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سرمقاله

ترسیمی از یک خطر
* هرم پور

در روزهای تبلیغات انتخاباتی و در آستانه نزدیک 
از محوری ترین  یکی  شدن به روز جوان، تقریباً 
و مهم ترین بحث های هر نامزد انتخاباتی، بحث 
امکانات و تسهیل اشتغال  ایجاد  از  جوانان است؛ 
و ازدواج برای آنها گرفته تا ظاهر شدن در قامت 
وکیل مدافعی تمام عیار برای دفاع از حق ضایع 
و  تفریح  تحصیل،  حجاب،  بحث  در  شان  شده 
شعارها  این  و  کند  نمی  هم  فرقی  تقریباً  شادی. 
و سینه چاکی ها، هم در کارزار انتخابات ریاست 
جمهوری کاماًل مشهود است و هم یکی دو هفته 
مانده تا آغاز رقابت نامزدهای شوراهای شهر، در 
انتخابات.  این  نامزدهای  های  و صحبت  شعارها 
البته  و  دلسوزانه  و  شکافانه  کالبد  عمیق،  نگاهی 
منصفانه به شرایط و وضعیت جوانان کشور، شاید 
زوایای واقعی تر و مهم تری از نیازهای اساسی این 
قشر پرشور و پرجمعیت در کشور و استان ما را به 
معرض نمایش بگذارد.... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 درآمد روزانه هر کودک متکدی 30 الی60 هزار تومان است / شناسایی 237 کودک کار در استان 
 از 60 کودک دستگیر شده 59 کودک افغانستانی بودند/ فوت کودک کار در سال گذشته 
نماینده دادستان: اگر اتفاقی برای کودک کار بیفتد کدام ارگان پاسخگو است؟ 
جمع آوری پسماندهای سطح شهر  به جز شهرداری برای بقیه جرم است 
صفحه ۷

نان چرب گدایی
در مرکز استان

دیدار استاندار با خانواده شهدا ،ایثارگران کارگر و معلم/معادن استان از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری است/برای تبلیغات انتخاباتی در شهربیرجند 1000 بنر در نظر گرفته شده است /مرکز ناباروری استان در بیرجند افتتاح شد/برگزاری سمینار مدیریت تبلیغات در فرآیند بازار یابی اتاق بازرگانی/ اقبال مردم خراسان جنوبی به نیروهای جبهه مردمی انقالب زیاد است /دنیا نیازمند تعلیمات و معلمانی همچون مطهری  است /  صفحه 7

سید مصطفی میرسلیم:

آمریکا مدام با توطئه به دنبال 
آسیب زدن به انقالب است

محمدجواد ظریف : 

برای تداوم اقتدار نیاز است 
سیاست های  دولت  فعلی ادامه یابد

 حسن روحانی : 

 این دولت اول نگاهش به آسمان 
و ثانیاً نگاهش به ملتش است

سید ابراهیم  رئیسی :

 من برای خودم هویتی جز
 یک خدمتگزار ندارم

قالیباف: 

در دولت مردم،وزارت خارجه 
و تجارت بین الملل اجرایی می شود

هاشمی طبا: 

 نیامده ام حرف واهی بزنم؛
من دنبال اصالحم
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توقف مسکن مهرموقوفات
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درآمد ماهانه کودکان متکدی دو برابر قانون کار !

آگهی مزایده )مرحله دوم(

اجاره کیوسک و فضاهای تبلیغاتی

سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند

شرح در صفحه آخر

جناب آقای اله نظر اسعد زاده 
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را برای سومین دوره متوالی به عنوان 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرزنشینان ایران

 تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما را مسئلت داریم.

هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه 
شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی  

شرکت مهراس کویر
  به عنوان عضو کوچکی از خانواده کار و تولید استان  هفته کار و کارگر را به تمامی تالشگران این عرصه به ویژه

جناب آقای مهندس سنجری   مدیر کل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  
و کلیه همکاران محترم شان تبریک عرض نموده و مراتب سپاس و قدردانی خود را از بذل توجه آن مقام 

و اداره محترم اعالم، امید است در سایه لطف حضرت حق سربلند و پیروز باشید.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت مهراس کویر  

    مدیریت محترم شرکت مهراس کویر 
واحد نمونه برتر استانی 

کسب این عنوان را که نشان از توکل، درایت، پشتکار و بذل توجه آن مدیریت محترم به مدیریت نوین صنعتی
 می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای شما آرزوی سالمتی

 و توفیق روز افزون در مسیر پر فراز و نشیب صنعت را خواستاریم.

کارکنان شرکت مهراس کویر

جناب آقای محمد بذرکاران 
کارگر نمونه استانی 

انتخاب شایسته شما را به عنوان منتخب برتر استانی که نشان از تالش و پشتکار خستگی ناپذیر
 شما همکار محترم بوده، صمیمانه تبریک عرض نموده 
و از حضرت باریتعالی توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

مدیریت و پرسنل شرکت مهراس کویر 

وجود و فعالیت مطبوعات سالم و قلم های متعهد بزرگترین کمک به بشریت است
 مطبوعات چارچوبی است که در آن افکار و عقاید گوناگون جامعه با هم تالقی

 می کند و از این برخوردها، اندیشه های تازه ای شکل می گیرد، راه حل های 
جدیدی برای حل مسایل پدید می آید و انگیزه های تازه برای حرکت
 و آفرینندگی و مشارکت بر می انگیزد. جریان زنده اطالعات با تکیه 

بر صداقت، صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان های حیاتی جامعه به گردش 
در می آید و شناخت  و آگاهی اهل زمان را افزون تر می کند. رسالت عرفی و اخالقی مطبوعات ایجاب 

می کند تا حقایق  را آن گونه که هست، مطرح کنند و هیچ گاه با کتمان حقیقت صورت مسئله را تغییر 
ندهند.  مطبوعات باید زبان گویای مردم و زنگ بیداری مسئوالن باشد. مطبوعات به عنوان رکن چهارم 

دموکراسی و رسانه سالم می تواند با در نظر گرفتن اصل اعتماد و راستگویی و دوری از ایجاد فضای 
تشنج در جامعه و قبول مسئولیت پذیری در قبال آحاد جامعه و شناسایی و برآوردن نیازهای معقول 
 و منطقی مخاطبان نقش موثری در اطالع رسانی و حفظ و تقویت فرهنگ موجود و قابل قبول جامعه

  و همین طور باال بردن آگاهی و پیشبرد جامعه رو به سوی پیشرفت داشته باشد. 
13 اردیبهشت ماه، روز جهانی مطبوعات را به اصحاب رسانه و مطبوعات استان، آنان که به حرفه 
خبر عشق می ورزند، سری پرشور و وجدانی بیدار دارند، آنان که با دانش و آگاهی و توانایی در کار، 

اطالع رسانی درست این حرفه را ممکن می سازند و آزادگی، آزادی و وارستگی را بهترین خصلت کاری 
خود می دانند با غم مردم، غمین و با شادی آنها شاد می شوند و در نگاه و قلم شان، جز حل مشکالت 

اجتماع را نمی جویند و همه آنان که با حرفه روزنامه نگاری زندگی می کنند، تبریک می گویم.

احمد محبی - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  به مناسبت گرامیداشت روز معلم
به نام خداوند لوح و قلم

در تقویم جمهوری اسالمی ایران، 12 اردیبهشت ماه سالروز شهادت اندیشمند 
جهان اسالم، متفکر انقالب اسالمی، معلم و استاد شهید مطهری مزین به نام معلم 
و روز تکریم تعلیم و تربیت است، چرا که ترقی انسان و رشد جامعه مدیون تالش 
معلم است در مقام پاسداشت و تجلیل از مقام معلم سخني باالتر و زیباتر از کالم 

موالي متقیان، حضرت علي علیه السالم نمي توان یافت که فرمودند:»َمْن َعلََّمني َحْرفاً َفَقْد َصیََّرني َعْبداً 
کسي که به من یک حرف بیاموزد، مرا بنده خود کرده است.« در گستره پرافتخار فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی موهبت تعلیم و تعلم همواره از جایگاه رفیعی برخوردار بوده، نام معلم و جایگاه واالی او، همیشه 
با قداست، بزرگی و احترام همراه است و در این بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی که عالوه برکرسی 
تدریس و امر تحقیق و پژوهش، در عرصه سالمت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جامعه مشغول 
هستند، دارای جایگاه ویژه و ارزشی مضاعف می باشند. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سالیان اخیر شاهد 
 موفقیت های چشمگیری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات عرصه سالمت بوده که 
اند.  داشته  دانشگاه  پیشرفت  و  رشد  در  دانشگاه سهم عظیمی  فرزانه  و  ارجمند  اساتید  بی شک 
اینجانب ضمن ارج نهادن به مقام شامخ استاد شهید مرتضی مطهری، تقارن خجسته روز معلم و اعیاد  فرخنده 
 شعبانیه را صمیمانه به اساتید معزز و فرهیخته دانشگاه تبریک و تهنیت عرض نموده و با قدردانی از زحمات 
بی دریغ و تالش های بی شائبه آنان ، از درگاه قادر متعال سالمت و سعادت روزافزون شان را مسئلت می نمایم.

  دکتر کاظم قائمی
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بیرجند

رتبه برتر استان در قبولی دانشگاه های کشور نتیجه تالش های بی منت معلمان است
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قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی: تمام غرامات کشاورزان پرداخت شد

افکارنیوز- قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، محمدابراهیم حسن نژاد اظهار کرد: تا چندی پیش دولت تنها نزدیک 50 میلیارد تومان 
از مبلغ تخصیص یافته را به عنوان حق سهم بیمه به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت کرده بودکه با اهتمام خود، روز دوشنبه تمامی 

غرامت مربوط به بیمه کشاورزی را به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال)500 میلیارد تومان( به حساب کشاورزان واریز کرد.

قیمت سکه کاهشی شد

جدید  طرح  تمام  سکه  سه شنبه  بازار  در  ایسنا- 
یک  به  گذشته  روز  به  نسبت  کاهشی  روند  با 
میلیون و ۲۱۱ هزار تومان عرضه می شود و دالر 
دارد.هر گرم طالی  تومان قیمت  آمریکا ۳۷۶5 
۱۸ عیار بیش از ۱۱۶ هزار تومان عرضه می شود 
و همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۷0 و 
۳۷۸ هزار تومان فروخته می شود.دالر مبادله ای 
بانک  سوی  از  تومان   ۳۲۴۴ امروز  بازار  در  نیز 

مرکزی قیمت گذاری شده است.

احتمال خاموشی در تابستان ۹۶

رشد  اگر  گفت:  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
مصرف برق در تابستان امسال، بیشتر از 5 درصد 
برق  تامین  برای  این صنعت ۲00 ساعت  شود، 
با کمبود و فشار مواجه است.  در برخی ساعات 
این به معنای خاموشی قطعی برق نیست؛ بلکه 
صنعت برق خودش را برای تامین برق در زمان 

اوج امسال آماده کرده است.

ایران خودرو: تفاهم نامه تولید 23 محصول 
جدید هفته آینده امضا می شود

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تفاهم 
نامه طراحی و تولید پلت فرم ۲۳ مدل خودرو جدید 
برای مدت ۱0 سال با 5 شرکت صنعتی بزرگ دنیا 
و نهادهای داخلی کشور هفته آینده امضا می شود. 
وی ادامه داد: 50 درصد تولیدات قابلیت صادرات 
درصد   50 سال   ۱0 مدت  در  و  داشت  خواهد 
تمامی طراحی ها و  تولیدی صادر و  خودروهای 

انتقال دانش تکنولوژی انجام خواهد شد.

کاهش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی؛ 
ادامه ارزانی در بازار با تولیدات جدید

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که قیمت 
یافته  بازار کاهش  سیب زمینی و گوجه فرنگی در 
استان های  از  تولیدات جدید  ورود  با  روند  این  و 
خوزستان، فارس و گرگان ادامه پیدا خواهد کرد. 
ساالنه حدود 5 میلیون و ۲00 هزار تن سیب زمینی 
تولید  کشور  در  گوجه فرنگی  تن  میلیون   5.5 و 
می شود و نه تنها هیچ کمبودی برای تامین این 
محصوالت نداریم بلکه جزو صادرکنندگان آن به 
شمار می رویم. اما برخی بازه های زمانی وجود دارد 
که ممکن است به صورت مقطعی و کوتاه مدت 

قیمت ها افزایش یابد.

سرمقاله

و  االسالم  حجت  ستاد  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
المسلمین دکتر رئیسی، طبق جدول زمان بندی شده پخش 
برنامه های تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری؛ اولین مستند حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی،  ۱۳ اردیبهشت پخش خواهد شد. همچنین زمان 
پخش دومین مستند انتخاباتی حجت االسالم رئیسی ۲۴ 

اردیبهشت می باشد.
*اخبار سفرهای استانی دکتر رئیسی

حجت االسالم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در 
دیدار با هزاران تن از مردم هرمزگان و همدانی با اشاره به اینکه 
امروز به برکت حضور سرداران سرافراز و نیروهای سرافراز دفاع 
از میهن گام های زیادی در جهت کسب اقتدار و افتخار برداشته 
شده، گفت: آنچه سایه جنگ را از کشور برداشته، حضور مردم 
انتخابات  آگاه، شجاع و متدین در صحنه است. کاندیدای 
ریاست جمهوری تأکید کرد: امروز با وجود ثروت و نیروی 
انسانی متراکم، فرهیخته و کارآمد کشور، فقر و بیکاری زیبنده 

مردم نیست. فساد زیبنده نظام اداری کشور نیست. 
*فقر چهره نورانی و زیبای

 کشور ما را خدشه دار کرده است
حجت االسالم رئیسی اظهارداشت: فقر چهره نورانی و زیبای 
کشور ما را خدشه دار کرده است، امروز خانواده ای از نداشتن و 
فقر رنج می برد، جوانی مدرک تحصیلی دارد اما نمی تواند کار 
پیدا کند، ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج هستند اما به دلیل نبود 
کار نمی توانند ازدواج کنند. وی با بیان اینکه بنده به عنوان 
یک کاندیدا این حرف نمی گویم، افزود: هر کسی با هر سلیقه 
که مشکالت  می بیند  بنگرد،  به مشکالت کشور  سیاسی 
انتخابات  کاندیدای  دارد.  وجود  خانواده ها  در  فزاینده ای 
ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه ۱۷ هزار کارخانه در کشور 
تعطیل شده و 50 درصد ظرفیت تولید غیرقابل استفاده شده 
است، گفت: باید این وضعیت به سرعت به نفع مردم تغییر کند. 
پاالیشگاه ستاره خلیج  تأکید کرد:  رئیسی  حجت االسالم 
فارس سال 9۲ با ۷۴ درصد تحویل این دولت شد و باید سال 
9۳ به بهره برداری می رسید، سوال این است که چرا سه سال 
تأخیر روی داده است ما می توانستیم در این رابطه ۱0 هزار 
میلیارد تومان صرفه جویی کنیم، پولی که کشور برای واردات 
صرف می کرد می توانست کمتر خرج شود. وی با بیان اینکه 
مشکل در واردات مواد اولیه یا مواد مورد نیاز کشور نیست، بلکه 
مشکل در واردات زیاد کاالهای مصرفی است که تولید کشور 
را از بین برده است.حجت االسالم رئیسی ادامه داد: در اول 
این دولت، اعالم می شد که واردات کاالهای چینی اقتصاد 
کشور را دچار مشکل کرده است، اما اگر به آمار نگاهی بیندازیم 
می بینیم که در هشت سال دولت گذشته به طور میانگین سالی 
5 میلیارد دالر واردات از چین انجام می شد ولی در چهار سال 
این دولت سالی ۱0 میلیارد دالر واردات داشتیم، اگر گفتیم که 
واردات چینی کم شود، چرا واردات را دو برابر کردید؟کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: اینکه اساس کشور را بر 
صادرات نفت بگذاریم از اشکاالت است، بنابر آمار صادرات 
نفتی ۱0 درصد کاهش داشته است، یعنی افزایش واردات و 
در مقابل کاهش صادرات داشته ایم. ۷00 هزار میلیارد تومان 

خلق پول شده، اما با این وجود مشکالت اقتصادی کم نشده 
است، در هر خانه ای چند بیکار وجود دارد، این آمار را فقط من 
نمی گویم بلکه آمار مرکز پژوهش های مجلس است. وی با 
اشاره به مشکل فزاینده قاچاق کاال در کشور گفت: منظور 
ما از مبارزه با قاچاق کاال فقط مبارزه با کول بران و ته لنجی 
نیست، بلکه قاچاقچیان حرفه ای است که جز پول چیز دیگری 
را نمی شناسند، نه اینکه فقط با یک کول بر بیچاره مبارزه کنیم. 
حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه تمام مسائل بدون نگاه 

به دستان خارج از کشور قابل حل است گفت: با توانایی های 
موجود نیازی به تصمیم گیری خارجی ها نداریم.

*در گام اول وضعیت مدیریت ضعیف 
اجرایی و اقتصادی کشور باید تغییر کند

و  کرد  اشاره  بانکها  مشکالت  به  رئیسی  االسالم  حجت 
افزود: آقایی آمده و به اسم تولید به او میلیاردها وام داده اند، 
اما کسی نبوده که نظارت انجام دهد و اینگونه افراد با وجود 
بدحسابی، بدون وثیقه الزم وام گرفته اند. کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری تأکید کرد: ما معتقدیم در گام اول وضعیت 
با  و  تغییر کند  اقتصادی کشور  و  اجرایی  مدیریت ضعیف 

مدیریت جهادی و انقالبی، مردم در رأس امور قرار بگیرند. 
وی با تأکید بر اینکه زنان و دختران امروز به دنبال منزلت 
و کرامت هستند، اظهار داشت: ما معتقدیم که از خانه دار تا 
زن محصل، دارای کرامت است و این کرامت را ما نداده ایم 
بلکه خدا داده است. باید با حل مشکل بیمه زنان روستایی و 
عشایری به تولید و اشتغال کمک کنیم. کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: خدا می داند که هیچ شغلی 
برای من دلنشین تر از خادمی امام رضا)ع( نبوده و نیست، من 
برای هوا و هوس نیامده ام که خود را مطرح کنم، بلکه آمدم 
تبسم بر لبان جوان بیکار به جای خجالت نقش ببندند. آمده ام 
که کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل را به مدار تولید برگردانم. 
آمده ام که محرومیت منزلتی زنان و دختران را به نام انقالب 

اسالمی جبران کنم. وی گفت: آمده ام فرهنگی عزیز و بزرگوار 
ما برای گرفتن وام خجالت نکشد و در مقابل ببیند که عده ای 

در صندوق ذخیره فرهنگیان اموال را به یغما می برند. 
*آمده ام تا با کمک شیعه و سنی گره ای

 از مشکالت مردم و کشور باز کنم
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری همچنین در جمع مردم قروه که در 
بین راه همدان سنندج قرار دارد، با بیان اینکه قروه مردمی 

پرتالش دارد، گفت: من هیچ هویتی جز هویت خدمتگذاری 
برای مردم ندارم.وی با بیان اینکه مشکل بیکاری مردم ما را 
رنج می دهد، ادامه داد: فساد اداری مردم ما را رنج می دهد.

