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محدوديت هاي ترافيكي 
برات در مرکز استان اعالم شد

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي با تبريک ميالد 
 يگانه منجي عالم بشريت حضرت قائم )عج( از اجراي محدوديت هاي 

ترافيکي روز برات در شهرستان بيرجند خبر داد. 
اين که شهروندان  به  توجه  با  سرهنگ عليرضا رضايي گفت: 
بيرجندي طبق روال همه ساله در روز 14 شعبان »روز برات« 
شنبه اول خردادماه از ساعت 7 صبح برای زيارت اهل قبور به 
مزار شهدا و بهشت متقين مراجعه مي نمايند و به منظور تأمين 
نظم و امنيت در شهرستان بيرجند محدوديت هاي ترافيکي در 

سطح شهرستان اعمال خواهد شد که به شرح ذيل مي باشد. 
با  شهر  مختلف  نقاط  از  شود  مي  توصيه  شهروندان  کليه  به 
استفاده از وسايل نقليه عمومي به مزار شهدا مراجعه نمايند و 
آن دسته از شهرونداني که قصد دارند از وسيله نقليه شخصي 
از  الف- شمال شهر:  مسيرهاي  از  توانند  مي  نمايند،  استفاده 
و  وارد مزار شهدا شده  اعظم)ص(  پيامبر  بلوار  و  بلوار جواديه 
خودروهاي خود را در پارکينگ ضلع شرقي و يا در امتداد بلوار 

پيامبر اعظم)ص(پارک کنند.
 اين دسته از شهروندان مي توانند از پارکينگ هاي تعبيه شده در 
ضلع جنوبي بلوار پيامبر اعظم)ص( نيز استفاده نمايند. ب- جنوب 
شهر : از بلوار پيامبر اعظم)ص( - تقاطع عباس آباد وارد مزار 
شهدا خواهند شد. اين دسته از همشهريان مي توانند خودروهاي 
خود را در حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص( و پارکينگ هاي تعبيه 
)پارکينگ  نمايند.  پارک  رودخانه  امتداد  و  غربي  در ضلع  شده 
شماره 1-2-3-4-5( ج- هسته مرکزي شهر: از خيابان انقالب 
وارد مزار شهدا شده و در  امام حسين)ع(  و جمهوري- ميدان 
محوطه باز مزار شهدا و پارکينگ ضلع غربي و شرقي و امتداد 

رودخانه خودروهاي خود را پارک کنند.
در پايان از شهروندان خواسته مي شود همچون گذشته همکاري 
الزم با عوامل پليس راهور داشته باشند و تاکيد مي شود برای 
رفاه حال خود و ساير شهروندان خودروهاي خود را به صورت 

منظم و به صورتي که سد معبر ايجاد نشود پارک کنند.

خيلی هم بی ربط نيست!

*هرم پور

از  يکی  يادداشت  اين  شايد  اما  بخشيد!  می   
استانی ترين يادداشت های روزنامه باشد. نگوييم 
خراسان  استان  و  ما  به  ربطی  اينکه  نگوييد  و 
جنوبی ندارد. نه! اتفاقاً خيلی هم ربط دارد. اين 
از تيم های بزرگ و  هفته وقتی سرمربی يکی 
برتر فوتبال در برنامه پر مخاطب »نود« می گفت 
تازه متوجه شده جوانان اين سرزمين برای دفاع 
از مرزهای عقيدتی به عراق و سوريه می روند و 
شهيد می شوند و بعد، جايزه اش را تقديم به روح 
بزرگ آنها کرد، متأسف شدم و به مظلوميت اين 

شهدا دلم سوخت. 
دبيرکل  نصرا...  حسن  سيد  وقتی  هفته  همين 
به مناسبت  لبنان در سخنرانی  ا..  مجاهد حزب 
شهادت شهيد مصطفی بدرالدين می گفت آمريکا 
کردن  ناامن  دنبال  به  عربستان  و  اسرائيل  و 
با خودم  ايران هستند؛  و شرقی  مرزهای غربی 
گفتم: امنيت اين روزها و ماهها و سالهای ما واقعًا 
مرهون چه کسيست؟ اطرافمان آن همه ناامنی و 
داخل امنيتی چنين فراگير؟ بطور قطع اين امنيت 
را مديون خون شهدای بزرگی هستيم که چند 
ائمه و حريم امامت  از حرم  سال است به دفاع 
هم  مضاعفی،  گمنامی  در  شايد  و  اند  برخاسته 
شهيد راه خدا می شوند و هم شهيد بی خبری 

و غفلت های ما. 
 در اين چند ماهه اخير اگر به پابوسی امام رضا)ع( 
رفته باشيد روزی نيست که تشييع شهيد مدافع 

حرمی آنجا نباشد. چه قهرمانانه و چه مظلومانه!
جوان  احمد؛  شهادت  خبر  وقتی  روزها  همين 

افغانی را در سوريه شنيدم که ... )ادامه در صفحه 2(

یادداشت

 گزارش های تاریخ گذشته
برای مقاوم سازی اقتصاد استان 

استاندار : اگر اين گزارش های بی ارزش تكرار شود نام مديران کم کار را اعالم خواهم کرد

25 دستگاه اعتبار 
جوانان را می گيرند

جیب خالی جوانان ؛
 پز عالی سازمان ها

جانشين فرمانده کل سپاه : اوباما از رهبر 
ايران برای حل مشكالت کمک می خواهد 
 چهار تا دوشيزه مجهول الهويه
 به جای حدادعادل رأی آورده اند
نوبت از خودگذشتگی الريجانی است
سرنوشت عارف در جلسه محرمانه اصالحات 
برخی که چشم ديدن محبوبيت هاشمی

 را ندارند، هاشمی هراسی راه انداخته اند 

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 7

توليت آستان قدس رضوی برای سفری دو روزه وارد بيرجند شد
صفحه 7

استاندار محترم خراسان جنوبی
معاون محترم سیاسی استانداری و مدیر کل محترم حوزه ریاست

امام جمعه محترم بیرجند ، مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 و معاونین محترم هنری و فرهنگی ، شهردار محترم بیرجند و شورای اسالمی شهر، مدیر 

محترم موسسه فرهنگی هنری عرفان
امام جمعه محترم شهر مود 

شهردار محترم و شورای اسالمی شهر مود 
بخشدار محترم مود

شهردار، شورای اسالمی و فرماندار محترم شهر خوسف

قدردانی شما بزرگواران از مقام علمی پروفسور کاظم معتمدنژاد را ارج می نهیم. 

خانواده معتمدنژاد

دومین سالگرد درگذشت

 شادروان عبدا... پوریانژاد
با یاد و خاطره خوبی هایش گرامی باد

روحش شاد

امیر دادرس

با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه فاطمه زارع کارفرد
 »همسر زنده یاد حاج محمد حسین کاروان مقدم« 

را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/2/30 ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر از محل غسالخانه انجام می شود. ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن عریز سفر کرده شنبه 95/3/1 

از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل هيئت حسينی )واقع در خيابان انقالب( منعقد می گردد.
خانواده های کاروان مقدم و سایر بستگان

دو سال گذشت، از دل ما اما چه کسی نقش تو را خواهد شست
دومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 زنده یاد عبدا... پوریا نژاد
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

نامش هميشه جاودان

همسر و فرزندان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاج غالمحسین مهروزان
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/02/30 از ساعت

 17/15 الی 18/15 در محل هيئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 حضور سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده مهرورزان وسایر فامیل وابسته

چهارمین سالگرد  درگذشت 

حاجیه فاطمه سلطان تهوری
 را با یاد و خاطره خوبی های جاودانه اش گرامی می داریم

 باشد که بهشت برین جایگاه تو مادر عزیزمان باشد.

خانواده مباشری

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت  يـاد بـود 

مرحومه حاجیه معصومه مرکی 
»همسر زنده یاد حاج مسلم تخم پاش«

 جلسه بزرگداشتی جمعه 95/2/31 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل هيئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: تخم پاش ، مرکی و سایر بستگان

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی سروران عزیزی که در مراسم 
تشییع و تدفین و ترحیم پدر عزیزمان

 شادروان حاج حیدر علی بهروان
 ما را مورد لطف و تفقد خود قرار دادند به اطالع می رساند: جلسه چهلمین 
روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/2/30 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل هيئت حسينی )خيابان انقالب( برگزار می گردد.

خانواده های: بهروان ، بهدانی ، گرامیان و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان بزرگ خاندان 

حاج ناد علی بقائی فرد
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/2/30 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در 
محل حسينيه گازاريها برگزار می گردد، گام های باصفایتان را ارج می نهیم. 

خانواده بقائی فرد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان مرحوم مغفور 

محمد محمدی شادان
 )بازنشسته نیروی انتظامی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/2/30 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در 
محل مسجد مرتضوی برگزار می شود، حضور شما سروران باعث شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده محمدی شادان

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
چهاردهمین سالگرد  درگذشت

 اولین خیر نیک اندیش اردوگاه ساز کشور

 شادروان سرهنگ دکتر
 هدایت ا... ناصح
 را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی

با تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در مراسم مختلف تسلی خاطرمان را فراهم نمودند
 به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت پدر و همسر عزیزمان 

شادروان حاج علیرضا خراشادی زاده
امروز پنجشنبه 95/2/30 از ساعت 16 الی 17 در محل حسينيه

 قمر بنی هاشم )عليه السالم( )خيابان شهيد منتظری 6( برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده خراشادی زاده

مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

آيا می دانيد: با وجوهی که برای هزينه های مصرفی در روز برات بر سر قبر درگذشتگان می نماييد می توان حداقل در خريد يک آجر و يا 
يک وسيله تجهيزاتی مورد نياز دانش آموزان عزيز مشارکت نموده  و بهترين محل را برای آمرزش اموات و شادی روح شان انتخاب نماييد.
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خیلی هم بی ربط نیست!
اول( همین روزها وقتی خبر شهادت  از صفحه  )ادامه   
احمد؛ جوان افغانی را در سوریه شنیدم که تا همین 
روزی  برای کسب  را  کوچکش  بساط  قبل  یکسال 
حالل، به همراه برادرش کنار بازار بیرجند پهن می 
کرد و گاهی لباس و گاهی لوازم منزل می فروخت، 
همانی که خیلی هایمان دیدیدمش همان وقت ها و 
حاال همنشین بهشتیان شده، هم از خودم خجالت 
کشیدم و هم برای عاقبت بخیری او بسی خوشحال 
چه  شهادتش  های  سال  همان  »چمران«  شدم. 
خوب گفته بود که »وقتی شیپور جنگ نواخته می 
این است  و  نامرد مشخص می شود«  از  مرد  شود 
که مدتهاست این شیپور نواخته شده، باب شهادت 
برادران  باباهای شهید، همسران شهید، و  باز شده، 
شهید مثل گل می روند و پرپر شده بر می گردند 
 و ما مدعیانی که می گفتیم شهدا برای مال رفتند و 
خانواده هایشان برای منال و سهمیه و امتیاز ماندند؛ 
 گوشه ای به خفا نشسته ایم و دم از دم فرو بسته ایم 
مثل  باز  و  نیفتد  زبانمان  لقلقه  به  چشمی  تا 
برای  ای  بهانه  مقدس،  دفاع  های  سال   همان 

نرفتن هایمان داشته باشیم. 
 رهبری چندی پیش فرمودند اگر نبودند این شهدای 
مدافع حرم، امروز باید با داعش در همدان و کرمانشاه 
 می جنگیدیم، و من می گویم اگر چنین می شد چه ها 
و  اسالمی  شرف  و  عزت  بر  ایرانی،  ناموس  بر  که 
که  حاال  گذشت؟  نمی  مان  سربلندی  و  اقتدار  بر 
به هزاران  استکبار  با  به سینه  خاکریزهایمان سینه 
کیلومتر دورتر از مرزهایمان به بلندی های جوالن 
و  حلب  و  شرقی  غوطه  تا  ادلب  ریف  و  اشغالی 
قلمون  و  ریف الذقیه  و  و دشت حوران  درعا  ریف 
عراق  االنبار  و  الدین  صالح  و  بیجی  و  سوریه  در 
رسیده، حاال که هستند گلهایی که از جوانی شان، 
جوانشان  زنان  از  زندگیشان،  های  لذت  همه  از 
و  بگذرند  شان  چندساله  و  چندماهه  کودکان  از  و 
آسایش  برای  ما،  سربلندی  و  عزت  برای  ما،  برای 
ناموس  حرمت  حفظ  برای  ما،  آرامش  برای  ما، 
بجنگند،  دیگری  یا هر جای  عراق  و  در سوریه  ما 
گردد  نمی  بر  معطرشان  پیکرهای  که   حاال 
یا چاک چاک بر می گردد تا داغ دل های مهربان 
و صورت های نازنین و نورانی شان را بر قلب های 
بی خبر ما بگذارد، حاال که به همت وحدت شیعه و 
سنی، به همت مرزداری مرزداران این سرزمین، به 
همت همه تالش های حافظان با نام و بی نام وطن، 
گزندی به مال و جان و ناموسمان نمی رسد، حاال 
که قرار است روزنامه ها و حتی صدا و سیمای ما به 
ازای بیست و چهار ساعت از برنامه هایش، اگر آن 
گوشه و کنار وقتی شد و جایی باقی ماند؛ نیم ساعتی 
کند، پخش  چیزی  حرم  مدافع  شهدای  درباره   هم 

)ادامه در ستون مقابل( 

یادداشت

یادداشت

ایسنا: تازه ترین اخبار از روند بررسی و ابالغ بودجه 1395 حاکی از آن است که قانون بودجه به زودی با ابالغ مجلس در دستور
 کار دولت قرار خواهد گرفت و احکام مربوطه از جمله افزایش حقوق کارکنان از هفته آینده اعمال می شود. با ابالغ قانون بودجه
 از سوی رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان نیز با تدوین آیین نامه های الزم قانون را در اختیار 
دستگاهها قرار داده و از هفته آینده اجرایی خواهد شد.میزان افزایش حقوق کارکنان در سال1394 حدود 14 درصد بود. 

زمان اعمال افزایش حقوق کارکنان 
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خاموشی های  با  مقابله  برنامه   3 تشریح  با  توانیر  معاون 
تابستانی، از مذاکره با استانداری ها برای کاهش ساعت کاری 
محمودرضا  داد.  خبر  تابستان  روزهای  از  برخی  در  ادارات 
حقی فام در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر سه سناریوی 
افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها، مدیریت پیک مصرف بار و 
تغییر ساعات کاری ادارات برای مدیریت بیشتر تولید، انتقال، 
توزیع و مصرف برق تابستانی در دستور کار قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه به منظور مدیریت پیک بار مصرف در حوزه 
ذخیره  پروژه  و  تعمیرات  و  تعطیالت  طرح  اجرای  صنایع، 
عملیاتی اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: عالوه بر آن در 
حوزه صنایع کشاورزی هم به دنبال تغییر ساعات مصرف 
برق از دوره پیک به ساعات غیرپیک هستیم.این مقام مسئول 
با بیان اینکه مذاکراتی با برخی از استانداری ها برای تغییر 

ساعت کاری ادارات آغاز شده است، اظهار داشت: در صورت 
تغییر ساعت کاری ادارات در برخی از شهرها این تغییرات 
توسط استانداری ها اطالع رسانی خواهد شد.وی همچنین در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خط قرمز پیک مصرف برق 
برای تابستان سال جاری چند هزار مگاوات است؟ بیان کرد: 
با توجه به ظرفیت تولید، پیک مصرف برق تابستانی نباید 
از محدوده 5۲ هزار مگاواتی عبور کند زیرا در این صورت 
مواجه  تابستانی  برق  تأمین  برای  متعددی  مشکالت  با 
خواهیم شد.حقی فام با بیان اینکه فعاًل هیچ گونه برنامه ای 
برای اعمال خاموشی های برنامه ریزی  شده تابستانی نداریم، 
تاکید کرد: چنانچه پیک مصرف برق از محدوده 5۲ هزار 
مگاوات عبور کند، در برخی از صنایع همچون کشاورزی، با 
جابجایی ساعات پیک مصرف، سعی می کنیم که تا حدودی 

مصرف برق تابستانی را مدیریت کرده و از اعمال خاموشی ها 
افزایش  نقش  خصوص  در  همچنین  کنیم.وی  جلوگیری 
خاموشی های  اعمال  احتمال  کاهش  در  بهاری  بارش های 
تابستانی، توضیح داد: در طول دو ماه نخست فصل بهار، 
شاهد بارش های گسترده ای بودیم که این بارش ها ظرفیت و 
توان تولید برق در نیروگاه های برق آبی کشور را افزایش داده 
است.وی با یادآوری اینکه پیش بینی می شود امکان استفاده 
حداکثری از ظرفیت  نیروگاه های برق آبی با توان تولید 11 
هزار مگاوات برق برای خرداد ماه و روزهای گرم تابستانی 
فراهم باشد، بیان کرد: اما در ساعات و روزهای پیک مصرف، 
صرفاً اتکا به ظرفیت کامل نیروگاه های برق  آبی نمی تواند 
کارساز باشد و قطعاً باید مدیریت پیک بار مصرف به ویژه در 

بخش توزیع و فوق توزیع را در اولویت قرار دهیم.    

