
روزنامه صبح استان   یکشنبه  10  اردیبهشت  1396     3  شعبان  1438      30  آوریل  2017    سال بیستم    شماره  3770 

سرمقاله

شایعات  انتخاباتی
آفت رسانه های مجازی

* امین جم 

و  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  دوره  پنجمین 
همزمان  جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود . 
رهبر  فرموده  به  ما  در کشور  انتخابات  برگزاری 
 : است  اسالمی  افتخارات جمهوری  از  عزیزمان 
» مساله انتخابات مساله ی بسیار مهم و اساسی 
و تعیین کننده ای است... انتخابات مظهر حضور 
سرنوشت  انتخاب  در  ایران  ملت  آزادی  و  مردم 
خود است شما وقتی رئیس جمهور را انتخاب می 
کنید یعنی تمام سر رشته های اجرایی کشور را 
در دست کسی می گذارید که منتخب شما و بر 
خاسته از رای و اراده شماست.این کار به معنای 
داشتن  دست  در  و  کشور  اداره  در  مردم  قدرت 

سرنوشت کشور به وسیله ملت است« 
ما به عنوان یک ایرانی که نسبت به کشور خود 

عالقه داریم ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

رئیس مجمع نمایندگان استان :  باید اختیاراتی از وزارت خانه ها به استانداران و از استانداران به دستگاه های اجرایی داده شود تا روند 
تسهیل شود  /  بروکراسی های اداری باعث تعطیلی چندین کارخانه در استان است / دبیرشورای اشتغال استان : امسال باید  8 هزار 

شغل را ایجاد کنیم / به 400میلیارد تومان  اعتبار نیاز داریم / ساز ناسازگاری شهرداری بیرجند با تاسیس بازارچه دائمی

اشتغال خراسان جنوبی 
در بند بروکراسی اداری

کرباسچی:قالیباف روند مناظره خود را از موسوی و احمدی نژاد تقلید کرد/ احمد توکلی: مواضع جهانگیری در باب  اصالح طلبان یک نوع مظلوم نمایی بود / قالیباف ناخواسته تبدیل به سیبل شد/ جهانگیری مرد اول مناظره نخست بود / جهانگیری مرد اول مناظره نخست بود / ابوطالبی : روحانی متن را گرفت تا برای مردم بخواند  اما وقت تمام شد / قالیباف مستدل و مستند پاسخ داد؛ جهانگیری توپخانه روحانی بود  /  صفحه ۸

اسحاق جهانگیری :

نامزدها باید برای باال بردن
آگاهی مردم تالش کنند

سید ابراهیم رییسی: 

بزرگترین رقیب این دولت عملکرد 
چهارساله خود اوست

 حسن روحانی : 

سالها آمار دروغ شنیدیم ؛ امروز ملت 
دیگر آماده شنیدن دروغ جدید نیست

سید مصطفی هاشمی طبا :

اینجانب هیچ اقدامی در راستای 
تبلیغات بعمل نخواهم آورد

رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف :

قالیباف با آمادگی کامل و کارشناسی
در نخستین مناظره حضور داشت

دبیر کل حزب مو تلفه:

مهندس میرسلیم را 
الیق ریاست جمهوری می دانم 

صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

     مذاکره با بخش خصوصی برای
سرمایه گذاري در فوتبال استان 

 صفحه ۷

عملکرد شوراهای استان طی 4 سال 
اخیر قابل مقایسه با 10 سال گذشته

صفحه ۷

تشکیل 2 هزار و 182 پرونده تخلف 
در تعزیرات حکومتی استان

صفحه ۷

فرماندار: فعالیت 205شعبه اخذ رای 
در شهرستان

صفحه ۷

بزرگترین رویداد ورزشی بیلیارد 
لیگ برتر باشگاه های کشور در بیرجند

صفحه 6

مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 
ایران افتتاح شد

صفحه 2

صفحه 7

معمای صعود نرخ بیکاری در استان
 مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه گفت : میزان تعهد اشتغال در سال ۹5 را 7هزار و 853 نفر اعالم کرد و افزود : توانستیم 110 درصد از تعهد اشتغال استان را محقق سازیم. سنجری ادامه داد: 
 در مجموع در سال ۹5 بیشترین میزان اشتغال ایجاد شده مربوط به کمیته امداد امام خمینی، صنعت معدن تجارت، بنیاد شهید، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی بوده است. 
مدیر کل اداره کار تعداد افرادی که در سال ۹5 در سامانه ملی بازار کار ثبت شده اند را 6 هزار و ۲15 نفر اعالم و عنوان کرد: 3 درصد بی سواد، 30 درصد زیردیپلم، 31درصد دیپلم، 

۲3درصد لیسانس و 1 درصد هم فوق لیسانس و باالتر بودند. به گفته وی 61 درصد فاقد مهارت الزم برای ورود به بازار کار بوده اند ... ) مشروح خبر در صفحه 3 ( 

معلمین و مسئولین محترم مدرسه دخترانه
 امام حسین سیدالشهداء )ع( )دوره اول(  
ضمن تبریک هفته  بزرگ داشت مقام معلم 

از زحمات شما بابت برگزاری اردوی باغ نوفرست و شرکت 
همه دانش آموزان مدرسه صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

  از طرف انجمن اولیا و مربیان مدرسه

سوم شعبان المعظم مصادف با 10 اردیبهشت 
فرخنده میالد باسعادت سرور و ساالر شهیدان 

حضرت امام حسین )علیه السالم(

 روز پاسدار و روز ملی خلیج فارس
 را به عموم همشهریان محترم تبریک و تهنیت می گوییم.

شورای اسالمی شهر بیرجند 

یادبود 
هشت سال از آسمانی شدن همسر عزیزم مرحومه مغفوره

 شادروان عصمت مطیع بیرجندی 
گذشت. اما یاد و نام او ، همواره در قلبم زنده خواهد بود.

مهندس میری  

به تعدادی ماشین ایسوزو و نیسان یخچالدار 
جهت توزیع لبنیات نیازمندیم.   09155611361 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات 
خودرویی و تاسیسات بهزیستی استان)نوبت اول( 

شرح در صفحه 2

به یک نفر سرآشپز جهت پخت انواع غذا نیازمندیم. 
 32430452 - 09155622633

همکار ارجمند جناب آقای علی دوستی گازار
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی فرزند برومندتان ، همکار عزیز

 شادروان محمد دوستی گازار 
را حضور جناب عالی و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماییم.

همکاران سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک بیرجند

حضور آرامت در کنار ما نیست
ولی رویای مهربانی هایت مهمان همیشگی قلب ماست 

دومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 زنده یاد کربالیی اسحاق زرین چنگ
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار 

خانواده زرین چنگ

جناب آقای عباسی
مدیر محترم سازمان میادین میوه و تره بار بیرجند 

از حسن تدبیر جناب عالی در ساماندهی بازار روز غفاری و تالش شما در جهت رونق 
روز افزون آن کمال تشکر را داریم.

جمعی از کسبه بازار روز غفاری 

صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی
 در نظر دارد: جهت برون سپاری پیگیری معوقات و نظارت استان از شرکت  

و موسسات حقوقی استان استفاده نماید. لذا شرکت های واجد شرایط جهت ارائه 
مدارک تا تاریخ 96/2/12 به صندوق کارآفرینی امید مراجعه نمایند.

آدرس: بیرجند- عدل 22 - پالک 7/1
تلفن: 05632431325  داخلی 111 و 113 

آگهی فراخوان عمومی )حسابرسی( نوبت اول
شماره  مجوز  اساس  بر  دارد:  نظر  در  بیرجند  شهرداری 
95/2066/ش - 95/09/22 شورای اسالمی شهر بیرجند 
و به استناد بند 30 ماده ۷6 قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران عملیات 
حسابرسی 1395 خود، مناطق دوگانه و سازمان های تابعه 
را به موسسات و شرکت های دارای مجوز فعالیت معتبر از جامعه حسابداران 
رسمی کشور دارای رتبه الف و ب در خصوص کنترل کیفیت موسسات حسابرسی 
بر اساس آخرین رتبه بندی واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت ها و موسسات واجد 
شرایط و متقاضی همکاری دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و شرایط فراخوان 

به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در فراخوان: متقاضیان می بایست مبلغ 60.000.000 
ریال را به عنوان سپرده شرکت در فراخوان به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های 
قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک 
تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام 

شهرداری بیرجند به همراه اسناد فراخوان به شهرداری بیرجند ارائه نماید.
محل و مهلت تحویل اسناد: کلیه اسناد فراخوان می بایست تا پایان وقت اداری 
)ساعت 14:30( مورخ 96/02/23 در پاکت سربسته و با لفاف مناسب به آدرس 
اداره حراست  ابوذر - شهرداری مرکزی -  بیرجند - میدان  خراسان جنوبی - 

شهرداری بیرجند تحویل گردد.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه بازگشایی پاکت های متقاضیان ساعت 

10:30 مورخ 96/02/24 در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.
کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.

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

با شماره  توانند  بیشتر می  به کسب اطالعات  نیاز  متقاضیان در صورت  ضمناً 
32222200 - 056 تماس حاصل فرمایند.

دکتر عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند 

جناب آقای سنجری 
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر
 را حضور جناب عالی، همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه تولید و اشتغال

 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق 
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 شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه 5.4 درصد رشد کرد

مهر- به گزارش بانک مرکزی ایران، خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال 
پایه 100=1390 به شرح زیر است:شاخص بهای تولیدکننده در 12ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال 1395 به میزان 5.4 درصد افزایش یافت.

رشد 5.2 درصدی میانگین مصرف بنزین
 در سال گذشته  نسبت به سال 94

مصرف  میانگین  آمار،  آخرین  اساس  بر  ایسنا- 
میلیون  تاکنون ۷۸  ابتدای سال 139۶  از  بنزین 
میانگین  است.همچنین  بوده  لیتر  هزار   100 و 
مصرف بنزین از ابتدای اردیبهشت ماه تا کنون ۷5 
میلیون و ۸00 هزار لیتر اعالم شده است.میانگین 
مصرف بنزین در سال 1395، ۷4 میلیون و ۶00 
هزار لیتر بوده است که در مقایسه با سال 1394 

این عدد، 5.2 درصد رشد داشته است.

بیش از 850 هزار واحد مسکن مهر
 در دولت یازدهم تحویل شده است

ایرنا- احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی در امور مسکن مهر با اشاره به پیشرفت 
9۶.3 درصدی پروژه مسکن مهر در کشور، گفت: 
مهر  واحد مسکن  هزار  از ۸50  بیش  تحویل  با 
به متقاضیاٍن، بیشترین تحویل واحدهای مسکن 

مهر در دولت یازدهم بوده است.

افزایش 20 درصدی تب مالت به دلیل
 رشد بی رویه واحدهای لبنیات سنتی

گفت: ایران  دامپزشکان  جامعه   ایرنا-رییس 
لبنیات  واحدهای  رویه  بی  رشد  دلیل  به 
داشته  رشد  درصد   20 مالت  تب  سنتی،بیماری 
با  محبی  اندیشید.  آن  برای  ای  چاره  باید  که 
بیان اینکه گفته های وزیر بهداشت درباره وجود 
افزود:  بود،  غیرمنطقی  صنایع  خام  شیر  در  پالم 
نتیجه این صحبت ها باعث شد که مصرف شیر 
در کشور  بهداشتی سرمایه  لبنی  فرآورده های  و 

کم شود و مردم به سمت لبنیات سنتی بروند.

6 هزار میلیارد ریال از اموال غارت شده 
تامین اجتماعی به سازمان بازگشت

ایرنا- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 
در دوران گذشته 10 هزار میلیارد ریال اموال این 
سازمان به غارت رفته بود که با پیگیری محاکم 
است.  بازگشته  آن  ریال  میلیارد  هزار   ۶ قضایی 
نوربخش ادامه داد: 13۸ شرکت زیرپوشش این 
سازمان نیز که به صورت غیرقانونی با فردی که 
بازپس  بود،  معامله شده  است،  زندان  در  اکنون 
این  علیه  پرونده  یک  حتی  امروز  و  شد  گیری 

سازمان در محاکم قضائی وجود ندارد.

سرمقاله

حمل  ایمنی  ی  هفته  با  همزمان 
معاینه  مرکز  شوراها  روز  و  نقل  و 
در  ایران  سبک  خودروهای  فنی 
مراسم  این  شد.  افتتاح  بیرجند 
شورای  اعضای  شهردار،  حضور  با 
و  حمل  معاون   ، شهر  اسالمی 
فنی  دفتر  معاون  شهرداری،  نقل 
زیست،  محیط  رئیس  استانداری، 
مرتبط  کارشناسان  و  راهور  پلیس 
میدان  محل  در  و  زمینه  این  در 

قائم برگزار شد.
این مرکز یکی از مراکز مکانیزه ی 
مجهز به سیستم آنالین و سیستم 

دوربین پالک خوان می باشد.

مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ایران افتتاح شد

شایعات  انتخاباتی
آفت رسانه های مجازی

* امین جم 

یک  عنوان  به  ما   ) اول  صفحه   از  سرمقاله  ادامه   (

داریم  عالقه  خود  کشور  به  نسبت  که  ایرانی 
دغدغه  خود  کشور  وضع  و  آینده  به  نسبت  و 
شرکت  اگاهانه  انتخابات   در  موظفیم  مندیم 
مشارکت  و  حضور   اصل  بر  عالوه  و  کنیم 
و  تحقیق  درست   انتخاب  برای  داریم  وظیفه 
بررسی جدی داشته باشیم.با افرادمطمئن واگاه 
مشورت کنیم و یا از رسانه های اجتماعی اعم 
و  ها  روزنامه  قبیل  از  مکتوب  های  رسانه  از 
نشریات ، رسانه های دیداری وشنیداری مانند 

صدا وسیما و یا فضای مجازی بهره گیریم.
 نمونه بارز ان پخش مناظره های انتخاباتی از 
رسانه ملی است که این پخش زنده مناظره ها 
کمک  جامعه  به  عمومی  اعتماد  بردن  باال  به 
باال  با  رانده و  را به حاشیه  می کند و شایعات 
بردن سطح اگاهی در انتخاب مخاطبان، سبب 
ها  رسانه  گردد.سایر  می  نیز  حضور  افزایش 
کارکرد  به  توجه  با  نیز  ها   روزنامه  قبیل  از 
انان  های  برنامه  و  کاندیداها  معرفی  با  خود 
می  فراهم  مردم  و  نامزدها  برای  را  فرصتی   ،
صورت  رسانی  اطالع  و  روشنگری  تا  کنند 
اما  نمایند  انتخاب  را  اصلح  گزینه  و  گرفته  
دهی  جهت  در  نیز  ومجازی  نوین  های  رسانه 
انتخابات  در  را  موثری  نقش  عمومی  افکار  به 
اجتماعی  های  شبکه  شاهدیم  امروزه  و  دارند 
ارزان  و  راحت  دسترسی  جهت  به  موبایلی 
است. نموده  خود  جذب  را  زیادی  مخاطبان 
کنار  در  که  این  است  اهمیت  قابل  انچه 
های  شبکه  این  وسریع  مثبت  گذاری   اثر 
های  وچالش  ها  اسیب  توانیم  نمی  اجتماعی،  
موضوع  ودر  بگیریم  نادیده  را  ان  از  ناشی 
انتشار  شاهد  متاسفانه  انتخابات  چون  مهمی 
خبرهای دروغین ویا رواج شایعات ویا تخریب 
سیاسی  های  اخالقی  بد  و  ناجوانمردانه  های 
خاص  شرایط  خاطر  به  فضا  این  در  و  هستیم 
و  فیلم   ، عکس  شامل  تخریبی  موارد  خود 
از  گسترده  طیفی  میان  در  راحتی  به  مطالب 
می  منتشر  اجتماعی  های  شبکه  مخاطبان 
شایعه  و  کذب  خبرهای  پخش  شود.وسرعت 
مطرح  ای  شایعه  واگر  باالست  العاده  فوق 
به  تواند  نمی  آن  وتکذیب  دادن  پاسخ  شود 
اطالعاتی  لذا  کند  طرف  بر  را  ان  اثار  راحتی 
مخاطبان  اختیار  در  مجازی  فضای  در  که 
اطمینان  قابل  تواند  نمی  الزاما  گیرد  می  قرار 
به  دستیابی  برای  که    باشد.اینجاست  اتکا  و 
انتخابی درست باید  اطالعات خود را از منابع 
اسان  دسترسی  به صرف  و  کرده  موثق کسب 
کامل  اعتماد  ان  به  اجتماعی  های  شبکه  به 
دچار  خود  انتخاب  در  ناکرده  ای  خد  تا  نکنیم 
مسئول  مردم  و  خدا  نزد  در  که  نشویم  خطا 
مناسب  ساماندهی  با  است  امید   . بود  خواهیم 
های  رسانه  حضور  همچنین  و  مجازی  فضای 
در  ذیربط  مراجع  از  مجوز  صاحب  و  اصیل 
، اطالع  به مردم عزیز  کنار سرعت خبررسانی 
قوام  فضا  این  در  نیز  موثق  و  صحیح  رسانی 

بگیرد. بیشتری 
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

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

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
15 روز از تاریخ 96/2/12 با ارائه مدارک ذیل جهت ثبت نام به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت 
اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت ، معدن و تجارت )اداره امور اصناف 

و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان: 

تابعیت جمهوری اسالمی ایران- اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوء پیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف  
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم - وثاقت و امانت 
مدارک مورد نیاز: 

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4*3 رنگی )6 
قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر       داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است

هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله اي واگذاری خدمات خودرویی و نگهداری تاسیسات بهزیستی استان
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای    )نوبت اول(

 موضوع مناقصه : واگذاري خدمات خودرویی و نگهداری تاسیسات ستاد و واحد هاي تابعه به شرکت هاي داراي مجوز فعالیت و صالحیت از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي     مدت زمان اجراي کار: از تاریخ 96/3/1 لغایت97/3/1  مي باشد 

مبلغ سپرده تضمین : 146/000/000ریال ضمانت نامه معتبر بانکی به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد
شرایط ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان شرکت در مناقصه جهت خرید اسناد مناقصه مي بایست با در دست داشتن معرفي نامه کتبي و فیش 
واریزی  به  مبلغ  100000 ریال به شماره حساب 2173452195002 نزد بانک ملي به نام حساب درآمدهاي متفرقه بهزیستي  از تاریخ درج این آگهي لغایت 
 پایان وقت اداري روز پنجشنبه  96/2/14به آدرس بیرجند ، سایت اداری ، اداره کل  بهزیستی خراسان جنوبی، طبقه دوم ، واحد امور حقوقي  مراجعه فرمایند 
 مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : حد اکثر تا پایان وقت اداري روز  سه شنبه  1396/2/26  در محل واحد امور حقوقي اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

گشایش پیشنهادها : روز  چهارشنبه 1396/2/27 ساعت  10 صبح  خواهد بود.
 به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش یا سپرده هاي کمتر از میزان مقرر،  چک بانکي و شخصي و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهد شد .

 http://iets.mporg.irسایر توضیحات: جزئیات و شرایط عمومي ذکر شده در اسناد مناقصه از طریق سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس
قابل مشاهده و دریافت است