کاندیدا دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح 
کرد: من آمده ام تا با کمک شیعه و سنی گره ای از مشکالت 
مردم و کشور باز کنم؛ من خارج از گروه  بندی های سیاسی 
وارد عرصه شده ام؛ کرد، فارس، بلوچ، ترک، عرب و... همه 
باید با همدیگر مشکالت را حل کنیم.حجت االسالم رئیسی 
با بیان اینکه هر ایرانی برای او یک ستاد است، گفت: وقتی 
قرار شد وارد این عرصه شوم، گفتم بسمه تعالی، تک تک مردم 

می توانند ستاد انتخاباتی ما باشند.
*اخبار ستادها:

-افتتاح ستاد مرکزی حامیان دکتر رئیسی در میدان دوم آیت 
ا... مدرس بیرجند

- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای معرفی کاندایدای 
اصلح دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای 
پی  در  است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در  کرد.  صادر 
درخواست های مکرر مردم متدین و انقالبی، طالب و فضال، 
بزرگان و علمای بالد نسبت به معرفی نامزد اصلح از سوی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوازدهمین دوره انتخابات 
می رساند؛  استحضار  به   اسالمی  ایران  جمهوری  ریاست 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تکلیف شرعی و 

وظائف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبق دوره های گذشته 
موضوع را در دستور کار کمیسیون سیاسی این نهاد مقدس 
قرار داد و پس از برگزاری جلسات متعدد، و ارتباط با علمای 
اعالم و هم اندیشی با گروههای مختلف و رعایت همه جوانب 
و معیار ها، و ارائه گزارشات در جلسات شورای عالی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم سرانجام موضوع در جلسه روز جمعه 
مورخ 0۸/0۲/۱۳9۶ مطرح و با اکثریت قاطع آراء حاضرین 
حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی 
»دامت توفیقاته« به عنوان نامزد اصلح شناخته شد، که به شما 

ملت همیشه در صحنه نیز معرفی می گردد.
- نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با 
بیان اینکه انتخاب حجت االسالم رئیسی به عنوان رئیس 
جمهور می تواند برای استان ما منشأ خیر و برکت باشد 
گفت: حجت االسالم رئیسی در سالمت اقتصادی و پاک 

دستی بی نظیر است.
- همایشی با عنوان »همایش عدالت در سالمت، سالمت 
برای همه ، همه برای سالمت« روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت 
ماه از ساعت ۱۶ با همت جامعه پزشکی حامی دکتر رئیسی و با 
حضور جامعه پزشکی و متخصصان حوزه سالمت در مجموعه 
»اریکه ایرانیان« به نشانی شهرک قدس )غرب(، بلوار شهید 

فرحزادی )اصلی(، نبش خیابان ارغوان غربی، برگزار می شود.
- احسان ابراهیمی مسئول ستاد دانشجویی حجت االسالم 
به  مربوط  سوالی  به  پاسخ  در  خبری  نشست  در  رئیسی 
روشن شدن مسئله تفکیک جنسیتی که مورد تاکید حجت 
االسالم رئیسی است، بیان کرد: تفکیک جنسیتی تا زمانی که 
باعث محدودیت فعالیت زنان در جامعه نشود مشکلی ندارد. 
همسر آقای رئیسی جز اندیشمندان علمی بوده و بسیاری از 

دستاوردهای علمی محصوالت ایشان است.

*برنامه اجتماعات بزرگ حامیان جوان
 حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی

)چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت(:
-استان خوزستان با سخنرانی دکتر سعید جلیلی ساعت ۱۷ / 

آبادان، مصالی ثامن االئمه آبادان
-استان گیالن با سخنرانی دکتر جواد کریمی قدوسی ساعت 
۱۷ / رشت، خیابان امام خمینی )ره( ، چهارراه میکائیل ، مقابل 

اداره برق
قاضی پور  نادر  حاج  با سخنرانی  آذربایجان_غربی  -استان 
ساعت ۱۸ / ارومیه، فلکه میثم،ستاد مرکزی ارومیه سالن 

موالنا۴
-استان مازندران با سخنرانی سید وحید موسویان) مسئول 
ستاد مردمی رویش( از نمازمغرب/ ساری،میدان امام)ره(،بلوار 

دانشجو،کوچه پاسدار،مسجد امام حسین)ع(

ستادهای  اخبار  آخرین  دریافت  *برای   *
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  انتخاباتی 
کانال  به  جنوبی  خراسان  در  رئیسی  ابراهیم 

تلگرامی  raisi_sk @ مراجعه نمایید.

مستند انتخاباتی اول حجت االسالم رئیسی چهارشنبه ساعت ۱8:۳0 از شبکه یک سیما پخش می شود؛

»آمده ام تا با کمک شیعه و سنی گره ای از مشکالت مردم و کشور باز کنم«

ترسیمی از یک خطر
* هرم پور

از  ادامه سرمقاله از صفحه  اول ( در کنکاشی سطحی   (

شرایط، وضعیت وکارکردهای اجتماعی و مذهبی 
جوانان دهه شصت، رگه هایی  پررنگ از »دین 
دوستی« و فداکاری برای جنبه های مختلف دین و 
ارزش ها را می توان دید. این رگه ها در جوانان دهه 
هفتاد همچنان باقیست اما در کنار آن برخی رگه 
 های »دین سؤالی« نیز کم کم مشاهده می شود
باز هم دین دوستی وجه غالب  ، در دهه هشتاد 
گروههای  از  برخی  اما  ماست  جوان  شخصیت 
جوان ما دچار »دین گریزی« می شوند و متأسفانه 
در دهه 90 همین گروهها یا رگه های دیگری از 
آنها به صورت سازمان یافته وتشکیالتی رویه های 
خطرناکی از »دین ستیزی« را در پیش می گیرند. 
این  از همه ی  امتزاجی  ما شاهد  روزها،  این   در 
شرایط  عبارتی  به  هستیم،  نامطلوب  های  رگه 
نامناسب اقتصادی ، عدم کارکرد مناسب و مطلوب 
اقدامات  ومذهب،  دین  تبلیغ  متولی  دستگاههای 
غیر مدبرانه و  بی دقت در عرصه اجتماع و دین و 
نیز کارکرد شگفت انگیز شبکه های اجتماعی به 
ویژه در دو سال اخیر، زمینه به وجود آمدن شاکله 
هایی مختلف از جوانان دین سؤال، دین گریز و 

دین ستیزرا باعث گردیده است.
مقابله  برای  ها  خانواده  و  مادران  و  پدران  دست 
با این شرایط واقعاً خالیست، دستگاههای متولی 
عزم  نیز  ها  دولت  و  ندارند  ای  برنامه  فرهنگی 
جدی  برای نجات جوانان نشان نمی دهند و یا 
رویکردهای آنان عمدتاً تبلیغی، شعاری، زودگذر و 
رأی جمع کن و البته همواره چند قدم عقب تر از 
و  روحانیت  هاست،  آسیب  از  تر  جامانده  و  زمان 
طالب خواهر و برادر، یا با اولویت های مهمتری 
در جامعه روبرو هستند و یا ابزار و امکان و هنر 
الزم برای رسوخ به دل و جان جوان فعال و پرشور
امروزی را ندارند، مدرسه ها و دانشگاهها در برخی 
خاص،  شرایط  برخی  دلیل  به  متأسفانه  موارد 
خودشان با شبهات دینی همپوشانی پیدا می کنند 
و  ساز و کارهای علمی و هنری و فنی از جمله 
شبکه های اجتماعی و برخی ابزارهای رسانه ای 
جامعه ما نیز علت و مشوق همین شبهات هستند. 
محترم  اساتید  مادران!  پدران!  محترم!  مسؤولین 
دانشگاه و روحانیت معظم! بخشی از جوانان این 
استان همچون غریقی در دریای شبهات در حال 
پا زدن و غرق شدن هستند و همچون  دست و 
ذبیحی در مسلخ بی جوابی ها در حال ذبح شدن 

زیر چاقوی سؤاالت بی شمارند.
استان - هر چند  از جوانان همین  امروز بخشی 
محدود ومعدود اما قابل تأمل-، نه تنها در حوزه 
مباحث اجتماعی و سیاسی و عقیدتی دچار شبهات 
همچون  بدیهیاتی  در  حتی  بلکه  هستند،  متعدد 

وجود خدا و توحید و معاد نیز به شبهه افتاده اند. 
 به دلیل ارتباط با قشر جوان و اطالع از واقعیت های
موجود در بین جامعه جوان ) نه آنچه در آمار می آید 
و نه آنچه در سخنرانی ها بیان می شود( ، با همه 
توان هر فردی را که این واقعیت ها را کتمان کند 
فردی ناآگاه یا مغرض می دانم و هر فردی راکه 
بتواند برای نجات این جوانان طرح وایده و نظری 
بدهد و سهل انگاری کند، خائن می خوانم. حرمت 
دهد نمی  اجازه  از مخاطبین محترم  و شرم   قلم 
ها  کتاب  برخی  نشان  و  نام  از  بخشی  به  حتی 
یا فیلم ها یا متن ها و یا سخنرانی هایی که در 
فضای شبکه های اجتماعی در همین بیرجند یا 
درسایر شهرهای  استان خراسان جنوبی به صورت 
لحظه ای بین جوانان ما رد و بدل می شود اشاره 
و  نداریم،  ماجرا  این  در  خوبی  شرایط  ما  کنم. 
متأسفانه موقعیت نیروهای خودی و جوانانمان و  
ای مقابله  عملیات  نقشه ی  روی  نیز  را   شبهات 
وضعیت  این  تداوم  ایم.  نکرده  ترسیم  خودمان  
شرایط ناگواری را برای جامعه و انقالب رقم خواهد 
زد. کسی اگر دلسوز انقالب و اسالم و جامعه است، 

قطعاً وظیفه دارد کاری بکند. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 09۳0۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960027 محکوم علیه رضا قربانی راد فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 667.692.308 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهدی 
ملک نیا فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 31.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه اتومبیل ال 90  به شماره انتظامی 119 د 71 ایران 32 تیپ ال پی ای 

2 مدل 1390 که حسب نظریه هیئت کارشناسی کاپوت جلو بر روی آن مقداری اسید پاشیده شده که نیاز به رنگ آمیزی دارد و گلگیر جلو سمت راست قسمت سر گلگیر به صورت گریسی صاف شده است 
و سپر عقب نیاز به  ترمیم دارد و گلگیر عقب سمت راست از قسمت هاللی دو گلگیر آثار خراشیدگی وجود دارد و نیاز به یک جفت الستیک دارد و الستیک های جلو 70 درصد سالم است و تخفیف بیمه به 
صورت کامل دارد که به مبلغ 260.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/02/24 از ساعت 9 الی 10 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 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندتا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

سرکار خانم زینب عباسی
با تبریک هفته معلم  افتخار آفرینی شما را در عرصه 

تعلیم و تربیت و کسب عنوان معلم نمونه کشوری

 را حضور شما تبریک عرض می نماییم 

همسر و فرزندانو توفیق روز افزون تان  را از خداوند منان خواستاریم.
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند به شماره ثبت 141 و شناسه ملی 10360007236

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/11/17 و مجوز شماره 709 مورخ 1396/01/09 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای غالمحسین 
صالحی زاده به شماره ملی 0652176781 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن شبانی به شماره ملی 0653311818 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین 

ابراهیمی به شماره ملی 0650572203 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای اسداله رمضانی به شماره ملی 0659466671 و خانم عذرا بیژن پور به شماره ملی 0651273706 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
 مدیره انتخاب گردیدند.2- آقای سید محمد علوی متین به شماره ملی 0652789609 به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردید. 3- کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته ،

برات و اوراق بهادار با امضای آقای غالمحسین صالحی زاده )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای غالمحسین صالحی زاده با امضای آقای محمد حسن شبانی )نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق آقای سید 
محمد علوی متین )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سید محمد علوی متین )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 4- محل شرکت در واحد ثبتی بیرجند 
به آدرس خیابان پاسداران - شهید فالحی - عقب رفتگی خیابان مدرس - طبقه همکف - کدپستی 9718663889 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند  به شماره ثبت 141 و شناسه ملی 10360007236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/09/30 و مجوز شماره 709 مورخ 1396/01/09 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- ترازنامه و صورت های مالی و صورت حساب سود و زیان سال های 91 و 92 و 93 و 94 به تصویب رسید.2- آقایان محمد حسن شبانی به شماره ملی 0653311818 و محمد حسین ابراهیمی 
به شماره ملی 0650572203 و اسداله رمضانی به شماره ملی 0859466671 و غالمحسین صالحی زاده به شماره ملی 0652176781 و خانم عذرا بیژن پور به شماره ملی 0651273706 به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رضا قائمی به شماره ملی 0652206794 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3- آقایان محمد حسینی به شماره ملی 0652105009 
به عنوان بازرس اصلی و غالمرضا خراشادیزاده به شماره ملی 0652858961 به عنوان بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند
 به شماره ثبت 141 و شناسه ملی 10360007236

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/30 و مجوز شماره 711 مورخ 1396/01/09 اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-  اساسنامه جدید تعاونی با تعداد 78 ماده و 62 تبصره 

به تصویب رسید. 2- مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت چهل سال تمدید گردید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده 
اساسنامه )تغییر مدت شرکت(، تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 

 آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960183 محکوم علیها آرزو غازی زاده فرزند محسن محکوم است به پرداخت مبلغ 73.022.682 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شهرداری 
قهستان و پرداخت مبلغ 3.534.110 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف یک دستگاه فوم بتن از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 

به شرح جدول زیر که به مبلغ 85.000.000 ریال کارشناسی شده است.

که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/03/01 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 5 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

مبلغ به ریالنام و مشخصاتردیف

1

دستگاه فوم بتن سبک شامل: 
میکسر سانتریفیوژ فوم بتن چرخدار به ظرفیت 800 لیتر با موتور hp4 و الکتروپمپ hp 1، شیر آالت و گیج فشار، کابل برق 

و حدود 10 متر شیلنگ خرطومی 2 اینچ متصل به دستگاه
کمپرسور هوای فشرده با 2 دستگاه موتور کمپرسور تک سیلندر hp hp 3 نصب شده بر روی مخزن هوای فشرده 

350 لیتری چرخدار          تابلوی برق با حدود 10متر کابل متصل به تابلو
حدود 30 متر شیلنگ خرطومی 2 اینچ با کوپلینگ

85.000.000

85.000.000جمع: هشتاد و پنج میلیون ریال

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت
 و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت مهروک

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به 
کارفرمای شرکت مهروک  فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای غالمحسین چاحوضی با کد شناسایی 
بیمه 68913343  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر پخش آسفالت داشته که کمیته 
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می 
گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24 ( تحویل 

نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی

 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

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

یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 

مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
چهارشنبه*13 اردیبهشت 1396* شماره3773

سالم . دیشب۲۳ قالده سگ ولگرد اطراف مجتمع 
مسکونی دانش در بقیه ا...  ۲۲سلب آسایش داشتند 
فرض کنید خانه خودتونه! رفع این مشکل در حوزه 

کدام اداره هست؟
915...589
سالم با این که اسم فرودگاه بیرجند بین الملی هست 
چرا واسه اصفهان در هفته یه پرواز نمیتونه بذاره باید 
فقط باید بریم تهران بعد با چند ساعت تاخیر بلیط پیدا 

کنیم ممنون میشم مسئوالن توجه کنند
9۳5...95۲
سالم.چرا دکترای محترم بعداز ساعت 8 که هنوز 
سر شبه مریض پذیرش نکنن؟با این که نوبت داشتم 
از دو روز قبل وقتی به متخصص مراجعه کردم اما 
چون ساعت از هشت گذشته پذیرش نکردن! به امید 
روزی که تعداد دکترها آنقدر زیاد بشه و تعداد مریض 
ها کم ! که واسه مریض خم و راست بشن نه اینکه 

به بهانه های مختلف ردش کنن
9۳7...914
با سالم.و خسته نباشید خدمت تمام عزیزان خواستم  
بگم خواهشن ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدری 
فکری به حاله خورده فروشای کوچه مالک اشتر 
برداشته.همه  رو  کوچه  بکنن...گند  سجادشهر،   ...
خانواده ها رو بدبخت کردن رفت...یکی به دادمون 
برسه اسایش و امنیت نداریم...ممنون از لطفتون...

خواهشن پیگیری شود..ممنون...
9۳7...۲18
با سالم به استاندار و فرماندار بیرجند لطفأ یک عدد 
نان از نانوایی های روستای دستگرد برای مصرف 
بگیرید. بلکه بفهمید مردم چه نانی میل می کنند.؟! 
تنها  نان  و  آرد  به شورای  نظارت  ها  وقت  گاهی 
کنید  پیگیری  است  خواهشمند  کند  نمی  کفایت 

.باتشکرجمعی از مردم روستای دستگرد.
915...445
با سالم.اقای شهردار محترم چرا نسبت به گاردریل 
یا نصب نرده خیابان شیرین اقدام نمیشود که در 
شورای شهر تصویب شده است تا کی وسایل نقلیه 
باید درون کانال سقوط کنند و جان دهند تا همه 
 بفهمند؟چقدر نامه نوشته شده که دست پای بچه ها
شکسته شده است با افتادن درون کانال؟ با تشکر 

915...5۳6
سالم. امروز از قول آقای عبادی نوشته بودید که 
از مردم گالیه کرده بودند که مطالبه گر نیستند.ما 
چهارسال است هر چه تخلفات و جرایم رییس ... 
خراسان جنوبی را منعکس می کنیم آنقدر در دولت 
زد و بند است که نمی توانند )یا نمی خواهند( این فرد 
را عوض کنند!!! از این دولت که انتظار بیش از این 
از اول غلط بود، متعجب شدیم چرا حضرت ایشان 
 با این مدیر متخلف و اطرافیانش دیدار می کنند!
از یوم تبلی السرائر چیزی نمی گوییم چه جوابی 
نتایج  و  جرایم  روزی!  اگر  داشت  خواهد  وجود 
را  پیام  این  خدا  برای  شود.)  آشکار  عملکردشان 

چاپ کنید( ممنون
915...495
سالم دراوایل اسفند ماه شهرداری درحاشیه خیابان  
نیایش با فاصله مقداری آجر را تخلیه کرده وتا االن 
هیچ اقدامی انجام نداده نکند که شهرداری برای 
بازی بچه ها آجر ریخته اینها همه بیت المال است
915...910
جای بسی تاسف است که شورای اسالمی شهر 
بیرجند با چندین مکاتبه و مراجعه حضوری مبنی 
استان  بزرگ  دانشمندان  از  یکی  تندیس  برنصب 
وحتی ایران را که تهیه نموده و محل نصب را با 
شهرداری هماهنگ و پیشنهاد کرده بعد از دو سال 
از پاسخ مثبت یا منفی خودداری می کنند و اینگونه 

پاسداشت فرهیختگان را پاس میدارند!!!! 
9۳6...4۳۲

92 صندوق الکترونیکی ویژه رأی گیری در شهر بیرجند

صدا و سیما-9۲ صندوق الکترونیکی برای رأی گیری در شهر بیرجند در نظر گرفته شده است. به گفته معاون مدیرکل سیاسی 
و انتخابات استانداری این صندوق ها قابل افزایش است. حدادی افزود: برای اجرای رأی گیری به روش الکترونیکی ۲0 نفر 

سرگروه آموزش دیدند تا کاربران را با نحوه چگونگی کار کردن با این صندوق ها آشنا کنند.

