 6    

به یک خانم مسلط به کامپیوتر با 
روابط عمومی باال نیازمندیم. 

32323292 -09159371053

به یک نفر پشتیبان و بازاریاب  دستگاه 
کارت خوان در شهرستان طبس نیازمندیم.  

32323292 -09159371053

یک شرکت پخش مواد بهداشتی 
و شوینده به تعدادی بازاریاب مجرب 

نیازمند است.   32220024

به یک نیروی آقا برای کار 
در دفتر فنی  نیازمندیم.

09397403828

به یک نیروی جوان )آقا(
برای کار در رستوران )شیفت عصر( 

نیازمندیم. 09128460511

توجه    آشپز ماهر با سوابق کاری    توجه
 آماده همکاری با ارگان های دولتی ، شخصی 

و...    09155633493

به یک راننده کمپرسی با مدارک 
نیازمندیم.   09155623441 

09151600859 - زرگری

استخدام خانم مسلط به اینترنت 
برای کار در کافی نت

ساعت کاری: 8:30 الی 13 
16:30 الی 21

حقوق ماهیانه: 600000 تومان
09153619654 - 32445230

فوری               استخدام                     فوری
پخش سالمت آوران پارسیان به منظور توسعه کادر فروش خود

 فروشنده خانم و آقا با سابقه کار مفید استخدام می نماید.
آدرس: شهرک شهید مفتح- شهید یوسفی 2- پالک 86

32258355 - 09362474690
ساعت تماس: 8 الی 14/30

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت
 و خاک برداری با بیل مکانیکی

09151607096- براتی

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

خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری  
تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری 
و خاک ریزی و کلیه عملیات زیرسازی و 
آسفالت 09155623441- 09151600859 زرگری

کالته ای با 23 هزار متر زمین و 600 
اصله درخت پسته و 50 اصله درخت 

عناب دارای چشمه آب لوله کشی 
قطره ای و سند مالکیت واقع در یک 

کیلومتری خوسف به فروش می رسد.   
09153617047

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

تعداد یک یخچال و دو 
ویترین قنادی با نازل ترین 
قیمت به فروش می رسد.
09159622401 - رحمانی

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر
 برای کار در آموزشگاه نیازمندیم.
32۴۴7۴81 - 0915۴۴۴80۴0 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

به یک فروشنده و بازاریاب 

در زمینه فروش لوازم صوتی و تصویری 

نیازمندیم.  
09152631283    

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(
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شهر خبر- مطالعات نشان می دهد که خوردن روزانه یک عدد موز احتماال موجب تقویت سالمت چشم و پیشگیری از بیماری های مرتبط با بینایی می شود. موز حاوی 
کاروتنوئید است؛ ترکیبی که موجب ایجاد رنگ قرمز، نارنجی یا زرد میوه ها و سبزی جات می شود، و در کبد تبدیل به ویتامین A که فاکتور مهمی برای سالمت چشم است 
می شود. مواد خوراکی حاوی میزان باالی کاروتنوئید از فرد در مقابل بیماری های مزمن، نظیر برخی سرطان ها، بیماری های قلبی-عروقی و دیابت محافظت می کنند.

اخبار ورزشی موز بخورید تا چشم های سالم داشته باشید

برگزار ی جشنواره بازی های بومی محلی 
پردیس شهید باهنردانشگاه فرهنگیان

جشنواره بازی های بومی محلی پردیس شهید باهنر 
دانشگاه فرهنگیان در سه رشته هفت سنگ، کبدی و 
الختر )لی لی تعادلی( در زمین چمن والیت شهرستان 
عهده  بر  مسابقات  این  داوری  گردید.  برگزار  بیرجند 
آقایان مهدی گلدانی مقدم، علی اکبر فالح و سیدحسن 
دستگردی بود و در آن 67 دانشجو با یکدیگر به رقابت 
برتر  رتبه های  تیمهای ذیل حائز  پایان  پرداختند. در 
دهقان،  )محمد  ایساتیس  تیم  الختر:  رشته  در  شدند: 
علی صالحی، سجاد دهستانی، امیر صمیمی و حسین 
مسل پور( قهرمان، تیم طالی سرخ قائن )مهران جانی، 
حمزه نبئی، ناصر بهاری، حسن رستمی و جواد فروهش( 
نائب قهرمان و تیم بندر خشک مهریز )سیدعلی حسینی 
محسن  گلزاری،  سعید  دهقان،  محمدمهدی  روش، 
گودرزی و حامد دولتی( حایز رتبه سوم شدند. در رشته 
کبدی: تیم یاران 122 )عباس رضایی، حسین علیجانی، 
مسلم محمدیان، وحید قلعه کاهی، اسماعیل علیکی( 
 قهرمان، تیم فردوس )ابوالفضل وطن پرست، سیدمهدی

خزاعی فر، هاشم خاکی، عباس مالدار و علی رجایی( 
نائب قهرمان و تیم ضربت طبس )علیرضا نظریان، علی 
حسین پور، احسان شریفی ، امیر شجاعی و امیرحسین 
عابدی( حایز رتبه سوم شدند. در رشته هفت سنگ: 
تیم پیشگامان کویر یزد )سجاد دهستانی، محمدمهدی 
سیدعلی  پور،  مرسل  حسین  دولتی،  حامد  دهقان، 
حسینی روش( قهرمان، تیم کویر طبس )امیر پویان، 
سعید بخشی، احسان شریفی، سیدحسین قریشی مقدم 
و امیرحسین عابدی( نائب قهرمان و تیم ستارگان کویر 
)مهران جانی، حمزه نبئی، ناصر بهاری، علی احمدی و 

محسن احمدی( حایز رتبه سوم شدند.

رکوردشکنی بانوان المپیکی ایران 

با کسب سهمیه المپیک قایقرانی توسط مهسا جاور، 
رکورد تعداد سهمیه های بانوان در تاریخ حضور ایران 
در المپیک شکسته شد. به گزارش ایسنا، بانوان ورزشکار 
ایران چهار سال قبل برای حضور در المپیک لندن هشت 
سهمیه کسب کردند؛ موفقیتی که بعد از چهار سال به 
کف انتظار از این حوزه رسیده است. اکنون در فاصله 
چهار، پنج ماه مانده به المپیک 2016 ریودوژانیرو بانوان 
ورزشکار ایرانی با کسب 9 سهمیه، رکورد المپیک لندن 

را نیز رد کرده اند.

گل انصاری فردزیباترین گل فصل لیگ یونان

از  نظرسنجی  یک  در   NOVASPORTS سایت 
کاربرانش خواست تا زیباترین گل فصل لیگ یونان را 
انتخاب کنند. در این نظرسنجی گل های دو بازیکن آاِک 
و سه بازیکن از ایراکلیس، المپیاکوس و پاناتینایکوس 
هم قرار داشتند ولی در نهایت گل انصاری فرد به عنوان 

زیباترین گل انتخاب شد.

15 سال بیشتر عمر کنید!

