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رئیس شورای اسالمی استان  :
مسئوالن خراسان جنوبی

به جایگاه شوراها واقف نیستند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  : 
سند چشم انداز فرهنگ وهنر

استان رونمایی می شود

رئیس سازمان حج و زیارت  : 
همه مراجع بر اقامه حج به عنوان

واجب شرعی تاکید دارند

احمدي نژاد اول باید محاکمه شود، بعد به عنوان نامزد خود را معرفي کند / گزارش برجام، فاقد شروط رهبری است / عارف:  دعا کنیم به راه راست هدایت شوند / وزیر کشور :  نیروی انتظامی مظلوم واقع شد/ عربستان از ایران می ترسد / صفحه 8

 صفحه 2 صفحه 7 صفحه 7

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 
نهادهای  پوشش  تحت  استان  از جمعیت  درصد   ۲۳
نهادهای  به  کمک  سرانه  گفت:  هستند،  حمایتی 
در  است  تومان   ۶۰۰ و  هزار   ۱۳ کشور  در  حمایتی 
حالی که این میزان در استان ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
بنیاد  رئیس  با  دیدار  در  خدمتگزار  اهلل  وجه  است.  
از  قبل  از  که  توافقاتی  داشت:  اظهار  کشور  برکت 
استان  در  اجرایی  دستگاه های  و  برکت  بنیاد  سوی 
صورت گرفته در یک قالب زمانی مشخص اجرایی و 
عملیاتی شود. خدمتگزار به ابالغ قانون توسعه متوازن 
اشاره   9۳ سال  در  جمهوری  رئیس  سوی  از  کشور 
کرد و افزود: مطابق با قانون رفع محرومیت و توسعه 
درآمدهای  از  درصد   ۳ باید  ساله  هر  کشور  متوازن 
عمومی کشور در ۱۰ شاخص زیربنایی در استان های 
کمتر برخوردار هزینه شود تا این استان ها بتوانند خود 
را به نرم کشوری برسانند. وی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی در بسیاری از زیرساخت ها باعقب ماندگی های 
اجرایی  قطعًا  گفت:  است،  گریبان  به  دست  تاریخی 
شدن این قانون می تواند تا در حد زیادی این عقب 

ماندگی ها را جبران کند.
برخی  ایجاد  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
جمله  از  استان  در  گذاری  سرمایه  مشوق های 
در  ذیربط  مسئولین  از  استان  مهم  درخواست های 
زمینه  تواند  می  امر  این  قطعًا  گفت:  است،  کشور 
هموارتر  را  استان  به  مختلف  گذاران  حضور سرمایه 

کرده و زمینه ورود آنها را به این استان فراهم کند.

توصیف واقع بینانه استاندار از  
وضعیت زیرساختی خراسان جنوبی

عقب ماندگی 
تاریخی استان

۲۳ درصد جمعیت خراسان جنوبی 
زیرپوشش نهادهای حمایتی قرار دارد

فردا از آن کیست ؟
  هرم پور

اینکه  از  نالیدیم  می  و  گفتیم  می  دیروز  تا   
تربیت  تلویزیون  را  فرزندانمان  و  کودکان 
از  نالیم  می  امروز  و  خودمان،  نه  کند  می 
را  خودمان  بلکه  فرزندانمان  تنها  نه  اینکه 
می  تربیت  اجتماعی  های  شبکه  همین  هم 
کنند! و مگر جز این است؟ که با خواند این 
و  اید  کشیده  درهم  سگرمه  چنین  جمله، 

کنید؟  می  و خطاب  عتاب 
شده  خرد  اعصاب  و  کرده  پف  های  چشم 
یا  اند  نشسته  چت  به  سحر  تا  که  کارمندانی 
خواندن چند صد پیامی که در گروه ها و کانال 
ها آمده و می آید و تسّری این بی اعصابی به 
کار ارباب رجوِع نگون بخت، نابسامانی وضعیت 
اجتماعی شهر که برخی از خیابانها و بلوارهای 
و  خیابان  باید  را  اطرافش  های  بزرگراه  و  آن 
جاده عشاق نامید نه محل عبور و مرور عابر و 
خودرو، و آمار واقعًا نگران کننده ای که مسئول 
پر تالش و زحمتکش پلیس فتای استان همین 
چند روز قبل از چند برابر شدن برخی آمار بزه 
در شبکه های اجتماعی استان نسبت به سال 
قبل ارائه می داد، خبر از رسیدن سیالب فاجعه  
فرهنگی به پشت خاکریزهای اطرافمان را  می 
دهد که آن طرفش همه اگر نه، خیلی هایمان  
خوابیم و خواب زده.  نه سیالب شکنی ساخته 
نه  ایم  کرده  مهیا  سدی  نه  رودگیری،  نه  ایم 

انسدادی. 
خدا رو شکر، هضم شدن را هم خوب بلدیم و 
ضربه خورمان هم که بد نیست! از استفاده هم 

که فقط حاشیه اش را دوست داریم و بس. 
) ادامه در صفحه ۲ (

یادداشت

رکود جدی درمسکن  استان
 اتمام حجت استاندار با مدیران برای اجرای اقتصاد مقاومتی

صفحه 7

جناب آقای دکتر علی خزاعی
با نهایت مسرت سمت جدید شما را تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

 خانواده

جناب آقای محمد غریبی 
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگ گرامی تان

 را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 
آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم.

شرکت آوا رادین شرق - سروش صباغ

گردان های بیت المقدس و کوثر بسیج
زمــان:   9 و 10 اردیبهشت ماه 1۳95

مکـان:   مناطـق عمومی رزمایش در شهرستان های 
نهبندان، سربیشه، سرایان، بشرویه، درمیان و خوسف
روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

رزمـایش راهیان بیـت المقـدس

جناب آقای وجه اله خدمتگزار
استاندار محترم  خراسان جنوبی

حجت االسالم والمسلمین سید محمد باقر عبادی

نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای موهبتی 
مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی 

استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای رمضانی
مدیر محترم شعب بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

اصالح ماده 20 قانون رفع موانع تولید که در تاریخ 1395/1/30 در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی طرح و با رای نمایندگان محترم تصویب شد

 اقدامی ارزشمند در راستای ارتقای نظام مالی استان و کشور به شمار می آید 
که نقش پررنگ همت و پیگیری شما در به سرانجام رساندن آن قابل تقدیر است.

در این راستا صمیمانه ترین تشکر و خدا قوت خود را اعالم داشته و برای شما 
بزرگواران در سال )اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل( دوام و عزت، سالمت و تداوم 
حضور و تایید در راستای توسعه پایدار جمهوری اسالمی ایران و علی الخصوص 

استان محروم خراسان جنوبی از خداوند منان مسئلت دارم.

  کانون کارآفرینان استان 
مدیریت کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان و برادری دلسوز 

شادروان محمد رضا فرجامی
جلسه یادبودی جمعه 95/2/10 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 

در محل مسجد رضوی )واقع در خیابان 17 شهریور( برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده  فرجامی

چهارمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان 

زنده یاد حاج غالمرضا قاینی زاده 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

یادش همیشه جاودان

خانواده قاینی زاده

)یادبود(
در سی امین سال 

درگذشت پدری مهربان و معلمی دلسوز مرحوم 

عباس عباسی
و یکمین سال درگذشت برادری عزیز 
مهربان، صبور و انسانی فرهیخته مرحوم

 مهندس محمد حسین عباسی
                                یادشان گرامی و روح شان شاد.                خانواده

ایستادن، اجبار کوه است   رفتن، سرنوشت آب
افتادن، تقدیر برگ     عشق و مهر یادگار آدمی

یاد همسر و پدر عزیزمان آن آیینه رأفت و شرافت عشق مرحوم 

ابوالفضل بابانژاد )بابائی( 
خادم با صفای حضرت ابوالفضل العباس )علیه السالم(

 در دومین سالگرد تنهایی مان گرامی باد.

