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حجت االسالم و المسلمین رئیسی :
بسیاری از حوزه های زندگی و معیشت، رفاه 

اجتماعی و کرامت مردم دچارآسیب شده است

حجت االسالم و المسلمین روحانی :
مردم اجازه نمی دهند 

زندگیشان را در اقتصاد خالصه کنید

حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی:
رئیسی به عنوان گزینه جدی جبهه مردمی 

مطرح است و هماهنگی ها وجود دارد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی: 
فضا برای پیروزی  روحانی مساعد است و هدف از 
حضور جهانگیری جلوگیری ازتخریب دولت است

بعید است احمدی نژاد تایید صالحیت شود/ مملکت را نمی توان با وعده و وعید اداره کرد / ۱۰ تا ۱۴ساله هایی که دنبال کار هستند در دولت روحانی دو برابر شدند / نوشتند دولت با طرح های دولت  گذشته عکس یادگاری می گیرد... /  کاندیدای پوششی برای  رئیس جمهور کار شایسته ای نیست  / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

چرا شعاری 
حرکت می کنیم؟
* هرم پور

تقریبًا  که  استانهاییست  از جمله  جنوبی  خراسان 
بخش مهمی از الگوهای اقتصاد مقاومتی در آن قابل 
 طراحی و اجراست. از سوی دیگر جزو مهم ترین

استانهای مرزی کشور نیز هست که در سالهای 
اخیر از مجرای ورود کاالهای قاچاق و نیز قاچاق 
برخی محصوالت و فرآورده ها از مرزهای آن به 
کشور همسایه، متضرر شده و زیان فراوان دیده 
 است. متأسفانه در همه ی این سالها طراحی های

رعایت  عدم  میدانی،  شناخت  فاقد  و  شعاری 
الگوهای بومی ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

امروز  ؛ بزرگترین رویداد تولید و اشتغال 
استان در دانشگاه صنعتی برگزار می شود

صفحه 7

خواهر خواندگی منطقه ویژه
اقتصادی بیرجند با منطقه آزاد چابهار

صفحه 7

محمد شهر کجاست ؟ 
کدام شهر 4هزار مرد و67 زن دارد!!
آمار دروغین؛ پادگان ، شهر تلقی شد

براساس آمار دروغین که در گذشته به تهران دادند پادگان را شهر 
تلقی کردند. استاندار افزود: طبق آماری که به تهران فرستاده اند 4 
هزار مرد و 67 زن در این شهر وجود دارد اکنون شما بگوید کدام شهر 
 در کشور این جمعیت را دارد ؟ و آیا محمد شهر دیده اید؟ کجاست؟  ... 
                                                          ) مشروح خبر در صفحه 7 (

 نماینده کمیسیون بانوان صنایع دستی و فرش 
آموزش و پژوهش استان در اتاق ایران عنوان کرد:

بسته بندی شکیل ؛ الزمه ورود
به بازار جهانی صنایع دستی

 صفحه 4

کم کاری میلیاردی شهرداریهای ا ستان
صفحه 7
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 نیروهای مسلح ایران برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( همواره آماده هستند 
 فرمانده ارشد آجا خراسان جنوبی درمراسم روز ارتش عنوان کرد :

مدیرکل دفترامور شهری خراسان جنوبی در جلسه شوراهای شهرستانها عنوان کرد :

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32۴2۴8۴۱  
۰9۱5۱639262 - فرجامی

به اطالع مؤدیان محترم مالیاتی می رساند:  
آخرین مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطالعات معامالت فصلی موضوع ماده ۱69 مکرر قانون مالیات های مستقیم دوره پاییز و زمستان سال ۱395 برای کلیه اشخاص حقوقی دولتی و 

غیر دولتی و اشخاص حقیقی )مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 )ق.م.م(، 3۱ فروردین ماه سال جاری می باشد. لذا کلیه اشخاص مذکور مکلفند 
با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
   ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

مراسم سومین روز درگذشت همسری مهربان 
پدری فداکار و برادری دلسوز 

مرحوم محمد صاعدی )فرهنگی بازنشسته(
را به اطالع همشهریان عزیز می رساند 

زمان: امروز چهارشنبه 96/۱/3۰ ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 
مکان: هیئت حسینی )خیابان انقالب(

خانواده های: صاعدی ، خسرویان ، صفرنژاد ، یوسفیان 
ملکی فر، خاکی ، بنازاده ، حامی 

همکار  محترم 
جناب آقای حامد  ترشیزی 

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
ما را در غم خود شریک بدانید.

ضمناً مراسم یادبود سومین روز درگذشت آن مرحوم
 پنجشنبه 96/۱/3۱ از ساعت ۱5 الی ۱6 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( منعقد می باشد.
همکاران شما در بانک صنعت و معدن  

 بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی وخدماتی تا ششم اردیبهشت ماه 
تمدید شد. برای کسب اطالعات بیشتر به شعب تأمین اجتماعی استان و یا سایت www.tamin.ir مراجعه نمایید.

روابط عمومی
 اداره کل تأمین اجتماعی 

خراسان جنوبی

عالیـه جـان 
سالگرد زیباترین اتفاق زندگی مان مبارک 

همسرت سعید  

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول(
انجام امور خدمات متوفیان  سازمان بهشت متقین  شهرداري بیرجند

)شرح در صفحه 2(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی کلیه  انجام  دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: 
ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و 
فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید.

نگهداری فضای سبز دانشگاه هفت هکتار 
نظافت و تنظیف فضای مسقف بیست و سه هزار متر مربع

نظافت و تنظیف فضای روباز هفده هکتار
 سپرده شرکت در مناقصه 250.000.000 ریال که باید به حساب شماره 472339443 
به نام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ای به نام دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک 
تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه 

بانکی طبق نمونه عمل بانک ها تهیه و تسلیم شود.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 96/2/2 تا پایان وقت اداری 96/2/4

محل دریافت اسناد مناقصه: بیرجند، میدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه 
صنعتی بیرجند، دبیرخانه مرکزی دانشگاه

قیمت اسناد مناقصه 300 هزار ریال است که باید به شماره حساب 2177582189009 
)رابط تمرکز وجوه درآمد اختصاص( نزد بانک ملی واریز و فیش آن به دبیرخانه )سرکار 
خانم جلودار( تحویل گردد. ضمناً آگهی و اسناد مناقصـه در سایت دانشگــاه به آدرس

 www.birjandut.ac.ir و همچنین در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس 

http:iets.mporg.ir موجود می باشد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 96/2/17 می باشد.
تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 96/2/18 در محل دفتر معاونت اداری و 

مالی دانشگاه 
ضمناً دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

همچنین هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه صنعتی بیرجند 



چهارشنبه*30 فروردین 1396 * شماره 23762

افزایش 14.5 درصدی حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی

ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
را در سال 1396 معادل 14.5 درصد اعالم کرد و گفت: برای اینکه دستمزدها ترمیم شود، برنامه ریزی می کنیم تا برای حداقل 
بگیرها تصمیم خوبی اتخاذ شود. وی از غنی سازی بیمه تکمیلی، سفر و وام برای بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد.

از سرگیری عمره پس از حج تمتع

از  درباره  محمدی  حمید  نیوز-  جهان 
اظهار کرد:  مفرده،  سرگیری سفرهای عمره 
مجازات  به  عمره  سفر  سرگیری  از  پیشتر 
شده  موکول  جده  فرودگاه  خاطی  مامور  دو 
بود که مجازات این دو پلیس رسما از سوی 
توجه  با  است.  شده  اعالم  ما  به  عربستان 
برای  فرصتی  حاضر  حال  در  عمال  اینکه  به 
عمره باقی نیست، انشاا... بعد از حج امسال، 

سفرهای عمره از سر گرفته خواهد شد.

اعالم مهلت پرداخت جریمه غیبت سربازی

ایرنا- جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، 
مشموالن  جریمه  طرح  متقاضیان  گفت: 
غایب که درخواست خود را تا سال 95 ثبت 
کرده اند تا 15 اردیبهشت ماه امسال فرصت 
دارند با پرداخت مبلغ تعیین شده، وضعیت 

خدمتی خود را مشخص کنند.

مهلت طرح بخشودگی 
جرائم بیمه ای تمدید نمی شود

تأمین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون  ایسنا- 
اجتماعی با اشاره به اینکه مهلت استفاده از 
کارفرمایان  بیمه ای  جرایم  بخشودگی  طرح 
پایان  ماه  اردیبهشت  ششم  حساب  خوش 

می یابد، گفت: این تاریخ تمدید نمی شود.

میزان جریمه 
ایجاد آلودگی صوتی مشخص شد

جام جم- نمایندگان مردم در مجلس میزان 
از سوی منابع  ایجاد آلودگی صوتی  جریمه 
کردند.براساس  مشخص  را  ثابت  و  متحرک 
هرگونه  ایجاد  مذکور؛  الیحه   29 ماده 
آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، 
ممنوع می باشد. در مورد منابع  ثابت مرتکب 
میلیون   10 از  نقدی  جریمه  پرداخت  به 
در  می شود.  محکوم  ریال  میلیون   20 تا 
تبصره1 این ماده آمده است: نیروی انتظامی 
را  موتوری  نقلیه  راننده وسایل  است  مکلف 
معادل  نقدی  جریمه  به  ملزم  اول  بار  برای 
بار  برای  تکرار  درصورت  ریال،  میلیون  یک 
دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار 
سه  معادل  نقدی  جریمه  به  دوبار  از  بیش 

میلیون ریال محکوم نماید.

سرمقاله

چرا شعاری
 حرکت می کنیم؟
* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( متأسفانه در همه این سال ها
طراحی های شعاری و فاقد شناخت میدانی، عدم 
رعایت الگوهای بومی، عدم توجه به نیازهای منطقه، 
و انحصاری کردن امتیازها باعث شده طرح ها و برنامه 
ها برای مردم در حوزه صنعت استان چندان بازخورد 
 مثبتی نداشته باشد و همان مقدار کم، از طرح ها
 و پروژه های عملیاتی شده نیز به دلیل بی برنامه گی

و  متولیان  در  آمده  وجود  به  های  انگیزگی  بی  و 
کارگران و نیز عدم حمایت های مناسب دولتی و 
بانکی، به دلیل ورشسکستگی و یا عدم توانایی در 
پرداخت های حقوق و حق الزحمه به پاشنه آشیل 
آسیب های اجتماعی، امنیتی و نارضایتی های متعدد 
تبدیل شود. این روزها، وقتی از اقتصاد مقاومتی و 
 بهره گیری از تولیدات داخل استانی صحبت می شود
 الزاماتی به ذهن متبادر می گردد که به نظر می رسد

الزامات،  و  ها  این ضرورت  گرفتن  نظر  در  بدون 
از  گیری  بهره  مهم  بحث  و  مقاومتی  اقتصاد 
تولیدات داخل استانی، تنها در حد همان شعارهای 
همیشگی باقی خواهد ماند. زنجیره این الزامات، به 
هم وصل است و چنانچه یک یا چند حلقه از این 
زنجیره مفقود شده و یا قطع باشد، زنجیر استواری 
الزم برای کشیدن بار سنگین مسئولیت هایش را 
نخواهد داشت. اجازه دهید چند الزام مهم را اینجا 
با هم مرور کنیم؛ الزام هایی که برای موفقیت در 
وجودشان  و  حضورشان  مقاومتی  اقتصاد  عرصه 
 ضروریست:»فرهنگ سازی مردمی، انگیزه مندی 
و  فنی  بسترهای  وجود  وکارکنان،  کارگران 
الکترونیکی و انفورماتیکی در حوزه حسابرسی های 
قانونی،  های  ضرورت  وکارآمد،  دقیق  و  متوازن 
از  هواداری  و  تولیدکننده  از  قانون  حمایت   لزوم 
مصرف کننده، نظارت دقیق بر مرزها و جلوگیری از 
ورود و خروج کاالی قاچاق، انگیزه مندی مدیران 
کارآمد و جلوگیری از عملکردهای تخریبی و عقب 
برنده مدیران دارای سوءمدیریت و ناتوان و ناکارآمد، 
 توجه به نیازمندی های بومی، از بین بردن رانت ها

اقتصادی،  های  حوزه  در  معمول  های  امتیاز  و 
جلوگیری جدی از رشوه و ارتشاء، نظم و انضباط 
های  حوزه  در  عدالت  برقراری  و  رعایت  مالی، 
اقتصادی، توجه به زیرساخت ها و بهره گیری همراه 
با حفظ منابع در دراز مدت، عملی نمودن قوانین 
 اسالمی در حوزه اقتصاد، به پای کار کشیدن بانک ها

و مقابله با یکجانبه نگری ها و  رانت بازی ها و 
بی عدالتی هایی که گاهی در این حوزه از سوی 
بانک ها شاهد آن هستیم و البته ده ها ضرورت 
و الزام مقدماتی دیگر.« حال سؤال مهم اینجاست 
که به دیده انصاف چه میزان از این الزامات حداقل 
در استانی مثل خراسان جنوبی آماده و فراهم شده 
است؟ آیا در چنین شرایطی واقعاً صحبت از اقتصاد 
صرفًا  استانی  تولیدات  از  گیری  بهره  و  مقاومتی 
برای برخی مدیران جنبه شعاری نخواهد داشت؟ 
آیا قبل از اقدام عملی آنها در این زمینه نمی باید 
شاهد تغییر تفکر آنها در این زمینه باشیم؟ آیا واقعًا 
 بدون مهیا کردن و مهیا بودن این الزامات، می توان

انتظار رسیدن به قله موفقیت در این عرصه را داشت؟ 
تولید  از  اقتصاد مقاومتی و بهره گیری و حمایت 
استان، همت باال و دست های همه مردم و مسئولین 
را می طلبد، آنچه تاکنون هم سبب شده رویکردهای 
با  همراه  عمدتاً  استانی،  تولیدات  به  نسبت   ما 
بی تفاوتی و عدم دلسوزی باشد، همین نگاه شعاری 
 و عدم اعتماد و اعتقاد به داشته  ها و توانسته های

خودمان بوده است؛ اعتماد و اعتقادی که تنها راه 
آمیز فاجعه  وضعیت  و  رکود  شرایط  از  ما   نجات 

و در آستانه بحران بخشی از اقتصاد کشور است. 
عملکردهای شعاری، تنها ما را به روزهای پیش رو 
خوشبین می کنند، اما حقیقت آن است که ما نه به 
روزها بلکه به سال های موفقیت و خوشبختی و 

آرامش نیاز داریم.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

امنا  هیئت  دبیر  علیرضا حسنی  دکتر  با حکم 
جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و 
آزاد  دانشگاه  رئیس  عنوان  به  روشندل  فرامرز 
اسالمی نهبندان منصوب شد و آیین معارفه وی 
و تکریم دکتر علی خزاعی رئیس سابق دانشگاه 
آزاد اسالمی نهبندان با حضور جمع کثیری از 
برگزار شد.  و فرهنگیان  مسئوالن، دانشگاهیان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان جنوبی در این مراسم دکتر علیرضا حسنی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیئت  دبیر 
های  تالش  از  قدردانی  ضمن  جنوبی  خراسان 
خالصانه دکتر علی خزاعی رئیس سابق دانشگاه 
های از   مجاهدت  نهبندان  مرکز  اسالمی  آزاد 

 مستمر و متعهدانه وی در زمینه ی راه اندازی 
رشد و اعتالی دانشگاه آزاد اسالمی در شهرستان 
ذکر  به  ادامه  در  وی  کرد.  تجلیل  نهبندان 
جمهوری  مقدس  نظام  ارزشمند  دستاوردهای 
برای  عزیز  شهدای  های  جانفشانی  و  اسالمی 
عزت و اقتدار کشورمان پرداخت و گفت: شهدای 
گرانقدرانقالب بسان شاخص های فروزانی هستند 
که برای هدایت و برای آن که گمراه نشویم باید 
همواره آنها را مد نظر داشته باشیم. دکتر علیرضا 
حسنی در ادامه لزوم توجه به دغدغه های مقام 
منویات  تحقق  به  ویژه  توجه  و  رهبری  معظم 
ایشان را مورد تأکید قرر داد و گفت: اهمیت و 
فضیلت علم بر هیچ کس پوشیده نیست و درواقع 
علم نوری است که خداوند در قلب های شایسته 

و بایسته می تاباند.
از  که  خزاعی  علی  دکتر  از  قدرشناسی  با  وی 
ابتدای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی نهبندان تا 
کنون با همت بلند زحمت کشید و دانشگاه آزاد 
اسالمی نهبندان را توسعه داد گفت: آقای فرامرز 
روشندل که از امروز به عنوان مسئول جدید این 
واحد دانشگاهی معرفی می شود هم باید تالش 

نمایند دانشگاه یک محیط کاماًل علمی باشد و 
فعالیت های آن با نگاه و توجه دقیق به تعمیق و 
ترویج جنبه های فرهنگی و اعتقادی دانشجویان 
باشد و با تمام توان تالش نمایند که جنبه های 
فرهنگی و اعتقادی دانشجویان آسیب نبیند. وی 
برسیم  به حدی  تالش  با  باید  افزود:  همچنین 
که اگر شرایط دانشگاه را در مقابل مقام معظم 
رهبری به تصویر بکشیم، لبخند رضایت بر چهره 