دفتر امورحقوقي این اداره کل با شماره هاي  9-32400070  در ساعات 8 الي  14 روزهاي اداري تا مورخ  96/2/26 آماده پاسخگویي به سواالت احتمالي 
شما مي باشد. سایر توضیحات : الزم است آن دسته از مناقصه گرانی که در مناقصه این سازمان شرکت می نمایند نسبت به ارسال مدارک مشروحه ذیل 

به همراه سایر اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات درخصوص نام شرکت - مشخصات اعضای هیئت مدیره - آخرین آگهی تاسیس - آخرین آگهی تغییرات - اساسنامه شرکت - سابقه اجرایی - توان 

مالی- تایید صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مصرف شهرداری 

بدین وسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی شهرداری بیرجند 
نوبت اول راس ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1396/3/11 در محل نمازخانه شهرداری بیرجند تشکیل می 
گردد. لذا از عموم اعضا دعوت می شود در ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. ضمناً سهامداران 
محترمی که داوطلب کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره و سمت بازرس شرکت می باشند از تاریخ 
انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز نسبت به تکمیل فرم داوطلبان سمت هیئت مدیره و بازرس به 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 

ارائه و استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395- طرح 
و تصویب سود سال 1395- طرح و تصویب بودجه مالی و پیشنهادی در سال 1396- انتخاب اعضای اصلی 
و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
3 سال مالی - گزارش تغییرات اعضا و سرمایه - طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که 

در اختیار مجمع عمومی می باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960037 محکوم علیه ابوالفضل پروینی فرزند علی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 234.561.726 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسنعلی حسین آبادی و پرداخت مبلغ 10.750.000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی نیسان سرانزا مدل 1383 به شماره 13ج 393 
ایران 52 که حسب نظریه کارشناسی سالم و بدون رنگ خوردگی می باشد و دارای رینگ اسپرت و الستیک نو و بیمه نامه 
معتبر تا تاریخ 1396/04/11 می باشد که به 380.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 1395/02/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند  

*  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 
از حوادث و  ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری 

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

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری 

با باالترین قیمت 
 09380160779 

علی آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل داخل 
و خارج استان  

همراه با 
کارگر ماهر 

09105451077  - اقدامی

به اطالع هم استانی های گرامی می 
نظر  در  استان  اس  ام  انجمن  رساند: 
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 بانك کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانك ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانك  کارت  شماره 

مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  
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آوا سالم ؛ نمی دانم اصال این مطلبم را چاپ خواهی 
کرد یا نه ولی تحلیلی داشتم از مناظره اول که برگزار 
شد علیرغم اینکه می دانم دعوا و ادعای پیروزی در 
هر دو طیف سیاسی وجود داشته و هر کسی مدعی 
اما  بود که طیف مقابل را در مناظره مغلوب کرد 
من می گویم این مناظره یک برنده داشت آنهم 
جریان منطقی و اخالق مدار که وارد بحث تخریب و 
توهین و ... به یکدیگر نشدند . به نظرم ۳ کاندیدایی 
تخریب  بجای  و  داشتند  نگه  را  هم  حرمت  که 
های برنامه  و  ها  دیدگاه  بیان  به  صرفا   مستقیم 

خود پرداختند برنده این مناظره بودند . نکته دیگری 
این است که مردم در  بگویم  نیز که می خواهم 
انتخابهایشان هم دقت کنند کسانی که اسرار مملکت 
را برای پیروزی در مناظره ها به این راحتی برای 
 کشورهای دشمن طرح می کنند) فرقی نمی کند 
این موضوع ضعف های اقتصادی و یا سیاسی جامعه 
باشد( به هر حال این افراد مشخص است پیروزی 
 خود را بر ثبات موقعیت نظام اسالمی ارجح می دانند .

از آوا هم که انشاا... پیامم را چاپ می کند تا جامعه با 
دید بازتری به مسائل بنگرد هم ممنونم

ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا خوشحال شدم که شنیدم سیمان باقران 
حقوق ها را روی ریل عرف و نظم انداخته امیدواریم 

برای جوانان بیرجند هم اشتغال زا باشد
9۳5 ... ۰۳۲
مردم در انتخابات گول وعده ها و تبلیغات رنگارنگ 
 را نخورند و به سوابق کاندیداها در اجرای وعده ها

توجه نمایند
9۲۲ ... 647
هرگزقصد تملق و چاپلوسی ندارم ولی روزنامه شما 
به ما ثابت کرده که درد دل واقعی ومنطقی مردم را 
به خوبی منعکس می کند ما یک انتقاد یا مشکلی 
که داریم را برای این روزنامه ارسال می کنیم تمام و 
کمال چاپ می کنید اما همان متن رو همزمان برای 
روزنامه های دیگر استان هم فرستادیم ولی چاپ 
نمی کنند . ما که هیچ نداریم جز دعای خیروآرزوی 

سربلندی برای شما زحمت کشان عرصه قلم . 
915 ... 467
کاش کاندیداهای محترم کمی منطقی تر و دور از 
تخریب یکدیگر فضای مناظره ها را پیش می بردند 
که صدا و سیما هم جرات می کرد مناظره ۲ نفره 

برگزار کند و مواضع کاندیداها روشن تر بیان شود
9۳۰ ... ۳15
باز جای شکر داردکه دلسوزان به نظام الاقل این 
چند روز انتخابات می فهمند که فقر و بیکاری و 
معیشت مردم سربه طغیان زده اگر می دانستید چرا 

دست به دست هم نمی دهید تا میهن آباد شود.
915 ... ۳96
سازمان محترم اتوبوسرانی،سن اتوبوسها خیلی باال 
نارضایتی  و  هوا  آلودگی  باعث  خود  این  که  رفته 
مسافران است.اعضای محترم شورا دوره چهار ساله 
شما تمام شد و به قول خود وفا نکردید. نکنه باز 

دنبال رأی باشین.!!!
91۰...۲5۰
امیرآباد رو پیگیری  سالم.لطفًامشکل قطعی آب 
کنید واقعأ جای تأسف دارد برای مرکز استان ، 
دوستان آب و فاضالب روستایی موقع انتخابات 

حداقل خودی نشان بدن.
9۳8...791
سالم آوا قبال هم گفتم راه توسعه شهری ، بومی 
بودن شهردار و آگاه ساختن مردم نسبت به حق 
حقوق آنها می باشد تامردم مطالبه گر خود از شورا 
ها وکوچه  ها  محله  بشنوند.خیلی  پاسخ  و   باشند 
هستند که سالها پیش درجا زدند ولی توسعه نیافتند.
915...18۰
سالم آوا پیام شما جناب استاندار محترم و معزز پروژه 
آبرسانی روستای سرخنگ از توابع قهستان نزدیک 
احدی  وهیچ  مانده  تمام  نا  که  است  سال  ده  به 
 حاضربه جوابگویی به جهت اتمام پروژه نمی باشد 
و از نجابت مردم والیت مدار سوء استفاده میگردد 

به دادمان برسید 
915...76۰
ام رو بردم کلینیک  با سالم برای تب ولرز بچه 
بیماران  فقط  دکتر...  خانم  پیش   ... بیمارستان 
سفارشی خود رو نگاه می کردند بعد بچه من رو 
انتر معاینه کرد و دارو نوشت رفتم داروخانه یک 
دارو برای تب بر بچه ننوشته بودند بابا ما هم پول 

ویزیت رو داده بودیم ولی سفارشی نبودیم  
915...115
سالم ، خانواده ای مستضعف که پدر خانواده کارگر 
از کار افتاده است و حاشیه نشین نیز هستند دو فرزند 
دوقلو دارند که متاسفانه یکی از آنان پایش دچار 
مشکل و شکستگی شده است، و از طرفی بدجوش 
خورده به گونه ای که االن نمی تواند راه برود هزینه 
درمان 1۰ تا 1۲ میلیون تومان است و این خانواده 
قادر به پرداخت آن نیستند، مرا راهنمایی کنید که 

کدام ارگان می تواند از این افراد حمایت کند
ارسالی به تلگرام آوا

ساخت 20 غرفه در بازار روز بیرجند

صدا وسیما- مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند گفت:  16 غرفه در بازار روز غفاری و 4  غرفه در میدان بار قدیم  با هزینه  ۳5۰ 
میلیون تومان ساخته شده است که به مدت ۳ سال به بخش خصوصی  واگذاری می شود .عباسی با بیان اینکه 4۰ غرفه دیگر در حال احداث است افزود: 

بخش خصوصی در ساخت این غرفه ها 95۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است و تمام این غرفه ها تا پایان شهریور به بهره برداری می رسند.

اهمیت پررنگ شدن تحقق تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی در ایجاد فرصت های شغلی

معمای صعود نرخ بیکاری در استان
حسینی- در آغازین روزهای سال 1۳96 ، حضرت آیت ا... 
نوروزی  پیام  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
اشتغال« تولید-  مقاومتی،  »اقتصاد  را سال   سال جدید 

امتداد شعار  در  امسال  انتخاب شعار  نامگذاری کردند.   
بیانگر این است که اقتصاد مقاومتی مد نظر  سال قبل 
مقام معظم رهبری هنوز تحقق عملیاتی نیافته که برای 
تا  است  ضروری  تولید  و  اشتغال  توسعه  و  آن  تحقق 
مسئوالن توجه ویژه و بیشتری به این مقوله مهم داشته 
عمده ترین  که  است  الزاماتی  نیازمند  هدف  این  باشند. 
و  مصرف  مدیریت  به  توجه  صادرات،  از  حمایت  آنها 
اصالح الگوی مصرف، جهت گیری منابع صندوق توسعه 
ارتباطات  توسعه  کار،  اخالق  و  فرهنگ  ترویج  ملی، 
کامل  تحقق  خارجی،  سرمایه های  جذب  و  بین المللی 
سیاست های اصل44، بهبود مستمر فضای کسب ، کار 
و رفع موانع دست و پاگیر تولید ، اصالح و جهت گیری 
نظام بانکی به سمت اشتغال، هماهنگ سازی رشته های 
و  اشتغال  قانونی  رفع خالهای  و  بازارکار  با  دانشگاهی 
 ، اشتغال  کننده  تسهیل  قوانین  تصویب  لزوم  درصورت 

از مهم ترین آن است.

تحقق 110 درصدی
سهمیه اشتغال استان در سال 95

رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  کل  مدیر  با  باره  همین  در 
اشتغال  تعهد  میزان  سنجری  کردیم.  گفتگو  اجتماعی 
افزود:  و  کرد  اعالم  نفر   85۳ و  7هزار  را   95 سال  در 
محقق  را  استان  اشتغال  تعهد  از  11۰درصد  توانستیم 
سازیم. وی ادامه داد: در مجموع در سال 95 بیشترین 
امام  امداد  کمیته  به  مربوط  شده  ایجاد  اشتغال  میزان 
خمینی، صنعت معدن تجارت، بنیاد شهید، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و بهزیستی بوده است. مدیر کل اداره کار

کار  بازار  ملی  سامانه  در   95 در سال  که  افرادی  تعداد 
ثبت شده اند را  6 هزار و ۲15 نفر اعالم و عنوان کرد: 
۳ درصد بی سواد، ۳۰ درصد زیردیپلم، ۳1درصد دیپلم، 
۲۳درصد لیسانس و 1 درصد هم فوق لیسانس و باالتر 
الزم  مهارت  فاقد  درصد   61 سنجری  گفته  به  بودند. 

برای ورود به بازار کار بوده اند.
وی با بیان این که افراد بکار گمارده شده توسط مراکز 
 54۳ و  ۲هزار   ،95 سال  در  اشتغال  خدمات  و  کاریابی 
در  درصد   ۳1 تعداد،  این  از  کرد:  اظهار  باشند  می  نفر 
درحوزه  درصد   56 و  کشاورزی  در  درصد   5 صنعت، 
این  به  اشاره  با  وی  اند.  شده  کار  به  مشغول  خدمات 
که آمار جویندگان کارثبت شده در مرکز کاریابی سال 
است  داشته  کاهش  نفر   5۰۰ قبل  سال  به  نسبت   95
تعطیلی  و  فعالیت  لغو  آن  دالیل  از  یکی  کرد:  اضافه 
برخی کاریابی ها در شهرستان ها بوده است. مدیر کل 
اداره کار با بیان این که تسهیالت مشاغل خانگی سال 
محل  از  ولی  کرد:  عنوان  است  نشده  ابالغ  هنوز   96
تسهیالت ابالغی سال 95 امکان پرداخت به متقاضیان 
مشاغل خانگی وجود دارد. سنجری میزان تعهد اشتغال 
به  نزدیک  گذشته  سال  مانند  نیز  را  اداره  این  امسال 
8هزار نفر اعالم کرد و ادامه داد: برنامه های این اداره 
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  سال  شعار  به  توجه  با  کل 
تعاون در استان ، اجرای طرح تکاپو ، برگزاری همایش 
ایجاد  اقتصادی  فعاالن  از  تجلیل   ، کارآفرین  خیرین 
کننده اشتغال باال، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از 
اولویت مشاغل خانگی پشتیبان( و  )با  مشاغل خانگی  

اجرای طرح کارورزی )موضوع تبصره 14 قانون بودجه 
کل کشور( می باشد.

هدایت سرمایه ها به سمت تعاونی ها
منجر به تولید و اشتغال می شود

در  مهم  امری  را  تولید  همچنین  کار  اداره  کل  مدیر 
ظرفیت  همه  از  باید  کرد:  نشان  خاطر  و  عنوان  کشور 
های موجود برای هدایت منابع وسرمایه های مردمی به 
سمت تعاونی ها وافزایش سرمایه گذاری در این بخش 
شد. وی با اشاره به اینکه تشکیل تعاونی ها با سرمایه 
تعاون نخواهد شد،  توسعه وتقویت بخش  به  کم منجر 
تاکید کرد: باید روند کنونی تشکیل تعاونی ها با سرمایه 
کم تغییر پیدا کند و با توجیه نمودن افراد برای افزایش 

سرمایه تعاونی ها قدرت بخش تعاون را افزایش داد.

پرداخت 96 میلیارد و 455 میلیون ریال 
تسهیالت اشتغال زایی در استان

نیز در گفت وگو  امید استان  مسئول صندوق کارآفرینی 
تسهیالت  فقره  گذشته۳99  سال  کرد:  عنوان  آوا،  با 
ریال  میلیون   455 و  میلیارد   96 معادل  زایی  اشتغال 
فقره   ۲44 که  این  بیان  با  براتی  است.  شده  پرداخت 
تسهیالت ازدواج به ارزش ۲4 میلیارد و 4۰ میلیون ریال 
پرداخت شده ادامه داد: برای 5 طرح مشارکتی نیز 51 
میلیارد و 6۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت شد. وی 
مبلغ پرداختی از صندوق های خرد محلی را 74 فقره به 
ارزش 9 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: مبلغی نیز از 

وجوه مردمی پرداخت شده است.

بیشترین تعهد اشتغال در سازمان صمت

با  نیز  استان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس 
اشتغال  تعهد  نفر  ۲هزار  گذشته  سال  در  که  این  بیان 
تعداد  این  همه  کرد:  اضافه  است  بوده  حوزه  این  در 
محقق شده و اکنون در حال برآورد تعهد اشتغال امسال 
در  افراد  برخی  که  این  به  اشاره  با  شهرکی  هستیم. 
معادن مشغول به فعالیت هستند اما تحت پوشش بیمه 
آن  بیمه  کرد:  اظهار  هستند  حمایتی  های  سازمان  ای 
ها از این سازمان ها رد می شود و اگر تحت پوشش ما 
این سازمان ها  از خدمات  توانند  قرار گیرند دیگر نمی 
تجارت  و  معدن   ، رئیس سازمان صنعت  کنند.  استفاده 
به طرح توسعه زغال سنگ طبس که ساالنه بالغ بر45۰ 
میلیون تن بر تولید ساالنه اضافه می کند اشاره کرد و 
افزود: به همین مراتب اشتغال نیز ایجاد خواهد شد. به 
بزرگ،  صنایع  در  سازمان  هدف  امسال  شهرکی  گفته 
راه اندازی کارخانه فوالد قاین ، کک طبس، کنسانتره، 
فرآوری بنتونیت و کارخانه چدن خوسف است که پیش 
بینی می شود بالغ بر ۲هزار فرصت شغلی ایجاد شود. وی 
ادامه داد: بیشتر افرادی که در معادن استان مشغول به 
 فعالیت هستند زیر نظر سازمان های حمایتی می باشند

 و اگر لیست آمارشان را ما ارائه دهیم دیگر نمی توانند 
از خدمات دیگر سازمان حمایتی استفاده کنند.

اشتغال زایی برای 1449 نفر
با سرمایه گذاری در معادن

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز 
 5 گذاری  سرمایه  با  گذشته  سال  که  این  به  اشاره  با 
هزار و ۲۳۳ میلیاردی در معادن خراسان جنوبی ، برای 

از  کرد:  عنوان  است  ایجاد شده  نفر شغل   449 و  هزار 
این مقدار 5 هزار و 165 میلیارد ریال در51 پروانه بهره 

برداری  سرمایه گذاری شد. ساالری با بیان این که با 
صدور این پروانه ها، یک و نیم میلیون تن به استخراج 
اسمی خراسان جنوبی اضافه شد اضافه کرد:  همچنین 
با صدور ۳۲ پروانه کشف با سرمایه گذاری 68 میلیارد 
معدنی  ذخایر  به  تن  هزار   6۰۰ و  میلیون   44 ریال، 
استان افزوده شد. به گفته وی طال، مس، زغال سنگ، 
از  منیزیت  و  سیلیس  صنعتی،  خاک  تزیینی،  سنگهای 
جمله مواد معدنی کشف شده در سال گذشته بود.معاون 
بود  افرادی  دیگر  از  استان  بهزیستی  کل  اداره  اشتغال 
که با وی در این باره گفتگو کردیم. رحیمی با بیان این 
هنوز  کل،  اداره  این   96 سال  اشتغال  تعهد  میزان  که 

اشتغال  تعهد   95 سال  داد:  ادامه  است  نشده  مشخص 
به  ایجاد شد.  اشتغال  نفر  برای 81۰  بوده که  نفر   69۰
بانک ها برای تحقق  از  گفته وی پیگیری های مداوم 
اعطای تسهیالت و حمایت های بیمه ای برای تشویق 
کارفرمایان از جمله دالیل تحقق میزان تعهد اشتغال و 
حتی بیشتر از آن بوده است. رحیمی اضافه کرد: میزان 
تسهیالت اشتغال زایی پرداخت شده در سال گذشته، ۲ 

میلیارد و 85۰ میلیون تومان بود.

