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توزیع کارت آزمون ارشد از دوشنبه آینده
توزیع  از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  ایسنا- 
ارشد  کارشناسی  دوره های  ورودی  آزمون  در  شرکت  کارت 
داد. ماه خبر  اردیبهشت  از روز دوشنبه 13  ناپیوسته سال 95 

و  آزمون  جلسه  در  شرکت  کارت  گفت:  توکلی  حسین  دکتر 
برگ راهنما از روز دوشنبه 13 اردیبهشت لغایت چهارشنبه 15 
داوطلبان  و  داده می شود  قرار  اردیبهشت روی سایت سازمان 
در  شرکت  کارت  دریافت  به  نسبت  مهلت  این  در  می توانند 

جلسه آزمون ارشد اقدام نمایند.

امکان ادامه تحصیل حین خدمت سربازی
بر اساس  از طرحی خبر داد که  نور  پیام  مهر- رئیس دانشگاه 
آن سربازان می توانند در روزهای پنجشنبه و جمعه با استفاده 
ادامه تحصیل دهند. علی اصغر رستمی گفت: یکی  از تعطیلی 
از این برنامه های راهبردی برگزاری دوره های دو و چهارساله 
رئیس  گفته  به  است.  الکترونیکی  صورت  به  سربازان  ویژه 
دانشگاه پیام نور در صورتی که این طرح به نتیجه برسد، آموزش 
با  حتی  توانند  می  سربازان  و  بود  خواهد  تی  آی  بر  مبتنی  ها 

استفاده از اینترنت تلفن همراه در این دوره ها شرکت کنند.

یارانه چند نفر توسط دولت قابل حذف است؟  
کرد:  تاکید  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   - جهان 
بانک های اطالعاتی که دارد، می تواند سه  با  به راحتی  دولت 
نقدی  یارانه  دریافت  از  را  نفر(  میلیون   ۲۴( ثروتمند  دهک 
حذف کند. غالمرضا مصباحی مقدم اظهار داشت:ما در بررسی 
توجه  خانوار  عائله  ابعاد  به  نقدی،  یارانه  حذف  شاخص های 
از  یا بیشتر هستند،  کردیم و خانوارهایی که دارای پنج فرزند 
این موضوع خارج شدند و از لحاظ درآمدی هم کف درآمد را 

در نظر گرفتیم که 35 میلیون تومان در سال است.

استخدام ۲۰ هزار نفر در آموزش و پرورش
فارس- وزیر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی 
در آموزش و پرورش در سال جدید خبر داد و گفت:  1۰ هزار 
طریق  از  نفر  هزار   1۰ نیز  و  استخدامی  آزمون  طریق  از  نفر 

دانشگاه فرهنگیان جذب این وزارتخانه می شوند.
به  که  معلمانی  از  برخی  رتبه بندی  ادامه  از  فانی  علی اصغر 
و  داد  خبر  بودند  نشده  رتبه بندی  مشمول  خدمت  سابقه  دلیل 
می توانند  قانونی  لحاظ  از  که  رتبه بندی همکاران  ادامه  گفت: 

رتبه بندی شوند در سال جاری انجام خواهد شد.

صدور ۲4 ساعته بن کارت های دانشجویی
ارشاد  انسانی وزارت  امور  و  منابع  پور مشاور  فارس - حسین 
بن  دریافت  دانشجویان جهت  نام  ثبت  روند  ادامه  به  اشاره  با 
مجازی  کارت های  بن  ارائه  داشت:  اظهار  کتاب  خرید  کارت 
به سرعت امکان پذیر است و پس از ثبت نام دانشجو تا ۲۴ 
مهلت  رو  این  از  کارت مجازی صادر می شود  بن  این  ساعت 
ثبت نام تا ۲3 اردیبهشت تمدید شد. بر این اساس دانشجویان 
می توانند از طریق مراجعه به سایت bon.tibf.ir نسبت به ثبت 

نام و کسب اطالعات بیشتر اقدام کنند. 

شورای شهرداری ها !
در نشست آسیب شناسی عملکرد شورای های اسالمی شهر و  روستای استان  در روزنامه آوا عنوان شد ؛ 

هند  مشارکت 
در راه آهن شرق

را بررسی می کند
 سفیر هندوستان : طی یک ماه آینده رئیس
راه آهن هند به ایران سفری خواهند داشت

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع(  :

توسعه کویر تایر
در دستور قرار نگیرد 
خیانت به آینده است

مدیر عامل کویرتایر : 
خودروسازان تایر داخلی را قبول 
نکرده و از خارج  وارد می کنند

صفحه 7

صفحه 7

هجمه دشمن نشانه استیصال او است
صفحه 8

جناب سرگرد احسان رحیمی
انتصاب جناب عالی را به سمت 

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان توفیق و موفقیت 

روزافزون تان را آرزومندیم.

خانواده خزاعی

خانواده های محترم مهرانفر و  بیدختی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حجی محمد مهرانفر
 را خدمت شما خانواده های محترم  و سایر بستگان تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان آمرزش الهی برای آن مرحوم 

و صبر و شکیبایی تان را آرزومندیم.

خانواده های: وردی و محمودی راد

مراسم تشییع پیکر مرحوم  مغفور

 ولی ا... رحیم آبادی
)بازنشسته ارتش( 

امروز پنجشنبه 95/۲/9 ساعت 4 بعدازظهر
 از محل سالن غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد.

خانواده های: رحیم آبادی ، رضوانی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان مرحومه مغفوره 

حاجیه خدیجه پور اصغر 
)همسر مرحوم حاج محمد مهدی خواجوی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/۲/9 از ساعت 17/15 الی 18/15 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما 

 سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: خواجوی ، ربانی ، طوفانی ، خزائنی ، آیتی ، سبزاری  

رضایی ، دادرس ، نوذری ، قره شیر، کمیلی و سایر بستگان

با نهایت تألم و تأسف درگذشت مرحوم 

حجی محمد مهرانفر  )بازنشسته جمعیت هالل احمر( 
را به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن شادروان
 امروز پنجشنبه 95/۲/9 ساعت 15 الی 16 از محل غسالخانه
 انجام می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: مهرانفر، بیدختی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت جوان ناکام شادروان 

سعید حاجی پور )واعظی(
 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/۲/9 از ساعت 16 الی 17 
در محل مسجد الحسین)علیه السالم( جوادیه برگزار می گردد

 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: حاجی پور )واعظی( ، فیروزی

هنوز در فراق مهربانی های بی دریغت بی تابیم، باورمان نیست 
به همان آرامش لحظه های زندگی ات، آرام پرکشیدی

برادر و دایی عزیزمان

 غالم احمد بیک رضائی
 سالگرد رفتن بی صدایت را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

خانواده های: رضائی و کریمی

ششمین سالگرد درگذشت همسری مهربان و فداکار

 شادروان حاج رمضان کاهنی 
با ذکر صلوات و فاتحه گرامی باد.

روحش تا ابد شاد و آرام
همسر مرحوم

نهم اردیبهشت ماه ، روز جهانی ایمنی و بهداشت کار
را به تمامی حافظان سالمت ، بهداشت حرفه ای  و ایمنی محیط کار، کارشناسان ، مدیران و 

شاغلین ، دانشجویان و سایر دست اندرکاران در سراسر استان تبریک عرض می نماییم.

همایش گرامیداشت روز جهانی 
نیمه دوم اردیبهشت ماه در شهرستان طبس

 برگزار می شود

انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی 
و بهداشت  کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 

کار استان  خراسان جنوبی

ضمن تشکر از همه بزرگوارانی که در مراسم تشییع و تدفین
 ترحیم و سایر جلسات مادرمان مرحومه

 حاجیه صغری جواهری 
شرکت نموده و یا به طرق مختلف ما را مورد لطف و مرحمت خود 
قرار داده اند به استحضار می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/۲/9 از ساعت 4/3۰ الی 5/3۰ 

بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، حضور سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: ثمری ، جواهری ، قدبا ، اصفهانی مقدم ، حسنی و سایر فامیل وابسته

نهم اردیبهشت ماه
 روز ملـی شـوراهـا 

را به همه اعضای محترم شورای شهر و هفته بزرگداشت 
مقام معلم را خدمت جامعه فرهنگیان استان

 تبریک عرض می نماییم. 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

مساحتشماره پالك ثبتينام شهر
)مترمربع(

 قیمت هر متر مربع
 )ریال(

بدون هزینه آماده سازي
مرجع صدور موافقت اصوليکاربريآدرس ملک

 قسمتي از پالكقاین
91۰.۰۰۰ ریال1۲66/471/۲733۲887/5 اصلي

 قاین، خیابان فردوسي،
شهرك ولیعصر

)عج( 
ورزشي

 اداره کل ورزش و جوانان
خراسان جنوبي

 آدرس دریافت و ارسال مدارك :  بلوار شهید آویني - میدان راه
  و شهرسازي - اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

ساختمان مرکزي - کدپستي 9717434757

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 اطالعیه عرضه یک قطعه زمین با کاربري ورزشي در شهر قاین
 اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي 

  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربري ورزشي با مشخصات ذیل را 
به استناد ماده صد قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت به فروش برساند. متقاضیان محترم داراي موافقت 
نامه اصولي معتبر از اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبي مي توانند برای اخذ فرم شرایط خاص عرضه 
زمین از تاریخ 95/2/11 لغایت 95/2/22  به اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه و مدارك را از 
طریق پست سفارشي به آدرس : بیرجند، بلوار شهید آویني ، میدان راه و شهرسازي ، اداره کل راه و شهرسازي 

استان خراسان جنوبي ، ساختمان مرکزي ارسال نمایند .
مدارك مورد نیاز: الف( ارائه درخواست واگذاري زمین  ب( موافقت نامه اصولي معتبر تایید شده معتبر از 
مراجع ذیربط  ج( فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه زمین و تعهد اجراي طرح  د( ارائه مدارك مثبته 
مبني بر توان مالي برای اجراي پروژه   هـ( در صورتي که متقاضي شخص حقوقي باشد ارائه کلیه مدارك 
ثبت شرکت تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات براي اشخاص حقوقي و گواهي نمونه امضای 
مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي الزامي است. بازگشایي پاکت ها راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ  

95/2/27 در محل اداره کل انجام خواهد شد .

مشخصات ملک مورد نظر

قابل توجه موسسات و بانک ها
یک ملک تجاری به متراژ 1۰۰ متر مربع، جدید ساخت

 کف سرامیک، سقف کناف واقع در معصومیه حاشیه بلوار عبادی
 جنب بانک ملی به رهن یا اجاره واگذار می شود.  ۰99۰۲۲4۲664

مرکز سالمندان مهر امام رضا )علیه السالم( به تعدادی پرستار، بهیار
روان شناس و مراقب آقا نیازمند است.       ۰938158789۲



ایسنا- با وجود این که توزیع کارت اعتباری خرید کاال آغاز شده و در برخی فروشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است، اما رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می گوید که اگر تا پایان اردیبهشت از این کارت ها در 
سه گروه هدف استفاده نشود، این کارت ها به گروه های دیگر تعلق می گیرد. محمدرضا دیانی افزود: اگر تعداد این سه دسته )زوج های جوان ، کارمندان رسمی و پیمانی دولت و بازنشستگان و مستمری بگیران( تا آخر 
فروردین به رقم تقریبا حدود یک میلیون و 400 هزار نفر رسیدند، کارت ها توزیع و کار آغاز می شود و اگر اینطور نشد و به سقف 4200 میلیارد نرسید کارگروهی تشکیل خواهد شد و بخش های دیگر وارد این ماجرا می شوند.

خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری آغاز شد 2
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در مراسمی با حضور جمعی از دانشگاهیان و مسئوالن استان و 
مسئوالن حراست کل دانشگاه آزاد اسالمی دکتر علی خزاعی 
به عنوان مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
معرفی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
در این مراسم دکتر علیرضا حسنی دبیر هیئت امنا و رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت سال 
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و لزوم تالش همه جانبه و بسیج  
همه نیروهای مادی و معنوی برای تحقق منویات مقام عظمای 
والیت در این خصوص گفت: تاکید زیاد آموزه های دینی ما 
بر حراست و نظارت در شئون مختلف اجتماع بیانگر اهمیت 
حراست است. وی ضمن قدردانی از تالشها و مجاهدتهای 
خالصانه حسین جعفری مدیر سابق حراست دانشگاه و احمد 
چهکندی نژاد سرپرست حراست و تبریک انتصاب دکتر علی 
خزاعی گفت:حراست نقش به سزایی در تحقق اهداف سازمانی، 
صیانت از حریم دانشگاه و حفظ دستاورد های ارزشمند نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران دارد. در ادامه این مراسم حجت 
االسالم والمسلمین تابعی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان به ایراد سخن پرداخت 
و با اشاره به برخی آفات که جامعه دانشگاهی را تهدید می کند 
گفت: دانشگاه و دانشگاهیان باید بهترین الگوی جامعه باشند و 
بتوانند با رفتار مبتنی بر علم و دانش و بصیرت تاثیرات مطلوب 
و موثری بر اجتماع بگذارند. وی فلسفه تغییر و تحول را دمیدن 
روحیه نبوغ انگیزه و پویایی بیشتر در یک سازمان دانست و 
با اشاره به اهمیت حراست گفت: همچنان که نگاه خداوند 

متعال به مخلوقات از روی رحمت است، نگاه توام با رحمت 
و اغماض نیز سر لوحه مسئوالن متعهد حراست است.در ادامه 
این مراسم دکتر اسدی معاون مرکز حراست کل دانشگاه آزاد 
اسالمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم 
که خاکریزهای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
 را کیلومتر ها دورتر از مرز های وطن عزیزمان برده اند گفت: 
مهم ترین وظیفه حراست، صیانت از سرمایه های مادی و 
معنوی مجموعه است. دکتر اسدی افزود: اهتمام مجموعه 
حراست دانشگاه تالش در جهت پویایی هرچه بهتر مجموعه 
و ایجاد انگیزه و آرامش مدیریتی برای خدمت بهتر و بیشتر 
است. وی ضمن قدردانی از حسین جعفری مدیر کل سابق 
حراست دانشگاه و احمد چهکندی سرپرست حراست دانشگاه 
 که در چند سال گذشته با همت و تعهد خدمت نموده اند

 گفت: بحمد ا... آقای دکتر خزاعی نیز فردی فرهیخته و از 
نیروهای خوب و با سوابق اجرایی روشن هستند و انتصاب 
ایشان حرکت رو به جلوی مجموعه دانشگاه را سرعت خواهد 
داد.در ادامه این مراسم مدیرکل حراست استان خراسان جنوبی 
ارزشمند حسین  تالشهای  از  تقدیر  در سخنانی ضمن  نیز 
جعفری و احمد چهکندی نژاد و ابراز مسرت از انتخاب مدیر 
الیق و متعهد مانند دکتر خزاعی به این سمت گفت: حراست 
در حقیقت یک بستر و جایگاه امن برای صیانت و حفاظت از 
سرمایه های مادی و معنوی و منابع انسانی است. مجدی گفت: 
ما به عنوان متولیان امر خطیر حراست باید به این مسئله واقف 
باشیم که رسالت هدایتگری همکاران و کارکنان مجموعه را در 
مسیر برنامه ها و طرح های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران به درستی ایفا نماییم.در ادامه این مراسم احمد چهکندی 

نژاد سرپرست سابق حراست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان 
جنوبی دکتر علی خزاعی را مدیری متعهد شجاع و پر انرژی 
توصیف کرد و ضمن بیان گزارشی از فعالیت های حراست 
دانشگاه گفت: نهاد حراست در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
از سال 81 رسما شکل گرفت و تاکنون با تعهد و اخالص 
به مجاهدت خاموش ادامه داده و وظایف محوله را به نسبت 
نیرو و امکانات به نحو شایسته ای انجام داده است. وی گفت: 
در طول سالهای گذشته حراست این دانشگاه دوبار به عنوان 
حراست نمونه در کشور در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
انتخاب شده است. وی افزود: هرچند به شدت مراقب حفظ 
اسرار و حرمت همکاران و مراجعان بوده ام اما از قصور های 
احتمالی پوزش می خواهم و از همگان حاللیت می طلبم و 
امیدوارم تالشهای بنده در مدتی که این مسئولیت خطیر را 

با جانفشانی شهدای  عهده دار بودم هرچند که در مقایسه 
گرانقدر انقالب بسیار ناچیز است و نیز خدمات شایسته همکاران 
ارجمند قبلی مرضی رضای خداوند سبحان قرار گرفته باشد.