ایشان نقش ببندد. در این مراسم مهندس نظافت 
فرماندار شهرستان نهبندان ضمن تقدیر و تشکر 
از حضور همه مهمانان به ویژه مهمانان استاني و 
اعضاي محترم شرکت کننده در جلسه و  تقدیر 
خزاعي  دکتر  ساله  زحمات چندین  از  تشکر  و 
دانشگاه  گفت:  رجب   ماه  مناسب  به  وتبریک 
با  ادامه  در  وی  هستند.  جامعه  تحول  مبدا  ها 
اشاره به ضرورت توجه ویژه به تزکیه، تعلیم و 
 تربیت در دانشگاه گفت: کیفي سازي دانشگاه ها
 را نیز باید در دستور کار قرار دهیم . فرماندار 
آمایش  اهمیت  بر  تأکید  با  ادامه  در  نهبندان 
 تحصیلی در سرزمین ایران گفت: باید دانشگاه ها

به سمت و سوي دانشگاه هاي کاربردي و مهارت 
حضور   : افزود  نظافت  مهندس   . بروند  آموزي 
،نشان  مراسم  این  در  قدرشناس  جمعیت  این 

از رضایت مندي و تالش هاي دکتر خزاعي در 
دکتر  مراسم  این  در  دارد.  نهبندان  شهرستان 
علی خزاعی اولین رئیس و مؤسس دانشگاه آزاد 
اسالمی نهبندان در گزارشی از روند شکل گیری 
از یک دهه فعالیت این دانشگاه گفت:  و بیش 
این مرکز دانشگاهی که در سال 85 با کمترین 
امکانات تأسیس شد امروز با استعانت از الطاف 
است.  رسیده  بسیاری  های  توانمندی  به  الهی 

در  نهبندان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سابق  رئیس 
ادامه تعداد رشته های فعال در مرکز نهبندان را 
13 کد رشته اعالم کرد و گفت: تاکنون از این 
مرکز دانشگاهی بیش از 800 نفر فارغ التحصیل 
شده اند و 35 نفر به عنوان مدرس با این دانشگاه 
ضمن  ادامه  در  خزاعی  دکتر  دارند.  همکاری 
قدردانی از رؤسا،معاونان و مدیران دانشگاه آزاد 
اسالمی استان و همه مسئوالن شهرستانی که در 
طول این سال ها همکاری دلسوزانه ای با دانشگاه 
آزاد اسالمی نهبندان داشته اند،با اشاره به اینکه 
بسیاری از واحد های دانشگاهی کشور زیان ده 
نهبندان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گفت:  اند،  شده 
دانشگاهی توانمند و یکی از معدودترین دانشگاه 
های ایران است که متکی به خود است و بسیار 
فراتر از ابالغیه ها و تأکیدات سازمان مرکزی در 

زمینه درآمد های غیر شهریه ای توفیق داشته و 
اقدام کرده است. و اگر روزی هیچ دانشجویی هم 
نداشته باشد می تواند به عنوان یک پژوهشکده 
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  بماند.  باقی 
محمد علی تابعی هم در این مراسم گفت: علم باید 
جهت الهی داشته باشد تا موجب خیر و سعادت 
انسان و جامعه شود. رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان 
 در ادامه با اشاره به اینکه علمی که جهت گیری

بینی  جهان  مبنای  بر  و  نباشد  آن  در  الهی 
توحیدی نباشد مفید نیست گفت: رهبر معظم 
در  که  دارند  ای  ویژه  تأکید  اسالمی  انقالب 
باشد.  علمی  تحرک  اجتماعی  های  همه حوزه 
دکتر تابعی ضمن قدردانی از تالش های ارزنده 
دکتر علی خزاعی در دوره مدیریت دانشگاه آزاد 
از  نهبندان  شهرستان  گفت:  نهبندان  اسالمی 
و  است  غنی  بسیار  اقتصادی  و  فرهنگی  لحاظ 
توسعه آموزش عالی هم در این شهرستان باید 
ناظر بر بومی سازی باشد تا بتواند زمینه شکوفایی 
همه توانمندی های این منطقه را فراهم نماید. 
فرامرز روشندل رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی 
از  قدردانی  ضمن  مراسم  این  در  نیز  نهبندان 
تالش های دکتر خزاعی اظهار امید واری کرد، با 
هماهنگی و تعامل و بهره گیری از نظر همه صاحب 
نظران و مسئوالن استان و شهرستان و تجربیات 
وظایف  انجام  در  دانشگاه  قبلی  رئیس  عمیق 
با جدیت و اخالص تالش نماید.گفتنی  محوله 
است در این مراسم لوح های تقدیر و هدایایی 
از طرف فرمانداری شهرستان نهبندان، دانشگاه 
های دانشگاه  ارتباطات  شورای  اسالمی،   آزاد 

رهبری،  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  استان، 
اقشار  و  دانشگاهیان  و  فرهنگیان  مسئوالن، 
دکتر  ارزشمند  خدمات  پاس  به  مردم  مختلف 

خزاعی به وی اهدا شد.

در آیین تکریم و معارفه رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی نهبندان مطرح شد:

  دانشگاه آزاد اسالمی نقش مؤثری در توسعه استان خراسان جنوبی داشته است

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول(
دستگاه مناقصه گذار: سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند

 موضوع مناقصه : انجام امورخدمات متوفیان به صورت حجمی شامل )تغسیل- تکفین- تدفین- امور شرعی و مذهبی اموات -
 تامین نیروی پذیرایی جلسات ترحیم وآبدارخانه( تامین نیرو جهت انجام امور خدماتی- نظافتی- فضاي سبز و عمراني آرامستان 

به مدت دو سال 
محل دریافت اسناد: متقاضیان مي بایست جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.ets.birjand.ir  مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثرتا پایان وقت اداری 1396/02/19)ساعت14:30(
به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی، اداره حراست تحویل نمایند. 

متقاضیان می بایست مبلغ 240/000/000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم 
های قابل قبول در وجه سازمان بهشت متقین شهرداري بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی 
و یا وجه واریزی به حساب 700787903585 بانک شهر شعبه مدرس به نام سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند به همراه 

اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید. 
 جلسه کمیسیون ارزیابی راس ساعت 9 صبح مورخ 96/02/25 و جلسه کمیسیون معامالت سازمان بهشت متقین راس ساعت9 

صبح مورخ 96/02/26 در محل ساختمان اداري سازمان بهشت متقین واقع در آرامستان بیرجند تشکیل خواهد شد.
ارائه گواهي صالحیت و تائیدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارای اعتبار توسط متقاضیان الزامي مي باشد.

ارائه گواهي تایید صالحیت ایمني داراي اعتبار از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر به سازمان بهشت متقین شهرداری واقع در میدان امام حسین)علیه السالم( مراجعه و یا 

با شماره 32233813 تماس حاصل فرمایند. 
بازدید از محل کار و آشنایی با شرایط کاری و نیروهاي مورد نیاز سازمان قبل از ارائه اسناد مناقصه الزامی است.

سازمان بهشت متقین شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

هزینه درج آگهی و کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند

دعوت نامه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند    تاریخ انتشار: 96/01/30

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04پادگان بیرجند راس 
ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 96/02/10 در محل تاالر پذیرایی میالد پادگان 04بیرجند واقع در بیرجند، 
خیابان ارتش برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم پروژه 798 واحدی فاز 2 مجتمع 1500 واحدی 
شهید صیاد شیرازی دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع جلسه در مجمع 
مذکور شرکت نمایند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری 96/02/08 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.
دستور کار جلسه:  تصمیم گیری در خصوص افزایش وام مسکن از مبلغ 300.000.000 )سیصد 

میلیون( ریال به 400.000.000 )چهار صد میلیون( ریال

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند  

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت  تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر

شناسه ملی: 10360024135     شماره ثبت:721      تاریخ انتشار: 96/01/30
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
کویرتایر راس ساعت 14 روز چهارشنبه 96/2/20 در محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای 
محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور بهم 
رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی و صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل و فرم ثبت 

نام را تکمیل نمایند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 95- بررسی و تصویب صورت های مالی 
)ترازنامه - سود و زیان - تقسیم سود( سال 95- پیش بینی بودجه سال مالی 1396- انتخاب اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین خط 

مشی آینده شرکت - تصویب آیین نامه معامالت و استخدامی 
هیئت مدیره 

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 95 
از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی          ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951816 اجرایی 
یک دستگاه خودروی سمند مدل 1382 به شماره پالک 688 ب 
71 - ایران 52 توقیف و به مبلغ 98.000.000 ریال کارشناسی 
شده در قبال بدهی آقای مهدی طوری به مبلغ 101.459.474 
ریال در حق آقای غالمحسین اعتمادی پور و مبلغ 2.500.000 
ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 
96/2/18 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
 خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

 منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952074 اجرایی 0/44 یک دانگ از چهار دانگ مشاع از ملک به شماره پالک ثبتی 6 
فرعی از 2987 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی به مبلغ 60.000.000 ریال کارشناسی شده 

در قبال بدهی آقای علیرضا یزدانی نیا به مبلغ 33.261.677 ریال در حق خانم سکینه مزیدی و مبلغ 2.500.000 ریال حق االجرا 
در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه کمپرسور باد دو سیلندر در حد نو توقیف و به مبلغ 8/500/000 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه 1396/2/13 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
 منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

جناب آقای دکتر سید علی معزی و سرکار خانم ها ترابی و سردار 
و کلیه پرسنل بخش آنژیوگرافی بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند 

 به مصداق حدیث شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بر خود الزم می دانیم 
از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر شما عزیزان در امر معالجه و درمان

 مادر عزیزمان عذرا تدینی صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.
خانواده عابدین زاده  

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065
علـی آبادی 

یک شرکت بازاریابی اینترنتی معتبر 
به دو نفر نیروی خانم نیازمند است. 

آشنایی با اینترنت و مهارت های 
کامپیوتر -  تحصیالت مرتبط 

و روابط عمومی قوی 
مراجعه حضوری 15 الی 20

شماره تماس: 09197227959
056 - 32234283

آدرس: بلوار صیاد شیرازی 
واحد 99    - میرداماد  تجاری  مرکز 

طبقه اول



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
چهارشنبه * 30 فرودین  1396* شماره 3762

با سالم در جواب به شهروندی که برای معترضین 
باید  اند  متاسف  جمهوری  خیابان  های  نرده  به 
بگویم اگر خود جنابعالی خواستید روزی از عرض 
خیابان رد شوید یا باری را عبور دهید از چه روشی 
استفاده میکنید؟! نکند به قول خودتان نباید رد شد 
و رد نمیشوید؟! حرف شما زمانی صحیح است که 

چندین زیرگذر با فاصله کم در نظر گرفته شود.
935...520
 بچه هایمان را هر روز با دلهره و ترس از حمله ی

میفرستیم.آیا  مدرسه  به  ولگرد  سگهای  احتمالی 
تواند  می  وحشی  سگهای  از  ای  گله  با  انسان 
زندگی مسالمت آمیزی داشته باشد. چهره ی شهر 
با پرسه زدن و پاس نمودن سگهای وحشی در 
طول شب ناموزون می باشد.نهضت  فراگیر جمع 
آوری سگهای ولگرد جهت آرامش شهروندان در 

سطح شهر بیرجند هستیم. اجرک ا... 
910....170

تأمین  بیمه  واریز  حق  بپرسم  خواستم  سالم  با 
اجتماعی چطوریه از قبل عید تا بعد عید11000 
هزار تومان گرانترشده چه کسی یا چه سازمانی 
بر آن نظارت دارند و قانونی می کنند اصأل نه 
انگارکه مردم از بیکاری و بی پولی به نان شب 
بانکها و اسیر دکتر و  نیازمندند و درگیر اقساط 
بیمارستان و آزمایشگاه و رادیولوژی و دارو دوا 
با ویزیتهای نجومی اون وقت میگن چرا زلزله 
و  عجیب  های  ومریضی  نمیاد  بارون  چرا  اومد 

غریب  چون هیچ کس به فکر!....
915....152

در  دولت  مسئوالن   و  استاندار  چرا  سالم 
سال  سه  شاندیزکه  پدیده  سهامداران  خصوص 
شده سهام خود را فروخته اند و هنوز حداقل به 
اند فکری نمی کنند ما  اصل پول خود نرسیده 
باید چه کار کنیم..؟  )ظاهرأ دلسوزان  خواب اند 

زمستان تمام شد؟!(
935...859

ابتدای  وضع  به  شهرداری  ماموران  چرا  سالم 
بخصوص  کنند  نمی  رسیدگی  سرپوش  بازار 
روی  را  ها  میوه  دستفروشان  عصر  ساعات  در 
زمین در شرایط غیر بهداشتی بفروش میرسانند.  

متولی برخورد با این افراد کیست؟   
937...390

لطفا اهتمام جدی نسبت به جمع آ وری سگهای 
دیگر  نقاط  و  شهر  مهر  های  محله  در  ولگرد 
تحصیلی  سال  از  7ماه  باشید.حدود  شهرداشته 
گذشته و ما والدین همشهری که از وجود مدرسه 
 یا سر و صدا پارک کنار خانه تان گالیه مندیم

گرما  این  در  که  است  ای  اداره   11 غفاری  در 
اعم  اهلی  حیوانات  اقسام  و  انواع  معاینه  جهت 
سالمت  و  و.....آرامش  سگ  و  گاو،گوسفند  از 
میدانید  صالح  اگر  انداخته  خطر  به  را  همگان 
بیایید خانه هایمان را باهم عوض کنیم از اداره 

بهداشت و مسئوالن که امیدی نیست
915...053

سالم...اعضای محترم شورای شهر لطفأ احساس 
نکنین چون  رو  درانتخابات  برای حضور  تکلیف 
اذیت  به  راضی  ومردم  اید....  شده  خسته  خیلی 

بیشترتون نیستند. بزارید جوانترها بیان..
915....077

با سالم .جای تاسف دارد که راهنمایی رانندگی 
هشتاد  هفتاد  سرعت  با  اعظم  پیامبر  بلوار  در 
المپهای  با  که  خودروهایی  اما  میکند  جریمه 
زننده زنون و فالشر با شیشه دودی برای سایر 
خودروها و عابرین  مزاحمت ایجاد می کنند روز 

به روز بیشتر می شوند...
915....618

خیابانها  بیشتر  آباد  حاجی  دهیاری  چرا  متاسفم 
و کوچه ها رو آسفالت و سنگ فرش کرده ولی 
کوچه امام علی )ع( 17 با رفت و آمد زیاد اهالی 

همچنان خاکی هست.
939...165

آوا چاپ کن .با این اوضاع اقتصادی مردم وکسبه 
، ناز و پوز بانکها در دادن تسهیالت نوبره واال.

915...396
ازتاریخ  ماشین  دستگاه  ؛چهل  آوا  خدمت  سالم 
ارکانی  هیچ  هست  خوابیده  االن  تا   95/11/12
جواب ما را نمیده خواهش از شما دارم چاپ کنید
915...055

جوابیه سازمان صنعت معدن و تجارت

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/1/28 به استحضار می رساند: در 
برای  عمومی  تقاضای  افزایش  سال  پایانی  ایام 
پر مصرف و ضروری  برخی گروه های کاالیی 
بعضا موجب کمبود و یا نوسان قیمت می گردد 
از حقوق مصرف  بمنظور حمایت  و  لحاظ  بدین 
شبکه  بر  بازرسی  ویژه  نظارتی  طرح  کنندگان 
واحدهای  از  اعم  خدمات  و  کاال  توزیعی  های 
صنفی و غیر صنفی توسط اداره بازرسی سازمان 
اطالع  مرحله  دو  طی  تجارت  معدن  صنعت 
رسانی و اجرایی از اول اسفند 95 تا 15 فروردین 
افزایش  جهت  طرح  این  گردید.در  برگزار   96
تشدید  با  ها  نظارت  گذاری  تاثیر  و  وری  بهره 
مشترک  گشتهای  قالب  در  بعضا  و  ها  بازرسی 
صنفی  های  اتحادیه  و  ذیربط  های  دستگاه  با 
مرتبط برگزار گردید که تعداد 5 هزارو 510 مورد 
بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی صورت 
به  پرونده تخلف  راستا 245  گرفت و در همین 
به  و  تشکیل  ریال  میلیون   200 از  بیش  ارزش 
ارسال گردیده است.ضمنا در  تعزیرات حکومتی 
طریق  از  مرمی  گزارش  مورد   105 مدت  این 
مبلغ  و  گردیده  ثبت  ئ  دریافت   124 سامانه 
از محل رسیدگی به شکایات  برگشتی به مردم 
و گزارشهای دریافتی طی بازه زمانی مذکور بالغ 

بر 110 میلیون ریال بوده است

جوابیه فرماندهی انتظامی استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
پلیس  وظیفه  کارکنان   96/1/19 مورخ  شما 
میادین  و  ها  تقاطع  در  که  رانندگی  راهنمایی 
را  الزم  های  آموزش  باشند  می  مستقر  شهر 
در  که  تجهیزاتی  و  امکانات  با  و  اند  گرفته  فرا 
اختیار دارند نسبت به کنترل ترافیک اقدام و در 
صورت رویت تخلفات رانندگی به وظیفه ذاتی و 

قانونی خودشان عمل می نمایند
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/1/19 ضمن تشکر از حسن نظر 
خیابان  به  الهیه  بلوار  اتصال  محترم  شهروند 
سهولت  و  ترافیکی  بار  کاهش  جهت  کارگران 
دستور  در  محترم  شهروندان  آمد  و  رفت  در 
اجرایی  اقدامات  و  گرفته  قرار  شهرداری  کار 
آن شروع شده است که در پس از اتمام پروژه 
و  معضالت  تا  رفت   خواهد  ترافیک  بار  زیر 

مشکالت ترافیکی شمال شهر کاهش یابد.

