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اولویت؛ هنر انقالبی 
یا انقالب هنری!
*هرم پور

 
 هنر در عرصه تأثیرگذاری بدون محدودیت زمان و 
مکان است. جغرافیای مرزها را چه خاکی و آبی باشد، 
چه سیاسی و چه دلی و ذهنی، به راحتی در می نوردد 
و شاکله ای از نمادها، اسطوره ها و الگوها را، یا شکل 
می دهد یا برای شکل گیری آن بسترسازی می کند. 
در تمام سالهای پس از انقالب، شاید به جز چند سال 
محدود و معدود، هنر انقالبی به دست برخی بی هنرانی 
افتاد که مهم ترین هنرشان، سرخورده کردن جوانان، 
حرف های تکراری و شعاری، بی توجهی به مقتضیات 
زمان و ممزوج کردن اصل هنر انقالب با سویه هایی 
از هنر و فلسفه غربی بود که بذر کاشته شده در مزرعه 
برخی خواسته ها و اقدامات، امروز در تقابلی که حتی 
از داخل کشور با هنر انقالبی شاهدش هستیم در حال 
جوانه زدن است و احتمااًل میوه کال بعضی انحرافات 
در شرف وقوعش طی سالهای آینده، هنر اصیل ایرانی 
- اسالمی و انقالبی ما را در برخی حوزه ها با تلخی و 

مسمومیت فراگیر مواجه خواهد کرد. 
بود  تفکراتی  پیدا کردن و جمع کردن  انقالب،   هنر 
انزوای خودخواسته، غرب گرایی،  ناراستی، فساد،  که 
و  خودخواهی  فرهنگ،  عرصه  در  استعمار  و  استثمار 
تیم گرایی، و دست به دامان هرزگی و ولنگاری شدن، 
تن دادن به سخیف ترین اشکال تحمیل هنر غربی،  
خودفراموشی و خودباختگی و مرعوبیت منفور در برابر 
زرق و برق هنر و فرهنگ آن سوی مرزها را بر نمی 
تافتند و این هنر نه از ویالخانه ها و باغ منزل های 
اعیانی شمال شهر یا از جمع های دوستانه خوشگذران 

در سواحل شمال و جنوب ...
 ) ادامه در صفحه 2 (
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 کوچک شدن حباب قیمتی زعفران 
یکماه  تا  اینکه  بیان  با  زعفران  ملی  شورای  عضو 
آینده حباب قیمتی زعفران شکسته خواهد شد، گفت: 
رفع تحریم ها به دلیل عدم نقل و انتقال آسان پول 
تاثیری بر بازارهای صادراتی زعفران نداشته اما جای 
خوشحالی دارد که راه ورود زعفران به بازار آمریکا باز 
شده است.حسینی، افزود: قیمت زعفران در هر کیلو 
تغییر  این  که  است  یافته  کاهش  تومان  هزار   500
قیمت تنها از حباب مثبت قیمت زعفران کاسته است.

 دیه از امروز ۲۵۳ میلیون تومان 
رئیس ستاد دیه کشور اعالم کرد: از امروز شنبه مبلغ 
مهر،  گزارش  به  شود.  می  تومان  میلیون   25۳ دیه 
جوالیی با هشدار به رانندگان در مورد ورود به ماه حرام 
 )رجب( گفت: 2۱ فروردین آغاز ماه رجب از ماه های 
حرام است که دیه از این روز با افزایشی ۳0 میلیون 
تومانی به 25۳ میلیون تومان خواهد رسید که برای 
پیشگیری از مشکالت احتمالی رانندگان خوب است 
جهت دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث اقدام کنیم. 

خطر در کمین 30 هزار خانوار روستایی خراسان جنوبی ؛

زندگی زیر سقف های لرزان
صفحه 4

ششدانگ باغ در منطقه خوش آب و هوای نوفرست به مساحت 
4000 متر همراه با اشجار و ۲ سهم آب از قنات نوفرست

 به صورت کلی یا تفکیکی به فروش می رسد.    091۵۳0۲41۳8

» شکرانه مهربانی تان«
 عموجان، سپاس زحمات تان در سخن نمی گنجد. چگونه می توانم تالش شبانه روزی تان 

را بر بالین فرزندم دینا فراموش کنم. 
حقا که بر سوگند تعهدتان، نیک ایستاده اید
بدین سبب از زحمات بی منت پزشک دلسوز و متعهد 

آقای دکتر محمود گنجی فرد
که از هیچ تالشی برای دخترم دینـا دیانی دریغ ننموده اند، بی نهایت سپاسگزارم. 

اجرکم عندا... 

آه ... آری ... این منم ... اما چه سود
» او« که از من بود، دیگر نیست، نیست

می خروشم زیر لب دیوانه وار
او که از من بود، آخر نیست، نیست

دینـا جـان
 نبودنت رویایی تلخ... تلخ... تلخ است اما چه کنم که واقعیت است. 

8 سال و 9 ماه و 21 روز قد کشیدنت را دیدم و لذت بردم. برایم تصویری 
از آینده ای زیبا نقاشی کشیدی، نمی دانستم مفهوم نقاشی تو بهشت است. 
دینای بهشتی من 53 روز چشمان بسته ات مرا تا مرز جنون، خدایی کرد.

دخترم، تو به من هدیه صبر و مقاومت و خدایی بودن دادی...
گل خوش خویم، اول رجب چشمانت را به این دنیا باز کردی

 و من با آرزوی مکلف شدنت در انتظار ماه رجب بودم
 ماه نقره پوشم، ماه رجب را چگونه آغاز کنم؟ 

فرشته خوش قد و باالیم، نوای عاشقانه نی لبک مادرانه ام را
 هر لحظه و هر ثانیه تا نفس دارم برایت به آسمان ها می فرستم

 تا لحظه ای که در کنارت قرار بگیرم.

مـادرت

فـروش کـره محـلی

20000 تومان  15000 تومان

محل عرضه : غرفه محصوالت لبنی ستره واقع در بازارچه 
عرضه محصوالت کشاورزی - نبش بهشتی 14 

تلفن تماس: 09۳۵81888۲۳ 
ساعت کاری: 8/۳0 الی 1۳ و 16 الی ۲1

دعوت به همکاری پزشک در رشته های مختلف
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد بیرجند

 برای تکمیل کادر درمان بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( از پزشکان ذیل 
دعوت به همکاری  می نماید:

پزشک متخصص و فوق تخصص در کلیه رشته های بالینی - متخصص 
رادیولوژی - داروساز- متخصص کلینیکال پاتولوژی و دکترای علوم 

آزمایشگاهی - پزشک عمومی - دندانپزشک عمومی و متخصص
متقاضیان مدارک ذیل را در وقت اداری به بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

بیرجند )میالد 3( تحویل نمایند. 
کپی کارت ملی و شناسنامه، پروانه مطب،کارت نظام پزشکی، کارت 

پایان خدمت )آقایان(، گواهی پایان طرح
آدرس: بیرجند - سایت اداری - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

بیرجند )میالد ۳(
 برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32328505-056 تماس حاصل فرمایید
ضمناً پزشکان محترم شاغل در سایر مراکز درمانی و یا سازمان ها نیز می توانند 

به صورت پاره وقت با این بیمارستان همکاری نمایند.

دعوت مجمع عمومی )نوبت اول(
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

www.nezam-kj.ir

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان خراسان جنوبی می رساند:

اولین جلسه مجمع عمومی سازمان دوشنبه مورخ 95/2/20 راس ساعت 17:00 در محل سالن 
موسسه امام علی )ع( واقع در خیابان شهید اسدزاده برگزار می گردد. لذا از تمامی اعضای محترم 

سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- بررسی و تصویب بودجه سال 9۵ سازمان   ۲- سایر موارد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سمیه گنجی فرد

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

جناب آقای مهندس مرکی
کسب رتبه برتر آزمون دکتری 

توسط جناب عالی را که باعث مسرت و غرور خانواده گردید 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

از طرف خانواده مرکی

میالد با سعادت امام محمد باقر)ع( و حلول ماه رجب مبارک باد

تجدید میثاق اصحاب فرهنگ و هنر خراسان جنوبی با شهدای استان
صفحه 7
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قائم مقام وزیر بهداشت از صدور مجوز استخدام 17 هزار نفر نیروی انسانی در وزارت بهداشت برای سال جدید خبر داد. به گزارش بولتن نیوز،
 ایرج حریرچی با اشاره به نیاز مبرم بیمارستان ها به نیروی انسانی افزود: در حال حاضر بعد از حدود یک سال و نیم تالش
 مجوز استخدام 17 هزار نیروی انسانی صادر شده اما ما نیازمند دو برابر شدن این رقم استخدام هستیم.  

استخدام 17 هزار نیروی جدید در سال جاری 

اعمال»فوق العاده ویژه« آموزش 
وپرورشی ها از اول فروردین   

و  آموزش  وزارت  تشکیالت  و  اداری  امور  مدیرکل 
پرورش از اعمال فوق العاده ویژه برای حقوق پرسنل 
این وزارتخانه از اول فروردین امسال خبر داد. حسینی 
در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به مصوبه ای که 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کرده است، این بند 
را از اول فروردین برای پرسنل خود در تمام استان ها 
اجرا می کنیم. وی افزود: درصد افزایش حقوق پرسنل 
دریافت  که  حقوقی  چون  مختلفی  عوامل  به  بسته 
تامین  برای  مجموع  در  اما  است،  متفاوت  می کنند 
اعتبارات مربوط با مشکل مواجه نیستیم و برآوردهای 
الزم انجام شده است. وی با بیان اینکه در قانون گفته 
شده به 25 درصد مشاغل، فوق العاده ویژه تا سقف 50 
درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر اضافه شود، 
عنوان کرده بود: در مصوبه دولت فوق العاده ویژه تا 30 
به  را  اگر سازمان مدیریت آن  تعیین شده که  درصد 
ما ابالغ کند، برای پرسنل آموزش و پرورش اجرایی 
خواهد شد و البته میزان این فوق العاده در افراد متفاوت 
است و شخصی که سابقه کاری بیشتری داشته باشد، 

مشمول افزایش بیشتری خواهد شد. 

پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده 
موقتًا حذف می شود  

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: 
و  نداشت  وجود  دهم  پایه  جاری  تحصیلی  سال  در 
در سال تحصیلی آینده پایه یازدهم نخواهیم داشت.

زرافشان در گفتگو با فارس، اظهار داشت: با استقرار 
نظام »3ـ3ـ6« و ایجاد پایه ششم در دوره ابتدایی، 
آن دسته از دانش آموزانی که در سال اول اجرای این 
نظام در پایه پنجم بودند به پایه ششم رفتند و طبیعتًا 
داد:  ادامه  ماند.وی  خالی  راهنمایی)هفتم(  اول  پایه 
این روند ادامه داشت یعنی هر سال یک پایه خالی 
می ماند و در نتیجه در سال تحصیلی آینده نیز پایه 

یازدهم نخواهیم داشت.

درخواستی برای افزایش قیمت خودرو
 از شورای رقابت نداشته ایم 

گروه خودروسازی  بازاریابی  و  فروش  معاون  فارس: 
قیمت  افزایش  برای  درخواستی  گفت:  سایپا 
نکرده ایم.  ارائه  رقابت  شورای  به  محصوالتمان 
تمام  قیمت  بر  تورم  نرخ  اینکه  بیان  با  تقی زاده 
دو  حدود  گفت:   است،   تأثیرگذار  خودرو  تولید  شده 
در  و  نداشته  افزایشی  خودرو  قیمت  که  است  سال 
صورت نیاز، پس از جمع بندی در شرکت، درخواست 
خود را برای تجدید نظر در قیمت محصوالتمان به 
شورای رقابت ارائه خواهیم کرد اما تا کنون به چنین 

نتیجه ای نرسیده ایم.

با  گفتگو  در  و شهرسازی  راه  وزیر  مقام  قائم 
مهر با اشاره به وجود 11۸ هزار واحد مسکن 
و  شخصی  مالکیت  شرط  گفت:  مازاد،  مهر 
نظر  مورد  شهر  در  سکونت  سال   5 سابقه 
شده  برداشته  واحدها  فروش  برای  متقاضی، 

است.به گزارش الف، احمد اصغری مهرآبادی 
مهر  مسکن های  فروش  طرح  اینکه  بیان  با 
گفت:  است،  انجام  حال  در  استان ها  در 
بدون  مهر  مسکن های  فروش  برای  هراستان 
از  تعدادی  هم  تاکنون  و  داده  آگهی  متقاضی 

تعداد  است.وی،  رفته  فروش  به  واحدها  این 
واحدهای بدون متقاضی مسکن را 11۸ هزار 
گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  سراسر  در  واحد 
ها،  تعاونی  پروژه های  میان  در  واحدها  این 
به  هم  خودمالک  تعدادی  حتی  و  جانبه  سه 

وجود  ها  استان  تمامی  در  و  خورد  می  چشم 
گذشته  سال  ماه  بهمن  در  دولت  هیات  دارد. 
در  مهر  مسکن  مازاد  تا  است  کرده  موافقت 
گرفتن  نظر  در  بدون  کشور  مناطق  از  برخی 

برخی شرایط، به متقاضیان واگذار شود. 

شرایط جدید خرید مسکن مهر

کارت اعتباری خرید کاالی تولید داخل تا پایان فروردین 
ماه برای متقاضیان سه گروه اعالم شده از حقوق بگیران 
ارائه می گردد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در بازار 
اند  لوازم خانگی کشور تولیدات داخلی مظلوم واقع شده 
و همین امر سبب شد تا مسئولین اقتصادی دولت با هم 
فکری نمایندگان تولید کننده کشور در جهت حمایت از 
تولید داخلی طرحی را تصویب و اجرایی کنند.طرح کارت 
اعتبار خرید کاالی ایرانی چندی پیش همزمان با وام 25 
میلیونی خرید خودرو مطرح شد اما به خاطر وجود نواقص 
متعدد، در اجرا موفقیت چشم گیری به دنبال نداشت به 
همین منظور همزمان با نو شدن سال مسئولین تصمیم 
گرفتند تا نواقص این طرح را رفع کرده و طرحی نو در 
جهت رفاه حال مصرف کننده و حمایت از تولید و صنعت 
محمدرضا  دهد.اخیرا  ارائه  قبلی  طرح  ادامه  در  و  داخلی 
صدور  از  خبر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده  نعمت 

و توزیع کارت خرید کاال داده است که شاید جزئیات آن 
و تفاوتش با طرح قبلی برای مقاضیان جای سوال باشد، 
از برخی مسئولین  را  این طرح  به همین منظور جزئیات 

صنعت لوازم خانگی کشور جویا شدیم.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی گفت: کارت خرید کاالیی که قرار است تا 
پایان فروردین ماه صادر و توزیع گردد دنباله رو طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی است که سال گذشته مطرح 
شد و با شکست مواجه شد، این طرح امسال با تغییراتی 
در جهت بهتر شدن شرایط خرید مصرف کنندگان اجرایی 
می شود. وی در ادامه اظهار داشت: کارت خرید کاال قرار 
است برای سه گروه از جمله اعضای صندوق بازنشستگان 
کارمندان  و  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  کشوری، 
زیر  حقوق  که  افرادی  و  گردد  صادر  پرورش  و  آموزش 
قادر  دریافت می کنند  تومان  پانصد هزار  و  میلیون  یک 

تقاضای صدور  خود  دریافتی  حقوق  برابر   ۴ بود  خواهند 
کارت خرید کاال داشته باشند. غزنوی اذعان داشت: ۴200 
میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده به این طرح بین 
سه ارگان منتخب بطور مساوی تقسیم شده و با افزایش 
اقساط بازپرداخت از 12 ماه به 2۴ ماه و در صورتی که 
سقف وام یعنی 6 میلیون تومان را دریافت کنند با احتساب 
اقساط  ماهانه  تومان  2۸0هزار  حدود  آن،  سود  12درصد 
پرداخت می کنند. وی همچنین تأکید کرد: کارت خرید 
کاالی ارائه شده تنها سه ماه اعتبار دارد و اگر طی این 
مدت به طور کامل از آن استفاده نشود اعتبار موجود در 
آن سوخت می شود. غزنوی تصریح کرد: تمام کشورها 
برای خروج از رکود از طرح هایی مشابه کارت خرید کاال 
و اعطای تسهیالت استفاده می کنند، این طرح با هدف 
تحریک تقاضای مؤثر اجرایی می شود تا منجر به مبادله 

اقتصادی و مبادله کاال گردد.