سخنران پایانی این مراسم دکتر علی خزاعی مدیرکل جدید 
حراست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی بود که در سخنانی 
ضمن قدرشناسی از زحمات مسئوالن قبلی حراست دانشگاه 
گفت: اکنون که با استعانت از الطاف الهی این مسئولیت به 
همکاری  رهنمود  نیازمند  را  خود  است،  شده  محول  بنده 
ارجمند  دانشجویان  و  استادان  و  همکاران  همه  همدلی   و 
می دانم و بر این باورم که اگر این مسیر توام با لطف و عنایت 
الهی نباشد قرین توفیق نخواهد بود.دکتر خزاعی افزود: انتظار 
دارم ما را امین، راز نگاه دار و خدمتگزار خود بدانند و امیدوارم به 
گونه ای خدمت نمایم که شرمنده همکاران عزیز و از همه مهم 

تر خون پاک شهدای عزیزی که به پای اعتالی این انقالب 
ریخته شده است نباشم و به یاری خداوند متعال بتوانیم در یک 
فضای همدل و صمیمی زمینه رشد و اعتالی مجموعه دانشگاه 
آزاد اسالمی را فراهم نمایم. در پایان این مراسم حکم انتصاب 
دکتر علی خزاعی توسط معاون مرکز حراست کل دانشگاه آزاد 
اسالمی و دبیر هیئت امنای استان به وی تسلیم شد.همچنین با 
اهدای لوح های سپاس و تقدیر مدیر کل حراست استان،رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان و مرکز حراست کل دانشگاه آزاد 
اسالمی و واحد های دانشگاه  آزاد اسالمی استان و هدایایی از 
طرف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشگاه های 
آزاد اسالمی استان از آقایان حسین جعفری و احمد چهکندی 

نژاد تقدیر به عمل آمد.

دکتر علی خزاعی به عنوان مدیرکل حراست 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی معرفی شد

با حضور
 جمعی از مسئولین استان
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

دعـوت به همکـاری 
نمایندگی رسمی 3043 بیمه کارآفرین با کادری مجرب برای تکمیل کادر 

فروش خود از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید. 
شرایط الزم : 1- روابط عمومی باال و فن بیان قوی 

 2- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
  3- حداکثر سن 45 سال 

 به متقاضیان پس از طی دوره آموزشی و جذب در شرکت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضیان می توانند از 9 صبح الی 12 ظهر با در دست داشتن مدارک 
و رزومه کاری به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

بیرجند – خیابان صیاد شیرازی – مجتمع تجاری میرداماد – واحد 92
 32235863

توجه         شعبه فالفل آبادان در بیرجند واگذار می گردد.          توجه

پاسخگویی فقط تلفنی    09365301059

 - فروش ملک کشاورزی در دستگرد داروغه متراژ 5900 متر، سند تک 
برگ، 4 ساعت آب، 400 درخت پسته 14 سال، 50 نهال عناب، فنس کشی 
- فروش زمین نبش سپیده 7 ، دو قطعه 60 متری، 3 نبش جمعاً 123 متر 

قیمت: توافقی                        32443284

دعوت به جلسه سهامداران شرکت رسانه آفاق کویر

از سهامداران شرکت رسانه آفاق کویر )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1284 محل ثبت 
بیرجند و شناسه ملی 10360030155 برای تشکیل مجمع عمومی عادی دعوت به عمل می آید. 

دستور جلسه: 
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تاریخ و محل جلسه: 23 اردیبهشت ساعت 8 صبح - خیابان شهدا، شهدا 1، پالک 51
هیئت مدیره

1- فروش فوری منزل ویالیی در حال ساخت، 150 متر زمین 385 متر بنا ، سه طبقه با 2 مغازه تجاری، دو نبش، تکمیل 
شده   400 میلیون و 100 میلیون وام مسکن می توان گرفت

2- آپارتمان 100 متری در حال ساخت، مجموعه 10 واحدی، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت عالی، آینده 
خوب    پیش پرداخت 35 میلیون

خریدار زمین برای ساخت منطقه خوب معلم، مدرس، عدالت ، رسالت و ...

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پيمانکاری و نظارت
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تعمير انواع لوازم خانگی ، لباسشویی ، کولر و... 
آدرس: نبش انقالب 6 - شهرياری   09151643778 

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قير -  چتایی )قيرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان کارگران 

و چهارراه دولت 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: ميدان توحيد

09155622050  -32442331

32212519 آدرس : نبش غفاری 4    09151606528 - 
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مسوولین  به  شما  روزنامه  در  دیروز  استاندار  آقای 
سرمایه  و  تولید  مسیر  باید  که  بودند  داده  دستور 
گذاری را تسهیل کنند آقای استاندار شما عزیز دل 
از  نکنید حمایت  اندازی  لطفا سنگ  اما  ما هستید 
شناسم  می  را  هایی  کارخانه   . کش  پیش  صنایع 
که علیرغم اختیار حضرتعالی برای تقسیط یا عدم 
از  بیش  با حمایت  جنابعالی خودتان  گازشان  قطع 
اندازه از شرکت گاز مقدمات بیکاری کارگرانشان را 
فراهم کرده اید . اگر واقعا به دنبال رونق هستید فقط  
پیگیر باشید مصاحبه ها و وعده هایی که می دهید 
را مدیرانتان اجرا کنند صنعت استان گل و بلبل می 

شود نیازی به راهکار و دستور العمل جدید نیست 
910 ... 039

چرا مسئولین به فکر سالمت میوه ها و صیفی جات 
که از شهر های دیگر به بیرجند می آیند نیستند؟ 
یک بار آزمایش کنید میزان سم و کود مضر در آن 

را اگر معلوم شود دیگر جرات ندارند آلوده بیاورند.
915...569

جاده  های  چاله  پیگیر  لطفا  عزیز  اوای  سالم 
روستای نقنج باش اینقدر زیادند وخطرناک که به 
تا جان  لطفا  نیست  دادن  قابل جاخالی  هیچ وجه 

کسی رو نگرفته مسئولین فکری بحالش بکنند.
915...852

رونق  طالب  اگر  محترم  استاندار  خدمت  سالم  با 
شهر  جنوب  در  راکه  تابلوهایی  هستید  مسکن 
نصب  موات  اراضی  روی  مختلف  بنیادها  توسط 
زیر  که  شهرسازی  و  راه  اداره  و  بردارید  شده  
مشخص  تا  کنید  وادار  را  شماست  خود  مجموعه 
کنند چگونه اراضی موات بنام بنیادها سند خورده 
915...742

از  پول  چقدر  بپرسید  بیرجند  شهرداری  از  سالم 
گرفته  سجادشهر  دوم  فلکه  حاشیه  فروشی  میوه 
که درختای حاشیه فلکه رو قطع کرده آیا درسته 
به ازای پول فضای سبز شهر رو از بین برد، ضمنأ 
تو کوچه پس  کارشون خیلی مشکوکه چون  این 
کوچه ها یه درختو اصالح میکنی داد و بیدادشون 
میره هوا که فضا سبز رو از بین بردید و اکسیژن 
کم شده و... اما اینجا حاشیه یکی از میدونای پر 
قطعش  و  درختای  جون  به  افتن  می  شهر  تردد 

میکنن اشکال نداره.
936...883

شهر  این  مردم  صبور  سنگ  ازاینکه  آوا  سالم 
از مسئولین محترم  هستید سپاسگزارم میخواستم 
خواهش کنم ساعت 7 صبح به اول خیابان انقالب 
با دست خالی و شرمنده  رفته و مردانی که شب 
زن و فرزند باید به خانه برگردند را نظاره فرمایید 
لطفا برای رضای خدا هم که شده فکری به حال 
این قشر محروم کرده و مزدتان را از درگاه خداوند 

یکتا بگیرید.
935...464

سایت  بهار  خیابان  نبش  فلزی  پل  صدای  سرو 
اداری آرامش رو از ما سلب کرده همه جا پل های  
پر رفت و آمد رو بلوکه ای می کنند لطفا مسولین 

فکری بحال  صر و صداش بردارند؟
915...975

روستاها  مردم  امان  طبیعی  منابع  سالم.  آواجان 
را بریده زمینی که ارث پدریمان است نصف آنرا 
قصب کرده اند با خشکسالی   رضاییم به رضای 
اینهمه شکوه  با  بکنیم  چه  طبیعی  منابع  با  خدا  
مسؤلین  روستاهاچرا   محروم  مردم  وشکایت 
مردم  پیامهای  شاید  ندارند  شنوایی  گوش 
بگوششان نمیرسد لطفا به خاطر خدا جواب مردم 

بگیرید؟ راازمسؤلین 
915...686

باسالم به شهردار محترم .سال پیش جناب شهردار 
در روز کارگر به نیروهای خدمات  گفت که هر چه 
به نیروهای خودش تعلق گیرد به نیرو شرکت هم 
تعلق می گیرد ولی روز پدر و غیر شد به نیروهای 
شهرداری تعلق گرفت ولی ما کارگرهای خدمات 

به جز  زحمت زیاد چیزی به ما ندادند.
915...571

باغ رستورانهای منطقه گردشگری بند امیرشاه که 
محلی برای تفریح مردم و جوانان بود،تعطیل شده.

و  کند  بیرجندپیشرفت  گذارند  نمی  مسئوالن  چرا 
هر جایی که  بخواهد آباد شود را میبندند؟ جواب 

کسبه و کارگرای آنجا را کی باید بدهد؟
915...117

اداری  مهرسایت  مسکن  سندواحدهای  باسالم 
معصومیه بعد از گذشت  4سال از سکونت اعضا در 
آن،پس از مراجعات مکرر به شهرداری، هنوز آماده 
آتشنشانی  نهاد  سه  هماهنگی  عدم  بدلیل  نیست 
ایجاد  امرباعث  ،واین  باهم  شهرداری  و  ،اتحادیه 
اهالی خصوصا در زمینه ی خرید و  دغدغه برای 
است  خواهشمند  لذا   ، است  شده  واحدها  فروش 
باهم  نظر  اتفاق  و  باهمکاری  ذیربط  مسئولین 
درجهت رفع این مشکل ،هرچه سریعتراقدام کنند 

باتشکر ،جمعی ازاهالی سایت اداری
936... 635

سالم یک عزیزی نوشته بودند که بسیج سازندگی 
برای ساختن محور بیرجند قاین اقدام کند ایشان 
پروژه  این  در  نفر  صد  از  بیش  شاید  که  غافلند 
در  نان  اعتبار  کمبود  دلیل  به  که  کارند  مشغول 
سفره ندارند پس بهتره قبل از اینکه به این راحتی 
راضی به بیکاری صد نفر آدم بشیم ببینیم که چقدر 

اعتبار به پروژه به این مهمی تخصیص داده شده
915...863

را  اتوبوس هاهم مسیرها  اتوبوسرانی پشت  سالم 
یا  ایستاده  اتوبوس  بنویسند چون کسی که پشت 

دیرتر می رسد نمیداند اتوبوس کدام مسیر است
915...691

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 9  اردیبهشت  1394 * شماره 3492 
3 رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی گفت: باید دانش فنی ایجاد شده توسط مهارت آموزان استان مستندسازی شود.احمدی زاده با تاکید بر اینکه باید مهارت ها 

سرفصل درسی دانشجویان شود، گفت: آموزش را بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان فرا می گیرند اما آموختن مهارت بسیار حائز اهمیت است.وی با بیان اینکه 
باید مهارت های دسته جمعی را نیز فرابگیریم، افزود: مهارت دسته جمعی راهی است که تمام کشورهای پیشرفته طی کرده اند.

دانش فنی مهارت آموزان خراسان جنوبی مستندسازی شود

 بر اساس قانون اساسی شورا های اسالمی شهر 
و روستا و استان دارای قابلیت های فراوان و موثر 
برای حل مشکالت مختلف و متنوع هستند اما 
طی سال های اخیر فعالیت شوراها بیشتر به حل 
و فصل مسائل شهرداری ها محدود شده است 
و اختیارات وسیع آنها مورد غفلت قرار دارد این 
جمهوری  اساسی  قانون  در  که  است  حالی  در 
اسالمی در اصول هفتم -یکصد یکم- یکصد 
 دوم و یکصد سوم  تاکید شده است که استاندار ،
، بخشدار و سایر مقامات  موظف به   فرماندار 
اجرای تصمیمات شواری اسالمی استان هستند.
رسالت  جهت  به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
فرهنگی اجتماعی و رسانه ای خود در آستانه روز 
شورا و توجه به اهمیت و جایگاه شورای اسالمی 
شهر و روستا  نشستی با حضور رئیس شورای 
شهر  اسالمی  شورای  اعضا   ، استان  اسالمی 

بیرجند و کارشناسان و معتمدین برگزار کرد.

مسئوالن و نمایندگان مجلس 
اعضا شوراهای اسالمی را کنار خود 

احساس کنند نه درمقابل

 در ابتدای این جلسه قرائی رئیس شورای اسالمی 
تاکنون  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  استان 
طرحهایی از استان به شورای عالی استان ها برای 
تصویب ارسال یا تصویب شده است گفت : برابر 
قانون شورا باید مشکالت مردم را شناسائی کند 
و برای آن طرح یا برنامه ارائه نماید  و شورای 
استان موضوعات و پیشنهاداتی  مطرح کرده و 
به شورا عالی استان برای تصویب ارجاع نموده  
است .که در شورای عالی استانها نیز این طرح 
ها بررسی و بعد به مجلس ارجاع می دهند. قرائی 
ادامه داد طرح هایی نیز به دولت و مجلس ارسال 
اند از سر و ته طرح زده  بار   شده است که هر 
تا شورا ها را ضعیف جلوه دهند .وی عنوان کرد  
طرح های زیادی هم هست که توسط شورای 
استان می تواند تصویب و اجرا شود به شرطی 
که همه مسوالن شورا یاور و شورا باور باشند  و 
اگر مسوالن اجرائی و نمایندگان مجلس ما در 
کنار خود احساس کند نه در مقابل خود و  اعالم 
آمادگی می کنیم که برای حل هر گونه مشکالت  

در هر نقطه حاضر به همکاری هستیم.

انتقاد کنند از جلسات مسئوالن
 محروم می شوند

رئیس شورای استان از بی مهری مسئوالن انتقاد 
کرد و گفت ما را از شرکت در جلسات شورای 
انتقاداتمان   دلیل   به  ریزی   برنامه  و  اشتغال 
محروم کرده اند.  وی عنوان کرد وقتی در جلسه 
شورای اشتغال گفتیم آمار دروغ و غیر واقعی ارائه 
محروم   جلسه   دراین  ازشرکت  ماه   12 نکنیم 
انتقاد  وقتی  ریزی  برنامه  شورا  در  یا  و   شدیم 
می کنیم چرا مسئوالن نمی توانند حقوق استان را 
 از کشور بگیرند و چرا شاخص های استان اصالح 
کنند. نمی  دعوت  جلسه  به  مارا  شود  نمی 
و  عوارض  دریافت  در  اکنون  داد  ادامه  وی 
روز  هر  و  هستیم  کشور  سوم  رتبه  مالیات 
در  شاید  که  آوریم  می  فشار  بیشتر  مردم  به 
 توزیع اعتبارات  به نفع ما باشد در صورتی که 

چنین نیست .

اعتبارات استان خراسان جنوبی 
کجاست

قرائی با بیان اینکه اعتبارت کل کشور ده هزار 
میلیارد تومان است افزود : خراسان جنوبی یک 
درصد جمعیت کشور را دارد اما آیا اعتبارات آن 

مناسب جمعیت است  ؟
 در ادامه نشست عضور شورا اسالمی شهر بیرجند 
در پاسخ به این سوال که چشم اندازه شورای شهر 
بیرجند چند ساله هست گفت در شورای برنامه 
مشخص تدوین می شود که هم اکنون برنامه پنج 
ساله دوم در حال اتمام هست که در حال تدوین 
مجدد آن هستیم که از دانشگاه و مراکز علمی و 

نخبگان نیز کمک خواسته شده است.
وی با بیان اینکه چشم انداز مشخص در بحث 
فرهنگی ، ترافیکی ، عمرانی  در شورا داریم افزود 
در حوزه عمرانی یک تقاطع غیر همسطح در صیاد 
بینی شده که در حل مشکالت  شیرازی پیش 
ترافیکی مثمر ثمر خواهد بود  . نیک عنوان کرد 
سعی  شده  طرحهای  نیمه تمام  مثل پل موسی 
ابن جعفر یا فرهنگسرا را به اتمام برسانیم. وی 
های دوره  در  شورا  که  سوال  این  به  پاسخ   در 
را  آن  اعضای  مردم  و  و  شده  ضعیف  اخیر    
نمی شناسند و یا این که چرا شورای شهر بیرجند 

سخنگو ندارد اظهار کرد  بعضی گفتمانی وارد کار 
شورا  موجود  های  واقعیت  که خالف  اند   کرده 
می باشد و شورا شرح وظایف مشخص دارد و 
هیئت رئیسه توسط رای اعضا شورا مشخص می 
شوند و در شواری سخنگو شورای رئیس شورا 

است مگر اینکه کسی دیگر  را تعیین کنند.
عضور شواری شهر بیرجند درباره ضعف اطالع 
رسانی در سایت شورای شهر و غیر شفاف بودن 
با  مقایسه  در  شورا  جلسات  وصورت  اطالعات 
عنوان  به  دیگر  شهرهای  شوراهای  سایتهای 
نشانه ای ازکم کاری شورای  شهر عنوان کرد 
روابط  حوزه  در  که  داریم  قبول  را  موضوع  این 
اکنون  که  است  ضعیف  شهر  شورای  عمومی 
مستقل  و  کردیم  جدا  را  شورا  عمومی  روابط 
کار می کند و  سایت مربوط به شهرداری می 
شود  که در حال به روز رسانی سایت هستند.
در  فرهنگی  معاونت  نداشتن  خصوص  در  وی 
شهرداری و نداشتن آمار دقیق در شورای شهر 
نیز عنوان کرد در مراکز استان چارت سازمانی 
مشخص  کشور  وزارت  توسط   شهرداری 
می شودکه در خصوص معاون فرهنگی جلساتی 
انجام سر  به  که  شده  تشکیل  هم  تهران   در 

 خواهد رسید.