ایران- تالش ها برای پیدا کردن اکسیر  عصر 
هایی که قرار است آدم ها را جوان و سالم نگه 
این  بر  محققان  هنوز هم  و  داشته  ادامه  دارند، 

با ساختن اکسیر حیات، به  باورند که می توان 
تک تک آدم ها عمر نوح داد. دور آبنبات هایی 
که تنها با آب و شکر و اسانس درست شده اند 
را خط بکشید و اگر می خواهید از مصرف یک 
خوراکی شیرین لذت ببرید، سراغ شکالت های 

محققان  میل،  دیلی  نوشته  به  بروید.  کاکائویی 
دریافته اند که مصرف شکالت هم می تواند یکی 
از راز های طوالنی شدن عمر باشد. اگر برای دو 
هفته، هر روز 40 گرم شکالت سیاه میل کنید، 
میزان هورمون استرس تولید شده در بدن تان کم 

می شود و ناامیدی و افسردگی هم سراغ تان نمی 
آید. البته پژوهشگران این واقعیت را هم اعالم می 
کنند که مصرف شکالت بیشتر از زن ها روی 
مردها تاثیر می گذارد. ماهی زیاد بخورید. ماهی 
یک بار کافی نیست. برای طوالنی شدن عمرتان 

باید هر هفته و حتی هفته ای چند بار غذاهای 
دریایی میل کنید. محققان در بررسی های شان 
دریافته اند کسانی که امگا3 زیادی وارد بدن شان 
می کنند به طور میانگین 2/2سال از دیگر افراد 
بیشتر زندگی می کنند. امگا3 سلول های بدن را 
تقویت می کند، عفونت ها را از بین می برد و 
با تقویت استخوان ها، کاهش فشارخون و بهبود 
بخشیدن به ریتم ضربان قلب عمر شما را طوالنی 
می کند.  هفته ای یک بار بدوید . دویدن به مدت 
یک ساعت در هفته طول عمر انسان را 6سال 

بیشتر می کند.

کاهش وزن باورنکردنی با قهوه سبز!

موثر،  اشتهای  کاهش  قوی،  چربی سوزی 
نکردنی،  باور  وزن  کاهش  بودن،  سریع االثر 
منفی  اثرات  بدون  و  روز  طول  در  انرژی دهنده 
سبز  قهوه  برای  که  است  خواصی  ازجمله  و... 
عنوان می شود. اما آیا این خواص  واقعیت دارد 
متاسفانه  می کند؟  الغر  سبز  قهوه  خوردن  و 
اغراق آمیز  غذایی  مواد  درباره خواص  افراد  اکثر 
صحبت می کنند. سوال این است که اگر واقعا 
این طور است و خوردن قهوه سبز واقعا چند کیلو 
در ماه الغری ایجاد می کند،  چرا متخصصان به 
جای رژیم های برنامه ریزی شده و طوالنی مدت 

در  سبز  قهوه  فنجان  چندین  نوشیدن  الغری، 
روز را توصیه نمی کنند؟ آنچه حقیقت دارد این 
مصرف  معقول  به طور  اگر  سبز  قهوه  که  است 
شود، می تواند منافعی داشته باشد. یکی از خواص 
قهوه سبز این است که تا حدی باعث کاهش 

درباره  که  چیزی  آن،  از  مهم تر  می شود.  اشتها 
قهوه سبز گفته می شود این است که قهوه به دلیل 
متابولیسم  حدی  تا  می تواند  کافئین،  بودن  دارا 
بدن را افزایش دهد. همین افزایش متابولیسم، 
چربی سوزی را افزایش می دهد، بنابراین واقعیت 

این است که قهوه سبز روی کاهش وزن تاثیر 
دارد اما این خاصیت زمانی است که قهوه به طور 
به  تاثیرات  این  به عالوه  شود.  مصرف  منطقی 
شکل اعجاب انگیز نیست و نمی تواند کاهش وزن 

چند کیلو در ماه ایجاد کند.

پوره سیب زمینی چاق کننده است؟

سالمت نیوز: مصرف سیب زمینی در سطح جهان 
درست پشت سر برنج، آرد و ذرت قرار دارد. بیشتر 
این سیب زمینی ها هم برای استفاده در غذاهای 

زمینی  سیب  پوره  همچون  ای  شده  فرآوری 
استفاده می شود. اما آیا پوره سیب زمینی برای 
ما خوب است؟ جواب این سوال به فاکتورهای 
می  که  ای  وعده  مقدار  دارد.  بستگی  بسیاری 
خوریم، آنچه در پوره سیب زمینی به کار می رود، 
و آنچه در کنارش می خورید، و اینکه آیا سیب 
زمینی را به جای غالت کامل استفاده می کنید؟ 
شاخص گلیسمی یکی از راه های اندازه گیری 
تاثیر غذا روی قند خون پس از خوردن آن است. 
این عدد هرچقدر بیشتر به 100 نزدیک باشد، تاثیر 
غذا روی قند خون نیز بیشتر می شود. خوردن 
دارند باالیی  گلیسمی  شاخص  که   غذاهایی 

می تواند باعث باال رفتن خطر ابتال به دیابت نوع 
2 و یا افزایش وزن شود. سطح باالی قند خون 
می تواند باعث آزاد شدن مقدار زیادی انسولین 
در جریان خون شود. وقتی انسولین وارد جریان 
خون شود قندها به صورت چربی ذخیره می شوند. 
محققان متوجه شدند سیب زمینی آب پز زمانی 
که به صورت سرد خورده شد پایین ترین نرخ 
گلیسمی را داشت . پوره سیب زمینی آماده و سیب 
زمینی آب پز باالترین سطح شاخص گلیسمی را 
داشتند . با توجه به این تحقیقات اگر بخواهیم 
سیب زمینی را با شاخص گلیسمی پایین استفاده 
کنیم باید آن را از قبل بپزیم و سرد میل کنیم و یا 

دوباره گرمش کنیم.

15 سال بیشتر عمر کنید!

کشف 60هزار نخ سیگار قاچاق در طبس

فرماندهي انتظامي شهرستان طبس از کشف60 هزار نخ سیگار قاچاق در 
این شهرستان خبرداد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
بازرسی  و  ایست  مأموران  گفت:  خبر  این  اعالم  با  جاللیان  محسن 
شهرستان طبس هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس 
که از شهرهای جنوبی کشور عازم خراسان رضوی بود مشکوک و خودرو 
را به الین بازرسی هدایت کردند. وي افزود:مأموران دربازرسي ازخودرو 
تعداد60هزار نخ سیگار که به طرز ماهرانه داخل خودور جاساز شده بود را 
کشف کردند. سرهنگ جاللیان تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه 
خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائي معرفي شدند. وی مبارزه با قاچاق را از مأموریت هاي مهم و 
مستمر پلیس در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور دانست و همراهي و 

همکاري تمام نهادها و بخش ها را با نیروي انتظامي خواستارشد.

توقیف تريلی با بیش از 22 میلیون ريال خالفی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از توقیف یک دستگاه کامیون 
با 22980 هزار ریال خالفی خبر داد. سرهنگ  کشنده دانگ فنگ 
»علیرضا رضایی« گفت: ماموران راهور شهرستان بیرجند در اجرای 
طرح برخورد با خودروهای متخلف حین کنترل خودروها در سطح شهر 
یک دستگاه کامیون کشنده را جهت ارتکاب تخلف رانندگی متوقف 
کردند. خودرو مذکور پس از اعمال قانون مدارک و سوابق آن در سامانه 
هوشمند پلیس مورد استعالم قرار گرفت که در بررسی به عمل آمده 
مشخص شد دستور توقیف خودرو با 22980 هزار ریال خالفی ثبت 
شده است.سرهنگ رضایی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 8 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به 
10 میلیون ریال برسد و مالک نسبت به پرداخت آن اقدام نکند خودرو 

توقیف خواهد شد. 