 پیش بینی هواشناسی از وزش باد و افزایش ابر در خراسان جنوبی
ایرنا- کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: براساس خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی تا ظهر پنج شنبه احتمال رگبار 
پراکنده در برخی از نقاط استان دور از انتظار نیست همچنین وزش باد نسبتا شدید لحظه ای همراه با افزایش ابر در بعضی ساعت ها پیش بینی می شود.

زارعی افزود: امروز موقتا افزایش نسبی دمای هوا رخ می دهد و در روزهای پایانی هفته )پنجشنبه و جمعه(دمای هوا کاهش می یابد.

وال
س: ت

عک
وال

س: ت
عک

 فرمانده ارشد آجا در استان خراسان جنوبی در روز ارتش عنوان کرد:

 نیروهای مسلح ایران برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( همواره آماده هستند 
ایرنا- همزمان با 29 فروردین، روز 
نیروی  و  اسالمی  جمهوری  ارتش 
مستقر  مسلح  های  یگان  زمینی، 

آمادگی  توان و  در خراسان جنوبی 
رزمی خود را در بیرجند به نمایش 
گذاشتند.مراسمی به همین مناسبت 
بیرجند  پاسداران  بلوار  در  دیروز 
با  گمنام  شهدای  بوستان  مقابل 
های  خانواده  از  تعدادی  حضور 
رزمندگان  ایثارگران،  شهدا،  معظم 
هشت سال دفاع مقدس، قشرهای 
فرماندار،   ، استاندار  مردم،  مختلف 
فرماندهان  از  جمعی  و  شهردار 
انتظامی  و  نظامی  های  یگان 
ارشد  شد.فرمانده  برگزار  استان 
اسالمی  جمهوری  ارتش  نظامی 
جنوبی  خراسان  در  )آجا(  ایران 
پاسداشت  ضمن  مراسم  این  در 

عنوان  به  ارتش  گفت:  شهدا  مقام 
از  بعد  نظام  توانمند  بازوی  اولین 
همواره  اسالمی  انقالب  پیروزی 

نظام  های  حریم  و  ها  ارزش  از 
2ستاد  است.سرتیپ  کرده  دفاع 
اینکه  به  اشاره  با  یوسفی،  قوام 
رهروی  دنبال  به  همواره  ارتش 
امام)ره(  حضرت  اعتماد  حسن  از 
افزود:  بود،  رهبری  معظم  مقام  و 
مداری  والیت  همواره  ویژگی  این 
را  بودن  فرمان والیت  به  و گوش 
اعتماد  و  داد  ارتقا  نیروها  این  در 
پاسخگو  خود  اطاعت  با  را  والیت 
نیروهای  داد:  ادامه  بودند.وی 
مقابل  در  همواره  ارتش  در  مسلح 
اعم  کشور  جای  جای  در  دشمنان 
خوزستان  کردستان،  بلوچستان،  از 
خود  خون  قطره  آخرین  تا   ... و 

ایستادگی کردند و اهدای 48 هزار 
شهید، 220 هزار جانباز و 40 هزار 
افتخارهای  در  زرینی  برگ  آزاده، 

ارزی  تمامیت  از  دفاع  در  ارتش 
کرد:  اظهار  است.وی  بوده  کشور 
سال  هشت  از  بعد  نظام  سربازان 
راهبرد،  تغییر  با  مقدس،  دفاع 
خودکفایی  به  توجه  با  و  تاکتیک 
نقش  نظامی  تجهیزات  بازسازی  و 
توطئه  از  جلوگیری  در  را  ای  ویژه 
های دشمنان نظام و کسانی که در 
لباس مسلمانی قصد تجاوز به این 
از  و  ایفا کردند  داشتند،  بوم  و  مرز 
بر  دست  خود  معنوی  رسالت  این 
امروز  وی  گفته  داشت.به  نخواهد 
نیروهای  در  نظام  غیور  سربازان 
می  رصد  را  جهان  اوضاع  مسلح، 
تا  که  شوند  می  آماده  و  کنند 

از  دفاع  در  خونشان  قطره  آخرین 
والیت  رکاب  در  نظام  و  انقالب 
کنند. ایستادگی  والیت  حریم  و 

ارتقا قدرت نظامی سایبری 
قرار  ویژه  توجه  مورد  باید 

گیرد
مراسم  این  در  استاندار  همچنین 
همیشه  مردم  حضور  از  استقبال  با 
پاسداشت مقام  و  استان  در صحنه 
و  ایشان  های  خانواده  و  شهدا 
جانبازان  حضور  از  تشکر  همچنین 
دفاع  سال  هشت  آزادگان  و 
مقدس، افزود: ارتقای توان نظامی 
پیشرفت  اما  است  مهم  امری 
این  در  سایبری  نظامی  قدرت 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید  زمان 
کرد:امروزه  اظهار  گیرد.پرویزی، 
توان سایبری، مورد توجه  دانش و 

و  است  گرفته  قرار  ها  کشور  همه 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
و  قوا  تمامی  با  باید  هم  ایران 

این  در  نیروها  بهترین  از  استفاده 
وی  گفته  کنند.به  فعالیت  زمینه 
ارتقا نیرو و قدرت نظامی به معنای 
دیگر  کشورهای  به  تجاوز  قصد 
نیست بلکه دفاع از تمامیت ارضی 
اضافه  قواست.وی  تمامی  با  کشور 
ایران  ملت  تاریخی  سابقه  کرد: 
نشان می دهد که در هیچ موقعی 
نداشته  کشوری  به  تجاوز  قصد 
است اما کسانی که قصد تجاوز به 
ایران را داشتند یا دارند باید بدانند، 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
افکار  مقابل  در  قدرت  تمامی  با 
کرد. خواهند  ایستادگی  شومشان 
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: 

درگیر  منطقه  امروز کشورهای  اگر 
از  ایران  هستند،  گوناگونی  ناامنی 
امن ترین کشورهای منطقه و حتی 

رهنمودهای  پاس  به  است  جهان 
عالی مقام معظم رهبری و رشادت 
های همین سربازان نظام و والیت 
در زمان انقالب و هشت سال دفاع 
تفکر همواره در  این  و  بود  مقدس 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
کرد،  تصریح  است.وی  شده  حفظ 
بین  الزم  همراهی  و  همکاری 
امنیت  مسلح،  نیروهای  و  دولت 
و  کرد  تثبیت  کشور  در  را  پایدار 
برای  کمکی  هیچ  از  هم  دولت 
این  نظامی  قدرت  سطح  ارتقای 
چشم  اسالمی  معنوی-  نیروهای 

پوشی نخواهد کرد.

در جواب همشهری عزیزی که از اقای قربانی گفته 
بودند باید گفت یاد باد که دوباره استان نماینده ای 
چون قربانی به خود ببیند چون در بین نمایندگان 
استان فقط او بود که مرز فعالیت های سیاسی و 
جناحی خود را با منافع مردم حفظ می کرد هیچ 
وقت یادمان نمی رود که او تا توانست با تقسیم 
 استان مخالفت کرد و علیرغم موضوع منفی اش
 نسبت  به   تقسیم   استان  پس  از  تقسیم با شجاعت اولین
 مدعی  بود  و  بخاطر  مردم  و  حفظ  منافع آنها  حتی تغییر
 موضع را هم پذیرفت و از آن پس بهترین منافع
 را از تقسیم استان برای حوزه اش به ارمغان برد

930 ... 051
متخلف  رانندگان  جلوی  رانندگی  و  راهنمایی 
سازمان اتوبوسرانی (بخش خصوصی که هنگام 
را  کند  می  سیر  مجازی  فضای  در  رانندگی 

بگیرد قبل از اینکه حادثه ناگواری رخ دهد.
915...579
ببینید  کنید  پیگیری  میخواستم   . آوا  سالم 
دوستام  و  من  شد  چی   ... کارخانه  استخدامی 
نشد. رفتیم.اما هیچ خبری  فرم  کردن  پر  واسه 

اگر سرکاری بوده اعالم کنید
915...982

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده  امام صادق )علیه السالم(

بیایید در سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری  جواد 
االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های 
گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد. تعداد خانواده های تحت 

حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160     

واریز از طریق تلفن همراه # 4518 *8877*
آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(

تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند:
 انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان  ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.  منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی:  6037707000024111
شماره کارت بانک ملی:  6037991899881936

شماره کارت بانک  قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس  خراسان جنوبی  

روزنامه آوای خراسان جنوبی پنجشنبه 96/1/31 در جلسه ای با 
موضوع المان های نوروزی 96، میزبان مدیران شهرداری خواهد بود.

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در این باره
از روش های ذیل برای ما ارسال کنید.

@ aavanews724 : تلگرام
پیامک : 3000272424

همشهریان محترم بیرجندی

وال
س: ت

عک
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یادداشت

ارتقا سواد رسانه ای 
امری ضروری است

* اکرم کیانی

از  برخی  این است که  ازحقایق زندگی  یکی 
ژنتیکی  یا مسایل  به علت شخصیت  انسان ها 
ها  رسانه  از  شدیدی  تاثیرپذیری  است  ممکن 
تاثیر  تحت  چندان  هم  برخی  و  باشند  داشته 

محصوالت رسانه ای قرار نمی گیرند.
پا  که  زمانی  از  و  پیدایش  اوان  از  ها  رسانه 
ها  انسان  ما  روان  گذاشتند سالمت  عرصه  به 
را تحت تاثیر قرار دادند، شاید درادوار اولیه که 
مواجهه  رسانه  با  انسان  و  انسان  با  ها  رسانه 
برسالمت  رسانه  تاثیر  فکر  به  کمترکسی  شد، 
با پیشرفت  اما به مرور زمان و  روان بشر بود، 
در  جمعّیت  افزایش  و  فناوری  تکنولوژی، 
بیشتری  نفوذ  و  رسوخ  ها  رسانه  بشری  جامعه 
تری  عمیق  تاثیر  و  نمودند  پیدا  اجتماع  در 

برسالمت روان ما انسان ها بجا نهادند.
تاثیرگذاری برنامه ها و محصوالت رسانه ها 
بر روان افراد برهیچ کس پوشیده نیست، بدان 
با رسانه  انسان در مواجهه  معنا است که رفتار 
می تواند تغییر و تحّول یابد و از یک محصول 
رسانه ای دچارتغییر نگرش یا رفتار شود، لکن 
روان  سالمت  درحوزه  ارتباطات  نهایی،  هدف 
وایجاد تغییر رفتار درمردم است، چرا که رسانه 
درجامعه  اطالعات  توزیع  ابراز  ای  گونه  به  ها 

امروزی محسوب می شوند.
ای  رسانه  سواد  از  ای  درجه  ای  جامعه  هر 
اندازه  به  جامعه  اشخاص  از  هرکدام  و  دارد 
لکن  هستند،  ای  رسانه  سواد  دارای  خودشان 
اینکه  دارد  تامل  و  بحث  جای  که  ای  نکته 
سطح سواد رسانه ای درافراد جامعه متغیراست 
دربرخی  و  باال  سطح  در  جوامع  از  دربعضی  و 

پایین و یا در حد متوسط است.
دستیابی  برای  اینکه  است  ضروری  آنچه 
مردم به سواد رسانه ای کافی و شایسته، ارتقا 
این  به  است،  الزم  ای  رسانه  سواد  بخشیدن 
به  ای  رسانه  سواد  بخشیدن  ارتقا  که  معنی 
تاثیرات سوء  برابر  در  مردم  که  باشد  ای  گونه 
روانی  واکسیناسیون  ای  رسانه  محصوالت 
شوند و در واقع این آگاهی را باید به اشخاص 
ای  رسانه  محصول  یک  با  درمواجهه  که  داد 
چطور نکات مثبت را دریافت کنند و آن را در 
زندگی به کار بندند و به این ترتیب ازمحصول 
ببرند  را  وافر  سود  و  منفعت  نهایت  ای  رسانه 
به  تا  بکشند  سپری  منفی  تاثیرات  درمقابل  و 

بمانند. از مّضراتش مصون  نوعی 
نظاره  اجتماعی  روزمره  های  مراوده  در 
از  عضوی  به  امروزه  تلویزیون  که  نماییم  می 
جای  حتی  و  شده  تبدیل  ها  ایرانی  ما  خانواده 
برادر را هم درخانواده گرفته است و  یا  خواهر 
والدین  نبود  در  جایگزین  دو  معموال  فرزندان 
به  اگر  یابند،  می  شان  اوقات  گذران  برای 
مدرسه می روند، آموزگار و دیگری تلویزیون.

به  را  ما  که  دیگری  تامل  قابل  موضوع  اما 
نباید  اینکه  دارد  می  وا  بیشتری  تاّمل  و  مکث 
تاثیرات  از  فقط  و  کنیم  قضاوت  طرفه  یک 
یک  این  بگوییم،  سخن  آن  منفی  تبعات  و 
منکر  تواند  نمی  کس  هیچ  که  است  حقیقت 
مشغول  تلویزیون،  به  کودکان  روانی  وابستگی 
کردن بیش از حد کودکان و ممانعت از فعالیت 
به  تمایل  و  حد  از  بیش  سکون  مفید،  های 
کودکان،  در  تحرکی  بی  دلیل  به  وزن  اضافه 
ارایه محصوالت رسانه ای نامناسب مثل: فیلم 
سوء  تاثیرات  عنوان  به   ... و  ترسناک  های 
این  دربرابر  لکن  باشد،  کودکان  بر  تلویزیون 
است  مبرهن  همه  برای  منفی،  تاثیرات  همه 
ای  لبه  دو  شمشیر  یک  همانند  تلویزیون  که 
تواند  می  دیگری  رسانه  هر  مثل  که  است 

هم آثار مفید و هم مضر داشته باشد.
اجتماعی  زندگی  در  که  دیگری  واقعیت 
اینکه  هستند  رو  روبه  آن  با  والدین  امروزی 
تماشای  ساعت  کردن  کم  نظیر:  هایی  شیوه 
و  تلویزیون  جمعی  دسته  تماشای  تلویزیون، 
آنها شاید امری کلیشه  صحبت درباره محتوای 
ای شده است، چه بسا در حال حاضر در بسیاری 
از منازل بیش از یکی تلویزیون است و فرزندان 

به انواع و اقسام رسانه ها دسترسی دارند.
و  دورترین  به  تواند  می  تلویزیون  امروزه 
به  دسترسی  که  ما  کشور  نقاط  دشوارترین 
ارتقای  به  و  نماید  نفوذ  ندارند،  آموزشی  مراکز 
به  را  کودکان  و  نموده  کمک  عمومی  دانش 
که  چنان  هم  دهد،  سوق  مثبت  نگرش  تغییر 
تغییر نگرش منفی نیز امکان پذیر است و این 
از  که  است  فرزندان  و  والدین  خود  به  وابسته 
برداری  بهره  خود  نفع  به  آن  کارکرد  کدام 
اصولی  های  شیوه  بردن  کار  به  با  تا  نموده 

نمایند. از رسانه کسب  را  استفاده بهینه 

خطر باورنکردنی 

حلقه های الستیکی شنا!

 

که  داد  هشدار  آلمانی  محققان  نیوز-  جام 
از ماده  از محصوالت تجاری ساخته شده  برخی 
پالستیکی پی وی سی، حاوی سه نوع از ترکیبات 

شیمیایی سمی و سرطان زا هستند.
روزنامه  در  پژوهشی  انتشار  با  آلمانی  محققان 
انگلیسی “دیلی میل” تصریح کردند: “حلقه های 
الستیکی شنا” مخصوص کودکان از مشهورترین 
وی  “پی  ترکیبات  از  آنها  در  که  است،  تولیداتی 
سی” که ماده ای سرطان زاست استفاده می شود.
در این پژوهش آمده است که امکان داد کودکان 
پس از استنشاق بوی حلقه های الستیکی شنا در 
آب بیمار شوند. براین اساس هرچه میزان بو بیشتر 
باشد خطرات آن نیز افزایش می یابد. به همین علت، 
مواد شیمیایی  درمورد خطرات  با هشدار  محققان 
موجود در وسایل شنا، تاکید کردند که اکنون این 

لوازم سالمتی کودکان را تهدید می کند.

خواندنی ها

آیا همه ی ما ساکن کالبدی هستیم که زندگی های پیشینی 
را تجربه کرده است؟ این ایده ی فریبنده ای است که خیلی 
از مردم از جمله شرلی مک لیِن بازیگر و داالیی الما )رهبر 
انتظار  که  همانطور  دارند.  اعتقاد  آن  به  تبت(  بوداییان 
می رود، اثبات علمی اینکه یک شخص زندگانی ای قبل از 

تولد داشته است، کار ساده ای نیست. 
شواهد قابل استفاده باید به شکل اطالعات و جزئیات ویژه 
ای دربارۀ زندگی های پیشین باشد که هیچ کس دیگری 
اطالعاتی  شامل  است  بهتر  حتی  ندارد.  اطالع  آن ها  از 
باشد که ابهاماتی را حل می کند. مثال اگر شخصی ادعا 
بعد  ها  )یا سال  یا جیمی هوفا  ارهارت  آملیا  می کند که 
ناتالی هالووی( بوده است، باید معماهای پیرامون سرنوشت 

آنها را حل کند.
با اینکه میلیون ها نفر از مردم به تناسخ اعتقاد دارند اما 
افراد اندکی ادعا می کنند خاطراتی را از زندگی پیشینشان 
یک  در طول  خاطرات  تجدید  این  معموال  دارند.  یاد  به 
اعتبار(  بی  اصوال  )و  برانگیز  درمانی بحث  روان  تکنیک 
به نام “برگشت به زندگی گذشته”، اتفاق می افتد. در واقع 

بهترین نمونه ی تناسخ از این طریق پیدا شده است.