استان از نگاه نمایندگان آخر خط است

در ادامه این نشست کریم پور از معتمدین شهر 
بیرجند با بیان اینکه در شهر بیرجند مشکالت و 
معضالت فراوانی وجود دارد گفت شورا به عنوان 
نماینده مردم  باید توجه بیشتر به پیگیری مشکالت 
مردم داشته باشد.وی عنوان کرد :چه در شهر، چه 
در بخش و چه در روستا. وظایفی که برای شوراها 
در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر 
شوراهای ما بتوانند این وظایف را به طور کامل به 
انجام برسانند، بسیاری از مشکالت  مردم برطرف 
 خواهد شد . وی افزود از نظر موقعیتی نگاه دولت ،
 نگاه نماینده دولت و نمایندگان مجلس ما در آخر 
 خط هستیم . کریم پور با اشاره به خشکسالی ها
برای  آزمونی  افزود: وقتی  استان  بیکاری در   و 
استخدام170 نفر در استان برگزار می شود و بیش 
از 11 هزار نفر در آن شرکت می کنند این  نشانه 
چیست . وی با بیان احادیثی در خصوص دروغ 
گفت رسما  آمار دروغ در اشتغال ارائه می کنند  و به 
دنبال این هستند که در جامعه خط و حزب و گروه 
خود را پیاده کنند و آنچه در استان به حساب نمی 
آید مردم هستند. کریم پوربا طرح این سوال که 
نماینده عالی دولت و نمایندگان مجلس طی چند 
سال اخیر برای استان چه اقدامی کرده اند گفت در 
پدیده خشکسالی یا کمبود آب آیا طرح مشخصی 
مسوالن  آیا    . است   شده  دیده  استان  برای 
می دانند هم اکنون در شهرک صنعتی بیرجند 
 چه اتفاقی می افتد و یا چه کسانی در زندان ها 
به سر می برند.  کریم پور جاده هارا از مشکالت 
تاکنون چه کسی  استان دانست و گفت  اصلی 
پاسخگوی این همه تصادفات و کشته های که 
بوده است.  افتد  اتفاق می  استان  در جاده های 
به گفته وی راه آهن مسئله ای زیر بنائی و مهم 

برای استان  است .

 خراسان جنوبی در توزیع اعتبارات در 
آخر خط قرار گرفته است

در  جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  اما  گرفته  قرار  خط  آخر  در  اعتبارات  توزیع 
فشار  و  عوارض  و  مالیات  و  مطالبات  وصول 
بر مردم در رتبه اول قرار دارد گفت : سه هزار 
رسیدگی  ها  دادگاه  در  طبیعی  منابع  از  پرونده 
کشور  شمال  در  باید  که  قوانین  و  شود   می 
های  بیابان  در  شود  اجرائی  حیران  گردنه   و 
جنوبی خراسان  خشکیده  قناتهای  و   خشک 

 اجرا می شود.

شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و 
برای تسهیل امور مردم هستند

اگر  بیایم  بزرگان  پیشنهاد  به  اظهارکرد  وی 
دولت جواب ما را نمی دهد طومار درست کنید 
و مستقیم برای مقام معظم رهبری بفرستیم. وی 
با اشاره به مشکالت کم آبی در استان گفت: در 
با تانکر آبرسانی   حال حاضر 460 روستا استان 
 می شود که احتماال در تابستان افزایش خواهد یافت 

 نبود جمع منسجم معتمدین و نخبگان 
یکی از معضالت بیرجند

مهمانان  دیگر  از  شورا  سابق  عضو  فخار   
دعوت شده به این نشست بود که گفت قانون 
به  نسبت  مردم  انتظارات  و  است  ضعیف  شورا 
اختیارات شورا بیشتراست و توازون وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه البته اگر بخواهیم کاری پیش 
شوراها  هم   توقعات  و  قوانین  همین  با   ببریم 
می توانند اثر بخش باشند افزود : دیدیم در همین 
شرایط یک پرونده پنجاه ساله مثل انتقال پادگان 
، احداث بلوار صیاد شیرازی ، بلوار شهید ناصری  
بلوار  احداث  شهر  نقطه  ترین  محروم  در  یا  و 
جوادیه جواب داد.وی ادامه داد درست است که 

در مرکز دل کسی برای استان ما نمی سوزد اما  
همه مسوالن و شورای نخبگان می توانند با هم 
بنشینند و مشکالت راحل و فصل کنند که اینکار 

شدنی هست . 

عدم همسویی مسئوالن استان  با شورا 
یکی از معضالت شهر بیرجند

وی عدم همسویی مسئوالن استان  با شورا را 
یکی از معضالت شهر بیرجند دانست  و  گفت 
با  استان  اجرائی  مسوالن  و   مجلس  نماینده 
شورای هیچ گونه جلسات برگزار نمی کنند در 
حالی که باید  پاسخگو شورای باشند و ابزار و 
امکانات فراوانی در اختیار شورا می باشد که باید 

استفاده شود.
فخار با بیان اینکه رسانه ها شورا را ملزم به ارائه 
این  از  شورا  و  کنند  عملکرد  گزارش  و  کارنامه 
 پتانسیل باید استفاده بهتر نماید گفت شاخص های
 مختلفی در شهرداری و شورای شهر وجود دارد که 
باید بررسی و تحلیل شود . و از پتاسیل شورا و شهر 
استفاده شود. وی عنوان کرد اگر شورا به درستی 
 برای خدمت به مردم  پیش بروند دستگاه های
 خدماتی مجبور هستند پشت سر شورا حرکت کنند.

 وجود مدیران ضعیف در استان موجب 
عقب ماندگی استان شده است

یزدانشناس یکی دیگر از اعضا شورای اسالمی 
شهر بیرجند با اشاره به مشکالت کالن کشور 
های  شاخص  استان  تقسیم  زمان  در  افزود 
بر  را  مسوالن  بودکه  منطقه  پایین  اقتصادی 
ایجاد  برای  داشته  ویژه  توجه  که  داشته  آن 
استان بنمایند اما به زیر ساخت ها  توجه نشد 
و شاخصها درست تبیین نشد .  وی افزود وقتی 
 استان جدیدی تاسیس می شود باید نیروی هایی
 وارد استان شوند که دارای کارنامه و مدیریت 
قوی باشند تا بتوانند آن عقب ماندگی را جبران 
کنند که این موضوع در استان خراسان جنوبی 
اتفاق نیفتاد و برعکس شد و این نقطعه ضعفی در 
استان بود  .عضو شورای شهر بیرجند عنوان کرد  
عوارض و مالیات با استان شدن چند برابر شده 
و هیج نفعی هم به مردم استان نرسید. به گفته 
وی نیروی کاربلد در استان نیستند و کارشناسان 
ضعیف در استان مشغول هستند و باید ریشه را 

در بیاوریم که اگر به دنبال ریشه یابی نرویم و 
را  نهاد ها مشکل  و  بین مسئوالن  اختالف  به 
 بیشتر می کند و دودش به چشم مردم می رود .
یزدانشناس به موضوع مطالبه گری اشاره کرد و 
 گفت یکی از رسالت های مطبوعات و رسانه ها
 وی یاد آور شد مسئوالن نیز باید به سعه صدر  
پاسخگوی مطالبه گری مردم و رسانه باشند .و اگر 
ارتباط مسئوالن با مردم کم شود مسئول نخواهد 
توانست به درستی تصمیم بگیرد و کار کند.عضو 
شورای شهر بیرجند با اشاره به جایگاه واهمیت 
نهاد شورا اسالمی اظهار کرد  شورای با اختیارات  
قانونی که دارد به عنوان نماینده گان مردم در 
جائی که نیاز دید باید وارد شود  جائی که دید 
منافع مردم در خطر هست و سکوت نکند وعافیت 

طلب نباشد. 
وی در پاسخ این سوال که گفته می شود 6 نفر از 
اعضا شورای یک طرف هستند و 5 نفردر طرف  
دیگر قرار گرفته اند گفت اگر ایراداتی در شورا 
وجود دارد باید بپذیرد و نباید در شورای اختالفات 
وجود داشته باشدو در شورای دو دستگی وجود 
دارد و این موضوع از بیرون شورا وارد می شود .  

 اعضا شورا نباید به دنبال عافیت طلبی 
و منفعت شخصی خود باشند

یزدانشناس افزود از فرصتی که مردم  در اختیار 

استفاده کنیم و  به درستی  باید  شورا قرار دادند 
به دنبال عافیت طلبی و منفعت خودمان نباشیم 
بیان  اوال باید از خودمان انتقاد کنیم و ایرادات 

خود رابپذیریم و بر طرف کنیم  .
و  باشد  شورا  در  اختالفات  این  نباید  گفت  وی 
بخاطر یک رای بیشترنباید دیگر اعضا را  درحاشیه 
از همه ظرفیتها در  بایددر مدیریت  و  داد   قرار 
جهت  پیشرفت ساختاری  استفاد کند .قرارنیست 
در شورا همه ازحرف یک نفر پیروی کنند اینکه 
باید در شورا مشورت و مذاکره  شورا نشد بلکه 

کنیم و به عنوان ید واحده کارها را پیش ببریم.
یزدانشناس ادامه داد در شورای شهر بیرجند نقص 
زیاد داریم اینکه می گویید برنامه مدون نداریم 
درست است و با روزمرگی کار را پیش می بریم و 
این چند برنامه که جناب آقای نیک اشاره کردند 
خورده  می  خاک  قفسه  داخل  که  بوده  قبل  از 
است.وی با بیان اینکه برنامه کوتاه مدت در شورا 
وجود ندارد گفت اگر در جلسات شورا رسانه ها و 
مطبوعات حضور داشته باشند خیلی از مشکالت 
 حل می شود و مردم در جریان برنامه کاری شورا ها 
قرار می گیرند. وی اضافه کرداعضا شورای باید 
در برج شیشه نشسته باشند که همه مردم آنها 
را ببینند نه اینکه داخل اتاق های دربسته جلسات 
برگزار کنیم و هیج کس از برنامه و کار خبر نداشته 
باشد که بااین امر  ادبیات ما ادبیات بدی خواهد 
شد  و اگر خدا را ناظر نمی دانیم مردم را ناظر بر 

اعمال و گفتار مان بدانیم.
عضو شورا شهر بیرجند گفت چرا شوار از نظارت 
رسانه ها و مردم ترس داشته باشد.  باید ضریب 
بهره وری در شورا افزایش پیدا کند  اکنون که سه 
سال از دوره گذشته و   زمانرا از دست دادیم و 
الاقل در این مدت باقی مانده چند کار انجام دهیم 

که پایان دوره حرفی برای گفتن داشته باشیم.

برنامه ها شورا شهر بیرجند
 بر روی شوراهای اسالمی شهرها در 

سرتاسر استان تأثیردارد

یزدانشناس اظهار کرد شورا شهر بیرجند بر روی 
شوراها اسالمی شهرها در سرتاسر استان تأثیر 
مهمی  اثر  این  است؛  مهمی  چیز  این  گذاشته؛ 
را  بیرجند  شهر  شورای  کار  اهمیت  اینها  است 
 نشان می دهد.  و باید تعامل در شوراها شهر های

 استان وجود داشته باشد .

وی با بیان اینکه نباید به مردم فشار بیاوریم و 
بگذاریم مردم راحت تر زندگی کنند  افزود شورای 
بیرجند پایین تر بودجه را دارد و باید به دنبال در 
آمد های پایدار باشد. وی با بیان اینکه در بعضی 
از کار ها کار کارشناسی درستی انجام نمی شود 
گفت باید برای مردم کار بکنیم ، امید مردم بعد از 
خداوند به ما اعضا شورا است و  خداوند یک فرصت 
در اختیار ما گذاشته و ما است. ازوی افزود شورا 
باید مسئوالن را پای کار بکشاند و هیج مسئولی 
جرات نکنداز  زیر بار پاسخگویی به شورا خارج 
 شود و این مسئول اگر پای کار نیامد در رسانه ها 
 مطرح شود و به مردم گفته شود که مسئوالن

 چکار می کنند.

 سه هزار شورایی در استان فعالیت 
دارند

قرائی در ادامه نشست با اشاره به ظرفیت شورای 
گفت در حال حاضر حدود سه هزار عضو شورا 
در استان داریم که داری پشتوانه قوی هستندکه 
نتوانستیم از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم. 
وی در خصوص حضور رسانه در شورای استان 
گفت شورای استان در همه جلسات خبرنگاران 
پیدا  نیز حضور  را دعوت می کند و خبرنگاران 
می کنند و هرکجا نیاز بوده به عنوان رئیس و 
را  رسانه  سواالت  و  مطالب  شورای  سخنگوی 

پاسخ داده ایم. رئیس شورای استان با بیان اینکه  
باید  اما  ایم   از درد ها مردم رسیده  ما بسیاری 
جای باشد که درد مردم را بشنود گفت باید در 
استان همه با بنشینیم و در روزهای سخت در 
کنار هم کار کنیم و تاکنون یک بار کنار و در سر 
یک میز ننشستیم که ببینم راهکار حل مشکالت 

استان چیست.

بسیاری از مشکالت طرح های به 
مسئوالن داده ایم اما تاکنون به انان 

هیج توجه ای نشده است

وی با بیان اینکه ما در بسیاری از مشکالت طرح 
انان  به  تاکنون  اما  ایم  داده  مسئوالن  به  های 
هیج توجه ای نشده است عنوان کرد در موضوع 
اشتغال خیلی داد زده ایم اما بخاطر اینکه بچه 
های خود مسئوالن  اشتغال دارند و مشکلی ندارند 

کسی حرف ما را نمی شنود.
ائمه  از توان  آیا  این سوال که  وی در پاسخ به 
جمعه برای حل مشکالت مردم و بیان آن اسفاده 
به  مشکالت  مواقع  از  خیلی  گفت  است  شده 
ائمه جمعه انعکاس داده شده و حتی خود ائمه 
جمعه در جریان مشکالت بود و در خطبه های 
نماز و جلسات بیان می کنند اما گوش شنوایی 

وجودندارد.
نیک عضو شورا شهر بیرجند از یزدانشناس  عضو 
دیگرشورا پرسید تا کنون چه طرح هایی پیشنهاد 
بالفاصله  که  ؟  نشده  اجرا  شورا  در  که  دادید 
یزدانشناس گفت من طرح کمپوست را پیشنهاد 
که  دادم  را  ، طرح سردخانه  نشد  اجرا  که  دادم 
اکنون فنداسیون آن ریخته شده  ، که اینجا بود 
 که بین دو عضو شورای شهر بیرجند صحبت ها
باال گرفت  وبرای لحظاتی فضا متشنج شد که 
نیک گفت طرح سردخانه از قبل بوده که آقای 
یزدانشاس مخالف این طرح بودند و گفتند 12 
مانده  اگر  نمانده  هم  طرح  یک  اما  مانده  طرح 
بیاید به همه نشان بدهید.نیک گفت:  مرد باید 
به حرف خود عمل کند و آقای یزدانشناس خیلی 
از مسائل داخل شورا به بیرون کشاندند و گفتند 
دو ماه شورای تعطیل بوده در صورتی که یک 
اینها همه بحث  روز هم شورا تعطیل نبوده  و 
رد  ضمن  نیز  یزدانشناس  است.  بوده  سیاسی 
صحبت های نیک گفت شما تجربه بیشتری از ما 
دارید و پیشکسوت هستید توقع بیشتر هست که  

یک مدیریت قوی داشته باشند.وی اضافه کرد در 
روزهای اول به آقای زنگوئی گفتم بیاید در جلسه  
با هم صحبت و مذاکره کنیم تا در فرمانداری همه 
ما یک حرف بزنیم اما نکردند و آیا توقع نابجای 
بوده است؟  اینها نمی پذیرند و می گویند ما یک 
رای بیشتر داریم ما باید تصمیم بگیریم.  و گفتیم 
این حرفها گذشته و  االن دوران گفتگو است باید 
حقوق اقلیت نیز حفظ بشود که  اصال نمي پذیرند 
و فقط تکرار مي کنند ما یک راي بیشتر داریم.

داشت دراین موقع  فخار  با بیان یک پیشنهاد 
به موضوع خاتمه داد و گفت وقت کم است و 
باید صحبت مهندس توکلي رئیس سازمان نظام 

مهندسي استان را بشنویم .

سه وظیفه مهم شورا
 تصویب ، نظارت و پیشنهاد  است

 در ادامه توکلي با بیان اینکه همه صحبت ها بیان 
شده گفت در سالي که قانون شورا تصویب شد 
یک حرکت احساسي صورت گرفت و حاکمان 
ما اعتقادي به فلسفه شوراي نداشتند و فقط مي 
خواستند اصل فراموش شده قانون اساسي احیا 
شود. وي افزود اکنون از شوراي شهر انتظار راه 
آهن و دوباند کردن جاده ها را دارند که اینها  جز 
وظایف شورا نیست و کساني که به دنبال راه اهن 
هستند به شوراي براي راه آهن گیر مي دهند و 
اصال با استاندار و یا نماینده مجلس صحبت نمي 
کننددر حالي که این مسائل جزء وظایف دولت 
ومجلس است نه شوراهاي اسالمي ، که بر مي 
گردد به هدفي که در روز اول پایه ریزي شده 
است. رئیس سازمان نظام مهندسي استان با بیان 
این سوال که آیا در ایران سیستم شورا جواب مي 
دهد یا نه گفت تجربه نشان داده بعضي جا  موفق 
بوده و در بعضي جاها ناموفق که در بیرجند در 
دوره اول موفق بودند اما در دروه هاي بعد  چندان 

موفق نبودند.

