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به پاسداشت دو آسمان بلند

* هرم پور

گاهی فکر می کنم چرا چهره آموزگاران دوره ابتدایی 
زودتر از زمان معمول شکسته می شود؟ پیرتر نشانشان 
هایشان،  خانواده  شاید  نه  و  خودشان  نه  و  دهد  می 
کردن  فکر  کنند؟  نمی  درک  زندگی  لذت  از  چیزی 
درباره این موضوع همانقدر برایم جالب است که فکر 
درد  یا  کارگر،  یک  های  دست  بستن  پینه  به  کردن 
بیکاری او، یا واهمه و نگرانی اش از اخراج احتمالی و 
یا ندادن حق بیمه اش و شاید هم حادثه ای در محیط 
کارش و از کارفتادگی اش برای همیشه و جالب تر از  
هر دو برای من، جرأتیست که برخی ها برای جفای 

ناحق در حق آنها در تمام این سال ها می کنند. 
معلمان صحبت  راحتی  از  که  گاهی  که  ندارم  کاری 
می کنند؛ من می گویم معلمی ندیده ام که پولدارتر 
از متمولین شهرم باشد یا وقتی از فنی نبودن کارگران 
سخن می گویند؛ من می گویم کارگری را سراغ ندارم 
که مسئولش از او فنی تر باشد یا  امیدش به داشتن یک 
زندگی نسبتاً مرفه، بیشتر یا هموزن کارفرمایش باشد. اما 
تا دلتان بخواهد معلمان زن و مردی را سراغ دارم که 
بازنشسته شده اند و هنوز سرپناه مستقلی برای خود و 
فرزندانشان ندارند یا خودروی مناسبی که دلشان را در 
روزگار بازنشستگی خوش کند و یا حتی حقوق و پاداشی 
که سرفصل آغازی جدید برای فرزندانشان باشد. تا دلتان 
بخواهد معلمانی را سراغ دارم که با حقوق ماهی 200 
 یا 300  هزار تومان در پیش دبستانی ها و دبستان ها 
مشغول کارند و به فرزند من و شما که گاهی چنان 
دلمشغول دنیا شده ایم که یادمان نمی آید نمازهایمان را 
 می خوانیم یا نه، علم می آموزد، محبت و عشق یاد می دهد 

و خدا را برای او معنی می کند.  ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت دستور رئیس جمهور برای ایجاد 
کنسولگری افغانستان در بیرجند  

صفحه 7

24 میلیارد تومان بدهی سازمان های بیمه گر
خراسان جنوبی به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
صفحه 7

گزارش هفتگی
 از اقتصاد مقاومتی

استاندار به مدیران استانی ماموریت داد ؛

خدمتگزار : دستگاه های اجرایی به دنبال سهم استان از مرکز باشند ؛ ندادند بگویید با وزیر صحبت کنم / صفحه 7

مبعث رسول مهربانی 
بر مسلمانان جهان مبارک

سی امین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

شادروان شیرعلی جعفرپور مقدم
را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

فرزندان

جلسه چهلمین روز درگذشت همسر و مادر عزیزمان

 مرحومه ناهید ابراهیم آبادی 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش -  همسر محمد فوداجی(

 امروز چهارشنبه 95/2/15 از ساعت 15: 17 الی 15: 18 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود 
حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: فوداجی ، ابراهیم آبادی

حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی
 نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری

با نهایت تاسف درگذشت خواهر مکرمه تان را حضورجناب عالی
 و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات آن بانوی فاضله 

و صبر و اجر بازماندگان محترم را آرزومندیم.

دفتر نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و خاکسپاری

 شادروان ابوالفضل رشیدی   )پیشکسوت فرهنگی( 
ما را همراهی نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت سومین روز درگذشت 

آن مرحوم جلسه ترحیمی پنجشنبه 95/2/16 از ساعت
 30: 4 الی 30: 5 بعدازظهر در محل هیئت فاطمیه برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز 
و تسلی و امتنان بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های رشیدی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و خواهری عزیز 

مرحومه حاجیه عفت ناصح 
)همسر مرحوم حاج محمد علی نیک کار(

 جلسه یادبودی پنجشنبه 95/2/16 از ساعت 16 الی 17 در محل 
حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: نیک کار، ناصح ، اربابی ، کشمیری ، توکلی
 جالیری و سایر بستگان

دومین سالگرد درگذشت

 شادروان محمد رضا نوائی
 »کارمند بازنشسته دادگستری«
 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم. 

روحش شاد

خانواده نوائی

» بقا مختص ذات اوست«
جلسه اولین سالگرد رحلت خواهر عزیزمان 

مرحومه حوا کاهنی 
جمعه 95/2/17 از ساعت 30: 9 الی 30: 10 صبح در محل 
مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور سروران عزیز

 باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده کاهنی و فامیل وابسته

چهل روز است که می سوزیم و تو را نمی یابیم

 نگاه پاک و مهربانت را که همیشه بی دریغ نثارمان می کردی، نمی بینیم

 از گرمای وجودت بی بهره ماندیم، تنها با این باور که تو هنوز هم، سنگ صبور ما هستی

با تو ای مهربان، درد و دل می گوییم 

با نهایت احترام  و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت بدین وسیله مراتب قدردانی 
و تشکر خود را از یکایک شما دوستان، آشنایان، بستگان و مسئوالن ارجمندی که در 

مراسم تشییع و تدفین و یادبود مادر عزیزمان شرکت نموده و با ابراز همدردی
 مرهمی از محبت بر قلب های داغدارمان نهادید، اعالم داشته و به اطالع می رساند:

مراسم چهلمین روز درگذشت 

مرحومه نصرت مهدیزاده
 )همسر شادروان مهندس نورالدین امینی(

 پنجشنبه 95/2/16 از ساعت 30: 16 الی 30: 17 در محل حسینیه ساقدریها 
)واقع در خیابان مطهری- نبش مطهری 8( برگزار می گردد

حضور سروران ارجمند، خواهران و برادران گرامی را به تعظیم  و سپاس ایستاده ایم. 

خانواده های: امینی ، مهدیزاده و سایر بستگان

عید مبعث 
سالروز برگزیده شدن خوب ترین خلقت خدا،تبسم سبز ایمان، رسول گل و نور و عشق

 حضرت محمد مصطفی )صلی ا... علیه و آله( تهنیت باد
روابط عمومی بانک صادرات خراسان جنوبی



به پاسداشت دو آسمان بلند   
 ) ادامه از صفحه اول ( تا دلتان بخواهد معلمانی را سراغ 
زندگی،  برای کفاف مخارج  دارم که در همین شهر 
می  کار  و چهار ساعت  بیست  در  باره  یا سه  دوباره 
کنند. تا دلتان بخواهد کارگرانی را سراغ دارم که یک 
ماه است حتی یک روز برایشان کاری مهیا نشده، نه 
 بیمه دارند و نه آشنا به فنی هستند و نه سرمایه ای 
بخواهد  دلتان  تا  پارتی.  و  آشنا  نه  دارند،  جیب  در 
اخیر  را سراغ دارم که در همین سه ماهه  کارگرانی 
و  و خانواده هایشان مستأصل  اند  بیکار شده  کار  از 

نگران و نا امید.
 این ها را من تنها سراغ ندارم. اینها سراغ ناگرفته های 
جامعه ما هستند. اینها را من و شما نباید سراغ داشته 
باشیم، اینها را آن مسئول محترمی باید سراغ داشته باشد 
که تسمه مدیرکلی و مهندس و دکتری به کمرش زده 
اند و همان باد غرور، به غبغش آمده که بر ُگرده برخی 
از اینها می توان چیزی نوشت یا حتی سوار شد!. این 
روزها پوست هم به استخوان برخی از همین معلمان و 
دانیم  می  کجا  ما  از  خیلی  دید.  توان  نمی  کارگرها 
دردشان را؟ کجا می شنویم ناله هایشان را؟ با چنین 
با چنین واقعیت هایی،  با چنین دغدغه هایی،   وضع، 
می توان به نخبه پروری، به پرورش استعدادها، به دین 
آموزی عمیق و به پیشرفت نظام آموزشی کشور امیدوار 
بود؟ می توان به پیشرفت صنعت و استقالل اقتصادی 
بهتر  و  تر  خوب  را  راه  توان  می  بست؟  امید  کشور 
پیمود؟ اگر ارج و منزلت معلمان و کارگران در جامعه 
پایین آمده، اگر دیگر معلمی، شغلی به قول امروزی ها 
»سوپرکالس« برای فرزندانمان نیست، باور کنید یک 
جای کار می لنگد. یا دستهایی در کار بوده اند و هستند 
که از قضا به نتیجه هم رسانده اند برنامه شومشان را 
حال  در  روزگار  باورهای  و  جامعه  های  ارزش  یا  که 
مشغولی  خود  به  و  شکسته  هنجارها  یا  است،  تغییر 
می  ایم.  آورده  روی  کن  خراب  خانه  و  ناپسند  های 
خواهم از طرف همه به این معلمان و کارگران خوب، 
تبریک بگویم، اما هر سال دوست دارم به جای دهها 
آگهی که جان نثاران معلمان و کارگران در بزرگداشت 
ها پخش می  رسانه  در  و  درج  در جراید  روزهایشان 
کنند، یک خبر خوب به آنها هدیه کنند، نه آنکه کار به 
جایی رسیده باشد که معلم و کارگر ما از اعالم وظایف 

دولت در حقش به جامعه، واهمه داشته باشد!.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

ایرنا- علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده کردن شرایط برای تک نرخی کردن ارز 
در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار 
کاهش یافته و فاصله زیادی با تک نرخی کردن ارز نداریم.

طیب نیا: ارز نیمه دوم امسال تك نرخی می شود 2
چهارشنبه*15 اردیبهشت 1395*شماره 3497

معلمان  باید  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نمونه در آزمون استخدامی اعزام به خارج در 
اولویت قرار گیرند. به گزارش مهر، علی اصغر 
فانی، یادآور شد: میانگین دریافتی از مهر 9۲ 
داشته  رشد  درصد   ۶۷.۷  ،94 اسفند  آخر  تا 
در  فرهنگیان  فرزندان  کرد:  بیان  وی  است. 

دانشگاه  پذیرش  اولویت  در  یکسان  شرایط 
فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش هستند. 
به  پاسخ  در  پرورش همچنین  و  آموزش  وزیر 
از معلمان به نبود معلمان باتجربه  انتقاد یکی 
در مدارس روستایی و عشایری گفت: سیاست 
برای  بوم  از  نیرو  پذیرش  پرورش  و  آموزش 

دنبال  را  سیاست  این  جد  به  ما  و  است  بوم 
در سال  که  استخدامی  آزمون  بر  و  کنیم  می 
بود.  این رویکرد حاکم  نیز  برگزار شد  گذشته 
خدمت  پایان  پاداش  درباره  فانی  اصغر  علی 
بازنشستگان سال 93 بیان کرد: وزیر آموزش 
و پرورش 900 میلیارد تومان وام از دو بانک 

پرداخت  را  ها  پاداش  از  ای  عمده  و  دریافت 
عهده  بر  بنده  را  ها  مسئولیت  همه  و  کرد 
زندان  به  نهایت  ندارد  ایرادی  گفتم  و  گرفتم 
و  نیفتاد  اتفاق  این  خوشبختانه  اما  افتم  می 

بخشی از مطالبات را پرداخت کردیم.

معلمان نمونه دراولویت آزمون استخدامی اعزام به خارج

درباره  جامعه  درآمد  کم  گروه های  که  نگرانی هایی  وجود  با 
حذف یارانه خود دارند، دولت تلویحا با اعالم اینکه خط فقر 
کارگران  یارانه  گفته  رسیده،  تومان  میلیون   3 به  شهرها  در 
نوبخت  محمدباقر  مهر،  گزارش  به  کرد.  نخواهد  حذف  را 
سخنگوی دولت اخیرا گفته است که درآمد 3 میلیون تومانی 
یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک 
تحصیل  هزینه  باید  و  بدهد  خانه  اجاره  باید  را  رقم  همین 
یک  که  وضعیت  همین  با  هم  آن  کند  تأمین  را  فرزندانش 
درآمد هم بیشتر ندارد. وی می گوید دولت اعتقادی به حذف 
ماه  در  تومان  میلیون   3 زیر  درآمدهای  با  هایی  گروه  یارانه 

را ندارد.
با این وجود، پیش از این برخی گروه های کارگری از حذف 
نادرست برخی کارگران کم درآمد و اشتباهات انجام شده در 
سخنگوی  که  اینگونه  بودند.  کرده  نگرانی  ابراز  زمینه  این 
یارانه  حذف  شاهد  نباید  دیگر  پس  این  از  گوید  می  دولت 

 13 مجموع  از  چون  باشیم  کار  قانون  مشموالن  و  کارگران 
میلیون شاغل در این بخش، احتماال بیش از 10 میلیون نفر 
حقوق های 800 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان در 

ماه دریافت می کنند.
در  دولت  بعد مالک عمل  به  این  از  نوبخت  گفته های  اگر 
حذف یارانه اقشار ُپردرآمد جامعه باشد باید به کارگران گفت 
دیگر نگران حذف یارانه خود و خانواده شان نباشند چون طبق 
برآورد و اعالم دولت، خط فقر به 3 میلیون تومان رسیده در 
حالی که آنها حتی نیمی از این میزان را نیز به عنوان حقوق و 

دستمزد ماهیانه دریافت نمی کنند.
هادی ابوی در گفتگو با مهر درباره اظهارات اخیر سخنگوی 
با درآمد زیر 3  دولت پیرامون توقف حذف یارانه گروه های 
میلیون تومان در ماه و اینکه دریافتی میلیون ها کارگر در ماه 
بحث  در  متاسفانه  گفت:  است  تومان  میلیون  یک  زیر  حتی 

حذف یارانه ها نوعی ناهماهنگی در دولت وجود دارد.

تغییرات جدید در لیست مشموالن حذف یارانه ؛ خط فقر ۳میلیون تومان شد؟

تصویب کلیات »اصالحیه قانون حذف کنکور«
 

در  دانشجو  پذیرش  و  قانون سنجش  اصالح  کلیات طرح  با  مجلس  نمایندگان 
دانشگاه ها )معروف به قانون حذف کنکور( و شفاف سازی موضوع سوابق تحصیلی 
موافقت کردند.به گزارش جهان، نمایندگان مجلس بررسی اصالحیه قانون سنجش 
و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 139۲ 
)معروف به قانون حذف کنکور( را در دستور کار قرار دادند که پس از صحبت های 
مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب رسید. هدف از ارائه 
این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده 
بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
توسط دیوان عدالت اداری بوده است که در دی ماه سال گذشته رخ داد؛ دیوان 
عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره 
تعریف سوابق تحصیلی اعالم کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه 

سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.

جریمه های مالیاتی چگونه شامل بخشودگی می شود ؛ حسابهای بانکی فعال شامل اخذ مالیات نمی شوند

به  پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم می شوند.  را  مالیات خود  تا شهریور اصل  مالیاتی گفت: جرایم مودیانی که  امور  رئیس کل سازمان 
گزارش بولتن نیوز، سید کامل تقوی نژاد اعالم کرد: جرایم مودیان خوش حساب بخشیده خواهد شد. وی اعالم کرد: مودیانی که مشمول جریمه 
شده اند، در صورتی که تا پایان شهریور اصل مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند جرایم آنها بخشیده می شود. تقوی نژاد ضمن تاکید بر تصمیم 
مالیات  ماموران سازمان  در  ای  اخالق حرفه  ترویج  این سازمان  اولویت  اظهار کرد:  مالیات  در بخش  با فساد  مبارزه  بر  مبنی  این سازمان  جدی 
بوده و با بازرسی هایی که انجام می شود ممیزین و ماموران مالیات به طور کامل تحت نظارت هستند.  تقوی نژاد همچنین از اجرای طرح جامع 
مالیاتی در بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد و امور دارایی 8 ابرپروژه را از ابتدای فعالیت خود پیگیری می کنند که مهمترین، 
جامع ترین و موثرترین آنها طرح جامع مالیاتی است.به گفته وی صندوق های مکانیزه فروش و طرح جامع مالیاتی جهت شفاف سازی و تحقق 
درآمدهای مالیاتی از اصلی ترین برنامه های سازمان امور مالیاتی در سال جاری است. تقوی نژاد همچنین درباره سرکشی به حساب های بانکی 
اجازه  قانون  و  هستیم  حاکمیتی  سازمانی  ما  زیرا  ماست،  حق  این  البته  ندارد.  ای  برنامه  چنین  مالیاتی  سازمان  که  می گویم  شفاف  گفت:  مردم 
چنین کاری را به ما داده، این در حالی است که اگر سازمان مالیاتی به صورت شفاف نسبت به حساب ها و دارایی افراد برای اخذ مالیات توجه 
نکند، باید مورد سوال قرار گیرد.وی ادامه داد: اخذ مالیات از حسابهای بانکی برنامه ای در دست مطالعه است و ما هیچ برنامه ای در خصوص 

اخذ مالیات از حساب های بانکی مصوب نکرده ایم.  