مردم خراسان جنوبی از خواسته های خود می گویند

انتخاب، یک اصل جدانشدنی در زندگی انسان است

مهم ترین انتظارات مردم از کاندیداها ریاست جمهوری

دور  وعده های  دادن  ندادن  قانون،  به  اتکاء 
به  تهمت زدن  عدم  قانون،  و خالف  ذهن  از 
یکدیگر  علیه  جوسازی  از  پرهیز  و  یکدیگر 
الگوی  عنوان  به  رهبری  بیانات  به  توجه  و 
از  انتظارات مردم  از جمله  تبلیغات  عملی در 
یک  تا  است  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
ایسنا  گزارش  شود.به  برگزار  سالم  انتخابات 
زندگی  در  انسان،  خراسان جنوبی،  منطقه 

همواره در معرض انتخاب های گوناگونی قرار 
به  دست  مختلف،  عرصه های  در  و  می گیرد 
انتخاب می زند.انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب 
شغل، انتخاب همسر و حتی انتخاب شیوه و 
دیگر  انتخاب های  بسیاری  و  زندگی  اصول 
که همگی به  نوعی تمام یا قسمتی از زندگی 
می دهد.بنابراین  قرار  تحت تأثیر  را  انسان 
انتخاب، یک اصل جدانشدنی در زندگی انسان 
است. حتی خداوند نیز به انسان، توانایی اختیار 
عطا فرموده تا انسان، خود براساس راهنمایی 
را  باطل  و  راه حق  آسمانی  و کتب  پیامبران 
از یکدیگر بازشناسد و به انتخاب بهترین راه 
دست بزند.در کشور جمهوری اسالمی نیز که 
پایه ریزی  دینی  اعتقادات  و  اصول  برمبنای 
شده است، مردم حق دارند برای آینده کشور 
خویش تصمیم گیری کرده و به انتخاب اصلح 
حق،  این  مقابل  در  باید  بپردازند.بنابراین، 
طرح های  و  برنامه ها  کرد،  تکلیف  احساس 
اصلح ترین  انتخاب  به  و  بررسی  را  کاندیداها 
فرد برای تصدی پست ریاست جمهوری اقدام 
کرد.در خصوص لزوم رعایت اخالق انتخاباتی 
آینده  رئیس جمهور  از  مردم  که  انتظاراتی  و 

کشور دارند با تنی چند از شهروندان بیرجندی 
گفت و گو کردیم و نقطه نظرات آنان را در این 

خصوص جویا شدیم.

نیازی  گفتار،  در  مصلحت اندیشی 
ضروری برای حفظ اخالق انتخاباتی

یک شهروند بیرجندی در خصوص انتظارات 

از رئیس جمهور آینده کشور اظهار کرد: مهار 
مستمری  برقرارکردن  و   اشتغال زایی  تورم، 
نیازهای  جمله  از  خانه دار  خانم های  برای 
آینده  رئیس جمهور  که  است  کشور  امروز 
برای  افزود:  کند.کارگر  توجه  آن ها  به  باید 
کاندیداهای  نباید  انتخاباتی  اخالق  حفظ 
ریاست جمهوری حرفی را بدون مدرک و سند 
مطرح کنند و در گفتار خود، مصلحت اندیشی 
را رعایت کنند.وی ادامه داد: از کاندیداهای 
ریاست جمهوری تقاضا دارم از جوسازی علیه 
یکدیگر پرهیز کنند و برای مشکالت کشور، 

راه حل ارائه دهند.

لزوم توجه به استعدادهای جوانان

یک دانشجوی دانشگاه آزاد بیرجند بیان کرد: 
اوضاع  باید  ابتدا  ایران،  آینده  رئیس جمهور 
اقتصادی کشور را سروسامان دهد و به جوانان 
میدان دهد تا استعدادهای خود را بروز دهند 
و  استعدادها  پیشبرد  برای  جوانان  که  چرا 
خواسته هایشان، نیاز به دیده شدن و شنیده شدن 
دارند.وی ادامه داد: در اختیار گذاشتن مکان های 

رسیدگی  جدید،  تنوع  و  امکانات  با  تفریحی 
بیشتر به کارگران و مردم  مستضعف، پایین 
کمبودهای  به  رسیدگی  و  وام ها  سود  آوردن 
امکانات در مناطق محروم و حتی شهرستان ها 
از جمله دیگر خواسته ها از رئیس جمهور است.
انتخاباتی،  این دانشجو در مورد حفظ اخالق 
خوب  اخالق  موارد،  تمامی  در  کرد:  تصریح 
را  جواب ها  بهترین  آرام،  و  مالیم  برخورد  و 

می دهد و مردم به کسی که با رعایت اخالق 
پا به عرصه انتخابات گذاشته، رأی خواهند داد.
وی ادامه داد: کاندیداهای ریاست جمهوری و 
احترام  همدیگر  حقوق  به  باید  طرفدارانشان 
بگذارند و از تهمت زدن به یکدیگر جلوگیری 
از  کرد:  اظهار  بیرجندی  دانشجوی  کنند.این 
که  داریم  توقع  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
عمل  می دهند،  که  شعارهایی  و  حرف ها  به 
کرده و از دادن شعارهای تخیلی پرهیز کرده 
و اهدافشان را مشخص و با راهکارهایش به 
مردم ارائه دهند و برای اوضاع اقتصادی کشور 

برنامه خاصی داشته باشند.

اتکاء به قانون؛
ویژگی مهم کاندیدای ریاست جمهوری

کرد:  اظهار  بیرجندی  دیگر  شهروند  یک 
درجه  در  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
دادن  از  و  باشند  قانون  به  متکی  باید  اول 
قانون  خالف  و  ذهن  از  دور  وعده های 
برنده شدن  درصورت  همچنین  و  کند  پرهیز 
استفاده  خود  دولت  در  کاندیدا ها  دیگر  از 

کاندیدای  همچنین  کرد:  بیان  کنند.آرامجو 
را  کشور  شرایط  باید  ریاست جمهوری 
بشناسد و بر مبنای آن برنامه دهد و اولویت 
برنامه های خود را بر حل مسائل روز کشور 
فرهنگی  توسعه  و  جوانان  اشتغال  چون 
کاندیداهای  از  داد:  ادامه  دهد.وی  قرار 
رعایت  با  که  دارم  توقع  ریاست جمهوری 
و  کرده  شرکت  انتخابات  عرصه  در  اخالق 

شهروند  بپرهیزند.این  یکدیگر  تخریب  از 
توقع  کاندیداها  از  کرد:  تصریح  بیرجندی 
کاندیداهای  شخصی  زندگی  وارد  که  دارم 
ندهند  جلوه  بد  را  فعلی  دولت  نشوند،  دیگر 
بیان کرد:  دارند.آرامجو  نگه  را  آن  حرمت  و 
همچنین از آن ها به عنوان کاندیداهای احراز 
درخواست  ریاست جمهوری  صالحیت شده 
دارم احساسات مردم را به نفع خود به بازی 
نفع شخصی  به  را  نگیرند و مسائل عمومی 

خود ترجیح دهند.

ضرورت وجود مبانی اسالمی
 در تبلیغات انتخاباتی

در  بیرجند  آزاد  دانشگاه  استاد  دهقان،  یدا... 
گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان جنوبی 
می کنیم  زندگی  اسالمی  کشور  در  ما  گفت: 
بنابراین اصول و مبانی اسالمی باید در تمامی 
در  اظهارکرد:  باشد.وی  مسلط  کشور  شئون 
قدرت،  کسب  از  هدف  اسالمی،  حکومت 
به دست آوردن ثروت نیست لذا اگر کاندیداهای 
دینی،  مسائل  ابتدایی ترین  ریاست جمهوری 

به  باشند،  داشته  قبول  را  اعتقادی  و  مذهبی 
هیچ عنوان در فعالیت های انتخاباتی، اخالق 
در  اینکه  بیان  با  نمی گذارند.دهقان  پا  زیر  را 
الگوی  می کنیم،  زندگی  ما  که  جامعه ای 
اخالقی ما رهبری است، افزود: رهبر جمهوری 
فعالیت های  مبانی  و  اصول  ایران،  اسالمی 
سیاسی و انتخاباتی را تبیین می کنند،  بنابراین 
اگر کاندیداها بیانات رهبری را به عنوان الگوی 

هدایت سیاسی و مذهبی مدنظر قرار دهند و 
باشند،  برنامه محور  انتخاباتی  تبلیغات  ایام  در 
حاشیه  از  دور  به  و  سالم  انتخابات  می توانیم 
سیاسی  جامعه شناسی  باشیم.دکترای  داشته 
ادامه داد: اگر کاندیداهای ریاست جمهوری، به 
بیانات رهبری که همواره تأکید دارند کاندیداها 
فقط برنامه های خود را به مردم ارائه دهند و 
به تخریب هم نپردازند توجه کنند، انتخاباتی 
سالم خواهیم داشت.دهقان اظهار کرد: مردم، 
امروز به این نگاه می کنند که چه کسی طرح 
بنابراین  دارد،  کشور  برای  بهتری  برنامه  و 
اگر کاندیداهای ریاست جمهوری وارد مسائل 
حاشیه ای شوند و با تخریب یکدیگر رأی جمع 
نه دردی  از آن ها و  نه دردی  این کار  کنند، 
یادآورشد:  کرد.دهقان  خواهد  دوا  جامعه  از 
بنابراین باید تالش برای رفع مشکالت مردم 
صورت گیرد تا مشکالت مردم کشور، مرتفع 
شود.بنابراین کاندیداهای ریاست جمهوری، در 
مناظرات، باید برنامه ها و اهداف خود را برای 
حل و فصل  چگونگی  و  مطرح  جامعه  هدایت 
انتظارات  کردن  برآورده  و  جامعه  مشکالت 

مردم را بیان کنند.

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/۲/4 به اطالع می رساند در راستای کاهش 
آالیندگی اتوبوسها این سازمان در سال 95 نسبت به 
تجهیز جایگاه سوخت به سیستم فیلتراسیون با هزینه 
ای بالغ بر 500000000ریال اقدام نمود و نسبت به 
تعمیر سیستم سوخت رسان اتوبوسها نیز به صورت 
دوره ای با هزینه هر دسگاه در حدود 6000000 ریال 
اقدام می نماید.علی ایحال در آینده نیز کما فی السابق 
این سازمان تمام تالش خود را جهت کاهش دودزایی 

اتوبوسها مصروف خواهد نمود.
مسیر شهرک بهزیستی با استفاده از سه دستگاه 
سرویس  دقیقه   ۲0 هر  زمانی  فاصله  با  اتوبوس 
دهی می شود چنانچه شهروند محترم بیش از این 
زمان منتظر اتوبوس بوده اند ساعت و تاریخ دقیق 
را به شماره ۳۲۲۲6545 اعالم نمایند.ضمن اینکه 
نقل درون شهری  و  ناوگان حمل  سرویس دهی 
در معابر و خیابانهای اصلی صورت می پذیرد که 
شهروندانمحترم می توانند از ناوگان استفاده نمایند.

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/۲/7 تعداد ۲ دستگاه در پایانه ابوذر و ۲ 
دستگاه از پایانه آزادی در روزهای عادی با فاصله 
اباد  امیراباد و حاجی  اهالی محترم  به  نیم ساعت 
سرویس دهی نمایند که با توجه به کاهش تقاضای 
سفراز هر پایانه یک دستگاه اتوبوس به فاصله زمانی 

یک ساعته فعال می باشند
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
 مورخ 96/۲/۳ به اطالع شهروند گرامی می رساند 
بلیت  سیستم  از  شده  استخراج  آمار  به  توجه  با 
الکترونیک میزان تقاضای سفرهای اهالی محترم 
لذا به جهت  پایین می باشد  خیابان سپیده بسیار 
تامین سرویس شهروندان گرامی مسیر مزبور توسط 

اتوبوس سجادشهر پوشش داده می شود

هاشمی طبا: نیامده ام حرف
 واهی بزنم؛من دنبال اصالحم

سید مصطفی هاشمی طبا در یک گفتگوی رسانه 
ای اعالم کرد که هیچ برنامه از پیش تعیین شده 
ای برای مناظره ها ندارد و از همان مطالبی که می 
داند استفاده خواهد کرد.وی با بیان اینکه اهل دعوا 
و تاختن نیست گفت: من نیامده ام وعده الکی بدهم. 

نیامده ام حرف واهی بزنم. من دنبال اصالحم.

در دولت مردم،وزارت خارجه و 
تجارت بین الملل اجرایی می شود

دوره  دوازدهمین  کاندیدای  قالیباف،  باقر  محمد 
ریاست جمهوری در حاشیه گفت گوی  انتخابات 
ویژه خبری در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه باید 
دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور باشد و این مهم 
نیاز به تغییر ساختار وزارت خارجه دارد، تصریح کرد: 
طرح تشکیل وزارت خارجه و گسترش تجارت بین 

الملل از اولویت های دولت مردم است.

میرسلیم: آمریکا مدام با توطئه به 
دنبال آسیب زدن به انقالب است

دوره  دوازدهمین  نامزد  میرسلیم  مصطفی  سید 
دوربین  با  برنامه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  توطئه  با  مدام  آمریکا  اول سیما گفت:  شبکه 
بود که در  انقالب اسالمی  به  دنبال آسیب زدن 
همین زمان تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط 

دانشجویان انقالبی رخ داد.

 سید ابراهیم رئیسی: هویتی جز
 یک خدمتگذار ندارم

در  رئیسی  والمسملین سیدابراهیم  حجت االسالم 
اجتماع خودجوش مردم قروه با بیان اینکه من یک 
طلبه  هستم و در خدمت مردم خواهم بود، افزود: 
این ابراز عالقه شما ابراز عالقه به یک خدمتگزار 
است و من برای خودم هویتی جز یک خدمتگذار 
و  شیعه  اقشار  همه  به  داشت:  اظهار  ندارم.وی 
سنی این شهر عزیز ارادت داشته و سال ها سابقه 
ریاست  انتخابات  نامزد  دارم.  را  آنها  با  همکاری 
جمهوری گفت: بنای ما در کشورداری استفاده از 

یک گروه و جناح خاص نیست.

روحانی: این دولت اول نگاهش به 
آسمان است و ثانیًا نگاهش به ملتش

داوزدهم  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای 
اظهار کرد:  من قباًل گفته ام و باز هم می گویم 
ثانیًا  و  است  آسمان  به  نگاهش  اول  دولت  این 
نگاهش به ملتش خواهد بود و هیچ گاه نگاهش 
البته  بود،  نخواهد  مرزها  از  خارج  و  بیرون  به 
تعامل خواهیم داشت اما اصل و تکیه ما بر خارج 
از مرزهای مان نخواهد بود.وی افزود: اساس کار 
ما بر مبنای صداقت و شفافیت است، اگر جایی 

اشتباه کنیم از مردم عذرخواهی خواهیم کرد.

برای تداوم اقتدار نیاز است 
سیاست های  دولت  فعلی ادامه یابد

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که “زمان 
به میوه نشستن تالش ها در چارچوب برجام به 
اقتدار  تداوم  برای  گفت:  می رسد”  فرا  تدریج 
نیاز است سیاست های چهار سال گذشته  ایران 
از  یکی  اجرای  بر  تاکید  با  ظریف  یابد.  ادامه 
چهار  در  خارجه  امور  وزارت  اهداف  مهم ترین 
تعامالت  تعمیق  و  گسترش  که  گذشته  سال 
اقتصادی بوده است با اشاره به توافق هسته ای 
و اجرای موفق آن گفت: امروز سیاست خارجی 

به کمک معیشت مردم آمده است.

الریجانی: مجلس با شعارهای 
انتخاباتی یارانه ای مخالف است

درباره  شعارهایی  گاهی  گفت:  الریجانی  علی 
به  شعارها  این  که  شود  می  داده  یارانه  افزایش 
صالح مملکت نیست، نمی دانم مطرح کنندگان 
این شعارها از کجا می خواهند منابع آن را تامین 
کنند. وی افزود: کسانی که این شعارها را طرح می 
کنند، باید بدانند موضوع یارانه ها از شئونات دولت 
مجلس  و  است  مجلس  شئونات  از  بلکه  نیست، 

شورای اسالمی با این رفتارها مخالف است.

میرکاظمی: آمارهای دولت با 
عملکردشان تناقض دارد

سید مسعود میرکاظمی نماینده سابق مردم تهران 
سازمان  هم  دیگر  طرف  از  افزود:  مجلس  در 
گردشگری و میراث فرهنگی اعالم کرده در دولت 
یازدهم 19 میلیون و 900 هزار گردشگر وارد ایران 
شده که واقعاً در یک تناقض روشن با صحبت های 
رئیس دولت یازدهم است و نشان می دهد صحبت 

دولتمردان با هیچ منطقی سازگار نیست.

آمانو: برجام برنامه هسته ای
 ایران را محدود کرد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد 
که توافق هسته ای بین ایران و گروه 1 + 5 این 
امکان را داد تا برنامه هسته ای ایران محدود شود.

انرژی  المللی  بین  آژانس  کل  مدیر  آمانو،  یوکیا 
اتمی اعالم کرد که توافق هسته ای بین ایران و 
گروه 1 + 5 این امکان را داد تا برنامه هسته ای 
ایران محدود شود و بازرسان آژانس تأئید می کنند 

که تهران تعهدات خود را اجرا کرده است.