  کساني که وارد شورا مي شوند  
شناخت و مطالعه از شهرندارند

وارد شورا شود  تواند  مي  هر کسي   افزود  وي 
گفت اشکال اساسي به جامعه بر مي گردد که 
آیا کساني که به شوراي مي فرستند جاي آنها 
در شوراي هست یا خیر  ، بنابراین در شوراي باید  
یک تیم قوي باشند که بتوانند با هم کار کنند. 
وي در ادامه به بحث مدیریت واحد شهري اشاره 
کرد و افزود در حال حاضر  حداکثر نفوذ شوراي بر 
شهردار است و با هیچ اداره ارتباطي ندارند و این 
ایرادي است که باید در کشور به سمت مدیریت 
واحد پیش برویم. وي با بیان اینکه مدیران استان  
اعتقادي به مشورت ندارند و مشورت پذیر نیستند 
عنوان کرد آیا مدیران ما اگر یک طرح مطرح شود 

جرأت و شجاعت پیگیري طرح را دارند . 

  عدم جذب سرمایه گذار ، فاصله 
طبقاتي شمال و جنوب شهر

 و عدم تشخیص کار فرهنگي 

وي به ایرادتي که به شوراي وارد مي شود هم اشاره 
اي کرد و گفت اولین ایراد جذب سرمایه گذار  است 
و با سرمایه گذار انچنان رفتاري مي شود که مي 
رود دیگر به پشت سر خود هم نگاه نمي کند و 
هیچ گونه مشوق هاي براي جذب سرمایه گذار در 
استان و شهر بیرجند نداریم. وي اختالف  شمال و 
جنوب شهر را یکي دیگر از ایرادات شهر عنوان 
کرد و افزود کدام یک از اعضا شوراي شهر راضي 
هستند در شمال شهر زندگي کنند و شوراي باید 
طرح هاي توسعه تفصیلي در شمال شهر اجرا کند 

که این فاصله طبقاتي کم شود.

60 درصد اعتبارت امسال شهرداري 
بیرجند به شمال اختصاص مي یابد

 نیک در ادامه از اختصاص 60 درصد اعتبارت 
امسال شهرداري به شمال شهر خبر داد و گفت 
و  بنادي  زیر  عمراني  حوزه  در  اعتبارات  این 

پیشرفت شمال شهر هزینه خواهد شد.

بدهي 160 میلیارد توماني دستگاه هاي 
دولتي به شهرداري ها استان

 در ادامه قرائي از بدهکاري 160 میلیارد توماني 
ادارات دولتي به شهرداري ها استان خبر داد و 
و  عوارض  دولتي  هاي  دستگاه  از  خیلي  گفت 
حقوق حقه شهرداري را پرداخت نکرده و نمي 

کنند که این امر باعث فشار بر مردم مي شود

شورای شهرداری ها  !
در نشست آسیب شناسی عملکرد 
شورای های اسالمی شهر و  روستای استان

  در روزنامه آوا عنوان شد ؛ 

فعالیت شوراها به مسائل شهرداری ها محدود شده است



نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور ما )ایران( روز نهم اردیبهشت 
به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل 
عقلی است که آموزه های دین اسالم در کتاب و سنت 
نیز بر آن صحه گذاشته است. انقالب اسالمی ایران 
بر مبنای آموزه های اسالمی  در چارچوب  نیز که 
استبداد و خودرایی فرمانروایان  با  هدف سلبی خود 
به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم 
در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی 
برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد 
و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم 
بر نظام جمهوری اسالمی در اصل ششم شیوه اداره 
امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را 
انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس 
از  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  و  جمهوری 
انتخاب اعضای شوراهای اسالمی نیز به عنوان ابزاری 
برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد 

کرده است.

 به عالوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از 
امور کشور ذکر کرده  اداره  ارکان تصمیم گیری و 
جمهوری  اساسی  قانون  وقتی  است  است.طبیعی 
اسالمی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار 
گیرنده  تصمیم  سیاسی  نهاد  و  مردم  اراده  تجلی 
مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن 
قانون  این  بر همین اساس فصل هفتم  توجه کند 
به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی 
اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی 
انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص 
از اهمیت عقلی  با آن درجه  شده است. نهاد شورا 
بر  اساسی  قانون  تأکید  از  میزان  این  و  اسالمی  و 
اداره امور جامعه به دالیل  نقش و ضرورت آن در 
انقالب  پیروزی  از  پس  اول  سال   ۲۰ در  مختلف 
چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین 
قانون  اجرای  در چارچوب  انتخابات رسمی شوراها 
اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از 
پیروزی انقالب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و 
گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار 
شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل 
از سوی مردم برگزیده شدند و باالخره در روز نهم 
طور  به  روستا  و  شهر  شوراهای  اردیبهشت ۱۳۷۸ 
برای  را  خویش  مسئولیت  ساله  چهار  دوره  رسمی 
تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن 

در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
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دوره  شانزدهمین  برگزیدگان  تقدیراز  مراسم  مالیی- 
 المپیاد ملی مهارت که در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان با حضور رئیس سازمان بنیاد ملی نخبگان استان, 
و  استانداری  اقتصادی  هماهنگی  امور  معاون  عابدی 
آموختگان  دانش  از  جمعی  و  استانی  مدیران  از  جمعی 

برگزار شد.
 خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
یعنی  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  سال  شعار  به  اشاره  با 
توجه  با  وی  است  امکانات  کمترین  از  باال  بری  بهره 
سازمان  این  افزود:  سازمان  این  باالی  های  هزینه  به 

ایم توانسته  ما  که  دارد  وسعت  مترمربع  هزار   ۵4 
 با فرهنگ سازی بین کارکنان هزینه ها را کاهش دهیم. 
خاطرنشان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
کرد: در سال 9۳درآمد این اداره کل ۲۵۰میلیون تومان 
تومان  میلیون   ۵۵۰ به  گذشته  سال  که  است   بوده 

افزایش دادیم.

ضعف فرهنگ مهارت آموزی در جوانان

خوشایند مهارت آموزی و فرهنگ آن را یکی از عناصر 
پیشرفت کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین عنصر کار 
باید  دانشگاهی  مدرک  همراه  جوانان  و  است  مهارت 

مهارت هم فراگیرند تا موفق شوند.
وی با بیان اینکه در استان ۱۸مرکز و ۱۲۰کارگاه آموزش 
به  مراکز مجهز  این  افزود:  دارد  ای وجود  و حرفه  فنی 
ترین  تخصصی  و  هستند  دنیا  روز  پیشرفته  دستگاهی 

آموزش های مهارتی نیز بازار کار, را آموزش می دهند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ضعف فرهنگ 
جوانان  بیکاری  موجب  ها  خانواده  در  را  آموزی  مهارت 
دانست و تاکید کرد:امروزه نیاز اشتغال مهارت های فنی 
است نه مدرک گرایی. خوشایند یادآور شد: کلیه مدارک 
قابلیت  و  هستند  المللی  بین  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
ترجمه دارند. وی از ثبت نام هفدهمین دوره المپیاد ملی 

در  کنون ۵۳۰نفر  تا  افزود:  و  داد  در کشور خبر  مهارت 
۱۵ماه  پایان  تا  و  اند  کرده  نام  ثبت  شهرستانی  مرحله 

جاری مهلت ثبت نام دارند که رایگان می باشد.

آموزش فنی و حرفه ای
 کشف استعدادهای درخشان است 

نیز  استانداری   اقتصادی  هماهنگی  امور  معاون  عابدی 
گفت: متاسفانه رواج مدرک گرایی و نداشتن مهارت یک 

معضل برای اشتغال استان و کشور است.
وی آموزش فنی و حرفه ای استان را منبع تربیت کننده 
نیروی مهارتی کار استان و کشور دانست و خاطرنشان 
استعدادهای  کشف  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کرد: 
درخشان جایگاه ویژه ای در استان دارد و خراسان جنوبی 

می تواند اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.

آموزش مهارت های گروهی 
نیاز بازار اشتغال کشور و استان

بیان  با  استان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  زاده  احمدی 
اینکه آموزش مهارت های دسته جمعی نیاز کشور است 
عنوان کرد: کشورهای صنعتی برای پیشرفت گروه های 
امر  این  و  دهند  می  آموزش  مهارتی  و  فنی  تخصصی 

موجب پیشرفت کشور می شود.
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مهارت  نیاز  را  خالقیت  وی 
به  باید  را  مهارت  و  کار  در  نوآوری   , استانداردسازی 

جوانان آموخت و آن را جدی گرفت.
و  فنی  دانش  کسب  استان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
تکنولوژی روز دنیا را یکی از عوامل پیشرفت خواند و تصریح 
 کرد: با استفاده ابزار فناوری مدرن می توان پتانسیل های

 استان را شکوفا و خراسان جنوبی را سربلند کرد.
 احمدی زاده تاکید کرد: براساس قابلیت ها و ظرفیت های

شغل و  معرفی  را  استان  توان  می  جنوبی   خراسان 
 ایجاد کرد.

در پایان از مدال آوران شانزدهمین دوره مسابقات ملی 
رشته  در  میالد دهقان  آقایان  که  تجلیل گردید  مهارت 
کابینت سازی چوبی با مربیگری اسماعیل دهقانی کسب 
مدال برنز و مقام سوم کشور, امیرحسین مقیمی در رشته 
تاسیسات الکتریکی با مربیگری محسن طاهر پور کسب 
رشته  در  زارعی  کشور, محسن  مقام سوم  و  برنز  مدال 

مدال  کسب  شرعی  حسن  مربیگری  با  صنعتی  کنترل 
برنز و مقام سوم کشور و محمد خورشیدی در رشته آجر 

چینی دیپلم افتخار را کسب کردند.
بعنوان  جنوبی  خراسان  آوران  مدال  است  ذکر  شایان 
تیم  انتخابی  اردوی  به  سال  پایان  در  استان  نمایندگان 
نهایی   انتخاب  صورت  در  و  شده  دعوت  مهارت  ملی 
اعزام  دوبی  کشور  در  ابوظبی  جهانی  مسابقات   به 

خواهند شد.

کاکائو درختی است که ارتفاعش بین 4 تا ۱۰ متر است با برگ هایی ساده و متقابل و گل هایی منظم و کوچک و قرمز رنگ 
که در همه فصول وجود دارد. میوه  درخت به اندازه یک خیار محتوی ۲۵ تا 4۵ دانه است. میوه های این گیاه را پس از چیدن انبار می کنند 
تا بپوسد سپس دانه ها را جمع آوری می کنند و به مصرف می رسانند که از آن پودر کاکائو تهیه می شود.

مزرعه کاکائو در نیجریه مناسبت ها

از برگزیدگان شانزدهمین دوره المپیاد ملی مهارت دراستان تقدیر شد
آموزش فنی و حرفه ای کشف استعدادهای درخشان استان

به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

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

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

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:2016:2018:1520:15

32222636 - 056تلفن

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

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

بادیگارد

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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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فـرش
 هامـون

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

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

دوخت انواع مانتو و شلوار، کت دامن
 لباس مجلسی در اسرع وقت

با کیفیت عالی و قیمت مناسب/ زیر نظر اساتید مجرب
32226200

ثبت نام کربـال - زمینی
اعزام: 95/2/22 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند 

آدرس: میدان شهدا 

  ساختمان آوا   

  32224113

تعداد محدود



471389256
928657314
635142789
264798135
853461972
197235468
316524897
582973641
749816523

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3492                         طراح: نسرین کاری
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یک روز در کالس معلم رو به ما کرد و گفت: امروز 
می خواهیم یک بازی تیمی انجام دهیم. هر یک از 
بسازد. سپس  تیم  یک  خود  دستی  بغل  با  باید  شما 
دیگری  به  پشت  بایست  می  تیم  اعضای  از  یکی 
ایستاده و خود را به آرامی به سمت عقب پرتاب کند. 
هم تیمی او نیز می بایست مانع از زمین خوردن او 
بشود. خب حاال کدام یک داوطلب می شوید؟ هیچ 
یک از ما جرأت این کار را نداشتیم. ممکن بود زمین 
از بین تیم ها یکی را  بخوریم. معلم تصمیم گرفت 
به قید قرعه انتخاب کند. متاسفانه اسم من و مریم 
که  کسی  عنوان  به  مریم  و  آمد  در  کشی  قرعه  در 
تا  بودند  منتظر  همه  انتخاب شد.  گرفت  می  را  من 
خودم را پرتاب کنم. ترسیده بودم. مطمئن نبودم که 
مریم مرا خواهد گرفت. با این حال چشمانم را بستم 
و خودم را به سمت عقب حرکت دادم. منتظر بودم که 
 کمرم زمین را لمس کند که ناگهان دست مریم را بر

شانه هایم حس کردم. او با دست مرا نگه داشته بود. 
همه بچه ها با هیجان شروع به خنده کردند. معلم 
گفت: می بینید بچه ها، گاهی الزم است در زندگی به 
کسی اعتماد کنیم. گاهی در حال سقوط هستیم که 
ناگهان حضور دستی توانمند در پشتمان را احساس 
خواهیم کرد. اعتماد کنید و سعی کنید طوری زندگی 

کنید که شما هم معتمد دیگران باشید.

هیچگاه از انجام کارهای کوچک برای دیگران 
دست نکشید. گاهی آن کارهای کوچک 

بزرگترین بخش قلب آنها را اشغال می کند.

بزرگترین کارها با کوچکترین گام ها 
شروع می شود و سخت ترین

 گام اولین گام است

اندوه تو دلشاد کند مرجان را
کفر تو دهد بار کمی ایمان را
دل راحت وصل تو مبیناد دمی
با درد تو گر طلب کند درمان را

معجزه ها درونی هستند، به درون خویش سفر کن تا جادوی 
زندگی خود را خلق کنی، درونت قلمروی از آرامش هست 

که می تواند همۀ نیکبختی هایی  را خلق کند.

هیچ نیازی نیست که خودتان را سرزنش کنید و یا به 
خودتان غره شوید؛ بلکه فقط روح خود باشید. بهترین 
راه برای اینکه با روحتان باشید این است که ببخشید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]لوط[ گفت کاش براى مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تكیه گاهی استوار پناه می جستم
سوره هود، آیه 80

حدیث روز  

دوست راستین کسی است که نسبت به عیبهایت نصیحت و خیرخواهی کند و پشت سرت، آبرویت را حفظ کند و تو را بر خویش مقّدم 
بدارد و ایثار کند. امام علی )ع(

سبک زندگی

۳۰ ثانیه مطالعه یک دقیقه تفکر

پول  شما  جیب  در  که  چیزی  هر  چیست؟به   دارایی 
می گذارد، دارایی گفته می شود.

هیچ  چون  خیر  است؟  دارایی  ماشین  آیا  اول:  سؤال 
پولی در جیب شما نمی گذارد.

سؤال دوم: آیا خانه دارایی است؟ خیر. چون هیچ پولی 
در جیب شما نمی گذارد.

دارایی  داده شود،  اجاره  که  ای  خانه  آیا  سؤال سوم: 
ماهیانه  بله. چون در جیب شما  محسوب می شود؟ 

پول می گذارد.
یکی از دالیلی که ثروتمندان ثروتمند تر می شوند این 
آنها هدفگذاریشان بر بدست آوردن دارائی  است که 
بیشتر متمرکز شده است.به عبارتی آن ها برای پول 
 کار نمی کنند. آن ها دارایی هایی را ایجاد می کنند

تا ماهیانه پول در جیب آن ها بگذارد. 
دارایی اول که درست شد به سراغ ساخت دارایی بعدی 
به  پولی  ماهیانه  ها  دارایی  از  کدام  هر  و  روند،  می 

حساب فرد ثروتمند وارد می کند. 
نکند،  هم  کار  ثروتمند  فرد  اگر  ترتیب  این   به 
ثروتمند  فرد  و  کنند  می  کار  برایش  او  های  دارایی 
پس از مدتی، کارش مدیریت دارایی هایش می شود.

فراموش نکنید: ثروتمندان برای آینده پول پس انداز 
نمی کنند، بلکه دارائی ایجاد می کنند.

اگر یک ثروتمند ورشکسته شود یا ضرر کند در مدت 
زمان کوتاهی از دوران قبلی خود نیز پیشی می گیرد.

دلیل آن را هم بارها گفته ایم و آن یک چیز است:
دارائی حقیقی ثروتمندان هوش مالیشان است.

