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فرمانده کل سپاه : 
مردم برخالف برخی مسئوالن 

پای آرمان استکبارستیزی ایستاده اند

معاون حقوقی رئیس جمهور : 
امیدوارم مردم با منزوی کردن جریان 

بداخالق آن ها را نهی از منکر کنند

دبیر کل جبهه یاران انقالب اسالمی : 
برای پیروزی اصولگرایان ، جریان سنتی 

مثل سال 84 نباید دخالت کند

عزت ا... ضرغامی : 
روحانی نباید فراموش کند که در سال 96، 

یک مدافع است و نه یک مهاجم

کریمی قدوسی : مردم باید محتوای سخنان ظریف را بدانند / بادامچیان: گزینه حزب موتلفه برای انتخابات من یا میرسلیم هستیم / توزیع سیب زمینی کجا و منشور حقوق شهروندی کجا؟ / عارف جایگزین روحانی در انتخابات می شود؟ / به نوشاندن جام زهر به امام افتخار می کنند /  نجفی : جایگزینی ام با رحمانی فضلی شایعه است / صفحه 8 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

سفری برای رونق معادن
* سردبیر

روز گذشته ، استان میزبان یکی از وزرای اقتصادی 
دولت بود . مهندس نعمت زاده که سکان وزارت 
صنعت و معدن کشور را در دست دارد به همراه 
تیمی از متخصصین به خراسان جنوبی سفر کرد 
تا هم وضعیت منابع معدنی ) متن کامل در صفحه 2 (

در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت
 با نماینده ولی فقیه گفته شد: 

گرد و خاک؛ 
سهم مردم
 از معادن استان

نماینده ولی فقیه در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، ضمن تشکر از حضور وزیر دولت 
در استان، اظهار کرد : غنایی که خداوند به استان 
داده، بسیار ارزشمند است اما متاسفانه از استخراج 
چیزی  تنها  ارزشمند،  های  نعمت  و  معادن  این 
 که نصیب مردم می شود، گرد و خاک آن است.
 آیت ا...عبادی با بیان اینکه ... ) مشروح در صفحه 7 (

دانشجویان نخبه
برای مشاغل تخصصی
به نهادها معرفی می شوند
صفحه 7

بازدید وزیر صمت 
از کارخانه چدن و فوالد
 کویر خاوران در خوسف
صفحه 7

مرز استان طالیی شد
پیش بینی وجود 15 تن طال در نهبندان / 15 درصد درآمد دولت از معادن، حق استان است / وزیر پیگیر جدی مشکالت 
 استان است / ورود آستان قدس به معادن خراسان جنوبی /  40 درصد استان تحت پوشش طرح اکتشافی است /  افزایش

30 درصدی مالیات خراسان جنوبی در بودجه 96 / نعمت زاده : با این همه معدن نیازی به آب ندارید / مشروح خبر در صفحه 7

سرور گرامی جناب آقای مهندس الیق
مدیریت محترم امور شعب بانک تجارت

با قدردانی از همکاری های صمیمانه جناب عالی و همکاران تان
انتصاب سرکار خانم توجهی را به سمت رئیس اعتبارات استان که نشان تعهد، شایستگی

 و تجارب ارزنده ایشان در سطوح مختلف بانکداری می باشد، تبریک عرض می نماییم. 

شرکت غزال گوشت بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع پیکر 

مرحومه زهرا کریم پور
 )همسر سید مرتضی کوشه ای(

 امروز یکشنبه 95/10/5 ساعت 2/30 بعدازظهر از محل هیئت محترم ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های: کریم پور ، کوشه ای و سایر بستگان

جناب آقای مهندس امیر کارگر و خاندان معزز
درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم کربالیی غالمحسین کارگر 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال صبر جمیل 
برای بازماندگان خواستاریم.

ترمینال فرآوری پسته رزاقی

جناب آقای مهندس امیر کارگر
درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم کربالیی غالمحسین کارگر

 را صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.
دادرس- بینا

به مناسبت درگذشت بانویی نمونه و مادری دلسوز و فداکار و خواهری مهربان

     مرحومه حاجیه سیده ربابه کاظمی
 )همسرمرحوم حاج سید محمد رضوی(  

 )در مشهد مقدس( جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/10/5 از ساعت3 الی 4 
بعدازظهر در محل حسینیه سادات سیدان )واقع در مطهری 6( برگزار می گردد  
حضور شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.              

 خانواده های: کاظمی ، رضوی و سایرفامیل وابسته

یک دهکده کشاورزی کامالً  اختصاصی واقع در منطقه بوشاد 
 با نصف قیمت کارشناسی با مشخصات ذیل به فروش می رسد
فاصله با جاده آسفالته 800 متر، فاصله تا شهر 12 کیلومتر، 

دارای جاده و قنات اختصاصی ، با سند مالکیت ششدانگ

متقاضیان لطفا با شماره 09155615774 
تماس حاصل فرمایند.

نمایشگاه اتومبیل جانفدا 
از نبش توحید 41 به آدرس جدید

 نبش مطهری 17 انتقال یافت.  32214341

قابل توجه همشهریان محترم

دیروز به صفای وجودش و امروز به اعتبار نام نیکش می بالیم 

دهمین سالگرد درگذشت

 مرحوم احمد محتشمی نیا
 را به خاطر همه خوبی ها و ایثارش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

خانواده محترم کارگر
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 کربالیی غالمحسین کارگر
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان مغفرت برای آن مرحوم

 و صبر و بردباری بازماندگان محترم را مسئلت داریم.

کارگر ، جویبان ، نبئی و حسینی

 
www.sktvto.ir کسب اطالعات بیشتر و دریافت فراخوان

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

فراخوان اولویت های پژوهشي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 

در سال  1395

 با نهایت تأثر و تألم درگذشت ناگهانی

 شادروان جهانگیر قادری
 را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز  یکشنبه 
95/10/5 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل 

 غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می شود
 حضور شما عزیزان مایه دلگرمی و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

تولید انواعخانواده مرحوم
 لباس کار ، فرم های 

اداری ، همایش 
تبلیغاتی، مدارس و...

بیرجند، میدان امام ، روبروی پاسگاه
 جنب هتل قائم

05632229286 -09156666411

جناب آقای مهندس امیر کارگر 
مدیریت محترم گروه صنایع غذایی و خشکبار کارگر

درگذشت پدر بزرگوارتان

 کربالیی غالمحسین کارگر
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

حسین تناکی - مدیریت گروه تبلیغاتی رویاپردازان

ثبت نام عتبات عالیات
دفتر زیارتی عماد

32224113 
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افزایش ناگهانی نرخ دیه بیمه ها را
 متضرر می کند

مجلس  قضایی  حقوقی  کمیسیون  رئیس  ملکشاهی  فارس-الهیار 
نرخ  اگر  گفت:  دیه  نرخ  افزایش  درخصوص 
بیمه ها  رود  باال  ناگهانی  صورت  به  دیه ها 
همین  با  بیمه ها  که  چرا  می کند  متزلزل  را 
نرخ اداره می شود. الهیار ملکشاهی در رابطه 
یک  دیه  نرخ  کرد:  مطرح  دیه  نرخ  بحث  با 
موضوع بسیار دقیق است و مبتنی بر شرع اسالم است و در قانون 
است.رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس  نیز مطرح  اساسی 
ادامه داد: باید توجه داشت که هر چه نرخ دیه ها باال رود حق بیمه ها 
نیز باال می رود و باید توجه داشت که نرخ دیه و حق  بیمه به هم 

متصل  هستند و به صورت جداگانه نمی توان آنها را در نظر گرفت.

یارانه دارویی بیماران خاص قطع می شود

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون  میدری  تسنیم-احمد 
اجتماعی از قطع یارانه دارویی بیماران خاص در صورت ثبت نام نکردن 
در سایت خبر داد.وی اظهار داشت: در صورتی 
شده  معرفی  که  سایتی  در  بیماران  این  که 
آنان قطع  یارانه دارویی  نام نکنند  است،ثبت 
می شود ولی به محض اینکه ثبت نام کنند 
پابرجا خواهد  آنان  دارویی  یارانه  ادامه  جریان 
این  اینکه  و  دارند  روستایی  کشور  روستاهای  گفت:اکثر  شد.میدری 
بیماران برای درمان و دریافت دارو به شهرها می آیند و این که 2 و3 ماه 
است برای این ثبت نام فرصت داده شده بود، دالیل مختلفی داشت که 
مهمترین آن بحث حذف دو دفترچه بودن بیماران است و اینکه برخی 

بیماران نیز فوت کردند ولی دفترچه آنان مورد استفاده قرار می گیرد.

آغاز خرید سهام برای 100 هزار بازنشسته
مهلت ثبت نام تا 15 دی

اقتصادی  امور  و  سرمایه گذاری  معاون  شهشهانی پور  فارس-محمود 
صندوق بازنشستگی کشوری گفت: از طریق 
که  است  شده  پیش بینی  ملت  بیمه  سهام 
خریداری  سهام  بتوانند  بازنشسته  هزار   100
اقساط  ساله  سه  وام  یک  قالب  در  و  کرده 
گفت:  شهشهانی پور  محمود  بپردازند.  را  آن 
سهام شرکت های بیمه ای خدمت محور است و با تمام اقشار درگیر 
است و معموالً  سود نرمالی دارد. وی ادامه داد: در رابطه با بازنشستگان 
شرایط  دلیل  به  ملت  بیمه  نهایت  در  و  بررسی شد  بیمه  نوع  چند 
از  درصد   12.5 سود  با  ملت  سهام  شد.  انتخاب  بورس  در  مناسب 

زیرمجموعه بیمه ایران خریداری شد که 345 میلیون سهم است.

بدون  وام  پرداخت  جزئیات  مسکن  بانک  تسنیم- 
و  صنعتی  سنتی،  سطح  سه  در  ساخت  سپرده گذاری 
فناوری های نوین به انبوه سازان اعالم کرد: به انبوه سازان 
وام های 50 تا 130 میلیون تومانی با سود دوران مشارکت 
1۸ درصدی پرداخت می شود.انبوه سازان به عنوان سازنده 
های واجد شرایط دریافت وام ساخت بدون سپرده بانک 
برای  مختلف  زمانی  های  دوره  از  توانند  می   ، مسکن 
اخذ تسهیالت مشارکت، استفاده کنند.طول دوره مشارکت 
تعداد  حسب  بر  سپرده،  بدون  ساخت  وام  برای  مدنی 

ساختمانی،  پروژه  در  شده  تعریف  مسکونی  واحدهای 
از 12 تا 36 ماه، قابل تنظیم است. مدت اولیه 12 ماه 
برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت 
و سازهایی است که حداکثر معادل 5 واحد مسکونی در 
پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.برای پروژه های دارای 
قرارداد مشارکت  واحد مسکونی، حداکثر مدت  تا 20   6
مدنی، معادل 1۸ ماه در نظر گرفته شده است به این معنا 
که سازنده از زمان دریافت تسهیالت بدون سپرده ساخت 
مسکن، 1۸ ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، 

اساس  کند.بر  اقدام  پروژه  تکمیل  و  ساخت  به  نسبت 
مدتی  مشارکت  قرارداد  زمان  شده،مدت  تعیین  ضوابط 
برای پروژه های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 واحدی و 101 
واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل 24 ماه،  30 ماه و 36 
ماه در نظر گرفته شده است.این زمان بندی برای طول 
دوره مشارکت مدنی، بصورتی تعیین شده که پروژه های 
پرواحد که عملیات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، 
بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه های کم 
واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دریافتی اقدام کنند. 

جزئیات پرداخت وام ۱۳۰ میلیون تومانی بدون سپرده به انبوه سازان 

معاون  حمیدزاده  نجف  جم-سرهنگ  جام 
سازمان  های  معافیت  امور  و  مشموالن 
ابالغیه  برابر  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه 
کارت  دارندگان  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد 
کامل  بهبود  صورت  در  پزشکی  معافیت 
کنند. اقدام  به خدمت  اعزام  برای  بیماری، 

افرادحق  این  گفت:  حمیدزاده  سرهنگ 
مانند،  ها  معافیت  سایر  از  مندی  بهره 
باید  تنها  و  نداشته  را  موارد خاص  کفالت، 

افزود:  شوند.وی  اعزام  سربازی  خدمت  به 
پزشکی  معافیت  کارت  ابطال  سنی  شرط 
دیپلم  فوق  و  دیپلم  دیپلم،  زیر  افراد  برای 
حداکثر 30 سال، لیسانس حداکثر 33 سال، 
کارشناسی ارشد حداکثر 36 سال و دکتری 
حداکثر 40 سال در نظر گرفته شده است.

معاون مشموالن و امور معافیت های این 
سازمان بیان کرد:متقاضیان باید اصل کارت 
اعزام  بر  مبنی  تعهدی  و  پزشکی  معافیت 

به خدمت را به وظیفه عمومی محل اخذ 
ارائه دهند.وی اشاره کرد:  معافیت پزشکی 
پزشکی  عالی  شورای  در  متقاضی  پرونده 
معافیت  اخذ  محل  استان  عمومی  وظیفه 
بهبود  احراز  صورت  در  و  بررسی  پزشکی 
به  پرونده  فرد،  سالمتی  و  بیماری  کامل 
صورت متمرکز در سازمان وظیفه عمومی 
کارت  تایید،  صورت  در  و  بررسی  ناجا 
معافیت پزشکی آنان باطل و بدون غیبت 

به خدمت دوره ضرورت اعزام می شوند.وی 
گفت: افراد دارای معافیت پزشکی بر اساس 
استخدام  برای  است  ممکن  بیماری  نوع 
در برخی از سازمان ها با توجه به ضوابط 
سازمان مربوطه، دچار محدودیت شوند، این 
دسته از افراد در صورت ارائه درخواست اخذ 
مراکز  در  رانندگی،  و  راهنمایی  گواهینامه 
منظور  به  نیز  راهور  تخصصی  معاینات 

تایید صالحیت، معاینه پزشکی می شوند.

شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی 

 

مهلت ثبت نام در آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی تمدید شد

فارس-کمیته برنامه ریزی آزمون های المپیادهای علمی کشور اعالم کرد: »با توجه به نزدیکی اتمام مهلت 
اعالم  شده جهت ثبت نام در آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی کشور سال تحصیلی 96-95 و حجم باالی 
مراجعه کنندگان به سامانه جهت انجام ثبت نام، مهلت ثبت نام تا ساعت 24 دوشنبه مورخ 6 دی ماه تمدید می شود.

معلمان هنوز حقوق نگرفته اند

فارس-فرهنگیان بیشترین سهم کارمندان دولت را 
دارند ولی از روند حقوق و مزایای خود گالیه مندند.
هیچ گاه در پرداخت حقوق معلمان مشکلی ایجاد 
نمی شد اما چند صباحی است که مشکالت دولت 
به سمت جیب معلمان حرکت کرده است و این 
فراوان  تأخیرهای  چشم گیر،با  چندان  نه  حقوق 
واریز می شود.در شب یلدا و در شرایطی که همه 
مردم برای در کنار خانواده بودن این شب را سپری 

کردند، دولت حقوق معلمان را واریز نکرد.

جدیدترین وضعیت تولید سواری های 
دوگانه سوز 

خودرو  ایران  دوگانه سوز   405 پژو  ایسنا-تولید 
از  و  بود  با کاهش 100 درصدی همراه  مرکزی 
رسید. به صفر  آبان سال گذشته  در  13 دستگاه 

ایران خودرو مرکزی  تولید پژو پارس دوگانه سوز 
اما با رشد همراه بوده و با افزایش ۸۷.4 درصدی از 
53۸ دستگاه در آبان 94 به 100۸ دستگاه رسید.

تولید سمند دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی ۸۸.1 
آبان  در  دستگاه  از 10۸3  و  یافته  کاهش  درصد 

سال گذشته به 129 دستگاه رسید.

ابهام در بخشش جرایم بدهکاران زیر
 100 میلیون تومان

مهر-دولت با مصوبه مجلس مکلف شده تا جرایم 
بدهکاران زیر 100 میلیون تومان را به شرط تسویه، 
مشمول بخشودگی کند، اما با ورود به فصل آخر 
سال و اتمام بودجه 96، هنوز این تکلیف، اجرایی 
نشده است.مجلس در قانون بودجه سال 95 کل 
کشور، دولت را مکلف کرد تا جرایم معوقات بانکی 
بدهکاران زیر 100 میلیون تومان را به شرط تسویه 
بپردازد،اکنون که چند ماه از اصالحیه قانون بودجه 

امسال می گذرد، هنوز اجرایی نشده است.

قیمت روغن موتور ثابت می ماند

سازمان  غیرفلزی  کاالهای  بر  نظارت  مدیرکل 
حمایت با اشاره به کاهش 10 درصدی قیمت روغن 
قانونی  و  هرساله  افزایش  گفت:  خودرویی  موتور 
هزینه  تولید در کشور و نوسان مستمر قیمت جهانی 

ارز موانع کاهش نیافتن قیمت روغن موتور است.