۳ برنامه مقابله با خاموشی های برق ؛ احتمال کاهش ساعت کاری ادارات

قانون  ابالغ  از  پس  بنزین  دوم  نرخ  ایسنا: 
بودجه سال 95 به دولت، تعیین می شود.دو 
روز گذشته الیحه بودجه به تصویب شورای 
قانون  بینی می شود  نگهبان رسید و پیش 
بودجه سال 95 تا ابتدای خردادماه جاری به 
دولت ابالغ شود که در صورت ابالغ، دولت 

و  زیرساخت  ایجاد  برای  فرصت  چهارماه 
شرایط الزم اجرای مصوبه، استفاده از کارت 
سوخت و اعالم نرخ دوم بنزین خواهد داشت. 
براساس آن چه وزارت نفت اعالم کرده است، 
کارگروه  تشکیل  با  دولت  مصوبه،  ابالغ  با 
مجدد  استفاده  شرایط  بررسی  به  تخصصی 

بنزین  دوم  نرخ  تعیین  و  سوخت  کارت  از 
سال 95  بودجه  قانون  الحاقی  بند  براساس 
نمایندگان  الحاقی  بند  این  پردازد.در  می 
حداکثر  کردند  مکلف  را  دولت  مجلس، 
قیمت  قانون،  این  تصویب  از  پس  چهارماه 
تمام شده بنزین را براساس قیمت تحویل در 

بندر )فوب( خلیج فارس به اضافه هزینه های 
جانبی، به عنوان نرخ دوم تعیین و ابالغ کند. 
بودجه سال  ابالغ الیحه  با  رود؛  انتظار می 
95 و این مصوبه تا ابتدای خردادماه، دولت 
تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و 

قیمت بنزین را مشخص و اعالم کند.

نرخ دوم بنزین پس از ابالغ قانون بودجه تعیین می شود 

2۴ درصد قیمت خودرو به دولت می رسد

 ۲4 حدود  گفت:  ایران  خودروسازان  انجمن  مشاور 
مستقیم  صورت  به  تولیدی  خودروی  هر  قیمت  درصد 
و غیرمستقیم مانند پرداخت مالیات ارزش افزوده، هزینه 
گمرکی، مالیات عملکرد، تامین اجتماعی و غیره به دولت 
پرداخت می شود. به گزارش ایسنا، داوود میرخانی رشتی 
قیمت ها  تثبیت  چون  سیاست هایی  با  دولت  کرد:  اظهار 
باعث می شود تولید کنندگان تبدیل به وارد کننده شده و 
دنیا  در  کرد:  تصریح  وی  کنند.  وارد  چین  از  را  قطعات 
کشوری وجود ندارد که 3۰ شرکت خودروسازی در آن 
پایین  ظرفیت  با  شرکت   3۰ ایران  در  اما  باشند  فعال 
تولید  شده  تمام  قیمت  دلیل  همین  به  و  هستند  فعال 

خودروها باالست. 

یارانه برخی از خانوارها به اشتباه حذف شد

معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی از خانوارهای 
کم درآمد به اشتباه جزو لیست حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی قرارگرفته اند. 
به گزارش تسنیم، مجیدی اظهار داشت: البته هنوز اعتراضی از حذف شدگان 
احتمالی از یارانه بگیران اردیبهشت  به ما نرسیده است اما در ماه های گذشته 
شمار زیادی از مردم به علت حذف شدن یارانه نقدی، به این اداره کل مراجعه 
داشته اند.وی افزود: در میان این معترضان، افرادی هستند که نمی توان آنان را 
مشمول حذف از یارانه بگیران قرار داد. وی گفت: کار ما در اداره کل تعاون، 
تنها راهنمایی است و افرادی که یارانه شان قطع شده باید اعتراض خود را در 
سامانه  www.yaraneh.10 به ثبت برسانند تا به اعتراض آنان رسیدگی شود.

وی درباره شرایط ذکرشده برای حذف خانوارها از لیست یارانه بگیران گفت: 
داشتن خودروی خارجی باالی 1۰۰ میلیون تومان و دارندگان پروانه کسب از 

جمله شرایطی است که برای حذف افراد تعیین شده است. 

 توزیع بسته های جهیزیه برای زوج های جوان

دولت  کارمندان  همه  و  جوان  زوج های  جهیزیه  تامین  از  ایران  تعاون  اتاق  رییس 
در  عبداللهی  بهمن  داد.  خبر  شعبان  نیمه  رسیدن  فرا  مناسبت  به  تعاونی ها  توسط 
گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: به مناسبت والدت با سعادت حضرت ولی عصر )ع( و اعیاد 
مبارک شعبان، طرح توزیع جهیزیه ایرانی را با همکاری شبکه تعاونی ها اجرا خواهیم 
کرد.وی افزود: این طرح زوج های جوان و تمام کارمندان و حقوق بگیران دولت اعم 
از فرهنگیان و نیروهای مسلح را شامل می شود. رییس اتاق تعاون ایران نرخ کارمزد 
خرید جهیزیه ایرانی را نازل و حداکثر 1۲ درصد در سال ذکر کرد و گفت: بر اساس 
کارمزد  و  مناسب  قیمت  با  بسته های جهیزیه  به شکل  ایرانی  کاالهای  این طرح، 
اندک توسط تعاونی ها به متقاضیان عرضه می شود.به گفته عبداللهی، کاالهای قابل 
عرضه در طرح جهیزیه تماما ایرانی و تولید داخل بوده و مزدوجین جوان و حقوق 
طرح،  اجرای  شوند.جزییات  بهره مند  طرح  این  مزایای  از  می توانند  دولتی  بگیران 

شرایط خرید و اقالم جهیزیه طی روزهای آینده اعالم خواهد شد. 

آخرین قیمت ها از بازار طال و ارز   
ایسنا: روز چهارشنبه سکه تمام طرح جدید با ثبات 
قیمت نسبت به روز قبل آن، یک میلیون و ۲4 هزار 
تومان عرضه  شد و دالر آمریکا 3438 تومان فروخته 
 شد. در بازار روز چهارشنبه هر گرم طالی 18 عیار 
بیش از 1۰4 هزار تومان و همچنین نیم سکه و ربع 

سکه 53۰ و ۲8۲ هزار تومان قیمت داشت. 

ابالغ بخشنامه سنجش صالحیت
  معلمی تا 2 هفته آینده 

پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  بطحایی  ایسنا: 
دوم  فاز  اینکه  بیان  با  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
مبتنی  جاری  سال  در  معلمان  ارتقای  و  رتبه بندی 
ابالغ  از  بود،  خواهد  صالحیت ها  سنجش  بر 
بخشنامه ای پیرامون چگونگی سنجش صالحیت ها 

طی یک تا دو هفته آینده خبر داد. 

جمعیت ایران به 80 میلیون نفر رسید

سازمان  مهاجرت  و  جمعیتی  آمار  مدیرکل  ایرنا- 
مرز  به  ایران  جمعیت  گفت:  کشور  احوال  ثبت 
از نظر  ایران  نفر رسید. محزون گفت:  8۰ میلیون 
جمعیتی در دنیا دارای رتبه 17 در آسیا رتبه 9 و در 

منطقه رتبه 3 را دارد. 

)ادامه از ستون مقابل( حاال که ما وقتی در مشغله زندگی 

گرفتاریم، وقتی در هایپرمارکت های شهر و در لباس 
فروشی های پر زرق و برق مشغول خریدیم؛ حاال 
فراموششان نکنیم، نگوییم ما را چه به دفاع، ما را 
پیشگیرانه.   دفاع  به  چه  را  ما  دادن،  شهید  به  چه 
مجالی  اینجا  را  آن  ذکر  که  دالیلی  به  ما  استان 
شهدای  به  مربوط  اخبار  کوران  در  هنوز  نیست 
حرم قرار نگرفته. اما نه ما، نه مسئولین، به خواب 
نرویم و حداقل با یادی و یادمانی، گرامیشان بداریم. 
مان،  عصرانه  دورهای  دور  این  پای  به  کنیم   باور 
پای  به  مان،  شبانه  های  نشینی  هم  دور  پای  به 
آرامش تحصیل و علم و زندگی و عبادتمان، قطره 
خون های جوانان حسینی و علی اکبری این وطن 
سیالب  دنیا،  آن  که  است  شدن  ریخته  حال  در 
بر  هایمان،  حجابی  بی  سر  بر  شد  خواهد  خجالت 
از  مان  قدرنشناسی  بر سر  هایمان،  بی خدایی  سر 
این انقالب. بیشتر قدر خودمان و قدر آنها را بدانیم.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(

آدرس :  نبش غفاری ۴ 
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مزایده فروش 3 قطعه زمین تجاری  و 4 قطعه زمین مسکونی در فردوس  و یک  قطعه زمین مسکونی در طبس ) نوبت دوم (

اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: مجموعا 8 قطعه زمین مشتمل بر3 قطعه زمین تجاری و 4 قطعه زمین مسکونی در فردوس و یک قطعه 
زمین مسکونی در شهر طبس را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان مي توانند برای دریافت مدارك از تاریخ 95/02/27  لغایت  95/03/03 به آدرس : 
 ادارات راه و شهرسازي فردوس و طبس و یا آدرس اینترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاریخ 95/03/16 به دبیرخانه مركزي ارسال نمایند .
 ضمناً ، در روي پاكت قید گردد مربوط به مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری  و چهار قطعه زمین مسکونی در فردوس و یک قطعه زمین مسکونی در طبس

تذکرات : 
شركت كنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند: 

پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5% كل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در كلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکي( به حساب 
شماره 2173712100001  )سیبا غیر قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاکت ب ( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شركت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي در هر متر مربع با امضای متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شركت در مزایده 
 3- كپي ضمانت نامه بانکي یا فیش واریزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند .

به پیشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .

برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري برای تسویه حساب به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه 
نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسلیم نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با 

رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در این صورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت.
كلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره كالً به عهده برنده مزایده مي باشد. 

بازگشایي پاكت ها راس ساعت 9 روز چهارشنبه  95/03/19 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزایده 

را ندارند .

مشخصات  امالك مورد نظر
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متر مربع 
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مبلغ قابل 
پرداخت بابت 
سپرده5درصد 

قیمت پایه 
مزایده

آدرس آدرس ملك
تحویل   

مدارك

بلوار کشاورز61040/6656/1668481/203.000.00012.180.000 فردوستجاری1
بیرجند   
بلوار شهید 

آویني  
میدان راه و 
شهرسازی   
اداره کل راه 
و شهرسازي 

خراسان 
جنوبي 

بلوار کشاورز61040/6656/16699883.300.00014.520.000 فردوستجاری2

بلوار کشاورز61040/6656/1669681/203.000.00012.180.000 فردوستجاری3

خیابان والیت 6104/7689268/882.300.00030.921.2008 اصلیفردوسمسکونی4

خیابان والیت 6104/7690268/882.300.00030.921.2008 اصلیفردوسمسکونی5

خیابان والیت 6104/76882752.100.00028.875.0008 اصلیفردوسمسکونی6

خیابان والیت 6104/76912752.100.00028.875.0008 اصلیفردوسمسکونی7

طبس- فاز 4688/615/38241652.000.00016.500.000طبسمسکونی8
1 - شهرك 

امیرالمومنین )ع( 
امامت 3

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

     خانواده های محترم هادیانی و حسینی مقدم 

درگذشت مرحومه فاطمه علی آبادی 

را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی- موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل)ع(
 داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان سید حسین زمزم
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/2/30 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد
 حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: زمزم ، جاهد ، هامونی ، حاجی پور و سایر بستگان

سركار خانم عباسی  مدیر محترم دبستان والیت
سركار خانم صابر تنها  معاون محترم

سركار خانم كارگر معلم دلسوز پایه دوم
بدینوسیله از زحمات و تالش های بی شائبه شما بزرگواران و كلیه دست اندركاران

 در جهت آموزش و پرورش فرزند دلبندمان كمال تشکر و قدردانی را داریم.

والدین آتنا صحرانورد

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم

به شماره  اجرایی  پرونده  اینکه در  به  نظر 
زنگویی  بهروز  آقای  علیه  محکوم   940661 كالسه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 83/914/902 در حق 
محکوم له آقای سید مرتضی حسینی و پرداخت مبلغ 
دولت  حق  در  االجرا  حق  بابت  ریال   3/925/000
محکوم می باشد و با توجه به اینکه از ناحیه شخص 
ثالث یک دستگاه ماشین 405 مدل 1379 به شماره 
پالك 947 ج 14 ایران 52 معرفی نموده است و حسب 
نظریه كارشناسی دوگانه سوز و بدون رنگ خوردگی و 
دارای بیمه نامه كامل و موتور گیربکس سالم به مبلغ 
90/000/000 ریال كارشناسی شده است كه از طریق 
مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/03/10 از ساعت 10 
الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
كه قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به كسانی 
كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداكثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
مزایده  و  دولت ضبط  نفع  به  اولیه  درصد  صورت 10 
می  تمایل  صورت  در  متقاضیان  شد.  خواهد  تجدید 
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 دفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

لوله کشی و آبرسانی، 
اجرای فاضالب ، سرد و گرم   
شوفاژ ، نصب شیرآالت ، 

سرویس کولر، لوله  باز کنی 
با  فنر برقی، تشخیص
  و رفع  ترکیدگی لوله

 09158651167 - شهریاری

جناب آقای محسن آراسته
از مساعدت جناب عالی و همکاران محترم در جهت

 تأمین سرویس رفت و برگشت اردوی مددجویان عزیز و مربیان و همکاران ارجمند 
به مقصد شیراز

 سپاسگزاری نموده، پاداش اخروی و توفیق روزافزون تان را از پیشگاه مقدس ربوبی آرزومندیم.
موسسه خیریه مهر ماندگار

به یک نفر خانم برای نگهداری از دختر 
بچه ای 3 ساله در منزل نیازمندیم.
32444467 - 09151613312



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3 یک خیر در روستای ماهوک شهرستان بیرجند شش ساعت از سهم آب قنات این روستا را وقف کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیراوقاف 
و امورخیریه شهرستان های بیرجند و درمیان گفت: این سهم آب را ابراهیم یزدانی به ارزش 400 میلیون ریال به نیت عزاداری در ماه محرم و 

برگزاری اعیاد میالد ائمه اطهار)ع(  وقف کرد. با ثبت این وقف جدید تعداد موقوفات شهرستان بیرجند و درمیان به 2 هزار و 653 موقوفه رسید.

وقف شش ساعت آب در بیرجند

نخست استان   ۱0 جزء  جنوبی  خراسان  که  حالی   در 
اما زیرساخت ها و  حادثه خیز کشور محسوب می شود 

آمادگی الزم برای مقابله با این بالیای طبیعی را ندارد.
به گزارش مهر، خراسان جنوبی به لحاظ شرایط اقلیمی و 
آب و هوایی در ردیف استان های پرخطر و البته زلزله خیز 
کشور بوده به گونه ای که ۷0 درصد بالیای طبیعی کشور 
سوم  رتبه  استان  این  و  دهد  می  روی  استان  این  در 

لرزه خیزی کشور را به خود اختصاص داده است.
رعدوبرق،  طوفان،  )ریزگردها(،  گردوغبار  سیل،  زلزله، 
سرمازدگی، آفات نباتی و بیابان زایی از مهم ترین بالیای 
ساله  هر  که  هستند  استان  این  در  شناخته شده  طبیعی 
جان انسان ها، دام ها، مزارع کشاورزی و طبیعت را تهدید 
کمین  در  نخست  خطر  به عنوان  زلزله  می کنند.تاکنون 
استان بوده به گونه ای که هر ۱2 سال یک زلزله باالی 
زلزله  که  می دهد  رخ  جنوبی  خراسان  در  ریشتر  شش 
شهرستان های بیرجند، درمیان، قاین و زیرکوه، زهان و 
طبس از جمله مهم ترین این زلزله ها بودند که جان چند 

هزار نفر را نیز گرفتند.
به  را  زلزله جای خود  اخیر  این وجود طی سال های  با 
قهر  از  ناشی  که  طبیعی  بالیی  این  و  داده  خشک سالی 
زندگی  و  جان  خاموش  ای  زلزله  همانند  است  طبیعت 
شده  سبب  حتی  و  کرده  مواجه  جدی  خطر  با  را  مردم 
را  خود  سیالب ها  و  ریزگردها  جمله  از  طبیعی  بالیای 
بیشتر از سنوات گذشته نشان دهند به گونه ای که با وجود 
خشک سالی های متمادی نفوذپذیری خاک چندین برابر 
کاهش یافته و همه شهرهای استان را در برابر خطر سیل 
قرار داده و این در حالی است که هیچ کدام از شهرها در 

برابر این بالی طبیعی ایمن نیستند.