پیش بینی بین 5 تا 4 هزار شغل
در حوزه صنایع دستی استان

و  امسال رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
گردشگری از پیش بینی ایجاد 14۰ هزار شغل در طرح 
در  داد.  خبر  دستی  صنایع  و  گردشگری  اشتغال  ویژه 
همین راستا با عباس زاده معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی گفتگو کردیم که عنوان کرد: این پیش 
4 هزار شغل در حوزه صنایع  تا   5 بین  استان  در  بینی 
ها  برنامه  ترین  مهم  که  این  بیان  با  وی  است.  دستی 
برای تحقق این مقدار احیای صنایع دستی در روستاها 
است ادامه داد: ۳ کارشناس از تهران روستاهای هدف 

میراث  دستی،  صنایع  ثبت  برای  را  استان  گردشگری 
فرهنگی و جاذبه های گردشگری ارزیابی می کنند. به 

گفته وی سال گذشته میزان تعهد اشتغال صنایع دستی 
5۳ نفر در استان بوده که برای 57 نفر محقق شده است 

و امسال تعهد 7۳ نفر است.

بازاریابی و فروش تولیدات طرح های خودکفایی 
مددجویان کمیته امداد از اهم برنامه ها است

خزاعی معاون اشتغال اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
را در سال گذشته  اداره کل  این  اشتغال  تعهد  نیز  )ره( 
7۳9 نفر اعالم کرد و ادامه داد: برای هزار و 74۰ نفر 
محقق شده است و معادل ۲۳5 درصد اشتغال می باشد 

که درمیان دستگاه های اجرایی عضو کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری استان رتبه اول را کسب کردیم. وی 
با  اشتغال  تعهد  میزان  جاری  سال  در  که  این  بیان  با 
توجه تخصیص منابع 87۲ نفر برنامه ریزی و پیشنهاد 
شده است عنوان کرد: کمیته امداد در تمام بخش های 
بخش  و  کشاورزی  صنعت،  خدمات،  شامل  اقتصادی 
است.  کرده  ایجاد  شغل  مددجویان  برای  دستی  صنایع 
معاون اشتغال کمیته امداد به برنامه های این اداره کل 
اجرای طرح  افزود:  و  اشاره کرد  به شعار سال  توجه  با 
مناسب  ایجاد فرصت های شغلی  و  اشتغالی  های خود 
با اتخاذ سیاست های موثر  نیازمند،  برای خانواده های 
و کارآمد در راس اهداف و برنامه های کمیته امداد امام 
افراد  آموزرش  خزاعی  گفته  دارد.به  قرار  )ره(  خمینی 
های  رشته  در  حمایت  تحت  خانوارهای  شرایط  واجد 
های  مشاوره  ارائه  دستی،  صنایع  و  ای  حرفه  و  فنی 
های  موقعیت  و  ها  فرصت  احراز  زمینه  در  شغلی الزم 
شغلی مناسب، پرداخت تسهیالت اعتباری به نیازمندان 
ارائه  مدت،   بلند  الحسنه  قرض  های  وام  صورت  به 
آموزش های تکمیلی در حین اجرای طرح های اشتغال، 
با  خودکفایی  های  طرح  تولیدات  فروش  و  بازاریابی 
این  اهم  از  اجتماعی  بیمه  خدمات  و  مناسب  قیمت 
اشتغالزایی  تسهیالت  میزان  وی  است.  ها  فعالیت 
پرداختی در سال 95 را نیز ۲۲7 میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه عنوان کرد.

60 درصد از دانش آموختگان
جذب بازار کار شده اند

حسین خوشایند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز 
در گفتگو با آوا از جذب 6۰درصدی دانش آموختگان به بازار 
کار خبرداد و عنوان کرد: این افراد به غیر از کسانی هستند که 
در جوار زندان ها ، دانشگاه ها و روستاییان آموزش می بینند. 
مجری طرح تکاپو از دیگر افرادی بود که از نبود اطالعات 
آمار درست در استان گالیه کرد: در سال های گذشته طوری 
در  بیکاری  انگار  که  ارائه می شد،  مرکز کشور  به  آمارها 
خراسان جنوبی نبوده است و یا به نوعی که برخی از سازمان 

چیزی را ادعا می کردند که بیشتر یا کمتر از واقعیت بود.

مالک آمار اشتغال
بیمه شدگان تامین اجتماعی است

تولید  در  نقشی  مدیران هیچ  اینکه  بیان  با  نیز  استاندار 
طبق  قبل  دولت  در  کرد:  عنوان  ندارند  بیکاری  آمار 

و  بیکاران  معیارسنجی  المللی  بین  های  استاندارد 
هم  معترضینی  زمان  همان  در  که  کرد  تغییر  شاغالن 
به  بیکار  از جوانان  اینکه خیلی  به  اشاره  با  داشت. وی 
نیست  دولتی  ایران  آمار  مرکز  افزود:  نیستند  کار  دنبال 
بلکه مرکزی تخصصی است که با توجه به معیار های 
آن هر فردی در هفته ۲ساعت کار کند بیکار محسوب 
ما  اشتغال  آمار  مالک  کرد:  اضافه  پرویزی  شود.  نمی 
در استان لیست بیمه تامین اجتماعی و مالک سنجش 
با  همچنین  استاندار  است.  کار  جویای  افراد  بیکاران 
جرء  هنوز  هم  سربازان  و  دانشگاهیان  اینکه  به  اشاره 
شوند  نمی  محسوب  باشند  کار  جویای  که  افرادی 

تصریح کرد: آمار افرادی که جویای کار هستند با آمار 
هایی که ارائه می شود مسلما هم خوانی ندارد.

نرخ بیکاری»تک رقمی« 5 استان »دورقمی« شد

گذاریم  می  هم  کنار  را  مسئوالن  های  گفتگو  پازل 
تصویری از وصول به اهداف ترسیم می شود به سخن 
زمان  همین  در  اما  است  مناسب  و  مطلوب  فضا  دیگر 
خبر می رسد نرخ بیکاری تک رقمی 5 استان دو رقمی 
نام خراسان جنوبی هم  استان ها  این  شد که در میان 
دیده می شود. به گونه ای که استان ما در کنار استان 
های تهران، بوشهر، آذربایجان شرقی و کرمان در سال 
95 به جمع استان های دارای نرخ بیکاری “دو رقمی” 
می پیوندد و از 8.6 درصد در سال 94 به 1۰.7 در سال 
وجود  با  آید  پیش می  این سوال  !  حال  رسد  95 می 
ادعای ادارات و سازمان های مسئول از میزان بیش از 
1۰۰درصدی تحقق تعهد اشتغال، چرا این نرخ بیکاری 
حالت صعودی یافته است ؟ مشکل اصلی کجاست؟ آیا 
نرخ بیکاری همانطور که امیرحسنخانی نماینده فردوس 
، طبس ، سرایان و بشرویه اعالم کرده بود به صورت 
های  واقعیت  براساس  یا  شود؟  می  اعالم  تصادفی 
موجود درجامعه ؟! نباید به ساز مرکز آمار ایران برقصیم!
محاسبه  راهبردی  خطای  ازدالیل  دیگر  یکی  شاید  و 

مشاغل ناپایدار به جای مشاغل پایدار بوده است.

اشتغال گمشده
آمار یا واقعیت قضاوت با شما؟

اشتغال گمشده ای که در استان داریم مانند گم شدن 
کار،  است.مدیرکل  ها  سرشماری  در  جمعیت  نرخ 
تعاون و رفاه اجتماعی نیز معتقد است: نرخ بیکاری هر 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  جمعیت  به  نسبت  فصل 
کاهش یا افزایش می یابد. به گفته وی تنها زمانی می 
توان جلوی افزایش نرخ بیکاری را گرفت که نرخ رشد 
درحالی  بیانات  این  کند.تمامی  پیدا  افزایش  اقتصادی 
جمعیت   ، گردش  در  سرمایه  لحاظ  به  ما  که  است 
تهران،  های  استان  با  عنوان  هیچ  به  پراکندگی  و 
اما  نیستیم!  قیاس  قابل  بوشهر  و  کرمان  آذربایجان، 
آنها مقایسه می شویم.با گردهم آوردن  با  این همه  با 
به  هفته  دو  از  بیش  که  گزارش،  در  اطالعات  این 
برای  قاضی  بهترین  استان  مردم  اینک  انجامید،  طول 
که  چه  آن  بیان  برای  تحلیلگران  بهترین  و  قضاوت 

واقعیت های جامعه است، هستند. بر  منطبق 

نرخ بیکاری »تک رقمی« استان » دو رقمی«  شد

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
با عنایت به موضوع اهالی محترم خیابان پونه 8، 
نتیجه به شرح ذیل اعالم می گردد “ اجرای شبکه 
فاضالب در خیابان پونه 8، منوط به بازگشایی معبر 
منتهی الیه شرقی پونه بوده که مکاتبات الزم جهت 
بازگشایی معبر فوق الذکر با شهرداری صورت گرفته 
که با توجه به هزینه بر بودن موضوع، نتیجه ای 
نداشته است و در صورت باز شدن معبر در سال 

جاری ، اجرای شبکه فاضالب انجام خواهد شد.”

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
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محققان سریع ترین دوربین جهان را ساختند

 
ایرنا- محققان سوئدی دوربینی ساختند که قابلیت تهیه 5 تریلیون تصویر را در هر ثانیه دارد. این دوربین برای عکسبرداری از فرآیندهای فوق العاده سریع در 
علوم شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زیست دارو کاربرد دارد. این دوربین به جای این که از یک پدیده در فواصل زمانی عکسبرداری کند، چندین تصویر را به 
طورهمزمان تهیه می کند و سپس با استفاده از یک الگوریتم خاص آن ها را به شکل مجموعه ای از سکانس های تصویربرداری شده از پدیده مرتب می کند. یکشنبه *10 اردیبهشت 1396 * شماره 3770

یادداشت

ارتباط مدرسه، مسجد، 
تلویزیون و ایدئولوژی های 
فکری و رفتاری نوجوانان

* مجید شریفی 

چهارم  نسل  که  ایم  اندیشیده  حال  به  تا  آیا 
از  را  ایدئولوژی های فکری و رفتاری خود  ما 

کنند!؟ تغذیه می  کجاها 
خانواده: اولین کانونی است که فرد در آن 
پذیرد  می  که  تاثیراتی  اولین  و  گیرد  می  قرار 
پایه  بی  و  است.  خانواده  کانون  همین  از  نیز 
بخش  گذار  پایه  خانواده  بگوییم:  اگر  نیست 
مهمی از سرنوشت فرد است و در تعیین سبک 

و خط مشی زندگی وی نقش به سزایی دارد.
مهم  ای  مرحله  نوجوانی،  دوران  آغاز  ولی 
از شاخصه های  فرد است که  در  تاثیر گذار  و 
نوجوان می  استقالل طلبی است؛ که  مهم آن 
خانواده  به  را  خود  استقالل  طریقی  به  خواهد 
کند  می  شروع  جهت  همین  به  و  کند،  اثبات 
آن  از  و  خانواده،  و  خود  بین  فاصله  ایجاد  به 
طرف به گروه همساالن خود نزدیک می شود.
سه- از اینجاست که شیرازه ی اصلی مطلب 
شروع می شود؛ زیرا از این اینجا به بعد است 
که فرد مورد نظر ما حجم زیادی از ایدئولوژی 

هایش را از بیرون خانواده بدست می آورد.
که  ما،  خاص  مخاطب  خانواده  بیرون  حال 
را  انقالب  از نسل چهارمی های  حجم وسیعی 

شامل می شود کجاست!؟
رسمی  سازمان  نخستین  مدرسه  مدرسه: 
هم  آن  شود  می  عضو  آن  در  فرد  که  است 
و  خود!  اختیار  و  انتخاب  حق  بدون  معموال 
که  است  هایی  خواستگاه  از  یکی  همینطور 
را  ها  نگرش  و  اعتقادات  نظرات،  از  بسیاری 
که  سنینی  در  هم  آن  کند،  می  ایجاد  فرد  در 
هم قابلیت، و هم پذیرش باالیی برای آموختن 
افراد در آن  دارد و شاکله ی شخصیت و فکر 
قدرت  هنوز  فرد  که  سنینی  شود.  می  ساخته 
بازاندیشی و مقاومت در برابر آموزه ها را ندارد.
مهم  به  را  مدرسه  که  هاست  ویژگی  همین 
ترین و مؤثرترین نهادها برای کار و اثر گذاری 

بر روی نوجوان تبدیل می کند.
و به طور ویژه آن مدارسی که رویکرد خاص 
ی  برنامه  فوق  های  آموزش  در  مستقلی  و 
شده  تشدید  نمودی  که  دارند  مذهبی  و  علمی 
انتفاعِی خاِص مذهبی! دارد. مثل مدارس غیر 

و  مدرسه  نهاد  موازات  به  مسجد: 
نهادی  آن،  از  تر  مهم  مواردی  در  شاید 
جذابیت  با  و  مدرسه  رسمیت  بدون  است 
در  است  جمع  همگی  که  دوستان،  گروه 

محله[. بسیج  بخوانید  مسجد]یا 
حتی  ها  بزرگتر  گاهی  شاید  که  نهادی 
سوء  تبلیغات  خاطر  به  روند!  نمی  هم  طرفش 

یا خط غلط فکری و سیاسی شان!
یا  ها  چهارمی  نسل  از  بسیاری  برای  ولی 
همان نوجوانان امروزی، جایی است که در آن 
اردو می برند و استخر و فوتبال و ...که همین 
تصویر ذهنی برای جذب یک نوجوان ده دوازه 
بسیج  البته  که  است.  کافی  نهاد  این  به  ساله 
فقط همین  یا...[  فرهنگی  کانون  یا  ]یا مسجد 
هرچند  نیست،  نوجوان  برای  ذهنی  تصاویر 
تصور  این  کنار  در  ولی  هست!  هم  اینها  که 
مربی  و  روحانی  و  ها  آن کالس  موازات  به  و 
و گعده های دوستانه هم وجود دارد که کامال 
ایدئولوژیک  های  آموزش  مشخص  هدفی  با 
مذهبی سیاسی را به نواجوان تزریق می کند.

االعم  معنی  به  تلوزیون  شما  تلوزیون: 
بخوانید، با هر آنچه که هم سنخ باشد، رایانه، 
گوشی های موبایل، شبکه های اجتماعی و ...
تحمیلی،  جدید  های  زندگی  سبک  که 
های  خانواده  کاری  بی  ساعات  از  بسیاری 
ایرانی را و حتی ساعات با هم بودن اعضاء ی 
خانواده را پوشش می دهد! حتی اگر برنامه ی 
خاصی هم نداشته باشد، دائمًا یا مشغول تماشا 
و  ها  بررسی کردن شبکه  یا مشغول  و  هستند 

صفحه ها و پیج های مختلف!
پر واضح و روشن است که دو عنوان قبلی 
تحت  را  سوم  عنوان  تواند  می  راحتی  به 
ضلع  دو  مانند  )دقیقًا  دهد!  قرار  خود  الشعاع 
را  سوم  ضلع  اندازه  تواند  می  که  است  مثلثی 

تر کند!( بزرگ  یا  تر  کوچک 
تزاید  به  رو  زندگی ها  حال در روزگاری که 
ماشینی شدن سرعت گرفته و فرصت با فرزند 

بودن را هر چه بیشتر از خانواده ها ستانده!
تلوزیون«  بسیج[،  مسجد]یا  »مدرسه،  مثلِث 
داده  توضیحات  با  ]البته  تواند  می  راحتی  به 
مسیر  مسیرهایی،  و  ها  هدف  تعیین  با  شده[ 
انقالب را جهت دهی  این  زندگی نسل چهارم 
ظهور  برای  کند  تربیت  آماده  نسلی  و  کند 

انتظارش هستیم. منجی ای که چشم 
که این دست بوسی می کند از کلیه متولیان 
عرصه  مندان  دغدغه  و  تربیتی  و  فرهنگی 

فرهنگ و تربیت ... ولی افسوس که ... 

روز ملی خلیج فارس

 

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. 
روزی که یادآور ازخودگذشتگی های ملت سرافراز 
ایران و فرار اشغال گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷ 
 ۲۱( جنوبی کشور  بر سواحل  جابرانه   تسلط  سال 
سپاه  رشادت های  پی  در  میالدی(   ۱۶۲۲ آوریل 
ایران به رهبری امیراالمرای فارس)امام قلی خان( 
می باشد. شاه عباس صفوی  در این روز در سال 
۱۶۲۱ میالدی توانست هرمز را از چنگ پرتغالی 
ها درآورد، تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به 
نیکی یاد شود. بنابراین در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴، هیات 
دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب آن دهم 
اردیبهشت هرسال، “روز ملی خلیج فارس” نام گرفت.

مناسبت ها

عامل  مدیر  نیمن  -هارتموت  زاده  امیرآبادی  علی  سید 
شرکت گردشگری “اُرینت اکسپرس” در آلمان می باشد. جهانگرد 
تورهای  برگزاری  در  سابقه  سال  چهل  که  است  دوستی  ایران 
ورودی گردشگران آلمانی به ایران دارد و همچنین نویسنده کتاب 
راهنمای گردشگری ایران به زبان آلمانی می باشد که اصلی ترین 
مرجع گردشگری ایران برای استفاده  هر گردشگر آلمانی در سفر 
به ایران تلقی می شود.گروه گردشگری آقای نیمن روز سه شنبه 
۲9 فروردین وارد مشهد مقدس شد و پس از دو روز بازدید از جاذبه 
های گردشگری مشهد، تربت حیدریه و نیشابور در روز پنج شنبه ۳۱ 

فروردین به خراسان جنوبی و شهرستان فردوس سفر کرد.

سفر به تمام نقاط استان در یک هفته

به همین بهانه با وی گفتگوی کردیم. این گردشگر آلمانی با 
بیان این که اول و دوم اردیبهشت به همراه گروه از جاذبه های 
گردشگری فردوس، بشرویه، ازمیغان و طبس گلشن بازدید کردیم 
عنوان کرد: در اقامتگاه بوم گردی طبس اسکان داشتیم. سپس در 
تاریخ یک شنبه ۳ اردیبهشت وارد مرکز استان شدیم که پس از 
مراسم استقبال در هتل جهانگردی بیرجند اقامت کردیم. هارتموت 
نیومن ادامه داد: در روزهای سوم، چهارم و پنجم اردیبهشت ماه 9۶ 
از جاذبه های گردشگری بیرجند، مود، فورگ، قاین و سرایان بازدید 
و ششم اردیبهشت ماه 9۶ از نهبندان و دهسلم دیدن کردیم. او با 
اشاره به این که هفتم اردیبهشت از دهسلم به سمت کلوت و استان 
کرمان خارج شدیم اضافه کرد: به مدت ۲ روز در اقامتگاه بوم گردی 
کلوت اسکان و از جاذبه های طبیعی و زیبای کلوت بازدید کردیم. 
مدیر عامل شرکت”ُارینت اکسپرس” از برنامه های آتی خود هم 
سخن  گفت: سپس در ادامه مسیر  به سمت کرمان از شهرهای 
بم،جیرفت،راین،ماهان و کرمان بازدید و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت 

کرمان را به مقصد تهران و سپس آلمان ترک می کنیم. 