کارت خرید کاالی ایرانی باالخره شارژ می شود

حذف یارانه 2۴ میلیون پُردرآمد پیشنهاد دولت نیست

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه های دولت 
در سال جاری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، گفت: منتظر تصمیم مجلس شورای 
به  پردرآمدها هستیم.  یارانه  اسالمی در خصوص قطع 
گزارش تسنیم، احمد میدری گفت: شیوه پرداخت یارانه 
نقدی در سال جاری به نظر و تصمیم مجلس شورای 
این خصوص  اسالمی بستگی دارد. وی اضافه کرد:در 
باید مشخص شود که مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر 
قطع یارانه نقدی حدود تقریبا 2۴ میلیون شهروند که از 
درآمد باالیی برخوردارند، در مجلس تصویب می شود یا خیر. میدری تاکید کرد:دولت 
یازدهم، پیشنهادی در این زمینه نداده بود و این تصمیمی است که مجلس شورای 
اسالمی می گیرد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 

در هر صورت، منتظر تصمیم نهایی مجلس هستیم. 

خبرهای خوب برای سپرده گذاران ثامن الحجج

بیش از دو ماه از شروع رسیدگی به حساب های سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج گذشت. تازه ترین گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
حاکی تعیین تکلیف حدود 750 هزار حساب است. در عین حال که در روزهای آینده سقف پرداختی به 35 میلیون تومان افزایش خواهد یافت و وعده خبرهای 
خوب در مورد ارقام کالن نیز داده شده است. به گزارش ایسنا، از 13 بهمن ماه سال گذشته بود که بانک پارسیان به عنوان 
بانک عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی، اجرای تعهدات تعاونی اعتباری غیرمجاز ثامن الحجج را رسما آغاز کرد. تعیین 
تکلیف سپرده گذارانی که چندی بود به دلیل تخلفات مالی و ساختاری مدیران این موسسه سرگردان بوده و توان دریافت 
وجوه خود از دست داده بودند، اما با ورود مراجع ذیربط و طی فرایندی به طور مرحله ای و با اولویت سپرده های خرد در حال 
انجام است. با توجه به اینکه بخشی از سپرده گذاران، صاحب وجوه کالن و حتی چند صد میلیونی بوده و همواره نگران تادیه 
مبالغ خود بودند، به نظر می رسد که بانک مرکزی و بانک پارسیان به زودی در این باره تصمیم گیری خواهند کرد. از سوی 
دیگر با توجه به اینکه مراجعه سپرده گذاران با توجه به سقف منابع آنها بود و از مبالغ سه، پنج و 10 میلیون تومان آغاز و در اواخر اسفندماه سال گذشته به 20 
میلیون تومان افزایش یافته بود، این سقف از اول اردیبهشت ماه به 35 میلیون تومان نیز خواهد رسید. با توجه به اینکه سقف وجوه بر اساس خالص حساب 
تعیین می شود، آن دسته از سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج که در مقابل سپرده خود تسهیالت نیز دریافت کرده و مانده طلب ناشی از تهاتر تسهیالت و 
سپرده های آنان حداکثر تا سقف 35 میلیون است می توانند پس از اخذ گواهی تسویه از تعاونی برای دریافت وجوه مربوطه به بانک پارسیان مراجعه کنند. 

اولویت؛ هنر انقالبی یا انقالب هنری! 

و  کردن  پیدا  انقالب،  هنر   ) اول  صفحه  از  ادامه   (  
انزوای  فساد،  ناراستی،  که  بود  تفکراتی  جمع کردن 
در  استعمار  و  استثمار  گرایی،  غرب  خودخواسته، 
عرصه فرهنگ، خودخواهی و تیم گرایی، و دست به 
دامان هرزگی و ولنگاری شدن، تن دادن به سخیف 
و  خودفراموشی  غربی،  هنر  تحمیل  اشکال  ترین 
برق   و  زرق  برابر  در  منفور  مرعوبیت  و  خودباختگی 
و  تافتند  نمی  بر  را  مرزها  سوی  آن  فرهنگ  و  هنر 
اعیانی  باغ منزل های  از ویالخانه ها و  نه  این هنر 
در  از جمع های دوستانه خوشگذران  یا  شمال شهر 
در  مانی  شب  آرامش  از  یا  جنوب  و  شمال  سواحل 
سفر به سواحل دلفریب اروپا و آسیا و آمریکا، که از 
دل جوانان همان خانه های کاه گلی جنوب شهر و 
از میان چشم های خسته و نگران به رنج های مردم 
به  دلداده  اندیشه عامه مردم  و  تفکر  از البه الی  و 
انقالب و نه از میان جلسات روشنفکری بی محتوا، 

بیرون کشیده شده است.
برای  جامعه،  این  دردمندان  برای  انقالبی  هنر   
پابرهنگان،  برای  و  کشیدگان  رنج  برای  مستضعفین، 
رسالت فریاد زدن محرومیت آنان بر سر بی خبران و 
خودفراموشان را داشت. هنرمند انقالبی، بیرق دار راه پر 
فراز و نشیب تحول جامعه و رازدار رازهای سربه ُمهر 
بی ِمهری همه مدعیان دروغین حمایت از هنری بود 
که در همان سالهای اول انقالب می توانست پایه ریز 
جریانهای ارزشی، معنوی، اجتماعی، و حتی سیاسی و 
اقتصادی در جامعه باشد. اما امروز چند بازمانده از آن 
می  انقالب  هنر  جبهه  سنگرهای  در  افتخار  پر  نسل 
جنگند؟ چند فرمانده باقی مانده اند؟ چند نقشه عملیاتی 
مهم برای آینده هنر این کشور تدوین شده یا در حال 
تدوین است؟ متولیان فرهنگ نه در ظاهر که در  باطن 
یا  آگاهانه  حتی  یا  کنند؟  می  دفاع  جبهه  کدامین  از 
ناآگاهانه در کدام زمین مشغول نبردند؟ برای که و علیه 
که؟ نقش حمایت ها از هنر انقالبی و هنرمند انقالبی 
کجا و چقدر پررنگ است؟ خجالت ارائه آمار حمایت ها 
از آثار انقالبی با کیست؟ و تاوان این غفلت جریانی و 
هدایت شده را در سالهای آینده چه کسی به نسل بعد 
پرداخت خواهد کرد؟ من احساس می کنم در سالهای 
نه چندان دور، هنر ایرانی و اسالمی ما به دلیل التقاط 
 شدید جریانی و فکری، نیازمند انقالب هنری گسترده ای 
خواهد شد که جرأت عملیاتی کردن و اجرایی شدنش 
فقط از پِس سربازان واقعی این جبهه مهم ولی فراموش 
شده از انقالب برخواهد آمد. تلخ یا شیرین، باید بپذیریم 
برای  انقالب،  صدور  برای  انقالب،  ماندن  مؤثر  برای 
»هنر  نیازمند  انقالب،  از  فراگیر  های  حمایت  داشتن 
انقالبی« هستیم که متأسفانه خواسته یا ناخواسته، امروز 

فقط شعارش را می دهیم و کمتر  حمایتش می کنیم. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930۴9۴3۸31 ارسال فرمایید(

یادداشت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2848/94 اجرایی اموال شامل یخچال فریزر دوقلوی پارس 14 فوت کارکرده به مبلغ 12/300/000 ریال - ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک 

کارکرده هایر به مبلغ 6/750/000 ریال - 2 عدد بخاری گازی آذر کاال به مبلغ 3/000/000 ریال - 2 عدد تلویزیون کارکرده 21 اینچ به مبلغ 2/800/000 ریال متعلق به آقای مهدی 

خاموشان جمعاً 24/850/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای علی خاموشان به مبلغ 23/000/000 ریال در حق آقای حسن رضا سیروسی القار و مبلغ 1/500/000 ریال حق 

االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 95/2/7 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 

ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 

ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

فروش کلیه محصوالت ایران خودرو )نقد و اقساط(
انجام کلیه خدمات گارانتی و کارت طالیی

خدمات وارانتی )غیرگارانتی( با 10 درصد تخفیف در اجرت
سرویس های دوره ای کارت طالیی

بیرجند - بلوار مسافر- باالتر از ترمینال - میدان قائم- 
سایت کارگاهی    32338420-2

نیازمندیم
به یک نفر خانم دیپلم یا

 فوق دیپلم حسابداری دو شیفت
 8 - 13و 16 تا 19/30

محل زندگی: ترجیحاً میدان
امام )ره( یا میدان آزادی

32438915
09155614320 - چمنی

شرکت آرین
از 3 نفر خانم و 2 نفر آقا برای کار 
در داروخانه و گالری شهر بیرجند 
و یک نفر خانم در شهر نهبندان 

با مدرک فوق دیپلم به باال و ترجیحاً 
با سابقه کاری، تمام وقت 

دعوت به همکاری می نماید.
حقوق ثابت + پورسانت

09123875202
05135012336

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب 
در اسرع وقت )شهر- روستا(   09159658659

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـای ذخیـره آب 

کشـاورزی و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*15 و 15*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
09125873764 -09159614085 -32317515



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شهروند  پاسخ  در  تشویق؟!  یا  است  بهتر  تنبیه 
بودند شهرداری  نوشته  پیش  روز  چند  که  محترمی 
آماده مترو  خط  کیلومتر   96 ماه   7 در   تهران 
بهره برداری می کند اما جاده بیرجند- قاین در طول 
چند سال هنوز آسفالت نشده، باید به عرض برسانم 
هرکس  اند  نوشته  دیوار  و  در  بر  است.  تهران  آنجا 
عوارض را پرداخت کند 27% تخفیف داده می شود 
و اینجا آقای شهردار برای هر خانه یک نامه ارسال 

کرده اند که اگر پرداخت نکنید جریمه خواهید شد!
939...258
یک  ماه  هر  متاسفانه  ماهیرود  جاده   78 میل  در 
سانحه دچار  جاده  زیاد  شیب  خاطر  به   تریلی 
می شود بارها بیان شده ولی دریغ از یک اقدام، آن وقت 

می خواهند زمینه صادرات غیرنفتی هم فراهم شود!
915..968
چاپ  فرستادم  ها  المان  برای  پیام  چند  سالم.  آوا 
شد  چاپ  که  گزارشی  ولی  ندارد  عیبی  نکردید. 

حرف دلمان بود. تشکر می کنیم.
915...887

در  رانندگی  و  راهنمایی  پررنگ  حضور  از  سالم. 
نوروز  ایام  تصادفات  از  پیشگیری  برای  ها  جاده 

صمیمانه تشکر می کنیم.
915...741
المان های دیروز‹ من  از مطلب ›نوروز و  با تشکر 
که  مهمانانی  جلوی  بیرجندی،  شهروند  عنوان  به 
کشیدم،  می  خجالت  آمدند،  می  دیگر  شهرهای  از 
است  سخت  اینقدر  المان  اجرای  و  طراحی  واقعا 
به  نبود  بهتر  نیامد؟!  بر  آن  پس  از  شهرداری  که 
ارسال  و  پراید  دستگاه  دو  گذاشتن  جایزه  جای 
صرف آنها  هزینه  شهروندان،  تک  تک  برای   نامه 

زیبایی شهر می شد. 
903...100
قدمت  نماد  دو  شود  می  تقاضا  مسئوالن  از  سالم. 
شهر )درخت کاج و شیر فشاری( جلوی حکیم نزاری 

3 را محافظت و معرفی فرمایند. با تشکر
915..266 
اینکه  وجود  با  ازمیغان  روستای  سالم.  عرض  با 
هیچ  مسئوالن  متاسفانه  اما  باشد  می  گردشگری 
توجهی به آن ندارند. این روستا اینترنت ندارد، خط 
 5 فقط  تلویزیون  شبکه  و  دهد  نمی  آنتن  ایرانسل 
کانال دارد ... ازمسئوالن خواهش می کنم رسیدگی 

الزم را انجام دهند.
910...861
سالم از مسئوالن خواهشمندیم نسبت به بازگشایی 
الین دوم کوچه ابتدای خیابان غفاری جنب کانال 
بطرف محله ظفر با توجه به شلوغ شدن محل اقدام 
نمایند. ورودی کوچه فقط 2 تا درخت هست و یک 
جلو  حوادث  کلی  از  شود  برداشته  اگر  که  برق  تیر 

گیری می شود. با تشکر
939...685
سالم.گزارش بهزیستی درباره آسیب های اجتماعی 
مرکز  در  باید  ما  چرا  کرد.  متاثر  خیلی  مرا  استان 
استان که یک شهر فرهنگی است این همه مشکل 
مسئوالن  خواهشمندم  باشیم؟  داشته  اجتماعی 

فرهنگی و انتظامی استان بیشتر به فکر باشند.
933...415
بقیه پول خرد  سالم. در پمپ های گاز هیچ وقت 
مردم را پس نمي دهند. حتي اگر مثال 2210 تومان 
حاضر  کنند  مي  حساب  تومان   2300 زدي  گاز 
نیستند ده تومن ضرر کنند ولي نود تومان از جیب 

مردم مي زنند. چه کسي پاسخگوست؟
915...326

آن  با  مشهد  در  واحد  های  اتوبوس  کرایه  سالم. 
با  بیرجند  در  و  تومان   300 طوالنی  مسیرهای 
انصاف  این  آیا  تومان!  مسیرهای خیلی کوتاه 330 