 اطالعیه به کلیه صاحبان و بهره برداران انبارها و مراکز نگهداری کاال
حسب مقررات قانونی و در راستای ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، کلیه صاحبان یا بهره برداران انبارها و مراکز نگهداری کاال شامل واحدهای صنعتی،تولیدی، معادن، انبارها )عمومی، گمرکی، اختصاصی، 
بندری، اموال تملیکی و ...( ، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاه ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری ها، دامپروری ها، مزارع پرورش حیوانات،مراکز آبزی پروری، باغات، زمین های زراعی، داروخانه ها، بیمارستان 
ها،مجتمع های تفریحی - رفاهی، هتل ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه های توزیع سوخت، نیروگاه ها و ... که به صورت عمومی، خصوصی،دولتی،تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگری فعالیت 

دارند،ضروری است در اسرع وقت در سامانه جامع انبارها به نشانی اینترنتی www.nwms.ir  ثبت نام نموده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطالعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری 
کاالی خود در سامانه، اطمینان حاصل نمایند. در این رابطه به توضیحات ذیل توجه شود: 

* در صورتی که محل مورد نظر، مبدا یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری )کامیون، کامیونت و وانت( است، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها 
ضروریست * برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، وجود کدپستی ضروری است * اخذ کدپستی برای محل های فاقد کد، از دو طریق امکان پذیر است: 

الف: مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه، ارائه درخواست و انتظار برای دریافت کدپستی ب: ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطالعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه )در این 
صورت، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست، به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطالع رسانی خواهد شد( * در صورت عدم توانایی ثبت اطالعات از طرف مالک یا بهره بردار محل در 

سامانه، الزم است اطالعات کد ملی،تلفن همراه و کدپستی محل،به طور حضوری به اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود. بدیهی است در صورت عدم ثبت 
اطالعات، از حمل بار در اندازه تجاری به صورت کامیون،کامیونت و وانت بار از مبدا یا به مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد،ممانعت خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره )96-04(
دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند   موضوع مناقصه: واگذاری ارائه خدمات مامایی بیمارستان شهدا قاین

شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرکت های دارای مجوز از کیمسیون ماده 20 و دارای صالحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی    مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی - قاین

مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:  الف: واریز مبلغ 150.000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملی )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

ب: دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 10.000.000 ریال یا چک تضمین شده بانکی
 یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاری دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت خرید اسناد: از تاریخ 1396/02/13 لغایت 1396/02/16  

مهلت تحویل اسناد: 1396/02/26  محل تحویل اسناد: خراسان جنوبی -  دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - مورخ 96/02/27 ساعت 9 صبح 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد.
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 300484877 ارسال فرمایید

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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شناسایی مکانیسم پیش بینی مکالمه در مغز

 
ایرنا- محققان دانشگاه نیوکاسل مکانیزمی را شناسایی کردند که مغز با استفاده از آن می تواند خالءهای موجود در زمان پردازش اطالعات صوتی به 
دست آمده از قوه شنوایی را پر کند. این مکانیزم عملکردی شبیه به یک ابزار پیشگویی متن دارد که هنگام گوش کردن به سخنان دیگران امکان 
پیش بینی واژه های بعدی را فراهم می کند. این تحقیقات دانش ما را در زمینه تحول زبان و چگونگی پردازش سخنان در مغز انسان توسعه می دهد. چهارشنبه *13 اردیبهشت 1396 * شماره 3773

یادداشت

عضو کدام شبکه ای؟ 

* فاطمه قصابی 

از  سخن  می گذاری  پا  کجا  هر  روزها  این  
واتس آپ،  الین،  چون  اجتماعی  شبکه های 
اینستاگرام، تلگرام و .. است، ظاهرا همه کارها 
جدیدی  تکنولوژی  و  اجتماعی  شبکه های  به 
روزی  که  جهانی  دهکده  سمت  به  را  ما  که 
شد  موجب  و  خورده  گره  بود،  شده  پیش بینی 
همه ما بدون آن که خود متوجه شویم، درون 

این دهکده جهانی مجازی گم شویم.
هستید؟  اجتماعی  شبکه های  عضو  هم  شما 
اجتماعی  شبکه  ساختار  می دانید  اصال  چرا؟ 
اجتماعی  شبکه های  همین  تنها  آیا  چیست؟ 
بودن  صرف  را  خود  زمان  چقدر  دارد؟  وجود 
اصال  می کنید؟  اجتماعی  شبکه های  درون 
چقدر شناخت دارید؟ تا االن فکر کرده اید چه 
آمدند؟  وجود  به  اجتماعی  شبکه  های  که  شد 
این ها نمونه  هایی از سواالتی است که ممکن 
برای  هم  پاسخی  و  باشیم  پرسیده  بارها  است 

آن ها نداشته باشیم.
در  مجازی  های  شبکه  کاربران  اکثر  شاید 
ساده  دلیل  چند  تنها  سواالت  این  به  پاسخ 
مانند: ارتباط بیشتر، آسان تر و کم هزینه  تر را 
برای توجیه خود در استفاده از این شبکه ها و این 
همه صرف وقت خود بیاورند؛ اما آیا این پاسخ 
برای استفاده از این شبکه های اجتماعی کافی 
است؟ چرا اگر بیماری خاصی پیدا می کنیم به 
بیماری می رویم  آن  با تخصص  پزشکی  سراغ 
و در مورد بیماری، تاثیراتش و حتی پیشگیری، 
اما وقتی رسانه  ایشان راهنمایی می خواهیم  از 
هستیم؟  آن  کارشناس  همه  می شود  مطرح 
ابزارهای  موثرترین  از  یکی  رسانه  چراکه 
طور  به  و  است  امروز  جامعه  در  تاثیرگذار 
شناخت  و  الزم  آگاهی  بدون  که  فردی  حتم 
هایی  آسیب  متوجه  کند،  استفاده  آن  از  کافی 
خواهد شد. شبکه های اجتماعی با ویژگی هایی 
مکان،  و  زمان  در  محدودیت  عدم  همچون: 
زیادی  کاربران  ارتباطات،  و  اطالعات  آزادی 
باعث  و  است  کرده  جذب  خود  سمت  به  را 
شده اکثر افراد از آن ها استفاده کرده و زمان 
اما  کنند،  اجتماعی  را صرف شبکه های  زیادی 
برخوردار  ای  العاده  فوق  اهمیت  از  آن چه که 
های  شبکه  به  ورود  و  استفاده  مدیریت  است، 
هم  و  کاربران  هم  که  است  مجازی  فضای 
و  شناخت  به  این خصوص  در  باید  ها  خانواده 

کنند. پیدا  اطالعات کافی دسترسی 

   روز جهانی مطبوعات

مجمع  تصویب  و  یونسکو  پیشنهاد  به  تبیان- 
میالدی   1991 نوامبر  در  ملل  سازمان  عمومی 
جهانی  روز  عنوان  به  سال  هر  مه  ماه  سوم  روز 
مطبوعات  امروزه،  است.  شده  شناخته  مطبوعات 
در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطالع رسانی، 
حرکت و پیش بینی برخی از وقایع و رویدادها و 
باالبردن  جامعه،برای  به  الزم  های  آگاهی  ارائه 
حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، نقش 
بسزایی دارند. روزنامه نگاری در ایران به صورت 
روزنامه  و  آغاز  شاه  ناصرالدین  زمان  از  امروزی 
هفتگی وقایع اتفاقیه که در سال سوم سلطنت وی 
یعنی به سال 1190 هـ. ق زیر نظر میرزا تقی خان 

امیر نظام منتشر شد نخستین روزنامه ایران بود.
در سال 1277 هـ . ق، روزنامه ی wدولت علیه 
ایران که نشریه ای مصور بود زیر نظر صنیع الدین 
انتشار یافت. بعدها این روزنامه به نام » روزنامه دولتی 
« خوانده شد. انتشار این روزنامه تا سال 1324 هـ . 
ق تحت عنوان » ایران « ادامه داشت و بعد از مدتی 
وقفه  دگر بار به سال 1329 هـ .ق به نام » روزنامه 
رسمی دولت « انتشار یافت . در سال 1283 هـ  ق 
روزنامه دیگری به نام » روزنامه ملتی « در تهران 
پخش شد و مقصود این بود که روزنامه مزبور از 
روزنامه ی دولتی کاماًل متمایز باشد. نخستین شماره 
آن در یازدهم محرم 1283 و آخرین شماره آن در 
بیستم جمادی االخر 1287، انتشار یافته است. در 
زمان مظفرالدین شاه، روزنامه » معارف « که وابسته 
به انجمن معارف بود انتشار یافت و ریاست عالیه این 

انجمن را شاه به عهده داشت. 
بعد از استقرار مشروطیت، چهار روزنامه مجلس  

ندای وطن، حبل المتین و صبح صادق منتشر شد.

مناسبت ها

خبرها از گوشه و کنار

پاسخ به یک شایعه؛

»تلگرام« پولی می شود؟

اتاق خبر- برخی از سودجویان در پیام رسان 
کالهبرداری  و  عضو  افزایش  منظور  به  تلگرام 
پولی  بر  مبنی  شایعاتی  ایجاد  به  اقدام  مردم  از 
قرار  شایعه  این  طبق  که  کرده اند  تلگرام  شدن 
است از روز شنبه تلگرام به حالت شارژی )پولی( 
صحبت  این  که  حالیست  در  این  شود  تبدیل 
کامال دروغ و کذب است و تنها برای سودجویی 
آگاهی چندان باالیی ندارند  از مردمی است که 
چرا که تلگرام یک پیام رسان محبوب، کاربردی، 

ایمن و کامال رایگان است.

انتخـابات و آینده بـرجام؟

علی اکبر یاری القار؛ محقق علوم سیاسی- در حالی برجام 
با فراز و نشیب هایی مسیرش را طی می کند که در افکار 
عمومی 2 نوع بازتاب ایجابی و سلبی داشته است. غالب 
اصالح طلبان آن را دستاوردی مهم می دانند و اغلب اصول 
گرایان آن را معامله ای نابرابر. برای قضاوتی عادالنه بایستی 
به مطالعه اوضاع و شرایط قبل از برجام پرداخت. در جو 
متشنج دولت دهم آقای احمدی نژاد، با توجه به وضع موجود 
داخلی و تهدیدهای خارجی، به مطالعه آن در بستر زمان 
می پردازیم و چاره ای نیست جز این که شرایط زمانی را در 
تصمیم گیری ملحوظ داریم. اصواًل تصمیمات مهم در خالء 
شکل نمی گیرد بلکه هر کدام را بایستی در ظرف زمانی و 

خاستگاه خود بررسی کرد.

محدودیت های اقتصادی
بیش از 6 دهه از تغییر راهبرد جهانی در جایگزینی رویکرد  
قدرت های  می گذرد.امروزه  آن  اقتصادی  بدیل  به  نظامی 
جهانی به دلیل هزینه بسیار زیاد جنگ های نظامی اعم از 
هزینه های اتالف نیروی انسانی به ویژه جوان و هزینه های 
مالی فراوان گزینه نظامی، به عالوه نفرت و تنفر ملت ها 
از آن ها در جنگ های قبلی، گزینه نظامی را به جز در 
موارد بسیار ضروری، تعطیل کرده اند و اغلب از گزینه های 
اقتصادی به ویژه تحریم استفاده می کنند. سالح اقتصادی 
و  تر  برنده  ولی  است  نظامی  گزینه  از  تر  مالیم  گرچه 
قطعا کارآمدتر است. امروزه قدرت کشورها بر پایه تولید 
ملی و در نتیجه کارایی و ارزش پول ملی رقم می خورد 
هماورد  هم  این  صحنه  بورس  و  جهانی  بازارهای  و 
پیروز میدان است  برنده و  نبرد کشوری  این  است.  در 
که موجودی حساب آن در بانک ها و بورس ها و شرکت 

های جهانی رقم باالتری را داشته باشد. 
امروزه صنعت تعیین کننده قدرت است. مسئولین جمهوری 
یا  دریافتند  دیر  یا  را  رویکرد  تغییر  این  متاسفانه  اسالمی 
تمهیدات الزم برای این نبرد اقتصادی را لحاظ نکردند ما به 
همت متخصصین وزارت دفاع، در گزینه های نظامی قدرت 
دفاع و مقابله نسبی با ابرقدرت ها را داریم ولی تمهیدات 
و زیربنای اقتصادی ما ناکارآمد است. در حالی که قدرت 
برنامه  تعلیق  یا  تعطیل  به  نتوانست منجر  آمریکا  نظامی 
هسته ای ایران شود، قدرت اقتصادی آمریکا از عهده این 
مهم تا حدودی برآمد و بدون شلیک حتی یک گلوله از ناحیه 
دشمن، ما تقریبا ناچار شدیم با هزینه خود نسبت به تعطیل یا 

تقلیل برنامه های هسته ای، اقدام کنیم.
ایران در دوسال انتهایی دولت دهم، مورد هجمه شدیدترین 
دالر  ارزش  که  طوری  به  گرفت  قرار  اقتصادی  ضربات 
هزار   4 تزدیک  به  ماه  چند  عرض  در  تومان   1200 از 
تومان رسید و یک شوک گرانی و تورم 300 درصدی در 
محصوالت داخلی و خارجی متوجه ما گردید. این اقدامات 
صفحه پازل را به نفع قدرت های مقابل ما رقم زد و ابتکار 
عمل را از ما گرفت. ردیف های استخدامی ادارات دولتی به 
حداقل و دولت حتی در پرداخت های جاری با کسری بودجه 
مواجه شد. طرح های اقتصادی هزینه زا و البته سود آور تقلیل 
یاقت. بسیاری از شرکت ها  تعطیل و نیروهای آن بیکار شدند. 
این وقایع یاد آور تحریم مسلمانان در صدر اسالم است که 
3سال در شعب ابی طالب در تحریم دشمنان بودند. گفته شده 
اگر ثروت عظیم بانوی با وفا و ثروتمند پیامبر، حضرت خدیجه 
نبود، شاید حوادث طور دیگری رقم می خورد. ای کاش خداوند 

حضرت خدیجه ای نیز برای یاری ما می فرستاد.
محدودیت های سیاسی

قدرت سیاسی و بوق های تبلیغاتی و رسانه های دیداری و 
شنیداری، اغلب در دست قدرت های بزرگ است و هر گونه 
که بخواهند، قادرند اذهان و افکار عمومی دنیا را جهت دهی 
نمایند. تعبیرهای یک جانبه ابرقدرت ها از کاربست صدور 
انقالب و جنگ 8 ساله ایران و عراق به عالوه هواداری ایران 
از مبارزین فلسطین ولبنان، توانست به گونه ای که اهداف 
شان را تامین می کرد، ایران را در بین افکار عمومی دنیا، 
خطرناک جلوه دهد. پروژه ایران هراسی عالوه بر اسالم 
هراسی در کشورهای غربی و آمریکا گسترش یافت طوری 
کشورهای  بلکه  غرب  و  شرق  های  قدرت  تنها  نه  که 
که  عربی  سایرکشورهای  و  عربستان  قبیل  از  مسلمانی 
با استکبار سهیم و شریک  با ما در نبرد  بایستی هم سو 
با آن ها و  نوا  اردوگاه دشمن خیمه زده و هم  باشند، در 
چه بسا رساتر از آنان ساز تحریم را نواختند. حتی برخی 
کشورهای ریز قدرتی که به زحمت از زیر پونز در نقشه 
جغرافیا پیدا هستند، خواهان قطع روابط یک طرفه با ایران 
شدند. مرغکانی در خانه ما دان می خوردند، در خانه رقیب 
ما تخم گذاشتند کشورهای متحد ایران، بسیار اندک و ناکار 
آمد بودند. قدرت های مقابل و رقیب آمریکا و غرب، از قبیل 

چین و روسیه گرچه برای از دست ندادن بازار تجاری شان، 
ظاهراً با ایران بودند ولی در قطعنامه های بین المللی در کنار 
آمریکا و هم نوا با آنها قرار گرفتند. صرف نظر از قدرت های 
متوسط و ریز که غالباً علیه ایران بودند، اصواًل چه انتظاری 
از خروجی میز مذاکره ای می توان داشت که در یک طرف 
آن 6 کشورابر قدرت دنیا و در طرف دیگر آن جمهوری 
اسالمی تنها به مذاکره و مبادله بنشینند؟ بحث اصلی این 
است که ما به انتخاب و رضایت مطلق، در میز مذاکره حاضر 
نبودیم. شرایط و محدودیت های اقتصادی، سیاسی و داخلی 
ایجاب می کرد که ما ناچاراً در پشت این میز بنشینیم. گرچه 
جبر محض نبود ولی ایران فاعل مختار نیز نبود. شاید بتوان 
با استفاده از یک نمونه تاریخی، محدودیت های سیاسی 
با بر سر نیزه کردن  را بهتر توجیه کرد. درجنگ صفین، 
قرآن، مکر معاویه موثر واقع شد ودرست در حالی که آخرین 
سنگرهای معاویه به تصرف مالک در می آمد، علی )ع( 

دستور بازگشت به مالک صادرفرمود.

محدودیت های نظامی
علی رغم این که قدرت های بزرگ امروزه گزینه نظامی 
ایران  مورد  در  اما  گیرند  نمی  کار  به  االمکان  حتی  را 
می  یاد  نظامی  های  گزینه  از  مدام  اواخر،  در  به ویژه 
کردند. گرچه این اقدام با توجه به تجهیزات و امکانات 
دفاعی و تقریبًا به روز سپاه پاسداران و قوای نظامی بعید 
به نظر می رسید ولی غیر ممکن نبود و احتمال عقالیی 
داده می شد. به ویژه در شرایط بحرانی سیاسی که غالب 
کشورهای حتی مسلمان علیه ما بودند، این گزینه کاماًل 
یک  در  که  نابرابر  جنگی  از  اجتناب  برای  نبود.  ممتنع 

طرف چندین قدرت بزرگ و در طرف دیگر آن ایران تنها 
باشد، الزم می نمود مذاکرات را تقویت و تحکیم کرد.

محدودیت های داخلی
انتخابات  داغ  مناظرات  از  پس  ایران  اسالمی  جمهوری   
قطبی  چند  دارای  سال 88  قضایای  و  جمهوری  ریاست 
گرایی داخلی شد وحدت ملی مخدوش و هرکس بر طبل 
خویش می کوبید. جامعه داخلی ایران از ابتدای انقالب این 
نابسامانی را در خود ندیده بود. محیط آرام دوره نهم تبدیل به 
محیط متشنج دولت دهم شد به گونه ای که بحث ها فراتر 
از ریاست جمهوری ادامه یافت و اصل نظام مورد هجمه 
قرار گرفت. این در شرایطی اتفاق می افتاد که بازیگران بین 
الملل اغلب از این شورش ها حمایت می کردند. این جو پس 
از مدتی گرچه تا حدودی آرام شد ولی دغدغه های داخلی و 

خارجی هم چنان وجود داشت و آزار دهنده بود.
برداشت های کالن از بیت المال و فسادهای ممتد و متعدد 
اداری - مالی از ناحیه داخلی و تهدیدات فراینده خارجی 
روزهای سختی را رقم می زد. طوری که ایران می بایست 

با تعدیل سیاست خارجی، به ساماندهی امور داخلی بپردازد.

مدل های تصمیم گیری

مدل های  الملل  بین  روبط  و  سیاسی  علوم  دانشمندان 
متفاوتی را در عرصه سیاست بین الملل ملحوظ داشته اند. 
تصمیم  مدل  این  در  است.  عقالیی  مدل   ، مدل  اولین 
گیرندگان باید اطالعات قابل مالحظه ای در مورد ارزش 
ها، منابع، اهداف و اولویت ها و هدف های گوناگون محیط 
داشته باشند تا بتوانند رفتارهای احتمالی آینده را پیش بینی 
کنند. در چهارچوب مدل مزبور، تصمیم گیرندگان در صدر 
اتخاذ بهترین تصمیم ها هستند ولی بهره گیری از چنین 
مدلی بسیار پر هزینه و وقت گیر است. تصمیم گیران در 
اغالب موارد با در نظر گرفتن محدودیت های موجود قادر 
به اتخاذ بهترین تصمیم نیستند لذا سراغ مدل دوم )مدل 
با  گیرنده  تصمیم  مدل  این  در  می روند.  بخش(  رضایت 
خواهد  بسنده  موجود  تصمیمات  به  مقدورات،  به  عنایت 
کرد و به محض اینکه تصمیم گیرنده تشخیص دهد که 
به  رسیدن  جهت  در  را  او  تصمیم  مختلف  انواع  از  یکی 
هدف اصلی هدایت و همزمان برخی از نیازهای جنبی او 
را تامین می کند آن را از میان سایر شقوق بر می گزیند و 
از تالش برای یافتن بهترین راه، خودداری می کند. در این 
مدل مبنای تصمیم گیری در سیاست خارجی واقعیت های 
موجود است نه شرایط آرمانی و مطلوب. در حالی که اسنایدر 
نگاهی آرمانگرایانه به تصمیم گیری سیاست خارجی دارد و 
به دنبال تصمیم گیری بهینه است هربرت سایمون، با طرح 
)عقالنیت محصور( نگاه آرمانگرایانه اسنایدر را تعدیل می کند 
وی مانند بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی ادعا می کند 
که در واقعیت تصمیم انسان بیشتر به مدل بسنده نزدیک 
است تا بهینه. در فیزیک نیز هیچگاه نیروهای ورودی بر 
سیستم، معادل نیروهای خروجی نیستند و بخشی از انرژی 

تمام خواسته های  به عبارتی هیچ تصمیمی  هدر می رود. 
طرفین را تامین نمی کند و هر دو طرف ملزم اند به بخشی 
از یافته ها بسنده کنند. مثاًل در برجام ابرقدرت ها خواهان 
لغو کلی برنامه های هسته ای ایران بودند و ایران به دنبال 
به  از دو طرف  سوخت بیست درصد در حالی هیچ کدام 
تمام خواسته خود نرسیدند. قدرت های بزرگ مجبور شدند 
اصل ایران هسته ای را بپذیرند و ایران نیز ملزوم به تقلیل 
سطح کمی و کیفی برنامه هسته ای گردید. برجام با روندی 
برد - برد، در قالب »قاعده بازی با حاصل جمع جبری غیر 
صفر«، کامال توجیه پذیر و اقناع کننده است. یعنی محیطی 
که پیروزی یک طرف الزاما مساوی با برد طرف دیگر نباشد. 