بردی مورفی

معروف ترین نمونه ی زندگی پیشین، بردی مورفی بود. 
بردی زنی ایرلندی در قرن ۱۹ میالدی بود که ویرجینیا 
تای اهل کلرادا، ادعا کرد در زندگی پیشینش بوده است. 
ادعای شگفت انگیز وی در سال ۱۹۵۲ و در طول یک 
جلسۀ هیپنوتیزم غیرحرفه ای توسط موری برن استین، 
لهجه ی  یک  با  هیپنوتیزم-  تحت  تای  افتاد.  اتفاق 
ایرلندی- خاطراتی را مربوط به زندگی پیشینش در دهه ی 
 ۲۰ در  تولدش  شامل  و  ایرلند  کورک-  شهر  در   ۱۸۰۰
در سال ۱۸۶۴  مرگش  و  ازدواج  زندگی،  دسامبر ۱۷۸۹، 
بیان کرد. داستان تای در نگاه اول بسیار قانع کننده است؛ 
او هیچ وقت در ایرلند نبوده است و احتمااًل نمی توانسته 
بسیاری از جزئیاتی را که به خاطر آورده است بداند مگر 

اینکه، یک قرن پیش آنها را زندگی کرده باشد. 
بردی  و  مورد  این  در  پرفروش  کتاب  یک  استین  برن 

مورفی نوشت که تأثیر جهانی دربرداشت.

نگاهی دقیق تر

زمانی که روزنامه نگاران محقق برای بررسی این ماجرا 
به ایرلند رفتند، داستان بردی مورفی شروع به فروپاشی 
کرد. درحالی که برخی ادعاهای کلی اثبات شدند، اما واقعا 

هیچ مدرکی مطابق با اکثر خاطرات تای توسط محققان 
پیدا نشد. هیچ پیشینه یا نوشته ای مربوط به بردی مورفی 
که در آن تاریخ ها متولد شده و وفات کرده باشد، وجود 
آنها  با  مورفی  بردی  عنوان  به  تای  که  کسانی  نداشت. 
مواجه شده بود از جمله همسرش و دیگران، هرگز وجود 
ناشرانش  استین و  به نظر می رسد که برن  اند.  نداشته 
آنقدر برای استفاده از این فرصت برای شهرت و منافعشان 

اشتیاق داشتند که از بررسی تطابق ماجراهای مورفی با 
شد  مشخص  بعدها  شدند.  غافل  تاریخی،  های  واقعیت 
که  ای  همسایه  با  را  وقتش  کودکی  دوران  در  تای  که 
یک مهاجر ایرلندی بوده ) اتفاقا به نام بردی مورفی( می 
ایرلندی  لهجه ی  با  ایرلند،  مورد  در  و جزئیاتی  گذرانده 

دریافت می کرده است. 
برخی معتقدند که تای عمدا این داستان را ساخته بود. اما 
احتمال قوی تر این است که او به صورت ناخودآگاه آن را 
با استفاده از تصورات و قسمت هایی از خاطراتش به وجود 
آورده بود. ده ها سال تحقیقات روان شناسی نشان می دهد 
که انسان تحت هیپنوتیزم می تواند به صورت واقعی، به 
تفصیل و به عنوان اول-شخص، وقایعی را نقل کند که 
که  اند  داده  نشان  دانشمندان  است.  نکرده  تجربه  هرگز 
اشتباهات حافظه مرتبط می  با  احتماال  تناسخ  به  اعتقاد 
باشد. افراد اغلب تحت تأثیر ترغیبات اشتباه درمانگر به 
باور تصورات خود می رسند. همین روش ِ روان شناختی به 
توضیح بسیاری از داستان های مربوط به “شاهدان عینی 
ربایندگان توسط بیگانگان” نیز کمک می کند. به همین 
صورت اگر هر روح یا کالبد بین نسل ها در قرون متمادی 
حرکت کند و جابه جا شود، کمی ریاضیات ساده نیز به 
باور زندگی های پیشین پایان می دهد. بهترین ارزیابی این 
است که در حال حاضر حدود ۷ میلیارد انسان روی کرۀ 
زمین زندگی می کنند. در حالی که در حدود سال ۱۸۰۰ 
از ۱ میلیارد انسان زندگی می کرده است. پس ۶  کمتر 
میلیارد روح جدید در طول ۲۰۰ سال گذشته از کجا آمده 
اند؟ آیا هر انسان در زمان پدربزرِگ پدربزرگ های ما ۶ 
تناسخ”  اگر “بهترین نمونه  ی  روح در خود داشته است؟ 
توسط بررسی های دقیق کنار گذاشته می شود، به نظر 
نمی رسد ادعای خانم های خانه دار امروز مبنی بر ژاندارک 
یا کلئوپاترا بودن در گذشته، اعتبار بیشتری داشته باشد. 
یک صنعت روستایی پیرامون تناسخ وجود دارد که در آن 
“کارشناسان” در مورد این موضوع کتاب هایی می فروشند، 
سمینار برگزار می کنند و “بازگشت به زندگی گذشته” را به 

مشتریان ساده دل پیشنهاد می دهند! 
پس به نظر می رسد تا زمانی که ارواح در رفت و آمدند، 
داستان های تناسخ همچنان با ما خواهند بود! / بیتوته

زاده  خورشید  خانم  امیرآبادیزاده-  علی  سید 
 ۸۹ سال  از  استان  دستی  صنایع  اتحادیه  رییس 
کار  کل  اداره  پیشنهاد  با  موسس  هیئت  عنوان  به 
پیدا  ورود  کار  این  به  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  و 
در  را  استانی  اتحادیه  عضویت  که  وی  است.   کرده 
از  تهران  در  کشوری  سراسری  اتحادیه  داران  سهام 
تمام  کند:  می  عنوان  داند،  می  خود  های  گام  اولین 
در  استان  دستی  صنایع  حوزه  در  فعال  های  اتحادیه 
این اتحادیه عضو هستند و کار برگزاری نمایشگاه های 
این  طریق  از  همه  ها  بازارچه  و  خارجی   و  داخلی 

انجام می گیرد. اتحادیه 

صنعتگران نیازمند حمایت هستند

در  استان  گران  صنعت  حضور  درباره  زاده  خورشید 
گونه  این  افزاید:  می  المللی  بین  های  نمایشگاه 
زمینه  در  االن  تا  ولی  است  خوب  خیلی  ها  نمایشگاه 
صنعتگر  که  طوری  به  ایم،  بوده  مشکل  دچار  هزینه 
توان پرداخت اینگونه هزینه ها را نداشته و واقعا نیازمند 
حمایت است. وی با بیان این که امکان مطلع شدن از 
از ۲ ماه قبل نیست خاطرنشان می  برگزاری نمایشگاه 
کند: این موضوع موجب شده صنعتگران نتوانند تولیدات 
استان  اتحادیه صنایع  دستی  رییس  ببرند.  باال  را  خود 
نبود تقویم شناسنامه ای ثابت نمایشگاه را از دیگر موانع 
متوجه  زمانی  متاسفانه  دهد:  می  ادامه  و  داند  می 
می شویم که فرصتی برای آماده شدن نیست. خورشید زاده 
با اشاره به این که بخشی از مشکالت ما موضوع تولید 
ولی  داریم  تولید  توان  کرد:  عنوان  است،  دستی  صنایع 
صنعتگر بازار ندارد به نحوی که تولید کننده خرد هستیم 
و این مقدار تولید ما را دچار اسیب کرده است. به گفته 
وی ۲۱ تعاونی در استان فعال است و مجموع اعضای 

این تعاونی ها، هزار و ۴۰  نفر صنعتگر فعال می باشد.

 تولیدات با کیفیت  و بسته بندی شکیل 
شرط ورود سرمایه گذار به استان است

رییس اتحادیه صنایع دستی استان ورود سرمایه گذار 
شکیل  بندی  بسته  و  کیفیت  با  تولیدات  به  مشروط  را 
می داند و تاکید می کند: امسال با ورود به موضوع بسته 
بندی محصوالت، گروهی طراح از نخبگان دانشگاه سپیده 
کاشانی را گرد هم آوردیم تا صنعتگران بتوانند در قالب 
گفته  به  کنند.  کار  طراح  گروه  این  با  نامه  تفاهم  یک 
پایتخت،  از  بودن  دور  و  جغرافیایی  انزوای  خورشیدزاده 
از  ماهیرود  مرز  در  مناسب   ساخت  زیر  نبود  و  گمرک 
اصلی ترین دالیل نبود صادرات صنایع دستی بوده است. 
الزم  سازی  برند  هم  صادرات  برای  افزاید:  می  وی 
این مرحله نشده  به  است که هنوز صنعتگران ما موفق 
اند. رییس اتحادیه صنایع دستی در پاسخ به سوال خبر 
نگار ما مبنی بر اینکه اتحادیه چه منفعتی برای صنعتگر 
دارد بیان می کند: اتحادیه و بازارچه دائمی صنایع دستی 
در موضوعات مشاوره ای، بازاریابی آموزشی، درباره ایجاد 

تعاونی، حضور در نمایشگاه ها، ایجاد بازار مناسب، پیگیری 
این  مختلف  امور  در  رابط  و  های صنعتگران  درخواست 
تولیدکنندگان با ادرات کل می باشد تا از فضای بازارچه به 

صورت کارگاهی و آموزشی استفاده کنند.

هدف ما شناسایی 
و معرفی صنعتگران خانگی است

خورشیدزاده تصریح می کند: مهمترین کار ما شناسایی 
صنعتگران خانگی بوده  و آنها را معرفی کرده ایم.  وی ادامه 
می دهد : االن به دنبال تشکیل کنسرسیوم با همکاری ادراه 
تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه صنایع دستی هستیم. 
رییس اتحادیه صنایع دستی از شناسایی نخبگان هنری با 
همکاری بنیاد ملی نخبگان استان خبر می دهد و می گوید: 
سایتی هم به نام “زبردستان” در کشور ایجاد شده است که 
صنعتگران می توانند با ورود و ثبت نام به جمع صنعتگران 
و  خودشان  اطالعات  و  رشته  معرف  و  بپیوندند  کشوری 

بازاریابی محصوالتشان باشند.

وام قرض الحسنه4 درصدی را برای 
حمایت از صنایع دستی در دستور کار داریم

با صندوق کار آفرینی  نامه  خورشیدزاده درباره تفاهم 
امید تاکید می کند: وام های قرض الحسنه ۴ درصدی 
را برای صنعتگران و حمایت از صنایع دستی پیش بینی 
کرده ایم، حتی برای ایجاد سایت هم وام در نظر گرفته 
شده است.وی از آغاز به کار بازارچه دائمی صنایع دستی 
در باغ موزه اکبریه خبر داد و افزود : صنعتگران ما به جز 
فروش در این بازارچه خدماتی از قبیل: کارگاه آموزشی 
برای مراجعه کنندگان و دریافت سفارش ارائه می شود. 
رییس اتحادیه صنایع  دستی استان با اشاره به همکاری 
دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل میراث فرهنگی، 
بانوان  امور  دفتر  اجتماعی،  رفاه  و  تعاون  کار،  اداره کل 
های  نمایشگاه  زمینه  در  کشاورزی  جهاد  و  استانداری 
جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای می افزاید: اگر ما به 
کل  مدیر  دریغ  بی  حمایت  دلیل  به  رسیدیم  نقطه  این 
میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی و سایر همکاران 
و کارشناسان در این حوزه بوده است و اعتمادی که به 
بنده  اند. خورشیدزاده تصریح می کند:  داشته  ما  بخش 
موفقیت خودم را در حمایت های دولتی می بینم. وی با 
بیان اینکه چهارمین اتحادیه فعال صنایع دستی کشوری 
شده ایم، عنوان می کند: معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور اتحادیه ما را بعد از تهران، اصفهان و شیراز 

فعالترین اتحادیه در کشور معرفی کرد. 
مسئول اتحادیه صنایع دستی با این پیشنهاد که وجود 
دستی  صنایع  صنعت  تواند  می  فرودگاه  در  غرفه  یک 
باالی  مبالغ  علت  به  دهد:  می  ادامه  ببخشد،  رونق  را 
اجاره در فرودگاه این هزینه ها برای صنعتگر مقرون به 
صرفه نیست که اگر این امکان فراهم شود و یک غرفه 
رایگان در اختیار ما قرار دهند می توانیم هر روز یکی از 

تولیدکنندگان را موظف به حضور در آنجا کنیم.

حقیقت تناسخ چیست؟

پراید همچنان بی کیفیت ترین است 

 

کیفی  ارزشیابی  گزارش  براساس  دانشجو- 
خودروها در اسفند ۹۵ در رده قیمتی ۲۵ میلیون 
تومانی خودروهای تیبا و انواع پراید همچنان تک 

ستاره هستند. 
تعداد ۷۲ هزار و ۶۶۶ دستگاه  اسفند ۱3۹۵  در 
خودرو تولید گردید که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به 
خودروهای گروه سبک و یک درصد به خودروهای 
تولیدی  خودروهای  دارد.  اختصاص  سنگین  گروه 
کشور در این ماه، شامل ۴۱ مدل خودرو در گروه 

سبک و ۹ مدل در گروه سنگین می باشد.
وانت،  بخش  در  وانت:  بخش   .۱ سبک:  گروه 
خودروی وانت تندر با اخذ 3 ستاده کیفی باالترین 
کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این 
ماه به خود اختصاص داده است. ۲. بخش سواری: 
در بخش سواری، خودروهای نیومزدا 3 ، گرند ویتارا، 
کیا سراتو و ساندرو با اخذ ۴ ستاده کیفی باالترین 
کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این 
ماه به خود اختصاص دادند. براساس این گزارش 
خودروهای پر فروش بازار مانند تیبا، انواع پراید که 
حدود قیمتی ۲۵ میلیون تومان را دارند همچنان تک 
ستاره هستند. در بخش خودروهای رده قیمتی ۲۵ تا 
۵۰ میلیون تومان خودروهای پژو ۴۰۵ خراسان، پژو 
پارس مازندران، سمند تبریز، پژو پارس شیراز، ام وی 

ام ۱۱۰ و تیبا ۲ هم تک ستاده شده اند.
بخش،  این  در  باری:  بخش  سنگین:  گروه 
خودروهای کشنده ولوو FH۵۰۰ و کشنده ولوو 
کشنده  و    G۴۱۰ اسکانیا  کشنده   ،FH۴۶۰
اسکانیا  R۴۶۰  با اخذ ۴ ستاره کیفی باالترین 
کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این 

ماه به خود اختصاص داده اند.

خبرها از گوشه و کنار

اشتباه فاحش پدربزرگ

نوه 3 ماهه اش را به دردسر انداخت! 

 
از  بعد  انگلیسی  ماهه   3 کودک  نیوز-  شریان 
اشتباه فاحش پدربزرگش، به سفارت آمریکا در لندن 
فرا خوانده شد. “ پائول کنیون “ ۶۲ ساله در فرم 
مخصوص ویزا اشتباها هدف نوه اش “ هاروی “ را 
از سفر به آمریکا حمالت تروریستی اعالم کرده بود.
نوه 3  دو  و  داماد  دختر،  به همراه همسر،  وی 
ساله و 3 ماهه اش قصد داشت به فلوریدای آمریکا 
سفر کند. این مرد در گفتگو با یکی از سایت های 
اش  نوه  مخصوص  فرم  در  که  گفت  انگلیسی 
اشتباها در جواب این پرسش که؛ آیا هدف از سفر 
“ هاروی “ به آمریکا حمالت تروریستی است “ 

گزینه ) بله(  را عالمتگذاری کرده است.
وی همچنین گفت : “ البته فکر نمی کنم چنین 
اشتباهی یک اشتباه مهم تلقی شود چرا که کودک 

3 ماهه هیچ خطری برای دیگران ندارد. 
نوه من برای انجام مصاحبه به سفارت آمریکا 
فراخوانده شد. واقعا نمی توانم چنین چیزی را باور 
انجام  برای  را  ام  نوه  به همراه دخترم،  کنم. من 
مصاحبه به سفارت آمریکا بردیم. اما نوه ام یک 
کودک است و اصاًل قادر به صحبت کردن نیست.