همسر و فرزندان

واگـذاری یـا اجـاره
معـدن گرانیت  با رنگ ِکرم در منطقه شاهکـوه نهبنـدان با  
تجهیزات  معدنی،  کمپ ، آب ، برق ، باسکول،  با دو جبهه سینه کار 

آماده بارگیری           09121236724
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وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم
فارس- امروز در نشست شورای عالی اشتغال سیاست های سال 95 مجموعه دولت در حوزه بازار اشتغال تصویب و برای اجرا به صورت 
سراسری در کشور ابالغ شد.در این نشست، طرح حرکت به عنوان محرک بازار اشتغال کشور، با هدف توسعه بازار کار و استفاده از 
ظرفیت های بالقوه و توسعه امکانات بالفعل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دولت با طرح های پیاپی و اشتغال قصد دارد تا پایان سال 

96 نرخ بیکاری را تک رقمی کند و این وعده را بارها در محافل رسانه ای و مردم اعالم کرده است.

فردا از آن کیست؟ 
) ادامه از صفحه اول (

چند وقت پیش به عزیز روحانی که مدیر یک گروه 
در  شبهات  و  مذهبی  سئواالت  به  پاسخ  و  دینی 
و  وقت  این  بابت  پرسیدم:  می  بود  تلگرام  فضای 
متولی  از سازمان های  ای هم  الزحمه  هزینه، حق 
او  خندید.  فقط  گیری؟  می  فرهنگی  و  دینی  امور 
نمی گفت و من میدانستم که حتی از فعالیت هایش 

هم بی خبرند. 
نمی دانم چرا اینقدر نگرانم؟ گاهی می گویم شاید 
نگرانی من از بر باد رفتن ارزش ها، شبهه ناک شدن 
اعتقادات، کشف حجاب دختران و زنان این شهر در 
پروفایل ها، این همه مزاحمت ها و به تاراج بردن 
حرمت خانواده ها، گاهی حتی خودکشی ها و طالق 
صحنه  بازیابی  و  جستجو  العینی  طرفه  به  یا  ها، 
و  تلگرام  و  اینستاگرام  در  مبتذل  و  مستهجن  های 
یوتیوب، اووو، وی چت، وایبر، تانگو، کیک، کاکائو 
تالک، واتس آپ، و ...، تغییر هنجارها، تزاید اشرافی 
از  غفلت  و  شهروندانمان،  گرایی  مصرف  و  گری 
و در آغوش گرفتن  برایمان خوب است  آنچه  همه 
بی  نگرانی  است،  بد  برایمان  آنچه  همه  عطشناک 
ما چکار  گویم پس  می  با خودم  بعد  باشد.  موردی 
ها  چه؟خانواده  امر  مسئولین  و  متولیان  ایم؟  کرده 
همان  چه؟  ها  حوزه  و  ها  دانشگاه  و  مدارس  چه؟ 
وقت یکی که نمی دانم کیست به من می گوید قرار 
است وزارت خانه امور روستائیان تأسیس شود و من 
از خودم و از شما می پرسم پس وزرات تعمیق دین 
و یاد دادن شنا به فرزندان غریق در موج خروشان 
همین  خیال.  بی  چه؟  پس  فرهنگی  نابسامانی  این 
از همین خبرگزاری های  یکی  تازه  بود که  دیشب 
داخلی به من می گفت که چرا 99 درصد کاربران 
فیس بوک، عاشق مارک زاکربرگ 33 ساله، صاحب 
بزرگترین کشور جهان با چند میلیارد جمعیت عضو 

فیس بوک  هستند!!
یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  )لطفا   
ارسال   09304943831 شماره  به  را  روزنامه  های 

فرمایید(

گوجه فرنگی ارزان شد
 کاهش قیمت موز تا یک ماه آینده

مهر- رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش حدود 600 
تومانی قیمت گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و 
بار خبر داد و گفت: قیمت موز تا یک ماه آینده  تره 
ارزان خواهد شد.وی اضافه کرد: گران شدن موز دو 
و  تعرفه  افزایش  آن،  دلیل  نخستین  که  دارد  دلیل 
مشروط شدن واردات است، ضمن اینکه در این فصل 
از سال، عرضه موز در کشور فیلیپین که تولیدکننده 
عمده این میوه است، کاهش و تقاضای جهانی برای 
آن افزایش پیدا می کند که همین موضوع نیز باعث 
شده قیمت موز گران شود. محمودی افزود: قیمت موز 

تا حدود یک ماه آینده ارزان می شود.

۰ 6 درصد کارگران دو شغله اند
انجمن های  جام جم آن الین- دبیرکل کانون عالی 
صنفی کارگران ایران گفت: 60 درصد از کارگران دو 
شغله هستند.غالمرضا عباسی به فاصله معنادار 81۲ 
هزار تومان حداقل دستمزد کارگران در سال 95 با سبد 
هزینه های زندگی که 3 میلیون و ۲00 هزار تومان 
است، اشاره کرد و افزود: این فاصله علت اصلی روی 
آوردن کارگران به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم 
است.وی با تاکید بر دوشغله بودن بالغ بر 60 درصد 
تولیدی  محصوالت  کیفیت  آمدن  پایین  کارگران، 
داخلی را از آسیب های دوشغله بودن کارگران دانست.
عباسی با اشاره به فرارسیدن هفته کارگر ایجاد امنیت 
شغلی، حفظ اشتغال موجود و ارتقای معیشت زندگی 
کارگران را از مطالبات جدی این گروه از جمعیت کشور 

از دولت برشمرد.

سیگارها هم کد رهگیری می گیرند
اایسنا- مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف 
اجرایی  از  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد 
امسال  تابستان  در  سیگار  رهگیری  کد  طرح  شدن 
برای سیگار  تبلیغ  گونه  هر  حال  عین  در  و  داد  خبر 
را غیرقانونی اعالم کرد.خبرگزاری ایسنا: عباس نخعی 
اظهار کرد: سیگارهای وارداتی از روی شماره هولوگرام 
قابل رهگیری هستند و ستادی در این زمینه با بخش 
مشغول  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مربوطه 

پی گیری این موضوع است.

بودجه بیمه زنان سرپرست 
خانواردوبرابرشده است

زنان  اشتغال  سیاستی  سند  گفت:  ربیعی  ایرنا-علی 
به  و  بحث  وزیران  هیئت  جلسه  در  ایران  جامعه  در 
کمیسیون اجتماعی دولت سپرده شده است . به گفته 
وی در بسته یاد شده موضوع حمایت معنوی و مادی 
از زنان سرپرست خانوار و همچنین زنان سالمند مورد 
توجه قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
معتقد است، در آینده با پدیده سالمند مجرد مواجه هستیم 
و از هم اکنون در آموزش عالی سازمان بهزیستی در 
این خصوص برنامه های جامع برای آموزش مجازی 
زنان  بیمه  برای  امسال  بودجه  است.ربیعی  آماده شده 
سرپرست خانوار را 300 میلیارد ریال )30میلیارد تومان( 
و دو برابر سال 1394 اعالم و ابراز امیدواری کرد این 
میزان در سال 1396 نیز دو برابر شود. وی همچنین 
گفت: تارنمای معاونت زنان ریاست جمهوری باز است 
تا زنان و فعاالن مدنی بتوانند دیدگاه های خود را در 
خصوص اشتغال زنان ارائه دهند تا مجموعه این دیدگاه 

ها بتواند به غنی تر شدن این بسته بیانجامد.