است؟  اتوبوسرانی پاسخگو باشد...
915...098 
بهشت  متکدیان  حال  به  فکری  محترم   مسئولین 
بعد  روزهای  تا  جنازه  تشییع  لحظه  از  کنند.  متقین 
که  شوید  می  روبرو  مختلفی  افراد  با  همواره  شما 
سوء  داغدیدگان  ازاحساسات  مختلف  روشهای  به 
روز  چند  اگر  مشغولند.  کاسبی  به  و  کرده  استفاده 
به آنجا سری بزنید با همه آنها و روشهای مختلف 

تکدی گری آشنا می شوید.
915...556
استان. ناجای  محترم  فرماندهی  توجه  سالم.قابل 
فراموش  را  خود  اصلی  وظیفه  راهور  پلیس  انصافا 
کرده و فقط کمین در معابر شهری و صدور قبوض 

جریمه را وظیفه می داند.
935...653
را  غفاری  بلوار  زیباسازی  قول  که  مسئوالنی  از 
کاری  هیچ  فراوان  های  پیگیری  علیرغم  و  دادند 
نکردند واقعا ممنونیم الاقل به قول ها و حرف های 
خودتان احترام بگذارید درخواست مردم و نیاز وافر 

بلوار به توجه پیشکش...
901...964
و  جمعه  نمازگزارن  حال  خاطررفاه  به  لطفا 
پیاده  آسفالت  دستور  صنعتي  دانشگاه  دانشجویان 
کیان  تاالر  تا  را  )عج(  المهدي  مصلي  روهاي 

صادرفرمایید. با تشکر
915...400
طرف  از  پاسخي  چرا  نباشید.  وخسته  باسالم 
محروم  روستاي  به  آبرساني  بابت  عزیز  مسئوالن 
دالکان از توابع آرین شهر نمي بینیم؟ این درحالي 
است که آب تا 4 کیلومتري این روستا - جلگه - 

آورده شده است.
915..768
سالم. چرا مخابرات برای تلفن و اینترنت خیابان بهمن 

اقدامی نمی کند؟ ما هم از مردم بیرجند هستیم
915...936
قویه قضاییه لطفا تکلیف سهام داران پدیده مشهد 
و  پول  هنوز  سال  یک  گذشت  با  کنید.  روشن  را 

سرمایه مردم رو هواست. تشکر 
937...138
هم  دانشجوهاي  بینم  مي  وقتي  عزیز  آواي  سالم 
چقدر   ... و  انتفاعي  غیر  هاي  دانشگاه  در  ام  رشته 
راحت مدرک مي گیرند و چون اکثرا کارمند هستند 
علمی  نه  دارد  پولي  منفعت  مدرک  این  برایشان 

واقعا متاثر می شوم...
915...212
مهر  هاي  مسکن  سبز  فضاي  به  لطفا  مسئوالن 
الهیه، بهزیستي رسیدگي کنند نه امکاناتي،  خیابان 

نه فضاي سبزي، نه وسایل ورزشي...
915...263
کرایه  بر  تاکسیرانی می خواهم  اتحادیه  از   . سالم 
تمامی تاکسی ها نظارت کامل داشته باشند هر یک 
بی  تاکسی  مخصوصا  گیرند.  می  کرایه  دلخواه  به 

سیم که اکثر مواقع کرایه اضافه می گیرند.
933...963

پیام شما

شنبه * 21 فروردین 1395 * شماره 3476
3

رگبار و رعد و برق طی 24 ساعت آینده در خراسان جنوبی
 کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی طی 24 ساعت آینده به شکل 
متناوب افزایش ابر، وزش تندباد و رگبار و رعد و برق را در استان انتظار داریم. وی گفت: با توجه به ماهیت رگباری بودن 
بارش ها جاری شدن روان آب در نواحی کوهپایه ای به ویژه در نیمه شرقی استان از روز شنبه تا ظهر یکشنبه محتمل است.

سال 94 در خراسان جنوبی با همه فراز و نشیب هایش 
در  اما  بود  توسعه  شاهد  حوزه ها  از  بعضی  در  گذشت؛ 

بعضی دیگر وعده هایی داده شد که تحقق نیافت.
و  می خورد  ورق  روز  به  روز  تاریخ  مهر،  گزارش  به 
را گاه تلخ و گاه شیرین بر سرنوشت خراسان  اتفاقاتی 
و  تلخ  همه  این  قصه  پایان  حال  می زد.  رقم  جنوبی 
شیرینی به کجا می سد ... آیا آن روز خواهد رسید که 
دیگر ُمهر محرومیت از پیشانی این استان برداشته و یا 

سال های بی پایان خشکسالی به اتمام برسد؟
روزها  و  روزها  اتفاقات  این  و  گذشت  خواهد  سال ها 
به  قصه  آیندگان  که  امید  آن  به  شد.  خواهد  تکرار 
برای  را  استانی  مسئوالن  های  تالش  رسیدن  فرجام 
نیافتن تحقق  اینکه  نه  کنند  روایت  مشکالت   حل 

وعده هایشان را مدام به ذهن آورند.
 1395 سال  در  نواقص  و  وعده ها  این  تا  می رود  امید 
پیشرفت  و  رشد  شاهد  و  شود  رفع  و  کرده  پیدا  تحقق 
زمینه،  این  در  باشیم.  استان  این  در  حوزه ها  تمامی 
تلخ و شیرین در خراسان جنوبی  مهم ترین رویدادهای 

را مرور می کنیم:

پیچیده شدن عطر شهادت در بهار

فروردین  بیستم  با  مصادف  بهار  آغازین  روزهای  در 
ماه بود که عطر شهادت »استوار دوم رضا حسینی« از 
زاده«  آبادی  امیر  »مجتبی  و  انتظامی  نیروی  کارکنان 
در  استان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  پیاده  تیپ  پاسداران  از 

کوچه پس کوچه های بیرجند پیچید.
این شهدای گرانقدر در درگیری با اشرار به درجه رفیع 
شهادت نائل آمدند و تاریخ خراسان جنوبی را با حماسه، 

ایثار و جوانمردی رنگین کردند.

میدان ابوذر بیرجند، با عده کثیری از مردم پوشیده شده 
بود... صدای نوحه آسمان غمگین بیرجند را گریان کرده 
و حماسه ای به یاد ماندنی را رقم زد. آن روز خیل عظیم 
مردم خراسان جنوبی از گوشه گوشه استان آمده تا آهنگ 

یتیمی را همراه با کودکان این بزرگواران بنوازند.

حضور سفرا و شخصیت های کشوری

خراسان جنوبی سال 94 میزبان شخصیت های کشوری 
زیادی بوده که بعضی برای افتتاح پروژه، اجرای برنامه 
و یا حل مشکلی به استان آمدند. شخصیت هایی مانند 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح 
پروژه ها در 28 شهریورماه، فرمانده نیروی دریایی سپاه 
واقعه  بزرگداشت  برای  ایران  انقالب اسالمی  پاسداران 
بسیج  سازمان  رئیس  ماه،  اردیبهشت  پنج  در  طبس 
مستضعفین به منظور انتصاب فرمانده سپاه انصار الرضا 
در  ارتباطات  وزیر  و سفر  مهرماه  در چهارم  استان  )ع( 
فرکانس  پایش  ملی  مرکز  افتتاح  برای  مردادماه   24
که  بود  هایی  موهبت  جمله  از  بیرجند  در  کشور  شرق 
هرکدام سهم خود را برای حل مشکالت استان به مردم 
هدیه کردند. همچنین این استان محروم در دهم خرداد 
مکس  »ویلیام  حضور  سال،  این  شمسی  تقویم  از  ماه 
فیلمان وایتهد« سفیر کشور آفریقای جنوبی در ایران و 
ایران  »پی تراشتپانک« سفیر کشور جمهوری چک در 

در چهارم خرداد ماه را به خود دید.
به  این سفر کوتاه خود  وایتهد در  فیلمان  ویلیام مکس 
صورت  به  همکاری ها  زمینه  بررسی  خواستار  استان 
جنوبی،  آفریقای  در  افزود:  و  شد  پروژه  به   پروژه 
بین  ارتباط  می توانیم  که  داریم  مشابهی  های  استان 

خراسان جنوبی و برخی از ان ها را فراهم کنیم.

مورد  را  جنوبی  خراسان  دارویی  گیاهان  همچنین  وی 
مشترک  نقاط  نیز  زمینه  این  در  گفت:  و  دانست  توجه 
زیادی داریم و سرمایه گذاری در بخش فراوری برای 

من قابل توجه است.

 درگذشت مسئوالن استانی و جانباختن
 ۵ تن از حجاج در حادثه منا

منا،  حادثه  در  استان  حجاج  از  تن  پنج  باختن  جان 
درگذشت »آیت اهلل احمد عبادی« از علما و روحانیون 
آبان  دوازدهم  در  جنوبی  خراسان  علمیه  حوزه  برجسته 
ستاد  بازسازی  ستاد  رئیس  محمدی«  و »سرهنگ  ماه 
در سانحه تصادف سوم  عالیات خراسان جنوبی  عتبات 
آذرماه از مهم ترین حوادثی بود که کام مردمان خراسان 
جنوبی را تلخ کرد. سال ها خواهد گذشت و این حوادث 
نه تنها به باد فراموشی سپرده نمی شوند بلکه از دست 

دادن این عزیزان سال به سال تازه تر خواهد شد.

حضور پررنگ مردم در انتخابات

و  خبرگان  مجلس  انتخابات  از  دوره  پنجمین  برگزاری 
از  دیگر  یکی  اسالمی  شورای  مجلس  از  دوره  دهمین 
قصه های تاریخ 94 در خراسان جنوبی است که 101 
داوطلب مجلس  در چهار حوزه انتخابیه بیرجند، قاین، 
فردوس و نهبندان نام نویسی کرده و در نهایت 34 نفر 
در دور پایانی رقابت برای دهمین دوره مجلس شورای 
خبرگان  مجلس  پنجمین  برای  را  نفر  دو  و  اسالمی 
ماندند. همچنین هفتم اسفند ماه مردم با حضور در پای 
سیاسی  کارنامه  در  را  زرینی  برگ  رای  های  صندوق 
خراسان جنوبی به ثبت رساند و به جهانیان ثابت کردند 

که همواره در صحنه های مختلف انقالب حضور دارند.
برای  مردمی  بزرگ  و  کوچک  های  صف  روز  این  در 
از  حمایت  تایید  مهر  نشاندن  و  رهبری  حکم  اجرای 
برای  را  محکمی  دژ  هایشان،  شناسنامه  در  والیت 
خراسان جنوبی ایجاد کرد که آن را برای سال ها از نگاه 

و حربه دشمن مصون می دارد.

از افتتاح تخت های مراقبت ویژه تا خالی ماندن 
صندلی های سرد ورزشگاه نیمه تمام غدیر

مساعد  قول  و  ویژه  های  مراقبت  تخت   23 افتتاح 
آخرین  در  رازی  بیمارستان  تجهیز  برای  بهداشت  وزیر 
روزهای سال نوش دارویی برای آالم و دردهای مردم 
در شروع سالی جدید بود و اما افتتاح این پروژه ها هم 
چراکه  باشد  محرومیت  درد  برای  زهری  پاد  نتوانست 
مختلف  نقاط  در  تمام  نیمه  پیر  های  پروژه  وجود 
تلخی  به  شیرینی  از  را  مردم  احساسات  طعم  استان 
بزرگی  های  پروژه  ماندن  تمام  نیمه  می کند.  تبدیل 
صادراتی  پایانه  غدیر،  نفری  هزار   15 ورزشگاه  مانند 
نیمه  پروژه  و صدها  استان  به  آب  انتقال  طرح  سنگ، 
و رد  و  داشته  ادامه  همچنان  دیگر  کالن  و  خرد   تمام 
بدل های چاره مسئوالن برای حل آن، از سالی به سال 

دیگر پاسکاری می شود.
پای  به  پا  هم  جنوبی  خراسان  و  گذشت  سال  یک 
تجربه  است  بدیهی  تر شد.  بزرگ  مردمانش یک سال 
در  که  هایی  موفقیت  و  شکست ها  در  نیز  مسئوالن 
امید  بنابراین  یافته،  سال های گذشته داشته اند، فزونی 
شیرینی ها،  و  تلخی  از  استفاده  با  جاری  سال  در  است 
کمربند همت بسته و برای تحقق وعده هایشان در حل 

مشکالت استان نیز اقدامات شایانی انجام دهند.

تلخ و شیرین های سال ۹4 در خراسان جنوبی

تقویم وعده های کهنه درسال نو روی میزمسئوالن    
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استراحت هیجان انگیز در کنار کوسه ها

آژانس طراحی فرانسه، محفظه کامال شیشه ای که در عمق 10 متری آب قرار می گیرد ساخته است. دیوار شیشه ای این اتاقک، منظره ای چشمگیر از 35 کوسه 
زنده که در آب شنا می کنند ارائه می دهد. این اقامتگاه عجیب و غریب در آکواریوم فرانسه پاریس قرار دارد. در این اتاق هیچ سلفی نباید گرفته شود چون کوسه ها 
به نور حساس هستند. همچنین پیشنهاد می شود که به دندان ها و آرواره های کوسه ها توجه نکنند، کوسه ها مهربان تر از آن چیزی هستند که به نظر می آیند.

خواندنی ها

حقایق خواندنی درباره جوجه تیغی ها
گفته  پستانداری  جانوران  به  خارپشت  یا  جوجه تیغی 
می شود که در خانواده خارپشت ها قرار می گیرند. گاه 
تَشی نیز به دلیل خارهایی که بر پشت آن قرار دارد 
جوجه تیغی و خارپشت نامیده می شود اما تشی جانوری 
که  حالی  در  است،  جوندگان  راسته  از  متفاوت  کاماًل 
راسته  از  و  همه چیزخوار  و  کوچکتر  جوجه تیغی ها 
گونه   ۱۷ مجموع  در  هستند.  حشره خوار  پستانداران 
جوجه تیغی در نقاط مختلف آسیا، اروپا، آفریقا شناسایی 
شده که در پنج رده زیستی جای می گیرند جوجه تیغی ها 
از پستانداران اولیه به شمار می روند و مثل اغلب آن ها 
خو  حشره خواری  غذایی  رژیم  و  شب زی  زندگی  به 
گرفته اند. جوجه تیغی به وسیله خارهای که برپشتش قرار 
دارد از خود دفاع می کند. این خارها در واقع موهایی 
توخالی هستند که کراتین موجود در آن ها باعث تیزی و 
سفتی شده است و بر خالف باور عمومی سمی نیست. 