کویر آفتابی استان، برای ما آلمانی ها جذاب است

برای  ایران  کویر  های  جذابیت  درباره  نیمن  هارتموت 
گردشگران عنوان کرد: انسان ها همیشه به دنبال محیط هایی 

هستند که تاکنون تجربه نکرده اند که در آن آرامش وجود داشته 
باشد و کویر با فضای خاصی که دارد یکی از این مکان ها است. 
وی افزود: آلمان به دلیل شرایط آب و هوایی بارانی و زمین های 
زراعی فراوانی که دارد همین موضوع موجب شده برای ما، استان 
خراسان جنوبی به دلیل خشک سالی و هوای آفتابی و کویر زیبا 
جذاب باشد. این گردشگر آلمانی با اشاره به اینکه در هتل های 
استان باید پیشرفت انجام گیرد ادامه داد: اگر قرار باشد ۱0 گروه 
همزمان به این استان سفر کنند، جا کم خواهد بود. نیمن درباره 
گروه های گردشگری ۲ تا 5 نفره اقامتگاه های بوم گردی را 
بسیار مناسب دانست و افزود: این اقامتگاه ها نه تنها در شهرها 
بلکه در روستا ها هم باید احداث شود. وی اشاره کرد: به طور 
مثال وجود اقامتگاه بوم گردی در طبس، خور و سایر مکان هایی 
از این قبیل، تاثیر بسیار خوبی روی جذب توریست ها گذاشته 
است. این نویسنده حوزه گردشگری، خاطر نشان کرد: توریست 

ها همیشه به دنبال مکان های مذهبی هستند و اگر امکانات 
مناسبی باشد دوباره به آن مکان سفر می کنند.

کتُی که خیاط بیرجندی برایم دوخته است
 را با افتخار می پوشم

نیمن قلعه فورگ را بزرگترین قلعه در کشور دانست و افزود: 
قلعه فلک االفالک در مقایسه با فورگ بسیار کوچیک است. و در 
هیچ جای ایران نمیتوان این جاذبه را دید که در پایین قلعه زرشک 
ها با رنگ قرمز خارق العاده خودشان باشند و آدم » کله جوش« 
بخورد به عنوان ناهار و لذت ببرد.وی با تاکید بر این که مردم 
»مود« و سایر شهرستان های استان بسیار مهربان هستند بیان 
کرد: این شهر دارای صنایع دستی زیبایی است که به دوستانم 
نیز معرفی کرده ام.این گردشگر آلمانی با بیان این که همیشه به 

همسفران خود تاکید می کنم که از مردم این جا خرید کنند اضافه 
کرد: یک خیاط بیرجند هم برای من کتی دوخته که همه جا با 
افتخار این کت را می پوشم. نیمن با اشاره به اینکه تحصیالتم 
ایران شناسی بود و اکثر کشورهای اسالمی را سفر کرده ام افزود: 
ابتدا به لبنان سفر کردم و از آن به بعد بیشتر سفرهایم به ایران 
بوده است. وی تاکید کرد: یکی از جذابیت های ایران مساجد آن 
است که با معماری زیبا و فضای داخلی خیره کننده، من را متحیر 
کرده بودند، مساجد ایران با مساجد کشورهای عربی خیلی متفاوت 
است.» نیمن « در پاسخ به سوال خبر نگار ما مبنی بر اینکه از نظر 
شما با توجه به جذابیت های گردشگری به بیرجند چه جایگاهی را 
اختصاص می دهید پاسخ داد: بعد از ۳۷ سال گردشگری معتقدم 
جاذبه های بیرجند، درجه ۱ است اما چون همسرم شیرازی هست! 

درجه ۱ را به شیراز می دهم و بیرجند برایم رتبه دوم را دارد.

همسفرانم می گویند: 
مردم اینجا چقدر مهربان هستند

وی با اشاره به مهمان نوازی مردم استان افزود : دوستان و 
همسفران من روزی ۴-۳ بار به من می گویند مردم اینجا چه قدر 
مهربان هستند. این گردشگر آلمانی با بیان اینکه تالش و پیگیری 
برخی مسئوالن جالب و خوشحال کننده بود ادامه داد: از فردوس 
به بشرویه به همراه سلیمانی نماینده میراث و فرهنگی سفر کردیم 
که وی جاهای جدیدی را بعد سفر آخر ما به بیرجند که حدود 5 
ماه گذشته بود نشان داد. نیمن  با ابراز خرسندی از این که این فرد 
دارای هدفی برای بازسازی مکان های تاریخی و دیدنی بود عنوان 
کرد: برنامه سلیمانی برای ۱0 سال آینده این بود که تقریبا استان 
را در با یزد برابر کند. چون یزد در۱5سال اخیر با مرمت و بازسازی 
مکان های تاریخی دیدنی باعث جذب توریست و گردشگران شد 
و اگر این اتفاق برای استان شما مخصوصاً بشرویه بیفتد فوق 
العاده است. وی در پایان افزود: سفر به ایران  و مخصوصا خراسان 
از لذت بخش ترین تجربه های من در میان تمامی  جنوبی یکی 
سفرهایم بود.وی افزود ما در آبان ماه هم باز سفری به خراسان 
جنوبی خواهیم همراه با تیم گردشگری  خواهیم داشت.در پایان 

هم هدیه ای به رسم یادبود از گروه آرتوان به وی اهدا شد.

»هارتموت نیمن« گردشگر آلمانی در سفر به خراسان جنوبی عنوان کرد:

جذابیت های بیرجند رتبه اول بعد از شیراز را برای من دارد
همسفرانم روزی چندبار می گویند مردم اینجا چه قدر مهربان هستند

Ava.news9@gmail.com عکس از : امیرآبادیزاده

خبرها از گوشه و کنار

الیو اینستاگرام از دسترس خارج شد 

شبکه  زنده  پخش  قابلیت  نیوز-  افکار 
دسترس  از  و  مسدود  اینستاگرام  اجتماعی  
کاربران ایرانی خارج شده است. گفته شده این 
مسدودیت به دلیل دستور مقامات قضایی بوده 
است. به احتمال زیاد مقامات قضایی این قابلیت 
را در جهت ایجاد محدودیت هایی برای نامزدهای 
انتخاباتی مسدود و از دسترس خارج کرده اند.

وقوع دو خورشیدگرفتگی 

و دو ماه گرفتگی تا پایان امسال

رخداد  بر  عالوه  جاری  سال  در  نیوز-  پارس 
۴ ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی شاهد بارش 
با  هستیم.  جوزایی  و  برساوشی  زیبای  شهابی 
گسترش روزافزون علم و ساخت تلسکوپ های 
جهان  ابعاد  اندازه گیری  در  دانشمندان،  دقیق، 
روز به روز به نتایج جدیدتری نائل می شوند. با 
ساخته شدن و گسترش این وسایل اندازه گیری، 
دید بشر نسبت به جهان نیز تغییر یافته؛ چراکه 
تا قبل از آن با چشم غیرمسلح  تقریبًا  توانستند 
اختراع  اما  ببیند  را  ستاره  هزار   ۶ حدود  در 
تلسکوپ، ناگهان آشکار کرد که این فقط جزئی 
با  و  گسترده  تحقیقات  با  بشر  است.  جهان  از 
از پیچیده ترین تلسکوپ ها دریافت غیر  استفاده 
از کهکشان ما، کهکشان های دیگری نیز وجود 
دارند که جرم آنها بیشتر از کهکشان ما است. بر 
اساس مقیاس جدید فاصله ها، سن زمین حداقل 
5 میلیارد سال است و این حد با حدسیات زمین 

شناسان در مورد سن زمین مطابقت دارد.
وجود  جدید  تلسکوپ های  همچنین 
و  می دهند  نشان  را  کهکشانی  خوشه های 
خوشه  یک  از  جزیی  ظاهراً  نیز  ما  کهکشان 
سایر  و  ماژالن  ابرهای  شامل  که  است  محلی 

کهکشان کوچک نزدیک آن می شود.
فرازمینی بشر است که  اینها حاصل مطالعات 
تا  دارد  سعی  نجومی  حقایق  کشف  بر  عالوه 
اساس  این  بر  کند.  درک  را  آسمان  زیبایی های 
رصد ماه گرفتگی ها و خورشید گرفتگی ها، گذرها 
آسمان  زیبای  پدیده های  از  بخشی  مقارنه ها  و 
است که هر بیننده ای را دعوت به نظاره می کند. 
ما  و  هستیم  نجوم  جهانی  هفته  در  ما  حاال 
با اطالع رسانی در خصوص پدیده های نجومی 
مشاهده  به  را  شما  می توانیم  جاری  سال 

زیبایی های آسمان دعوت می کنیم.

مهلت انتخاب رشته دکتری ۹۶ 

تا روز چهارشنبه 13 اردیبهشت

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبان 
مجاز به انتخاب رشته برای پذیرش در کدرشته 
محل های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
 ۱۳ چهارشنبه  تا  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جز  به 
سازمان  سایت  به  می توانند   9۶ اردیبهشت 
دفترچه  دقیق  مطالعه  با  و  مراجعه  سنجش 
به  نسبت  ضوابط  رعایت  با  رشته،  انتخاب 
انتخاب 50 کدرشته محل از میان کدرشته های 
تحصیلی مربوط به ترتیب اولویت عالقه در فرم 

انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند. 
دانشجوی  پذیرش  وی تصریح کرد: ظرفیت 
دوره های  سایر  و  روزانه  دوره های  در  دکتری 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی ۱۴ 
واقع  در  است که  تعیین شده  نفر   ۴۱۴ هزار و 
این ظرفیت بدون احتساب ظرفیت پذیرش در 

دانشگاه آزاد اسالمی است.

برای  تبلیغات  هوای  و  حال  روزها  این  حسینی- 
اندازی  راه  با  نظر  مورد  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
شود.  می  احساس  بیشتر  مردمی  و  مرکزی  ستادهای 
هر ستاد معرف برنامه های کاندیدای مورد حمایت خود 
است تا مردم با برنامه های آنان بیشتر آشنا شوند. در 

همین راستا با رئسای ستادها گفتگو کردیم.
بیان  با  رئیسی  االسالم  حجت  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
در  و  اصلی  ستاد  یک  ها  شهرستان  همه  در  که  این 
برخی، ستادهای مردمی فعال هستند عنوان کرد: حکم 
ها برای افراد مشخص شده صادر شده است. به گفته 
اندازی ستاد  راه  برای  متقاضی  آن جاییکه  از  مختاری 
بوده است، در برخی شهرستان ها  زیاد  از طرف مردم 
ستادها را یکی کردیم و تاکید داشتیم تا تک ستادی و 
با هماهنگی ستاد مرکزی فعالیت تبلیغاتی انجام دهند.

حق مردم است که با همه گونه تبلیغات
و به دور از اسراف نماینده خود را بشناسند

وی با اشاره به برنامه های تبلیغاتی مدنظر ستاد اظهار 
کرده  اعالم  رئیسی  االسالم  حجت  آنجاییکه  از  کرد: 
باید  تبلیغات بدهند و  اند نمی توانند پولی برای هزینه 
جلو  دیگر  طرف  از  و  بوده  مضیقه  در  باشیم  خودکفا 
برنامه  تبلیغات موجب شده هنوز  افتادن یک هفته ای 
انتخاباتی  ستاد  رئیس  نشود.  شروع  کامل  طور  به  ها 
حجت االسالم رئیسی با اشاره به انجام تبلیغات چهره 
به چهره، رسانه ای و فضای مجازی ادامه داد: تا چند 
روز آینده انتشار عکس و پوستر و برنامه های سخنرنی 
با حضور مهمانان کشوری آغاز خواهد شد. مختاری در 
برنامه هایی مانند تریبون  این که طبیعتا  بیان  با  ادامه 

ولی  کرد:  اضافه  داشت  خواهد  بیشتری  طرفدار  آزاد 
از  دور  به  و  تبلیغات  گونه  همه  با  که  است  مردم  حق 
ها،  برنامه  شدن  روشن  برای  گرایی  تجمل  و  اسراف 
را  رسانی  اطالع  کاندیدا  های  آرمان  و  سابقه  ها،  ایده 

انجام دهیم.

آفت اصلی اقتصاد، فساد است

وی با تاکید بر این که تبلیغات بر دو محور مسائل مالی 
بود  خواهد  مردم  فرهنگ  و  دین  محور  و  اقتصادی  و 
محقق  دومی  اولی،  شدن  برآورده  با  قطعا  شد:  یادآور 
نمی شود. رئیس ستاد انتخاباتی حجت االسالم رئیسی 
اقتصادی  مسائل  در  اصلی  آفت  که  این  به  اشاره  با 
فساد است و تا رفع نشود چرخه اقتصاد کشور نخواهد 
از برنامه های ما  اولین بخش  چرخید عنوان کرد: این 
فساد  داخل  منابع  بر  تکیه  و  آن  بر  تمرکز  با  تا  است 
در  مختاری  کنیم.  کن  ریشه  کشور  اقتصاد  بدنه  از  را 
االسالم  حجت  کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش 
در  جنوبی  خراسان  مردم  نماینده  که  مدتی  در  رئیسی 
گرفته  توان  حد  در  را  استان  بود حق  خبرگان  مجلس 
همین  صداقت  و  سالمت  به  توجه  با  نیز  االن  و  بود 

گونه خواهد بود.

برای مردم عمل نشدن  شعارها
در کنار حقوق های نجومی دردناک است

االسالم  حجت  انتخاباتی  ستاد  رئیس  از  که  زمانی 
کردیم  انتخاباتی سوال  تحقق شعارهای  درباره  رئیسی 
عنوان کرد: سابقه نشان داده است که ایشان اهل اقدام 
و عمل است ولی گاه شرایط خارج از اختیار خواهد بود 
تمام  نظر  مد  فرد  ببینند  که  زمانی  هم  مردم  البته  که 
تالش خود را برای تحقق انجام داده سعه صدر خواهند 
زمانی  مختاری  گفته  به  کرد.  خواهند  درک  و  گذاشت 
برای مردم عمل نشدن به شعارها دردآور است که در 
را  کنار آن حقوق های نجومی و فسادهای رفع نشده 
می بینند. وی در پایان از مردم استان در خواست کرد 
و  آبادانی  پیشرفت،  برای  و  باشد  ستاد  یک  نفر  هر  تا 

اسالمی شدن کشور کمک کند. 

مشکل فقط سوء مدیریت است

این  بیان  با  آوا  با  گفتگو  در  نیز  قالیباف  ستاد  رئیس 
فردوس  مانند  ها  شهرستان  ستادهای  از  تعدادی  که 

ستادها  باقی  کرد:  اندعنوان  شده  اندازی  راه  طبس  و 
نسب  امینی  شد.  خواهند  اندازی  راه  فردا  یا  امروز  تا 
از  امسال  کاندیداها  فعالیت  عمده  که  این  به  اشاره  با 
داد:  ادامه  است  مجازی  فضای  و  ملی  رسانه  طریق 
را  گونه  این  تبلیغات  و  کاغذی  پوسترهای  از  استفاده 
از  پس  که  این  بر  تاکید  با  وی  داشت.  خواهیم  کمتر 
اولین دوره مناظره استقبال های مردمی بی نظیر بوده 
شهرستان  در  مردم  از  زیادی  تعداد  کرد:  اضافه  است 
اند.  داده  را  اندازی ستادهای مردمی  راه  ها درخواست 
این که حضور مهمان  به  اشاره  با  قالیباف  رئیس ستاد 
های کشوری به دلیل اینکه مردم درخواست های خود 
خواهد  قرار  استقبال  مورد  بیشتر  کنند  می  مطرح  را 
کاندیداها  های  برنامه  دنبال  به  مردم  افزود:  گرفت 

هستند و جزییات را در این زمینه می خواهند. 

بیکاری مهم ترین
موضوع سخنرانی های تبلیغاتی

امینی نسب مهم ترین موضوعات سخنرانی ها را عمده 
ها  مدیریت  سو  و  بیکاری  جمله  از  مردم  مشکالت 
دانست و اظهار کرد: موضوع ایجاد نشاط در جامعه نیز 
از دیگر موارد مطرح شده است که شرط ایجاد آن نیز 
شاغل شدن افراد و داشتن دولت کارآمد است. به گفته 
وی اگر سند آمایش سرزمینی مناسب بسته شود، خیلی 
تاکید  با  قالیباف  توان عمل کرد. رئیس ستاد  بهتر می 
بر این که عدالت اقتصادی از برنامه های این کاندیدا 
از  ایجاد اشتغال  است خاطرنشان کرد: در همین راستا 
مناطق مرزی و مخصوصا استان خراسان جنوبی شروع 

خواهد شد.

قالیباف در طول 12 سال فعالیت خود به عنوان 
شهردار همیشه با برنامه عمل کرده است

قالیباف در طول ۱۲  بیان این که دکتر  با  امینی نسب 
عمل  برنامه  با  تهران  شهردار  عنوان  به  فعالیت  سال 
کرده است ادامه داد: وی یا قولی نمی داد و یا اگر می 
داد حتما عمل می کرد. وی با اشاره به این که قالیباف 
برنامه های  برای  بوده که  اجرایی در کشور  تنها مدیر 
خود شمارشگر داشته است تا در مدت معین به نتیجه 
تعیین شده  در مدت  کار  زمانی که  اضافه کرد:   برسد 
تمام نمی شد شمارشگر معکوس روزشماری می کرد و 
قالیباف به ازای هر روزی که کار نشده به مردم علت 
را توضیح می داد. رئیس ستاد قالیباف به تعهد ایجاد 5 

میلیون شغل کاندیدای مورد حمایت خود اشاره کرد و 
با توجه به ظرفیت های باالی  این تعداد  ایجاد  افزود: 
پتروشیمی و فناوری اطالعات و ... کار سختی نیست. 
این  شعارهای  در  شده  مطرح  موارد  دیگر  از  “کارانه” 
کرد:  عنوان  باره  این  در  نسب  امینی  که  بود  کاندیدا 
و  نباشند  شاغل  که  است  افرادی  به  متعلق  مبلغ  این 
این  بیان  با  وی  کرد.  خواهند  دریافت  اشتغال  زمان  تا 
که در  کشور کمبود منابع نداریم تصریح کرد: مشکل 
به  منابع  این  از  توان  نمی  که  است  مدیریت  سو  فقط 

درستی استفاده کرد.

با کمک نیروی جوان می توان
سیستم مدیریتی فرسوده را چابک کرد

کاندیدای  سخنان  اصلی  محور  قالیباف  ستاد  رئیس 
دانست  جوان  نیروی  به  کمک  را  خود  حمایت  مورد 
و اظهار کرد: با کمک این نسل می توان این سیستم 
مدیریتی فرسوده را به سیستمی چابک تغییر داد. امینی 
دادن  رای  هنگام  کرد:   توصیه  استان  مردم  به  نسب 
احساسی عمل نکنند و ابتدا برنامه کاندیداها را مطالعه 
این که در آن  به  با اطمینان و علم  از آن  کرد و پس 
دنیا باید برای انتخاب خود پاسخ گو باشند رای بدهند. 
ناراضی  موجود  وضع  از  اگر  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
 هستند قاعدتا رای به تغییر آن به نفع مردم خواهد بود.

 گفتنی است تا این لحظه رئیس ستاد حجت االسالم 
نشدند،  ما  سواالت  به  پاسخگویی  به  موفق  روحانی 
همچنین ستاد مهندس میرسلیم نیز هنوز برنامه خاصی 
را ارئه نکرده بود که در روز های آتی گفتگو با رئیس 

این دو ستاد را نیز در همین روزنامه خواهید خواند.