15 میلیون فقره کارت هوشمند ملی
 امسال صادر می شود

ایرنا- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال 
گفت: با از سرگیری صدور کارت هوشمند ملی، امسال 
حداقل 15 میلیون فقره از این کارت در سراسر کشور 
صادر می شود.علیرضا آوایی افزود: البته ظرفیت صدور 
کارت هوشمند ملی در سال جاری بیش از ۲0 میلیون 
فقره در سراسر کشور است. وی تأکید کرد: در سال 
کارت  صدور  تقاضای  میلیون   10 بر  افزون   ،1394
هوشمند ملی در کشور مطرح شد. آوایی افزود: سال 
گذشته افزون بر هفت میلیون و ۲00 هزار فقره کارت 
هوشمند ملی در کشور صادر شد که از این تعداد صدور 
وی  گرفت.  صورت  دوم  نیمه  در  کارت  میلیون  پنج 
تصریح کرد: امیدواریم تا سه سال آینده، طرح صدور 

کارت هوشمند ملی در کشور به پایان برسد.

نرخ مالیات اصناف امسال افزایش نمی یابد

با  سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی 
افزایش  مالیاتی  نرخ  هیچ   95 سال  اینکه  بر  تاکید 
نمی یابد، تصریح کرد: از امسال شیوه مالیاتی علی الرع 
حذف خواهد شد و ماده 131 قانون نرخ ها و طبقات را 
اصالح کرده؛ در حال حاضر مالیات مشاغل کمتر از 
5 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهد.

رئیس سازمان مالیاتی از تفاهم با اصناف خبر داد و 
گفت: امسال مالیات اصناف افزایش نخواهد یافت و 
مالیات خود را راحت تر و شفاف تر پرداخت می کنند.

معاون وزیر اقتصاد درخصوص اخذ مالیات از سپرده 
بانکی عنوان کرد: تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده 
بانکی اتخاذ نشده، ولی مطالعاتی در این راستا وجود 
دارد حتی با وجود نرخ سود سپرده منفی باز هم برخی 
کشورها از آن مالیات اخذ می کنند. گزارش سازمان 
مالیات در این راستا در حال نهایی شدن است البته 
افرادی که از محل سپرده ها ارتزاق می کنند باید جدا 

شوند، اجرای عادالنه قانون مد نظر است.

رتبه ایرانی ها در مصرف برق 

 ۲۲0 حدود  کشور  برق  مصرف  گذشته  سال  ایسنا: 
میلیارد کیلووات ساعت بوده و ایران در مصرف برق 
رتبه 15 جهان را به خود اختصاص داد. آرش کردی 
با بیان این که شبکه برق یک شبکه گسترده و بهم  
برق  شبکه  حاضر  درحال  کرد:  اظهار  است،  پیوسته 
3۲ میلیون و 800 هزار مشترک دارد. وی با اشاره به 
پیک بار مصرف برق در سال گذشته گفت: در سال 
کیلووات   ۷۷ و  هزار   50 برق  مصرف  پیک  گذشته 
ساعت بوده که این رقم برای اولین بار به ثبت رسیده 
امسال یک رشد  داد:  ادامه  توانیر  عامل  مدیر  است. 
سه تا پنج درصدی را در مصرف برق خواهیم داشت 
و براساس پیش بینی های صورت گرفته مصرف برق 

به 53 هزار کیلووات ساعت خواهد رسید.

داربست بنی اسدی
09151634010
)اجاره تخته زیر پا رایگان(

فروشگـاه مـروج 
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ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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صاحبان محترم امالک اجاره ای 
تکمیل اظهارنامه امالک اجاره ای مانند سال های گذشته دقیق و صحیح ثبت می گردد. 

هر چه سریع تر به نبش پاسداران 7 دفتر تخصصی بیمه و مالیات صبح و عصر 

مراجعه فرمایید.   ۳244556۳  - چمنی     ضمنا ثبت نام کارت ملی هوشمند انجام می شود

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی 
با برنج درجه یك ایرانی 

و ته چین زعفرانی و روچین کامل

)پیک رایگان(
خدمتی دیگر از غذای برگ با نازل ترین قیمت

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی
 با برنج خارجی و ته چین زعفرانی

غذای آماده برگ
درخدمت شما همشهریان گرامی 

نبش غفاری ۳4

۳240404۳

مکتب نرجس )سالم ا... علیها( 
به یمن عید فرخنده مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش ها در صحنه حیات بشر

 شادمانه ای برگزار می کند:
میزبان قدوم سبزتان خواهیم بود.

سخنران: حجت االسالم و المسلمین فلسفی
زمان: چهارشنبه )١٥ اردیبهشت 9٥( 

ساعت: ٥ بعدازظهر
مکان: مدرس ١3 - پالک 77 - ساختمان شماره 2 مکتب نرجس )س(

واحد فرهنگی مکتب نرجس )س(
کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس )س(

پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس )س(



روستای  دانید  می  آیا  استان  مسئوالن  توجه  قابل 
آب  برنبود  ازتوابع شهرستان سربیشه عالوه  شگان 
مناسب و برق و گاز و غیره و... حتی جاده ماشین 
هم  رو  موتور  خاکی  جاده  نکنید  تعجب  ندارد!!!  رو 
ندارد!؟!! لذا خواهشمندم برای مردم این روستا اقدام 

و عملی انجام دهند.
915...388

و  آموزش  بازنشستگان  ما  در حق  چقدر   . با سالم 
بازنشسته   93 سال  از  قبل  که  میشه  ظلم  پرورش 
ما   . افزایشی  نه  و  خبری  بندی  رتبه  از  نه  شدیم 

دردمان را به کی بگوییم  این نهایت بی عدالتیه .
915...008

سالم آوا بهار شد و سیمان درمیان افتتاح نشد چه 
قولی چه مردم خوبی چه سهامداران سرکاری... 

935...032
به مدیران  فرزند شهید خواستم  یه  سالم.به عنوان 
کنن. اساسی  فکر  استان  بیکاری  برای  بگم  استان 

بخاطر  استان  معتبر  های  کارخانه  مستندات  طبق 
خودشون  ماهه   8 داده  کمک  وعده  دولت  اینکه 
رو زدن به نداری تا بتونن پول بیشتری بگیرن اگه 
ماهی  پرورش  و  و گلخونه   ندارن چرا ویال سازی 
نه  جدید  سال  شروع  با  دیگری  دستگاه  میزنن. 
داده. هر  بلکه کاهشم  نداده  افزایش  رو  تنها حقوقا 
هست.  دستگاه  این  از  نارضایتی  روزنامتون  تو  روز 
جامعه  زحمتکش  قشر  کارگر  قشر  عزیز  مدیران 
هستن حقوقی نمیگیرن که بخوایم ندیم یا کاهش 
بدیم با وضع اقتصادی حاال. یا که تهدید کنیم که 
شکایت مساوی با اخراج فقط خواستم بگم از صدقه 
سر شهداست که ما االن پشت میزامون نشستیم و 
داریم امر و نهی می کنیم یکم انصاف داشته باشیم .

با تشکر از آوای عزیز
915...807

آوا سالم همه خواهیم مرد ولی افتتاح سیمان درمیان 
را ندیدیم چرا که باید ده سال دیگه بگذرد عجبا.

935...032
کارت  اول  گفتن  و  کردن  قطع  را  من  یارانه  سالم 
ملی نداری قدیمی بود عوضش کردم حاال باز میگن 
بعدش  بودم  سه  خوشه  من  اوال  کافیه  شما  درآمد 
خانه دارم حقوق قانون کار حقوق شوهرمه که زیر 
خط فقره جالبه چند نفر دیگه مثل من شدن کسی 
به  چقدر  کنید  صبر  بهمن  تا  میگن  نیست  جوابگو 
بهمن مانده. آیا این انصافه چیکار کنم بخدا سخته 

الکی قطع کردن یارانه را...
915...045

کنیم  می  گله  غفاری  بلوار  بهسازی  عدم  از  تا 
و زند  می  بلوار  به  بیل  پا  یک  و  میاد   شهرداری 

می رود. واقعا بلوار در حد این خیابان که محل عبور 
میهمانان به لحاظ بیمارستان و دانشگاه است نیست
915...357

کلیه  از  شد  اعالم  ثابت  تلفن  های  تعرفه  خبرگرانی 
دستگاه هایی که به هر دلیل از حرکت افزایش تعرفه 
خود بازمانده اند تقاضا می شود رعایت این ملت نجیب 
را نکنند تا از قافله عقب نمانند )عجب صبری خدادارد...(
915...011

سالم آقای استاندار تذکری به مسئولینی که وعده 
بازدید از روستاها را می دهند اما به وعده یا قولشان 

عمل نمی کنند، بدهند...
915...031

سالم، مطلبی که از زبان مرحومه دینا دیانی به مناسبت 
روز معلم در صفحه اول روزنامه درج کردید، بسیار زیبا 
و برای من تاثیر گذار بود. روح این دختر و همچنین پدر 

مرحومش شاد و با ائمه اطهار محشور باد.
915...905

سالم پارک آزادی قسمت وسایل اسباب بازی چندین 
سال است که ایمنی مناسبی برای بچه ها ندارد می 
خواستم از شهرداری بپرسم اگه پارک توحید می بود 
اینجوری رهایش میکردید با اینکه پارک آزادی اولین 

پارک شهره شمارو بخدا درستش کنید
915...054

سالم . اگر قضیه اقدام وعمل برای توسعه کویرتایر ، 
فوالد قاینات ، گندله بیرجند ، باقران سیمان و فوالد 
و چدن خوسف امسال به دهان جوانان، سهامداران 

نیاد حقا کاری نشده باز هم قابل توجه همه. 
935...032

مشاغل مزاحم حد فاصل خ مدرس، بعثت سکونت 
از فرماندار  اهالی سلب نموده است  از  را  در منطقه 
به  نسبت  الزم  باتدبیر  شود  می  تقاضا  محترم 
جابجایی آنها به مکان های واجد شرایط امیدی در 

دل معترضان بحق شکوفا نمایند. 
915...011
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به  شهر،  شورای  محترم  اعضای  و  محترم  ریاست 
و  شورا  جدید  مصوبه  به  توجه  با  رساند  می  استحضار 
تعیین عوارض نجومی که نسبت به سال گذشته افزایش 
ذکر  قابل  بازار،  چهارشنبه  برای  دارد  درصدی  چهارصد 
قابل  و  سازگار  منطقی  هیچ  با  جدید  نرخ  این  که  است 
قبول نیست و هیچ یک از کسبه توان پرداخت این گونه 
عزیزان  شما  از  کسبه  ما  لذا  ندارند.  را  نجومی  عوارض 
هستید  مردم  فکر  به  و  شدید  انتخاب  مردم  رأی  با  که 
نظر  در  با  خواهشمندیم  و  داریم  تجدیدنظر  درخواست 
بازار،  بر  حاکم  رکود  و  موجود  اقتصادی  شرایط  گرفتن 
عدم قدرت خرید مردم موقعیت چهارشنبه بازار که انتظار 
تصمیم  است  آن  در  اقالم  قیمت  بودن  پایین  بر  مردم 
باشد  برخوردار  انصاف  از  که  منطقی  و  عادالنه  سنجیده 
با تشکر جمعی از کسبه شاغل در چهارشنبه  را بگیرید. 
بازار که اکثر آنها همین یک روز کار در هفته را دارند و 
تمام سعی و تالش آنها این است که میوه ارزانتر به دست 
مردم که قدرت خرید از شهر را ندارند برسانند و یک لقمه 
نان حالل به سفره خانواده خود ببرند خواهش می کنیم 

سد راه این عزیزان نشوید.
نسرین کاری - متن نامه باال که به امضای تمام کسبه 
چهارشنبه بازار رسیده بود چند روز قبل به دستمان رسید 

و بهانه ای شد برای تهیه گزارشی در این باره :

وضع بهداشتی چهارشنبه بازار مناسب نیست

محمد علی اکبری از کسبه چهارشنبه بازار با بیان اینکه 
این  افزاید:  نیست می  بازار اصال خوب  وضع چهارشنبه 
از  مجبورند  کسبه  و  ندارد  بهداشتی  سرویس  مکان 
ازدحام  باعث  که  کنند  استفاده  پارک  بهداشتی  سرویس 
نیست  کافی  برق  و  آب  و همچنین  و شلوغی می شود 
فقط سه انشعاب لوله کشی آب در چهارشنبه بازار وجود 
بانها  سایه  نصب  برای  کند:  می  خاطرنشان  وی  دارد. 
کم  شما  عوارض  از  کنید  ایرانیت  خودتان  گفتند  ما  به 
فقط  ولی  کردیم  خرج  میلیون  چهار  از  بیش  کنیم  می 
شد!  تصفیه  شما  عوارض  با  گفتند  بعد  ماه  پنج  چهار 
 همچنین مسئوالن گفتند قفسه های میوه را برایتان رنگ

می کنیم تا عالوه بر تنوع،  نمود خوبی داشته باشد برای 
این کار هم حدود 40-30 هزار تومان از ما پول گرفتند 

ولی هیچ خبری نشد...!
وی با عنوان اینکه عوارض در سال جدید سیر صعودی 
بسیار باالیی داشته تصریح می کند: سالهای قبل عوارض 

وانت  تومان،  مثال خاور 30 هزار  بوده  ماشین  اساس  بر 
17 هزار تومان، نیسان 25 هزار تومان یا ده تن 80 هزار 
تومان می  براساس هر غرفه 90 هزار  االن  ولی  تومان 
گیرند به عنوان مثال قبال 4 غرفه داشتیم که آن موقع 
می شد 90 تومان االن می شود 360 هزار تومان برای 
از میوه و تره  یک روز! آخر چقدر قرار است سود ببریم 
باری که خرابی و ماندگی دارد! اکبری خاطر نشان می 
کند در بازار متری 1500 در ماه عوارض می گیرند ولی 
در چهارشنبه بازار در یک روز متری 4000 تومان حساب 
با  )آنهم برای مکانی  انصاف است.  از  این دور  می شود 
ماهیانه  اینکه  عنوان  با  و کمبود(  وی  آن همه مشکل 
عالوه  که  دارد  درآمد  تومان  هزار    800 تا   700 حدود 
با  افزاید: بماند که  بر سختی کار حقوق کمی است می 
این افزایش عوارض مجبور به ترک کار و همین حداقل 

حقوق هم هستیم!

 از سیر صعودی 5-4 برابری عوارض
 شوکه شدیم

یکی از کسبه  فروشنده  پوشاک بیان می کند: صبح تا 
شب کار کردم و 75 هزار تومان در آوردم آن وقت باید 
انصاف  این  آخر  بدهم!  عوارض  را  آن  تومان  هزار   35
است! ما با حساب کردن عوارض بر اساس غرفه شدن 
مشکلی نداریم از سیر صعودی 5 - 4 برابری عوارض در 
یک سال شوکه شده ایم و برایمان خیلی سنگین است. 
می پرسد: واقعا هدف شهرداری از  ایجاد چهارشنبه بازار 
چیست؟ ایجاد اشتغال ! راحتی مردم! یا فشار به قشر کم 
هر  گویند  می  کند:  می  تاسف  ابراز  وی  جامعه؟!  درآمد 
قیمت  افزایش  ولی  است  تورم  درصد    20 تا   15 سال 
عوارض 5 برابر چیزی است که با عقل بشر جور در نمی 
آید. اگر وضع به همین منوال باشد از هفته آینده باالجبار 

بیکار خواهم شد چون دخل و خرج با هم نمی خواند!