جوجه تیغی ها اغلب در هنگام احساس خطر خود را به 
صورت گلوله در می آورند به طوری که تمام تیغ های آن ها 
رو به سمت بیرون قرار می گیرد. تمام گونه های جوجه 
تیغی از این مکانیسم دفاعی بهره مند هستند اما موفقیت 
آن ها بستگی به میزان تیغ هایشان دارد. به همین دلیل 
گونه هایی از جوجه تیغی که برای وزن کمتر از تیغ های 
کمتری برخوردارند بیشتر تمایل دارند تا از دشمن فرار 
کرده و گاهی به او حمله کنند و از تیغ هایشان به عنوان 
آخرین حربه استفاده کنند. جوجه تیغی ها غذای خود را 
عمدتاً به کمک حس بویایی می یابند. جوجه تیغی ها در 
مقایسه با اندازه جثه شان زیاد غذا می خورند. در سرمای 
زمستان هنگامی که غذای دیگر به وفور در دسترس 
نیست زمستان خوابی می کنند و از ذخیره چربی که در 
فصل فراوانی غذا ذخیره کرده اند استفاده می کنند. جوجه 
تیغی دشمنان طبیعی زیادی مثل پرندگان شکاری به 
ویژه جغدها، راسو، روباه، گرگ، گورکن و خدنگ دارد 
آن  طبیعی  دشمنان  برای  بالغ  تیغی  جوجه  شکار  اما 
بسیار دشوار است. شاه بوف از شکارچیانی است که در 
شکار جوجه تیغی تبحر دارد. در بریتانیا گورکن دشمن 
طبیعی اصلی جوجه تیغی است و مشاهده شده که در 
مناطقی که جمعیت گورکن در آن فراوان است جمعیت 
جوجه تیغی کم است. مهمترین استفاده ای که می توان 
از جوجه تیغی کرد در کنترل آفات در کشاورزی است به 
طوریکه هر عدد جوجه تیغی قادر است ۲۰۰ گرم حشره 
را در هر شب خورده و بدین طریق به کنترل آفات و 

حشرات در کشاورزی کمک کند.  

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  مالیی- 
خراسان جنوبی  با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن 
هزار   ۸۸ از  گفت:  است  شده  انجام  که   1390 سال 
 واحد مسکن روستایی در استان تعداد 30 هزار و احد
طبیعی بالهای  اثر  بر  که  دارد  وجود  مقاوم   غیر 

خسارت های مالی و جانی خواهد داشت.
علی اصغر آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گفت: در  موضوع مسکن روستایی از سال 
۸4 به صورت ویژه در استان سهمیه داشتیم که 36 هزار و 
۸02 واحد برای تسهیالت  به بانک معرفی کرده و تاکنون 
30 هزار و 70 واحد تکمیل شده و مردم در آنها سکونت 
دارند. آسمانی مقدم با بیان اینکه ۸۸ هزار واحد مسکونی 
روستایی در خراسان جنوبی وجود دارد که تاکنون تنها 5۸ 
هزار واحد مستحکم و بهسازی شده است، افزود: 30 هزار 
واحد غیر مقاوم مسکن روستایی در استان وجود دارد که با 

کوچکترین حادثه دچار مشکل و تلفات می شود.
جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
گفت: طرح هادی روستایی  برای ساماندهی و اصالح 
بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده 
مسکونی،  قبیل  از  مختلف  عملکردهای  برای  زمین  از 
نیازمندی های  دیگر  و  تجهیزات  و  تأسیسات  تجاری، 

عمومی روستایی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه طرح هادی روستایی بر حسب مورد در 
قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های 
می شود  تعیین  ناحیه ای  جمع  طرح های  و  روستایی 
باالی  روستای   904 جنوبی  خراسان  در  اظهارکرد: 
از این تعداد ۸9۸ روستا قابل  20 خانوار وجود دارد که 

تهیه طرح است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی یادآورشد: در حال حاضر برای تمامی آنها 
طرح هادی تهیه و مصوب شده و عالوه بر روستاهای 
گفته شده برای تعداد 43 روستای زیر 20 خانوار طرح 
تعیین محدوده روستایی تهیه شده است. آسمانی مقدم 
با بیان اینکه 72 روستا که افق طرح آنها به پایان رسیده 
هزار   ۸4 راستا  این  در  افزود:  شده اند  بازنگری  است 

تعداد   94 سال  در  و  شده  هزینه  ریال  میلیون   100 و 
202 طرح هادی و 9 طرح بازنگری در کمیته تصویب 
طرح های هادی مصوب شده است. وی با اشاره به اجرای 
طرح های هادی در روستاها یادآورشد: این طرح ها شامل 
احداث و اصالح شبکه معابر، احداث و اصالح میادین، 
احداث فضای سبز، احداث، اصالح و پوشش جوی ها و 
کانا ل های آب داخل روستا، احداث و تکمیل سیل بند، 

برای گسترش آب  آماده سازی اراضی پیش بینی شده 
روستا، احداث پل های مورد نیاز داخل روستا، احداث 

و تکمیل شبکه دفع فاضالب است.

اجرای طرح هادی در 389 روستای استان با 
اعتبار 46 میلیارد تومان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی با 

بیان اینکه قبل از تشکیل استان خراسان جنوبی تنها در 
2۸ روستا اجرای طرح هادی انجام شده است گفت: از 
این تعداد تا پایان سال مالی به 3۸9 روستا و بالغ بر 46 

میلیارد تومان هزینه شده است.
ارزش روستایی  با  بافت  به طرح بهسازی  اشاره  با  وی 
حفاظت،  از طریق  دارد  تالش  این طرح  داشت:  اظهار 
احیای ارزش های فرهنگی، تاریخی و معماری روستا به 

شیوه ای مناسب نسبت به شناسایی، توسعه کالبدی و 
فضایی روستا اقدام کند و در این رابطه بنیاد مسکن  
میراث  سازمان  با  شده  منعقد  نامه  تفاهم  راستای  در 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۸3 اقدام 
بافت های  بهسازی  اجرای  و  طرح  تهیه  مطالعه،  به 
مسکن  بنیاد  مدیرکل  است.  کرده  روستایی  ارزش  با 
اهداف  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب 
این طرح گفت: حفاظت، احیاء و مرمت کالبد روستا، 
ارزش روستا، حفاظت  ساماندهی هسته کهن و واجد 
کالبدی،  تاریخی،  فرهنگی،  ارزش های  احیای  و 
ظرفیت های  ارتقای  و  شناسایی  معماری،  و  فضایی 
و  کمی  ارتقای  گردشگری،  توسعه  زمینه  در  روستا 
اهداف  از  روستایی  تولید  و  زیست  عرصه های  کیفی 
روستاهای  به  اشاره  با  مقدم  آسمانی  است.  این طرح 
افزود:  بهسازی  طرح های  اجرای  و  گردشگری  هدف 
درروستای فورگ از توابع شهرستان درمیان، روستای 
از  نایبندان  روستای  خوسف،  شهرستان  توابع  از  خور 
اقدام  دست  در  طرحها  این  نهبندان  شهرستان  توابع 
است و تاکنون مبلغ 15 میلیارد و 170 میلیون ریال در 

این باره هزینه شده است.
وی اظهار داشت: مبلغ 6 هزار و 13 میلیون ریال در سال 
94 در راستای بهسازی روستای خور، نایبندان و چنشت 
مصوب و تخصیص یافته و به منظور بهسازی روستای 
هدف گردشگری روستای کریمو مبلغ 200 میلیون تومان 
در سال 93 تخصیص یافته که در سال 94 مبلغ 220 
میلیون تومان از ردیف ملی برای این روستا اعتبار گرفته 

و در حال اجرا است.

چگونه یک هارد اکسترنال بخریم؟
و  کاری  اطالعات  ذخیره  برای  فضایی  به  ما  همه 
شخصی از جمله عکس، فیلم، موسیقی و فایل های 
پیشرفت  تکنولوژی  امروزه  اگرچه  داریم.  نیاز  اداری 
ذخیره  جهت  )کلود(  ابری  رایانش  فضاهای  و  کرده 
امن و بی دردسر اطالعات گسترش یافته اند اما هنوز 
حریم  همیشگی حفظ  دغدغه  با  کاربران  از  بسیاری 
ارتباطات  پایین  سرعت  و  کیفیت  نیز  و  خصوصی 
اکسترنال  های  هارددیسک  به  ایران،  در  اینترنتی 
تمایل بیشتری دارند. هارددیسک های اکسترنال به دو 

دسته رومیزی و قابل حمل تقسیم می شوند. نخستین 
تفاوت این دو دسته در این است که هاردهای رومیزی 
برق مورد نیاز خود را از آداپتور متصل به برق شهری 
پورت از  موردنیازشان  برق  حمل  قابل  هاردهای   و 
متصل آن  به  که  دستگاهی  یا  رایانه  بی  اس   یو 
می شوند تامین می کنند. دومین تفاوت نیز سهولت 
در حمل و نقل از لحاظ اندازه و وزن دستگاه را شامل 
می شود. نوع اتصال هارددیسک به دستگاه میزبان نیز 
انتخاب این وسیله کاربردی  از عناصر مهم در  یکی 
به شمار می رود که طیف وسیعی را در بر می گیرد. 
ارتباط وایرلس هم یکی از گزینه های اتصال به شمار 
تجهیز فناوری  این  به  که  هاردهایی  گرچه  رود   می 
سرعت  هستند.  طرفدار  کم  و  قیمت  گران  اند  شده 
انتخاب  پارامترهای  از  یکی  نیز  اطالعات  انتقال 
هارددیسک اکسترنال به شمار می رود که با نوع اتصال 
رابطه مستقیم دارد. پس از سرعت نوبت به استاندارد 
استانداردها در رده این  از  برخی   ایمنی می رسد که 
فناوری های نظامی محسوب می شوند. ایمنی در برابر 
عوامل فیزیکی یک مساله مهم محسوب می شود چرا 
الکترومکانیکی  که هارد دیسک ها در دسته وسایل 
با  با کمترین خرابی  بسیار حساس قرار می گیرند و 
فلک  به  سر  اطالعات  بازیابی  و  تعمیر  های  هزینه 
کشیده مواجه خواهید شد. مقاومت در برابر آب، گرد و 
غبار، ضربه، شوک، لغزش و خش بدنه همانگونه که به 
ایمنی دستگاه می افزاید، قیمت را نیز نجومی می کند!

هشدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

۳۰ هزار مسکن روستایی نا امن در استان
فناوری

پیرامون  بسیاری  صحبت های  روزها  این  که  حالی  در 
جریان  در  مصنوعی  هوش  کنترل  یا  کارآمدی  تهدیدات، 
دنیای  بزرگ  شرکت های  که  است  این  واقعیت  اما  است، 
فناوری و پژوهشگران فعال در این حوزه همچون گذشته 
با شور و اشتیاق خاصی به فعالیت خود ادامه می دهند. در 
همین راستا برای اولین بار هوش مصنوعی با کمک نیروی 
انسانی موفق به نوشتن یک داستان عملی تخیلی شده است.

اگر وضعیت به کارگیری هوش مصنوعی در صنایع مختلف 
را مورد بررسی قرار دهید، مشاهده می کنید که این فناوری 
در بسیاری از حوزه ها وارد شده است و به طور جدی بسیاری 
از فرآیندهای حیاتی را مدیریت می کند. اما اکنون برای اولین 
بار هوش مصنوعی با همکاری جمعی از دانشمندان موفق به 
نوشتن یک رمان کوتاه شده است. پژوهشگران ژاپنی برنامه 
هوش مصنوعی طراحی کردند که در مسابقه داستان نویسی 

کشور ژاپن شرکت کرده است. هر چند رمان نوشته شده 
توسط این برنامه هوش مصنوعی موفق به دریافت جایزه 
هوشی شینیچی نشد، اما با موفقیت مرحله اول این مسابقات 
را پشت سر گذارد. هوشی شینیچی، جایزه ای است که در 
کشور ژاپن به رمان های نوشته شده تخصیص داده می شود. 
در ابتدای کار این گروه جنسیت شخصیت اصلی داستان و 
سپس یک طرح کلی و خام را در اختیار هوش مصنوعی 

قرار دادند. در ادامه فهرستی از لغات، عبارات و جمالت را 
به داستان اضافه کردند. در ادامه هوش مصنوعی باید تفاوت 
مابین این دارایی های خود را تعیین می کرد و از آن یک متن 
یکپارچه و واحد را آماده می کرد. به گونه ای که این متن قابل 
فهم بوده و همچنین توانایی متقاعد ساختن خواننده را نیز 
داشته باشد. نتیجه این همکاری مشترک منجر به خلق رمانی 
تحت عنوان »روزی که یک کامپیوتر یک رمان نوشت« شد.

اولین ربات نویسنده، رمان علمی تخیلی اش را منتشر کرد

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
 ض

ال
 س

10

نی
گو

یر
ق

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی
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به مناسبت والدت امام محمد باقر )ع(

حضرت امام محمد باقر علیه السالم پنجمین امام شیعیان 
است که در سال 57 هجری قمری در مدینه متولد شد. 
پدر بزرگوارش امام سجاد علیه السالم و مادر واالمقامش 
ام عبداهلل است.وی اولین شخصی است که نسب پدر و 

مادرش به حضرت فاطمه زهرا علیهاسالم می رسد.
فضائل

پیشوایی امام باقر علیه السالم از صدر اسالم روشن و 
مسلم بود و نص بر امامت آن امام همراه با تعاریف رسول 

خدا، فراوان به ما رسیده است.
از آن امام معجزات و کرامات بسیار و نیز امور غریبه فراوانی 
در کتب معتبر ثبت شده و جّن و مالئکه و حّتی جبرئیل 

خدمت او می رسیده اند.
مکارم اخالق امام، زبانزد خاص و عام است و علوم و 
معارف فراوانی از وجود او سرچشمه گرفته . وی همچنین 

توجه خاّصی به عبادت و ذکر و مناجات داشته است.
در زمان این امام، عده ای متمایل به رهبانّیت و ترک دنیا 

بودند که با مخالفت امام مواجه می شدند.
علم

امام باقرعلیه السالم چون در اواخر دوران حکومت بنی  
امیه به سر می برد، از ضعف قدرت حاکمه استفاده نمود و در 
نشر معارف اسالمی، تالش گسترده ای کرد و با مخالفین 
و صاحبان عقاید مختلف، مناظرات مفّصلی داشت و به 
سؤاالت شیعیان و مخالفین پاسخ داد. لذا از آن امام در تمام 
مسائل فقهی و اجتماعی و حکومتی روایات فراوانی نقل 
شده است، به طوری که تقریباً هیچ کتاب روایی نیست مگر 
این که از امام باقر علیه السالم در موارد مختلف روایتی 
ذکر شده است. امام باقر علیه السالم با صحابی بزرگ 
رسول خدا، جابر بن عبدا... انصاری روابط صمیمانه ای 

داشت و برای او احترام خاصی قائل بود.