کاریکاتور شهرستان نهبندان - علیرضا رضاییرسانه های دیجیتال- عباس گودرزی قاب عکس ۶ عالمت کمبود آب بدن:

هوس کردن شیرینی، بروز سردرد، تب و لرز 
گرفتگی عضالت، خشکی پوست و بوی نامطبوع دهان

داده نما، آوای خراسان جنوبی

رئيس اتحادیه صنایع دستی استان و نماینده كميسيون بانوان صنایع دستی و فرش، آموزش و پژوهش در اتاق ایران عنوان كرد:
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درمان افسردگی با فیزیوتراپی

افسردگی یکی از بیماری هایی است که جسم، روان، 
خلق و افکار انسان را درگیر می کند. افسردگی حتی بر 
شیوه خوردن و خوابیدن فرد تاثیر می گذارد و احساس 
او را نسبت به خود تغییر می دهد. این بیماری، یک حال 
بد گذرا و نشانه ضعف شخصیتی فرد نیست که بتواند 

ارادی آن را از خود دور کند.
از  که  را  انتظاراتی  نتوانسته اند  زندگی  در  که  کسانی 
خود داشتند برآورده کنند، در معرض ابتال به افسردگی 
هستند. این افراد به تدریج به سمت افسردگی جدی تر 
پیش می روند بنابراین باید از مبتالیان به حال بد یا 
افت خلق موقت، تمایز داده شوند و با ارزیابی و درمان 
دقیق جسم و روان، از بروز احساس ناامیدی و یاس 
افسردگی  عالئم  از  برخی  شود.  پیشگیری  آنان  در 
مانند کاهش وزن، اختالل خواب و خستگی می توانند 
این  با سن همراه شوند.  مرتبط  بیماری های  با سایر 
بیماری ها باید بل از افسردگی تحت درمان قرار گیرند 
زیرا همراهی سایر بیماری ها با افسردگی نیز می تواند 
فرد را به پایان زندگی نزدیک کند.انجام تمرین های 
منظم می تواند به موازات مشاوره روانی نقش مهمی در 
درمان این بیماران ایفا کند. تمرین، میزان افت شناختی 

را کاهش می دهد. 
 تمرین های منظم و برنامه ریزی شده همراه با موسیقی، 
مفید است و بیمار را تشویق می کند تا پابه پای همتایان 
مشتاقانه  مشارکت  جسمی،  فعالیت های  در  خود 
به عنوان  فیزیوتراپیست  میان،  این  در  باشد.  داشته 
متخصص حرکت بدن، طراحی تمرین های مناسب 
داده  نشان  مطالعات  دارد.  برعهده  را  افسردگی  در 
که سطح آمادگی جسمانی افراد با افسردگی نسبت 
عکس و با میزان رضایت از خود و حضور فعال در 

جامعه رابطه مستقیم دارد.

پدر نماز وحشت خواند و بعد که هوا گرگ و میش شد،بی 
آن که با کسی حرف بزند به حیاط رفت.در زیرزمین را با 
لگد گشود،و درست در لحظه ای که خورشید از تیرگی 
در آمد،آن اتاق را با تمام اثاثیه و کتاب هایش به آتش 
کشید.روی لکه ی سیاهی که کنار حوض از ماه ها پیش 
 مثل عنکبوت سیاه لش خود را پهن کرده بود، قدم میزد و

دارد می سوزد.  است که  روح شیطان  این  می گفت: 
در  .خانه  آمد  آیدین  تاریک شدن هوا  از  پیش  غروب 
سکوت غم انگیز ی فرو رفته بود.گویی یکی از افراد 
خانواده مرده است و دیوار ها راز مرگی را پنهان نگه 
می دارند. و سال ها بعد هنگاهی که آیدین این روزها 
را به یاد می آورد به مادر گفت : » خیلی غم انگیز بود.

بوی سوختگی می آمد.بوی دود می آمد.و آیدین انگار 
که می داند چه اتفاقی افتاده ،با خونسردی تمام به حیاط 
 رفت، به دخمه نزدیک شد و در برابر آن سیاهی احساس

 می کرد بی وزن شده است. 
نمی توانست باور کند و از خشم به خود می لرزید.از پله 
های زیرزمین پایین رفت.آن جا فقط سیاهی و نیستی 
بود.بوی  پوشانده  را  زمین  کف  سیاهرنگی  بود.آب 
ویرانی و مرگ می آمد،بوی بشر اولیه،و بوی حیوانیت.
 انگار کسی را سوزانده اند و خاکسترش را به در و دیوار

 مالیده اند.اتاق پر از خاکستر و چوب نیم سوخته بود. 
کتاب »سمفونی مردگان« 
نوشته ی عباش معروفی

انسان مانند زمین است. برای رسیدن به خوشبختی
 باید سختی بکشد.زیرا اگر زمین سختی زمستان 

را نکشد ، بهار نمی شود.

مشکالت مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم 
می کند، اما از جاده صاف بعد از آن لذت خواهید برد .زیاد 
روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.

چون ابر به نوروز رخ الله بشست
برخیز و بجام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

عشق همیشگي است، این ما هستیم که ناپایداریم. 
عشق متعهد است و مردم عهد شکن، عشق 
همیشه قابل اعتماد است، اما مردم نیستند.

هر بدی می توانی به دشمن نرسان که ممکن 
است روزی دوستت گردد و هر سری داری

 با دوستت  در میان نگذار که ممکن
 است روزی دشمنت گردد.

ترین  مهم  از  یکی  فروش  نیروهای  برای  گذاری  هدف 
و چالشی ترین جنبه های کاری در سازمان هایی است 
که به نوعی با مسئله فروش درگیر هستند. اما در بررسی 
نحوه هدف گذاری که معموال توسط دپارتمان بازاریابی 
مشاهده  گاه  متاسفانه  گیرد،  می  صورت  بازار  توسعه  یا 
که  شوند  می  تنظیم  ای  گونه  به  اهداف  که  کنیم  می 
انگیزه فروشندگان را می گیرند یا حتی باعث می شوند 
بفروشند. کمتر  عمدا  و  بکشند  فروش  از  دست  آنها 
که  دارد  وجود  ساده  بسیار  ترفند  شش   خوشبختانه 
کاهش و  فروش  میزان  افزایش  در  شما  به  تواند   می 

پاسخ های نا امید کننده کمک کند.

از قبل با فرآیند تصمیم گیری
 آشنا شوید

قبل از آنکه توضیحات خود را در مورد محصوالت شروع 
کنید، بپرسید که چه کسانی در فرآیند تصمیم گیری خرید 
و  شود  می  مراحلی  چه  شامل  فرآیند  این  هستند،  دخیل 
معموال چقدر طول می کشد. اگر در ابتدای کار این مسئله را 
نیابید، ممکن است به سادگی فرآیند فروش خود را دستخوش 
یک  که  نیست  این  از  بدتر  چیز  هیچ  کنید.  مشکالت 
و  کنید  صحبت  خود  محصول  مورد  در  تمام  ساعت 
فرآیند  در  که  کسانی  نصف  که  شوید  متوجه  پایان  در 
اند.  نداشته  حضور  جلسه  در  اند،  دخیل  گیری  تصمیم 

این مشکل بزرگ را می توانید به سادگی و فقط با یک 
سًوال پیش از شروع جلسه حل و فصل کنید.

ارزشی را که ارائه می کنید به خوبی بشناسید
بسیاری از فروشندگان سخنرانی خود را با توصیف هیجان 
انگیزی از ویژگی ها و مزایای محصول خود شروع می 
کنند. این اشتباه بزرگی است. چرا؟ چون مشتریان واقعی 
اهمیتی به این مسئله نمی دهند. در عوض شما باید روی 
ارزش واقعی که ارئه می کنید متمرکز شوید. مشتریان در 
واقع می خواهند نتیجه با راه حلی که محصولتان ارائه می 
کند را بخرند؛ نه خود محصول یا خدمات شما را . پس 
در مورد نتایج ارزشمندی که مشتری با خرید محصوالت 

شما به آن دست پیدا می کند، صحبت کنید.

 از شنیدن پاسخ مثبت نا امید نشوید
وقتی که به مشتری فشار می آورید تا از او پاسخ مثبت 
برای  رفتار شما می شود. تالش شما  او متوجه  بگیرید، 
العاده  فوق  احساس  است  ممکن  مشتری  سازی  متقاعد 
بدی به او داده و او را در وضعیت دفاعی قرار دهد. بجای 
اینکه برای گرفتن پاسخ مثبت به مشتری فشار بیاورید، 
این  اصال  آیا  که  بگذارید  مسله  این  روی  را  تمرکزتان 
آنها  اگر  نه.  یا  خورد  می  مشتری  این  درد  به  محصول 
متوجه شوند که شما با رویکردی مثبت و آرامش بخش 

قصد فروش محصوالتتان را دارید و نمی خواهید به آنها 
فشاری وارد کنید، با شما احساس راحتی بیشتری خواهند 
داشت و به همین خاطر احتمال فروش بیشتر خواهد شد.

 مشاوری صادق و قابل اعتماد باشید
وقت آن رسیده که کلمه » فروشنده « یا » تامین کننده« 
را  خود  عوض،  در  بزنید.  خط  خود  شغلی  توصیف  از  را 
مشاوری قابل اعتماد برای مشتریان در نظر بگیرید. این 
را  تغییر نگرشی است که شما  نیازمند  اول  کار در وهله 
از گفتن جمله »ببخشید آقا، می تونم چند لحظه وقتتونو 
بگیرم؟« به جمله »می خوام چند تا از بهترین روش های 

افزایش فروش رو باهاتون در میون بذارم« برساند. 
خود را دیگر فرشنده یا تامین کننده ای ندانید که باید 
از دیگران خواهش کند تا وقتی را در اختیار او بگذارند. 
برای  اعتماد  قابل  مشاوری  عنوان  به  را  خود  بلکه، 

مشتریان در نظر بگیرید.

چالش های پیش روی مشتریان
 خود را بشناسید

خود  محصول  عالی  های  ویژگی  روی  فقط  که  زمانی 
به هر نحوی شده  متمرکز می شوید و سعی می کنید 
قرارداد را ببندید، هیچ وقت متوجه نخواهید شد که آیا 
یا  هست  خوبی  گزینه  مشتری  برای  محصوتان  اصال 

کلیدی  های  چالش  با  تا  کنید  سوال  مشتری  از  خیر. 
پیش روی او آشنا شوید و ببینید که آیا او واقعا محصول 
نیاز دارد یا خیر.  یا به آن  ارائه شده شما را می خواهد 
این تکنیک نه تنها باعث شناسایی گزینه های نامناسب 
شما  به  بلکه  شود،  می  شما  زمان  در  جویی  صرفه  و 
و  شده  گزینش  محصوالت  بتوانید  تا  کند  می  کمک 

بهتری را به هر مشتری ارائه کنید.

 مشتریان خود را به چالش بکشید
زمانی که بحث محصوالت یا خدمات شما می شود، شما 
خریداران  بیشتر  گیرید.  می  قرار  متخصص  جایگاه  در 
لزوما حتی نمی دانند که به چه چیزی نیاز دارند، پس این 
وظیفه شماست که فریضه های آنان را به چالش بکشید 
و آنها را به جایی راهنمایی کنید که می خواهند به آنجا 
برسند. زمانی که مشتری تان دچار اشتباهی شده، از به 

چالش کشیدن او هراس نداشته باشید. 
رقبای  به  نسبت  تا  کند  می  کمک  شما  به  رویکرد  این 
برای مشتریان خود  بیشتری  ارزش  خود متمایز شوید و 
داشته باشید. هر کدام از این شش ترفند می تواند میزان 
فروشتان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. با یکی از 
آنها شروع کرده و آن را در جلسه بعدی فروشتان اعمال 
شش  این  از  بیشتری  تعداد  کنید  سعی  تدریج  به  کنید. 

گزینه را در هر جلسه مد نظر داشته باشید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

کسانی که کفر ورزیده  اند عذابی سخت  خواهند داشت و کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده  اند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. سوره فاطر، آیه 7

حدیث روز  

 چون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به َقَدر اعتماد مکن بلکه با تالش پیگیر و اعتماد و توّکل به خداوند،
کار کن. امام حسن مجتبی )ع(

سبک زندگی

ترفندهای ساده برای افزایش فروش

835912476
419687253
762345891
521476938
986523147
347891562
678159324
153264789
294738615

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.  
09158668002 

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     323۷1354 - 323۷1355

قالیشویــی ملکــه

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

کار خوب اتفاقی نیست

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

 فست فود با کلیه امکانات 
با دکوراسیون شیک و کامل 
آماده بهره برداری به دلیل 
مهاجرت واگذار می شود. 

 09369488۷96

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  
 امتیاز فروشی آپارتمان در غفاری 14

واریزی 452/000/000 ریال 
فی: توافقی       0915861028۷

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915363۷50۷- حسینی

به چند نیروی خانم 
جهت کار در سالن زیبایی نیازمندیم.
 0939۷690128 - 32450229

به دو نفر جهت کار در کارواش
 با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.    

09305243021

شرکت پگاه به یک نفر 
ویزیتور آقا با وسیله نقلیه 

و سابقه ویزیتوری
 نیازمند است.

09158922032
آدرس: میدان ابن حسام 

جنب آهن آالت مالیی ، شرکت پگاه  

به یک فروشنده خانم 
جهت کار در نانوایی نیازمندیم.

 09120363004 - 32414518

شرکت پخش سافروشام 
از بین دارندگان با شرایط ذیل 
بازاریاب آقا با حقوق و مزایای 

عالی استخدام می نماید: 
* دارای کارت پایان خدمت 

* سابقه کاری مرتبط
  09902242568

 32444۷54

تعدادی راننده )آقا( با خودروی مدل باال 
ترجیحاً پژو ، سمند و ... جهت کار در آژانس 

پارک نیازمندیم.    09365613536

به تعدادی شاگرد ساده، اتوکار، 
چرخکار، برش کار 

جهت کار در تولیدی نیازمندیم.
شهرک شهید مفتح 

 بین قاینی 4 و 6 - تولیدی مقدم 
 0915163۷348-32228۷65

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 0915۷639200

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال - راننده پایه 1  -   09153415704 - جعفری
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صعود نماینده بیلیارد ایران به نیمه نهایی رقابت های جهانی

 ایرنا - بیلیارد باز ایران در رشته ناین بال )9 توپ( با پیروزی 
های  رقابت  نهایی  نیمه  مرحله  راهی  انگلیسی  حریف  مقابل 
بین المللی لبنان شد.رقابت های بین المللی ناین بال، 24 تا 
29 فروردین ماه به میزبانی کشور لبنان و با حضور 127بازیکن 
از سراسر جهان در حال برگزاری است و »محمد علی پردل« و 
» علیرضا وهاب« نمایندگان ایران در این رقابت ها حضور دارند.

بال،   ناین  برتر  بازیکن  چهار  جمع  در  حضور  با  »پردل« 
روزگذشته برای رسیدن به دیدار پایانی مقابل حریفی از کشور 
با  نماینده کشورمان  دیگر  وهاب«  قرار گرفت.»علیرضا  میزبان 

قبول شکست در مرحله حذفی از دور رقابت ها کنار رفت.

حذف قطعی کشتی پهلوانی از بازی های کشورهای اسالمی

میان  از  پهلوانی  کشتی  گفت:  شهنازی  شاهرخ  خبرفارسی- 
بازی های کشورهای اسالمی حذف شده است.دبیر کل کمیته 
رشته های  میان  از  پهلوانی  کشتی  حذف  از  المپیک  ملی 

ورزشی بازی های کشورهای اسالمی خبر داد. 

غیبت ۱۵ بازیکن لیگ برتری در اردوی تیم جوانان

ایسنا- تیم   ملی فوتبال جوانان ایران که برای رقابت های جام 
حدود  می شود  آماده  جنوبی  کره  سال   2۰ از  کمتر  جهانی 
کاستاریکا  مقابل  را  خود  بازی  نخستین  باید  دیگر  ماه  یک 
بازیکنان  نشدند  حاضر  برتری  لیگ  تیم های  اما  کند.  برگزار 
عمدتا نیمکت نشین خود را در اختیار تیم ملی جوانان قرار 
دهند تا کادر فنی در فاصله یک ماه مانده به جام جهانی این 
برخی  که  می دهد  رخ  حالی  در  اتفاق  کند.این  آماده  را  تیم 
و  نمی روند  میدان  به  خود  باشگاهی  تیم های  در  بازیکنان  از 

بازیکنان نیمکت نشین هستند. عمدتا 

 عبدولی به اردوی تیم ملی می رود

سعید  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی  تصمیم  با  مهر- 
قهرمانی  رقابتهای  به  اعزامی  تیم  اولیه  ترکیب  در  عبدولی 
جهانی  اتحادیه  سیدبندی  به طرح  توجه  با  گرفت.  قرار  آسیا 
 75 وزن  در  عبدولی  مناسب  امتیاز  دیگر  سوی  از  و  کشتی 
ترکیب  در  وی  نام  فنی  شورای  اعضای  موافقت  با  کیلوگرم، 
اولیه تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا قرار گرفت.بر این 
قهرمانی  های  رقابت  زمان  تا  عبدولی  که  صورتی  در  اساس 
آسیا در هند به شرایط مناسب برسد در این مسابقات شرکت 
می کند و در غیر اینصورت پژمان پشتام به رقابت های مذکور 
در  که  است  کرده  اعالم  تازگی  به  عبدولی  شود.  می  اعزام 

تمرینات شرکت می کند.

خطر مسمومیت شدید 
با مصرف خودسرانه ویتامین ها

های  ویتامین  رویه  بی  مصرف  فارس- 
های  ویتامین  مانند  چربی  در  محلول 
دفع  بدن  از  راحتی  به  که   k,E,D,A

معرض  در  را  افراد  می توانند  نمی شوند 
قرار  شدید  های  مسمومیت  به  ابتال 
به کمبود شدید  مبتال  دهند.افرادی که 

ویتامین ها هستند می توانند با دستور 
استفاده  باال  دوز  با  ها  مکمل  از  پزشک 
شدید  کمبود  دچار  که  افرادی  و  کنند 
نیستند، برای جبران کمبود بعضی مواد 
دکتر  راهنمایی  با  بدن  آنزیم  و  معدنی 
دارو ساز از ویتامین هایی با دوز مصرفی 

روزانه استفاده کنند.