عوارض ندهید اخراج می شوید

عنوان  هم  بار  تره  و  میوه  کسبه  از  جعفری  ابوالفضل 
کردیم  شکایت  و  دادیم  نامه  شهر  شورای  به  کند:  می 
شهرداری  بار  تره  و  میوه  سازمان  رئیس  دادند  جواب  و 
من  کردیم سوال  اجرا  ما  و  کرده  تصویب  را  قانون  این 
باید  هم  باز  میلیون  یک  گفتند  می  آنها  اگر  است  این 
فروشندگان  و  کسبه  نظر  نباید  آیا  شد!  می  تصویب 

 چهارشنبه بازار و توان آنها را هم جویا می شدند و بررسی
اعتراض  اگر  اند  گفته  ما  به  که  است  جالب  کردند!  می 
دارید محل را ترک کنید و دیگر به چهارشنبه بازار نیایید 
سال   15 ما  که  حالی  در  است!  تهدید  یک  خود  این  و 
و گرما تالش  در سرما  داریم سالها  کار  اینجا سابقه  در 
کردیم و خون دل خوردیم تا بتوانیم مشتری جذب کنیم 
االن به همین راحتی می فرمایند اگر عوارض را ندهید 
اخراج می شوید! جعفری با بیان اینکه ما هر دوشنبه با 
اتوبوس به اصفهان و مشهد می رویم و خرید می کنیم و 
حداقل 800-700 هزار تومان هزینه بار می دهیم تا برای 
همشهریان میوه تازه و با قیمت مناسب عرضه کنیم از 4 
صبح تا آخر شب زحمت می کشیم. ادامه داد بارها بخاطر 
نبود مشتری میوه هایمان خراب شده و مجبور  باران و 
شدیم  آنها را دور بریزیم یا فله ای بفروشیم. روزی 35 
تا 40 هزار تومان باید به کارگر و »دادزن« بدهیم اینها 
باید  شهر  شورای  و  شهرداری  و  نیست  کمی  مشکالت 
آنها را ببینند. اعضای شورای شهر فراموش نکنند نماینده 
اگر  اند  شده  انتخاب  ما  رأی  با  و  هستند  مردم   همین 
همکاری باشد ما میوه و تره بار خوب با قیمت کم عرضه 

می کنیم و این به نفع مردم و شهرمان است . 
یکی دیگر از کسبه هم می گوید: یکی از اهداف ایجاد 
روزبازارها از جمله چهارشنبه بازار، رونق اشتغال موقت و 
اولویت  با  محصوالت  عرضه  برای  مکانی  کردن  فراهم 
چهارشنبه  حاضر  حال  در  اما  است  شهر  همان  تولیدات 

بازار روز به روز رو به کسادی می رود. 
 عجیب ولی واقعی، اینجا یک نفره

قانون تصویب می کنند!؟

شهر  در  ما  ظاهرا  گوید:  می  هم  کسبه  از  دیگر  یکی 
عجایب زندگی می کنیم چون در همه جای کشور شورا 
وابسته  سازمانهای  و  شهرداری  کند  می  تصویب  قانون 
اجرا می کنند در این جا رئیس سازمان میوه و تره بار به 
تنهایی قانون تصویب می کند و  شورا! آن را اجرا می کند 

کامال برعکس همه جا!

بیشتر کسبه چهارشنبه بازار مستاجرند

و  مستاجرند  کسبه  درصد   80 تا   70 رمضانی،  گفته  به 
دیگر های  هزینه  و  مالیات  عوارض،  بر  عالوه   ماهانه 

اجاره های باالیی پرداخت می کنند و با توجه به این که 
در طول هفته روزهای محدودی فعالیت دارند این امر روز 
به روز موجب دلسردی و رکود کار و به مخاطره افتادن 

امنیت شغلی و وضع معیشتی آنان می شود.

عوارض باال خدمات پایین

به گفته وی، هر هفته چهارشنبه بازار  شاهد جمعیت 5 
هزار نفری است و گاهی در این بازار کیفیت فدای قیمت 
می شود و با اینکه فقط انتقادها به فروشندگان است و از 
نیست  خبری  هیچ  فروشندگان  دلهای  درد  و  مشکالت 
وقتی  کند:  می  عنوان  وی  است.  انصاف  از  دور  این  و 
چهارشنبه بازار با گرفتن عوارض توسط شهرداری آن هم 
به این اندازه شکل قانونی به خود می گیرد انتظار  حق 
و منطقی فروشندگان از مسئوالن هم باال می رود و آنها 
به حق انتظار دارند امکانات و خدمات ارائه شده به آنها 
هم در حد عوارض دریافتی باال باشد نه آنکه شهرداری 

در ازای خدماتی ناچیز ادعاهایی باال و بلند داشته باشد.

 وجود دالالن در چهارشنبه بازار
 موجب تغییر شیوه گرفتن عوارض شد 

معاون پور  صادق  حمیدرضا  انتقادات  این  به  پاسخ   در 
بهره برداری سازمان میوه و تره بار شهرداری بیرجند بر 
خالف نظر کسبه چهارشنبه بازار متولی تعیین عوارض را 
شورای اسالمی شهر می داند و می افزاید: برای برقراری 
عدالت بین میوه فروشان و کسبه چهارشنبه بازار عوارض 
معاون  دادیم.  کسبه  جایگاه  برای  تغییراتی  و  کاهش  را 
شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  برداری  بهره 
گذشته  های  سال  در  متاسفانه  دهد:  می  ادامه  بیرجند 
عوارضی  شد  می  محوطه  وارد  که  ماشین  هر  ازای  به 
را دریافت می کردیم که موجب ناراحتی بعضی از کسبه 
می شد. صادق پور خاطرنشان می کند: بعضی از کسبه 
به  را  خوبی  سود  و  فروختند  می  را  خود  ماشین  مکان 

جیب می زند.

خرج شهرداری از دخلش بیشتر است

ازای  به  کاسب  هر  از  شد  مقرر  جاری  سال  آغاز  از  اما 
شود  دریافت  عوارض  کند  می  اشغال  که  مربع  متر  هر 
بهره  معاون  است.  متفاوت  بلوک  هر  اجاره  قیمت  و 
بیرجند  بار شهرداری  تره  و  میوه  میادین  برداری سازمان 
هفته  هر  بازار  چهارشنبه  نظافت  هزینه  اینکه  بیان  با 
مردم،  امنیت  تامین  شد:  یادآور  است  تومان  288هزار 
چهارشنبه  کردن  مسقف  و  مداربسته  دوربین  نصب 
شهرداری  که  دارد  هزینه  تومان  میلیون  فقط500  بازار 
کرد:  تاکید  پور  به دوش می کشد. صادق  را  اش   هزینه 
هزینه های جاری چهارشنبه بازار بیشتر از عوارضی است 
که از کسبه می گیریم. وی گفت: ایجاد سرویس بهداشتی 
در چهارشنبه بازار از لحاظ بهداشتی صحیح نیست و فضای 
مناسبی نداریم ولی همجوار بودن چهارشنبه بازار با پارک 
خانواده امکان مناسبی است که به دلیل ازدحام جمعیت در 

حال افزایش سرویس های بهداشتی پارک هستیم.

آخر ماه عوارض کاهش می باید

بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  برداری  بهره  معاون 
اول  بازار  مناسب  فضای  به  اشاره  با  بیرجند  شهرداری 
غفاری گفت: بازار اول غفاری سرویس بهداشتی مناسب 
دارد و هزینه اجاره آن مبلغ هزار تومان روزانه است که 
این دریافتی هزینه نظافت آن هم نمی شود. صادق پور از 
کاهش اجاره چهارشنبه بازار خبر داد و گفت: در پایان ماه 
جاری شورای شهر این اجاره ها را هم کاهش می دهد.      

عوارض نجومی چهارشنبه بازار
یک مسئول در شهرداری: هزینه های چهارشنبه بازار بیشتر از عوارضی است که از کسبه می گیریم

اعتراض کسبه به :

فارس: کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی آسمان استان در 12 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری گاهی با وزش 
باد شدید و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می شود. سمیه لطفی با بیان اینکه به تدریج کاهش ابر را در استان خواهیم داشت، گفت: 
همچنین آسمان استان در روز پنج شنبه نیمه ابری در بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و در برخی نقاط غبارآلود و افزایش محسوس دما خواهد بود.

وزش باد شدید و گردوخاک به همراه رگبار و رعدوبرق پراکنده در استان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9500001

بدینوسیله به آقای محمد علی اخالقی فرزند رضا به شماره شناسنامه 65 و به شماره ملی 0651730341 به نشانی شهرستان بیرجند 
خیابان 17 شهریور کوچه فدائی بنا به اظهار بستانکار ساکن بیرجند خیابان رجایی 18 پالک 24 منزل اخالقی به عنوان متعهد در 

پرونده اجرایی کالسه فوق ابالغ می گردد که موسسه تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه بیرجند )موسسه نور فعلی( مستند به چک بالمحل شماره 721428- 
1394/12/8 عهده بانک سپه اول بازار بیرجند راجع به وصول مبلغ 135/000/000 ریال تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه 
فوق در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابالغ آدرس شما به شرح متن سند شناسایی 
نگردیده و امکان ابالغ واقعی اجرائیه به شما در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار میسیر نبوده است، لذا حسب درخواست متعهد له و به استناد ماده 18 آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، مفاد اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده 18 مذکور عملیات اجرایی پس از گذشت مدت 
10 روز از تاریخ انتشار آگهی برعلیه شما ادامه خواهد یافت و مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.      تاریخ انتشار: 1395/2/15
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

رنگ آبی  فاز  تک   DENA مدل  اسب  سه  سیلندر  سه  کمپرسور  شامل  اموال   2053/94 کالسه  پرونده  در  اینکه  به   نظر 
 به  مبلغ 14/000/000 ریال - کمپرسور 150 لیتری مدل ژنرال تک سیلندر قرمز رنگ به مبلغ 9/800/000 ریال - یک دستگاه کارواش 

خانگی w1500 - w1100 چینی زرد رنگ به مبلغ 2/500/000 ریال - 2 دستگاه سنگ فرز آهنگری w 1200  چینی به مبلغ 3/500/000 ریال جمعا به 
مبلغ 29/800/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حسن رادمان به مبلغ 29/498/696 ریال در حق آقای عادل بهدانی و مبلغ 1/400/000 ریال  
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 95/2/30 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

خانواده های محترم رشیدی و نورس
درگذشت جانسوز والد و همسر گرامی تان

زنده یادحاج ابوالفضل رشیدی 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت می گوییم، غفران الهی برای آن مرحوم

 و صبر و اجر برای تمامی بازماندگان را  آرزومندیم.

خانواده های:  بصیرت ، آدرم

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 94/513 اجرایی در قبال محکومیت شرکت شن شویی صدف به پرداخت مبلغ 129/717/909 ریال در حق محکوم له خانم 
غزاله یزدانی  و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه لودر zi30  مدل 2007 از محکوم 

علیه و حسب نظریه کارشناس لودر مذکور دارای 40 درصد الستیک و شاسی سالم و موتور بدون روغن ریزی و روغن سوزی و پمپ های جکها سالم و رنگ 
آن مات بوده و به قیمت 675/000/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/2/27 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی
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درآمد بازار جهانی اپلیکیشن های موبایلی طی پنج سال آینده با رشد ۲.۲ درصدی از ۳۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ به ۷۹ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۲۰ می رسد. این فرآیند با رشد ۱.۸ درصدی دانلود ابزارهای کاربردی همراه است. در سال ۲۰۱۵ میالدی در مجموع ۲۱۱ 
میلیارد اپلیکیشن کاربردی در سراسر جهان بارگذاری شد که پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۲۰ از ۳۷۸ میلیارد عدد هم فراتر رود.

۳۷۸ میلیارد دانلود اپلیکیشن های موبایلی در سال ۲۰۲۰

راز محبوبیت تلگرام چیست؟

در سال های اخیر با گسترش ضریب نفوذ گوشی های 
آنالین  پیام رسان های  همراه،  اینترنت  و  هوشمند 
کاربران  تمام  تقریبا  و  داشته اند  انفجاری  رشدی  نیز 
گوشی های هوشمند دستکم از یکی از این سرویس ها 
استفاده می کنند. بیش از نیمی از کاربران تلگرام ایرانی 
هستند! این خبر، با توجه به اعالم خود تلگرام که از 
وجود بیش از صد میلیون کاربر فعال در ماه خبر داده 
بود، به معنی استفاده نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی از 
این اپلیکیشن پیام رسان است.  آیا تمام کاربران ایرانی 
با مقایسه و انتخابی آگاهانه این برنامه را برای رد و 
اخبار  تا  خصوصی ترین  از  خود،  پیام های  کردن  بدل 
این  برای  دیگری  دالیل  یا  کرده اند  انتخاب  عمومی 
انتخاب وجود دارد؟ این نرم افزار رایگان به کاربر اجازه 
متن،  طریق  از  اشتراک  هزینه  پرداخت  بدون  می داد 
پیام صوتی، تماس تلفنی و ویدئوکنفرانس با اطرافیان 
خود در ارتباط باشد. اصلی ترین دلیل محبوبیت تلگرام 
در ایران فیلتر نبودن و دسترسی عمومی به آن است. 
انواع  دریافت  و  ارسال  نظیر  امکاناتی  نیز  دیگر  دلیل 
فایل و پیام های صوتی و تصویری است که این پلتفرم 

به صورت رایگان و با سرعت مناسب در اختیار کاربران 
خدمات  دامنه  اپلیکیشن  این  همچنین  می دهد.  قرار 
خود را گسترش داده و امکان دسترسی به بسیاری از 
سرویس های اینترنتی را از طریق خود این اپلیکیشن 
ایجاد کرده که تمام اینها به افزایش محبوبیت آن کمک 
بسزایی می کنند. این اپلیکیشن در کنار قابلیت های ذکر 
باعث می شود  که  دارد  نیز  دیگری  ویژگی های  شده، 
برای کاربران مطلوب باشد. یکی از این ویژگی های فنی 
عبارت  است از ارائه سرویس ابری که از طریق تمام 
پلتفرم ها )گوشی، کامپیوتر و وب( قابل دسترس است 
و سطح باالیی از امنیت را برای کاربر ایجاد می کند. 
در واقع یکی از عوامل شهرت تلگرام پروتکل امنیتی 
متن باز MTProto است که توسط یکی از سازندگان 
این اپلیکیشن توسعه داده  شده  است. تلگرام آن قدر به 
امنیت رمزنگاری خود اطمینان دارد که جایزه ای ۳۰۰ 
هزار دالری برای کسی که بتواند آن را هک کند تعیین 
این جایزه را  نتوانسته  البته هنوز هم کسی  کرده که 
بگیرد. موضوع دیگر وابسته نبودن این شرکت به هیچ 
ارائه  بر  عالوه  که  است  دولتی  و  خصوصی  سازمان 
خدمات بدون تبلیغات تجاری، به کاربران در زمینه ایمن 
بودن اطالعات فردی ذخیره  شده در حساب کاربری 

اطمینان می دهد.

