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یک فرصت دوباره
*  هرم پور

مردمی که اهل برپا کردن جنجال و هیاهو برای 
گرفتن حقشان نیستند، حافظه تاریخی بسیار خوبی 
دارند و فراموشکار نمی شوند. این جمله مقدمه ای 
بر چند سطر صحبت دوستانه ایست که با استاندار 
جدید الورود استانمان داشته باشیم؛ استانداری که 
استان و  این  از  با ذهنیت هایی  روزها  این  شاید 
مردمش پشت میز سکانداری استانی قرار می گیرد 
که چهار استاندار قبلی از چهار اقلیم مختلف را هم 

به خود دیده و تجربه کرده است.
 رسم ادب برای میزبان نیست که همین ابتدا کام 
و  واگویه ها  تلخ کند که  به جمالتی  را  میهمان 
اما  باشد،  اش  ساله  چند  و  چندین  های  دلگویه 
بگذارید اینها را همین جا بگوییم نه اینکه بگذاریم 
برای روزهای آخری که با خبر یا بی خبر، دوباره 
چمدانی به دست این عزیز بدهند و راهی استانی 
سیاسیوِن  برخی  مثل  اینکه  نه  یا  کنند،  دیگرش 

سیاسی باز، قلم فراموشی به همه شان بکشیم.
استاندار عزیز ! شناسنامه استان خراسان جنوبی را 
با یک پسوند یا پیشوند همیشگی و یک کلید واژه 
شفاف و بی غل و غش -درست مثل مردمش- 
به شما خواهند داد، »محروم« و »محرومیت«. و 
شما در نگاه و قدم ها و دستها و صحبت های 
مردم هیچ کجای ایران این محرومیت را اینچنین 
آمیخته و توأمان با نجابت وصبوری و قناعت و 
دردهای  همه  یافت.  نخواهید  رضایت  و  شکر 
و اساسی  مشکل  سه  در  ریشه  مردم  این   مهم 
استان،  اقتصاد  نامناسب  وضع  دارد؛  دار  اولویت 
شرایط نامناسب اشتغال و خشکسالی نوزده ساله 
در  اقلیم  تغییر  عنوان  به  باید  ظاهراً  که  آنچه  و 
سال های آینده پذیرایش باشیم. ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

استاندار مدیری جهادی است
وزیر کشور در معارفه مهندس پرویزی عنوان کرد : 

 برای جذب بودجه ها هر کسی بیشتر تالش کند بیشتر می گیرد ؛ هر مدیری که کشش نداشته باشد را عوض خواهیم کرد

توصیه وزیر : از جایی نیرو نیاورید و از تمام قشرهای سیاسی بر اساس شایستگی استفاده کنید

استاندار خراسان جنوبی: 

اولویت های استان
 ظرف یک ماه آینده
بایدتدوین شود

مجمع نمایندگان استان 
در کمک به استاندار جدید 
دریغ نخواهد کرد

هزار استاد دانشگاه و
 دریغ از نگارش یک طرح 
توسعه برای استان
صفحه 7

جناب آقای مهندس سید علی اکبر پرویزی
بدین وسیله انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کاالی
 شهرستان طبس و حومه

جناب آقای دکتر مدیح   شهردار محترم بیرجند
جناب آقای مهندس عدل

 معاون محترم  عمران شهرداری 

جناب آقای مهندس ارجمند
 مدیر عامل محترم سازمان عمران شهرداری 

و نیروهای زحمتکش )اکیپ آسفالت( 

نمودن  آسفالت  به  نسبت  بزرگواران  عنایت شما  بذل  از  را  تشکر خود  و  تقدیر  مراتب 
خیابان های مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( اعالم می داریم 

و از خداوند سبحان برایتان آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

جناب آقایان مهندس مهدی حاجی آبادی 
مهندس مهران حاجی آبادی

ایستادن در ستیز با تقدیر دشوار است خصوصا آنگاه که تقدیری مقدر شده تا پدری را به آسمان ببرد، اما شما را در 
سایه توکل به ذات احدیت راسخ تر از کوه یافته ایم ما را در مصیبت فقدان پدر گرامی تان شریک غمتان بدانید. 

شرکت باربد بنای شرق

در زندگی آالمی هست که فقط همدلی می تواند 
از شدت آن بکاهد. با دستانی بر سینه و قامتی خم، به نشانه 
 صمیمانه ترین تشکرها ایستاده ایم و نیز به خود می بالیم 

که پدری همچون تو داشتیم. ضمن عرض سپاس و تشکر
 از الطاف تمامی سروران گرامی که در مراسم تشییع و تدفین 

و مجالس ترحیم زنده یاد

علی اکبر کاظمی 
شرکت فرمودند به اطالع می رساند: به همین مناسبت

 جلسه چهلم این عزیز سفر کرده امروز یکشنبه 95/4/13 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( برگزار می گردد، حضور شما عزیزان در این 

جلسه و قرائت فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: کاظمی ، حبیبی ، کامکاردل ، ولی زاده

جناب آقای مهندس

 سید علی اکبر  پرویزی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 استاندار و نماینده دولت
 در استان متدین و با فرهنگ خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک گفته و حضور پر خیر و برکت تان را با توجه به سوابق مدیریتی ارزشمند
 و تجربیات گرانبهای شما در این استان ارج می نهم

ضمن آرزوی سربلندی و سالمتی، توفیقات روز افزون تان را در خدمتگزاری به مردم 
شریف استان خراسان جنوبی در راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

جناب آقای مهندس

 وجه ا... خدمتگزار
از تالش های بی وقفه جناب عالی

 در مدت زمان تصدی مسئولیت 

استانداری خراسان جنوبی 

صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و امید است در سایه پرتو الطاف الهی و ظل 

توجهات حضرت ولی عصر )عج( در تمامی مراحل زندگی به ویژه خدمت

 به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران همواره موفق و موید باشید.

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
 اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست 
کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

32400001 - 056 تماس حاصل نمایند. 
تعداد 121 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت

 )www.dchq.ir تعداد یک باب منزل مسکونی ویالیی )آدرس ملک در سایت 
و یا با مراجعه حضوری، قابل دریافت می باشد.

تعداد 56 دستگاه اموال منقول )گوشی تلفن همراه/ترازو/ و ...(
 95/4/22 لغایت   95/4/19 تاریخ  از  اداری  روز   4 مدت  به  بازدید:   زمان 

از ساعت 9 الی 14
 محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: سایت اداری شهرستان بیرجند – روبروی 

نیروی انتظامی – پارکینگ شورای هماهنگی
ضمناً بازدیدکنندگان محترم برای اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها 
می توانند به سایت www.dchq.ir در صفحه اصلی- منو اصلی – بخش مزایده، 

مناقصه مراجعه نمایند.
مالیات  عوارض ساالنه شهرداری، خالفی،  قبیل:  از  جانبی  های  هزینه  کلیه 
مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.

 مزایـده شمـاره 46
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هشداروزیرارتباطاتبهبانکها
ایسنا- بهره باالی بانکی و دشواری های متعدد دیگری که بر سر راه دریافت وام بانکی وجود دارد موجب شده بسیاری از شرکت های حوزه ICT عطای دریافت وام را به لقای آن ببخشند. محمود واعظی در جمع 
فعاالن بخش خصوصی به انتقاد از این روند پرداخته و اظهار کرد: ما بارها به بانک ها هشدار داده ایم هیچ گاه بخش خصوصی در هیچ  کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه از 
طریق وام های بانکی تشکیل می شود، اما اکنون تمام بانک ها به راه اندازی شرکت های مختلف اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت های یکدیگر وام می دهند که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  ایرنا-معاون 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: آزمون 
استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت مهر یا 

حداکثر آبان امسال)سال 95( برگزار می شود.
علی صدرالسادات در گفت و گو با ایرنا افزود: بر 
 اساس مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی،

وزارت بهداشت امسال اجازه استخدام 16 هزار و 
200نفر نیروی جدید را دارد که از این تعداد حدود 

11 هزار نفر کادر پرستاری هستند.

بهداشت  وزارت  استخدامی  آزمون  گفت:  وی 
به  و  ریزی  برنامه  و  مدیریت  با مجوز سازمان 
صورت متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش 
کشور برگزار می شود و هر یک از دانشگاه های 
علوم پزشکی به صورت غیر متمرکز فراخوان و 
ظرفیت استخدامی خود را اعالم می کنند. وی 
برای بهداشت  وزارت  استخدام  فراخوان   افزود: 

دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان های دولتی 
 و شبکه بهداشت و درمان کشوری به زودی اعالم

می شود و پس از فراخوان داوطلبان استخدام در 
وزارت بهداشت، آزمون استخدامی مهر یا آبان 
صدرالسادات  می شود.  برگزار   )95 امسال)سال 
اضافه کرد: وزارت بهداشت سالیانه حدود دو هزار 
نفر بازنشسته دارد که بخشی از حدود 16 هزار 
نفر استخدامی جدید امسال، جایگزین نیروهای 
بازنشسته می شوند و بخشی نیز برای تامین نیروی 
است.  االحداث  بیمارستان های جدید  نیاز  مورد 
وی گفت: وزارت بهداشت سال 94 نیز هفت هزار 

 نیروی جدیدبه صورت پیمانی در دانشگاه های
بهداشتی-درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
استخدام کرد. وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی هم اکنون حدود 430 هزار نفر نیرو دارد 
که به گفته وزیر بهداشت حدود 100 هزار نفر 
آنها با این وزارتخانه رابطه استخدامی ندارند و 
حقوق آنها به جای اینکه از ردیف های بودجه 
اختصاصی  درآمد  محل  از  شود  تامین  دولتی 

بیمارستان ها پرداخت می شود.

به  تسهیالت  پرداخت  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر 
برخی سازمان ها و شرکت های  کارکنان  و  مدیران 
دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 

سال 1395 کل کشور را غیر مجاز اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس ابالغیه »علی طیب نیا« به 
گونه  اعطای هر  یادشده،  و شرکت های  ها  سازمان 
 تسهیالت رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های
دولتی پس از تاریخ ابالغ ضوابط اجرایی بودجه سال 
95 غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار 

است. همچنین، خرید هر گونه خودرو سواری داخلی 
پرداخت  جدید،  انسانی  نیروی  بکارگیری  خارجی،  و 
جدید  های  ساختمان  اجاره  یا  خرید  احداث،  پاداش، 
اداری به ترتیب موضوع مواد 24، 9 ، 11 و 29 قانون 
بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابالغ 
اعالم غیرمجاز  دارائی  و  اقتصادی  امور  وزیر   جدید 
شده اند. دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای 
برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان 
-موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه 

شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
فروش  و  حسابرسی  سازی،  خصوصی  های  سازمان 
دولتی  چاپخانه  سهامی  شرکت  تملیکی،  امالک 
و  ایران  خارجی  های  گذاری  سرمایه  شرکت  ایران، 
بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، 
توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و 
پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی 
امور  وزیر  جدید  ابالغیه  رعایت  مشمول  ایران  بیمه 

اقتصادی و دارایی هستند.

آزموناستخدام16هزارنفردروزارتبهداشتآبانبرگزارمیشود

ممنوعیتپرداختتسهیالتبهمدیرانوکارکنانبرخیسازمانها

 بودجه درمان معتادان بی بضاعت دو برابر شود

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به درمان معتادان 
بی بضاعت و کم بضاعت گفت: در سال جاری 
این اعتبارات حدود 33 میلیارد تومان می باشد، 
لیکن جهت خدمات دهی مطلوب در این بخش 
به  برابر شود.  بودجه مذکور دو  نیاز است که 
گزارش تسنیم؛ علی مویدی در جلسه مشترک 
میان مسووالن ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از چالش های جدی دنیا و 
کشور ما بحث اعتیاد و آسیب های ناشی از آن در کشور است. وی ادامه 
داد: آسیب اعتیاد یکی از دغدغه های اصلی معظم له و همچنین دولت 
تدبیر و امید می باشد. وی گفت: گروه زنان، کودکان و افراد با آسیب 

پذیری بیشتر باید در اولویت اول این بخش باشند.

سبدکاال به بسیاری ازمعلوالن اختصاص نیافت

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران با اشاره به اینکه سبد 
تعلق  معلوالن  از  بسیاری  به  دولت  کاالی 
از خانواده ها علی رغم  برخی  نگرفت گفت: 
دریافت  کاال  سبد  معلول  سه  یا  دو  داشتن 
نکردند. به گزارش مهر، علی همت محمودنژاد 
با گالیه از چگونگی ارائه سبد کاالی نیازمندان 
و معلوالن اظهار داشت: متاسفانه سبد کاال به 
برخی از خانواده ها با داشتن 2 یا 3 معلول فقط به علت داشتن دفترچه 
تامین اجتماعی سرپرست خانوار که ماهیانه مبلغ ۸00 هزار تومان حقوق 
کارگری دریافت می کنند، تعلق نمی گیرد.وی تاکید کرد: حتی خانواده 
های افراد دارای معلولیت که دارای یک دستگاه پراید و یا پیکان باشند 
با توجه به قانون سبد کاالی اقشار آسیب پذیر بین آنها توزیع نمی شود.

بیمه تکمیلی فرهنگیان لغو نشده است

لغو قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان و عدم پذیرش بیمه تکمیلی برای 
 ... و  پزشک  ویزیت  سونوگرافی،  آزمایشگاه، 
کرده  فراهم  را  فرهنگیان  اعتراض  موجبات 
است. فرشید سیاری مدیرکل تعاون و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: هیچ تغییری در تعهدات قرارداد بیمه 
درمان تکمیلی صورت نگرفته و تمامی بیمه 
شدگان همچون گذشته و تا 31 شهریور می توانند از مزایای این پوشش 
بیمه ای بهره مند شوند. وی افزود: اما به جهت مدیریت منابع مالی و 
جلوگیری از افزایش حق بیمه تا 31 شهریور مقرر شده است هزینه های 
مربوط به ویزیت توسط بیمه شدگان پرداخت و متعاقب آن در کمترین 
زمان ممکن و با ارائه مستندات نسبت به دریافت این هزینه ها اقدام کنند.

طرح حذف بنزین دونرخی جدی شد

پیشنهاد  داشت:  اظهار  دولتی  مسئول  مقام  یک 
درباره  مجلس  مصوبه  حذف  درباره  نفت  وزیر 
بودجه  قانون  اخیر  اصالحیه  در  نرخی  دو  بنزین 
رسیده  دولت  به تصویب هیئت  و  گنجانده شده 
تعیین  برای  دولت  به  مجلس  مصوبه  در  است. 
اختیار  بنزین  و دوم  اول  قیمت  و  میزان سهمیه 
وزارت  وجود  این  با  ولی  بود  شده  داده  مطلق 
نفت با این مصوبه مخالف است و پیشنهاد حذف 

مصوبه مجلس را مطرح کرده است.

سکه به یک میلیون و 100 هزار تومان رسید

سکه تمام طرح جدید با ادامه روند افزایشی هفته 
گذشته، رکورد جدید را در سال جاری ثبت کرد و 
به یک میلیون و 100 هزار تومان رسید. به گزارش 
ایسنا، هر گرم طالی 1۸ عیار نزدیک به 110 هزار 
تومان فروخته می شود. هر دالر آمریکا نیز با 15 
تومان افزایش قیمت نسبت به آخرین روز هفته قبل، 
3521 تومان داد و ستد می شود. نیم سکه و ربع 
سکه به ترتیب 554 و 295 هزار تومان قیمت دارند.

آزمون ورودی مدارس غیردولتی فقط 
در پایه های »هفتم« و »دهم«

فارس- معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
مدارس غیردولتی به علت متقاضی زیاد می توانند 
ورودی  آزمون  گفت:  کنند  برگزار  ورودی  آزمون 
هفتم  پایه های  برای  فقط  غیردولتی  مدارس  به 
و دهم است. مرضیه ُگرد معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه 
اینکه  بیان  با  خانواده  و  مردمی  مشارکت های 
قانونی مشکلی  لحاظ  از  ورودی  آزمون  برگزاری 
ندارد، گفت: این مدارس حق ندارند بابت برگزاری 
آزمون ورودی هزینه ای دریافت کنند؛ قاعدتاً چون 
ناچاراً  است،  زیاد  متقاضی  و  بوده  رقابت  بحث 

متناسب با ظرفیت باید پذیرش داشته باشند.

عربستان به حجاج دستبند
 الکترونیکی می زند!

که  کرد  اعالم  سعودی  عربستان  حج  وزارت 
امسال  امنیت حجاج در مراسم حج  تامین  برای 
گفته   به  می کند.  استفاده  الکترونیکی  دستبند  از 
مقامات این کشور، این »دستبندهای هوشمند« 
به امر »شناسایی زائران و کمک به آنان« یاری 
بر  بنا   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به  می  رسانند. 
سعودی،  عربستان  خبرگزاری های  گزارش 
بروز  از  جلوگیری  برای  کشور  این  حج  وزارت 
 24 فاجعه ی  پی  در  گذشته  سال  که  مشکالتی 
سپتامبر 2015 در مکه رخ داد، اقدام به استفاده از 

دستبند های الکترونیکی کرده است. 

فروش فوری خودرو مشروط شد

وارداتی  و  داخلی  خودروهای  فوری  فروش 
مشروط به نداشتن تعهدات معوق از سوی شرکت 
گزارش  به  شد.  خودرو  واردکننده  یا  خودروساز 
از  تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده  ایسنا، 
خودرو  واردکننده  شرکتهای  رایج  تخلفات  جمله 
معموال خودروهایی چون  نیز  است. خودروسازان 

تندر 90 را با تاخیر به خریداران تحویل می دهند.
از  مصرف کنندگان  نارضایتی  باعث  موضوع  این 
عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو شده 
آیین نامه  تدوین اصالحیه  در  این وضعیت  است. 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون  اجرایی 
به گونه ای  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  خودرو 
خودروها  فوری  فروش  قانون،  این  براساس  که 
در صورت وجود تعهدات معوق، ممنوع شده است.