زیارت گفت:  و  رئیس سازمان حج  شبستان- 
سهمیه حج تمتع در سال جاری 64 هزار نفر 
است و تا یک و نیم ماه آینده دیه شهدای حادثه 

جرثقیل پرداخت می شود.
سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، در 
تمع سال 95 گفت: همه ساله  خصوص حج 
حدود نیمه اول ربیع الثانی بر اساس تقویم وزارت 
حج عربستان جلسه نشست تفاهم نامه مرسوم 
برای حج هر سال باید به امضا برسد اما در سال 
جاری تاریخ جلسه را برای آخر دی ماه تعیین 
کردند.اوحدی افزود: با توجه به شرایط به وجود 
آمده هیئت ایرانی برای مذاکره با مسئوالن حج 
عربستان دوباره راهی این کشور می شوند، که در 
این دور موضوع ویزا و خدمات کنسولی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

فضای مذاکرات از سه حادثه 
فرودگاه جده، تاخیر 3 ماهه

 و قطع روابط سیاسی، متاثر بود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تاخیر 3 
ماهه در انجام مذاکرات جهت عقد قرارداد حج 

حج  وزارت  جاری  سال  در  داشت:  اظهار   ،95
برای مذاکره دعوت  را  ایرانی  عربستان هیئت 
کرد اما فضای مذاکرات از سه حادثه فرودگاه 
دو  روابط سیاسی  قطع  و  ماهه  تاخیر 3  جده، 
کشور متاثر بود. وی افزود: وزیر حج عربستان که 
ریاست هیئت سعودی را بر عهده داشت به ما 
اعالم کردند که پس از حادثه منا اقدامات زیادی 
برای تامین امنیت زائران انجام شده است که ما 
نیز آن را از دغدغه های جمهوری اسالمی ایران 
بیان کرده و ۲0 پیشنهاد مشخص و راهکار تامین 

امنیت زائران را به آنها ارائه کردیم.

تاکید بر اینکه زائران ایرانی باید
 از خدمات کنسولی بهره مند شوند

اوحدی با اشاره به اینکه در دیدار با مسئوالن 
عربستان ما بر عزت، حرمت و کرامت زائران 
تاکید کردیم، بیان داشت: در این دیدار ما خواستار 
شدیم که زائران ایرانی باید از خدمات کنسولی 
بهره مند شوند چرا که هر ساله گم شدن، سرقت 
را شاهد  زائران  از  زیادی  تعداد  یا فوت  اموال 
گم  افراد  شناسایی  برای  افزود:  وی  هستیم. 
شده ما خواستار استفاده از مکان یاب در کارت 
شناسایی زائران شدیم اما مسئوالن عربستان 
دستبند الکترونیکی را پیشنهاد دادند که زائرین 
در هر حالی قابل ردیابی باشند. اوحدی با اشاره 
به بحث صدور ویزای حجاج ایرانی، ابراز کرد: ما 
در این مذاکرات تاکید داشتیم که ویزای زائران 
ایرانی در ایران صادر شود، اما طرف سعودی 
گفت در این مورد کارگروهی تشکیل شده تا 
به راهکار مناسبی برسند، ما در حالی که منتظر 
پاسخ آنها هستیم امیدواریم تا پایان هفته جواب 

نهایی را بدهند.

مقرر شده همچون سال ها ی گذشته 
از پروازهای ایرانی استفاده شود

درباره  مذاکرات  نتیجه  خصوص  در  اوحدی 
پیشنهاد  عربستان  کرد:  عنوان  حج  پروازهای 
استفاده از شرکت هواپیمایی ثالث را داد اما ما 
با مباحث کارشناسی عملی نشدن این پیشنهاد 
را ثابت کردیم و مقرر شد همچون سال ها ی 

گذشته از پروازهای ایرانی استفاده شود.

مباحث فرهنگی همچون سال های 
گذشته انجام خواهد شد

خصوص  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
فعالیت های فرهنگی ایران در حج اظهار داشت: 
مباحث فرهنگی همچون سال های گذشته انجام 
خواهد شد که برائت از مشرکین نیز یکی از آنها 
است، زائران ایرانی به لحاظ نظم و ادب مورد 

تایید مسئوالن عربستانی هستند.
بر  مبنی  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
مذاکرات  این  در  سعودی  مقامات  اگر  اینکه 
پاسخی ندادند چه خواهند کرد، بیان داشت: در 
نشست های صورت گرفته ما بر این مساله تاکید 
کردیم که به حج خارج از روابط سیاسی نگریسته 
شود زیرا حج یک واجب شرعی است حتی اگر 
مقامات عربستانی نیز پاسخ ندادند ما به وظیفه 

خود عمل کردیم.

سهمیه حج تمتع ایران در سال جاری 
64 هزار نفر است

اوحدی در خصوص سهمیه حج تمتع در سال 

95، ابراز کرد: سهمیه ایران با توجه به جمعیت 
آن 78 هزار نفر است اما در سال 95 نیز سهمیه 
ما 64 هزار نفر است که در سال آینده جبران 

خواهد شد.

طی دو فراخوان تا کنون 17 هزار نفر 
ثبت نام کردند

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ما 
پیش بینی کرده بودیم که در فراخوان اول 40 
هزار نفر ثبت نام کنند اما فقط 10 هزار نفر ثبت 
نام کردند، اظهار داشت: طی دو فراخوان تا کنون 
17 هزار نفر ثبت نام کردند، برای فراخوان سوم 
نیز منتظر نتیجه مذاکرات هستیم، حدود یک و 
نیم میلیون نفر در نوبت حج قرار دارند که به 

ترتیب اولویت اعالم و اعزام خواهند شد.

همه مراجع بر اقامه حج به عنوان 
واجب شرعی تاکید دارند

اوحدی در خصوص نظر مراجع تقلید درباره حج 
سال جاری، بیان داشت: همه مراجع بر اقامه حج 
به عنوان واجب شرعی تاکید دارند و نظر آنها برای 
ما اهمیت دارد.وی با اشاره به مجازات پلیس های 
خاطی فرودگاه جده گفت: ما این مسئله را پیگیری 
کرده و گفتیم که تعلل و تاخیر در صدور حکم این 
خاطیان سبب سوال و ابهاماتی می شود. وزیر حج 
عربستان گفته تعجب می کنم که حکم دادگاه 

صادر شده اما اعالم نشده است.

پرداخت دیه شهدای حادثه جرثقیل 

دیه  در خصوص  زیارت  و  رئیس سازمان حج 
شهدای حادثه سقوط جرثقیل و فاجعه منا بیان 
داشت: وزیر حج عربستان گفته که تا یک و نیم 

آینده دیه شهدای حادثه جرثقیل پرداخت  ماه 
می شود و اینکه در خصوص شهدای منا نیز ما 
بر اساس احکام اهل تسنن و تشیع به مسئوالن 
عربستان ثابت کردیم که حاکمانشان باید دیه 
پرداخت کنند که مسئوالن عربستان گفتند آن 
را بررسی می کنند.اوحدی در خصوص آموزش 
زائران ابراز کرد: در سازمان حج و زیارت ظرفیت 
باالیی وجود دارد با توجه به اینکه ما منتظر پاسخ 
برنامه  اجرای  برای  مسئوالن سعودی هستیم 
های حج مشکلی نخواهیم داشت اما درباره زمان 
آموزش زائران با مشکل مواجه خواهد شد.وی 
به  پزشکی  هیئت  و  دارو  ارسال  خصوص  در 
عربستان، گفت: ما در مذاکرات بر این مطلب 
تاکید کردیم که باید هیئت پزشکی همچون 
سال گذشته در حج حضور داشته و درمانگاه و 

بیمارستان ها نیز برقرار باشد.
رئیس سازمان حج و زیارت در پایان با اشاره به 
حضور خانواده 4۲ شهید فاجعه منا در مقبره الشهدا 
منا، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری حج دو نفر 
از اعضای خانواده این افراد با توافق وزیر حج 
عربستان به عربستان اعزام شده و بر سر مزار 

عزیزان خود حاضر خواهند شد.