فناوری

با  همایشی   معمار  روز  مناسبت  به  فرد-  کاظمی   
ساختمان  مهندسی  نظام  اعضای  و  رئیس  حضور 
خراسان جنوبی ، اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران و 
جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه های  پیام نور 
پیام  دانشگاه  اجالس  سالن  در  بیرجند  اسالمی  آزاد  و 

نور برگزار شد.
نظام  معماری  تخصصی  گروه  رئیس  فروزانفر  مهندس 
مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در این همایش گفت: 
سوم اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهائی  به عنوان روز 
معمار در ایران نامگذاری شده است که به همین مناسبت 

این همایش برگزار شده است.
 وی هدف از  برگزاری این همایش را گرامی داشت روز 
معمار ، تجلیل از معمار شهر بیرجند استاد مرحوم اسدا... 
عنوان  معماری  هنر  با  دانشجویان  آشنائی  و  پور  حسن 

حوزه  معماران  از  یکی  پور   حسن  استاد  افزود:  و  کرد 
خودش  از  خوبی  آثار  توانسته  که  بوده  بیرجند  شهری 

بجا بگذارد.
به گفته فروزانفر در این همایش آقایان دکتر ادیب زاده ، 
دکتر راز جویان و دکتر تغابنی عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی و از معماران و طراحان برجسته کشوری 
تبادل  و  تجارب  بیان  به  و  داشته  حضور  المللی  بین  و 
اطالعات و آشنا کردن  و پرسش و پاسخ بین دانشجویان 

و اساتید پرداختند.
مهندس توکلی رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز 
با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ نفر مهندس آقا و خانم 
گفت:  هستند،  جنوبی  خراسان  مهندسی  سازمان  عضو 
بنیان هر فعالیت عمرانی به  اینکه اساس و  به  با توجه 
معماری آن برمی گردد، لذا اگر در طراحی و معماری یک 

یک  می تواند  بنا  آن  شود،  انجام  مناسب  نظر  دقت  بنا 
معماری خوب و ماندگار محسوب شود.

ارتقای کیفیت ساخت و ساز  به موضوع آموزش و  وی 
 اشاره  و عنوان کرد: همکاری در فعالیت های پژوهشی در

توجه  و  تفصیلی  طرح  بازنگری  و  مختلف  های  رشته 
بومی  نیروهای  کارگیری  به  شهری  سیمای  به  بیشتر 
استان و تعامل بیشتر با دانشگاه ها از برنامه های سازمان 

نظام مهندسی استان است.
از سخنرانان و مهمانان ویژه   در این همایش هر یک 
سازی  شهر  و  معماری  حوزه  در  خود  دیدگاه  بیان  به 
پرداختند که مورد استقبال زیاد دانشجویان و حاضران 

قرار گرفت.
در پایان این مراسم از چهره برتر معماری و شهر سازی  

مرحوم استاد اسدا... حسن پور تجلیل شد.

 تجلیل از مقام استاد مرحوم حسن پور معمار برجسته بیرجندی
 به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد :

گرامیداشت روز معمار  در دانشگاه پیام نور بیرجند

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ
مسير مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

پـرشین باطـری 

 
اقســـــاط
خیابان جمهوری - روبروی پارک آزادی - نبش خیابان قائم- جنب لوازم یدکی شیبانی

۳۲۲14۷۷1-۰91596۲19۰۰

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

ايزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   ۰91516۳۰۲۸۳ - ۳۲۲۲5494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 9۸

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلتر رایگان    1۸ ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      ۰91554۳۸۷6۰- ۳۲4۲16۳۳

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ۳۲۲56465 -  ۳۲۲56444 ۰56 - ۰91556۲964۸

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

فروش انواع آجر سفال تیغه ای ۲۰*15 و 15*1۰ و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
۰91۲5۸۷۳۷64 -۰9159614۰۸5 -۳۲۳1۷515

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰91596۳9۰65 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نيز داريم



437291685
921685473
658437219
294358761
186729534
375164892
562973148
849516327
713842956

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

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

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

شماره 3497                         طراح: نسرین کاری
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آزمون مدیران با قلیان 

به  را  كشور  رجال  صفوي،  عباس  شاه  است  نقل 
ضيافت شاهانه ميهمان كرد و به خدمتكاران دستور 
داد تا در سر قليان ها به جاي تنباكو، از سرگين اسب 
استفاده كنند. ميهمان ها مشغول كشيدن قليان شدند 
و دود و بوي پهِن اسب، فضا را پر كرد؛ اما رجال از بيم 
ناراحتي شاه پشت سر هم بر ني قليان ُپك عميق زده 
و با احساس رضايت دودش را هوا مي دادند! گويي در 

عمرشان، تنباكويي به آن خوبي نكشيده اند!
شاه رو به آن ها كرده و گفت: »سرقليان ها با بهترين 
تنباكو پر شده اند. آن را حاكم همدان برايمان فرستاده 
است.« همه از تنباكو و عطر آن تعريف كرده و گفتند: 

»براستي تنباكويي بهتر از اين نمي توان يافت.«
بسيار  هاي  پك  كه  دربار،  نگهبانان  رئيس  به  شاه 
چطور  تنباكويش  گفت:»  زد،  مي  قليان  به  عميقي 
است؟« رئيس نگهبانان گفت: »به سر اعلي حضرت 
اما  كشم،  مي  قليان  كه  است  سال  پنجاه  قسم، 

تنباكويي به اين عطر و مزه نديده ام!«
گفت:  و  كرد  نگاهي  ها  آن  به  تحقير  با   شاه 
»مرده شوي تان ببرد كه به خاطر حفظ پست و مقام، 
حاضريد به جاي تنباكو، پِِهن اسب بكشيد و بَه بَه و 

َچه َچه كنيد.«

شما ممكن است بتوانيد گلی را زير 
پا لگدمال كنيد، اما محال است بتوانيد
 عطر آن را در فضا محو سازيد . ولتر

هر شكست الاقل اين فايده را دارد كه انسان 
يكی از راههايی را كه به شكست خوردن

 منتهی می شود را می شناسد.

بعثت نه این سرور، سرور والیت است
مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند
احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیسی
 زیبا نخواهد شد. از زخم تیشه خسته نشو 

که وجودت شایسته تندیس است.

دنیا دو روز است. یک روز با توست و یک روز علیه 
تو. روزی که با توست مغرور نباش و روزی 

که علیه توست صبور باش! و هر دو پایان پذیرند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 ]در[ بهشتهای همیشگی ]که[ به آنها درخواهندآمد در آنجا با دستبندهایی از زر 
و مروارید زیور یابند و در آنجا جامه شان پرنیان خواهد بود. سوره فاطر، آیه 33

حدیث روز  

 زمانی بر مردم می  آید که امام و پیشوای آنان غیبت می  کند، پس خوشا به حال کسانی که در آن زمان بر فرمان ما استوار 
و ثابت قدم باشند.  امام باقر )ع(

مبعث

حادثه ای ناگهان

بر شانه های خواب زمانه تکان شدی
در متن خاک، حادثه ای ناگهان شدی

جاری شدی ز قله بی شبهة حرا
جبریل شعله کرد، تو آتش فشان شدی

در کاِم الل ماندة انساِن پایمال
فریاد اعتراض نشاندی، زبان شدی

بعد از چقدر کفر که ایمان بعید بود
پیغام وحی رو به زمین و زمان شدی

ناگفته بود سوره به سوره حدیث حق
ناگفته های سبز خدا را دهان شدی

هرجا امیِد هستی از آسمان گسست
با دست خویش سمت خدا پلکان شدی

هرکس تو را گواه دل خسته اش گرفت
با گریه های بی کسی اش مهربان شدی

اینک منم: روایت در راه ماندگی
اینک تویی که بغض مرا گوش جان شدی

با این همه گناه زمین گیر و روسیاه
تنها تویی که سهم من از آسمان شدی

این سجده های یکسره را مستجاب کن
درمان زخم های دلم را شتاب کن

سودابه مهیجی

محمد امین)ص( قبل از شب 27 رجب در غار حرا به 
عبادت خدا و راز نیاز پرداخت و در عالم خواب رؤیاهایی 
می دید راستین و برابر پروردگار بزرگش برای پذیرش 
االمین،  روح  واقع  درعالم  می شد.  آماده  به تدریج  وحی 
جبرئل بزرگ، فرشته وحی مامور شد آیاتی از قرآن را بر 

او بخواند و او را به مقام پیامبری مفتخر سازد. 
محمد )ص( در این هنگام چهل ساله بود. تنهایی و توجه 
خاص او در غار حالتی غریب در او ایجاد می نمود. حالتی 
و  شعف  و  طرف  یک  از  ابهام  و  ترس  ناشدنی،  وصف 
سبک بالی از سوی دیگر و به ناگاه در شبی از این لیالی 
پر قدر فرشته وحی به یکباره بر او نازل گردید با این پیام: 
بخوان به نام پررودگارت که آفرید. او انسان را از خون 
بسته. بخوان به نام پروردگارت که گرامی تر و بزرگتر 
آنچه آموخت  انسان  به  آفرید.  نوشتن  که  خدایی   است 

را که نمی دانست.
فرشته وحی به او فرمان خواندن داد ولی حضرت بیان 
داشت خواندن نمی دانم. اما بار دیگر همان جمله را شنید، 
فرمود: »من امی و درس ناخوانده ام« و شنید: »بخوان«، 
محمد)ص(  و  فشرد  سخت  را  او  روح االمین  بار  این 
جبرئیل  ترتیب  بدین  و  می تواند  بار  این  که  دریافت 
ماموریت خویش را به انجام رساند. آن حضرت از کوه 
پایین آمد و به خانه همسر مهربانش خدیجه شد. واقعه 
عجیبی را که بر او گذشته بود با وی در میان گذاشت. 

او را دلداری داد و گفت: »بدان که خداوند مهربان هرگز 
به تو که با خانواده ات مهربان هستی و از ستمدیدگان 
و محرومان دستگیری می کنی بد نخواهد کرد و تو را 
تنها نمی گذارد«. او دانست که ماموریت بزرگ شویش 
لختی  تا  بپوشان  »مرا  فرمود:  است. حضرت  شده  آغاز 
خوابی  به  )ص(  محمد  و  نمود  چنین  خدیجه  بیاسایم، 

آرام فرو رفت«.
از  که  نوفل«  ابن  »ورقة  عموزاده اش  منزل  به  خدیجه 
دانایان عرب بود در آمد و شرح ماوقع را بیان داشت ورقه 
اظهار داشت: که پروردگار بزرگ برای شویت ماموریتی 
بس عظیم قرار داده و اراده خداوند بر رسالت محمد قرار 

گرفته است و او همان آخرین پیامبر موعود است.
بدین ترتیب پیامبر رحمت در سن 40 سالگی برای نجات 
و سعادت ابناء بشر به مقام نبوت رسید. او آمد تا برای 
همه آدمیان الگویی باشد نمونه تا رسم چگونه زیستن را 

به آنان بیاموزد و راه هدایت را به انسانها بنمایاند.
برای  مرسلین  ختم  و  رحمت  پیامبر  امین،  محمد  آری 
که  شد  مأمور  و  آمد  نایل  آمد.  ما  سعادت  و  هدایت 
چندخداپرستی و بت پرستی را از زمین بردارد و خداپرستی 

را رواج دهد و پیام وحی را به مردم برساند. 
روز مبعث، روز برانگیختن خردهایی است که در تابوت 
ُخرافه گرایی، هوس پرستی و جهل پیشگی دفن شده 
بود. روز مبعث روز توّلد عاطفه هاست؛ عاطفه هایی که در 

رقص شمشیرها زخمی می شد و در جنگل نیزه ها جان 
می باخت. آن روزها، دختران معصوم، به جای آغوش گرم 
مادر، در دامان سرد خاک می خفتند. جوانان بلندقامت، در 
 جنگ جهالت ها، جان به بارش تیرها می دادند و زنان 
بی پناه، در بند اسارت می زیستند. آه که چه خارهایی 
به پای بشرّیت می خلید و چه زخم هایی دل عاطفه ها 
را می َخست. روز مبعث، روز مرگ قساوت ها و شرارت 
 ها بود؛ روز مرگ کرامت هایی که به پای بت ها قربانی
می شد؛ روز مرگ جهل و شرک و پرستش های ناروا بود.

اهداف بعثت پیامبران
دعوت  پیامبران،  بعثت  هدف  ترین  اساسی  و  نخستین 
به توحید و یکتاپرستی و نفی هرگونه شرک و طاغوت 
رسولی  امتی  هر  در  »ما  فرماید:  می  کریم  قرآن  است. 
برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب 
کنید«. هدف دیگر بعثت پیامبران، اصالح فرد و جامعه در 
تمام جنبه هاست. در زمینه اصالح اجتماعی، مهم ترین 
ارزش  بردن  میان  از  در  توان  می  را  الهی  پیامبران  کار 
 های جاهلی و کاذب و معیارهای نادرست و جایگزینی 

ارزش های الهی دانست. 
یکی دیگر از مهم ترین هدف های بعثت پیامبران، اقامه 
قسط و عدل در جامعه است. پیامبران مبعوث شدند تا با 
اجرای احکام الهی و سیراب کردن تشنگان عدالت از منبع 

فیض الهی، زندگی بشری را رنگ الهی بزنند.

خداوند بزرگ با بعثت پیامبران، با انسان ها اتمام حجت 
نداشته  وجود  آنان  برای  ای  بهانه  و  عذر  تا  است  کرده 
باشد. عقل انسان، پیامبر درونی و یکی از دو حجت خداوند 
 به شمار می آید، ولی فعالیت های عقلی، خالی از تردید

و شک نیست. 
پس جای این گفته برای انسان وجود دارد که: خدایا! اگر 
حجت خود را می فرستادی، ما از او پیروی می کردیم و 
فرد شایسته ای می شدیم. ازاین رو، قرآن فرموده است: 
»ما هرگز قومی را مجازات نمی کنیم، مگر اینکه پیامبری 

مبعوث کرده باشیم«.
بعثت پیامبر اسالم و جهانی سازی

پایه و اساس همه ادیان یکی است، ولی جهانی ساختن و 
برتری بخشیدن به دین خدا، تنها به دست پیامبر اسالم 
انجام گرفته است. پیامبر اسالم مبعوث شد تا کار ناتمام 
پیامبران پیشین را به کمال برساند. نکته مهم این است که 
ادیان دیگر نمی توانستند مانند اسالم، برنامه های کامل 
ادیان گذشته برای مخاطب  و جاودانی ارائه کند؛ چون 
و زمان خاصی فرستاده شده بودند و قابلیت جاودانگی 
با گذشت زمان  را نداشتند.   نتیجه، جهانی شدن  و در 
دچار تحریف شدند. بنابراین، پیامبر اسالم مبعوث شد تا 
برنامه کاملی برای انسان به ارمغان آورد. منظور از غالب 
سیاسی،  نظامی،  بعد  در  آن  غلبه  اسالم،  غلبه  و  بودن 

منطق و استدالل و محتواست.

روز مبعث چه روزی است؟

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

تجربه کنید.    09158668002

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

فروش مغازه لوازم کادویی و فانتزی واقع در 
خیابان مدرس با موقعیت عالی و اجاره پایین 

09155623060

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

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818

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 

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298
زمینی به مساحت یک هکتار با 400 اصله نهال 

زرشک 10 سال و 25 اصله نهال عناب و 2 ساعت آب 
چاه واقع در جعفرآباد آرین شهر به فروش می رسد.

قیمت: توافقی           09155614978

فروش پژو 405 مدل 86، فرانسوی، دوگانه 
کارخانه، کم کار، خانگی و تمیز 

  فی: 16میلیون    09159615630

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

زیبایی و عروس سرای گندم
به چند همکار برای انجام کار تاتو 
 کاشت مژه و ناخن نیازمند است.

32236111

فروش هاچ بک مشکی روغنی، مدل 88 
تمیز، بدون رنگ، یک سال بیمه با کلیه 
امکانات، رینگ اسپرت، سیستم فرمان 

هیدرولیک و سنسور دنده عقب
قیمت: 13/800/000

09157566257

فروش
کالته 23 هزار متر زمین 

+ 600 درخت پسته + چشمه آب 
لوله کشی قطره ای
09153617047

نیروی  خانم برای  کار  در فست  فود
 شیفت صبح 9/30 تا 14/30 

نیازمندیم.
09128399395

32421702

به یک فروشنده آقا در زمینه 
فروش لوازم صوتی و تصویری 

نیازمندیم
09152631283

فروش جوجه بوقلمون 45 روزه 
گوشتی - مشکی

09157204098

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

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و 6    

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

نصب و سرویس کولر آبی در اسرع وقت
09159626319 - 09339138671

کلیه اجناس سوپرمارکت به قیمت خرید 
به فروش می رسد.
09150905699

کلیه وسایل سالن زیبایی مروارید واقع در 
خیابان شعبانیه با قیمت عالی واگذار می شود.