برنامه های ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری در استان

گفتگوی آوا با رئسای ستاد رئیسی و قالیباف
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پاسداران راد مرد انقالب اسالمی

است.  مراقب  و  نگهبان  معنی  به  لغت  در  پاسدار   
پاسداران کسانی  اند که در حساس ترین لحظه  های 
دژی  همچون  و  خیزند  برمی   خلق  میان  از  تاریخ، 
به  رسیدن  جهت  در  شجاعانه  و  مردانه  مستحکم، 
حق و حقیقت و حفظ آن، گام برمی  دارند.در تاریخ 
تمدن بشری کم بوده  اند کسانی که برای برافراشته 
همه  کریمه،  اخالق  ترویج  و  حق  چراغ  داشتن 
هستی و آمال خود را بر سر هدف خویش بگذارند.
کمر بستن برای احیای حقیقت خواهی، همتی جانانه 
می  طلبد و تنها از مردانی چون حسین)ع( برمی آید 
که آزادگی و شور حقیقت  جویی  اش، چنان حماسه  
موجب  و  جاودان  نامش  همیشه  تا  که  آفرید  ای 
احترام انسان های حق  طلب خواهد بود.امام حسین)ع( 
هنگامی که تحریف  گران حقیقت، از سنت و سیره 
پیامبر اکرم)ص( و آنچه خداوند در شریعت اسالمی 
با  مغایر  تصویری  بود،  نهاده  بنا  قرآن  زبان  از  و 
واقعیت ارائه کردند، بر خود فرض دید تا برای احیای 
نهادینه کردنش در میان  آن سنت فراموش شده و 
امت اسالم، قیام تاریخی و حماسی  اش را آغاز کند 
کند.می  پاسداری  خود  جد  دین  از  ترتیب،  بدین  و 
تاریخ  را در  پاسداران  رادمردی  از  نمونه  هایی   توان 
ایران یافت؛ پاسدارانی که در دفاع  انقالب اسالمی 
روحیه  با  و  کردند  فداکاری  خود  کشور  و  کیان  از 
نظامی،  خالقیت  و  درونی  انسجام  طلبی،  شهادت  
الهام  با  پرداختند و  نبرد  به  در صحنه  های مختلف 
با  الحسین)ع(،  اباعبدا...  شهیدان،  ساالر  حضرت  از 
ایثارگری ها،  و  جانبازی ها  و  خویش  جان  و  خون  بذل 
نگذاشتند دست سربازان شیطان، به ذره ای از خاک 
میهن اسالمی برسد. روز پاسدار را به همه ارجمندان 

پاسدار، شادباش می گوییم!

چرا قیام و انقالب؟! این قسمت علل قیام بزرگ امام 
قرار بررسي  مورد  ایشان  خود  دیدگاه  از  )ع(   حسین 
مي گیرد. البته بیشتر دالیل ذکر شده اجتماعي بوده و 
فقدان شعور جهت مقابله با انحرافات برشمرده مي شود. 
در این بخش نویسنده مکتبي را تشریح کرده و یکي 
از دالیل اصلي انقالب و قیام عاشورا را روشن شدن 
حقایق مکتب مي داند. این فصل از کتاب برخورد امام 
را کامال سیاستمدارانه توصیف مي کند. رابطه امام با 
خداوند که در مجموع به دو قسمت کلي، یعني اشاره به 
نماز ظهر عاشورا که بیان گر عمق رابطه آن حضرت با 
خدا است و همچنین رابطه عاشورا با شهامت وشهادت 
امام حسن )ع( تقسیم مي شود. رابطه امام با مردم که 

اشاره به بعد اخالقي و رفتاري امام دارد. 
مواردي نظیر فروتني امام و غفو وبخشش آن حضرت 
به وسیله و با مصادیقي از روایات بیان مي گردد. این 
قسمت نیز مانند اکثر بخش هاي کتاب مذکور روایات 
مناسب و مرتبطي را به کار برده و تقسیم بندي هاي 
ارائه شده فهم خوانندگان را افزایش مي دهد. شعاع 
شده  داده  توضیح  روایت  چها  با  امام  هاي  اندیشه 
است. همانا گروهي خدا را به خاطر چشمداشت مي 
پرستند، چنین عبادتي، عبادت تجار است و دسته اي 
خدا را از روي ترس مي پرستند، چنین پرستشي از 

آن بندگان است...
زندگي و قیام امام حسین )ع( - یاسر حمزه لوي

در بین تمامی مردم تنها عقل است 
که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر

 می کنند به اندازه کافی عاقلند

پیروزی یعنی: توانایی رفتن از یک
 شکست، به شکستی دیگر بدون

 از دست دادن اشتیاق

سومین روز ز شعبان چون برآمد خورشید
سومین شمس والیت ز افق چهره گشود
روز میالد همایون حسین ابن علی است
 باد بر خلق جهان مقدم پاکش مسعود

ای پاسداران حریم عشق! مگر می توان بی نام و یاد 
شما درفرهنگ لغات این سرزمین، به مفهوم
 آزادی و رهایی رسید؟! روز پاسدار مبارک باد

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که 
اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان 
می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به 

آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد

امام حسین )ع( در سوم شعبان سال چهارم هجرت در شهر 
مدينه به دنیا آمد. پدر بزرگوار ايشان امیر المؤمنین على)ع( 
و مادر ايشان حضرت فاطمه)ع( سید زنان اهل عالم است. 
پس از آن كه عالم وجود به وجود ذى وجود ايشان منّور 
شد پیامبر اكرم به على)ع( فرمود: چه نامى بر اين فرزندم 
نهادى. ايشان عرض كرد ما در نام گذارى اين فرزند بر شما 
پیشى نمى گیريم. پیامبر فرمود: من نیز در اين نام گذارى 
بر خداوند سبقت نمى گیرم. پس از مدتى جبرئیل بر پیامبر 
 نازل شد و عرضه داشت يا رسول ا.. خداوند به تو سالم 
مى رساند و مى فرمايد نسبت على به تو بمانند نسبت 
هارون به موسى است پس فرزندت را به نام فرزند هارون 
بنام. پیامبر فرمود نام فرزند هارون چه بود جبرئیل عرض 
كرد »شبیر« پیامبر فرمود: زبان ما عربى است او را به 

عربى چه بنامم و جبرئیل گفت او را حسین بنام.
رسول خدا عالقه بسیارى نسبت به ايشان و برادر عزيزشان 
امام حسن)ع( داشت به طورى كه محبت خويش را به 
صورت علنى نسبت به آنان ابراز مى نمود بدين صورت 
كه گاه از منبر به زير آمده آنان را بوسیده و مجدداً از منبر 
باال مى رفت و گاه آن دو را به دوش مى گرفت و با آنها به 
بازى مى پرداخت و گاه بدين صورت مى شد كه حضرت 
در بین اصحاب نشسته بود و حسین)ع( وارد مى شد آنگاه 
نمود  مى  قطع  را  خود  اكرم)ص(كالم  رسول   حضرت 
او استقبال مى كرد. وى را به دوش  از  برمى خاست و 

از  امام حسین پس  نشاند   مى  دامان خود  در  و  گرفته 
از  و  بود  حسن)ع(  امام  برادرش  كنار  در  پدر  شهادت 
سیاست هاى وى دفاع مى نمود، حتى پس از آن كه او 
با معاويه بیعت كرد شیعیان كوفه همان روز صلح نزد او 
رفته و خواهان نقض صلح و قیام علیه معاويه شدند ولى 
ايشان نپذيرفت و بر ادامه صلح برادر تأكید نمود پس از 
و  رفته  ايشان  نزد  به  مجدد  هم  كوفه  از  معاويه  خروج 
خواستار قیام شدند كه آن حضرت باز هم نپذيرفت.اهل 
بیت پس از قضیه صلح از كوفه به مدينه برگشتند و پس 
از حدود 10 سال بعد از شهادت امام حسن)ع( ايشان به 
امامت رسیده و در سن چهل و هفت سالگى نگهبانى از 

دين خدا و حفاظت از شیعیان به آن حضرت سپرده شد.

تحمل 10ساله حکومت معاویه
برابر  در  نیز  حسن  امام  شهادت  از  پس  حضرت 
درخواستهاى مكرر مردم عراق براى آمدن آن حضرت به 
كوفه مقاومت كرده و فرمودند تا معاويه زنده است نبايد 
دست به اقدامى زد و اين بدان معناست كه امام در فاصله 
ده سال به اجبار حكومت معاويه را تحمل كرده بودند. 
تسلیم ناپذيرى امام از لحاظ سیاسى در برابر مشروعیت 
مطلق معاويه على رغم اين كه دست به قیام زدن را نیز 
به صالح نمى دانستند از سخنان امام در 10 سال حكومت 
آخر معاويه پیداست چنانكه از نامه امام به معاويه نیز چنین 

برمى آيد:ايشان در اين نامه خطاب به معاويه ضمن اين 
كه مى فرمايند من قصد جنگ و مخالفت با تو را ندارم 
تأكید مى نمايد به خدا سوگند جنگ با تو را ترك كردم 
در حالى كه در اين مورد از خداوند خوفناك هستم. من 
براى دين خود چیزى را باالتر از جهاد با تو نمى دانم كه 
اگر آن را انجام دهم به پروردگار نزديك شده ام. و من 
فتنه اى سهمگین تر از حكومت تو براى امت سراغ ندارم.

شخصيت امام حسين)ع(
ممتاز  داراى شخصیت،  ائمه  ساير  امام حسین همچون 
و عالى بودند. گرچه ذكر تمامى اوصاف حضرت در اين 
مقال نمى گنجد اما ما به فراخور حال و رعايت اختصار 
قطره اى از درياى بى كران و عمیق شخصیت آن حضرت 
را به قلم مى آوريم و از اين روز به چند صفت از او صاف 

كمالیه وى اشاره مى كنیم.

حلم و بردبارى
امام حسین )ع( در بحرانى ترين  على رغم قرار داشتن 
شرايط حلم و بردبارى اجازه عرض اندام به لغزش و فرو 
افتادن ايشان در گودال غضب نداد چنانچه سیراب كردن 
لشكر حر و حتى اسبان آنها در گرماى شديد نمونه اى از 
نمايش حسن خلق، حلم و كرامت آن حضرت در برابر 
پرورش  از  مطلق  بن  است.عصام  كینه  و  خشم  عوامل 

با مام حسین)ع( مى  يافتگان مكتب معاويه در مواجهه 
گويد: وقتى او را ديدم سیماى او مرا به شگفتى وا داشت 
ولى نتوانستم بغض و عداوت خويش را نسبت به پدرش 
بروز ندهم و چنین گفتم: تو پسر بوترابى.حضرت فرمود: 
اى مرد، كار را بر خود آسان ساز و سخت گیر مباش، براى 
تو خود از خدا طلب آمرزش مى كنم اگر يارى بخواهى 
ياريت مى كنم اگر كمك مالى بخواهى به تو مى دهم 
چنانچه اگر هدايت بخواهى تو را ارشاد مى كنم. عصام 
گويد حسین)ع( از چهره ام شرمندگیم را دريافت ضمن 
خواندن آيه اى از قرآن در باب بخشش گفت اى مرد آيا از 
اهل شام هستى گفتم آرى امام فرمود اى مرد بدون ترس 
با ما درمیان  و مضايقه خواسته ها و گرفتارى هايت را 
بگذار كه مرا در باالترين درجه كمال و امید خواهى يافت.

فروتنى و تواضع
حال  در  كه  فقرا  از  گروهى  بر  روزى  حسین)ع(  امام 
آنان  كرد  ايشان سالم  به  و  بودند گذشت  غذا خوردن 
و خوردن  در سفره  به شركت  را  ايشان  و  دادند  جواب 
غذا خواندند امام)ع( كنار سفره آنان نشست و از غذاى 
را تالوت فرمود  آيه شريفه  اين  آنگاه  آنان میل فرمود 
كه: »خدا مستكبرين را دوست ندارد« سپس همه آنها را 
به خانه خود دعوت كرد و غذايى براى آنها فراهم و به 

هر يك لباسى عطا فرمود.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

بدانید زندگي دنیا تنها بازي و سرگرمي، و تجمل پرستي و تفاخر در میان شما و 
افزون طلبي در اموال و فرزندان است . حدید آیه ۲۰

حدیث روز  

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت. 
امام حسین )ع(

مناسبت ها

حضرت امام حسين )ع(؛ اسوه شجاعت و صبر و بردباری

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- اصطالحي در ورزش 
كشتي – درخودماندگي 2- خأل 
توانا   - مازندران  شهرهاي  از   -
حمله   -3 هنري  آثار  خلق  در 
معروف  غارهاي  از   - كننده 
نیم   -4 گردن  رگ   - ايران 
شلوار  خجستگي-    – ساعت 
تنیس  در  هاي  ضرب    - جین 
روي میز 5 -روسري - خاكستر 
ريز   - خاخام   -6 آخر  حرف   -
و  مفید   -7 كافور    - نمرات 
بلند  باالپوش   - مفاهیم  موثر-  
 – مجاني   - چاي  ظرف   -8
گیاه   - شرقي  باد   -9 خوابیده 
و موجب 10-   باعث  رنگرزي - 
خداي   - آفتاب   به  پشت  خانه 
میكروسكوپ  شیشه    - هندوان 
11-  شمشاد - تابناك - سلسله 
 - دوستان   -12 مصر  فراعنه 
بزرگ  شركت   – آبكي  غذاي 
من   - -فرانسه   سازي  اتومبیل 
كتاب   - تابیده  نخ    -13 تو  و 
شرعي زرتشتیان -  بیهوده 14-  
منطقه   - نابود  نیست،   - واحد  
سردسیر روسیه 15-  نشدني  - 

بیماري نرمي استخوان
از   - زن  مشت   -1 عمودي: 

شهرهاى كرمانشاه 2- گل سرخ 
بدون  و  زياد  با سرعت   - نقاشي 
 -3 مازندراني  پسر    – توقف 
خراسان  شهرهاي  از   - دورويي 
رضوى - پهلوان شاهنامه 4- جد 
از   - سلیمان  حضرت  مادري 
خانه   - تهران  استان  شهرهاي 
بزرگ  مادر عرب 5- اثر رطوبت 
-نزديك  شكر    - پخته  میوه   -
كاشان 6- سیمرغ - هجوم - بد 
جانشین   – مداوا   - شتر   -7 بو 
8- ناپديد و نابود - بناي باتجربه 

آزاد   – بینا - دهنه  -  صید 9- 
 - رنج   - سخت   دشمن    -10
خداشناس    -11 كش  گردن 
  -12 ماه  شماره   - امن  جاي   -
تنبل  میوه   - نگلیسي  ا  چاي 
آپارتمان كوچك   - دهان  دور   -
ندارد-  جداگانه  اتاقهاي  كه 
پايتخت   - بیهوده  سخن    -13
بنادر  ز  ا  دريا 14-  رنگ  لیبي - 
مخترع  حرير-    – استرالیا  مهم 
تلگراف اولیه 15-  اثر ديدني در 

اصفهان – معاني 
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 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲
به یک نفر )آقا( کمک آشپز 

تخته کار و کوبیده گیر 
نیازمندیم.

09۱0۵۳۳۱۳00

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

ساختمان 
09۱۵۱6۳۳90۳

دهشیبی  

فروش رنو ساندرو استپ وی 
اتومات ،صفر کیلومتر ، مدل 96، 
فول آپشن با سیستم صوتی مدیا 

دوربین عقب  ، مانیتور بزرگ  
رهیاب فعال 

09۳۵۵6۴0۴۵۷

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09۱۵۳6۳۷۵0۷- حسینی

کارت دانشجویی اینجانب 
آزیتا منجزی دانشجوی رشته 

حسابداری مالی به شماره 
دانشجویی 0۵0۲۲6۳۷ 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه ۳ نفر

مهماندار خانم و آقا ۲ نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09۱۵۷6۳9۲00

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09۱۵۷۲۱۳۵۷۱ - صالحی منش

بلوار شعبانيه- بين چهار راه ایزوگام فنودی
بقيه ا... )عج( و خيابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و ميهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشيم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ

اولين ساندویچ نيم متری
 با بيش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خيابان فردوسی، حد فاصل حافظ 
و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

با پيک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد



کسالت  احساس  کمی  بهاری  روزهای  این  در  اگر 
و خستگی می کنید پیشنهاد می کنیم که با مصرف 
خوراکی های زیر انرژی های الزم را دریافت کنید:

ناتوانی: حدود   1. هندوانه، داروی تقویت ضعف و 
۹۳ درصد از حجم هندوانه را آب تشکیل می دهد، 
انرژی  حفظ  برای  آب  مصرف  تحقیقات  براساس 

بدن، تنظیم الکترولیت، دریافت ویتامین های A، B۶ و 
C بسیار مفید است 2. دانه های آجیل؛ تقویت سریع 
قوای جسمی ۳. کشمش؛ خوراکی خوش طعم و انرژی 
بخش 4. دانه سویا؛ مقوی و پرخاصیت 5. تخم شربتی؛ 
خوشمزه و نیروبخش ۶. ماهی های روغنی؛ پرانرژی و 
قدرت دهنده: ماهی های روغنی از جمله سالمون، قزل 

آال، ماهی ساردین و یا ماهی کیلکا دارای خواص 
انرژی دهندگی و نیروزایی هستند 7. توت فرنگی؛ 
نیروزایی با آنتی اکسیدانی خوشمزه: مصرف آن ها 
می تواند باعث رفع احساس خستگی، تقویت قوای 
جسمانی، دریافت آنتی اکسیدان های ضروری برای 
بدن و در نتیجه افزایش انرژی مورد نیاز بدن شود.

۷ پیشنهاد تغذیه ای فوق العاده برای اینکه در بهار پر انرژی باشید
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افتتاحیه بزرگترین رویداد ورزشی بیلیارد 
در لیگ برتر باشگاه های کشور در شهرستان بیرجند

افتتاحیه  از  جنوبی  خراسان  بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  رئیس  حسینی- 
بزرگترین رویداد ورزشی بیلیارد با حضور ستارگان اسنوکر آسیا در لیگ 
برتر باشگاه های کشور در شهرستان بیرجند خبر داد و عنوان کرد: 
این لیگ از 11 الی 15 اردیبهشت در شهر تاریخی فرهنگی بیرجند با 
حضور 10 تیم از سراسر کشور برگزار خواهد شد.  ساجد با بیان این 
که مراسم افتتاحیه امروز ساعت 18 در سالن مخابرات بیرجند برگزار 
شیراز،  تهران،  زاهدان،  شهرهای  از  ورزشکاران  افزود:  شد  خواهد 
مشهد، گیالن، رشت و زنجان هستند. به گفته وی در پایان مراسم 
افتتاحیه به حضار در جشن به قید قرعه جوائز ارزنده ای اعطا خواهد شد.

آغاز لیگ طالیی دوومیدانی از امروز

اردیبهشت   10 امروز  دوومیدانی  طالیی  لیگ  اولی  مرحله  ایسنا- 
برگزار می شود. این رقابت ها  با حضور  1۳5 ورزشکار که فدراسیون 
دوومیدانی آن ها را دعوت کرده برگزار می شود. میزبانی این دوره 
بر عهده تهران است که در ورزشگاه آفتاب انقالب انجام می شود.