5۰ درصد پروازهای حجاج توسط 
هواپیمایی ایران است

ادامه فرهاد پرورش مدیر عامل هواپیمایی  در 
جمهوری اسالمی که از اعضای هیئت مذاکره با 
مسئوالن عربستانی بوده است ، گفت: بر اساس 
تفاهم نامه صورت گرفته 50 درصد پروازهای 
حجاج توسط هواپیمایی ایران و 50 درصد آن 

توسط هواپیمایی عربستان انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان حج و زیارت:

سهمیه حج تمتع ایران در سال جاری ۶۴ هزار نفر است

ایسنا- رئیس شورای هماهنگی بانک ها گفت: افزایش سه برابری تسهیالت ازدواج در بودجه 1395 با توجه به منابع محدود 
قرض الحسنه بانک ها نمی تواند عملیاتی شود برای اینکه بانک ها جهت پرداخت تسهیالت، منابع مالی محدودی دارند.عبدالناصر 
همتی اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیالت ازدواج کارشناسی نبود که به یکباره پیشنهاد و بالفاصله 
تصویب شد و تسهیالت ازدواج 330 درصد افزایش یافت.مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به 
واقعیت های موجود افزایش می دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک ها عملیاتی نیست به این معنی که قبال بانک ها مبلغ 
3 میلیون تومان تسهیالت ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.وی با بیان اینکه 
بانک ها در حال حاضر برای پرداخت سقف 3 میلیون تومانی تسهیالت ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیالت ازدواج به یکباره تا سه برابر 
افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می یابد و این امر باعث محروم شدن عده ای زیادی از این تسهیالت شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می شود.

افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا
ایسنا- رئیس شورای رقابت از افزایش 1.8 درصدی محصوالت ایران خودرو 
و 0.4 درصدی محصوالت سایپا خبر داد. رضا شیوا اظهار کرد: مرکز ملی 
رقابت بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شرکت بازرسی، کیفیت و بهره وری 
اعداد و ارقام را در داخل فرمول دستورالعمل گذاشت و به این ترتیب نهایتًا 
قیمت های محصوالت گروه سایپا 0.4 درصد و گروه ایران خودرو 1.8 درصد 

افزایش یافت.

وام 10 میلیونی ازدواج 
قابل اجرا نیست

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9159639۰65 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

داربست بنی اسدی
09151634010
)اجاره تخته زیر پا رایگان(

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

پیرو انتشار آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مورخ 95/2/7 مربوط به سه پروژه  عمرانی اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بدین وسیله نوبت مناقصه به نوبت اول اصالح 

می گردد، سایر مفاد آگهی فراخوان همچنان به قوت خویش باقی است.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

مزایده عمومي )نوبت دوم(
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي در نظر دارد: بهره برداري و احیای محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرح  بهره برداري ذیل از طریق مزایده مندرج 
در این آگهي واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي شود در صورت تمایل نسبت به اخذ اسناد مزایده، مالحظه مفاد طرح، بازدید از منطقه موردنظر اقدام نموده و قیمت پیشنهادي 

خود را به عنوان بهره مالكانه اعالم نمایند.

تعهدات احیایینرخ پایه )ریال(میزان محصولمساحت مفیدنام طرحنام شهرستان
بذرپاشی

دوره طرح
مبلغ تضمین )ریال(

دوره طرحکپه کاری

3.536.۰۰۰ یک  ساله368۰24292911۰3۰۰5۰شاهکوهنهبندان

تاریخ توزیع اسناد مزایده : از 95/2/6 لغایت پایان وقت اداري 11 /95/2    زمان تحویل پاکت هاي مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداري 1395/2/18 
آدرس محل توزیع اسناد مزایده: بیرجند- خیابان ارتش- سه راه معلم- اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي دبیرخانه کمیسیون معامالت )امور قراردادها(

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: مطابق جدول فوق  زمان و محل بازگشایي پاکت هاي مزایده: ساعت 9 صبح مورخ 95/2/19  - سالن جلسات اداره کل منابع طبیعي و 
 آبخیزداري خراسان جنوبي  شرایط مزایده: 1- به پیشنهادهاي رسیده فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و یا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- شرکت هاي تعاوني بهره برداري در مقایسه با سایر پیشنهاد دهندگان در شرایط مساوي داراي اولویت مي باشند
3 - اسناد این مزایده از طریق وب سایت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی به نشانی www.nrskh.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات قابل دریافت می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

با حضور اساتید مجرب استان    وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( 
ریاضی: آقایان هانی اکبرزاده - سعید اکبرزاده - حاجی آبادی- زمینی - چهاردهی- بنی اسدی - قسوره- اربابی - اکبری و خانم دادرس

فیزیک: آقایان جوقه ساالر - زمینی- خیرآبادی- چهره آسا - نجفی و دکتر خسروی
شیمی: آقایان شكیبایی و طحان و خانم ها: احمدی و کمیلی     زیست: آقای خراشادی و خانم ها: فریدی - وداد- نطقی

هنرستان: آقایان مهندسین جمالی- امیرآبادی- فائقی- بابایی- هاتف   عربی: آقایان مرادی -موسوی نژاد- کاظمی و خانم ایمانی 
ادبیات: آقایان صنعتی - معینی - گل محمدی و خانم درمیانی    زبان: آقایان ناصح - خسروی - خراشادی - خسروانی

دوره اول متوسطه: خانم افضلی - آقای کلینی       ابتدایی: خانم ها اصغری - ضیغمی و آقای صبوحی
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی: آقایان اصغری - حسینی  

خراشادی زاده - بهنام فر- جعفری

آموزشگاه علمی - آموزشی امام علـی )علیه السالم( برگزار می کند:
کالس های تقویتی دوره ابتدایی تا پایان دبیرستان - کالس های کنکور- مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

آدرس: میدان ابوذر - خیابان شهید اسد زاده 3- پالک 5  تلفن: 32232943  همراه: ۰93۰4751599

عزیز  آموزان   دانش 
برگزاری  طول  در 
امکانات  از  ها  کالس 
)کتابخانه   آموزشگاه 
کافی نت - کافی شاپ( 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زادهبهره مند خواهند شد
ساب انواع سنگ های مرمر گرانیت و موزاییک ساده      

09156706538

فروشگاه مروج 

بین معلم 44 
و چهارراه 15 خرداد

)قنادي طوس(

فروش اقساطي 1۰ ماهه تصفیه آب 
مژده به همشهریان عزیز
کلینیک تخصصي تعمیرات راه اندازي شد
تعمیرات آب شیرین کن،کولر آبي،آب گرم کن، لوله کشي آب سرد و گرم، اجاق گاز، شیر آالت

31۰57



را  مردم  که  پور  هرم  آقای  مطالب  جواب  در 
باید  کنند  می  حقشان  گری  مطالبه  به  توصیه 
اصرار  خواهند  نمی  خودشان  مردم  این  گفت 

نکنید که وقت خودتان را هدر داده اید
936 ... 039
 سالم در خیابان عدل صافکاری دارم مهلت پروانه ام
صنوف  باید  که  کنند  نمی  تمدید  شده  تمام   
شعار  است  سال  چند  هنوز  ولی  برود  آینده 
چیه  ما  تکلیف  نکردند  فراهم  را  جایی  میدهند 

امسال که سال عمل است.
0915...043
سالم .چرا سیمان درمیان قول بی عمل شده چرا 
فوالد قاینات و آهک قاین و چدن فوالد خوسف 
گم اند در توسعه اشتغال استان چرا جواب صداقت 

چیست بخدا آوا .آوای ما و ما شو
935 .... 032
باسالم درخصوص پل بهمن الزم هست دو نکته 
یاد آوری شود  اوال هزینه این پل طبق قرارداد فی 
مابین شهرداری و ... به مبلغ ... توسط ... دوسال 
دوسال  پل  این  بوده  قرار  که  شده  پرداخت  قبل 
پیگیری  باکلی  متاسفانه  که  شود  تحویل  پیش 
نباید  پل  مگراین  دومًا  است،  نشده  افتتاح  هنوز 
ایمن سازی یا آسفالت شود همینجور یک پل زدند 