سرمقاله

سفری برای رونق معادن

* سردبیر

وزرای  از  یکی  میزبان  استان   ، گذشته  روز 
که  زاده  نعمت  مهندس   . بود  دولت  اقتصادی 
سکان وزارت صنعت و معدن کشور را در دست 
خراسان  به  متخصصان  از  تیمی  همراه  به  دارد 
جنوبی سفر کرد تا هم وضع منابع معدنی را رصد 
کند وهم با مشکالت و موانع توسعه این حوزه از 
نزدیک آشنا شود . حضور این وزیر دولت به دلیل 
اهمیت  راهبردی حوزه معدن برای اقتصاد استان 
از لحاظ گوناگون قابل توجه است که به همین 
نسبت مراقبت و پیگیری از دستاورد های آن نیز 
حائز اهمیت خواهد بود .  در ادامه چند مورد قابل 

اشاره در این خصوص را مرور می کنیم .
1 - تجربه انتقال مشکالت حوزه صنعت و معدن 
وزیر  شخص  به  مطبوعات  نمایشگاه  در  استان 
در همان  بررسی موضوع  به  ویژه وی  اهتمام  و 
زمان و اعزام کارشناسان خود برای تحقیق بیشتر 
 ، استان   به  برای سفر  مساعد  قول  و همچنین 
و  پیگیری  برای  محترم  وزیر  جزم  عزم  نشانگر 
حل مشکالت دارد و حضور وی به همراه تیمی 
موید   ، معدن  وکارشناسان  معاونان  از  تخصصی 
در  کارگشایی  برای  مسوول  مقام  این  تصمیم 
این حوزه است که جا دارد به نمایندگی از افکار 

عمومی ازاین تالش  قدردانی شود.  
در  پیشنهادی  نیز  گذشته  روز  سرمقاله  در   -  2
خصوص بهره مندی استان از عواید معادنش به 
وزیر محترم ارائه شد که امیدواریم این پیشنهاد 
نیز در کنار طرح هایی چون بهره مندی مناطق 
سطح  ارتقا  در  نفت  فروش  عواید  از  خیز  نفت 
زندگی و اقتصاد مردم مناطق معدنی کشور موثر 

باشد .
 3 - در تمامی ادوار انتخابات ریاست جمهوری 
و  نامزدها  استان جزء وعده  این  به  ویژه  توجه   ،
اما  است  بوده  منتخب  جمهور  روسای  همچنین 
جنوبی  خراسان  عاید   ، ها  قول  این  از  که  آنچه 
های  وعده  از  طوماری  جز  چیزی  است  شده 
آن  تجربه  آخرین  در  و  است  نبوده  سرانجام  بی 
های  وعده  و  جمهوری  ریاست  سفر  اعتبارات   ،
در جذب  توفیقی  متاسفانه  که  بود  نوبخت  دکتر 

آن حاصل نشد .
به  توجه  با  نیز  محترم  وزیر  رود  می  انتظار  لذا   
بازدید از محرومیت های استان برای برون رفت 
امر  متولیان  نمایند و  از وضع موجود همت ملی 
و مسوولین استانی نیز در پیگیری ویژه مصوبات 
این سفر همت ویژه تری به خرج دهند تا انشاا... با 
اجرایی شدن مصوبات سفر ایشان ، اتفاقات خوب 
را در حوزه صنعت و معدن استان نظاره گر باشیم 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی ۳2۳۱926۳- ۰9۱5۱642۳77- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی راهداران بیرجند

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 19170 مورخ 89/10/2 بدینوسیله از 
کلیه بستانکاران دعوت می شود چنانچه طلبی دارند با در دست داشتن مدارک مستند حداکثر 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به آدرس بیرجند - خیابان پونه 8 - پالک 31 

زنگ دوم مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

محمود خلیل نژاد- مدیر تصفیه شرکت تعاونی راهداران بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اتحاد 
کارگران کویرتایر )نوبت اول(  تاریخ انتشار : 1395/10/5

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر  
جمعه 95/11/01 ساعت 14 در محل هیئت محترم حسینی خیابان انقالب برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت 
بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده با تکمیل فرم، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد. 
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- ارائه و تصویب صورت های مالی سال 94 3- 
بودجه پیشنهادی سال 95 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 5- اتخاذ تصمیم 
در خصوص سرمایه گذاری اعضا در ظرفیت های خالی تعاونی 6- اخذ مجوز از مجمع جهت پذیرش 
عضو جدید وفق مقررات اساسنامه 7- تعیین تکلیف در خصوص اعضای فاز 4 که موجودی کمتر از 
ده میلیون تومان دارند. 8- اتخاذ تصمیم  در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده 
اند و شرایط خروج آنها از تعاونی و تعیین درصد و نحوه اخذ خسارت وارده به تعاونی 9- تعیین حق 
الزحمه بازرس 10- اعالم قیمت تمام شده زون های )A.G.F.B( 11- اخذ مجوز تفکیک اراضی باقی 
مانده تعاونی و واگذاری از طریق شرایط مزایده و تهاتر 12- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه پرداخت 

مبالغ اعضای مستعفی و تعیین درصد خسارت وارده به تعاونی 13- تعیین خط مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950913 محکوم علیهم 1- محمد شفیعی فرزند حسن 2- افشین آشوری فرزند علی 

محکومند به پرداخت مبلغ 690/192/326  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له احسان روانان و پرداخت مبلغ 21/035/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی شماره 7159 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که به صورت یک 
باب واحد تجاری واقع در حاشیه خیابان یاس پالک 48 که مساحت مفید واحد تجاری 40/61 مترمربع و با توجه به متراژ ملک و انشعابات 
منصوبه و موقعیت محل  و نوع کاربری به قرار هر مترمربع 40/000/000 ریال جمعا به مبلغ 1/624/400/000 ریال کارشناسی شده است 
که  از  طریق  مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/10/15 از ساعت 9 الی 10 صبح  در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331  

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262 

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان عضو شورای فرهنگ ایثار و شهادت استان منصوب شد

گروه خبر- طی حکمی از سوی علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی، با عنایت به تشکیل شورای فرهنگ ایثار و 
ایثارگران، دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه  شهادت استان، در راستای اجرای ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به 

ایثار و شهادت استان منصوب شد. بیرجند به عنوان عضو شورای فرهنگ 
رسانه های بیدار اآلن کجایید. وقتی هزارتومان 
به حقوق فرهنگیان اضافه میشه مصاحبه و تیتر 
تأخیر  با  ماه شده حقوق  اما دو  اصلی شمامیشه 
پرداخت میشه تو استراحت تشریف دارید این هم 

میتونه تیتر جذابی باشه.
915...450

پروتیین  اتحادیه  رییس  از  جان.  آوا  سالم 
خواهشمندم همانطور که هر سال پول حق اتحادیه 
میگیرن با گران شدن آب و برق  و هزار هزینه 
دیگر لطف کنن فکری به حال این کسبه کنند. تا 

چند سال دیگر منتظر بمانیم؟
919...437

با سالم مالک یک قطعه از زمین موسوی هستم 
من این زمین رو برای زنده بودنم میخوام، پس 
ولی  کردن  فوت  مالکین  از  خیلی  سال   40 از 
بپرسین  مسوولین  از  نشده.  حل  مشکلش  هنوز 
مشکلی  میگن  پرسیدین  وقت  هر  که  ما  چرا؟ 

نداره داریم پیگیری میکنیم.
915...277
آوا...من  پرتالش  مجموعه  همه  باسالم.خدمت 
هستم  موسوی  اراضی  از800نفرمالکان  یکی 
خواهش میکنم شمار و قرآن قسم انعکاس بدین 
زندگیم  همه  سال  بعد40  رو  زمینها  مساله  این 

همون 1قطعه زمینه هست....ممنون میشم
936...259
نیست  امروز  داستان  زدگی  تهران  سالم  آوا 
شهرهای  جان  به  افت  این  که  است  ها  سال 
همانطور  منتها  افتاده  وقدیمی  فرهنگ  صاحب 
که نویسنده گفته, بخاطر بی همتی مسوالن ما 
کار  به جای  نداریم چون  مقابله  برای  فرهنگی 
مزار  بر  چرا  بپرسید  انها  از  خود هستن  فکر  به 
حکیم نزاری بزرگ یک تابلو نزدند درود بر اوا 

که نا گفته ها را می گوید...
915...617
آوا به مسئوالن برسان چرا از کسبه ای که مبلغ 
اند،  داده  پارکینگ  عوارض  را  زیادی  نسبت  به 
برای طرح پارکبان مجبورند پول پرداخت کنند؟ 
این همه پول به جیب چه کسی می رود؟ و االن 
پرداخت  به  را مجبور  ما  پیمانکار  با عوض شدن 
هزینه مجدد برای کارت های پارکبان جدید کرده 
پول  پارک  برای کارت  بار  ما یک   اینکه  با  اند، 
داده بودیم. در پاسخ به ما هم گفته اند این کارت 
های جدید هم با کیفیت است و هم خراب نمی 
شود. اگر اینطور است پس چرا سری قبل کارت 
بی کیفیت به ما دادند که حاال مجبور شویم دوباره 

هزینه بدهیم؟! تقصیر ما چیست؟! 
935....408
سالم لطفا  نسبت به نصب سرعت گیر خیابان 
اقدام  فرزانگان  و   فارسی  سلمان  تقاطع  امامت 
محل  اهالی  برای  مشکالتی  باعث  چون  نمایید 

شده با تشکر                          
915...923
به  بانک ها هستند  داران مقروض  گلخانه  همه 
در  فروش...  و  تولید  در  مدیریت  نداشتن  خاطر 
فصل تابستان و بهار خیار کیلویی تا 500 تومان 
در زمستان به خاطر پول سوخت باال کسی کشت 
نمی کند واقعا فکری کنید تولیدکننده فقط هزینه 
نه  دارد  کارآفرینی  تولید  بخش  از  حمایت  نکند 

حمایت از فروشنده به خاطر کارکرد مالی
915...164
ومزارع  برد  سیل  را  چهارفرسخ  روستای  سالم 
به  نشد  روستا  این  به  کمکی  هیچ  شد  ویران 
گوش مسووالن برسانید ال اقل در باسازی مزارع 
کمک کنند متشکرم این روستا در 25کیلومتری 

نهبندان واقع شده است.
938...079

مجتمع  اینکه  رغم  علی  سالم  محترم  شهردار 
مسکن مهر دادگستری تا کنون هیچ گونه خدماتی. 
از دستگاههای اجرایی به این مجموعه. داده نشده. 
و تمام دستکاهها به بهانه اینکه داخل مجتمع به 
ما مربوط نیست. و به اعضا مربوطه هیج خدماتی 
شده  تمام  قیمت  شده  باعث  این  و  نکردن  ارایه 
واحدها بیش از حد توان ما باشد ساکنین مسکن 
مهر دادگستری شمال شهر عاجزانه خواهشمندیم 
شهرداری اسفالت داخل مجموعه را بر عهده گرفته 
و باری از روی دوش ما بردارند زیرا ما را مجبور 

کرده اند دو میلیون تومان برای آسفالت بریزیم.
915...704
اینکه  بر  مبنی  مسئوالن  شعارهای  پیرو  سالم، 
از ظرفیت معلوالن هم باید استفاده شود، اما در 
بعضی از نقاط شهر این مورد اصال به چشم نمی 
خورد!... مثال در یکی از پارکینگ های شهرداری 
فرد معلولی که متصدی بوده را بیرون کرده اند! 

آیا انصاف است؟!
915...533

نقطه  دورترین  در  معلم  خطای  کوچکترین  آیا 
انعکاس  ولی  خبری شماست  رسالت  جزء  کشور 
تأخیر یک هفته ای حقوق هزاران فرهنگی جزء 

رسالتتان نیست؟
915...450

و خداقوت خدمت مسئوالن و شهرداری  با سالم 
بیرجند...ما معلوالن که تمام زندگیمان با ویلچر است 
تا به کی باید در دست اندازهای پیاده روها عذاب 
بکشیم؟ آقای معاون عمرانی شهرداری توجه بفرمایید.
938...141
سالم...آبروی ما را در شهر بردید! 13 سال شده 
است استان شده ایم و هنوز جای کانکس انتقال 
باید  ابوذر خاکی است...تا به کی  خون در میدان 
آبرویمان پیش دانشجویان غیر بومی برود و بگویند 

اینجا شهر است یا روستا! لطفا شهر را آباد کنید!
915...443

حمایت سازمان ملل از کارگاه »دستان پرتوان« بیرجند

شهید  خیابان   در   - کاری   نسرین 
نام  دارد.  وجود  کوچکی  کارگاه  ای  کوشه 

این کارگاه »دستان پرتوان«  است.
و  قدیمی  حیاطی  شوم  می  وارد  که  در  از 
انار  درختان  طرف  یک  بینم،  می  را  بزرگی 
که معلوم است چند سال بیشتر از عمر آنان 
نمی گذرد، در سوی دیگر کانکس های کنار 
این  در  البته  که  می خورد  چشم  به  حیاط 
شده  ریخته  درختان  برگ  پاییزی  روزهای 
قدیمی  های  خانه  یاد  به  را  آدم  آن  روی 
دو  هم  گاهی  چند  از  هر  اندازد.  می  روستا 
ولی  پرداختند.  می  خوانی  آواز  به  خروس 
وارد  بود  گاراژ  شبیه  که  بزرگی  در  از  وقتی 
اینجا  ام.  آمده  درست  که  شدم  متوجه  شدم 
کارگاه تولیدی است که تنها معلوالن ذهنی، 
دان  دارای سندروم  معلوالن  و حتی  جسمی 

در آن کار می کنند.

پدیرش در کارگاه دستان پرتوان 
کامال رایگان است

خوشرویی  با  راغبی  سارا  خانم  کارگاه  مدیر 
 به استقبال می آید. با او به گفتگو می نشینم 
می گوید: کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان 
در دی 1385 با حضور 10 تن از دختران کم 
ادامه  و  آموزش  که  کرد،  کار  به  شروع  توان 
فعالیت هنرآموز در کارگاه دستان پرتوان کامال 
گوید:  می  افتخار  با  راغبی  باشد.  می  رایگان 
دختران  خود  را  کارگاه  این   100 تا  صفر  کار 
کم توان انجام می دهند و با پوست و گوشتم 
حس کردم چقدر این فرشته ها مهربانند. وی 
این  از  یکی  این که  از  کند  ناراحتی می  ابراز 
در  را  توان ذهنی خود  فرزندان کم  خانواده ها 
خانه زندانی کرده بودند و حتی از ترس اینکه 
فرزندشان از خانه بیرون رود، در را بر روی آنها 
قفل می کردند. و زمانی که در کارگاه ما دیدند 
دری بسته نیست تعجب کردند و ترسیدند که 
االن  ولی  برساند  آسیب  بقیه  به  فرزندشان 
ما  اجرایی  های  برنامه  از  خیلی  دختر  همان 
از دختران  در حالی  راغبی  انجام می دهد.  را 
کم توان ذهنی می گوید که بغض گلویش را 
این دختران 20 سال در  از  می فشارد: برخی 
کارگاه  به  اولی که  ماه  بودند طوری که  خانه 

و  می کردند  پشت  بچه ها  تمام  به  بودند  آمده 
به  پشت  چرا  می پرسیدم  آنها  از  که  هنگامی 
دوست  می دادند  جواب  می ایستی،  بچه ها 
مروز  به  اینکه  تا  ببینند،  را  ما  بچه ها  نداریم 
دختران  زمان حاضر  در  و  کردند  عادت  زمان 

کارهای  به  یکدیگر  کنار  در  ذهنی  توان  کم 
هنری مشغول هستند و من خدا را از این بابت 

شاکرم.

آثار دختران کم توان ذهنی در
خارج از استان مشتری بیشتری دارد

مدیر کارگاه تولیدی دستان پرتوان می گوید: 
در این کارگاه، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی، 
بافت و پته دوزی انجام می شود. او می گوید: 
ما سفارش از جاهای مختلف می گیریم و خود 
به  را  آنها  همه  مربیانشان  آموزش  با  دختران 

راحتی انجام می دهند. هم اکنون در حال آماده 
 سازی ملحفه و متکا برای بیمارستان هستیم. او 
می گوید: همه کسانی که می گویند کار سخت 
این بچه ها دیدن کنند  از  و  بیایند  باید  است 
و بچه های توانمند از کم توان ها یاد بگیرند. 