خسارت ۲۶۰ میلیاردی سیل
 و ایمن نبودن شهرها

 260 از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای  از  تنها  بارندگی ها 
میلیارد ریال به بخش های مختلف استان خسارت وارد 
سوی  از  اعتباری  هنوز  که  است  حالی  در  این  و  کرده 
مدیریت بحران کشور برای جبران این خسارات به استان 
اختصاص  روند  حاضر  حال  در  است.  نیافته  اختصاص 
اعتبارات برای جبران خسارات بالیای طبیعی به گونه ای 
است که ابتدا باید منتظر ماند که حادثه ای در استان رخ 
دهد و بعد از برآورد میزان خسارت از سوی استان رقم 
موردنظر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم و بعد از 
یک پروسه بسیار طوالنی درصدی از اعتبار موردنیاز در 
اختیار استان قرار گیرد و عماًل دست مردم و مسئوالن 
سنوات  موضوع طی  است.این  خالی  حادثه  وقوع  از  بعد 
گذشته بارها مورد تاکید استاندار خراسان جنوبی بوده و 
وی چندین مرتبه در مورد اختصاص دیرهنگام مدیریت 
بحران تذکر داده است. وجه ا... خدمتگزار  مهرماه سال 

با  که  استان  بحران  مدیریت  هماهنگی  نشست  در   ۹3
برگزارشده  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  حضور 
اعتبارات مدیریت  اینکه در حال حاضر  از  انتقاد  با  بوده، 
نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  اختیار  در  کشور  بحران 
امیدواریم  بود:  گفته  است،  جمهوری  ریاست  راهبردی 
اختیار  در  بحران  مدیریت  اعتبارات  بودجه سال ۹4   در 

دستگاه متولی آن یعنی وزارت کشور قرار گیرد.

یک ریال اعتبار برای حوزه مدیریت
 بحران در اختیار نداریم

واگذار  فردی  به  مسئولیتی  وقتی  اینکه  بیان  با  وی   
می شود باید ابزار و ساز کار الزم نیز به آن مسئول داده 
یک  حتی  استان  مدیر  به عنوان  متأسفانه  گفت:  شود، 
ریال اعتبار برای حوزه مدیریت بحران در اختیار نداریم. 
وی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی در حوزه بحران در 
نیاز به این  مجلس مصوب می شود، گفت: در جایی که 
اعتبارات داریم باید ماه ها به دنبال دریافت آن باشیم. وی 
با اشاره به وقوع سیل سال گذشته در شهرستان نهبندان 
چند  از  پس  کرد:  بیان  شهرستان  روستائیان  خسارت  و 
ماه از وقوع حادثه و بعد از چندین بار رفت وآمد به مرکز 
دریافت  روستاها  این  بازسازی  برای  اعتباری  توانستیم 
کنیم. دیر رسیدن اعتبارات مدیریت بحران در زمان وقوع 
از  حادثه خیزی  استان  مشکالت  از  بخشی  تنها  حوادث 
استان در بخش  این  جمله خراسان جنوبی است چراکه 
پیشگیری که مهم ترین بخش در مدیریت بحران است 
نیز کمبودها و مشکالت زیادی دارد به گونه ای که احداث 

سیل بند در اطراف شهرها که می تواند بخش مهمی از 
خسارت سیل را کاهش دهد هنوز هم در هیچ شهری از 
استان اجرایی نشده و هنوز هم بنا به گفته مسئوالن 30 

هزار واحد غیر مقاوم روستایی در استان وجود دارد.

وقوع ۷۰ درصد بالیای طبیعی
 کشور در خراسان جنوبی

با  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بیان اینکه ۷0 درصد بالیای طبیعی کشور در این استان 

رخ می دهد، اظهار کرد: در حال حاضر 23 حادثه طبیعی 
در خراسان جنوبی حادث می شود.

زلزله  یک  وقوع  به  اشاره  با  جلیلی  میر  ابوالحسن  سید 
بیان  سال،   ۱2 هر  در  استان  در  ریشتر  شش  باالی 
هر  زمستان  و  بهار  در  سیالب ها  وقوع  همچنین  کرد: 
وارد  استان  های  زیرساخت  به  زیادی  خسارت  سال 
و  گردوخاک  با  همراه  طوفان  همچنین  می کند.وی 
طبیعی  بالیای  از  دیگر  یکی  را  روزه   ۱20 بادهای 
های خشک سالی  دلیل  به  گفت:  و  کرد  عنوان   استان 
متمادی بادهای ۱20 روزه به ۱60 تا ۱۷0 روز نیز رسیده 
است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
از دیگر  اینکه تگرگ، سرمازدگی و خشک سالی  بیان  با 
اینکه  علی رغم  کرد:  بیان  هستند،  استان  مهم  حوادث 
کشور  های  استان  سایر  در  خوبی  های  بارندگی  امسال 
داشته ایم اما خراسان جنوبی امسال وضعیت بدتری نسبت 
میزان  درصدی   36.5 کاهش  با  و  دارد  گذشته  سال  به 

بارندگی روبه رو بوده است. میر جلیلی با اشاره به خسارت 
مختلف  های  بخش  به  خشک سالی  و  سیالب  نجومی 
کشور، عنوان کرد: امسال 2۱ استان کشور درگیر با پدیده 
سیالب بوده اند که حجم خسارات سیل به تنهایی از کل 
با بیان اینکه  اعتبارات مدیریت بحران بیشتر است. وی 
بعد از وقوع سیل طی دو ماه گذشته برآورد خسارت انجام 
و به دنبال پیگیری جذب اعتبارات موردنیاز برای جبران 
این خسارات از سازمان مدیریت هستیم، بیان کرد: البته 
با دستور و تاکید ویژه استاندار ما منتظر جذب اعتبارات 
باقی نماندیم و از همان لحظات نخست کار امدادرسانی 

و ترمیم خسارات آغاز شد.

بازسازی خسارات سیل به صورت دیون

بدون  و  تعهد  و  دیون  به صورت  ما  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  کرده ایم،  شروع  را  بازسازی  کار  اعتبار  دریافت 
بازسازی  و  قنات   ۱5 بازسازی  کار  حاضر  حال  در  کرد: 
آب نماها و جاده ها آغاز شده است. میر جلیلی، مهم ترین 
مرحله از مدیریت بحران را پیشگیری و آمادگی دانست و 
افزود: نیاز است که با توجه به پراکندگی استان تجهیزات 
عضو  دستگاه های  به  بحران  مدیریت  بحث  در  مناسب 

شورای مدیریت بحران استان اختصاص یابد.
نیاز  اینکه به ویژه در بخش زیرساخت ها  با تاکید بر  وی 
برابر  در  بند  سیل  احداث  با  استان  شهرهای  که  است 
سیل ایمن شوند، گفت: در حال حاضر این کار به صورت 
اضطراری در مرکز استان انجام و تا حدودی شهر در برابر 

سیل ایمن شده است. میر جلیلی با بیان اینکه برای انجام 
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد  سه  بر  بالغ  پروژه  این 
با توجه به  مدیریت بحران هزینه شده است، بیان کرد: 
اینکه بارندگی های در استان بیشتر به صورت رگباری و 
بیشتر شهرهای  انجام می شود  کوتاه  در یک مدت زمان 

استان در برابر تهدید سیل قرار دارند.
در  بندها  سیل  احداث  راستا  همین  در  کرد:  اضافه  وی 
شهرهای استان در سه فاز برنامه ریزی شده که فاز نخست 
نقاط مستعد حادثه در دستور کار  آن شهرهای بزرگ و 
بخش  در  این ها  بر  عالوه  کرد:  بیان  وی  دارد.  قرار 
هالل احمر،  اورژانس،  عملیاتی  دستگاه های  و  تجهیزات 
پلیس راه باید تجهیزات مناسب در اختیار دستگاه ها قرار 
گیرد و هنوز هم نسبت به وسعت استان از این نظر دچار 

کمبودهایی هستیم.

عدم تخصیص اعتبارات مدیریت 
بحران در سال گذشته

جنوبی  خراسان  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  جلیلی  میر 
که  دارد  جاده ای  تصادفات  در  عدیده ای  مشکالت 
این  که  است  نیاز  و  می طلبد  را  خود  خاص  تجهیزات 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  سوی  از  ویژه  به صورت  امر 

هالل احمر و وزارت بهداشت دیده شود.
اینکه عالوه بر همه این ها بعد از وقوع  با اشاره به  وی 
تجهیزات  و  زیرساخت ها  برخی  به  نیاز  نیز  حوادث 
احداث راستا  این  در  داشت:  عنوان  داریم،  استان   در 

سایت های اسکان اضطراری می تواند کمک شایانی به 
مدیریت بحران باشد.

با  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بحران  مدیریت  اعتبارات  درصد   ۸0 حدود  اینکه  بیان 
به صورت متمرکز در اختیار خود دستگاه ها قرار می گیرد، 
قالب  در  نیز  اعتبارات  درصد   20 حدود  داشت:   بیان 
می گیرد  قرار  استان  اختیار  در  بحران  مدیریت  اعتبارات 
که در سال گذشته هیچ اعتباری در این زمینه به استان 

اختصاص نیافت.
در  همواره  بودن  حادثه خیز  به  توجه  با  جنوبی  خراسان 
طبیعی بالیای  ساله  هر  و  بوده  زیادی  تهدیدات   برابر 

خسارت های زیادی به این استان وارد کرده اند، از طرفی 
همواره پراکندگی باالی استان کار مسئوالن را سخت تر 
اعتبارات مدیریت  به نظر می رسد که اختصاص  کرده و 
پروسه  یک  طی  در  هم  آن  حادثه  وقوع  از  بعد  بحران 
طوالنی نوش دارویی بعد از مرگ خواهد بود که نتیجه 

چندانی نخواهد داد.
در  مهم  اصل  یک  پیشگیری  این ها  همه  بر  عالوه 
مدیریت بحران محسوب می شود و از همین رو نیاز است 
به  ویژه ای  توجه  امکانات  و  زیرساخت ها  بخش  در  که 

استان های حادثه خیز از جمله خراسان جنوبی شود.

ملک آب کر، حدود 400 سال قبل برای مصارف عمومی 
روستا از مدار آبیاری ۱۱ شبانه روز به ۱2 شبانه روز تبدیل 
شد و در طول سالیان گذشته این ملک هیچگاه در اختیار 
اداره اوقاف نبوده زیرا ملک وقفی نیست و متولی آن خود 

مردم بوده اند.
نبودن آب کر  یا  بودن  ، بحث وقفی  فارس  به گزارش 
را در آن  از سال گذشته آغاز شد و تنش هایی  آبیر که 
زمان ایجاد کرده بود، این روزها به اوج رسیده و امروز 
اهالی  از  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  شکایت  اساس  بر 
آبیز و دادخواستی که برای اهالی صادر شده بود، صدها 
زیرکوه  دادگستری  جلوی  در  روستا  این  اهالی  از  نفر 

تجمع کردند.

آب کر وقف نیست

داشتن  دست  در  با  آبیز  روستای  زنان  و  مردان  دیروز   
عکس هایی از شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری و 
همچنین با پالکاردهایی با متن ها و مضامین خاص جمع 
شده بودند و با شعار و تکبیر اعالم می کردند که آب کر 

وقف نیست.
یکی از اهالی آبیز در حاشیه این تجمع اظهار کرد: ملک 
آب کر، ملکی است که بزرگان و ریش سفیدان ما حداقل 
400 سال قبل برای مصارف عمومی روستا مدار آبیاری 

۱۱ شبانه روز را به ۱2 شبانه روز تبدیل کرده اند.
محمد رضا عباسی ادامه داد: از آنجا که مردم آبیز خرده 
که  گرفته  انجام  جهت  این  به  اقدام  این  هستند  مالک 
از  جلوگیری  باعث  روستا،  عمومی  امور  انجام  بر  عالوه 

امور  انجام  راستای  در  مردم  شخصی  ملک  به  تعرض 
مصرفی آب شود.

متولی ملک خود مردم بوده اند

مصارف  مخصوص  فقط  ملک  این  اینکه  بیان  با  وی 
عمومی روستا است، تاکید کرد: در طول سالیان گذشته 
این ملک هیچگاه در اختیار اداره اوقاف نبوده است، چون 

ملک وقفی نبوده و متولی آن خود مردم بوده اند.
عباسی تصریح کرد: ملک آب کر قبل از انقالب توسط 
خانه اصناف و انجمن روستا و بعد از انقالب هم توسط 
وقت  رئیس  حکم  با   5۸ سال  در  که  کر  آب  شورای 

گرفت،  قرار  امنا  هیأت  اختیار  در  بیرجند  انقالب  دادگاه 
اداره می شد. عضو سابق شورای اسالمی آبیز ادامه داد: 
افرادی در قبل از انقالب این آب را خریداری کرده بودند، 

انقالب  لطف  به  و  انقالب  از  بعد  هوشیاری  با  مردم  اما 
اسالمی فهمیدند که باید حق خود را بگیرند و این معامله 
را فسخ کردند اما امروز همین افرادی که آب از آنها گرفته 
شده به عنوان همیار اوقاف واسطه شده اند و ادعای وقفی 

بودن این آب را دارند.
استناد  به  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  داشت:  بیان  وی 
و  است  ملک  بودن  وقفی  مدعی  افراد  همین  گزارش 

اعتراض مردم آبیز فقط به خاطر این است که ثابت کنند 
اوقاف  اداره  اختیار  در  هیچگاه  و  نیست  وقف  ملک  این 

نبوده است.
عباسی با بیان اینکه اداره اوقاف چند وقت پیش تقاضای 
ثبت ملک را داده بود، افزود: با اعتراضات مردمی هیأت 
اجرایی استان مانع ثبت این ملک شد و عملیات ثبت آن 

متوقف شد.
وی ادامه داد: مردم آبیز چندین شب تجمع و راهپیمایی 
هنوز  اما  نیست  وقف  آب  این  که  کردند  اعالم  و  کرده 
باشد،  دینی  ارزش های  کننده  احیا  باید  که  اوقاف  اداره 
اصرار بر وقفی بودن آب دارد و می خواهد حق مردم را 

از آنان بگیرد.
عضو سابق شورای اسالمی آبیز با اشاره به اینکه درآمد 
مازاد این آب فقط صرف امور عمومی شده است، گفت: ما 
برای جبهه ماشین خریدیم، برای روحانی خانه ساختیم، 
جاده روستا را تعریض کردیم، برای بسیج پایگاه ساختیم، 
برای آموزش و پرورش از محل همین ملک هزینه کردیم 
مصارف  صرف  ملک  این  درآمد  تمام  کلی  طور  به  و 

عام المنفعه در آبیز می شود.
گفتنی است از آنجا که محل برگزاری جلسه علنی دادگاه، 
دادگاه  محیط  و  بود  شده  اعالم  شهرستان  دادگستری 
برگزاری  تقاضای  نبود،  جمعیت  عظیم  خیل  جوابگوی 
جلسه در مصلی شهر حاجی آباد داده شد اما مورد موافقت 
مردم قرار نگرفت و تجمع مردم آبیز در جلوی دادگستری 

زیرکوه همچنان ادامه داشت.
شیشه های  برخی  شدن  شکسته  سبب  تجمع  این 

دادگستری زیرکوه نیز شده است.