ظرفیت پذیرش آزمون ارشد
 پزشکی تثبیت شد

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رییس 
آزمون  در  پذیرش  ظرفیت  تثبیت  از  بهداشت 
داد.  خبر  جاری  سال  پزشکی  ارشد  کارشناسی 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  پورکاظمی  محمدحسین 
با اعالم این مطلب گفت: در حال حاضر کلید و 
پاسخنامه سئواالت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 
پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است.

توزیع 800 میلیون پاکت شیر در مدارس

فارس- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش از توزیع ۸00 میلیون پاکت شیر 
رایگان در مدارس در سال تحصیلی جاری خبر داد.
سید محمد بطحایی اظهار داشت: با توجه به منابع 
درآمدهای  وصول  روند  افزایش  دولتی،  محدود 
آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید مطلوب 
بوده است. معاون توسعه مدیریت و پشتیانی وزیر 
فوق العاده  افزایش  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
شغل فرهنگیان در سه سال فعالیت دولت تدبیر 
و امید، تصریح کرد: افزایش امتیاز فوق العاده شغل 
به  از 1200  به 1500 و مدیران  از ۸00  معلمان 
1500 باعث افزایش 90 درصدی فوق العاده شغل 
شغل  فوق العاده  همچنین  است،  شده  معلمان 

کارشناسان نیز 50 درصد افزایش داشته است.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت 
تعاونی مسکن فرهنگیان فلق بر اساس آگهی دعوت 
منتشر شده به شماره 95/301 منتشر شده در روزنامه 
روز  در   95/4/13 یکشنبه  جنوبی  خراسان  آوای 
پنجشنبه 1395/5/14 ساعت 10 صبح در محل دفتر 
تعاونی به آدرس بیرجند خیابان انقالب بین انقالب 24 
و 26 پالک 162 برگراز می گردد. از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای تصمیم گیری نسبت به موضوعات ذیل 
در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. حداکثر آرای 
وکالتی هر فرد عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک 

رای خواهد بود.

دستورجلسه: 
1- تصویب اساسنامه جدید تعاونی ابالغی وزارت تعاون

 2- تغییر ماده 22 اساسنامه تعاونی و تغییر در تعداد 
اعضای هیئت مدیره و کاهش آن 5 به 3 نفر

هیئتمدیرهتعاونی

نهار و شام همه روزه 
11 ظهر تا 11 شب

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما

رستوران و تاالرسیمرغ

ورودیرایگان

آدرس:معلم36/1-جنبباشگاهورزشیمالکاشتر
انتلفنرزرو:09158609661-32444048

گـ
رای
ی
یـ
یرا
پذ

مزایده های شماره 95/2 - 95/3 - 95/4

مبلغتضمینشرکتدرمناقصهموضوعمزایدهشمارهمزایده

فروشملکادارهمخابراتشهرستانطبس)محلقدیم(واقعدرخیاباندکتر95/2
بهشتیجنوبیبهمتراژ2000مترمربععرصهو300مترمربعاعیانبهباالترین

قیمتپیشنهادیبرابرشرایطمنضمبهطرحقرارداد

214/000/000ریال

فروشزمینمجاورمرکزمخابراتآرینشهربهمتراژ1298مترمربعبهباالترینقیمت95/3
پیشنهادیبرابرشرایطمنضمبهطرحقرارداد

62/400/000ریال

فروشملکمهمانسرایمخابراتفردوسواقعدرچهارراهشهیدپارسابهمساحت95/4
199مترمربععرصهو180مترمربعاعیان

197/200/000ریال

شرطتهیهاسناد:کلیه افراد حقیقی و حقوقی   با  واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مزایده به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می 
توانند در مزایده شرکت نمایند.

مهلتتهیهاسناد: از تاریخ 95/4/8 تا پایان وقت اداری 95/4/19 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 95/4/29 و بازگشایی پاکت ها 95/5/3
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا واریز نقدی به حساب سیبا شماره 0106034398001  

به نام  مخابرات خراسان جنوبی باشد.
محلتهیهاسناد:بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی - اتاق شماره 124

شرکت مخابرات خراسان جنوبیتلفن تماس: 32424000-056    فاکس: 056-32424004

فروشگـاه خواجـوی
آبشیرینکنخانگینقدواقساط)بدونافزایشقیمتویژهماهمبارکرمضان(نصبوفیلتررایگان

خیابانفردوسی،نبشحافظ32421633-09155438760

گارانتی
18ماه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئولین به پیام شما

3
سامانه اندروید مشترکان در شرکت گاز خراسان جنوبی راه اندازی شد

مدیر عامل شركت گاز خراسان جنوبي، از راه اندازي سامانه اندروید مشتركين در شركت گاز استان خبر داد. فرشيد دشتی اظهار كرد: براي اولين بار در كشور این سامانه در 
راستای استفاده از فناوری نوین تکریم ارباب رجوع و كاهش هزینه هاي مشتركين توسط واحد فناوری اطالعات این شركت راه اندازی شده است و از طریق وبگاه شركت گاز 

یکشنبه * 13 تیر 1395 * شماره 3544استان به آدرس  www.nigc-skgc.ir قابل دسترسي و نصب  روی تلفن همراه با سيستم عامل اندروید است.
با سالم چرا نيروی انتظامی جلوی خرده فروشان 
مواد مخدر را نمی گيرد امان ما را بریدن آسایش 

نداریم از دستشون خواهشا پيگيری كنيد
0933...626
نشاط  شهيدآوینی،ایستگاه  روی  پياده  پيست  در 
ترساند. مرا  شدت  به  كه  دیدم  قرآن  از  ای  آیه 

بود كه  این  بيانگر  بقره)20٥(كه  ازسوره  ای  آیه 
قصد  به  كند  می  گردش  زمين  در  كه  هنگامی 
فساد در زمين قدم می گذارد! كمتر كسی مانند 
من ممکن است بعد از خواندن آن آیه قرآن كه 
در سر در ایستگاه زده شده است به دیواره های 
آن هم توجه كند و بفهمد منظور استکبار است. 
اما  است  نور  همه  قرآن  آیات  كه  است  درست 
نکته  هر  و  جایی  سخن  هر  اند  گفته  هم  قدما 
این  مناسب  قرآن  شریفه  آیه  این  دارد.  مکانی 
مکان نيست و موجب یاس و نا اميدی می شود. 
91٥...372

تقدیر و  تشکر از حضور باشکوه پليس راهنمایی 
به مناسبت حضور یک ميهمان در شهر در تمام 
رانندگی  به  رو  خاصی  نظم  چه  ها  چهارراه 
به  .نمی شود هميشه  برد  آدم لذت می  بخشيد 
رانندگان مستقر می  از دید  این كه خارج  جای 
شوید همين طور با اقتدار سرچهارراه ها حضور 

داشته باشيد كه موثرباشد .  
91٥...467

  باسالم یک ابتکار جالب نصب بنرهای هشداری 
در مورد عوارض بی شمار مواد مخدر بود كه در 
زود  خيلی  اما  بود  شده  نصب  ها  خيابان  بعضی 
با  كه  است  سوال  جای  واقعا   . شد  آوری  جمع 
وجود این همه تبليغات برای گرفتاركردن جوانان 
به دام این مواد خانه مان سوز چرا ما برای آگاه 

كردن جوانان  كوتاهی می كنيم؟  
91٥...693

با توجه به اینکه درحال حاضر دركليه بيمارستانها 
بار مصرف  البسه یک  از  بيماران بستری  جهت  
.... هنوز به  استفاده می گردد ولی در بيمارستان 
برای  شستشو  قابل  البسه  از  سنتی  روش  همان 

بيماران استفاده می گردد.
91٥...893

مسئولين  موسوی  اراضی  درمورد  كنم  می  فکر 
مردم را مسخره دارن تا شخص مهمی از تهران به 
شهر مياد جلوتر اعالم می كنن مشکل زمينها حل 
شده ولی بعدا پشت گوش می ندازن .آخه مردم 

كه بازیچه نشدن 
91٥...927

 ! باشن  پاسخگو  فرودگاه   مسووالن  اميدوارم 
چرا باید برای پارک اتومبيل مسافر شبی 3000 
شود  گرفته  پاركينگ  بابت  فرودگاه  در  تومان 
گونه  هيچ  و  سقف  بدون  درفضای  اینکه  حال 
فرودگاه  در  اینکه  جالبتر  پاركينگ   امکانات 
مهر آباد با توجه به مسقف بودن 2000 تومان 

دریافت می شود . 
936...24٥
نگهداری  از  بود  كرده  گالیه  عزیزی  دوست 
در  كه  كنم  به شما عرض  دستگرد  در  حيوانات 
محسوب  بيرجند  تمدن  مركز  كه  آوینی  خيابان 
ميشه عالوه بر نگهداری چند گوسفند فاضالب 

حمامش را هم به كوچه مرحمت كردن.
93٥...840

این  كنم  پيشنهاد  دولتمردان  به  خواستم  می 
حقوق های نجومی را به جای مدیران پشت ميز 
لم  زیر هوای سرد كولر و روی مبل  نشين كه 
كارانه  وحق  آنچنانی  كارهای  ....اضافه  و  دادن 
نجومی می گيرند، این حقوق ها حق هموطنانی 
است كه از جانشان برای امنيت كشور مایه می 
كه  زمان  امام  گمنام  سربازان  مانند  گذارند 
ها  تروریست  بمبگذاری   جلوی  باجانفشانی 
غربی  مرز  در  كه  پاسدارانی  یا  و  گيرند  رامی 
می  نابود  را  تروریستی  های  گروهک  اقتدار  با 
كنند ومایه اقتدار ایران در جهان هستند طوری 
به  كردن  نگاه  جرات چپ  دیگر  كشورهای  كه 

كشورمان راندارند.
091٥...٥38

 مسکن باید کاالی مصرفی باشد نه سرمایه ای

سرانجام ناتمام طرح مسکن مهر دراستان

 ایرنا - ساخت مسکن مهر در خراسان جنوبی 
همانند سایر استانها در زمان دولت نهم آغاز 
شد، هنوز حدود 10درصد واحدها نيمه تمام و 
 زمزمه تکميل آن تا حدودی به گوش می رسد.
تعدادی از ساخت مسکن مهر دفاع می كنند 
و شماری هم منتقد طرح و نسبت به نحوه 
ساخت و طوالنی شدن زمان تحویل واحدها 
ایراد دارند، هرچند شماری از افراد كم درآمد 
و نيازمند صاحب خانه شدند، ولی اجرای طرح 

خارج از دایره نقد نيست .
را  تدابيری  اميد  و  تدبير  دولت  هست،  اميد 
برای تکميل واحدهای نيمه تمام اتخاذ كند 
تا كسانی كه سالها در انتظار رویای صاحب 
یابد. تحقق  آنها  آرزوی  بودند،  شدن  خانه 
طرح یادشده تاكنون پيچ و خم های زیادی 
را پشت سرگذاشته و تعدادی از وعده مدیران 
 دستگاههای خدمات رسان تحقق نيافته است .

بافت  اصالح  مهر  مسکن  هدف   
فرسوده شهرها و تامین مسکن بود

دكتری  آموخته  دانش  خواه،  ایزد  ا...  روح 
های  دانشگاه  علمی  هيات  عضو  و  اقتصاد 
علوم  دانشگاه  در  سال 94  اسفند  در  تهران 
پزشکی بيرجند خود را یکی از طراحان ایده 

مسکن مهر در سال 82 معرفی كرد.
وی در پاسخ به پرسش نماینده یکی از تشکل 
مهر  مسکن  بود،  گفته  كه  دانشجویی  های 
موجب تخليه نوار مرزی در خراسان جنوبی 
شده است، گفت: دولت وقت حاضر به قبول 

ایده مسکن مهر نشد.
مجلس  انتخابات  دوره  دهمين  نامزد  این 
بيرجند،  انتخابيه  حوزه  از  اسالمی  شورای 
 درميان و خوسف اضافه كرد: دولت احمدی نژاد
 هم دو سال اول نسبت به طرح نظر مثبت 
ایده  طراحان  اولویت  كه  حالی  در  نداشت، 
مسکن مهر مناطق خارج از شهر نبود بلکه 

اولویت بافت فرسوده شهرها بود.
فرسوده  بافت  اصالح  هدف  داد:  ادامه  وی 
این  بر  دولت  بود،  مسکن  تامين  و  شهرها 
قدیم  بافت  در  طرح  این  اجرای  بود،  عقيده 

سبب طوالنی شدن طرح خواهد شد.
اینکه معماری احداث واحدهای  با بيان  وی 
مسکن مهر ایرانی نيست، تاكيد كرد: احداث 
شهری،  محدوده  از  خارج  در  مهر  مسکن 
محدوده شهرها را افزایش داد و برای خدمات 
رسانی نياز به امکانات جدید هست، این كار 

برای شهرداری ها هزینه دارد.
وی تاكيد كرد: هر چند یکی از طراحان ایده 
ساخت مسکن مهر در ایران بود، اما در اجرا 

آن دخالت نداشته است.
مهر  مسکن  احداث  از  قبل  كرد:  بيان  وی 
در  شد  می  پرداخت  متقاضی  به  تسهيالت 
مستقيم  تسهيالت  مهر  مسکن  در  حاليکه 
به متقاضی پرداخت نمی شود، باید به عرضه 
كننده پرداخت شود زیرا توليد تورم زا نيست و 
افزایش نقدینگی ربطی به مسکن مهر ندارد.

قطار  لکوموتيو  به  را  ساختمان  صنعت  وی 
تشبيه كرد و افزود: با افزایش فعاليت صنعت 

ساختمان شاهد رشد جامعه خواهيم بود .
به گفته ایزدخواه، هنوز كشور با كمبود مسکن 
باید كاالی  رو به روست در حاليکه مسکن 
مصرفی باشد نه سرمایه ای، در اقتصاد بيمار، 
مسکن به كاالی سرمایه ای تبدیل شد، در 
حاليکه سهم مسکن در سبد خانوار باید 30 

درصد باشد نه بيشتر.

برای  246واحد  و  31هزار  سهمیه   
خراسان جنوبی

مدیركل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در 
گفت و گو با ایرنا، سهميه مسکن مهر استان 
را 31 هزار و 246 واحد ذكر كرد و گفت: از 
این تعداد 22 هزار و 129 واحد در شهرهای 
باالی 2٥ هزار نفر، هشت هزار و 417 واحد 

جمعيت  نفر  هزار   2٥ از  كمتر  شهرهای  در 
فرسوده  بافت  به  مربوط  نيز  واحد   700 و 
كرد:  اظهار  جعفری  است.مهدی  شهری 
 618 و  هزار   28 تاكنون  واحدها  مجموع  از 
واحد)90.٥1درصد( به متقاضيان تحویل شده 
است.وی از تحویل دو هزار و 628 واحد تا 
سال آینده خبر داد و افزود: از این تعداد دو 
هزار و 128 واحد در شهرهای باالی 2٥ هزار 
نفر جمعيت و ٥00 واحد در شهرهای زیر 2٥ 

هزار نفر تحویل متقاضيان می شود.
و  هزار  شش  مبلغ  تاكنون  كرد:  بيان  وی 
مهر  مسکن  تسهيالت  ریال  ميليارد   200
بيرجند و  با بهره هفت درصد در شهرستان 
پرداخت  ها  شهرستان  بقيه  در  درصد  چهار 
در  سازی  آماده  های  زمين  است.وی  شده 
سایت های مسکن مهر استان را ٥13 هکتار 
ذكر كرد و افزود: از این رقم 320 هکتار در 
نفر و 193 هکتار  باالی 2٥ هزار  شهرهای 
مربوط به شهرهای زیر 2٥ هزار نفر جمعيت 
است. جعفری یادآور شد: از نظر كيفيت تمام 
مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان به ویژه 
مبحث 19 در خصوص بهينه سازی مصرف 
است. شده  رعایت  ها  ساختمان  در  انرژی 

وی به خدمات زیربنایی سایت مسکن مهر 
استان اشاره كرد و گفت: عمليات خاكریزی 
و خاكبرداری، جدول گذاری تا مرحله آسفالت 
در حدود 6٥ درصد معابر اصلی انجام شد.وی 
مسکن  طرح  در  مسجد  باب   14 ساخت  به 
مهر استان اشاره كرد و افزود: مسجد مسکن 
مهر قاین در زمينی به مساحت سه هزار و 90 
متر مربع با زیربنای دو هزار و 600 متر مربع 

بزرگترین مسجد مهر كشور است.
پایگاه  عالم،  خانه  كتابخانه،  احداث  وی 
تجاری،  مغازه  باب   11 سبز،  فضای  بسيج، 
شش  درمانگاه،  باب  دو  مدرسه،  باب   19
سالن ورزشی و 32 باب واحدهای تجاری و 
خدماتی، پنج بوستان و فضای سبز و دو باب 
كالنتری را از جمله خدمات مسکن مهر در 

استان عنوان كرد. 

هفته دولت پرونده مسکن مهر 
در شهرهای کمتر از

 25هزار نفر بسته می شود

اسالمی  انقالب  مسکن  بنياد  مدیركل 
تمام  گوید:  می  جنوبی  خراسان 
 2٥ زیر  شهرهای  مهر  مسکن  واحدهای 
هفته  پایان  تا  استان  جمعيت  نفر  هزار 
شود. می  متقاضيان  تحویل   9٥  دولت 

اینکه 2٥  بيان  ،با  مقدم  آسمانی  اصغر  علی 
زیر  جمعيت  دارای  استان  شهر   28 از  شهر 
2٥ هزار نفر هستند، یادآور شد: پروژه مسکن 
مهر شهرهای زیر 2٥ هزار نفر به این اداره 
كل واگذار شده است.وی بيان كرد: سهميه 
نفر  هزار   2٥ زیر  شهرهای  مهر  مسکن 
كه  است  واحد   417 و  هزار  هشت  استان 
به  واحد   717 و  هزار  هفت  تعداد  این  از 
صورت رسمی در اختيار متقاضيان گذاشته 
شد. وی ادامه داد: از مجموع سهميه مسکن 
مهر این اداره كل، پنج هزار و 631 واحد در 
زمين های 99 ساله و سه هزار و 286 واحد در 

زمين های مالکان احداث شده است.