از  خارج  در  دختران  آثار  اینکه  بیان  با  وی 
استان مشتریانی بیشتری دارد، بیان می کند: 
متأسفانه گاهی دستگاه های مختلف استان به 
ما اعتماد ندارند و حاضر هستند سفارشات خود 
بگیرند  بیشتری  هزینه  با  استان  از  خارج  را 
و  تهران  در  ما  و  ندهند  سفارش  ما  به  اما 
استان های دیگر مشتریان زیادی داریم. حتی  
مردم هم وقتی می گوییم این کارها دختران 
بیشتری  قیمت  اینکه  بجای  است  توان  کم 
برای آن بگذارند و بخرند می گوید: این کار را 

خودمان هم می توانیم انجام دهیم!
راغبی عنوان می کند:  دختران من می توانند 

آورند، ما  با دستان هنرمندشان پول به دست 
اثر می خواهیم تا آن را تولید کنیم و کمک  در 
قالب سفارش و تولید می خواهیم زیرا هنگامی 
که کار داشته باشیم، در کنارش پول هم وجود 
در  شرکت ها  از  برخی  حاضر  زمان  در  و  دارد 

تهران برای ما سفارش کار می دهند. ما حمایت 
حمایت  مسئوالن  اگر  خواهیم،  نمی  مادی 

معنوی کنند برایمان خیلی ارزش دارد. 

حمایت سازمان ملل
از کارگاه دستان پرتوان

دختران  پرتوان  دستان  کارگاه  مدیر  گفته  به 
این کارگاه مثل یک خانواده در کنار هم  در 
تا  نمایشگاه  برپایی  از  بعد  و  کنند  می  کار 
حدی در استان های دیگر و حتی کشورهای 
ما  از  ملل  سازمان  و  شدیم  شناخته  دیگر 

حمایت کرده و مبالغی نروژ به ما کمک کرد 
آموزش  را  افغانستان  زنان  که  گفتند  ما  به  و 
برای آن ها کار  آموزش  ما در کنار  دهیم که 
دستان  این  پشت  گاهی  و  می کنیم  تولید 

پرتوان خیران هستند.

به گفته وی  ظرفیت این کارگاه 80 نفر است و 
فکر کار اینجا زیاد است و کارهای ما بر اساس 
توان هر کدام از بچه ها است و ما به هیچ وجه 
بنا نداریم استرس وارد سازیم و تمامی کارها با 

عشق و عالقه انجام می شود.

او  نقاشی می کند به جای گلدوزی

به کارگاه می روم. جایی که دخترکی زیبا رو، 
رفتم،  سمتش  به  زده.  تکیه  ویلچر  روی  بر 
اسمش مریم بود از برخی دختران دیگر سابقه 
گوید:   می  و  بود  بیشتر  کارگاه  در  حضورش 

گلدوزی را انجام می دهم. او معلول بود اما از 
از این ناراحت  معلولیت خود شکایتی نداشت، 
آشنا  کارگاه  این  با  زودتر  کاش  ای  که  بود 
شده بود و سال های کمتری در تنهایی به سر 
می برد. تابلوهایی زیبایی را با چرخ می دوخت 
باز  تعجب  به  را  دوستی  هنر  هر  چشمان   که 
با  که  است  دخترانی  از  مریم  کرد.  می 
از  بعد  اما  دارد  که  جسمی  معلولیت  وجود 
تولیداتی  کارگاه،  این  در  کار  سال   9 گذشت 
کارگاه  مسئوالن  و  مربیان  حتی  که  دارد 
او  کارهای  از  همه  و  کرده  متعجب   را 
می گویند: او  نقاشی می کند به جای گلدوزی. 
اما  می خوانند  درس  مریم  دیگر  خواهر  دو 
به  صبح  روز  هر  و  برگزیده  را  کار  این  مریم 
صبح همراه مادرش به سرکار می آید. در این 
تا چشمش  و  شناسد  می  را  من  مژگان  میان 
به من می افتد  خاطره ای که قبال مرا دیده 
طرفم  به  و  شود  می  تداعی  برایش   است 
 می آید و در کنارم می نشیند از او می پرسم چه 

می کنی می گوید: سوزن دوزی می کنم. 

4 سال است شولوا بافی می کنم

آن طرف تر دختری مشغول سوزن دوزی روی 
از آمدن  پارچه است، به سمتش رفتم، او هم 
من کمی خوشحال شد، به طرفم آمد خودش 
را نجمه معرفی می کند:  چهار سال است که 
به این کارگاه می آیم و در این مدت شولوا بافی 
مردمان  قدیمی  هنری  بافی  شولوا  می کنم. 
خراسان جنوبی است، پارچه ای در دستش بود 
و او سوزن را در تار و پود پارچه فرو می کرد 
و وقتی از آرزویش پرسیدم، آرزویش این بود 
کنار  در  تا  بیاموزد  را  هنرها  تمامی  بتواند  که 
کمک  خانواده اش  و  خود  برای  هنر  آموختن 
خرجی شود. دوست نداشت بیشتر از او سوال 
بپرسم من هم به سمت دیگری از کارگاه رفتم 
این  از  برخی  که  اینجاست  ماجرا  جالب  نکته 
دختران تنبیه شان این است که پدر و مادرها 

بگویند امروز نمی توانید به کارگاه بروید!!
و خالقیت  ایده  دیدیم،  کارگاه  این  در  آنچه 
فکرهای نو و دستانی هنرمند بود که نشانگر 
توانایی  که  بود  خالقی  و  پرتوان  ذهن های 

برتر شدن را دارند.

اینجاست که واژه معلولیت محدویت نیست معنی پیدا می کند

از  بازدید  در  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر 
معادن سنگ های گرانیتی شهرستان نهبندان 
در جنوب استان تاکید کرد: با توجه به سیاست 
های دولت تدبیر و امید در امور اقتصادی قطعا 
شرایط بازار خصوصا صنعت سنگ کشور بسیار 

بهبود پیدا خواهد کرد.
حاشیه  در  شنبه  روز  زاده  نعمت  رضا  محمد 
بازدید از معادن سنگ نهبندان ابراز امیدواری 
کرد که این بازدید منجر به جمع بندی خوبی 
برای اتخاذ راهکارها برای بهبود بازار شود، زیرا 
معادن  نظر  از  نهبندان  بویژه  جنوبی  خراسان 

سنگ بسیار غنی است.
وی با بیان اینکه در این منطقه انواع سنگ 
در  رکود  دلیل  به  کرد:  اضافه  دارد،  وجود 
محدودیت  برخی  نیز  و  ساختمان  صنعت 
حدودی  تا  سنگ  تولید  صادراتی،  های 
و  معدن  و  صنعت  وزیر  است.  یافته  کاهش 
تجارت تصریح کرد: راه های مختلفی برای 
ساختمان  بر صنعت  از سنگ عالوه  استفاده 
در بخش های دیگر وجود دارد که می توان 
خیابانها  در سنگ فرش  معدنکاران  با کمک 
از  استفاده  زاده  نعمت  کرد.  استفاده  آن  از 
سنگ در احداث جدول کنار خیابان ها بویژه 
دیگر  به  نسبت  را  مناطق سردسیر کشور  در 
مصالح ساختمانی مقرون به صرفه دانست و 
باالیی  ماندگاری  از  کاال  این  که  کرد  تاکید 
وی  گفته  به  است.  برخوردار  مناطق  این  در 
معدن   50 نهبندان حدود  منطقه شاهکوه  در 
سنگ وجود دارد که 40مورد آن فعال است. 
وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه 
تامین زیرساخت ها خصوصا راه دسترسی به 
معادن، آب و برق برای فعالیت های معدنی 
معدنکاران  اغلب  گفت:  است،  مهم  بسیار 

از موتور برق استفاده می کنند. منطقه 
تصریح  معادن  قانون  در  داد:  ادامه  زاده  نعمت 
شده است که 65 درصد درآمد حاصل از حقوق 

گیرد  قرار  وزارتخانه  این  اختیار  در  باید  دولتی 
که بتوانیم این مبلغ را در تامین امور زیربنایی 
خصوصا برقرسانی به معادن هزینه کنیم. وی 
بیان کرد: این در حالی است، پارسال 13درصد 
به این بخش اختصاص داده شد و اکنون زمان 
بسته شدن بودجه سال 1396 است ، نمایندگان 
در  دولتی  حقوق  کنند 65درصد  سعی  مجلس 
اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد 
و از 15درصد سهم استانداری ها هم برای ایجاد 
شود  استفاده  معادن  در  عمرانی  های  فعالیت 
مبلغ  تمام  بودجه  در  محدودیت  دلیل  به  که 
حال  همین  در  زاده  نعمت  نیافت.  اختصاص 
قطعی  موارد  این  تخصیص  که  کرد  پیشنهاد 
شود تا این وزارتخانه بتواد مبالغ تخصیصی را 

در معادن کشور سرمایه گذاری کند.
نیاز  مورد  برق  تامین  برای  شد:  یادآور  وی 
رایزنی  کشور  و  نیرو  وزیران  با  معادن  بخش 
هرچه  معضل  این  وارم  امید  است  شده  های 
زودتر رفع شود. وزیر صنعت و معدن و تجارت 
و  جنوبی  خراسان  به  سفرش  اهداف  از  یکی 
زمینه  ایجاد  نهبندان  منطقه  معادن  از  بازید 
آن  توسعه  و  سنگ  محصول  فراوری  برای 
با  ارتباط  این  در  گفت:  و  کرد  ذکر  استان  در 
شد.  مذاکره  رضوی  قدس  آستان  مسئوالن 
آستان  همکاری  با  کرد:  اظهار  زاده  نعمت 
قدس رضوی یک واحد فراوری سنگ منطبق 
توسعه  برای  المللی  بین  روز  استانداردهای  با 

صادرات این محصول در منطقه احداث شود.
وی در همین حال از بخش خصوصی و سرمایه 
به ظرفیت  توجه  با  کرد  دعوت  داخلی  گذاران 
خصوصا  کشور  شرق  در  معدنی  عظیم  های 
خراسان جنوبی اقدام به سرمایه گذاری در این 
منطقه کنند و این وزارتخانه با تمام توان از آنها 

برای فعالیت در این بخش حمایت می کند.
مورد  در  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر  از 
جنوبی  خراسان  مرزی  های  بازارچه  فعالیت 

سئوال شد که در پاسخ گفت: در این ارتباط با 
وزیر کشور مکاتبه و موضوع پیشنهادی تایید 
ارتباط  این  در  هنوز  دولت  مصوبه  شد  هم 

ابالغ نشده است و پیگیر آن هستیم.
بازید از معدن گرانیت پیر  الزم به ذکر است 
رستم، ده مرغ و چاهوک از جمله برنامه های 
وزیر در شهرستان نهبندان بود که در جریان 
را  خود  مشکالت  داران  معدن  بازدیدها  این 

بدون واسطه با نعمت زاده درمیان گذاشتند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
رستم  پیر  معدن  کرد:  اظهار  حاشیه  در  نیز 
یکی از معادن سنگ گرانیت نهبندان بوده که 
و گرانیت  تزیینی  تولید سنگ های  زمینه  در 
ساالنه  ظرفیت  شهرکی،  داوود  دارد.  فعالیت 
این معدن را14 هزار تن عنوان کرد و گفت: 
مستقیم  صورت  به  نفر   50 برای  معدن  این 

اشتغال ایجاد کرده است.
وی در ارتباط با معدن ده مرغ نیز گفت: این 
معدن با ظرفیت ساالنه 30 هزار تن در سال 
مستقیم  صورت  به  را  نفر   51 اشتغال  زمینه 

فراهم کرده است.
اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان  رئیس 
معادن  های  قطب  از  یکی  را  نهبندان  نیز 
عملیات  آغاز  به  اشاره  با  و  دانست  استان 
اجرایی معدن طالی نهبندان عنوان کرد: این 
معدن ذخیره بیش از 5 میلیون تن طال با عیار 

92 صدم گرم در تن  را دارد.
را  معدن  این  برای  گذاری  سرمایه  اردونی 
این  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان  20میلیارد 
پروژه توسط  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران وابسته به ایمیدرو اجرایی می شود.
در  معدن   85 از  بیش  اینکه  بیان  با  اردونی  
گرفته  برداری  بهره  پروانه  شهرستان  این 
کنون  تا  سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  است، 
در  معدنی  برداری  بهره  پروانه  فقره  پنج 

شهرستان نهبندان صادر شده است.

امیدواری وزیر صنعت، معدن و تجارت از بهبود بازار خصوصا صنعت سنگ کشور



4
یکشنبه * 5 دی 1395 * شماره 3680

شناسایی سیگنال های اسرارآمیز با منشا خارج از کهکشان راه شیری
 
ایرنا- محققان 6 سیگنال اسرارآمیز دریافت کردند که به نظر می رسد دارای منشا واحدی هستند که خارج از کهکشان راه شیری قرار دارد.  این انفجارهای رادیویی از اسرارآمیزترین و پرقدرت ترین امواج 
رادیویی هستند که تا کنون از فضا دریافت شده است. عمر این سیگنال ها فقط چند میلی ثانیه است اما در این بازه زمانی کوتاه، معادل انرژی خورشید در طول یک روز کامل، انرژی تولید می کنند. صرفنظر از 
قدرت این امواج، محققان هنوز دلیل ایجاد این امواج را نمی دانند.  این سیگنال ها اولین بار در سال 2007 میالدی کشف شدند و تا ابتدای سال جاری میالدی محققان قادر به تشخیص بالدرنگ آن ها نبودند.

یادداشت

همت جهادی 
برای نشاط اجتماعی 
* علی البرزی

در  کرده اید که چرا  فکر  با خودتان  امروز  به  تا 
گذشته پدران ما یک زندگی آرام همراه با نشاط و 
شادی بیشتری داشته اند، اما امروزه ما در هیاهوی 
زندگی شهری همیشه به دنبال گمشده ای به نام 

نشاط هستیم؟! 
تحوالت  با  بودن  مواجه  دلیل  به  ایران    جامعه 
افزایش ساالنه جمعیت،    مسائل  ساختاری همانند 
از  اقتصادی،    اجتماعی و سیاسی و همچنین گذر 
جامعه سنتی به مدرن و در آستانه ورود به عرصه 
بروز پدیده های گوناگونی  دنیای تکنولوژی شاهد 
که  است  اجتماعی  آسیب های  و  امنیت  حوزه  در 
این موضوع نشاط و شادی جامعه ایران را بیشتر 
به  توجه  است.   با  داده  قرار  تاثیر  از گذشته تحت 
اهمیت موضوع نشاط در جامعه، تا به امروز هیچ 
اجتماعی  نشاط  زمینه  در  کارشناسی  و  اندیشمند 
جامعه ایران تحقیق یا پژوهشی ارائه نکرده است 
و هیچ آمار دقیقی درباره میزان نشاط جامعه وجود 
ندارد و حتی برای سنجش میزان نشاط هم شاخص 
و  بارها  که  موضوعی  اما  نداریم.    تعیین کننده ای 
در دفعات گوناگون به وسیله کارشناسان اجتماعی 
شدن  کمرنگ  به  است،  مربوط  شده  داده  هشدار 
شهرهای  در  بویژه  ایران  جامعه  در  نشاط  میزان 
با  مردم  شدن  درگیر  دلیل  به  صنعتی  و  بزرگ 

مشکالت گوناگون است.   
طبق یک مجموعه آماری بین المللی که توسط 
از  سازمان ملی ارزش ها در بین ۹۵ کشور جهان 
سال ۱۹۹۵تا 200۵ انجام شده است،   ایران از نظر 
شادی و نشاط در رتبه ۵۱ قرار دارد و این در حالی 
است که کشورما با جمعیتی بیش از 70 میلیون که 
بخش زیادی از آن را قشر جوان تشکیل می دهند، 
  باید رتبه ای بسیار باالتر از ۵۱ را دارا باشد،    چرا که 
قشر جوان در هر کشور موجب پویایی،    حرکت و 
نشاط است.    متأسفانه زمانی که صحبت از نشاط و 
شادی در جامعه به میان می آید،    بعضی از افکار و 
ذهن های پریشان مردم و تعدادی از مدیران تعاریف 
اشتباهی از جمله رقص و پایکوبی برای نشاط در 
جامعه ارائه می کنند که این موضوع و نداشتن یک 
نشاط،  مفهوم  با  مردم  آشنایی  برای  واحد  تعریف 

  مشکل را دو چندان کرده است.   
درصورتی که منظور از نشاط در جامعه آرامش 
افکار  یا  اضافه  دغدغه  هرگونه  از  دور  به  فکری 
پریشان در بین مردم است که آسیب های اجتماعی 
و هیاهوی زندگی شهری باعث شده است این نشاط 
به تدریج در جامعه کمتر از گذشته شود.    نشاط و 
شادی در یک جامعه آن قدر با اهمیت است که در 

دین اسالم هم بارها به آن اشاره شده است. 
  از نگاه اسالم زندگی با نشاط،   نعمت و رحمت 
و  ناله  و  زاری  و  گریه  با  توأم  زندگی  و  خداست 
افسردگی،   خالف رحمت و نعمت خداست،    چراکه 
باعث  اندوه  و  غم  و  امید  و  نشاط  باعث  شادی 
ناامیدی است.   اسالم همواره  و  افسردگی و یأس 
زدودن اندوه را از دل افراد مؤمن سفارش می کند.    
 در این بین سازمان هایی که به صورت مستقیم با 
دارند،   همانند  کار  و  سر  آنها  دغدغه های  و  مردم 
بهزیستی،   وزارت تعاون، کار و رفاه   اجتماعی، وزارت 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و ... می توانند با 
تحقیق و پژوهش و در اولویت قرار دادن موضوع 
این  در  مفیدی  و  مؤثر  اقدامات  جامعه  در  نشاط 
زمینه انجام دهند.   اقداماتی که بی شک ثمرات آن 

بالفاصله در در بین مردم نمایان می شود.
فراموش نکنیم،    چنانچه همانند بسیاری از آسیب های 
کنیم،   در  موضوع هم کم توجهی  این  به  اجتماعی 
آینده ای نه چندان دور شاهد یک آسیب اجتماعی 
جدید خواهیم بود که این بار عالوه بر تأثیرات منفی 
در جامعه با جسم و روح انسان ها هم سر و کار دارد.