خشکسالی اعتبارات بحرانی
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سگ های ولگرد در مسیر الهیه 4 و 5 غربی واقع در 

شمال شهر پاچه می گیرند . لطفا رسیدگی کنید...
۹۱5...۷۹0

ساخت  و  شدن  عملیاتی  جهت  محترم  شهردار 
میدان و بلوار مجیدیه شمال شهر تشکر می گردد . 
اهالی این منطقه هنوز از برخی خدمات شهرداری 

محرومند.!
۹۱5...۷۹0

این  باشند  پاسخگو  پرورش  آموزش  مسئوالن 
باب کردین  امنائی چه صیغه ای است که  هیئت 
تا از مردم پول بگیرین آموزش رایگان یعنی این 
از  زودتر  ماه  چهار  رو  آینده  سال  کتاب  پول  که 
رو  مردم  امنائی  هیئت  بهانه  به  و  بگیرن؟  مردم 

سر کیسه کنند.
۹۱5...35۷

ده   چند  بگیرای  حقوق  این  به  کاری  خدا  تورو 
میلیونی نداشته باشید چون میدونم آخر سر دودش 
به چشم ما حقوق بگیرای سطح پایین میره  چون 
به این بهانه آقازاده ها رو ول می کنن از حقوق ما 

بیچاره ها کم می کنن مثل یارانه ها!!
۹۱5...35۷

خراسان  استان  برق  توزیع  محترم  شرکت  سالم. 
جنوبی . خدا قوت ... در هر مناسبتی پیام هایی را 
به شهروندان  ارسال می فرمایید... که ای کاش 
رسیدگی ها  کوچه  روشنایی  به  پیامک  جای   به 

با  از  اجر بیشتری بهرمند شوید...  می کردید که 
تشکر اهالی خیابان بهمن

۹۱5...40۹
با سالم لطفا جهت تست اعتیاد رانندگان سازمان 
بنیاد مسکن امور ماشین آالت در وقت کاری اقدام 
فرمائید. تنها این تست را موکول به زمان تمدید 
کارت های سالمت و ... نفرمائید. همانند سازمان 
پذیرد  صورت  نامحسوس  کنترل  لطفا  گمرکات 
نباشد و کمی  رانندگان محترم خیالشان راحت  تا 

احساس مسئولیت نمایند.
۹۱5...2۷۹

موضوع   این  دارم  عاجزانه  تقاضای  شما  از  سالم 
بانک صادرات را روشن کرده و  موسسه میزان و 
تکلیف سپرده گذاران را  حل نمایید  به خدا سوگند 
دیگر توان زندگی نداریم. از مسئوالن صدا و سیما 
تقاضا دارم خواهشا یک برنامه در این رابطه تهیه 

کنید بلکه این مسئوالن بیدار شوند.
۹۱5...۸26

قابل  کاری  بیالن  و  رزومه  بنا شود  روزگاری  اگر 
قبول دستگاه های خدمت رسانی را نشانی بدهند 
یقینا آوای خراسان جنوبی با اینهمه تالش اولین 

نشان خدمت را به خود اختصاص خواهد داد.
۹۱5...0۱۱

آوا سالم . بهترین روز زندگی ام و زندگی خیلی از 
جوانان ، افتتاح و اشتغال به کار جوانان استان در 
باقران سیمان وکک طبس و فوالد قاینات و چدن 
قول  فقط  است.  کویرتایر  توسعه  و  فوالد خوسف 
الکی به جوانان ندهید سال اقدام و عمل یعنی رفع 

بیکاری و رونق تولید و کسب و کار.
۹35...032

چه  که  بگید  لطفا  محترم.  باسالم خدمت شهردار 
موقع ساخت زیرگذر  تقاطع جاده شکراب و کارگران 

جنوبی که تو نقشه شهری هم آمده، آغاز میشه؟؟
۹35...6۱5

سالم چرا مسئوالن برای روشنایی ورودی شهرک 
بعثت تا بلوار دانشگاه اقدامی نمی کنند؟

۹۱5...430
با سالم  بی مهری مسئوالن نسبت  به بهداشت 
الشمش من  اظهر  خوسف  شهرستان  درمان   و 

می باشد تبعیض دردی کشنده تر از بیماری مردم 
این سامان است از بین شهرستان های استان فقط 

خوسف بیمارستان ندارد!!
 ۹۱5...00۸

چرا ماموران راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواب 
آلود و بد اخالق ناوگان اتوبوس رانی جهت اعتیاد 
عملی  ای  جریمه  و  گیرند  نمی  تستی  هیچگونه 

نمیشه؟ لطفا اقدام کنید با تشکر 
۹۱5...۱06

سالم و عرض ادب من یکی از کسانی هستم که به 
حرف برخی مسووالن اعتماد کردم و االن سرمایه 
جگر  خون  و  تالش  سال   ۲۰ حاصل  که  زندگیم 
 خوردن بودن از دست رفته می بینم . من سپرده گذار

بنام  میزان هستم همان موسسه ای که ۱۴ سال 
دادگستری و با آرم آن نهاد دادگستر فعالیت کرد و 
من بی جهت اعتماد کردم و باز به حرف مسئوالن 
محترم که میزان تراز مثبت دارد و پول همه را می 
دهد اعتماد کردم و حتی به وعده بانک صادرات که 
تعهدات میزان را قبول کرده و پول ما را می دهد نیز 
اعتماد کردم و االن نتیجه این اعتمادم سفره خالی 
و شرمندگی نزد همسر و فرزندانم شده آیا دوباره به 

حرف مسووالن اعتماد کنم... ؟؟!
9۱5...۰85
 سالم خسته نباشید به دهیار و کارگر های زحمت کش

دهیاری چهکند که ما را از گرد و خاک کوچه عمار 
نجات دادن و خاک ها رو تمیز کردن. خدا قوت

937...58۱
و  ورزش  امور  به  بیشتر  خواهشمندم  مسئوالن  از 
توجه  جوانان  برای  تفریحی  های  مکان  ساخت 

کنند تا جوانان به تفریحات ناسالم نپردازند.
۹3۹...0۸5

مدیریت ۲3 بالی طبیعی با دست خالی

آب کر آبیز در دو راهی اوقاف و مردم
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی گفت: هم زمان با روز جهانی موزه نخستین موزه وقف کشور در خراسان جنوبی پذیرای عالقه مندان است. به گزارش تسنیم، حجت االسالم 
والمسلمین محمد طاهر گرایلی اظهار کرد: هم زمان با روز جهانی موزه در تاریخ 29 اردیبهشت نخستین موزه وقف کشور پذیرای عالقه مندان است. وی با بیان اینکه این موقوفه به نام مدرسه 
شوکتیه در سال 1312 به بهره برداری رسید افزود: این بنا با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بنای تاریخی حسینیه امام رضا)ع( ایجاد شده است.

نخستین موزه وقف کشور در خراسان جنوبی پذیرای عالقه مندان است  ویژه برنامه بزرگداشت فردوسی
 و خیام در فرهنگسرای وحدت

با توجه به ایام بزرگداشت فردوسی و خیام در هفته 
جاری دکتر محمد بهنام فر در جلسه مثنوی پژوهی در 
محل کانون هنرمندان عالوه بر شرح مثنوی پژوهی  
در محل کانون هنرمندان عالوه بر شرح مثنوی به 
صورت ویژه ای در ارتباط با شخصیت  و اندیشه های 
فردوسی و خیام نیز بیاناتی ایراد نمود. دکتر بهنام فر 
گفت: شاخصه فردوسی از لحاظ خدماتی است که به 
فرهنگ فارسی نموده است. وی فردوسی را معمار 
از  و  دانست  ما  ملی  هویت  احیاگر  و  فارسی  زبان 
شاهنامه فردوسی به عنوان شناسنامه هویت ایرانیان 
یاد کرد. وی با اشاره به اینکه آغاز شاهنامه با نام خدا 
شروع و در نعت پیامبر اکرم )ص( و یاران ایشان می 
باشد و از آنجا که بسیاری از مضامین شاهنامه دارای 
ریشه قرآنی است شاهنامه را باعث تلفیق بین فرهنگ 

ایرانی و اسالمی دانست. 

دکتر بهنام فر در ادامه بیانات خود مطالبی نیز در ارتباط 
با اشعار و شخصیت حکیم عمر خیام نیشابوری بیان 
نمود و از خیام به عنوان دانشمند و شاعر بزرگی یاد 
کرد که متاسفانه مظلوم واقع شده است. وی گفت : 
تفکر خیام به نوعی طرز تلقی حاکمان زمان و مروجان 
دینی زمانه خود را به چالش می کشد و از آنجا که 
هم در فرهنگ ایرانی و هم در تفکر اسالمی اصل بر 
شادی می باشد می بایست در شناخت و معرفی خیام 
بازبینی اساسی شود.  دکتر بهنام فر اضافه کرد: خیام 
بر بسیاری از شعرای فارسی زبان تاثیر گذاشته و خیام 
را در جایگاه واالی علمی و شعری دانست و گفت: 
برای شناخت عقیده واقعی خیام باید به زندگی خیام 
مراجعه کنیم.  در ادامه جلسه اشعاری از عماد خراسانی 
در ارتباط با شخصیت خیام توسط احمد خواجوی از 

اعضای کانون هنرمندان قرائت گردید.
الزم به ذکر است جلسات مثنوی پژوهی به صورت 
مستمر دوشنبه شب ها در محل کانون هنرمندان 
خراسان جنوبی و با شرکت عده زیادی از عالقمندان 
تا  ابیات 2881  جاری  هفته  در  و  گردد  می  برگزار 
2921 دفتر چهارم مثنوی توسط دکتر محمد بهنام 

فر تشریح گردید.
احمد  توسط  که  خراسانی  عماد  شعر  از  بخشی 

خواجوی خوانده شد:
خیام بوی عشق دهد خاک کوی تو

امشب ز باده مست ترم کرده بوی تو
امشب به باده خانه عالم رسیده ام

بیهوده منت از می و مینا کشیده ام

نسرین کاری - هفته جوان است روزهایی که 
به نام آنان در تاریخ کشور ثبت شده است شاید 
برای اینکه حداقل  چند روز هم که شده دور از 
هرگونه شعارزدگی، کمی بیشتر به دغدغه های 
این بخش مهم و موثر از جامعه توجه شود و به 
یاد آوریم که جوانان در جریان تحوالت مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور همیشه 

نقش موثر و قابل توجهی دارند.
اما واقعیت اینست که متناسب با نقش جوانان 
آنان در تصمیم گیری ها و تحقق مطالباتشان 
مسائل،  به  توجهات  میزان  یا  شده  توجه  کمتر 
مشکالت و مطالبات خاص حوزه جوانی کافی 
نبوده است. خصوصا در حوزه های اشتغال، ازدواج 
و تامین زندگی مناسب و ایده آل، رفاه و تامین 
اجتماعی، مسکن، مشارکت اجتماعی و... می توان 
دغدغه های جوانان را مشاهده کرد. نگرانیهایی 
که تنها یک علت دارد و آن چیزی نیست جز  
نبود برنامه ریزی مناسب توسط مسئوالن مربوطه 
در حوزه جوانان در دولت های مختلف. بطوریکه 
و  نعمت های  خداداد  این همه  با  در کشوری 
بزرگترین  از  یکی  امروزه  تحصیلکرده؛  جوانان 
جوانان   ازدواج  و  بیکاری  موضوع   ها  دغدغه 
است. به بهانه روز جوان به میان جوانان رفتیم  
تا درد دلهای آن را بشنویم. میدان ابوذر )ایستگاه 
آزاد دانشگاه  میدان   توحید،  پارک   اتوبوس(، 
مکان هایی بودن که برای گزارش انتخاب کردیم، 
نخست به سراغ پسر جوانی در کنار پارک توحید 
رفتیم، وی در تعریف واژه جوان گفت: جوانی یعنی 
شور و نشاط و امید به آینده که اکنون در جوانان 

کنونی نمی توان آثاری از امید را دید!

مسووالن امید به آینده را 
در جوانان تقویت کنند

در جوانان  آینده  از   ناامیدی  اینکه  بیان  با  وی 
بردارند،  تالش  از  دست  آنها  که  شده  باعث 
خاطرنشان کرد: به دلیل وضع نامناسب اقتصادی 
حتی تشکیل خانواده هم نمی دهند چرا که نه 

شغل دارند و نه درآمدی برای ازدواج، بهتر است 
که مسئوالن آستین باال بزنند و امید به آینده را 
کرد:  نشان  خاطر  وی  کنند.  تقویت  جوانان  در 
اگر مملکتی  آینده سازان کشور هستند  جوانان 
نیروی جوانی نداشته باشد رو به فنا است. وی 
در مورد مشکالت جوانان عنوان کرد: متاسفانه 
رواج شبکه های مجازی باعث شده جوانان وقتی 
برای پیشرفت و ترقی نداشته باشند و دست از 
 تالش بردارند و وقت خود را صرف این شبکه ها
می کنند و به جایی نمی رسند. دو دختر دانشجو 
نیز در گفتگو با ما اظهار کردند: یک جوان باید 
چنان به مرحله ای از پیشرفت و ترقی برسد و 
جایگاه خود را ارتقا بخشد تا بتواند  ایران را در 
جامعه جهانی سرآمد کند . یکی از آنها گفت: از 
مسووالن انتظار داریم که زیرساخت های الزم را 
برای پیشرفت جوانان در حوزه های علم و دانش 
فراهم کنند و تفریحات سالمی نیز برای اوقات 

فراغت آنها فراهم کنند.

مسووالن برای جوانان
 سخت گیری نکنند

مسئوالن از  کرد:  خاطرنشان  همچنین   وی 
 می خواهیم که از سختگیریهای غیر الزم و سلیقه ای
برای جوانان بپرهیزند و نشاط و شادابی را برای 
آنها ایجاد کنند و تفریحات سالمی چون مسابقات 
ورزشی، برنامه های آموزشی را برای آنها فراهم 
کنند. چون دنیای جوان با دنیای ایران متفاوت 
است.  بگذارند ما شادابی داشته باشیم و در شهر 
تفریحات سالم را ایجاد کنند. وی اظهار کرد: به 
عنوان یک جوان از مسئوالن می خواهم که آینده 
انرژی  و  شغلی مرا تضمین کنند چرا که وقت 
جوانی ام را برای تحصیل و خدمت به این کشور 
هزینه می کنم و این درست نیست که بعد از این 
همه تحصیل به جمع بیکاران این کشور بپیوندم.

وی تاکید کرد: به نظرم جوانان آینده سازان این 
کشور هستند و سرنوشت این کشور در دستان 
این جوانان است و اگر امروز جوانان در مسائلی 

چون سیاست، اقتصاد و غیره دخیل نباشند و از 
تصمیماتی که سیاستمداران می گیرند بی خبر 
باشند، فردا شاید آینده درخشانی برای آنها رقم 
دلیل  به  امروز  جوانان  وی  گفته  به  نشود.  زده 
معضل بیکاری در وضع معلق بین آسمان و زمین 
هستند و متاسفانه جوان امروز با تحصیالت دیپلم، 
به دنبال شغلی می گردد که  باالتر  لیسانس و 
بتواند متناسب با تخصص و  مدرکش کارکند اما 
 وقتی برای استخدام مراجعه می کند  یا ظرفیت ها

پر است یا باید در صف انتظار باشد هرچند در این 

میان هستند کسانی که با مدارک  غیر مرتبط  با 
پارتی  به راحتی جایگاهی را اشغال از   استفاده 

می کنند که حق آنها نیست.

اشتغال، مهمترین دغدغه جوانان
به عقیده من بزرگترین انتظار جوانان از مسئوالن 
این است که مسأله اشتغال و بیکاری جوانان حل 
میدان  در  همشهری  جوان  ساله  رضا 23  شود 
با  زیادی  مسئوالن   تاکنون  داد:  ادامه  ابوذر 
وعده های اشتغال و رفع بیکاری به استان آمده اند 
و رفته اند اما متأسفانه به محض نشستن به مسند 

وعده هایی که برای اشتغال داده اند را فراموش 
کرده اند. وی در ادامه با بیان اینکه اگر مسئولی  
کاری  خواسته  بیکاری  معضل  رفع  برای  هم 
انجام دهد بیشتر برای آشنا و فامیل های خودش 
بوده، اظهار کرد: وضع اشتغال و جذب جوانان 
استان به بازار کار روز به روز وخیم تر و سخت تر 
می شود و همین موضوع  باعث شده خیلی از 
جوانان استان ما از جمله من دچار یأس اجتماعی 
جرایم  آمار  در  کمی  اگر  وی  گفته  به  شویم. 
استان تأمل نماییم در می یابیم عامل اصلی در 

وقوع این جرم ها بیکاری و نبود اشتغال است. 
وی از نمایندگان مجلس می خواهد تمام هم و 
غم خود را برای ریشه کنی بیکاری در استان به 
کار گیرد. عباس، دانشجوی ترم آخر مهندسی 
وی  دارد،  رضا  به  نسبت  متفاوت تری  نظر  اما 
معتقد است که با توجه به کویری بودن استان 
کار مطلوب  بازار  به  کار و جذب جوانان  وضع 
نیست ولی جذب نیروهای غیربومی و مهاجر  در 
مراکز صنعتی به جای جوانان بومی استان، باعث 
شده فرصت اشتغال به ویژه در  شهر بیرجند از 
جوانان منطقه گرفته شود و خیلی از جوانان با 

بیکاری  با معضل  دانشگاهی  وجود تحصیالت 
مواجه شوند. 