 مسکن مهر خراسان جنوبی نیازمند 
ساخت 404 کالس درس است

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازی،  مدیركل 
مهر  مسکن  اینکه  بيان  با  جنوبی  خراسان 
استان با كمبود شدید فضای آموزشی مواجه 
است، افزود: در استان به احداث 404 كالس 

درس جدید نياز است كه هيچ اقدامی نشد.
محمد رضا بيکی، می افزاید: در بدترین حالت 
مهر  مسکن  سایت  در  درس  كالس   10٥
بيرجند نياز است كه بيشترین اولویت استان 
است تاكنون 18٥ كالس درس تحویل شده 
است.وی با بيان اینکه 143 كالس درس در 
مجموعه مسکن مهر استان در حال ساخت 
است، بيان كرد: اتمام این پروژه های نيازمند 
170 ميليارد ریال بودجه است كه از محل منابع 

ملی و مشاركت خيران در حال تامين است.
وی ادامه داد: برای سال تحصيلی جدید یک 
باب فضای آموزشی با 9 كالس درس به بهره 
برداری می رسد.وی اعتبار مورد نياز برای هر 
كالس درس جدید را 1.٥ميليارد ذكر كرد و 
یادآور شد: برای احداث 404 كالس جدید در 
سایت مسکن مهر 606 ميليارد ریال اعتبار نياز 
است.وی  نشده  تامين  مبلغی  هنوز  كه  است 
یادآور شد: انتظار می رود استان در خصوص 
تامين هزینه های ساخت فضای آموزشی این 
 اداره كل را یاری كند چراكه تاكنون هزینه ها

 توسط خيران یا از منابع ملی تامين شده و 
اظهار  داشت.وی  ناچيزی  بسيار  استان سهم 
كرد: در حال حاضر سه هزار و 900 دانش آموز 
در شش باب فضای آموزشی دو نوبته در سایت 
در حال تحصيل هستند  استان  مهر  مسکن 
تا مهر ماه 96 كمک  انتظار می رود حداقل 
كنند در غير اینصورت با بحران شدیدی مواجه 
خواهيم شد.بيکی در خصوص مجتمع حيات 
طيبه مهرشهر بيرجند افزود: این مجتمع با ٥0 
كالس درس با 2٥درصد پيشرفت فيزیکی به 
بزرگترین پروژه آموزشی مسکن مهر  عنوان 
استان است.وی زیربنای احداث این پروژه را 

اميد  افزود:  و  كرد  ذكر  مترمربع  هزار   10
می رود در دو سال آینده این پروژه به بهره 

برداری برسد.

 زیرساخت های الزم 
برای تکمیل خدمات شهرداری 

در سایت مسکن مهر فراهم نیست

معاون عمرانی شهرداری بيرجند افزود: منطقه 
الحاق شد و  از سال 92 به بيرجند  مهرشهر 
آماده سازی مسکن مهر در سطح 7٥ هکتار 
عدل  است.علی  شده  واگذار  شهرداری  به 
به  اراضی مهرشهر  از  می گوید: 300 هکتار 
شهرداری بيرجند تحویل شد و بيشتر خدمات 
از جمله اتوبوسرانی، جمع آوری زباله، آسفالت 
معابر و غيره به مردم ارائه می شود.وی یادآور 
شد: همه زیرساخت ها از جمله برق، گاز، آب 
و تلفن در قطعه 7٥ هکتاری مسکن مهر هنوز 
ها  زیرساخت  تکميل  با  و  است  نشده  آماده 

آسفالت معابر انجام خواهد شد..

افزایش پدیده حاشیه نشینی 
در بیرجند

پدیده حاشيه نشينی چند سالی است كه در 
به  رو  بيرجند  شهر  ویژه  به  جنوبی  خراسان 
افزایش است و به قول علی ناصری فرماندار 
بيرجند در چهار روستای حاشيه شهر بيرجند 
28 هزار نفر جمعيت زندگی می  كنند كه پنج 
درصد جمعيت سایر شهرستان  ها را تشکيل 
مركز  حاشيه  روستاهای  می  دهند.مردم 
استان انتظار ارائه خدمات شهری را دارند اما 

كمتر مورد توجه مسئوالن هستند.
نيافته(  شمال)توسعه  بين  زیادی  اختالف 
عنوان  به  دارد  وجود  بيرجند  جنوب شهر  و 
در  آموزشی  فضای  كمبود  بحران  مثال 
تا  اینکه  به  توجه  با   « مهر  مسکن  منطقه 
حدودی خدمات شهری در این منطقه ارائه 
می شود اما در دفترچه بيمه سالمت از آن 
 « بخش  كوه«  دهل   « روستای  عنوان  به 
از  مسئوالن  كه   !! شود  می  یاد  القورات« 
كنند.مهاجرت  می  اطالعی  بی  اظهار  آن 
و  شهرها  حاشيه  به  روستایيان  افزون  روز 
كمبود  بحران  سبب  مهر  مسکن  واگذاری 
كه  است  شده  بيرجند  در  آموزشی  فضای 

مسئوالن باید فکر اساسی بکنند.
بعد از گذشت چند سال از آغاز پروژه مسکن 
اتمام  به  حدودی  تا  زیربنایی  خدمات  مهر 
رسيده است اما ساكنان این مناطق همچنان 
با مشکل كمبود فضای سبز، آموزشی، سالن 
درمانی،  بهداشتی  مراكز  كالنتری،  ورزشی، 
آسفالت معابر، مراكز فرهنگی، مسجد و غيره 
مواجه اند.در سال های گذشته به دليل آماده 
نبودن زیرساخت های الزم دستگاه های متولی 
به ویژه راه و شهرسازی و شهرداری نتوانسته 
خدمات رسانی مطلوبی در خصوص آسفالت 
معابر این نواحی انجام دهد.بسياری از كوچه ها 
و خيابانها خاكی است، وزش باد همراه با گرد 

و خاک ، موجب گالیه شهروندان شده است.

جوابیه شرکت مخابرات خراسان 
جنوبی 

پيام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
ایجاد  رساند  می  اطالع  به   9٥/4/6 مورخ  شما 
فاقد  روستایی  نقاط  در  همراه  تلفن  پوشش 
پوشش جزو برنامه های فعلی شركت مخابرات 
ایران نبوده و اینگونه موارد الزم است از طریق 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  كل  اداره 

پيگيری شود. 

جوابیه مرکز بهداشت بیرجند 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پيام 
شما مورخ 9٥/3/26 در خصوص واحد دامداری 
در كنار روستا به استحضار می رساند: بازرسی و 
نظارت در زمينه كشتار دام از وظایف دامپزشکی 
احداث  مجوز  صدور  برای  ضمنا  باشد.  می 
دامداریها از مركز بهداشت هيچگونه استعالمی 
از سوی دستگاه های متولی به عمل نمی آید. 

جوابیه معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پيام 
 شما مورخ 9٥/4/8 در خصوص موتورسيکلت های 
رساند:  می  استحضار  به  شهر  سطح  چراغ  بی 
دارای عيب  نقليه كه  از وسایل  استفاده  تردد و 
پليس  و  است  ممنوع  باشند  می  فنی  نقص  و 
 راهنمایی و رانندگی ضمن اینکه در كالس های
امر  این  به  رانندگی  دانش  ارتقای  و  آموزشی   
تاكيد می نماید از طریق رسانه ها و جراید هم 
لذا  نمایيد  می  اقدام  رسانی  اطالع  به  نسبت 
نظارت  محترم  های  خانواده  كه  است  شایسته 
و  باشند  داشته  دلبندشان  فرزندان  بر  بيشتری 
ما را در امر فرهنگ سازی یاری نمایند چرا كه 
اولين نهادی كه فرهنگ در آن شکل می گيرد 

خانواده است. 

جوابیه های  پلیس راهور استان 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
حركات  در خصوص   9٥/2/30 مورخ  شما  پيام 
به  شهر  در  سواران  موتورسيکلت  متعارف  غير 
فاقد  نقليه  وسایل  با  رساند:تردد  می  استحضار 
با  رانندگی  همچنين  و  معابر  سطح  در  پالک 
در  پليس  و  باشد  می  ممنوع  مجاز  غير  سرعت 
قانون  اعمال  و  توقيف  به  نسبت  رویت  صورت 

آنها اقدام می نماید. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
در   9٥/3/31 مورخ  آوا  روزنامه  شما  پيام 
معصوميه  در  موتورسواران  حركات  خصوص 
راهنمایی  پليس  استحضار می رساند:  به  پایين 
هر  با  خودش  ذاتی  وظيفه  برابر  رانندگی  و 
ایجاد  به  منجر  كه  ترافيکی  ناهنجاری  نوع 
اختالل در عبور و مرور و ایجاد مزاحمت برای 
بررسی  و  نماید  می  برخورد  گردد  شهروندان 
در  ترافيکی  ناهنجاری  این  رفع  موضوع جهت 

دستور كار قرار گرفته است. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پيام 
پرستار  خيابان  در خصوص   9٥/4/8 مورخ  شما 
می  استحضار  به  موتور  و  اتومبيل  اف  تيک  و 
وظيفه  برابر  رانندگی  و  راهنمایی  رساند:پليس 
ترافيکی  ناهنجاری  گونه  هر  با  خودش  ذاتی 
جهت  رویت  صورت  در  رانندگی  تخلف  و 
نماید می  برخورد  معابر  در  تردد  سازی   ایمن 
تری  دقيق  مشخصات  محترم  شهروند  چنانچه 
تا  اعالم   110 تلفن  شماره  طریق  از  دارند 

اقدامات قانونی بعدی انجام شود. 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 95 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 تیر ماه سال جاری می باشد.

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب شده
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های تعیین شده، محکوم می شوند. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 937/93 محکوم علیه آقای محمد علی هدایتی فرزند رحمت اله محکوم است به پرداخت مبلغ 
161/300/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له احمد قنبری و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه اموال به شرح جدول ذیل معرفی شده که جمعا به مبلغ 171/000/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش کل )ریال( ارزش واحد )ریال(تعداد )مقدار(نوع لوازمردیف
موتور کامل سواری مزدا FL323 با شماره فنی 1

ZMWF-02-000-0-00
152/000/00052/000/000 عدد

سقف تویوتا لندکروز سانروف دار به  شماره فنی2
 60580- 63111 )تولید 2014 ژاپن(

218/000/00036/000/000 عدد

نمدی روکش سقف تویوتا لندکروز به شماره فنی3
 G90 – AO 60-63310 )تولید 2014 ژاپن(

241/500/00083/000/000 عدد

171/000/000جمع

که از طریق  مزایده  در روز سه شنبه تاریخ 95/04/29 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

 رجبی - مدیر  اجرای احکام مدنی  دادگستری بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950325 در خصوص دعوی خانم فاطمه علیزاده به طرفیت فردین – زهرا- حیدر- 
فرزین و بانو شهرت همگی علیزاده و خانم زهرا رحمتی مبنی بر دستور فروش در خصوص پالک ثبتی به شماره 198 فرعی از 9 
فرعی از 249 اصلی واقع در خیابان مدرس 16- پالک 23 که حسب نظریه کارشناسی یک باب منزل به مساحت 210 مترمربع که 
اعیان یک باب منزل قدیمی یک طبقه با زیربنای حدود 120 مترمربع که از طریق یک راهرو اختصاصی به معبر اصلی و با توجه به 
موارد فوق و عدم قرارگیری منزل در کنار معبر و اتصال غیر مستقیم به کوچه و بررسی تمام جوانب به مبلغ 1/428/000/000 ریال 
کارشناسی گردیده است که از طریق  مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/04/30 از ساعت 10 الی 11  در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 932 و شناسه ملی 10360026690
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای سید مهدی عسکری به شماره ملی 5239755671 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد محمدی به شماره ملی 5239372901 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا واحدی پناه به شماره ملی 0652446280 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1395/12/6 انتخاب گردیدند. 2- آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی 0652961215 به عنوان مدیر عامل شرکت برای 
باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1395/12/6 انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای سید مهدی عسکری )رئیس 
هیئت مدیره( و در غیاب ایشان با امضای آقای سید محمد محمدی )نایب رئیس هیئت مدیره( و آقای محمدرضا احمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت 
معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا،  تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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کشف بال سالم دایناسور ۹۹ میلیون ساله!
  به تازگی در میانمار بال هایی از دایناسورهای پرنده محبوس شده درون کهربا پیدا شده اند. این بال ها به اندازه ای دست نخورده و 
سالم باقی مانده اند که حتی پرها و ریزساختارهای موجود در آنها نیز سالم و قابل شناسایی هستند. این احتمال وجود دارد که در حال 
حاضر هم درون این کهربا بافت های زنده ای از آن دایناسور وجود داشته باشند.    

تسنیم- هنگام سحر از خواب بیدار می شود 
و  می خورد  سحری  رادیو  صدای  با  همراه 
ابوحمزه  با گوینده دعای  زیر لب همراه  در 
از  لقمه  چند  هنوز  می کند  زمزمه  را  ثمالی 
غذایش باقی مانده که هر لحظه رادیو اعالم 
می کند تا اذان صبح به افق بیرجند فقط چند 
برای  تا  است.بلند می شود  مانده  باقی  ثانیه 
کند  آماده  را  خود  صبح  نماز  اقامه  و  وضو 
او آرامش سحر را خیلی دوست دارد و طبق 
عادت همیشه بعد از اقامه نماز صبح خود را 
آماده کرده تا برای کسب روزی حالل برود 
و ساعت 6 صبح با خدا قوت گفتن به رفتگر 
را  محله که مانند همیشه خیابان های شهر 
جارو می کند راهی معابر اصلی شهر می شود 

و زیر لب می گوید: »خدایا به امید تو«.
 

از صبح تا شب به سختی کار می کند 
تا شرمنده خانواده اش نباشد

سن  سال   58 و  است  رمضانی  علی  نامش 
دارد اما چهره اش اندازه مردی 68 ساله بود، 
را  دلش  سفره  و  داشت  زیادی  دل  درد  او 
دارم  فرزند   5 من  کرد:  باز  برایم  اینگونه 
پسر   2 و  دختر  نفر   3 فرزندم   5 این  از  که 
ابتدایی  تا کالس پنجم  هستند و  دخترانم 
بیشتر درس نخوانده و پسرانم یکی سرباز و 

دیگری دانشجو است.
برای  تریلی  ماشین  روی  من  گفت:  وی 
فردی کار می کردم زندگی ام بد نبود، اما در 
کمرم  از  مهره  چند  تصادف  حادثه  یک  اثر 
رانندگی  نمی توانم  دیگر  و  شد  جا  به  جا 
نکرده  بیمه  هنوز  مرا  هم  زمان  آن  و  کنم 
شنیدن  از  بعد  هم  کارم  صاحب  و  بودند 
اینکه نمی توانم دیگر رانندگی کنم عذر مرا 
خواست و هیچ کاری در این سن برایم پیدا 
نمی شود زیرا قبل از رانندگی در شرکتی از 
به کار  بیرجند مشغول  شهرک های صنعتی 

بوده که بعد از چند سال کارخانه برشکست 
و بسیاری از کارگران بیکار شدند.

 5 مدت  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  رمضانی 
امروز  اینکه  امید  به  روز  هر  که  است  سال 
دیگر برای کارگری می روم بر سر گذر آمده 
مشکالت  من  مانند  هم  دیگر  افراد  این  و 
زیادی داریم و در ماه مبارک رمضان با وجود 

اینکه روزه می گیریم صبح تا شب سر گذر 
نشسته و اگر روزی برای کارگری برویم از 
یک سو برای کار خوشحال و از سویی دیگر 
غلبه  برما  گاهی  روزه  ضعف  و  کار  شدت 
را  روزه  ضعف  خداوند  کمک  با  اما  می کند 

شکست می دهیم.

ماه  در  ریختن  عرق  و  جوشکاری 
رمضان از دیگر مشاغل سخت

از کارگران سر گذر که تعدادشان این روز ها 
با تعطیلی کارخانه جات بسیار زیاد شده که 
محل  از  آنطرف تر  مغازه ای  چند  بگذریم، 
بلند  گذر، سروصداهای  کارگران سر  تجمع 
نظر مرا به خود جلب کرد صداهایی که مانند 
آهنگری بود، جلو تر رفتم مردی نزدیک به 
40 تا 45 ساله به سرعت خود را کنار شیر 

آب رساند و سر و صورتش را محکم شست.
مرد  آن  گفتم،  قوت  خدا  او  به  و  رفتم  جلو 
جوشکار بودم و حرفه خود را برایم اینگونه 
و   هستم  آبادی  علی  مرتضی  کرد:  معرفی 
و  است  جوشکاری  شغلم  که  است  15سال 
در تابستان و زمستان شغلم همین است اما 
در فصل تابستان به دلیل گرمای زیاد فشار 

کاری برایم زیاد تر می شود.
او در خصوص ماه مبارک رمضان  از  وقتی 
هر شغلی  گفت:  پرسیدم،  و سختی شغلش 
در  جوشکاری  و  داشته  را  خود  سختی 
آن  سختی های  رمضان  ماه  و  تابستان 
دستگاه های  گرمای  زیرا  است  برابر  چند 
ضعف  هوا،  گرمای  سو،  یک  از  جوشکاری 
بر  دیگر  سوی  از  چشم ها  سوزش  و  روزه 
را  خدا  باز  اما  می شود  افزوده  ما  مشکالت 
شاکرم که به من توان داده تا بتوانم امسال 
هم ماه مبارک رمضان را روزه گرفته و برای 

خانواده ام رزق حالل به دست آورم.
 