 نشانه های خاموش نشت روده

عصر ایران- آسیب دیواره روده و خروج ذرات 
غذایی بزرگتر از آن به نام سندرم روده نشت 
کننده شناخته می شود. ورود ذرات غذایی 
التهاب،  تواند  می  خون  جریان  به  بزرگتر 
و  مزاج  اجابت  شرایط  در  تغییرات  نفخ، 
که  هایی  شود.نشانه  موجب  را  خستگی 
به نشت روده اشاره دارند عبارتنداز: دست 

و پنجه نرم کردن با حساسیت غذایی - 
مواجهه با عدم تحمل گلوتن - درد مفاصل 
- عملکرد ضعیف دستگاه گوارش - مواجهه 
قند  باالی  سطوح   - پوستی  مشکالت  با 
خون - با استفاده از گلوتامین که سوختی 
برای سلول های پوشش دهنده روده است 

این بیماری درمان می شود.

 نشانه های اصلی کمبود آهن در بدن

اهمیت وجود مقدار کافی آهن  سیمرغ- 
در بدن به قدری هست که اگر آهن کافی 
داشته باشیم، احساس تندرستی و نشاط 
فوق العاده ای خواهیم داشت اما اگر دچار 
ناسالم  احساس  شدت  باشیم،به  کمبود 
بودن و خستگی می کنیم.  چند عالمت 
احساس  عبارتنداز:  بدن  در  آهن  کمبود 

نفس،  تنگی  پریدگی،  رنگ  خستگی، 
قرار، سردرد،  پای بی  تپش قلب، سندرم 
،اضطراب  یخ  و  خاک  خوردن  به  اشتیاق 
بدون دلیل،ریزش مو،کم کاری تیروئید،غیر 
طبیعی بودن.با همه این ها مصرف آهن 
زیادمی تواند خطر ابتال به دیابت، سکته 

قلبی و سرطان را فزایش بدهد.

نوشیدنی ضد استرس را بشناسید

جام جم- استرس با افزایش ترشح آدرنالین 
در بدن می شود و بیماری خطرناکی چون 
از  یکی  می زند.  رقم  را  مغزی  سکته های 
راههای مقابله با استرس، مصرف نوشیدنی 
کاربردی  نوشیدنی  یک  است.  سالم  های 
بابونه ساخته  و  آلوئه  ورا  از  که  ترکیبی  و 
می شود، معجونی قوی برای به زانو در آوردن 

یک  ویژگی های  آلوئه  ورا  است.  استرس 
مسکن طبیعی را دارد که به آرامش بدن 
عنوان  به  نیز  می کند.بابونه  زیادی  کمک 
یک ابزار مقابله با استرس و کاهش دهنده 
تنش ها شناخته شده است.ترکیب این دو 
برای  را  نوشیدنی بسیاری موثر  گیاه یک 

غلبه بر استرس تشکیل می دهد.  

مهر-از آنجا که هر وضعیتی به صورت طوالنی مدت 
با خسته کردن عضالت و  و بدون حرکت می تواند 
ایجاد کشش مداوم رباط ها و اعمال فشار بر مفاصل 
در  پایدار  گاهی  و  جدی  های  آسیب  بروز  سبب 
مفاصل و ستون فقرات شود، توجه به نحوه مطالعه 
خصوصا به صورت طوالنی نیازمند توجه بیشتر است.
سمت  به  سر  که  حالی  در  مدت  طوالنی  نشستن 
پایین و جلو خم می شود ، سبب کوتاهی عضالت 

و  عمقی  عضالت  اسپاسم  و  ضعف  و  گردن  جلوی 
پشتی گردن شده و قوس گردن را از حالت طبیعی 
بین  از  گردن  طبیعی  قوس  وقتی  کند.  می   خارج 
می رود و فشار بر روی دیسک ها و رباط ها افزایش می 
یابد، درد گردن و در صورت فشار بر روی ریشه های 
عصبی درد بازوها و دست ها ظاهر می شود و خواب 
رفتگی و گزگز و مورمور را در دست ها ایجاد می کند.
بروز گره های عضالنی در اثر اسپاسم طوالنی مدت این 

عضالت و سردرد و تهوع به تبع آن از دیگر عوارض این 
قبیل نشستن های غلط و طوالنی مدت است.فقرات 
کمر خصوصا در ناحیه مهره های چهارم و پنجم و اول 
خاجی به علت وضعیت 9۰ درجه و تحمل وزن تنه 
بسیار آسیب پذیر بوده و مستعد بیرون زدگی دیسک 
بین مهره ای و درگیری عصب سیاتیک است.نشستن 
طوالنی خصوصا با کمی چرخش تنه و یا اعمال وزن 
غیرقرینه بر طرفین لگن هم چرخش لگن نسبت به 

استخوان خاجی را ایجاد می کند که اختالف طول پاها 
و درد ناحیه باالی باسن را در پی خواهد داشت. مهره 
های پشتی به علت وضعیت خمیده طوالنی مدت می 
توانند دچار تغییر شکل به صورت قوز پشتی شده و 
به مرور وضعیت تنفسی فرد را دچار اختالل کند.قوز 
پشتی سبب فشار بر روی دنده ها و التهاب غضروف 
انتهایی آنها و یا اسپاسم عضالت بین دنده ای می شود 

که تنفس و تحرک را برای فرد دشوار می سازد.

عوارض نشستن های طوالنی مدت

بهترین زمان برای نوشیدن چای 

بر خالف آب، نوشیدن  باشگاه خبرنگاران- 
یک فنجان چای، یک ساعت پس از خوردن 
بهبود  به  منجر  سنگین  و  غذاهای چرب 
نتیجه  در  و  معده  عروق  در  خون  جریان 
و  می شود  چرب  غذاهای  هضم  به  کمک 
می آورد.  پدید  معده  در  را  راحتی  احساس 
چای به دلیل حرارت مزاجی خود، اخالط لزج 

را از مسیرهایی که در آن تجمع یافته اند پاک 
می کند و نوشیدن آن پس از فعالیت های 
و  خستگی  رفع  موجب  فکری  یا  بدنی 
همچنین  شود.  می  ناراحتی ها  تسکین 
بین  آور  نشاط  عنوان  به  آن  از  می توان 
وعده های غذایی استفاده کرد.بهترین چای، 

چای سفید و پس از آن چای سبز است.

 دستگیری عامل شهادت مامور پلیس پس از ۱2 سال

جام جم- فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 
شرور مسلح و عامل شهادت مامور پلیس در یک عملیات پیچیده و 
غافلگیرانه، پس از بازگشت به کشور خبر داد. سردار حسین رحیمی 
منطقه  در  قند«  »قصر  شهرستان  انتظامی  ماموران  گفت:84/۰4/3۰، 
»ساربوک« در محور های فرعی با اشرار مسلح درگیر شده که در این 
عملیات استوار یکم نوروز پیری زاده به در جه رفیع شهادت نائل و تالش 
برای یافتن عامل شهادت او آغاز شد. وی افزود: این شرور با خروج غیر 
مجاز از کشور متواری بود. یگان های اطالعاتی و عملیاتی پلیس در 
ادامه اقدامات اطالعاتی از بازگشت این شرور سابقه دار به داخل کشور 
باخبر شده و وی را در یک عملیات غافلگیرانه و پیچیده دستگیر کردند.

باند قاچاقچیان موادمخدر در قاین دستگیری سرکرده 

قاچاقچیان  باند  سرکرده  دستگیری  از  قاین  انتظامي  فرمانده  ایسنا- 
موادمخدر در این شهرستان خبر داد.سرهنگ اسماعیل واعظی اظهارکرد: 
در پی کشف مقدار 113کیلو و5۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک و متالشی 
شدن باند قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته و دستگیری چهار نفر از 
اعضای این باند، سرکرده باند موصوف متواری شد که دستگیری وی در 
دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: با تالش شبانه روزی 
مأموران فرماندهی انتظامی قاین مخفیگاه متهم شناسایی شد که پس 
از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی ضربتی این سرکرده معروف باند 
قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شد.فرمانده انتظامي قاین ادامه داد: متهم 

دستگیر شده به دادگاه اعزام و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

فوت راکب موتورسیکلت در برخورد با تراکتور در جاده نهبندان

ایسنا- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با 
تراکتور در محورهای فرعی تاالب کجی نمک زار نهبندان راکب 29 ساله موتورسیکلت جان 
خود را از دست داد. سرهنگ حسین رضایی اظهارکرد: دو روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 11۰ مبنی بر تصادف موتورسیکلت با تراکتور در محور فرعی تاالب کجی نهبندان 
به سهل آباد بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.وی 
افزود: طی مشاهده مأموران یک دستگاه موتور سیکلت طرح هندا آبی رنگ به رانندگی جوانی 
29 ساله که از سمت روستای سهل آباد به سمت روستای کجی در حرکت بوده با یک دستگاه  
تراکتور قرمز رنگ به رانندگی فردی 33 ساله که در مسیر بالعکس در حال حرکت بوده ، 
برخورده کرده است.رئیس پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: متاسفانه راکب موتورسیکلت 
به علت شدت جراحات فوت کرده است. رضایی یادآورشد: علت حادثه در دست بررسی است.

برای ایمنی در مقابل زلزله، محل خواب خود را از اشیای قابل سقوط و پنجره ها انتخاب کنید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

محالتی - بین توحید و مدرس   09۱۵36۱9297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

حمـــل اثاثیـــه 
۱00 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان 
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

حمل بار با وانت پذیرفته می شود 09159618581 - فاروقی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

32414702
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ین
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د ت

ص
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د 
ص

داخل و خارج شهرهمراه: ۱۱20 ۵6۱  09۱۵   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر  لوازم آرایشی با کلیه لوازم با موقعیت عالی و سابقه کار باال 
به فروش می رسد.  با شرایط ویژه  09031909827 
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 نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: 

 دلیل سلب امنیت بسیاری از جوامع
 نبود ایمان و علم است
  
تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه علم 
دارای جایگاه بسیار باالیی است و علم جهت  دار علم 
مفید تلقی می شود گفت: دلیل سلب امنیت بسیاری 

عبادی  است.آیت ا...  علم  و  ایمان  نبود  جوامع  از 
ظهر  در دیدار با مدیران و اساتید دانشگاه پیام نور 
استان خراسان جنوبی ضمن تبریک ماه رجب و 
بزرگداشت روز ارتش اظهار داشت: اصول علم نور 
است و این یک نامه تشریفاتی نیست بلکه یک 
واقعیت است.وی افزود:  فرق بین انسان دانشمند 
و بی دانش این است که او هم یک فرمول کلی را 
برای رسیدن به هدفش طی کرده است.نماینده ولی 
فقیه با بیان اینکه علم حیات است و ما همان اندازه 
از حیات بهره مند هستیم که درک داریم تصریح 
کرد: اگر کسی درک نداشته باشد هیچ حیاتی ندارد 
و هر کس علم و درکش بیشتر است حیاتش نیز 
باید  آموزی  علم  یادآور شد:  است.عبادی  وسیع تر 
جهت دار باشد زیرا علم به معنی مطلقش نه تنها 

مفید نیست بلکه می تواند مضر باشد.

انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی منطقه ویژه 
اقتصادی بیرجند با منطقه آزاد چابهار

ویژه  منطقه  عمومی  روابط  مسئول  حسینی- 
اقتصادی بیرجند از انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی 
ملی  کنفرانس  اختتامیه  در  چابهار  آزاد  منطقه  با 
فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری خبر 
داد و افزود: با این تفاهم نامه بندر تجاری چابهار از 
طریق منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به محور شرق 
ورود پیدا می کند. یزدانی با بیان این که این تفاهم 
نامه با حضور آهنگران مدیر مناطق ویژه اقتصادی 
توسعه  بسته خواهد شد عنوان کرد: هدف  کشور 
حوزه  کشورهای  به  بیرجند  ویژه  منطقه  صادرات 
آنان  صادرات  و  تجارت  که  کشورهایی   (  CIS
چابهار  آزاد  منطقه  تقویت  و  است(  دریا  طریق  از 
و بالعکس است. وی در ادامه به برگزاری مراسم 
اختتامیه این کنفرانس با حضور مهمان های کشوری 
در پایانه سنگ منطقه ویژه اشاره کرد و ادامه داد: 
از آنجاییکه یکی از اهداف ارتباط سرمایه گذار با 
صنعت استان بود، منطقه ویژه اقتصادی به عنوان 
قطب صنعتی استان برای این منظور انتخاب شد.

سفر هارتموت نیمن نویسنده راهنمای 
گردشگری به خراسان جنوبی

و  گذاری  گردشگری،سرمایه  معاون  کاری- 
صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  منابع  تامین 
 Hartmut ورود  از  استان  وگردشگری  دستی 
نویسنده  نیمن«  »هارتموت   Niemann
راهنمای جامع گردشگری ایران و خراسان جنوبی 
به زبان آلمانی وگروه 6 نفره از گردشگران آلمانی 
به قصد بازدید از جاذبه های استان خبر داد.مرتضی 
عربی گفت: این گروه از تاریخ 31 فروردین لغایت 
سفر  استان  این  به  جاری  سال  اردیبهشت   6
نموده و از جاذبه های تاریخی فرهنگی و طبیعی 
شهرستان های این استان شامل: شهرستان های 
فردوس، بشرویه، طبس، سربیشه، درمیان، بیرجند، 

قاینات و نهبندان بازدید خواهند نمود.

104 پروانه بهره   برداری معدن
 در نهبندان صادر شد

ایرنا - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان 
گفت: تاکنون 104 پروانه بهره  برداری معدن با ذخیره 
معدنی بیش از 90 میلیون تن در شهرستان صادر 
شده است.اردونی افزود: نهبندان رتبه دوم استان را 
از نظر تعداد پروانه بهره برداری و گواهی کشف معدن 
دارد.وی عنوان کرد: همچنین سال 95، هفت پروانه 
بهره  برداری معدن با ذخیره سه میلیون و 336 هزار 
تن و میزان استخراج سالیانه 43 هزار تن در شهرستان 
صادر شده است.وی افزود:با صدور این پروانه ها برای 

4٧ نفر  مستقیم شغل ایجاد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان : به بناهای 
تاریخی بی توجهی شده است

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   - ایرنا 
خود  وقتی  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
را با مصر و عراق که بخشی از تمدن های بین 
النهرین هستند مقایسه کنیم متوجه جفا به اثر و 
بناهای تاریخی خود می شویم.رمضانی در کارگاه 
تخصصی یک روزه » آشنایی با معماری و منظر باغ 
ایرانی ، قنات، معماری و شهرسازی « در مجموعه 
جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند افزود: متاسفانه 
در چند سال گذشته مدیرانی در استان بودند که به 
من می گفتند که این ارگ کاله فرهنگی و باغ 
اکبریه میراث طاغوت هستند و شما حق هزینه 
سرمایه کشور برای میراث طاغوت ندارید و برخی 
فضاها را میراث فرهنگی قبول داشت. وی تاکید 
کرد: سه سال گذشته توجه به حفاظت از فضای 
این  است،  گرفته  یافته  سازمان  شکل  تاریخی 
آثار  از  حفاظت  بخش  که  بودجه  از  توان  می  را 
تاریخی اختصاص داده متوجه شد.رمضانی یادآور 
شد: سال 1396 در بخش اعتبار ملی 50 میلیارد 
ریال بودجه صرفا برای حفاظت از آثار فرهنگی و 
تاریخی به استان اختصاص یافته و این نشان از 

توجه مسئوالن به این حوزه است.

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

صدا وسیما-مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان گفت:  امسال طبق  قانون، مستمری 62 هزار نفر از افراد زیرپوشش کمیته امداد و 6 هزار نفر افزاد زیرپوشش 
بهزیستی افزایش یافت.سنجری افزود: افزایش مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی هرسال 20 درصد بیشتر از حقوق تعیین شده قانون کار خواهد بود.وی مبلغ واریزی 

برای خانواده های زیرپوشش را براساس تعداد افراد عنوان کرد و افزود: بر این اساس 95 هزار تومان برای هر فرد، عالوه بر مستمری فعلی و یارانه قبلی واریز می شود.
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کم کاری میلیاردی شهرداریهای استان !

بزرگترین رویداد تولید و اشتغال استان 
امروز برگزار می شود

حسینی- دبیر کنفرانس ملی فرصت های سرمایه 
گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی از برگزاری 
 30 در  استان  اشتغال  و  تولید  رویداد  بزرگترین 
کنفرانس  این  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  فروردین 
برای افرادی است که می خواهند در این استان 
سرمایه گذاری کنند. به گفته فورگی نژاد سرمایه 
گذار عالوه بر آشنایی با فرصت های این استان، 
می تواند رویکرد و پیشنهاد بدهد تا بتوانیم از تمام 
ظرفیت های استان استفاده کنیم. وی به حضور 
تولید کنندگان داخلی مرتبط با پنل های تخصصی 
همایش اشاره کرد و افزود: 200 نفر مهمان داخل 
استان و 50 نفر از خارج استان داریم که معاون 
و فرهنگی سازمان مدیریت  آموزش  امور  توسعه 
صادرات  توسعه  معاون  کشور،  ریزی  برنامه  و 
سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر ارتباطات 
و  خارجی  گذاری  سرمایه  کل  مدیر  اطالعات،  و 
اقتصاد و دارایی از مهمانان ما هستند.فورگی نژاد 
را شناسایی ظرفیت های  کنفرانس  اصلی  هدف 
پنهان  منطقه دانست و اعالم کرد: استان زمانی 
خود  های  ظرفیت  از  که  شود  می  دیده  محروم 
استفاده نکند در حالی که این جا استعداد توسعه 

یافتگی فراوانی وجود دارد. 