گفتگویی اختصاصی با دکتر غالمعلی سرمد نویسنده و استاد دانشگاه

آنچه به عنوان منبع مطالعه منتشر می شود باید ارزشمند باشد
رسانه های استان برای شناساندن آثار و بزرگان استان همکاری ارزنده داشته باشند

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
جلوی زنگ زدن کولرتان را در زمستان بگیرید ...

و زنگ  از فرسودگی  برای جلوگیری 
زدن بدنه کولر آبی در فصل سرما ضمن 
بستن شیر آب کولر، مخزن آن را تخلیه 

نماییم.

دستمال  یک  نگهداریشان  محل  در 

کاغذی قرار دهید تا با جذب آب اضافی 

مانع از پوسیدگی آنها شود.

کارمندانی که دیر صبحانه می خورند بخاطر :

- خالی بودن معده برای ساعات طوالنی
- افزایش استرس بدن به علت کمبود ویتامین

بیشتر دچار “کبـد چـرب” می شوند ؟!

را  خود  خودروی  همیشه  همسایگان،  حقوق  به  احترام  برای 

طوری پارک کنیم که جای پارک برای دیگران نیز فراهم باشد و 

از شستن خودرو در پارکینگ و محوطه آپارتمان نیز خودداری نمائیم.

از پالسیدگی سبزی جلوگیری کنیم؟ چـطوری 

کاریکاتور تقسیم شادي یلدا، با توانجویان موسسه حضرت علي اکبر)ع( بیرجند - هاشمیقاب عکسجواد طریقی اکبرپور اگر اهل چای هستید، بخوانید ...

اگر اهل چای  هستید 

حداقل چای کهنه دم 

نخورید!

 باعث تولید سم در بدن 
می شود.  چایی که 

بیشتر از ۱0 دقیقه دم 
بکشد، کهنه به شمار می 

رود و موجب افزایش 
خستگی می شود.

چه ساعتی 

چای بنوشیم؟

مصرف چای بالفاصله 
پس از غذا به کاهش 

جذب اسید فولیک، آهن 
و کلسیم در بدن منجر 

شده و به مرور مشکالتی 
همچون پوکی استخوان 

در افراد را به دنبال 
خواهد داشت. داده نما 

سال  در  سرمد  غالمعلی  دکتر   - کاری  نسرین 
۱۳2۱ هجری شمسی در روستای هریوند از بخش مود 
شد.  متولد  جنوبی  خراسان  استان  سربیشه  شهرستان 
تحصیالت ابتدایي و متوسطه را در بیرجند و تحصیالت 
در  انگلیسي  زبان  لیسانس  مقطع  در  را  دانشگاهي 
دانشگاه  در  لیسانس  فوق  مقطع  در  و  تهران  دانشگاه 

تربیت معلم پشت سر گذاشت. 
وی پس از فارغ التحصیلی در رشته زبان به رشته علوم 
تربیتی روی آورد و تحصیل در این شاخه را بار دیگر از 
مقطع فوق لیسانس پی گرفت. سرمد دوره دکترایش را 
هم با گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در همین 

رشته )علوم تربیتي( در دانشگاه تهران گذرانید. 
وی صرف نظر از مشاغل اداري به صورت تمام وقت 
بهشتي،  تهران، شهید  دانشگاه هاي  در  پاره وقت  یا  و 
آموزشي  موسسات  و  طباطبایي  عالمه  معلم،  تربیت 
دیگر تدریس داشته است. دکتر سرمد در سال ۱۳76 از 
بخش فرهنگ وزارت علوم با مرتبه دانشیار بازنشسته شد.

سال 1350 
اولین ترجمه ام را به دست ناشر سپردم

»سرمد«  درباره چگونگی اولین نوشته اش می گوید: 
نخسین نوشته ام باز می گردد به سال ۳6 که داستان 
لیلی و مجنون چاپ بین الحرمین را به نثر برگرداندم تا 
همکالسی های سال ششم ابتدایی که نمی توانستند از 

کتاب منظوم استفاده کنند آن را بخوانند. 
به این ترتیب انگیزه آغازین من برای نوشتن از همان 
سال شکل گرفت، هر چند در پایان سال پنجم ابتدایی 
نیز متنی که در توصیف و اهمیت علم و مدرسه نوشته 
بودم و در جشن فارغ التحصیلی خواندم به شدت مورد 
توجه قرار گرفت و مرا عالقمند ساخت باز هم بنویسم. 
به  مقاله  و  کوتاه  )داستان  ها  نوشته  این  گوید:  می  او 
دور  و  ویراستاری  و  بازنگری  مرتبا  روزها(  آن  تعبیر 
ریخته می شد تا اینکه در سال ۵0 شهامت سپردن یک 
اثر ترجمه شده را به ناشر پیدا کردم و همزمان یک اثر 
شد.  منتشر  که  دادم  تهران  نیل  انتشارات  به  را  تالیفی 
مدرسه  ابتدایی  سالهای  همان  در  نیز  را  شعر  سرودن 

آغاز کردم ولی تاکنون رسما منتشر نکرده ام.
وی آثاری درباره خراسان جنوبی هم دارد که عبارتند 
و  کالغ  یعنی  محلی  های  افسانه  حاوی  کتابهای  از:  
سیب ۱۳۵۱، خشت طال۱۳۵2، نخودی ۵۳، سخن پیر 
اندیشه  مقاله  بیرجندی 76،  المثل های  یا ضرب  قدیم 
فصلنامه  در  ایران  شرق  باورهای  در  مشارکت  های 
فرهنگ مشارکت ۱۳7۹ ، مقاله جستجوی اندیشه های 
مدیریتی در باورهای شرق ایران در مجله علوم انسانی 
روزگاری  بود،  ، کتاب روزی   80 زاهدان سال  دانشگاه 
شناختی  روان  و  تربیتی  های  داللت  مقاله   ،۱۳82 بود 
المثل های بیرجندی در فصلنامه ارشاد اسالمی  ضرب 
کتاب  و   ۱۳۹۳ قدیم  پیر  سخن  کتاب   ،۱۳8۵ بیرجند 
سوم سخن پیر قدیم که در دست انتشار است و 8 مقاله 

دنیا و آخرت در فرهنگ خراسان جنوبی ۱۳8۵ ، مقاله 
نوروز عام، نوروز خاص ۱۳86 در همان نشریه.

چاپ 55 اثر در کارنامه دکتر سرمد

و  داشته  افتخاری  با  بسیار  کاری  سابقه  سرمد  دکتر 
در حوزه آموزش ید طوالنی دارد از آنجمله می توان به 
استاد نمونه وزارت علوم سال 74، برنده جایزه جهانی در 
زمینه تعلیم و تربیت سال ۱۹۹6، استاد نمونه دانشگاه 
 ،۱۳84 کشوری  ممتاز  بازنشسته   ،۱۳7۹ اسالمی  آزاد 
 ،۱۳8۹ رودهن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برتر  پژوهشگر 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  مشاور  و  راهنما 
نشریه   8 تحریریه  هیئت  عضو  و  مورد   ۳08 تخصصی 

علمی، پژوهشی و 4 نشریه علمی، کاربردی نام برد. 
های  زمینه  در  اثر   2۵ ترجمه  همچنین  وی 
و  مدیریت  اقتصادی،  اجتماعی-  علوم  روانشناسی، 
اثر چاپ شده و  در مجموع  داستان و و همچنین ۱۵ 

۵۵ اثر در کارنامه کاری اش دارد

عنوان پدر علم و تربیت را گرفتم

در  ام  شده  چاپ  آثار  اینکه   بیان  با  دانشگاه  استاد 
سایت نخبگان جوان موجود است می افزاید:  هر چند 
کتابها و مقاله ها در این سایت تفکیک نشده اما در عین 
تربیت  و  تعلیم  پدر  افتخارآمیز  عنوان  اینجانب  به  حال 
را نسبت داده اند که از گردانندگان آن سایت که هیچ 

کدام را ندیده ام سپاسگزارم.
سرمد برای ارتقای فرهنگ مطالعه پیشنهاد می دهد: 
یا  کتاب  از  اعم  مطالعه   فرهنگ  شده  گیر  همه  برای 
مقاله و روزنامه روشهای متعددی می توان پیشنهاد کرد 
البته این پیشنهادها به تجربه و سلیقه پیشنهاد  که صد 
دهنده ارتباط دارد ضمن اینکه نمی توان برای پیشنهادها 

تقدم و تاخر قایل شد بلکه رعایت مجموع آنها می تواند 
راهگشا باشد. آنچه به عنوان منبع مطالعه منتشر می شود 

باید ارزشمند باشد. برای این منظور الزم است.

مطالب گروه بندی شود 
و در اختیار خواننده خاصش قرار بگیرد

گروه  مطالب  باید  اول  درجه  در  کند:  می  عنوان  وی 
از  ای  عده  مطالب  از  هرگروه  سپس  و  شود  بندی 
خوانندگان بالقوه را هدف قرار دهد. این کار مخصوصًا در 
روزنامه و مجله باید دنبال شود یعنی تیتر ستون ها نشان 

دهد که برای چه گروهی نوشته شده است. 
یا سقم  بخواهیم صحت  اگر  اینکه  بیان  با  »سرمد«  
با  است  بهتر  بدانیم  جامعه  برای  را  مطالب  ارزشمندی 
نظرسنجی به این سوال پاسخ دهیم ادامه می دهد تصادفًا 
همین نظرسنجی که در روزنامه یا مجله چاپ می شد، به 

نوبه خود انگیزه ای برای مطالعه بیشتر است.
این استاد دانشگاه با ابراز از اینکه  آثار منتشر شده به قیمت 
های باال در دسترس خوانندگان قرار می گیرد می افزاید: 
کمکهای  از  ناشران  است  شایسته  مشکل  این  رفع  برای 

دولتی بویژه در مورد کاغذ و ابزار چاپ برخوردارباشند.

نشریات 
برای معرفی آثار با یکدیگر همکاری کنند

برای  ها  نشریه  همکاری  است:  معتقد  سرمد  دکتر 
در  متاسفانه  که  است  موثر  بسیار  یکدیگر  آثار  معرفی 
ارشاد  و  فرهنگ  ندارند   خبر  اکثرا  ها  روزنامه  بیرجند، 
چاپ  موقتی  یا  ادواری  نشریه  بصورت  مطالبی  نوع  چه 
می کند یا میراث فرهنگی چه کتابهای منتشر کرده است 
مثال بیرجند را می توان به تمام کشور تعمیم داد. منظورم 

همکاری ارزنده مطبوعات است نه رقابت ویرانگر آنها.

در مکانی بزرگ و با 
صفا با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های 
شما هموطنان گرامی می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره های09151611497 -  32320029  تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

نقد و اقساط

سینمـا فردوسـی
سالم بمبئــی

14/3016/1518/1520/15شروع سانس
کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام

32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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فرزندم، انتقادت را بگو

یکشنبه *5 دی  1395 * شماره 3680

آیه روز  

و زندگان و مردگان يكسان نيستند خداست كه هر كه را بخواهد شنوا مى  گرداند و تو كسانى را كه در 
گورهايند نمى  توانى شنوا سازى. سوره فاطر، آيه 22

حدیث روز  

انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتى وعده مى دهد زير بار مسؤوليت مى رود، و تا به وعدهاش عمل 
نكند رها نخواهد شد .امام حسن )عليه السالم(

روى بنمايى و دل از من شوريده ربايى
تو چه شوخى كه دل از مردم بى ديده ربايى
تو كه خود فاش توانى دل يک شهر ربودن

دل شوريده روا نيست كه دزديده ربايى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

به  كردن  انتقاد  مردم  ميان  در  متاسفانه 
منفى  هاى  ويژگى  و  ها  بدى  گفتن  معناى 
از ريشه نقد كردن  انتقاد  اطرافيانمان است. 
كردن  جدا  معناى  به  و  است  شده  گرفته 
خوبى ها از بدى و يا جدا كردن ويژگى هاى 

مثبت از ويژگى هاى منفى است.
اگر انتقاد به صورت سازنده و با مهارت هاى 
تاثيرگذار  بسيار  شود،  بيان  خودش،  خاص 
با  و  تند  صورت  به  انتقاد  اگر  ولى  است. 
نشان  به  منجر  شود،  بيان  نامناسب  كلمات 
عصبانى  مثل  منفى  هاى  واكنش   دادن 

شدن، مى شود.
براى داشتن ارتباطات ميان فردى خوب، بايد 
به شناخت كافى نسبت به ويژگى هاى مثبت 
و منفى رفتارى و شخصيتى خودمان برسيم.

منفى  نقاط  توانيم  مى  شناخت  اين  با 
شخصيت مان را كه منجر به ايجاد تعارض 
در ارتباطاتمان است را شناسايى و بر طرف 
تقويت  را  مان  مثبت  هاى  ويژگى  و  كنيم 
كنيم. پس انتقاد پذير بودن از مهارت هاى 

اساسى زندگى هر فردى است. روحيه انتقاد 
در  كودكى،  دوران  همان  از  بايد  را  پذيرى 
كودكان پرورش داد تا در بزرگسالى بتوانند 
پذيراى انتقاد اطرافيان باشند. همان طور كه 
بين  از  در  تواند  مى  خودشناسى  شد  گفته 
كند.  كمک  فردى  بين  هاى  تعارض  بردن 
خودشناسى  به  رسيدن  هاى  راه  از  يكى 
پس  است.  اطرافيان  انتقادهاى  پذيرفتن 
افراد  بايد  مساله،  اين  اهميت  به  توجه  با 
در  بگيرند.  ياد  را  كردن  انتقاد  هاى  مهارت 
زمينه  اين  در  ها  مهارت  ترين  مهم  به   زير 

پرداخته مى شود.
با  برخوردارند   كمترى  سن  از  كه  كودكانى 
پا  پيش  ذهنى  تصوير  هر  خود  تخيل   قوه 
به  را  مواقع شاد  بعضى  در  يا حتى  و  افتاده 
چيزى ترسناک تبديل مى كنند و بايد والدين 

با اين ترس ها و حساسيت ها برخورد كنند.

بیان ویژگی های مثبت
در هر انتقادى ابتدا بايد، ويژگى هاى مثبت 

احساس  كار،  اين  با  كنيم.  بيان  را  فرد  هر 
ارزشمندى و تعلق خاطر و اعتماد به نفس را 

در فرد باال مى بريم.

استفاده از کلمه »تو« ممنوع
در  كه  دستورى  قواعد  و  كلمات  كنيد  سعى 
بيان جمالت تان به كار مى بريد را بسنجيد. 
بيان جمله مناسب مى تواند در پذيرش انتقاد 
موثر باشد. هيچ گاه در انتقاد كردن جمالت با 

فاعل تو را بيان نكنيد.
مقصر  را  خود  مقابل  كار طرف  اين  با  زيرا   
من  فاعل  از  اگر  ولى  ايد.  كرده  سرزنش  و 
را  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  فرد  كنيد،  استفاده 

كمتر دچار احساسات منفى مى كنيد. 
به طور مثال به جاى گفتن »تو هميشه دير به 
منزل مى آيى! « مى توانيم بگوييم»من از اين 
كه دير به خانه مى آيى بسيار ناراحت هستم«.

موقعیت سنجی و مکان یابی
از  انتقاد  به  تصميم  اگر  كنيد   سعى 

ويژگى هاى منفى شخصى گرفته ايد، حتما 
مناسب  مكانى  شرايط  در  كردن  انتقاد  اين 
آمادگى  و  ديگران  بدون حضور  جايى  در  و 

روحى و جسمى، بايد انجام گيرد.

صبر کن، یکی یکی!
از  يكى  فقط  كردن  انتقاد  بار  هر   در 
بيان  را  مقابلتان  طرف  منفى  هاى  ويژگى 
منفى  ويژگى  چند  همزمان  گفتن  كنيد. 
واكنش  دادن  نشان  به  منجر  فرد  يک  در 
فرد مى شود. همچنين  منفى  عاطفى  هاى 
نفس  به  اعتماد  و  بودن  ارزش  بى  احساس 

پايين در فرد ايجاد مى شود.