استاد روانشناسی به دانشجویان گفت: امروز می خواهیم 
بازی کنیم! سپس از آنان خواست که فردی به صورت 
داوطلبانه به سمت تخته برود. خانمی داوطلب این کار 
شد.استاد از او خواست اسامی سی نفر از مهمترین افراد 
زندگی اش را روی تخته بنویسد. آن خانم اسامی اعضای 
خانواده، بستگان؟ دوستان، همکالسی ها را نوشت. سپس 
استاد از او خواست نام سه نفری را پاک کند که کمتر از 
بقیه مهم بودند. زن اسامی همکالسی ها یش را پاک کرد. 
سپس استاد دوباره از او خواست نام پنج نفر پاک کند. زن 
اسامی را پاک کرد. این ادامه داشت تا اینکه فقط اسم چهار 
نفر بر روی تخته باقی ماند:نام مادر، پدر، همسر و تنها 
پسرش.کالس را سکوتی مطلق فرا گرفته بود چون حاال 
همه می دانستند این دیگر برای آن خانم صرفاً یک بازی 
نبود. استاد از وی خواست نام دو نفر دیگر را حذف کند. 
کار بسیار دشواری برای آن خانم بود. او با بی میلی تمام 
نام پدر و مادرش را پاک کرد. استاد گفت:«لطفاً یک اسم 
دیگر را هم حذف کنید. »زن با دستانی لرزان و چشمانی 
اشکبار نام پسرش را پاک کرد. و بعد بغضش ترکید و 
هق هق گریست ...استاد از او خواست سرجایش بنشیند و 
بعد از چند دقیقه از او پرسید:«چرا اسم همسرتان را باقی 
گذاشتید؟ و  زن به آرامی پاسخ داد:«روزی والدینم از دنیا 
خواهند رفت. پسرم هم وقتی بزرگ شود ترکم خواهد کرد. 
پس تنها فردی که واقعاً کل زندگی اش را با من تقسیم 

می کند، همسرم است! 

اندیشیدن به پایان هر چیز
شیرینی حضورش را تلخ می کند

بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز...

به نتیجه رسیدن امور مهم، 
اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری 

به ظاهر کوچک بستگی دارد. )چاردینی(

فلک کــی بشنــــود آه و فـغونم
به هــــر گردش زند آتش به جونم
یک عمری بگــــذرونم با غم و درد
به کـــــام دل نـــگـردد آسمونم

 »خوبی؟« گاهی با تمام تکراری بودنش غوغا
می کند. و در جوابش می توان بزرگترین دروغ ها 

رو گفت: »خوبم«

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی
 بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه 

را از قلبش بر طرف سازد

خوب است که امروز همه درباره دانش و مهارت های جدید 
مطالعه داشته باشیم. در این مقاله به چند نکته در مورد 

عادت های خوب مطالعه اشاره می کنیم:

برنامه ای بریزید که بتوانید به آن پایبند باشید
اگر انعطاف پذیر باشید، متوجه می شوید در کدام ساعات 
شبانه روز در تیزترین حالت ذهنی خود قرار دارید و همان 
زمان را به مطالعه اختصاص می دهید. اگر آخر هفته ها 
در منزل مطالعه یا کار می کنید، اول صبح دوش آب گرم 
بگیرید تا برای کارهای تحلیلی آماده شوید و قبل از ناهار آن 
را به پایان برسانید، مخصوصا اگر آدم سحرخیزی هستید، 
از ظهر تا ساعت 4 بعدازظهر بیشترین احتمال پرت شدن 

حواس شما وجود دارد.
چسبیدن به یک برنامه ممکن است مسئولیت سنگینی به 
نظر برسد اما اگر بتوانید جلوی فشرده خواندن در دقیقه 
نود را بگیرید، قدر این سرمایه گذاری را خواهید دانست. 
تعداد دقایقی که صرف مطالعه می کنید نسبت به نظم و 

پیوستگی انجام این کار اهمیت کمتری دارد.

 مکان آرامی را پیدا کنید تا چیزی حواس تان
را پرت نکند و دفعه بعد هم همانجا بروید

تنها دنبال یک موقعیت ایده آل گشتن به اندازه کافی خوب 
نیست. این مکان می تواند به سادگی یک صندلی راحتی 

در اتاق نشیمن باشد، به جای اینکه روی مبل دراز بکشید. 
رختخواب شاید بهترین مکان برای مطالعه نباشد.

هر چه را که الزم دارید بیاورید اما فقط همان 
چیزهایی که الزم دارید

اگر کتاب می خواهید آن را فراموش نکنید. اگر امکانش 
زیر  یا  بگذارید  خود  از  دور  جایی  را  خود  گوشی   هست 
کیف تان پنهانش کنید. آقا واقعا زمانی که موسیقی گوش 
می کنید، گیرایی تان بیشتر می شود و بیشتر یاد می گیرید؟ 
اگر اینطور است، موسیقی را با هدفون پخش کنید، در غیر 

این صورت اصال گوشی را در دسترس خود نگذارید.

وقتی پای مطالعه می نشینید، کمی وقت بگذارید 
تا به قالب ذهنی مناسب دست پیدا کنید

اما فقط اندکی وقت، نه آنقدر که تمام وقت در اختیارتان را 
مصرف کنید. اگر در منزل هستید 10 دقیقه به یک آهنگ 
گوش کنید. اگر کارهای منزل حواس تان را پرت می کند، 

فهرستی از آنها تهیه کنید و کنار بگذارید. 
کافی  اندازه  »به  کنید  فکر  اینکه  جای  به  باشید.  مثبت 
وقت ندارم«، به این فکر کنید که »از همین االن شروع 
باشد که نظم و تمرکز، مهارت هایی  یادتان  می کنم«. 
 هستند که به مرور زمان و با گام های کوچک می توانید 

آنها را بسازید.

از یادداشت های خود طرح کلی داشته باشید
فهرست درست کرده و آن را پر کنید. تیترهایی بنویسید که 
به کارتان می آیند حتی اگر دیگران از آن سر در نیاورند. از 
کلماتی استفاده کنید که برای خودتان معنا دارند، کلمات را 
به موضوعاتی که در حال مطالعه آنها هستید ترجمه کنید. 
کلمات، نکات یا ایده هایی که متعلق به یک گروه هستند را 
با یکدیگر تلفیق کنید. هدف این است که تیتری بنویسید که 
کمک کند شما آن موضوع را به خاطر آورید، نه هیچ کس 
دیگر.در این مورد شاید نوشتن بهتر از تایپ کردن در لپ 
تاپ عمل کند. تا زمانی که دستخط شما برای خودتان قابل 
خواندن است نگرانش نباشید. ترکیبی از نوشته تایپ شده 
 و دستخط خودتان اشکالی ندارد. شواهدی وجود دارد دال 
بر اینکه استفاده از انگشتان می تواند به فکر کردن ما کمک 
کند. می توانید یادداشت های دست نویس خود را برای 
بازیابی بهتر، بعدا وارد لپ تاپ کنید تا فرصتی برای مرور و 
تثبیت خاطرات تان باشد. اگر تنها هستید، جمالت مهم را 
با صدای بلند بخوانید و اگر در کتابخانه هستید کلمات را با 
زبان ادا کنید، شاید کار بچه گانه ای به نظر برسد اما در واقع 

این نخستین شیوه قصه گویی بشر بوده است.

تمرین کنید
اگر به کالس می روید و بر اساس کتاب هایی که خوانده 
اید، یک جواب غافلگیرکننده به سواالت امتحانی می دهید، 

برای خودتان یک سوال احتمالی طرح کنید و یا یک ساعت 
زمان بگیرید و امتحان را چندین بار تمرین کنید. در واقع 
بکوشید مشکالت آزمایشی را در درس هایی که می خوانید، 
حل کنید. فقط جواب ها را نخوانید. مسئله های مشابه طرح 
کرده و بکوشید آنها را حل کنید و بعد به دنبال منابعی باشید 

که به شما بگویند درست پاسخ داده اید یا خیر.
 اگر در حال یادگیری زبان تازه ای هستید، چند سوال و 
جواب بنویسید و در اولین فرصت آنرا به یک فرد بومی از 

همان کشور نشان دهید.

 دوست پیدا کنید
بعضی افراد کار کردن در گروه های چهار پنج نفره هم 
سطح خود را دوست دارند. از یکدیگر امتحان بگیرید. از 
حس حسادت خود به عنوان منبع انگیزه بهره بگیرید نه 

وسیله رنجش و دلخوری.

 زنگ تفریح داشته باشید
از پنجره به بیرون نگاهی بیندازید مخصوصا اگر منظره ای 
رو به درختان و فضای سبز داشته باشد. طبیعت مسّکن 
خوبی برای استرس است و به تمرکزتان کمک می کند. 
اگر در رسیدن به یک هدف بزرگ موفق شده اید، حتی 
بروید  راه  کمی  کتاب،  فصل  یک  کردنی  تمام  حد   در 

یا استراحت کنید.
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 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

دو شبانه روزآب از چشمه 
آب شیرین )آب دهی 3000 لیتر 
در شبانه روز( و 3000 متر زمین

 به فروش می رسد.
فی: حدود 50 تومان

09152631639

به دو نفر فروشنده با تجربه
 )یک نفر آقا و یک نفر خانم(

برای کار در لوازم خانگی به صورت تمام 
وقت با حقوق مکفی و مزایا نیازمندیم.
05632449747 -09156669545

به یک نفر خانم ترجیحا به صورت شبانه 
روزی برای نگهداری سالمند خانم نیازمندیم. 

32444874 -09155611750

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

با توجه به راه اندازی شعبه خراسان جنوبی  در سال 94 برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه 
در زمینه های مختلف دعوت به همکاری می نماید:

توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف
آشنا به فروش مویرگی و منطقه / ضامن معتبردیپلم به باالآقا3سرپرست فروش1
تسلط کامل به آفیس / روابط عمومی بااللیسانس حسابداریخانم 1حسابدار مالی2
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم18بازاریاب3
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالخانم3بازاریاب تلفنی4
روابط عمومی باال/ تسلط کامل به آفیس و اینترنتلیسانس نرم افزارخانم1منشی و روابط عمومی5
روابط عمومی باال/ آشنا به منطقه و مشتریاندیپلم به باالآقا3توزیع کننده6
حقوق و دستمزد توافقی می باشد--خانم1آبدارچی و خدمات7

     مزایا: حقوق ثابت ، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی

    واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.  

بیرجند - بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 پالک 91   شمارهای تماس: 4- 32214302 - 09157556090

شرکـت بازرگـانی نـویـن آوران

امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.

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

تجربه کنید.      09158668002

فروش یا معاوضه با خودرو
سوپر مارکت اول سجاد شهر

09159632678

روسری پرنس با موقعیت عالی واگذار 
می شود. بیرجند - میدان اول مدرس 
جنب بانک ملی ایران 09151601363

یک قطعه زمین شمالی به متراژ 270 متر مربع 
واقع در دربند )رقویی سابق(  همراه فونداسیون 

به فروش می رسد.   09158650589

شرکت پخش تک ستاره خاوران 

برای کادر فروش خود به 

تعدادی ویزیتور با انگیزه 
آقا و خانم دیپلم با حقوق و 

پورسانت عالی نیازمند است. 

آدرس: شهدا 4، ساختمان روبروی 
 مسجد النبی)ص( ، طبقه دوم، واحد 5
  تلفن: 32237565 - 09151601002  

09158343706 - شریفی

لبنیات سنتی قائم
برای تکمیل کادر خود استخدام می نماید:

حسابدار آشنا به کامپیوتر و امور اداری 
یک نفر آقا 

کارگر ساده آقا متاهل یک نفر
فروشنده آقا متاهل یک نفر

متقاضیان برای تکمیل فرم درخواست 
شغل به آدرس میدان سوم مدرس 

بسمت پاسداران - باهنر غربی 
بیست متری سوم - نبش چهارراه 

مراجعه نمایند. ساعت مراجعه: 8-14
32421620

به یک نفر آقا با مدرک لیسانس )پایان خدمت( 
برای مدیریت داخلی رستوران با حقوق مکفی و بیمه 

نیازمندیم.    09155094025
 ساعت تماس: )11تا 13 و 18 تا 20(

به تعدادی راننده خانم برای همکاری در 
آژانس بانوان شاپرک واقع در خیابان نارنج 

نیازمندیم.  09159645944

آگهی استخدام
به یک نفر ترجیحا خانم با مدرک کاردانی/

کارشناسی، بهداشت حرفه ای برای کار
 در واحد ایمنی و بهداشت نیازمندیم. 

056-32255026-7

به چند نفر نیروی خانم برای کار در رستوران 
نیازمندیم.  زمان تماس: صبح
32342233- 09363768902

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی
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یک گروه پزشکی روی موشها آزمایشات متعددی انجام دادند تا متوجه شوند که خوردن سیر چگونه می تواند 
از بروز بیماری دیابت و حمله قلبی جلوگیری کند اما در این بین متوجه شدند که هیچ کدام از موشها وزنشان 
افزایش نمی یابد. به عقیده این گروه پزشکی، سیر بطور موثری به مهار کردن اشتها  و کنترل وزن کمک می کند. 

با خوردن این سبزی خام الغر می شوید اخبار ورزشی

 بانوی مدال آور استان در اردوی 
آمادگی به سر می برد

کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  تیراندازی  هیئت  دبیر 
استان،  تیراندازی  برای  رو  پیش  مسابقات  مهم ترین 
مسابقات المپیک ریو است. به گزارش خاورستان، ناصر 
سلیمانی، با بیان اینکه تیم ملی تیراندازی 22 فروردین 
اردیبهشت  از 25  گفت:  می شوند،  اعزام  مسابقات  به 
مسابقات آغاز خواهد شد. دبیر هیئت تیراندازی استان 
خاطرنشان کرد: نجمه خدمتی بانوی مدال آور استان 
هم اکنون در اردوی آمادگی المپیک به سر می برد. وی 
تصریح کرد: با توجه به شناختی که از خانم خدمتی داریم 
و تاکنون افتخارات بزرگی را برای جامعه ورزش کشور 
بار دیگر شاهد  امیدواریم که  استان کسب کرده اند  و 

درخشش ایشان در مسابقات المپیک باشیم.

برگزاری نخستین دوره مسابقات اسب 
سواری بهاره در خراسان جنوبی

رئیس هیئت سوارکاری خراسان جنوبی گفت: نخستین 
دوره مسابقات اسب سواری بهاره استان 20 فروردین ماه 
در پیست سوارکاری شوکت آباد بیرجند برگزار می شود. 
به گزارش فارس، علی کهنسال ، اظهار کرد: در راستای 
چابک سواران  بالقوه  استعدادهای  پرورش  و  شناسایی 
سوارکاری  مسابقات  دوره  نخستین  جنوبی  خراسان 
بهاره استان برگزار می شود. وی افزود: پیست اختصاصی 
حضور  با  بیرجند  شهرستان  شوکت آباد  سوارکاری 
مسئوالن ورزشی و برگزاری این دوره از مسابقات افتتاح 
می شود. رئیس هیئت سوارکاری خراسان جنوبی تصریح 
کرد: در نخستین دوره مسابقات سوارکاری بهاره استان 
چابک سواران  مسابقات  از  سری  سومین  واقع  در  که 
خراسان جنوبی محسوب می شود، تعداد قابل توجهی 

از سوارکاران مطرح استان مشارکت دارند.