11 شبکه دامپزشکی در  استان فعال است

کاری- مدیرکل دامپزشکی اکیپ های صحرایی 
دامپزشکی را نوک پیکان مقابله با بیماریها دانست.

ادامه  این مطلب  بیان  با  دکتر علیرضا رفیعی پور 
داد: اکیپ های فنی و صحرایی دامپزشکی در خط 
مقدم مقابله با بیماریها هستند و عملکرد این اکیپ 
ها سدی محکم در برابر ورود عوامل بیماریزا است.

وی وظیفه این بخش را مهم توصیف کرد و اظهار 
کرد: با توجه به هم مرز بودن با کشور افغانستان 
ها   دام  سازی  ایمن  در  قصوری  که  صورتی  در 
صنعت  برای  سنگینی  زیان  و  ضرر  گیرد،  انجام 
دامپروری استان به همراه دارد.مدیرکل دامپزشکی 
خراسان جنوبی با اشاره به سختی کار دامپزشکی 
عنوان کرد: کارکنان وظیفه شناس دامپزشکی در 
سردترین و گرم ترین  فصول   روزانه به روستاها و 
واحدهای دامی مراجعه کرده و با واکسیناسیون دام 
ها عالوه بر پیشگیری از بیماریها، سالمت فرآورده 
های خام دامی را نیز تضمین می کنند. رفیعی پور  
با بیان اینکه 11 شبکه دامپزشکی در  استان فعال 
است گفت: 9 پست دامپزشکی، 2 خانه بهداشت 
فعالیت  استانی  بین  و  مرزی  قرنطینه  پست   4 و 
می کنند.رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان هم عنوان 
کرد: کانون های بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک شهرستان نهبندان از یازده کانون در سال 
94 به یک کانون در سال 95کاهش یافت.))محمد 
راه انجام(( ادامه داد: بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک به عنوان یکی از بیماری های مسری در بین 
جمعیت گوسفند و بز مطرح بوده که امکان انتقال به 
حیات وحش را دارا است.رئیس شبکه دامپزشکی 
نهبندان اضافه کرد: از آن جا که حفظ سرمایه دامی 
از وظایف دامپزشکی است، این شبکه در سال 95 
نشخوارکنندگان  طاعون  واکسیناسیون  افزایش  با 
و  گوسفند  رأس    530 و  هزار   26 کوچک،تعداد 
بز را به ویژه در مناطق حساس و  اطراف مناطق 
حفاظت شده واکسینه نمود در صورتیکه در سال 
94 تعداد  11هزار 354  راس دام علیه این بیماری 
واکسینه شده بودند.))راه انجام(( از دامداران  خواست 
که  دام ها  در  بیماری  عالیم  مشاهده  صورت  در 
شامل اسهال، تلفات و عالیم تنفسی است، سریعًا  
بدون جابه جایی دام ها با شبکه دامپزشکی شهرستان 

تماس  بگیرند و مراتب را اطالع رسانی نمایند 

دیداراستاندار با  خانواده های معزز 
شهدای ارتش  

غالمی-استانداربا  خانواده هاي معزز شهداي ارتش 
از نزدیک در جریان مسائل،  قهرمان دیدار کرد و 
مشکالت و درخواست هاي آنان قرار گرفت.پرویزی، 
غالمحسین  شهید  جاویداالثر  خانواده  با  دیدار  در 
عربي نیز گفت: وضع مناطق جنگي به شکلي بود که 
خیلي از عزیزان ما به جبهه رفتند و دیگر برنگشتند 
.مقام عالی دولت در استان، با اشاره به اینکه در زمینه 
مشکالتي که خانواده بزرگ ایثارگري با آن مواجه 
است آماده هرگونه مساعدت و همکاري هستیم، 
گفت: شهداء و ایثارگران مسیر شهادت را آگاهانه و 

مبتني بر شناخت انتخاب کردند.

اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیالت برای 
تولید گوشت

کشور  عشایر  امور  سازمان  سیما-رئیس  و  صدا 
درحاشیه بازدید از مناطق عشایری خوسف گفت: 
با  گردش  در  سرمایه  قالب  در  تسهیالت  این 
بازپرداخت یک ساله بین عشایر توزیع خواهد شد 
. قندالی افزود: همچنین امسال 150 میلیارد تومان 
مصوبه دولت برای پرداخت منابع تسهیالتی با سود4 
درصد، بازپرداخت 5 ساله و ضمانت زنجیره ای است 
که بین جامعه عشایر کشور توزیع می شود. وی 
ابراز امیدواری کرد: ظرف سه سال آینده هزار میلیارد 
تومان از تسهیالت یک و نیم میلیارد دالری اشتغال 
از محل صندوق توسعه ملی نیز به عشایر اختصاص 

یابد و در زمینه تولید و اشتغال عشایر هزینه شود.

محمد شهر کجاست؟ 

مالیی-  رئیس شورای شهرستان خوسف در 
کرد  عنوان   استان  های  شهرستان  شورای 
باید  و  است  بودجه  ردیف  دارای  محمدشهر 
در   وی    شود  تعیین  شورا  شهر  این  برای 
و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل  از  جلسه  این 

پیگیری  درخواست  استانداری  شوراهای 
کرد.در همین باره داداشی عنوان کرد: پاسخ 
عمرانی  معاون  یا  استاندار  را  درخواست  این 
استانداری باید بدهند اما انحالل هر شهری  

با رای هیئت وزیران  انجام می شود.

آمار دروغین؛ پادگان ، شهر تلقی شد

با  شبهات  این  پاسخ  دنبال  به  ماهم 
گفتگو  استاندار  پرویزی  اکبر  سیدعلی 
آمار  براساس  کرد:  عنوان  وی  که  کردیم 

دادند  تهران  به  گذشته  در  که  دورغینی 
افزود:  کردند.وی  تلقی  شهر  را  پادگان 
 4 اند  فرستاده  تهران  به  که  آماری  طبق 
هزار مرد و 6٧ زن در این شهر وجود دارند 
کشور  در  شهر  کدام  بگوید  شما  اکنون 

دیده  آیا محمد شهررا  دارد  را  این جمعیت 
کرد:  خاطرنشان  استاندار  اید؟کجاست؟ 
اختیار  باید در  اعتباری هم که دارد  بودجه 

گیرید. قرار  شهرستان خوسف 
)Ava.news14@gmail.com(

روابط  مدیران  گردهمایی  مالیی-دومین 
با  اجرایی   های  دستگاه  های  عمومی 
حضور استاندار در سالن جلسات فرمانداری 
بیرجند برگزار شد.پرویزی عنوان کرد: همه 
تالش ما باید صرف ایجاد زمینه الزم برای 
شود. انتخابات  در  مردم  حداکثری  شرکت 

بر  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح  وی 
آرا  از  صیانت  و  مردم  حداکثری  مشارکت 
مردم به عنوان حق الناس تاکید دارند و باید 
به وظیفه خود برای تحقق منویات معظم له  
به درستی عمل کنیم. پرویزی با بیان اینکه 
حداکثری،  حضور  با  انتخابات  برگزاری 
قانونمند، سالم و شفاف مد نظر دولت تدبیر 
امید است، تاکید کرد: مجریان و ناظران  و 
انتخاباتی  ستادهای  به  ورود  حق  انتخابات 
ندارند.وی  فردی  هیچ  علیه  یا  له  دفاع  و 
و  انتظامی  نظامی،  نیروهای  کرد:  تاکید 
بحث  به  ورود  حق  وجه  هیچ  به  امنیتی 

انتخاباتی و دفاع یا مخالفت از کسی ندارند.
امکانات  از  استفاده  در  داد:  ادامه  پرویزی 

مراقبت  شود،  ای  ویژه  توجه  المال  بیت 
کنیم در این حوزه به اعتماد عمومی خدشه 

ای وارد نشود.استاندار با بیان نقش اساسی 
روابط عمومی ها در نهادها و سازمان های 

بیان   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
با  خدماتی  و  اجرایی  های  دستگاه  کرد: 
کنند،  می  کار  موجود  کمبودهای  و  سختی 
نشود  بیان  درستی  به  ها  فعالیت  این  اگر 
بود. خواهد  خبر  بی  اقدامات  این  از  جامعه 
دسترسی  نحوه  و  سازی  شفاف  افزود:  وی 
از  اجرایی  های  دستگاه  خدمات  به  مردم 
فضای  هاست،وباید  عمومی  روابط  وظایف 
تا اگر  ایجاد شود  الکترونیک در سیستم ها 
ایجاد  اداری  روند  در  مردم  برای  مشکلی 
افزود:  شود.وی  رفع  و  رصد  راحتی  به  شد 
روابط عمومی ها کارهای انجام شده را واقع 
بینانه بیان و از بزرگ نمایی کارهای انجام 
روابط  مدیران  جلسه  این  بپرهیزند.در  شده 
و  کردند  بیان  را  ها مشکالت خود  عمومی 
تذکراتی  اداری  شورای  استانداردر  مقررشد 

به مدیران دستگاههای اجرایی بدهد. 
)Ava.news14@gmail.com(

مدیرکل دفترامور شهری و شوراهای استانداری خبرداد:

استاندار در گفتگو با آوا :

کدام شهر 4هزار مرد و67 زن دارد!!

مالیی- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری از کم کاری شهرداران استان خبر 
داد و عنوان کرد:طلب شهرداری ها از دستگاه 
های اجرایی میلیارد ها تومان است و سازمان 
برنامه و بودجه سال گذشته برای اینکه این 
طلب را پرداخت کند مهلتی برای شهرداران 
در  را  اطالعات  یک  هر  باید  که  کرد  مقرر 
در  از 2٧شهرداری  کنند که  ثبت  ای  سامانه 
استان فقط 11شهردار طلب خود را ثبت کرده 
که 50میلیارد تومان می شود در حالی که در 
همین زمان استان قم ٧00میلیاردتومان ثبت 
های  شهرستان  شوراهای  جلسه  کرد.اولین 
استان با حضور »داداشی مدیرکل جدید دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری« که معاون 
بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور هم بوده 
بیرجند  شهر  شورای  جلسات  سال  در  است 

برگزار شد.

تعیین تکلیف نیرو های شهرداری ها
قرآیی رئیس شورای شهرستان های استان از 
مداخله کارشناسان دفتر شهری و اعمال فشار 
بر شهرداران گالیه و عنوان کرد:تاکنون اعضای 
شوراهای شهرستان ، بخش و روستا هیچ مبلغی 
برای حق الزحمه دریافت نکرده اند.وی با اشاره 
به اینکه حق ماموریت هم ندارند افزود: تعیین 
در  گرفته  خدمت  به  های  نیروی  تکلیف  و 

شهرداری ها یکی از مهمترین مسائل است.

افزایش سهم شهرداری ها از مالیات 
طلب55میلیارد    / افزوده  ارزش  بر 

تومانی شهرداری فردوس از ادارات
عاصفی رئیس شورای شهرستان سربیشه هم 
از افزایش 1/5برابری مالیات بر ارزش افزوده 
سهم شهرداری ها خبرداد و بیان کرد:  سهم 
اگر  اکنون  که  بوده  درصد   2 ها  شهرداری 
خواهد  افزایش  درصد   3/5 به  کنند  موافقت 
یافت.اکبری رئیس شورای شهرستان فردوس 

نیز در این جلسه بیان کرد: شهرداری فردوس 
55میلیارد تومان از دستگاه های اجرایی طلب 
دارد این درحالی است که تمام بودجه شهرداری 
مدیرکل  از  وی  باشد  می  تومان  10میلیارد 
دفتر شهری و شوراهای استانداری درخواست 
شهرستان  شورای  رئیس  کرد.لطفی  پیگیری 
طبس نیز در این جلسه از  بی اطالعی اعضای 
شورای شهر از قوانین گالیه کرد و افزود:حجم 
باالی مکاتبات یکی از معضالت شوراها است.

وی درادامه از داداشی  خواست کالس آموزش 
قوانین برای اعضای شوراها  برگزارشود.

 
مردم بر دولت نظارت کنند نه دولت بر 

مردم /  !
مقیمیان رئیس شورای شهرستان بشرویه نیز 
با تاکیدبراینکه 90درصد بودجه در مرکزکشور 
هزینه می شود عنوان کرد: به جای آن که مردم 
بر دولت نظارت کنند ، دولت بر مردم نظارت 
تقاضای  مردم  اینکه  به  اشاره  با  کند.وی  می 
قوانین  باید  داد:  ادامه  دارند  را  عدالت  اجرای 
آن  اجرای  تا  شوند  خارج  تشریفاتی  حالت  از 
احساس شود.رئیس شورای شهرستان بشرویه 
با تاکید براینکه در سال 133٧ قانون منع مداخله 
کارکنان دولت در معامالت دولتی به تصویب 
رسیده است تصریح کرد: تاکنون هیچ دولتی به 

این قانون توجه ای نکرده است.

 / اشخاص  نام  به  دولتی  اراضی 
محمدشهر بودجه دارد

خوسف  شهرستان  نماینده  »خوشحال« 
اداره  اراضی  از  10درصد  بود  قرار  کرد:  بیان 
خوسف  شهرداری  به  وشهرسازی  راه  کل 
تخصیص یابد وقتی که ما برای تملک رفتیم 
اشخاص  نام  به  اراضی  این  بیشتر  که  دیدم 
نتیجه  بی  ها  پیگیری  تاکنون  و  شده  ثبت 
دارای  محمدشهر  افزود:  است.وی  بوده 
شهر  این  برای  باید  و  است  بودجه  ردیف 

کرد. پیگیری  ودرخواست  شود  تعیین  شورا 

 شوراهای شهرداری  یاشورای شهر / 
تاسف برای وضع مصوبات شوراها  

شوراهای  و  شهری  دفتر  مدیرکل  داداشی 

های  درخواست  به  پاسخ  در  نیز  استانداری 
بیان  ها   شهرستان  شوراهای  اعضای 
ها  حاشیه  درگیر  بیشتر  شهر  کرد:شوراهای 
که  نوعی  به  هستند  ها  شهرداری  مسائل  و 
شوراهای شهرداری ها هستند نه شورای شهر. 
وی با اشاره به اینکه باید مصوبات کلی را به 
شهرداران بدهید تا تکلیف خود را بدانند ،افزود: 
وقتی مصوبات شوراها را بررسی می کردم بسیار 
تاسف خوردم در یکی از شوراها از 20مصوبه 
19تای ان برای شهرداری بود و یک مصوبه به 

عهده شهردار گذشته شده بود. 

شاد کردن مردم هزینه نیست / تدوین 
در  شهری  سبز  فضای  جامع  طرح 

استان
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
دنیال  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  استانداری 
جامعه شادی باشیم خاطرنشان کرد: 9ماه در 
سال می توان از فضای استان استفاده کرد و 

برای نشاط مردم باید زیرساخت های را تامین 
کنیم که درآمد شهرداری را به همراه داشته 
باشد.داداشی از تدوین طرح جامع فضای سبز 
شهری در استان خبرداد و عنوان کرد: جلسات 
تافکرصحیح   چون  بگیرید  جدی  شوراهارا 

پول  و  شود  نمی  انجام  درستی  عمل  نباشد 
خرج کردن را همه بلدهستند.وی به کمیسیون 
تطبیق اشاره کرد و تاکید کرد: در این جلسه 
آنچه که به صالح استان است تصمیم بگیرید 
و در این کمیسیون  تعصبات شهرستانی خود 
و  امور شهری  دفتر  بگذارید.مدیرکل  کنار  را 
را  تنها  براینکه  تاکید  با  استانداری  شوراهای 
نجات کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی 
است بیان کرد: با کمک های اندک بخشی 
زیادی  بسیار  کارهای  توان  می  خصوصی 
را مثال  تیم فوتبال   انجام داد وی هواداران 
زدکه با یک پیامک تیم ها را با آن هزینه های 
گزاف اداره می کنند.داداشی خاطرنشان کرد: 
شهرداری ها باید بخشی از کارها را به بخش 

خصوصی واگذار کنند.

کارگاه آموزشی برای اعضای شوراها 
یک روز بعد انتخابات

وی از آموزش اعضای شوراهای شهر و روستا 

یک روز بعد از انتخابات خبرداد و عنوان کرد: 
اموزش اعضای شورا بسیار مهم است و نبود 
اطالع از قوانین مشکالتی را به وجود می آورد.
داداشی بیان کرد: محل اسکان ، حق ماموریت 
شود.   می  پرداخت  شوراها  اعضای  بازدید  و 
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
از کمک دولت به شهرداری ها خبرداد و عنوان 
کرد: بودجه شهرهای کالن کشور از 20درصد 
به  ان  مابقی  که  یافته  کاهش  12درصد  به 

شهرهای کوچک اختصاص می یابد.