انتقاد زوجین از یکدیگر
در ارتباط بين زوجين پيشنهاد مى شود حتما 
انتقاداتشان نسبت  زمان هايى را براى بيان 
نمايند.  انتخاب  همديگر،  رفتارهاى  نوع  به 
دو  الى  يک  ماه،  يک  طول  در  است  بهتر 
زمان را براى بيان انتقاداتمان انتخاب نماييم. 

انتقاد فرزندان از پدر
كه  دهند  اجازه  بايد  والدين  مواقع  برخى 
و  مثبت  هاى  ويژگى  به  نسبت  فرزندشان 

منفى شخصيت شان با هم صحبت نمايند.
شوند  متوجه  نوجوانان  و  كودكان  وقتى 
آنها  به  كه  انتقادى  به  نسبت  والدينشان   كه 
مى كند حالت تدافعى ندارد آنها هم با انتقادات 
والدينشان از آن ها راحت تر برخورد مى نمايند.

جلسات ماهیانه
به  زندگى  يک  داشتن  براى  راهكار  بهترين 
با  فرزندان  تربيت  همچنين  و  تنش  از  دور 
روحيه انتقاد پذيرى، پيشنهاد مى شود كه در 
ماه حداقل يک بار جلسات خانوادگى با حضور 

همه اعضا وجود داشته باشد. 
در طول يک ماه از اعضا مى خواهيم كه تمام 
خانواده  اعضا  از  كه  هايى  حرف  و  رفتارها 
شنيده اند را در كاغذشان يادداشت نمايند و 
در جلسات ماهيانه نسبت به آنها با يكديگر 

صحبت كنند.

عارفانه روز

الهى: سهم امروزتان شادى، سهم زندگيتان
 عشق،  سهم قلبتان مهربانى، سهم
 چشمتان زيبايى و سهم عمرتان 

عزت باشه هفته خوبى پيش رو داشته باشيد.

كمک كردن به يک انسان ممكن
 است تمام دنيا را تغيير ندهد، 

اما مى تواند دنيا را براى 
يک انسان تغيير بدهد.

آسانسورى به نام موفقيت وجود ندارد 
 بايد تک تک پله هاى ترقى را، 

قدم به قدم صعود كردتا به موفقيت رسيد.

مهربانى را تمرين كن ،  و به اطرافيانت عشق بورز، 
همه اينها به سمت خودت بر مى گردد .خدايا

 شكرت روزتان پر از موج هاى مثبت و زيباى زندگى

زمانی كه گاندي مى خواست  خودش را  به جلسه 
از حق ملتش در  آنجا  بود  قرار  و  كه  برساند  اي 
برابر انگليسی ها دفاع كند به قطار دير  مى رسد  
بوده كه مجبور مى شود  و قطار در حال حركت 
دنبال قطار بدود باالخره به قطار مى رسد  و سوار 
مى شود   اما يک لنگه كفشش از پايش  در مى 
آيد  و مى افتد  كنار ريل و خودش اون يكی لنگه را  
هم مى اندازد وقتی مى رسد  به مقصد و وارد جلسه 
مى شود تمام حضار به گاندي پابرهنه مى خندند و 
يكی از انگليسيها  مى گويد آقاي گاندي كفشهايتان 
كو؟ نكنه با پاي برهنه مى خواهيد  از حقوق ملتتان 
دفاع كنيد؟ ! مجددا همه خنده ي بلند و طوالنی سر 
دادند و گاندي با نگاهی آرام و لبخندي بر لب آنها 
را نظاره مى گرد وقتی خنده آنها تمام شد گاندي 
گفت وقتی به علت تاخير بدنبال قطار مى دويدم  تا 
به اينجا برسم يک لنگه كفشم از پايم در آمد و من 
آن يكی لنگه را نيز درآوردم و نزديک لنگه ي ديگر 
انداختم كه اگر پابرهنه اي پيدايشان كرد يک جفت 

كفش داشته باشد نه يک لنگه ...
سكوت مرگباري سالن را فراگرفت ...

آري اين است معناي انسانيت

نگرش

با سندرم کارشیفتگی آشنا شویم

خارج از دفتر كار:  در حالى كه همكاران مشغول 
تفريح و استراحت هستند، اما يک كارشيفته تنها 
به كار مى انديشد. كارشيفتگان اگر كارى صورت 
ندهند، احساس كسالت و عدم بهره ورى مى كنند و 

به شدت دچار تنش مى شوند.
هيچ گاه از كار دل نمى برند: اين از نشانه هاى 
اوليه افراد مبتال به سندرم كارشيفتگى است. هرچند 
كه ممكن است ساعت ادارى پايان يافته باشد، اما 
بيشينه زمان اين افراد پيرامون مسائل كارى است. 
به طور كلى كار اولويت تمام در تک تک لحظات 
كارشيفتگان دارد. آنها به طرق مختلف )لپ تاپ، 

تلفن همراه و...( ارتباط مداوم با كار دارند.
نه گفتن را فراموش نكنيد: چه همكارتان از شما 
تقاضاى انجام كارى اضافه را داشته باشد، چه معلم 
ياد داشت  به  از شما كارى بخواهد،  تان  كودک 
باشيد كه كامال طبيعى خواهدبود اگر با احترام به 

او نه بگوييد.
كار را براى محل كار بگذاريد: با وجود انواع فناورى 
هاى مدرن و پيشرفته امروزى كه مى توان هر 
لحظه با هر كسى و تقريبا از هر مكانى ارتباط برقرار 
كرد، ممكن است هيچ مرزى ميان كار با خانه و 
خانواده وجود نداشته باشد، مگر اينكه خودتان اين 
مرز را ايجاد كنيد. پس خوب است آگاهانه تصميم 
گيرى كنيد كه زمان كار را از فرصت هاى شخصى 
خود جدا كنيد. به عنوان مثال مى توانيد وقتى كه 
در كنار خانواده هستيد، تلفن همراه خود را خاموش 

كنيد و رايانه شخصى خود را كنار بگذاريد.

                        

اهل  مذاهب  از  یکی   -1 افقی: 
 - عیال!  معیشت  خرج   - سنت 
یزرع -  لم   - بهبودی  جواب 2- 
صورت غذا 3- نویسنده فرانسوی 
بود که  1819 میالدی که معتقد 
انسان هر چه به طبیعت نزدیکتر 
و  آسمان   - است  نیکوتر  شود 
غزال  فراخی 4-  رهایی،   - فلک 
- چون - مایعی بیرنگ و صاف 
که در پزشکی کاربرد دارد 5- شب 
مانده - نه خیر خودمانی - گازی 
قابل  وغیر  بو  بی  و  رنگ  بی 
 -6 دست  از  قسمتی   - رویت 
نرمی و مهربانی کردن - مالش، 
بیابانی  و  صحرا   - مال  و  مشت 
کشوری   - مراکش  پایتخت   -7
در  شهری   - چین  مغرب  در 
دهان،  سقف  جنوبی 8-  خراسان 
کام - روز قیامت - خام بی انتها! 
نادان   - باالپوش   - شایسته   -9
10- یک باره، یک دفعه - بسنده 
- خودی، خویشاوند 11- تلخ - از 
کالن شهرهای غرب ایران - عدد 
پیشتاز - چهارپایانه 12- همخانه 
زن وشوهر- پیشوایان-گریبان،یقه 
پیامبر  ابن -  13- خفاش- جمع 
بازشکاری-   - 14-رنج  تور  کوه 
خاور، مشرق 15- ترتیب و ترکیب 

الفبای عربی - نامی برای بانوان - 
تصویر و مجسمه

گردن   - سرحال   -1 عمودی: 
نهادن، رام شدن - کتاب مقدس 
غالب،   - الهی  مقام   -2 هندوان 
آهنگساز   -3 شادمانی   - چیره 
 1943 دهه  انگلیسی  نوازنده  و 
 - انگلیسی  شمای   - میالدی 
کجاوه 4- چشم - با هم مطابق 
حروف  از   -5 ولی  اگر،   - بودن 
شرقی  جنوب  در  بندری   - ندا 
عراق نزدیک خلیج همیشه فارس 
شاگرد  و  یونانی  نامدار  حکیم   -
به  منسوب  صفت   -6 افالطون 
نوعی   - حریص  و  طماع  مس- 
موسیقی 7- بیرق و درفش- کتاب 
بلندگو  صدای   - ریخته  درهم 

8- چه بهتر! - تلف کردن، نابود 
کردن - از ماههای پاییزی 9- قیر 
او  پیشتر، جلوتر - رسوم 10-   -
عرب - بنیان گذار جمهوری ترکیه 
بزرگ   - میالدی  سال 1914  در 
منشی، کبر و غرور 11- خط کشی، 
تنظیم - کلمه  افسوس آه، وای -  
از آن طرف پا می شود 12- چین  
و چروک - زمین درشت و بلند - 
منسوب به مو! 13- آرزوها - حرف 
ربط - پرجمعیت ترین شهر و بندر 
اهل   -14 آمریکا  متحده  ایاالت 
سنت - یکی از سیارات - منظومه 
درخت  باالی  قسمت   - شمسی 
 - چیدن  حال  در   - خرم   -15

بهترین
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ارایدسحماسر3

سرانحورجمبلاج4

هوقدزدموممما5

شامونمزیمتو6

وبتراتامتخی7

هلیفربکتمغورد8

رلکادلواینن9

سارقممبیرما10

مینلاماوننحم11

جریارکتبموتکه12

امدنهکلرزاو13

ناراببرورجم14

سوتکرافنا15

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538

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

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
                          7 صبح موجود است

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

تجربه کنید.   09158668002

پیمانکاری آذر نوید      اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  بین مدرس 
11و 13 - جنب نانوایی - زیبایی سی تل 

به یک شاگرد با تجربه نیازمندیم. 32230549

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کارت دانشجویی اینجانب حمید یدی به 
شماره دانشجویی  93269012160027 

رشته مکانیک مفقود گردیده 
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

رهن و اجاره و فروش رستوران و غذای 
آماده با موقعیت عالی 

09364440028

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

 این شرکت برای متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری
 در مقیاس های بزرگتر نیروگاهی را دارند، جهت مشاوره ،

طراحی و اجرا آمادگی خود را اعالم می دارد

بیرجند - خیابان توحید -خیابان میرزا کوچک خان شرقی - پالک 30 - واحد 5
تلفکس: 32430213-همراه: 09151634991- 09336599793    

 )صباغ زاده -سلطانی(

 اطالعیه شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

  تسهیالت ویژه بانکی با درآمدی 20 ساله)تضمین شده(

 کیفیت عالی و گارانتی بلند مدت

خدمات رسانی شبانه روزی در اسرع وقت

اولین  و تنها شرکت  دانش بنیان  در  زمینه سیستم های برق خورشیدی  در خراسان جنوبی

تیم فنی مجرب با سابقه 7 ساله اجرای سیستم های برق خورشیدی

ثبت نام احداث نیروگاه های برق خورشیدی خانگی
ویژه مشترکین شرکت برق )دولتی و خصوصی( در شهر ها و روستاها

 تخفیف ویژه به تعداد محدود فقط تا 15 دی ماه
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تجلیل از برترین های مسابقات شطرنج برق آسای بیرجند

برترین های  گفت:  جنوبی  خراسان  شطرنج  هیئت  دبیر 
مسابقات قهرمانی شطرنج برق آسای بیرجند معرفی و تجلیل 
شدند.جواد میزانی اظهار داشت: به منظور شناسایی و پرورش 
قهرمانی  مسابقات  دوره  یک  ورزشی  بالقوه  استعدادهای 
شطرنج برق آسای در شهرستان بیرجند برگزار شد.وی افزود: 
به روش سوئیسی  9 دور  این مسابقات 28 شطرنج باز در  در 
پرداختند.دبیر  رقابت  به  یکدیگر  با  بیرجند  شطرنج  تاالر  در 
هیئت شطرنج خراسان جنوبی تصریح کرد: ابوالفضل حسینی 
با 8 و نیم امتیاز بر سکوی نخست مسابقات شطرنج برق آسای 
غالمرضا  و  شد  قهرمان  نایب  رمضانی  علی  ایستاد،  بیرجند 

محمدی مقام سوم را به دست آورد.

تیم دانشگاه بیرجند مقام اول مسابقا ت فوتسال جام وحدت

توسط  که  دانشگاه  و  جام وحدت حوزه  فوتسال  مسابقات  در 
پیام  دانشگاه  به میزبانی  و  استان  دانشگاهی  هیئت ورزشهای 
تیم   9 میان  از  بیرجند  دانشگاه  تیم  شد  برگزار  بیرجند  نور 
شرکت کننده پس از برگزاری چهار دور مسابقه به مقام اول 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  بیرجند،  دانشگاه  از  یافت.پس  دست 
در  ترتیب  به  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر  تیم  و  بیرجند 

جایگاه دوم و سوم ایستادند.

مصطفی طاهری قهرمان مسابقات پینگ پنگ نونهاالن 
استان خراسان جنوبی 

:مسابقات  کرد  اعالم  استان  پنگ  پینگ  هیات  عمومی  روابط 
قهرمانی نونهاالن استان خراسان جنوبی به مناسبت هفته وحدت 
انتخابی شیفت آقایان عشقی ، ابراهیم آبادی اعزامی به مسابقات 
کشوری دی ، بهمن ، اسفند سال ۱۳9۵ با حضور ۱8 بازیکن از 
شهرستان های بیرجند و فردوس برگزار و آقایان مصطفی طاهری 
و حسین یعقوب نژاد اول و دوم ، محمد صادق مطیع از فردوس و 
علیرضا عباس پور از بیرجند مشترکاً سوم شدند. مسئول برگزاری 

مسابقات : علیرضا عشقی ، مصطفی ابراهیم آبادی

ترکیب سه نفره تیم تنیس دختران ایران اعزامی 
به هند مشخص شد

ترکیب سه نفره تیم زیر ۱6 سال دختران ایران اعزامی به رقابت 
های بین المللی هندوستان مشخص شد. رقابت های انتخابی 
بین  آکادمی  در  دختران  سال   ۱6 زیر  سنی  رده  تنیس  تیم 
المللی تنیس استقالل برگزار شد و مهتا خانلو، الچین افشین 
و مهشاد شعیبی جواز حضور در مسابقات فدکاپ نوجوانان در 
سال 20۱7 در دهلی نو را به دست آوردند.رقابت های فدکاپ 
نوجوانان اسفند ماه سال جاری در کشور هند برگزار می شود.

چربی خون خود را پایین بیاورید

مانند  تازه  سبزیجات  و  ازمیوه  استفاده 
غذاهای  و  ماهی  کدو،  و  اسفناج  کاهو، 
کاهش  برای  ساده  راهکارهایی  دریایی 
از غذاهای  کلسترول خون هستند.پرهیز 
و  برنج  مصرف  کنسروی،کاهش  و  آماده 
گوشت قرمز حاوی چربی می تواند نقش 
موثری در بهبود این بیماری داشته باشد.

استفاده مداوم از سیر و سماق بسیار مفید 
از  نباید  خون  چربی  به  است،مبتالیان 
مصرف گیاهانی مانند برگ نعناع، شوید و 
تخم شوید غافل شوند.دمنوش هایی مانند 
دم کرده آویشن، دم کرده شوید همراه با 
یک عدد لیمو عمانی، دمنوش زنجبیل، در 

کاهش چربی خون نقش زیادی دارد.

خواص درمانی گالب   

از خواص گالب این ماده که برای درمان 
و یا پیشگیری از بسیاری از امراض مفید 
است، غافل شد.گالب را می توان معجزه 
طبیعت نامید خواص و فواید بسیاری در 
این عصاره قرار دارد که در درمان بسیاری 
موثر  تواند  می  ها  بیماری  و  ها  درد  از 
باشد.گالب معروفترین نوع عرقیات گالب 

است که از گل سرخ گرفته می شود.گالب 
اصل، شفاف ، روشن ، بدون رسوب است 
و  محمدی  گل  مطبوع  بوی  آن  بوی  و 
فاقد بوی ترشیدگی است. طعم گالب نیز 
تلخی است که  به  سنگین و کمی مایل 
از جمله مهمترین نشانه های اصل بودن 

گالب به شمار می رود.

راز درمان دیابت در این معجون

استفاده از عصاره دارچین و سرکه سیب 
بسیار  خون  قند  تنظیم  و  کنترل  برای 
مفید است. سرکه سیب تاثیر به سزایی 
در کاهش حساسیت به انسولین دارد که 
می توان با اضافه کردن آن به لیوان آب و 
مواد غذایی مصرفی مثل ساالد، قند خون 
را تنظیم کرد. اثر معجزه آسای دارچین 

به  حساسیت  کاهش  در  توان  می  را 
کربوهیدرات  تجزیه  کندکردن  انسولین، 
ها و کاهش 29 درصدی سطح قندخون 
مشاهده کرد.عزیزی یادآور شد: با رعایت 
کردن موارد فوق و مراجعه به پزشک می 
توان از پیامدهای بیماری دیابت در امان 

بود و سالمت خود را حفظ کرد.