وحتی معبرش را باز نکرده اند . باتشکر
939...685
از مدیر مخابرات استان خواهشمندیم درخصوص 
واقع  مرکزیت شهر  در  که  بهمن  خیابان  ساکنین 

شده نسبت به تلفن ثابت اقدام شود. با تشکر
939...685
روستای  میدانید  آیا  استان  مسئولین  توجه  قابل 
نبود  بر  عالوه  سربیشه  شهرستان  ازتوابع  شگان 
ماشین  جاده  حتی  و...  وگاز  برق  و  مناسب  آب 
رو هم  موتور  نکنید جاده خاکی  تعجب  روندارد!!! 
مردم  برای  که  ندارد!؟!!لذاخواهشمندم هرمسئولی 

این روستامی تواندکاری انجام دهد.
915...388
که  محترم  همشهری  پیام  با  رابطه  در  آوا  سالم 
فرموده بودندمنابع طبیعی امان مردم روستا را بریده 
باید عرض کنم من هم قطعه زمینی را دوازده سال 
قبل با وام و هزار بدبختی خریده ام حاال که اوضاع 
زمین رونق گرفته آقایان دست اندرکار به این نتیجه 
شود  سبز  فضای  باید  زمین  نصف  که  اند  رسده 
میخواهم بپرسم اگر این زمین مال خودتان بود باز 
هم همین نظر را داشتید ؟ از عالم فهیم شهرمان 
پرسیدم ایشان گفتند غصب است مگر زمین را از تو 

بخرند حاال خود دانید و خدای خود.
930...775
مسوالن راهنمایی ورانندگی خواهشا فکری به حال 

ترافیک شبانه جمهوری 31 بردارید.
933...112
آقای شهردار فضای سبز جهت سایت کویرتایر و 
جمع آوری هیزم و بوته زارها نخواستیم تا حادثه 
ناگواری رخ نداده فکری به حال جوی آب خیابان 
 ارکیده12داخل سایت بردارید تردد زیاد ماشین ها

وعبورفرزندان مدرسه و بازی بچه ها  
915...236
ورودی  در  بحال  فکری  ترافیک  شورای  آقایان 
آپارتمان های ستاره کویر جماران بکنید یا در را جابه 
جاکنید یا چهارراه را! روزی نیست بخاطربارترافیک 
ساله  چند   . نشه  تصادف  راه  چهار  توی   آپارتمانها 

میخواهند رسیدگی کنند . آوا شما پیگیری کن.
915 ...268
از میدان ولی عصر  بیشتر دانشجویان عزیز  مسیر 
میباشد یک باجه برای شارژ کارت اتوبوس بزارید 

ممنون میشیم واقعا نیاز هست.
915...316
ابتدای  از  مهرشهر  فاضالب  طرح  سالم،قراربود 
سال نود و پنج شروع بشه !!پس چی شد !؟فروردین 

تمام شد!کی میخوان اقدام عملی انجام بدن!؟؟
915...528

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 8  اردیبهشت  1394 * شماره 3491 
3  عباسی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات از برگزاری کالس آموزش پالس بافی با همکاری شورای اسالمی روستای 

فلک خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، وی افزود: اولین دوره ی آموزش پالس بافی به 
عنوان یکی از رشته های قدیمی و تازه احیاء شده راه اندازی شده که مورد استقبال بانوان هنرجو و عالقه مندان این روستا قرار گرفته است. 

برگزاری کالس آموزش رشته تازه احیاء شده پالس بافی در شهرستان قاینات 

بیرون  خانه  از  وقت  اول  کاری- صبح   نسرین 
باال  سر  شوم.  می  کارم  محل  راهی  ام   آمده 
از  هنوز  هوا  که  صبحگاه  آن  در  تا  برم  می 
آغشته  ها  ماشین  آالیندگی  و  دود  غلظت 
عمیق  نفس  دو  یکی  است،  نشده  انباشته  و 
گیر  سینه،  روی  نگاهم   ناخواسته  که   بکشیم 
می کند. یک حس ناخوشایند احساس و روان 
مان را چروک می زند. چند قدم تند و تیز برمی 
دارم. بر دیوار سفید ساختمان تازه ساز به خط 
درشت و کج و معوج سیاه نوشته شده : تخلیه 

چاه، رفع گرفتگی لوله.
دیروز این نوشته ها نبوده اند. بعد کنار آن، چند 
تا اطالعیه و آگهی مراسم ختم و آموزش های 
و  تند  و رنگ های  ابعاد  در  کاریابی  و  خیاطی 

سفید چسبانده شده است.
اضافه چسب مایع زرد رنگ به پایین دیوار شره 
حال  ضد  صبحی  اول  خداییش  است.   کرده 
نیست!؟ همه آنچه که در منظر بصری دیده ایم 

تا عصر آوار روح و فکرم می ماند. 

انواع و اقسام سیاه کاری 
روی دیوار های شهر دیده می شود

 به در و دیوار محله، خیابان و مسیری که در آن 
هر روز تردد می کنید با دقت بیش تری بنگرید 
درخواهید یافت که در بسیاری از خانه ها، نمای 
فروشگاه ها، تابلوی اعالنات، تیرهای روشنایی، 
معابر، علمک های گاز و ... پر است از تبلیغات، 
پزشکان،  مطب  قالی شویی،  تلفنی،  تاکسی 
و  اجازه  بدون  که   ... و  کنکور  آموزشگاه های 
رضایت شهروندان بر در و دیوار منازل و امالک 
دیوارنویسی  یا  و  شده  چسبانده  آنان  شخصی 
شده  گاهی هم مشاهده می کنید که صاحبان 
این شرکت ها نقض حقوق شهروندی را تا آن جا 
پیش بردند که از چسباندن تبلیغات خود بر روی 
عابر بانک ها، کیوسک های تلفن و اماکن دولتی 

نیز امتناع نکردند.
شهر  دیوارهای  روی  بگذریم  که  تبلیغات  از 
که می توان  دیگری هم هست  کاریهای  سیاه 
اسمش را هر چیزی گذاشت، جز آنچه به اشتباه 
رایج شده است؛ یادگاری! منظورمان همان خط 
های خرچنگ قورباغه یا نقش و نگارهای کج و 
معوجی است که عده ای به هردلیل بر در و دیوار 
خیابان ها و مبلمان شهری حک می کنند تا به 

خیالشان چیزی از خود به یادگار گذاشته باشند.
دم  که  را  چه  هر  یادگارنویسان  این 
بی  خود  هنرنمایی  از  است،  دستشان 
ها  کوچه  دیوار  و  در  گذارند؛  نمی   نصیب 
و خیابان ها، باجه های تلفن عمومی، نیمکت 
تنه  اتوبوس،  های  ایستگاه  پارک،  چوبی  های 
از  کدام  و عالئم شهری هیچ  تابلوها  درختان، 

دستشان در امان نیست.
آنها اصرار دارند به هر قیمتی شده چیزی از خود 
برای دیگران  و نسل های بعد به یادگار بگذارند، 
حتی اگر این کار به قیمت تخریب اموال عمومی 

شهر تمام شود.
اینها همان کسانی هستند که حتی در سفر هم 

دست از رفتارهای تخریبگرانه خود بر نمی دارند 
و آثار و بناهای تاریخی را هم به زیور خطشان 

می آرایند تا یادگارهای تاریخی نوشته باشند.
در این میان نباید برخی افراد سودجو که همواره 
هزینه  کم  و  آسان  ماندگار،  تبلیغات  دنبال  به 
هستند را از یاد برد آنها دست به تبلیغ و دیوار 
اسپری  یک  تهیه  با  تنها  که  زنند  می  نویسی 

رنگی به جان دیوارهای شهر می افتند.