برگرفته از کتاب هوش مالی و توصیه های پدر پولدار 
برای سرمایه گذاری

 بیایید با این واقعیت روبرو شویم که گاهی اوقات به نظر 
می رسد تار و پود زندگی در حال گسستن است. شاید 
تازگی  به  تان  ازدواج  یا  اید  داده  از دست  را  تان  شغل 
منجر به طالق شده یا در امتحان دانشگاه رد شده اید و 
االن احساس یک فرد درمانده و شکست خورده را دارید.
اینکه  با وجود  باشید حتی  باید به خاطر داشته  بنابراین 
این طور  اید، حقیقتا  احساس می کنید شکست خورده 
نیست. در اینجا دالیلی آورده شده که به شما یادآوری 
می کنند حتی اگر این طور فکر نکنید با این حال فرد 
خوشبختی هستید؛ دالیلی که نشان می دهد هر فردی 
این موارد  آنی است که فکر می کند.  از  تر  خوشبخت 

عبارتند از:
به شکست هایی که داشته اید خوب فکر کنید
باید بدانید همه این اتفاقات حکمتی داشته اند و جزیی از 
یک برنامه بزرگ تر بودند. هر مشکل و سختی شما را 
به جایگاهی می رساند که امروز در آن قرار دارید و هر 
امتحانی در زندگی، شما را به سمت عظمت و انعطاف 
پذیری شخصیتی می برد که اکنون دارای آن هستید. با 
ایمان، امید و عشق به پیش بروید و بدانید هر تجربه چیزی 
 را به شما می آموزد که برای تبدیل شدن شما به ذات

اصلی تان الزم است.
 در تالش برای بهتر شدن هستید

این واقعیت که شما تنها به این دلیل که به خواسته تان 

نشان  کنید  می  سرخوردگی  احساس  کمی  اید  نرسیده 
دهنده تالش شما است. شما در یک برنامه و طرح بزرگ 
ترین قرار دارید که قادر به درک آن نیستید. در این طراحی 
بزرگ نظام هستی، شما همیشه در حال تالش برای بهتر 
شدن هستید و تا زمانی که همچنان به تالش تان ادامه 
آید.  می  تان  سراغ  به  عشق  و  موفقیت  شادی،   دهید، 

فقط تسلیم نشوید!
 شغلی داشته یا دارید

کنید، همچنان  نگاه  این مسئله  به  ای که  زاویه  از هر 
وضعیت برد - برد است. اگر شغلی دارید، این وضعیت 
بسیار خوب است. شغل تان را نگه دارید و بدانید شما از 
جمله افراد خوشبخت هستید. اگر هم به تازگی شغل تان 
را از دست دادید، ناراحت نباشید. پیش از این هم توانستید 

کاری پیدا کنید، مطمئن باشید دوباره هم می توانید.
شاید این اتفاق فرصتی تازه باشد که همیشه منتظرش 
به  دارید.  دوست  واقعا  که  بزنید  کاری  به  دست   بودید 
جستجوی تان ادامه دهید، امیدتان را از دست ندهید و 
بدانید با سختکوشی و باور به کاری که انجام می دهید، 

می توانید هر کار به ظاهر غیرممکنی را انجام دهید.
 دانش و معرفت در دستان شماست

در این دوره و زمانه می توانید هر چیزی که می خواهید 
دانش  است!  دستان شما  در  دانش  واقعا  بگیرید.  یاد  را 
قدرت است، پس آن قدرت را به دست گیرید و بگذارید 

در دستیابی به رویاهای تان شما را کمک کند. از تمام 
گیرد،  می  قرار  مسیرتان  در  که  یادگیری  های  فرصت 
بهره مند شوید، زیرا دانش بیشتر در تصمیم گیری های 
عاقالنه زندگی به شما کمک خواهند کرد.شما خوشبخت 

تر از آنی هستید که فکر می کنید
 غذایی برای خوردن دارید

گاهی اوقات غذای پیش روی تان کمی بیشتر از میزان 
معموال  که  است  برکتی  و  رحمت  غذا  است.  تان  نیاز 
چند  برای  اینکه  محض  به  اما  شود  می  گرفته  نادیده 
ساعت غذا نخورید، فورا نسبت به آن احساس نیاز می 
کنید. دفعه بعدی که غذا می خورید، از غذای تان، هر 
چه هم که هست، لذت ببرید، هر لقمه آن را مزه مزه 
کنید و به خاطر داشته باشید خوشحالی را می توان در 
لذت بردن از هر چیز ساده ای در زندگی مانند خوردن 

یک شیرینی یافت.
 قدرت انتخاب دارید

به گفته ارسطو، »تعالی و برتری هرگز تصادفی نیست، 
بلکه همیشه نتیجه عزم راسخ، تالش خالصانه و اجرای 
هوشمندانه است. برتری جستن از دیگران نشان دهنده 
این  است.  متعدد  های  گزینه  میان  از  عاقالنه  انتخاب 
انتخاب شماست که سرنوشت و تقدیرتان را مشخص می 
کند، نه شانس.« به نظر می رسد حرف های ارسطو برای 
اهل خرد کافی باشد. پس به قدرت انتخاب تان ایمان 

داشته باشید و پذیرای نتایجش نیز باشید.
 عشق را تجربه کرده اید

عشق لحظه ای است که در آن زمانی که در چشمان 
کنید.  می  دگرگونی  احساس  کامال  نگرید  می  دیگری 
تجربه چنین احساس طبیعی، بنیادی و ساده و در عین 
از شور و احساس برای شما  حال تجربه این لحظه پر 
خاطراتی را می آفریند که هرگز فراموش نمی کنید. اگر 
چنین لحظه باشکوه و واالیی را تجربه کردید، قطعا فرد 

بسیار خوشبختی هستید.
 آبی سالم برای نوشیدن دارید

نباید از این مسئله چشم پوشی کرد. در سال 2012، 89 
درصد جمعیت جهان به آب قابل آشامیدنی و حدود 4 
هایشان  خانه  در  لوله کشی شهری  آب  به  نفر  میلیارد 
دسترسی داشتند؛ در حالی که 2 میلیارد و 200 میلیون 
نفر دیگر به آب چاه و شیرهای عمومی دسترسی داشتند.
در این سال یک میلیارد و 800 میلیون نفر نیز همچنان 
از منابع آب ناسالم استفاده می کردند که این منابع حتی 

ممکن بود آلوده به مدفوع باشند. 
هر چند این رقم در سال های اخیر به حدود 783 میلیون 
نفر کاهش یافت اما این رقم همچنان رقم باالیی است. 
آن  از  بیشتر  تان  زندگی  در  که  باشید  آگاه  کامال  پس 
چیزی که فکر می کنید خوشبخت هستید و بابت این 

موضوع نیز شکرگزار باشید.

شما خوشبخت تر از آنی هستید که فکر می کنید

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

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    

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

فروش ساندویچی محدوده خیابان معلم 
 با تمامی امکانات فی: 8 میلیون

 و 500 هزار تومان  09105090933

به تعدادی نیروی نصاب نرده، راه پله 
استیل ، فرفورژه و جوشکار درب و 
پنجره نیازمندیم.   09158073207

فروش کالته ای با 600 اصله 
درخت پسته - چشمه آب 

 لوله کشی قطره ای و 50 درخت 
عناب در یک کیلومتری خوسف

09153617047

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

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

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

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

پورسانت    32220655

جوانی 25 ساله متاهل 
جویای کار می باشد.

09157243603
شرکت پخش مواد غذایی صدک 

به تعدادی بازاریاب حضوری با داشتن 
سابقه کاری مرتبط نیازمند است.

حقوق ثابت مطابق قانون کار + پورسانت
 3 درصد از فروش + هزینه ایاب 

و ذهاب + بیمه تامین اجتماعی 
32436203

به یک نیروی آقا، دانشجو یا محصل سن 
زیر 25 سال برای صندوقداري رستوران 

و یک نفر خانم برای کار در آشپزخانه  
نیازمندیم.

 خیابان محالتی مقابل پارک آزادگان 
09373956463

ساعت تماس: 11الی 14

  به یک نفر با مدرک کاردانی/کارشناسی ، 
بهداشت حرفه ای برای کار در واحد ایمنی 

و بهداشت به صورت نیمه وقت نیازمندیم.   
056 - 32255026-7

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

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

1۴ - قطعه سوم جنوبی   09158658156

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

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

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

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32۴۴7537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818

شرکت ساختمانی دارای رتبه 5 ابنیه از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به فروش می رسد. فی: 
15 میلیون تومان )اقساطی(  09390734600

فروش قفسه فلزی خود ایستاد و 
 MDF ترازو محک پرینتر دار و قفسه
مخصوص آجیل    09305584457

فروش پژو 206 موتور فرانسوی
 مدل 83 ، بدون رنگ

0930828600
رستوران فوق العاده شیک و زیبا دارای قرارداد
 با شرکت ها و ارگان های دولتی و موقعیت عالی

 با قیمت مناسب به فروش می رسد.
09156049593 - 32449092 

امتیاز آژانس اتومبیل فرزان با کلیه لوازم 
واقع در خیابان جمهوری فلکه فرزان

 واگذار می گردد.   09151602794

فـروش
- آردی مدل 81 
 دوگانه هیدرولیک

 - هندا مدل 81 ، آسیا 125
- 25 متر پارکت فوم دار

لطفا پیام دهید
09157231825

300 متر زمین دو کله در شهرک بجد
 7 کیلومتری بیرجند با موقعیت عالی

 به فروش می رسد.   09159631584

زمین شما را در شهرک بجد اطراف 
مسجد شهرک متری 280 هزار تومان 

خریداریم.  09366515242

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

کارت دانشجویی مسعود صباغی فرزند حسین در مقطع 
کاردانی، رشته فناوری اطالعات دانشگاه علمی - کاربردی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
0936۴782506 - 2605 - 09157212359  

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712 -09156657502-32228886

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

09155629331 -09195632840

کارواش بخار با تمامی امکانات 
و درآمد عالی به صورت نقد و اقساط
 به فروش می رسد.  0935899۴585
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افزایش استفاده از موبایل، شبكه های اجتماعی و تلویزیون های 24 ساعته در سالهای اخیر فرهنگ خواب را تغییر داده است
 و موجب افزایش اختالل خواب شده است.85 درصد افرادی كه به اختالل خواب مبتال هستند، از این عارضه خود خبر ندارند
 و معموال اطرافیان این بیماران متوجه اختالل خواب در آنان می شوند.

موبایل و تلویزیون دشمن خواب سالم اخبار ورزشی

 سرمربی فصل آینده استقالل را بشناسید
جام نیـوز- با وجود حمایت مقطعی اعضای هیأت مدیره 
باشگاه استقالل از پرویز مظلومی، وی خوب می داند در 
صورت نیاوردن جام در پایان فصل جاری باید از جمع 
آبی پوشان جدا شود. گرچه در این میان گزینه های 
خارجی و حتی اسم علیرضا منصوریان مطرح می شود 
اما یک منبع موثق و نزدیک به باشگاه استقالل خبر داد 

كه شانس فرهاد مجیدی از سایرین بیشتر است.

بارسلونا به تهران می آید؟!

باشگاه پرسپولیس در زمان مدیریت محمد رویانیان، قصد 
داشته دیداری تداركاتی با تیم فوتبال بارسلونا در تهران 
برگزار كند.در حاشیه نشست روز چهارشنبه مسئوالن 
آكادمی فوتبال بارسلونا در تهران، گفته شد مذاكرات 
باشگاه پرسپولیس با بارسلونا مجددا آغاز می شود. در 
صورتی كه بارسلونا با درخواست پرسپولیسی ها موافقت 
كند بازی دوستانه دو تیم در ماه آگوست )نیمه مرداد 

تا نیمه شهریور( در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

روبرتو کارلوس گزینه سرمربیگری سپاهان

گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو - بازیكن سابق مطرح 
تیم ملی برزیل به فهرست مربیان احتمالی سپاهان برای 
فصل آینده اضافه شد. روبرتو كارلوس، بازیكن سابق 
مطرح تیم ملی برزیل و بازیكن - مربی تیم فوتبال 
دهلی نو هند به فهرست مربیان احتمالی سپاهان برای 
فصل آینده اضافه شد.باقریان با اعالم این خبر گفت: 
عنوان  به  بزرگی  و  كوچک  زیاد  اسامی  روزها  »این 
سرمربیان فصل بعدی سپاهان مطرح می شوند و مدیر 
برنامه ها رزومه مربیان زیادی را به ما ارائه كرده اند كه 
در بین آنها اسامی بزرگی دیده می شوند كه حتی باور 
اینكه این افراد بخواهند در فوتبال ایران كار كنند كمی 

سخت است.«

اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان برگزار شد

برنا- دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال 
نشسته در سال جاری از جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه در تهران 
آغاز می شود. برای برپایی این مرحله اردو، ۱۷ بازیكن توسط 

كادر فنی تیم ملی به حضور در تمرینات دعوت شده اند.

پیروزی دختران ایرانی مقابل قرقیزستان

دومین دیدار تیم ملی فوتبال نونهاالن ایران برابر تیم 
بود. همراه  كشورمان  دختران  پیروزی  با  قرقیزستان 
دومین دیدار مسابقات قهرمانی زیر ۱4سال دختران آسیا 
به میزبانی تاجیكستان در منطقه جنوب و مركز اسیا بین 
دو تیم ایران و قرقیزستان برگزار شد كه ایران با دو گل 
از سد حریف خود گذشت.این دیدار با نتیجه دو بر صفر 

به سود ایران به پایان رسید.

خواص بی نظیر سنجد

ایسنا-در قسمت درون سنجد ۱۷ نوع آمینواسید 
و مقداری پروتئین وجود دارد كه هر یک از این 
دارند؛  مفیدی  بسیار  دارویی  آمینواسیدها خواص 

بطوری كه می توان گفت میوه سنجد یک میوه 
دارویی است. به گفته محققان این میوه در معالجه 
بیماری های دندان، لثه، اسهال و زخم معده موثر 
از  و جلوگیری  برای درمان  است.مصرف سنجد 
گرم،  حاد  سرفه های  روده،  زخم  مثل  عوارضی 

سردرد و اثر رطوبت نافع است.

 پنج غذای مفید بهاری

ترب-می توانید از ترب به عنوان میان وعده ای 

در وسط روز استفاده كنید. این سبزی تند سرشار 
از ویتامین C، پتاسیم، و فیبر است . لیمو - برای 
اینكه صبح خود را با یک نوشیدنی سم زدا شروع 
كنید، توصیه می شود یک لیوان آب كه در آن 
میل  باشد  شده  ریخته  تازه  لیموی  آب  مقداری 

كنید. اسفناج - اسفناج یک سوپر غذای فوق 
العاده با خاصیت است، اما با افزایش محبوبیت كلم 
 ها شاید آن را فراموش كرده باشید. توت ها - 
بهار بهترین موقعیت برای تجدید انرژی و بیرون 
آمدن از خواب زمستانی است. توت ها انواع بسیار 
فراوانی دارند و همه آنها نیز سرشار از مواد مغذی 
برای بدن هستند. آناناس -  اگر ورزش های 
فصل بهار باعث آسیب دیدگی تان شده، آناناس 
اینجاست تا به ریكاوری تان كمک كند. آناناس 
بروملین، كه  نام  به  است  آنزیمی خاص  حاوی 

باعث كاهش التهاب می شود.

با چروک پوست خداحافظی کنید

باید  اتفاق در یک لحظه نمی افتد و  این  البته 
كمی صبر داشته باشید. تركیب جوش شیرین 
و روغن نارگیل می تواند در درمان طبیعی منافذ 
به  آكنه  و  سرسیاه  جوش  همچنین  و  پوست 
فوق  تركیب  آن،  بر  عالوه  بیاید.  شما  كمک 
روی  بر  اضافی  میكروب های  بردن  بین  از  با 
نیز  پوست  شدن  مانع خشک  می تواند  پوست 
سرخی  درمان  برای  تركیب  این  البته  بشود. 
دارد. كارایی  سطحی  زخم ها  و  آكنه  پوست، 

یک  نارگیل:  روغن  و  شیرین  جوش  تركیب 
قاشق چایخوری جوش شیرین بدون آلومینیوم 

، دو قاشق چایخوری روغن نارگیل طبیعی

برای افزایش تمرکز بادام بخورید

سالمت نیوز - برای  افزایش توانایی ذهن باید رژیم 

غذایی غنی از ویتامین های گروه B2 ریبوفالوین از 
جمله بادام, میوه, جوانه گندم و تخم مرغ باشد.بهتر 
است برای بهره گیری بیشتر از بادام از شیر بادام 
استفاده كرد به این ترتیب كه ۱۰ عدد آن را در آب 
جوش خیس كرده و پوست قهوه ای آن را جدا كرد, 

داخل میكسر با یک استكان آب و یک قاشق عسل 
ریخته شود؛ و عنوان كرد كه شیربادام نوشیدنی 

بسیار مقوی برای تقویت جسم و مغز است.

نشانگرهای راهنمای تغذیه ای

هر شهروند حداقل باید در مورد اطالعاتی مانند 
نام و نام تجاری محصول، نام و كشور تولیدكننده، 
تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت، شماره پروانه 
بهداشتی ورود و برچسب نشانگر رنگی تغذیه ای و 

آرم سازمان غذا و دارو آگاهی داشته باشند.

چراغ راهنما یا 
نشانگر تغذیه 
عنوان  به  ای 
یكی از برنامه 

های سالمت محور سازمان غذا و دارو با این هدف 
روی محصوالت غذایی نصب می شود تا مصرف 
كننده محصول، متوجه شود كه فرآورده خریداری 
شده از نظر میزان نمک، شكر، چربی و اسیدهای 

چرب ترانس در چه وضعیتی قرار دارد.
)زیاد(،  از سه رنگ قرمز  تغذیه  برچسب نشانگر 
نارنجی )متوسط( و سبز )اندک( هر كدام از رنگ 
ها تعریف خود را دارد؛ بدین ترتیب كه رنگ قرمز، 
نشان دهنده باال بودن ماده مورد نظر در محصول 
غذایی است كه احتیاط در مصرف آن برای افراد با 
چربی و قند خون باال الزم است.رنگ نارنجی،نشان 
دهنده میزان متوسطی از ماده مورد نظر در محصول 
غذایی است و مشكالت تغذیه ای خاصی را ایجاد 
نمی كند ولی به مصرف كننده هشدار می دهد از 
مصرف مكرر این محصول غذایی پرهیز كند.رنگ 
سبز هم نشان دهنده بهترین محدوده تغذیه ای 
برای تمام مصارف است و از نظر تغذیه ای برای 
كسی مشكل ساز نیست؛ همچنین محصول دارای 
نشانگر رنگ سبز به عنوان محصول سالم به شمار 
می آید.         مركزاطالع رسانی غذا معاونت غذا ودارو 
دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

با چروک پوست خداحافظی کنید

دستگیری کالهبردار باجه های خود پرداز

ركنا- فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از دستگیری كالهبردار حرفه ای 
باجه های خودپرداز بانک ها در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »حسین 
نیک فرد« گفت: در پی دریافت چندین فقره كالهبرداری با شیوه و شگرد 
برداشت از باجه های خودپرداز بانک ها موضوع به طور ویژه در دستور 
كار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت. ماموران انتظامی با تالش 
این كالهبردار  پلیسی ضمن شناسایی  از شگردهای  استفاده  و  فراوان 
حرفه ای ،در یک اقدام غافلگیرانه متهم را دراطراف باجه های خودپرداز 
اینكه  به  اشاره  با  بود دستگیر كردند.وی  دیگری  قربانی  در كمین  كه 
متهم 34 ساله  اهل و ساكن لنگرود و دارای سوابق متعدد كیفری می 
فقره  به 5  قرائن موجود متهم  و  به دالیل  توجه  با  باشد تصریح كرد: 

كالهبرداری اعتراف و پس از تشكیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کشف 106 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان از كشف ۱۰6 كیلوگرم تریاک طی 
دو عملیات در شهرستان طبس خبر داد .  سرهنگ غالمحسین پارسا  گفت: 
مأموران یگان تكاوری دیهوک طبس هنگام گشت زنی در جاده كرمان به 
مشهد به یک دستگاه خودروی پژو 4۰5 مشكوک شدند و خودرو را متوقف 
كردند . وی اظهار داشت : با هماهنگی مقام قضائی خودروی متوقف شده 
بازرسی شد كه در بازرسی از خودرو ۷4 كیلوگرم تریاک كه در قسمت های 
مختلف خودرو جاساز شده بود كشف شد .وی افزود :در عملیاتی دیگر 
مأموران ایست و بازرسی دیهوک طبس نیز از یک دستگاه كامیون بنز 
نارنجی رنگ حامل بار تره بار 32 كیلوگرم تریاک كشف و راننده خودرو 
را در این رابطه دستگیر كردند .وی تصریح كرد: متهمان دستگیر شده با 

تشكیل پرونده به دادسرا اعزام و با دستور قاضی پرونده روانه زندان شدند.

سیر تداوم تلفات در جاده مرگ/محور بیرجند
 به قاین باز هم قربانی گرفت

پراید  خودروی  با  ام  وی  ام  خودروی  دستگاه  یک  برخورد  گذشته  شب 
راننده پراید را در دم كشت و شش نفر را روانه بیمارستان كرد.به گزارش 
 پایگاه خبری پلیس  ، رئیس پلیس راه  استان در رابطه با این خبر گفت :

با اعالم مركز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر وقوع یک فقره تصادف فوتي در 
جاده بیرجند به قاین بالفاصله واحد گشت خودرویي و نیروهای امدادی جهت 
 بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند .سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت : 
مأموران مشاهده كردند یک دستگاه خودوري پراید با پنج نفر سرنشین كه از 
سمت قاین به بیرجند در حركت بوده است با یک دستگاه خودروي ام وی ام 
با دو سرنشین كه در مسیر مخالف در حركت بوده با یكدیگر برخورد كرده اند 

كه راننده خودروی پراید بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان داده است .

توقیف سواري پژو206 
با 15میلیون ریال خالفي در قاین 

فرمانده انتظامی شهرستان قاین از توقیف یک دستگاه سواری پژو با داشتن 
۱5میلیون و 8۰ هزار ریال خالفي در قاین خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس،سرهنگ علیرضا امیر آبادی زاده  با اعالم این خبر گفت: در 
با خودروهاي داراي خالفي وكنترل استعالم سوابق  اجراي طرح برخورد 
تخلفات وسائط نقلیه، مأموران پلیس راهور این فرماندهی یک دستگاه سواری 
پژو را به دلیل انجام تخلفات متعدد متوقف كردند. وي افزود: با استعالم به عمل 
آمده و بررسي سوابق تخلفات این خودرو مشخص شد داراي ۱5 میلیون و 
8۰ هزار ریال خالفي است. وی خاطر نشان كرد:برابر ماده 8 قانون رسیدگي 
به تخلفات رانندگي از تردد خودرو هاي متخلف با خالفي بیش از ۱۰ میلیون 

ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد .

آغاز فروش 
اقساطی 10 ماهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی

  )بدون پیش پرداخت(     

  حد فاصل معلم 24-22    
 رایانه  ثـامن    

 تلفن: 32446431 )5 خط(

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

نهم اردیبهشت ماه، روز ملی شوراها
را به همه اعضای محترم شوراها که با وظیفه شناسی در حل مشکالت شهر و روستا تالش می نمایند
 و در جهت بالندگی، شکوفایی، عمران و آبادانی قدم برمی دارند، تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

خریدار یخچال
 ویترینی و مغازه ای دست دوم

 و ضایعاتی شما   

    09352192716  - حسینی
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راهکار سفیر هند برای توسعه 
مبادالت هند و خراسان جنوبی 

تبادل هیئت های تجاری و 
اقتصادی هند و خراسان جنوبی

از  گذشته  روز  تهران  در  هند  سفیر    - زاده  حسین 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی دیدن کرد و با 
مدیرعامل آن دیدار و گفتگو نمود. در جلسه ای که 
به همین منظور با حضور موهبتی مدیرکل دفتر امور 
اقتصادی استانداری، ابراهیمی، رئیس نمایندگی وزارت 
امور خارجه در بیرجند و جمعی از مدیران و فعاالن 
اقتصادی و تجاری استان برگزار شد، سفیر هند در 
تهران با اشاره به رابطه تاریخی هند و ایران و جایگاه 

باالیی که هند برای رابطه با ایران قایل است، گفت: 
در این سفر با ظرفیتهای خوب استان و منطقه ویژه 
اقتصادی خراسان جنوبی آشنا شدیم و معتقدیم که 
خط ارتباطی بین ایران  و افغانستان می تواند در توسعه 
و امنیت منطقه بسیار موثر باشد. سائوراب کومار با بیان 
بسیار  ساختهای  زیر  جنوبی  خراسان  در  شما  اینکه 
اظهارکرد:  دارید،  اقتصادی  ویژه  منطقه  مثل  خوبی 
راهکار توسعه روابط میان هند و استان خراسان جنوبی، 
 سفر هیئت های مدیریتی و تجاری و اقتصادی هند 

،خراسان جنوبی و بالعکس است.
صفدری زاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان 
نوپا  به  اشاره  با  به سواالت سفیر هند  پاسخ  در  نیز 
بودن مرز ماهیرود، گفت: بیش از 50 درصد کاالهای 
صادراتی و ترانزیتی ایران به افغانستان از مرز ماهیرود 
عبور می کند و بازارچه میل 78 تنها بازارچه مورد توجه 
شرق کشور است که به عنوان بازارچه مرزی پر منفعت 

بین دو کشور ایران و افغانستان مطرح می باشد.
وی همچنین گفت: منطقه ویژه اقتصادی استان به 
عنوان پس کرانه و بندر خشک منطقه آزاد تجاری 
چابهار، نقش مهمی در مبادالت تجاری و اقتصادی 

بین دو کشور ایران و افغانستان ایفا می کند. 

بررسی پروژه های نیمه تمام 
گردشگری  خراسان جنوبی

در راستای سیاستهای مربوط به تشویق و حمایت از 
سرمایه گذاران تاسیسات گردشگری استان و به منظور 
بررسی طرح ها و پروژه های نیمه تمام و برنامه ریزی 
بازدیدی  ها،  طرح  اینگونه  مالی  منابع  تامین  جهت 
توسط نماینده اعزامی معاونت برنامه ریزی و سرمایه 
گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور و نماینده اداره 
کل میراث فرهنگی استان از طرح ها و پروژه های در 
حال احداث استان صورت گرفت.حمید رضا عطاریان 
کارشناس مسئول سرمایه گذاری و تامین منابع اداره 
بازدیدها  این  در  افزود:  مطلب  این  بیان  کل ضمن 
،گزارشی از حدود 20 طرح نیمه تمام در استان جهت 

انعکاس به مدیران سازمان مرکزی تهیه گردید. 

رزمایش راهیان بیت المقدس در 
شهرستان نهبندان برگزار می شود

تسنیم - فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج نهبندان 
 ۱0 و   ۹ تاریخ  در  المقدس  بیت  رزمایش  گفت: 
اردیبهشت ماه در شهرستان نهبندان برگزار می شود.
بیت  بزرگ  رزمایش  داشت:  اظهار  بخشی  سرهنگ 
المقدس در برخی از شهرهای استان خراسان جنوبی 
در تاریخ های 26 و 27 فروردین ماه برگزار شده است 
و در تاریخ های ۹ و ۱0 اردیبهشت ماه هم در باقی 

شهرهای استان این رزمایش بزرگ برگزار می شود.

هوشمندسازی  40کالس درس 
عشایری در استان 

خراسان  عشایری  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس   
از   ، عشایری  درس  های  کالس   : گفت  جنوبی 
ابتدای مهر ماه، با مجهز شدن به ویدئوپرژکتور، لپ 
تاب وپرده نمایش در واقع نیمه هوشمند شدند که 
برای هرکالس 2 میلیون و 500 هزار تومان هزینه 
تاکنون ۱20  افزود:  بیجاری  اصغر  است.علی  شده 
کالس درس عشایری  در خراسان جنوبی هوشمند 
سازی شده است که این تعداد 20 درصد مدارس 

عشایری استان است .

تغییر مسیر و ساعت پرواز 
چهارشنبه های فرودگاه بیرجند 

های  فرودگاه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان از این پس پرواز تهران - بیرجند - مشهد 
در روزهای چهارشنبه از فرودگاه بین اللمی بیرجند  
از تاریخ۱5اردیبهشت تا 5 آبان به شرح ذیل انجام 
خواهد شد.مسیر پروازی: تهران - بیرجند - مشهد

حرکت از تهران : ۱3:50 ورود به بیرجند: ۱5:25
 ۱6 ساعت  مشهد(:  سمت  بیرجند)به  از  خروج  و 

خواهد بود.

آغاز واکسیناسیون دام ها علیه 
بیماری های مشترک انسان و دام 

آغاز  از  دامپزشکی خراسان جنوبی  معاون سالمت 
های  بیماری  علیه  ها  دام  واکسیناسیون  طرح 
محمد  دکتر  داد.  خبر  دام  و  انسان  بین  مشترک 
بندی شده  برنامه های زمان  با تشریح  اصغرزاده  
بیماری  علیه  استان  های  دام  گفت:   ، دامپزشکی 
های شاربن و تب مالت واکسینه می شوند که این 

فرماندهسپاهانصارالرضا)ع(خراسانجنوبی:

مسئوالن ،مشکل کارگران
را مشکل خود بدانند

فارس : فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
و  مشکالت  باید  مدیران  و  مسئوالن  گفت: 
خود  مشکالت  مانند  به  را  کارگران  چالش های 
بدانند و هرچه در توان دارند برای حل آن ها به کار 
غیاثی  بگذارند. سید هاشم  بیشتری  و وقت  گیرند 
از کارگران جویای  ظهر دیروز در بازدیدی سرزده 

کار در بیرجند، اظهار داشت: کارگران قشر مهمی 
در جامعه هستند که هفته ای به نام آنها در تقویم 
رسمی نامگذاری شده است تا بیشتر به مشکالت 
کارگران قشر  داد:  ادامه  توجه شود. وی  قشر  این 
حالل  روزی  شرافتمندانه  که  هستند  زحمت کشی 

برای خانواده خود تهیه می کنند.
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی اذعان 
به  خداقوت  عرض  بازدید  این  از  هدف  داشت: 
کارگران بود و اینکه از نزدیک در جریان مشکالت 

این قشر قرار گرفته تا به مسئوالن منعکس شود.
باید  مدیران  و  مسئوالن  کرد:  تصریح  غیاثی 
مانند  به  را  کارگران  چالش های  و  مشکالت 
مشکالت خود بدانند و هرچه در توان دارند برای 

حل آن به کار گیرند و وقت بیشتری بگذارند.
به  بسیاری  توجه  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی 
تالش  آنان  مشکالت  حل  برای  و  دارند  کارگران 
کردن  باز  توان  مسئوالن  اگر  داد:  ادامه  می کنند، 

گره ای دارند باید تمام تالش خود را انجام دهند.
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت:  فرمانده سپاه 
سعی  سپاه  و  بسیج  عمرانی  پروژه های  در  همواره 
استانی  کارگران  زحمت کش  قشر  از  تا  است  شده 
اسرع  در  تا  داد  مساعد  قول  غیاثی  شود.  استفاده 
در  کارگر  و  کار  حوزه  با  مرتبط  مدیران  با  وقت 
استان جلسه ای گذاشته شود تا نظرات و پیشنهادات 
نتیجه  به  و  مطرح  کارگران  مشکالت  حل  برای 
و  مسئوالن  از  یک  هر  افزود:  وی  برسد.  مطلوب 
کار  از  باید گوشه ای  کارگر  قشر  با  مرتبط  مدیران 
رسیدگی به مشکالت کارگران را بر عهده بگیرند 
فرمانده  برداشت.  کارگران  از دوش  باری  بتوان  تا 
گره های  از  قسمتی  کرد:  خاطرنشان  استان  سپاه 

اقتصادی به دست کارگران جامعه باز می شود.

اکران فیلم های جشنواره 
بین المللی فیلم سبز در بیرجند

فیلم سبز  المللی  بین  پنجمین جشنواره  فیلم های 
شد.   خواهد  اکران  بیرجند   بهمن  سینما  سالن  در 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  آرامنش  مهندس 
بین  جشنواره  دوره  گفت:پنجمین  جنوبی  خراسان 
المللی فیلم سبز از 24 تا 3۱ اردیبهشت ماه همزمان 

با سراسر کشور در بیرجند برگزار خواهد شد.

احداث دهکده گیاهان دارویی  
نیازمند حمایت مسئوالن 

گفت:  جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
افزایش  و  تولید  فرآیند  آموزش روستائیان، تکمیل 
سهم کشاورز از بازار فروش، هدایت پایان نامه های 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی از اهداف ایجاد این 
دهکده است که حمایت ویژه مسئوالن را می طلبد.  
بند  خون  بانک  ایجاد  افزود:  صادقی  الدین  جالل 
زمینه  در  استان  دانشگاهی  جهاد  دیگر  اقدام  ناف 
سالمت جامعه است که با بهر ه گیری از آن ضمن 
گامی  توانسته  درمان  هزینه های  کاهش چشمگیر 

در تحقق هرچه بهتر سالمت جامعه بردارد.

مرکز فرهنگی هنری فراگیر کانون 
پرورش فکری خراسان جنوبی 

افتتاح شد
کاظمی فرد- نخستین مرکز فرهنگی  هنری فراگیر 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 
نیازمندی  دارای  که  کودکانی  برای   بیرجند   یک 
کانون  مدیرعامل  حضور  با  هستند  ویژه   های 
فرهنگی و هنری کشور افتتاح شد.حمیدی، مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان استان در این مراسم 
گفت : این اولین مرکز فراگیر در استان می باشد که 
در کانون پرورش فکری کودکان شماره یک برای 
بچه هایی با نیازهای ویژه از قبیل مشکالت تحرکی 
، بینایی ، گفتاری و جسمانی هستند، راه اندازی شده 
است. علیرضا حاجیان زاده، مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کشور نیز در این مراسم 
گفت: هدف ما از راه اندازی این مراکز استفاده همه 
کودکان  از فضای کانون فرهنگی پرورشی می باشد. 
استاندار نیز در این دیدار با انتقاد از اینکه هنوز در 
کانون  نمایندگی  استان  های  شهرستان  از  برخی 
پرورش فکری راه اندازی نشده است، گفت: این امر 
توجه ویژه و بیشتر مرکز کشور را می طلبد. خدمتگزار 
با تاکید بر اینکه نیروهایی که با کودکان و نوجوانان 
سرو کار دارند باید آموزش های الزم را دیده باشند، 
عنوان کرد: مربیان کانون باید آموزش دیده باشند تا 
بدانند. خدمتگزار همچنین  را  با کودکان  رفتار  نوع 
زمینه  در  استان  پرورشی  کانون  مشکالت  به 
نیاز  افزود:  افزاری و تجهیزات اشاره کرد و  سخت 
فراتر  را  ما  استان  است که مسئوالن مرکز کشور، 
استان  به  ویژه  توجه  و  ببینند  دیگر  استان های  از 
های محرومی مانند خراسان جنوبی را در دستور کار 
قرار دهند. گفتنی است ،مدیر آفرینش های هنری و 
ادبی و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کانون 

پرورش فکری نیز در این سفر حضور دارند.

)ع(  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده  تسنیم- 
توسعه  اگر  امروز  گفت:  جنوبی  خراسان 
کویرتایر در دستور کار مسئوالن قرار نگیرد 
سایر  برای  این  و  است  آینده  به  خیانت 

واحدهای صنعتی استان هم مصداق دارد.
و  کار  مناسبت هفته  به  غیاثی  سردار هاشم 
کارگر و گرامیداشت روز قشر بسیج کارگری 
در بازدید از خط تولید و دیدار با مدیر عامل 
و  یاد  گرامیداشت  با  کویرتایر  وکارکنان 
خاطره شهید برونسی اظهار داشت :کارگران 

نجیب ترین و شریف ترین انسانها هستند.
این  از  دیدار  را  بازدید  این  از  هدف  وی 
آن  کارگران  و  صنعتی  عظیم  مجموعه 
خواند و تصریح کرد: امروز اثر قدرت تحرک 
های  فعالیت  حوزه  در  اثربخش  حضور  و 
جهاد  دوران  از  کمتر  تولیدی  و  اقتصادی 
همواره  اینکه  به  باتوجه  گفت:  نیست.وی 
مقام معظم رهبری در بخش های اقتصادی 
دارند به عنوان تکلیف فردی  این عرصه  را 
دنبال می کنم .فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( 
مقام  معتقدم  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان 
معظم رهبری در سالهایی که بر موضوعاتی 
و  خودباوری  مقاومتی،  اقتصاد  همچون 
سران  دولتمردان،  اگر  دارند  تأکید  استقالل 
قوا ومردم و مسئوالن ما در حوزه به تدابیر و 
منویات ایشان توجه می کردند امروزه پاشنه 
آشیل ما حوزه اقتصادی و تعدیل تحریم ها 
نبود.غیاثی ادامه داد: امروز متأسفانه دشمنان 
حوزه  در  را  تحریم  بحث  انقالب  و  نظام 
اقتصادی به دلیل عملکرد نامناسب همه ما 

احساس  که  کمبودی  و  کشور  مجموعه  در 
می کنند تحمیل می کنند.

  وی گفت:متأسفانه از آنجایی که بعضی از 
مسئوالن مختلف رده های میانی نگاهشان 
کمتر به درون است و بیشتر نگاه وابسته به 
خارج مرزها دارند  این نگاه خود  به اقتصاد 

صدمه می زند.

کویرتایر عرصه جهاد اقتصادی است

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی 
اقتصادی  جهاد  عنوان عرصه  به  کویرتایر  از 
ارشد،  مدیران  اگر  امروز  گفت:  و  کرد  یاد 
میانی و کارگران شریف زحمت می کشند و 
از  نشان  دهند  می  انجام  جهادی  تالشهای 
آن است که موتور محرکه این کارخانه  پابر 
بامحدودیت هایی  اینکه  جاست و علی رغم 
روبرو هستید ولی با چنگ و دندان حفظ کرده 
اید.وی با بیان اینکه اگر مطالبات این شرکت 
 700 تا   500 بین  میانگین  کنند  پرداخت  را 
نفرکارگران جذب می شود اظهار داشت : این 
پیوسته است و مسئوالن   به هم  زنجیره ای 
استان و کشور نباید نسبت به این موضوعات 
و  تکریم  با  غیاثی  باشند.سردار  تفاوت  بی 
از خدمات مهندس زینلی به عنوان  قدردانی 
این  افزود:  کشور  جهادی  و  کارآفرین  مدیر 
مجموعه مثل خیلی از واحدهای صنعتی دیگر 
می توانست تعطیل شده وکارگران آنها بیکار 
شوند اما با مدیریت جهادی  و اراده راسخ این 
واحد روز به روز  فعالیت آن بیشتر شده و در 

حال پیشرفت است.

قرارگاه حفاظت سرزمینی در 
خراسان جنوبی ایجاد می شود

وی با بیان اینکه در استان امنیت برای کار 
داریم  و خراسان جنوبی از باالترین امنیت در 
کشور برخوردار است گفت: در آینده نزدیک 
معظم  مقام  که   سرزمینی  حفاظت  قرارگاه 
اند در  رهبری به قرارگاه خاتم محول کرده 
انصار  سپاه  شود.فرمانده  می  ایجاد  استان 
اینکه  بر  تاکید  با  )ع( خراسان جنوبی  الرضا 
شرایط امنیت ما به شکلی است که در این 

متأسفانه  افزود:  کنند  کار  توانند  می  امنیت 
اراده ها ضعیف است. غیاثی بیان کرد: امروز 
اگر توسعه کویر تایر در دستور کار مسئوالن 
قرار نگیرد خیانت به آینده است و این برای 

سایر واحدها هم مصداق دارد.
تولید  در  کیفیت  کنترل  و  کار  وجدان  وی 
ما  اگر  گفت:  و  خواند  مهم  را  محصوالت 

به عنوان کارگر در فرآیند تولید تالش های 
مؤثری مطابق با استانداردها نداشته باشیم و 
خدای نکرده غفلت کنیم دنیا محل گذر است 

اما در آن دنیا باید پاسخگوباشیم.
این  در  تایرنیز  کویر  شرکت  مدیرعامل 
جلسه  با تاکید بر اینکه واردات به کشور باید 
اواخر سال گذشته  شناسنامه دار شود گفت: 
خودروسازان  توسط  تایر  حلقه  میلیون   5/۱

وارد کشور شده است.
به  داشت:  اظهار  زینلی  حسین  محمد  سید 

رغم اینکه کارخانجات تایرسازی کشور قادر 
به تامین این میزان تایر با تضمین وکیفیت 
بهتر هستند اما خودروسازان از ما تایر قبول 

نکرده واز خارج  وارد می کنند.
مخالف  داخلی  تایرسازان  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  نیستند  کشور  به  تایر  واردات 
کشور  به  الستیک  قاچاق  با  تایر  صنعت 

مخالف است. وی با عنوان اینکه واردات ، به 
ویژه واردات تایر به کشور باید شناسنامه دار 
شود گفت: در این روند باید حقوق وعوارض 

دولت پرداخت شود.
کویر  تاریخچه شکل یابی  به  اشاره  با  زینلی 
تومان  هزار  با ۱00  کارخانه  این  گفت:  تایر 
آغاز شده و 7200سهامدار از 42 شهر کشور 

نیز با ما مشارکت کردند.
مدیرعامل شرکت کویرتایر بیان کرد: پروژه 
و  مدت  کوتاه  رویکرد  دو  با  شرکت  توسعه 

میان مدت در دست پیگیری و اجرا است.
کوتاه  توسعه  طرح  در  داشت:  اظهار  وی 
سایز  تنوع  و  فنی  دانش  ارتقاء  مدت، 
سطح  تا  بلت  استیل  رادیال  تایرهای  در 
محیطی  زیست  کیفی،  دستاوردهای  آخرین 
و  نوسازی  و  سو  یک  از  دنیا  روز  فناوری  و 
به  دستیابی  منظور  به  آالت  ماشین  توسعه 
سوی  از  تن  هزار   30 معادل  تولید  ظرفیت 

دیگر هدف گذاری شده است.
زینلی گفت: طرح توسعه میان مدت با هدف 
در  تولید  جدید  ظرفیت  تن  هزار   40 ایجاد 
ریزی  طرح  فعلی  طرح  مجاور  ای  کارخانه 

شده است.
وی بیان کرد:  در نظر است با توکل برخدای 
متعال با جذب تکنولوژی های نوین در زمینه 
تایرهای  انواع  آالت  ماشین  و  فنی  دانش 
کامیون،  اتوبوس،  ویژه   All steel سیمی 
کامیونت و مینی بوس و انواع تایرهای ویژه 
پهنای  با  اسپرت  و  بلند  شاسی  خودروهای 

بیشتر و ارتفاع کمتر طراحی و تولید شود.

 فرمانده سپاه خراسان جنوبی:

توسعه کویر تایر در دستور کار قرار نگیرد خیانت به آینده است

مدیر کل تأمین اجتماعی استان تعداد کارگران ساختمانی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی را ۱۱هزار و ۱۱7 نفر عنوان کرد وگفت: 7 درصد حق بیمه کارگران 
ساختمانی توسط شخص بیمه شده پرداخت می شود و 20 درصد باقیمانده از محل صدور پروانه های ساختمانی تأمین می گردد. وی همچنین افزود کارگران تحت 

پوشش این نوع بیمه از  دفترچه خدمات درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی بهره مند می شوند. 

آمار کارگران ساختمانی بیمه شده به 11هزار و 100 نفر می رسد 

مالیی- پس از یکسال بدون جلسه و مصوبه  
ستاد  جلسه  اولین  جدید  سال  در  باالخره 
شد  تشکیل  استان  امورجوانان  ساماندهی 
وجه ا... خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی در 
را  امور جوانان  ، ستاد ساماندهی  این جلسه 
ظرفیتی بزرگ برای حل و فصل مشکالت 
ظرفیت  از  کرد:   تصریح  و  دانست  جوانان 
طور  به  باید  جامعه  در  جوانان  توانمندی  و 
وی  کرد  استفاده  دقیق  و  شده  کارشناسی 
جمله  از  را  جوانان  حوزه  در  شناسی  آسیب 
وظایف ستاد ساماندهی امور جوانان دانست و 
تصریح کرد: این ستاد باید با ارائه پیشنهادات 
تا  کند  ریزی  برنامه  ای  گونه  به  اجرا  قابل 
در عمل شاهد رفع مشکالت و رسیدگی به 

درخواست های این عزیزان در بخش های 
مختلف باشیم

کرد،  تاکید  کل  مدیران  به  خطاب  استاندار 
از شعار بپرهیزند و عقب ماندگی یک ساله 
کرد:  خاطرنشان  کنند.استاندار  جبران  را 
سازمان  هر  و  شود  تشکیل  هایی  کارگروه 
انجام  را  ستاد  این  وظایف  کار خود  به  نیاز 
های  دستگاه  شد:  یادآور  .خدمتگزار  دهد 
اجرایی با برنامه ریزی به جلسه ها بیایند و 
نمودار های بی هدف به درد این ستاد نمی 
خورد. با تاکید بر تالش و حضور مدیران در 
صحنه عمل عنوان کرد: استان مدیر پشت 

میز نشین نمی خواهد.
قنات زاده معاون اداره کل ورزش و جوانان 

با  این جلسه  نیز در  این ستاد  استان و دبیر 
جوانان  کشور  سرمایه  تمام  اینکه  به  تاکید 
عملیاتی  و  سازی  افزود:محقق  هستند،  آن 
آمادگی  نیازمند  مصوبات  و  دستورات  کردن 
و همکاری همه دستگاه های اجرایی استان 
مدیران  مکرر  تغییر  افزود:  وی  باشد.  می 
وی  اندازد.  می  تعویق  به  را  جلسات  استان 
ابراز امیداری کرد:  با شروع سال جدید هر 

ماه یک بار این ستاد تشکیل شود. 

 ازدواج , اولویت پنجم جوانان استان

وی با اشاره به آمایشی که اداره کل ورزش 
گفت:  بود  داده  انجام  استان  در  جوانان  و 
در  جوانان  پنجم  اولویت  ازدواج  متاسفانه 

و  ورزش  کل  اداره  معاون  است.  استان 
با اشاره به آمارهای طالق که سال  جوانان 
گذشته ۱4 درصد از ازدواج ها در سال اول و 
50درصد , در 5 ساله اول زندگی به طالق 
از مشکالت  ناشی  این ها  ختم می شوند و 
اقتصادی ,نبود مهارت های زندگی و آسیب 

های اجتماعی است.

ازدواج بیمه می شود !

در  جوانان  ازدواج  بیمه  بسته  از  زاده  قنات 
استان خبر داد و گفت:وزارت ورزش و جوانان 
تفاهم نامه ای با بیمه ایران انعقاد کرده است 
از  پیش  مانند:مشاوره  خوبی  خدمات  با  که 
ازدواج، تولد نخستین فرزند، درمان ناباروری، 

خدمت  ارائه  مسکن  تامین  و  جهیزیه  تهیه 
اعضای  که  است  ذکر  به  الزم  کند.  می 
کل  مدیران  استاندار،   از  متشکل  ستاد  این 
دستگاه های اجرایی است و سه نفز از اساتید 
از ورزشکاران  نفر  و سه  دانشگاهی  منتخب 
حضور  جلسات  این  در  باید  استان  منتخب 
این ستاد  اینکه  به  با توجه  باشند که  داشته 
بود  شده  تشکیل  سال  یک  گذشت  از  بعد 
این  در  منتخب  ورزشکاران  و  دانشگاهیان 
کامل  آن  اعضای  و  نداشتند  حضور  جلسه 
نبود به همین دلیل هیچ مصوبه ای نداشت . 
استاندار این موضوع را نتیجه کم کاری اداره 
کل ورزش و جوانان استان دانست و تاکید 

کرد: مدیران باید در جلسات پیشنهاد بدهند

استاندار : مدیران از شعار بپرهیزند و عقب ماندگی یک ساله خدمت به جوانان را جبران کنند

استاندار در ستاد ساماندهی امور جوانان استان :

استاندار  و  هندوستان  سفیر  فرد-   کاظمی 
خراسان جنوبی بر همکاری تجاری , علمی ، 

معادن با یک دیگر تأکید کردند .
استاندار  در این دیدار با بیان اینکه خراسان 
بخش  در  مختلف   ظرفیت های  از   جنوبی 
دارای  گردشگری  و  تجارت  صنعت،  معدن، 
است،   برخوردار  باالیی  بسیار  توانمندی های 
ارتباطات  دارای  هندوستان  و  ایران   : گفت 
دیرینه تجاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
خوبی با یکدیگر بوده و امروز خراسان جنوبی 
روابط  توسعه  خواهان  امر،  همین  تبع  به 
در  استاندار  باشد.  می  کشور  این  با  تجاری 
استان  اتصال  و  آهن  راه  موضوع  به  ادامه  
عنوان  به  سراسری  آهن  راه  ریلی  خط  به 
دولت  کاری  اولویت های  مهم ترین  از  یکی 
امر در  افزود: مسئوالن  و  اشاره کرد  ایران  
به  جد  طور  به  جنوبی  خراسان  در  و  دولت 
دنبال اجرایی کردن این پروژه مهم هستند، 
که این امر می تواند با مشارکت شرکت های 

هندوستانی به مرحله اجرا برسد. 
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات و واردات 
هرچه سریع تر فعالین این عرصه در دو کشور 
آن ها  ارتباطات  و  برسند   خوبی  نتایج  به 
باشد  اقتصادی  در حوزه  اثرات خوبی  دارای 
عنوان کرد: کشور هندوستان کشوری بزرگ 
و تاثیرگذار در منطقه و دنیاست و امیدواریم 
جنوبی  خراسان  به  هندوستان  سفیر  سفر 
و  رده ها  تمامی  در  روابط  توسعه  بر  آغازی 

سطوح باشد.
خدمتگزار به مرز مشترک استان با افغانستان 
اشاره کرد و گفت : مراودات بسیار خوبی بین 
تجار ایرانی و افغانستانی وجود دارد که این 

امر نیز می تواند به عنوان یک نقطه مشترک 
کشور  دو  در  اقتصادی  فعاالن  توجه  مورد 

ایران و هندوستان قرار گیرد.

نخست وزیر هند به ایران
 سفر می کند

این  نیز در  ایران  سفیر کشور هندوستان در 

دیدار، خراسان جنوبی را استانی با قابلیت های 
با  اقتصادی برشمرد .سائوراب کومار،  باالی 
بیان اینکه مابه دنبال توسعه روابط تجاری، 
صنعتی و مواصالتی با ایران هستیم، افزود:  

در یک ماه آینده که نخست وزیر هندوستان 
به ایران سفر کند موضوعات مهم کاری بین 
دو کشور ازجمله موضوع راه آهن در دستور 

کار دو طرف قرار خواهد گرفت.
نیز  چهابهار  آهن  راه  خط  به  اشاره  با  وی   
گفت: طی  یک ماه آینده رئیس راه آهن هند 
از  یکی  که  داشت  خواهند  سفری  ایران  به 

موضوعات مورد بحث خط راه چابهار و شرق 
سال  اینکه  بابیان  بود.کومار  خواهد  ایران 
گذشته کمیسیون مشترک بین ایران و هند 
برگزار شد، اظهار کرد: موضوعات همکاری 

فی مابین دو کشور به  ویژه در زمینه راه آهن 
در این کمیسیون مطرح و بررسی شد. 

و  افغانستان  ایران،  جانبه  سه  ارتباط  وی 
افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  هندوستان 
ارتباط می تواند عالوه بر توسعه  این  تقویت 
ایجاد  موجب  کشور ها،  این  در  اقتصادی 
در کشور همسایه،  توسعه  و  پایداری  امنیت 

از  یکی  اینکه  بابیان  وی  باشد.  افغانستان 
هند  و  ایران  کشور  دو  بین  مهم  زمینه های 
موضوع افغانستان است، اظهار کرد: در این 
را  مؤثری  نقش  می تواند  چابهار  بندر  زمینه 

در توسعه و امنیت کشور افغانستان ایفا کند.
با  بیرجند  خواندگی  خواهر  موضوع  به  وی 
اظهار  و  اشاره  هندوستان  از شهرهای  یکی 
کرد: عالوه بر این امر همکاری های صنعتی، 
به  می تواند  دارویی  گیاهان  نیز  و  معدنی 
همکاری های  عوامل  مهم ترین  عنوان 

دوجانبه مورد توجه قرار گیرد.

به  سفر  برای  استاندار  از  دعوت  ضمن  وی 
هند افزود : امیدواریم مسئوالن و هیئت هایی 
از خراسان جنوبی بتوانند از هند بازدید داشته 
باشند تا بتوانند این ارتباطات را تقویت کنند.

هند برای مشارکت در راه آهن شرق اعالم آمادگی کرد
نخست وزیر هند به ایران سفر می کند
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سودبانکیهیچجاباایرانبرابرینمیکند

سودهای  متاسفانه  گفت:  خبرگان  مجلس  رئیس 
افزایش است و سود  با روند خاصی در حال  بانکی 
نمی کند،  برابری  ایران  با  دنیا  جای  هیچ  در  بانکی 
می کنند.  بیشتر  را  خود  تبلیغات  بازهم  بانک ها  اما 
آیت اهلل یزدی افزود: بانک ها با نوشتن قراردادهایی 

ظواهر شرعی سودهای بانکی را رفع می کنند.

بایدفضارادوقطبیکنیمواالمیبازیم

روزنامه هفت صبح با انتشار تحلیل نوشت: اگر فضا 
دو قطبی نشود اصالحات در انتخابات 96 می بازد . 
در این مطلب آمده است : فقط یادمان باشد که در 
تا   80 سال  از  یعنی  کشور  این  سال های  آرام ترین 
84 و در فقدان حوادث برانگیزاننده و دوقطبی کننده 
پیروزی  گرفت.  شکل   84 انتخابات  متوسط،  طبقه 

مشخص جبهه اصولگرایی در ریاست جمهوری.

گشتنامحسوس؛ایستادگیمقابلروحانی

سیاست گذاری  شورای  عضو  مرعشی  حسین 
امنیت  نامحسوس  گشت  طرح  به  اصالح طلبان 
اخالقی اشاره کرد و گفت : معتقدم طرح این مسئله 
مقابل  ایستادگی  نوعی  بلکه  نیست،  انتخاباتی  مانور 
سیاست های روحانی است و امیدوارم سریع تر متوقف 

شود چون مسائل اجتماعی نباید امنیتی شود.

دولتراضینیستعارفرئیسشود

توافق  درباره  انقالب  رهپویان  جمعیت  قائم مقام 
سر  بر  اصالحات  دولت  رئیس  و  روحانی  هاشمی، 
اظهارات  این گونه  نظرم  به  گفت:  عارف   ریاست 
راستای  در  چانه زنی  قدرت  افزایش  برای  بیشتر 
گفت:  سروری  است.  الریجانی  از  امتیازات  گرفتن 

دولت راضی نیست عارف به ریاست مجلس برسد.

مطهری:وزیرکشوررااستیضاحمیکنیم

با اشاره به رد صالحیت شدن یکی   ، علی مطهری 
از کاندیداهای مجلس، پس از رأی آوردن، گفت: بر 
اساس آئین نامه مجلس در صورتی وجود مدارکی رد 
صالحیت شدن پس از انتخاب شدن باید این مسئله 
در مجلس بررسی شود .مطهری افزود: استیضاح وزیر 
به  خالف،  مسئله  این  نشدن  تبدیل  دلیل  به  کشور 
یک رویه ثابت صورت می گیرد. در صورتی که این 
مسئله به یک رویه تبدیل شود به روزی می رسیم که 
رئیس جمهوری را به همین بهانه رد صالحیت کنند.  

بارفتنعارف،روحانیراآوردیم

با عدم  نرفته که  یادمان  اظهار داشت:  فائزه هاشمی 
وحدت اصالح طلبان در سال 84 چه بالیی بر سر ما 
آمد .مشاور دولت اصالحات عنوان کرد: سال 92 عارف 
به نفع روحانی کناره گیری کرد و ما پیروز شدیم، با این  
حال در این انتخابات نیز اگر می خواهیم پیروز شویم 

باید وحدت خود را حفظ کنیم.

استیضاحاوبامابابتاموالمسدودیایران

نمایندگان کنگره آمریکا با سرزنش دولت این کشور 
به دلیل اظهارات مبهم درباره رقم دارایی های آزاد شده 
ایران پس از برجام خواستار توضیح در این باره شدند.  
اظهارات این نمایندگان بعد از آن مطرح شده که جان 
نشست  در  گذشته  هفته  آمریکا  خارجه  وزیر  کری، 
»جی استریت« گفت که ایران پس از توافق هسته ای 
تنها به 3 میلیارد دالر از دارایی هایش دست یافته است.

بلومبرگ:بهایرانبیاحترامیکنید

یادداشتی  در  بلومبرگ  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه 
افراطی  دیدگاه های  داشتن  به  را  ایران  خارجه  وزیر 
»دلسوزی های«  شایستگی  او  نوشته  و  کرده  متهم 
وزیر خارجه آمریکا را ندارد. این پایگاه اینترنتی نوشته 

است: »کمی هم به ایران بی احترامی کنید.«

واکنشدفتراحمدینژادبهاتفاقاتاخیر

دفتر رئیس دولت های نهم و دهم به ماجرای برداشت 
2 میلیارد دالری واکنش نشان داد. در اطالعیه ای 
که به این منظور صادر شده است با اشاره به مردمی 
ترین بودن دولت احمدی نژاد عنوان شده است که در 
این موضوع به ایشان و دولت های نهم و دهم تهمت 
 : آمده است  این اطالعیه  ادامه  . در  زده شده است 
نزدیک شدن  جرات  آمریکا  که  بود  طوری  ما  رفتار 
اتفاق  این  به دارایی های ما را نداشت و اکنون که 
در  دالری  میلیارد  دو  غارت  بدانیم  باید  است  افتاده 
زمان حضور ظریف وزیر خارجه در آمریکا روی داد .

روحانیآمریکارادزدوراهزنخطابکرد

اظهارداشت:  دولت  هیأت  جلسه  در  جمهور  رئیس 
اینکه دادگاه یا قوه مقننه در گوشه ای از دنیا بخواهد 
برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کاماًل 
مصونیتی  و  بین الملل  حقوق  برخالف  و  غیرقانونی 
دنیا  در  حقوقی  نظر  از  مرکزی  بانک های  که  است 
دارند.روحانی با تأکید بر اینکه آنها باید بدانند حقوق 
افزود:  نیست،  چپاولگری  و  تعرض  قابل  ایران  ملت 
و  کرده  افتخار  خود  دزدی  به  نمی تواند  دزدی  هیچ 

تصور کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد.

چک2میلیاردتومانیدولتدراختیار
نامزداصالحطلبانتخاباتمجلس

قدیری ابیانه در مناظره با زیباکالم  با انتقاد از رفتار 
دولت در انتخابات اظهار کرد: دولت 2 میلیارد تومان 
را با چک دولتی در اختیار یکی از نامزدهای اصالح 
طلب قرار داد، البته این نامزد انتخابات رد صالحیت 

شد اما این از خطای دولت کم نخواهد کرد.

سپاه:دراحیایامربهمعروفنمیهراسیم

در  فقیه  ولی  نماینده  و  پاسدارن  سپاه  کل  فرمانده 
سپاه پیام مشترکی صادر کردند که در آن با دعوت به 
فریضه  امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده اند : 
پاسداران باید برای اقامه فریضه عظیم امر به معروف 
و نهی از منکر قیام کنند و در این راه از سرزنش و 

مالمت احدی نمی هراسیم.

رهبر انقالب با بیان اینکه آمریکا اخالل و 
خدعه می کند، تصریح کردند: روی کاغذ 
کنند  معامله  ایران  با  بانک ها  می نویسند 
تا  می کنند  »ایران هراسی«  عمل  در  اما 
اهلل  آیت  حضرت  نشود.  معامله  ایران  با 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه 
هزاران  دیدار  در  کارگر  روز  آستانه  در 
وفاداری  از  تجلیل  با  کارگران،  از  نفر 
قبال  در  کارگری  جامعه  قدم  ثبات  و 
مشکالت  »حل  بر  نظام،  و  انقالب 
جامعه کارگری«، »تقویت تولید داخلی«، 
کاال«  قاچاق  با  جدی  مقابله  »ضرورت 
دارای  کاالهای  واردات  »ممنوعیت  و 
اشاره  با  و  کردند  تأکید  ایرانی«  مشابه 
افزودند:  امریکا  خصومتهای  ادامه  به 
امریکایی های غیر قابل اعتماد، با اصرار 
می  تالش  ایران  مختلف  تحریمهای  بر 
در  عماًل  »ایران هراسی«،  ایجاد  با  کنند 

خارج،  با  کشور  اقتصادی  تعامالت  راه 
با اشاره  مانع تراشی کنند.ایشان هچنین 
شورای  مجلس  دوم  مرحله  انتخابات  به 

همه  هفته،  همین  جمعه  در  اسالمی 
واجدان شرایط شرکت در این مرحله را، 

به حضور در انتخابات فراخواندند.
و  زحمات  از  تشکر  با  انقالب  رهبر 

و  کشور  کارگری  جامعه  تالشهای 
و  کار  کارگران،  به  نسبت  ارادت  اظهار 
و  را »ارزش« خواندند  در جامعه  تالش 

مشغول  جامعه  در  که  فردی  هر  گفتند: 
استاد  وزیر،  مسئول،  از  اعم  است؛  کار 
دانشگاه، دانشجو، طلبه، مدیر و دیگران، 
و  است  کارگر  کلمه  عمومی  معنای  به 

رهبر  می کند.  ارزش«  »تولید  واقع،  در 
جامعه  از  صمیمانه  تشکر  با  انقالب 
در  بصیرت  و  وفاداری  به دلیل  کارگری 
قبال مسائل انقالب و نظام، به موضوع 
اقتصادی  بنگاههای  کارگران،  »وظایف 
سیاستهای  اجرای  در  مسئوالن  و 
گفتند:  و  پرداختند  مقاومتی«  اقتصادی 
اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  اصلی  پیام 
باید  مسئوالن  که  است  این  عمل«  و 
کلی  سیاستهای  بندهای  یکایک  برای 
را  آنها  و  برنامه ریزی  مقاومتی،  اقتصاد 
به صورت واقعی اجرا کنند. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، در خصوص نقش و سهم 
اقتصاد  سیاستهای  اجرای  در  کارگران 
مهمترین  کردند:  خاطرنشان  مقاومتی 
بخش،  این  در  کارگران  مسئولیت 
انجام  استحکام  با  و  با کیفیت  »درست، 

دادِن کار« است.

مسابقات روبوکاپ - چینعکس روز 

آمریکا»ایرانهراسی«میکندتاباایرانمعاملهنشود

کارفرهنگیوسرهنگیهریکبهتنهاییجوابنمیدهد
 

فرهنگی  اقدامات  انجام  بر ضرورت  تاکید  با  تهران  دادستان 
اجتماعی،  آسیب های  در خصوص  مقابله  ای  اقدامات  کنار  در 
گفت: کار »فرهنگی« و »سرهنگی« هر یک به تنهایی جواب 
نمی  دهد، بلکه این دو باید با هم به کار گرفته شود و اقدامات 
پیشگیرانه هم در اولویت باشد. جعفری دولت آبادی با اشاره به 
آمار جرایم مربوط به اعتیاد، مفاسد اخالقی مزاحمت  های خیابانی، کشف حجاب و مانند 
آن، به ضرورت همکاری مسوالن تمام دستگاه  ها در اجرای این گونه طرح  ها تاکید کرد.

جلیلی:آمریکابهدنبالبتنریزیایمانمردماست؛هجمهدشمننشانهاستیصالاواست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هدف امریکا انرژی هسته ای نیست بلکه هسته انرژی ایران یعنی و ایمان و خود باوری مردم را می خواهد 
بتن ریزی کند. سعید جلیلی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه جوانان منافع ایران هستند  اظهار کرد: آمریکا در بحث 
برجام دو و یک هدفش این است که منابع قدرت کشور را خالی کند. وی تاکید کرد: آمریکا از غنی سازی جوانان نگران است چرا که می داند در راه 
صحیح می ایستند و از منافع ایران دفاع می کنند. وی با بیان اینکه مهم تر از ترور دانشمندان هسته ای حرکت آمریکا برای ترور اندیشه خودباوری و 
خداباوری است، بیان داشت: ترور تفکر استقالل خواهانه به مثابه ترور صدها و هزاران دانشمندی است که در این پایگاه فکری ساخته می شوند. وی با 

بیان اینکه هجمه دشمن نشانه استیصال او ست ، اظهار کرد: گزینه نظامی روی میز آمریکا راه انداختن هشت سال جنگ تحمیلی بود.

عزیزاتدولتقبلگوشتراانداختنددردهانگربه
 

 وزیر اطالعات گفت: سهل انگاری دولت گذشته )دهم( باعث 
دارایی های  از  میلیارد دالر  دو  آمریکا  قضایی  تا دستگاه  شد 
نهم  دردولت  داشت:  بیان  کند. علوی  را مصادره  ایران  نقدی 
چهارمیلیارد دالر اوراق قرضه خریدند که سفیر وقت ایران همان 
موقع با گوشزد کردن خطر ناشی از این کار ، به آنان گفته بود 
تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممکن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر 

دست آمریکایی های بیاید، می توانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره کنند.

رهبر معظم انقالب : آمریکایی ها  اخالل و خدعه می کنند و بعد گالیه می کنند که چرا ما بدبینیم !

جنابآقایسیدمحمدرضااسالمی
هنرمند شایسته  و ارجمند فقدان مادر جناب عالی شادروانبیبیصدیقهاسالمی

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن فرهیخته واال مقام طلب مغفرت و برای همه بازماندگان داغدار 
صبر و طول عمر مسئلت داریم. ضمناً جلسه ترحیم امروز پنجشنبه 95/2/9 از ساعت 17 الی 18 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود.

کانونهنرمندانخراسانجنوبی

بگیر دست فتادگان را به حکم وجدان تو مهربان  

با موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( آشنا شویم
تاریخچهتاسیسموسسه

موسسه عظیم توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
در شهریور ماه 1376 به همت واالی تعدادی از خیرین و بهزیستی شهرستان بیرجند در شهرک 
شهید مفتح )معصومیه( با 80 مددجو از سراسر خراسان بزرگ و 30 نفر مددیار و مسئول آغاز به 
کار نمود. امروز این مرکز که در نوع خود بزرگ ترین موسسه مجهز بخش خصوصی برای نگهداری 
و توانبخشی معلوالن و سالمندان در شرق کشور است در فضایی به وسعت 51500 مترمربع و 
زیربنایی با ظرفیت نهایی 370 نفر در تمامی زمینه های نگهداری وتوانبخشی مددجویان مشغول 

به کار است. 
وضعیت کنونی 

مساحت کل: 51500    زیربنا: 14500 متر مربع    ظرفیت کنونی: 300 نفر  ظرفیت نهایی: 370 
نفر  تعداد پرسنل:120 نفر

معرفی واحدهای موسسه از نگاهی دیگر:
1-بخش نگهداری پسران  و دختران  با 270 مددجو 55 نفر پرسنل 

2- کلینیک درمانی و دندان پزشکی
3- بخش حرفه آموزی با هدف آموزش،پرورش و درمان برای مددجویانی که از  پذیرش آموزش 

برخوردارند، با 10نفر پرسنل حدود 60 مددجو در 9 کالس درحال آموزش و حرفه آموزی
 4- واحد فرهنگی و موسیقی درمانی که به طرق مختلف باعث ایجاد روحیه نشاط و شادی و 

سرگرمی معلولین را ایجاد می کند 
5- واحدهای روان شناسی، مستقر در بخش ها

6- کاردرمانی و فیزیوتراپی و گفتاردرمانی برای توانبخشی مددجویان 
7- واحد پرستاری با 8 نفر کارشناس پرستاری و پزشک عمومی

8- واحد ارتز و پروتز سازنده و مبتکر انواع کفش های طبی، دست و پای مصنوعی 
9- حوزه مدیریت متشکل ازسه حوزه )مدیرداخلی ، مدیر امور اداری و مالی ومدیر روابط عمومی ، 

امور فرهنگی ومشارکت ها( درحال انجام ماموریت های خود می باشند
10- واحد خدمات ، آشپزخانه ، تاسیسات ، باغبانی ، نگهبانی  و نقلیه از دیگر قسمت ها می باشد 

11- هتل آپارتمان سالمندان حجرابن عدی
این موسسه نه تنها به منظور کمک به جامعه هدف بهزیستی و توانخواهان ذهنی راه اندازی شده، 
بلکه خدماتی از قبیل تحویل ویلچیر،تشک مواج ، عصا ، واکر به صورت امانت ، ارائه خدمات کار 
 درمانی  به سایرافراد نیازمند و ساخت انواع پروتز وعضو مصنوعی و.... درحال انجام فعالیت می باشد
روابطعمومی،امورفرهنگیومشارکتهاموسسهخیریهتوانبخشیحضرتعلیاکبر)ع(

شهرونـدانگرانقدرونیکاندیشانارجمنـد
با تشکر از همت سخاوتمندانه شما به استحضار می رساند:
برای دانشجویان و دانش آموزان مستعد تحصیلی تحت 

پوشش بنیاد علمی این موسسه تعداد 10 دستگاه لپ تاپ 
و 15 دستگاه سیستم کامپیوتر نیازمندیم. منتظر اهدای دستگاه های 

مازاد بر نیاز شما  با اهدای وجوه نقد به همین منظور هستیم.
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003 و کارت مجازی 

6037991199511233
آدرس: خیابان حکیم نزاری بین حکیم نزاری 8 و 10 
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