مزاحم تلگرامی دستگیر شد

فردی که در شبکه اجتماعی تلگرام با ارسال پیام های غیر اخالقی برای یکی از شهروندان 
ایجاد مزاحمت کرده بود توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان دستگیر شد . 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی در گفت و گو با پایگاه خبری 
پلیس گفت: چندی پیش خانمی با ارائه شکایت به پلیس فتا اظهار داشت که فردی در 
شبکه اجتماعی تلگرام با ارسال پیام های غیر اخالقی برایم ایجاد مزاحمت می کند و 
خواستار پیگیری موضوع شد . سرهنگ غالمرضا حسینی گفت: با اقدامات سایبري و 
مهندسي اجتماعي صورت گرفته شماره تلفن متهم به دست آمد و مشخص شد متهم 
ساکن بیرجند است که نامبرده به پلیس فتا احضار و بازجویي شد. وی ادامه داد : متهم با 
حضور در پلیس فتا بیان داشت کلیه چت ها و مطالب مستهجن ارسال شده در تلگرام به 
توسط خودم انجام شده است و دلیلم از انجام این کار ارتباطي بوده که از قبل با وي داشتم 
.سرهنگ« حسینی » تصریح کرد : پیامک ها، الفاظ غیر اخالقی و فیلم و عکس هاي 
مستهجن از اکانت تلگرام متهم کشف شد که متهم با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شد .

35 کیلوگرم ترياک در »نهبندان« کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف 35 کیلوگرم تریاک از 
یک دستگاه خودروی سواری ال 90 در این شهرستان خبر داد . به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سرهنگ«غالمرضا شاهوردی« 
گفت:مأموران ایست و بازرسی سهل آباد در اجرای مرحله چهارم از 
طرح پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر؛هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری ال 90 
مشکی رنگ مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند . 
وی گفت:خودرو که از سیستان و بلوچستان عازم شهرهای مرکزی 
کشور بود بازرسی شد که در بازرسی از خودرو 35 کیلوگرم تریاک که 
به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد . سرهنگ شاهوردی 
تصریح کرد: خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

ايـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتايی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  
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همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ايسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

شهروندان ارجمند و نیک اندیشان گرامی 

موسسه خیريه حضرت رسول ا... )صلی ا... علیه و آله(
 به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان کنکوری آمادگی دارد 
کتب کمک درسی و کنکوری مازاد بر نیاز شما را دریافت نماید 
و برای سال بعد در اختیار دانش آموزان مستعد تحصیلی جامعه 
 قرار دهد. پیشاپیش موفقیت تمامی دانش آموزان عزیز را 

مسئلت  داریم. در کنکور سال 95 از خداوند متعال 
ضمناً بعد از کنکور 95 آمادگی تحویل کتب مذکور را داریم. 

آدرس: خیابان حکیم نزاری - بین حکیم نزاری 8 و 10- پالک 4/123 
 تلفن: 32225600 - 32225633 056

بنیاد علمی موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
    09159639065 - علی آبادی   

     ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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نشست  در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی  کاظم  دکتر  مالیی- 
خبری گفت: پنجمین دستگاه استریو تاکسی مغز در بیمارستان امام رضا)ع( 
بیرجند راه اندازی شد . وی با بیان اینکه این پنجمین دستگاه استریوتاکسی 
تومان  میلیون   650 به  نزدیک  دستگاه  اعتبارات  افزود:  است،  کشور  در  مغز 
است که 20 درصد آن توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت شده است.

این  افتتاح  و  نصب  با  کرد:  خاطرنشان  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دستگاه در بیمارستان امام رضا)ع( بسیاری از ضایعات عمقی بدون بازکردن 
مغز شناسایی و درمان می شود و بیماران مغز و اعصاب در استان دیگر نگرانی 
در این راستا نداشته باشند.قائمی افزود: پیگیر هستیم تا امکان ورود جراحان 
اکنون  بیان کرد:  فراهم شود.وی  در خراسان جنوبی  اعصاب  و  مغز  برجسته 
3 نفر متخصص مغز و اعصاب در خراسان جنوبی حضور دارند که با افتتاح 
این دستگاه اعزام بیماران مغز و اعصاب به دیگر استان ها کاهش می یابد.

در خراسان  اعصاب  و  مغز  ماه 50 جراحی  متوسط هر  به طور  قائمی گفت: 
جنوبی انجام می شود. قائمی کسب مجوز دانشکده داروسازی را از برجسته 
ترین کارهای سال گذشته دانست و افزود: با راه اندازی این دانشکده کمک 
شایانی به اقتصاد منطقه و ورود فناوری های جدید به استان خواهد شد.وی 
راه اندازی23 تخت مراقبت ویژه در استان را کمک شایان طرح نظام سالمت 
از  بسیاری  به  استان  پزشکی  و  بهداشت,درمان  حوزه  شد:  یادآور  و  دانست 
تجهیزات و زیر ساخت ها نیاز دارد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از امضا 
تفاهم نامه همکاری دانشگاه خاتم النبیین افغانستان با دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند خبر داد و تصریح کرد: با امضا این تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند کالس از راه دور را برای دانشجویان افغانستان برگزار می کند قائمی از 
تاسیس بخش های فوق تخصص پیوندکلیه، ریه و قلب خبر داد و خاطرنشان 

کرد: تاسیس این بخش های درمانی جزء برنامه های دانشگاه است.

جذب 733 نیروی پیمانی
 طرح تحول نظام سالمت 

در خراسان جنوبی

قالب  در  انسانی  نیروی   ۷33 گفت:  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کار گیری  به  و  نظام سالمت و شرکتی جذب  پیمانی طرح تحول  استخدام 
شده اند. اهداف اصلی دانشگاه علوم پزشکی تأسیس بخش های تخصصی بوده 
و امیدواریم در آینده بتوانیم بخش ناباروری، کلیوی و بخش های مهم دیگر 

را راه اندازی کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته ادامه داد: در سال گذشته 
راه اندازی  و  زیرکوه  و  درمیان  سربیشه،  سرایان،  شهرستان های  بیمارستان 
به کار کرده اند و همچنین ساختمان جدید  نیروی جدید شروع  شده و 26۷ 

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس نیز بهره برداری شده است.

۱3۶ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای خراسان جنوبی 
خریداری شد

سی تی  استان  بیمارستان های  جهت  پزشکی  تجهیزات  کرد:خرید  بیان  وی 
اسکن بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی )ره( طبس، ۴ دستگاه رادیولوژی 
ویدیواندوسکوپ، 3 دستگاه  داپلر، 3دستگاه  دیجیتال، 6 دستگاه سونوگرافی 

مغز،  جراحی  میکروسکوپ  دستگاه  یک   ,PACS دستگاه   5 اکوکاردیوگرافی، 
یک دستگاه الپاراسکوپیو یک دستگاه فیکو خریداری شده است.

قائمی اظهارکرد: در سال گذشته بخش فوق تخصصی گوارش مرکز آموزشی 
درمانی ولی عصر)عج( راه اندازی شد و یک دستگاه ERCP و APC خریداری 

شده است.
وی یادآور شد: استاندارد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به ارزش 2 میلیارد 
ارزش ۷60 میلیون  به  پایگاه های سالمت حاشیه شهرها  راه اندازی  تومان و 
تومان در سال گذشته بهبود یافت و اجرای کامل طرح تحول نظام سالمت 
بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  یافت.  تداوم  استان  بیمارستان های  در 
خاطرنشان کرد: کسب مجوز دانشگاه داروسازی بیرجند، افتتاح همزمان یک 
هزار و ۷۱۴ تخت مراقبت های ویژه ICU در سراسر کشور به صورت ویدیو 
کنفرانس با حضور مقام عالی وزرات به مرکزیت دانشگاه و بهره برداری از 23 
دخترانه  نفره   2۸0 خوابگاه  افتتاح  و  استان  بیمارستان های   ICU ویژه  تخت 

 ریحانه از دیگر اقدامات این سازمان در سال گذشته است.
آمارهای تکان دهنده مبتالیان به دیابت در استان

فیروز آبادی سرپرست معاونت درمان دانشگاه پزشکی بیرجند هم از آمارهای 
تکان دهنده مبتالیان به دیابت خبر داد و گفت : در خراسان جنوبی به صورت 

آنالین ۷هزار و پانصد پرونده در بیمارستان ولیعصر )عج( تشکیل شده است.
وی افزود: ماهیانه در بیمارستان ولیعصر )عج( 200پرونده دیابت تشکیل می 

شود که فقط در شهرستان بیرجند 2هزار و600 پرونده است.