باید از خود افراد برای پاکسازی 
دیوار و شهر استفاد شود

یکی از همشهریان عنوان می کند:  این افراد  
دیوار  روی  بر  نقاشی  کشیدن  و  نوشتن  در 
مسئوالن  که  نیست  بهتر  پس  دارند  استعداد 
این را یک امتیاز برای شهر در نظر بگیرند و 
ابزار نوشتن و کشیدن نقاشی را در اختیار آن 
ها قرار دهند تا شاید همین کار یک فرهنگ 
سازی مناسب برای جلوگیری از دیوار نویسی 
از هزینه های زیاد شهرداری برای  بد شود و 
و  حرف  از  پر  که  دیوارهای  این  کردن  رنگ 

اسم هست بکاهد.
به  که  راهکاری  گوید:  می  بهرامی  رضا 
از  تبلیغات  که  افرادی  با  رسد  می  نظرم 
خود  تا  گرفت  تماس  گذارند  می  جا  به  خود 
تبلیغات از  بخشی  کردن  تمیز  به   نسبت 

خودسر اقدام کنند. 
و  منفی  پدیده  این  با  برخورد  صورت  هر  در 
و  اعتقادی  عزم  رشد  به  رو  تاسف  کمال  با 
طلبد.   می  را  شهر  مسئوالن  و  مردم  عملی 
شهرمان  به  مربوط  مسایل  در  که   باشد 

بیش از پیش احساس مسئولیت داشته باشیم.

باید به روشهای جایگزین دیوارهای 
تخریب شده را زیباسازی کرد

معتقد  که  است  دیگری  شهروند  زاده  قائم   
کند  دستی  پیش  باید  شهرداری  است 
حاشیه  در  عریض  دیوارهای  روی  بر  و 
طرحهای  با  زیبا  دیواری  نقاشیهای  خیابانها 
نویسی هرزه  زمینه  و  کند  اجرا   جذاب، 

یا تبلیغات ناموزون را از بین ببرد.
یکی از اهالی خیابانی در غفاری با ابراز گالیه 
این  دیوار  و  در  روی  که  دیوارنویسی  ها  از 
مناظر،  این  گوید:   می  می  شود،  دیده  محله 
است  الزم  و  دهد  می  آزار  را  شهروندی  هر 
پاکسازی  به  نسبت  شهرداری  مسئوالن  که 
دیوارنویسی از  جلوگیری  و  دیوارها   این 

توجه جدی کنند.
هزینه  تبلیغاتی  ابزارهای  این  ی  همه  اما 
همواره  که  ها  برخی  بنابراین  هستند  بر 
کم  و  آسان  همیشگی،  تبلیغات  دنبال  به 
نویسی  دیوار  تبلیغ  به  دست  هستند   هزینه 

می زنند که هزینه اش یک اسپری است.
وی یادآور می شود: که گاه دیوارنویسی ها تنها 
تبلیغات نیست و گاهی شکلک ها و حتی گاهی 
از  خارج  که  باشد  می  زشت  و  رکیک  کلمات 
شئونات ماست و ممکن است بچه های کوچکی 

که از آنجا عبور می کنند آن را ببینند و بازخورد 
خوبی ندارد. متاسفانه صندلی و کف اتوبوس  ها 
هم از این کجروی ها بی نصیب نمی ماند.  و 
اموال  این  جان  به  ناآگاه  و  بیکار  افراد  برخی 

عمومی می افتند.  

یادگاری بر روی صندلی اتوبوس ها و 
روکش صندلی ها

مختلف  شهرهای  از  زیادی  دانشجویان 
کم  وسیله  تنها  و  آیند  می  بیرجند  به 
ها اتوبوس  همین  امن،  و  مطمئن   هزینه، 
است، دختر جوانی که دانشجوی سال سوم حقوق 
است. می گوید: »سه سال است که این مسیر 
را طی می کنم روی پشت صندلی اتوبوسها و 
یادگاری  و  تلفن  از شماره  پر  آن  روکش های 
هاست.  اتوبوس  ظاهر  مهم  نکته  اما  است.  

پارگی روکش های پالستیکی صندلی ها و از 
 بین رفتن ابر آنها شاید بدترین جلوه ای باشد که 

در یک اتوبوس قابل مشاهده است.

دیوار نویسی راحت ترین 
و به صرفه ترین نوع تبلیغات!

با یکی از همشهریان که شماره اش زیر یکی 
گیریم  می  تماس  شده  نوشته  تبلیغات  این  از 
روی  که  ملک  آن  مالک  با  اینکه  بیان  با  او 
آن تبلیغات نوشته شده اجازه گرفته شده  می 
گوید: با توجه به نرخ باالی تبلیغات این شاید 
باشد.  راهکار  ترین  صرفه  به  و  ترین   راحت 
رضایی می افزاید: اینکه بخواهیم کاال و جنس 
مان را در رسانه ها و روزنامه ها تبلیغ کنیم چند 
مشکل دارد اول اینکه هزینه آن بسیار باالست 
و  میگیرد  بار صورت  یک  فقط  اینکه  دیگر  و 
شاید افراد کمتری آن را ببیند ولی وقتی روی 
 دیوار باشد هر دفعه که از آنجا رد بشوید آن را 

می بینید و تکرار می شود. وی ادعا می کند 
کثیف  را  ها چهره شهر  نویسی  دیوار  این  که 
نمی کند و در عوض گاهی هم بر زیبایی شهر 

می افزاید!

تخریب کنندگان  اموال عمومی، 
روحیه ای بیمار دارند

یک کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت با 
از دو  باید  را  این گروه  رفتارهای  این که  بیان 
منظر کنش و واکنش بررسی کرد، توضیح می 
دهد: تخریب گران شهری معموال دارای ویژگی 
که  هستند  خاصی  رفتاری  و  شخصیتی  های 
ریشه در نوع تربیت و آموزش های اولیه آنها در 
محیط خانواده و مدارس و حتی تجربیات دوران 
کودکی آنها دارد، در حالی که توارث نیز در بروز 

چنین رفتارهایی بی تاثیر نیست.

های  ویژگی  تشریح  با  خواه  امیدی  مرتضی 
فضاها  گران  تخریب  رفتاری  و  شخصیتی 
این  است:  معتقد  شهری  عمومی  امکانات  و 
اموال  تخریب  برای  بیمارگونه  روحیه  افراد 
ویژگی  سایر  تشریح  در  وی  دارند.   عمومی 
افرادی  روانی  و  روحی  و  شخصیتی  های 
گوید:  می  دارند  گری  تخریب  روحیه  که 
و  پایین  هوشی  ضریب  از  عمدتا  افراد  این 
در  آنها  حضور  و  برخوردارند  کمی   تحصیالت 
و  اقتصادی  فرهنگی،  فقر  دارای  های  محیط 
اجتماعی بیشتر به چشم می خورد. درواقع این 
و  ها  ناکامی  دارای  شخصیتی  لحاظ  از  افراد 
آنها  به  واکنش  در  که  هستند  هایی  تعارض 
 پرخاشگرانه وارد عمل می شوند و رگه هایی
جویانه  انتقام  و  تقابلی  های  شخصیت  از 
افراد  این  شود.  می  دیده  افراد  این  در 
گرا برون  هایی  شخصیتی  دارای   معموال 
نشان  العمل  سریع عکس  طور  به  که  هستند 
در  بودن  اجتماعی  ضد  نوع  یک  و  دهند  می 

روان  متخصص  است.  مشهود  آنها  رفتارهای 
شناسی نیز در این باره می گوید: انرژی جوانان 
اگر به درستی هدایت و تخلیه نشود منجر به 

تخریب و اخالل خواهد شد. 
وی می افزاید: عالوه بر این جوان و نوجوان نیاز 
دارد که دیده شود و به او توجه کنند و اگر چنین 
باشد  نداشته  امکانی در خانواده و جامعه وجود 
کردن  پاره  درختان،  شکستن  نظیر  رفتارهایی 
صندلی اتوبوسها، شکستن شیشه ایستگاه های 
اتوبوس و ... که به زعم ایشان بیانگر جسارت و 

شجاعت و زوربازو است بروز خواهد کرد.