مشکل با وام تنها حل نمی شود
را  استان خود  فاطمه مهمترین خواسته جوانان 
ایجاد تسهیالت و خدمات بیشتر برای ازدواج آسان 
می داند و در ادامه عنوان کرد: ازدواج یک مسأله 
مهم در دین اسالم است و خیلی از مشکالت و 
معضالتی که در جامعه با آن مواجه هستیم به 
دلیل باال رفتن سن ازدواج و بی میلی  جوانان 
به ازدواج است که نهادها و ارگان های اجتماعی 
اینکه برای رفع این معضل کار  و دولتی بدون 
سازنده ای انجام دهند مسئولیت را از دوش خود 
برداشته و تقصیر را به گردن جوانان و خانواده ها 
می اندازند. فاطمه با بیان اینکه معضل باالرفتن 
سن ازدواج در جوانان و یا عدم تمایل جوانان به 
این فریضه الهی با یک وام ازدواج حل نمی شود 
اظهار کرد: من از مسئوالن استانی می خواهم با 
الگوگیری از پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( که 
برای رساندن دو جوان به یکدیگر و رفع مشکل 
ازدواج آنها تمام سعی و تالش خود به کار گیرند 
و  معضالت که در بر سر راه ازدواج جوانان وجود 
دارد را برطرف کنند و با تصویب قانون در مجلس 
تسهیالت و خدمات بیشتری به جوانان که قصد 

ازدواج دارد اعطا کنند.

گوش ما از وعده پر است
که این  بیان  با  دانشگاه  علمی  هیئت   عضو 

این  تغییر کند، گفت:  به جوانان  باید  مان  نگاه 
 دوره یک فرصت است نه یک تهدید و زمانی که

برنامه ریزی درستی برای گذراندن اوقات فراغت 
جوانان نداریم، سبب می شود  بسیاری از رفتارها 
و الگوهایی که بین جوانان باب می شود را یک 
نوع تهدید به حساب  آوریم، بنابراین تا زمانی که 
به  نشود جوانان  تدوین  و  تهیه  مناسبی  الگوی 
سمت الگوهای دیگر میل و کشش پیدا می کنند.

اوقات  و  زندگی  اهمیت سبک  به  اشاره  با  وی 

فراغت جوانان افزود: یکی مهمترین دغدغه های 
دادن  نشان  و  وجود  ابراز  برای  تالش  جوانان، 
آن  از  زیادی  بخش  که  است  توانایی هایشان 
که  مناسب  فراغت  الگوی  دادن  و  ورزش  با 
دربرگیرنده هویت اجتماعی فرهنگی جامعه باشد، 

فراهم می شود. 
جوانان  مشکل  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
است،  دیگر  نسل های  با  گسستگی  و  انقطاع 
نظام  در  که  ویژگی هایی  به  توجه  با  بنابراین 
سنتی و ارزش جامعه ما وجود دارد صدا و سیما 
با  متناسب  زندگی  سبک  می تواند  آن  تولید  با 
ویژگی های فرهنگی، اجتماعی کشورمان را به 

جوانان معرفی کند.

جوان برای آینده خود نگران است
در  ناامیدی  و  یأس  احساس  درباره  مظاهری 
از  ناشی  ناامیدی  این  گفت:  جوانان  برخی  بین 
عدم شناخت و واضح نبودن آینده است. امروزه 
دانشگاه ها  سطح  در  آموزشی  نظام  خوشبختانه 
توسعه پیدا کرده است و عمال مفهومی به معنای 
نگرانی از کنکور و ادامه تحصیل وجود ندارد، اما 
جوانی که فارغ التحصیل می شود، آینده اش در 
زمینه اشتغال، مسکن، ازدواج و ... روشن نیست 
اینترنت و ماهواره و  با گسترش  از سوی دیگر 
سفرهای خارج از کشور، جوانان با سبک زندگی و 
شرایط زندگی در دیگر نقاط جهان آشنا می شوند 
و با شرایط خودشان مقایسه می کنند و از آنجایی 
که این مقایسه به شکل دقیق و درست انجام 
نمی شود، احساس یاس و ناامیدی در جوانان، به 

وجود می آید. 
وی در پایان افزود: جوانان باید به شکل درست 
که  طور  همان  دهند  انجام  را  مقایسه  این 
نقاط  دارد  ما وجود  فرهنگ  در  محدودیت هایی 
در  که  طور  همان  و  می شود  دیده  نیز  قوتی 
و  است محدودیت  قوتی  نقاط  دیگر فرهنگ ها 
تنگناهایی هم وجود دارد، بنابراین آگاه سازی در 

این زمینه ضروری است.

روز جوان و دغدغه های پیش روی جوانان بیرجندی

جوان ، تفریح ، اشتغال ، ازدواج معادله سه مجهولی
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ایزوگام  شفيعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

   09151630283 - 32225494 
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با  کاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

مهـــراز تهویـــه
فروش کولرهای گازی ایرانی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3
تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499

Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کيش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

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

اکران
فيلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

سينما بهمن آمادگی دارد 
فيلم سينمايی باديگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرايط ويژه پذيرش نمايد.

آلبالو 50 کيلو 

حمـــل اثاثيـــه 
100 درصد تضمينی

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

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633
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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.
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وقتى عصبانى  ما  چرا  پرسید:  شاگردانش  از  استادى 
هستیم داد مى زنیم؟  چرا مردم هنگامى که خشمگین 
داد  هم  سر  و  مى کنند  بلند  را  صدایشان  هستند 
مى کشند؟  یکى از شاگردان گفت: چون در آن لحظه، 
استاد  مى دهیم.   دست  از  را  خونسردیمان  و  آرامش 
از دست مى دهیم درست  را  آرامشمان  اینکه  پرسید: 
است، اّما چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار 
دارد داد مى زنیم؟  آیا نمى توان با صداى مالیم صحبت 
از دست یکدیگر عصبانى  نفر  کرد؟ هنگامى که دو 
هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله مى گیرد. آن ها 
براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد 
بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این 
فاصله بیشتر است و آن ها باید صدایشان را بلندتر کنند. 
سپس استاد پرسید: هنگامى که دو نفر عمیقا یکدیگر 
را دوست داشته باشند چه اتفاقى مى افتد؟  آن ها سر 
هم داد نمى زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت 
مى کنند. چرا؟ چون قلب هایشان خیلى به هم نزدیک 
است. فاصله قلب هاشان بسیار کم است. استاد ادامه داد: 
هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقى 
مى افتد؟ آن ها حتى حرف معمولى هم با هم نمى زنند 
و فقط در گوش هم نجوا مى کنند و عشقشان بازهم به 
یکدیگر بیشتر مى شود. سرانجام، حتى از نجوا کردن 

هم بى نیاز مى شوند و فقط به یکدیگر نگاه مى کنند.

چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند،
زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه 

را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می کند 
اما یک فرد خردمند از رودررو شدن 
با آن دوری می کند.« آلبرت انیشتن

روزى گفتى شبى کنم دلشادت
وز بند غمان خود کنم آزادت

دیدى که از آن روز چه شبها بگذشت
وز گفته خود هیچ نیامد یادت؟

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب 
دیگر نشانه خامى و بى مایگى است و همیشه

 به زیان حقیقت تمام مى شود.  ابن سینا

چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه 
تو را دارد؟ آن كس كه به جای تو چیز دیگری را 
پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان كرده است.

زمانی که پای موفقیت در میان باشد، وسواس فکری هم 
پا  از  را  تواند شما  به شما کمک کند هم می  تواند  می 
درآورد. با وجود این که فکر کردن بیش از حد به شغل، 
تجارت، وظیفه یا پروژه ای که به عهده دارید، بعضا می 
تواند بسیار آزاردهنده باشد اما همین زیاد فکر کردن می 
تواند شما را به سمت موفقیت نیز هدایت کند. بسیاری از 
معایب شخصیتی واقعا می توانند شما را تبدیل به یک فرد 
موفق کنند. موفقیت چیزی است که همه در آرزوی دست 
یابی به آن هستند، اما با این حال، برخی افراد تنها به این 
دلیل که توانایی ها و قابلیت های خود را دست کم می 
گیرند دست از تالش بر می دارند. شما هم همانند بسیاری 
از مردم روی سیاره زمین نواقص خاص خود را دارید.شاید 
برخی از افراد از نسبت به اشکاالت رفتاری شما حساسیت 
داشته باشند یا حتی از آنها متنفر باشند، در حالی که دیگران 
اصال متوجه آن اشکاالت در شما نشوند. به همین دلیل 
است که باید هر کدام از نواقص شخصیتی خود را با گرمی 
در آغوش بگیرید و هرگز دست از تالش برای رسیدن به 
موفقیت برندارید. با این حال بد نیست نگاهی به عیوب 
شخصیتی بیندازید که می توانند شما را به موفقیت قطعی 

نزدیک تر کنند.
خصلتی به نام لجاجت

کله شقی و لجاجت از جمله ویژگی هایی است که تحمل 
آن برای خیلی ها بسیار سخت است. شاید حتی مادر یا 

برادر و خواهرتان نیز نتوانند خیره سری شما را تحمل کنند 
چه برسد به همکاران تان که برای این ویژگی شما را تحقیر 
کنند.اما به لطف همین ویژگی است که می توانید در جایگاه 
موفقیت بایستید. زیرا با داشتن این ویژگی است که می 
شود به شما لقب سخت کوش را داد. افراد لجوج با سماجت 
برخواسته خود اصرار می کنند و تا رسیدن به خواسته مورد 
نظرتان دست از تالش بر نمی دارند. آنها حتی سعی به 
تغییر یا سرکوب این ویژگی در خود ندارند و تسلیم شدن 
برایشان موضوع سخت و طاقت فرسایی است. سرسختی 
 به افراد انگیزه می دهد که حرکت رو به جلو داشته باشند 

و موفقیت های بیشتر و بیشتری را به دست آورند.
خود رای بودن

نمی  اهمیتی  دیگران  نظرات  به  هرگز  خودخواه  افراد 
و دشمنی  کینه  و  از هرگونه شایعه، قضاوت  آنها  دهند. 
چشم پوشی می کنند. افراد خودخواه به راحتی بر اهداف 
و رویاهای خود تمرکز می کنند و برای رسیدن به خواسته 
خود از انجام کارهایی که منجر به رسیدن به آنها شود 
دریغ نمی کنند. اولین اولویت در زندگی هر فرد خودخوداه 
خود وی است و این اهمیت به خود باعث می شود همیشه 
در مسیرهایی قدم بردارند که بدانند به نفع شان است و از 

پیمودن آن مسیر لطمه ای به خود وارد نمی کنند.
افراد خودپسند به جای تامل بر اشتباهات و شکست خود، 
بدون هیچ حسرت و پشیمانی به سمت جلو حرکت می 

به  کنند،  اشاره  آنها  ویژگی  این  بر  اگر هم کسی  کنند. 
سادگی از آن می گذرند و به مسیر خود ادامه می دهند. 
اگر فرد خودخواهی هستید فکر نکنید دارای بدترین ویژگی 
اخالقی هستید. بلکه این موضوع که در محیط کار خود را 

در اولویت قرار دهید، ویژگی فوق العاده ای است.
جزئی نگر بودن

شما  برای  جزییات  به  زیاد  توجه  اوقات  گاهی  شاید 
آزاردهنده باشد و حتی اطرافیان تان نیز از این ویژگی شما 
خسته شده باشند. اما این دقیق بودن همیشه بد نیست 

بلکه نشان دهنده هوش باالی شماست.
 دقت زیاد به جزییات حاکی از آن است که فرد کنجکاو، 
مشتاق و هیجانی هستید. افراد کنجکاو با دیدن هرچیزی 
صدها سوال در ذهن شان نقش می بندد و حتی درباره 
کوچک ترین مسائل و مشکالت نیز سواالت پیچیده ای 

طرح می کنند. 
اما سوال پرسیدن هرگز چیز بدی نیست. به قول معروف 
این  است«.  عیب  ندانستن  نیست،  عیب  »پرسیدن 
تجربه  کند  می  کمک  افراد  این  به  رفتاری  خصوصیت 
کسب کنند و همچنین در مقایسه با افراد ساکتی که در هر 
شرایط عکس العمل خنثی دارند و عاری از هرگونه توجه 

به جزییات هستند موفقیت بیشتری کسب کنند.
وسواس فکری

زمانی که پای موفقیت در میان باشد، وسواس فکری هم 

پا  از  را  تواند شما  به شما کمک کند هم می  تواند  می 
درآورد. با وجود این که فکر کردن بیش از حد به شغل، 
تجارت، وظیفه یا پروژه ای که به عهده دارید، بعضا می 
تواند بسیار آزاردهنده باشد اما همین زیاد فکرکردن می 

تواند شما را به سمت موفقیت نیز هدایت کند.
با داشتن وسواس فکری تمام تمرکز خود را تنها معطوف 
به همان مسئله می کنید و با سخت کوشی بیشتری تالش 
می کنید و تا هنگامی که به خواسته و هدف تان برسید 
دست از تالش بر نمی دارید. حتی اگر در مسیرتان شکست 
هم بخورید این فکر کرد دائم به شما اجازه نمی دهد که 
تسلیم شوید. داشتن وسواس فکری به شما کمک می کند 
بر دردها، ترس ها و ضعف های وجودتان غلبه کنید و قادر 

باشید با هر شرایط سختی کنار بیایید.
صراحت

و  افکار  کردن  من  من  بدون  نیستند  قادر  افراد  .همه 
احساسات خود را بیان کنند. به عالوه، بسیاری از افراد از 
این که سایرین درباره آنها چه فکری کنند یا چه بگویند 
می ترسند. هنر برقراری ارتباط این نیست که فقط بدانید 
چه چیزی و چگونه آن را بگویید. بلکه باید بدانید چه زمانی 
هم صحبت کنید. بعضی از افراد هنگامی که حرف زدنشان 
بسیار الزم است عقب می نشینند و چیزی نمی گویند. این 
صحبت کردن می تواند یک ایده، پیشنهاد یا انتقادی باشد 

که آنها نمی خواهند آن را بیان کنند.
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شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز  

بهترین کارها در پیش خدا آن است که )بینوایي را( سیر کنند، یا قرض او رابپردازند یا زحمتي را از او دفع نمایند . 
پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

عیوب شخصیتی که عامل موفقیت شما هستند!

خصلت طالیی مردمان بی نظیر

هر  در  را  خود  مسئولیت شخصی  اشخاص  این     •
مرحله از زندگی خود قبول می کنند و از زیر بار تعهد و 
مسئولیت در نمی روند. حتی اگر این مسئولیت ها خارج 
از عهده آنها باشد، باز هم آنچه را مربوط به آنهاست 

متعهدانه می پذیرند.
یک  دید  به  بزرگی  موانع  به  همیشه  نظیرها  بی    •
از  فرصت برای رسیدن به موفقیت و سطحی باالتر 
موفقیت می نگرند. آنها موانع را نامردی یا ضربه از 
سوی زندگی نمی دانند. از دید آنها هرچه اتفاق می 
افتد خیر و نیکو و به صالح آنهاست. آنها زندگی را 

دوست خود می دانند نه دشمن خود!
•  اشخاص بی نظیر و موفق هیچ گاه تفاوت بین مدارج 
و رتبه ها و گواهی ها را فراموش نمی کنند. تفاوتی را 
که بعد از یادگیری در افراد ایجاد می شود قبول دارند. 
نظر  به  چنان  ندارد.  پایانی  هیچ  یادگیری  آنها   برای 

می رسند که انگار وسواس یادگیری دارند.
•    این اشخاص همیشه دنبال مرشد و راهنما هستند. 
و مشاور  مربی  یا  استاد  برای شاگردی یک  حاضرند 
برای  را  آنها  تا  نخبه، هرچقدر الزم است خرج کنند 
گذر از دریای مشکالت یاری کند. مشکالتی که از دید 
آنها یک بازی است و هدف بازی هم چیزی نیست جز 
رسیدن به مرحله بعدی، البته به کمک استاد و راهنما 

و صرف حداقل هزینه و تلفات!
•    بی نظیرها با گفتن جمالتی مانند: »من استاد انجام 
هم زمان چند کار هستم« خود را گول نمی زنند. آنها 
تمرکز خود را روی انجام مسائل باورنکردنی و بسیار 
دشوار می گذارند و برای این کار در هر زمان فقط یک 
چندکارگی  دهند.  می  قرار  خود  روی  پیش  را  هدف 

کار آنها نیست.