برجام، سیاست اعلی و کالن
برجام در تصمیمات جمهوری اسالمی درعداد سیاست اعلی 
قرار می گیرد نه ادنی. تصمیم گیری سیاست های کالن 
صرفاً بر عهده ریاست جمهوری و وزارت خارجه نیست و 
دولت علت مفرده و فاعل مایشاء نیست ، بلکه شورای امنیت 
امنیتی  مسائل  در  به ویژه  تصمیمات کالن  متصدی  ملی 
و هسته ای است. رهبری نیز بر سیاست های کالن بر 
حسب مسئولیت های قانونی، اشراف کامل دارند گر چه 
شاید به جزئیات امور وارد نشوند. لذا افتخارات و انتقادات 

برجام نیز صرفاً متوجه ریاست جمهوری نیست. شاید سهم 
قابل توجهی از انتقادات متوجه طیفی باشد که بدون تمهید 
زیر ساخت های اقتصادی و سیاسی نسبت به افزایش درصد 
غنی سازی اقدام کردند. تصمیم گیری سیاسی چون صفحه 
شطرنجی است که قبل از هر حرکتی بایستی عکس العمل 

و حرکت طرف مقابل را حدس زد و تمهید کرد.

نتیجه
دغدغه اصول گرایان در مورد معادله و تبادل نابرابر برجام، 
را  آن  طلبان  اصالح  که  این  متقاباًل  و  رواست  و  به جا 
دستاوردی فوق العاده و افتخاری انحصاری بدانند، غلو است 
اما این مهم را ناچیز یا خیانت دانستن هم مسلماً نارواست. 
گرچه مطابق شرایط آرمانی و وضعیت مطلوب دستاوردهای 
مهمی محسوب نمی شود ولی با لحاظ وضعیت موجود در 
قالب مدل بسندگی و با توجه به مقدورات و محدودیت ها 
دستاوردی مهم برای جمهوری اسالمی به حساب می آید. 
موضع قاطعانه رهبر انقالب و فتوای مشهور ایشان در تحریم 
سالح هسته ای، شاید مهم ترین دلیل اقناع آمریکا و غرب در 
پذیرش ایران هسته ای بود. یکی از ثمرات توافق هسته ای، 
تا  دارد  جا  است.  هراسی  ایران  پروژه  در  آمریکا  شکست 
با تشکر از تیم مذاکره کننده ایران، به ویژه شخص وزیر 
خارجه جناب آقای ظریف خستگی دهها جلسه طاقت فرسا 
با سران بازیگربزرگ جهانی، را تبدیل به ایام خوشی نمائیم.  
الزم است نامزدهای محترم ریاست جمهوری از هر طیف 
و جناحی موضع شفاف خود را در قبال آینده برجام تصریح 
کنند که آیا قصد تثبیت یا تعلیق روند آن را دارند. قدر مسلم 

نقطه بازگشت این روند بسیار پر هزینه خواهد بود.

خواندنی ها

نحوه درخواست فیبر نوری برای منازل

اتاق خبر- مشترکان مخابرات ایران می توانند به 
پورتال این شرکت مراجعه کرده، شماره تلفن منزل 
این که  استعالم  و  وارد کنند  را  یا محل کار خود 
امکانات فیبر نوری برای آنها وجود دارد یا خیر را 
بگیرند. در صورتی که منطقه آنها تحت پوشش 
باشد، ثبت نام  انجام و مراحل تبدیل به فیبر نوری 
طی می شود و در غیر این صورت می توانند برای 
این سرویس به صورت رایگان درخواست دهند. 
به معنی »فیبر  ایران(  نوری مخابرات  )تار  تانوما 

نوری تا ساختمان/خانه« است. 
اطالق  جدیدی  تکنولوژی  به  سرویس  این 
از  مسی  کابل  از  استفاده  جای  به  که  می شود 
ساختمان  تا  اطالعات  انتقال  برای  نوری  فیبر 
می توان  و  می برد  بهره  مشتری  محل  یا  و 
اینترنت،  تلفن،  جمله  از  گوناگونی  سرویس های 
سرویس های چندرسانه ای و دیگر سرویس های 
بر بستر دیتا را با سرعت و کیفیتی بسیار باالتر از 

کابل مسی در اختیار مشترکان قرار داد. 
همچنین درخواست تبدیل کابل مسی به فیبر 
نوری برای کابران هزینه نخواهد داشت، تنها زمان 
ارائه شده،  بر اساس طرح هایی که  قرارداد  انعقاد 
متعددی  اینترنتی  بسته های  می پردازند.  هزینه 
کاربران  و  است  موجود  مخابرات  پورتال  در 
می توانند هر کدام از این بسته ها را خریداری کنند.

اشعار

والدت سرور شهیدان

* حبیب ا... ناصح 

به خانه ولی حق به سوم شعبان
 رشید مرد زمان قهرمان کون و مکان

 بلند مرتبه شاهي که از تیّمن او
 بزد چو کوس رشادت بر اهرمن آن شه

 باغ دهر نروییده گل از او بهتر
 شهی که فخر زمان ست و افتخار زمین

 نبوده کس به شجاعت و غیرتش در دهر
 ستاره اي که درخشید و نقل مجلس شد

 کسي که نیک علم کرد پرچم ایمان
 خدای غیرت و مرد شجاعت و تقوی

 به دهر کس ننموده است این چنین هّمت
 شجاع دهر بُُدو نور چشم شیر خدا

 در آن شب از افق بخت هاله ای بر شد
 که دیده است به عالم مگر ازین انسان

 فرشته اي که زمین کوچک و حقیرش بود
 همای تیز پر و مرغ تیز پروازی
 خوشا به حال کسی ناصحا که چون شه دین
طلوع کرد مهی پر فروغ و نور افشان

که بود حافظ دین و مدافع قرآن
کشند خاک قدومش به دیدگان شاهان

بگشت کاخ یزیدی ز بیخ و بن ویران
گلی که هر چمنی را نبوده در بستان

مالزمان رکابش حواری وغلمان
به خون خویش بدادی به دین حق سامان

که نیست مثل و مثالش به عالم عرفان
فرشته اي که عیان کرد زشتی دیوان
که داده در ره حق جان خویش و جمله کسان
که پیش خویش دهد این همه جوان قربان

صالی حق بزدی بر جمیع بي دینان
که روشن از رخ مردانه اش شدی کیهان

که خواند رأس شریفش به روی نی قرآن
فرشته اي که گرفتی به طاق عرش مکان

که کس ندیده نظیرش به عالم امکان
نام عزیزش همیشه جاویدان بماند 

کاریکاتور آبشار چهارده - مصطفی بیابانیسعید صادقی قاب عکس شیوه نشستن بر روی زمین:

گردن 
به حالت ایستاده

داده نما، آوای خراسان جنوبی

فاصله چشم تا کاغذ
وابسته به شرایط

محکم ، مدور و به اندازه ای باشد 
که کامالً کمر را پوشش دهد

پشتی باید
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چند تکنیک برای جذاب تر شدن

برای اینکه جذاب تر از چیزی که هستید به نظر برسید 
الزم نیست زحمت زیادی بکشید. با چند تغییر کوچک 

می توانید خودتان را به فردی جذاب تر تبدیل کنید.
 حرف  پیش پا افتاده نزنید: در تحقیقاتی افرادی که در 
مورد مسائل سطحی و پیش پا افتاده حرف می زنند را با 
افرادی که درمورد مسائل عمیق تری صحبت می کنند، 
مقایسه شده اند. این تحقیقات نشان می دهد که آنهایی 
که درمورد خودشان، اعتقادات و عالیقشان حرف می زنند 
باور دارند که همسرانشان جذاب تر از آنهایی هستند تا 
آن هایی که در مورد آب وهوا یا موضوعات پیش  پا افتاده 

دیگر حرف می زنند.
از  کردن  صحبت  موقع  که  آنهایی  دست ها:  حرکت 
دست هایشان استفاده می کنند به نظر با اعتماد  به  نفس تر 
و فعال تر به نظر می رسند و این از جمله خصوصیات 

شخصیتی است که بر جذابیت شما اضافه می کند.
خوب لباس بپوشید: شاید اینکه بینی تان چه شکلی باشد 
دست خودتان نبوده است ولی این خودتان هستید که 
می توانید تصمیم بگیرید چه لباسی تن بدنتان کنید. باور 
کنید لباسی که برای پوشیدن انتخاب می کنید تاثیر بسیار 
زیادی روی سطح جذابیت شما دارد. در واقع، حتی اگر 
زیبا  باشید، اگر خوب لباس بپوشید به نظر همه جذاب تر 

خواهید رسید.
به نظر همه  لبخند می زنند  افرادی که   : بزنید  لبخند 
جذاب تر می رسند تا آنهایی که لبخند نمی زنند. بنابراین 
اگر می خواهید ظاهرتان را بهتر کنید، کافی است لبخند 

روی لب هایتان بنشانید.
مرموز به نظر برسید: این تکنیک حداقل در مورد آقایان 
بسیار موثر است. تحقیقات نشان می دهد که خانم ها 
بیشتر جذب مردهایی می شوند که از ظاهر آنها نمی توانند 

بفهمند چه احساسی نسبت به آنها دارند. 

و  هفته  روز  هر 
را  خدا  لحظه،  هر 
پدری  چشم  به 
دولتمند و پرمحبت 
وضع  که  بنگرید 
فهمد  می  را  شما 
احساسهایتان  و 
کند  می  درک  را 
همه  به  نسبت  و 

زندگی  جزءجزء  مراقب  و  است  مند  عالقه  شما  امور 
شماست. درباره همه کارهایتان -خواه امور مالی و خواه 
سایر امور- هدایت او را جویا شوید و فرمان الهی او را 
بطلبید. آنگاه از بهبود دلپذیر همه جنبه های زندگیتان به 
شگفت خواهید آمد. وعده الهی این است:«همه چیز از 
آن شماست. قانون خالقیت این است که به جای این که 
آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال 
هستند سرکوب کنید، به طرزی سازنده به آنها بنگرید. 
یعنی بدانید که آرزوهای راستین شما چیستند، و آنگاه از 
آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید. به طور منظم به سراغ 
آنها بروید و در صورت لزوم آنها را عوض یا جابه جا کنید. 
وقتی آرزوهایتان را می نویسید، جایگاه ذهنی انها نیز 

منظم می شود.
 کتاب”قانون توانگری” ، کاترین پاندر،
 مترجم: گیتی خوشدل

از تمام صفاتی که برای پرورش جان 
و جسم شما سودمند است هیچ یک 
به سودمندی تصمیم و اراده نیست .

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن 
خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را 

نمایش می دهد می گوید آب پاک و صاف است .

شیشه عطرم تهی از محتوا و انتها
جمله یارانم مرا خالی تحمل می کنند
جلوه های الفت و دلدادگی را همچنان

با خلوص و رغبت خاصی تفضل می کنند

مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز
 از خود از هیچکس چیزی طلب نمی  کند
 ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند .

از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی
 که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند.
حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

مدیریت موفق و اثرگذار در محیط کار نکته بسیار مهمی 
است که سبب رشد و ارتقای سازمان و همکاران در آن 
محیط می گردد، همچنین باید دانست این اثرگذاری تنها با 
علم تئوری به مباحث مدیریت حاصل نمی شود بلکه می 
توان با رعایت نکات کوچکی به مدیری موفق بدل شد. 
همه ما روزمره فعالیت های مختلفی را در محیط کار انجام 
می دهیم، برخی در نقش مدیر و بعضی دیگر در نقش 
کارمند آنچه این مدیریت و کارمندی را جذاب تر می کند و 
سبب می شود کار ما نتیجه بخش شود توجه به نکاتی است 
که بدون عدم توجه به آنها موفقیتی در کار به وجود نمی 
آید و رشد و بردی حاصل نمی شود، برای حضور قدرتمند و 

موفق این راهبردها برای یک  مدیر الزم است:
لبخند بزنید

چند بار تاکنون شنیده اید که کسی بگوید: »او مدیر خوبی ست. 
همیشه بداخالق است« هیچ وقت. مدیران خوب می دانند که 
نمی توانید الهام بخش باشید اگر رفتار بدی با دیگران داشته 
باشید. مدیران خوب مثبت اندیشی و جذبه معنوی را در هر 

کاری که انجام می دهند، تزریق می کنند.
زود سر کار حاضر شوید

یک راه موثر و راحت برای جهش سریع این است که روز 
خود را خیلی زود شروع کنید. بسیاری از مدیران موفق و 
رهبران عالی، در ساعات غیرمعمولی نظیر ۴ یا ۵ صبح از 
خواب بیدار می شوند. البته الزم نیست شما هم این کار را 

بکنید بلکه کافی است اندکی انعطاف پذیر باشید. 
با اقتدار صحبت کنید

صحبت کردن یا خطاب قرار دادن دیگران، با حس اعتماد 
به نفس، بسیار مهم است و شما باید این کار را قاطعانه انجام 
دهید. به خودتان اعتماد داشته باشید و به آرامی و در عین 

حال محکم صحبت کنید.
از سکوت حتما استفاده کنید

در  که  چرا  است  ابزار  بهترین  سکوت  وقت ها  بعضی 
برخی موقعیت ها بسیار قدرتمندتر از کلمات عمل می کند. 
تاثیر  می تواند  سکوت  از  راهبردی  استفاده  همچنین، 

ماندگاری داشته باشد.
محترمانه رفتار کنید

جزو  شما  بنابراین  نمی آید  خوشش  توهین  از  هیچ کس 
افرادی که توهین می کنند نباشید. برای یک مدیر خوب 
الزم است تا با همه، از کارآموز گرفته تا راننده و سرایدار، 

با احترام رفتار کند. 
 دست دیگران را بگیرید

بسیاری از افراد رییس بودن را در راس همه مسئولیت های 
خود قرار می دهند اما این کار برای آنها احترام و ارزش به 
دنبال ندارد بلکه برای آنکه رییس موثری باشید باید همکاران 

خود را هم باال بکشید و اجازه ندهید کسی درجا بزند.
به تعهدات پایبند است

بی خیالی بیماری است که می تواند سد راه موفقیت مدیران 

باشد. مدیران موفق آموخته اند که به هیچ وجه نباید به 
تعهدات خود پشت پا بزنند. تجربه به آنها آموخته است که 
باید برای پایبندی به قول و حرف خود تمامی راه های 
ممکن را بیازمایند. مدیر موفق کامال به این موضوع واقف 
است که پایبندی او به تعهداتش، احترام کارمندان و وفاداری 

آنها به سازمان را به همراه دارد.
تجارب خود را منتقل می کند

هرگز افراد بزرگ و موفق منجمله مدیران موفق به تنهایی 
به جایگاهی که دارند دست نیافته اند. انتقال دانش و تجارب 
به کارمندان جوان تر یکی از با ارزش ترین اقداماتی است 
برای  موفق  مدیران  دهند.  می  انجام  موفق  مدیران  که 
کارمندان خود نمونه ای متعالی از چهره واقعی یک کارمند 

جویای نام و موقعیت های باالتر هستند.
مکالمه غیر رسمی داشته باشید

نباید هربار که صحبت می کنید حس رسمی بودن را القا 
کنید. مدیران کارآمد در انسانی عادی بودن موفقیت کسب 
کرده اند. آن ها ارتباطی احساسی با افراد برقرار می کنند و 
برای نزدیک ترکردن افراد به هم همدلی ایجاد می کنند. 
مردم به انسان ها پاسخ می دهند، و مدیران بزرگ می دانند 

که چگونه افکار مردم را بخوانند و قلب شان را حس کنند.
گوش کنید

روبرو  آن ها  با  که  را  هایی  چالش  مدیران  کارآمدترین 
می شوند و موقعیت هایی را که برای کارمندان شان فراهم 

است، درک می کنند. به منظور مدیریت کارآمدتر، باید به 
سخنان افراد تیم شان صادقانه و با خوش رویی گوش کنند. 
هرچه بیش تر گوش کنند و سپس در عمل پاسخ مناسب 
بدهند، بیشتر می توانند اعتماد و وفاداری افراد تحت رهبری 

ومدیریت خود را کسب کنند.
مطالعه کنید

مدیریت متفکرانه نوعی از مدیریت است که تالش می کنم 
به آن برسم و بهترین راه برای مدیر متفکر بودن خواندن 
با ولع و حریصانه است. چه در حال خواندن آخرین کتاب 
بازاریابی باشم یا انواع وبالگ ها، سعی می کنم حداقل هر 
روز یک چیز جدید یادبگیرم. فایده دیگر خواندن ومطالعه 
مستمر این است که از شما نویسنده بهتری می سازد. این 

امر مدیریت افکارتان را هم قدرت می بخشد.
نکته آخر

با توجه داشت که دانستن این نکات دردی را دوا نمی کند 
و باید همواره تک تک این نکات را استفاده کرد و در کار 
و فعالیت روزانه از آن بهره برد و فراموش نکرد که اگر 
کارمندی نیز به این نکات توجه داشته باشد می تواند سبب 

رشد خود و انجام بهتر امور محوله گردد.
در هر صورت باید بدانیم موفقیت و تلقی شدن به عنوان 
مدیری راه بلد کار ساده ای نیست و با ریز بینی و توجه به 
نکات مختلف است که پازل مدیریت یک مدیر کامل  می 

شود و کارها سامان می یابد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

به یقین کسانی که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمی  ورزند و او را به 
پاکی می  ستایند و برای او سجده می کنند. سوره االعراف آیه ۲۰۶

حدیث روز  

دنیا همانند بازاری است که عّده ای در آن برای آخرت سود می برند و عّده ای دیگر ضرر و خسارت متحّمل می شوند.
 امام هادی )علیه السالم(

سبک زندگی

نکاتی که یک مدیر موفق رعایت می کند

513974682
467812539
289356741
346289157
271563924
952741368
138495276
795628413
624137895

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

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

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

یک راننده کمپرسی و گریدر با مدارک 
کامل جهت کار در زابل نیازمندیم.

09155623441

فروش زمین فرهیختگان ، متراژ 300 مترمربع 
قیمت 110 میلیون تومان  کلیه انشعابات 
پرداخت شده است.    09155316359

به تعدادی راننده با ماشین 
 جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09395619072

به یک نفر )آقا( کمک آشپز 
تخته کار و کوبیده گیر نیازمندیم.