حبوبات و کاهش وزن

کارشناسان معتقدند که مصرف حبوبات 
مثل نخود و لوبیا با ایجاد احساس سیری 
به کاهش وزن کمک می کند.در  فرد  در 
این وعده های غذایی مملوء از پروتئین که 
بر محوریت حبوباتی همچون نخودفرنگی 
و لوبیا هستند نسبت به وعده های غذایی 
پروتئین های حیوانی، خاصیت  از  سرشار 

غذایی  دارند.رژیم  بیشتری  سیرکنندگی 
گوشت  محوریت  با  پروتئین  از  سرشار 
فرد می دهد  به  بیشتری  احساس سیری 
به طوری که این در وعده غذایی۱2درصد 
کمتر کالری مصرف کردند. حبوبات مثل 
ایجاد احساس سیری در  با  لوبیا  نخود و 

فرد به کاهش وزن کمک می کنند.

سرکه؛ همیار الغری
 

کرد  ن  اضافه  می د  هد    نشان  مطالعاتی 
سرکه به مواد   غذایی باعث ایجاد   احساس 
سیری بعد   از غذا می شود   و به این ترتیب 
د  ر طوالنی مد  ت جذب کالری ها را کاهش 
می د  هد  .سرکه سیب همراه با رژیم غذایی 
مناسب و فعالیت بد  نی باعث می شود   که 
شما د  ر ماه ۵00 گرم وزن کم کنید  . پس 

اگر قصد   الغر شد  ن د  ارید   می توانید   روی 
سرکه حساب کنید  .مراقب میزان مصرف 
باشید  ؛ مصرف زیاد   سرکه به منظور کاهش 
وزن ممکن است موجب بروز مشکالتی د  ر 
سرکه  چای خوری  قاشق  شود  .یک  شما 
سیب را با یک لیوان آب مخلوط کرد  ه و 

روزانه ۳ مرتبه میل کنید  .

کالهبردار 40 میلیاردی دستگیر شد

فرمانده نیروی انتظامی الیگودرز از دستگیری کالهبردار 40 میلیاردی توسط ماموران آگاهی 
اين شهرستان خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی الیگودرز افزود: با دريافت گزارشي از پلیس 
آگاهي مرکز کشور مبني بر متواري شدن فردی کالهبردار به اتهام فروش مال غیر، تیمي 
از پلیس آگاهي شهرستان  براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. وي ادامه داد : کالهبردار 
يک باغ  ومنزل مسکونی به مبلغ 40 میلیارد ريال را باسند جعلی به فردی فروخته بود و 
پس از انجام معامله متواری شده بود.وی اظهار داشت: ماموران آگاهی با استفاده از اطالعات 
بدست آمده ، محل اختفاي فرد کالهبردار را در شهرستان شناسايی وباعملیات ضربتي آن 
را دستگیر نمودند. وی اضافه کرد : افراد کالهبردار احشام را از بروجرد به روستای چمن 
سلطان الیگودرز انتقال داده اند و با جلب اعتماد با وی معامله نموده اند که پس از شناسايی 

2 نفراز اين باند فروش احشام دستگیر شدند و 2نفر ديگر نیز تحت تعقیب می باشند.

سالمتی  برای  مفید  های  فعالیت  از  یکی  خندیدن 
مثبتی  تاثیر  نباشد،  طبیعی  اگر  خنده، حتی  شماست. 
به  گذارد.  روانی شما می  و سالمتی  احوال شخصی  بر 
دلیل اثرات مثبت خنده، مردم این روزها هرچه بیشتر 
عضو کلوب های خنده می شوند، و افرادی که از بیماری 
رنج می برند، با این کار به درمان خود کمک می کنند.

خندیدن به وضعیت قلبی و جریان خون شما کمک می 
برای  خنده  شود.  می  عضالت  شدن  شل  باعث  و  کند 
بیماریهایی  عوارض  و  است  خوب  هم  شما  های  شش 
دهد.  می  کاهش  را  آسم  و  رماتیسم  آلرژی،  همچون 
مثبت  طوالنی  مدت  برای  را  ما  ذهنی  چارچوب  خنده 
نگه می دارد، و باعث افزایش کارآیی ما می شود. خنده 

قدرت تمرکز ما بیشتر می کند و توانایی ما برای مقابله 
فشار عصبی  افزایش می دهد. خندیدن  را  با مشکالت 
 ۵ و  شود،  می  راحتی  احساس  باعث  و  داده  کاهش  را 
است  مسری  خنده   -۱ دارد:  شما  سالمتی  برای  فایده 
آزاد  اندرفینز  قلبی ۳-  فشارهای  و  استرس  2- کاهش 

می شود 4- تقویت ایمنی بدن ۵- سالمتی مغزی 

خندیدن چه تاثیرات مثبتی بر سالمتی شما میگذارد؟

انحراف به چپ راننده کامیون باعث مرگ راننده وانت مزدا شد

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع يک فقره تصادف فوتي بر اثر برخورد 
يک کامیون کشنده بنز با يک وانت مزدا دو کابین در قاين خبر داد. سرهنگ 
حسین رضايی اظهار داشت:درپي اعالم مرکز فوريت هاي پلیسي 110 مبني بر 
وقوع يک فقره تصادف در محور قاين -بیرجند ، مأموران پلیس راه و نیروهای 
شدند.وي  اعزام  حادثه  محل  به  امدادرساني  و  موضوع  بررسي  امدادی جهت 
افزود: در بررسي ها مشخص شد که اين تصادف بین يک خودروي کامیون 
کشنده بنز اکسور با يک وانت مزدا دو کابین رخ داده است.وی تصريح کرد: در 
اين حادثه،راننده  وانت مزدا به علت جراحات وارده به شدت مصدوم ،که پس 
از انتقال به  مراکز درمانی جان خود را از دست داد.سرهنگ رضايی علت اين 

حادثه را انحراف به چپ از جانب راننده کامیون  اعالم کرد .

کشف جسد جوان 24 ساله پس از گذشت چند روز از مرگ

 بازپرس ويژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: جسد مرد 
24 ساله پس از گذشت چند روز از مرگ در محل سکونتش کشف شد.کاظم 
در  متری   40 وياليی  منزل  در  جوان  مرد  مرگ  گزارش   : افزود  میرزايی 
شهرک شهید رجايی اعالم شد.وی بیان کرد : پس از حضور در محل با جسد 
مرد 24 ساله مواجه شديم که دچار فساد شديد شده بود.میرزايی با بیان اينکه 
چند روز از مرگ اين جوان می گذشت ، افزود : بنا به گفته پدر همسر متوفی 
از سه شب گذشته هیچ کس از اين فرد خبری نداشته است .وی ادامه داد : 
طبق نظر کارشناسان آتش نشانی اين فرد به احتمال زياد به دلیل انتشار گاز 
منوکسید کربن دچار مسمومیت و مرگ شده بود ولی جسد برای بررسی علت 

دقیق مرگ به پزشک قانونی منتقل شد.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...

      نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

گروه خودرویی

آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- میدان قائم- سایت کارگاهی
تلفن: 31400 / 32338420-2

بازدید رایگان
تنظیم موتور با دستگاه عیب یاب، بازدید سیاالت مصرفی 

و ضد یخ، صافی هوا، فیلتر تهویه کابین، تسمه ها، شیلنگ های 
آب  و روغن، تیغه برف پاک کن، سیستم گرمایش خودرو 

و سیستم ترمز
آب رادیاتور و شیشه شور رایگان

10 درصد تخفیف اجرت تعمیرات و سرویس ها
10 درصد تخفیف روغن و ضد یخ

فقط در نمایندگی 3102 حاجی پور 
تاریخ:  95/10/5 الی 95/10/12

طرح اجرای سرویس زمستانه محصوالت ایران خودرو
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شرکت فعال حفاظت محیط زیست استان در پنجمین کارگاه عملیاتی و تمرین ستادی مدیرت بحران و کسب رتبه برتر

غالمی- خراسان جنوبی در پنجمین کارگاه عملیاتی و تمرین ستادی مدیریت بحران کشور رتبه برتر علمی و عملیاتی کسب کرد. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور در پی این موفقیت با ارسال لوح تقدیری از  شرکت فعال آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این کارگاه و کسب رتبه برتر علمی و عملیاتی 

یکشنبه * 5 دی 1395 * شماره 3680قدردانی کرد. الزم به ذکر است پنجمین کارگاه عملیاتی وتمرین ستادی مدیریت بحران کشور مهرماه سال جاری با حضور 6 استان کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
7

دانشجویان نخبه

برای مشاغل تخصصی

به نهادها معرفی می شوند

کاری- ریاست دانشگاه آزاد بیرجند با بیان اینکه 
دانشگاه آزاد  در حدود 7000 دانشجو دارد افزود: 
این دانشگاه در دورهای کاردانی و کارشناسی و 
علیرضا  دکتر  پذیرد.  می  دانشجو  دکترا  و  ارشد 
امکانات  درباره  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  حسنی 
به  مجهز  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  آزاد  دانشگاه 
و  و سلف  و سینما  فیلم  تئاتر،  ورزشی،  سالنهای 
همچنین سرویس ایاب و ذهاب و می باشد. وی 
با اشاره به اینکه اصوال در مقایسه با خانه خوابگاه 
دانشگاه  این  خوابگاههای  داد:  ادامه  دارد  ضعف 
دارای کلیه امکانات رفاهی است و هر ساله نقاشی 
ریاست  شود.  می  عوض  خراب  های  موکت  و 
دانشگاه بیرجند درباره شهریه های دانشگاه با بیان 
اینکه تسهیالت زیادی به دانشجویان داده می شود 
افزود: تسهیالت شامل وام بلند مدت بعد فراغت 
و  تحصیل  حین  در  مدت  کوتاه  وام  تحصیل،  از 
چک  و تخفیف در همه رشته های کارشناسی می 
باشد. حسنی یادآور شد: دانشگاه آزاد از دانشجویان 
نخبه حمایت می کند و برای شرکت در جشنواره 
همچنین  دارد  ریزی  برنامه  جوایز  اهدای  و  ها 
آنها  از تخفیف شهریه و معرفی  دانشجویان  این 
جهت مشاغل تخصصی معرفی می شوند. ریاست 
دانشگاه در مورد تذکرات به دانشجویان دانشگاه را 
امری بدیهی دانست و افزود: قطعا نواقصی هست 
ولی نه طوری که برخی ادعا می کنند. هر اقدامی 
که صورت گرفته جهت امنیت دانشجو و دانشگاه 
بوده است و ممکن است با سلیقه برخی سازگار 
نباشد و اعتراضاتی داشته باشند که طبیعی است. 

قول معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
برای پیگیری ره اندازی بازارچه میل 73

صدا و سیما- معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از پیگیری راه اندازی بازارچه میل 
سطح  در  باید  ها  پیگیری  افزود:  و  داد  خبر   73
وزارت خانه و سفارت ایران در افغانستان صورت 
باشیم.  بازارچه  این  از  صادرات  شاهد  تا  پذیرد 
فرماندار درمیان نیز فعال نبودن بازارچه میل 73 
سیمان  کارخانه  فراروی  مشکل  ترین  مهم  را 
صنعت،  وزیر  است  ذکر  به  الزم  دانست.  باقران 
معدن و تجارت همچنین عصر دیروز از کارخانه 
چدن و فوالد کویر خاوران در شهرستان خوسف 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی 
این پروژه و نیز مشکالت آن قرار گرفت. فرماندار 
خوسف در این بازدید گفت: مرحله نخست کارخانه 
شمش چدن با 27.5 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری با 90 
درصد پیشرفت فیزیکی برای تولید شمش چدن 
این  اندازی  راه  با  و  اجراست  حال  در  خاکستری 

کارخانه 600 شغل مستقیم ایجاد می شود.

طرح تحول سالمت
دچار کاستی های جدی است

 
بیرجند  شهرستان های  مردم  نماینده  تسنیم- 
تحول  در مجلس گفت: طرح  درمیان  و  خوسف 
سالمت دچار کاستی های جدی است و مجموعه 
دستگاه ها، کارشناسان و دولت باید بدون تعصب 
آن را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند و معایب 
آن را برطرف کنند. حجت االسالم عبادی در جمع 
تعاون  وزارت  مجموعه  زیر  دستگاه های  مدیران 
کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: این طرح 
این که  به  با توجه  زیادی هم داشته  اما  مزایای 
اجرای آن بارهای مالی شدیدی برای دولت ایجاد 
کرده  باید بدون تعصب راهی که طی شده  مورد 

تجدید نظر قرار گیرد و معایب اصالح شود.

دامداری های غیرمجاز از محله
تاریخی سردشت فردوس خارج می شوند

بازآفرینی  جلسه  در  فردوس  شهردار  تسنیم- 
از محله  از خروج دامداری های غیرمجاز  شهری 
تاریخی سردشت فردوس خبر داد. حالج مقدم در 
سومین جلسه باز آفرینی شهری اظهار کرد: مقرر 
شد دام های سنگین از طریق مراجع قضایی تعیین 
تکلیف شود و دام های سبک نیز از طریق شورای 
شهر پیگیری شود تا پس از اتمام فرصت قانونی 

برای خروج دام ها، اقدامات قانونی انجام شود.

حماسه نهم دی ماه نماد والیت مداری
و بصیرت ملت ایران بود

مهر- فرماندار شهرستان بشرویه گفت: حماسه 
نهم دی ماه نماد والیت مداری و بصیرت ملت 
ایران اسالمی است. زمان زاده در کارگروه  غیور 
فرهنگی اجتماعی شهرستان با موضوع گرامیداشت 
حماسه نهم دی ماه از مسئوالن ادارات خواست تا 
تمام تالش خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن 

مراسمات گرامیداشت نهم دی ماه به کار گیرند.

پرداخت پاداش
پایان خدمت بازنشستگان سال94

و  مدیریت  توسعه  معاون  مقدم-  دادرس 
پایان  پاداش  گفت:  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی 
خدمت 466 بازنشسته استان در سال 94 پرداخت 
مشترک  نشست  در  امروز  صبح  “واقعی”  شد. 
مدیران  با  کل  اداره  معاونان  شورای  اعضای 
آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان 
میلیون   505 و  میلیارد   32 از  بیش  کرد:  اظهار 
تومان به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت شد. 
وی، با اشاره به پرداخت مطالبات کارخانجات شیر 
استان در آینده نزدیک تصریح کرد: توزیع شیر در 

مدارس استان از همین هفته آغاز می شود.

کاهش 50 درصدی هزینه های
خرید گل و گیاه در بخش فضای سبز

گروه خبر- مدیر عامل سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری بیرجند با بیان اینکه در پاییز امسال 
165 هزار نشاء گلهای دائمی و پوششی تولید گلخانه 
مکانیزه این سازمان بوده است عنوان کرد: این حجم 
از تولیدات، هزینه های خرید گل و گیاه در بخش 
فضای سبز را به میزان 50 درصد کاهش داده است .

بازدید زنان کارآفرین استان
از نساجی و خانه صنایع دستی فردوس

ظرفیت  از  استان  کارآفرین  زنان  خبر-  گروه 
نساجی فردوس و خانه صنایع دستی فردوس دیدن 
فرهنگی  میراث  اداره  سرپرست  کرمپور  کردند.  
بازدید نخعی مدیر  این  در  اینکه  بیان  با  فردوس 
کل امور بانوان استانداری، عباس زاده معاون صنایع 
های  شهرک  کل  مدیر  جرجانی  استان،  دستی 
از زنان کارآفرین استان  صنعتی به همراه جمعی 
تولید  خط  مجموعه  کرد:  عنوان  داشتند  حضور 
کارخانه نساجی فردوس و گرد بافی تولید پارچه از 

کارگاه هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

اولین جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام 
در استان برگزار می شود

جهاد  فرهنگی  معاونت  سرپرست  خبر-  گروه 
دانشگاهی گفت: اولین جشنواره منطقه ای شعر ابن 
حسام در دو بخش اصلی و جنبی در اریبهشت 96 
برگزار می شود. مرادی با بیان اینکه این جشنواره 
در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود، افزود: 
آزاد  آیینی و شعر  اصلی جشنواره، شعر  در بخش 
دانشجویان و دانشگاهیان می توانند با هر موضوعی 
در این بخش شرکت کرده و در بخش جنبی شاعران 

می توانند با موضوع محیط زیست اثر ارسال کنند.

افتتاح بیستمین پایگاه دائمی غربالگری 
شنوایی نوزادان استان در بیمارستان

حضرت ابوالفضل )ع( بیرجند

نوزادان  شنوایی  غربالگری  پایگاه  خبر-  گروه 
ابوالفضل)ع(  و شیرخواران در بیمارستان حضرت 
افتتاح شد. عرب نژاد مدیرکل بهزیستی در حاشیه 
را  غربالگري  برنامه  طرح  از  هدف  افتتاحیه  این 
تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان و 
شیرخوران عنوان کرد و افزود: این برنامه با هدف 
کشف نقائص شنیداري و انجام مداخله زود هنگام 

از بدو تولد نوزادان و شیرخوران انجام مي گیرد.