دیابت تمام اعضای بدن
 را درگیر می کند

مهدی زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  هم در این نشست 
با اشاره به شعار غلبه بر دیابت گفت: متاسفانه بیماری دیابت و افزایش فشار 
خون در مردم زیاد شده است. وی افزود: بیشتر مردم از بیماری خود بی اطالع 
علوم  دانشگاه  بهداشت  شود.معاون  گرفته  جدی  بیماری  این  باید  و  هستند 
پزشکی بیرجند خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از مردم با توجه به اینکه از 
بیماری خود اطالع دارند اما اقدام به درمان آن نمی کنند و به مرور زمان تمام 
اعضای بدن خود را از دست خواهند داد.مهدی زاده بیماری دیابت را معضل 
دنیا دانست و تاکید کرد: خوشبختانه در استان امکانات خوبی برای تشخیص 
این بیماری فراهم شده است که مردم می توانند رایگان یا به صورت تخفبف 

های ویژه استفاده کنند.

راه اندازی کارون سالمت در شهر

شد:  یادآور  و  داد  خبر  بیرجند  شهر  در  سالمت  اتوبوس  اندازی  راه  از  وی 
این کاروان سالمت صبح و عصر در یکی از مناطق شهر مستقر هستند که 

آزمایشات و آموزش های مربوط به دیابت را به مردم ارائه می دهند.
وی گفت: کاروان سالمت دو روز شده که در شهر خدمت ارائه می دهد اما 
بیش از 2۸0نفر مراجعه کننده داشته که 26نفر آنها قندشان باال بوده و 3 نفر 
تازه از بیماریشان اطالع پیدا کرده اند. مهدی زاده از ابتالی دو  و یک دهم 
درصد از مردم استان به بیماری دیابت خبر داد و تصریح کرد: برای پیشگیری 
و آموزش مردم شهرها و روستاها ۱۴0نفر نیرو در سال جاری جذب می شوند . 

بیمارستان رازی
 48میلیاردتومان نیاز دارد

باریک بین مدیرمنابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برای تکمیل 
ساخت بیمارستان رازی که بیش از 9سال طول انجامیده با رایزنی هایی که 
تاکنون انجام شده این بیمارستان اکنون 5۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 

۸میلیارد تومان اعتبار برا ی تکمیل ساختمان آن نیاز است.
وی گفت: برای تکمیل تجهیزات این بیمارستان حدود۴0میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد و باید تا پایان نیمه دوم سال جاری به اتمام برسد.وی تصریح کرد: 
ساختمان اصلی بیمارستان رازی تکمیل شده و آماده تکمیل تجهیزات بوده 

که باید تا شهریور  امسال به اتمام برسد و در هفته دولت افتتاح شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، عنوان کرد: بیمارستان خوسف جزء 
بیمارستان هایی بوده که ردیف اعتبار نداشته و در قانون بودجه هیچ اعتباری 
به آن داده نشده و ۱ میلیارد و 500 میلیون هزینه شده که ۸,5 میلیارد تومان 
دیگر اعتبارات نیاز دارد.مدیرمنابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور 
شد: مرکز رادیو تراپی بیرجند قانون بودجه ندارد که امیدواریم تا پایان ماه یک 
میلیاردی که وزیر بهداشت قول داده بود ابالغ شود. وی اظهار کرد: دستگاه 
کشور  اتمی  انرژی  سازمان  مجوز  اخذ  از  بعد  نیز  بیمارستان  این  رادیوتراپی 
بیمارستان  در  که  بیمارانی  خدمات  به  اشاره  با  شد.دهقان  خواهد  راه اندازی 
تشکیل پرونده داده اند، یادآور شد: ۴0 درصد از سونوگرافی، 60 درصد خدمات 
داده  تخفیف  بیماران  این  به  سنجی  بینایی  خدمات  90درصد  آزمایشگاهی، 
می شود همچنین ویزیت نیز برای این افراد رایگان خواهد بود.دهقان با اشاره 
به اینکه در بیمارستان های قاین، فردوس و طبس رشته های تخصصی وجود 
دارد، خاطر نشان کرد: مهمترین بیماری در بیماران دیابتی »پای دیابتی« بوده 
که اگر بدین منظور بستری شوند مبلغ 500 هزار تومان هزینه درمان برای 

فرد مبتال به پا دیابتی تخفیف داده خواهد شد. 

خراسان جنوبی قطب جراحی مغز و اعصاب شرق کشور
خراسان جنوبي ،موفق به کاهش 
تلفات جاده اي در سه دوره متوالی
سرهنگ محمد حسین حمیدي رئیس پلیس راه ناجا 

با اشاره به آمار تصادفات در خراسان جنوبي گفت: در سه 
دوره متوالي پلیس راه استان خراسان جنوبي موفق به 
کاهش تلفات در تصادفات جاده هاي استان شده است. 
وي همچنین در خصوص افزایش تلفات در جاده قاین به 
بیرجند و تعبیر آن در بین مردم به »جاده مرگ« تصریح 
کرد: سریع ترین راه کوتاه مدت در کاهش تصادفات 
در این محور نظارت و کنترل و برخورد بدون اغماض 
با رانندگان متخلف است و در میان مدت نیز پیگیري 
جدا سازي و دوبانده کردن مسیر از اولویت هاي پلیس 

راه خواهد بود.

جذب 2 میلیارد تومان اعتبار 
خوداشتغالی در فردوس

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردوس از جذب 
دو میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خرد و خانگی در این 
شهرستان خبر داد.عرب نژاد تصریح کرد: در سال گذشته 
95۸ مورد بازرسی از واحدهای کارگری انجام و هزار و 
۱00 نفر از کارگران و کارفرمایان شهرستان فردوس نیز 

آموزش های تخصصی کار و ایمنی را فرا گرفتند. 

صدور  84  تأییدیه گواهی ایمنی و 
عملکرد آسانسور در  سال 94

اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در سال 9۴ تعداد ۸۴ 
تائیدیه گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور با هدف ایجاد 
ایمنی کاربران و ارتقای کیفیت آسانسورها در استان 
با اعتبار یکساله صادر کرده است.مدیر کل استاندارد 
افزود: انجام بازرسی های آسانسور تنها بوسیله شرکت 
های بازرسی کننده تایید صالحیت شده سازمان ملی 
تعداد ۴   این خصوص  استاندارد صورت میگیرد و در 
شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسورهای 

نصب شده در سطح استان فعالیت می کنند.

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در 
مسجد جامع تاریخی شهر تون

مراسم معنوی اعتکاف با حضور 2۷0 نفر از برادران از اول 
تا چهارم اردیبهشت ماه در مسجد جامع شهر تاریخی 
تون برگزار شد. وی افزود: مراسم معنوی اعتکاف امسال 
نیز همچون سال های گذشته در مسجد جامع قدیم  
برگزار  شد  و معتکفین از فضای معنوی  و روحانی 
این مسجد تاریخی برای خلوت و راز و نیاز با پروردگار 

مهربان بهره برند. 