09105331300

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

 ICDL به یک آقا یا خانم با مدرک
و مسلط به کامپیوتر به صورت  کامل

 با روابط عمومی باال نیازمندیم.
 32432310 - 32437515

داخلی 1

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

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

  09159618581 - فاروقی

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( در سطح 

استان نیازمندیم.  056-32239497 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702
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سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی  اولین ساندویچ نیم متری

 با بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم
آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 

و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

با پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760



قبل از خوردن کلوچه و نوشیدنی به این فکر کنید که 
این خوردنی ها چه تاثیری را روی پوست منعکس 
می کنند. با نگاه کردن به پوست صورت خود می توانید 
متوجه شوید که چه غذاهایی را بیشتر از همه دوست 
دارید. 1. شیر: شیری که به قهوه و ... اضافه می کنید 
تاثیراتی جدی روی رنگ پوست صورت دارد حتی اگر 

مشکل عدم تحمل الکتوز را هم نداشته باشید. با باال 
رفتن سن آنزیم های متابولیز کننده الکتوز زیادی از 
دست می دهیم و این باعث التهاب در تمام بدن به 
متوجه شدید که  اگر  خصوص در صورت می شود. 
صورت تان خسته و خواب آلود است و پوست چروک 
می شود چند هفته لبنیات را کنار بگذارید 2. شکر: نه 

تنها روی وزن بلکه روی پوست هم تاثیر می گذارد. 
شکر به فرآیند گلیکاسیون )قندی شدن( سرعت می 
دهد. فرآیندی که ملکول های گلوکز اضافی به کالژن 
متصل می شوند و به آن آسیب می رسانند. این فرآیند 
باعث می شود پوست زودتر پیر و چروک شود. تنها راه 
برای حفظ سالمت پوست کمتر کردن مصرف آن است.

غذاهایی که پوست صورت را تغییر می دهند 
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نجمه خدمتی 
در رده یازدهم تیراندازان برتر جهان قرار گرفت

بندی  رده  از  جدیدی  گزارش  تیراندازی  المللی  بین  فدراسیون  ایرنا- 
تیرانداز  این رده بندی نجمه خدمتی  تیراندازان جهان منتشر کرد. در 
المپیکی ایران با یک پله صعود به رده یازدهم تیراندازان برتر جهان در 
رشته 10 متر صعود کرد. الهه احمدی دارنده دو عنوان ششمی المپیک 
لندن و ریو در این رده بندی در رده هفتم رشته تفنگ 10 متر بادی ایستاد. 

تیم دو ومیدانی هیات جانبازان و معلولین استان
 به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

تیم دو ومیدانی هیات جانبازان و معلولین استان خراسان جنوبی به مسابقات 
قهرمانی کشور اعزام شدند. مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان 
و معلولین استان درتهران برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی تیم دوومیدانی جانبازان 
و معلولین استان به مسابقات قهرمانی کشورکه از امروز 13 اردیبهشت ماه 
لغایت 17 اردیبهشت ماه جاری در استان تهران برگزار خواهد شد اعزام 
اهلل  حجت  یوسفی  امیرحسین  آقایان  گزارش  این  اساس  بر  شدند. 
آهنی، حمید اهلل الهیاری، علی اشتری، جواد مردانی، امیر اسفهرودی 
و خانم ها الهام پدید، زهرا زحمتکش و نرجس شکرویی به سرپرستی 
آقای جواد رضایی ریزو در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

افتتاحیه جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری در بیرجند

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی 
مراسم افتتاحیه جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری با حضور مسئولین 
و استقبال پرشور بازنشستگان در سالن عفاف بیرجند با اجرای برنامه های 
فرهنگی و ورزشی شاد و متنوع برگزار شد. دراین جشنواره ورزشی سن 
طالیی های آقا و خانم استان در رشته های شنا، تیراندازی با تفنگ بادی، 

تنیس روی میز، شطرنج و دارت با یکدیگربه رقابت خواهند پرداخت.

بوکس قهرمانی آسیا؛ کاظم زاده به یک چهارم نهایی رسید

ایرنا- بوکسور وزن 69 کیلوگرم ایران با برتری مقابل نماینده قدرتمند 
فیلیپین به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا 
از 200  بیش  با حضور  آسیا  قهرمانی  بوکس  رقابت های  صعود کرد. 
بوکسور از 29 کشور از روز یکشنبه گذشته در شهر تاشکند ازبکستان آغاز 
شده است. روز گذشته )سه شنبه( و در وزن منهای 69 کیلوگرم، »سجاد 
کاظم زاده« بوکسور جوان ایران برابر »جوئل پاچو« از فیلیپین قرار گرفت 
و با پیروزی به جمع هشت نفر برتر راه یافت. وی در مرحله بعد این رقابت 
ها با »احمد قوسون« از سوریه مبارزه خواهد کرد که در صورت پیروزی 
عالوه بر حتمی شدن مدال برنز، سهمیه رقابت های جهانی را کسب 
خواهد کرد. در ادامه، »امین زیادی« بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران در 
دیدار با »بکتمیر« ازبکستانی مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

خواص شگفت انگیز پوست لیمو

بهداشت نیوز- بسیاری از ما درباره خواص مفید و 
ارزش غذایی پوست لیمو اطالعی نداریم، بنابراین 
بهتراست قبل از دور انداختن پوست لیمو کمی 
به خواص آن فکر کنیم، چرا که حتی پوست 
لیمو نیز بسیار مفید است. وست لیمو به بهبودی 
سالمت استخوان کمک می کند، زیرا سرشار از 

کلسیم و ویتامین C است که در حفظ و درد 
دارد. همچنین  نقش  استخوان  بهبود سالمت 
ابتال به بیماری هایی مانند پوکی استخوان،  از 
التهابی جلوگیری  رماتیسم  و  رماتوئید  آرتریت 
می کند. از دیگر مزایای مفید پوست لیمو می توان 
به پاکسازی کبد، تقویت مویرگ ها، درمان عفونت 
انقباضات  منظم، کاهش  گوش، گردش خون 
ماهیچه ای، جلوگیری از سکته و ... اشاره کرد.

یک پیشنهاد موثر برای پاکسازی کبد

چای  مصرف  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
مهمترین روش های سم  از  یکی  زردچوبه، 
صفرا  کیسه  ماده،  این  است.  کبد  از  زدایی 
را تحریک می کند و سبب تولید صفرا می 
زدایی  سم  برای  صفرا  مایع  از  کبد  شود. 
چای  تهیه  برای  معموال  کند.  می  استفاده 

زردچوبه از زردچوبه تازه، زنجبیل تازه، فلفل 
استفاده  و عسل  نارگیل  دارچین، شیر  سیاه، 
العاده  فوق  خواص  هریک  که  شود  می 
و  آماده  غذاهای  از  استفاده  اما  و  دارند.  ای 
غذاهای  و  روغن  سیگار،  و  الکل  حاضری، 
سرخ کرده و عدم تحرک، مهمترین دالیل 
شود  می  توصیه  که  هستند.  کبد  به  آسیب 
در مصرف آنها دقت بیشتری داشته باشید.

این قرص ها 
کودکان را دچار آسم می کند

عامل  استامینوفن  مصرف  معتقدند  محققان 
می آید،  شمار  به  آسم  برای  خطرسازی 
تب  و  درد  تسکین  برای  دارویی  استامینوفن 
این  پزشکان  عقیده  به  اما  است  کودکان  در 
در  تبی  هر  برای  معمول  طور  به  نیاید  دارو 

را  آن  از  استفاده  باید  و  رود  کار  به  کودکان 
به  که  والدینی  گذاشت.  باال  تب های  برای 
نوازادان خود استامینوفن داده اند کودکان آن ها 
با افزایش سن از درصد ابتال به آسم باالیی 
برخوردار هستند. تحقیقات انجام شده بر روی 
تعدادی از کودکان نشان می دهد، ایبوپروفن 
و ناپروکسن که ضد درد و ضد تب است نیز 
عالئم آسم را در کودکان افزایش داده اند.

خواص جادویی جو و چاودار 

جو و چاودار از غالت مهم در جهان هستند 
قرار  بشر  استفاده  مورد  غذا  بعنوان  که 
می گیرند، از جمله موارد مصرف این غالت، 
تهیه نان است. آرد حاصل از این غالت در 
دو نوع آرد سبک که سبوس آن گرفته شده 
می شود.  استفاده  نان  پخت  در  تیره  آرد  و 

جو و چاودار از منابع خوب منیزیم، سلنیوم، 
منگنز، فسفر و ویتامین B1 هستند. کیفیت 
است.  سویا  پروتئین  مشابه  آن  پروتئینی 
کاهش   .1 از:  عبارتند  جو  فواید  از  برخی 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کلسترول 
 .3 از سرطان  پیشگیری   .2 عروقی  قلبی- 
4. کنترل فشارخون  کمک به کاهش وزن 
5. کنترل قندخون 6. کنترل عالئم یائسگی.

حمام و توصیه های طب سنتی  

یک کارشناس طب سنتی گفت: بالفاصله بعد از 
حمام در معرض هوای بیرون قرار نگیرند، بدن 
کم کم باید سرد شود و دمای محیط خانه نباید 
تفاوت زیادی با حمام داشته باشد. به گفته سید 
جواد علوی خواب مختصر بعد از حمام توصیه 
شده است چون باعث کاهش تالطم ناشی از 

حمام می شود. بعد از استحمام حرارت از درون 
به سطح و پوست بدن متقل می شود. همچنین 
خواب باعث می شود تعادل برقرار و این حرارت 
به درون بدن متمایل شود. وی افزود: افراد بعد 
و  بپردازند  سنگین  ورزش های  از  استحمام  از 
نگیریند.  قرار  هیجانات  و  استرس  در معرض 
کشیدن  سنگ پا  باعث تنظیم و تعدیل گوارش، 
مغز،کبد و فعالیت اعضای درونی بدن می شود.

سه نوجوان به  دستبرد به 29 خودرو در استان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان گفت: با طرح شکایت های  مردمی مبنی بر سرقت  از خودروها به خصوص در حوالی مرکز شهر و بازار بیرجند، 
رسیدگی به پرونده ها به طور جدی در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت. به گفته سردار شجاع تحقیقات و بررسی های اولیه 
نشان می داد بیشتر سرقت ها در محل های خلوت و نزدیک ظهر رخ داده بود و بیشترین اقالم مورد سرقت هم کارت های بانکی، 
وجه نقد و فلش بود. وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان در ادامه بررسی های خود با استفاده از شیوه و شگردهای خاص پلیسی 
و اجرای طرح کنترلی با کالنتری های شهر یک سارق را در حال سرقت دستگیر کردند. وی ادامه داد: سارق نوجوان در مقر پلیس 
به همدستی دوتن دیگر از دوستانش در سرقت ها اعتراف کرد که با هماهنگی های الزم همدستان وی دستگیر و به پلیس آگاهی 
استان منتقل شدند. این متهمان که بین 11 تا 13 سال سن دارند در همان ابتدا به 29 فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف 
کردند. سردار»شجاع« با اشاره به این که  تجزیه و تحلیل 29 پرونده توسط کارآگاهان نشان می دهد که بیشتر سرقت ها از خودرو 
های بدون دزدگیر  و حتی با درهای باز و شیشه های پایین انجام شده است افزود: یکی از متهمان در اعتراف های خود عنوان کرده 
است که سرقت  را برای تامین هزینه مواد مخدر والدینش انجام داده است. وی تصریح کرد: نظارت نداشتن خانواده ها بر فرزندان ، 
آن ها را به سمت و سوی انتخاب دوست ناباب سوق می دهد. گفتنی است در پایان هر سه متهم به مقام قضایی معرفی شدند.

زمین لرزه ای به بزرگی
 3.3 ریشتر خوسف را لرزاند

  3.3 بزرگی  به  ای  لرزه  زمین  کاری- 
شهرستان  گذشته  روز  ظهر  ریشتر 
لرزه  زمین  این  لرزاند.  را  خوسف 
روز  ظهر  دقیقه   13:38 ساعات  در 
داد.   رخ  خوسف  شهرستان  در  گذشته 
 32.619 موقعیت   در  لرزه  زمین  این 
شمالي و 59.81 شرقي  و در عمق 12 
کنون  تا  است.  بوده  زمین  کیلومتری 
گزارشی از خسارات احتمالی این زمین 

لرزه گزارش نشده است.

متهم به سرقت یک دستگاه موتور سیکلت  
به 2 سال حبس و 85 ضربه شالق محکوم شد

 پرونده جوان 38 ساله ای در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار گرفت 
که متهم به سرقت یک دستگاه موتور سیکلت بود. وی در همان ابتدای جلسه با طرح 
ادعای عجیبی به دفاع از  خود پرداخت و گفت: پول نداشتم و موتور را سرقت کردم.  
از کوچه در حال عبور بودم که چشمم به موتور افتاد وسوسه شدم و موتور را سرقت 
کردم و بعد از آن یکی دو روز به شهر رفت وآمد داشتم که توسط گشت کالنتری 
دستگیر شدم. متهم که 4 فقره سابقه سرقت در پرونده خود دارد ادامه داد: یک لحظه 
تقاضای بخشش  از شاکی  را سرقت کردم و حاال  وسوسه شدم و موتور سیکلت 
دارم. قاضی پرونده متهم 38 ساله دارای سوابق کیفری متعدد را به علت سرقت 
موتورسیکلت و بر اساس گزارش نیروی انتظامی، اقرار وی، محتویات کیفر خواست 
و شکایت شاکی  به تحمل 2 سال و 10 روز حبس و 85 ضربه شالق محکوم کرد.

31104

عرضه سرویس عروس، بلور جات، ظروف
 )نیکل، مس، تفلون، چدن و سرامیکی( انواع چینی
لوازم برقی آشپزخانه
* سرویس عروس تخصص ماست *

سجادشهر، امامت 43   
09336732837 

پالستیـک و کادویـی شمـس

*  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

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده قرارداد با ارگان ها و اداره ها
هدف ما جلب رضایت شماست

مدرس 27 - انتهای پارک 
09151053353 - 09153173218 -05632448696

ببر دوتا بخر یکی 

طرح ویژه نیمه شعبان )برات(

با خرید هر کارتن کیک الیه ای یک کارتن هم جایزه بگیرید
قیمت هر کارتن 18000 تومان 

بیسکویت ساقه طالیی 48 عددی 12500
های بای 72 عددی 18000

ویفر 90 عددی 8000
تی تاپ 72 عددی 12000

شیرین عسل 60 عددی 11000
فلکه طالقانی روبروی دادگستری کل، پخش مواد غذایی مروارید



7
چهارشنبه*13 اردیبهشت 1396*شماره 3773

7
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

دنیا نیازمند تعلیمات و معلمانی
 همچون مطهری  است

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه معلمان الهام 
بخش روح و روان انسان هستند و کار جبرئیل را 
انجام می دهند گفت: دنیا نیازمند تعلیمات و معلمانی 
همچون مطهری  است و معلمان باید فرهنگ الهی 

را در جامعه پیاده کنند. آیت ا... عبادی در دیدار با 
رئیس و معاونان دانشگاه فرهنگیان استان اظهار 
همین  به  است  کار  باالترین  معلمی  کار  کرد: 
دلیل اجر و ارزش آنچه که معلمان انجام وظیفه 
می کنند باالترین ارزش ها است.نماینده ولی فقیه 
با بیان اینکه در دنیا فیلسوف زیاد است اما مانند 
منتظر  دنیا  کرد:  بیان  داریم  کم  مطهری  شهید 
تعلیمات و معلمانی است که در راستای تعلیم الهی، 
تعلیم پیامبران، علمای متعهد و معلمینی همچون 
مطهری  باشد.رئیس دانشگاه فرهنگیان استان نیز 
باید مورد  این دیدار گفت: دانشگاه فرهنگیان  در 
ایرج  گیرد.  قرار  مسئوالن  پیش  از  بیش  توجه 
دانشگاه فرهنگیان یکی  اظهار کرد:  زاده،  مهدی 
ازمهمترین دانشگاه ها بوده که فارغ التحصیالن 

آن ورودی و خروجی بسیار دشوار دارند.

 برای تبلیغات انتخاباتی در شهربیرجند 
1000 بنر در نظر گرفته شده است 

و  پوسترها  نصب  انتخابات  به  توجه  با  قاسمی- 
کاندیداهای گوناگون شروع خواهد شد.این مسئله 
شهر  مبلمان  و  زیبایی  به  گذشته  سال های  در 
آسیب های زیادی می رساند تا حدی که درب منازل 
و دیوارهای خانه های مسکونی هم در امان نبودند 
و چهره ای زشت از شهر به نمایش گذاشته می شد.
در همین  باره با شهردار بیرجند سخن گفتیم.وی 
عنوان کرد که به دلیل آسیب رسانی به زیبایی شهر 
و هزینه های بعدی که در پی داشت، امسال بنرهایی 
در شهر برای نصب  عکسها وپوستر های نامزدها و 
طرفدارانشان  پیش بینی شده است.شهردار از نصب 
هزار بنر در بیرجند خبر داد و افزود: این بنرها در 
50 نقطه پر رفت و آمد شهر وصل شده است و 
اگر ضرورتی داشته باشد جاهای دیگر هم نصب 
زیبایی  برای  که  کرد  تأکید  شد.»مدیح«  خواهد 
شهر تنها شهرداری نمی تواند کاری انجام دهد و 
خود مردم هم باید در این مورد توجه داشته باشند و 
در انتخابات پیش رو با رعایت قوانین و زدن عکس 
های نمزدهای خود در مکان های مشخص شده 
نصب  وی  گفتۀ  کنند.به  ترویج  را  فرهنگ  این 
پوسترروی بنرها  رایگان است و نیازی به مراجعه به 
هیچ سازمانی هم ندارد و نامزدها و طرفدارانشان به 

راحتی می توانند این کار را انجام دهند.

مرکز ناباروری خراسان جنوبی
 در بیرجند افتتاح شد

تسنیم-معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: مرکز ناباروری، همزمان با ۱۴ مرکز درمان 
ناباروری دولتی کشور، از طریق ویدئوکنفرانس به 
بهره برداری رسید.دهقانی فیروزآبادی در این مراسم 
اظهار کرد: اتاق عمل، تجهیزات آزمایشگاهی راه 

فریز،  تانکهای  بیرجند،  در  ناباروری  مرکز   اندازی 
دستگاه سونوگرافی، سیستم انجماد و سیستم کامل 
میکرو اینجکشن از جمله تجهیزات  و امکانات این 
مرکز است.وی  افزود: تاکنون از سوی هیئت امنای 
ارزی وزارت بهداشت برای تجهیز مرکز ناباروری، 
یک میلیارد و ۱00 میلیون تومان پرداخت شده است 
و 900 میلیون تومان دیگر نیز تا پایان سال برای 
تکمیل تجهیزات پرداخت می شود. وی گفت: مرکز 
ناباروری در ساختمان مرکز بیماری های خاص واقع 

در خیابان شهید بهشتی بیرجند قراردارد.