 حضور 3 ملی پوش منیزیم فردوس
 در ترکیب تیم ملی هندبال

هندبال  تیم  اسماعیالگیج،سرمربی  عرفان  سوی  از 
کشورمان در حالی  اسامی 16 بازیکن برای حضور 
 2016 المپیک  انتخابی  دوم  مرحله  های  رقابت  در 
باشگاه  پوش  ملی   3 که  شد  اعالم  سوئد  در  ریو 
برتر  لیگ  در  فردوس  منیزیم  ورزشی  فرهنگی- 
روابط  گزارش  به  کنند.  می  همراهی  را  تیم  این 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان، سعید برخورداری، 
تیم  بازیکن   3 حیدرپور  مجتبی  و  نوروزی  پویا 
دوم  مرحله  مهم  رقابت های  در  که  منیزیم هستند 
 انتخابی المپیک 2016 ریو در مالمو سوئد به میدان
می روند. تیم ملی هندبال از جمعه 20 تا یک شنبه 
22 فروردین ماه دیدارهایش را به ترتیب در مقابل 
سوئد، اسپانیا و اسلونی برگزار می کند. میزبانی این 
مسابقات به صورت مشترک به کشورهای لهستان، 

سوئد و دانمارک داده شده است. 

موبایل و تلویزیون دشمن خواب سالم

در  تلویزیون  و  موبایل  از  استفاده  افزایش  ایرنا: 
سالهاي اخیر فرهنگ خواب را تغییر داده و موجب 
افزایش اختالل خواب شده است. به طور کلي 

80 نوع اختالل خواب وجود دارد که بي خوابي، 
شایعترین  خواب،  در  تنفس  قطع  و  خروپف 
آنهاست. 25 تا 30 درصد مردان به اختالل خواب 
مبتال مي شوند و این اختالل در مردان باالي 
40 سال و چاق شایعتر است. اختالل خواب نه 

تنها موجب احساس خستگي و خواب آلودگي در 
طول روز مي شود بلکه یکي از عوامل مهم بروز 
بیماریهایی مانند فشار خون، بیماریهاي قلبي و 
عروقي، دیابت، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، 
فراموشي و کاهش توان یادگیري افراد است. افراد 

بزرگسال به طور معمول به هشت ساعت خواب 
شبانه نیاز دارند و به طور کلي خوابیدن بین هفت 
تا 9 ساعت در شب طبیعي است و اگر کمتر یا 
خواب  اختالل  نشانه  باشد  میزان  این  از  بیشتر 
است. همچنین نوزادان به 16 ساعت خواب در 

شبانه روز نیاز دارند. نیاز به خواب با افزایش سن 
به حدود  تا در سن شش سالگي  کم مي شود 
هشت ساعت مي رسد. نیاز به خواب در زماني که 
فعالیت بدني یا فکري بیشتر مي شود مانند زمان 
امتحان یا کنکور بیشتر مي شود، اما در اغلب موارد 
افراد در زمان امتحان تالش مي کنند به طرق 
مختلف شبها بیشتر بیدار بمانند که این کار باعث 
مي شود هم زحمت زیادي بکشند و هم کمتر یاد 
بگیرند و معموال افرادي که در شبهاي امتحان 

بیدار مي مانند، نمره پایین تري مي گیرند.

فواید نوشیدن چاي براي قلب

نوشیدن یک فنجان در روز از چاي باعث کاهش 
قلبي مي شود. بیماري هاي  خطر یک سومي 
افرادي که روزانه حداقل یک فنجان چاي سبز 
یا سیاه مي نوشند، قلب سالمي دارند. پژوهشگران 
چاي فنجان  یک  روز  در  که  افرادي   دریافتند 

کمتري  معرض خطر  در  درصد  نوشند 35  مي 
سایر حوادث عمده  یا  قلبي  داشتن حمله  براي 
در این،  بر  عالوه  دارند.  قرار  عروقي  و   قلبي 
تشکیل  براي  کمي  بسیار  احتمال  خورها  چاي 
کلسیم در عروق کرونري قلب وجود دارد. رسوبات 
کلسیم با مشکالت جدي نظیر بیماري هاي قلبي 

عروقي و سکته مغزي مرتبط است.

آیا واقعاً پیتزا غذاي نامناسبي است؟

سالمت نیوز: شواهد نشان مي دهد که پیتزا داراي 
ترکیبات سالمي است و ایرادي در خوردن پیتزا 
وجود ندارد. همه کم و بیش مي دانیم کالري هاي 

اضافي و سدیم اضافي مي تواند منجر به چاقي 
شود که فاکتور اصلي ایجاد کننده بیماریهایي مانند 
حمله قلبي است. اما تحقیقات در مورد مصرف 
پیتزا به این تفکر منجر شده که تکه هاي پیتزا 
ممکن است ریسک سکته قلبي دوم را حتي بین 

افراد چاق کاهش دهد! مصرف حدود 400 گرم 
پیتزا در هفته ممکن است شانس حمله قلبي را 
تا 50٪ کاهش دهد! 100 گرم پیتزا »یک قطاع 
پیتزا« فقط 15 گرم چربي دارد. منشاء چربي پیتزا؛ 
پنیر و روغن اورگانو )آویشن(! مي باشد  جالب 

اینکه هردو ممکن است براي سالمت مفید باشند! 
افزایش کلسیم خوراکي  پیتزا منبع خوبي براي 
است. پنیر یکي از منابع برتر کلسیم است! کلسیم 
باید  یک ماده معدني الزم براي بدن است که 
هرروز به بدن برسد چون بدن خود نمي تواند آن 

را تولید کند. کلسیم براي تقسیم سلولي وانقباض 
عضالت )مثاًل تپش قلب( الزم است و در هضم 
و تولید انرژي و سوخت و ساز چربي هم نقش به 
سزایي دارد. در مجموع، پنیر موجود در پیتزا حامل 
کلسیم مورد نیاز براي نقل و انتقال هاي غشاء 
سلولي است. کلسیم در ارتباط با سدیم و پتاسیم 
و منیزیم در تنظیم فشار خون و تعادل آب مؤثر 
است.  پیتزا به شما کمک مي کند پروتئین مورد 
نیاز براي ساخت عضالت و سایر بافت هاي بدن 
را به دست آورید. گرچه پنیر خود داراي پروتئین 
است اما اضافه کردن گوشت به پیتزا این منبع 
حفظ  در  پروتئین  میکند.  تر  غني  را  پروتئین 
ساختارهاي دهان و دندان و تشکیل بافت هاي 
دهان و تقویت سیستم ایمني مؤثر است. قسمت 
جویدن  نکنید،  فراموش  را  پیتزا  ترد  و  خشک 
این قسمت ترد، بخشي از نیاز روزانه به جویدن 
ترتیب همین  به  کند.  مي  تأمین  بدن  در   را 
ویتامین هاي A و B و C موجود در ترکیبات 
در  بلکه  هستند،  الزم  بدن  براي  تنها  نه  پیتزا 
ساخت و ساز ساختار هاي دهان و دندان هم 
مفید مي باشند. همین طور لیکوپن و فیبر موجود 
در ترکیبات داخل پیتزا هرکدام منافع خاص خود 
را دارند. بنابراین شواهد نشان مي دهد که پیتزا 
داراي ترکیبات سالمي است و ایرادي در خوردن 

به اندازه پیتزا وجود ندارد.

آیا واقعاً پیتزا غذاي نامناسبي است؟

انفجار مهیب منزل مسكونی ، 3 نفر  کشته بر جای گذاشت

سه  شهر  این  در  مسکونی  منزل  یک  انفجار  گفت:  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  جعفری،  دوم حسن  آتشپاد  ایرنا،  گزارش  به  گذاشت.  برجای  مصدوم  هفت  و  کشته 
این انفجار که بامداد جمعه در منزل مسکونی یک طبقه ای رخ داد، سه منزل مجاور انفجار 
نیز بین 50 تا 90 درصد تخریب و شیشه های بیش از20 منزل و دو دستگاه خودرو سواری 
به همراه هفت خودرو  نشان  آتش   21 اعزام  به  اشاره  با  است. وی  نیز شکسته شده  پراید 
عملیاتی به محل حادثه، افزود: بر اثر این انفجار ساکنان منزل پشت کانون انفجار که یک 
زوج جوان و کودک بودند در دم جان باختند. جعفری ادامه داد: مالک ساختمان اصلی، که 
مردی 40 ساله بود، نیز دچار سوختگی شده و شش نفر از ساکنان منازل مجاور نیز به دلیل 
دارد،  ادامه  همچنان  کاوش  عملیات  اینکه  بیان  با  وی  شدند.  بیمارستان  راهی  مصدومیت 
گفت: بر اساس بررسی های اولیه نشت گاز شهری این انفجار را موجب شد ولی علت دقیق 

وقوع آن در دست بررسی است.

یك کشته درفرونشست مغازه باعمق20متر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از نشست زمین به عمق 20 متر 
در یک باب مغازه تجاری در تهران خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد میانسال به دلیل سقوط 
در حفره جان خود را از دست داد. به گزارش ایرنا، سید جالل ملکی ، افزود: این حادثه در ساعت 
10 صبح به سامانه 125 اعالم و ماموران دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. وی 
گفت: نشست زمین در کف این مغازه فروش صنایع چوبی رخ داد و گودالی به عمق 20 متر در 
محل ایجاد شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: به هنگام 
وقوع این حادثه یک مرد 50 ساله که مشغول جابجایی اجناس در مغازه بود به همراه بخش زیادی 
گفته شاهدان عینی یک چاه  به  ملکی گفت:  ایجاد شده سقوط کرد.  داخل حفره  به  اجناسش  از 
این  چاه  این  نکردن  ایمن سازی  دلیل  به  که  داشته  وجود  پیش  سالیان  از  حادثه  در محل  حمام 
از حفره  را  میانسال  این مرد  بی جان  نشانی جسد  آتش  ماموران  اظهار وی  به  بنا  داد.  اتفاق رخ 

ایجاد شده خارج کردند.

 پسربچه ۱3 ساله جنجال آفرین در فضای 
مجازی دستگیر شد

رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری پسربچه 13 ساله جنجال آفرین در فضای مجازی 
خبر داد. به گزارش تسنیم سردار سیدکمال هادیانفر، با اشاره به دستگیری کم سن ترین 
هکر کشور توسط پلیس، اظهار کرد: کم سن و سال ترین هکر کشور که یک پسربچه 
داد:  ادامه  ناجا  فتا  پلیس  رئیس  و دستگیر شد.  پلیس شناسایی  توسط  بود،  13 ساله 
این پسربچه 13 ساله در اقدامات مجرمانه خود دست به هک چند سامانه بزرگ در 
فضای مجازی زده بود که توسط ماموران پلیس شناسایی شد. وی در خصوص انگیزه 
گفت:  سایبری  فضای  در  بزرگ  سامانه های  از هک  جنجالی  ساله   13 پسربچه  این 
طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که انگیزه این پسربچه به هیچ وجه انگیزه 
فضای  در  قدرت نمایی  تنها  سامانه ها  این  از هک  وی  انگیزه  و  نبوده  مالی  و  مادی 

سایبری بود.
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ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی

 )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 
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تجدید میثاق اصحاب فرهنگ و هنر 
با شهیدان

در آستانه روز هنر انقالب اسالمی و سالروز شهادت سید 
مرتضی آوینی سید شهیدان اهل قلم، مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان و جمعی از اصحاب فرهنگ و 
هنر استان در مزار شهدای بیرجند حضور یافتند و با 
اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام و با روح بلند 

آن ها تجدید میثاق کردند.

افزایش ۲۰ درصدی مساجد
 برگزارکننده اعتکاف

از  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  معاون 
افزایش ۲۰ درصدی مساجد برگزارکننده اعتکاف در 
استان خبر داد و گفت: ثبت نام اعتکاف از روز اول ماه 
رجب در مساجد استان آغاز می شود. حجت االسالم 
اظهار  شبستان  با  گفتگو  در  آبادی  سلم  محمدعلی 
اعتکاف سال گذشته در ۲۲۳  داشت: مراسم معنوی 
مسجد استان برگزار شد که از این تعداد ۴۷ مسجد 
ویژه برادران و مابقی به اعتکاف خواهران اختصاص 
یافت. وی از افزایش ۲۰ درصدی مساجد برگزارکننده 
اعتکاف در استان خبر داد و با اشاره به اینکه در بیرجند 
سال گذشته ۱۶ مسجد، مجری مراسم معنوی اعتکاف 
بودند، گفت: این تعداد امسال در مرکز استان به ۱۷ 
مسجد افزایش یافته است. وی افزود: در سال گذشته 
۱۲ هزار و ۹۴۹ نفر در مراسم معنوی اعتکاف شرکت 
کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۸۶۲ نفر را برادران و 

مابقی را خواهران تشکیل دادند. 

امام جمعه بیرجند: اقتدار کشور باید در 
عرصه های گوناگون تقویت شود

امام جمعه بیرجند با اشاره به ۲۰ فروردین ماه روز ملی 
فناوری هسته ای، اظهار داشت: قدرت ایران باید قوی 
شود و این به طوری که نهایت اقتدار را در عرصه های 
گوناگون داشته باشد چراکه این فرمان الهی است. به 
گزارش شبستان، حجت االسالم علی رضایی بیرجندی 
در خطبه های نماز جمعه بیرجند با بیان اینکه شکوفایی 
امام زمان )عج( به شکوفایی امت است، گفت: اگر ما 
می خواهیم که جامعه ما به شکوفایی برسد باید ابتدا 
خودمان را شکوفا کنیم و زمینه را برای ظهور حضرت 

فراهم کنیم که این جز با تقوا حاصل نمی شود.

فروش چهار میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال
 از محصوالت صنایع دستي و سوغات 

محلي استان

معاون صنایع دستي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري استان خراسان جنوبي از فروش 
چشمگیر صنایع دستي در بازارچه هاي صنایع دستي 
نوروزي امسال خبر داد و گفت: براي معرفي صنایع 
دستي استان به میهمانان نوروزي ۲5 بازارچه با ۱۲5 
غرفه و ۱۰ سیاه چادر عشایري در محل جاذبه هاي 
زاده  عباس  شد.  دایر  استان  تاریخي  و  گردشگري 
افزود: طي تعطیالت نوروزي از ۲۸ اسفندماه پارسال 
 ۴۰۰ و  میلیارد  چهار  جاري  فروردین   ۱۳ پایان  تا 
میلیون ریال از محصوالت صنایع دستي و سوغات 
سنتي،  بافي  حوله  داري،  هاي  بافته  از  اعم  محلي 
جاجیم بافي، گلیم و سفره آردي در این بازارچه ها 

به فروش رسید. 