گرمای تنور نانوایی نمی تواند
 بر روزه شاطر غلبه کند

که  افطار  به  نزدیک  رمضان  مبارک  درماه 

سختی  به  نانوایی ها  در  نانوایان  می شود، 
به  برسد  چه  می شود  دیده  جمعیت  بین  از 
نانویی  دیگر  درب  از  شاگردانش،  و  شاطر 
اما  بروی  داخل  می توانی  سختی  به  هم 
را  نانوایی  حرارت  جمعیت  ازدحام  و  گرما 

چند برابر می کند.
ابوالفضل اسفندیاری یکی از نانوایان سخت 

نانوایی  حرفه  وارد  که  اوایلی  گفت:  کوش 
و  آسان  کار  این  که  می کردم  تصور  شدم 
راحت است و در دوران بچگی همیشه دوست 
و  خواهر  با  که  هنگامی  و  شوم  نانوا  داشتم 
برادرانم بازی می کردیم در بازی های کودکانه 
شغل من نانوای محل بود.وی با بیان اینکه 
مورد  شغل  وارد  تحصیالت  اتمام  از  بعد 
شکر  را  خدا  داشت:  اظهار  شدم،  عالقه ام 
10 سال است که نانوا بوده و از این طریق 
برای خانواده ام عالوه برنان خوردن کسب و 
روزی و نان آور خانه نیز هستم.هنگامی که 
او  از  نانوایی در ماه رمضان  از سختی شغل 
جویا شدم، گفت: روزه گرفتن در فصل گرما 
سخت است اما به نظر من ثوابش بیشتر است 
اینکه طوالنی ترین و  با وجود  ماه  این  و در 
اما  دارد  را  سال  سخت  روزهای  گرم ترین 
برایمان  را  سختی ها  آن  فیوضات  و  برکات 

از  پایانی  آسان می کند.اسفندیاری در سخن 
هم شهریان درخواست داشت در ماه مبارک 
رمضان خرید نان را به ساعات پایانی نگذارند 
هم  و  شود  داده  نان  آن ها  به  زود تر  هم  تا 
حاضر  افطار  سفره  سر  بر  خودمان  بتوانیم 
شویم.بعد از خداحافظی با این نانوای سخت 
کوش برای ادامه تهیه گزارش به خیابان رفتم 
که ناگهان تاکسی زردی جلویم ایستاد، من 
که قصد گرفتن تاکسی نداشتم اما با ایستادن 
آن راننده که سن و سالی از وی گذشته بود 
شغل  از  بتوانم  شاید  تا  شدم  ماشین  داخل 
کنم.ماشینش  استفاده  گزارش  برای  هم  او 
کولر نداشت و با دفترچه بیمه اش خود را باد 
می زد و عرق از پیشانی اش جاری بود، چراغ 
راهنمایی رانندگی هم انگار روی قرمز مانده و 

قصد سبز شدن ندارد.

گرفتن  عدم  با  که  تاکسی  راننده 
هزینه در کار خیر شریک می شود

آقای کدخدایی با 68 سال سن دارای 7 فرزند 
است که شغل اصلی اش قالی بافی بوده اما 
زندگیش  چرخ  طریق  آن  از  اینکه  دلیل  به 
نمی چرخید، تمام دارایی اش را فروخت و یک 
تاکسی زرد خرید و در این گرمای تابستان با 
زبان روزه به دنبال مسافرکشی است تا بتواند 

روزی حالل کسب کند.
او از سختی کارش گفت، این روز ها که نرخ 
اجناس افزایش داشته ما تاکسی داران روزگار 
خوبی نداریم و مردم هم با وجود گرانی تالش 
می کنند سوار اتوبوس شوند یا پیاده به محل 
کارشان بروند و ما مجبور هستیم برای سوار 
شهر  خیابان های  در  ساعت ها  مسافر  شدن 
اما  سوار شود،  مسافر  تا یک  زده  دور  خالی 
او  از  و  را شاکریم  خدا  باز هم  وجود  این  با 
می خواهیم نماز و روزه ما را قبول و به کسب 

و کارمان برکت دهد.

عاشق خدا که باشی  روزه گرفتن سخت نیست  

گرمای هوا و مشاغل سخت در ماه رمضان 

ترجمه خودکار فیس بوک راه اندازی شد
 

 مهر- فیس بوک در اقدامی بی سابقه این امکان را 
به کاربرانش داده تا از این پس و بر اساس تنظیمات 

دهند  می  انجام  خود  صفحه  در  که   شخصی 
شوند. مند  بهره  پیامها  شده  ترجمه  نسخه  از 
ارایه  ترجمه  ابزار  از یک  استفاده  با  نوآوری  این 
شده که پیامهای مختلف را به زبانهای گوناگون 
که  اینجاست  توجه  جالب  کند.نکته  می  ترجمه 
فیس بوک به جز تنظیماتی که کاربر در صفحه 
به  زبانی که وی  به  داده،  انجام  اختصاصی اش 
طور مرتب از آن در پستهایش استفاده می کند 
نیز توجه می کند تا بر اساس آن، زبان مقصد را 

به عنوان زبان ترجمه انتخاب کند.
 

عامل بروز میگرن کشف شد
 

وجود  از  پزشکی  علوم  محققان  جدید  یافته 
خونی  سیستم  و  میگرن  میان  چشمگیر  ارتباط 
خبر می دهد. حاال این امیدواری ایجاد شده که 
از نتایج این یافته برای تحقیقات بیشتر و ارایه 

روشهای نوین درمانی میگرن استفاده کرد.
های  ناراحتی  که  داد  نشان  جامع  بررسی  این 
های  ماهیچه  و  عروقی  سیستم  با  مرتبط 
دارند.حاال  نقش  میگرن  گیری  شکل  در  قلبی 
از  اند که می توان  باور رسیده  این  محققان به 
نتایج این یافته ها جهت ارایه روشهای درمانی 
به  مبتال  بیماران  از  یک  هر  برای  منحصربفرد 

میگرن استفاده کرد.

یک زن دیگر به فضا می رود

مسافرت  یک  طی  ناسا  فضانورد  رابینز”  “کیت 
بین المللی  فضایی  ایستگاه  به  هفته ای  یک 
خواهد رسید.به گزارش ایسنا , به نقل از یاهو، 
آمریکایی  فضانورد  زن  دومین  فضانورد  این 

است که به فضا سفر خواهد کرد.
“رابینز” در ششم جوالی )16 تیرماه( به همراه 
دو خدمه دیگر به نام های، “آناتولی ایوانیشین” 
پایگاه  از  ژاپن،  از  اونیشی”  “تاکویا  و  روسیه  از 
موشک  یک  داخل  در  قزاقستان  بایکونور 
سایوز به فضا رفته و به بقیه همکاران خود در 
ماموریت “اکسپدیشن 48 “ در ایستگاه فضایی 

بین المللی خواهد پیوست. 

طوالنی ترین پل دریایی جهان 

 چین موفق به ساخت طوالنی ترین پل دریایی 
جهان شد. طول این پل 26.4 مایل است.سازه 

در  را  دائو«  »کوئنگ  بندری  شهر  چینی  جدید 
»هوانگ  جزیره  به  کشور  این  شرقی  قسمت 
دائو« متصل می کند.  عرض این پل 110 فوت 
و هزینه ساخت آن تقریبا 1 میلیارد پوند اعالم 
شده است.  ساخت پل چهار سال زمان برده و 

بیش از 5 هزار ستون در آن بکار رفته است.

»گرین کارت« برای شبکه نمایش خانگی

ساخت مجموعه گرین کارت به کارگردانی امیر 
مددکار  مهدی  کنندگی  تهیه  و  انصاری  احمد 
می  آغاز  خانگی  نمایش  شبکه  برای  بزودی 
عصرایران،  دریافتی  گزارش  اساس  شود.بر 
کارت  گرین  کارگردان  انصاری  احمد  امیر 
از  پس  گفت:  سریال  این  ساخت  خصوص  در 
هاری و نمایش آن در چند جشنواره ی داخلی 
و خارجی تصمیم به ساخت فیلم دیگری داشتم 
هنگامیکه  و  نگرفت  مجور  آن  ی  فیلمنامه  که 
علی  امیر  ی  نوشته  کارت  گرین  ی  فیلمنامه 
محسنین را خواندم بر آن شدم تا این مجموعه 

را برای شبکه نمایش خانگی تولید کنم.
این کارگردان با اشاره به موضوع سریال افزود: 
می  جوانان  مهاجرت  موضوع  به  کارت  گرین 
شود. می  محسوب  بازیگر  پر  اثری  و  پردازد 
کارگردان هاری در ادامه اظهار داشت: در حال 
حاضر نگارش فصل اول سریال به پایان رسیده 
و موافقت ضمنی برای مجوز ساخت آن گرفته 
شده و بزودی پیش تولید مجموعه آغاز خواهد 
های  لوکیشن  اکثر  افزود:  پایان  در  شد.وی 
سریال در فصل زمستان و در مناطق کوهستانی 

شمال شرقی ایران فیلمبرداری می شود.
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
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
    324300۹0- 32424457 -  0۹15562800۹ میزانی
www.birjandchess.ir      100056144300۹0 :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

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

سابقه  با  روزی،  شبانه  صورت  به 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف و 
نیسان و کارگر ماهر

 0۹15۹634038
0۹155642۹5۹

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:2016:1521:1518

32222636 - 056تلفن

رسوایی 2اژدها وارد می شود

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



طراح: نسرین کاری                        

افقی:1- اثری از هنری  نویسنده 
فرزاد  مسعود  ترجمه  و  آمریکایی 
- با یکدیگر موافق و متحد شدن 
2- بخشنده - دریاچه ای در سوند- 
سرخنای - رودی در اروپا 3- زمینه 
انگبین  و  برده - عسل  و  بنده    -
- هوای متحرک 4- چاره و درمان 
- رنج و سختی - فرستاده شده 5- 
پیش و کنار -  از جوش افتاده - از 
انواع پارچه به رنگ سفید که از نخ 
می بافند 6- آشکار شدن - شهری 
شرقی  جنوب  در  فرمز  جزیره  در 
چین - زیرک و حیله گر 7- پیروز 
و رستگار - مخترع تلفن - سخن و 
کله - حرف انتخاب 8- فرزند زاده 
دورنما 9- محبت  و  انداز  - چشم 
شبانه  از  ساعت  یک   - دوستی  و 
و  پایبند  درشت-  مروارید   - روز 
تلگراف  اولین  مخترع  گرفتار 10- 
دوره  تاریخی  بنای  معروفترین   -
ساسانیان - دسته بازیگران نمایش 
را  همدیگر   - آخرت  و  دنیا   -11
یاری کردن - تصدیق ادیبانه 12- 
فتنه و بلوا - کشوری درمیان سفره 
صبحانه! - قفسه نگهداری ظروف 
13- عطا و کمک - ستیز و پیکار 
اثر  صاحب  و  آلمانی  نویسنده   -
»اپرای گدایان« - کافی 14- اسب 

نان   - حال  بی  و  - سست  آذری 
سطح  اختالف  واحد   - مانده  شب 
الکتریکی 15- اصول و ریشه ها - 

تسلیم شدن و اطاعت کردن
و  زحمت  مزد   -1 عمودی: 
معاصر  مترجم  و  نویسنده  کار- 
ایران صاحب اثر سیر فلسفه ایران 
2- ترشرویی - گیسو - خشمگین 
و  ظلم   - رازی  زادگاه   -3 شدن 
ستمکاری - نغمه و آواز 4- زنجیر 
پیکاندار  تیر   - و عظمت  - شکوه 
از  برگزیده و خالص 5- گیاهی   -
خانواده گندمیان دارای گلهای ریز 
و نامشخص- زندگی کردن - گرد 
چهره  فلز   - نیاز  و  راز   -6 آوردن 
یا  - خسیس و ممسک 7- داخل 

گرداگرد کعبه - از وسایل آشپزخانه 
- بزرگ جثه 8- شهری در آلمان 
- به امید خدا بودن - وهله و مرحله 
دعای  شاعر-  چندین   -9 -بهره 
محل   -10 لرزان  -درخت  خیر 
بخش  از   - زین  نمد   - باد  وزش 
های شهرستان ساوه 11- نازک و 
شکننده - مراقب و نگهبان -کتابت 
توان   - برهنه   - او  جانشین   -12
شکافنده   -13 پراکنده   - یارا  و 
 - همقدم  و  موافق   - گشاینده  و 
عباس  اعظم  صدر   -14 مفتوح 
قاجار - جشن  و محمد شاه  میرزا 
از کوههای  یکی  میهمانی 15-  و 
و  ایران  مرز  در  غربی  آذربایجان 

ترکیه - متصل شدن و بهم بستن

جدول 3544
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نابودگران خالقیت...

یکشنبه * 13 تیر  1395 * شماره 3544

آیه روز  

کار به  خود  عقل  و  نموده  تفکر  که  باشد  کند،  بيان  شما  براي  را  خود  آيات  روشني  بدين   خداوند 
 بنديد، بقره آيه ۲۱۹

حدیث روز  

از حق دار دريغ  را  از خدا ميخواهد و خدا حق  را  بپرهيز زيرا وی به دعا حق خويش  نفرين مظلوم   از 
نمی دارد . حضرت محمد )ص(

آن به که در اين زمانه کم گيري دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نکوست

آنکس که به جملگي ترا تکيه بر اوست
چون چشم خرد باز کني دشمنت اوست

خدايا روزی کن مرا در آن فضيلت شب قدر را و 
بگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی و 
بپذير عذرهايم و بريز از من گناه و بار گران را 

ای مهربان به بندگان شايسته خويش.

شعر روز 

دعای بیست و هفتم  ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

عکس العمل والدین در قبال
 فاش کردن راز  توسط  فرزند 

- اگر مطالبی که کودک در جمع مطرح می کند، 
مثال وقتی  برای  بی اهميت است؛  يا  اهميت  کم 
می گويد: »شام چی خورده ايم يا ديروز کجا رفته ايم 

و« هيچ واکنشی نشان ندهيد.
- اگر مسائل مهم زندگيتان را در جمع بيان می کند 
يکی از داليل مهم آن، اين است که خودتان در 
حضور همسر يا بستگانتان همين کار را می کنيد، 
با  شما  ساله   ۸ دختر  باشيد  متوجه  اينکه  بدون 
صحبت های  است،  بازی  مشغول  اينکه  وجود 
باشيد  الگوی خوبی  را می شنود. سعی کنيد  شما 
و مسائل و رازهای خانوادگی را با ديگران مطرح 
نکنيد، اگر هم اين کار را انجام می دهيد حداقل 
ندارد او مدرسه است و درخانه حضور   زمانی که 

با ديگران صحبت کنيد.
- وقتی کودک رازهای خانواده را مطرح می کند 
واکنش شديد نشان ندهيد بلکه او را از جمع بيرون 
مثال  کنيد؛  مطلع  خودتان  نظر  از  را  او  و  ببريد 
بگوييد: »من خيلی ناراحت می شوم وقتی مسائل 
خصوصی زندگيمان جلوی بقيه مطرح می شود« 
يا در   همان موقع با يک نگاه جدی )بدون هيچ 

صحبتی( برای چند ثانيه به او نگاه کنيد.
نصيحت،  روش های  از  وجه  هيچ  به   -
 عصبانيت، تهديد، تنبيه و به ويژه در حضور جمع 

استفاده نکنيد.
- به ديگران بسپاريد که وقتی از مسائل زندگيتان 
صحبت می کند، هيچ واکنشی نشان ندهند و کامال 

بی تفاوت باشند.

پسر جوانی به پيرمردی گفت: می دانم که شما 
خيلی آدم عاقل و موفقی هستيد، دلم می خواهد 
گفت:  پيرمرد  بشنوم.  شما  زبان  از  را  زندگی  راز 
به  و  ام  بسيار چشيده  را  زندگی  من سرد و گرم 
اين نتيجه رسيده ام که راز زندگی در چهار کلمه 
خالصه می شود: اولين کلمه »انديشيدن« است. 
دلت که  کن  فکر  هايی  ارزش  به  هميشه   يعنی 

می خواهد زندگی ات را بر پايۀ آنها بسازی. 
وقتی  يعنی  است.  داشتن«  »باور  کلمه  دومين 
 همۀ آن ارزش ها را مشخص کردی، حاال خودت

را باور کن. 
يعنی  است؛  رويا«  داشتن  سر  »در  کلمه  سومين 
رويای رسيدن به خواسته هايت را در سر داشته 
باش. و چهارمين و آخرين کلمه »شهامت« است؛ 
باور کردی و به ارزش  يعنی وقتی که خودت را 
وجودی خودت کامال پی بردی، حاال نوبت به آن 
می رسد که با شهامت هر چه تمام تر، روياهايت را 

به واقعيت تبديل کنی.
)بنيانگذار  پيرمرد کسی جز »والت ديسنی«   آن 

شرکت بزرگ و موفق ديسنی لند( نبود. 
منبع: تو، تويی؟!  - امير رضا آرميون

تصور خود را درباره اينکه افراد خالق، از بدو 
تولد خالق هستند، از بين ببريد. چيزی که 
بيشتری  خالقيت  افراد  تا  می شود  موجب 
نسبت به ديگران داشته  باشند اين است که 
را پرورش می دهند. در  آن ها خالقيت خود 
واقع، کارشناسان بر اين باورند که خالقيت 
است.  اکتسابی  مهارت  يک  اول  درجه  در 
ياد  شما  که  ديگری  توانايی  هر  مانند 
تالش  و  کار  نيازمند  خالقيت  می گيريد، 
برای  محدودی  اندازه   است.  سخت تری 
پشتکاری  با  بايد  ندارد.  وجود  بودن  خالق 
می دهيد  انجام  متمادی  روزهای  طی  که 
افکار و ايده های اصلی خود را معنی دار کنيد. 
که  چالشی  بزرگترين  موارد،  از  بسياری   در 

در مسير وجود دارد عادت های شماست.