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

فروش مغازه کلی فروشی 
)مواد غذایی(

به علت تغییر شغل
قابل معاوضه با ملک یا خودرو

09375830289
09151608980

فروش فوری باغ رستوران سنتی واقع 
در بند امیرشاه با تمامی امکانات و پروانه 
کسب و موقعیت عالی 09155612841

واگذاری سرقفلی پوشاک مجلسی زنانه
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان 

معلم با موقعیت عالی 
تمامی تجهیزات رایگان )دوربین مدار 

بسته - مانکن - دکور و ...(
09152462060

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی آقا 

دارنده خودروی رونیز یا پیکاپ 
مدل 91 به باال با مدارک کامل

09153102179

دعوت به همکاری
 یک شرکت ساختمانی جهت انجام

 پروژه های در دست اقدام در روستای 
گزیک بیرجند از کلیه اشخاص حقیقی 

دارای روزومه موفق در زمینه
 )نازک کاری - نما - محوطه سازی ( 

دعوت به همکاری می نماید جهت بازدید 
و کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

ذیل تماس حاصل فرمایید 
09211939271-09158675812

به یک نفر نیروی خانم برای کار در آشپزخانه 
رستوران نیازمندیم. ساعت کار )18-11( خیابان 
محالتی- روبروی پارک آزادگان 09369054009

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298
خدمات فنی ارغوانی

تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر لباسشویی - 
کولر- جاروبرقی و غیره 

شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 60 
هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

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

32210570  - 09159618050

فروش یا معاوضه مرغداری 30 هزاری  
با پروانه 24 هزاری ،  تمام اتوماتیک 

09151609083-امینی فر

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

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

پیونـد سبـز
زدن انواع پیوند و قلمه 

هرس درختان میوه ای
لوله ای - شکمی - اسکنه 

و عناب بذری
09151640319 -09105090105

برادران دلیری

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

تعمیر لوازم خانگی  در منزل
)لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه و...(
نبش انقالب 6- شهریاری  

09151643778

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

 و بی
ت

مان
ل ض

سا
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شهر خبر - پژوهش هایی که روی چهار هزار کودک انجام شده نشان می دهند کودکان سه ساله ای که در رژیم غذایی شان مقدار زیادی غذاهای کم ارزش و 
فست فودهایی مانند چیپس، پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده وجود داشت در سال های بعد ضریب هوشی کمتری داشتند. بنابراین مهم است که پدر و مادرها از همان 
سال های اولیه به رژیم غذایی فرزندانشان توجه داشته باشند. عالوه بر این، داشتن تغذیه خوب در دوران کودکی هوش زبان شناختی کودکان را تقویت می کند.

مواد غذایی ِخنگ کننده را بهتر بشناسید  اخبار ورزشی

دومین جشنواره فرهنگی ورزشی جوان 
ویژه مادران و دختران در بیرجند برگزار شد

دومین جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه بانوان با حضور 
بیش از 200 نفر از همسران، خواهران و دختران شهدا، 
جانبازان، آزادگان و ایثارگران شهرستان بیرجند  در محل 
جشنواره  این  در  شد.  برگزار  شهرستان  بانوان  پارک 
مسابقاتی در سه رشته طناب کشی، دو و دارت و در سه 
گروه سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شد. 
این برنامه با همکاری حوزه جوانان و ورزش بانوان اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بیرجند و اداره کل بنیاد شهید 
برگزار و در پایان به 22 نفر از افراد برتر جوایزی اهدا شد.

اختتامیه مسابقات فوتسال لیگ کانون های 
مساجد شهر طبس مسینا برگزار شد

)لیگ کانونهای مساجد( فوتسال  یک دوره مسابقات 
در شهر طبس مسینا با شرکت ده تیم از مساجد شهر 
طبس در سالن وحدت به صورت دوره ای و باهمکاری 
در طبس  و جوانان شهرستان  ورزش  اداره  نمایندگی 
مسینا برگزار شد و در پایان این مسابقات که به مدت 
شش ماه به طول انجامید تیم مسجد حضرت امام حسن 
)ع( اول و تیم های مسجد جامع شهر طبس و مسجد 
حضرت علی ابن ابی طالب)ع( به ترتیبل دوم و سوم 
شدند. اختتامیه این مسابقات مصادف شد با هفته جوان 
و جوایز تیمهای برتر به صورت نقدی از طریق کانونهای 

مساجد و خیرین شهر طبس پرداخت شد.

مسابقات لیگ فوتسال بانوان قاین با 
برتری تیم نوین )الف( به پایان رسید

مسابقات لیگ فوتسال بانوان با حضور 4 تیم از دوم 
اردیبهشت به مدت 20 روز در سالن عفاف برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
قاینات،در این مدت 12 بازی بصورت رفت وبرگشتی 
این  اول  توانست مقام  )الف(  نوین  تیم  انجام شد که 
مسابقات رابه خود اختصاص دهد وتیم های غدیر وکوثر 

در رده های بعدی قرار گرفتند. 

برترین های مسابقات پینگ پنگ 
گرامیداشت هفته معلم شهرستان 

فردوس معرفی شدند

 یکدوره مسابقات پینگ پنگ به مناسبت گرامیداشت 
هفته معلم در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهید 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  درخشان 
ورزش و جوانان شهرستان فردوس و به نقل از سید 
حسن قویم ساداتی دبیر هیأت پینگ پنگ شهرستان، 
در این مسابقات 32 نفر شرکت کننده در رده سنی آزاد 
بصورت تک حذفی به رقابت با یکدیگر پرداختند که در 
پایان  مهدی اخروی محبی و علی بذرافشان به ترتیب 
قهرمان و نایب قهرمان شدند، مهدی قندهاری و شرفی 

نیز به مقام سوم این رقابت ها دست یافتند.

پوست کدام میوه ها را بخوریم؟

سالمت نیوز: شاید درباره مصرف پوست میوه ها 
استفاده  به  باشید. در صورت تمایل  زیاد شنیده 
داشته  توجه  باید  سبزی ها  و  میوه ها  پوست  از 

باشیم که از محصوالت ارگانیک استفاده کنیم. 
مرکبات: پوست مرکباتی نظیر پرتقال، گریپ 
فروت و لیمو، مقادیر فراوانی ویتامین C، ویتامین 
B6، کلسیم، منیزیم و پتاسیم دارند. الیه سفیدی 
فیبر  دارای  نیز  قراردارد  میوه  و  پوست  بین  که 

فوق العاده باالیی است. پیاز: پوست پیاز قرمز 
سرشار از ترکیبات شیمیایی است که می توانند 
از بدن در برابر سرطان ها محافظت کنند. موز: 
پوست موز دارای مقادیر زیادی پتاسیم و لوتئین 
)آنتی اکسیدانی قوی برای چشم( است. استفاده 

از پوست این میوه در نوشیدنی ها یا جوشانیدن 
و پختن آن، به مصرف آسان تر این ماده کمک 
کلسیم،  کنده  پوست  خیارهای  خیار:  می کند. 
 K و ویتامین A منیزیم، فسفر، پتاسیم، ویتامین
کمتری نسبت به یک خیار کامل دارند و تقریبًا 

همه فیبر خیار در پوست آن است. کدو سبز: 
ویتامین  زیادی  مقادیر  دارای  سبز  کدو  پوست 
نظیر  اکسیدان هایی  آنتی  و  پتاسیم  فیبر،   ،C
کاروتنوئید، لوتئین و زیگزانتین است. سیب: با 
»پکتین«-  زیادی  مقادیر  سیب  گرفتن  پوست 
فیبر محلول و تنظیم کننده LDL یا کلسترول 
بد و قند خون - را از دست خواهید داد. پکتین 
می شود  سبب  و  کرده  کند  را  هضم  همچنین 
زمینی:  سیب  کنید.  گرسنگی  احساس  کمتر 
پوست سیب  اند، هر گرم  داده  نشان  تحقیقات 
زمینی دارای مقادیر بیشتری فیبر، آهن، پتاسیم، 
ویتامین B، ویتامین C و فولیک اسید نسبت به 
ماده اصلی است. کیوی: پوست کیوی فالنوئید، 
آنتی اکسیدان و ویتامین C بیشتری نسبت به 
میوه داخل آن دارد. می توانید پرزهای ناخوشایند 
پوست  بادمجان:  بتراشید.  را  کیوی  پوست 
بادمجان غنی از آنتی اکسیدانی به نام »ناسونین« 
است که مانع از آسیب سلول های مغزی می شود 
و همچنین دارای مقادیری پتاسیم، منیزیم و فیبر 
هویج  هویج:  می باشد.  شکم  الغری  در  مؤثر 
غنی از ترکیباتی هستند که »پلی استیلن« نامیده 
می شوند و در از بین بردن سرطان تأثیر داشته و 
خواص ضد قارچ، ضد باکتری و ضد التهاب دارند. 

موز را سبز، زرد و سیاه بخورید

 سالمت نیوز: موز یکی از ُپرمصرف ترین میوه ها
مرحله  از  دارد که  فوایدی  زیرا  است،  در جهان 
نارسی تا مرحله رسیدن متفاوت است و با تغییر 
 رنگ پوست این فایده ها تغییر می کند. موز یکی از
 میوه های سرشار از پتاسیم، مگنیزیم و ویتامین های

ای، بی و سی است. موز سبز: دارای مقدار بسیار 
اندکی قند طبیعی است که باعث کاهش وزن 
اکسیدان  آنتی  مواد  دارای  همچنین  شود؛  می 
پروبیوتیک مفید  باکتری  از  سرشار  و   است 
دستگاه  برای  پروبیوتیک  باکتری  باشد؛  می 

گوارش و روده ها مفید است؛ مصرف موز سبز 
باعث جذب بهتر مواد غذائی در بدن می شود. 
موز زرد: دارای مقدار زیادی قند طبیعی است به 
همین دلیل خوردنش برای بیماران دیابتی مناسب 
 نیست ولی برای دیگران غذائی سبک و مغذی

باشد. موز قهوه ای خالدار: قهوه ای شدن  می 
در  موز  و  است  میوه  رسیدن  بیانگر  موز  رنگ 
این مرحله دارای مقدار فراوانی ماده تی ان فی 
 است ماده ای که مانع رشد سلول های سرطانی
می شود و ضد سرطان است. موِز پوست سیاه 

که کاماًل رسیده است نیز برای جلوگیری از رشد 
و افزایش سلول های سرطانی بسیار مؤثر است.

ویتامین هایی برای تقویت شنوایی

سالمت نیوز: قابلیت شنوایی، یکی از حیاتی ترین 
عملکردهای بیولوژیک انسان ها است. بنابراین از 
دست دادن شنوایی واقعا افراد را آزار می دهد. اگر 
می خواهید مانع از چنین اتفاق ناخوشایندی شوید، 
غذایی تان  رژیم  در  را  ویتامین های خاصی  باید 
شنوایی  بهبود  در  موثری  نقش  که  دهید  قرار 
دارند. فوالت یکی از مهم ترین مواد مغذی است 
خوش بختانه  و  می کند  تقویت  را  شنوایی  که 
سبزیجات برگ سبز حاوی مقدار زیادی فوالت 
هستند. دریافت نکردن فوالت کافی می تواند با از 
دست دادن شنوایی ناشی از افزایش سن مرتبط 
باشد. ویتامین B۱۲ نیز برای عملکرد مناسب 
عصب شناختی اهمیت زیادی دارد. در کنار فوالت، 
مصرف مقدار زیادی از ویتامین B۱۲ می تواند 
را  افزایش سن  از  ناشی  دادن شنوایی  از دست 
کنترل کند. ویتامین های آنتی اکسیدانی از جمله 
ویتامین A، C و E در انواع مختلفی از میوه ها 
و سبزی ها یافت می شوند. این مواد مغذی برای 
عملکرد مطلوب بسیاری از اندام ها و دستگاه های 

بدن از جمله شنوایی مهم و ضروری هستند.

پوست کدام میوه ها را بخوریم؟

کشف 5 هزار نخ سیگار قاچاق در »قاین«

فرماندهي انتظامي شهرستان قاین از کشف پنج هزار نخ سیگار قاچاق 
پلیس، سرهنگ  خبري  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  این شهرستان  در 
علیرضا امیرآبادی زاده با اعالم این خبر گفت: در راستاي طرح مقابله 
با قاچاق کاالهاي ممنوعه و دخاني، مأموران پلیس آگاهي شهرستان 
و  تهیه  امر  در  واحد صنفی  دو  فعالیت  بر  مبني  با کسب خبري  قاین 
توزیع سیگار خارجي قاچاق، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
وی افزود: مأموران با استفاده از تحقیقات گسترده و اقدامات اطالعاتي 
پس از شناسایي محل دپوي سیگارهاي قاچاق با هماهنگي قضایي و 
پس از ورود به این واحدهای صنفی موفق به کشف پنج هزار نخ انواع 
سیگار قاچاق شدند. سرهنگ امیرآبادی زاده تصریح کرد: در این رابطه 
دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائي 

معرفي شدند.

توقیف پژوپارس با 32میلیون ریال خالفی

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان از توقیف یک دستگاه سواری 
پژو پارس با خالفي 32میلیون  و 500 هزار ریال خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی در تشریح این خبر گفت: در 
راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران راهور شهرستان 
بیرجند هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه خودروی سواری 
پژو پارس را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند.  وي افزود: 
پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو 
داراي مبلغ 32میلیون و 500 هزار ریال خالفي معوقه است. سرهنگ 
رضایی خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي 
از تردد خودرو هاي متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون ریال جلوگیري 
و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این خودرو 

روانه پارکینگ شد.

کشف 240میلیون ریال
 احشام قاچاق در »فردوس«

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف 240 میلیون ریال احشام 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
اسماعیل واعظی در تشریح این خبر گفت: مأموران پاسگاه برون هنگام 
گشت زني در محور فردوس بجستان به یک دستگاه کامیونت مشکوک 
مأموران  افزود:  بازرسي هدایت کردند. وي  به الین  را  و خودرو  شدند 
در بازرسي از این خودرو  که از فردوس به سمت بجستان در حرکت 
بود 60 راس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند که 
کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق را 240 میلیون ریال برآورد 
کردند. وي اظهار کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک 
نفر نیز دستگیر شد و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضائی معرفی شد.

 روزکم سابقه صید مارتوسط آتش نشانان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از صید 9 حلقه مار در 
روز  یک  طی  کالنشهر  این  تجاری  و  مسکونی  مکان  چند 
گفت:  جعفری  حسن  دوم  آتشپاد  ایرنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
این تعداد مار در اماکن مسکونی و تجاری واقع در خیابانهای 
، کالت  مادر، طبرسی  مهر  غربی،  دانش  امیر،  توحید، کوی 
بلوار شاهنامه شهر مشهد توسط آتش نشانان صید شدند.  و 
افعی پنهان شده در مغازه  وی به زنده گیری یک حلقه مار 
دو  کرد:  بیان  و  اشاره  خیابان طبرسی  در  واقع  فروشی  میوه 
حلقه مار نیز از یک منزل مسکونی در همین بلوار صید شد. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: با گرم شدن 
هوا روزانه گزارش هایی از سطح شهر مبنی بر مشاهده مار 

اعالم می شود اما این تعداد دیروز کم سابقه بود.

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باراناولیـن دانشگـاه غیرانتفـاعی استـان
32425252 -05632425151  

bir-hormozan.ac.ir  

روابط عمومی موسسه 
آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(
1.  کمک به باال بردن ظرفیت دانشجويي استان .