 قرارداد مبادله دانشجو
 بین دانشگاه بیرجند و ساپنزای رم ایتالیا

 
قرارداد  امضای  از  بیرجند  دانشگاه  غالمی-رئیس 
دانشگاه  و  بیرجند  دانشگاه  بین  دانشجو  مبادله 
اظهار کرد: در  داد. خلیلی  ایتالیا خبر  رم  ساپنزای 
راستای افزایش تعامالت بین المللی با دانشگاه های 
مطرح خارجی، تفاهم نامه همکاری علمی و توافق نامه 
مبادله دانشجو توسط رؤسای این دانشگاه ها امضا 
شد.وی افزود: بر اساس این توافقنامه، دانشجویان 
ماه و  به مدت حداقل 3  و واجد شرایط  متقاضی 
طرف  دانشگاه  به  تحصیل  برای  یکسال  حداکثر 
توافق اعزام می شوند.وی خاطرنشان کرد: پس از 
دانشجویان  برای  دانشگاه  دو  دوره،  شدن  سپری 
مبادله شده گواهی نامه های تحصیلی، صادر می کنند.

صدوراولین پروانه تولید اکسید منیزیم
 در استان

ویژه  منیزیم  اکسید  تولید  کارخانه  اولین   - ایرنا 
خوراک دام، طیور و آبزیان در خراسان جنوبی پروانه 
ساخت دریافت کرد. رئیس اداره تشخیص و درمان 
این اداره کل گفت: این واحد تولیدی با هدف ارتقای 
سطح کیفی محصول کارخانه های مکمل سازی 
اولین  به دریافت  برای خوراک دام و طیور موفق 

پروانه ساخت تولید اکسید منیزیم شد.

اعزام مربیان زورخانه ای خراسان جنوبی به قاره آفریقا
صدا و سیما-مهدی قمری و علی سنگکی، مربیان بین المللی خراسان جنوبی برای آماده سازی تیم ملی کشور اوگاندا به قاره ی آفریفا اعزام می شوند. قمری عضو کمیته فنی 
فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و علی سنگکی رئیس انجمن کارگری ورزش باستانی کشور از ۱۴ تا 25 اردیبهشت تیم کشور اوگاندا را برای شرکت 
در مسابقات کشورهای اسالمی آذربایجان آموزش می دهند.مسابقات ورزش های زورخانه ای برای اولین بار در بازی های کشورهای اسالمی )باکو 20۱۷( برگزار می شود.
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دیدار استاندار
 با خانواده شهدا ،ایثارگران کارگر و معلم

غالمی-استاندار همزمان با هفته بزرگداشت مقام 
معلم و هفته کاروکارگر با خانواده شهید سنجري از 
شهداي کارگر و معلم ایثارگر علیرضا خسروي تناک 
دیدار کرد و از نزدیک در جریان مسائل، مشکالت 
و درخواست هاي آنان قرار گرفت.پرویزي ، در این 
دیدار با بیان اینکه شهداء و ایثارگران عزیز در راه 
صیانت از ایران عزیز وخاک پاک میهن اسالمي از 
تمام هستي و جان خود گذشتند، گفت: سرکشي 
از خانواده هاي شهداء و ایثارگران از جمله وظایف 
مسئوالن است که باید بیش از پیش به آن بپردازند.

بزرگ ترین و نخستین اتاق قصه
 در خراسان جنوبی افتتاح شد

خانه  و  قصه  اتاق  نخستین  و   بزرگترین  کاری- 
بازی و ریاضی مجتمع فرهنگی،  در مرکز ورزشی 
فرهنگی،  مسئول  شد.  افتتاح  ایثار  توانبخشی  و 
ورزشی و روابط عمومی مؤسسه فرهنگی، ورزشی 
و توانبخشی ایثار بیرجند، در این مراسم به معرفی 
این مجتمع  پرداخت و اظهار کرد: در این مجتمع 
مهدی  است.سید  فعال  مختلفی  بخش های 
امیرآبادی زاده با بیان اینکه این اتاق قصه، نخستین 
اتاق قصه خراسان جنوبی است، ادامه داد: ما قصد 
تخصصی کردن اتاق قصه را داریم و سعی کردیم 
اتاقی را طراحی کنیم که فقط مخصوص قصه باشد.
مسئول فرهنگی، ورزشی و روابط عمومی مؤسسه 
بیان  بیرجند  ایثار  توانبخشی  و  ورزشی  فرهنگی، 
حدود  مساحتی  در  ایثار،  مجتمع  قصه   اتاق  کرد: 
50 مترمربع افتتاح می شود که برای قصه گویی و 
مدرسی، از قصه گوهای معروف شهرستان بیرجند 
دعوت می کنیم.امیرآبادی زاده با بیان اینکه اتاق قصه 
برای سنین سه تا ۱۱ سال طراحی شده است، یادآور 
روزه  همه  ثبت نام  برای  می توانند  متقاضیان  شد: 
صبح ها از ساعت 9 تا ۱2 و عصرها از ساعت ۱۷ تا 
22 شب به مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی 

ایثار بیرجند مراجعه کنند. 
)Ava.news12@gmail.com(

معادن استان از فرصت های مطلوب 
سرمایه گذاری است

مهر-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند گفت: معادن خراسان جنوبی از فرصت های 
با  دیدار  در  احتشام  است.  گذاری  سرمایه  مطلوب 
بازرگان بلژیکی در بیرجند با اشاره به پتانسیل های 
استان بیان کرد: ما در بخش معدن، علم و دانش 

دارای مزیت های نسبی هستیم. وی با بیان اینکه در 
بخش معادن خراسان جنوبی ظرفیت ها برای سرمایه 
گذاری زیاد است، اظهار کرد: باید این بخش را از 
خام فروشی و فله فروشی دور کنیم. بازرگان بلژیکی 
هم در این دیدار با بیان اینکه این هفتمین سفرم به 
ایران است، افزود بسیاری از کشورها ی اروپایی  مثل  
بلژیک مشتاق ارتباط و مبادله کاال با ایران هستند اما 

نمی دانند این کار را از کجا و چگونه شروع کنند. 

برگزاری گارگاه تخصصی آموزشی 
بیماری های روانی اعتیاد

برپایی  با  پیشگیری  توسعه  امور  معاون  کاری- 
تالش  مستمر  نظارت  و  آموزشی  های  کارگاه 
می کند کیفیت و ارائه خدمات مطلوب در مراکز 
نظارت  تحت  اعتیاد(  ترک  های  کمپ   ( اقامتی 
بهزیستی استان را افزایش دهد.  معاون امورتوسعه 
پیشگیری بهزیستی استان درحاشیه ی برگزاری  
گفت:  اعتیاد  درمان  مدیریت  روزه   دو  کارگاه 
امر  متولیان  از  یکی  عنوان  به  بهزیستی  سازمان 
درمان اعتیاد است و در همین راستا و به منظور  
تجربی  مددیاران  داخلی،  مدیران  دانش  ارتقای 
در  فعال  روانشناسان  همچنین  خانواده  و  اعتیاد 
مراکز بهبودی اقامتی میان مدت اعتیاد این کارگاه 
تخصصی دو روزه برگزار می گردد.شهرام شیخانی 
نیاز تیم درمان  مهمترین موضوعات علمی مورد 
را آشنایی با بیماری اعتیاد، روشهای صحیح سم 
با  همراه  روانی  های  بیماری  دارو،  بدون  زدایی 
اعتیاد و بخشی از مفاهیم مددکاری ویژه فرد معتاد 
و خانواده وی برشمرد و عنوان کرد از آنجایی که 
این مباحث از اهمیت بسیار باالیی برخورداراست 
برای دومین بار دراستان برآن شدیم تا این کارگاه 

تخصصی آموزشی را برای ۴0 نفر برگزار نماییم.

برگزاری سمینار مدیریت تبلیغات
 در فرآیند بازار یابی اتاق بازرگانی

 دادرس مقدم-صبح دیروز سمینار مدیریت تبلیغات 
در فرآیند بازار یابی و فروش به همت واحد آموزش 
بازرگانی،  اتاق  شد.  برگزار  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در راستای اهداف 
آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را 
تحت عنوان» مدیریت تبلیغات در فرآیند بازار یابی و 
فروش « و با دعوت ازبازرگانان، فعاالن اقتصادی  ، 
واحدهای صنعتی  ، دانشجویان و عالقه مندان، در 

سالن همایش این اتاق برگزار کرد.

درآمد ماهانه کودکان متکدی دو برابر قانون کار !

نان چرب گدایی در مرکز استان
نت
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ساماندهی  ستاد  دیروز  صبح  مالیی- 
کودکان  ساماندهی  شورای  و  متکدیان 
 ، سیاسی  معاون  ریاست  به  خیابان  و  کار 
جنوبی  خراسن  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
بهزیستی   مدیرکل  نژاد  شد.عرب  برگزار 
حمایتی  مرکز  کرد:  عنوان  جلسه  این  در 
، آموزشی خانواده و کودک در سال 9۴ با 
شد  اندازی  راه  خصوصی  بخش  مشارکت 
در  شوند  می  مرکز  این  وارد  که  کسانی  و 
و  اجتماعی   ، جسمی   ، روانی  های  حوزه 

معنوی حمایت می شود.

استان   کار در  شناسایی 237کودک 
در  کار  23۷کودک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان شناسایی شده افزود: تاکنون گزارشی 
نیازهای  و  از هیچ کودکی که محل خواب 
به  استان   تامین کند در  را در خیابان  خود 
دست ما نرسیده است . عرب نژاد به هجمه 
در  کودکان  آوری  جمع  بر  مبنی  ها  رسانه 
تصریح  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  پایان 
 ۱۷ روزهای  در  ضربتی  اقدامی  در  کرد: 
در سه شهرستان  کار  60کودک  تا2۱اسفند 
جمع آوری شدند که 59 کودک افغانستانی 

و یکی ایرانی بودند.

  30-60هزار تومان
  درامد هرکودک متکدی 

وی پیشنهاد داد در استان اردوگاه اتباع بیگانه 
از  بعد  افغانستانی  کودکان  تا  شود  تشکیل 
دستگیری تعهد بدهند و در صورت تکرار از 
کشور طرد شوند.مدیرکل بهزیستی از درآمد 
30الی 60هزار تومانی هر کودک در هر روز 
خبرداد و بیان کرد: جمع اوری این کودکان 
فروشی  خرده  مانند:  اجتماعی  های  آسیب 
تن  و حتی  کودکان  اجاره  و   فروش   ، مواد 
باید در جامعه  را رقم خواهد زد که  فروشی 
فرهنگ سازی کنند که ترحم به این کودکان 
مشکل زا می شود و اگر طعم پول مفت را 
بچشند به این کار ادامه می دهند.عرب نژاد 
از همکاری نکردن برخی از دستگاه اجرایی 
گالیه  خیابان  و  کار  کودکان  ساماندهی  در 
مکان  تجهیز  و  آوری  جمع  کرد:  تاکید  و 
نگهداری متکدیان به عهده شهرداری است.

فوت کودک کار در سال گذشته
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  خانزاد 
بین دستگاهی  تعامل  بیان کرد:  نیز  بیرجند 
اولویت ساماندهی این معضل اجتماع است.
راه  چهار  در  کودکان  کار  داد:  ادامه  وی 

است  و  آروده  به وجود  را  ترافیکی  مسائل 
خاطر  همین  به  کودک  یک  گذشته  سال 
افزود:  بیرجند  شهرداری  شد.معاون  فوت 
سال گذشته 32۴متکدی در مرکز متکدیان 
جمع آوری و خدمات اولیه به انها ارائه شد  
حمایتی  های  سازمان  به  نیز  تعدادی   و 
بهزیستی و کمیته امداد و تعدادی  به امور 
معرفی  اعتیاد  ترک  مرکز  و  بیگانه  اتباع 
از  گروهی  براینکه  تاکید  با  شدند.خانزاد 
تصریح  ندارند  شناسنامه  هنوز  کودکان  این 
کرد: یکی از بزرگترین مشکالتی که داریم 
نبود قرنطینه در این مرکز است که تقاضای 
داریم.وی  مرکز  این  در  را  اتاق  این  ایجاد 
به روز برات و هجوم متکدیان در این روز 
9۴تعداد  سال  در  که  افزود:  و  کرد  اشاره 
جمع  را  نفر   ۴۷ گذشته  سال  در  و  ۱۴۱نفر 
آوری کردیم اما نبود خودرو مناسب در جمع 
آوری متکدیان برای ما مشکل ایجاد کرده 

است.
قاسمی نماینده دادستان نیز در این جلسه با 
تاکید بر اینکه  با کار کودک موافق نیستیم 
بیان کرد: به کسانی که زیر۱8 سال کار می 
کنند کودک کار گفته می شود که در استان 
ما هم دیده می شوند و اگر ما از کار کودک 

کدام  بیفتد  برایشان  اتفاقی  و  کنیم  حمایت 
ارگان پاسخگو خواهد بود؟! وی افزود: کسب 
درآمد از این راه عامل اصلی این کار است 
دادستان  گرفت.نماینده  را  ان  جلو  باید  که 
گروه  صحنه  پشت  در  شاید  اینکه  بیان  با 
کنند می  ساماندهی  را  کودکان  این   هایی 
 تصریح کرد:هر دستگاه اجرایی که گزارشی 
قوه  دهد  ارائه  ما  به  موضوع  این  بر  مبنی 
قضاییه از او حمایت می کند و با آن گروه 

به شدت برخورد می شود.

جمع آوری پسماند
 فقط وظیفه شهرداری است/ 

مشخص نبودن وظایف !
وی با اشاره به اینکه در قانون پسماند ها به 
جرم  پسماند  آوری  جمع  که  آمده  صراحت 
به  افرادی  فردیا  کرد:هر  خاطرنشان  است 
جز شهرداری اقدام به جمع اوری پسماندها 
معرفی   مسئول  و  شده  جرم  مرتکب  کند 
است.سنجری  شهرداری  پسماند  وانتخاب 
مدیرکل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در 
این جلسه عنوان کرد:  سال 8۴  این قانون 
به تصویب رسیده است اما اکنون باید شرح 
اینکه  به  اشاره  با  وی  بدانیم؟  خود  وظایف 

ما  کند  می  کار  پایین  سن  در  کودکی  اگر 
را  مردمی  های  کمک  باید  افزود:  مقصریم 
کودکان  تعداد  تا  دهیم  سوق  ها  خیریه  به 
کار کمترشود.سنجری با تاکید براینکه همه 
علت  بررسی  به  و  ایم  کرده  رها  معلول  ما 
اگر در دست  آن پرداختیم خاطرنشان کرد: 
شهرداری  باشد  کاغذی  دستمال  کودکی 
حق بازداشت اورا ندارد و وظیفه جمع آوری 
را  چیزی  کودک  اگر  و  است  بهزیستی  با 
جمع  کند  گری  تکدی  و  نرساند  فروش  به 
این  باید  باشد و  با شهرداری می  اوری آن 

اقدام اساسی انجام شود.

حمایت سازمان برنامه و بودجه
 از تفکیک زباله

اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  محمودی 
استانداری هم از حمایت آرین رئیس سازمان 
اعتبار  تخصیص  برای  استان  بودجه  برنامه 
درباره خریداری سطل های زباله خاص برای 
تفکیک خبر داد و عنوان کرد: صدا و سیما 
از کارشناسان تخصصی حوزه های اجتماعی 
در برنامه ها استفاده کند و هزینه های آن را 

استانداری متقبل می کند.
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شهروندان    برخی  اعتراضات  پی  در  قاسمی- 
درباره مسکن مهر موقوفات   یکی از صاحبان 
این منازل به خبرنگار ما گفت: سال 89 ثبت نام 
کردیم و قرار بود در سال 9۱ واحد تحویل  شود 
ولی با وجود20 میلیون تومان واریزی  هنوز از 
تحویل آن خبری نیست.این شهروند اظهار کرد 
که بعد از اعتراضات زیادی که انجام شد 500 
پارسال  برج 6  و حتی  داده شد  تحویل  واحد 
گفتند که برای آب و برق، گاز اقدام کنید  اما 
بعد از مراجعه  به اداره آب و برق به دلیل اینکه 
از این سازمان طلبکار بودند حاضر به همکاری 

نشدند و انتقال گاز هم خیلی کار می برد .به 
گفتۀ وی هنوز به جزء اسکلت بندی، هیچ کاری 
برای گچکاری، زیرسازی و سقف انجام نشده 
را  بیایند و خسارت ما  اینکه  به جای  است و 
پرداخت کنند، از ماخواسته اند که قراردادها  ی 

جدیدببندیم و پول بیشتری واریز کنیم.

نبود بنیاد
 توسعه و عمران موقوفات در استان

فراوان  های  پیگیری  از  بعد  راستا  همین  در 
عمران  و  توسعه  سازمان  که  شدیم  متوجه 

موقوفات در بیرجند دفتری ندارد و به همین 
دلیل با دفتر تهران این سازمان تماس گرفته 
و دلیل را جویا شدیم و آنان عنوان کردند که 

این مسکن ها زیر نظر خراسان رضوی است.
با  سازمان  این  تلفن  کردن  پیدا  به  از  بعد 
عمران  و  توسعه  بنیاد  مدیرعامل  »الهی« 
و  گرفتیم  تماس  رضوی  خراسان  موقوفات 
اعتراضات مردمی را با آنان درمیان گذاشتیم.
وی در این مورد که چرا در استان ما دفتری 
وجود ندارد، گفت: در اوایل شروع این طرح 
دفتر وجود داشته   ولی چون توجیه اقتصادی 

نداشته، بسته شده است و قرار شده که دفتر 
مشهد این پروژه را تمام کند.

153 واحد بدون متقاضی
موقوفات  عمران  و  توسعه  بنیاد  مدیرعامل 
خراسان رضوی اما تمام این موارد را رد و اظهار 
کرد قرار بوده که 900 واحد ساخته شود که از این 
تعداد ۴65 مورد تحویل داده شد و 90 واحد آن 
آماده تحویل است که ۴8 منزل را مردم تحویل 
گرفتند و همچنین ۱92 واحد حدود 95 درصد کار 
انجام شده و تا 6 ماه دیگر آماده تحویل خواهد 

بود ولی ۱53 واحد هم متقاضی ندارد.»الهی« 
در مورد واحدهایی که بدون متقاضی هستند، 
در  واحدها  این  برای  اشخاصی  کرد:  تصریح 
و  کردند  واریز  تومان  میلیون   2 حدود  اوایل 
دیگر واریزی نداشتند به همین دلیل مسکن و 
شهرسازی به آن ها اخطار داد و چون مراجعه 
ای نداشتند ۴8 نفر حذف و مابقی هم در حال 
حذف می باشند.به گفتۀ وی از شرایط واگذاری 
و تحویل منازل هم قسط بندی کردن وام خود 
است. بندی  قسط  کارت  ارائه  و  ها  بانک  در 
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قوسی-صبح روز گذشته استاندار خراسان جنوبی 
به مناسبت روز معلم در مراسم »سپاس معلم« 
هنرستان دخترانه ام البنین حاضر شد و بیان 
کرد: حاصل تالش معلم های دلسوز، فرزندان 
با اراده و کوشایی است که باعث پیشرفت و 
توسعه کشور می شوند. پرویزی ادامه داد: معلم 
رنج  و  درد  درگیر  روحی  لحاظ  از  همیشه  ها 
دانش آموزان و خانواده هایشان هستند و هرچه 
در زمینه تعلیم تالش بیشتری شده، پیشرفت 
اجتماعی  را در زمینه های  بیشتری  و توسعه 
و فرهنگی شاهد بودیم. وی خاطرنشان کرد: 
خراسان جنوبی اگر امروز از رتبه برتر کشوری 
برخوردار  دانشگاه ها  و  قبولی مراکز عالی  در 

است بدون شک نتیجه تالش های بی منت 
معلم هاست و این روند در آینده ای نه چندان 
دور موجب پیشرفت استان می شود. استاندار با 
اشاره به این که دولت همیشه در تالش بوده 
تا موقعیتی را فراهم کند که معلم ها دغدغه 
ای جز آموزش نداشته باشند، اضافه کرد: حقوق 
بازنشستگان و معلم ها افزایش یافته و دولت 
اجتماعی و فرهنگی  توسعه  عقیده داشته که 
زمینه ساز سایر حوزه هاست. وی ادامه داد: آن 
چه استان را امروز در کشور از لحاظ فرهنگی 
تجهیزات  و  امکانات  وجود  کرده،  شاخص 
آموزشی نیست بلکه زحمت و تالش معلم هایی 
است که به جز آموزش دغدغه ای ندارند. این 

در حالی است که برخی از استان ها از بهترین 

امکانات برخوردارند اما این توفیق را نتوانسته اند 
کسب کنند.در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش  

اظهار کرد: حساسیت نهاد آموزش و پرورش بر 

کسی پوشیده نیست و جامعه معلمان یکی از 
بزرگترین گروه های مرجع است و از آن جایی 

که آموزش نقش حیاتی دارد باید با تمام توان 
حمایت شود. المعی با بیان این مطلب که در 
شدند،  بازنشسته  فرهنگی   6۱9 گذشته  سال 
ادامه داد: ۴20 میلیارد ریال پاداش بازنشستگی 
پرداخت شده است و در  استان  به فرهنگیان 
بوده  ریال  میلیارد   320 میزان  این   9۴ سال 
شهرستان   ۴ در  معلمان  افزود:  المعی  است. 
استان حق مرزی دریافت می کنند که چندین 
سال این حق به معلمان پرداخت نمی شد اما با 
تمام تنگناهای مالی این کار انجام شد.  وی  
تاکید کرد: با تالش فرهنگیان استان توانسته 
ایم پس از استان یزد، رتبه دوم کشوری را در 

قبولی دانشگاه ها و مراکز عالی کسب کنیم.