۱. قضاوت زودرس
را به خود  اجازه  اين  بايد  برای خالق بودن، 
بدهيد که ايده های جديدی را خلق کنيد و 
بدون قضاوت کردن نوآوری  آزادانه ای داشته  

زود  خيلی  را  خود  ايده های  که  اگر  باشيد. 
مورد قضاوت قرار می دهيد، اين کار موجب 
می شود تا تفکرات بعدی شما از بين برود و 
از  را  فرآيند ها  شود.  کاسته   آن  خالقيت  از 
حرکت  تا  دهيد  اجازه  و  کنيد  تفکيک  هم 
و  باشد  در جريان  توقف  بدون  ايده ها  اوليه 
برای انتخاب و پااليش بهترين آن ها زمان 

ديگری را تعيين کنيد.

۲. نداشتن شجاعت
اگر از قرارگيری در فرصت ها واهمه داريد، 
جسارت افتادن در مسيرهای جديد را نداريد 
پيمودن  برای  رو  پيش  مسير  اينکه  از  و 
می ترسيد،  نباشد،  مناسب  شما  توسط 
عوض  در  که  می کنيد  را  کاری  تنها 
به  تنها  اصلی  مسيرهای  در  سرمايه گذاری 
بدانيد  هستيد.  بعدی  مشکالت  يافتن  فکر 
شما  شجاعت  و  فرصت ها  به  خالقيت  که 
دشمن  بزرگترين  ترس  بنابراين  دارد.  نياز 

خالقيت است.

3. اجتناب از شکست
هنگامی که از شکست می ترسيد نمی توانيد 
اگر هدف  کار کنيد.  با خالقيت و جسورانه 
اشتباهات  و  شکست  از  که  است  اين  شما 
آن  با  سروصدا  بی  و  به زودی  کنيد،  پرهيز 
نظر  در  يعنی  خالقيت  شد.  خواهيد  مواجه 
گرفتن شانس و جسارت برای فرصت هايی 
ايده های  می خورند.  بن بست  به  گاهی  که 
از  می گيرد  شکل  شما  ذهن  در  که  بزرگی 
تمامی اشتباهات احمقانه ای که رخ می دهد 

ارزشمندتر است.

4. مقایسه خود با دیگران
زمانی که خودتان را با بقيه مقايسه می کنيد، 
نوآوری و تخيالت منحصر به فرد خود را از 
بين می بريد. استانداردهايی را برای خالقيت 
خود در نظر بگيرد و شخصيت خود را با افراد 
متفاوت  تا  دهيد  اجازه  نکنيد.  مقايسه  ديگر 

باشيد و روحيه سازندگی در خود ايجاد کنيد.

5. احساس ناراحتی و بالتکلیفی
بسياری از مردم ترس مبهمی را در خود دارند؛ 
آن ها می خواهند تنها با حس کردن موضوعات 
خالقيت  اما  کنند.  درک  را  آن ها  مختلف 
ايجاد کند.  يقين  تا  به شجاعت دارد  احتياج 
با شجاعت است که انسان بی پروا می شود و 

از اين طريق خالقيت مسير خود را می يابد.
بهترين  و  است  عادت  يک  خالقيت 
خالقيت ها  در نتيجه عادات خوبی است که 
نوآوری  و  تخيالت  از  استفاده  اجازه  به شما 
ترس  بايد  موثر،  خالقيت  برای   می دهد. 

از اشتباه بودن را فراموش کنيد.

۶. انتقاد شخصی
بازخورد هميشه خوب است و انتقاد در صورتی 
اشکال ندارد که شخصا انجام نشود. همه ما 
بازخورد  ما  به  که  داريم  احتياج  کسانی  به 
نماييم.  پيشرفت  بدانيم که چگونه  تا  دهند، 

ترس از نقدشدن همان ترس از رشد است.

۷. عدم اعتماد به نفس
سطح معينی از عدم اطمينان هميشه با هر 
عمل خالقی عجين شده  است و اندازه گيری 
اعتماد به نفس نشان از سالمتی ما دارد، اما 
در صورتی که عدم اعتماد به نفس شديد و 
طوالنی مدت باشد، می تواند توانايی های شما 
سازندگی،  برای  راه  بهترين  دهد.  کاهش  را 

برقراری ارتباط با اعتماد به نفس است.

۸. تجزیه و تحلیل ناقص
اين موضوع وضعيت وحشتناکی را برای شما 
ايجاد می کند و به دليل تفکرات بيش  از حد 
توانايی تصميم گيری را از شما سلب می کند. 
هر شخص خالق می داند که تفکر بی جا و 
دشمن  بزرگترين  می تواند  اندازه  از  بيش 
می خواهيد  اگر  گردد.  محسوب  خالقيت 
داشته   ياد  به  را  موضوع  اين  باشيد،  خالق 
باشيد: هرچه مهارت خالقيت خود را بيشتر 
پرورش دهيد، در وضعيت بهتری از آن قرار 

خواهيد گرفت.

عارفانه روز

هنر، همکاری ميان خدا و انسان است 
و در اين همکاری، زمانی که انسان 

کمتر دخالت می کند، نتيجه عالی تر است.

ما روزی خواهيم مرد که نخواهيم 
و نتوانيم از زيبايی لذت ببريم و درصدد 
نباشيم آن را دوست بداريم.  آندره ژيد

قانون خالقيت اين است که به جای اين که 
آرزوهای ديرين خود را با اين بهانه که روياهای 

محال هستند سرکوب کنيم،به طرزی سازند
چه به آنها بنگريد. کاترين پاندر
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

خریداریم
پراید 111 فول ، مدل 94یا 95 

بدون رنگ ، سفید 
09333749651

فروش بلیت استخر

با 75 درصد تخفیف
فقط تا عید سعید فطر

خیابان شهدا- روبروی اداره ثبت 
سوپرمارکت ناب

) 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 

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

32210570  - 09159618050

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

به چند نفر بازاریاب حضوری خانم و آقا 
با روابط عمومی باال + یک منشی خانم با سابقه 

کاری مفید برای امور تبلیغاتی نیازمندیم.
09152651699 -32430537

شرکت پخش مواد غذایی

برای تکمیل کادر پرسنلی خود 
به افراد ذیل نیازمند است:

توزیع کننده آقا 2 نفر
بازاریاب آقا - خانم 2 نفر

مدیر فروش آقا - خانم یک نفر
09398444623

32329042

آغاز فروش ویژه ماه مبارک رمضان 
رم 8 گیگ 8 هزار تومان / فلش 8 گیگ 10 
هزار تومان/ رم 16 گیگ 16هزار تومان / 

فلش 16 گیگ 16 هزار تومان / رم 32 گیگ 
32 هزار تومان / فلش 32 گیگ 32 هزار 

تومان  همراه با ریختن قرآن )تجوید، ترتیل، 
مجلسی( و آهنگ مذهبی رایگان

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  کنیتکس نما ، کناف

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

برای نوعروسان به مناسبت عید سعید فطر 
تخفیف ویژه 40 تا 50 درصد قائل گردد
با ما در شب عروسی تان بدرخشید

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشیانواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

طراحـی سـایت
 ویژه ادارات ، شرکت ها و اصناف

  32233161
09129313358 - معماری

مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

فروش دیزل ژنراتور
Cummins    NTA– 855– G2            

        MARELLI    GENRATOR

09132501409 - 09151606956

465HP

425KVA



6
یکشنبه * 13 تیر  1395 * شماره 3544

برگزاری همایش عمومی صعودهای ورزشی 
در رشته سنگ نوردی

در  ورزشی  به صعودهای  مندان  پر شور عالقه  با حضور  همایش  این 
تمامی رده های سنی بر روی دیواره سنگنوردی بوستان صیاد شیرازی 
از ساعت21 تا 24 روز جمعه 11 تیر ماه برگزار شد. هدف از اجرای این 
همایش استعداد یابی و جذب جوانان  و نونهاالن عالقه مند و سازماندهی 
متقاضیان برای برگزاری کالسهای اوقات فراغت بوده، که این کالس ها 
در تابستان امسال در سالن شهید سرحدی واقع در خیابان معلم  برگزار می 
شود. هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی بیرجند، شهرداری، جمعیت 
هالل احمر، اداره ورزش و جوانان، هیأت کوهنوردی و صعود های ورزشی 
استان و اداره ورزش و جوانان استان در برگزاری این برنامه همکاری کردند. 
آقایان عجمی معاونت محترم مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان استان، 
اصغری ریاست محترم اداره ورزش و جوانان بیرجند، گنجی ریاست محترم 
هیأت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان، غالمیان مقدم ریاست محترم 
هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی بیرجند، آرامنش مدیر کل محترم 
محیط زیست استان و سرپرست سابق هیآت کوهنوردی استان، اصحاب 
رسانه، کمیته های اجرایی هیأت کوهنوردی استان و شهرستان بیرجند، 
باشگاه ها و گروه های کوهنوردی شهرستان، نمایندگان هیأت های 
کوهنوردی شهرستان های استان از میهمانان ویژه برنامه بودند.

مصدومیت بیش از 15 نفر در بازی جمعه شب 
و استعفای دبیر هیأت فوتبال طبس

فارس- بازی جمعه شب جام رمضان در طبس بیش از 15 مجروح برجای 
گذاشت و علیانی دبیر هیأت فوتبال شهرستان طبس طی پیامکی در فضای 
مجازی ضمن پذیرش تمامی اشکاالت و مسئولیت اتفاقات پیش آمده 
استعفای خود را از پست دبیری هیأت فوتبال شهرستان طبس اعالم کرد. 
بازی بین تیم های خانه کارگر و سوپر مارکت ایساتیس در جریان بود 
که این بازی به سرانجام نرسید و به تعطیلی کشیده شد. در این دیدار 
درگیری بین تماشاچیان و شعارهای ناهنجار باعث قطع بازی و ورود 
برخی از تماشاچیان به داخل زمین شد. همچنین تماشاچیان جلوی ورود 
و خروج درب ورودی را گرفته و مانع حضور عوامل و نیروهای پلیس 
شدند. تماشاگران تیم خانه کارگر به خاطر این موضوع که داور وقت 
بازی را نگه نمی داشته است شاکی بوده و اعتراضات متعددی داشتند. 

شهر ورزش در مقابل منطقه ویژه اقتصادی شکست خورد

فارس- در مسابقات فوتسال قهرمانی جام رمضان رده سنی آزاد شهرستان 
بیرجند، تیم منطقه اقتصادی بر شهر ورزش با نتیجه 4 بر 3 غلبه و به دور نهایی 
رقابت ها صعود کرد. رئیس هیأت فوتبال بیرجند گفت: در نخستین بازی از مرحله 
نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان رده سنی آزاد بیرجند، تیم نواندیش با 
نتیجه یک بر یک در  مقابل کویرزدا متوقف شد و فوتسال کویرزدا به جمع چهار 
تیم برتر مسابقات صعود کرد. در دومین بازی دو تیم فوتسال محمد رسول اهلل)ص( 
و نیروی انتظامی، محمد رسول اهلل )ص( 4 بر 3  از سد حریف گذشت.

مصرف روغن نباتي جامد، دنبه و گوشت هاي چرب = 
سکته قلبي. تغذیه سالم + کنترِل وزن، چربي، فشارخون 
+ ورزش + دوري از دخانیات = قلب سالم. افزایش 
دفع کلسیم + پوکي استخوان + اختالل رشد قدي 
کودکان = مصرف انواع نوشابه هاي گازدار. افزایش 
قدرت یادگیري، تمرکز، کارایي و بهره وري = خوردن 
صبحانه. آبپز، بخارپز و کبابي = پخت سالم مواد غذایي. 

انواع روغن هاي نباتي جامد، کره گیاهي و به مقدار 
کمتر منابع لبني پرچرب = منابع اسید چرب ترانس 
)اسید چرب مضر براي سالمتي(. مواد غذایي پایین 
آورنده کلسترول بد )LDL( و افزایش دهنده کلسترول 
خوب )HDL( =  ماهي، مغزها، جو دوسر، روغن هاي 
زیتون وکلزا، میوه ها و سبزیهاي تازه. نوشیدن چاي و 
قهوه یک ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا = کاهش 

جذب آهن غذا. افزایش مصرف نمک یددار تصفیه شده 
=  پیشگیري عقب ماندگي ذهني. برنامه غذایي مناسب 
در دوران نوجوانی و بلوغ = پیشگیري از بروز پوکي 
استخوان. مصرف غذاهاي چرب، شور، فست فود، و 
شیریني جات = پیشگیری از چاقي، دیابت، پرفشاري 
خون، سرطان  و بیماریهاي قلبي عروقي. اصول الگوي 
صحیح غذایي: 1. متعادل 2. متناسب 3. متنوع  و 4. مکفي 

این دردهای خطرناک 
نشانه های مرگ هستند!

1- سردردهای ناگهانی که به یکباره و با شدت 
آغاز می شوند: در برخی موارد همراه با سرگیجه و 
تاری دید که در 50 درصد موارد نشانه خونریزی 
در مغز هستند که به دلیل پارگی آنوریسم رخ می 
دهد 2- دندان دردی که با فشردن دندانها به 

هم تغییر می کنند: از آنجایی که عصب های 
موجود در ریشه به بخش های دیگر هم ارتباط 
دارد می تواند بستر بروز بیماری های خطرناک 
شکمی:  و  گوارش  دستگاه  دردهای  باشد 3- 
احتمال ترکیدگی آپاندیس و یا انتقال میکروب 
نقطه  در یک  درد  داخل شکم 4-   به  روده 
خاص در ساق پا: نشانه وجود لخته خون در پا 
7- دردهای شدید در تیغه شانه: حمله ی قلبی

پودرهای لباسشویی را 
دور از دسترس کودکان قرار دهید!

پودرهای لباسشویی حاوی مقادیر زیادی مواد 
جبران  عوارض  آن  خوردن  که  هستند  سمی 
ناپذیری در پی دارد. مایع های شست وشوی 
که  هستند  سمی  بسیار  مواد  حاوی  لباس 
یا  رنگی  خاطر  به  را  آنها  کودکان  از  بسیاری 

ژله ای بودنشان با مواد خوراکی اشتباه گرفته 
و می خورند. ورود این مواد سمی در بدن می 
تواند عوارض خطرناکی مانند سوختگی مجاری 
گوارشی، مشکالت تنفسی، کوری موقت و رفتن 
به کما را به دنبال داشته باشد. برای پیشگیری 
از حوادث این چنینی توصیه می شود همه مواد 
دسترس  از  دور  خانگی  شوینده  و  شیمیایی 
کودکان و در یک کمد قفل دار نگه داری شوند.

مواد غذایی مورد نیاز 
برای سالمت چشم ها

  
1- بتاکاروتن: هویج، بادام، روغن های گیاهی 
و دانه ها 2- زینک: )روی( محققان به زنان 
توصیه می کنند که روزانه 8 میلی گرم زینک 
دریافت کنند 3- امگا3 : آجیل ها، دانه کتان و 
برخی از روغن های گیاهی مانند روغن آفتاب 

گردان. هر هفته حداقل دو مرتبه ماهی های 
چرب میل کنید. روغن ماهی خطر و شدت 
کلسترول  میزان  عروقی،  قلبی  های  بیماری 
خون، آرتریت و خطر زوال عقل را نیز کاهش 
هندوانه،  مرکبات،   :C 4-ویتامین  دهد  می 
خربزه، میوه های ریز، توت ها، گوجه فرنگی، 
جزو  زمینی  سیب  و  کیوی  ای،  دلمه  فلفل 
منابع غذایی ویتامین C محسوب می شوند.

یک حمام ویژه برای پاهایتان 
 

وان  یا  پا شویه  مواد الزم: ظرف مخصوص 
حمام. آب گرم )فقط تا اندازه ای که پایتان را 
دریا  نمک  مرباخوری  قاشق   6 بپوشاند(.
مربا  قاشق   6 مرده(.  دریای  نمک  )ترجیحا 
دستورالعمل:  حوله.  و  شیرین  جوش  خوری 
آب گرم )نه خیلی داغ( را در ظرف مخصوص 

بریزید، سپس نمک دریا و جوش شیرین را 
اضافه کرده و پاهایتان را داخل آب فرو ببرید 
و تا سرد شدن آب )حدودا 20 دقیقه ( منتظر 
و  نشسته  پاهایتان  از  را  نمک  هرگز  بمانید. 
پاهایتان را با حوله ای نرم و به آرامی خشک 
تشویق  منظور  به  سنتی  طب  کنید.پزشکان 
افراد به انجام فرایند سم زدایی آرام،تکرار این 
روش را 2-3 بار در هفته توصیه می کنند.

روش درمان 5 درد با پیاز

1- تنگی نفس یا خس خس: یک پیاز را به 
قطعات بسیار کوچک خرد کرده، آن را با مقداری 
روغن نارگیل یا روغن زیتون مخلوط و روی 
سینه قرار دهید 2- درد شکم: یک پیاز را دو 
هر  سپس  بجوشانید  آب  در  را  آن  کنید،  نیم 
یک ساعت، یک یا دو قاشق غذاخوری از این 

جوشانده بخورید 3- تهوع: یک قاشق آب پیاز 
بخورید و 10 دقیقه بعد یک قاشق آب نعناع 4- 
سرفه یا گلو درد: یک پیاز را دو نیم کرده، مقداری 
شکر روی آن بریزید و بگذارید یک ساعت در 
چنین حالتی بماند، وقتی شکر به خورد پیاز رفت 
خارجی  های  الیه  زخم:   -5 نمایید  میل  آنرا 
آن، دارای آنتی اکسیدان است پس برای درمان 

خونریزی مقداری پیاز را روی محل زخم قرار دهید.