تیم ملی هاکی ایران قهرمان جام ملت های آسیا شد

ایرنا- تیم ملی هاکی سالنی ایران در هفتمین دوره رقابت های جام ملت 
های آسیا با شکست قزاقستان، برای هفتمین بار قهرمان شد. هفتمین 
دوره جام ملتهای آسیا با حضور هشت تیم در دو گروه از چهارم تا هشتم 
اردیبهشت ماه به میزبانی شهر دوحه قطر برگزاری شد. ملی پوشان 
کشورمان در فینال رقابت ها، مقدرانه و با نتیجه 10 بریک قزاقستان 
را شکست دادند تا برای هفتمین بار جام قهرمانی را باالی سر برند. 

یک طال و دو مدال نقره موسوی 
در پیکارهای وزنه برداری قهرمانی آسیا

در  ایران  کیلوگرم   ۹4 دسته  بردار  وزنه  موسوی  ایوب  سید  ایرنا- 
پیکارهای قهرمانی آسیا در ترکمنستان در حرکات دو ضرب با بلند 
کردن وزنه 20۶ کیلوگرم ضمن کسب مدال طال در مجموع با رکورد 
 A ۳72 کیلوگرم مدال نقره این دسته را بدست آورد. پیکارهای گروه
دسته ۹4 کیلوگرم قهرمانی سال 2017 آسیا از ساعت 1۹:۳0 به وقت 
ایران روز جمعه در سالن ورزشی المپیک شهر عشق آباد ترکمنستان 
با حضور 7 وزنه بردار از کشورهای ازبکستان، ژاپن، چین، چین تایپه، 
افغانستان، اردن و ایران آغاز شد. سید ایوب موسوی در دومین تجربه 
آسیایی خود در حرکات یک ضرب با بلند کردن وزنه 1۶۶ کیلوگرم 
برای  ملی که  تیم  آبادانی  بردار  وزنه  این  را کسب کرد.  نقره  مدال 
کسب مدال طالی مجموع رقابت تنگاتنگی با سوبیروف ازبکستانی 
داشت در حرکات دو ضرب بعد از بلند کردن وزنه 200 کیلوگرمی 
کیلوگرمی حمله   20۶ وزنه  به  دو ضرب  مدال طالی  برای کسب 
کرد و با باالی سر بردن آن به مدال زرین این حرکت دست یافت. 

 12خوراکی که به  صورت طبیعی 
بوی بد دهان را از بین می برد

و  غذایی  مواد  دهان،  نیوز-  بهداشت 
دهان  بد  بوی  اصلی  مجرمان  باکتری ها 
خوردن  دهان،  خشکی  می شوند.  محسوب 
بعضی مواد غذایی )مانند سیر، پیاز، گوشت، 
ماهی و پنیر( و مصرف دخانیات و الکل در 

دارند.  تأثیر  بدبویی  افزایش و کاهش شدت 
اما شما می توانید با خوردن 12 خوراکی زیر 
بوی بد دهان را به طور طبیعی از بین ببرید: 
1. آب 2. سیب ۳. چای سبز 4. گیالس 5. 
جعفری ۶. شیر 7. اسفناج 8. کاهو ۹. نعناع 
10. ماست 11. مرکبات 12. ریحان)اگر سیر 
بهترین  ریحان  می کنید  مصرف  زیاد  پیاز  و 
راه برای از بین بردن بوی بد دهانتان است.(

حجامت در فصل بهار 
برای تمامی مزاجها تجویز می شود 

یک کارشناس طب سنتی با بیان اینکه حجامت 
در فصل بهار برای تمامی مزاجها تجویز می شود، 
گفت: حجامت سیستم عصبی، عروقی، ایمنی، 
حرارتی و رطوبتی بدن در تمام افراد با هر مزاجی 
درباره  فهیمی  مهدی  دکتر  می کند.  تنظیم  را 

اظهارات بی پشتوانه علمی مبنی بر اینکه با توجه 
به غلبه بلغم در بیشتر افراد، انجام حجامت، عملی 
مضر و زیان بار است، افزود: در فصل زمستان به 
صورت عام، غلبه بلغم یا افزایش رطوبت بدن و 
غلبه سردی و تَری اتفاق می افتد. وی گفت: بر 
همین اساس در منابع طب سنتی از حجامت در 
پزشک  اینکه  مگر  شده  نهی  زمستان  فصل 
انجام آن را ضروری بداند اما در بهار مفید است.

کاهش استرس 
با یک اسانس خوشمزه! 

اسانس  می دهد  نشان  بررسی  یک  نتایج 
پرتقال می تواند با احساس ترس و اضطراب 
کند.  مقابله  استرس آور  موقعیت های  در 
محققان صدایی برای موش ها پخش کردند 
شوند.  میخکوب  ترس  از  شود  موجب  که 

که  موش هایی  دریافتند:  آمریکایی  محققان 
از  استشمام کرده اند، کمتر  را  پرتقال  اسانس 
شده اند.  میخکوب  وحشت آور  شنیدن صدای 
مقایسه  در  آن ها  ایمنی  همچنین سلول های 
با موش هایی که در معرض این اسانس قرار 
نگرفته بودند، متفاوت بوده  است. به گفته آنها 
به  مقرون  داروها  به  نسبت  پرتقال  اسانس 
صرفه تر است و عوارض جانبی کمتری هم دارد.

7  خوراکی که درد را تسکین می دهد

فواید  زمینه  در  بسیاری  مطالعات  بدون شک 
تاثیر  و  گیاهی  غیر  و  گیاهی  خوارکی  مواد 
مثبت و یا منفی آنها بر روی بدن انسان صورت 
گرفته است. بنابراین در اینجا به خوراکی هایی 
مفید  درد  تسکین سریع  برای  که  می پردازیم 
هستند: 1. زنجبیل: شکم درد و منظم ساختن 

ضربان قلب 2. مریم گلی: ضد التهابی، تقویت 
حافظه و کاهش ورم ۳. قهوه: کاهش سردرد و 
خطر ابتال به سرطان 4. ماهی سلمون: مفید 
برای مفاصل 5. چای سبز: مسکن بسیار موثر 
و منبع خوبی برای کاهش رادیکال های آزاد ۶. 
روغن زیتون: قدرت تسکین دهی آن با برخی 
داروهای ضد درد برابری می کند 7. گیالس: 
درمان التهاب بافت ها و تسکین دهنده خوب درد.

عوارض پوشیدن کفش پاشنه بلند 

از  یکی  بلند  پاشنه  های  کفش  پوشیدن 
بزرگترین عوامل ایجاد درد و خستگی در پا می 
باشند. عوارض پوشیدن کفش های پاشنه بلند: 
1. یکی از شایعترین آسیب هایی که در اثر این 
فشار زیاد به قسمت جلوی پا ایجاد می شود 
بیماری متاتارسالژیا است 2. فشار زیاد به تدریج 

باعث ایجاد شکستگی هایی با نام شکستگی 
فشاری در استخوان های جلوی پا می شود ۳. 
ایجاد بد شکلی در انگشتان پا 4. کوتاه شدن 
قرار گرفته  پا  در پشت مچ  آشیل که  تاندون 
پا 5. پیچ خوردگی مچ  است و بروز درد مچ 
پا، شکستگی های پا ، کاهش تعادل و خطر 
زمین خوردن ۶. کوتاه و سفت شدن عضله پا 
7. درد و بی حسی انگشتان 8. بروز زخم در پا.

سقوط پژو پارس در بلوار شهید فایده، مرگ شهروند بیرجندی را رقم زد

راننده  جان  بیرجند  شهرستان  فایده  شهید  بلوار  کانال  در  پارس  پژو  خودروی  سقوط 
خودرو را گرفت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی در 
رابطه با این خبر گفت: عصر روز جمعه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبني 
امدادی  نیروهای  بالفاصله  بیرجند،  شهرستان  فایده  بلوار  در  واقع  جرحي  تصادف  بر 
و کارشناسان پلیس راهور در محل حاضر شدند. وی اظهار داشت: مأموران مشاهده 
کانال  داخل  به  نامعلوم  دلیل  به  رنگ  سفید  پارس  پژو  خودروي  دستگاه  یک  کردند 
بلوار فایده سقوط کرده است و راننده خودرو که در این حادثه مصدوم شده بود توسط  
سرهنگ  شد.  منتقل  بیرجند  شهرستان  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  به   115 اورژانس 
نزدیکان  اعالم  با  افزود:  است  بررسی  دست  در  حادثه  علت  که  این  بیان  با  رضایی 
جراحت  شدت  اثر  بر  شب  شنبه   22 ساعت  در  پارس  پژو  خودروی  راننده  مصدوم، 

وارده در بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بیرجند جان خود را از دست داده است.

آخرین اخبار از حادثه تروریستی میرجاوه؛ 
سربازناپدید شده حادثه میرجاوه در اسارت تروریست ها

میرجاوه که  انتظامی در  نیروی  مرزبانان  به  اشرار  تروریستی  حال عمومی دو مجروح حادثه حمله 
در بیمارستان به سر می برند رو به بهبود است. به گزارش فارس، این دو سرباز مرتضی اردنی و 
داود باشتنی هستند که در حادثه چهارشنبه شب از پیوستن به یاران شهید خود بازماندند. الزم به 
انتظامی  نیروی  مرزبانان غیور  با  اشرار مسلح  در درگیری   1۹ روز چهارشنبه ساعت  است که  ذکر 
این گزارش روز گذشته  پایه  بر  نفر مجروح شدند.  نفر مفقود و دو  ۹ مرزبان شهید، یک  متاسفانه 
اسکندر  سردار  شد.  زاهدان  وارد  موضوع  این  بررسی  برای  ناجا  فرماندهی  جانشین  مؤمنی  سردار 
گفت:  میرجاوه  مرزی  هنگ  سربازان  از  یکی  سرنوشت  خصوص  در  ناجا  فرمانده  جانشین  مومنی 
براساس اطالعات به دست آمده سرباز مفقود شده حادثه تروریستی میرجاوه پس از مجروح شدن 
به  موضوع  این  از  سرنخ هایی  افزود:  وی  است.  شده  منتقل  پاکستان  خاک  به  تروریست ها  توسط 
دست آمده اما تالش پلیس برای مشخص شدن سرنوشت این سرباز و بازگرداندنش به کشور ادامه دارد.

دختر خردسال بر اثر ضرب و شتم ناپدری 
دچار مرگ مغزی شد

ایرنا- مدیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: 
دختر پنج ساله بر اثر ضرب و شتم ناپدری خود دچار 
مرگ مغزی شد. دکتر سید مجید تقی زاده افزود: هنگام 
پذیرش این کودک آثار جراحت متعدد ناشی از ضرب و 
شتم بر روی شکم، سر و صورت وی قابل مشاهده بود 
و پس از اقدامات پاراکلینیکی و تصویر برداری مشخص 
شد که عالوه بر شکستگی های پا و لگن دچار آسیب 
های مغزی نیز شده است. وی ادامه داد: ناپدری پس از 
مشاجره با مادر، کودک را چندین بار بر زمین کوبیده 
است که اینک تنها با کمک دستگاه نگهداری می شود.
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مذاکرات با بخش خصوصی

  برای سرمایه گذاري در فوتبال استان  

امین جم-استاندار که ظهر دیروز در دیدار مهدی 
تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال با ایشان سخن مي 
ورود  در صورت  افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت، 
سرمایه  و  تیمداري  حوزه  در  خصوصي  بخش 
گذاري در این زمینه ، استان نیز با در اختیار گذاشتن 
ورزشگاه ها و اماکن ورزشي موجود، حمایت مالي 
و معنوي الزم را انجام خواهد داد. پرویزي، با بیان 

اینکه از نخستین روزهاي شروع خدمت در استان، 
با توجه به ظرفیت ورزشگاه ۱۵ هزار نفري بیرجند 
که اخیراً در سفر ریاست محترم جمهوري به استان 
مورد بهره برداري قرار گرفت، پیگیر ایجاد باشگاه 
استان  در  اي  تازه  روح  تا  بودیم  استان  در  بومي 
دمیده شود.پرویزی، با تاکید بر اینکه براي شناخت 
ورزشگاه  در  موجود  احتمالي  اشکاالت  و  ایرادات 
مسابقه  چند  است  الزم  بیرجند،  جدیداالحداث 
فوتبال بین باشگاه هاي کشور در این محل صورت 
پذیرد، گفت: مسئولین فدراسیون فوتبال و مدیران 
مربوطه در استان در این زمینه مساعدت و همکاري 
الزم را انجام دهند. رئیس فدراسیون فوتبال با بیان 
اینکه روزهای بهتری در انتظار فوتبال کشورمان 
است، گفت:  بودجه فدراسیون فوتبال اندک است.

به  اشاره  با  دیدار  این  در  امروز  عصر  تاج  مهدی 
با  داشت:  اظهار  فوتبال،  فدراسیون  اندک  بودجه 
همین بودجه کم، در حال حاضر فوتبال، فوتسال، 
فوتبال ساحلی و رده های سنی مختلف کشور، در 
رده بندی جهانی وضعیت مطلوبی پیدا کرده اند.وی  
در این دیدار ضمن تشکر از توجه ویژه استاندار به 
و  سرمایه گذاری  صورت  در  استان،گفت:  فوتبال 
توجه بیشتر، در سال های آینده روزهای بهتری در 

انتظار فوتبال کشورمان خواهد بود.

کمک۴۰۰ میلیون تومانی
 به موسسه های قرآنی  

  
گفت:  جنوبی  خراسان  ارشاد  مدیرکل  تسنیم-  
به  تومان  میلیون   ۴۰۰ حدود  گذشته  سال  در 
استان کمک شد.احمد  قرآنی سطح  موسسه های 
محبی اظهار کرد: میزان کمک ها به موسسه های 
 397 گذشته  درسال  استان  هنری  فرهنگی 
میلیون تومان بوده است.وی بیان کرد: این مبلغ 
در زمینه های مختلف هزینه شده است و در این 
آموزش  از  برای حمایت  تومان  میلیون  راستا 6۵ 
شد.مدیرکل  استان کمک  قرآنی  موسسه های  به 
ارشاد استان تصریح کرد: از این مبلغ با ۵ دستگاه 

عضو شورای فرهنگ توسعه قرآنی استان از جمله 
تبلیغات اسالمی، آموزش و پرورش، اوقاف و امور 
خیریه تفاهم نامه ای به ارزش ۱2۰ میلیون تومان 
امضا شده تا این دستگاه ها طرح های کاربردی ارائه 
کنند.محبی ادامه داد: مقرر شد پس از تصویب این 
مبلغ توسط موسسه های قرآنی برای آموزش جامعه 
هدف هزینه شود.وی از هزینه کرد ۱7۰ میلیون 
تومان برای برگزاری برنامه های هفته قرآن و عترت 
و در قالب 2۵ جشنواره فرهنگی هنری مختلف در 
سال گذشته خبر داد.مدیرکل ارشاد استان افزود: 2۰ 
میلیون تومان هم برای برگزاری آزمون قرآن و ۱۰ 
میلیون تومان بابت جلسات تربیت مربی پرداخت 
شد.محبی گفت: خراسان جنوبی ۴7 موسسه قرآنی 
دارد که با مجوز ارشاد فعالیت می کنند و بیرجند 
با 2۰ مرکز بیشترین موسسه قرآنی را در استان 
و  قرآن  با  انس  محفل   ۴۰۰ برگزاری  دارد.وی 
مربی  تربیت  دوره های  و  کارگاه ها  جزءخوانی، 
از  را  قرآن  شهرستانی  نمایشگاه های  و  کودک 

اقدامات سال گذشته عنوان کرد.

 هشت هزار بازرسی و نظارت
 از تعاونی های استان انجام شد

ایرنا - معاون امور تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در چهار سال گذشته 
های  تعاونی  از  نظارتی  بازدید  مورد  هزار  هشت 
استان انجام شده است. سروری افزود: این نظارت 
و بازرسی ها با عناوین نظارت بر مجامع عمومی، 
بازدید مالی، بازدید عمومی، بازرسی بر نحوه عملکرد 
مدیران تعاونی ها و ... انجام و موارد نقص به تعاونی 
ها ابالغ شده است. وی بیان کرد: هدایت شکایت 
اعضای تعاونی ها به مرجع ذی صالح هیات داوری 
نقش مهمی در کاهش اعتراض و رسیدگی بهتر به 

دعاوی تعاونگران شده است.

ثبت اطالعات ۴۰7 هیئت مذهبی استان 
در سامانه طوبی

مهر-مسئول دبیرخانه شورای هیئت های مذهبی 
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۴۰7 
هیئت مذهبی استان در سامانه طوبی ثبت نام شده 
اند.حسینی بیان کرد: ثبت نام از تشکل های دینی 
در سامانه طوبی از شهریور ماه سال جاری آغاز شده 
است.وی افزود: از این تعداد اطالعات ۱۱3 هیئت 
تایید شده است. حسینی ادامه داد: همچنین تاکنون 
۵۴۵ مداح و ذاکر اهل بیت )ع( استان اطالعات خود 

را در این سامانه به ثبت رسانده اند.

 افزایش مهاجرت معکوس با حمایت از محصوالت مزیت دار اقتصادی
ایسنا-رییس جهادکشاورزی استان گفت: در حمایت از تولید محصوالت مزیت دار اقتصادی در راستای افزایش مهاجرت معکوس مدنظر بوده است. هاشم ولی پور مطلق اظهارکرد: در راستای افزایش 
مهاجرت معکوس در سطح ملي حمایت از تولید محصوالتي که مزیت اقتصادي دارند و حمایت از مشاغل خرد مدنظر است. وی افزود: کاهش حجم آب قابل برداشت موجب کاهش سطح کاشت به 
ویژه در بخش محصوالت زراعی شده، اما با اجرای اصول به زراعی، روش های فنی و نوین کشاورزی، عملکرد در واحد سطح قابل افزایش بوده و به این ترتیب جبران کاهش سطح کاشت را خواهد کرد.
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قریب5۰ میلیارد تومان، سهم پرداخت 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان استان 

سازمان  در  پرورش  و  آموزش  رییس  حسینی- 
مدیریت و برنامه ریزی کشور از تخصیص هزار و 
7۰۰ میلیارد تومان بودجه برای پاداش پایان خدمت 
فرهنگیان در سال 9۵ خبر داد. در راستای همین 
موضوع با مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش استان گفتگو کردیم که حسینی با بیان این 
که سهم استان نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان است 
عنوان کرد: 6۱7 نفر از بازنشستگان فرهنگی سال 
9۵ استان، تا پایان اردیبهشت پاداش پایان خدمت 

خود را دریافت خواهند کرد. 