جابجایي بیش از چهار هزار مسافر
 از طریق فرودگاه بین المللي بیرجند

جابجایي  از  جنوبي  خراسان  هاي  فرودگاه  مدیرکل 
اسفند   ۲5 از  نوروزي  مسافر  نفر   ۷۷۴ و  هزار  چهار 
بین  از طریق فرودگاه  تا ۱۳ فروردین  ماه سال ۹۴، 
المللي بیرجند خبر داد. سالمي افزود: این تعداد مسافر 
در  خروجي  و  ورودي  پرواز  سورتي   5۴ طریق  از 
فرودگاه بیرحند جابجا شدند. وي آمار مسافران ورودي 
به فرودگاه بیرجند را دو هزار و ۴۹5 نفر و مسافران 

خروجي را دو هزار و ۲۷۹ نفر اعالم کرد. 

مشعل گاز زیرکوه شهریور 95 
روشن می شود  

گاز  علمک گذاری  عملیات  آغاز  از  حاجی آباد  شهردار 
در شهر حاجی آباد خبر داد و گفت: مشعل گاز زیرکوه 
در  کریمدادی  احسان  می شود.  روشن   ۹5 شهریور 
گفت وگو با فارس، از آغاز عملیات علمک گذاری گاز در 
شهر حاجی آباد خبر داد و اظهار داشت: این کار از ۱5 
فروردین ماه آغاز شده است و نخستین علمک شهر در 
جلوی شهرداری حاجی آباد نصب شد. وی با بیان اینکه 
۳۰ شهریور ماه پایان عملیات گازرسانی به شهرستان 
زیرکوه خواهد بود، تصریح کرد: تزریق گاز به شبکه 
گازرسانی زیرکوه همزمان با روشن شدن مشعل گاز 
خواهد  انجام  جاری  سال  شهریورماه  در  شهرستان 
ورودی های  بهسازی  و  مناسب  سازی  از  وی  گرفت. 
شهر حاجی آباد خبر داد و افزود: عملیات بلوار کشی و 
آسفالت ورودی شهر از سمت قاین و اردکول به اتمام 
رسیده است و به زودی عملیات آسفالت ورودی شهر 

از سمت شاهرخت آغاز می شود.

رونمایی از ۲۰ اثر هنرمندان استان
  در ۲5 فروردین ماه جاری

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: بیش از ۲۰ 
اثر هنرمندان استان که در نیمه دوم سال گذشته در 
و  فیلم  انقالبی،  و  ارزشی  موسیقی  کتاب،  حوزه های 
جاری  ماه  فروردین  در ۲5  است،  شده  تولید  نرم افزار 
بیان  با  کریمیان  فارس،  گزارش  می شود.به  رونمایی 
اینکه بیش از 5۰ برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی در 
استان اجرا می شود، گفت: برگزاری نمایشگاه های کتاب 
خوشنویسی  آثار  انقالب،  عکس  و  کتاب  مهر،  سوره 
جشنواره  فیلم های  اکران  افتتاح  فرهیخته،  هنرمند 
حسنات و افتتاح نمایشگاه آثار گرافیکی با موضوع »ما 

می توانیم « از جمله برنامه های این هفته است.

رئیس ناحیه مرکزی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های  نفتی منطقه 

خراسان جنوبی منصوب شد  
عنوان  به  باغسیاه  پاکدل  معصومه  خانم  حکمی  در 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مرکزی  ناحیه  رئیس 
فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی منصوب شد. 
به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
در  جنوبی  خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
عنوان  به  را  باغسیاه  پاکدل  معصومه  خانم  حکمی 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مرکزی  ناحیه  رئیس 
فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی منصوب کرد. 

اقامت بیش از یك میلیون و 179 هزار 
مسافر نوروزي در مراکز اقامتي استان

مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
 ۱۰5 امسال،  نوروز  ایام  طي  گفت:  جنوبي  خراسان 
کتابچه و نقشه راهنماي گردشگري براي معرفي جاذبه 
در  مسافران  بین  استان  گردشگري  و  تاریخي  هاي 
ورودي شهرها توزیع شد. حسن رمضاني با بیان اینکه 
طي این مدت 5۰ راهنماي آموزش دیده براي معرفي 
آثار تاریخي و گردشگري استان فعالیت کردند، گفت: 
براي نوروز امسال ۲۲۷ اتاق و 5۸۰ تخت در هتل ها و 
۱۶ مهمانپذیر با ظرفیت ۲۹۱ اتاق و ۶۶۹ تخت براي 
پذیرایي از مسافران و گردشگران نوروزي آماده شد. وي 
یادآور شد: طي این مدت بیش از یک میلیون و ۱۷۹ 
هزار مسافر نوروزي در مراکز اقامتي اعم از مهمانپذیر 
ها، هتل ها، مدارس، کمپ هاي موقت اسکان، خوابگاه 
متبرکه  بقاع  و  ورزشي  هاي  سالن  دانشجویي،  هاي 

استان اسکان یافتند. 

ارتش  گفت:  استان،  در  اسالمی  جمهوری  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده 
در  آماده  آرامش  و  امنیت  کردن  هدیه  برای  و  بوده  کشور  سرباز  همیشه 

است.  ایستاده  والیت  رکاب 
ارتش  هفته  برنامه های  تشریح  در  یوسفی،  قوام  امیر  ایسنا،  گزارش  به 
در  مردم  با  همراهی  و  همدلی  با  ارتش  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در 
بسزایی  نقش  اسالمی  انقالب  پیروزی  برای  مناسب  بستر  کردن  فراهم 
ایفا کرده است. وی ادامه داد: ارتش قدرت خود را برای ایجاد روحیه امید 
انقالب  بین دشمنان  ناامیدی در  ایجاد یأس و  انقالب و  بین دوستان  در 
فرهنگی  و  نظامی  مراسم های  بینی  پیش  با  که  می گذارد  نمایش  به 
خواهیم  نمایش  به  فروردین   ۲۹ روز  در  را  خود  رزمی  توان  از  بخشی 
اینکه  با اشاره به  گذاشت. فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی، 
انقالب  پیروزی  اولیه  راستای هدف  در  پیش بینی شده  برنامه های  تمامی 
و  بوده  کشور  این  سرباز  همیشه  ارتش  کرد:  تصریح  است،  بوده  اسالمی 
ایستاده است. آماده در رکاب والیت  آرامش  امنیت و  برای هدیه کردن 

یوسفی تاکید کرد: در اولین روز از هفته ارتش مصادف با سالروز شهادت 
امام  شهادت  سالروز  با  مقارن  ماه  فروردین   ۲۳ در  شیرازی  صیاد  شهید 
سرتیپ  امیر  حضور  با  شهدا  یاد  گرامیداشت  برای  مراسمی  هادی)ع( 

شد.  خواهد  برگزار  صفوی 
وی عنوان کرد: محفل انس با قرآن در ۲۴ فروردین ماه در پادگان های 
ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده  شد.  خواهد  برگزار   ۰۴ مرکز  و  استان 

ماه  فروردین   ۲۶ اینکه  اشاره  با  خراسان جنوبی،  در  اسالمی  جمهوری 
 ۸ استان ساعت  نیروهای مسلح  با حضور  قبور شهدا  افشانی  مراسم عطر 
نیز  استان  سطح  در  هفته  این  در  همچنین  افزود:  می شود،  برگزار  صبح 
دیدار با نماینده ولی فقیه با حضور فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح 

است.  پیش بینی شده  ارتش  و 
فرمانده  جمعه  نماز  خطبه های  از  قبل  جمعه  روز  در  کرد:  بیان  یوسفی 
ارتش  برنامه های  و  فروردین   ۲۹ بحث  در  استان  در  ارتش  نظامی  ارشد 
خواهد  سخنرانی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  از  دفاع  برای 

کرد.
وی از پخش برنامه زنده تلویزیونی در ۲۸ فروردین ماه از شبکه خاوران 
رژه  مراسم  اجرای  شد:  یادآور  و  داد  خبر  ارتش  نقش  تبیین  منظور  به 
نیروهای  و  ارتش  رزمی  توان  گذاشتن  نمایش  به  برای  مسلح  نیرو های 

۲۹ فروردین ماه را خواهیم داشت. ۸ صبح روز  مسلح در ساعت 
با  خراسان جنوبی،  در  اسالمی  جمهوری  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده   
دیگر  از  جانبازان  و  ایثارگران  شهدا،  خانواده  از  دیدار  اینکه  به  اشاره 
فرهنگی،  مسابقات  برگزاری  کرد:  تاکید  است،  هفته  این  برنامه های 
هفته  این  در  مقاومت  عرصه  پیشکسوتان  از  تقدیر  و  مذهبی  ورزشی، 
پیش بینی شده است. وی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران 
به  را  جهان  قدرت های  برترین  توانسته  خاورمیانه  برتر  قدرت  عنوان  به 

بکشاند. مذاکره  میز  پای 
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبي از برگزاري نخستین دوره تخصصي جستجو و نجات افراد از سیالب با حضور ۳۰ نفر در بیرجند خبر داد. 
با حضور  به مدت شش روز  این دوره  این دوره نخستین دوره تخصصي جمعیت در سال ۹5 است، گفت:  اینکه  بیان  با  ایرنا، جواد خامسان  به گزارش 
نجاتگران استان برگزار خواهد شد. به گفته وي ناجیان شرکت کننده در این دوره آموزشي، با شیوه هاي نجات فرد گرفتار در سیالب آموزش خواهند دید.

دوره تخصصي جستجو و نجات افراد از سيالب در بيرجند برگزار مي شود

ارتش برای هدیه کردن امنیت و آرامش آماده در رکاب والیت ایستاده است                                             
فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسالمی در استان عنوان کرد:

طی سال گذشته ۱۴ مجوز مشاغل خانگی در بخش صنایع دستی شهرستان 
درمیان  صادر گردید. 

این  اعتبارات  درمیان  شهرستان  فرهنگی  میراث  نمایندگی  مسئول  صالحی 
مجوزها را ۴۰۰ میلیون ریال از محل تسهیالت بانک ملی اعالم کرد و گفت: 
و سکه  بافی  پارچه  دوزی،  ،سرمه  بافی  گلیم  های  رشته  برای  مجوزها  این 
دوزی صادر شده که بیشترین آنها در مناطق مرزی و روستایی بخصوص در 

بخشهای قهستان و گزیک بوده است.
است،  شده  محقق  درصد  صد  امسال  ابالغی  سهمیه  اینکه  بیان  با  صالحی 
افزود: این تسهیالت برای بیش از ۱5 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

شغل ایجاده کرده است.وی گفت: هم اکنون ۲۰ نفر متقاضی در نوبت دریافت 
تسهیالت مشاغل خانگی هستند تا به رونق صنایع دستی کمک کنند و برای 

خانواده شان هم درآمدزایی داشته باشند.
شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول   
درمیان، همچنین از پرداخت یک فقره وام ۳۰۰ میلیون ریالی پشتیبان، برای 
شرکت تعاونی صنایع دستی با اشتغالزایی ۱۰ نفر در قهستان خبر داد.صالحی 
گفت: از ابتدای اجرای طرح مشاغل خانگی در شهرستان درمیان از سال ۹۰ 
تاکنون، حدود ۷۰ فقره تسهیالت با اعتبار ۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت 

شده که برای ۷۰ نفر شغل ایجاد کرده است

صدور 14 مجوز مشاغل خانگی در بخش صنایع دستی شهرستان درميان 

خط  توقف  به  اشاره  با  کشور  نسوز  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
 تولید کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، گفت: از سه ماهه دوم سال به تدریج 

بخش های متوقف شده این کارخانه شروع به تولید می کند. 
علیرضا باقری در گفتگو با مهر، اظهار کرد: تمام تالش ما مصروف توسعه 
 بازار و وصول مطالبات است که به نظر می رسد از سه ماهه دوم سال به تدریج 
با اشاره به  این کارخانه شروع به تولید کنند. وی  بخش های متوقف شده 
کرد:  بیان  سربیشه،  اکسید  منیزیم  کارخانه  از  هایی  بخش  تعطیلی  دالیل 
به  مشتریان  از  مطالبات  افزایش  و  بازار  در  برای محصوالت  تقاضا  کاهش 

تدریج منابع این شرکت را برای تولید در حداکثر ظرفیت کاهش داد.
منابع  میان  تعادل  ایجاد  برای  شدیم  ناچار  منظور  همین  به  افزود:  باقری 
بازار  بیشتری در  تقاضای  با عدم  را که  تولیدات  از  پاره ای  و مصارف خود 
مواجه بوده، به صورت موقت متوقف کنیم. مدیرعامل شرکت تهیه و تولید 
مواد نسوز کشور ادامه داد: این توقف موقت، طی سه ماهه آخر سال ۹۴ به 

صورت برنامه ریزی شده اتفاق افتاد. 
پیمانکاران تا  این  بیان کرد:  این کارخانه،  بیکاری کارگران  با اشاره به  وی 
منابع  کمبود  و  انبارها  بودن  پر  به  توجه  با  و  داشته  قرارداد  ماه  اسفند  آخر 

الزم برای تولید، تمدید قرارداد آنها از ابتدای سال ۹5 برای مدتی موقت، از 
دستور کار شرکت خارج شد. باقری با بیان اینکه در شرکت تهیه و تولید مواد 
نسوز کشور و شرکت های وابسته آن حدود ۳۷۰ نفر مشغول به کار بوده اند، 

افزود: این تعداد در حال حاضر به ۳۱۰ نفر رسیده است.
تعداد  امسال  تابستان  طی  در  بازارها  گشایش  با  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
اندازی مدول دوم کارگاه  راه  با  بلکه  برگردد،  اولیه  به حد  تنها  نه  کارگران 
کارخانه  اینکه  بیان  با  باقری  یابد.  افزایش  اشتغال  میزان  ذوبی  منیزیای 
اکسید منیزیم در سربیشه حتی در ایام تعطیالت رسمی نوروز امسال مشغول 
به کار بوده است، افزود: موضوعی که هم اکنون حساسیت برانگیز شده، عدم 
این شرکت  تولیدی  کارگاه های  از  کارگاه  برون سپاری سه  قرارداد  تمدید 

است که جمعا ۱5 درصد ظرفیت تولیدی این کارخانه را شامل می شود.
5۲ هزار و 5۰۰ تن در سال  را  منیزیم سربیشه  کارخانه  تولید  وی ظرفیت 
دانست و گفت: در سال گذشته حدود ۳۶ هزار و ۳۰۰ تن تولید داشته ایم.  
تعمیرات  اینکه  بیان  با  کشور  نسوز  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
به  افزود:  داد،  کاهش  درصد   ۱۷ را  گذشته  سال  تولیدات  کارخانه  اساسی 
نظر می رسد در سال جاری حداکثر ۴5 هزار تن تقاضا در بازار موجود باشد.