09157212835

یک سهم کامل روستای مزگ دارای باغ زرشکی 
به مساحت 550 مترمربع، زمین بایر و زمین زعفرانی

 دارای 24 فنجان آب به قیمت 170 میلیون تومان به فروش 
می رسد.  سند آماده     09382874105 - اسفهرودی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت نقدا در محل خریداریم.
32210570  - 09159618050

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

مسئولیت     09155619059 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

فروش فوری
آپارتمان 88 متری، 2 طبقه، فی 110 میلیون + 20 

میلیون وام واقع در سجادشهر- شمشاد 6
09155238862 - 32412738

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

09159647685

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

به یک نفر کارمند بازنشسته برای همکاری 
با بنگاه امالک نیازمندیم. 

09155620654

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 3221168۴

الستیک فرازی
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شهر خبر-  استفاده از گوش پاک کن روند خروج جرم گوش را مختل می کند. روند خروج جرم گوش خودبخود انجام می شود، از این رو نیازی به استفاده از 
گوش پاک کن نیست. گوش پاک کن روند خروج جرم گوش را مختل کرده و آن را به سمت داخل هدایت می کند و موجب انباشت جرم در گوش می شود. در 
برخی موارد به دلیل استفاده بیش از حد از هندزفری، دستکاری گوش، استفاده از گوش پاک کن یا ترشح بیش از حد جرم، گوش نیاز به پاکسازی جرم دارد.

از گوش پاک کن استفاده نکنید اخبار ورزشی

همایش دوچرخه سواری عمومی 
 گرامیداشت هفته کار و کارگر و معلم

در طبس برگزار شد

همایش بزرگ دوچرخه سواری عمومی، به مناسبت 
بزرگداشت هفته کار و کارگر و گرامیداشت روز معلم، 
و  ورزش  اداره  سواری  دوچرخه  هیات  همکاری  با 
پرورش،  و  آموزش  کارگر،  خانه  تشکیالت  جوانان، 
دانشگاه آزاد، شهرداری، فروشگاه لوازم خانگی ثامن 
و  ترویج  منظور  به  که  همایش  این  در  شد.  برگزار 
اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری در شهرستان برگزار 
از 200 دوچرخه سوار مسیر 4 کیلومتری  شد بیش 
گمنام  شهدای  بوستان  تا  آزادی  ورزشگاه  محل  از 
تعدادی  به  همایش  پایان  در  زدند.  رکاب  را  طبس 
از شرکت کنندگان هدایایی به قید قرعه و به رسم 

یادبود اهدا  شد.

جشن روز ملی خلیج فارس با همکاری 
 سمن پیشگامان تندرستی و نشاط 

در قاین برگزار شد

 جشن روز ملی خلیج فارس به همت اداره ورزش 
فرمانداری  بانوان  امور  و  پیشگامان  وجوانان،سمن 

درپارگ جنگلی قاین برگزارشد.
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قاینات، در این جشن بزرگ که با استقبال مردمی 
مسابقه  قبیل:  از  متنوعی  های  برنامه   ، شد  روبرو 
روی  زوجین  توسط  نقاشی  و  خوری  هندوانه 
صورت، آواز خوانی و رقص محلی، اجرای حرکات 
دفاع شخصی توسط هاپکیدوکاران و مرشد خوانی 
اجرا  ورزشی  فرهنگی  ومفرح  شاد  برنامه  ها  ده  و 
،هدف  جشن  این  برگزاری  ،مسوول  مهاجر  شد. 
وایرانی  ملی  هویت  نداشتن  زنده  را  آن  اجرای  از 
آبی  مشکالت  به  وتوجه  نشاط  وایجاد  اسالمی 

کشوربیان کرد.

 حضور تیراندازان خراسان جنوبی
 در مسابقات آزاد

تیراندازان خراسان جنوبی جهت حضور در مسابقات 
آزاد رشته تفنگ و تپانچه به تهران اعزام می شوند.

به گفته »سلیمانی«، براساس گزارش مربیان هیئت 
و با توجه به تمرین های مداوم و فشرده، تعدادی 
از تیراندازانی که شرایط بهتری به منظور حضور در 

این رقابتها داشتند معرفی شدند.
راضیه  هنرمند،  ابوالفضل  گزارش،  این  براساس 
در  و  تفنگ  رشته  در  خدمتی  ریحانه  و  پور  حاجی 
روزهای 16 و 17 اردیبهشت پشت خط آتش قرار 

خواهند گرفت.

 حقایقی جالب با یک
آزمایش خون ساده

عصر ایران- شاید برایتان جالب و حیرت انگیز 
آزمایش  به  توجه  با  پزشک  بدانید  که  باشد 

خونتان، سن بیولوژیک شما و میزان افسردگی 
میزان  دهد.   تشخیص  تواند  می  را  شما 
قرمز،  و  سفید  گلبول های  تعداد  کلسترول، 
خیلی  و  این ها  مغذی،  مواد  کمبود  میزان 
اطالعات دیگر را آزمایش خون به شما نشان 

می دهد. سن بیولوژیک: در مقایسه با سن 
تقویمی تان که در واقع مدت زمانی است که از 
به سن  بیولوژیک  گذرانده اید، سن  تولد  زمان 
بدن و سیستم داخلی آن در مقایسه با افراد هم 
خطرآلزایمر:  سن و سالتان مربوط می شود. 

پروتئین ها  از  کوچکی  گروه  خون  میزان 
نشان دهنده این است که آیا طی 10 سال آینده 
آلزایمر  دچار  عالئمی  نوع  هیچ  بروز  از  پیش 
اگر دچار ضربه مغزی  نه.  یا  خواهید شد 
شده باشید:  مدت هاست که پزشکان تالش 

دارند که پروتکلی ارائه دهند تا به طور دقیق 
بتواند این مسئله را ارزیابی کند که اگر کسی 
باشد، ممکن  نشده  یا  مغزی شده  دچار ضربه 
است ظرف چند ساعت یا چند روز پس از وقوع 
حادثه عالئم بارزی از خود نشان ندهد. میزان 
کم آبی بدن:  کم آبی باعث وارد آمدن فشار 
افزایش  را  خستگی تان  می شود،  قلبتان  به 
درستی  به  تا  می شود  آن  از  مانع  و  می دهد 
فکر کنید. یک آزمایش خون ساده می تواند به 
پزشک نشان دهد که آیا میزان کم آبی تان در 
یا نه. شدت غم و  وضعیت خطرناکی است 
مغز  در  خاصی  شیمیایی  ماّده  ناراحتی تان: 
وجود دارد که می توان آن را در خون یافت و 
کم یا زیاد بودن انتشار هورمون شادی و نشاط 
را در بدن نشان می دهد. سرماخوردگی ها: 
یا  ویروس ها  تمام  می تواند  خون  آزمایش 
سرماخوردگی هایی را که گذرانده اید به پزشک 

نشان دهد.

خواص و ارزش غذایی کلم بروکلی

همچون  گیاهی  غذاهای  مصرف  افزایش 
 ، چاقی  به  ابتال  خطر  می تواند  بروکلی  کلم 
دیابت، بیماری های قلبی و ... را کاهش دهد. 
بهبود  در  می تواند  حتی  مواد  اینگونه  مصرف 

شرایط مو، افزایش انرژی و کاهش وزن مفید 
مغذی  مواد  حاوی  العاده  فوق  گیاه  این  باشد. 
وارد  اندکی  بسیار  کالری  و  است  بسیاری 
مصرف  سرطان:  با  مبارزه  می کند.  بدن 
خانواده  به  متعلق  سبزیجات  باالی  مقادیر 

به  ابتال به سرطان  باعث کاهش خطر  کلم ها 
می شود.  بزرگ  روده  و  ریه  سرطان  خصوص 
بهبود سالمت استخوان ها: جذب ضعیف 
شکستگی  به  ابتال  خطر  باعث   K ویتامین 
کلم  از  پیمانه  یک  تنها  می شود.  استخوان 

ویتامین  از  میکروگرم   ۹2 می تواند  بروکلی 
نماید.  تامین  را  شما  بدن  روزانه  نیاز  مورد   K
و  اکسیدان ها  آنتی  شدن:  دیده  جوانتر 
ویتامین C زمانی که به شکل طبیعی مصرف 
به پوست  نور خورشید  از آسیب  شود می تواند 

جلوگیری کند و چین و چروک را کاهش دهد. 
زمانی که صحبت از ویتامین C می شود بیشتر 
افراد مرکبات را در نظر می گیرند امایک پیمانه 
این  از  گرم  میلی   ۸1 حاوی  نیز  بروکلی  کلم 

ماده است. 

 تاثیر شگفت انگیز پای مرغ 
در از بین بردن چروک صورت

از  صورت  چروک  بردن  بین  از  نیوز:  سالمت 
قبیل چروک دور چشم و چروک پیشانی برای 
زیبایی و جوانی پوست صورت بسیار موثر است. 
کالژن ماده ای است که به عنوان یک چسب 
با این توانایی پوست  در بدن عمل می کند و 
را از چروکیدگی و استخوان ها را از محافظت 
کالژن  حاوی  مواد  مصرف  مزایای  کند.  می 
تنها برای استخوان ها و قلب نیست بلکه برای 
پوست به خصوص زیبایی و جوانی پوست بسیار 
افزایش  برای  ای  ماده  واقع  در  و  دارد  اهمیت 
است.  شدن  چروک  برابر  در  پوست  استحکام 
برای داشتن پوستی صاف و سالم باید بدن شما 
از لحاظ موادی همچون کلسیم و پروتئین باید 
غنی باشد تا قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد 
پیری  افزایش سن  و  با گذر زمان  نتیجه  و در 
و  نیاید. کالژن-پروتدین  پوست شما  به سراغ 
کلسیمی که بدن شما برای جوانی و زیبایی نیاز 
دارد در پای مرغ وجود دارد . پای مرغ منبع غنی 
از کلسیم و پروتئین و مهم تر از همه کالژن 
است که در واقع با مصرف آن به نوعی بدن خود 
را از لحاظ استحکام و زیبایی بیمه می کند و این 

راز عالقه چینی ها به مصرف پای مرغ است.

تاثیر شگفت انگیز پای مرغ  در از بین بردن چروک صورت

بازداشت 4 شکارچی متخلف در شهرستان فردوس  

4 شکارچی متخلف یک راس قوچ وحشی در شهرستان فردوس خراسان 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  شدند.  بازداشت  جنوبی 
فردوس: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان هنگام گشت 
و کنترل در منطقه تیر ماهی به آثار و شواهدی مبنی بر شکار بر خورد 
کردند. عبدا... اسدی برون افزود: ماموران با گرفتن مجوز قانونی از مراجع 
قضایی، در بازرسی از منزل فردی ، مقادیری گوشت متعلق به یک راس 
قوچ وحشی کشف کردند. وی گفت: از شکارچیان دو قبضه سالح شکاری 
کشف و ضبط شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس 
افزود: در این خصوص 4 متهم بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.  
گفتنی است: بر اساس قانون جدید بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه 
ضرر و زیان ، جریمه شکار هر راس قوچ وحشی ، 100 میلیون ریال است 

که از متخلفین گرفته خواهد شد.

غرق شدن مرد کشاورز در گودال 6متری

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از غرق شدن مرد 56 ساله در این شهرستان خبر 
داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فوالدی گفت:روز گذشته با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر مفقود شدن مرد56 ساله در یکی از روستاهای 
شهرستان سربیشه؛ بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: همسر 
جان باخته در اظهارت خود بیان داشت که همسرم صبح جهت الیه روبی قنات به مراتع 
کشاورزی مراجعه و تا کنون خبری از وی ندارم که بالفاصله مأموران به همراه گروه امداد 
به جستجوی مرد 56 ساله پرداختند. سرهنگ فوالدی تصریح کرد: مأموران در بررسی از 
منطقه به گودالی که در نزدیکی قنات حفر شده بود مشکوک و مرد کشاورز را درون گودال 
مشاهده کردند که با همکاری گروه امداد جسد بی جان وی را به بیرون منتقل کردند.  وی 
ادامه داد:در تحقیقات پلیس مشخص شد که مرد56 ساله  جهت شستن دست و صورت 
به گودالی به عمق شش متر،داخل آب افتاده و در آن محل غرق شده است که برابر اعالم 

پزشکي قانوني علت فوت را غرق شدگی اعالم کرد.

مغازه، صاحبش را بلعید

صاحب مغازه ای در روستای کرغند شهرستان قاین در اثر نشست زمین، 5 متر 
به زیر مغازه اش سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو شورای 
اسالمی  روستای کرغند گفت: مغازه دار سی ساله ای از اهالی این روستا دیشب 
هنگام مراجعه به انباری مغازه اش، ناگهان زیر پایش خالی و به همراه بیشتر 
وسایلش به 5 متر زیر مغازه اش سقوط کرد. اربابی افزود: همسایه این مرد با 
شنیدن صدای فروریختن زمین و سر و صدای صاحب مغازه به کمکش آمد و 
وی را نجات داد . وی گفت : در این حادثه به صاحب مغازه جراحت سطحی وارد 
شد. خواجوی مغازه دار حادثه دیده  گفت: حدود 6 ماه پیش رطوبت و نم اطراف 
دیوار و کف انباری مغازه نمایان بود ولی علت آن را پیدا نکردم . عضو شورای 
 اسالمی روستای کرغند گفت : در بررسی علت این حادثه مشخص شد یکی از

شبکه های انشعاب فاضالب خانگی داخل کوچه بخاطر فرسودگی باال سوراخ 
شده و ترکیده است که سبب نشست زمین شد.

 خسارت 17 میلیارد ریالی
 سیل در  استان

بارندگی ها و سیل 24 ساعت گذشته در خراسان جنوبی 
به  کرد.  وارد  شهرستانها  به  خسارت  ریال  میلیارد   17
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل مدیریت بحران 
های  راه  ایل  به  خسارتها  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
روستایی  های  راه  نماها،  آب  آب،  تأسیسات  عشایری، 
وهفت قنات شهرستانهای سربیشه، درمیان و طبس وارد 
شد. ابوالحسن میرجلیلی افزود: بارندگی 24 ساعت گذشته 
همچنین موجب آبگیری واحدهای مسکونی در شهرستان 
های درمیان و سربیشه شد. بارندگی های رگباری فصل 
بهار از آغاز امسال 250 میلیارد ریال به روستاهای خراسان 

جنوبی خسارت وارد کرده است.

اهداف موسسات آموزش عالی:
* کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه

* مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
*  همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم

 در امر گسترش و اعتالی آموزش و پژوهش کشور

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
05632425151  

32425252  
bir-hormozan.ac.ir 

سالروز بعثت پیامبر اعظم )صلی ا... علیه و آله( 
منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی مبارک باد

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

مهراز تاسیسات ارم
اولین مرکز تخصصی فروش و خدمات پس از فروش کولرهای گازی در شرق کشور

اولین و تنها نماینده رسمی کولرهای گازی ایرانی در استان خراسان جنوبی

فروش کولرهای گازی ایرانی تولید داخل ) با ارائه پروانه بهره برداری و تولید(

فروش ویژه کولرهای گازی سامسونگ، اوجنرال، ال جی ، هایسنس و .... با

 تخفیف ویژه خرید نقدی کولر های گازی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد حدفاصل معلم و غفاری نرسیده به چهارراه معلم پ 3  مهراز تهویه

  تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس ازفروش: خیابان 22 بهمن بین 1 و 3 جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(   

تلفن: 32449911 

فکس : 32449499

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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یم

 ب
 و

ت
ان

ضم
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سا
 1

0
ن

را
ای

ول
ص

مح
ع  

نو
      بنگاه قالب بتن ت

خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم        
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

تعمیر انواع لوازم خانگی 
 لباسشویی ، کولر و... 