اعزام 9 زائر به عتبات عالیات
 از محل موقوفات

دادرس مقدم-مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
جنوبی از اعزام 9 زائر استان به کربالی معلی از 
محل موقوفات مرتبط با این نیت خبر داد.حجت 
االسالم هاشمی در اظهار کرد: در راستای عمل به 

اجرای امینانه نیات واقفین از محل درآمد و عواید 
موقوفاتی که نیت اعزام زائرین به عتبات عالیات 
داشته اند،  9 نفر زائر به زیارت عتبات عالیات اعزام 
می شوند.وی با اشاره به اینکه این طرح همزمان با 
سراسر کشور اجرا می شود مدیر اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی تصریح کرد: این کاروان دیروز شنبه 
9 اردیبهشت از شهر مشهد مقدس برای زیارت به 
کشور عراق اعزام و این زائرین به زیارت کربالی 
معلی، نجف اشرف، کاظمین و سامرا مشرف می 
شوند. هاشمی گفت: در راستای رسالت های سازمان 
اوقاف و امور خیریه برای نظارت و صیانت از نحوه 
خیراندیش،  واقفین  نیات  امینانه  و  اجرای صحیح 
اداره کل اوقاف خراسان جنوبی اقدام به بازخوانی 
دقیق وقف نامه در حوزه های اجتماعی، خیریه، امور 

مذهبی، دینی و بقاع متبرکه می کند.

محدودیتی برای صدور پروانه
 در حوزه اصناف وجود ندارد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تسنیم-رئیس 
استان با بیان اینکه راه اندازی سامانه انبار که برای 
ثبت ورود و خروج کاال راه  اندازی شد اقدام خوبی 
برای رصد کاالهای قاچاق بود گفت: در حال حاضر 
هیچ محدودیتی برای صدور پروانه در حوزه اصناف 
اقتصاد مقاومتی  ندارد. شهرکی در همایش  وجود 
مدیریت تحول در فکر و رفتار اظهار کرد: معدن 
که سال  است  استان  در  برای صنعت  زیرساختی 
طریق  از  که  راکد  معدنی  محدوده   9۰۰ گذشته 
سامانه کاداستر شناسایی شده بود آزاد سازی و به 
مردم معرفی شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: امسال هدف گذاری بر تولید و 
اشتغال است و در حوزه تجارت سامانه ثبت سفارش 
واردات و صادرات، سامانه مرزنشینان، سامانه کارت 
بازرگانی و سامانه انبار برای ورود و خروج کاالها 
کاالهای  رصد  برای  اقدام  این  که  شد  راه اندازی 
قاچاق کاری بسیار مفیدی بوده است.مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  نیز در این همایش با بیان اینکه 
سال گذشته تعهد اشتغال در استان 7 هزار و ۸۵3 
مورد بود گفت: پیش بینی می شود امسال ۸ هزار و 
۱۵۰ فرصت شغلی توسط دستگاه های مختلف در 
براساس  کرد:  اظهار  شود.سنجری  فراهم  استان 
ساالنه  شده  تعریف  کالن  سطح  در  که  تعهدی 
حدود 6 هزار و ۵۰۰ جوینده کار به مراکز کاریابی 
مراجعه می کنند که میانگین آن پیش بینی می شود 
براساس تعهد استان و بر اساس ظرفیت ها ۸ هزار 
و ۱۵۰ فرصت شغلی در سال 96 باشد. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
راه اندازی  برای  اینکه  بیان  با  این همایش  در  نیز 
خط توریست درمانی نیاز به راه اندازی کنسولگری 
در فراه است گفت: مهم ترین مشکل ما در بیرجند 
صنایع  تولیدات  عرضه  برای  مناسب  مکانی  نبود 
دستی است. رمضانی اظهار کرد: از آنجایی که در 
پایین  ما  برای  ابالغی تخصیص  میزان  سال 9۵ 
بود و اعتبارات ملی در پایان سال توزیع شد تعهد 
اشتغال ما کمی دیرتر بود اما امیدواریم تعهد اشتغالی 
کامل  بتوانیم  را  گرفتیم  نظر  در  امسال  برای  که 
محقق سازیم. رمضانی با اشاره به اینکه مهم ترین 
مشکل  عرضه محصوالت تولیدی هنرمندان در 
از یک  بیش  بیرجند  در  افزود:  است  استان  مرکز 
عرضه  برای  خاص  مکانی  پیگیر  که  است  سال 
محصوالت صنایع دستی هستیم اما شهرداری با 
کمبود زمین و مکان مواجه بوده و اگر هم مکانی 
به ما پیشنهاد می شود مکان های شکست خورده ای 
ندارد. رونق  آنجا  در  کار  و  کسب  قباًل  که  است 

قرق ۴2۰ هزار هکتار از مراتع استان

صدا و سیما-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گفت: این مراتع در سالهای گذشته از محل 
اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره برداران عرصه 
های مرتعی، احیاء و  اصالح شده بود، هم اکنون 
و  علوفه  تولید  افزایش  و  خاک  از  حفاظت  برای 

پوشش گیاهی قرق شد.

در شورای اشتغال نتایج اولیه کنفرانس ملی سرمایه گذاری اعالم شد:

اشتغال  تخصصی  شورای  مالیی-اولین 
استان به ریاست معاون اقتصادی استاندار با 
حضور امیرحسنخانی رئیس مجمع نمایندگان  
اقتصادی    معاونت  در  جنوبی  خراسان 

استانداری برگزار شد.

و 500نفر  هزار  تا 6  الی  هر سال 6 
جویای کار هستند

با  اشتغال  تخصصی  شورای  دبیر  سنجری 
بیان اینکه شعار سال وظیفه ما را سنگین تر 
کرده است ،عنوان کرد   برای امسال در کل 
بینی شده است   کشور 7۰۰هزار شغل پیش 
یک  جمعیت  به  نسبت  جنوبی  خراسان  که 
شغل   هزار   7 تعهد  کشور  در  اش  درصدی 
آمارهای  براساس  کرد:  بیان  دارد.سنجری 
هزار   6 تا  بین6  سال  هر  در  کاریابی  دفاتر 

و ۵۰۰نفر جویای کار هستند.

میانگین ایجاد اشتغال 
50میلیون تومان شد  

دبیر شورای تخصصی اشتغال با تاکید براینکه 
برای توسعه اشتغال و رونق تولید تمام ظرفیت 
های قانونی در استان را احصا کردیم ،ادامه داد: 
اگر میانگین ایجاد شغل را ۵۰میلیون تومان در 
اشتغال ۸هزار شغل  ایجاد  برای  بگیریم  نظر 
که تعهد امسال ما است ۴۰۰میلیارد تومان نیاز 
داریم.وی از سفر معاون کار وزارت تعاون کار 
با  افزود:  به استان خبرداد و  و رفاه اجتماعی 
پیگیری هایی که امیرحسنخانی رئیس مجمع 

اند  داده  انجام  مجلس  در  استان  نمایندگان 
انجام  امسال  2۱اردیبهشت  در  سفر  این 
بیان  با  استان  اشتغال  شود.دبیرشورای  می 
اینکه امسال هم تعهد ۸ هزار شغل را ایجاد 
اظهاری  خود  براساس  کرد:  عنوان  کردیم 
23دستگاه اجرایی این تعهدات تقسیم بندی 
شوده است که به زودی به تفکیک دستگاه 
فرمانداران  به  شهر  و  شهرستان   ، اجرایی 
شد.  خواهد  اعالم  مجلس  نمایندگان  و 

ساز ناساز شهرداری بیرجند 
با تاسیس بازارچه دائمی میراث فرهنگی
در این جلسه سنجری   و رمضانی مدیران کل 
به  بیرجند  از شهرداری  فرهنگی  ومیراث  کار 
دلیل اختصاص ندادن زمین برای ایجاد بازارچه 
دائمی در شهر   انتقاد کردند که سنجری افزود: 
وزیر کار  مجوزهایی را به تمام استانداران مبنی 
بر تسهیل روند کسب و کار  و حمایت از تولید 
داخل استان ها داده اند که احداث بازارچه ها در 
سه شهر فردوس ، بشرویه و خضری انجام شده 
است اما شهرداری بیرجند بعد از یک ساله و نیم 

پیگیری جواب قطعی به ما نداده اند.

سایر  به  استان  مرکز  اعتباربازارچه 
شهرستان ها داده می شد 

و  فرهنگی  میراث  مدیرکل  رمضانی   
گردشگری هم با گالیه از شهرداری بیرجند 
بیان کرد: برای تاسیس بازارچه صنایع دستی 
2۵۰میلیون  فردوس  شهرداری  همکاری  با 

به  تومان هزینه کردیم و شهرداری خضری 
ما  و  است  کرده  ایجاد  3۰غرفه  خود  اختیار 
در  استان  مرکز  برای  که  اعتباری  سال  هر 
شهرستان  در  مجبوریم  که  گیریم  می  نظر 
افزود:شهرداری  کنیم.وی  هزینه  دیگر  های 

بیرجند جاهایی را پیشنهاد می کند که سال 
های گذشته برگزاری نمایشگاه در آنجا تجربه 
اشتغال  دبیرشورای  است.  داشته  را  شکست 
ادامه  و  کرد  اشاره  تکاپو  طرح  به  استان  نیز 
داد:رشته های فناوری اطالعات و گردشگری 
در اولویت کار ما است و به همین منظور کمیته 
مجموعه  زیر  اطالعات  فناوری  تخصصی 
ارتباطات  کل  اداره  دبیری  به  کارگروه  این 
شد. خواهد  تشکیل  اطالعات  فناوری  و 

در پیگیری آوا عنوان شد
و  ارتباطات  کل  اداره  کل  مدیر  دلگیر 
باره  این  در  هم   استان  اطالعات  فناوری 
از تاسیس دفتر کسب و کارهای نوپا تا ماه 

آینده خبرداد و عنوان کرد: در کنفرانس ملی 
بیرجند برگزار شد 3  سرمایه گذاری که در 
شرکت بومی که در زمینه فناوری اطالعات 
به  کنفرانس  این  در  بودند  کرده  کارآفرینی 
که  شدند  معرفی  خارجی  گذار  سرمایه  سه 

بزودی به عقد قرار داد منجر خواهد شد.

 بخشنامه های داخلی برخی ادارات
 و تعدادی از قوانین 

مانع کسب و کار است
 معاون اقتصادی استاندار نیز در این جلسه با 
تاکید براینکه داشتن سرمایه حرف اول را می 
زند عنوان کرد: باید فرصت های سرمایه گذاری 
را در استان فراهم کنیم.سرفرازی با اشاره به 
کنفرانس ملی سرمایه گذاری افزود: چند روز 
بعد برگزاری جلسات چندشرکت برای سرمایه 
گذاری در حوزه انرژی های نو  اعالم آمادگی 
کردند و اکنون در حال مذاکره هستند.وی با 
بیان اینکه برخی از قوانین مانع کسب و کار 

انعطاف  باید  را  داخلی  نامه ها  است و بخش 
بیشتری داشته باشند افزود: حوزه های فناوری 
های  اولویت  معدن  و  اطالعات،گردشگری 
استان برای ایجاد اشتغال هستند.سرفرازی به 
مجلس   های  پژوهش  مرکز  غیرعلنی  جلسه 
اشاره کرد و گفت:در  بر عملکرد دولت  مبنی 
سال های ۵۴ ،6۴ و 69 نرخ تورم تک رقمی 
شد که برای چهارمین بار سال گذشته هم نرخ 

تورم در ایران تک رقمی شد.   

بروکراسی اداری  عامل تعطیلی
 چندین کارخانه استان

نیز  نمایندگان  مجمع  رئیس  امیرحسنخانی 
و  تعهد۸هزار  به  اعتراض  با  جلسه  این  در 
تاکیدات  کرد:  بیان   96 سال  در  ۱۵۰اشتغال 
مقام معظم رهبری بر افزایش تولید و رونق 
کسب و کارها است و اگر تعهد اشتغال سال 
گذشته را امسال هم اجرایی کنید پس شعار 
سال بی معنی خواهد شد.وی با تاکید براینکه 
جنگ اقتصادی تعارف ندارد خاطرنشان کرد: 
مشکل اشتغال استان در دموکراسی اداری و 
اخذ موافقت های اصولی گیر می کند و باید 
اختیاراتی از وزارت خانه ها به استانداران و از 
استانداران به دستگاه های اجرایی داده شود 
تا روند تسهیل شود.رئیس مجمع نمایندگان 
استان تاکید کرد: به خاطر همین بروکراسی 
های اداری چندین کارخانه در استان تعطیل 
است و دالیلی مثل این که کارشناس از تهران 

باید بیاید و نظر بدهد می آورند.

شوراها  روز  مناسبت  به  دیروز  صبح  قوسی- 
اعضای شوراهای اسالمی استان با سید علی 
مرتضی  کردند  دیدار  استاندار  پرویزی  اکبر 
عاصفی رئیس شورای اسالمی شهر سربیشه و 
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان در 
این جلسه با بیان اینکه شوراها نزدیکترین حلقه 
ارتباطی با مسئوالن محسوب می شوند، گفت: 
افرادی که در شوراها فعالیت دارند از تمام توان 
خود برای آبادانی شهرها و روستاها استفاده می 
کنند و اکنون مشاهده می کنید که ۸۰ درصد 
است.  روستاها  به  مربوط  کشاورزی  تولیدات 
اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان  به  با توجه  عاصفی 
اعتبار امسال برای طرح توسعه استان در نظر 
گرفته شده است افزود: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
هم برای اکتشافات معدنی در نظر داریم و ردیف 
بودجه ویژه ای برای بحث بدهکاری شهرداری 
ها در نظر گرفته ایم.رئیس شورای  اسالمی شهر 
نماینده خراسان جنوبی در شورای  سربیشه و 
عالی استان با اشاره به اینکه 3۸ جلسه رسمی 

شوراهای اسالمی استان برگزار کرده است، ادامه 
داد: بیش از ۱۰ طرح نیز طی ۴ سال گذشته به 

مجلس شورای اسالمی ارائه داده ایم.

متقاضی برای اتمام پروژه های بخش 
خصوصی در استان وجود ندارد

سید علی اکبر پرویزی استاندار هم نیز بیان کرد: 
عملکرد شوراها طی ۴ سال اخیر قابل مقایسه با 
۱۰ سال گذشته است.وی با بیان اینکه هر چه 
قدر شوراها کار بیشتری انجام دهند مشکالت 
به  دولت  گفت:  شود،  می  کمتر  هم  استان 
شوراهای اسالمی شهر و روستاها نگاه ویژه ای 
دارد به این دلیل که اگر شوراها نبودند نظارت بر 
تمامی مسائل شهرها و روستاها بر عهده ما قرار 

می گرفت و شرایط سختی به وجود می آمد.

دولت یازدهم 2هزار و 500 میلیارد تومان 
بدهی به شهرداری ها پرداخت کرد

استاندار با توجه به اینکه خراسان جنوبی دارای 

بخش  شده  تمام  های  طرح  در  پایین  رتبه 
متقاضی  متاسفانه  داد:  ادامه  است،  خصوصی 
در  خصوصی  بخش  های  پروژه  اتمام  برای 
استان وجود ندارد.پرویزی با اشاره به آب رسانی 
به  سیار  رسانی  آب  کرد:  بیان  روستاها  سیار 
روستاها را به شوراهای روستاها واگذار کردیم 
و تانکرهای آب رسانی در اختیار آنان قرار دادیم 

و یکی از افتخارات شوراهای اسالمی این است 
که بعد از 2۰ سال گذرهایی را در روستاها و 
شهرها آسفالت و قیرگونی کرده اندوی با بیان 

اینکه خراسان جنوبی جز استان هایی است که 
اولین مجوز بورس را دریافت کرد، گفت: دولت 
یازدهم 2هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به 
شهرداری ها پرداخت کرده است و نگاه ویژه 

ای به منطقه داشته است.
 ذخایر نفتی استان

 برای صادرات به افغانستان 

نفتی  ذخایر  محل  اینکه  به  اشاره  با  پرویزی 
استان چندین سال است که به فراموشی سپرده 
اندازی  راه  به  دولت   اکنون  افزود:  بود،  شده 

مجدد این مکان پرداخته است و به ذخایر نفتی 
استان برای صادرات نفت به افغانستان نیازمند 
اسالمی  شوراهای  وظایف  به  هستیم.وی 
اشاره کرد و گفت: کار اصلی شوراها تصویب 
اساسنامه های مرتبط با شهرداری ها است و 
از  یکی  ها  شهرداری  ساالنه  بودجه  تصویب 
وظایف مهم شوراها است و باید بر بودجه مالی 
نظارت داشته باشید و نقش خود را به عنوان 
نماینده مردم پررنگ تر کنید.وی با اشاره به 
اینکه امسال مناطق محروم در توزیع بودجه 
استان برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است، 
ادامه داد: 2میلیاردو 7۰۰ میلیون تومان برای 
بیمه روستایی در نظر گرفته بودیم که به بیش 
از 3 میلیارد تومان نیز خواهد رسیدوی در پایان 
به بحث انتقال آب به استان اشاره کرد و گفت: 
از دو مسیر آب استان تامین خواهد شد و یک 
مسیر تونل صفای کرمان است که به دنبال 
ایجاد تفاهم برای خرید تضمینی آب هستیم 

و هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

پور اسد-صبح دیروز شورای اداری شهرستان 
شهردار   ،و  ،فرماندار   جمعه  امام  حضور  با 
فرمانداری  جلسات  سالن  محل  بیرجنددر  
اشاره  با  رضایی   االسالم  شد.حجه  برگزار 
باعث به کمال رسیدن  اینکه قصد قربت  به 
انسان می شود افزود: ما باید به وحدت و روح 
این  نیست مگر  این ممکن  و  برسیم  خدایی 
که از تفرقه و جدایی دور شویم. وی جایگاه 
انتخاب اصلح را در وحدت مردم بسیار اساسی 
دانست و تاکید کرد: امیدواریم  همه انتخابی 
باشیم.  داشته  انتخابات  در  شایسته  و  اصلح 
محمدی مدیر جهادکشاورزی نیز  با اشاره به 
اینکه در مورد میوه تنظیم بازار باکمی مشکل 
تن  کلی۴۵۰  طور  به  افزود:  بودیم  رو  به  رو 
میوه تنظیم بازار در استان توزیع شده که از 
این مقدار  239 تن میوه در استان و ۱36 تن 

در شهر بیرجند توزیع شده است.سجادی نژاد 
مدیر آموزش و پرورش   نیز  درباره  فعالیتهای 
این   اداره   در سال 9۵  عنوان کرد  بیش از 
2۰ کالس در س به مدارس اضافه شده است 
وی از  نوسازی و بهسازی امکانات بهداشتی 
از ۱۵ مدرسه و  ، کفسازی و آسفالت  بیش 
تجهیز بیش از 6۰ کالس به سیستم گرمایشی  
نیز خبر داد. و ی برنامه های سال 96 را صدور 
احکام افزایش حقوق ۴۰۰۰فرهنگی و تعیین 
بدهی سنوات غیر رسمی فرهنگیان و پرداخت 

آن به بیش از ۵۰۰ نفر عنوان کرد .  