گروهی برای تفریح و تفنن  و تخلیه 
هیجان این کار را انجام می دهند

گوید:  می  باره  این  در  نیز  شناس  جامعه  یک 
انتقام  با هدف  از آن ها  برخی  مثال  به عنوان 

هستند  عمومی  اموال  تخریب  درصدد  جویی 
هیجان  تخلیه  و  تفنن  و  تفریح  برای  گروهی 
نیز  افرادی  و  دهند  می  انجام  را  کار   این 

می خواهند توجه دیگران راجلب کنند. 
آسیب  گوید:  می  مورد  این  در  پور  اکبری 
و  عمومی  تلفن  های  باجه  به  رساندن 
ایستگاه  تخریب  خودپرداز،  های  دستگاه 
اتوبوس  صندلی  کردن  پاره  اتوبوس،  هایی 
درختان،  روی  بر  یادگاری  نوشتن  مترو،  و 
همگی  هاو...  گل  کندن  و  درختان  شکستن 
وی  است.  ناشایست  این  رفتار  از  مظاهری 
می  بروز  چه  آن  نهایت  در  کند:  می  تصریح 
کند و منجربه تخریب اموال عمومی می شود 
عصبانیت،  صورت  به  روحی  هیجان  یک 
تواند  می  که  است  پرخاشگری  و  خودنمایی 
ناهنجاری  شخصیتی،  اختالالت  در  ریشه 
اجحاف  احساس  و  کمبودها  اجتماعی،  های 
متخصص  این  باشد.  داشته  درماندگی  و 
روانشناس در این باره معتقد است: وقتی یک 

نوعی  شود  می  طبقاتی  اختالف  دچار  جامعه 
زمینه  که  یابد  می  نمود  آن  در  عدالتی  بی 
ای برای تولید رفتارهای پرخاشگرانه و انتقام 

جویانه است. 
به  و  بیگانگی  احساس  دارد:  می  اظهار  وی 
توجه  و  طبقاتی  تضاد  از  ناشی  نیامدن  حساب 
بیشتر  برخورداری  به قشر مرفه و  از حد  بیش 
شود  می  باعث  امکانات  از  جامعه  از  بخشی 
تنفر  اجتماعی نوعی  به هنجارهای  فرد نسبت 
ها آن  زیرپاگذاشتن  درصدد  و  کند   احساس 
هیجانات  تخلیه  برآید.  هنجارشکنی  و   
متخصص  این  که  است  دیگری  نکته  روحی 
و  ورزد  می  تاکید  آن  بر  اجتماعی   علوم 
نشدن  تخلیه  و  هیجانات  افزایش  گوید:  می 
امکانات  نبود  و  جوان  قشر  در  ویژه  به  آن 
های مجموعه  کمبود  و  انرژی   تخلیه 
شهرهای  در  خصوص  به  ورزشی  و  تفریحی 
از  ندارند  تفریحی  جایگاه  چندان  که  کوچک 

دالیل دیگر آن است. 

جریمه مالی برای دیوارنویسان

در ماده 92 »قانون شهرداریها« که به مقررات 
جزایی اختصاص دارد آمده است: »نوشتن هر 
روی  بر  نوشته ای  هر  الصاق  یا  مطلبی  نوع 
انجمن)شورا(  مخالف  که  شهر  دیوارهای 
محل هایی  در  مگر  است  ممنوع  باشد  شهر 
اعالنات  الصاق  و  نصب  برای  شهرداری  که 
به نصب  باید  این محل ها  معین می کند و در 
آن  روی  نوشتن  و  کرد  اکتفا  آگهی  الصاق  و 
دادن  اهمیت  و  است.«زیباسازی  ممنوع  نیز 
در  شهری  معابر  در  مناسب  های  طراحی  به 
حقیقت ارزش دادن به حس بصری شهروندان 
اجرایی  واحدهای  است  الزم  گردشگران  و 
تاسیسات،  و  زیباسازی  مدیریت  و  شهرداری 
با پیگیری های مستمر و مداوم برای کاهش 
شدن  برطرف  و  غیرقانونی  های  دیوارنویسی 
کنند. تالش  مشکل  این  تر  سریع  هرچه 
مثبت  تاثیر  بر  عالوه  شهر  چهره  زیباسازی 
نیز  در روحیه شهروندان در جذب گردشگران 
بسیار موثر خواهد بود.با توجه به بند 25 ماده 
بند  و  اسالمی  تشکیالت شوراهای  قانون   71
27 ماده 55 قانون شهرداری ها می توان گفت: 
بر اساس این قوانین، اقدامات الزم در خصوص 
تابلو  یا الصاق آگهی و  نوشتن هر نوع مطلب 
به پیشنهاد شهرداری  بر روی دیوارهای شهر 
گیرد. می  انجام  شهر  شورای  تصویب  با  و 
:از جمله وظایف  بنابراین می توان گفت  پس 
از  برداشتن و محو کردن آگهی ها  شهرداری 
موثر  اقدامات  انجام  و  غیرمجاز  های  محل 
با  نیز  است.و  شهر  زیبایی  و  نظافت  حفظ  در 
: که  ها  شهرداری  قانون   92 ماده  به   توجه  
مطلب  هرگونه  نوشتن  قانون،  این  اساس  بر   
به جز در محل های  دیوارهای شهر  بر روی 
و  بوده  ممنوع  شهرداری،  توسط  شده  تعیین 
متخلفین عالوه بر ادای خسارت وارده، محکوم 

به پرداخت جریمه نقدی نیز خواهند شد.

یادگاری یا سیاه کاری

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند       تاریخ انتشار: 95/2/8

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند جمعه 95/2/31 
ساعت 10 صبح در محل بیرجند - خیابان نارنج - بین نارنج 7 و 9 مجتمع انوشه برگزار می شود . از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی تقاضای کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس و تصویر 

شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت تعاونی تحویل نموده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1394

تصویب بودجه مالی سال 1395- تصمیم در مورد سود و زیان سال 1394- تصمیم در خصوص عقد 
عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تغییر سرمایه 

شرکت- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند ) نوبت اول(
 10360003553     شماره ثبت: 52

به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند ، خوسف 
سربیشه و درمیان( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( پنجشنبه 1395/3/6 ساعت 
16/30 در محل سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند ابتدای سجادشهر برگزار می گردد. از کلیه اعضا 
دعوت می شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات جلسه 
شخصا یا وکالتاً حضور بهم رسانند.  توصیه مهم: همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه و 
دفترچه عضویت الزامی است. آن دسته از اعضایی که به هر دلیلی نمی توانند شخصاً حضور یابند همراه 
وکیل خود برای اخذ وکالت نامه رسمی و برگه ورود به جلسه به دفتر شرکت واقع در خیابان قدس 2 
مراجعه نمایند. بدیهی است ، صدور وکالت نامه تا یک روز قبل از برگزاری مجمع صورت می پذیرد و برگه 
وکالت دست نویس از درجه اعتبار ساقط است. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای 
می باشد. متقاضیان سمت بازرسی و هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به 

دفتر شرکت واقع در خیابان قدس 2 مراجعه نموده  و فرم تقاضای خود را با مدارک الزم تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرسان- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه - طرح و تصویب صورت های 
مالی 94 )ترازنامه - عملکرد سود و زیان سال مالی( - طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای 
سال مالی 95 - طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان-  طرح  و تصویب درصدی از سود برای پاداش هیئت 
مدیره -  تعیین میزان زمان و استرداد سهام اعضای مستعفی-  انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجندانتخاب بازرسین برای مدت یک سال مالی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی   تاریخ انتشار: 95/2/8