آدرس: نبش انقالب 6 - شهریاری 
 09151643778  

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331
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حضور دانشجویان فرهنگی استان
 در مراسم سخنرانی رهبر انقالب

مالیی- حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
معلمان  از  نفر  هزاران  دیدار  در  دوشنبه  روز  اسالمی 
کشور  سراسر  فرهنگیان  دانشگاه  معلمان  دانشجو  و 
معلمی،  جامعه  زحمات  و  تالش ها  از  تجلیل  ضمن 
»تربیت نسل آینده ای با هویت مستقل، عزتمند، دینی 
وظیفه   را  جریان ساز«  و  ممتاز  دارای شاخص های  و 
معلمان  و  پرورش  و  آموزش  خطیر  بسیار  و  اصلی 
معلمان  دانشجو  از  نفر   40 مراسم  این  در  دانستند. 

پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان حضور داشتند.

ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
برگزار می شود

نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در قالب مجموعه 
امام  المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین  های  برنامه 
را  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  ششمین  رضا)ع(، 
مدیرکل  رضایی  کند.  می  برگزار  کرامت  دهه  در 
ارسال  مهلت  گفت:  استان،  عمومی  های  کتابخانه 
آثار به ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی، 20 تیر 
1395 خواهد بود و داوری آثار رسیده به جشنواره نیز 

روز دهم مرداد سال 95 برگزار می شود.

خسارت های سیل در استان 
به ۲۵۰ میلیارد ریال رسید

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  مهر- 
ابتدای  از  ریالی سیل  میلیارد  از خسارت 250  جنوبی 
امسال تاکنون در استان خبر داد. میرجلیل با اشاره به 
وارد آمدن خسارت به هفت قنات در شهرستانهای استان 
بیان کرد: همچنین ایل راه های عشایری، تأسیسات آب، 
آب نماها، راه های روستایی خسارت دیده است.وی با 
اشاه به کاهش 32 درصدی بارندگی ها در استان گفت: 
به دلیل خشکسالی چندین ساله وقوع بارش های رگباری 

میزان خسارات را در استان افزایش می دهد.

جمع آوری 6 نفر اعضای یک باند 
تکدی گری در بیرجند 

6 نفر اعضای یک باند تکدی گری در بیرجند توسط 
انتظامی  نیروی  همکاری  با  و  شناسایی  شهرداری 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  شدند.  دستگیر 
بیرجند با اشاره به طرح ویژه ساماندهی متکدیان در 
بیرجند که از آذر سال گذشته کلید خورد، اعالم کرد: 
با گزارش چند شهروند از وجود تعدادی متکدی در 
ساماندهی  ستاد  پیگیری  اکیپ  شیرازی،  بلوار صیاد 
متکدیان شهرداری بیرجند عملیات شناسایی را آغاز 
زمان  در  شب  هر  ها  آن  کرد:  اضافه  کردند.خانزاد 
به  اقدام  راه صیاد شیرازی  در سه  با هم  مشخصی 
اقدام  نوبت   چند  از  کردند.وی  می  گری  تکدی 
در  که  داد  خبر  ها  آن  آوری  جمع  برای  شهرداری 
نهایت هفته گذشته با همکاری نیروی انتظامی تعداد 

6 نفر از آن ها دستگیر شدند.

بازدید گردشگران خارجی از خانه 
صنایع دستی فردوس

دو  گفت:  فردوس  فرهنگی  میراث  مسئول  نجفیان 
ارزشی  با  کتب  چاپ  سابقه  که  اسپانیایی  گردشگر 
در کارنامه خود دارند در بازدید از شهرستان فردوس 
مجموعه  از  تون،  تاریخی  شهر  بازدید  از  پس  و 
کارگاههای خانه صنایع دستی فردوس بازدید کردند.

ارزش فروش کاالهاي قاچاق استان 
افزون بر 17 میلیارد ریال است

تملیکي  اموال  سازمان  ترانزیت  مسئول  ایرنا- 
خراسان جنوبي گفت: ارزش فروش کاالهاي قاچاق 
استان در سال گذشته 17 میلیارد و 35 میلیون ریال 
افزود: سال گذشته یک هزار و  بوده است.شهدادي 

186 پرونده در زمینه قاچاق داشته ایم.

کمک 13 میلیون تومانی خیران به 
دانش آموزان عشایری استان

آموزان  دانش  به  تومان   750 و  میلیون   13 خیران  
گزارش  کردند.به  کمک  جنوبی  خراسان  عشایری 
خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره آموزش و پرورش 
عشایری استان گفت: 3 میلیون و 750 هزار تومان از 
این مبلغ را خیران جامعه یاوری فرهنگی برای خرید 
15 تانکر آب کمک کردند. بیجاری افزود: 10 میلیون 
تومان هم توسط خیران موسسات خیریه برای خرید 
دانش  بین  که   است  شده  هزینه  پوشاک  قلم   500

آموزان نیازمند عشایری استان توزیع می شود. 

پارک ویژه سالمندان در 
خراسان جنوبی راه اندازی شود 

گفت:  استان  بازنشستگی  صندوق  مدیر  تسنیم- 
مجموع  نفر   600 و  هزار   12 از  جنوبی  خراسان  در 
بازنشستگان کل استان 27 درصد سالمند هستند. حاجی 
آبادی افزود: باید برای سالمندان مکان مناسبی مانند 
پارک در بهترین نقطه شهر که تردد راحت باشد آماده 
تا باعث شادی و نشاط آنان شود و همچنین در ادارات 
نیز یک کار شناس سالمندان تعیین شود و در خصوص 

بهداشت و اوقات فراغت هم باید فکری برداشته شود.

مشاور استاندار خراسان جنوبی 
در امور بین الملل منصوب شد  

فارس - طی حکمی از سوی استاندار خراسان جنوبی، 
امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  ابراهیمی  غالمحسین 
مشاور  عنوان  به  سمت  حفظ  با  بیرجند  در  خارجه 

استاندار در امور بین الملل منصوب شد.

جلسه کمیته اشتغال شهرستان 
بیرجند برگزار شد

ریاست  به  بیرجند  شهرستان  اشتغال  کمیته  جلسه 
فرماندار و با حضور اعضای کمیته در محل فرمانداری 
بیرجند برگزار شد. فرماندار شهرستان بیرجند تاکید کرد 
: در سال جاری با برنامه ریزی اصولی و وفاداری و 
اقدام عملی بر مبنای این برنامه ها، بایستی بسیاری از 
شاخص ها در حوزه اشتغال بهبود پیدا کند و مسائل و 
مشکالت موجود احصاء و در کوتاهترین زمان  با تدبیر 
از طریق  یا  و  استانی  بصورت  پیگیری الزم  مناسب 
مرتفع  مشکالت  این  و  گرفته  صورت  کشور  مرکز 
اشتغال  برای  الزم  ساخت  زیر  ایجاد  گردد.ناصری 
توسط دولت را مورد تاکید قرار داد و افزود : درصورت 
های  پایه  استحکام  و  مناسب  بستر  آوردن  فراهم 
اشتغال، مردم و بخش خصوصی همیشه این آمادگی 
را دارند که در بخش هایی که نیاز به سرمایه گذاری 
دارد وارد عمل شوند و به بهترین نحو موجبات رشد و 

شکوفایی اقتصاد را فراهم آورند.

هفته فلسطین در خراسان جنوبی 
برگزار می شود

کاظمی فرد- برای اولین بار هفته فرهنگی فلسطین 
با محوریت  فرهنگ مقاومت اسالمی در استان برگزار 
می شود. سرپرست حوزه هنری استان در کنفرانس 
تاسیس  روز  اردیبهشت  اینکه 24  بیان  با  مطبوعاتی 
نامگذاری شده،  النکبه«  »یوم  نام  به  منحوس  رژیم 
اظهار کرد: برای اولین بار هفته فرهنگی فلسطین با 
محوریت فرهنگ مقاومت اسالمی در خراسان جنوبی 
برگزار می شود. کریمیان با بیان اینکه هفته فرهنگی 
فلسطین با ضرورت توجه به حوزه اسالمی برنامه ریزی 
شده است، عنوان کرد: در طول این هفته برنامه های 
روز  در  برنامه ها  این  که  شد  خواهد  برگزار  متعددی 
پنجشنبه 16 اردیبهشت با غبارروبی مزار شهدا از جمله 
شهید مقدوری آغاز خواهد شد. به گفته وی یکی از 
برنامه های ویژه هفته فرهنگی فلسطین نشست ملی 
کبوتران در دور دست در شهرستان نهبندان، نشست 
و  المللی  بین  کارشناسان  حضور  با  تخصصی  های 
نشستی با حضور عبدالناصر شریف معاون جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین، برگزاری نمایشگاه عکس کتاب و 
اکران فیلم با موضوع فلسطین در بیرجند و برگزاری 
همایش فلسطین در شهرستان درمیان است که برای 
اولین بار در استان برگزار می شود.وی افزود: در هفته 
فرهنگی فلسطین کمپین بین المللی و مردمی »من 

فلسطینی هستم« کلید خواهد خورد.

شوراهای امر به معروف و نهی از منکر 
مصادیق معروف و منکر را احصا کنند

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت: از شوراهای امر به معروف و 
بخش ها  دیگر  و  اجرایی  دستگاه های  منکر  از  نهی 
آن  در  را  منکر  و  معروف  مصادیق  داریم  انتظار 
سازمان و نهاد احصا کنند. سردار غیاثی اظهار کرد: 
راه اندازی، سازماندهی و بازنگری در شوراهای امر به 

معروف و نهی از منکر ضرورت دارد.

راه اندازی ستاد اربعین در استان   
تسنیم - مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
ستاد اربعین به منظور خدمات رسانی به زائران پاکستانی 
لطفیان  حجت االسالم  می شود.  اندازی  راه  استان  در 
اربعین و سالروز  افزود: مسئله دیگر ساماندهی زائران 
رحلت پیامبر اکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی و 
امام رضا )ع( است، که از یک سو خیل مشتاقان از داخل 
استان به زیارت مشرف می شود از سوی دیگر زائران 
استان های همجوار نیز از خراسان جنوبی عبور می کنند.

هزینه کرد ۲۲ میلیارد تومانی 
برای ساخت پایانه مرزی ماهیرود  

خراسان  پایانه های  و  حمل ونقل  مدیرکل   - فارس 
جنوبی از افتتاح رسمی پایانه مرزی ماهیرود تا پایان 
ماه جاری خبر داد و گفت: تاکنون برای ساخت این 
است.  شده  هزینه  تومان  میلیارد   22 بالغ بر  پایانه 
پایان  در  ماهیرود  مرزی  پایانه  کرد:  اظهار  نصری، 
این ماه به طور رسمی افتتاح می شود.وی با تأکید بر 
اخذ عوارض از کامیون های افغانستان که در مرزهای 
استان تردد می کنند، گفت: اخذ این عوارض می تواند 

بسیاری از مشکالت موجود در مرز را رفع کند.

خشکسالي و کم آبي مهمترین مشکل 
روستاییان زیرکوه است

آبي  و کم  زیرکوه گفت: خشکسالي  فرماندار  ایرنا - 
مهمترین مشکل روستاییان شهرستان است که باید 
موثري  راهکارهاي  پدیده،  این  اثرات  کاهش  براي 
ارائه شود. خان زاده بیکاري را یکي دیگر از مشکالت 
روستاییان ذکر کرد و گفت: باید ایجاد اشتغال پایدار 

براي روستاییان در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

طرح گازرسانی به شهر زیرکوه 
در سال 9۵ به بهره برداری می رسد

ایرنا - فرماندار زیرکوه گفت: طرح گازرسانی به زیرکوه 
در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. خان 
زاده، افزود: خط انتقال گاز از شهرستان قاینات به شهر 
زیرکوه از 93 درصد و شبکه تغذیه و توزیع شهر حاجی 

آباد از 55 درصد پیشرفت برخوردار است. 

طرح توانمندسازی بانوان سالمند 
در شهرستان بیرجند اجرا می شود 

به  اشاره  با  بیرجند  بهزیستی  اداره  رئیس   - تسنیم 
منظور  به  سالمند  زنان  توانمندسازی  طرح  اجرای 
مناطق  در  سالمندی  دوران  در  زندگی  کیفیت  بهبود 
کم برخوردار و حاشیه شهر بیرجند، گفت: برای اجرای 
مورد  این  در  بخشی  بین  نیازمند همراهی  این طرح 
هستیم. شرفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر2 مرکز 
شبانه روزی خانم و آقا و یک مرکز به صورت روزانه در 

بیرجند فعالیت دارند.

ایرنا -رئیس دانشگاه بیرجند گفت: جشن چهلمین سال تاسیس این دانشگاه همزمان با چهارم خرداد ماه 95 با حضور نخستین ورودی های آن و برخی مسئوالن کشوری و خراسان جنوبی طی 
مراسمی برگزار می شود. خلیلی از رونمایی چاپ کتاب بزرگ نقش و جایگاه دانشگاه در طول 40 سال خبر داد و گفت: همچنین دو کتاب از شوکتیه تا دانشگاه و شکوه شرق به روز رسانی و تجدید 
چاپ می شوند. وی دانشگاه بیرجند را قطب توسعه دانش و فرهنگ شرق کشور دانست و گفت: این دانشگاه در چهل سال گذشته نقش اساسی در توسعه و کارکرد آموزش عالی ایفا کرده است.

جشن چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند برگزار می شود

جمهور  رئیس  دستور  با  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
افغانستان  ایجاد کنسولگری  از سوی دبیر هیئت دولت 
در بیرجند و کنسولگری ایران در والیت فراه افغانستان 
به وزارت امور خارجه ابالغ شد.به گزارش مهر، وجه ا... 
مرزی  مبادالت  ساماندهی  شورای  جلسه  در  خدمتگزار 
استان که در محل پایانه مرزی ماهیرود برگزار شد، با 
بیان اینکه در حال حاضر ارتباط خوبی از حیث تجارت 
بین تجار ایرانی و افغانستانی وجود دارد، گفت: با توجه 

به پتانسیل های بسیار زیادی که در دو استان خراسان 
تقویت  دارد،  وجود  افغانستان  فراه  والیت  و  جنوبی 
ارتباط بین تجار ایرانی و افغانستانی باید در دستور کار 
قرار گیرد. وی بازارچه های مرزی را بازار مشترکی بین 
این  از  باید  کرد:  تصریح  و  دانست  افغانستان  و  ایران 
ظرفیت بیش از پیش برای رونق اقتصادی و نیز ایجاد 
از  شود؛  استفاده  کشور  دو  مرزهای  در  پایدار  اشتغال 
اینرو ظرفیت های موجود در این بخش بیشتر از گذشته 

بازارچه های مرزی استان  فعال شوند. وی فعال سازی 
را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: این امر مستلزم اخذ 
تصمیماتی در سطح مقامات عالی در دو کشور ایران و 
سوی  از  که  تاکیداتی  با  امیدواریم  که  است  افغانستان 
در  ربط  ذی  وزرای  و  مسئولین  به  دولت  هیات  دبیر 
شدن  فعال  شاهد  سریعتر  چه  هر  گرفته  کشور صورت 
به  خدمتگزار،  باشیم.  استان  مرزی  بازارچه های  تمامی 
وجود منطقه ویژه اقتصادی در استان اشاره کرد و ادامه 

در  می توان  اقتصادی  ویژه  منطقه  شدن  فعال  با  داد: 
از  حمایت  نیز  و  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  راستای 
انجام رساند.  به  را  اقدامات جدی تری  بخش خصوصی 
وی به سفر انجام شده در سال گذشته از سوی هیات 
ایرانی به والیت فراه افغانستان اشاره کرد و افزود: آماده 
بخشی  بتوان  تا  هستیم  فراه  والیت  والی  از  میزبانی 
هیئت  طریق  از  را  زمینه  این  در  موجود  مشکالت  از 

افغانستانی مورد پیگیری قرار داد.