فرمول های زیر را به خاطر بسپارید ...

موتور سیکلت با 13میلیون ریال خالفی
 روانه پارکینگ شد

جنوبی  خراسان  استان  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس  رئیس 
از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت با خالفي 13میلیون 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  ریال 
علیرضا رضایی در تشریح این خبر گفت: در راستاي برخورد 
با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راهور نهبندان 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه موتور سیکلت 
را به علت تخطي از قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی 
متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف راکب موتور سیکلت و 
استعالم به دست آمده مشخص شد موتور سیکلت داراي مبلغ 
13میلیون ریال خالفي معوقه در سیستم اجرائیات راهور است.

برخورد پراید با موتورسیکلت در طبس  
سه مجروح بر جاي گذاشت

با  پراید  دستگاه  یک  برخورد  از  استان  راهور  پلیس  رئیس 
موتورسیکلت در شهرستان طبس و مجروح شدن راکب و 
دو سرنشین موتورسیکلت خبر داد. به گزارش پایگاه خبري 
پلیس، سرهنگ  علیرضا رضایي گفت: با اعالم مرکز فوریت 
هاي پلیسي 110 مبني بر تصادف جرحي در بلوار معلم طبس 
بالفاصله کارشناسان راهور و نیروهاي امدادي به محل حادثه 
اعزام شدند. وي گفت: مأموران مشاهده کردند یک دستگاه 
خودروي پراید با یک دستگاه موتورسیکلت طرح هندا برخورد 
کرده است که بر اثر این حادثه راکب موتورسیکلت و دو نفر 
ترک نشین مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.

25 تا 35 ساله ها بیشترین مقصران حوادث 
در هفته گذشته استان خراسان جنوبی

رئیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به وقوع 31 فقره تصادف 
در معابر شهری استان در هفته گذشته گفت :  عدم رعایت حق تقدم 
و بی توجهی به جلو  از مهمترین علل این تصادفات است. سرهنگ 
علیرضا رضایی با بیان اینکه در حوادث رانندگی هفته گذشته 37 نفر 
زخمی شدند افزود: بیشترین این افراد در رده سنی 15 تا 35 سال و 
موتورسوران بودند. در تصادفات محورهای برون شهری هم در هفته 
گذشته یک نفر کشته  و 27 نفر زخمی شدند. رضایی از وقوع 16 
فقره تصادف در جاده های استان خبر داد و افزود: 50 درصد 
این تصادفات در محورهای روستایی بوده است. وی بیشترین 
زمان وقوع تصادفات هفته گذشته نیز 16 تا24 اعالم کرد.

حرکت با دنده عقب خودروی پژو 405 
در شهرستان بیرجندحادثه آفرید

پراید و  از برخورد خودروی 405 و  استان  راه  پلیس  رئیس 
مصدوم شدن سه نفر در این حادثه خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: با اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر تصادف جرحي در خروجی 
شهر بیرجند، تیم گشت پلیس راه در محل حاضر شدند. وی 
گفت: در این حادثه یک پژو 405 که به صورت دنده عقب در 
حرکت بوده با یک دستگاه پراید برخورد کرده است که سه سرنشین 
پراید مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند. سرهنگ رضایی علت را 
بی احتیاطی در حرکت دنده عقب از سوی راننده خودروی پژو 405 
اعالم و بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی 

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047
کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

      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

آدرس :چهارراه اول توحید
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان
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ال

 س
10
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ه ا
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و ب

صول
ع  مح

تنو

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



7
۳۳گروهجهادیبهروستاهاومناطقمحروماستاناعزاممیشوند

رئیس بسیج دانشجویی خراسان جنوبی گفت: امسال ۳۳ گروه در قالب اردوهای جهادی ۱۰ روزه، سه روزه و یک روزه به روستاها و مناطق محروم استان اعزام 
می شوند. به گزارش تسنیم، علی قاسمی در دیدار با گروه های جهادی دانشجویی شهرستان زیرکوه اظهار داشت: 6۰ درصد این گروه ها خواهر و در عرصه های 
یکشنبه * 13 تیر 1395 * شماره 3544فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و 4۰ درصد دیگر هم گروه های عمرانی و در قالب ساخت مسجد، حسینه، خانه عالم و امورات عمرانی عام المنفعه فعالیت دارند.

7
برگزاری مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور 

قوسی - بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن 
و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور مرحله 
استانی صبح دیروز با حضور دانشجویان دانشگاه 
پیام نور بیرجند در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه 
نور  پیام  قرآن  در مسابقات سراسری  برگزار شد. 
واحد  در  با سراسر کشور  به صورت همزمان  که 
بیرجند برگزار شد،  ثبت نام کنندگان اولیه ۱۰ نفر 
شرکت  مسابقه  در  آنان  از  نفر   6 فقط  که  بودند 
کردند. این در حالی است که دانشگاه پیام نور واحد 
بیرجند چندهزار دانشجو دارد. مرحله کشوری این 
مسابقات به میزبانی قزوین در قالب 6 بخش و ۳4 
عنوان، ۱7 لغایت ۱9 شهریور برگزار خواهد شد که 

نفرات برتر استانی به این مسابقات خواهند رفت.

فرهنگ سازی و استعدادیابی ورزشی
 در بستر آموزش و پرورش 

خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
کردن  همگانی  و  فرهنگ سازی  گفت:  جنوبی 
ورزش و استعدادیابی در بستر آموزش و پرورش 
باید هیأت های ورزشی  اتفاق می افتد و  راحت تر 
خود  راهبردی  برنامه های  در  ظرفیت  این  از 
استفاده کنند.حمیدرضا برومند افزود: دسترسی به 
برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی حوزه 
از  که  است  امکان پذیر  زمانی  جوانان  و  ورزش 
ظرفیت های بخش اداری و خصوصی به صورت 
تجمیعی و در راستای ایجاد هم افزایی در تحقق 

اهداف مشترک استفاده شود.
  

كاهش 10درصدي هزینه هاي دامپزشكي 

استان  اداره کل  منابع  و  توسعه مدیریت  معاون   
دامپزشکي خراسان جنوبی از کاهش ۱۰ درصدي 
هزینه هاي این مجموعه طي سالجاري خبر داد.» 
سید مهدی معراجی « در این خصوص افزود: با 
اندیشه  امسال  برنامه ریزی و تمهیداتي که طی 
شد، بخش عمده ای از هزینه ها در بخش مصرف 
انرژي از جمله مصرف آب، برق، گاز، تلفن، گازوئیل 
و سوخت خودروها کاهش یافت است. وی گفت: 
طی سالیان اخیر مدیریت دقیقی در کاهش هزینه 
های اضافی و اصالح الگوی مصرف صورت گرفته 
و بررسی اسناد هزینه ها طی این مدت نشان از 

سیر نزولی در این حوزه دارد.

افزایش 4 برابری صادرات تعاونی ها 

صادرات تعاونی های خراسان جنوبی 4 برابر شد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در سه ماه 
نخست امسال 5 میلیون و 695 هزار و ۱8۰ دالر 
کاال از تعاونیهای استان به خارج کشور صادر شد که 
4 برابر صادرات مدت مشابه پارسال بود.در مدت 
مشابه پارسال، یک میلیون و ۳4۰ هزار و 68۰ دالر 
کاال از تعاونیهای خراسان جنوبی به خارج کشور 
صادر شد.محمد سنجری، تسهیل مقررات صادراتی، 
محصوالت  صادرات  پیگیری  جلسات   برگزاری 
به  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  ها،  تعاونی 
خصوص گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

را از دالیل افزایش صادرات دانست .

دامداران بشرویه می توانند برای ثبت نام 
در طرح تامین كاه اقدام كنند 

بخش  توسعه  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  بشرویه  کشاورزی 
صورت  به  دامداری ها  نیاز  مورد  کاه  تامین 
تا  می توانند  متقاضی  دامداران  گفت:  مدت دار، 
پایان وقت اداری ۱5 تیرماه جاری برای ثبت نام 
به دفتر این صندوق مراجعه کنند. اسماعیلی اول 
در  کاه  توزیع  برای  محدودیتی  اینکه  بیان  با 
و  ندارد  وجود  این شهرستان  دامداری های  بین 
کنیم،  تامین  را  کاه  تن  یک هزار  تا  می توانیم 
یادآور شد: اعتبار قابل اختصاص برای این طرح 
بالغ  بر 2 میلیارد ریال است که با توجه به حجم 
محل  از  آن  ریالی  ارزش  دامداران،  تقاضای 

اعتبارات داخلی صندوق تامین می شود.

تولید 150 هزار قطعه ماهی زینتی دراستان

زینتی  ماهی  قطعه  هزار   ۱5۰ سیما-  صداو 
شد.  تولید  جنوبی  خراسان  های  آکواریوم  در 
کشاورزی  جهاد  آبزیان  و  مدیرامورشیالت 
ارزش  به  ها  ماهی  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
امسال  آغاز  از  ریال  میلیون   5۰۰ و  میلیارد   7
قاین  و  فردوس  بیرجند،  های  شهرستان  در 
گوپی،  افزود:  سعیدی  مهدی  محمد  شد.  تولید 
ماهی،  فرشته  سفید،  پرت  موزابیک،  پالتی، 
فایتر  گورامی،  سیچالید،  ماکرو،  سورم،  اسکار، 
های ماهی  انواع  از  کوتوله  هورن  فالور   و 

زینتی تولید شده در خراسان جنوبی است.

خسارت بادهای 120 روزه سیستان
 به مزارع نهبندان 

باغهای  و  مزارع  به  روزه سیستان  بادهای ۱2۰ 
شهرستان نهبندان خسارت وارد کرد. به گزارش 
کشاورزی  جهاد  رئیس  سیما،  و  خبرگزاری صدا 
نهبندان گفت : این بادها که همه ساله از نیمه 
 دوم خرداد ماه همراه با شن و ماسه وریز گرد ها
به  درصد   8۰ تا   5۰ امسال  شود،  می  آغاز 
محصوالت زراعی و باغی این شهرستان خسارت 
وارد کرد . مالکی ، پنبه ، پسته ، خرما و میوه های 
هسته دار و سردرختی را از مهمترین محصوالت 
خسارت دیده اعالم کرد و افزود: کارشناسان در 

حال برآورد خسارت ها هستند .

رحمانی فضلی وزیر کشور با بیان اینکه باید 
نظام برنامه ریزی مان را عوض کنیم تا عقب 
افتادگی ها برطرف شود، تاکید کرد: پرویزی 
به عنوان فردی که مدیریت جهادی می کند 
باید مردم را راضی نگه دارد و خط تعادلی را 

درسیاست برقرار کند.
حسینی- وزیر کشور از استاندار جدید خراسان 
جنوبی خواست: مدیران جدید را از داخل استان 

انتخاب کند.
جلسه تودیع و معارفه استاندار سابق و جدید 
خراسان جنوبی صبح دیروز با حضور جمعی از 
مسئوالن کشوری و استانی و امام جمعه بیرجند 
در استانداری برگزار شد. در ابتدای این جلسه 
محمد حسینی معاون امنیتی سیاسی استانداری 
با اشاره به صحبت های برخی مسئوالن درباره 
انتخاب استاندار جدید از خارج از استان بیان 
کرد: مسئوالن منطقه به دلیل اینکه مشکالت 
از روی  اند  با جان خود لمس کرده  را  مردم 

دلسوزی صحبت می کنند.
وی با تاکید بر جایگاه ویژه استان در امنیت 
پایدار کشور افزود: با حضور آقای پرویزی اگر 
با رویکرد جدید کاری انجام نشود، مشکالت 
جدی خواهیم داشت. وی ادامه داد: معاونان و 
مدیران این مشکالت را بیان می کنند ولی به 

نظر می رسد کمتر مورد عنایت است.
بیرجند  جمعه  امام  رضایی   االسالم  حجت 
و  مردم   غنی  فرهنگ  به  سخنانش  در  هم 
خشکسالی های اخیر اشاره کرد و افزود: اگر در 
آینده نزدیک به مشکالت توجه نکنیم شاخص  

توسعه استان به رتبه آخر سقوط خواهد کرد.
خالصانه   و  صمیمانه  های  تالش  از  وی  
مقدم  خیر  عرض  با  و  تشکرکرد  خدمتگزار 
با  کرد  امیدواری  اظهار  جدید  استاندار  به 
وزیر  عنایت  و  والیی  نمایندگان  تالش 
کشور بتوانیم به خوبی انجام وظیفه کنیم. به 
گفته رضایی عدم توجه به وضع روستاهای 
کشور موجب مهاجرت مردم و خالی از سکنه 
شدن روستاها می شود و برای جلوگیری از 
مشکالت امنیت مرز کشور مجبور به چیدن 

ردیفی از سربازها در مرز می شویم.

مجمع نمایندگان در کمک به استاندار 
جدید دریغ نخواهد کرد

فردوس، طبس،  نماینده  امیرحسنخانی  دکتر 
اینکه با  کرد:  بیان  نیز  بشرویه  و   سرایان 

مردم ساالری و حرمت نهادن به مردم و وحدت 
است  دولت  شعار  ملی  انسجام  و  همدلی  و 
نمایندگان استان ها مشورتی با   اما در عمل 

نمایندگان  با  اگر  اضافه کرد:  نمی شود. وی 
مردم در موضوع انتخاب استاندار جدید مشورت 
می کردند شاید ما هم به انتخاب آقای پرویزی 
می رسیدیم. امیرحسنخانی عنوان کرد: اگر ۱2 
مرداد را آغاز شروع به کار تدبیر و امید بدانیم 
را سپری کرده  از فرصت  روز  از هزار  بیشتر 
باید غنیمت  را  مانده  باقی  و دولت 4۰۰ روز 
شمرده و دامنه خدمات خود به مردم را افزایش 
دهد. وی هشدار داد: بیم آن می رود که در 

سال جاری با نمایندگان، نخبگان و شایستگان 
برای خدمت به مردم، دولت هماهنگی الزم را 
نداشته باشد و سال چهارم آخرین سال دولت 
طبس،  فردوس،  نماینده  باشد.  امید  و  تدبیر 
سرایان و بشرویه افزود: نظر به اینکه به گفته 
وزیر و رئیس جمهور آقای پرویزی اهل عمل 
بوده این خصوصیت را در سال اقدام و عمل به 
فال نیک می گیریم و در سال جاری مجمع 
نمایندگان استان در کمک به استاندار جدید از 

هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

ضعف های مدیریتی به 
مشکالت استان می افزایند

امیرحسنخانی درباره وضع فعلی استان بیان کرد: 
 استان خراسان جنوبی مانند سایر استان های

مرزی نبوده و به دلیل شرایط کویری، سهم 
کم نزوالت آسمان، طوفان های شن و هم 
مرزی با کشور ناپایدار افغانستان با مشکالت 
متعددی مواجه است که ضعف های مدیریتی 

وی  گفته  به  افزایند.  می  مشکالت  این  به 
اشتغال  معضل  شده  ارائه  آمارهای  برخالف 
در استان هنوز درصدر مشکالت مردم است 
و بیکاری مردم را تحت فشار قرار داده و عمر 
و استعداد نیروهای جوان استان پشت دروازه 
تبعیض و محرومیت در حال تلف شدن است. 
این نماینده مجلس میانگین بیکاری استان را 2 
درصد اعالم کرد در حالی که میانگین بیکاری 
کشور ۱2 درصد است. امیرحسنخانی در ادامه 
سخنانش اضافه کرد: صنعت گردشگری که 
می تواند حرفه زندگی مردم روستاها باشد به 
فراموشی سپرده شده است و کارخانه  دست 
تعطیلی  مرز  به  اقتصادی  های  بنگاه  و  ها 
وعده  رغم  علی  همچنین  اند.  شده  کشیده 
رئیس جمهور هنوز مردم استان نتیجه عملی 
برای طرح راه آهن ندیده اند. وی با اشاره به 
خشک شدن سفره های زیرزمینی عنوان کرد: 
با وجود خشکسالی ها کشاورزان اندک امیدی 
به رفع مشکالت دارند ولی جای تعجب دارد 
که سازمان های بیمه، دارایی و بانک ها باوجود 
تنگدستی و شرایط سخت تری را با فشار بی 

امان برمردم تحمیل می کنند.

نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه با 
تاکید بر تشکیل ستاد بحران گفت: با توجه به 
انتقال آب  خشکسالی و خالی شدن روستاها 
باید در اولویت کشور قرار بگیرد. امیرحسنخانی  
یکی از اولویت های کاری مسئوالن را ارتباط 
با مشکالت مردم  با مردم و آشنایی نزدیک 
حضور  شاهد  کرد  امیدواری  ابراز  و  دانست 
مستمر و  گره گشای وزرا درشهرستان هاباشیم.

محرومیت ها فراتر از 
حالت عادی است

خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه 
حالت  از  فراتر  استان  های  محرومیت  گفت: 
عادی است و در رتبه 28 کشور هستیم. خلیلی 
به قدمت مدارس و دانشگاه های استان اشاره 
کرد و افزود: دانشگاه های استان با بیش از 5۰ 
هزار دانشجو به قطب نگهداشت جمعیت منطقه 
تبدیل شده است و خدمت رسانی به این جامعه 
 باید به دور از فضای بدبینی و تندروی های

 سیاسی انجام شود. وی با اشاره به فرصت های
سرمایه گذاری در افغانستان بیان کرد: دانشگاه 
با  تعامل  پرتال  عنوان  به  تواند  می  بیرجند 
استان  های  دانشگاه  و  کند  عمل  افغانستان 
آماده همکاری و امضای تفاهم نامه در جهت 

تعامل با افغانستان و قابلیت های  آن است.
دورافتادگی  و  ساله   2۰ آب  بحران  خلیلی 
استان را از عوامل محرومیت استان شمرد و 
عنوان کرد: جوانان روستایی به دنبال اشتغال 
دست  با  ولی  کنند  می  مهاجرت  شهرها  به 

خالی باز می گردند.