خط توليدکارخانه منيزیم سربيشه جان می گيرد ؛ بازگشت دوباره کارگران
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روایت میرکاظمی، وزیر اسبق نفت از 
دیپلماسی تأسف بار نفتی روحانی

وزير اسبق نفت با انتقاد از ديپلماسى ضعيف وزارت 
نفت در دوران سقوط قيمت نفت، از حذف سقف توليد 
اوپك به عنوان يکى از داليل ناكارآمدى ديپلماسى 
وزارت نفت نام برد. ميركاظمى در تشريح مهمترين 
به  ايران  گفت:  بازار،  در  نفت  قيمت  نوسان  داليل 
و  ببرد  باال  را  نفت  جهانى  قيمت  نمى تواند  تنهايى 
توانستند جلوگيرى  اقدام مى كردند مى  به موقع  اگر 
كنند. وى با تاكيد بر اينکه با سقوط قيمت نفت، ايران 
اتفاقات  اين  كه  مى كرد  همراهى  نبايد  عربستان  با 
بگيرد،  تصميمى  بخواهد  ايران  االن  اگر  زيرا  بيفتد، 

 سعودى ها با ايران همراهى نخواهند كرد.
هاشمی : عقالی قوم صحبت کنند تا کشور 

دچار اختالف کینه توزانه نشود

تشريح  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
سال  آغازين  ايام  ويژه  به  اخير  هاى  ماه  اتفاقات 
جديد، گفت: به نظر مى رسد عده اى مصالح نظام را 
كنار گذاشته و هدف اصلى آنها القاى ناتوانى است. 
نظام،  براى  جامعه  در  مردم  اميدى  نا  كه  حالى  در 
خوب نيست. هاشمى رفسنجانى با بيان اين جمله كه 
»عقالى قوم بنشينند و صحبت كنند تا كشور دچار 
جهانى  بعد  در  گفت:  نشود«،  توزانه  كينه  اختالفات 
نيز نبايد بگذاريم دنيا در همبستگى داخلى و صداقت 

ايران در مواضع اصولى خود ترديد كند.

 رئیس جمهور دوزادهم روحانی است 

مبنى  به پرسشى  پاسخ  اراده ملت در  دبيركل حزب 
رياست  انتخابات  براى  طلبان  اصالح  آيا  اينکه  بر 
جمهورى سال 96 كانديدايى معرفى خواهند كرد يا 
خير، تاكيد كرد: هيچ اصالح طلبى سال 96 در مقابل 
روحانى خود را عرضه نخواهد كرد و از نظر ما رئيس 

جمهور دوازدهم حسن روحانى است.

زنجانی فهرست اموال خارجی خود را داد

بابك زنجانى متهم اصلى پرونده نفتى كه اين روزها 
اقدام  تازه ترين  در  برابر خود مى بيند،  را  اعدام  حکم 
بدهى،  تسويه  و  خسارت  جبران  منظور  به  و  خود 
فهرست اموال خارجى را خود به همراه يك وكالت 
بالعزل به شركت نفت داد. كوهپايه زاده ، وكيل وى 
موازين  و  اصل  لحاظ  از  اساس  اين  بر  كرد:  تأييد 
موكل  جزايى،  قوانين  صراحت  استناد  به  و  حقوقى 

قطعًا مستحق تخفيف در مجازات اعالمى است.

واکنش احمدی نژاد به حضور در انتخابات 

در  حاضران  برخى  پرسش  به  پاسخ  در  احمدى نژاد 
جلسه اى در آمل درباره انتخابات سال 96 گفت: شما 
كار خودتان را بکنيد ما نيز كار خود را مى كنيم. برخى 
پرسيدند »آيا در بحث برجام پيروز بوديم يا نه؟« كه 
من  از  چرا  بپرسيد،  مردم  از  كرد:  اظهار  احمدى نژاد 

مى پرسيد؟ مردم بايد بگويند برجام چگونه بوده است.

  ادعای اسرائیل :  دستگیری ابوبکر بغدادی
روزنامه صهيونيستى »عالم هزيه« مدعى شد روسيه 
داعش  تروريستى  گروه  سركرده  بغدادى«  »ابوبکر 
همچنين  روزنامه  اين  است.  كرده  دستگير  زنده  را 
مدعى شد: وزارت اطالعات روسيه به دستور مقامات 
ارشد اين كشور اين خبر را كتمان كرده و »والديمير 
غافلگير  موضوع  اين  روسيه  جمهور  رئيس  پوتين« 

كننده را براى غرب آماده مى كند.

 عادی سازی روابط مشکل خواهد بود
به گزارش آسوشيتدپرس، الجبير وزير خارجه عربستان 
از  حمايت  توقف  براى  ايران  از  درخواست  ضمن 
سياست هاى  به  بخواهد  ايران  اگر  گفت:  حوثى ها 
خصمانه خود در منطقه ادامه دهد، مذاكره براى عادى 

سازى روابط بسيار مشکل خواهد بود.

نشنال اینترست : ایران در حال تبدیل شدن 
به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است

راهبردى  تالش هاى  نوشت  آمريکايى  نشريه  يك 
اوضاع  بر  تا  اجازه مى دهد  اين كشور  به  ايران  دولت 
سوريه، عراق، لبنان و يمن تأثير گذارد. روابط مستحکم 
با روسيه، حمايت اقتصادى و راهبردى در اختيار ايران 
قرار مى دهد. نشنال اينترست افزود : ايران به واسطه 
مى تواند  افزايى  استقالل  و  راهبردى  برنامه ريزى 
مرزهاى خود در خاورميانه را مورد محافظت قرار دهد. 
نفوذ سياسى اين كشور تدريجاً رو به افزايش است و 
احتمااًل روزى به توازن قدرت در منطقه دست مى يابد.

جان کری: ایران باید به آمریکا کمک کند
 

بحرين  در  خبرى  كنفرانس  در  آمريکا  خارجه  وزير 
گفت: براى اينکه بتوانيم به جنگ يمن و سوريه پايان 
دهيم، ايران بايد آمريکا را كمك كند و راهى غير از 
اين نيست. جان كرى گفت: آمريکا و جامعه جهانى 
به تنهايى نمى تواند بدون كمك ايران پيشرفتى در 
توافق  به  باشد.وى  داشته  خاورميانه  صلح  مذاكرات 
و  كرد  اشاره  قدرت هاى جهانى  با  ايران  اى  هسته 
افزود: ايران بايد به جامعه جهانى ثابت كند كه يکى 
از اعضاى اين جامعه است و بايد در صلح و ثبات در 

منطقه خاورميانه مشاركت فعال داشته باشد.

معاون سابق صدام: علیه ایران قیام کنید!

رئيس جمهور  حسين،  صدام  معاون  الدورى،  عزت 
سابق عراق در ويدئويى كه از وى در فضاى مجازى 
پخش شده است؛ به آنچه كه ايران و شبه نظاميان 
در اين كشور انجام مى دهند اشاره كرده و از مردم 
عراق خواست تا عليه سلطه ايران در آن كشور قيام 

كنند و به خونريزى پايان دهند.

اخراج کارکنان هسته ای واقعی نیست

يا  تعديل  درباره  اتمى  انرژى  سازمان  سخنگوى 
اخراج نيروى انسانى گفت: بخشى از نيروها در قالب 
پروژه هاى اين سازمان فعاليت مى كنند و طبيعى است 
كه يك پروژه تمام مى شود، عده اى بيکار مى شوند، 

لذا خبر اخراج كاركنان اين سازمان واقعى نيست.

با تاكيد  معاون ستاد كل نيروهاى مسلح 
قاطع  و  موقع  به  گيرى  موضع  لزوم  بر 
دستگاه ديپلماسى كشور در قبال گستاخى 
چندمين  براى  گفت:  آمريکايى  مقامات 
قابل  غير  موشکى  قدرت  مى گوييم  بار 
است.  اسالمى  ايران  قرمز  و خط  مذاكره 
سردار سيد مسعود جزايرى در واكنش به 
اظهارات وزير خارجه امريکا پس از ديدار 
فارس  خليج  همکارى  شوراى  اعضاى  با 
مبنى بر آمادگى براى همکارى با ايران در 
حل و فصل موضوع آزمايش هاى موشکى 
ايران  اسالمى  جمهورى  داشت:  اظهار 
بازدارنده  دفاعى  راهبردهاى  و  دكترين 
خواست  از  مستقل  را  خود  ساز  امنيت  و 
بيگانگان  و  مستکبر  قدرت هاى  نيت  و 
دخالت  اجازه  و  مى كند  دنبال  و  طراحى 
به احدى در اين زمينه را نخواهد داد.وى 
يادآورى  جهانى  قدرت  مدعيان  به  افزود: 
مى كنيم  ملت ايران از بهمن 57 از نقش 
دفاعى  مقدرات  تعيين  در  آن ها  تاثير  و 

كشورمان خلع يد كرده اند و نشان داده اند 
هر دستى كه بخواهد در اين زمينه دخالت 
كند را قطع خواهند كرد.معاون ستاد كل 

نيروهاى مسلح با بيان اينکه ظاهرا گوش 
آمريکايى ها به روى حرف حق و خواست 
ملت ها بسته است و تمايل دارند همواره از 
موضع زورگويى و قلدرمابانه با كشورهاى 
مستقل و آزاده سخن بگويند، گفت: براى 
چندمين بار تاكيد مى شود قدرت موشکى 

ملت  قرمز  از خطوط  و  مذاكره  قابل  غير 
توانمندى هاى  توسعه  براى  و  بوده  ايران 
دفاعى خود از كسى اجازه نمى گيرد.سردار 

مواضع  رغم  به  كرد:  جزايرى خاطرنشان 
خدشه  خواست  و  معظم  رهبرى  صريح 
آمريکايى ها  ظاهرا  ايران،  ملت  ناپذير 
همچنان در روياى سريال برجام ها هستند 
و  دفاعى  اقتدار  سلب  آن ها  از  يکى  كه 
مسلح  نيروهاى  موشکى  قدرت  تضعيف 

ماست. وى با تاكيد بر لزوم برخورد قاطع 
و شفاف با دخالت آمريکايى ها در مسائل 
از  گفت:  دفاعى  حوزه  در  ويژه  به  ايران 
مى رود  انتظار  كشور  ديپلماسى  دستگاه 
ويژه  به  آمريکا  گستاخى هاى  قبال  در 
موقع  به  متحده  اياالت  امور خارجه  وزير 
و قاطعانه واكنش نشان دهند و با اعالم 
ايران  در  ملى  اراده  و  راهبردى  وحدت 
توسعه  و  تقويت  صيانت،   براى  اسالمى 
وجود  موشکى  و  دفاعى  ظرفيت هاى 
هرگونه شکاف و دوگانگى در اين زمينه را 

از ذهن مقامات آمريکايى پاک كنند.
هدايت هاى  و  الهى  فضل  به  افزود:  وى 
حکيمانه مقام معظم رهبرى نفوذ جمهورى 
از  فراتر  در  اكنون  كه هم  ايران  اسالمى 
را  بشرى  جوامع  و  يافته  توسعه  منطقه 
ساخته  اسالمى  انقالب  گفتمان  شيفته 
است تداوم خواهد يافت و در آينده اى نه 
افول  ملت ها  بيدارى  حقيقت  دور  چندان 

سلطه آمريکايى را رقم خواهد زد.

دشت گل و گياه كلزا در حاشيه جاده بيرجند - خوسف    عکس: مجتبى گرگىعکس روز 

دستگاه دیپلماسی به گستاخی آمریکایی ها واکنش قاطعانه نشان دهد

محسن رضایی : اداره سیستماتیک به نفع کشور است
 

محسن رضايى با اشاره به وظايف مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اظهار كرد: اين مجمع سياست گذارى نظام را بر عهده 
فراوان  دقت  با  رهبرى  سوى  از  سياست ها  اين  كه  دارد 
بررسى مى شوند. وى با بيان اينکه اداره سيستماتيك به نفع 
بين دولت و مجلس به مجمع  كشور است، گفت: اختالف 
تشخيص واگذار مى شود، در زمينه حل اختالف بين دولت كنونى و مجلس موارد 

كمى وجود دارد؛ در حالى كه در دولت گذشته اين اختالف بيشتر بود.

روحانی: فرصت برجام دائمی نیست ؛ اگر تفکر ما برد - باخت بود، 90 سال دیگر هم به پیروزی نمی رسیدیم
 
رئيس جمهور گفت: فرصت حاصله از برجام دائمى نيست. فرصتى كه برجام براى ما به وجود آورده است همانطور كه ابر باالى سر دائمى نيست، دائمى و ابدى  

نيست. برجام امروز فرصتى بزرگ براى ملت ما به وجود آورده است و چنانچه خداى نکرده عده معدودى موفق شدند و نگذاشتند كه ما به خوبى از اين فرصت 
استفاده كنيم اين فرصت ديگر بازنخواهد گشت. روحانى افزود : مردم با وحدت، اتحاد و انسجام و حمايت و راى خود در خرداد 92 راه را براى برجام هموار 
كردند و به دولتى راى دادند كه رويکردش نسبت به جهان تعامل سازنده بوده است. ملت به دولتى راى داد كه در مذاكرات جهانى تفکرش برد- برد بود و 

چنانچه كه ما به دنبال برد - باخت در اين مذاكرات بوديم 90 سال ديگر نيز پيروز نمى شديم و به موفقيت دست پيدا نمى كرديم.

بزرگترین مانع در اقتصاد مقاومتی جدی نگرفتن آن است
 

مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده   : ايسنا 
تدوين  و  رسانى  اطالع  اسالمى، گفت: شفاف سازى،  شوراى 
مقاومتى  اقتصاد  تحقق  راه هاى  مقاومتى  اقتصاد  جزييات 
اين كه  بيان  با  باقر عبادى  است. حجت االسالم سيد محمد 
»بزرگترين مانع در اقتصاد مقاومتى جدى نگرفتن اين موضوع 
است« خاطرنشان كرد: مصرف زدگى به ويژه در بخش آب، برق و انرژى با اقتصاد 

مقاومتى همخوانى ندارد و بايد از اين رفتار نادرست اقتصادى پرهيز كرد.

سردارجزایری:هردستیبهسمتتوانمندیدفاعیایراندرازشودقطعمیکنیم

دعوت  نامه مجمع عمومی عادی )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان 
بیرجند در تاریخ 95/2/12 ساعت 16/30 در محل تاالر میالد پادگان 04 بیرجند واقع 
در انتهای  خیابان ارتش برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی 
به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا 
پایان وقت اداری 95/2/7 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 
غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک 

مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

دستورجلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 1394

تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ 1394/12/29
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395

 تعیین مبلغ برای استرداد سهام اعضای انصرافی
 تصمیم گیری در مورد مبلغ سود و فروش اوراق تا ابتدای سال 1395

 انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 94 از طریق سامانه 
www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

قابـل توجـه مودیـان محتـرم
مالیات بر ارزش افزوده:


