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رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا شرایط 
را  رانندگی  جرایم  قبوض  موردی  پرداخت 
کرمی  سرهنگ  فارس،  گزارش  کرد.به  اعالم 
ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز  رئیس  اسد 
در خصوص  درخواست شهروندان  به  اشاره  با 
گفت:  رانندگی  تخلفات  موردی  پرداخت 

اجرائیات  مرکز  به  که  افرادی  از  زیادی  تعداد 
دلیل  به  که  کرده اند  اعالم  می کنند  مراجعه 
یکجای  پرداخت  امکان  اقتصادی  مشکالت 
پرداخت  امکان  لذا  ندارند  را  معوقه  تخلفات 
رئیس  کردیم.  فراهم  را  تخلفات  از  بخشی 
بر  افزود:  ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز 

سایت  به  مراجعه  از  پس  متقاضی  اساس  این 
راهور 120 وارد بخش استعالم میزان تخلفات 
پشت  بارکد  درج  از  پس  و  می شود  رانندگی 
کارت خودرو نسبت به مشاهده میزان تخلفات 
کرد:  خاطرنشان  وی  می کند.  اقدام  رانندگی 
درج  تخلفات  تمامی  کنار  در  حاضر  حال  در 

وجود  پرداخت  شناسه  و  قبض  شناسه  شده 
این  درج  با  می توانند  خودروها  مالکان  و  دارد 
شناسه ها همانند سایر قبوض رایج در صفحات 
دستگاه های  یا  خود  بانک های  اینترنت 
تخلفات  موردی  پرداخت  به  نسبت  خودپرداز 

اقدام کنند. رانندگی 

شرایطپرداختموردیقبوضجرایمرانندگیاعالمشد

هنوز  ازدواج  تومانی  میلیون   10 وام  مصوبه  حالی  در 
که  دارد  ادامه  آن  با  رابطه  در  بحث  و  نشده  نهایی 
رشد  نزولی  روند  از  حاکی  مرکزی  بانک  آمار  تازه ترین 

بانکی است.  الحسنه در شبکه  منابع قرض 
به گزارش ایسنا، تصویب افزایش سقف وام ازدواج به 10 
بانکی  شبکه  استقبال  با   ،1395 بودجه  در  تومان  میلیون 
در  مبلغ  رشد  با  گرچه  بانکها  عامل  مدیران  نشد.  همراه 
صورت تامین منابع موافقند اما رقم 10 میلیون تومانی را 

الحسنه نمی پذیرند.  با توجه به محدودیت منابع قرض 
بانکها،  موضع  که  معتقدند  مجلس  نمایندگان  مقابل  در 
به  الحسنه  قرض  منابع  از  آنها  و  نیست  دفاع  قابل 
درستی استفاده نکرده و بخشی از آن را به صورت وام با 

سودهای باال ارائه می کنند. 
خاص  شرایط  به  توجه  با  که  الحسنه  قرض  منابع 
آن  مالی  پایین  نفع  دیگر  سویی  از  و  بانکی  سپرده های 

چندانی  استقبال  از  اخیر  سالهای  در  گذار،  سپرده  برای 
نبود و به طور قابل توجهی محدود شده، مدت  برخوردار 
و  ازدواج  وام  سقف  افزایش  برای  مانعی  به  که  هاست 
تومانی  میلیون  سه  رقم  همان  توزیع  مقاطعی  در  حتی 

فعلی شده است. 
مبلغ  افزایش  پیرامون  مطروحه  حواشی  با  همزمان 
و  بانکها  از  مرکزی  بانک  منتشره  ترازنامه  ازدواج،  وام 
موسسات نشان می دهد تا انتهای بهمن ماه سال گذشته، 
بخش  سپرده  تومانی  میلیارد  هزار   945 حدود  مانده  از 
منابع  به  تومان  میلیارد  هزار   40 از  کمتر  غیردولتی  های 
قرض الحسنه اختصاص دارد. این در حالی است که روند 
سال  دو  حدود  در  گرچه  الحسنه  قرض  منابع  مانده  رشد 
در  و  کرده  حرکت  این سمت  به  اما  نبوده،  منفی  گذشته 
تا  منابع  این  که  طوری  به  است.  یافته  کاهش  دوره  هر 
 1392 سال  در  ماه  همین  به  نسبت   1393 ماه  بهمن 

پایان  به  نسبت  گذشته  سال  بهمن  درصد،   15.2 حدود 
این  ولی  دارد.  رشد  درصد   10.6 حدود   1393 ماهه   11
بهمن  در  و  شده  کاهشی  بعد  های  دوره  در  بازهم  روند 
ماه 1393 نسبت به پایان سال قبل از آن به 5.6 درصد 

است.  رسیده 
رشد  دوباره  کاهش  از  نیز  آمار  آخرین  که  حال  عین  در 
مانده  که  ای  گونه  به  دهد  می  خبر  الحسنه  قرض  منابع 
اول سال گذشته  ماهه   11 در   1.1 فقط حدود  منابع  این 
رشد داشته است. به هر حال رشد نزدیک به صفر منابعی 
که باید پول وام ازدواج را تامین کند، عاملی برای موضع 
 10 به  ازدواج  وام  سقف  افزایش  به  نسبت  بانکها  گیری 
مورد  این  در  مجلس  پافشاری  دیگر  سویی  از  و  میلیون 
شده است. چالشی که باید با ایجاد راهکاری برای تامین 
الحسنه  قرض  منابع  افزایش  دیگر،  های  بخش  در  منابع 

و جبران کسری آن حل و فصل شود. 

پول وام 10 میلیونی ازدواج کم رمق شد 

واکنش به گرانی نان توسط آزادپزها 

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در سال جاری قیمت 
هیچ  گفت:  است،  یافته  کاهش  10درصد  آزادپز  نانوایان  مصرفی  آرد 
باال  اجازه  آرد  قیمت  افزایش  به بهانه  نانوایی 
بردن قیمت نان خود را ندارد. به گزارش تسنیم، 
هیچ گونه  اینکه  بیان  با  معروفان  عباسی  حسن 
در  مردم  مصرفی  نان های  در  قیمتی  افزایش 
کشور وجود ندارد، اظهار کرد: قیمت مواد اولیه 
نانوایی های  برای  بلکه  است  نشده  گران  آرد 
گفت:  معروفان  است.  یافته  کاهش  درصد   10 دریافتی  آرد  نرخ  آزادپز 
براساس اقدامات شرکت بازرگانی دولتی و تأمین آرد مورد نیاز نانوایان 
توسط   نان  کردن  گران  برای  بهانه ای  دیگر  یادشده  قیمت  و  آزادپز 

خبازان  باقی نمی ماند.

  افزایش حقوق مستمری بگیران
 بزودی اعالم و اعمال می شود

 
با مشخص شدن میزان  تامین اجتماعی گفت: بزودی  مدیرعامل سازمان 
افزایش حقوق بازنشستگان، میزان افزایش حقوق 
فارس،  گزارش  به  می کنیم.  اعمال  را  امسال 
رفاهی  خدمات   95 سال  در  گفت:  نوربخش 
یافت  خواهد  گسترش  اجتماعی  تأمین  سازمان 
برنامه های  و  ورزشی  المپیاد  و  زیارتی  سفرهای 
فرهنگی بازنشستگان نیز به اجرا در می آید.وی 
گفت: بزودی و با مشخص شدن میزان افزایش حقوق بازنشستگان، میزان 
با بهبود شرایط  امیدواریم  افزایش حقوق سال جاری را اعمال می کنیم و 
اقتصادی کشور و افزایش توان مالی سازمان تأمین اجتماعی حرکت موثر و 

قابل لمسی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان انجام شود.

 35 درصد جمعیت کشور 
تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند 

هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
هنوز  اخیر  بارش های  وجود  با  گفت:  کشور 
طبیعت  حافظه  از  شده  انباشته  خشکسالی 
با  گفتگو  در  فاتح  شاهرخ  است.  نشده  پاک 
مدت  کوتاه  شاخص  اساس  بر  افزود:  ایسنا، 
تا   95-94 آبی  سال  ابتدای  از  خشکسالی، 
کشور  مرکزی  بخش های  فروردین،  پایان 
شامل مناطقی از استان های اصفهان، سمنان، جنوب خراسان رضوی، 
بخش های وسیعی از خراسان جنوبی، کرمان، فارس، همه نقاط استان 
یزد، بخش هایی از سیستان و بلوچستان و قم با درجاتی از خشکسالی 

بوده اند. تا شدید مواجه  خفیف 

واکنش ره پیک به سخنان رئیس جمهور

رئیس  اظهارنظر  مورد  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
جمهور مبنی بر اینکه »قانون اساسی می گوید نماینده 
که انتخاب می شود با رای حوزه انتخابیه خودش انتخاب 
می شود و به محض اینکه رای آورد و در مجلس اعتبار 
نامه اش تصویب شد، این وسط چیزی نداریم«، اظهار 
کرد: در قانون اساسی حکمی در این باره وجود ندارد. 
ره پیک تصریح کرد: بعد از آنکه انتخابات چه از نظر 
صالحیت ها و چه از جهت حوزه های انتخابیه توسط 
شورای نگهبان تایید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی 
اعالم می شود و بعد از آن هیات نظارت و هیات اجرایی 

باید اعتبارنامه نمایندگان را امضاء و تایید کنند.

ماجرای گفتگوی احمد توکلی با مدیری
 که 35 میلیون حقوق می گیرد!

تهران در مجلس شورای  نماینده مردم  توکلی  احمد 
اسالمی مطلبی را با عنوان »این خاطره مزاح و شوخی 
نیست« در کانال شخصی خود منتشر کرد که متن آن 
به شرح ذیل است: به فالن مسئول عالی رتبه دولتی 
باید 35 میلیون تومان حقوق  اعتراض کردم که چرا 
ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار 
اقتصادی می کنم و نه درس می دهم. اگر این حقوق را 
نگیرم باید این کار را رها کنم. گفتم مگر چقدر خرج 
داری که به کمتر از این راضی نیستی؟....حرف بینمان 
میلیون  به خاطر شما 7  آخر سر گفت  زده شد.  زیاد 

تومان از حقوقم را کم می کنم و رفت.

جاللی خبر داد : تالش برای ایجاد مدل 
توافقی برای ریاست مجلس دهم

کاظم جاللی اظهار کرد: ریاست مجلس به مجموعه 
نمایندگان برمی گردد و ما معتقدیم باید مدلی بیابیم که 
در آن شکست وجود نداشته باشد. وی افزود: باید در 
این مدل سعی کنیم شخصیت هر دو بزرگوار )عارف و 
الریجانی( حفظ شود چراکه هر دو سرمایه های بزرگ 
نظام هستند و جمع بندی این مدل باید به گونه ای باشد 
که مدیریت مجلس به صورت »تعاملی« بین اطراف 
قضیه و کسانی که در مجلس حضور دارند به پیش 
اما  کار می کنند  این  روی  بر  دلسوزان  بنابراین  برود. 

برخی ها مقداری شتاب زده اظهارنظر می کنند.

عارف : تشکیل فراکسیون»امید«قطعی است

اظهار  اصالح طلبان  گذاری  سیاست  شورای  رئیس 
کرد: با نهایی شدن نتایج دور دوم انتخابات مجلس 
خواهد  تشکیل  آینده  مجلس  برای  امید  فراکسیون 
شد. عارف در خصوص امکان اجماع با الریجانی در 
مورد سیاست مجلس گفت: اولویت ما برای مجلس 
جهت  در  مختلف  های  فراکسیون  با  تعامل  آینده 
قصد  و  است  ترسیمی  و  کالن  اهداف  به  رسیدن 
نداریم در مجلس آینده تقابل فراکسیون ها را ایجاد 
اهداف  مسیر  در  همفکری  و  تعامل  با  بلکه  کنیم، 

کالن کشور گام بر می داریم.

 اصولگرایان و اصالح طلبان چند کرسی
 در مجلس آینده دارند ؟ 

فارس : با شمارش آرای مرحله دوم انتخابات دهمین 
دوره مجلس، تکلیف 68 کرسی باقی مانده نیز مشخص 
و ترکیب مجلس دهم کامل شد. یکی موضوعات قابل 
توجه پس از مشخص شدن 289 نماینده اهمیت دارد، 
های  بررسی  در  است.  منتخب  نمایندگان  گرایش 
صورت گرفته، اصولگرایان 127 کرسی، اصالح طلبان 
112 کرسی، مستقلین 42 کرسی و اعتدال گرایان نیز 
8 کرسی را در انتخابات مجلس دهم از آن خود کردند. 
گیری ها،  موضع  اساس  بر  شده،  ذکر  های  گرایش 
سخنرانی و عملکرد سیاسی منتخبان بیان شده است؛ 
در این میان حضور نمایندگان منتخب در لیست های 

جریانات مختلف در نظر گرفته شده است.

کج فهمی از دین در سه حلقه 
کارگزاران،اصالح طلبان وحلقه نیاوران 

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه امروز آثار نفوذ 
را در اندیشه سیاسی مسئوالن و ادراک فرهنگی مردم 
می بینیم، گفت:باید پاسداران از این نظر واکسینه شوند 
ارائه کنند. حجت االسالم  تا بتوانند پاسخ شبهات را 
سعیدی تصریح کرد: اگر نفوذ فرهنگی را هم تصرف 
دشمن در فرهنگ جامعه بدانیم یعنی دشمن در ادراک 
فرهنگی مردم تصرف کرده است. سعیدی با اشاره به 
کج فهمی پس از حاکمیت دینی با محوریت والیت 
فقیه گفت: در عصر حاکمیت دینی ما شاهد کج فهمی 
از دین هستیم، از جمله بد فهمی نسبت به حاکمیت 
 دینی که در آثار برخی نظریه پردازان مشاهده می کنیم. 
چه دلیلی دارد در عصر ولی فقیه ما شاهد کج فهمی 
افراد نسبت به دین باشیم؟ کج فهمی که در سه حلقه 
کارگزاران، اصالح طلبان و کیان و حلقه نیاوران بروز و 

ظهور پیدا کرده است.

وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شود 
خیلی ها می توانند نماینده شوند

سعید حجاران گفت: امروز افراد زیادی از مسئوالن و 
ناراضی  انتخابات  برگزاری  از پروسه  فعاالن سیاسی 
کاندیداها  ثبت نام  از  بعد  جنتی  آقای  مثال  هستند. 
در  نامزدی  برای  زیادی  تعداد  که  موضوع  این  به 
را  آن  و  کرده  انتقاد  بودند  کرده  ثبت نام  انتخابات 
توطئه ای  می گفتند  حتی  و  بود  خوانده  ابهام  دارای 
یا  ابهام  که  حالي  در  دارد.  وجود  داستان  این  پشت 
احمدي نژاد  وقتي  است،  نداشته  وجود  توطئه اي 
مي تواند رئیس جمهور شود عده زیادي هم پیش خود 

فکر مي کنند که مي توانند نماینده مجلس باشند.

آژانس مدرس  32228585- 32238585
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كلينيك تخصصي تعميرات راه اندازي شد

آب شیرین کن ،کولر آبي ،آب گرم کن ، لوله کشي آب سرد و گرم 
اجاق گاز، شیرآالت

آگهی تغییرات شرکت مسکن اتحاد کارگران کویرتایر شرکت تعاونی به شماره ثبت 1527 
و شناسه ملی 10360032444 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/11/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقای سيد حسن حسينی به شماره ملی 5239421201 به سمت رئيس هيئت مدیره و آقای محمدرضا روانجو 

به شماره ملی 0651734282 به سمت نایب رئيس هيئت مدیره وآقای اكبر گرانبها به شماره ملی 0701306505 به سمت منشی 
هيئت مدیره و آقای حسن دستگردی به شماره ملی 0652376177 و آقای عليرضا گمنام مقدم به شماره ملی 0650689704 به 
عنوان اعضای اصلی هيئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسن دستگردی به شماره ملی 0652376177 به 
عنوان مدیر عامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید و كليه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبيل چك، سفته ، برات 
و اوراق بهادار با امضای آقای سيد حسن حسينی )رئيس هيئت مدیره( و در غياب آقای سيد حسن حسينی با امضای آقای محمدرضا 
روانجو )نایب رئيس هيئت مدیره( به اتفاق آقای حسن دستگردی )مدیرعامل( همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و 
نامه ها با امضای آقای حسن دستگردی )مدیرعامل( همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. با ثبت این مستند تصميمات تعيين 
سمت مدیران، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

فراخوان مناقصه عمـومي یک مرحله اي  ) نوبت اول(

اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي )مناقصه گذار به نشاني بيرجند- سراب - خيابان سپيده- سپيده 12( در نظر دارد: اجراي پروژه هاي 
عمراني ذیل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمان كاران داراي صالحيت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور واگذار نماید. لذا پيمان كاران واجد شرایط 
متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفيت آزاد مي توانند برای دریافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاریخ 95/02/15  به واحد امور پيمانکاران این اداره كل واقع 

در بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 مراجعه نمایند. ضمنا این آگهي در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  نيز منتشر شده است.

مدتنوعپیمانحداقلپایهموضوعمحلاجراپروژه
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تضمینشرکتدرمناقصه:ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آیين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/9/22 یا واریز نقدی به حساب 
شماره 2173062009008 نزد بانك ملي شعبه مركزي بيرجند در وجه اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي مي باشد.

محلتحویلاسنادوپیشنهادات: دبيرخانه این اداره كل واقع در بيرجند- سراب - خيابان سپيده - سپيده 12 و محل گشایش پيشنهادها اتاق جلسات این اداره كل مي باشد.

ادارهکلنوسازي،توسعهوتجهیزمدارسخراسانجنوبي

آگهی تغییرات  شرکت  مشعل سازان آژیر )سهامی خاص(  به شماره ثبت  3309  و شناسه ملی 
10360047194به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/1/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان غالمرضا آزیر به شماره ملی 06529851003 و آقای مجيد آزیر به شماره ملی 0653181221 و آقای 
محسن آزیر به شماره ملی 0653128797 به عنوان اعضای اصلی هيئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

2- آقای محمد جم به شماره ملی 0651200504 به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا جم به شماره ملی 0702404977 به عنوان 
بازرس علی البدل شركت برای مدت یك سال مالی انتخاب گردیدند.  3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شركت 
انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصميمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثير االنتشار انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده 941764 محکوم عليه آقای ابراهيم كریم زاده مطلق محکوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000 
ریال بابت باقيمانده محکوم به در حق محکوم له نعمت اله حسنی درميان و پرداخت مبلغ 24/575/000 ریال بابت حق االجرا 

در حق دولت و با توجه به توقيف یك دستگاه اتومبيل x33 به شماره انتظامی 753 د 32 ایران 52 مدل 1390 كه حسب نظریه شيشه 
جلوی آن شکسته و دارای موتور و گيربکس سالم و الستيك 50 درصد و فاقد بيمه نامه و بدون رنگ خوردگی در حال حاضر ارزش آن 
350/000/000 ریال می باشد كه از طریق مزایده  در روز سه شنبه تاریخ 95/02/28 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد كه قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به كسانی كه باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداكثر تا یك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غير این صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

قابل توجه کلیه اعضای صنف خوار بار فروشان
بدینوسيله به اطالع می رساند: اتحادیه از انقالب 5 به مکان جدید كه متعلق به اتحادیه می باشد به آدرس 
خيابان انقالب، نبش انقالب 26، مجتمع ساختمانی انقالب طبقه اول انتقال یافت. 32230536 - 32213901

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت رسانه آفاق کویر )سهامی خاص(
شماره ثبت: 1284     شناسه ملی: 10360030155

به اطالع كليه سهامداران شركت می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی شركت در تاریخ 95/2/26 راس ساعت 8 صبح 
در محل دفتر شركت واقع در بيرجند، خيابان شهدا، شهدا1، پالک 51 برگزار می شود. لذا از كليه اعضا دعوت می شود 

برای شركت در جلسه و هر گونه اتخاذ تصميم حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه:

انتخاب اعضای اصلی  و علی البدل هيئت مدیره- انتخاب بازرسان برای مدت یك سال مالی
اعضایهیئتمدیره



بجای  یادداشت  خصوص  در  ؛  سالم  محترم  آوای 
سردبیر محترم در شماره شنبه باید گفت متاسفانه همه 
نخبگان استان یا در خواب هستند یا خود را به خواب 
زده اند . اتفاقاتی که در استان می افتد دیگر جای هیچ 
اغماضی ندارد اما مصلحت اندیشی سیاسی دوستان 
گویا بیش از اینهاست . وقتی آقایی که تا چند وقت 
پیش به دلیل افتضاحی که بار آورد و آبروی کسانی 
که از حمایت می کردند را به باد داد االن به صرف 
اینکه باجناق جانش فالن مسوولیت را دارد باید ... ؟!!! 
915 ... 036  
دادم  پیام  مرتبه  چند  خودم  من  محترم  آوای  سالم 
درمورد بازسازی فلکه پمپ بنزین معصومیه و پیامهای 
نکرده  خدایی  موضوع  درهمین  خوندم  هم  مشابهی 
ورودی مرکز استانه واقعا برای چهره یک شهر اینجور 
ورودی با یه میدون خشک و خالی متناسب نیست  .
933...645

اخذ  برای  بگویم  خواستم  می  اوا  یادداشت  تایید  در 
دلیل  ذکر  بدون  مراجعه کردم   ... به  مراسمی  مجوز 
گفتند نمی شود ! واقعا نقش قانون چیست نمی دانم؟
936 ... 770

باسالم. شهردار عزیز منطقه ۲ بعد از گذشت چندین 
سال به جای اینکه خدمات شهری روز به روز بهتر 
 ۲ عدالت  آشغال  سطل  آوری  جمع  شاهد  باید  بشه 
باشیم و مسوول مربوطه درجواب تلفنی اعالم فرمایند 
داخل  رفتن  است  مشکل  زباله  حمل  ماشین  برای 
میالن. حاال تکلیف ساکنان عدالت ۲ با این همه زباله 

انباشته شده چیست؟!
915...9۲6

قابل توجه سازمان اتوبوسرانی ساکنان بولوار فاطمیه 
از  باشند  خواسته  اگر  مهرشهر  در  روشن  احمدی  و 
هسته  به  روشن  احمدی  بولوار  یا  فاطمیه  بولوار 
مرکزی شهر بیرجند بروند هیچگونه خط مستقیمی 
این دو بولوار به میدان طالقانی، سجادشهر و مسیر 
اگر  برعکس  ندارد.  وجود  بازار  چهارشنبه  یا  و  بازار 
شخص از چهارشنبه بازار و میدان طالقانی و مسیر 
خود،  همراه  وسایل  با  و  باشد  کرده  خریدی  بازار، 
خواسته باشد خودش را به بولوار فاطمیه و یا انتهای 
واحد  خطوط  بایستی  برساند،  روشن  احمدی  بولوار 
مسیر مهرشهر را سوار شود و قبل از پل مسافر در 
بولوار  انتهای  تا  را  بقیه مسیر  و  پیاده شود  ایستگاه 
فاطمیه و یا انتهای بولوار احمدی روشن یا با ماشین 
از این مسیر طوالنی را  اینکه پیاده  یا  طی نماید و 
بپیماید . پس هسته مرکزی شهر و چهارشنبه بازار 
و سجاد شهر و مسیر طالقانی و بیمارستان امام رضا، 

خطوط واحد اتوبوسرانی فعال گذاشته شود.
939...085

کشاورزی  جهاد  مسئوالن  به  خدا  تورو  سالم. 
و  خشک  بیرجند  بفرمایید  محترم  دادستان  و 
تخریب با  نگیرند،  اشتباه  شمال  با  را  آب   بی 
خانه های مردم در بیابان هایی که با تانکر آب تبدیل 
به باغ کردند و صدها نهال با خون دل به بهانه داشتن 
و  کشاورزی  با  دارید  عمال  میدن  پرورش  خونه  یه 
تباهی  و  تخریب  بخدا  کنید،  می  مبارزه  درختکاری 
خونه یک مسلمان جواب پس دادن داره، تخریب هر 
باغ در بیرجند مساوی است با نابود کردن ۲00 درخت.
915...864

سالم . می خواستم به مسئوالن اداره کار بگویم که 
اداره کار وظیفه دارد از کارگر حمایت کند نه از کارفرما 

و پیمانکار ، دست کارگر به هیچ جایی بند نیست . 
915...915

در  اسناد  ثبت  اداره  مسووالن  فرمایش  طبق  سالم. 
معروف  ثبتی۲46  مشکالت  بودند  نوشته  که  سایت 
به موسوی که مشکالت زمینها مرتفع شده وتا پایان 
امر  این  و  خورد  می  مالکان  نام  به  اسناد   94 سال 

محقق نشده توضیح بدهند.
935...779

مجتمع  ساکنان  ما  سالم.  معزز  استاندار  جناب 
مسکونی قرارگاه سلمان که مدت هشت سال است 
از واگذاری واحد ها می گذرد و واحد های آپارتمانی 
چند سال دیگر کلنگی می شود متاسفانه هنوز سند 
این واحد ها درست نشده است و بین شهرداری و 
مسکن گیر کرده ایم لطفا به داد این 90 خانواده ای 

که اینجا ساکنند برسید
915...886

سازمان پارکها که متولی زیباسازی شهر است هنوز 
برای بلوار غفاری طرح و برنامه ای ندارد 

938...764

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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برای  ایرانیان مردمانی  هستند که  نسرین کاری - 
آموزش و یادگیری احترام قائلند و کتاب و نوشتن، هزاران 
تصویر هم،  هنوز  و  بوده  فرهنگشان  از  بخشی   سال، 
کتابخانه های بزرگ و مملو از کتاب، در نگاهشان زیبا 
و فریبا است. مردمی که در نخستین برخورد با کودکان 
و نوجوانان، بالفاصله پس از احوال پرسی، برای ادامه 

دادن گفتگو، می پرسند که »کالس چندمی؟«. 
مردمی که اگر کسی درس کارشناسی خواند، بالفاصله 
برای  ات  برنامه  که:  پرسند  می  گفتن،  تبریک  از  پس 

ادامه تحصیل چیست؟
نظر  به  مثبتی  و  اینها ویژگی های خوب  اول،  نگاه  در 
می رسد. چنین جامعه ای ظاهراً باید در اوج مسیر رشد 
و تعالی باشد. اما هر انسان منصف و دلسوزی می پذیرد 
که چنین نیست. درست می گویند که مسیر جهنم را با 
اند و به نظر می رسد که  نیتهای خیر سنگفرش کرده 

ما واقعًا در حوزه ی آموزش در چنین مسیری هستیم.
حدس زدن ریشه ها دشوار نیست. تعداد آنها هم محدود 
کوتاه  آموزش  صنعت  برای  ورود  دیوارهای  نیست. 
در دیگر،  سوی  از  ندارد.  نیاز  چندانی  سرمایه  و   است 
جامعه ی ما، شکل حرفه ای آموزش شناخته شده نیست و 
استاندارد مشخصی برای آن وجود ندارد. بخش بزرگی از 
 جامعه ما، نه استانداردهای بین المللی آموزشی را تجربه
کرده اند و نه آنها را شنیده اند. چنین است که سنجش 

کیفیت آموزش برای آنها تقریبًا امکان پذیر نیست.
متحد،  ملل  سازمان  فرهنگی  نهاد  یونسکو،  سوی  از 
بیش  است.  شده  نامگذاری  معلم  جهانی  روز  اکتبر   5
جریان  در  ایران،  جمله  از  جهان،  کشور   100 از 
حضور  معلم  جهانی  روز  نامگذاری  برای  تصمیم گیری 
وضعیت  به  نسبت  بیشتر  توجه  آن  از  هدف  و  داشته 
معاش معلمان و کیفیت تدریس است. البته در ایران 1۲ 
مطهری  استاد  نمونه  معلم  شهادت  سالروز  اردیبهشت 

بنام روز معلم نامگذاری شده است. 
مختلف  کشورهای  در  روزی  چنین  در  و  ساله  همه 
جهان از مقام و نقش معلمان در جامعه تجلیل می شود. 
به  را  عمومی  آموزش  اهمیت  جهان  پیشرفته  جوامع 
عنوان یکی از مهم ترین و شاید تنهاترین عامل توسعه 
و  عظیم  گذاری های  سرمایه  و  دریافته اند  اجتماعی 

درازمدتی را روی آن انجام داده اند.
برای پاسداشت روز معلم پای صحبت چند تن از معلمان 
نشستیم و آنها از درد دلها و آرزوهایشان برایمان گفتند:

الزمه داشتن سیستم آموزشی قوی ایجاد 
فضای تحقیقاتی و مجهز به ابزار آموزشی است

معلم نیستم ولی در خانواده فرهنگی بزرگ شدم پدر و 
مادر مرحومم معلم بودند و به خوبی با معلم و خانواده 
همشهریان  از  یکی  ناصح  عطا  دارم.  آشنایی  فرهنگی 
هر در  معلمان  دهد:  می  ادامه  مطلب  این  بیان   با 
محسوب  جامعه  فرهنگ  متولیان  و  ناشران  ای،  جامعه 
قوی  آموزشی  سیستم  داشتن یک  و الزمه  شوند   می 
مقاطع  در  پژوهشی  و  تحقیقاتی  فضای  ایجاد  پویا  و 
الزم  آموزشی  های  ابزار  به  مجهز  و  آموزشی  مختلف 
مواد  و  مطالب  کاملتر  و  بهتر  انتقال  جهت  در  کافی  و 

آموزشی است .
بخصوص  و  کشور  در  معلمان  وضع  است:  معتقد  وی 
رتبه  از  کنیم،  بندی  رتبه  بخواهیم  اگر  را  استانمان  در 
فضاهای  غالب  که  چرا  هستند.  برخوردار  متوسط 
آموزشی خصوصا در مقاطع ابتدایی و بعضا در دبیرستان 
اند  نگردیده  بنا  و  طراحی  آموزش  منظور  برای  ها 
اداری  یا  و  مسکونی  معماری  با  هایی  ساختمان  اکثرا 
تخته   ( هستند  قدیمی  و  ابتدایی  بسیار  تجهیزاتی  با  و 
از  بیش  عموما  و  چوبی  های  صندلی  و   ) گچ  و  سیاه 
بصری  سمعی  تجهیزات  باشند.  می  کالس  ظرفیت 
آموزشی  مدل  این  خاص  آموزشی  افزارهای  نرم  و 

امکانات  این  از  یکسان  بطور  همه  و  بوده  کم  بسیار 
هر  معلمان  باید  اینکه  بیان  با  وی  نیستند.   برخوردار 
تجربه  و  تخصص  دوره  همان  آموزش  برای  دوره 
یافته  توسعه  های  کشور  در  افزاید:  می  باشند  داشته 
 در دوره ابتدایی معلمان فوق لیسانس  و باالتر را بکار

بر  مبتنی  خاص  آموزشی  های  روش  از  و  گیرند  می 
پایه  و  کنند  می  استفاده  علمی  و  روانشناختی  اصول 
و  آزمایشگاهی  آموزش  روحیه  و  انگیزه  و  آموزش 
به  توجه  با  و  نمایند  می  تقویت  آنها  در  را  پژوهشی 
روحی  نیاز های  و شناخت  آموزان  دانش  اقتضای سن 
را  آموزشی  محیط  حتی  و  تدریس  روش  آنها  روانی  و 
مطابق الگو های از قبل مطالعه شده در نظر می گیرند .

مقاطع  در  باید  نیز  را  آموزگار  شود:  می  یادآور  ناصح 
مقطع  آن  با  مطابق  فردی  های  ویژگی  از  مختلف 
انتخاب کنند. ویژگیهای اخالقی و ایدئولوژیکی مناسب 

هر دوره .
برای  تنها  نه  عصبانی  گاها  و  حوصله  کم  افراد  مثال 
ای  دوره  برای هیچ  که  نیستند  مناسب  دبستان  مقاطع 
مطالب    . ندارند  را  الزم  کارایی  آموزشی  سیستم  در 
دانش  فکری  رشد  و  قدرت درک  مطابق  باید  آموزشی 

آموزان در نظر گرفته شود . مثال یادم هست درس آرش 
تا  کمانگیر در کالس پنجم دبستان تدریس می شد و 
شعر  چه  که  نکردیم  درکش  و  نفهمیدیم  ما  دبیرستان 
حماسی و زیبائیست و یا فرمول های کوآنتم نوری در 
دبیرستان که حتی در دانشگاه ها نیز در دوره های ارشد 
باید تدریس گردد . در خصوص آموزش ضمن خدمت 
مطلوبی  نتیجه  آن  اما  گرفت  صورت  کارهایی  معلمان 
را که انتظار می رفت حاصل نشد . بیشتر برای افزایش 
حقوق و رتبه معلمان بود تا ارتقای سطح علمی متناسب 

با رشد و تولید علوم جدید .
چهارم  کالس  در  گوید:  می  ای  خاطره  بیان  با  وی 
بودم  نوشته  خوب  را  درشتم  خط  مشق  چون  ابتدایی 
برای نوشتن   ، را  در سایر کالسهای خط  آموزگار من 
الگو روی تخته سیاه با گچ می برد مطلب هم این بود 

: الهی سینه ای ده آتش افروز.

تبعیض ها باعث دلسردی معلمان می شود

کار  سابقه  سال   15 از  بیش  با  اظهری  سیدمحمود 
می  عنوان  دهد  می  آموزش  متوسطه  دوره  در  که 
حدودي  تا  مان   استان  در  معلمان  مشکالت  کند:  
معلم  عنوان  به  من  است.  کشور  نقاط  دیگر  مانند 
احترامي  قابل  موقعیت  داراي  جامعه  در  تا  دارم  نیاز 
معلمان  به  نسبت  جامعه  برخورد  متاسفانه  ولي  باشم. 

عشق  دلیل  به  افزاید:  می  وی  نیست.  جالب  خیلي 
کردم  انتخاب  را  مسیر  این  معلمي  و  آموزش  به 
دلسردي باعث  ها  تبعیض  بعضي  متاسفانه   ولي 

مي شود. به عنوان مثال یک معلم و یک استاد دانشگاه 
که داراي یک موقعیت علمي )هر دو نفر از یک دانشگاه 
و در یک رشته تحصیلي فارغ التحصیل شده اند( از نظر 

حقوقي و موقعیت شغلي با هم اختالف زیادي دارند.
وی با بیان اینکه خاطرات زیادی از معلمی دارد یادآور 
اول  سال  به  مربوط  من  خاطرات  بهترین  شود:  می 
خدمت من در روستاي ماخونیک است که اختالف سني 
یا بعضي ها هم سن من  بود  با دانش آموزانم کم  من 
بودند. به همین خاطر با توجه به شرایط فرهنگي روستا 
با آنها ارتباط صمیمانه اي داشتم. جالب این بود که دو 
سه سال بعد که به آنجا رفتم بعضي از شاگردانم ازدواج 
کرده بودند و من همچنان مجرد بودم. این قضیه براي 
بچه ها خیلي عجیب بود و من را مرتبا ترغیب به ازدواج 
مي کردند. اظهری در خصوص درخواستش از مسئوالن 
خواهم  مي  مسئوالن  و  مردم   از  فقط  من  گوید:  می 
گرامي  است  شایسته  که  طور  آن  را  معلمان  مقام  تا 
بدارند تا معلمان با انگیزه مضاعفي نسبت به خدمت به 

آموزش کشور همت گمارند.
حمیدرضا گنگو زهی، حسن امیدزاده و کاظم صفرزاده 
به عشق معلمي جان خود را فدا کردند. امیدوارم یادشان 

همیشه زنده باشد.

نظام پرداخت در آموزش و پرورش
بدرستی انجام نمی شود

به  خداوند  که  است  بهشت  از  ای  قطعه  مدرسه 
تار  با  است  بفتی  زر  ی  پارچه  معلم  و  بخشیده  زمین 
آموزگار  خانم  سلیمانی  قدسیه   . علم  پود  و  محبت 
سابقه  سال   ۲6 از  بیش  با  روانشناسی   لیسانس  فوق 
خاطر  جمله  این  عنوان  با  ابتدایی  دوره  در  خدمت 
است  فرهنگ  از  غنی  شهری  بیرجند  کند:  می  نشان 
بوده  کشور  شرق  در  علم  و  دانش  مهد  گذشته  از  و 
به  و  داریم  انتظار  معلمان  از  ما  ی  همه  اما  است 
انتظارات آن ها گوش نمی دهیم . آینده سازان جامعه 
معلم به  را  آنان  پذیرکردن  جامعه  و  تربیت  برای   را 

امان خدا رها می کنیم  به  را  بعد معلم  اما  می سپاریم 
و  کودک  قلمرو  فضای  در  روانشناس  و  شناس  جامعه 
نوجوان قرار می گیرد که نیازمند تمرین و سخت کوشی 

است و هنری است که از عهده هرکسی بر نمی آید.
برخالف  پرداخت هماهنگ  نظام  کند:  وی تصریح می 
اجرا درستی  به  پرورش  و  آموزش  در  ها  ارگان   برخی 

اقتصادی  ی  زمینه  در  ها  خواسته  بیشتر  شود  نمی 
و  جایگاه  و  شخصیت  زمینه  در  متاسفانه  و  است 
دچار نباید  معلمان  و  نیست  معلمان  شأن  در   احترامی 

سرخوردگی های اجتماعی شوند که این خود از عوامل 
اصلی افت آموزش است .

باید تمرکز در کیفیت باشد نه کمیت

خطا  و  آزمون  صورت  به  آموزشی  نظام  وی  گفته  به 
برنامه  و خطا  آزمون  به صورت  را  آموزش  نظام  است. 
دانش  از  نسلی  شدن  تباه  جز  ای  نتیجه  کردن  ریزی 
آموزان ندارد . پس باید تمرکز در کیفیت باشد نه کمیت. 
عنوان مسئوالن  از  درخواست  خصوص  در   سلیمانی 

توسعه  در  مناسب  پیشرفت  وجود  با  کند:  می 
کودکان  از  بسیاری  هنوز  پرورش  و  آموزش  کمی 
فضای  در  را  خود  کودکی  های  روز  مان  سرزمین 
امکانات  فاقد  و  نازیبا  و  فرسوده  مدارس  نشاط  بی 
حاشیه  مناطق  مدارس  در  متاسفانه  گذرانند.  می 
و  آموزشی  امکانات  شدید  فقر  برخوردار،  وکم  نشین 
این شما  نظر  به  هستیم  شاهد  را  ورزشی  و   تفریحی 

وجود  با  مدارس  از  برخی  در   که  نیست  عدالتی  بی 
خود  مردمی  های  کمک  با  والدین  از  برخی  امکانات 
مدرسه را اشباع می کنند و در یک مدرسه کم برخوردار 
امکانات  کمترین  از  مستمند  والدین  داشتن  علت  به 
مسئوالن  تمامی  که  دانم  می  من  نباشد  برخوردار  نیز 
آموزش و پرورش دلسوزانه زحمت می کشند و در صدد 
که  والدین  این  از  کنم  پیشنهاد می  اما  رفع مشکالتند 
دستشان به دهانشان می رسد مقداری هم در مدارس 
محروم سرمایه گذاری نمایند تا اجر آخرتشان شود شکر 
خد اکنون مدیریت آموزش و پرورش ما با دیدی باز و 
پیگیر درصدد رفع مشکالت مدارس است اما یک دست 
و  معلمان  مدیران،  مسئوالن،  همه  باید  و  ندارد  صدا 

والدین بر مشکالت فائق آییم.

مدیران و  معلم ها یکی از صبور ترین افراد
 در کارشان هستند

 86 درسال  گوید:  می  تحصیلش  دوران  خاطرات  از  وی 
 مدیر یکی از دبستان هایی که از مناطق محروم محسوب

می شد بودم . معموال بخشنامه ای به مدارس می آید که 
دانش آموزانی که اختالل یاد گیری دارند به مراکز آنان 
معرفی می شوند من هم از معلمان مدرسه خواستم تا دانش 
آموزانی که در زمینه ریاضی یا امال فارسی دچار اختالل 
ارجاع  این مراکز  به  تا  نمایند  را معرفی  یادگیری هستند 
بدهم نامه ای به والدین دانش آموزان داده شد تا در روزی 
مشخص آنها را به مراکز آفاق ببرند بعد از ۲ روز در دفتر با 
معاونان مدرسه نشسته بودیم که مردی تنومند با چشمانی 
درشت و عصبانی وارد دفتر شد با داد و بیداد گفت در مورد 
بچه ی من چه فکری می کنید. اون عقب مانده نیست 
معلمش با خود چه فکر کرده. شما هم شبیه معلمش. من 
راننده تاکسی هستم روزی صد تا مسافر جابه جا می کنم 
. استادهای دانشگاه را می برم و میارم یکی از استاد های 
دانشگاه گفته فرزند شما را می خواهند به مدرسه استثنایی 
ببرند. تمام این حرف ها را بدون اندکی مکث گفت و حتی 
حق دفاع از خودمان را نداد. جلوی میز من ایستاد و منتظر 
عکس العمل من بود . من هم از روی آرامش به او گفتم 
خیلی خوب حرفاتون رو زدید بفرمایید بنشینید تا من حرف 
هایم را بزنم و خوشبختانه خداوند قدرت صبر و تحمل به 
من داده بود در آن لحظه  که خودم هم متعجب شدم و 
برای او توضیح دادم که تنها برای اختالل در یادگیری این 
دروس و به طور رایگان مشکالت یادگیری فرزند شما را 

حل می کنند پس از توضیحات بسیار شرمنده شد.
خالصه مدیران و  معلم ها یکی از صبور ترین افراد در 

کارشان هستند.

معلم چراغ روشنگر راه آیندگان
آموزگار باید درس بیاموزد و درس بدهد

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

* احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام 
شما درباره » اجرای شبکه فاضالب در خیابان شهید 
با  استحضار می رساند:  به  نیلوفر »  و  پونه   ، آوینی 
توجه به ثقلی بودن شبکه فاضالب بیرجند ، ضروری 
پایین  ابتدا       شبکه های فاضالب مناطق  ست 
دست )خیابان ارتش و ابتدای خیابان غفاری تا میدان 
و  شود  برداری  بهره  قابل  و  اجرا   ) »عج«  ولیعصر 
شبکه  آتی  های  سال  در   ، اعتبار  تأمین  در صورت 
نیلوفر( و  پونه   ، آوینی  باالدست)خیابان شهید  های 

اجرا خواهد شد.«
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
به   « گلها  شهرک  فاضالب  شبکه  اجرای  درباره« 
استحضار می رساند: اجرای شبکه فاضالب شهرک 
گلها در دستور کار این شرکت قرار دارد و پیمانکار 
به  به کارگیری شده است که متاسفانه  اجرا،  جهت 
دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی، عملیات اجرایی آن 
متوقف شده است و در صورت تأمین اعتبار، اجرای 
این شرکت  کار  دستور  در  انشعابات  نصب  و  شبکه 

قرار خواهد گرفت .«

جوابیه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احترما   *
اکنون  رساند:  می  استحضار  به   95/۲/9 مورخ  شما 
مراکز پذیرایی باز است و مشکلی نیست و به استناد 
از  به دلیل تخطی  قوانین و مقررات و ضوابط گاها 
قوانین و مقررات، واحدی موقتا تعطیل می گردد که 
... جهت خدمات رسانی بهتر  از رفع مشکل و  پس 
قابل  نماید.  فعالیت می  و مسافران مجددا  به مردم 
ذکر است سالمت مردم ، ایجاد محیط امن و در خور 
شأن ، مالک اصلی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در این گونه مراکز بوده و خواهد 
بود و همه متصدیان و بهره برداران ملزم به رعایت 

مقررات و قوانین جاری می باشند.

آوا  کاش   . بود  العاده  فوق  استاندار  توهین  گزارش 
با پشت  از این کارها بکند و کمی مردم را  همیشه 
صحنه برخی بازی ها آشنا نماید . آقایان خیلی خیلی 
اما آبروی  از نگرانیتان برای حیثیت استان ممنونیم 
واقعی ما زمانی رفت که کمترین بودجه را به ما دادند 
اونوقت تو استان در خاموشی بزرگان و ریش سفیدان 
ما آنچنان از بودجه تعریف کردند که ما گفتیم بودجه 
اختصاص ما  به  را  نصفش  و  کرده  نصف  را   کشور 
که  اینست  ها  بیرجندی  ما  درد  آقایان   . اند  داده 

همیشه خاموشیم . از ماست که برماست 
930 ... ۲68
سالم اگر مسئوالن همت کنند مشکالت مردم حل 
شود نه تنها طبس به یزد برنمی گردد که یزد هم 
جزء خراسان جنوبی می شود اما در وضعیت کنونی 

باید تدبیرکنند.... بیرجند 
915...0۲6
از شهردار بخاطر جشن خوبش ممنونم . واقعا اینها 
نیاز جامعه است ولی چه فایده که بعضی ها وقتی 
کار  کنند  نمی  نگاه  شود  انجام  کاری  خواهد  می 
از  آوا   . دارند  اندازی  سنگ  قصد  فقط  و  چیست 
یادداشت شما هم بابت نشاط و شادی مردم ممنونم 
910 ... 458
نماینده محترم که فرمودند از نماینده در حد وظایف 
کردن  بانده  دو  پیگیری  آیا   ، باشید  داشته  انتظار 
از  زیادی  تعداد  تعطیلی  علت  و  استان  های  جاده 
عقب  و  کمبود  صدها  و  صنعتی  شهرک  واحدهای 

ماندگی استان در وظایف شما هست یا نیست؟
915...۲97
بیشتر  را  الهیه  خیابان  های  اتوبوس  لطفا  سالم. 

کنید. با تشکر
915....313

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت : الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی از دیروز بعدازظهر وزش بادهای شدید همراه با گردو خاک را طی دو روز آینده در 
استان نشان می دهد. نخعی افزود : کاهش دید افقی در برخی نقاط به 4 تا 5 هزار متر می رسد . وی از وقوع بارشهای رگباری همراه با رعد و برق تا سه شنبه دراستان 
خبرداد و گفت : این بارشها در نیمه شمالی و شرقی استان مناطق سربیشه ، درمیان ، حاجی آباد و قاین رخ می دهد که در برخی مناطق سبب وقوع رواناب می شود.

وزش باد شدید و کاهش دید در خراسان جنوبی 

پیام شما

مادر عـزیز و مهربانم

سرکار خانم مهین نیک شعار
سالم بر شما ای گوهر گرانقدر و ای دّر گرانبهای قله های ایثار و استقامت، شما با نسیم علم و دانش طراوت 
خاصی به این بدن های خواب و نا آگاه ما بخشیدی. ای معلم، رهرو راه پیامبران الهی و امامان معصوم )ع( 
هستی که تا آخرین نفس سعی در فالح و رستگاری بشر داشتند. روز معلم مبارک باد و در آخرت بهشت 

جاویدان جایگاهت باشد. موید و منصور باشید
دست بوست - مهدی حدیدی نژاد

کارکنان و همکاران محترم دبیرستان 15 خرداد

هفته معلم فرصتی است مغتنم تا از زحمات ارزنده شما مشعل داران 
تعلیم و تربیت یاد کنیم، توفیق و سالمتی شما برای تربیت نسل آینده 

میهن اسالمی مان را از خداوند منان خواستاریم.

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان 15 خرداد

جناب آقای دکتر نجار زاده  
 رئیس محترم بیمارستان بوعلی 

جناب آقای دکتر مجید شکیب و سرکار خانم نجمه جهانی

 از تالش های بی شائبه و سعه صدر شما در به دنیا آوردن فرزندم نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

 امین دیمه ور

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2653/94 اجرایی یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1381، مشکی، شماره 
شاسی 81211988 ، شماره موتور 32908112493 ، شماره انتظامی 896 د 46 - ایران 32 به مبلغ 100/000/000 

ریال کارشناسی شده در قبال بدهی خانم فاطمه جاندار مقدم به مبلغ 52/049/635 ریال در حق آقای محمد حسن حسینی با وکالت 
آقای امیر افشاری و مبلغ 243/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 95/2/27 از ساعت 9 الی 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

خاندان محترم فلقی
درگذشت فرزند و برادر گرامی تان مرحوم محمد ابراهیم فلقی 

را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز
 سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی - داراالیتام حضرت ابوالفضل )علیه السالم(

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 ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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زندگینامه پدر علم ارتباطات ایران 

کاظم معتمدنژاد اردیبهشت 1313 هجری شمسی در 
بیرجند متولد شد و 14 آذر 1392 در تهران دارفانی را 
وداع گفت. وی دارای دیپلم ششم متوسطه در خرداد 
رشته  لیسانس  تهران،  مروی  دبیرستان  از   1332
اقتصادی  قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و 
دولتی  دکترای   ،1336 خرداد  در  تهران  دانشگاه 
اقتصادی  علوم  و  حقوق  دانشکده  از  سیاسی  علوم 
تخصصی  دکتری   ،)1343(  1964 پاریس  دانشگاه 
روزنامه نگاری از انستیتوی مطبوعات و علوم خبری 
دیپلم    ،)1343(  1964 سال  در  پاریس  دانشگاه  در 
بین المللی  مرکز  از  روزنامه نگاری  تدریس  عالی 
استراسبورگ  دانشگاه  روزنامه نگاری  عالی  تعلیمات 
در سال 1963 )1342( است. در کارنامه معتمدنژاد 
توان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و  می 
و  استاد   ،1344  -  1349 تهران  دانشگاه  اقتصادی 
 -  1359 اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکده  رئیس 
علوم  دانشکده  ارتباطات  علوم  گروه  استاد   ،1344
استاد   ،1360 طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اجتماعی 
 1368 رن(  و  )پاریس  فرانسه  دانشگاه های  مهمان 
- 1362 و مدیر تحقیقات )استاد راهنمای رساله های 
دکترا( دانشگاه پاریس مشاهده کرد. وی عضو هیئت 
خارجی  مقاالت  و  اخبار  بخش  مدیر  و  تحریریه 
یک  پایه  وکیل   ،1340 سال  در  کیهان  روزنامه 
اتحادیه  حقوقی  مشاور   ،1346 سال  از  دادگستری 
در  همکاری   ،1379 از  دور  ارتباطات  بین المللی 
تأسیس مؤسسات و دوره های آموزشی و پژوهشی، 
عضو مؤسس دوره عالی روزنامه نگاری ، مؤسسه عالی 
مطبوعات و روابط عمومی و دانشکده علوم ارتباطات 
اجتماعی 1350 - 1343، عضو هیئت مؤسس بخش 
در  تحقیق  بین المللی  »انجمن  بین المللی  ارتباطات 
ارتباط جمعی« 1976 )1355(، عضو هیئت مؤسس 
در  اطالعات  و  ارتباطات  فراملی  مطالعات  »مرکز 
پاریس«  التین،  آمریکای  و  آفریقا  آسیا،  کشورهای 
1992 )1371( دوره فوق لیسانس علوم ارتباطات در 
دانشگاه عالمه طباطبایی 1368، عضو مؤسس دوره 
دکتری علوم ارتباطات در دانشگاه عالمه طباطبایی 
1375، عضو مؤسس »مرکز پژوهش های ارتباطات« 
وابسته به دانشگاه عالمه طباطبایی و وزارت پست 
تاسیس  دهنده  پیشنهاد   ،1375 تلفن،  و  تلگراف  و 
آسیای  در  ارتباطات  تحقیقات  و  مطالعات  »مرکز 

مرکزی« بوده است.
تحقیق  بین المللی  »انجمن  عضو  معتمدنژاد  زنده یاد 
از سال 1962، عضو »انجمن  ارتباطات جمعی«  در 
عضو   ،1967 سال  از  فضا«  حقوق  بین المللی 
»انجمن  عضو  و  ارتباطات«  بین المللی  »انستیتوی 
فرانسوی علوم ارتباطات و اطالعات«، از سال 1983 

بوده است.
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پدیده شوم زمین  خواری که اکنون در بسیاری از مناطق 
کشور در حال گسترش است به اذعان برخی از مسئوالن 
خراسان جنوبی به معنای حقیقی و آنچه که سود جویی افراد 
در تصرف اراضی دولتی نامیده می شود، در این استان که به 
سرزمین طالی سرخ معروف است، آن چنان مشهود نیست.
به گزارش ایرنا، خراسان جنوبی در شرق ایران با جمعیت 
حدود 800 هزار نفر و وسعت 15 میلیون هکتار که بیش 
 از 14 میلیون هکتار آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل

می دهد سومین استان پهناور و دومین استان بیابانی کشور 
است که وقوع پدیده  زمین خواری در این استان اندك و 

قدری متفاوت است.

 وقوع پدیده زمین خواری در
 خراسان جنوبی كمرنگ است

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این باره گفت: 
پدیده زمین خواری به عنوان یک عارضه در تمامی سطوح 
کشور مشاهده می شود و در این استان هم اجتناب ناپذیر 
است ولی با توجه به بی ارزش بودن اراضی در برخی از نقاط 
استان و از طرفی فرهنگ و عقاید دینی مردم، به نسبت وقوع 
این پدیده در استان ما از سایر استان های کشور کمتر است. 
مهدی جعفری افزود: اراضی تصرف شده طی سال گذشته 
حدود 19 هکتار در استان بوده که با پیگیری های انجام شده 
بیش از 17 هکتار آن رفع تصرف شده و مابقی نیز در حال 
پیگیری حقوقی است. وی با اشاره به اینکه در بحث مقابله با 
زمین خواری ضعف قانونی وجود ندارد یادآور شد: بر اساس 
اصول حاکم در قانون اساسی همگی آحاد ملت در برابر قانون 
مسئول هستند و به تبع قوانین و مصوبات مجلس باید با 
رعایت حقوق تمامی شهروندان تصویب و ابالغ شود. وی 
افزود: در این میان عده ای که به دنبال منافع خاص می باشند 
بدین جهت قانون را دچار ضعف هایی می دانند و خواستار 
اصالح آن هستند و اجرای قانون و بازپس گیری زمین های 
تصرفی در برخی از مناطق را موجب خالی شدن روستاهای 
استان از سکنه می دانند در صورتی که قانون راهکارهای 
زیادی را برای این موضوع پیشنهاد داده که واگذاری اراضی 
جهت اجرای طرح های روستایی،کشاورزی و صنعتی از آن 
جمله است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
 جنوبی هم با بیان اینکه در روستاهای استان و محدوده آنها
مسئله ای با عنوان زمین خواری وجود ندارد گفت: طی چند 
سال اخیر ساماندهی اراضی روستایی در محدود شهرهای 

بزرگ استان از جمله بیرجند توسط این بنیاد انجام و نسبت 
به واگذاری زمین بصورت سهل و آسان اقدام شده لذا دیگر 
موقعیتی برای سود جویی زمین خواران و تصرف زمینهای 
دولتی بوجود نیامده است. علی اصغر آسمانی مقدم افزود: در 
مجموع تاکنون 50 تا 60 قطعه از اراضی دولتی در روستاها 
قبل از اینکه در اختیار این بنیاد قرار گیرد از قبل تصرف شده 
بود ولی بعد از اینکه بنیاد آنرا در اختیار خود گرفته، خلع ید 
شده است. وی گفت: دستگاه های خدمات رسان باید دقت 
کافی را داشته باشند که اگر اراضی شبهه دار است یا دارای 
مجوز نیست از دادن امکانات زیر بنایی همچون آب و برق 
به آنها خودداری کنند تا موجب بروز ساخت و سازهای غیر 
مجاز و مشکل در آینده نشود. وی اظهار کرد: پنج قطعه 
زمین در دستگرد و نیز در مهرشهر بیرجند قبل از این که 

به شهر ملحق شود تصرف غیر قانونی شده بود که همه 
آنها خلع ید شده و در حال حاضر هیچ مورد از اراضی تحت 
اختیار بنیاد مسکن استان در اختیار متصرفان یا زمینه خواران 
نیست. رئیس شورای اسالمی خراسان جنوبی، هم گفت: 
زمین خواری به معنای اقدام در تصرف زمین های دولتی 
توسط افراد سوجو و فروش آن بصورت غیر قانونی به سایر 
افراد است که این مسئله بدین صورت که در سایر استان 
های کشور وجود دارد و موجب بروز مشکالتی عدیده ای 
شده در این استان مشهود نیست. محمد رضا قرائی افزود: 
مسئله زمین خواری در این استان بدین صورت است که 
عده ای از سالیان دور اقدام به کشت و زرع در زمین های 
ارثی خود کرده و سالها برای کشت و آبادانی زمین زحمت 
کشیدند اما حال با اجرای قانونی که مربوط به 1341 و نقشه 

هوایی آن زمان برای اثبات مالکیت زمین وجود دارند از آنها 
به عنوان زمین خوار نام برده می شود در حالی که به علت 
خشکسالی 17 ساله بسیاری از این زمین ها بایر شده و قابل 
کشت نیست و بازپس گیری این زمینها به نام اراضی ملی 
برای این منطقه دور از عدالت است. وی ادامه داد: اجرای 
قانون بصورت یکسان برای خراسان جنوبی که سالهاست 
خشکسالی گریبانگیر آن است موجب تضییع حقی از افرادی 
می شود که سالهای متمادی بر روی زمین های ارثی و 
اجداشان زحمت کشیده اند لذا اصالح این قانون برای این 

منطقه امری ضروری است.
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی هم گفت: تاکنون در 
مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان هیچ مورد از زمین 
خواری که لطمه ای به محیط زیست استان وارد کند مشاهده 

نشده است. پرویز آرامنش افزود: در حال حاضر دو میلیون و 
317 هزار و 548 هکتار از اراضی استان تحت حفاظت محیط 
زیست قرار دارد و تمام کسانی که می خواهند ساخت و 
سازی داشته باشند باید به قوانین محیط زیست پایبند باشند.

چالش بین مالكان زمین و مجریان قانون 
حفاظت از اراضی ملی در استان

در این راستا تعدادی از مردم خراسان جنوبی هم خواستار 
اصالح یا اجرا نشدن یکسان قانون مربوط به جداسازی و 
ثبت اراضی ملی به علت خشکسالی های پی در پی و در 
نتیجه بایر شدن بسیاری از زمین ها بویژه در مناطق روستایی 
استان شدند. به گفته یکی از شهروندان بیرجندی، خراسان 
جنوبی یکی از استان های خشک کشور است که بیش از 

400 روستای آن با تانکر سیار آبرسانی می شود لذا نباید 
قانون مربوط به تعیین حدود اراضی ملی در این استان همانند 
استان های پر آب شمال کشور یکسان اجرا شود چرا که در 
این منطقه افراد سودجو و زمین خوار وجود ندارد و اگر هم 
تعدادی اندك هستند باید حساب آنها از سایر مردم جدا شود.

محمد خراشادی افزود: مسئوالن باید شرایط این استان را 
ویژه ببینند و قدری در اجرای قانون حفاظت از اراضی ملی و 
جداسازی آن از اراضی متعلق به مردم نرمش نشان دهند تا 
روستاییان اقدام به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ نکنند.

گفت:  هم  زیرکوه  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
خشکسالی حاکم بر منطقه بر هیچ کس پوشیده نیست و 
خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است و میزان 
بارندگی آن هم خیلی کمتر از میانگین کشوری می باشد. 
محمد محسن موهبتی افزود: اما متاسفانه در نسخه واحدی 
برای شناسایی اراضی ملی از زمین های مردم که در مرکز 
پیچیده شده و همه استان ها یکسان دیده شده اند، خراسان 
جنوبی و استان های شمالی هیچ تفاوتی با هم ندارند به 
همین دلیل اصرار ما بر این است که این قانون در مجلس 

اصالح شود. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هم با 
اشاره به دالیل وقوع زمین خواری گفت: ضعف قوانین و 
عدم هماهنگی بین مجازات تعیین شده و جرم، مشکالت 
اقتصادی و بیکاری در جامعه و کمبود نیرو و اعتبار در سازمانها 
و ادارات متولی امر زمین و مسکن از جمله دالئل وقوع پدیده 
زمین خواری است. حبیب ا... شریفی، عدم هماهنگی بین 
دوایر دولتی و سیستم قضایی و نیروی انتظامی را از دیگر 
این دالئل دانست و یادآور شد: بی نظمی در جامعه، افزایش 
هزینه های اضافی بر دوش دولت و دستگاههای متولی، 
افزایش ورودی پرونده ها در سیستمهای قضایی و مغایرت با 
موضوع مهم بهداشت قضایی و هدر رفتن نیروی انسانی و 

اعتبار از تبعات ناشی از زمین خواری است. 

رعایت قانون و پرهیز از ساخت و سازهای
 غیر مجاز به نفع مردم است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی هم 
با بیان اینکه زمین خواری در استان به نسبت سایر استانها 
اندك است گفت: رعایت قانون به نفع همه مردم جامعه 
است و این موضوع بویژه در ساخت و سازهای غیر مجاز و 

در هنگام بروز حوادث نمود بیشتری دارد.

یک زوج کالیفرنیایی بعد از خرید مارمولک پولکدار قرمز آن هم به قیمت 20 پوند شهرتی نسبی  پیدا کرده اند چرا که این مارمولک طرفداران زیادی در رسانه های 
اجتماعی پیدا کرده است. این مارمولک حتی صفحه مجازی شخصی دارد و در توییتر، فیس بوك و اینستاگرام حدود 33 هزار طرفدار دارد که منتظر عکس یا 
خبری در مورد او هستند. این جانور نسبت به چیزی که مردم در مورد خزندگان تصور می کنند باهوش تر است و بعضی از کار های خطرناك را انجام نمی دهد.

مارمولكی كه صفحه اینستاگرام دارد!

طنز امتحان دامادها

زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند.
یکروز تصمیم گرفت میزان عالقه ای که دامادهایش 

به او دارند را ارزیابی کند.
یکی از دامادها را به خانه اش دعوت کرد و در حالی 
که در کنار استخر قدم می زدند از قصد وانمود کرد 

که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت.
نجات  را  او  و  آب  توی  رفت  شیرجه  فوراً  دامادش 
جلوی  نو   206 پژو  ماشین  یک  صبح  فردا  داد. 
پارکینگ خانه داماد بود و روی شیشه اش نوشته بود: 

»متشکرم! از طرف مادر زنت«

زن همین کار را با داماد دومش هم کرد و این بار 
را  و جان زن  آب  توی  رفت  شیرجه  فوراً  داماد  هم 

نجات داد. 
پژو 206  داماد دوم هم فردای آن روز یک ماشین 
بود:  نوشته  شیشه اش  روی  که  گرفت  هدیه  نو 

»متشکرم! از طرف مادر زنت«
نوبت به داماد آخری رسید.

را به  باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود  زن 
داخل استخر انداخت. اّما داماد از جایش تکان نخورد. 
او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده که این پیرزن 
بیاندازم.  از دنیا برود پس چرا من خودم را به خطر 
همین طور ایستاد تا مادر زنش درآب غرق شد و مرد.

مدل  آخرین  کورسی  بی ام و  ماشین  یک  صبح  فردا 
روی  که  بود  سوم  داماد  خانه  پارکینگ  جلوی 
شیشه اش نوشته بود: »متشکرم! از طرف پدر زنت«

چالش بین مالكان زمین و مجریان قانون حفاظت از اراضی ملی در استان

طنز

نام آوران

ضرب المثل بیرجندی

از َخطر َجمی َرّمرگرگ مزنه.

به  )گرگ  زند.  می  گرگ  را  رّمه  جمعی  خاطر  از 
گله می زند(

بیش از حد معمول نباید خونسرد بود.

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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

پـرشین باتـری 
 
اقســـــاط
خیابان جمهوری - روبروی پارک آزادی - نبش خیابان قائم- جنب لوازم یدكی شیبانی

32214771-09159621900

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  
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فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین كن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلتر رایگان    18 ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

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

آدرس: میدان شهدا 

  ساختمان آوا   

  32224113

تعداد محدود

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

09156706538

مسئوالن باید قدری در اجرای قانون حفاظت از اراضی ملی و جداسازی آن از اراضی متعلق به مردم نرمش نشان دهند
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را  جوانی  که  زدم  می  قدم  ای  خانه  دیوانه  باغ  در 
سرگرم خواندن کتاب فلسفه ای دیدم.  

تناسبی  بیماران دیگر  با  رفتارش-  منش و سالمت 
چه  »اینجا  پرسیدم:  و  نشستم   نداشت.کنارش 

می کنی ؟« با تعجب نگاهم کرد. 
نیستم. پاسخ داد: خیلی  از پزشکان  اما دید که من 
راه  خواست  می  بود.  ممتازی  وکیل  که  پدرم  ساده 
او را دنبال کنم. عمویم که شرکت بازرگانی بزرگی 
داشت. دوست داشت از الگوی او پیروی کنم. مادرم 
باشم.  محبوبش  پدر  از  تصویری  داشت  دوست 
خواهرم همیشه شوهرش را به عنوان الگوی یک مرد 
موفق مثال می زد. برادرم سعی می کرد مرا طوری 
عالی  ورزشکاری  خودش  مثل  که  بدهد  پرورش 
بشوم. مکثی کرد و دوباره ادامه داد: »در مورد معلم 
 هایم در مدرسه -استاد پیانو- و معلم انگلیسی ام هم 

همین طور شد. 
همه اعتقاد داشتند که خودشان بهترین الگویند. هیچ 
کدام آنطور به من نگاه نمی کردند که باید به یک 

انسان نگاه کرد... 
طوری به من نگاه می کردند که انگار در آیینه نگاه 
این  در  را  بنابراین تصمیم گرفتم خودم  می کنند.  
توانم  می  کم  دست  اینجا  کنم.  بستری  آسایشگاه 

خودم باشم. پائولوکوئیلو

رهبر خوب پيروان خود را تشويق مي كند 
تا چيزي را به او بگويند كه نياز به داشتن
 آن دارد، نه چيزي را كه خوشايند اوست. 

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود
 را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي 

راه صعود را رها مي كنند.

آن رشته که قوت روانست مرا
آرامش جان ناتوانست مرا

بر لب چو کشی جان کشدم از پی آن
پیوند چو با رشته جانست مرا

دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور
 نیست نباید بست، از آنکه مایه 

رنج تن و بالی جان است .

آن کس که لذت یك روز زیستن را تجربه کند ، 
گویي که هزار سال زیسته است و آنکه امروزش

 را درنمي یابد ، هزار سال هم به کارش نمي آید. 

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین ]= قوای 
مزاحم[ گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده ایم. سوره الملك, آیه 5

حدیث روز  

هر که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود ، قلبش، در روزی که قلب ها می میرند، نمی میرد.
امام رضا )ع(

سبک زندگی

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- يار ميز - كنايه از آراستن 
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چرا طردشدن دردناک است؟

در ضمیر ناخودآگاه همه ما طردشدن، تجربه دردناکی 
ما  بودن  زنده  در دوران کودکی  از سوی دیگر  است. 
از ما  از طرف مادری است که  نیازمند پذیرفته شدن 
نگهداری کرده و اسباب آسایش ما را فراهم می کند. ما 
به تدریج یاد می گیریم که طردشدن از طرف مادر، نتایج 
ناخوشایندی برایمان به دنبال دارد و از آن فرار می کنیم.

موقعیت های مختلفی باعث می شوند که ما احساس 
طردشدن و عواقب ناخوشایند آن مانند احساس تنهایی، 
بی ارزشی، افسردگی، ناامنی  و پرخاشگری را تجربه 
کنیم. طرد شدن در روابط عاشقانه یکی از سخت ترین 

این موقعیت هاست. 
موقعیت وقتی سخت تر می شود که در تاریخچه زندگی 
ما ردپای طردشدن از جانب اعضای خانواده مان نیز 
وجود داشته باشد و این اولین باری نباشد که ما این حس 

را تجربه می کنیم.
موقعیت  از  یکی  طالق  شد  گفته  که  طور  همان 
معموال  است.  طرد  احساس  تجربه  سخت  های 
کسی که خواستار طالق نیست، احساس طردشدگی 
نیست  این  معنایش  اما  کند،  می  تجربه  بیشتری 
را  طرد  احساس  طالق  پیشنهاددهنده  طرف   که 

تجربه نمی کند. 
توجه داشته باشید که برخی از افراد پیشنهاد طالق را 
به امید مخالفت کردن طرف مقابل مطرح می کنند، 
بنابراین قبول پیشنهاد طالق از سوی همسر نیز می 
دنبال  به  مقابل  طرف  برای  را  طرد  احساس  تواند 
پیشنهاد  شدن  مطرح  که  این  ضمن  باشد.  داشته 
طالق ممکن است به دلیل احساس طردی باشد که 

افراد در زندگی زناشویی خود تجربه کرده اند.

خطرناک ترين جمله دنيا چيست؟ خيلي وقتها وقتي يک 
جمله اي را مي گوييد شايد فکر مي کنيد در بهترين جاي دنيا 
قرار داريد و آنچه داريد، کافي است و ديگر نيازي به تالش 
بيشتر نداريد. هر زماني که برچسب بهترين يا کافي است را 
بر خود بزنيد، همان لحظه سير نزولي رشد تان آغاز مي شود.

رقابت با خود
انسان هاي بزرگ، وارسته، موفق و اثرگذار کساني هستند که 
همواره در حال رقابت هستند. البته رقابت از شکلي ديگر و 
آن هم رقابت با خود است. بله، رقابت با خود، چون در اين 
نوع رقابت هيچ انرژي، زمان و برنامه اي صرف تخريب يا از 
ميدان به در کردن رقيب نمي شود، بلکه همواره برنامه ريزي 
مي شود تا از اين رقيب سبقت گرفته شود و نسبت به ديروز 
او در جايگاه بهتري قرار بگيريم. چرا بايد انرژي خود را صرف 
رقابت با ديگران يا حتي تخريب ديگران يا گاهي از بين بردن 
رقبا کنيم؟ بياييم به خودمان قول دهيم که از امروز عمرمان، 
انرژي مان، فکرمان و برنامه مان براي رشد، توسعه، پيشرفت 

و بهبود اوضاع خودمان باشد.
آهسته و پیوسته

تغييرات ناگهاني در بيشتر اوقات با خرابي و خسارت همراه 
هستند؛ ولي اگر تغيير تدريجي، مداوم و با برنامه باشد، در 
مسير خود کمتر با مقاومت روبه رو مي شود. از طرف ديگر 
دقت  مي شود.  واقع  پذيرش  مورد  تر  سريع  و  تر   راحت 

کرده ايد، آدم هايي که تصميمات ناگهاني مي گيرند، مثال 
مي گويند من از فردا ورزش کردن را به طور جدي و روزي 
دو ساعت شروع مي کنم، به ندرت مي توانند مدت طوالني 

ورزش کنند.
ولي در مقابل کساني که براي ورزش با روزي ۱۵ دقيقه 
روزانه  ورزش  مدتي  از  پس  مي کنند،  شروع  آرام  نرمش 
مرتب و روزي ۱ يا ۲ ساعت را مي توانيم در برنامه زندگي 
آنها جزيي جداناپذير بدانيم. بهتر است پس از تصميم قطعي 
براي ايجاد تغيير، ابتدا روي کاغذ اهداف کوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت را بنويسيم و بعد براي هر کدام جزييات را 

يادداشت کنيم.
من همینم که هستم!

گفته مي شود خطرناک ترين جمله اين است: »من همينم که 
هستم.« در اين جمله کوتاه مي توانيم غرور، لجاجت، خودرايي، 
خودخواهي، درجا زدن و به تدريج راندن آدم ها از اطراف خود را 
حس کنيم. اگر من و شما هم به طور غيرمستقيم يا ناخواسته 
اين جمله در ذهن مان نقشي دارد، بايد بسيار مراقب باشيم 
که از دام رکود، سکون و فسيل شدن رهايي يابيم. انسان هاي 
بزرگ حتي از کودکان هم درس مي گيرند. اساتيد خبره و 

باتجربه بيشتر از واژه »نمي دانم« استفاده مي کنند.
دانشمندان توانمند در بسياري از موارد مي گويند: »در تخصص 
من نيست« و انسان هاي وارسته بيشتر اوقات سکوت مي کنند 
و مي گويند: »نظر شما چيست؟« راز تغيير در احساس نياز به 

تغيير و پرهيز از احساس خودکامگي و برترين بودن است.
مشاوران خود را تغییر دهید

اگر همواره اطراف ما کساني باشند که با »به به« و »چه چه« 
ما را همراهي کنند، به تدريج ما را به ورطه سقوط پيش خواهند 
برد. شرکت ها، سازمان ها و کشورها و انسان هاي موفق، 
مشاوراني انتخاب مي کنند که ضمن نشان دادن راه درست، 
آنها را نقد نيز کنند. شنيده ايد مي گويند فالني را دوستانش از 
راه به در کردند؟ يا مي گويند فالني به واسطه دوستش به آن 
موقعيت و جايگاه واال دست يافت؟ شنيده ايد مي گويند اگر 
کسي را نمي شناسيد، ببينيد اطرافيانش و کساني که با او حشر 

و نشر دارند چطور آدم هايي هستند.
ما اغلب از کلمه مشاور برداشت مان کسي ست که دفتري 
دارد و ما براي مشاوره به او مراجعه مي کنيم. در حالي که 
تاثيرگذارترين مشاوران ما، همان پنج نفري هستند که ما در 
زندگي و کسب و کار بيشترين ارتباط، مراوده و تبادل نظر را 

داريم و ما چکيده آن پنج نفر هستيم.
روش هاي تکراري را حذف کنید

گاهي اوقات اگر با دقت يک کارتون يا يک فيلم کمدي را 
تماشا کنيم مي توانيم درس هاي زيادي بياموزيم. با کمي دقت 
متوجه مي شويم که شخصيت اصلي فقط با چندين بار تکرار 
يک اشتباه، موجب خنده بيننده مي شود و جالب اين که ما 
فقط مي خنديم ولي اگر دقت کنيم، بسياري از امور امروزه 
ما هم همين گونه است و شايد اگر فيلم زندگي ما را هم با 

سرعت تند نمايش دهند، متوجه خواهيم شد که در طي چند 
سال چند بار يک اشتباه مشابه را تکرار کرده ايم و پس از مدتي 

يادمان رفته است.
مالک توانایي هایتان باشید

انتخاب هاي  بفهميد  است  مهم  خيلي  اينکه  همه  از  اول 
زيادي داريد. شما تصميم مي گيريد و شما اجرا مي کنيد. پس 
تصميم بگيريد که زندگي فوق العاده داشته باشيد. زندگي 
شما مال شماست. شما ۱۰۰٪ خاص و به نوع خودتان با 
استعداد هستيد. حق داريد زندگي تان را با کارهايي بگذرانيد 
که دوست داريد و چيزهايي را تجربه کنيد که به شما لذت 
مي دهد. شما نعمت ها و استعدادهايي داريد که شايد ديگران 

از آن بي بهره باشند. 
کمي عاشق خودتان باشد

شايد عاشق ماهيگيري باشيد و بخواهيد سبک زندگي تان 
را طوري بسازيد که ماهيگيري در آن گنجانده شده باشد. 
بنشينيد، با خودتان خلوت کنيد و روحتان را بشکافيد تا ببينيد 
به  حتي  باشد.  تان چه شکلي  زندگي  واقعًا  داريد  دوست 
اين فکر کنيد که دوست داريد وقتي از دنيا رفتيد، ديگران 
درموردتان چه بگويند. به استقبال تغيير برويد و تغيير کنيد. 
وقتي فهميديد که دوست داريد زندگي تان چه شکلي باشد، 
وقتش است که آن را عملي کنيد. وارد عمل شويد و سعي 
کنيد آرزوهايتان را به واقعيت تبديل کنيد. تغيير ترسناک است 

اما اين ترس بايد مثبت و هيجان انگيز باشد.

خطرناک ترین جمله دنیا چیست؟

123456789101112131415
یمونورتساسوحنم1
خینابتکروخداب2
یسهراوفاسیه3
بعتنبلوسنکرم4
راویاهویمواو5
ادبمسرتنباوبا6
یتیهیاسملکیب7
هخیشنسحلاوبام8
ماکتهرارفسبی9
هسردمفایسقارو10
کگسمدمهارسمه11
توتوقایمخیلگ12
یباوزانلاای13
لیونجاکرفاسمر14
رهشهبیدایصفسوی15

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 پاسداران4 و 6    

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

به چند نفر نیروی خانم برای کار
 در سالن زیبایی نیازمندیم.

05632450229 -09397690128

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال 
نیازمندیم.

09155409327 - 32214529

به یک همکار برای کار
 در دفتر فروش نیازمندیم.

09158073207

به یک راننده آقا با خودروی شخصی برای 
کار در آژانس نیازمندیم. به صورت تمام 

وقت )ترجیحًا بازنشسته(  09159638530

به یک صندوقدار خانم مسلط 
به کامپیوتر و روابط عمومی باال 

برای کار در غذای آماده نیازمندیم.
09155624508 - 32442981

ساعت کاری:
 5 بعدازظهر الی 11شب

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

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

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

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

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

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

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818

مزون داران محترم
تعدادی لباس عروس با قیمت فوق العاده 
به فروش می رسد.    09155409327

فروش پژو 206 موتور فرانسوی
 مدل 83 ، بدون رنگ

09308268600
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 

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر 

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

09153618984 - ارغوانی

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

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

جنب پارک آزادی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

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

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712 -09156657502-32228886

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

09155629331 -09195632840 شعبه فالفل آبادان در بیرجند واگذار می گردد. 
پاسخگویی فقط تلفنی   09365301059

توجه                                 توجه

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

32316971 - 09151304064 خسروی

بدینوسیله اعالم می دارد خودرو 
پژو 405 نقره ای به شماره پالک 

932 ط 11 ایران - 52 کلیه اسناد 
و مدارک آن مفقود گردیده است.

آغاز فروش

 اقساطی 10 ماهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی

 )بدون پیش پرداخت(     

  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن 

    تلفن: 32446431 )5 خط(
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 C شهر خبر- زیاد خوردن غذا برای رفع کم خونی کافی نیست و برای رفع کم خونی راهکاری مناسب نیست؛ اگر موادغذایی حاوی آهن با گوشت یا ویتامین
مصرف شود، آهن آنها بیشتر و بهتر جذب بدن می شود. هویج، انواع لوبیا، حبوبات، مغز پسته، جعفری خام، مغز تخم کدو، نخود فرنگی و نخود خشک همه از 
آهن غنی هستند ولی آهن آنها جذب کمی در بدن دارد و اگر موادغذایی حاوی آهن با گوشت یا ویتامین c خورده شود آهن آنها بیشتر و بهتر جذب بدن می شود.

راهکاررفعکمخونی اخبار ورزشی

ازنجمهخدمتی،قهرمانتیراندازیآسیاو
جهانتجلیلمیشود

عصر امروز، دکتر سیدعبدالحمید احمدی، مشاور عالی و 
معاون وزیر ورزش و جوانان در حاشیه برگزاری دهمین 
یادواره 59 ورزشکار شهید خراسان جنوبی و در آستانه 
مسابقات المپیک 2016 ریو از نجمه خدمتی، قهرمان 
تیراندازی آسیا و جهان تجلیل می کند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در این مراسم جمعی 
از مقامات کشوری از جمله سردار داوود آذرنوش، رییس 
سازمان بسیج ورزشکاران و مدیران ستادی وزارت ورزش 
و جوانان و مسووالن ارشد استانی حضور دارند. نجمه 
خدمتی بدلیل حضور در اردوهای تیم ملی در تهران 
در این مراسم حضور نخواهد داشت و پدر و مادر این 
قهرمان جوان کشورمان در این جلسه حضور می یابند. 
این آیین در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی،ورزشی و 

توانبخشی ایثار بیرجند برگزار می شود.

کسبنائبقهرمانیمسابقاتموتورکراس
خراسانبزرگتوسطموتورسوارقاینی

 مسابقات سه جانبه موتور کراس خراسان بزرگ دهم 
شهرستان  از 13  موتورسوار  حضور 46  با  اردیبهشت 
خراسان رضوی و جنوبی در کالس های 250، 450 
سی سی و سوپر کراس درشهرستان بجستان برگزار 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
از  متشکل  قاین  موتورسواری  تیم  قاینات،  شهرستان 
سعید قربانزاده و حسن ضیغم در کالس 250 سی سی 
و حمید شجاع و مجتبی صمصام در کالس 450 سی 
سی در این مسابقات شرکت کرد. در سوپر کراس بیدی 
از شهرستان جوین قهرمان، سعید قربانزاده از قاین نایب 
قهرمان و مقام سوم را محسن خدیوپور از بردسکن از 
آن خود کرد. در  کالس 250 سی سی  جواد بیدی از 
شهرستان جوین به قهرمانی رسید و ابوالفضل صادقی 
از نیشابور و محمد ندایی از گناباد به ترتیب دوم و سوم 
شدند. در کالس 450 سی سی قهرمان این دوره اکبر 
بروشکی از کاشمر، روح ا... جهانگیر و مصطفی بزرگران 

هر دو از بجستان به مقام  دوم و سوم دست یافتند.

برگزاریاولینهمایشپیادهرویشهرستان
زیرکوهامسالبااستقبالدوهزارنفریمردم

جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کنندگان  شرکت  مراسم  این  در  زیرکوه،  شهرستان 
مسیر 2 کیلومتری میدان آیت ا... فقیه شهر حاجی آباد 
تا پارک شورا را پیاده طی نمودند. این همایش توسط 
شورای ورزش همگانی شهرستان و با همکاری اداره 
های  ورزش  زیرکوه،هیات  وجوانان شهرستان  ورزش 
و  رفاه  و  کار  اداره  درمان،  و  بهداشت  همگانی،شبکه 
شورای اسالمی و شهرداری حاجی آباد ، فرماندهی حوزه 
مقاومت بسیج عشایری شهید صدوقی و حوزه مقاومت 

بسیج امام خمینی)ره( در مرکز شهرستان برگزار شد.

خواصوارزشغذاییپیاز

عصر ایران- پیاز سرشار از مواد مغذی است. این 
مغذی  مواد  اما  دارد  اندکی  کالری  اگرچه  ماده 
فراوانی همچون ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی 

اکسیدان را در خود دارد. یک پیمانه پیاز خرد شده 
به طور تقریبی 64 کالری، 15 گرم کربوهیدرات، 
قند، دو گرم  فیبر، ۷ گرم  0 گرم چربی،3 گرم 
پروتئین دارد. این ماده همچنین حاوی ویتامین 
مقادیر  حاوی  پیاز  است.  منگنز  و   C ، B6

اندکی از کلسیم، آهن، فوالت، منیزیم، سولفور، 
فسفر و پتاسیم است. پیاز بخشی از خانواده آلیوم 
از سبزیجات و گیاهان است که در این خانواده 
سیر، پیازچه و تره فرنگی نیز قرار دارد. گیاهان 
و سبزیجات موجود در این خانواده برای قرن های 

متمادی نه تنها به خاطر خواص و ویژگی های 
منحصر به فرد آن بلکه به خاطر خواص درمانی 
کشت می شد. مصرف انواع مختلفی از سبزیجات 
را  بیماری ها  به  ابتال  خطر  می تواند  گیاهان  و 
کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد 

مصرف موادی همچون پیاز می تواند خطر ابتال 
به چاقی، دیابت و بیماری قلبی را کاهش دهد.

موادغذاییغنیازآهن

عصر ایران- اگر قصد دارید مصرف گوشت قرمز 
را کمتر کنید، حتما مقدار آهن دریافتی بدن نیز 
کاهش پیدا می کند. غذاهای گیاهی نیز حاوی 
مواد معدنی هستند اما به خوبی جذب نمی شوند. 
تنها 2 الی 20 درصد از آهن موجود در گیاهان از 
طریق سیستم گوارشی بدن وارد خون می شود و 
15 الی 30 درصد از آن از طریق غذاهای حیوانی 
تامین خواهد شد. اما خوشبختانه راه حل مفیدی 
برای اینکار وجود دارد. کافیست ویتامین C را به 
رژیم غذایی خود اضافه کنید. چندین مواد گیاهی 
حاوی آهن وجود دارد که هر کدام از آن ها با میوه 
یا سبزیجاتی جفت می شود که حاوی ویتامین 
C است. بنابراین از جذب آهن مطمئن خواهید 
شد. اسفناج)منبع آهن( + فلفل دلمه ای قرمز)منبع 
ویتامین C(: روش های زیادی برای استفاده این 
دو مورد در کنار هم وجود دارد. شما می توانید فلفل 
خام خرد شده را در ساالد اسفناج بریزید و میل 
کنید. قرار دادن اسفناج پخته درون فلفل پر شده 
با مواد دیگر ایده دیگری است.  کلم بروکلی)منبع 
بروکلی  ویتامین(:  فرنگی)منبع  گوجه   + آهن( 

بخار پز را در داخل گوجه فرنگی تفت دهید. شما 
می توانید این ترکیب را با پیاز، قارچ،روغن زیتون، 
برای  کنید.  استفاده  مختلف  سس های  و  سیر 
افزایش آهن در صبحانه، بروکلی و گوجه فرنگی 
لوبیای سیاه)منبع  کنید.  اضافه  املت خود  به  را 

روش ها  از  یکی  ویتامین(:  کلم)منبع  آهن(+ 
استفاده از تاکوی لوبیا به همراه سس سرکه است.  
ویتامین(:  پرتغال)منبع  آهن(+  پیچ)منبع  کلم 
می توانید این دو ماده را در اسموتی به کار ببرید. 

تکه های پرتغال را به ساالد کلم بیفزایید. 

اگرآلرژیبهاریداریداینهارانخورید

عصر ایران- در فصل گرده ها از مصرف مواد 
غذایی تند و غذاهای ادویه دار بپرهیزید. مواد 
غذایی تند باعث افزایش هیستامین می شود و 

آلرژی  اگر  کند.  تشدید می  را  آلرژیک  عالئم 
سختی  به  بهار  رسیدن  فرا  با  و  دارید  بهاری 
و  شده  قرمز  هایتان  چشم  کشید،  می  نفس 
دچار اشک ریزی می شوید و یا از آبریزش بینی 
رنج می برید بهتر است تغییراتی در برنامه ی 

غذایی تان ایجاد کنید. گوجه فرنگی: متأسفانه 
بروز  باعث  تواند  می  رنگ  خوش  سبزی   این 
واکنش های آلرژیک مانند خارش گلو، خشک 
شدن دهان یا ریزش اشک و خارش چشم ها 
سبزیجات  و  میوه  بین  در  فرنگی  گوجه  شود. 
دیگر بیشترین واکنش های آلرژیک را در بین 
افراد حساس نسبت به گرده ی گیاهان ایجاد 
می کند. موز: میوه ی خندان، مغذی و مفید که 
که  افرادی  برای  می شود  توصیه  آن  مصرف 
موز  شود.  می  دردسرساز  هستند  آلرژی  دچار 
گیاهان  ی  گرده  به  نسبت  که  افرادی  روی 
قارچ  گذارد.   می  منفی  تأثیر  دارند  حساسیت 
ها : بدون شک با واژه ی »آنتی هیستامین« 
اید. کرده  برخورد  زیاد  ها  قرص   روی 

هیستامین ها ترکیباتی هستند که توسط بدن 
تولید می شوند و داخل مواد غذایی وجود دارند. 
از  برخی  بروز  باعث  توانند  می  ترکیبات  این 
افراد  در  بخصوص  آلرژیک  های  واکنش 
حساس به قارچ ها و کپک ها شوند. قارچ های 
خوراکی باعث افزایش هیستامین ها شده و فرد 
را به عطسه و دیگر عالئم آلرژیک وا می دارد. 
بهتر است از مصرف زیاد قارچ بپرهیزید. مواد 
غذایی تند و ادویه دار: مواد غذایی تند باعث 
 افزایش هیستامین می شود و عالئم آلرژیک را 

تشدید می کند.

اگرآلرژیبهاریداریداینهارانخورید

 سواري هيوندا با بيش از 25ميليون ريال
 خالفي در استان توقيف شد

رانندگان  با  برخورد  طرح  در  گفت:  جنوبي  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
خودروي  دستگاه  یک  نهبندان  شهرستان  راه  پلیس  ماموران  متخلف، 
هیوندا را به علت تخلف از قانون و 25میلیون و 800 هزار ریال خالفي 

پرداخت نشده توقیف کردند.
از  پس  افزود:  رضایي  حسین  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  گزارش  به 
حادثه  تخلف  فقره   6۷ که خودرو  سابقه مشخص شد  استعالم  و  بررسي 
ساز دارد. وي اضافه کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلف رانندگي 
از تردد خودروهایي با خالفي بیش از 10میلیون ریال جلوگیري مي شود 
هیونداي  مذکور  ماده  توقیف خواهند شد که طبق  در صورت مشاهده  و 

سواري روانه توفقگاه شد.

31 فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع 31 فقره تصادف طی 
هفته گذشته در معابر درون شهری استان خبر داد. سرهنگ علیرضا رضایی 
با اعالم این خبر گفت: هفته گذشته متاسفانه در اثر تصادفات دو نفر فوت و 
3۷ نفر مجروح گردیده اند. وی علت 23 درصد از مجموع تصادفات را عدم 
از سرعت  ۷ درصد تجاوز   ، به جلو  توجه  ، 40 درصد عدم  تقدم  رعایت حق 

مقرره و 30 درصد را نیز سایر علل دانست.
انواع  فقره   448۷ ثبت  از  همچنین  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
تخلف رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان در یک هفته 
گذشته خبر داد که از این تعداد 516 تخلف، حادثه ساز بوده است.وی افزود: 
نیز که  16 دستگاه خودرو  و  موتور سیکلت  تعداد 184 دستگاه  این مدت  در 

دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده اند توقیف شده است.

توقيف محموله بادام قاچاق در طبس 

بادام قاچاق در طبس خراسان جنوبی توقیف  11 تن 
شد. فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران 
محورهای  کنترل  هنگام  شهرستان  این  انتظامی 
یک  به  رضوی،  کرمان-خراسان  محور  در  عبوری 
دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و در بازرسی از آن 
این میزان بادام قاچاق که فاقد مدارک مثبت گمرکی 
افزود:  جاللیان  محسن  سرهنگ  کردند.  کشف   ، بود 
میلیارد   2 را  قاچاق  محموله  این  ارزش  کارشناسان 

ریال برآورد کردند.
بازداشت و تحویل  این خصوص متهم  وی گفت: در 

مقامات قضایی شد.

 محورهای روستايی  رکوردار
 بيشترين تصادفات هفته گذشته

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت : در هفته گذشته 22 فقره تصادف 
در محورهای برون شهر استان رخ داد که 59 درصد آن در محورهای 
روستایی بوده است . سرهنگ رضایی افزود: در این مدت 22 فقره تصادف 
در جاده های استان رخ داد که در اثر آن دو نفر کشته و 28 نفر زخمی  
شدند . وی ساعت 8 تا 12 را بیشترین زمان وقوع تصادفات اعالم کرد. در 
معابر شهری استان هم هفته گذشته 31 فقره رخ داد که به گفته سرهنگ 
رضایی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در اثر آن 2 نفر کشته و 
3۷ نفر زخمی شدند . در هفته گذشته 12 هزار و 8۷ تخلف در محورهای 
درون و برون شهری استان ثبت شد که از این تعداد 3 هزار و 290 فقره 

تخلف حادثه ساز بوده است .

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528
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يخچال ويترينی و مغازه ای 
دست دوم

 و ضايعاتی شما را خريداريم  

 09352192716  - حسينی

 با سخنرانی جناب آقای دکتر خداشناس 
متخصص داخلی  امروز يکشنبه 95/2/12 
بعد از نماز مغرب و عشا 
مکان: بيرجند - خيابان مفتح - مسجد مرتضوی

جلسه آموزشی طب اسالمی و سنتی

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

تعمير انواع لوازم خانگی 
 لباسشويی ، کولر و... 

آدرس: نبش انقالب 6 - شهریاری 
 09151643778  

اولینوتنهاشرکتخدماتیبیمهایران-بیرجند

)نخــل زنـــدگی ســـاز(
صدورانواعبیمهنامه)نقدواقساط(

اتومبیل،مسئولیت،آتشسوزی،حوادث،مهندسیو...
ماهه 4 اقساط عموم / ماهه 6 اقساط ها سازمان / ماهه 10 اقساط فرهنگیان شرایط:

بدونکارمزدصدوربیمهنامهاتومبیل)ثالثوبدنه(تا70درصدتخفیف

هفتهمعلممبارک

آدرس:نبشمدرس10–شرکتخدماتبیمهاینخلزندگیسازبهمدیریتعابدینی
تلفن:32212466-32225784

نشانیرایگان
کپسولآتش
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رشد 280 درصدی صادرات 
هبلکس بیرجند

شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان 
گفت:واحد تولید بلوک های سبک بتنی)هبلکس بیرجند( 
متعلق به سازمان عمران و توسعه خراسان  به عنوان تنها 
تولید کننده این محصول در شرق کشور در سال 94 موفق 
به صادرات حدود 25 هزار تن محصول شد که رشد 280 

درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

تدوین طرح توجیهی آموزش 
سبک های فرزندپروری ویژه والدین 
در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
آغاز تدوین طرح توجیهی آموزش سبک های زندگی 
امور  دفتر  تأیید  به  این طرح  بهمن ماه 94، گفت:  از 
اجتماعی و فرهنگی استانداری رسیده است. صادقی 
افزایش آگاهی و مهارت والدین در خصوص شیوه  های 
فرزند پروری، افزایش امنیت روانی خانواده  ها،  افزایش 
سالمت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی را از 

اهداف این طرح عنوان کرد.

کاشت 900 نشاء تاک جنگلی 
در سایت زباله بیرجند

کاشت  از  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
شهرداری  زباله  سایت  در  جنگلی  تاک  نشاء   900
ها  نشاء  این  کاشت  گفت:  خانزاد  داد.  خبر  بیرجند 
با هدف توسعه فضای سبز و جلوگیری از پراکندگی 
پالستیک ها به علت بادهای شدید منطقه در اطراف 
 و جاده منتهی به سایت زباله انجام گرفت. وی افزود : 
کمی  بسیار  آبیاری  به  جنگلی  نشاءهای  نوع  این 
در  آن  کاشت  موفقیت،  صورت  در  و  دارد  احتیاج 
محدوده سایت ادامه خواهد داشت. وی گفت: نشاءها 
اختیار  در  طبیعی  منابع  سوی  از  رایگان  صورت  به 

شهرداری قرار گرفته است.

کتابخانه اداره کل میراث فرهنگی 
استان»شناساگر استاندارد بین المللي 

کتابخانه هاي ایران« دریافت کرد
کتابخانه تخصصی اداره کل میراث فرهنگی خراسان 
استاندارد  شماره  با  سلطانی(  سعید  )شادروان  جنوبی 
رسید. مشتاقی  ثبت  به   401180004-IR بین المللی 
مدیر کتابخانه اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: 
از این پس ارتباط و همکاري بین کتابخانه ها؛ ارتباط با 
ناشران و کارگزاران؛ امانت مدارک و تبادل اطالعات 
بین کتابخانه اي؛ تهیه فهرستگانهاي ملي و بین المللي؛ 
اشتراک منابع کتابخانه اي و شناسایي منحصر به فرد 
در شبکه جهاني برای این کتابخانه فراهم شده است.

مرغ بدون آنتی بیوتیک در 2 واحد 
مرغداری شهرستان سرایان

در 2 واحد پرورش مرغ گوشتی در سرایان مرغ بدون 
آنتی بیوتیک تولید می شود. خالقی زاده رئیس شبکه 
دامپزشکی سرایان گفت: در این دو واحد مرغداری که 
با ظرفیت 60 هزار قطعه در شهرستان اقدام به تولید 
مرغ بدون آنتی بیوتیک می کنند، پرورش مرغ در حالت 

قرنطینه و با نظارت اداره دامپزشکی انجام می شود.

واکسیناسیون بیش از 40 هزار راس 
دام عشایر خراسان جنوبی

اصغرزاده معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
گفت: امسال بیش از 40 هزار راس دام عشایر استان 

واکسینه شدند.

یک کشته و 5 مجروح در حادثه 
واژگونی سرویس دانش آموزان

روستایی  جاده  در  آموزان  دانش  سرویس  واژگونی 
و  کشته  یک  قاین  شهرستان  آباد  فیض   - خضری 
5 مجروح بر جای گذاشت. رئیس پلیس راه خراسان 
واژگونی  اثر  بر  دیروز  عصر  حادثه  این  گفت:  جنوبی 
یک دستگاه وانت در یکی از پیچ های جاده روستای 
فیض شهرستان قاین رخ داد. سرهنگ رضایی افزود: 
در این حادثه یک دختر 13 ساله در دم جان باخت و 5 
مجروح این حادثه هم که 4 دختر و یک پسر بودند، به 
مراکز درمانی خضری و قاین منتقل شدند. وی گفت: 
راننده این خودرو مادر 2 نفر از دانش آموزان بود و علت 
حادثه در دست بررسی است.به گفته فرمانده پلیس راه 
استان دانش آموزان سوار بر این خودرو، هر روز مجبورند 
برای رفتن به مدرسه فاصله 4 کیلومتری بین خضری و 
روستای فیض آباد را طی کنند و هر روز یکی از والدین 

به نوبت دانش آموزان را به مدرسه منتقل می کند.

سن ابتالی سرطان سیستم گوارش در 
جوانان استان به 24 سال رسید

مالیی- کارشناس مسئول بیماری های خاص استان 
سرطان سیستم گوارشی در بین جوانان را یک هشدار 
امنیت غذایی دانست و افزود: سرطان سیستم گوارشی 
در خراسان جنوبی به سن 24سال رسیده و بیشترین سن 
مبتال به این بیماری در سن 50 الی60 سال مشاهده 
شده است. دهقانی گفت: فست فودها، کنسروها، مرغ 
های هورمونی و آنتی بیوتیک دار و غذاهایی که مواد 
در  گوارشی  سیستم  سرطان  موجب  دارند  شیمیایی 
استان شده است. استفاده بیش از حد سموم در مصارف 
از  که  کیفیت  بدون  کشاورزی  بذرهای  و  کشاورزی 
طریق قاچاق وارد استان می شوند از دیگر عوامل ایجاد 
سرطان سیستم گوارشی در استان محسوب می شود.  

سهم 4 درصدی تعاونی های کشور 
در صادرات غیر نفتی

تولیدات تعاونی های کشور پارسال 4 درصد صادرات 
غیر نفتی را به خود اختصاص داد. معاون وزیر تعاون، 
در جمع مدیران عامل اتحادیه های تعاونی خراسان 
جنوبی گفت: ارزش این صادرات یک میلیارد و 800 
میلیون دالر بود که صنایع دستی، خشکبار، فرش و 

پسته بیشترین سهم را داشته اند.

ایجاد 733 شغل برای زنان روستایی  
درطرح ترسیب کربن

733 نفر از زنان روستایی خراسان جنوبی پارسال در 
طرح ترسیب کربن مشغول به کار شدند. مدیرکل منابع 
طبیعی استان گفت: قالی بافی، پارچه بافی، پرورش 
از جمله شغل هایی است که  بوقلمون  بومی و  مرغ 
زنان  روستایی در آن مشغول به کار شدند. شریفی 
میلیون   120 از  بیش  پرداخت  با  مشاغل  این  افزود: 
شهرستان  در  متقاضی    600 به  تسهیالت   تومان 
سربیشه ایجاد شد .وی گفت : زنان روستایی  توانستند 
از محل فروش تولیدات خود در این طرح بیش از 46 
میلیون تومان پس انداز و در گردش مالی تعاونی خود 
از آن استفاده  کنند.وی گفت: پارسال همچنین 129 
دوره آموزشی مهارتی برای 3 هزار و 812 نفر از زنان 

روستایی عضو این طرح برگزار شد .

بنیاد برکت 10 میلیارد ریال 
به نهبندان اختصاص می دهد

ویژه  توجه  اینکه  بیان  با  نهبندان  فرماندار  فارس- 
بنیاد برکت به شهرستان نهبندان قابل تقدیر است، 
گفت: این نهاد عالوه بر 49 میلیارد ریال، بیش از 10 
میلیارد ریال دیگر برای مردم این خطه سرمایه گذاری 
می کند.اصغر نظافت تصریح کرد: برای تحقق تمامی 
 4 نهبندان  شهرستان  در  برکت  بنیاد  قبلی  تعهدات 
میلیارد و 900 میلیون تومان در نظر گرفته شده که 

در حال حاضر اجرایی و یا در حال انجام است.

ثبت ملی نخلستان دهسلم نهبندان
نخلستان قدیمی دهلسم نهبندان به عنوان چهارمین 
اثر طبیعی این شهرستان در فهرست آثار طبیعی کشور 
ثبت شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رمضانی 
مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: نخلستان های دهسلم 400 هکتار وسعت 
دارد که 150 هکتار آن در فهرست آثار ملی ثبت شد. 
رمضانی افزود: ساالنه 307 تن خرما در 12 نوع از این 
نخلستان قدیمی برداشت می شود. وی گفت: شماره 
ثبت ملی این نخلستان ها تا پایان اردیبهشت اعالم 
می شود. نخلستان های قدیم دهسلم نهبندان سی و 
هفتمین اثر طبیعی خراسان جنوبی است که در فهرست 

آثار ملی کشور ثبت شد.

راهیابی پنج اثر نمایشی 
 به جشنواره کشوری 

پنج اثر نمایشی استان به مسابقات فرهنگی هنری دانش 
گزارش  به  یافتند.  راه  کشور  سراسر  متوسطه  آموزان 
خبرگزاری صدا و سیما، در اختتامیه سی و چهارمین 
دوره مسابقات هنرهای نمایشی دانش آموزان متوسطه 
دوره اول و دوم استان در فردوس، دو تیم از فردوس، 
یک تیم از بیرجند، یک تیم از طبس و فاطمه امینی از 
فردوس در رشته نقالی به مسابقات کشوری راه یافتند. 

تولید 120 تن عسل در  استان   
تسنیم - ولی پورمطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
کلنی های  و کوچ  بهار  آغاز فصل  به  اشاره  با  استان 
زنبور عسل به مناطق ییالقی استان گفت: در استان 
23 هزار و 952 کلنی زنبور عسل موجود و در سال 

گذشته 120 تن عسل در خراسان جنوبی تولید شد.

ایمن سازی بیش  از 100 هزار راس دام 
علیه بیماری های مختلف در نهبندان  

راه انجام رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان در گفتگو با 
فارس گفت: در مجموع در فروردین ماه امسال 103 
بیماری های مختلف  هزار و 955 نوبت سر دام علیه 

در این شهرستان مورد واکسیناسیون قرار گرفته اند.

ایسنا - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، گفت: آموزش و پرورش استان با کمبود نیروی ناچیزی مواجه بوده که در سال آینده با 
پذیرش، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم استان کمبود نیروی آن جبران می شود. المعی همچنین با اشاره به اینکه حقوق معوقه معلمین 

حق التدریس در هفته معلم پرداخت می شود، افزود: معلم هایی که در شهرهای مرزی استان فعالیت داشته حق نوار مرزی دریافت می کنند. 

سال آینده کمبود معلم خراسان جنوبی رفع می شود

کاظمی فرد- گروه اجتماعی
همایش  و  گارگر  و  کار  جهانی  روز  مراسم 
کارگر   19 از  تجلیل  و  روز  این  گرامیداشت 
نمونه خراسان جنوبی با حضور معاون تعاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئوالن 
استانی و مدیران کارآفرین و کارگران در سالن 
عالمه فرزان برگزار شد. مدیرکل تعاون، کار 
بیان  با  آیین  این  در  استان  اجتماعی  رفاه  و 
اینکه هفته کار و کارگر فرصت خوبی است 
کارگرانی  خدمات  از  قدردانی  و  تجلیل  برای 
تحمل  را  اقتصادی  که شرایط سخت جنگ 
کرده اند، گفت: جامعه کارگری در تمام عرصه 
های نظام و انقالب و جنگ تحمیلی و دوران 
 سازندگی و جنگ اقتصادی حضور داشته اند 

و اقدام و عمل را سرلوحه کار قرار دادند.
برای  همواره  کارگران  سنجری  گفته  به 
دغدغه  تولیدی  کارگاه  تعطیلی  از  جلوگیری 
دارند و در این استان تاکنون هیچ تحصن و 
تنشی ایجاد نکردند و تمام فکر آنان حفظ و 
توسعه کار است. وی با اشاره به اینکه در دوران 
همه  کشور  علیه  اقتصادی  جنگ  سازندگی 
باید کنار هم باشند و کمک کنیم و به دنبال 
تضعیف روحیه جامعه و کارگران نباشیم، عنوان 
کرد: امسال برای تولید و صنعت رشد اقتصادی 
5 درصد پیش بینی شده که پیام خوبی برای 

کار و کارگران است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   
و  زیرساخت  به  نیاز  استان  اینکه  بر  تاکید  با 
حمایت ویژه از کارآفرینان دارد، گفت: باید به 
تامین  و  مالیات  پرداخت  برای  تولیدکنندگان 
اجتماعی و جریمه ها فرصت بدهیم و به دنبال 

خودتحریمی در استان نباشیم.

90 درصد بیکاری و مشکالت ناشی 
از آن متوجه خانواده کارگری است

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه هر روز شاهد مرگ اقتصادی یکی از 
کارآفرینان هستیم، گفت: مطالبات واحدهای 

تولیدی استان 6 برابر بدهی آنان است.
 میرابی با اشاره به اینکه برخورد مدیران متفاوت 
است، گفت: چرا که کار نکردن کارگران برای 
که  حالی  در  و  نیست  تصور  قابل  روز  یک 
تصور تاخیر یک روز حقوق معلمان برایشان 
سخت است اما پرداخت دیر و چندماهه حقوق 

کارگران خم به ابروی کسی نمی آورد.  وی 
با بیان اینکه در خراسان جنوبی 239 کارگاه 
تولیدی در شهرک صنعتی وجود دارد، افزود: از 
این تعداد 133 کارگاه تعطیل شده و 20 واحد 

هم در حالت نیمه تعطیل قرار دارند. 
 نماینده جامعه کارگری استان با اشاره به اینکه 
30 درصد واحدهای تولیدی فعال استان از تمام 
ظرفیت تولید استفاده نمی کنند، عنوان کرد : 
متاسفانه 90 درصد بیکاری و مشکالت ناشی از 

آن نیز متوجه خانواده کارگری است.
بر  عالوه  امروز  اینکه  بیان  با  میرابی   
بزرگ  صنایع  اقتصادی  کوچک  واحدهای 
اند،  شده  بحران  و  مشکل  دچار  نیز  استان 
استان  تولیدی  واحدهای  مجموع  از  افزود: 
58 درصد به اداره برق ، 33 درصد به اداره 
 50 و  اجتماعی  تامین  به  درصد   41  ، گاز 

درصد به مالیات بدهی دارند .
 نماینده جامعه کارگری استان با بیان اینکه 
معوقات  تولیدی  های  کارگاه  درصد   58
واحدهای  مطالبات  کرد:  اظهار  دارند  بانکی 
و  است  آنان  بدهی  برابر   6 استان  تولیدی 
های  تحریم  از  نظر  صرف  اوصاف  این  با 
های  سیاست  بودن  درست  به  باید  خارجی 
اقتصادی که تاکنون اجرایی شده شک کنیم 
و در این خصوص کارآفرینان کم تقصیر و 

کارگران بی تقصیر هستند.
هر  استان،  کارگری  خانه  مسئول  گفته  به 
روز شاهد مرگ اقتصادی یکی از کارآفرینان 
هستیم و حال کار و تولید استان وخیم است و 

نیاز به درمان اورژانسی دارد چرا که در صورت 
از بین رفتن فرصت شاید هیچ مجالی برای 

درمان و جبران نباشد.
 وی با بیان اینکه معاون تعاون وزیر تعاون ، کار و 
 رفاه اجتماعی نماینده تام االختیار وزیر می باشد 
از  ما  این مراسم شرکت کرده، گفت:  در  که 
مهندس کالنتری می خواهیم وضعیت کارگاه 
های تولیدی و کارخانجات را ببیند و به گوش 
مسئواالن کشور رسانده تا برای رفع مشکالت 

اقدام  افزود:  نمایند. میرابی  اساسی  آنان چاره 
و  تعاون  به  نیاز  مقاومتی  اقتصاد  در  عمل  و 
این  کارگران  قدر  باید  همه  و  دارد  همکاری 

نیروهای با صداقت و مخلص را بدانند.

خراسان جنوبی از فرصت بازار 
افغانستان استفاده الزم را ببرد

کالنتری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز در این مراسم گفت: اگر همه جامعه 
احساس مسئولیت جمعی کنند  مشکالت یکی 

پس از دیگری برطرف خواهد شد.
 وی با بیان اینکه پس از سال 91 رشد منفی 6 
درصدی و تورم باالی 40 درصدی را داشته ایم 
اظهار کرد: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم به 
تولید آسیب هایی وارد می شود و مبارزه توأمان 

با رکود و تورم امکان پذیر نیست.
 معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به اینکه فضای جامعه باید فضای تولید 
و کار شود، افزود: در دوران گرایش ها و جناح 

های خاص باید پشتوانه نظام اسالمی بود.
سرمایه اجتماعی اصلی ترین سرمایه 

برای رشد اقتصادی است

اصلی  اجتماعی  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی 
ترین سرمایه برای رشد اقتصادی است، گفت: 
هیچ  دولت  نکنند  اعتماد  دولت  به  مردم  تا 

پیشرفتی نخواهد کرد.
فضای  بایستی  اینکه  به  اشاره  با  کالنتری   

افزود: جامعه  رشد 5 درصدی را ایجاد کنیم، 
آنها  ظرفیت  از  و  شود  فعال  باید  نخبگان 
تواند یکی  تعاون می  استفاده کنیم و بخش 
از بخش های ظرفیت ساز باشد. وی با اشاره 
و  شوند  فعال  باید  فکر  های  اتاق  اینکه  به 
برای رفع بیکاری تدبیر و برنامه ریزی شود، 
کس  هر  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  اظهار 
با  تولید  و  باالتر  وری  بهره  با  کار  فکر   به 

کیفیت تر باشد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  تعاون  امور  معاون 
و  وحدت  باید  اینکه  بر  تاکید  با  اجتماعی 
انسجام ملی را تقویت کنیم، ادامه داد: نباید 
در کشور فضایی به وجود آید که سرمایه گذار 
خارجی برای سرمایه گذاری دچار تردید شود 
کار  و  تولید  فضای  کشور  فضای  باید  بلکه 
باشد. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه برای تداوم تولید داخلی 
خراسان  بایستی  است،  بازار  توسعه  به  نیاز 
جنوبی 40 درصد نیاز افغانستان را تامین کند، 
گفت: باید به ظرفیت توسعه صادرات مرزی 

تاریخی  و جاذبه های  امکانات کویرنوردی  و 
این منطقه توجه شود تا ظرفیت اشتغال استان 

افزایش یابد.
کنار  بروکراسی  باید  اینکه  بیان  با  کالنتری 
گذاشته شود، گفت: فضای بروکراسی با فضای 

کسب و کار منافات دارد.

سند اقتصاد مقاومتی استان 
عملیاتی می شود

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
با  نیز  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  و 
تا  استان  مقاومتی  اقتصاد  سند  اینکه  بیان 
اردیبهشت ماه جاری عملیاتی خواهد  پایان 
منابع  کارجویان،  کارآفرینان،  گفت:  شد، 
و  مالی  سرمایه  و  طبیعی  استعدادهای  و 
اشتغال  بخش  در  مهم  عوامل  از  اعتباری 
در  بسزایی  نقش  تعاون  شک  بی  و  است 
کارآفرینی و اشتغال جوانان دارد. عابدی به 
نقض تعاون در رونق اقتصادی و کارآفرینی 
در  بسزایی  نقش  تعاون  و گفت:  کرد  اشاره 
مشارکت  سرآغاز  که  دارد  اجتماعی  عدالت 
به  را  جامعه  مشارکت  این  و  است  مردمی 

سمت جهانی شدن می برد.
رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی   
اقدام  مقاومتی،  اقتصاد   « را  امسال  شعار 
کرد:  تصریح  کردند،  نامگذاری  عمل«  و 
پیشرفت  کشور  شود  مردمی  اقتصاد  اگر 
حمایت  جاری  سال  در  باید  و  کرد  خواهد 
قطعا  و  شود  اقتصادی  فعاالن  از  ویژه 
اقتصادی  های  فعالیت  در  کارگران  نقش 
شود.  توجه  آنان  به  باید  که  است  پررنگ 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  و 
ادامه داد: در راستای جذب   خراسان جنوبی 
سفرا  حضور  زمینه  خارجی  گذاری  سرمایه 
و هیئت های تجاری در استان فراهم شده 
و در سه هفته آینده پذیرای هیئتی خارجی 
خرید  بر  هستیم.عابدی  دانمارک  کشور  از 
کشور  تولید  از  حمایت  برای  داخلی  کاالی 
نیروی  باالترین سرمایه  تاکید کرد و گفت: 
بهترین  کارگران  امیدواریم  و  است  انسانی 

کار را ارائه دهند.
گروه  یا  و  کارگر  از 19  مراسم  این  پایان  در 

کارگری نمونه استان تجلیل و قدردانی شد.

کاظمی فرد- معاون تعاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
در جلسه ستاد هماهنگی و توسعه تعاون استان عنوان کرد: 
برای  جنوبی  خراسان  در  زیادی  های  ظرفیت  اکنون  هم 
با تعاونی می توان رشته های  ایجاد تعاونی وجود دارد و 
صنایع دستی از یاد رفته استان را دوباره احیا کرد. در این 
تعاون وزیر  با حضور مهندس کالنتری معاون  جلسه که 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئوالن استانی برگزار شد 
بر رفع مشکالت تعاونی ها تاکید شد. معاون وزیر تعاون 
،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی ها نقش مهم و 
موثری در اقتصاد مقاومتی در کشور دارند، گفت: با رونق 

را  اقتصاد  تولید و  توان مشکالت حوزه  تعاون می  بخش 
برطرف کرد. معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه هم اکنون 50 درصد روستاهای دارای مجوز دهیاری 
کشور عضو تعاونی هستند، اظهار کرد: در حال حاضر 700 
تعاونی دهیاری در کشور داریم که تاکنون کارهای خوبی 
انجام داده اند.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید 
 بر اینکه از ذره به ذره امکانات استان برای توسعه اشتغال 
 می توان استفاده کرد، اظهار کرد : صنایع مرده استان را 
می توان فعال کرد و هنگامی که سرمایه های کوچک جمع 

می شوند بهره وری آن باالتر می رود.

 فعالیت 153 تعاونی در خراسان جنوبی 
سنجری مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان هم با بیان 
اینکه در حال حاضر یک هزار و 153 تعاونی فعال با 296 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری در استان داریم که 616 هزار نفر عضو این 
تعاونی ها هستند، گفت: در سال 94 حدود 106 تعاونی تشکیل 
شده است، که 2هزار و 411 نفر عضو  با 2هزار و 12 میلیون 
ریال سرمایه عضو هستند.  به گفته وی بیش از ده هزار و 296 
نفر در تعاونی استان در حوزه کشاورزی ، ساختمان، صنعت 
و خدماتی مشغول فعالیت هستند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان با بیان اینکه 21 اتحادیه در استان وجود دارد، 

گفت: 287 تعاونی استان با سرمایه گذاری سه هزار میلیون ریال 
عضو این اتحادیه ها هستند. وی در ادامه به مشکالت تعاونی 
ها اشاره کرد و افزود: کمبود نقدینگی ، کمبود تسهیالت با سود 
برای توسعه تعاونی ها و دریافت پروانه کسب برای تعاونی های 
مصرف از مشکالت عمده تعاونی های استان می باشد.وی با 
بیان اینکه از 18 هزار واحد مسکن مهر تعاونی استان تاکنون 
16 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است، عنوان کرد: تعداد 
یک هزار و 200 واحد دیگر نیز باقی مانده که حدود 500 واحد 
آن مربوط به بهزیستی است و نیاز است که وزارتخانه برای 

اتمام این واحدها به استان کمک کند.

در  فعالیت  گفت:  کشور  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
این  در  آنچه  و  است  ردیف  امسال هم  با شعار  کویرتایر 
مجموعه مشاهده شد منطبق بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل است.به گزارش تسنیم، حجت االسالم سید مهدی 
از  بازدید  از  پس  کارگر  جهانی  روز  آستانه  در  خاموشی 
کارخانه کویر تایر ضمن خداقوت به مدیرعامل و کارکنان 
این کارخانه، فعالیت ارزشمند کویرتایر در عرصه اقتصاد 
کشور را تبریک گفت و اظهار کرد: آنچه دیدیم و گزارش 
در  این مجموعه  روزی  شبانه  فعالیت  از  حاکی  ارائه شد 
جهت افزایش ظرفیت تولید در بخش تایرسواری و استفاده 

بهینه از ماشین آالت و دستگاه هاست.وی فرهنگ سازی 
پیرامون شعار امسال را از برنامه ها و اولویت های کاری 
این سازمان برشمرد و افزود: حرکت مردم برای تولید در 
از  پول ملی  پیداکردن  زا و قدرت  اقتصاد درون  و  کشور 
جمله این برنامه هاست. وی افزایش سرانه ملی و تغییر 
موازنه منفی صادرات، واردات به موازنه مثبت صادرات از 
واردات از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: 
در  بتوانند  خانواده  اعضای یک  تا همه  کنیم  تالش می 
مصرف و  تولید مؤثر عمل کنند و این مهم نیازمند فرهنگ 

سازی بیش از پیش در جامعه است.

22 درصد تایر تولیدی کشور در کارخانه
  کویر تایر تولید می شود 

این  اینکه  بیان  با  تایر  کویر  شرکت  مدیرعامل  زینلی 
جنوبی  خراسان  استان  صنعتی  واحد  بزرگترین  مجموعه 
است، گفت: در حال حاضر بیش از 15 درصد از تایر تولیدی 
کشور به لحاظ وزنی و بیش از 22 درصد از تایر تولیدی 
کشور به لحاظ عددی در این کارخانه تولید می  شود. وی 
همواره  که  کند  می  افتخار  کویرتایر  کرد: شرکت  اظهار 
نوپویی و نوجویی را محور اصلی سیاست های استراتژیک 

خویش قرار داده است.

تولید خراسان جنوبی نیازمند درمان اورژانسی 

با رونق تعاونی ها می توان صنایع استان را فعال کرد

رئیس تبلیغات اسالمی در بازدید از کویرتایر:

کویرتایر فعالیت ارزشمندی در عرصه اقتصاد ایران انجام می دهد

در همایش تجلیل از کارگران نمونه استان عنوان شد؛

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

12 ارديبهشت ماه روز بزرگداشت ياد  و خاطره استاد شهيد مطهری و روز معلم بر تالشگران عرصه تعليم و تربيت مبارک 
بیرجند، بلوار سجاد ، میدان تمنای باران

  Bir-hormozan.ac . ir
روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند   32425151 -05632425252



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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 امام علی عليه السالم :
دوست راستين كسی است كه نسبت به عيبهايت نصيحت و خيرخواهی كند 
و پشت سرت، آبرويت را حفظ كند و تو را بر خويش مقّدم بدارد و ايثار كند.

ميزان الحكمة: ج 5، ص 311

اردی بهشت نیک اندیشان مدرسه ساز خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
خراسان جنوبی جشنواره نیک اندیشان مدرسه ساز خراسان جنوبی در روز 
جمعه مورخ 02/10/ 95 با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون عمرانی وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، 
معاون وزیر آموزش و پرورش در امور ابتدایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات ، معاون وزیر بهداشت، استاندار خراسان جنوبی، رئیس جامعه خیرین 
مدرسه ساز، خیرین هم استانی مقیم تهران و سایر استانهای کشور و سایر 
مسئوالن  و خیرین کشوری و استانی در محل سالن همایش های بین المللی 
کتابخانه ملی ایران برگزار گردید. در این جشنواره که با استقبال پرشور مردم 
خراسان جنوبی مقیم تهران برگزار شد، توسط وزیر آموزش و پرورش از تمبر 
یادبود رونمایی شد. وجه ا... خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی ضمن تقدیر از 
خدمات خیرین مدرس ساز، خیرین را بازوی توانمند دولت در ارائه به آموزش و 
پرورش دانست و بی شک ارائه فضا های آموزشی استاندارد را در نقاط محروم 

خراسان جنوبی مرهون همکاری این عزیزان خواند.
وی میزان کمک خیرین مدرسه ساز از ابتدای برگزاری جشنواره های خیرین 
مدرسه ساز تا کنون را بیش از 84 میلیارد تومان ذکر نمود و نکته قابل توجه در 

این موضوع را تحقق بیش از 70% این مبلغ توسط خیرین ذکر کرد.
محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز در این مراسم 
گفت: هم اکنون ۶00 هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور و یک هزار خیر 

مدرسه ساز در خارج از کشور به احداث مدرسه می پردازند.
 وی با اشاره به هفته معلم، تصریح کرد: خیرین فضای فیزیکی را ایجاد

می کنند اما این فضا در کنار حضور معلمان ارزشمند است.
شایان ذکر می باشد نمایشگاهی از اقدامات خیرین مدرسه ساز در استان 
 خراسان جنوبی و همچنین نیازهای آموزشی در حاشیه جشنواره برگزار شد.

در پایان مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس ضمن تقدیر و تشکر از 
خیرین و همکاری استاندار محترم و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی  
و حاضرین مبنی بر شرکت در جلسه، حضور این عزیزان را مایه مباهات 
اداره کل نوسازی مدارس و سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش دانست 
تالش نتیجه  را  جنوبی  خراسان  ساز  مدرسه  اندیشان  نیک   وجشنواره 

شبانه روزی و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین مدیران 
شهرستانی دانست. قابل توجه است میزان کمک خیرین و تعهدات این 
عزیزان پس از جمعبندی الزم در اختیار رسانه های گروهی قرار خواهد گرفت.

با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد

رونمایی از تمبر یادبود جشنواره

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

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

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

2عدد دوربین دام دید در شب 
+  دستگاه DVR آنالوگ
310000            220000 تومان

   DVR دستگاه + LEDs  1 مگاپیسل دید در شب 24عدد AHD   2عدد دوربین دام
  AHD camera &        )مشخصات:  4 کانال + 4صدا + کیفیت FULL HD + منوی فارسی + تاریخ 
) HDMI +شمسی + دفترچه راهنمای فارسی

شماره تماس: 056-32341226-7 / 7874 714 0919
شرکت انرژی صنعت ایرانیان

دوربین مداربسته 

430000 تومان در فروش ویژه فقط 333000 تومان  
یک سال گارانتی

IP

به یاد پـدر عزیز و مهربان مان شادروان 

حاج علی دّری گیو
دل مان برایت تنگ می شود، یاد مهربانی هایت، یاد همراهی کردن 
هایت، یاد دلسوزی هایت، یادت می کنیم میان ساعت های طوالنی 

کار، میان لحظه های شبانگاهی، یاد خاطره های مان می کنیم 
میان روزهایی که پدر زود به خاطره ها پیوست. ما دل مان برای 
 چهره خندان و پر از مهرت تنگ می شود. حال که 10 سال است 

از پیش مان رفته ای، روزهای مان تنهاست
 جایت چقدر خالی است... دلتنگت هستیم بابا جون... 

روزت مبارک ای اولین و بهترین معلـم زندگی
و برای مـادر فداکارمان که در تمام این سال ها تالش کرد تا جای خالی تو را کمتر احساس کنیم

  آرزوی مان این است: نرود اشک ز چشمان تو هرگز مگر از شوق زیاد...
نرود لبخند از اوج نگاهت هرگز... و به اندازه هر روز که ما را پروردی زیر پایت باشد آن بهشتی که خدا فرموده 

فرزندان

عارفان علم عاشق می شوند
بهترین مردم معلم می شوند
عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد، معلم می شود

روز  معلم گرامی باد
باطـری فـروش منصـف

 مفتخر است با ارائه باطری با شرایط ویژه اقساطی ویژه فرهنگیان عزیز

آدرس: معصومیه 
 حاشیه بلوار شهدای عبادی 
بین خیابان جنت و یوسفی 

بعد از بانک ملی 
09013772626

آقایان: دکتر علی خزاعی 
و جناب سرگرد  احسان رحیمی

 انتصاب عالی جنابان را به سمت های

 مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی
 و جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نهبندان

 تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیق و موفقیت روز افزون تان را آرزومندیم.

محمد مخملباف به نمایندگی از طرف اهالی روستا و بورنگی های مقیم بیرجند

اجاره انتشارات بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند
بیمارستان ولی عصر)ع( بیرجند در نظر دارد: مکان انتشارات خویش را به 
صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذارنماید، لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل می آید برای دریافت مدارک مربوطه به استعالم اجاره بها 

حداکثر تا تاریخ 95/02/14 به امور اداری بیمارستان مراجعه و استعالم را تکمیل و 
تحویل نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده استعالم خواهد بود.
توجه: برای دریافت پیامک های اجاره واحدهای دانشگاه )بوفه،آژانس،انتشارات و...( 

عدد 26 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای عباس المعی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

12 اردیبهشت ماه ، روز معلم 
را به شما و همکاران محترم تان تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت جناب عالی را از خداوند منان آرزومندیم.

هیئت مدیره  بهار فرهنگیان

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 