کمبود آب  در دستور کار شورای عالی 
آب کشور 

وجه ا... خدمتگزار استاندار سابق هم با آرزوی 
توفیق برای سید علی اکبر پرویزی گفت: امروز 
یکی از دوستان دیرینه بنده این امانت را به دوش 
گرفته و امیدوارم با حمایت دولت مردان و مقام 
عالی وزارت کشور به ویژه نماینده محترم ولی 
فقیه منشا خدمات ماندگار و با ارزش برای مردم 
نجیب استان که بهترین سرمایه استان هستند 
باشند. وی در ادامه سخنانش درباره کارهای 

استان در سایه همدلی  انجام شده در  بزرگ 
مردم بیان کرد: علی رغم تالش ها و خدمات، 
ایم داشته  ناخواسته  های  کاستی   یکسری 

که از مردم عذرخواهی می کنم. خدمتگزار از 
اقدامات موثر انجام شده در این ۳ سال برای 
مرزنشینان استان خبر داد و به تبدیل روستاها 
به دهیاری، اعطای  قریب به 7۰ میلیارد تومان 
و ۳۰۰ خودرو برای دهیاری ها اشاره کرد. به 
تا 9۱ فقط 6 میلیون  گفته وی در سال 87 
دالر سرمایه خارجی وارد کشور شده ولی در 
طول ۳ سال خدمت در این استان ۳7 میلیون 
دالر از طریق سرمایه گذاری برون مرزی به 
دست آمده است. همچنین هزار و ۱7۰میلیارد 
 تومان در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی

سرمایه گذاری داخلی صورت گرفته است
خدمتگزار فروش 9۱ درصد از ۳۱ هزار واحد 
مسکن مهر ، اجرای طرح 5۳ میلیارد تومانی 
برای گازرسانی در منطقه مرزی و گام های 
اقدامات  از  را  استان  آهن  راه  حوزه  در  موثر 

این ۳ سال اعالم کرد و ادامه داد: با توجه به 
میزان بارندگی اندک و منابع آبی ، کمبود آب 
استان در دستور کار شورای عالی آب کشور 

قرار گرفته است.

1000 استاد در دانشگاه ها  ولی 
تاکنون طرح توسعه ای برای استان 

نوشته نشده است
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم 
به  اشاره  با  جدید  استاندار  معارفه  و  تودیع 
 تمامی تالش ها برای پیشرفت کشور بعد از

تحمیلی،  جنگ  انقالب،  قبل  های  مصیبت 
تحریم ها و فشارهای کشورهای دیگر بیان 
کشور  مردمان  و  مسئوالن  تمامی  باید  کرد: 
مقاوم و پشت سر مقام معظم رهبری از دولت 
حمایت کنند. به گفته وی والیت مقام معظم 
رهبری و رضایتمندی مردم دو عنصر حیاتی در 
حمایت های مردمی است و رضایتمندی با کار، 
تالش و برنامه ریزی و اولویت بندی مخصوصا 
در مسایل اقتصادی برای مردم انجام می گیرد.

استانی   از مسئوالن  با گالیه  رحمانی فضلی 
تنها  عنوان  به  دولت  به  تکیه  کرد:  عنوان 

جایگاهی که همه مشکالت را حل می کند، 
احساس  باید  ما  و همه  بوده  نادرست  عملی 
مسئولیت داشته و در صحنه حضور پیدا کنیم 
زیرا که مردم به نمایندگان دولت و مسئوالن 
اعتماد می کنند و توقع مدیریت و برنامه ریزی 
مطلوب دارند. وی در انتقاد به صحبت های 
رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: ۱۰۰۰ استاد 
در دانشگاه ها حضور دارند ولی تاکنون طرح 
است،و  نشده  نوشته  استان  برای  ای  توسعه 
آشنایی  زایی  درآمد  و  اشتغال  با  دانشجویان 
پیدا نکرده اند. همچنین وزیر کشور در پاسخ 
به شکایات نمایندگان عنوان کرد: نمایندگان 
باید در مجلس بودجه ریزی کنند و تالش و 
را جهت تخصیص ۱۰۰  پیگیری های الزم 

درصدی بودجه ها داشته باشند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: طرح توسعه استان 
باید در عرض یک ماه تهیه شده و مشکالت 
ماه  نمایندگان مردم  هر  و  توسط مسئوالن 
پیگیری و به بنده منتقل شود. وی از استاندار 
جدید درخواست کرد: از حاشیه های سیاسی 
دوری کرده و از تمام قشرهای سیاسی براساس 
شایستگی استفاده کند . همچنین با نمایندگان 
مردمی استان مشورت کرده زیرا بدون مشورت 
نمی توان در خدمت رسانی و امور استان موفق 
بود. وزیر کشور تصریح کرد: دستور دادم آقای 
پرویزی به همراه خانواده بیاید و حق خروج از 
استان را جز برای پیگیری مسائل استان ندارد و 

باید معاونانش را جهت پیگیری بفرستد.
رحمانی فضلی خطاب به استاندار جدید گفت: 
عملکرد دو ساله مدیران را به من اعالم کرده 
و هر مدیری که کشش نداشته باشد  را هرچه 
باالی  استعداد  به  وی  کنید.  عوض  سریع تر 
مردم استان اشاره کرد و افزود: مدیران جدید 

باید از داخل استان انتخاب شوند.
از  با تشکر  استاندار جدید  پرویزی  اکبر  علی 
بنده و  برای  مردم عنوان کرد: موضوع مهم 
همکارانم فقط کار است و در کنار مسئوالن  
با کار و فکر مشترک برای خدمت رسانی به 
را  استان  های  اولویت  و  برداریم  قدم  مردم 
ماه  یک  ظرف  در  کشور  وزیر  دستور  به  بنا 
آینده تدوین کنیم. وی اولویت بندی نیازها و 
از دیگر دستورکارهای پیش رو  را  مشکالت 
دانست و خاطرنشان ساخت: زمینه های جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید بیش از 
پیش در استان فراهم شود چرا که تکیه صرف 
توسعه  مسیر  تواند  نمی  دولتی  اعتبارات  بر 
استان را هموار نماید. پرویزی اظهار کرد: من 
و همکارانم تمام تالش خود را برای خدمت 
رسانی انجام داده و به مردم استان قول می 
دهم که خیانت نکنم. در حاشیه مراسم، وزیر 
از  خدمتگزار  آقای  بودن  مطلع  درباره  کشور 
استاندار  که  حالی  در  داد  خبر  خود  برکناری 
سابق گفته بود که از تصمیم برای برکناری 

بی اطالع بوده است.
همچنین امام جمعه بیرجند در ابتدای کالم 
گفت: گل روی سن را بردارید تا آقای وزیر 

را ببینید! انشاا... به میزها نچسبیم.

شهر  شورای  عضو  »بهترین«  مالیی- 
خود  امالک  از  شهرداری  گفت  بیرجند 
را  اطالعات  وقتی  و  است   خبر  بی 
خواهیم  می  شهرداری  مسئوالن  از 
دهند می  ارائه  گذشته  تاریخ   مطالب 

 ، مردم  اوقات  گاهی  که  است  این  وجالب 
امالک را به شهرداری معرفی می کنند .

شهر  شورای  هفتگی  جلسه  دیروز  صبح 
نفر   ۱۰ حضور  با  دستورکار   7 با  بیرجند 
سالن  در  بیرجند  شهردار  مدیح  و  اعضا  از 
نخعی  نفیسه  شد.  برگزار  شورا  جلسات 
کار  دستور  اولین  بیان  با  شورا  رئیس  نایب 
عالی  شورای  نامه  طبق  کرد:  عنوان  جلسه 
واریز  بر  مبنی  به شوراهای شهر  ها  استان 
به حساب  افزوده  ارزش  بر  مالیات  عوارض 
خزانه کشور و در مورد این موضوع از شوراها 
حداکثری  رأی  با  که  کردند  نظرخواهی 

اعضای شورا به شدت با آن مخالفت شد.
بر  مالیات  عوارض  که  است  ذکر  به  الزم 
ارزش افزوده اکنون به حساب دارایی واریز 
و بعد بین شهرداری ها و دهیاری ها تقسیم 
شورای  به  دولت  پیشنهاد  در  که  شود  می 
اسالمی  شورای  مجلس  و  ها  استان  عالی 
آمده است که تقسیم این مالیات در سراسر 
کشور بر اساس معیارهای دولت باشد.گفتنی 
است مجلس شورای اسالمی با این پیشنهاد 

مخالفت کرده است و این دستور کار جلسه 
به نمایندگان مجلس ابالغ خواهد شد.  

شناسایی  طرح  جلسه  کار  دستور  دومین 
شهرداری  پایدار  و  درآمدی  منابع  افزایش 
بود که با اعتبار ۱۳8میلیون تومان به بخش 
خصوصی واگذار شد و اعضای شورا کلیات 

این طرح را مصوب کردند.
 اخذ عوارض بهاء خدمات شهری از خانواده های

کار  بیرجند سومین دستور  مقیم  افغانستانی 
پیشنهادی  نامه  اساس  بر  که  بود  جلسه 
عوارض  کاهش  بر  مبنی  کشور  وزارت 

خدمات شهری  مصوب شد.
در این نامه گفته شده است که هر خانواده 
تومان،  هزار   ۱۰۰ سال  طول  در  نفره  یک 
۱9۰هزار  ۳نفره   ، ۱۳۰هزار  دونفره  خانواده 
و ۱۰نفره ۳7۰ هزار تومان ملزم به پرداخت 

هستند که این موضوع مصوب شد.
بنیاد  تومانی  میلیون   ۳ کمک  درخواست 
بعدی  دستورکار  شورا  از  غدیر  المللی  بین 
بود که پرداخت  آن از طریق اعتبارات ماده 

۱7شهرداری ها به تصویب رسید.
طریق  از  خودرو  عوارض  اخذ  و  افزایش 
دفتر  توسط  بود  شده  قرار  که  افزاری  نرم 
استانداری  امنیتی  و  اطالعات  فناوری، 
داده  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  و  طراحی 
شود، موضوع بعدی بود که مقررشد در این 

زمینه نظر شهرداری گرفته شود تا بار مالی 
برای شهروندان نداشته باشد. 

شهرداری  کارمندان  تکمیلی  بیمه  تمدید 
به  که  بود  کار  دستور  آخرین  بیرجند 
 ، گذاران  بیمه  به  نامطلوب  خدمات  علت 

خواست  مشورت  شهر  شورای  از  شهردار 
29 شهرداری  گفته شد:  این جلسه  در  که 
پایه  بر  و  کنند  می  تبعیت  مرکز  از  استان 
ها  مابقی شهرداری  بیرجند  نظر شهرداری 

خدمات می گیرند.
گفتنی است که کارمندان شهرداری از این 
به  بیمه  چون  نیستند  راضی  تکمیلی  بیمه 

استانداری  و  است  نکرده  عمل  تعهداتش 
شهرداری  مقررشد  باشد.  پاسخگو  باید 
در  را  موضوع  این  قانونی  تشریفات  طبق 

کمیسیون مطرح کند.

در حاشیه 
ساعته  چند  تاخیر  با  بیرجند  شهردار  مدیح 
نظر  اختالف  اما  کرد  شرکت  جلسه  در 
اعضای  اکثریت  و  اقلیت  اعضای  بین 
اعضا  از  بعضی  و  دارد  ادامه  شورا همچنان 
مدعی اند نامه ها به دستشان نمی رسد یا 
می  اطالعی  بی  اظهار  گذشته  مصوبات  از 

 ۱۱ از  شهر  شورای  عضو   ، بهترین  کنند. 
و  داد  خبر  بیرجند  شهردار  حقوقی  مشاور 
افزود: برای ادعای خودم سند و مدرک ارائه 

می دهم  و بر روی حرف خودم هستم .
نیاز  شهرداری  حقوقی  واحد  داد:  ادامه  وی 
به توانمندسازی دارد به جای اینکه پول به 
مشاوران می دهند کارکنان را تقویت کنند 
که مدیح شهردار بیرجند صحبت های وی 
را نقض کرد و خاطرنشان ساخت: در واحد 
حقوقی شهرداری فقط 2 نفر مشغول به کار 
هستند و صحبت ها ، شایعه ای بیش نیست.

درباره  بهترین  پاسخ  در  مدیح  همچنین 
کار  کرد:  تاکید  شهرداری  امالک  وضع 
ابتدای  از  امالک  اطالعات  شدن  مکانیزه 
سال  یک  و  است  شده  اندازی  راه  امسال 

طول کشیده است.
شهر  شورای  رئیس  زنگویی  جلسه  درپایان 
 بیرجند بیان کرد: درباره این تناقض گویی ها

حاضر به شفاف سازی آرای مصوبات هستیم 
که تا مردم نسبت به شورا و شهرداری فکر 

بدی نکنند. 
اقلیت  اعضای  بین  نظرها  اختالف  وجود  با 
بعدی  جلسه  در  شد  مقرر  شورا  اکثریت  و 
شهردار ، معاونان وی ، مسئول واحد امالک 
و واحد حقوقی شهرداری برای ارائه گزارش  

حضور یابند.  

وزیر کشور:

در جلسه هفتگی شورای شهر بیرجند مطرح شد:

استاندار مدیری جهادی است

ورودشورابهموضوعامالکشهرداری

دیدارفرماندارو فرماندهی نیروی 
مقاومت بسیج خوسف با خانواده های 

تحت حمایت امداد

شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر 
نیروی  فرماندهی  و  فرماندار  دیدار  از  خوسف 
ایتام  و  ها  خانواده  با  شهرستان  بسیج  مقاومت 
تحت حمایت این نهاد به مناسبت شهادت موالی 
متقیان حضرت علی )ع( در قالب طرح مفتاح الجنه 
خبر داد . احمدی افزود: با توجه به اینکه در دین 
مبین اسالم پیرامون همنشینی با نیازمندان وایتام 
تاکید فراوان شده است این امر از اهداف این نهاد 
مقدس می باشد. در این برنامه ضمن دلجویی از 
این خانواده ها مشکالت زندگی آنها رصد می شود 
تا با همکاری خیرین ومسئوالن  مشکالت آنان تا 
حدی مرتفع  گردد. گفتنی است در این دیدار به 

خانواده ها یک عدد سبد کاال اهداء گردید .

 حمایت از 100 فرزند طرح محسنین
 توسط دو خیر نیكوكار 

 
دو حامي نیکوکار در یک اقدام خداپسندانه حمایت 
از ۱۰۰ فرزند طرح محسنین را برعهده گرفته و با 
واریز مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای ایشان ، زمینه 
معنویشان  فرزندان  مشکالت  از  ای  گوشه  حل 
نفر   5۳۰ تعداد  حاضر  حال  ساختند.در  فراهم  را 
تحت  محسنین  طرح  قالب  در  نفر   455 و  یتیم 
باشند.  می  سربیشه  شهرستان  امداد   پوشش 

 
راه اندازی اولین نمایشگاه

 صنایع دستی قرآنی در قاینات

آشنایی  هدف  با  قرآنی  دستی  صنایع  نمایشگاه 
ترویج  صنعتگران،  و  هنرمندان  آثار  با  مردم 
محل  در  فروش  بازار  ایجاد  و  اسالمی  فرهنگ 
مصلی شهر قاین برگزار گردید. در این نمایشگاه 
هنرمندان و صنعتگران آثاری چون: معرق چوب، 
معرق مس، کاشی هفت رنگ، سوخت نگار چوب 
و کاشی سرامیک که مزین شده بود به آیات و 

مفاهیم قرآنی ارائه دادند. 

كمک 148 میلیون ریالی به فلسطین و یمن 

صدا و سیما - مردم خراسان جنوبی در روز جهانی 
به  ریال   5۰۰ و  هزار   27 و  میلیون   ۱48 قدس 
مردم مظلوم فلسطین و یمن کمک کردند. معاون 
امام  امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه 
پایگاه   66 در  ها  کمک  این  گفت:  )ره(  خمینی 
در مسیرهای راهپیمایی و مصلی های نمازجمعه 
ها کمک  این  افزود:  حسینی  شد.  آوری   جمع 

و  آالم  کاهش  برای  و  همدردی  اعالم  هدف  با 
و  اسرائیل  هولناک  جنایات  بازماندگان  مشکالت 
بی  دفاع  مسلمانان  از  حمایت  برای  و  عربستان، 

فلسطین و یمن به این کشورها ارسال می شود. 

3 انتصاب جدید در دانشگاه بیرجند

معاون  عنوان  به  ندا  ناصر  دکتر  مراسمی   طی 
جدید پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی شد و  از 
معاون  بهدانی  محمدعلی  دکتر  ارزشمند  خدمات 
قبلی پژوهش و فناوری دانشگاه قدردانی گردید.

با انتصاب دکتر ندا رئیس قبلی دانشکده مهندسی 
تمام  استاد  فرسی  حسن  دکتر  کامپیوتر،  و  برق 
این  جدید  رئیس  عنوان  به  برق  مهندسی  گروه 
دانشکده معرفی شد. در این مراسم همچنین دکتر 
محمدحسین نجفی مود به عنوان مدیر امور اداری 
و پشتیبانی دانشگاه معرفی و از خدمات حسن رضا 
آرامجو مدیر قبلی امور اداری و پشتیبانی دانشگاه 

بیرجند تقدیر به عمل آمد.

برگزاری كارگاه حضوری در 
تولید  آثار فاخر موثر است

حروف  و  نقاشیخط  ملی  جشنواره  پنجمین  داور 
نگاری رضوی گفت: ارائه دین با زبان هنر همواره 
مورد توجه جوانان بوده است و از سوی دیگر تاثیر 
 خوبی بر روی هنرمندان و شخصیت آنها می گذارد.