کارکنان ادارات به نسبت روزهایی که 
درامر انتخابات فعالیت دارند

 باید حق ماموریت بگیرند 
با اشاره به : تحقق  ناصری فرماندار بیرجند 

اقتصاد مقاومتی  تولید اشتغال و  شعار سال  
اقتصاد  کلی  های  شعار  به  عمل  اساس  بر 
تسهیل  را  دولتی  بخش  سهم   ، مقاومتی 
و  دانست  کارآفرینان  از  پشتیبانی  و  گری 
از فعالیت های  افزود: اصل و بنای بسیاری 
استعالم  و  ها  مجوز  به  مربوط  اقتصادی 
هاست که بانک ها می توانند نقش تسهیل 
کننده را ایفا کنند  .فرماندار بیرجند با اشاره 
به اینکه 2۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری 
بیرجند  افزود: در شهر  مانده  باقی  و شوراها 
برای شورا ۱۴۰ نفر متقاضی ثبت نام داریم 
احراز صالحیت  نفر   ۱۱۵ کلی  طور  به  که  
شروع  را  خود  تبلیغات  توانند  می  که  شدند 
نمایند. وی تعداد شعب اخذ رای را 2۰۵ شعبه 
اعالم کرد و افزود : 92 شعبه شهری و ۱۱3 
شعبه روستایی می باشند. به گفته ناصری از 

ثابت و ۸  صندوق های شهری  ۸۴ شعبه  
شعبه   2۸ روستایی  شعبات  از  و  سیار  شعبه 
ثابت و ۸۵ شعبه   سیار  است.فرماندار بیرجند 
تصریح کرد: کارکنان ادارات طبق قانون 6۰، 
69،7۰، و 73 انتخابات ریاست جمهوری باید 
برگزاری  اختیار  در  که  روزهایی  به  نسبت 
یافت  در  ماموریت  حق  هستند  انتخابات 
ریاست  و  شورا  کاندیداهای  از  کنند.ناصری 
جمهوری خواست قبل از اینکه وعده ای را 
قوانین  و  اساسی  قانون  بودجه  قانون  بدهند 
اصلی را به خوبی مطالعه نمایند تا وعده ای 
که در حوزه اختیارات آنان نیست را ندهند . 
فرماندار از ب۰ کار گیری حداقل 2 و حداکثر 
شهر  در  الکترونیکی  رای  اخذ  دستگاه   ۵
بیرجند اشاره کرد  و از مردم خواست که از 

این شعب نیز استقبال کنند. 

قاسمی- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در 
گفت وگو با آوا از تشکیل 2 هزار و ۱۸2 فقره 
پرونده تخلف در شعب تعزیرات  در سال گذشته 
پرونده ها در بخش های  این  افزود:  و  داد  خبر 
کاال و خدمات، قاچاق کاال و ارز و بهداشت، دارو 
و درمان بوده است.منصور انصاری تصریح کرد 
که عالوه بر این تعدادی از پرونده های مانده 
سال 9۴ به 2 هزار و 2۱7 فقره رسیده است و 
حکم آنان صادر گردیده و مختومه اعالم شدند.
به گفتۀ وی از این تعداد پرونده های مختومه 
شده شعب، یک هزار و ۱7۰ مورد آن مربوط به 

بخش کاال و خدمات و 76۰ فقره آن از قاچاق 
کاال و ارز و همچنین 2۵۱ مورد آن در بخش 

بهداشت، دارو و درمان می باشد.
وصول بیش از 3 میلیارد تومانی
 اجرای احکام تعزیرات استان

وی بیان کرد که وصولی پرونده های مختومه 
به  احکام  اجرای  در بخش  شدۀ سال گذشته 
حدود 3 میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان می رسد.

تکرارترین  پر  از  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
تخلفات در بخش کاال و خدمات به درج نکردن 
قیمت، گران فروشی و عدم ارائه فاکتور اشاره 

کرد.انصاری اضافه کرد که در بخش قاچاق کاال 
و ارز، بیشترین پرونده ها مربوط به مباشرت در 
قاچاق، عرضۀ کاالی قاچاق و حمل و نقل  آن 
می باشد و براساس نوع کاال به اولویت قاچاق 
ادامه  است.وی  پارچه  و  سیگار  برنج،  البسه، 
داد: در حوزۀ بهداشت، دارو و درمان  رعایت 
و  عرضه  بهداشتی،  دستورالعمل های  نکردن 
غیر  به  علم  با  بهداشتی  غیر  کاالی  تحویل 
بهداشتی بودن آن و نیز عدم رعایت مقررات 
بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع 
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از 

بیشترین تخلفات انجام شده، بوده است.
تشکیل 266 پرونده تخلف 

در نوروز امسال
که  کرد  عنوان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
در نوروز امسال از تاریخ 2۸ بهمن 9۵ تا ۱۴ 
فروردین 96، 2۴7 اکیپ گشت مشترک برای 
کشیک نوروزی تشکیل و اعزام شدند که از 
769 بازرسی مشترک انجام شده، 266 پرونده 
تخلف تشکیل شده است.انصاری تأکید کرد 
که با توجه به اینکه قاچاق کاال و ارز به امر 
تولید و اشتغال لطمه های زیادی وارد کرده 

است اداره کل تعزیرات حکومتی استان هم به 
طور قاطع با این بخش برخورد جدی خواهد 
اقتصاد  امسال که  راستای شعار  در  تا  داشت 
مؤثری  گام  است،  اشتغال  و  تولید  مقاومتی، 
بخش  در  همچینن  افزود:  شود.وی  برداشته 
سالمت  با  که  هم  درمان  و  دارو  بهداشت، 
مردم ارتباط مستقیم دارد با جدیت تمام و در 
کمترین زمان ممکن به تخلفات آن رسیدگی 
خواهد کرد و در بخش کاال و خدمات هم که 
حقوق مصرف کننده و تولیدکننده پیش بینی 

شده با تخلفات احتمالی برخورد خواهد شد.

اشتغال خراسان جنوبی در بند بروکراسی اداری

فرماندار: فعالیت 205شعبه اخذ رای در شهرستان بیرجند 

تشکیل 2 هزار و 182 پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی

عملکرد شوراهای استان طی 4 سال اخیر قابل مقایسه با 10 سال گذشته است

عکس:پرتال استانداری

عکس:محمدی
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 امام حسین علیه السالم فرمودند:
َمن اََحبََّک نَهاَک َو َمن اَبَغَضَک اَغراَک 

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد
 از تو تعریف و تمجید می کند.  )بحار االنوار،ج75،ص128(

کرباسچی: قالیباف روند مناظره خود را 
از موسوی و احمدی نژاد تقلید کرد

غالمحسین کرباسچی گفت: آقای قالیباف بخشی 
از روند مناظره خود را از آقای موسوی و بخشی را 
از آقای احمدی نژاد تقلید کرد و این در حالی است 
که باید هر کاندیدای انتخاباتی رو پای خود بایستد 
با استدالل حرفش را بزند نه  با منطق خود و  و 
اینکه یک کلمه را تکرار کند و بدون هیچ آمار و 
ارقام صحیحی از چهار درصد و نود و شش درصد 
بگوید و یک دشمن فرضی برای مردم درست کند.

 احمد توکلی: مواضع جهانگیری در باب
 اصالح طلبان یک نوع مظلوم نمایی بود

احمد توکلی گفت: مواضعی که آقای جهانگیری 
در باب اصالح طلبان بیان داشتند بیشتر یک نوع 
مظلوم نمایی بود و جز در دوره احمدی نژاد که او را 
اصولگرا نمی دانم همیشه دولت در اختیار اصالح 
طلبان بود. بعد از فتنه 88 که به سرکشی نسبت به 
قانون و لجاجت نامزدهای اصالح طلبان و آشوب 
شد  منجر  زیادی  های  خون  ریختن  و  اجتماعی 
محدودیت هایی رخ داد. طبعا نباید انتظار داشت 
در چنین شرایطی به عوامل فتنه جایزه داده شود.

قالیباف ناخواسته تبدیل به سیبل شد

عباس عبدی پژوهشگر و سیاستمدار اصالح طلب 
گفت: به نظرم آقای قالیباف مرتکب یک نکته اشتباه 
ناخواسته شد، خواست خودش را محور رقابت کند 
ناخواسته تبدیل به سیبل شد. مشکل دیگر رئیسی 
و قالیباف این بود که سیاست احمدی نژاد را دنبال 
کردند بدون این که توانایی او را در جا انداختن این 
ایده داشته باشند لذا دست شان خالی است و نمی 

توانند این سیاست را ادامه دهند.

جهانگیری مرد اول مناظره نخست بود

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصالحات، 
دانست.  مناظره  اول  مرد  را  جهانگیری  اسحاق 
نخستین  خصوص  در  زاده  تاج  مصطفی  سید 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیداهای  مناظره 
گفت: آقای قالیباف را باید رئیس جمهورساز خواند. 
با خطای بزرگ خویش راه را  وی در سال ۹2، 

برای پیروزی آقای روحانی هموار ساخت.

نظر شریعتمداری درباره احتمال 
باقی ماندن جهانگیری به جای روحانی

مناظره  در  گفت:  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر 
دولتش  و  روحانی  آقای  خالی  دستان  نخست 
ضعیف  حضور  درباره  وی  شد.  برمال  همگان  بر 
روحانی در مناظره و احتمال باقی ماندن جهانگیری 
به جای او تا مرحله آخر انتخابات، تصریح کرد: باید 
صبر کرد؛ چون خود آقای جهانگیری گفته بود که 
برای کمک به روحانی آمده البته این امر با یکی از 

اصول قانون اساسی مغایرت دارد. 

ابوطالبی : روحانی متن را گرفت تا 
برای مردم بخواند  اما وقت تمام شد

معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری در صفحه 
مجازی خود به افشاگری درباره آنچه در لحظات 
آخر مناظره گذشت، پرداخته است. حمید ابوطالبی 
مناظره  در  است:روحانی  نوشته  خود  توئیتر  در 
دادی  نشان  که  را  متنی  گفت:  قالیباف  آقای  به 
صادقانه و بلند بخوان؛ امتناع شد. روحانی متن را 

می گیرد تا برای مردم بخواند وقت تمام می شود.

قالیباف مستدل و مستند پاسخ داد؛
 جهانگیری توپخانه روحانی بود

با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  سلیمی نمین  عباس 
بیان اینکه قالیباف در مناظره اول پاسخ اتهامات 
را مستدل و مستند داد، گفت: به نظرم جهانگیری 
این  که  است  منتقدان  علیه  روحانی  توپخانه 

مسئله شایسته معاون اول رئیس جمهور نیست.

سه هفته دیگر روحانی را بار دیگر به 
ریاست جمهوری انتخاب می کنیم

با  گفت:  طلب  اصالح  فعال  خاتمی  محمدرضا 
اراده قوی سه هفته دیگر روحانی را بار دیگر به 
ریاست جمهوری انتخاب خواهیم کرد ولی از او 

می خواهیم در برخورد با موانع قاطع باشد. 

لوبالگ : پیروزی روحانی چندان
 آسان و قطعی نیست

مطلبی  در  لوبالگ،  آمریکایی  تحلیلی  پایگاه 
ایران نوشت:  انتخابات ریاست جمهوری  درباره 
حسن  جمهور  رئیس  برای  دیگر  پیروزی  یک 
اصالح طلبان  حمایت  از  برخوردار  که  روحانی 
است، چندان  معتدل  اصولگراهای  از  گروهی  و 
آسان و قطعی نیست. در این گزارش آمده است 
و  دولت  گسترده  و  جمعی  بی عالقگی  این  که 

تحلیلگران را دچار سردرگمی کرده است.

گفتاردرمانی دولت دیگر سودی ندارد

ارشاد  و  فرهنگ  اسبق  وزیر  حسینی  سیدمحمد 
در  یازدهم  دولت  عملکرد  به  اشاره  با  اسالمی 
دولت  گفتاردرمانی  گفت:  گذشته،  سال  چهار 
روحانی دیگر سودی ندارد.وی افزود: مردم ایران 
در این انتخابات نشان خواهند داد که دیگر جای 

دروغ و وعده به پایان رسیده است.

دبیر کل حزب موتلفه: میرسلیم قدرت اداره کشور را دارد

دبیر کل حزب موتلفه گفت: مهندس میرسلیم را الیق ریاست جمهوری می دانم و لباس 
ریاست جمهوری را الیق وی می دانم و معتقدیم که قدرت اداره کشور را با نامزد حزب مان 
داریم. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه در همایش انتخاباتی مهندس میرسلیم،گفت: 
اگر نامزد موتلفه رای بیاورد و افراد بیرون حزب شایستگی بیشتری نسبت به افراد حزب ما 
داشته باشند ما قطعا به وی تکیه خواهیم کرد. دبیر کل حزب موتلفه اظهار کرد: اشکالی که در 
بیانات برخی ها شنیده می شود، این است که آمدن حزب به انتخابات را حزب بازی می دانند، این فکر غلط است. 

حزب برای آمدن به انتخابات فقط به افراد خود پست نخواهد داد و ما شدیدا معتقد به شایسته ساالری هستیم.

اسحاق جهانگیری : نامزدها باید برای باال بردن آگاهی مردم تالش کنند

مناظره  اولین  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  جهانگیری  اسحاق 
تلویزیونی را خوب توصیف کرد و گفت: امیدواریم همه ما بتوانیم با کارهایی که انجام 
 می دهیم و صحبت های که می کنیم و اقدامات زیادی که صدا و سیما انجام می دهد

انجام   از  پس  یابد.جهانگیری  افزایش  نامزدها  به  نسبت  مردم  آگاهی  کنیم  کمک 
مناظره تصریح کرد : البته نامزدها باید برای باال بردن آگاهی مردم تالش کنند.اسحاق 
اسالمی  جامعه  یک  در  ما  هرحال  به  افزود:  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  جهانگیری 

هستیم و حداقل انتظار از مسئوالن این است که به افزایش آگاهی مردم کمک کنند.

 سال ها آمار دروغ شنیدیم ؛ امروز ملت دیگر آماده شنیدن دروغ جدید نیست

حسن روحانی گفت: ما در مسیری که سال ۹2 با هم عهد بستیم و تا امروز در آن مسیر 
حرکت کردیم، ادامه می دهیم و باید راه را تا پایان و رسیدن به اهداف بلندمان ادامه 
با  شفافیت  و  راستگویی  با صداقت،  گرفتیم  تصمیم  اول  روز  از  کرد:  اظهار  وی  دهیم. 
هم مسیر اعتالی کشور را ادامه دهیم زیرا اگر روزی در این کشور دروغ جای خود را 
پیدا کند، پیشرفت از این کشور رخت بر می بندد. روحانی گفت: ما سال ها آمار دروغ و 
نادرست و حرف های دروغ و نادرست شنیدیم و دیدیم کشور ما در مسیر پرتگاه قرار گرفت و امروز ملت ما 

دیگر آماده شنیدن دروغ جدید نیست.

سید ابراهیم رئیسی: بزرگترین رقیب این دولت عملکرد چهارساله خود اوست

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که رقیب این دولت، عملکرد خود اوست، گفت: 
شرایط امروز زندگی و معیشت مردم با آنچه امام )ره(، شهدا و اسناد باالدستی خواسته اند، 
کاماًل تفاوت دارد. وی اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که اگر چه ما را در نزد همه 
ملت ها از اقتداری مثال زدنی برخوردار کرده است، اما در درون به دلیل ضعف مدیریت اجرایی 
و اقتصادی، با وضعیتی غیرقابل تحمل روبرو شده ایم. نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری ادامه داد: امروز این میزان از ذخایر و سرمایه ملی در این اقلیم است و با این نیروی انسانی کارآمد و 

متراکم، آیا جا دارد که در گره گشایی از مشکالت مردم تردید کنیم؟

قالیباف با آمادگی کامل و کارشناسی در نخستین مناظره حضور داشت

رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف گفت: قالیباف با آمادگی کامل، تخصصی و کارشناسی در این 
ریاست  نامزدهای  انتخاباتی  مناظره  اولین  ارزیابی  در  دهقان  داشت. محمد  مناظره حضور 
جمهوری، اظهار کرد: حلقه طرفداران 4 درصدی در مناظره تالش کرد به جای پاسخگویی 
درباره عملکرد ضعیف خود در چهار سال گذشته، مناظره را به حاشیه ببرد. دهقان اضافه کرد: 
دکتر قالیباف در این مناظره، اخالق را رعایت کرد اما نامزدهای دولتی با خارج شدن از مرز 
اخالق جلوی چشم میلیون ها نفر وعده های پخش شده در رسانه ها را انکار کردند. رئیس ستاد قالیباف گفت: 

متاسفانه رسانه ملی و مجری برنامه مناظره رعایت وقت نامزدها را به عدالت نداشتند.

بیانیه سید مصطفی هاشمی طبا بعد از اولین مناظره انتخاباتی 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از پیام خود، گفت: برنامه های جامع رسانه ملی به 
نحوی است که هموطنان عزیز با مشاهده و دقت در آن می توانند به نقطه نظرات نامزدها 
واقف شوند فلذا به نظر اینجانب اقداماتی نظیر چاپ پوستر، نصب بنر و ... چندان الزم و مفید 
نیست به خصوص آن که با توجه به هزینه سنگین ، با قبول اصل عدم استفاده از امکانات 
دولتی و کمک های افراد ضرورت پیدا می نماید و این خود به نوعی وام دار شدن به ایشان 
می باشد. اینجانب با توجه به عدم اعتقاد به تبلیغات ذکر شده هیچ اقدامی در این راستا به عمل نخواهم آورد و 

نیز با توجه به محدود بودن دسترسی به مردم در نقاط مختلف کشور از سفرهای استانی نیز اجتناب خواهم نمود.

رزمایش راهیان بیت المقدس در شهرستان مرزی درمیان                                * عکس : ایرناتشییع پیکر شش شهید سرباز عملیات تروریستی میرجاوه      *عکس: مهر برگزاری مجمع انتخابات هیات فوتبال خراسان جنوبی         * عکس: گرگی

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  -  هوایی
تاریخ اعزام : 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

فراخوان دعوت به همکاری
شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی در نظر دارد: به منظور انجام فعالیت های علمی و پژوهشی 
در امر بازآفرینی پایدار شهری محدوده ها و محالت هدف استان، نسبت به تشکیل بانک اطالعاتی از 

اساتید ، دانشجویان و فارغ التحصیالن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های شهرسازی ، روانشناسی ، علوم اجتماعی 
و علوم تربیتی که آمادگی همکاری در فعالیت های بازآفرینی پایدار شهری را به صورت پاره وقت و تمام وقت دارند اقدام نماید. 
لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می نماید جهت دریافت و تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ 96/02/10 تا 96/02/31 به سایت 

maskansazan.kj.com مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جناب آقای دکتر احمدی  رئیس محترم بیمارستان امام رضا )ع(
جناب آقای دکتر آذرکیش  معاون محترم بیمارستان امام رضا )ع(

جناب آقای دکتر عبدی  فوق تخصص محترم ارتوپدی
جناب آقای دکتر وجدان  متخصص محترم جراح عمومی 

جناب آقای قاسمی  رئیس اتاق های عمل و همکاران محترم شان 
جناب آقای محمدیان  مدیر محترم پرستاری بیمارستان امام رضا )ع(

جناب آقای پردلی  رئیس بخش ارتوپدی و همکاران محترم شان  
سرکار خانم بارانی  رئیس بخش آی سی یو و همکاران محترم شان 

و کلیه عزیزانی که در طول دوره درمان همسرم نهایت همکاری و بذل توجه به بنده را مبذول داشتند، کمال تشکر و سپاس را دارم.
علی ناصری 

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/2/18

میالد حضرت ولی عصر)عج(
سرزمین  در  )ع(  اکبر  علی  حضرت  و   

مقدس نجف اشرف و کربالی معلی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
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