اعتبارات  به  وابسته  استان  70درصد 
نیروی های شهرداری   / دولتی است 

تعیین تکلیف می شوند
به  استان  وابستگی  اینکه  بیان  با  داداشی 
خاطرنشان  است  ٧0درصد  دولتی  اعتبارات 
کرد: خراسان جنوبی نسبت به جمعیت استان 
های مشابه در ردیف های اعتباری دولت از آخر 
سوم است و این ضعف مسئوالن را می رساند.
وی با اشاره به اینکه تغییر و تحوالتی در دفتر 
امورشهری و شوراهای استانداری انجام خواهد 
شد افزود: با مداخله کارکنان دفتر دراختالفات 
شوراها به شدت برخوردمی کنم.مدیرکل دفتر 
تبدیل  از  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور 
وضعیت کارکنان شهرداری های استان خبرداد 
و ادامه داد: چارت کارکنان رسمی شهرداری ها 
مشخص شده است که به زودی ابالغ خواهد 
شد.داداشی بیان کرد: افرادی که از سه سال به 
باال سابقه فعالیت در شهرداری ها را دارند باید 
در آزمونی که به زودی برگزار خواهد شد شرکت 
کنند تا تعیین و تکلیف شوند.وی با اشاره به 
اینکه هر شهرداری فعالیت بیشتری داشته باشد 
بودجه بیشتری دریافت خواهد کرد خاطرنشان 
کرد: شهردار باید همه فن حریف باشد به نوعی 
که در همه زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، 

عمرانی سررشته داشته باشند.
)Ava.news14@gmail.com(

پرداخت تسهیالت خود اشتغالی به 35 مددجوی بهزیستی در نهبندان

روابط عمومی ها مراقب خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام باشند

نهبندان  بهزیستی  اداره  رئیس  قاسمی- 
پرداخت  از  آوا  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
در  کارآفرینی   و  خوداشتغالی  تسهیالت 
گفت:  و  داد  خبر  مددجویان  به   95 سال 
و  میلیون   28 مجموع  در  تسهیالت  این 
بارانی  است.محمد  بوده  تومان  هزار   400
پرداختی  تسهیالت  سقف  که  کرد  اضافه 
میلیون   15 تا  میلیون   5 از  مددجویان  به 

می باشد.به  درصد   4 کارمزد  با  و  تومان 
ایجاد  هدف  با  تسهیالت  این  وی  گفتۀ 
سرپرست  زنان  برای  کارآفرینی  و  اشتغال 
خانوار، معلوالن، آسیب دیدگان اجتماعی و 
در  بیشتر  و  شده  پرداخت  یافتگان،  بهبود 
زمینه های مختلف کسب و کار، دامپروری، 
بافی  قالی  و  خانگی  مشاغل  کشاورزی، 
استفاده  شده است.وی تأکید کرد که یکی 

از سیاست های اصلی بهزیستی، برنامه ریزی 
برای   اشتغال،  تسهیالت  پرداخت  و  الزم 
فراهم کردن اشتغال پایدار برای مددجویان 

و استقالل مالی آن ها می باشد.

بیش از 4هزار کودک نهبندانی، تحت 
پوشش صددرصدی غربالگری بینایی

نهبندان  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 

مورد  در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
بینایی  غربالگری  کشوری  طرح  اجرای 
در  3تا6سال(  کودکان  تنبلی  از  )پیشگیری 
 4 تعداد   95 سال  در  گفت:  هم  نهبندان، 
هزار و ٧1 کودک  سنجش بینایی  شدند.

 208 تعداد  این  از  که  کرد  تصریح  بارانی 
تنبلی  به  مبتال  یا  معرض  در  کودک  نفر 
سنج  بینایی  پزشک  به  و  شناسایی  چشم 

از  نفر   36 برای  و  شدند  داده  ارجاع 
گردید. تجویز  عینک  هم  نیازمند  کودکان 
پایگاه  یک  راستا  این  در  وی  گفتۀ  به 
در  غیردائمي  پایگاه   20 حدود  و  دائمي 
و  می کنند  فعالیت  نهبندان  شهرستان  
 ٧ طرح،  این  در  نیز  نهبندان  بهزیستی 
است. کرده  گذاری  سرمایه  تومان  میلیون 

)Ava.news18@gmail.com(

عکس:مالیی

عکس: گرگی 
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کاندیدای پوششی برای 
رئیس جمهور کار شایسته ای نیست

معتقدم  نوشت:  خود  تلگرام  کانال  در  ضرغامی 
کاندیدای پوششی برای رئیس جمهور مستقر کار 
خواهد  او  جایگاه  تنزل  باعث  نیست،  ای  شایسته 
که  می کنیم  اعالم  بلند  صدای  با  واقع  در  شد. 
رئیس جمهور برای سرپا ماندن احتیاج به داربست دارد.

کاندیداتوری جهانگیری طبیعی است

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس  
اظهار  جهانگیری  اسحاق  کاندیداتوری  درباره 
هر  به  اگر  و  است  طبیعی  وی  حضور  کرد: 

دلیلی الزم باشد کار را دنبال کند.

محمدی: باید بی مهارت باشیم 
که این انتخابات را واگذار کنیم

جبهه  مرکزی  شورای  عضو  محمدی  مهدی 
اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی 
گل  و  است  سختی  کار  انتخابات  این  در  باختن 
نکردن این توپ هم کار سختی محسوب می شود، 
یادآور شد: با وجود چنین تشکل بی سابقه ای بین 
نیروهای انقالب و عملکرد فعلی دولت باید خیلی 
بی مهارت باشیم که این انتخابات را واگذار کنیم.

فضا برای پیروزی روحانی مساعد است

رئیس  نایب  ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
برای  فضا  گفت:  والیی  مستقالن  فراکسیون 
تنها هدف  و  آقای روحانی مساعد است  پیروزی 
از حضور جهانگیری جلوگیری از تحقق تاکتیک 

اقتدارگرایان برای تخریب دولت است.

۱۰ تا ۱۴ساله هایی که دنبال کار هستند 
در دولت روحانی دو برابر شدند

نوشت:  تلگرامی خود  کانال  در  زاکانی،  علیرضا 
افزایش  از  مرکزی حاکی  بانک  رسمی  گزارش 
 ۶.۹ از  ساله   1۴ تا   1۰ جمعیت  بیکاری  نرخ 
پاییز  در  درصد   1۲.5 به   ۹۲ سال  در  درصد 
۹5 است. وی نوشت: این ارقام یعنی در دولت 
تا   1۰ فرزندان  که   خانواده هایی  تعداد  روحانی 
1۴ ساله خود را به دنبال کار فرستاده اند و البته 
موفق به یافتن کار نشده اند، دوبرابر شده است.

 نوشتند دولت با طرح های دولت
 گذشته عکس یادگاری می گیرد...

بودند  نوشته  ها   رسانه  برخی  گفت:  جهانگیری 
عکس یادگاری با طرح های دولت گذشته، برای 
آنها متاسفم؛ دولت گذشته اگر می توانست خودش 
از  هم  که  چرا  گرفت.  می  هایی  عکس  چنین 
درآمدهای سرشار برخوردار بود و هم وعده داده بود 

که ظرف 35 ماه این طرح ها را اجرا خواهد کرد.

روایت مهم عضو جبهه پایداری
 از رایزنی و مذاکره با احمدی نژاد

حاجی دلیگانی با اشاره به ثبت نام محمود احمدی نژاد 
در انتخابات گفت: معتقدم ایشان هم کمک خواهد 
کرد و  مذاکرات و رایزنی هایی  صورت گرفته و در 
حال انجام هست. احمدی نژاد اگر با برنامه و مشی 
اعتدال طلبی رئیسی آشنا شود مطمئن هستم او هم 

به اصولگرایان کمک خواهد کرد.

افشاگری الریجانی درباره بودجه 
6 هزار میلیاردی که دولت قبل

 جای دیگری خرج کرد

الریجانی گفت: مجلس در دولت قبل اعالم کرد 
چه  درمان  حوزه  در  مشکالت  برخی  رفع  برای 
میزان بودجه نیاز است و مسئوالن وزارت بهداشت 
در دولت گذشته ۶ هزار میلیارد تومان منبع مالی 
را در حوزه سالمت طلب کردند هر چند که این 
اما  کرد  پیدا  اختصاص  مجلس  سوی  از  بودجه 

دولت بودجه را در حوزه سالمت قرار نداد.

مقام صهیونیست: ایران دشمن اصلی 
اسرائیل و چالشی برای آمریکاست

موشه ارنس، وزیر سابق امنیت رژیم صهیونیستی در 
اظهاراتی گفت: ایران دشمن اصلی اسرائیل است. او 
در بخش دیگری از اظهاراتش ایران را چالش واقعی 

آمریکا در خاورمیانه توصیف کرد.

ترامپ امیدوار است مسئله هسته ای 
کره شمالی صلح آمیز حل شود

رئیس  ترامپ  دونالد  اسپوتنیک،  از  نقل  به 
مسئله  است  امیدوار  کرد،  اعالم  آمریکا  جمهور 
هسته ای کره شمالی به صورت صلح آمیز حل 
شود. وی از صحبت درباره امکان حمله به کره 
این سوال  به  پاسخ  در  کرد. وی  امتناع  شمالی 
که واشنگتن در صورت آزمایش موشکی دوباره 
ببینیم  باید  گفت:  کرد،  خواهد  چه  شمالی  کره 
در  همچنین  ترامپ  آمد!!  خواهد  پیش  چه  که 
های  کمک  احتمال  به  خود  سخنان  از  بخشی 
نیز  شمالی  کره  با  مقابله  برای  آمریکا  به  چین 
اشاره کرد و گفت: نمی دانم که چینی ها قادر 
راه  به یک  و شاید  نه  یا  باشند  ما  به  به کمک 

حل دیگری نیاز داشته باشیم.

حسینی : رئیسی با جمنا هماهنگ است

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی گفت: رئیسی 
به عنوان گزینه جدی جبهه مردمی مطرح است و 
هماهنگی ها وجود دارد. اینکه فردی اشکاالتی را 
بر ساز وکار جبهه مردمی وارد داند به معنی این 
بیان  ندارد. حسینی  قبول  را  وکار  نیست که ساز 
کرد: با تک تک ۴ گزینه ای که ثبت نام کرده اند صحبت شده است و 
آنها بر این باورند که در نهایت باید یک نفر گزینه نیروهای مردمی باشد.

مملکت را نمی توان با وعده و وعید اداره کرد

وزیر بهداشت با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، 
دیگر  مملکت داری،  تجربه  دهه ها  از  پس  گفت: 
بتوان  شاید  تبلیغات،  و  وعید  و  وعده  با  می دانیم 
برای مدتی بر موجی سوار شد، اما نمی توان کشور 
و  جهان  امروز  خاص  شرایط  در  و  کرد  اداره  را 
متالطم  و  پرخروش  امواج  میان  از  را  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه، 
سیاست و اقتصاد و فرهنگ، سالمت به ساحل پیشرفت و سربلندی رساند.

بعید است احمدی نژاد تایید صالحیت شود

رسیدگی  هیئت  عضو  اصفهانی،  اشرفی  محمد 
به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گفت: 
قوه  سخنگوی  که  هایی  صحبت  به  توجه  با 
آقای  پرونده  گفت  و  کرد  مطرح  قضاییه 
به  بعید  است  باز  بقایی  آقای  و  نژاد  احمدی 
کشور،  صالح  به  ضمنا  شود.  صالحیت  تأیید  او  که  رسد  می  نظر 
نظام و ملت نیست که دوباره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شود. 

دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  نشست  در  روحانی  حسن 
با  کشور،  های  دانشگاه  روسای 

بیان اینکه مردم پای صندوق های 
خود  نظر  تا  می یابند  حضور  آرا 
اعالم  مختلف  موضوعات  در  را 
تبلیغ  چنین  عده ای  گفت:  کنند، 

روی  باید  مردم  نظر  که  می کنند 
اما  باشد،  جامعه  اقتصاد  موضوع 
که  نمی دهند  اجازه  شما  به  مردم 

اقتصاد  در  را  آنها  زندگی  همه 
خالصه کنید و باید درباره فرهنگ 
باشید،  داشته  برنامه  هم  آزادی  و 
آرای  معرض  در  می خواهیم  اگر 

است،  الزم  بگیریم،  قرار  مردم 
مطرح  جامعه  نیازمندی های  همه 
را  بیکاری  جمهور،  رئیس   شود. 
برای  فکری  ناامنی  بزرگترین 
در  گفت:  و  دانست  دانشجویان، 
یک مقطع زمانی، مدرک تحصیلی 
به معنای جواز اشتغال به کار بود 
اما امروز دیگر این گونه نیست و 
در به وجود آمدن چنین شرایطی 
بی تردید معایب و اشکاالتی دخیل 
که  می شود  چطور  است.  بوده 
حالی  در  دانشگاه  یک  دانشجوی 
نگرفته،  را  خود  مدرک  هنوز  که 
اما  می شود،  کار  بازار  جذب 
علی رغم  دانشگاه  فارغ التحصیل 
بیکار  هم  باز  فراوان  مکاتبات 
باید  موارد  گونه  این  می ماند؟ 

ریشه یابی و اصالح شود.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع 
تعدادی از اساتید و چهره های علمی 
دانشگاه های کشور گفت: متاسفانه 
اقتصادی،  حوزه های  در  امروز 
آسیب های اجتماعی و... شاهدیم 
که به آنچه تاکید امام خمینی)ره( و 
مقام معظم رهبری بوده عمل نشده 
است و بسیاری از حوزه های زندگی 
و معیشت، رفاه اجتماعی و کرامت 
مردم دچار آسیب شده و حل این 
مسایل جز با همکاری همه مردم 
ندارد. امکان  انقالب  دلدادگان  و 

من  به  بعضی  کرد:  تاکید  رئیسی 
گفتند شما رقیب زید یا عمر هستید 
در حالی که من رقیب بیکاری، فقر، 
این همه  و  جازدن  در  ناکارآمدی، 
به  ما  هستم.  کشور  در  عملی  بی 
دنبال شکل دادن به دولتی هستیم 

همه  در  شخص  یک  کرامت  که 
رعایت شود. کرامت یک  شئونات 
شخص این نیست که او به دنبال 

شغل بگردد و شب خجالت زده به 
قرارداد  یک  کرامت  برگردد.  خانه 
این نیست که مردم در این قرارداد 
این  باشند.  نداشته  عزت  احساس 

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
اصالح طلبی  و  اصولگرا  افزود: 
با  و  امام  نگاه  با  امام  خط  در  که 

دغدغه امام به رشد و تعالی کشور 
فکر می کنند و به دغدغه های مردم 
در  می توانند  می دهند،  اهمیت 

عرصه کشور فعال باشند.

زندگی، معیشت و کرامت مردم آسیب دیده استمردم اجازه نمی دهند زندگی شان را در اقتصاد خالصه کنید
حجت االسالم و المسلمین رئیسی :حجت االسالم و المسلمین روحانی :

روز ارتش در بیرجند  برگزار شد *  عکس :  احسان توالخسارات به جا مانده از سیل عجب شیر   * عکس : تسنیماعزام ناوگروه اطالعاتی عملیاتی چهل و ششم نداجا به خلیج عدن * عکس: تسنیم

آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار 
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به آدرس بیرجند، خیابان مفتح 27، استادیوم ورزشی آزادی در راستای اجرای ماده 
 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 95/04/05 در نظر دارد:
پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت عالقه مندی به 
سرمایه گذاری با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به نشانی ذیل نسبت به تهیه اسناد مربوطه اقدام و در مهلت مقرر 

در فراخوان شرکت نمایند.
میزان برآورد نشانی پروژه نام پروژه ردیف

سرمایه گذاری  
میلیون ریال

مدل قرارداد 
واگذاری 

میزان و نوع سپرده 
شرکت در فراخوان 

میلیون ریال

نشانی 

استخر سرپوشیده 1
شهید رضوی نژاد

شهر 
بیرجند 

2.400ROLT122 بیرجند، خیابان استقالل
مجموعه ورزشی والیت

استخر سرپوشیده 2
میثاق

شهرستان درمیان950ROT48شهر اسدیه 
 شهر اسدیه

 توضیحات ضروری 
الف: مهلت دریافت اسناد فرخوان 

 کلیه متقاضیان الزم است در ساعت اداری از تاریخ 96/02/02 الی 96/02/09 با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی 
به نشانی بیرجند، خیابان مفتح 27، استادیوم ورزشی آزادی با ارائه فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2170552196003 

بانک ملی به نام رابط وجوه متفرقه اداره کل ورزش و جوانان نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
ب: مهلت بازدید از پروژه

هر یک از متقاضیان می توانند از تاریخ 96/02/02 با مراجعه به نشانی پروژه مورد نظر خود از وضعیت پروژه مطلع گردند.
ج: مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان 

متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 96/02/19 با تکمیل اسناد فراخوان آن را در پاکت مربوطه قرار داده و به صورت 
دربسته اسناد موصوف را به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان در ازای رسید تحویل نمایند.

د: موعد بازگشایی پاکت ها
پاکت های اسناد فراخوان متقاضیان در تاریخ 96/02/23 ساعت 10 صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بازگشایی خواهد شد.

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بر اساس قوانین و مقررات مختار می باشد.
شماره تلفن 4-05632405563 حداکثر تا تاریخ 96/02/09 آمادگی پاسخگویی به سواالت متقاضیان خواهد بود.

سایر شرایط و جزئیات اجرایی در اسناد فراخوان مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir منتشر شده است.

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...
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