 توقف مسکن مهرموقوفات در مرحله اسکلت 

خراسان جنوبی؛ رتبه دوم کشوردر قبولی دانشگاه ها

رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در 
از مناظره  بعد  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
نخست رغبت مردم استان به سمت قالیباف 
اقبال و رای مردم  افزوده شده است، گفت: 
سوی  و  سمت  به  بیشتر  جنوبی  خراسان 
کاندیدای جبهه های نیروهای مردمی انقالب 
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  است.به  اسالمی 
کرد:  اظهار  نسب  امینی  سعید  بیرجند،  از 
افراد  زمانی مختلف  بازده  های  ما  در کشور 
امور زندگی را انتخاب می کنند که انتخابات 
امسال  و  است  زمانی  بازده های  ازآن  یکی 
 29 در  مردم  و  داریم  پیش  در  انتخابات  دو 
اردیبهشت ماه در دو انتخابات سرنوشت ساز 
انتخاباتی  .رئیس ستاد  کنند  پیدا می  حضور 
خراسان  استان  در  قالیباف  باقر  محمد 
ستاد  چهار  گذشته  هفته  از  گفت:  جنوبی 
و  قاین  فردوس،  طبس،  شهرستان های  در 
مابقی ستادهای  و  است  فعال شده  سربیشه 
شهرستان های  دیگر  در  قالیباف  انتخاباتی 
خراسان جنوبی راه اندازی و مسئولیت ستاد 

بیرجند بر عهده محمد تابعی است.

سفر نمایندگان قالیباف
 به خراسان جنوبی

در  استان  در  قالیباف  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
سفر  بر  مبنی  تسنیم  خبرنگار  سئوال  جواب 
به  با توجه  به خراسان جنوبی گفت:  قالیباف 
زمان محدود و نزدیک به انتخابات، امکان سفر 
قالیباف به استان امکان پذیر نیست اما از این 
هفته سفر نمایندگانی از سوی این کاندیدا به 
استان خواهیم داشت.امینی با بیان اینکه حجت 
االسالم رئیسی و قالیباف هر دو از کاندیدای 
جبهه نیروهای مردمی انقالب هستند و هدف 
آنها تغییر دولت فعلی است، افزود: درست است 
انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  از  دو  هر  که 
تعیین  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  هستند 
تکلیف بر عهده جمنا باشد اما هر دو کاندیدای 
جبهه اصولگرا در راستای هم افزایی نیروهای 
انقالب حرکت می کنند.وی در پاسخ به سئوال 
خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه حجت االسالم 
و  دارند  حضور  آخر  تا  کردند  اعالم  رئیسی 
ائتالفی  آیا  دارد،  حضور  آخر  تا  هم  قالیباف 
از  صورت می گیرد؟ اظهار داشت: شاید یکی 
استراتژی ها این باشد که هر کاندیدای اصولگرا 
به اندازه وزن آرا تا آخر بمانند و انتخاب را بر 
عهده مردم بگذارند اما با توجه به نظرسنجی ها 
و با وضعیت موجود به طور حتم انتخابات به 
دور دوم می  رود و اینکه کدام یک در دور دوم 

رغیب نامزد اصالح طلب می شود و یا شاید هر 
وجود  باشند  دوم  دور  در  اوصولگرا  نامزد  دو 
دارد.رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف 
در استان خراسان جنوبی گفت: بعد از مناظره 
روز نخست، رغبت مردم استان خراسان جنوبی 
نسبت به قالیباف بیشتر شده و این رغبت از 
طریق پیام ها و اظهار عالقه نشان دادند  اما 
در  مردم  حداکثری  حضور  ما  برای  مالک 

انتخابات و به نفع نامزدهای جبهه های نیروی 
مردمی انقالب است.امینی نسب از هماهنگی 
کامل بین ستادهای انتخاباتی حجت االسالم 
رئیسی و قالیباف در خراسان جنوبی یاد کرد 
نیروهای  جنوبی  خراسان  استان  در  افزود:  و 

است  با هماهنگی جمنا  در دو طیف  ستادی 
و ما در استان یک ید واحده داریم.

استفاده از نیروهای جوان ونخبه
 یکی ازویژگی های قالیباف

امینی نسب با بیان اینکه استفاده از نیروهای 
از  یکی  تهران  شهرداری  در  نخبه  و  جوان 
ویژگی های بارز قالیباف است، افزود:عالوه بر 

که  مسئولیت های  دیگر  در  تهران  شهرداری 
داشته در عرصه مدیریت جهادی موفق بوده 
در  انتظامی  نیروی  اذهان  به  که  گونه ای  به 
نیروی  در  برهه  شکوفاترین  او  تصدی  زمان 
در  جهانگیری  داشت:  بیان  بود.وی  انتطامی 

وارد  روحانی  پوششی  نیروی  عنوان  به  ابتدا 
عرصه شد اما بعد از اولین مناظره احتمال اینکه 
روحانی به نفع جهانگیری کنار برود، پیش بینی 
می شود و در حال حاضر مشکل اصلی در کشور 
سوء مدیریت است ودولت نتوانسته طبق وعده 
هایی که داده عمل کند.وی با بیان اینکه جوان 
گرایی یکی از مالک ها برای قالیباف است، 
اظهار داشت: در عرصه حمایت از تولید از آن 
جایی که او معتقد است ما می توانیم سانتریفیوژ 
و موشک بسازیم  پس نیازی به واردات چوب 
از  تولید بومی  از  بستنی نیست، پس حمایت 

مهم ترین برنامه او خواهد بود .

االسالم  حجت  بین  زیاد  هماهنگی 
رئیسی وقالیباف حاکم است

حجت  بین  هماهنگی  افزود:  نسب  امینی 
است،  زیاد  بسیار  قالیباف  و  رئیسی  االسالم 
از  برخی  جنوبی  خراسان  استان  در  افزود: 
کاندیدای انتخاباتی مکان هایی را کرایه کردند 
که هزینه هر شب یک میلیون تومان است البته 
امیدواریم این رقم تکذیب شود اما در ستادهای 
انتخاباتی قالیباف هزینه های از سوی مردم بوده 
ستاد  سوی  از  وپوسترها  ها  عکس  هزینه  و 

مرکزی به استانها ارسال می شود.

 رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف: 

 اقبال مردم خراسان جنوبی به نیروهای جبهه مردمی انقالب زیاد است 

عکس :تسنیم

عکس:گرگی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:29
19 : 35
23 : 45
4 : 13
5 : 43

امام موسی کاظم علیه السالم فرمودند:
 اَفَضُل الِعباَدِة بَعَد الَمعِرَفِة إِنتِظاُر الَفَرِج

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است.
 )تحف العقول ص 403(

 آرمان اصلی ملت ایران،رسیدن به جامعه ای رشید،موحد، پرنشاط، پر امید، عدالت طلب، دارای اعتماد به نفس، 
پرکار، پیشرو، پیشرفته، دارای توکل و برخوردار از روح ایثار و گذشت است و فرهنگ مهمترین عامل دستیابی

 به این هدف واالست. حضرت آیت ا... خامنه ای )حفظه ا...(
فرهنگ به عنوان سرمایه معنوی،مادی و متراکم شده جوامع و اصلی ترین عامل 
 حفظ و تقویت هویت ملی و تاریخی مردم یک کشور و جامعه شناخته می شود

فرهنگ ساخته بشر و محصول خالقیت و فعالیت های فردی و جمعی انسانی در طول 
تاریخ است از این منظر است که فرهنگ متمایز کننده جوامع و هویت بخش است

 و موجبات بازشناسی جوامع و ملل را بر اساس مولفه های فرهنگی و ویژگی های 
 آن فراهم می آورد. از این رو هنر، ادبیات، زبان و تبلیغات و اطالع رسانی از 

 موثرترین ابزارهای تبیین کننده فرهنگ هستند ذکر ویژگی های فوق نشان می دهد
که برنامه ریزی در حوزه فرهنگ اهمیت مضاعفی دارد زیرا از یک سو حوزه فرهنگ  

 یکی از بخش های اصلی کشور محسوب می شود و از سوی دیگر سایر بخش ها نیز تا حد زیادی متاثر از 
برنامه ریزی فرهنگی است. لذا بر آن شدیم تا رشد و ارتقای کمی و کیفی برخی از شاخص های عملکردی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را براساس اسناد باالدستی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در 

سال 1404 و نیز افق سند و چشم انداز این اداره کل در دولت تدبیر و امید اطالع رسانی نماییم 
از این رو سال 1392 به عنوان سال پایه مورد بررسی و تحلیل در تهیه شاخص ها قرار گرفته است.

گزارش عملکرد فعالیت ها و برنامه های برجسته و شاخص فرهنگی، هنری و قرآنی  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در دولت تدبیر و امید

اسفندماه  سال 92واحد سنجشعنوان فعالیت/ برنامهردیف
95

درصد رشد

کتاب های منتشر شده1
36105191.67عنوان

57123115.79شمارگان )هزار(

101880.00ناشرناشران فعال2

395028.21بابچاپخانه ها و لیتوگرافی ها3

20206638228.61جلدتعداد کتب خریداری شده از محل یارانه )حمایت از نشر کتاب(4

07700.00موسسهموسسات فرهنگی هنری تک منظوره5

25150.00موسسهموسسات فرهنگی هنری چند منظوره6

71789.86کانونکانون های آگهی و تبلیغات7

نشریات محلی و منطقه ای8
589360.34عنوان

16.426.762.80شمارگان)میلیون(

322633.33عنواننشریات الکترونیک و پایگاه های خبری9

323921.88موسسهتعداد موسسات قرآنی حمایت شده10

850019000123.53نفرتعداد آموزش گیرندگان آموزش های قرآنی11

3462859726.30 میلیون ریالمیزان حمایت از فعالیت های قرآنی12

18180.00عنوانتعداد فیلم های تولید شده13

4775.00بابتعداد سالن های سینما14

1319195047.84صندلیظرفیت سالن های سینما15

423475.00آموزشگاهآموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی16

344635.29عنوانتعداد عناوین نمایش های تولید شده17

12017646.67دفعهتعداد دفعات اجرای نمایش18

38166.67بابتعداد نگارخانه های فعال19

50100100.00میلیون ریالمیزان حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشَی حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات20

21
تعداد هنرستان های کاردانش برگزار کننده رشته های مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد 

323612.50هنرستاناسالمی در سطح استان

314235.48کانونتعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد ایجاد شده در سال22

38258352.62کانونتعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد فعال در استان23

*شایان ذکر است احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری و سالن های آمفی تئاتر سطح استان از ابتدای دولت تدبیر و امید در دستور کار این اداره کل قرار 
داشته که از پیشرفت ریالی بالغ بر 14.5 درصد نسبت به سنوات گذشته برخوردار و در تاریخ 2 فروردین ماه 1396 با حضور هیئت محترم دولت و جناب آقای دکتر صالحی امیری 

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی مجتمع فرهنگی و هنری فردوس افتتاح گردید و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 96 در صورت تخصیص اعتبارات 
 مجتمع فرهنگی و هنری خوسف ، قاین و خانه فرهنگ شهرستان بیرجند نیز به بهره برداری خواهد رسید.

السالم علیک یا قمر منیر بنی هاشم )علیه السالم(
ای اهل حرم میر علمدار خوش آمد    سقای حسین )علیه السالم( سید و ساالر خوش آمد 

با عرض تبریک محضر آقا و موال امام زمان )عجل ا...( و تمامی شیعیان

 در سراسر گیتی به خصوص حضرت ابوالفضل العباس )ع( که ما را در امر برگزاری 

باشکوه جشن های شعبانیه یاری نمودند به ویژه هیئت امنای هیئت های محترم 

حسینی، صاحب الزمانی)عج( و فاطمیه )س( و تمامی شهروندان عزیزی

 که با قدوم خود به مصلی آقا قمر بنی هاشم )ع( زینت دادند، تقدیر و تشکر نموده 

انشاءا... باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس)ع( شفیع همه نوکران با اخالص گردد.

شورای سرپرستی هیئت ابوالفضلی بیرجند 

12 اردیبهشت 

آموزشگاه علمی آزاد 
و موسسه خیریه دانش آموزی

 امام علی )ع( 

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری 
روز معلم بر همه معلمان ایران زمین گرامی باد

اتحادیه تعاونی دهیاری های خراسان جنوبی
 طبق مصوبه شماره 41 هیئت مدیره در نظر دارد:

  نسبت به بکارگیری یک نفر کارشناس امور اداری و حسابداری )مرد( دارای حداقل
 3 سال سابقه  از طریق آزمون کتبی و مصاحبه اقدام نماید. لذا داوطلبان می توانند مدارک خود 

شامل مدرک تحصیلی، کپی شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت و دو قطعه عکس را حداکثر 
تا تاریخ 1396/2/20 به آدرس بیرجند - خیابان شهید محالتی - پالک 171 تحویل نمایند.

اتحادیه تعاونی دهیاری های خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت همسری مهربان، پدر و پدربزرگی دلسوز

برادری فداکار و پدرخانمی عزیز

مرحوم کربالیی غالمرضا نخعی
 )پدر شهید ابراهیم نخعی( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز چهارشنبه 

96/2/13 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل روستای نوکند باقران برگزار می شود 

حضور سروران معظم موجب امتنان است

خانواده های نخعی و سایر بستگان

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات سپرده شرکت در مزایده موضوع مزایده شماره مورد مزایده

سرتاج ایستگاه جهت تبلیغات به تعداد 43 دستگاه1
 با متراژ 265 مترمربع 

مبلغ 35.000.000 ریال واریز به حساب 0106165768000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند یا ضمانت نامه بانکی 
یا چک تضمینی در وجه اتوبوسرانی بیرجند 

پایان وقت اداری روز شنبه 
96/2/23

باکس تبلیغاتی جنب ایستگاه به تعداد 80 دستگاه2
 با متراژ 65 مترمربع 

مبلغ 10.000.000 ریال واریز به حساب 0106165768000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند یا ضمانت نامه بانکی
 یا چک تضمینی در وجه اتوبوسرانی بیرجند

فضای تبلیغاتی داخل و بدنه 20 دستگاه اتوبوس 3
سازمانی 

مبلغ 25.000.000 ریال واریز به حساب 0106165768000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند یا ضمانت نامه بانکی
 یا چک تضمینی در وجه اتوبوسرانی بیرجند

یک باب کیوسک آجری واقع در میدان امام )ره( 4
بیرجند، روبروی شرکت نفت

مبلغ 2.000.000 ریال واریز به حساب 0106165768000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند یا ضمانت نامه بانکی
 یا چک تضمینی در وجه اتوبوسرانی بیرجند

مبلغ 20.000.000 ریال واریز به حساب 0106165768000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند یا ضمانت نامه بانکی تبلیغات پشت 50 هزار عدد کارت بلیت الکترونیک5
یا چک تضمینی در وجه اتوبوسرانی بیرجند

آگهــی مزایـــده 
سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند بر اساس صورتجلسه شماره 33/96/1044 کمیسیون معامالت سازمان در نظر دارد مرحله دوم مزایده واگذاری، اجاره یک باب کیوسک آجری واقع در میدان امام )ره( بیرجند ، روبروی 

شرکت نفت، فضای تبلیغاتی سرتاج ایستگاه ها، باکس های جانبی ایستگاه ها، فضای تبلیغاتی اتوبوس های ملکی سازمان و همچنین تبلیغات پشت کارت بلیت به طور جداگانه و به صورت اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی 
و حقوقی دارای مجوز به باالترین قیمت پیشنهادی را برگزار نماید. نحوه دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط شرکت در مزایده به آدرس الکترونیکی سازمان به شرح ذیل 

مراجعه نمایند: www.Bus.birjand.ir  مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پاکت های خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه 96/2/23 به دبیرخانه حراست شهرداری بیرجند واقع در میدان ابوذر تحویل نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکت ها: پاکت های تحویل شده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 96/2/24 در محل سالن جلسات شهرداری بیرجند بازگشایی و برنده اعالم خواهد شد.

کلیه هزینه های نشر آگهی و برگزاری مزایده با درصدهای مشخص شده در فرم شرایط از برنده هر مورد از موارد پنج گانه ذیل اخذ خواهد شد. 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند

دعوت به همکاری 
صندوق کارآفرینی امید به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سطح 

استان از متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه 
دعوت به همکاری می نماید: داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران - انجام خدمت دوره ضرورت یا 
معافیت قانونی دائم برای آقایان - عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و دخانیات - نداشتن سابقه 

 محکومیت جزایی موثر- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام 
می شوند- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران - التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته های حسابداری، بانکداری، اقتصاد، مالی ،

 بازرگانی و مدیریت های مرتبط
حداقل معدل 14 )جهت فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی( 

و 15 )جهت فارغ التحصیالن دانشگاه های آزاد و ...(
متقاضیان بومی در اولویت استخدام خواهند بود.

دارا بودن حداکثر 30 سال سن برای مقطع لیسانس و 35 سال برای مقطع فوق لیسانس )سوابق کاری 
مرتبط و تمام وقت متقاضیان مشروط به پرداخت حق بیمه به حداکثر سن مذکور اضافه خواهد شد(

www.karafariniomid.ir داوطلبان می توانند حداکثر تا تاریخ 1396/02/16 به سایت
 مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

 آزمون از طریق سایت مذکور به اطالع متقاضیان خواهد رسید