نقد و بررسی کتاب 
»گوهر آفرینش، علی)ع(« در کتابخانه 

عمومی محتاِج نِهی نهبندان
همزمان با سالروز والدت باسعادت امیرالمؤمنین امام 
علی)ع( کتاب »گوهر آفرینش، علی)ع(« نوشته حزین 
خوش نظر با حضور نه نفر از اعضا و عصمت کاظمی، 
کتابدار کتابخانه عمومی محتاِج نِهی نهبندان در این 

کتابخانه نقد و بررسی شد.
برگزاری جشنواره

 غذای سالم در فردوس 
هفته  مناسبت  به  سالم  غذای  جشنواره   - فارس 
سالمت با محوریت انواع ساالدها در فردوس برگزار 
از ۷0 نوع ساالد مختلف  شد.در این جشنواره بیش 
توسط پرسنل شبکه بهداشت و درمان و نیز بیمارستان 
شهید چمران فردوس تهیه و به نمایش گذاشته شده 
و بر اساس طعم ساالد، مواد بکار رفته و تزئین بهترین 

ساالدها انتخاب می شود.

پایان فاز دو مرمت فضاهای شرقی 
مدرسه شوکتیه

عملیات فاز دو مرمت فضاهای شرقی بنای تاریخی 
پایان رسید. علیرضا نصرآبادی  به  مدرسه شوکتیه 
گفت:  بیرجند  شهرستان  فرهنگی  میراث  مسئول 
در  شوکتیه  مدرسه  بنای  شرقی  فضاهای  مرمت 
حوضخانه  جنوبی  ضلع  اتاق  مرمت  شامل  دو  فاز 
اداره  بین  ما  ای  نامه  تفام  طی  که  )آشپزخانه( 
و  اوقاف  کل  اداره  و  استان  فرهنگی  میراث  کل 
امورخیریه استان در سال ۱39۴ منعقد شده بود  به 
افزود:  رسید.نصرآبادی  پایان  به  مشارکتی  صورت 
این عملیات مرمتی شامل، برداشت الحاقات، اجرای 
اجرای  اتاق،  کف  فرش  سنگ  اجرای  دیوارچینی، 
پلکان، اجرای سرویس بهداشتی، اجرای تأسیسات 
الکتریکی و مکانیکی، ساخت، نصب و رنگ آمیزی 

در چوبی است.

افتتاح ۱00طرح اشتغالزایی و 
خودکفایی کمیته امداد در خوسف

فارس- روز گذشته طی مراسمی با حضور فرماندار 
خوسف، قائم مقام مدیر کل کمیته امداد استان و 
۱00طرح  شهرستانی  و  استانی  مدیران  از  جمعی 
در  خمینی  امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال 
میلیارد   ۱۴ بر  بالغ  اعتباری  با  خوسف  شهرستان 
این  افتتاح  مراسم  رسید.در  بهره برداری  به  ریال 
داشت:  اظهار  خودکفایی،  و  اشتغال  ۱00طرح 
کمک  به  ارزان قیمت  تسهیالت  با  باید  بانک ها 
ادامه  فرجامی فرد  بروند.مهدی  تولیدکنندگان 
را  خطا  توانسته  دقیق  نظارت  با  امداد  کمیته  داد: 
برساند.وی  حداقل  به  خوداشتغالی  تسهیالت  در 
سپس  بازاریابی،  اول  باید  کارآفرین  اینکه  بیان  با 
تولید کند، افزود: با توجه به اینکه مردم شهرستان 
بنابراین  هستند  دامدار  و  کشاورز  اغلب  خوسف 
صنایع تبدیلی در این شهرستان باید رونق بگیرد.

فرماندار خوسف با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی 
زمانی  کرد:  خاطرنشان  است،  برون نگر  و  درون زا 
مصرف  داخلی  کاالی  کننده ها  مصرف  می توانند 
کنند که تولید کننده داخلی کاالی با کیفیت تولید 
کند بنابراین باید تولیدکنندگان ما کاالی باکیفیت 

تولید کنند.

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه 
تهران از شهر تاریخی تون

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مرمت و مطالعات 
معماری دانشگاه تهران به همراه اساتیدشان در سفر 
تاریخی،  با هدف شناخت ظرفیت های  روزه  یک 
فرهنگی و مطالعاتی مجموعه شهر تاریخی تون از 

آثار این شهر تاریخی بازدید کردند.
جامع،  مسجد  کوشک،  حمام  کوشک،  مسجد 
جمله  از  سردشت  محله  و  حبیبیه  و  علیا  مدارس 
آثار مورد بازدید دانشجویان در این سفر علمی بود.

برگزاری کالس قصه گویی و 
کاردستی در کتابخانه عمومی

 بصیرت ُدُرح
کاردستی  و  گویی  قصه  کالس  دوره  یک 
شهرستان  درِح  بصیرت  عمومی  کتابخانه  در 
سربیشه برگزار شد.به گفته رئیس اداره کتابخانه 
راستای  در  سربیشه،  شهرستان  عمومی  های 
پویایی  جهت  و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای 
هایی  برنامه  ماه  هر  کودک،  بخش  بیشتر 
کاردستی  آموزش  گویی،  قصه  کالس  همچون 
کتابخانه  در  مستمر  طور  به  نقاشی  کالس  و 

عمومی بصیرت درح برگزار می شود.
هدف  با  نیز  کاردستی  کالس  داد:  ادامه  وی 
دستی  مهارت  و  خالقیت  قوه  تقویت  و  سرگرمی 
کودکان در استفاده از مقوا برگزار شد که تعداد ۱5 
نفر از اعضای کودک در این کالس شرکت کردند.

پرونده  اینکه  بیان  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  .رئیس 
دان  زباله   به  همیشه  برای  باید  را  آمریکا  به  خوش بینی 
تاریخ انداخت تصریح کرد: تا نابودی رژیم صهیونیستی و 

آزادی قدس از پا نخواهیم نشست.
از طبس، سردار محمدرضا  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
نقدی پیش از ظهر دیروز در مراسم بزرگداشت شکست 
مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس، اظهار کرد: در ده ها 
حادثه تاریخی بزرگ، آمریکا به ستیز برخاسته و در همه 

شکست خورده اما درس عبرت نگرفته است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه طوفانی به 
آزادی  و  صهیونیستی  رژیم  نابودی  تا  و  کرد  خواهیم  پا 
قدس از پا نخواهیم نشستبیان کرد آمریکا با این اعمال 
خود ملت های منطقه را به جایی می رساند که برای آزادی 
رژیم  نابودی  جز  راهی  هیچ  جهانی  صلح  تحقق  و  بشر 

صهیونیستی وجود نداشته باشد.
نقدی با بیان اینکه ملت ایران با هیچ ملتی قابل مقایسه 
نتیجه  این  به  ارزشمند  تجارب  میان  از  افزود:  نیست، 
برای  باید  را  آمریکا  به  خوش بینی  پرونده  که  می رسیم 
یادآور شد: راهی  انداخت.وی   تاریخ  زباله دان  به  همیشه 
جز پیشرفت نداریم که این امر با استفاده از  ظرفیت های 
می شود.رئیس  محقق  داریم  اکنون  که  انسانی  عظیم 
سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این ظرفیت ها را فعال 
کرده و با بازوان خودمان ایران را فعال می کنیم، زیرا نگاه 
به دست اجانب هیچ هزینه ای جز ذلت و خواری نخواهد 

داشت.
نقدی با بیان اینکه خداوند متعال با اعجاز خود شن ها را در 
طبس مأمور کرد، خاطرنشان کرد: مردم به صحنه بیایند، 
یعنی همان طور که با آمدن مردم در جنگ نظامی پیروز 

شدیم ثابت می کنیم که در مسیر خود استواریم و امروز 
روز شکر ملت ایران است.

خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 

آمریکا  محل شکست  گفت:   مراسم  دراین  هم  جنوبی 
گردشگری  و  فرهنگی  پایگاه  به  طبس  صحرای  در 
با  هزار و 500 متر زیربنا  تبدیل می شود و موزه عبرت 

اظهار  شکر  مسجد  در  قاسمی  علی  شد.  خواهد  ساخته 
از  مهمان  نفر   500 و  یک هزار  از  بیش  امروز  داشت: 
استان های همجوار و خراسان جنوبی و طبس در مراسم 

5 اردیبهشت شرکت می کنند.
مختلف  مکان های  در  نمایشگاه  سه  کرد:  تصریح  وی 
برای بازدید مردم احداث شده است و در این مراسم و 
منتظر  محمد  خانواده شهید  از  یزد  در  همزمان  طور  به 
تقدیر خواهد  رحیمی  و شهید  باقری  قائم، شهید حسن 
مسئوالن  همکاری  با  کرد  امیدواری  ابراز  قاسمی  شد. 

امسال این موزه احداث و به بهره برداری برسد.
امام جمعه طبس  هم در این مراسم گفت: به طور قطع 
ابعاد گسترده تری دارد  حادثه آمریکا در صحرای طبس 
و مسئوالن باید تالش کنند و هر سال مراسم را پربارتر 
مهاجریان مقدم  کنند.حجت االسالم  برگزار  پرشورتر  و 
برای مردم  را  ابعاد قضیه  خاطرنشان کرد: صدا و سیما 
بدعهدی  و  غربی ها  توطئه های  با  ما  جوانان  تا  کند  باز 
آنان بیشتر آشنا شوند.  وی با بیان اینکه برخی به دنبال 
گفت:  هستند،  جامعه  در  آمریکا  به  بینی  خوش  ترویج 
این  ابعاد  باید  و  بوده  ایران  همیشگی  دشمن  آمریکا 

دشمنی ها برای مردم بازگو شود.
از  را  طبس  صحرای  در  آمریکا  شکست  واقعه  وی   
اینکه  بر  با تاکید  بارز سوره،فیل دانست. وی   مصادیق 
مسئوالن تالش کنند هر سال  مراسم گرامیداشت این 
روز با شکوه تر از قبل برگزار شود، افزود:  این مراسم 
با اشاره به خوی و  نباید منحصر به یک روز باشد وی 
این  وجود  با  کرد:  تصریح  آمریکا  جنایتکارانه  خصلت 
می خواهند  کشور  در  برخی  امروز  آمریکا  دشمنی  همه 
کنند.حجت  تطهیر  را  آن ها  و  پاک  را  آمریکا  خشم 
فریب  باشیم  مراقب  باید  داد  ادامه  مهاجریان  االسالم 
آمریکا دشمن همیشگی  نخوریم چرا که  را  این جریان 

ما بوده و خواهد بود.

 خداوند با توفان شن پرده از چهره زشت 
حاکمان واشنگتن برداشت

حمله  سالروز شکست  در  هم  جنوبی  خراسان  استاندار   
صادر  پیامی  اردیبهشت(  طبس)5  در  آمریکا  نظامی 
ازاین  قسمتهایی  بیرجند،در  از  شبستان  گزارش  به  کرد 
حادثه  سالروز  ماه،  پنجم  اردیبهشت  است؛  آمده  پیام  
در  بزرگ  شیطان  مفتضحانه  شکست   معجزه آسای 
منتظر  محمد  شهید  سردار  وشهادت  طبس  صحرای 
سازی  رها  برای  کوششی  شکست،  این  است؛  قائم 
النه  تسخیر  جریان  در  که  بود  آمریکایی  گروگان های 
دام  به  امام  خط  پیرو  دانشجویان  دست  به  جاسوسی، 
صحرای  در  آمریکا  نظامی  حمله  بودند.شکست  افتاده 
مؤید  ها،   ریزی  برنامه  و  تدارکات  علیرغم همه  طبس 
مکر  و  کید  و سستی  وهن  و  الهی  تامه  و  فائقه  قدرت 
دشمنان خدا است. در واقعه طبس، در حقیقت، خداوند 
متعال با توفان شن، پرده دیگری از چهره زشت حاکمان 
واشنگتن را برداشت و تجاوز آشکار و مغایر با قوانین و 

موازین بین المللی آنان را به نمایش گذاشت؛   
اینجانب ضمن گرامیداشت پنجم اردیبهشت ماه و یاد و 
خاطره رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( و نیز 
بزرگ و همه شهدای  واقعه  این  واالمقام  خاطره شهید 
شهدای  راه  ادامه  با  ما  سرافراز  ملت  امیدورام  انقالب، 
اسالمی،  انقالب  فرزانه  رهبر  منویات  تحت  عزیز، 
راستای  العالی(، در  )مدظله  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مقدس  های  آرمان 
اهداف دولت تدبیر و امید به حرکت متعالی و امیدبخش 

خود ادامه  دهند.

وعده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: افتتاح بیمارستان رازی در پایان سال جاری 
سرپرست معاونت درمان دانشگاه پزشکی بیرجند: دیابت را جدی بگیرد

سردار نقدی:پرونده خوش بینی به آمریکا را باید به زباله دان تاریخ انداخت

فارس- پروژه گازرسانی به درمیان خرداد ماه امسال به 
گازرسانی  گفت:  درمیان  فرماندار  می رسد.  بهره برداری 
درمیان  شهرستان  قهستان  و  اسدیه  شهرهای  به 
می رسد.  بهره برداری  به  امسال  خردادماه  اواخر  در 
به  گازرسانی  اهمیت  به  اشاره  با  بشیری زاده  محمد 
صورت  پیگیری های  با  داشت:  اظهار  شهرستان،  این 
گرفته شده گاز رسانی به شهرهای اسدیه و قهستان در 
استانی  مسئوالن  حضور  با  جاری  سال  خرداد ماه  پایان 
سایر  به  گاز رسانی  اولویت  می رسد.وی  بهره برداری  به 

و گفت:  کرد  عنوان  مرزی  و  بزرگ  روستاهای  را  نقاط 
نیز  شهرستان  شهرهای  سایر  به  گاز رسانی  همچنین 
آن  زیربنایی  کارهای  خوشبختانه  که  است  اولویت  در 
میل  بازگشایی  بر  درمیان  است.فرماندار  گرفته  صورت 
اقتصادی  بخش های  حساسترین  از  یکی  عنوان  به   ۷3
شهرستان تاکید کرد و افزود: بخش عمده ای از اقتصاد 
و اشتغال شهرستان می تواند با بازگشایی این مرز بهبود 
باشیم. آن  شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  که  یابد 
قند  کارخانه  افزایش سهم شکر  پیگیری  به  بشیری زاده 

ظرفیت  کارخانه  این  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  قهستان 
استفاده  با  و  دارد  را  در چندین فرصت مختلف  استفاده 
موثری  گام  اشتغال  افزایش  در  می توان  آن  از  بهینه 
اداری مشکل ساز  بروکراسی های  بر حذف  برداشت.وی 
در  مسئول  ادارات  کرد:  تصریح  و  تاکید  مردم  برای 
مردم  دادن  قرار  با  نباید  ساختمانی  پروانه های  صدور 
رنجیده خاطر  و  ناراحتی  باعث  اداری  بروکراسی های  در 
شدن مردم شوند. فرماندار درمیان دامپروری را یکی از 
کرد  ذکر  درمیان  اشتغالزای شهرستان  مهم ترین صنایع 

هستند  عشایر  شهرستان  جمعیت  سوم  یک  افزود:  و 
است  دامپروری  آنان  درآمد  کسب  راه  مهم ترین  که 
دام های  تضمینی  خرید  راستای  در  ذیربط  ادارات  و 
نظارت  بر  همچنین  کنند.بشیری زاده  اقدام  باید  عشایر 
گفت:  و  کرد  تاکید  شهرستان  عمرانی  پروژه های  بر 
تمام  نیمه  عمرانی  پروژه های  از  شناسنامه ای  باید 
پروژه هایی  با  اتمام  اولویت  و  شود  تهیه  شهرستان 
پایان  به  هنوز  فعالیت  سال  چند  وجود  با  که  است 

است. نرسیده 

فرماندار درمیان:پروژه گازرسانی به درمیان خرداد ماه امسال به بهره برداری می رسد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاین از بررسی و شناسایی 6 آسباد در روستای نارگندل از توابع بخش سده شهرستان 
خبر داد.وی ادامه داد: این اولین آسبادهای شناسایی شده بر روی تپه ای در روستای نارگندل این شهرستان است.