در  ایران  خوشنویسان  انجمن  استاد  آریامنش، 
گفتگو با شبستان اظهار داشت: جشنواره رضوی 
از نظر محتوایی، در زمزه یکی از جشنواره های 
مهم کشور است.وی با اشاره به اینکه ارائه دین 
با زبان هنر همواره مورد توجه جوانان بوده است، 
افزود: از سوی دیگر هنرمندان نیز برای ارائه دین 
در قالبهای هنری باید به سراغ مطالعه و تحقیق 
السالم(  )علیهم  ائمه معصومین  زندگی  تاریخ  در 
بروند که این مهم تاثیر خوبی بر روی هنرمندان و 

شخصیت آنها نیز می گذارد.

تاسیس اولین تعاونی تامین نیاز صنایع 
دستی در شهرستان سربیشه 

اولین شرکت تعاونی تامین نیاز صنایع دستی با هدف 
حذف واسطه ها و افزایش توان تولید کنندگان در 
گزارش  به  شود.  می  تاسیس  سربیشه  شهرستان 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط 
هاشم  اتفاقی  هاشم  استان،  گردشگری  و  دستی 
اتفاقی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه 
گفت: تاسیس این شرکت تعاونی می تواند راهکار 
خوبی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران با 

قیمت مقرون به صرفه و به صورت کلی باشد.
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 امام علی علیه السالم :
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بدترين تالش، جدايی انداختن میان دو دوست است.
شرح غررالحكم: ج 3، ص 256 

جزء خواني قرآن کريم در بقعه شهداي باقريه بيرجندعکس روز 

رئیسی : قاطعانه با مدیران دریافت کننده 
حقوق های نجومی برخورد شود  

حجت االسالم رئيسی، توليت آستان قدس درباره 
دولتی،  مديران  برخی  حقوقی  های  فيش  انتشار 
اظهار کرد: وظيفه شرعی و قانونی همه مسئوالن 
برخورد در اين زمينه است. بايد پول های به  ناحق 
قاطعانه  متخلفين  با  و  گرفته  پس  شده،  گرفته 
برخورد شود. وی با بيان اينکه اين مسئله اکنون 
نيازمند برخورد است، تصريح کرد: بايد نظام و ساز 
نظارت  و  شود  تعيين  ها  پرداخت  برای  وکاری 
اتفاقات  اين  ديگر  تا  بگيرد  شکل  »علی الدوام« 

تکرار نشود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام:
 نزدیکان  دولت فیش  نجومی ندارند

دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت های 
روند  آيا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  مذهبی 
برکناری ها در موضوع دريافت حقوق های نجومی 
داشت،  خواهد  ادامه  دولتی  مديران  برخی  توسط 
ادامه خواهد داشت؛  روند  اين  تصريح کرد: قطعاً 
البته از نزديکان دولت و وزرا کسی را نداريم که 
بنگاه های  به  اين  و  باشد  داشته  فيشی  چنين 
اقتصادی برمی گردد که با دولت فاصله زيادی دارد. 
اقتصادی مقررات  بنگاه های  اين  تاکيد کرد:  وی 
البته غلط  اجرا می کنند که  را  هيئت مديره خود 

است و دولت آن را اصالح خواهد کرد. 

کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت 
غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند

به  جمهور  رئيس  اول  معاون  نامه  ارسال  پی  در 
رهبر معظم انقالب مبنی بر درخواست همکاری 
نهادهای عمومی  و  ها  دستگاه  مشارکت همه  و 
کشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور 
مالی و رعايت کامل قوانين و مقررات و حرکت 
نامه دکتر  به  قانون، مقام معظم رهبری  بر مدار 
مقام  پاسخ  کامل  متن  دادند.   پاسخ  جهانگيری 
دستگاه  کليه  است:»  شرح  بدين  رهبری  معظم 
غيرمتعارف  های  پرداخت  به  نسبت  موظفند  ها 
تخلف  موارد  با  قاطعانه  و  دهند  نشان  حساسيت 
برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب 
مورد  خود  به  وابسته  های  مجموعه  در  را  دولت 

توجه و امعان نظر قرار دهد.« 

رئیس جمهور استعفای صفدر حسینی 
و معاونانش را پذیرفت

استعفای  با  رئيس جمهور  حضور  با  جلسه ای  در 
دسته جمعی رئيس )سيد صفدر حسينی( و اعضای 
هيأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد. اين 
جلسه با حضور  وزرای اقتصاد، نفت، کار ، رئيس 
کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئيس اتاق 
بازرگانی، رئيس اتاق تعاون و سراج، رئيس هيئت 

نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد.

پیشنهاد برگزاری انتخابات پیش از موعد

مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: با توجه 
به اينکه خردادماه سال آينده مصادف با ماه مبارک 
رمضان است و برگزاری انتخابات در اين ماه دشوار 
رايزنی  برگزاری  زمان  تغيير  خصوص  در  است 
هايی با شورای نگهبان انجام داده ايم. وی گفت: 
سال آينده همزمان با انتخابات رياست جمهوری 
انتخابات شورای اسالمی را داريم که اين همزمانی 

درگيری دست اندرکاران را بيشتر می کند. 

اعالم آمادگی ناطق نوری برای ورود 
به ماجرای فیش هاي حقوقي

و  درباره موضوع فيش هاي حقوقي  نوري  ناطق 
اينکه  و  مديران  برخي  غيرقانوني  پرداخت هاي 
موضوع  اين  به  رهبري  معظم  مقام  دفتر  آيا 
به  »ورود  داشت:  عنوان  خير،  يا  مي کند  ورود 
بازرسي کل کشور  اين موضوع، وظيفه سازمان 
و  هستم  رهبري  معظم  مقام  بازرس  من  است. 
فيش هاي  قضيه  در  بدهند،  دستور  ايشان  اگر 
بازرسي  دفتر  رئيس  شد.«  خواهم  وارد  حقوقي 
ويژه رهبري گفت: بايد دولت جلوي اين استثناها 
را بگيرد و يک اليحه دو خطي به مجلس ارائه 
دهد تا همه اين استثناها حذف شود و همه تحت 

نظام پرداخت قرار بگيرند.«

واکنش »کردستان عراق« به توصیه سردار 
سالمی برای امنیت مرزهای مشترک

سران  به  اخيرا  سپاه  کل  فرماندهی  جانشين 
تعهدات  به  کرد:  توصيه  عراق  کردستان  منطقه 
تروريستی  مسلح  عناصر  با  مبارزه  قبال  در  خود 
در  باشند  پايبند  شوند،  می  ايران  مرز  وارد  که 
غير اين صورت ايران خودش اقدام خواهد کرد.   
دولت کردستان عراق در بيانيه ای به اين سخنان 
جانشين فرمانده سپاه واکنش منفی نشان داد و 

آن را »تهديد ويرانگر« توصيف کرد. 
 دولت کردستان عراق در بيانيه  خود آورده است 
که »ما اين تهديد را که شايسته سردار سالمی 
نيست، به شدت رد می کنيم و اين موضع را با 
عراق  کردستان  دولت  دوستانه  و  ديرينه  روابط 

با جمهوری اسالمی ايران متناسب نمی بينيم.«

خروج اهالی موصل از شهر شدت گرفت

تکفيری  های  تروريست  عليه  نبردها  تشديد  با 
عمليات  زمان  شدن  نزديک  و  عراق  در  داعش 
از  موصل، تالش ساکنان اين شهر برای خروج 
منطقه شدت گرفته است، به طوری که براساس 
تازه ترين گزارش ها، هفته گذشته 2 هزار خانوار 
استان دهوک  به  را  از طريق خاک سوريه خود 
با تمرکز ارتش  اند. پيش بينی می شود  رسانده 
عراق بر عمليات آزادسازی موصل، شمار زيادی 
از مردم موصل روانه ساير شهرهای عراق شوند. 

اصولگرایان ، کاندیداهای خود را به موقع رو می کنند 
 

در  اصولگرايان  گويد:  می  مبارز  روحانيت  جامعه  عضو 
زمان مناسب از کانديداهای خود برای انتخابات رونمايی 
می کنند. شجونی در رابطه با حمايت احتمالی اصولگرايان 
تا حاال  اصولگرايان  برای  کرد:  اظهار  روحانی  از  سنتی 
قحط الرجال پيش نيامده است. وی تصريح کرد: ما چهره 
زياد داريم. آدم های ما را که موش نخورده است. حداد عادل، قاليباف، جليلی از 

اين افراد هستند. ما اين همه شخصيت داريم برای چه به سمت رقيب برويم.

سیف:  افرادی که احساس می کنند متخلف هستند، استعفا دهند
 

 ولی ا... سيف، رئيس کل بانک مرکزی پيرامون موضوع حقوق های نجومی اظهار داشت: دولت بر اساس تصميماتی که رئيس جمهور گرفته  اجازه 
نمی دهد کسی در اين خصوص تخلف کند و حقوق های غيرمتعارف بگيرد. وی افزود: در حال حاکم شدن انضباط در اين خصوص هستيم و 
موارد محدودی هم که در اين باره وجود دارد، در شرف شناسايی است و اميدواريم اين موضوع اصالح شود. سيف درباره استعفای مديرعامالن 
بانک ها در خصوص حقوق های نجومی و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزئيات اين موضوع را نمی دانم، اما حتماً خود افرادی که احساس 

می کنند، متخلف هستند به تصميم خودشان استعفا می کنند؛ نمی شود مانع استعفا شد. وی گفت: بايد مراقبت کنيم که در اين موضوع از جانب اعتدال خارج نشويم.

ناطق ، الریجانی و باهنر  پشت روحانی خواهند ایستاد 
 

محمد جواد حق شناس معتقد است: طيف گسترده ای از 
عقالی اصولگرا به رهبری مثلث ناطق، الريجانی و باهنر 
از روحانی در انتخابات رياست جمهوری حمايت خواهند 
کرد. اين تحليلگر با اشاره به چهره های جريان اصولگرا 
گفت: فکر می کنم قاليباف تالش خودش را خواهد کرد 
ولی با وجود روحانی و ديگر چهره های رسمی و همچنين جريان تندرو اصولگرا که 

هيچوقت راضی نشدند پشت سر او بايستند، شانسی ندارد.

معاون پارلمانی دولت نهم راه حل های 
فيش های  مشکل  حل  برای  را  خود 

حقوقی ارائه داد.
ايسنا  با  گفت وگو  در  فروزنده  ا...  لطف 
با اشاره به پاسخ مقام معظم رهبری به 
خصوص  در  جمهور  رئيس  اول  معاون 
در  ايشان  تاکيد  و  حقوقی  های  فيش 
متخلفين  با  قاطعانه  برخورد  خصوص 
کشوری  خدمات  مديريت  قانون  گفت:  
را  چارچوب  قانون  اين  دارد،  وجود 
بايد  دولت  که  است  کرده  مشخص 
های  دستگاه  همه  تا  کرده  پيگيری 

مشمول، اين قانون را رعايت کنند.
برخی  که   ۱۱۷ ماده  داد:  ادامه  وی 
 دستگاه ها را استثنا کرده بايد لغو شود ،

اساس  بر  ها  بانک  و  ها  شرکت  برخی 
دريافتی  پنجم  برنامه  قانون  پنجاه  ماده 
و  لغو شود  بايد  نيز  اين  که  دارند  هايی 

در عين حال اعالم شود که شرکت های 
دولتی در پرداخت ها تابع قانون مديريت 

باشند نه قانون تجارت.

خاطر  ايثارگران  و  جمعيت  سخنگوی 
شود  انجام  اقدامات  اين  اگر  کرد:  نشان 
دولت می تواند به طور جدی اجرای قانون 

را دنبال کند، چرا که قانون به اندازه کافی 
وجود دارد اما بايد با جديت پيگيری شود. 
فروزنده يادآور شد: نکته قابل توجه ديگر 

مدنظر  بايد  افراد  دريافتی  که  است  اين 
قرار گيرد چون بعضا دريافتی ها رقم های 
نامتعارفی به خصوص در شرکت ها دارد 

که اگر دولت اين اقدامات را ابتدا از خود 
شروع کند، می تواند به راحتی سراغ ساير 

ارگان ها و شرکت های خصوصی برود.
خدمات  مديريت  قانون   ۱۱۷ ماده  طبق 
به  اجرايی  دستگاه های  کليه  کشوری 
تشکيالت  و  موسسات  نهادها،  استثنای 
مستقيم  نظر  زير  که  هايی  سازمان  و 
مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت 
اطالعات، نهادهای عمومی غير دولتی که 
با تعريف مذکور در ماده ۳ تطبيق دارند، 
هيئت  قضات  و  علمی  هيئت  اعضای 
های مستشاری ديوان محاسبات شورای 
مصلحت  تشخيص  مجمع  نگهبان، 
نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول 
مقررات اين قانون می شوند و در خصوص 
نظر  مطابق  انتظامی  و  نظامی  نيروهای 

مقام معظم رهبری عمل می شود.

راه حل های فروزنده برای حل مشکل فیش های حقوقی

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام 95/5/16 هوایی)دهه کرامت(

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا- جنب بانک صادرات ساختمان آوا  32224113

نجـف- کــربال 
 کاظمین و سامرا

همکار محترم جناب آقای جواد شکیبایی
درگذشت اندوه بار مادر عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم 
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان داغدار صبر و تحمل آرزو می کنیم.

آموزشگاه علمی امام علی )علیه السالم( 
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

کالس های تقویتی- جبرانی- کنکور
ابتدایی - دوره های اول و دوم دبیرستان 

 هنرستان کلیه رشته ها 

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3
تلفن: 32232943- 09304751599

آموزشگاه علمی امام علی )ع( برگزار می کند:

واحد مشارکت های مردمی
یکی از واحدهای فعال موسسه و قلب تپنده مرکز توانبخشی حضرت علی 
اکبر )ع( واحد مشارکت های مردمی می باشد که این  واحد در تماس 
نزدیک با مردم است و بهترین راه خدمت به این مددجویان از طریق این 
 واحد می باشد و از آنجا  که مؤسسات خیریه بر پایه کمک ها و حمایت های 

مردمی شکل گرفته لذا پرداخت هزینه های جاری از طریق برگزاری جلسات جلب مشارکت های 
مردمی، ارتباط با خیرین در سطح شهرستان و کشور به انجام می رسد و در این خصوص برای معرفی 
 مرکز جشن ها و نمایشگاه هایی بر پا می شود که همیشه مورد لطف شما مردم عزیز بوده. این کمک ها 
که حضوری و تلفنی می باشد معموالً به دو شکل نقدی و غیر نقدی دریافت می گردد. دریافت های 
نقدی با واریز به حساب های اعالمی مؤسسه و یا از طریق توزیع و جمع آوری قلک به انجام می رسد 
 و دریافت اقالم غیر نقدی مانند مواد شوینده ، مواد غذایی ، البسه ، کفش و تجهیزات پزشکی ، میوه 
و ... نیز با صدور رسید غیرنقدی دریافت می گردد و در همین راستا غذای اهدایی از مجالس هم با حضور 
 300  مددجو در این موسسه مورد استفاده قرار می گیرد و در راستای کنترل بیشتر این کمک ها 
نرم افزار مشارکت ها از دی ماه سال 93 نصب و به روز رسانی  گردیده که پس از ثبت تمامی کمک 

های نقدی و غیر نقدی با ارسال پیام کوتاه از خیر قدردانی و تشکر می شود .
 در ذیل آمار این کمک ها و هزینه های موسسه به اختصار اعالم می گردد:

آمار توزیع قلک در سال 94                               8000 عدد
قلک های جمع آوری شده در سال 94                5451 عدد

جمع آوری کمک های مردمی در سال94 به تفکیک اعم از واریز به حساب ها ، نقدی ، کارت به 
کارت و قلک 

نقدی 7/920/600/000      غیر نقدی :  8/325/000/000 ریال 
کفاره :  738/805/000ریال   فطریه:  795/012/000 ریال    جمع آوری 1864 کیلو گرم گوشت گوسفند 

هزینه های جاری 
هزینه های جاری مؤسسه در سال 94 اعم از هزینه های نگهداری )خوراک / پوشاک / بهداشت و 
درمان و...( ، توان پزشکی )کار درمانی ، فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی ، فنی ارتوپدی ، دندان پزشکی و ...( 
و پرسنلی که جمعا   بالغ بر 28/842/236/000ریال می باشد. از این مبلغ 26/390/698/230 ریال 
بابت پرداخت هزینه های جاری و پرسنلی بوده و مبلغ 1/987/537/770 ریال بابت  مواد غذایی و 

مبلغ 464/000/000 ریال اقالم درمانی می باشد. 
الزم به ذکر است، در سال 1394 سرانه نگهداری هر مددجو 14/500/000 ریال بوده که مبلغ 
5/000/000 ریال از محل یارانه سازمان بهزیستی تامین می شود و الباقی که حدود 70 درصد 

باقیمانده  می باشد توسط خیرین و شما مردم فهیم تامین می گردد.
در همین جا از لطف و کرامت شما بزرگواران که در هر قشری با ما همراه بوده اید سپاسگزاری نموده 
و از شما دعوت می نماییم مثل همیشه برای نگهداری این گل های معصوم بی گناه با ما همراه باشید.

منتظر دیدارتان هستیم

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002
شماره کارت پاسارگاد:5022291900043355
تلفن های موسسه:  32252080-32252050 

www.tavanaliakbar.ir درگاه پرداخت اینترنتی از طریق سایت موسسه به نشانی
روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم(

اینجا قطعه ای از بهشت است ، اینجا عطر و بوی خدا می آید ، از اینجا به آسانی می توانید 
به معبود نزدیک شوید ، پس با ما همراه شوید.                                                

 موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( را بهتر بشناسیم