دستور رئیس جمهور برای ایجاد کنسولگری افغانستان در بیرجند  

مدیرانی  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  استاندار  مالیی- 
دنبال  به  باید  این ستاد  اعضای  و  اجرایی  دستگاه های 
سهم استان از مرکز باشند و اگر مدیری با وزارتخانه خود 
به نتیجه مطلوب نرسید باید به استانداری گزارش دهد و 

بنده به عنوان استاندار با وزیر صحبت خواهم کرد.
مقاومتی  اقتصاد  مدیریتی  و  راهبری  ستاد  جلسه  دومین 
با  و  ستاد  این  اعضای  حضور  با  جاری  سال  در  استان 
سه دستور کار اقتصاد مقاومتی در جهاد کشاورزی، ارائه 
پیش نویس مبانی سند اقتصاد مقاومتی و تصمیم گیری 
در خصوص ترکیب کمیته های پیشنهادی زیر مجمومه 
ستاد برگزار شد. در این مراسم وجه ا... خدمتگزار استاندار 
خراسان جنوبی عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی 
اقتصاد مقاومتی گزارش  دبیرخانه ستاد  به  باید هر هفته 
دهند . وی یادآور شد: مدیران دستگاه ها موظف به پاسخ 
گویی در زمینه نتیجه سفرهای هیئت های خارجی هستند 
و باید به استانداری گزارش دهند تا اگر سرمایه گذار در هر 

اداره ای مشکل دارد ما آن را حل کنیم.

پیش نویس سند اقتصاد مقاومتی استان
  با 7 بخش 

آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد 

اقتصاد مقاومتی استان هم با اشاره به پیش نویس سند 
 7 در  سند  این  گفت:  استان  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی 
بخش اصلی تنظیم شده است که هر بخش زیر مجموعه 
امنیت  خاص و دبیرخانه جداگانه ای دارد. بهره وری و 

غذایی، اصالح الگوی مصرف، گردشگری و صنایع دستی 
، تولید ملی و تجارت خارجی، اقتصاد دانش بنیان، بهبود 
فضای کسب و کار، فرهنگ سازی و گفتمان سازی 7 

بخش اصلی این سند را تشکیل می دهند. 

 تنظیم 3 فصل برای توسعه 
اقتصاد کشاورزی استان 

برگزاری  از  نیز  پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی  ولی 
32 جلسه کارشناسی با بخش خصوصی و مردم خبر داد 
که بر اساس آن وظایف عملیاتی این سازمان در 3 فصل 
مالی  منابع  به  توجه  غذا،  به  دسترسی  وی  شد.  تنظیم 
ایجاد  موجب  که  مقرراتی  و  قانون  از140  و  منطقه  هر 
اختالل عملکرد می شود و باید رفع شود، سخن گفت و 
پروژه های جدید و توسعه راهبردی اقتصاد کشاورزی در 

خراسان جنوبی را بیان کرد.
این  گفت:  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
منابع است  با کمترین  باال  بهره وری  دنبال  به  سازمان 
از  بخشی  در  که  کردیم  ایجاد  خود  برای  را  تعهداتی  و 
فنی  دانش  به  یا  و  خودکفا  استان  کشاورزی  تولیدات 
دست یابیم.  فرهنگ سازی و مشارکت مردم در عملیاتی 
کردن اقتصاد مقاومتی توسط مردم محوریت بحث این 
جلسه بود و مقررشد 24 اردیبهشت سند اصلی راهبری 
و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به تصویب برسد و بعد 
اجرایی  ، منتشر خواهد شد و دستگاه های  ابالغ آن  از 

موظف به اجرا و عملیاتی سازی آن هستند.     

مدیران دستگاههای اجرایی به دنبال دریافت سهم استان از تهران باشند
 استاندار:

کاظمی فرد- مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از بدهی شش هزار و 500 
میلیارد تومانی این سازمان به موسسات طرف قرارداد خبر داد و گفت: سازمان های 
بیمه گر 24 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بدهی دارند.  دکتر کبیر 
در کنفرانس مطبوعاتی گفت: بیمه سالمت در نظام سالمت کشور اثزگذاری بسیار 

مهمی دارد و می تواند کارایی نظام سالمت را دو چندان کند.
وی با بیان اینکه حفاظت از مردم در برابر هزینه های بخش سالمت، پوشش 
بیمه همگانی برای آحاد جامعه، دسترسی یکسان برای بیمه شدگان و ایجاد 
فضا برای ارائه خدمات کمی و کیفی از اهداف این بیمه است، افزود: حوزه 
سالمت اولویت دولت یازدهم در دو سال گذشته بوده است. این مقام مسئول 
با اشاره به اینکه طرح تحول سالمت ضعف هایی نیز داشته است، افزود: برخی 
از رفتارسازی ها و اصالحات صورت نگرفت که با توجه به منابع محدود بیمه ها 

نخواهیم توانست این روند را ادامه دهیم.
وی عنوان کرد: در کنترل تقاضا باید مداخالت جدی داشته باشیم و برای این 
کار سازمان بیمه سالمت التزام الزم را برای پیاده سازی نظام ارجاع با استفاده 
از برنامه پزشک خانواده دارد. مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه بر 
اساس این طرح باید شهرهای زیر 100 هزار نفر تحت پوشش برنامه پزشک 
خانواده برود، بیان کرد: وزارت بهداشت برای اجرای این طرح دو هزار میلیارد 
تومان اعتبار دریافت کرده است. کبیر با بیان اینکه به صفر رساند بدهی سازمان 

بیمه سالمت از اولویت های سال 95 است، گفت: اگر این محقق نشود بیمه 
سالمت به شدت آسیب خواهد دید و نخواهد توانست تعهدات خود را پاسخ دهد.
کبیر با بیان اینکه امسال به دنبال فعال کردن ابزارهای کنترل هزینه در استان ها 
هستیم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا خدماتی که هزینه باالیی دارد ضرورت 

استفاده از آن در قالب بیمه مورد بررسی قرار گیرد.     
وی با بیان اینکه تا امروز شش هزار و 500 میلیارد تومان به موسسات طرف قرارداد 
بدهی داریم، گفت: سازمان بیمه سالمت همچنین دو هزار و 200 میلیارد تومان 

از سازمان ها طلب دارد.

خراسان جنوبی در اجرای طرح 
تحول سالمت موفق بوده است

تحول  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
سالمت در استان خراسان جنوبی مطلوبیت الزم را داشته است، گفت: خراسان 
جنوبی کمترین میزان بدهی را به موسسات طرف قرارداد خود دارد که مطالبات 
سازمان از بیمه سالمت استان 24 میلیارد تومان است. کبیر با بیان اینکه 72 
درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند، گفت: از 526 هزار نفر 
جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت در خراسان جنوبی380 هزار نفر روستائیان 
هستند. مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه در طرح بیمه سالمت اتباع 

بیگانه تاکنون 110 هزار نفر ثبت نام کرده اند، گفت: در استان خراسان جنوبی یک 
هزار و 700 تبعه بیگانه تحت پوشش بیمه سالمت هستند.

۲4 میلیارد تومان بدهی سازمان های بیمه گر  استان به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کاظمی فرد- اولین جلسه شورای اداری استان در سال 95 با 
حضور مدیران، معاونان و مسئوالن ارشد در سالن آمفی تئاتر 
استانداری برگزار و  بر تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
و حل و  ارائه گزارش هفتگی مدیران برای مشکالت اقتصاد 

، معیشت و اشتغال مردم تاکید شد.
بار مدیران استان به همراه  اولین  در این جلسه که برای 
امام  رضائی  االسالم  حجت  داشتند  حضور  خود  معاونان 
جمعه بیرجند گفت: اگر خداوند توفیق خدمت به شما داده 
به فکر حل مشکالت مردم باشید. وی عنوان کرد: بایستی 
حق محور باشیم و همیشه به دنبال حقیقت حرکت کنیم 
و مسئولیت ها و میزها نباید ما را به بیراهه بکشاند و باید 

قدردان انقالب و شهدا باشیم و آن را حفظ کنیم.
وی افزود: با تولید اندیشه مهربانی می توان جامعه را جلو برد 

و باید در ابعاد گوناگون برای حل مسائل در صحنه باشیم.

مدیران هفتگی گزارش اقتصاد مقاومتی دهند

استاندار نیز در این جلسه عنوان کرد: سال 95 سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است که همه مدیران 
و مسئوالن باید برای تحقق این شعار تالش کنند.خدمتگزار 
با اشاره به ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی به فرماندهی معاون 
اول رئیس جمهور اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید جدی بر 
تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که در این راستا ستاد در همه 
استان ها تشکیل شده و در خراسان جنوبی دبیری این ستاد 

بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
وی با بیان اینکه همه مدیران و کسانی که در استان وظیفه  
ای برعهده دارند باید با تمام داشته ها، ظرفیت ها و عده و 
عُده خود در حوزه اقتصاد تالش کنند، افزود: همه دستگاه 
ها باید در زمان محدود وظایف خود را دنبال کرده و اقدامات 
خود را انجام و گزارش کار ارائه دهند و هیچ عذری پذیرفته 
نیست و باید از کلی گویی و مسائلی که جنبه عمل ندارد 

بخش  اثر  گزارش  ارائه  خواستار  استاندار  کنند.  خودداری 
تولید و رفع مشکالت فرا روی  اشتغال،  مدیران در حوزه 
معیشت مردم شد و عنوان کرد: گزارش ها باید بر اساس 
بررسی ها، موانع و مشکالت، پیشنهادات، اقدامات و خواسته 
ها به صورت هفتگی ارائه شود و از این طریق مدیران ارزیابی 
خواهند شد. به گفته وی ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای 
همه دستگاه ها ماموریت و وظیفه تعیین کرده است که به 

آنها ابالغ خواهد شد.
استاندار اظهار کرد: زمانی قرار بود گزارش کاری از استان به 
مرکز ارائه دهیم که از همه مدیران خواسته شد که اقدامات 
خود را ارائه دهند اما متاسفانه دستگاهی در فرم گزارش تنها 
در یک خط اقدامات را مطرح کرده بود که پس از بررسی 
انجام شده مدیر گفت؛ این موضوع را به معاون ارجاع دادم 
این گزارش هفت هشت دست  تهیه  و دیدیم که دستور 

چرخیده و در پایان ناقص داده شده است.

دستگاه های نظارتی باید به مدیرانی که پیگیر 
مشکالت مردم هستند کمک کنند

و  خصوصی  بخش  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  استاندار 
عنوان اینکه در خراسان جنوبی بر خالف سایر استان ها، در 
امور اداری خیلی سختگیری می شود، گفت: همه به دنبال 
راه هایی باشند که کار مردم را راه بیندازد و دستگاه های 
نظارتی باید به مدیرانی که پیگیر مشکالت مردم هستند 
کمک کنند، دستگاه های نظارتی که برای مچ گیری از 
مدیران نیامدند بلکه آمده اند دست مدیران را در خدمت 
رسانی به مردم بگیرند و آنها را یاری کنند. خدمتگزار عنوان 
کرد: با توجه به شرایط دستورالعمل هایی را که از مرکز می 
آید را اصالح کرده و الزم نیست منتظر دستور باال باشیم. 
در واقع باید دنبال کار و اصالح قوانین باشیم. وی ادامه داد: 
از مدیری که مسائل استان را پیگیری کند حمایت خواهیم 

کرد اما مدیری که در اتاقش بنشیند و مسائل و مشکالت 
را پیگیری نکند قطعا دچار مشکل خواهد شد.

: در  افزود  از شهرک صنعتی  بازدید خود  به  اشاره  با  وی 
بررسی مشکالت این شهرک مشاهده شد که مشکل برخی 
از صنایع تنها با یک نشست با اداره مربوطه حل می شود اما 

متاسفانه مدیران برای حل این مشکالت وقت ندارند.
همه مدیران موظف به تالش برای حل 

مشکالت اقتصاد و اشتغال هستند

 استاندار با بیان اینکه باید مشکالت این واحدها بررسی 
ها،  بررسی  از  گزارشی  آن  از  پس  و  شود  کارشناسی  و 
مشکالت، موانع، پیشنهادها و راه حل ها داده شود، گفت: 
سال 95 سالی است که همه مدیران و مسئوالن باید برای 
مشکالت اقتصاد، اشتغال، منابع درآمدی و بخش خصوصی 

تالش کنند و امید و نشاط را به جامعه برگردانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید مصالح 
مورد نیاز دستگاه ها در استان گفت : اگر مصالح مورد نیاز 
در استان وجود دارد باید از همین جا خریداری شود و اگر 
کیفیت نداشت باید به تولید کننده اعالم شود که در صورتی 

از کاالی شما استفاده می کنیم که دارای کیفیت باشد.
از  گزارشی  امسال  اول  نیمه  در  باید  کرد:  عنوان  استاندار 
اقدامات انجام شده در استان و در نیمه دوم هم گزارشی 
از روند پیشرفت به مرکز داده شود و به همین منظور تاکید 
می کنم که مدیران در برابر مشکالت با حساسیت بیشتری 

برخورد کنند تا شاهد نتایج اثر بخش در جامعه باشیم.

رشد 7۱ درصدی صادرات استان
 در فروردین امسال

به  به صادرات کاال  اشاره  با  نیز  استان  مدیرکل گمرکات 
ارزش 181 میلیون دالر در سال گذشته گفت: این میزان 

ارزش 2  از نظر  به مدت مشابه سال 93  صادرات نسبت 
درصد و از نظر وزنی 44 درصد افزایش داشته است. به گفته 
خاشی، عمده اقالم صادارتی از گمرک استان در سال گذشته 
شامل روغن سوخت تقطیری سیمان، کود اوره، مرغ منجمد 
و جوجه، هیدروکربن سبک و سنگین، کاشی و سرامیک و 

خوراک کامل طیور بوده است.
استان  صادرات  امسال  فروردین  در  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 71 درصدی 
به لحاظ ارزشی و 68 درصدی به لحاظ وزنی برخوردار 
بوده، افزود: مجموع خروجی استان در سال  گذشته 686 
میلیون دالر از گمرکات استان است که به لحاظ وزنی 

34 درصد رشد داشته است.
به گفته خاشی سال گذشته اعتبار30 میلیارد ریالی از اعتبارات 
و  سوله  باب  یک  احداث  برای  ایران  گمرک  اختصاصی 
ساختمان با کاربری اداری و آسایشگاه 36 نفره بعالوه جایگاه 
حیوانات مواد یاب اخذ شد و عملیات اجرایی ساخت این سوله 

آغاز شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به بهره برداری برسد.
 در ادامه سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
نیز گزارشی از فعالیت های این اداره در سال گذشته بیان کرد 
و گفت: سال گذشته 5 هزار بازرسی از کارگاه های تولیدی 
صورت گرفته است و همچنین بیش از 7 هزار ساعت آموزش 
در زمینه ایمنی در کار برای کارگاه های استان برگزار شده 
است. وی با بیان اینکه در موضوع صیانت از قانون کار، سال 
گذشته 47 درصد شکایات نسبت به سال 93 کاهش داشته، 
افزود: با برگزاری کالس های آموزشی ایمنی در استان، در 

سال 94 حوادث ناشی از کار 23 درصد کاهش یافت.
به گفته سنجری در سال گذشته 899 نفر از کارگران واجد 
مزایاي  از  استان  در  بیکاری  بیمه  مقرری  دریافت  شرایط 

حمایتی صندوق بیمه بیکاری استفاده کرده اند.

گزارش هفتگی از اقتصاد مقاومتی
استاندار به مدیران استانی ماموریت داد ؛
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امام علی علیه السالم :
ـُْؤوٌل؛ ـَْنُه َمس ـَْت ع ـُوالً بِمـا أَن ُكْن َمْشغ

به كارى مشـغول باش كه از آن سؤال خواهی شد.
غررالحكم: ج4، ص601

 کاهش تعداد نمایندگان روحانی بخاطر 
پول های کثیف و ولنگاری در انتخابات

علنی  جلسه  در  تذکری  در  بزرگواری  محمد  علی 
مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی 
شما که افتخار می کنید در دوران ریاست شما بیشترین 
کسوت  به  توجه  با  آیا  یافته اند  راه  مجلس  به  زن ها 
مقدس روحانیت که به تن کرده اید، تاسف خورده اید 
که روحانیت کمترین سهم را در مجلس دهم داشته اند؟
ابراز عقیده کرد: این موضوع به خاطر پول های  وی 
برگزاری  در  سابقه   بی  ولنگاری  همچنین  و  کثیف 

دهمین دوره انتخابات مجلس بود.