             2.  استفاده از امکانات و قابلیتهاي موجود استان در توسعه آموزش عالي .
            3.  فراهم ساختن زمینه هاي جذب و گزينش دانشجوي بومي در شهرهاي       

.                محل سکونت يا شهرهاي نزديک .
4-تالش در جهت تقويت خودباوري و رفع وابستگي هاي علمي، اقتصادي و فرهنگي کشور لی

 عا
ش

وز
 آم

ات
سس

 مو
اف

هد
ا

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
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حجت االسالم و المسلمین رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی عصر دیروز وارد شهرستان بیرجند شد.حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رئیسی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در سفر 2 روزه خود به استان، با علمای اهل سنت، نخبگان و استاندار 

دیدار می کند. شرکت در گردهمایی بزرگ روحانیون و شورای اداری استان از دیگر برنامه های وی خواهد بود.

۱۰ پروژه بسیج سازندگی استان به تولیت آستان قدس رضوی برای سفری دو روزه وارد بیرجند شد
 مناسبت سوم خرداد افتتاح می شود 

تسنیم- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان گفت: ۱۰ پروژه بسیج سازندگی 
با  قاسمی  می شود.  افتتاح  خرداد  سوم  مناسبت  به 
برنامه به مناسبت سالگرد  اشاره عنوان کرد: 4۰۰ 

فتح خرمشهر در سراسر استان اجرا می شود.

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ 
در بیرجند پس از ۱۰ سال آغاز شد   

بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  تسنیم- 
گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ سرانجام بعد از ۱۰ 
سال از اول خرداد امسال در بیرجند آغاز می شود. 
خانزاد اظهار کرد: 8 کانکس در حال ساخت است 
و  شد  خواهد  نصب  شده  مشخص  مناطق  در  که 

زباله های تفکیک شده را دریافت خواهد کرد.

نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه 
بیرجند افتتاح می شود

نمایشگاه  افتتاح  از  بیرجند  دانشگاه  مهر-معاون 
دستاوردهای این دانشگاه در آستانه چهلمین سالگرد 
یادبود  تمبر  رونمایی  از  زمانی  داد.  خبر  آن  تاسیس 
دانشگاه در این مراسم خبر داد و افزود: از سه کتاب 

که به این مناسبت چاپ شده اند رونمایی می شود.

۳۵۱ مبلغ به مناطق مختلف استان 
اعزام می شوند

مهر- مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی از اعزام ۳۵۱ مبلغ به نقاط مختلف 
االسالم  حجت  داد.  خبر  مهدویت  هفته  در  استان 
کوثر نیا اظهار کرد: این افراد فعالیت تبلیغی خویش را 
از روز شنبه یکم خرداد بمدت سه روز آغاز می کنند.

بهره برداری از اولین خانه هالل استان
اولین خانه هالل خراسان جنوبی در شهر سه قلعه 
سرپرست  رسید.اکبری  برداری  بهره  به  سرایان 
جمعیت هالل احمر سرایان اعتبار هزینه شده برای 

خانه هالل را حدود ۱۰۰ میلیون ریال اعالم کرد. 

اشتغال زایی برای 2۰ روستایی 
بدون تسهیالت دولتی

صدا و سیما-شهدادی دهیار جوان روستای کوشه 
تسهیالت  دریافت  بدون  خوسف  شهرستان  سفلی 

دولتی، برای 2۰ نفر شغل ایجاد کرد. 

تولیدات خانه صنایع دستی شهرستان 
بیرجند در دانشگاه صنعتی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و هفته خوابگاه های 
دانشجویی و با همکاری معاونت صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی استان و معاونت امور دانشجویی 
دانشگاه صنعتی، نمایشگاهی از تولیدات خانه صنایع 

دستی بیرجند در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد. 

اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه 
بین المللی صنعت سنگ،کاشی 

و سرامیک دبی 2۰۱6
بیرجند،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
و  مسئولین  از  متشکل  بازاریابی   - تجاری  هیئت 
از  بازدید  برای  را  اقتصادی خراسان جنوبی  فعاالن 
نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ، کاشی و سرامیک 
به کشور امارات متحده عربی اعزام می نماید. این 
نمایشگاه از سوم تا ششم خرداد ماه سال جاری در 
مرکز تجارت جهانی دبی برگزار و دستاوردهای جدید 
در صنعت سنگ، کاشی و سرامیک و صنایع وابسته 

به نمایش گذاشته خواهد شد.

ثبت نام از متقاضیان تسهیالت 
تکمیلی و سرمایه در گردش آغاز شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با 
توجه  به ابالغ پروژه  هاي اولویت  دار اقتصاد مقاومتي 
تعیین  و  کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  در 
تکلیف 7۵۰۰ واحد تولیدی مشکل  دار با هدف فعال 
نمودن آن ها برنامه ریزي براي تکمیل طرح هاي نیمه 
تمام باالي 6۰ درصد و واحدهاي تولیدي کوچک و 
متوسط در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است. 
شهرکی افزود: آن دسته از مسئولین واحدهای تولیدی 
که براي تکمیل طرح، افزایش تولید و اشتغال نیاز به 
تسهیالت بانکي دارند، می بایست براي ثبت نام و ثبت 
درخواست تسهیالت مورد نیاز خود، از طریق سامانه 

بهین یاب اقدام نمایند. 

سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات 
شهرداری بیرجند افتتاح شد

عندلیب مقدم مسئول واحد بازرسی و دبیرخانه ستاد 
صیانت از حقوق شهروندی شهرداری بیرجند اظهار 
کرد: فاز اول سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات 
پاسخگویی  و  پیگیری  دریافت،  بمنظور  شهرداری 
سریع شکایات و اعتراضات شهروندان در بستر اینترنت 
از طریق  یا  به آدرس www.shekayat-birjand.ir و 
به آدرس  بیرجند  لینک موجود در سایت شهرداری 

www.birjand.ir  در دسترس قرار گرفته است. 

نمایشگاه » پویایی، بالندگی و جوانی 
جمعیت « در بیرجند گشایش یافت

ایرنا- نمایشگاهی با عنوان » پویایی، بالندگی و جوانی 
جمعیت« به مناسبت والدت حضرت علی اکبر)ع( و 
آغاز هفته جوان روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن 

در نگارخانه شهرداری بیرجند گشایش یافت.

و  راهبری  ستاد  جلسه  سومین  مالیی- 
سال  در  استان  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت 
در  ستاد  این  اعضای  حضور  با  جاری 
استانداری برگزار شد. در این جلسه وجه ا... 
خدمتگزار استاندار از دستاوردهای  جلسه رفع 
 موانع تولید در تهران چنین خبر داد: بانک ها، 
تمام  و  دارایی  و  مالیات  اجتماعی،  تامین 
دستگاههای خدمات رسان در سطح کالن 
شدند.به  تولید  موانع  رفع  به  مکلف  کشور 
سطح  در  تومان  میلیارد  ۱6هزار  وی  گفته 
داده شده  اختصاص  به صنایع  کالن کشور 
است که دریافت سهم استان توسط مدیران 
مورد تاکید خدمتگزار قرار گرفت.رئیس ستاد 
اقتصاد مقاومتی یادآور شد: بخش نامه هایی 
براساس  استان می شوند  تولید در  که مانع 
کشور  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رئیس  دستور 
اعتبار ساقط  از درجه  استاندار،  با هماهنگی 
که  بود  دیگری  صریح  نکته  این  است. 
استاندار بیان کرد. وی خاطر نشان کرد: اگر 

دستورالعمل های وزارتخانه ها موجب تاخیر 
در پروژه ها می شود با اطالع به استانداری 
پروژه را ادامه دهید من عواقبش را بر عهده 
می گیرم. او از مدیران خواست از کلی گویی 
کارشناسی  دارند  پیشنهادی  هر  و  بپرهیزند 

شده و مکتوب اعالم کنند.

عملیاتی  راه  نقشه  یک  هر  مدیران 
سازی اقتصاد مقاومتی دارند

آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره 
اقتصاد  یکپارچه  نظام  )تدوین  نیپا  طرح  به 
مقاومتی( عنوان کرد: جزوه ای به عنوان نقشه 
تهیه شده  اجرایی  راه مدیران دستگاه های 
 که طبق آن مدیران مکلف به برنامه ریزی 
دقیق، تسریع روند تکمیل پروژه و مشخص 
ستاد  دبیر  هستند.  ها  پروژه  اهداف  کردن 
سند  شد:  یادآور  استان  مقاومتی  اقتصاد 
راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی متشکل 

ها  کمیته  این  دبیران  که  است  کمیته  از 7 
هر هفته موظف به گزارش دهی به دبیرخانه 

اصلی هستند.

دبیران 7 کمیته اصلی اقتصاد مقاومتی 
استان معرفی شد

با دبیری  امنیت غذایی  به گفته وی کمیته 
سازمان جهاد کشاورزی، اقتصاد دانش بنیان 
با دبیری سازمان پارک علم و فناوری، بهبود 
فضای کسب و کار با دبیری اداره کل اقتصاد 
دبیری  با  مصرف  الگوی  اصالح  دارایی،  و 
دبیری  با  تولید  ارتقای  سازندگی،  بسیج 
و  فرهنگسازی  معدن،  و  صنعت  سازمان 
گفتمان با دبیری سازمان صدا و سیما، کمیته 
گردشگری و صنایع دستی با دبیری سازمان 

صنایع دستی و گردشگری تعیین شدند.
در این جلسه شهرکی رئیس سازمان صنعت 
و معدن استان طرح پیشنهادی ژئوتوریسم را 
طی پیشنهادی به ستاد ارائه داد که در این 

طرح گردشگران می توانند از معادن زیرزمین 
و بکر استان هم دیدن کنند که طرحی تازه 
تلقی  گردشگر  جذب  برای  حوزه  این   در 
ا... وجه  جلسه  این  حاشیه  شود.در  می 

خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از 
بعضی مدیران که برخی  گزارش عملکردها 
و مطالبی تاریخ گذشته ارائه می دهند، گفت: 
به  مربوط  و  ندارد  ارزشی  هیچ  مطالب  این 
سال گذشته است.وی به مدیران توصیه کرد: 

بخش نامه ها و دستور العمل ها را بخوانند 
که اگر این اشتباه تکرار شود نام هایشان ذکر 
خواهد شد . در این جلسه مقرر شد تا پایان 
هفته آینده ۳ دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی به 
اعضای ستاد و مردم گزارش دهند. دبیرانی 
جلسه  پایان  در  نبرد!؟.  را  نامشان  آرین  که 
استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  رمضانی 
برنامه پنج ساله ای را که سازمان متبوع اش 

کشور تعیین و تدوین کرده است ارائه داد.

 گزارش های تاریخ گذشته برای مقاوم سازی اقتصاد استان 

جیب خالی جوانان ؛ پز عالی سازمان ها
اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  فرد-معاون  کاظمی 
در  اجرایی  دستگاه   2۵ گفت:  خبری  نشست  در  کل 
هیچ  تاکنون  اما  گیرند  می  اعتبار  جوانان  امور  زمینه 
در  اما  نگرفته  انجام  جوانان  حوزه  در  شاخصی  اقدام 
نقش  واقع  در  که  جوانان  و  ورزش  اداره  مواقع  این 
پیدا  ورود  ندارد  مسئولیتی  اینکه  وجود  با  دارد  نظارتی 
از  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  فرهنگی  کند.معاون  می 
و  داد  خبر  جوان  هفته  در  برنامه   2۰۰ از  بیش  اجرای 
 گفت: در آینده نزدیک مجمع خیرین ازدواج در استان 
نظام  در  کرد:  عنوان  قناد  مهدی  شود.  می  اندازی  راه 
جمهوری اسالمی تالش شده تا با دید مثبت به جوانان 

نظام  برای  تهدیدی  جوانان  گاه  هیچ  و  شود  نگریسته 
تلقی نشده اند. وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان 
به طور متوسط بیش از 2۰۰ برنامه را در هفته جوان اجرا 
می کند که از جمله آنها، جشن های فرهنگی هنری و 
انجام  استان  در  بار  اولین  برای  که  است  جوانی  نشاط 
می شود و هدف از آن ایجاد موجی از شادی های سالم 
پیاده روی، مسابقات  برگزاری همایش های  است.قناد 
ورزشی و فرهنگی، بازدید از مجتمع سالمندان، دیدار با 
ارائه خدمات مراکز  مسئوالن، تخفیف ۵۰ درصدی در 
و  کرد  عنوان  ها  برنامه  این  جمله  از  را   ... و  ورزشی 
افزود: خبرگزاری برنا وابسته به اداره ورزش و جوانان با 

خط مشی فعالیت برای جوانان، این هفته افتتاح خواهد 
شد.وی عنوان کرد: طرح بیمه ازدواج را دنبال می کنیم. 
برای  ای  دغدغه  والدین  که  شود  می  سبب  طرح  این 
ای که حتی  گونه  به  باشند  نداشته  فرزندانشان  ازدواج 
اینکه  به  اشاره  با  باشند.وی  نداشته  نیازی  هم  وام  به 
در کشور ۱4 درصد طالق ها در سال اول و ۵۰ درصد 
در ۵ سال اول زندگی رخ می دهد، از جابجایی آسیب 
های اجتماعی در حوزه جوانان خبر داد.به گفته وی این 
آسیب ها کم کم از حوزه اعتیاد به مواد مخدر به حوزه 
مسائل جنسی در حال تغییر است.معاون فرهنگی و امور 
اندازی  راه  از  اداره کل ورزش و جوانان استان  جوانان 

مجمع خیرین ازدواج در استان برای اولین بار خبر داد و 
افزود: متاسفانه تاکنون برنامه ریزان تنها در زمینه های 
اقتصادی خیران را هدایت کرده اند که باید تالش شود 
تا آنها در عرصه های اجتماعی و ازدواج هم ورود پیدا 
کنند. به گفته قناد 24 سمن مربوط به جوانان در استان 
فعالیت می کنند و در واقع باید به ازای هر 4 هزار نفر 
یک سمن وجود داشته باشد که این آمار در استان باید 
جمعیت  درصد   ۳۱ اینکه  بیان  با  وی  باشد.  سمن   6۰
تشکیل  جوانان  را  نفر  هزار   227 از  بیش  یعنی  استان 
می دهند، گفت: از این تعداد ۱۱۰ هزار نفر زن و ۱۱6 

هزار مرد هستند.