برگزاری دومین المپیاد تکنیسین های 
ایران به صورت هماهنگ کشوری در استان

ارزشیابي  و  سنجش  اداره  رییس  خبر-  گروه 
استان  اي  فني و حرفه  آموزش  اداره کل  مهارت 
از برگزاري دومین المپیاد تکنیسین هاي ایران با 
صورت  به  سازمان  و  سامسونگ  شرکت  حمایت 
هماهنگ و همسان خبر داد. سپاهی عنوان کرد: 
این المپیاد سوم دي ماه 1395 در سالن سنجش 
و ارزشیابی مهارت استان و در رشته های موبایل 
و تبلت، لوازم خانگی، دستگاههای تهویه مطبوع و 

لوازم صوتی و تصویری برگزار گردید.

توزیع 600 کیلوگرم گوشت قرمز
بین نیازمندان سرایان

صدا و سیما- 600 کیلوگرم گوشت قرمز هدیه 
آستان قدس رضوی بین نیازمندان سرایان توزیع 
سرایان  خمینی)ره(  امام  امداد  مدیرکمیته  شد. 
یک  های  بسته  قالب  در  ها  گوشت  این  گفت: 
و نیم کیلویی بین 400 خانوار نیازمند در مناطق 
ارزش  اربابی  شد.  توزیع  شهرستان  این  محروم 
هر بسته گوشت قرمز توزیع شده بین نیازمندان 

را 42 هزار تومان عنوان کرد.

بر  مبنی  آبان   22 گزارش  پیرو  مالئی- 
پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به برخی از 
چالش ها در استان که در نمایشگاه مطبوعات 
به خبرنگار ما عنوان شد، و نعمت زاده وزیر 
صنعت وعده داد برای پیگیری مسائل به استان 
پوشاند.  عمل  جامعه  خود  وعده  به  که  بیاید 
معاون   6 جنوبی،  خراسان  به  وی  سفر  در 
تخصصی  او را همراهی می کنند. کرباسیان 
رئیس سازمان ایمیدرو،  ایوبی معاون طرح و 
برنامه ریزی وزارتخانه، کره ای رئیس سازمان 
زمین شناسی، پیوندی مدیر عامل سازمان نفت 
حوزه  در  وزیر  معاون  سرقینی  تاپیکو،  گاز  و 
معدن و تعدادی از کارشناسان این وزارتخانه 
صبح دیروز وارد استان شدند. به گفته شهرکی 
رئیس سازمان این وزارت خانه، برای اولین بار 
در کشور معاونان تخصصی وزیر در یک استان 
گرد هم آمدند تا مشکالت را از نزدیک بررسی 
و حل کنند. وزیر)صمت( در اولین روز سفر خود 
به نهبندان ، بیرجند ، خوسف و فردوس رفت 
و به همین منظور جلسه ای تخصصی برای 
در سالن  بررسی مشکالت بخش خصوصی 
جلسات استانداری با حضور نظرافضلی نماینده 
االسالم  حجت  سربیشه،  و  نهبندان  مردم 
عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان، 
امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، سرایان، 

بشرویه و طبس برگزار شد.

وزیر پیگیر جدی مشکالت استان است
از  کوتاهی  فیلم  جلسه  این  شروع  در 
نمایش  به  استان  معادن غنی  و  ها  ظرفیت 
درآمد و سپس سید علی اکبر پرویزی استاندار 
بیان کرد: وزیر صنعت و  باره  نیز در همین 
معدن به طور جد پیگیر مسائل استان بودند 
ابراز  وی  دارد.  تشکر  و  قدردانی  جای  که 
عملیاتی  کادر  این  حضور  با  کرد:  امیدواری 
بیشتر گره ها در تولید، معدن و تجارت استان 
باز می شود و سریعتر اجرایی شود.  پرویزی 
اکتشاف معدن  پروانه های  برای ساماندهی 
هم از وزیر تشکر کرد و یادآورشد: پروانه های 
اکتشافی بدون فعالیت مانع ورود سرمایه گذار 
این موضوع حل شد.  بودند که خوشبختانه 
وی از رسانه های استان خواست تا در این 

باره بیشتر اطالع رسانی کنند

وزیر به وعده خود عمل کرد
در این جلسه داوود شهرکی رئیس سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارش 
عملکرد ستاد رفع موانع تولید ، بیان کرد: از سه 
پروژه ملی که در استان وجود دارد فوال قاین و 
سیمان باقران تسهیالشان مصوب شده که به 

زودی تخصیص خواهد یافت. 
حوزه  در  ایمیدرو  سازمان  عملیات  به  وی 
اکتشافات معدنی تاشاره کرد و ادامه داد: تکمیل 
مطالعات نوار مرزی تاپایان سال به بهره برداری 

می رسد. شهرکی خاطرنشان کرد: برای طرح 
ژئوفیزیک هوایی 15میلیارد تومان تخصیص 
زیرزمینی  منابع  دولت  است  قرار  که  یافته 
به بخش خصوصی  بعد  و  پیدا کند  را  طرح 
اختیار  تفویض  خواستار  وی  واگذارنماید. 
وزیر شد  از  واقعی  به صورت  دولت  حقوقی 
و افزود: اگر اکتشافات طال در سازمان تهیه 
و تولید مواد معدنی به سرانجام برسد استانی 

غنی از طال خواهیم داشت.

ورود آستان قدس به معادن استان
شهرکی از مکاتبه ای که وزارت “صمت” با 
آستان قدس رضوی در مورد ایجاد سنگ بری 
مدرن در استان انجام داده خبر داد و خواستار 
داد:  ادامه  وی  شد.  این طرح  عملیاتی شدن 
تولید کاغذ از آهک یکی دیگر از ظرفیت های 
بالقوه استان ما است که طرح مطالعاتی آن باید 
شروع شود. وی با تاکید بر جبران عقب ماندگی 

تاریخی درحوزه زیرساختی استان گفت: مشوق 
المللی  های صادراتی، تکمیل نمایشگاه بین 
بیرجند ، بیمه فرش بافان نیاز های ما است که 
باید مصوب شود. به گفته شهرکی از 12مصوبه 
قبلی سفر وزیر صنعت و معدن 10مصوبه آن 
عملیاتی شده که تا پایان سال دو مصوبه باقی 

مانده اجرایی خواهد شد.

مواد معدنی منحصر به فرد در نهبندان
کره ای رئیس سازمان زمین شناسی ایران 
نیز در همین باره عنوان کرد: 110هزار کیلومتر 
خطی عملیاتی منحصر فرد ژئوفیزیک در استان 
انجام شده است که در اصل و استاندارد آن باید 
هر 45 هزار کیلومتر یک نقطه معنی پیدا شود 
اما در خراسان جنوبی در هر 20 هزار کیلومتر 
“آنمالی”  در  که  شود  می  معدن  بینی  پیش 
نتیجه طرح های اولیه  35محدوده امید بخش 
یافت شده است. وی تاکید کرد: تاپایان دولت 

یازدهم این محدوده ها را عملیاتی می کنیم.
در  آبی  بی  بحران  به  اشاره  با  ای”  “کره 
استان افزود: مدیران عالی رتبه خراسان جنوبی 
انصافا در این زمینه کمک زیادی به ما کردند 

و قرار است قرار داد حفاری در شهرستان های 
طبس ، فردوس و نهبندان منعقد شود.

پیش بینی وجود 15 تن طال
در نهبندان

از  ایران  شناسی  زمین  سازمان  رئیس 
و  داد  نهبندان خبر  در  متعددی  معادن  وجود 
خاطرنشان کرد: 5 تن طال ذخیره قطعی در 
در  و  شده  شناسایی  نهبندان  توابع  از  هیرد 
نظرداریم که مجوز 10هزار تن تست کارخانه 
فراوری را در این منطقه تا پایان سال صادر 
از  دیگری  بخش  در  داد:  ادامه  وی  کنیم. 
اکتشافات شهرستان نهبندان وجود بیش از 10 

و نیم تن طال پیش بینی می شود.
کره ای از اکتشاف ماده معدنی “لیتیوم” در 
نوار مرزی استان به طول 220کیلومتر با عیار 
باالی 60 پی تی خبر داد و تاکید کرد: در هیچ 
یافت  تاکنون چنین مواد معدنی  جای کشور 

نشده است. وی ادامه داد: مرز ماهیرود و منطقه 
چاه مضراب رگه های از طال به طول هزار و 

200متر با “عیار 9پی پی ام” دارد.

رسانه ها و مدیران
برای جذب سرمایه گذار تالش کنند

هم  معدن  حوزه  در  وزیر  معاون  سرقینی 
و  کرد  گالیه  استان  در  گذار  سرمایه  نبود  از 
یادآورشد: با آزاد سازی مناطق اکتشافی ورود 

سرمایه گذار تسهیل می شود.
باالی  ظرفیت  این  با  استان  افزود:  وی 
معدنی که دارد متاسفانه جایگاه 11کشور را 
و  است  داده  اختصاص  به خود  استخراج  در 
رسانه های استان برای جذب سرمایه گذار و 

معرفی معادن تالش کنند.

40 درصد استان
تحت پوشش طرح اکتشافی است

نیز  “ایمیدرو”  سازمان  رئیس  کرباسیان 
40درصد  اکتشافی  طرح  از  جلسه  این  در 
مساحت استان خبر داد و بیان کرد: تا کنون 
7محدوده امید بخش توسط این سازمان و 

تهیه و  “سازمان  توسط  13 محدوده دیگر 
به  اشاره  با  وی  است.  شده  یافت  تولید” 
که  دارد  سنگی  ذغال  ذخایر  طبس  اینکه 
است  غنی  بسیار  و  نشده  استخراج  هنوز 
افزود: در این 13محدوده سنگ آهن، روی  

و مس یافت شده است.

 افزایش 30 درصدی مالیات استان
در الیحه بودجه 96

فردوس،  مردم  نماینده  حسنخانی  امیر 
این  در  نیز  هم  طبس  و  بشرویه  سرایان، 
طرح  شدن  اجرایی  خواستار  وزیر  از  جلسه 
جامع ذغال سنگ شد و عنوان کرد: این طرح 
اینکه  به  اشاره  با  نکنید. وی  را قطعه قطعه 
بخش خصوصی هنوز به بلوغ نرسیده است 
تاکید کرد: سازمان “ایمیدرو” متولی کار شود 
و ریاست آن را به عهده بگیرد. این نماینده 
بودجه  و  برنامه  سازمان  از  انتقاد  با  مجلس 
کشور برای افزایش 30 درصدی مالیات استان 
در الیحه بودجه 96 افزود: ما در استان هیچ 

چیزی جزء سرما زدگی و خشکسالی نداریم.

زیرساخت نداریم
سرمایه گذار نمی آید

جنوبی  خراسان  براینکه  تاکید  با  وی 
افزود: تاکنون  معافیت مالیاتی 10ساله دارد 
چه کسی از این معافیت استفاده کرده است 
مسئوالن مالیاتی استان مقصر نیستند چون 
دیوان محاسبات کشور آنها را زیر سوال می 
هایی  زیرساخت  نبود  امیرحسنخانی  برد. 
مانند: برق اضافه بر سازمان در شهرک های 
صنعتی، طبس، فردوس را مانع ورود سرمایه 
گذار دانست و ادامه داد: یارانه حمل و نقل 
یکی از اولویت های استان ما است که دولت 

باید اختصاص دهد.

از طفولیت تا کنون منتظر انتقال آب
و راه آهن هستم

و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی 
خوسف نیز بیان کرد: در ایران عادت داریم 
که تا کارد به استخوان نخورد کاری نکنیم. 
لبخند  با  و  زد  مثال  را  آبی  بی  بحران  وی 
یادم  طفولیت  از  من  گفت:  وزیر  به  خطاب 
می آید که طرح انتقال آب و راه آهن را می 
تاکنون  و  است  مطالعه  در دست  که  گفتند 
به سرانجام نرسیده است. این نماینده مجلس 
از نبود زیرساخت ها عنوان کرد: در  انتقاد  با 
شهرستان خوسف آب، اینترنت و در شهرک 
چگونه  وصف  این  با  و  نیست  گاز  صنعتی 

سرمایه گذار به این استان بیاید؟

وزیر صنعت
نماینده استان در هیئت دولت

عبادی با تاکید براینکه قانون اصل 44 به 

تنهایی کفاف استان را نمی دهد خاطرنشان 
 20 خوسف  به  رسانی  گاز  متاسفانه  کرد: 
میلیارد تومان هزینه دارد و مسئوالن استان 
در  ای  کارخانه  که  گذارچینی  سرمایه  به 
رسانی  گاز  بیا  گویند  می  دارد  احداث  حال 
رفتار  این  گذار  سرمایه  با  دنیا  کجای  کن، 
کرد:  تاکید  وزیر  خطاب  وی  کنند؟!  می  را 
توانند  زیادی می  زاده کارهای  نعمت  آقای 
به عنوان نماینده دولت انجام دهند و وزیر به 
عنوان نماینده مردم استان در هیئت دولت از 

استان ما دفاع کنند.

با این همه معدن
نیازی به آب ندارید

نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
هم به سفر وزیر به نهبندان اشاره کرد و گفت: 
مردم از وزیر آب شرب طلب کردند که خودتان 
گفتید با این همه معدنی که دارید نیازی به آب 
اینکه تنها امید مردم  با اشاره به  ندارید. وی 
نهبندان همین معادن است افزود: معادن تنها 

راه توسعه پایدار استان است.

10 درصد از وقتم برای پاسخگویی 
به دستگاه های نظارتی می گذرد

نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت در 
پاسخ به گفته های مسئوالن در این جلسه 
بیان کرد: در این ایران دو نفر کار می کنند 
در  که  دارند  عهده  به  را  آن  نظارت  10نفر 
دنیا این بلعکس است و همین موضوع مانع 
توسعه پیشرفت کشور است. وی با اشاره به 
افزود:  است  برائت  اصل  ما  دین  در  اینکه 
10درصد از کار روزانه خود را به جواب دادن 

دستگاه های نظارتی می گذرانم.

15درصد درآمد دولت از معادن
حق استان است 

به گفته وزیر از 65 درصد حقوق دولت که 
از معدنکاران گرفته می شود باید 15 درصد 
از سهم دولت در اختیار استانداران قرار گیرد 
تا در تامین زیر ساخت ها هزینه شود اما که 

تاکنون چیزی اختصاص نیافته است.
کوچه  مردم  با  کرد:  تاکید  زاده  نعمت 
ها  آن  با  و  کنید  رفتار  خودشان  مثل  بازار 
این  به  اشاره  با  وی  نکنید.  سختگیری 
معادن  سازی  خصوصی  با  که  موضوع 
موافقیم خاطرنشان کرد: ما با سازمان دارایی 
آنها  که  ایم  کرده  مکاتبه  کشور  مالیاتی  و 
قول مساعدت را دادند. وزیر با لبخند گفت: 
دولت  که  ایم  گفته  جلسات  در  بار  چندین 
اگر می خواهد سهم 25درصدی خودش را 
کننده  تولید  به  باید  باشد  داشته  مالیات  از 
کمک کند تا رونق داشته باشد و با این وضع 
کنونی تنها کسانی که فعال مالیات می دهند 

کارکنان دولت و مردم عادی هستند.