شناسایی اولین آسبادهای تاریخی در قاین
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 پيامبر خدا صلى  ا... عليه  و  آله : 
آن كه غذا كم خوَرد معده  اش سالم مى  ماند و صفاى دل مى  يابد. و هر كه 

پرخور باشد معده  اش بيمار و قلبش سخت مى  شود.
تنبيه الخواطر : ج1 ، ص46

کنایه  سخنگوی دستگاه قضا  در مورد
شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در پاسخ 
به سوال خبرنگاری که در مورد اظهارات رئیس بانک 
مرکزی در مورد نقش دولت قبل در برداشت دو میلیارد 
دالری آمریکا از اموال بلوکه شدن ایران در آمریکا جویا 
شده بود، با کنایه به ساعت نصب شده در محل جلسه 
اشاره کرد و گفت: به نظرم این ساعت یک دقیقه و 
30 ثانیه از زمان درست جلوتر است و فکر می کنم این 

مشکل نیز به گردن دولت قبلی است.

عارف  قطعا  انصراف مشروط را نمی پذیرد

بیان  با  تهران  اصالح طلبان  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
اینکه انصراف از ریاست مجلس دست عارف نیست 
گفت: عارف گزینه اصالح طلبان برای ریاست مجلس 
دهم است. صوفی درباره تحلیل یکی از روزنامه های 
مشروط  انصراف  بر  مبنی  اصالح طلب  زنجیره ای 
کرسی  پذیرش  و  مجلس  ریاست  از  عارف  آقای 
جریان  یک  این  گفت:  آینده،  مجلس  رئیسی  نایب 
انحرافی است که در حال به وجود آمدن است و مسیر 

کاسب کارانه ای را دنبال می کند.

توصیه سیاسی باهنر به مجلس دهمی ها

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان 
کشمکش های  از  باید  دهم  مجلس  در  ایران  ملت 
اظهار  باهنر  محمدرضا  کنند.  پرهیز  سیاسی  بی ربط 
کرد: یک نماینده مجلس دهم نباید عزم کرده باشد 
که مخالف یا موافق دولت باشد. وی خاطرنشان کرد: 
برخی نمایندگان بر این باور هستند که انقالبی  بودن به 

معنای چوب الی چرخ دولت گذاشتن است.

بانک : کجایند آنها که می گفتند
 تحریم ها کاغذ پاره است؟

که  کسانی  گفت:  جمهوری  ریاست  نهاد  کل  معاون 
امروز به عنوان عالم و اندیشمند وارد صحنه شده اند 
و از برجام انتقاد می کنند آن روزی که قطع نامه ها علیه 
افزود:  بانک  مرتضی  بودند؟  ایران صادر می شد کجا 
برای کسانی که عالقه مندند این پیروزی بزرگ ملت 
ایران در صحنه دنیا را به ضعف تبدیل کنند، متاسف 
هستم. جای تعجب دارد که عده ای از نیروهای داخلی 
همچنان رفتارشان مطابق با کسانی است که با توسعه 

و رشد این کشور مخالف هستند.

رقابت بین همفکران روحانی و اصولگرایان

 29 در  که  مجلس  انتخابات  دوم  دور  نوشت:  العرب 
چه  کرد  خواهد  مشخص  شد،  خواهد  برگزار  آوریل 
جناحی اکثریت را در پارلمان کسب خواهد کرد. این 
روزنامه آورده است: رادیو ایران شروع انتخابات مجلس 
که در هفته آینده برگزار مي شود را اعالم کرد. در این 
دور، همفکران حسن روحاني و اصولگرایان، سعي در 

کسب راي اکثریت مجلس دارند.

پیشنهاد سردار سلیمانی به بشار اسد

وزیر اطالعات در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین 
نیروی قدس  فرمانده  اظهار داشت: سردار سلیمانی، 
همراه به  تا  بود  کرده  پیشنهاد  اسد  بشار  به   سپاه 
خانواده اش به ایران بیاید و نیروهای تحت امرش را 
در جنگ با مخالفان از تهران رهبری کند، اما بشار اسد 
این پیشنهاد را رد کرد. علوی افزود: رئیس جمهوری 
اظهار  سلیمانی  سردار  پیشنهاد  به  پاسخ  در  سوریه 
سوری  خانواده های  دیگر  با  من  خانواده  که  داشت 

تفاوتی ندارد و در دمشق خواهیم ماند.

عربستان تا ۲۰۱۷ ورشکسته خواهد شد

اعالم  عربستان  ولیعهد  جانشین  سلمان  بن  محمد 
کرد که اگر سیاست های اقتصادی در این کشور به 
سرعت به اجرا درنیاید این کشور در اوایل سال 20۱۷ 
به طور کامل ورشکسته خواهد شد. وی درباره حقوق 
زنان در این کشور نیز گفت: زنان در اسالم حقوقی 

دارند که هنوز به آن نرسیده اند.

  برجام در بدترین شرایط بهترین بود 
دبیر کل حزب مردم ساالری گفت: ما معتقد نیستیم که 
برجام همه خواسته ملت است معتقدیم که در بدترین 
شرایط  در  چون  داشت  را  دستاوردها  بهترین  شرایط 
تحریم  و  بی اثر  باید  قطعنامه  چندین  و  بودیم  بدی 
ها لغو و ارتباط با کشورها باید برقرار می شد. هرچند 
برخی  می شود  مشاهده  ها  امریکایی  از  عهدشکنی 

رفتارهای این کشور وجاهت بین المللی ندارد.

 دوستان دوران تحریم را از یاد نمی بریم

رئیس جمهور در نشست مشترك هیأت های عالی رتبه 
ایران و آفریقای جنوبی، رقابت کشورهای مختلف برای 
انعقاد قرارداد همکاری با ایران را شدید توصیف کرد و 
در عین حال گفت: ما هیچ گاه دوستان صمیمی خود در 

دوران تحریم را از یاد نمی بریم.

برای آمریکا ، سر سوزنی قدرت قائل نیستیم

اینکه آمریکا  با تاکید بر  فرمانده نیروی دریایی سپاه 
ندارد، گفت: االن ۵0  را  ایران  به  نظامی  توان حمله 
ناو آمریکایی در خلیج فارس وجود دارد که با ناوهای 
هم پیمانانش ۶3 ناو می شوند، اما ما به اندازه سر سوزنی 

برای آمریکایی ها قدرت قائل نیستیم.

 سردار جزایری : مردم منتظر پاسخ دولت 
به سرقت اموالشان در آمریکا هستند

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به پاسخ قاطع به 
تهاجم نظامی گفت:اگر کسی بخواهد در شرایط امروز به 
ایران حمله کند، پشیمان خواهد شد. جزایری همچنین 
افزود: مردم از دولت انتظار دارند در مورد اتهام سوئی 
که آمریکایی ها  نسبت به پول های ایران در آمریکا وارد 
کرده اند، واکنش جدی از خود نشان دهد، مردم و افکار 
عمومی ما به شدت منتظر پاسخ دولت جمهوری اسالمی 
ایران به سرقت بزرگ اموال مردم ما در آمریکا هستند. 
امیدواریم دولت و دست اندرکاران به این خواسته پاسخ 

صریح و روشنی بدهند.