استاندار : اگر این گزارش های بی ارزش تکرار شود نام مدیران کم کار را اعالم خواهم کرد

2۵ دستگاه اعتبار امور جوانان را می گیرند

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
 )با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در 
تاریخ 95/3/12 ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت به کدپستی 9719137633 برگزار می 

گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره و مدیرعامل دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مصرف

 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند        تاریخ انتشار: 95/2/30
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند چهارشنبه 1395/3/12 ساعت 17 در محل شرکت تعاونی )دفتر شرکت( واقع در خیابان 
معلم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا 
داوطلبان عضویت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه 
تشکیل مجمع عمومی عادی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مربوطه به دفتر شرکت 

تعاونی اقدام نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین 
مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 94-تعیین خط 

مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

- رهن کامل ۳ واحد آپارتمان 9۰ متری، دو خواب، شیک، طبقه اول ۱8 میلیون، طبقه دوم ۱۵ میلیون، طبقه سوم ۱2 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه ۵ واحدی، سپیده کاشانی، 2۳۵ میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
8۵ میلیون

- خیام 2۰ متر مغازه نقد و اقساط 8۰ میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب۳   ۰9۱۵۵6۱۵۵7۳ - ۰9۱۵۵6۱۱۱27   ۳22۳۱772-7۳ ww
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مزایده شماره 95/1

موضوع مزایده: عبارت است از واگذاری فروشگاه های برند شرکت مخابرات 
خراسان جنوبی برای ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان به باالترین قیمت 

پیشنهادی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد:کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال 

به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/2/28 تا پایان وقت اداری 95/3/5 تحویل اسناد: پایان وقت 

اداری 95/3/16 و بازگشایی پاکت ها 95/3/17
تضمین: تضمین شرکت در مزایده مبلغ 74/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
شماره  به  مرکزی  ملی  بانک  سیبا  حساب  به  نقدی  واریز  یا  بانکی  شده  تضمین  چک  یا 

0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی  

اتاق شماره 124
تلفن تماس: ۳2424۰۰۰-۰۵6    فاکس: ۰۵6-۳2424۰۰4

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  462/95 اجرایی تعداد 900 عدد بلوکه سیمانی، هر عدد بلوکه سیمانی به مبلغ 
5500 ریال جمعاً به مبلغ 4/950/000 ریال در قبال بدهی آقای مهدی خاموشان به مبلغ 4/300/000 ریال در حق آقای 
علی احمدی و مبلغ 200/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 1395/3/27 از ساعت  9 الی 
10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 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. ضمناً 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

آگهی تحدید حدود  ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند  

پیرو آگهی شماره ..... به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ نه قطعه زمین 
پالکهای 55 و 82 و 86 و 139 و 188 و 219 و 120 و210 و 132 فرعی از 1339- اصلی مزرعه و قنات شکمبر آباد واقع در 
بخش دو مورد تقاضای ورثه آقای محمد حسن حسن زاده  در روز 1395/3/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 9۵/۰2/۳۰
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

جشن بزرگ نیمه شعبان برگزار می گردد:
زمان: شب یکشنبه 9۵/۳/2 )شب میالد( و شب دوشنبه 9۵/۳/۳ )شام میالد(

 بعد از نماز مغرب و عشا    روز میالد: دعای ندبه- مناجات شعبانیه
 به همراه سخنرانی حجت االسالم و المسلمین حاج آقای دهشت
ساعت ۵ صبح      مکان: میدان شهدا- هیئت محبان الزهرا )س(

ستاد مردمی غدیر- مجتمع فرهنگی مذهبی محبان الزهرا )سالم ا...علیها(

آیا ظهور حضرت تان در حیات ماست یا آن زمان که در دل قبر آرمیده ایم

السالم علیک یا بقیه ا... فی ارضه



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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رسول خدا صلی اهلل علیه و آله :
اگر شیاطین، گرد دلهای آدمیان نمی چرخیدند، 

هر آينه آنان ملكوت آسمان ها را می  ديدند.
المحّجة البیضاء : ج2، ص125

مقام معظم رهبری: بعضی دولت های 
اسالمی به ملت هاشان خیانت می کنند 

رهبر انقالب در جمع شرکت کنندگان در مسابقات 
ضعیف  نباید  ما   : داشتند  اظهار  قرآن  المللی  بین 
و  سالح  به  فقط  قدرت  باشیم؛  قوی  باید  باشیم، 
پایداری  و  ایمان  قدرت،  اصلی  مبنای  نیست؛  پول 
از  می ترسد؛  و شجاع  مقتدر  اسالم  از  است؛ دشمن 
حمله  و  می ترسند  جهت  این  به  اسالمی  جمهوری 
می کنند. حمله ی آنها از ترس آنها است. حضرت آیت 
ا... خامنه ای با بیان اینکه متأسفانه بعضی دولت های 
زمینه ی  و  می کنند  خیانت  ملت هاشان  به  اسالمی 
نفوذ آمریکا را فراهم می کنند افزودند :  این گرفتاری 
امروز دنیای اسالم و منطقه ی ما است. گناه بزرگی 
همه ی  وظیفه ی  آنچه  می شوند.  مرتکب  که  است 
امت اسالم است، مبارزه برای روشنگری است. این 

روشنگری جهاد است. 

عارف رئیس فراکسیون امید شد

نشست فراکسیون امید برگزار و طی آن ضمن تصویب 
اعضا  اتفاق نظر  با  عارف  فراکسیون،  این  اساسنامه 
رئیس فراکسیون شد. در این نشست اعضای هیات 
رییسه موقت فراکسیون نیز  مشخص و با شمارش آرا   
مازنی، تاجگردون، محمدرضا تابش، الیاس حضرتی، 
محمود صادقی، مصطفی کواکبیان، محمد علی وکیلی 
عضو   ۹ عارف  محمدرضا  همراه  به  نوبخت  علی  و 

هیات رییسه موقت فراکسیون امید شدند.

 واکنش اژه ای به دیدار هاشمی  با بهائیان

محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در خصوص 
با  دیدار  واسطه  به  هاشمی  فایزه  علیه  جرم  اعالم 
بسیار  کار  این  گفت:  بهاییت  ضاله  فرقه  اعضای 
زشت و قبیح بود. اژه ای گفت: تا آنجا که من رصد 
حتی  و  علما  تقلید،  مراجع  مردم،  از  بسیاری  کردم 

پدر ایشان این کار را تقبیح کردند.

سرنوشت عارف در جلسه محرمانه اصالحات

با  ای  جلسه  اخیرا  که  شده  شنیده   : نوشت  جهان 
حضور برخی اعضای تاثیرگذار حزب منحله مشارکت 
موضوع  محوریت  با  انقالب  مجاهدین  سازمان  و 
برگزار شده است که  انتخابات هیات رییسه مجلس 
در جلسه توافق کردند که عارف به نفع الریجانی باید 
کنار برود و اصال درانتخابات هیات رییسه کاندید نشود 
چرا که با این کار فضا برای اصالحات تنگ می شود.

نوبت از خودگذشتگی الریجانی است

با  مردم ساالری  حزب  مرکزی  شورای  عضو  قنبری 
افزود:   ۹2 انتخابات  از  عارف  گیری  کناره  به  اشاره 
پیروزی  باعث  انتخابات  در  عارف  گذشتگی  خود  از 
روحانی شد و جا دارد این از خود گذشتگی جبران شود. 
بهتر است در این دوره این از خودگذشتگی را آقای 

الریجانی انجام دهد و نامزد ریاست مجلس نشود.

جانشین فرمانده کل سپاه: اوباما از رهبر 
ایران برای حل مشکالت کمک می خواهد 

جانشین فرمانده کل سپاه خطاب به سربازان گفت : شما 
از جوانانی هستید که دشمنان ایران آنها را در خیابان ها 
جغرافیای سیاست  در  این کشور  اینک  و  کردند  ترور 
آمریکا کشور قدرتمندی است و رهبر آمریکا به رهبرانش 

نامه می نویسد و از عالی ترین مقامش کمک می خواهد.

  تهدید عربستان برای حمله نظامی  

که  در صورتی  است  کرده  تهدید  سعودی  عربستان 
مذاکرات سیاسی بر سر بحران سوریه شکست بخورد 
از نیروی نظامی علیه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
وزیر  عربستان  الجبیر،  عادل  کرد.  خواهد  استفاده 
خارجه عربستان  گفت : »اگر آنها )دولت سوریه( به 
معاهدات جامعه بین المللی پاسخ ندهند... ما باید به 

چیز دیگری روی آوریم.«

با موج تقاضا برای اعزام سوریه مواجهیم

 مسئول روابط  عمومی کل سپاه گفت : همه دسیسه هایی
برای  اند  کرده  القاعده  و  داعش  تأسیس  برای  که 
که  است  اعترافی  این  است.  بوده  ایران  با  مقابله 
سازمان  در  آمریکایی ها  سردمداران  از  یکی  اخیراً 
با  اینکه امروز  بیان  با  سیا اعالم کرد. سردار شریف 
موج فزاینده تقاضا برای اعزام سوریه و عراق مواجه 
هستیم، تصریح کرد: جوانان زیادی از سراسر کشور و 

از قومیت های مختلف داوطلب هستند.

شجونی : چهار تا دوشیزه مجهول الهویه 
ای به جای حدادعادل رأی آورده اند

عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به پرسشی درباره 
ترکیب مجلس خبرگان گفت: نمی گویم در خبرگان 
اطالعات درستی  دارد چون هنوز  غیرانقالبی حضور 
در دست نداریم ولی در مجلس شورای اسالمی غیر 
انقالبی ها در مجلس راه یافته اند. به عقیده ما طلبه ها 
می گوییم » معرفه ها رأی نیاوردند نکرها رأی آوردند«.
شجونی در ادامه افزود: اینکه آقای حدادعادل بیافتد 
و چهار تا دوشیزه مجهول الهویه رأی بیاورند، خوب 
بود. خواهند  خطرناکی  موجودات  اینها  و   نیست 
ا... جوادی آملی به آقای عارف گفته اند »نکند  آیت 
اگر  کنند«.  پیدا  راه  مجلس  به  سیاسی  دیوث های 
خودشان را به غفلت بزنند نفوذی ها راه پیدا می کنند 

و دشمنان امام به مجلس می آیند.

برخی که چشم دیدن محبوبیت هاشمی
 را ندارند، هاشمی هراسی راه انداخته اند 

هراسی«  »هاشمی  از  هریسی  زاده  هاشم  ا...  آیت 
برخی جریانات انتقاد کرد. وی در این خصوص گفت: 
من اینجا تاکید می کنم جای ترسی از آقای هاشمی 
دهند،  می  رواج  را  مسائل  این  که  آنهایی  نیست، 
ترسشان بابت انقالب و اسالم نیست، آقای هاشمی 
اهل این کارها نیست، انقالب بچه این آدم است و 
کسی به بچه خودش آسیب وارد نمی کند. این آقایان 

چشم دیدن محبوبیت و جایگاه ایشان را ندارند.

شبستان - دیدار شرکت کنندگان مسابقات قرآن کریم با رهبر انقالبعکس روز 

مراسم گرامیداشت مقام معلم ، تجلیل از اساتید نمونه، 
دانشجویان ممتاز و جشن فارغ التحصیالن دانشگاه 
غیرانتفاعی هرمزان بیرجند در محل تاالر فرهنگیان 

برگزار گردید. 
نماینده  بیرجند،  شهرستان  فرماندار  جشن  این  در 
شورای شهر بیرجند، هنرمندان و کارشناسان کشوری، 
رییس دانشگاه و اعضای هیات موسس ، پرسنل ، 
اساتید و دانشجویان دانشگاه به همراه خانواده هایشان 

حضور یافتند.
جلسه با تالوت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران 
شروع شد و با سخنرانی حجت االسالم عبدالرزاق 

نژاد با موضوعیت مقام و جایگاه معلم و قدرشناسی از 
زحمات اساتید ادامه  یافت.

حجت االسالم  راستگو بنیان گذار طرح تربیت مربی 
کودک و نوجوان حوزه علمیه قم وفعال در صدا و 
سیما نیز به اجرای برنامه پرداخت. در ادامه اعضای 
گروه هنری پرنیان برنامه های شاد و متنوعی را اجرا 
کردند. به مناسبت اعیاد شعبانیه، کمک هزینه سفر به 
عتبات عالیات و خرید لپ تاپ به قید قرعه به 5 نفر 

اهدا گردید.
در این مراسم از هشت استاد نمونه و  دانشجویان 
آمد و  به عمل  تقدیر  ممتاز در هر رشته تجلیل و 

دانشجویان فارغ التحصیل نیز  تندیس های جشن 
فارغ التحصیلی و هدایای خود را دریافت نمودند.

این جشن که چهار ساعت به طول انجامید با صرف 
شام به پایان رسید.

بزرگداشت مقام معلم وجشن فارغ التحصیلی دانشجویان 
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هرمزان

جناب حجت االسالم حاج حسین مسعودی
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان

 شادروان محمد مسعودی 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم شکیبایی مسئلت می نماییم. 

دفتر خدمات زیارتی عماد

         واحد درمان و پرستاری در بخش دختران و پسران
واحد درمان با حضور  هفت کارشناس پرستاری مشغول ارائه خدمت  می باشد که به صورت شیفت در تمام ساعات شبانه روز در مرکز حضور داشته و انجام وظیفه می نمایند.همچنین در واحد درمان یک پزشک 
عمومی ) سرکار خانم دکتر زمانی( همه روزه در مرکز حاضر شده و ویزیت دوره ای و موردی معلولین را انجام می دهند.کلیه اقدامات پرستاری از قبیل بیمار یابی، ویزیت عمومی، تزریقات، پانسمان، سرم تراپی، کنترل 
عالئم حیاتی و ... در داخل موسسه انجام می شود.اقدامات تشخیص از قبیل سونوگرافی، عکس رادیولوژی، عمل جراحی، ویزیت متخصص و ... که نیاز به امکانات خاص خود می باشد خارج از موسسه انجام می شود.
متخصصین زیادی در سطح شهر نهایت لطف و همکاری را با این مجموعه داشته و مددجویان مرکز را خارج از نوبت و به صورت رایگان ویزیت می نمایند. عمده ترین مشکل مددجویان: زخم بستر و پوکی استخوان 
می باشد که در این موسسه با بهره  گیری از طب سنتی و علم پزشکی روز و اقدامات تشخیص ها به موقع پرستاری و مددیاری ، جلوگیری می شود در حال حاضر از لحاظ زخم بستر مددجویان مشکل خاص نداریم.

دارو: داروهای روتین، روان زا  و آنتی بیوتیک ها به صورت 3-4 ماه تهیه و نگهداری می شود و به اندازه مورد نیاز روزانه جهت استفاده از مددجویان تحویل  می شود. بهداشت فردی مددجویان : استحمام 
مددجویان هفته ای دو نوبت انجام می شود و موارد خاص که بر روی بدن مشاهده شد به اطالع پرستاری رسیده و اقدامات بعدی انجام می شود که این امر کمک زیادی برای تشخیص به موقع و پیشگیری از زخم 
بستر دارد. کلیه نکات بهداشتی از قبیل کوتاه کردن ناخن ها، کوتاه کردن موی سر، اصالح صورت )پسران( و ... به صورت مرتب انجام می شود. بهداشت روانی : هر گونه مشکل رفتاری، روانی و عاطفی به دقت 
کنترل و ویزیت روانشناسی انجام می شود. در صورت موثر نبودن راهکارهای روانشناسی ویزیت متخصص اعصاب و روان که هر دو هفته یک بار به صورت دوره ای صورت می گیردو در صورت نیاز دارو درمانی 
انجام می شود.  ویزیت دندانپزشکی مددجویان: حضور دندان پزشک هفته ای یک روز در مرکز به صورت رتین و دوره ای  انجام می گیرد .کار کردن با بیمارانی که بعضا قادر به صحبت کردن نمی باشند و 
یا دچار مشکالت ذهنی و یا جسمی – حرکتی و پوکی استخوان و دفورمیته بودن  اندامها می باشند، تشخیص های پرستاری را در مقایسه با بیمارستانها مشکل تر می کند.  با توجه به اینکه در این گونه مراکر 
تعداد زیادی از افراد به صورت 24 ساعته که در کنار هم زندگی می کنند سرعت انتقال بیمارهای ویروسی و عفونی باال می باشد لذا کوچکترین عالیم هر بیماری در همان ابتدا جدی گرفته می شود و درمان 
از همان شروع عالئم آغاز می شود. داروهایی که همشهریان محترم در قالب داروی  اهدایی به موسسه تقدیم می کنند کنترل شده و در صورتی که در این مرکز کاربرد داشته و از لحاظ تاریخ مصرف و نحوه 

نگهداری مشکلی نداشته باشد برای مددجویان مورد استفاده قرار می گیرد. 

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( را بهتر بشناسیم             یا من اسمه دوا و ذکره شفا

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002- شماره کارت پاسارگاد:5022291900043355   تلفن: 32252050-32252080    روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

با عرض تبریک والدت موال امام زمان )عج( مکتب نرجس )س( برگزار می کند:

جشـن بزرگ نیمه شعبـان
 زمان: یکشنبه 95/3/2 - ساعت 9 صبح

*کارگاه معارف مهدویت با موضوع 
گسترش و تعمیق فرهنگ مهدوی و نقش 
تربیتی مادران - دوشنبه 95/3/3 
 ساعت 8 صبح تا 12 )ویژه بانوان جوان(

  با حضور اساتید برجسته :
 حجج اسالم آقایان حاج مرتضی دهشت و 
حاج سید علی اسدی  )از اساتید حوزه مشهد مقدس(

در آستانه میالد حضرت مهدی )عج( ضمن آرزوی غفران الهی برای تمامی درگذشتگان همچون 
سال های گذشته آماده دریافت نذورات )نقدی و غیر نقدی( شما خیران نیک اندیش می باشیم.

شماره حساب بانک ملی: 0105543248003
شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233

آدرس: خیابان حکیم نزاری بین حکیم نزاری 8 و 10 - پالک 4/123 
تلفن: 05632225600   همراه: 09155616521

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )صلی ا... علیه و آله( بیرجند- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

طراحی ، اجرا و توزیع
سیستم های حفاظتی  و نظــارتی

شماره تماس: 7-32341226-056  انرژی صنعت ایرانیـــان

* دوربیــن مداربسته 
 * کابل  کواکسیال و شبکه  

* لوازم جانبی *  اعالم حریق 
* اعالم سرقت

* سیستم هشدار دهنده نشت گاز 
* شیر قطع گاز * شیر حساس به زلزله 

*دیتاگر دما و رطوبت 