مرز استان طالیی شد
در پیرو دعوت روزنامه آوا از وزیر صنعت ، معدن و تجارت به استان انجام شد:

امین جم- نماینده ولی فقیه در جلسه ای 
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن 
اظهار  استان،  از حضور وزیر دولت در  تشکر 
کرد : غنایی که خداوند به استان داده، بسیار 
این  استخراج  از  متاسفانه  اما  است  ارزشمند 
معادن و نعمت های ارزشمند، تنها چیزی که 

نصیب مردم می شود، گرد و خاک آن است.
آیت ا...عبادی با بیان اینکه صنایع تبدیلی 
و پایین دستی باید به گونه ای باشد که دست 
مردم بیکار را بگیرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
انجام  مقدماتی  کارهای  سفر  این  در  حداقل 
شود. وی با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل 
ریلی و صنعت و معدن از اولویت های منطقه 
ای است، خاطرنشان کرد : در نقل و انتقال مواد 
سنگین تنها وسیله با صرفه و پاسخگوی نیاز 

ها، راه آهن بوده که الزم است مسئوالن نیز 
برای منطقه شرق و مخصوصا خراسان جنوبی، 

هرچه زودتر دست به کار شوند.
در  کرد:  امیدواری  ابراز  فقیه  ولی  نماینده 
نقل  و  برای حمل  بودجه  آینده  بودجه سال 
ریلی استان گذاشته شود.  آیت ا... عبادی با 
مسائل  برای  مقدماتی  مطالعات  اینکه  بیان 
مختلف باید هرچه سریعتر انجام شود ادامه 
داد:  آنچه که در مرحله اجراست، سریعتر اجرا 

شود تا مردم از وضع فعلی خارج شوند. 
وی با بیان اینکه در صادرات نیاز به نظارت 
است، تصریح کرد: خبر های رسیده حاکی از 
آن است که از سود حاصله صادراتی که در 
می  خارج  کشور  از  مرزها  و  تجاری  مناطق 
شود ، چیزی دست مردم را نگرفته و بیشتر 

سود نصیب دیگران می شود که در این زمینه 

نیاز به نظارت هرچه بیشتر است.
نماینده ولی فقیه افزود: باید حداقل به فکر 

تولید  استان  در  که  محصوالتی   سودآوری 

می شوند باشیم، تا به تولیدکنندگان نفع برسد 
نه به دالالن! آیت ا... عبادی ادامه داد: به هر 

حال چه از نظر مواد تجاری و چه از نظر مواد 
معدنی که از استان خارج می شود، دست مردم 
باید به نحوی گرفته شده و اشتغالی برایشان 
ایجاد شود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد: 
این سفر با پیامد های خوب مسبب خبرهای 
خوشی باشد. در ادامه این جلسه، نعمت زاده 
اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم 
سرمایه گذار جذب استان کنیم، تصریح کرد: 
بدون سرمایه گذاری نه مسئله اشتغال، نه فقر 
و نه محرومیت حل خواهد شد و بنابراین چاره 
ای جز جذب سرمایه گذار نداریم. وی با اشاره 
به سرمایه گذاری شرکتی چینی در استان،ادامه 
داد: از این سرمایه گذاری بازدید کردیم تا مایه 

دلگرمی و تشویق سرمایه گذاران شود.

گرد و خاک؛ سهم مردم از معادن استان
در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی فقیه گفته شد:

سرکار خانم دکتر سرفرازی 
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته شما را که نشان از درایت و توانمندی تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برایتان آرزوی پیروزی و موفقیت دارم.

آریا سوالر صنعت - صباغ زاده

جناب آقای مهندس عبدالرضا گرامی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مشاور فرهنگی ، اجتماعی استاندار محترم خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده

 از خداوند منان توفیقات روز افزون شما بزرگوار را آرزومندیم.

حاجیه کبری گرامی - محمد علی پرویزی

جناب آقای عبدالرضا گرامی
مشاور محترم فرهنگی ، اجتماعی استاندار خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی 
اجرایی شما می باشد، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان 

سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.
  نورمحمد آهنی  ،  مدیرعامل شرکت روستایی بهرام - دهک عربخانه 
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کریمی قدوسی : مردم باید محتوای 
سخنان ظریف را بدانند

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  کریمی قدوسی، 
مجلس گفت: مردم باید محتوای سخنان ظریف 
را بدانند و رسانه ملی هم باید این بخش از نوار را 
با دعوت خود آقای ظریف پخش کند و خودش 
توضیح دهد که چرا در اعتماد به جان کری وزیر 

خارجه آمریکا اشتباه کرده است؟

بزرگ  ترین رقیب روحانی عملکردش است

معتقد  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
یک  آینده  سال  انتخابات  در  روحانی  است 
اوست.  دولت  عملکرد  آن  و  دارد  بزرگ  رقیب 
خانجانی  افزود: اگر جریان احمدی نژاد در سال 
92 مقبول واقع نشد به خاطر عملکرد بد او بود و 
اگر جریان اصالحات سال 84 شکست خورد به 
خاطر عملکرد خودشان بود و هیچ کس جز خود 
اصالح طلب ها در شکست سال 84 نقش نداشت.

بادامچیان: گزینه حزب موتلفه
 برای انتخابات من یا میرسلیم هستیم

بادامچیان درباره گزینه نهایی حزب موتلفه برای 
 انتخابات ریاست جمهوری، گفت: گزینه نهایی بنده  ،
حزب  نظر  زودی  به  و  هستیم  میرسلیم  آقای  یا 
در این باره اعالم می شود. عضو شورای مرکزی 
موتلفه با بیان اینکه ما به جای یک شخصیت غیر 
حزبی یک شخصیت حزبی معرفی می کنیم، گفت: 
شورای مشورتی ریاست جمهوری در حزب تشکیل 

شده که رجال سیاسی را رصد می کند.

جایگزینی ام با رحمانی فضلی شایعه است

اقتصادی رئیس جمهور  محمدعلی نجفی، مشاور 
در پاسخ به سوالی مبنی بر خبر برخی رسانه های 
جای  به  وی  انتصاب  درباره  دولت  به  نزدیک 
موضوع  این  طرح  داشت:  اظهار  رحمانی فضلی 

شایعه است و چنین موضوعی حقیقت ندارد.

توزیع سیب زمینی کجا 
و منشور حقوق شهروندی کجا؟

خود  سرمقاله  در  اعتماد  طلب  اصالح  روزنامه 
انتقادات آیت ا... یزدی عضو شورای نگهبان  به 
تبلیغاتی  کارکرد  و  شهروندی  حقوق  منشور  از 
سرمقاله  این  در  است.  داده  نشان  واکنش  آن 
که  گفته اند  ایشان  است:  آمده  وی  به  خطاب 
این  است،  انتخاباتي  تبلیغات  کار  یک  کار  این 
نقد  در  طرح  شایسته  و  است  انگیزه خواني 
که  کنیم  فرض  ولي  نیست.  مهم  و  حقوقي 
چنین باشد، در این صورت توزیع سیب زمیني در 
بهتر  آنها توي جاده  میان مردم و حتي ریختن 

است یا ارایه منشور حقوق شهروندي؟  
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امام سجاد علیه السالم فرمودند :
عّباس )ع( را نزد خداوند منزلتى  است  كه در روز

 قیامت همه  شهیدان بر آن رشك  مى  برند.
)بحار األنوار: ج 22 ، ص 274(

فعالیت معلوالن ذهنی و جسمی در کارگاه »دستان پرتوان« بیرجند     عکس:کاریعکس روز 

زریبافان : برای پیروزی، جریان سنتی 
اصولگرا مثل سال 84 نباید دخالت کند

دبیر کل جبهه یاران انقالب اسالمی گفت: عده ای 
و  وصی  وکیل،  را  خود  اصولگرایی  جریان  در 
با اشاره  پدرخوانده اصولگرایان می دانند. زریبافان 
انتخابات کار  انتخابات سال 84 گفت: در این  به 
نتیجه  به  برای  و  کردند  واگذار  احمدی نژاد  به  را 
رسیدن معتقد بودیم جریان سنتی نباید دخالت کند 
و فعالیت هایی که در شهرداری و شورای شهر انجام 
شد، موجب شد مجلس هفتم دست اصولگرایان 
بود.  آبادگران  فعالیت های  نتیجه  این  که  بیفتد 
سال  در  انقالب  نیروهای  آوری  رأی  افزود:  وی 
هوشمندانه  آن که  شرط  به  است،  قطعی  آینده 
سنتی  روش های  و  قبیله گرایی  از  و  کنیم  عمل 
بپرهیزیم. معتقدم با توجه به رأی شکننده ای که 
آقای روحانی سال 92 آورد اگر ذره ای اصولگرایان 
هوشمندانه عمل کنند، پیروز می شوند. وی با بیان 
اینکه باید کاری کنیم همه اقشار در انتخابات پای 
کار بیایند، گفت: فرمول قطعی نیست که وحدت 
می شود.  موجب شکست  تکثر  و  پیروزی  موجب 
معتقدم در انتخابات 92 اگر آقای والیتی و قالیباف 
کنار می رفتند رأی آنها به سبد رأی روحانی ریخته 
می شد. زریبافان همچنین در ادامه افزود: سال 92 
دخالت  انتخابات  در  که  کرد  اشتباه  احمدی نژاد 
رأی  سبد  از  بخشی  لذا  نکرد  از کسی حمایت  و 

احمدی نژاد به سوی روحانی رفت.

 توصیه  ضرغامی به روحانی  برای انتخابات

گفت:  ضرغامی  عزت ا... 
فراموش  نباید  روحانی 
یک   ،  96 سال  در  که  کند 
مدافع است و نه یک مهاجم! 
کانال شخصی  در  ضرغامی 

اش نوشت: آقای روحانی در ماه های پایانی دوره  
اول ریاست جمهوری خود قرار دارد. در رقابت های 
سال 92 ، او یک مهاجم تمام عیار بود که با تکیه 
بر قدرت بیان و برخورداری از مهارت در خطابه 
رقیب  نامزدهای  میان  تفرقه   از  توانست  منبر  و 
داشتند،  قرار  سیاسی  طیف  یک  در  تقریباً  که 
بهره برداری کند و با اختالف کمی در همان دوره 
اول کار را تمام کند. مزیت نسبی روحانی در حوزه 
دیپلماسی خارجی است. هر چند برجام به فرجام 
نرسید ولی او تالش می کند همچنان از این مزیت 
شخصی خود بهره ببرد. البته حماسه  آزادی حلب 
نشان داد، آنچه که مایه قوت مذاکره و گفتگوست، 
است  زیاده خواهی  برابر  در  مقاومت  و  ایستادگی 
معادالت  در  را  ما  راحتی  به  استکبار  جهان  واال 
خود هضم می کند. واقع نگری ایجاب می کند که 
آینده  ادبیات  در  را  متغیر مهم  این  روحانی  آقای 
چرخ  توقف  مهم،  نکته  اما  دهد.  دخالت  خود 
زندگی مردم، علیرغم توقف چرخ فعالیت هسته ای 
کشور است . چرا که مشکل فقر، بیکاری و رکود 

اقتصادی در ابعاد وسیع تری تداوم داشته است.

به نوشاندن جام زهر به امام افتخار می کنند

آیت ا... مصباح یزدی گفت: کسانی که از فتنه حمایت 
کردند، در حقیقت به جریان ضد انقالب تنفس مصنوعی 
دادند و متأسفانه برخی از آن افراد همچنان در آن راهی 
که می رفتند، قدم می گذارند. وی  افزود: در دفاع مقدس 
من خودم از برخی شخصیت های طراز اول امروز شنیدم 
که می گفتند ما تا کی باید با آمریکا بجنگیم! همین ها طراحی کردند و جام زهر 

را به امام نوشاندند و االن هم به این کار افتخار می کنند.

انصاری : امیدوارم مردم با منزوی کردن جریان بد اخالق آنها را نهی از منکر کنند
 

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که برخی رسانه ها با شیوه های مختلف سعی در تلقین مدیریت دوگانه در کشور و در پی القای تفرقه و جدایی 
بین بخش مهمی از جامعه با نظام، رهبری و دولت هستند، گفت: این رسانه ها خواسته یا ناخواسته حرف های دشمنان و همان یاوه های منافقین 
و اسرائیل را تکرار می کنند و نفوذ دشمنان در آنها کاماًل مشهود است. حجت االسالم انصاری با تأکید بر این که بنده اگر چه سعی می کنم نسبت 
به این گروه خوش بین باشم اما نمی توانم بپذیرم که این جریان صرفاً یک جریان بدسلیقه و بداخالق است، گفت: به نظر من نفوذ دشمنان در این 

رسانه ها کاماًل مشهود است؛ اینها عّزت، اعتبار و امید جامعه را هدف قرار داده اند و من امیدوار هستم مردم خودشان با منزوی کردن جریان بداخالق آن ها را نهی از منکر کنند.

عارف جایگزین روحانی در انتخابات می شود؟

که  صورتی  در  است:  معتقد  کارگزاران  ارشد  عضو 
پیدا نکند جایگزین  انتخابات حضور  حسن روحانی در 
وی در جریان اصالحات محمدرضا   عارف نخواهد بود. 
محمد عطریانفرگفت: اگر چنین اتفاقی رخ بدهد جریان 
اصالحات باید با هوشیاری و مراقبت به دنبال جایگزین 
مناسب برای آقای روحانی باشد. با این وجود تصور نمی کنم با وجود صالحیت 

آقای عارف، وی جایگزین آقای روحانی باشد. 

 سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی طی سخنانی در همایش 
گرامیداشت سالروز فرمان امام خمینی)ره( 
مبنی بر تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، 
اسالمی  انقالب  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
که  بود  این  دشمنان  اهداف  از  یکی 
امنیت را در بخش هوایی از ایران سلب 
کند و سپاه با تالش خود دشمن را ناامید 
کرده است.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
دشمنان می خواستند این را ثابت کنند که 
نظام انقالب اسالمی قادر به تامین امنیت 
خود نیست، افزود: سپاه توانسته در همه 
عرصه های امنیتی و دفاعی وظیفه خود 

را به بهترین نحو انجام دهد.
جامعه  »چرا  که  سوال  این  طرح  با  وی 
توسط  که  دشمنی  این همه  وجود  با  ما 
کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای علیه 
آن برنامه ریزی شده و دالر و ریال های 

زیادی خرج می کنند، با این امنیت مثال 
برخی  امروز  گفت:  است«  همراه  زدنی 
هیچکس  که  کسانی  بین  ها  تماس 

و  عربستان  مثل  نمی کند  را  فکرش 
اسرائیل برقرار می شود تا در ایران ایجاد 
اصلی  علت  گفت:  جعفری  کنند.  ناامنی 
امنیت امروز جامعه را باید در مردم و ایمان 

مردم به جمهوری اسالمی جستجو کرد.
از  دیگری  بخش  در  سپاه  کل  فرمانده 
سخنان خود، ایستادگی در برابر استکبار 
و آمریکا را اصل اساسی انقالب اسالمی 
این  کنون  تا  و  اینکه  بیان  با  و  دانست 
نحو  بهترین  به  مردم  توسط  ایستادگی 
به  داشت: شاید  اظهار  است،  انجام شده 
به  انقالب  دیگر  اصول  و  شعارها  برخی 
آن صورت توجه نشده باشد ولی به اصل 
استکبار ستیزی توجه شده هر چند ممکن 
است این اصل هم توسط تعداد معدودی 
از مسولین رعایت نشده باشد ولی عامه 

مردم پای این اصل ایستاده اند.
وی امنیت را بزرگ ترین دستاورد انقالب 
اسالمی عنوان کرد و گفت: امروز دامنه 
خارج  نیز  ایران  مرزهای  از  امنیت  این 
شده است. فرمانده کل سپاه با تاکید بر 
اقتدار در  با  انقالب اسالمی  امروز  اینکه 

نبرد  جبهه  گفت:  است،  پیشرفت  حال 
حلب که خط مقدم انقالب اسالمی است 
یکی از بزرگ ترین شکست دشمنان و در 
راس آنها آمریکا و اسرائیل بود که توسط 
شد.  تحمیل  آنها  به  اسالمی  انقالب 
فرمانده کل سپاه با اشاره به قرار گرفتن 
ملت  دی   9 حماسه  سالروز  آستانه  در 
و  مقاومت  حاصل  را  حماسه  این  ایران، 
ایستادگی و بصیرت مردم مومن و انقالبی 
در برابر توطئه استکبار جهانی دانست و 
تاکید کرد: خطر فتنه 88 به مراتب بیشتر 
از جنگ 8 ساله بود اما بصیرت و ایمان 
مردم باعث عبور از آن شد. جعفری با بیان 
جایگاه  تضعیف  دنبال  به  اینکه دشمنان 
والیت فقیه بودند اما مردم اجازه این کار 
را ندادند، گفت: ملت ایران جایگاه والیت 
فقیه را نسبت به هر عامل دیگر در کشور 

در این قضایا درک کردند.

مردم برخالف برخی مسئوالن پای آرمان استکبارستیزی ایستاده اند
سردار جعفری :  تماس هایی میان عربستان و اسرائیل برای نا امن کردن ایران برقرار است

هر که دارد هوس کرب و بال بسم ا...

ثبت نام کربال هوایی به صورت محدود 
تاریخ اعزام 95/10/25

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21

 جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749

کلینیک همـراه برگزار می کند:   کارگـاه اوتیسـم

با مجوز سازمان نظام روان شناسی و امتیاز بازآموزی

استاد: دکتر مجید ابراهیم پور      زمان: 30 دی ماه 95
اطالعات ثبت نام: 09302502068 - 05632221634

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی
 فقط عروسک و ماشین نیست

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

آموزشگاه آزاد دستان پرتوان )ویژه خواهران(
با مجوز فنی و حرفه ای )تحت نظارت موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص((

در رشته های ذیل هنرجو می پذیرد:
1- صنایــع دستــی، پتــه دوزی، گلــدوزی بــا چـرخ و دسـت، 

دوخت تزئینی روی لباس
2- خیاطی، نازک دوزی، لباس مجلسی، لباس عروس، نوزاد، تریکو دوزی

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت دو هفته برای ثبت نام
 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

میدان شهدا- خیابان شهید کوشه ای - بین کوشه ای 4 و 6  
آموزشگاه دستان پرتوان     با مدیریت: خانم حمیدی

تلفن: 32212763 - 32235633
به پذیرفته شدگان گواهینامه فنی و حرفه ای اعطا می گردد