موضع  اسالمی  موتلفه  حزب  کل  دبیر 
رئیس جمهور در مورد بد عهدی آمریکا 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  را 
در  رئیس جمهور  آقای  داشتیم  انتظار  ما 
برابر  در  قاطعی  موضع  سمنان  به  سفر 
بدعهدی آمریکا به استناد سخنان رئیس 
کل بانک مرکزی می گرفت. اما با کمال 
به  را  خود  حمله  تیز  تیغ  لبه  او  تعجب 
منتقدین مشفق گرفته و آنها را متهم به 
ملی  تعصب  و  دینی  غیرت  رعایت  عدم 
نقض  را  برجام  آمریکا  وقتی  آیا  می کند. 
می کند و کسانی در داخل حتی در درون 
دولت آن را نقد می کنند و می گویند هیچ 
اتفاقی نیفتاده است، غیرت دینی و تعصب 
افزود:  حبیبی  می گیرند.  نادیده  را  ملی 
اخیراً وزیر خارجه کشورمان هم به جمع 
منتقدین اجرای برجام پیوسته و مقامات 
آمریکایی را مورد نکوهش قرار داده است 

را  ملی  تعصب  و  دینی  غیرت  او هم  آیا 
زیر پا گذاشته است!؟ آقای رئیس جمهور 
می گوید؛ امروز وقت برخی نقدها و بیان ها 

نیست آیا می توانند بگویند چه وقت زمان 
کار  وقتی  است  مشفقانه  نقدهای  طرح 
آدم  نفر   4 نمی گویند  آیا  گذشت  کار  از 
هوشیار و نخبه در درون دولت و بیرون 

دولت نبود که حقایق را به مردم بگوید.
حبیبی اظهار داشت: امروز وقتی است که 
ملت و دولت یکصدا و یک موضع در برابر 

آمریکا موضع بگیرند مقامات آمریکا را در 
اجرای برجام سر عقل بیاورند و طبق مفاد 

برجام بدعهدی ها را پیگیری کنند.
وی افزود: منتقدان با مذاکره و با برجام 

می شود  گفته  آنچه  نیستند.  مخالف 
برابر  در  ایستادگی  به  اقدام  حقیقت  در 
قلدری های آمریکاست. رئیس دولت باید 
کند  جلوگیری  دشمن  به  خوش بینی  از 
میلیاردها  خروج  آیا  ببیند  را  واقعیت ها  و 
دالر از کشور برای واردات لوازم آرایشی 
که  شرایطی  در  هم  آن  آن،  نظیر  و 
است  مواجه  ارزی  محدودیت  با  دولت 
به صرفه و صالح کشور است. دبیر کل 
حزب موتلفه اسالمی همچنین از رئیس 
و  حجاب  طرح  اجرای  مورد  در  جمهور 
از  جلوگیری  به  مربوط  قوانین  و  عفاف 
تهاجم فرهنگی  گله کرد و گفت: قانون 
و   ۶3 سال  مصوب  اسالمی  مجازاتهای 
 84 سال  مصوب  عفاف  و  حجاب  قانون 
تکالیف هنجارشکنان و کسانی که مروج 
سبک زندگی غربیها در داخل هستند را 

مشخص کرده است. 

ایرنا- افتتاح نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های سالمت استانعکس روز 

انتظار داشتیم رئیس جمهور در برابر آمریکا قاطعانه موضع بگیرد

مشکل کشور خوش بینی بی دلیل برخی به آمریکا است
 

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، با بیان اینکه تالش دشمن 
بشر  حقوق  و  موشکی  موضوعات  به  برجام  کشاندن  برای 
عجیب نیست، گفت: آنها به دنبال از بین بردن توان دفاعی 
آمریکایی ها  افزود:  حاجی صادقی  هستند.  کشور  امنیتی  و 
امروز مسئله هسته ای، فردا موشک و بعد از آن حقوق بشر و 
تروریسم را مطرح می کنند و نباید از آن ها توقع دیگری داشت بلکه مشکل برخی 

در داخل هستند که بی دلیل به آمریکایی ها خوش بین هستند.

مصادره ۲ میلیارد منابع ایران توسط آمریکا نتیجه بی تدبیری دولت قبل است ؛ سودش را هم مي گیریم
 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصادره 2 میلیارد دالر از منابع مسدود شده کشورمان بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا گفت:  هیچ جای این 
اتفاق به دولت ربطی ندارد. بعضی ها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالیکه بهانه های دادگاه آمریکا برای 
چند ده سال قبل است. جهانگیری در همین رابطه تأکید کرد: در دولت گذشته یک بی تدبیری انجام گرفت تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک 
مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود. جهانگیری گفت: در ادامه این ماجرا متأسفانه با بی تدبیری کامل 2 میلیارد اوراق آمریکایی خریدند و 
این باعث شد که آمریکایی ها به راحتی این منابع را ابتدا مسدود و سپس مصادره کنند. جهانگیری گفت: دولت ایران حتما از تمام ابزارهای حقوقی 

خود استفاده می کند تا اصل پول و سودش را از آمریکا پس بگیرد.

یارانه صدهزارتومانی یک امر واقعی و شدنی است
 

براینکه  تاکید  با  خود  شخصی  صفحه  در  رضایی  محسن 
یارانه صدهزارتومانی شدنی است، نوشت: برای تحقق مفهوم 
هدفمندسازی یارانه ها و کمک به قشرهای کم درآمد، صدهزار 
نه تنها  رضایی  محسن  است.  الزم  امر  یک  یارانه ها  تومان 
افزود:  بلکه  کرد،  رد  را  صدهزارتومانی  یارانه  بودن  شعاری 
مبلغ  مجلس،  مصوب  باقی مانده  دهک  چند  در  ایراني  فرد  هر  به  می تواند  دولت 

صدهزار تومان پرداخت کند تا مفهوم یارانه پابرجا بماند.

حبیبی : اخیراً وزیر خارجه کشورمان هم به جمع منتقدین اجرای برجام پیوسته است

اطالعیـه
به اطالع همشهریان عزیز بیرجند می رساند: به مناسبت هفته سالمت با شعار » غلبه بر دیابت« برای مشاوره و آزمایش قند خون 

مطابق جدول ذیل در سطح شهر ارائه خدمت می شود.

ساعتعصر ساعتصبح ایام هفته
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روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خبر این بود          پدر رفت از دست
بنشینیم به صبر، بپذیریم به جبر

که جهان قصه رفتن دارد 
مرگ، آوای نگفتن دارد

چه نویسد تقدیر       چه بگوید تدبیر
جامه عاریتی بر تن خود دوخته ایم

از غم هجر پدر سوخته ایم

دهمین  سالگرد 

درگذشت همسر و پدر مهربان مان 

شادروان حاج سید عبدالرضا تهامی
 را با ذکر صلوات به روح پاکش گرامی می داریم. 

خانواده تهامی

قابل توجه ارگان ها و نهادها مغازه واقع در چهار راه اول معلم 
جنب اداره راه و شهرسازی به مساحت 250 مترمربع

 به صورت رهن و اجاره واگذار می گردد.   09153618591

قابل توجه ارگان ها و نهادها  منزل با متراژ 650 متر و زیربنای 
700 مترمربع در 2 طبقه واقع در معلم 13 به صورت رهن و اجاره 

واگذار می گردد.   09153618591

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  ۱۰ ماهه ویژه فرهنگیان )بدون سود(

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