کوچک زاده: عالوه بر حقوق، 1.2 میلیارد 
تومان از مجلس دریافت کردم

نهم،  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  زاده  کوچک 
مبالغ دریافتی از مجلس شورای اسالمی تحت عنوان 
تومان  میلیارد  یک  از  بیش  را  نمایندگی  هزینه های 
اعالم کرد و افزود: کل هزینه های نمایندگی طی 12 
سال نمایندگی اندکی بیش از یک میلیارد تومان است 
که هر سال خمس آن را پرداخت کردم در حد توانایی 
شناسایی ایثارگران و خدمت گزاران انقالب و اسالم به 
صورت قرض الحسنه در اختیار آنان قرار دادم که اسناد 
آن موجود است، بنده از این مبلغ هیچ استفاده شخصی 
نکردم. وی افزود: اما آنچه در این 12 سال در این دنیا   
نصیبم شد فحش، تهمت و ناجوانمردی هتاکانی بود 
که در پوشش هواداری از مدعیان ادب مرد بِه ز دولت 

اوست و زنده باد و مرده باد روانه بنده شد.

دولت به جای مچ گیری بهتر است اموال 
بلوکه شده ایران را بازگرداند

درباره  نطق کوچک زاده  از  رئیس مجلس پس  نایب 
هزینه های پرداختی مجلس به نمایندگان در سخنان 
کوتاهی، توضیح داد: همه جا این هزینه ها مشخص 
حقوقی  فیش های  در  و  می کردیم  هم  اعالم  بوده، 
نمایندگان نیز ثبت است که از 3.5 تا 5 میلیون تومان 
پرداخت کردیم. وی ادامه داد: برخی نمایندگان 4 تا 5 
دفتر در حوزه انتخابیه داشتند و حتی کارمند، ساختمان 
و هزینه های خدمات عمومی اعم از آب، برق، تلفن 
ثابت و تلفن همراه شان از این محل پرداخت می شد. 
و  نکرده  هزینه  را  مبالغ  این  نماینده ای  اگر  حاال 
300 - 400 میلیون تومان طی 4 سال جمع کرده، 
شنوندگان مطلع باشند که بسیاری از نمایندگان بابت 

هزینه های شان هنوز بدهکار هستند.

آب پاکی نوبخت درباره تغییر کابینه

همیشه  گفت:  کابینه  تغییرات  خصوص  در  نوبخت 
مجلس،  جمله  از  سیاسی  فضای  در  تغییراتی  از  بعد 
از این دست پیش گویی ها مطرح می شود .وی تاکید 
کرد: اعضای کابینه با قدرت کار خود را انجام و برای 
سال پایانی، جمع بندی خود را به شکل مناسبی انجام 
می دهند و خود را برای حسن ختام کار آماده می کنند.

سخنگوی دولت :  تشکیک کنندگان در 
برجام در خط اسرائیل و آمریکا هستند 

منتقدان  برخي  اینکه  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
دستاوردي  چه  برجام  »این  که  گویند  مي  دولت 
اولین  کرد:  خاطرنشان  است؟«،  داشته  کشور  براي 
اقدام برجام رفع تحریم های نفتی بود. نوبخت گفت: 
قصد تخریب و توهین به کسانی که در برجام ایجاد 
همان  در  افراد  این  اما  ندارم،  را  کنند  می  تشکیک 
اسرائیل  و  امریکا  تندروهای  که  گرفتند  قرار  صفی 

ایستاده اند و با همان نگاه به برجام نگاه می کنند.

ابراهیمی : از کجا معلوم،  فقط الریجانی و 
عارف کاندیدای ریاست  شوند ؟

ابراهیمی ، عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه 
ریاست مجلس قابل پیش بینی نیست، گفت: در حال 
مجلس  ریاست  ها  رسانه  و  جامعه  فضای  در  حاضر 
را روی دوش آقایان عارف و الریجانی گذاشتند که 
این اشتباه است شاید نفرات دیگری خواستند وارد این 
کارزار شوند از کجا معلوم، مگر می شود سیاست را 

پیش بینی کرد که این دفعه دومش باشد. 

 اوباما حتی اگر به هیروشیما سفر کند 
عذرخواهی نخواهد کرد 

 کاخ سفید اعالم کرد، رئیس جمهور آمریکا ممکن 
است در جریان سفر به ژاپن  از شهر هیروشیما نیز 
بازدید کند اما از حمله اتمی آمریکا به این شهر در 

پایان جنگ جهانی دوم عذرخواهی نخواهد کرد.

احزاب مجلس دهم از اکثریت افتادند

عبدالرضا هاشم زائی منتخب مردم تهران، با اشاره به 
آرایش سیاسی پارلمان آینده، گفت: مجلس دهم از 
لحاظ گروه بندی های سیاسی شبیه مجلس دوم است.
وی با بیان اینکه در مجلس دهم هیچ جناحی اکثریت 
نخواهد بود، ادامه داد: حضور سه طیف اصالح طلب، 
اصولگرا و مستقالن در مجلس آینده گواه این است 
که هیچ جناحی نمی تواند بگوید اکثریت کرسی های 
در  تهران  مردم  نماینده  دارد.  اختیار  در  را  پارلمان 
اینکه مستقالن در مجلس  با تأکید بر  مجلس دهم 
آینده نقش مهمی در تصمیم گیری ها خواهند داشت، 
به مجلس دهم  راه یافته  نمایندگان  داد: برخی  ادامه 
قطعًا فراکسیون مستقالن را تشکیل می دهند که با 
توجه به صالحدید مملکت و به دور از جناح بندی های 
وزن  در  می تواند  که  می کنند  تصمیم گیری  سیاسی 
سیاسی مجلس دهم تأثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه 
شانس عارف برای ریاست مجلس آینده از الریجانی 
بیشتر است، گفت: البته شانس الریجانی صفر نیست.

مطهری: احتماال نامزد نائب رئیسی شوم

علی مطهری در پاسخ به سوالی درباره قطعی بودن 
دهم،  مجلس  رئیسی  نایب  برای  کاندیداتوری اش 
رئیسی  نایب  برای  بنده  کاندیدا شدن  داشت:  اظهار 
در مجلس دهم قطعی نیست، این مسئله به شرایط 
برای  کاندیداتوری ام  کرد:  اضافه  وی  دارد.  بستگی 

این مسوولیت در حال حاضر در حد احتمال است.

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی: اخیرا گزارش 
تولیدی  واحدهای  برخی  که  داده اند 
به  طلبکارند  دولت  از  که  وجودی  با 
به  بدهی هایشان  نکردن  پرداخت  دلیل 
دستگاه های اجرایی گاز و برق شان قطع 
شده است این در حالی است که مطالبات 
بدهی  چندبرابر  تولیدی  واحدهای  برخی 
آنان به دولت است، آیا این رویه با اقتصاد 

مقاومتی سازگار است؟
میان  نطق  در  عبادی  سیدمحمدباقر 
از  کارگر  روز  تبریک  با  دوشنبه  دستور 
مشکالت  رفع  برای  تا  خواست  دولت 
جامعه کارگری بیشتر تالش کند. نماینده 
به  خطاب  نهم  مجلس  در  بیرجند  مردم 
بیکاری  باالی  آمار  گفت:  رییس جمهور، 
در کشور و خراسان جنوبی نگران کننده 
است. اخیرا در یک آزمون استخدامی در 
 11000 از  بیش  جنوبی  خراسان  استان 

می دهد  نشان  که  کرده اند  شرکت  نفر 
دولت  توسط  شده  ایجاد  اشتغال  آمار 
از  بیش  بیکاران  تعداد  و  ندارد  صحت 

آمار ارائه شده توسط دولتمردان است، در 
استان بسیاری از کارگران بیکار شده اند یا 
امنیت شغلی آنان به خطر افتاده است، به 
بیرجند  مردم  نماینده  برسید.  آنان  فریاد 
گذشته  سال  شد:  یادآور  نهم  مجلس  در 

متذکر شدم که  و معدن  وزیر صنعت  به 
پرداخت  باید  الستیک سازان  مطالبات 
کویرتایر  که  شاهدیم  همچنان  اما  شود 

خراسان  استان  مهم  صنایع  از  یکی 
فراوان  مطالبات  خودروسازان  از  جنوبی 
مطالبات  پرداخت  برای  اقدامی  و  دارد 
آنان نمی شود. گذشته از این خودروسازان 
با کیفیت داخلی  به جای خرید الستیک 

نامرغوب  الستیک های  خرید  سراغ 
خارجی رفته اند؛ این نیز با اقتصاد مقاومتی 

در تضاد است.
پرداخت  تسریع  خواستار  عبادی 
موسسه  سپرده گزاران  سپرده های 
صادرات  بانک  توسط  میزان  اعتباری 
صادرات  بانک  کار  کندی  افزود:  و  شد 
مجلس  تغییر  و  انتخاباتی  فضای  از 
سوءاستفاده کرده است، بانک مرکزی و 
صادرات باید به مردم اطالع رسانی کنند. 
نهم  مجلس  در  بیرجند  مردم  نماینده 
محور بیرجن - قائن را جاده مرگ اعالم 
و خطاب به وزیر راه و شهرسازی متذکر 
شد: جاده های استان به جاده های مرگ 
 - بیرجند  محور  ویژه  به  شده اند  تبدیل 
قائن که در ایام نوروز تعداد قابل توجهی 
دادند،  از دست  را  از مسافران جان خود 
جاده  شده  دوبانده  به  نسبت  است  الزم 

مذکور اقدام شود.

ایرنا -  وقوع سیالب در حاشیه شهر اسدیه مرکز شهرستان مرزی درمیانعکس روز 

جاده بیرجند به قاین تبدیل به جاده مرگ شده است

مذاکرات برجام مذاکرات نظام بود نه دولت روحانی
 

مذاکره کننده ارشد کشورمان تأکید کرد که هیچ دستورالعملی 
از سوی دولت مبنی بر اینکه به هر نحوی مذاکره باید ادامه 
پیدا کند به ما داده نشد و این مذاکرات، مذاکرات نظام بود. 
بعیدی نژاد افزود : ما همه ی جزئیات را در روند مذاکرات به 
باید شأن  ما  داده ایم.  و رهبری گزارش  عالی کشور  سطوح 
رهبری را حفظ کنیم چرا که خود مقام معظم رهبری اجازه ورود را به مذاکرات دادند 

و اگر این مذاکرات برای کشور مفید نبود قطعًا با آن مخالفت می کردند.

سرلشکر فیروزآبادی : برخی مسئوالن، متأسفانه فراموش کرده اند زمامدار و کارگزار در چه کشوری هستند
 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه »برخی از ما مسئوالن کشور، متأسفانه فراموش کرده ایم که زمامدار و کارگزار در چه کشوری هستیم؟« گفت: 
این ملت چند صد هزار شهید و جانباز در راه قرآن داده است؛ بهتر است عینک سیاسی و جناحی را بر زمین بگذاریم و مقداری به اجرای فریضه ی فراموش 
شده امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیاندیشیم چرا که اگر چنین نکنیم عالوه بر تحمل آثار تخریب فرهنگ ملی اسالمی، در آخرت بایستی پاسخگو 
باشیم. فیروزآبادی تصریح کرد: طرح امنیت اخالقی هنجارشکنان را نگران و اشخاص و جریان های غرب گرا و مروجان بی بند و باری در جامعه را منفعل 

ساخته است به گونه ای که به اظهار نظرهای متناقض و در تضاد با قانون و احکام اسالم پرداخته اند . 

هاشمی رفسنجانی: حاال می توانم راحت بمیرم
 

با  نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت  رفسنجانی  هاشمی 
بیان اینکه در دوره احمدی نژاد انقالب داشت منحرف می شد، 
گفت: »من موفق شدم در بدترین شرایط تا حدودی این وضع را 
عوض کنم و مردم با همان مردانگی که انقالب کردند، سال ۹2 
هم پیروز شدند و اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم در سال ۹4 
هم بزرگان را نگذاشتند که وارد میدان شوند و چند چهره رده سوم و چهارم توانستند 

ژنرال های رقیب را کنار بزنند. اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم«.

نماینده بیرجند ، درمیان و خوسف  در صحن علنی مجلس : مطالبات کویرتایر پرداخت شود

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

فقط تا 16 اردیبهشت ماه

ثبت نام کربـال     فوری
اعزام زمینی: 95/2/22 

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند 
آدرس: میدان شهدا ،  ساختمان آوا   

32224113  

تعداد محدود

خاندان محترم  رشیدی و نورس مفرد
عروج ناگهان پیر غالم بی بی فاطمه زهرا )س( عزیزمان حاج ابوالفضل رشیدی 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای آن مرحوم رحمت بی منتها 

و برای شما خانواده های محترم صبر جزیل خواستاریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

خانواده محترم پیروزی 
با اندوه فراوان درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده

 برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای شما صبر و شکیبایی خواستاریم. 

اعضای دوره فامیلی

»هوالباقی«

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه گلستان رحمان پور  )همسر مرحوم حاج نور احمد غیبی( 
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحومه امروز چهارشنبه 95/2/15 

ساعت یک بعدازظهر )بعد از نماز ظهر( در شهر گزیک برگزار می گردد.

خانواده های غیبی

عید مبعث یادآور از دست دادن پدر عزیز و مهربان مان 

شادروان حاج رمضان علیزاده
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 15 سال است از پیش ما رفته ای
 روزهای مان تنهاست، جایت چقدر خالی است... 

دلتنگت هستیم بابا جون
فرزندان

تشکر و سپاس

)من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق(

از کلیه عزیزان، نمازگزاران، معتکفین محترم، سازمان تبلیغات اسالمی، روزنامه آوای خراسان جنوبی 

شرکت مرغ فروزان بیرجند، میوه و تره بار پامرغی، کادر آشپزخانه مسجد و... 

که ما را در برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم معنوی اعتکاف سال 95 طبق سنوات گذشته همکاری نمودند 

صمیمانه قدردانی می گردد. اجرکم عندا...

ستاد اعتکاف مجتمع فرهنگی - مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )صلی ا... علیه و آله(

جناب آقای مهندس حسین مالکی بیرجندی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند 
که نشان از توانایی شما دارد، تبریک و تهنیت عرض نموده 

سربلندی و موفقیت تان را از خداوند متعال خواستاریم. 
 شورای اسالمی ، دهیاری و هیئت امنای مسجد 

و حسینیه صاحب الزمانی )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( روستای دل آباد

جناب آقای مهندس موسی میرزایی
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند 

تبریک عرض نموده، از خداوند متعال برای شما و همکاران محترم تان آرزوی سالمت و موفقیت می نمایم. 

امداد باطری سپهر - حسین حقیقی پور

بعثت نبوی سرآغاز بارش آیه های رحمانی مبار ک باد

جشن بزرگ مبعث طبق سنوات گذشته برگزار می گردد
سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمین لطفیان 

مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

زمان: امروز چهارشنبه 95/2/15 بعد از نماز مغرب و عشا 
مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

مجتمع فرهنگی - مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )صلی ا... علیه و آله(

اطالعیه

کانون فرهنگی آموزش )قلم چی( برگزار می کند:

نمایشگاه کتاب به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم

 همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  با 15 درصد تخفیف 

ثبت نام تابستان و سال آینده با تخفیف ویژه 

فلکه سوم مدرس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، پالک 17، کانون فرهنگی آموزش
تلفن: 32421667-8

یک عدد کیف حاوی مدارک ، کارت ملی ، گواهینامه ، کارت دانشجویی به نام سید مصطفی موسوی نژاد 

مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود با شماره 09153612127 تماس حاصل فرماید.