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی دوشنبه 
تاریخ 95/3/3  ساعت 17 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران- نبش خیابان فردوسی- طبقه 
فوقانی شرکت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. ضمناً داوطلبین عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت موظفند حداکثر ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر 

شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
مدارک الزم:  عکس 4×3 سه عدد- کپی صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه دو سری- کپی کارت 
ملی پشت و رو دو سری- کپی آخرین مدرک تحصیلی دو سری- گواهی عدم سوء پیشینه - همراه داشتن 
دفترچه عضویت برای ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد. ضمنا کپی شناسنامه و کارت ملی خود را 

به همراه داشته باشید.
دستور جلسه: طرح  و تصویب صورت های مالی سال 1394پس از استماع گزارش هیئت مدیره و 
بازرس شرکت- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1395- تعیین مبلغی بابت 
استرداد سهام اعضای مستعفی- تفویض اختیار به هیئت مدیره برای اخذ تسهیالت از منابع بانکی در 
صورت نیاز- تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره برای سه سال شمسی- انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین خط 

هیئت مدیرهمشی آتی شرکت  

و  سازی  بهینه  دلیل  به  رساند:  می  گرامی  های  استانی  هم  اطالع  به 
سرایان،  فردوس،  های  شهرستان  دیتای  باند  پهنای  ظرفیت  افزایش 
ساعت 23  از  ها  شهرستان  این  ارتباطی  شبکه  قاین  و  طبس   بشرویه، 

روز چهارشنبه 95/2/8 به مدت 4 ساعت دچار اختالل خواهد بود.
روابط عمومی شرکت مخابرات خراسان جنوبی

خراش بر چهره
 مرکز استان

س : آرشیوی
عک



ایرانی ها، تلگرام بازترین مردم دنیا!

اشاره  خبرها  در  روزها  این  که  آماری  آخرین 

ایرانی  میلیون   45 فعالیت  شده  آن  به  بسیاری 
در تلگرام است و البته شواهد حاکی از آن است 
که حاال بخش عمده بستر ارتباطی ما در اختیار 
است  تبار  روسی  ساله   31 جوان  دوروف  پاول 
او زده شد  تلگرام در ذهن  اولیه خلق  که جرقه 
و  بود  روسیه  مقامات  نظر  تحت  شدت  به  که 
است  نظر  تحت  او  ارتباطات  تمامی  شد  متوجه 

و ثبت می شود.
تلگرام در  آمار کل کاربران  از  نیمی  تقریبا  حاال 
که  حالی  در  است  ها  ایرانی  ما  به  متعلق  دنیا 
تلگرام  رقابت  در  دنیا  جای  هیج  در  تناسب  این 
تعداد  مثال  و  ندارد  وجود  ها  رسان  پیام  دیگر  با 
اپلیکیشن  صدمیلیونی کاربران تلگرام، یک دهم 
کاربر  میلیارد  یک  از  بیش  که  است  اپ  واتس 

دارد.

الگویی که نباید ساده از آن گذشت

در این میان رفتار افراطی ما در انتخاب این پیام 
تلگرام  براساس آن  الگویی که  رسان موبایلی و 
مطرح  جامعه  در  اصلی  دغدغه  یک  عنوان  به 
آن  خالقان  فعالیت  و  کار  شیوه  البته  و  شده 
موضوعی است که نباید ساده از کنار آن گذشت 
چرا که در کنار هشدارها و انذارهایی که درباره 
ابعاد تاثیرگذاری  شیوه استفاده از آن و توجه به 
شود  می  داده  شناسانه  جامعه  های  جنبه  از  آن 
مزیت  چه  تلگرام  از  بعد  ایرانی  جامعه  دید  باید 

هایی نصیبش شده است.

کارآفرینی برای  الگویی 

در  اطالعات  آزاد  از هر چیز جریان  بیش  گرچه 
پیوستن  وسوسه  و  کند  می  خودنمایی  تلگرام 
اما  کرده  تحریک  ایرانی  کاربران  در  را  آن  به 
باید  که  است  دیگری  نکته  کارآفرینی  الگوی 
»من  گوید:  می  دوروف  داشت.  توجه  آن  به 
می  فناوری  بخش  کارآفرین  یک  را  خودم 
این  از  من  فیلسوف.  یا  سیاستمدار  نه  دانم 
گسترش  آزادی  طرفدار  های  ارزش  ببینم   که 
ماموریت  این  اما  شوم  می  خوشحال  یابد،  می 

نیست«. من 

فاطمه معتمدآریا سفیر شد

سفیر  ایران  سینمای  بازیگر  معتمدآریا  فاطمه 
فیلم  المللی  بین  پنجمین جشنواره  محیط زیست 

سبز شد.

 وی تاکنون در بیش از  5٨ فیلم از جمله فیلم های
»مسافران«)1370(،   ،)1373( آبی«  »روسری 
»گیالنه«   ،)13٨0( فروش«  شیرینی  »دختر 
 )13٨3(، »اینجا بدون من« )13٨9(، »قصه ها«
نکرد«)1393(،  سکوت  »یحیی   ،)1390(
آذربایجان(  جمهوری  میالدی-  »نبات«)2014 

و... بازی کرده است.
تلویزیونی  های  مجموعه  در  همچنین  معتمدآریا 
»گل  زیبا«،  »آرایشگاه  تیغ«،  همچون»زیر 
»ننه  همچون  هایی  نمایش  و  و...   پامچال« 
دالور و فرزندان او«، »آهو«، »ریچارد سوم« و... 

به ایفای نقش پرداخته است.
و  داخلی  معتبر  جایزه  پانزده  از  بیش  برنده  وی 
جشنواره  همچون  هایی  جشنواره  از  المللی  بین 
جشنواره  مونترال،  فیلم  جشنواره  ونسن،  فیلم 
فیلم فجر، جشنواره بسفر  دفاع مقدس، جشنواره 
وین،  سینما  لتس   ، قزاقستان  اسیا  یورو  ترکیه، 

اپسا اسیا پاسیفیک، بریزبن استرالیا و... است.
خانه  مدیره  هیئت  عضو  زن  اولین  معتمدآریا 
های  جشنواره  در  داوری  سابقه  وی  بود.  سینما 
جشنواره  مراکش،  جشنواره  ازجمله   المللی  بین 
المللي  بین  جشنواره  آلمان،  مونیخ  المللي  بین 
استانبول، توکیو فیلمکس ، بریزبن استرالیا ، کرال 
هند، جشنواره بین المللي فیلم هاي آسیایي سینه 
قاهره،  کودکان  فیلم  المللي  بین  جشنواره  فن، 
المللی  بین  جشنواره  فرانسه،  در  ورزل  جشنواره 

فیلم کوتاه تهران و... بوده است.
پنجمین جشنواره بین الملی فیلم سبز 24 تا 31 
اردیبهشت ماه در تهران )سینما فلسطین و مرکز 
فرهنگی هنری صبا( و همزمان در سراسر کشور 

برگزار می شود.
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تب تند خشک سالی سالهاست که در استان 
بر  داغ تر  هرسال  و  باالست  جنوبی  خراسان 
افزوده  چاه ها  و  قنات ها  و  چشمه ها  عطش 
جان  به  آن چنان  خشک سالی  است.سونامی 
هیچ چیز  که  افتاده  جنوبی  خراسان  استان 
چاه  و  قنات  و  چشمه  و  باغ  و  درخت  از 
... و  حیات وحش  و  زنبور  و  ماهی  تا   گرفته 

 از آسیب آن در امان نمانده اند.
این  در  خشک سالی  سال   1٨ از  بعد  اکنون 
استان کویری به هر طرف که نگاه کنی، رد 
پای خشک سالی جایی عمیق بر جای گذاشته 

است.
درختان،  رفتن  بین  از  قنات ها،  خشک شدن 
بیکاری کشاورزان و روی آوردن به شغل های 
کاذب، مهاجرت درصد قابل توجهی از ساکنین 
روستاها تنها بخشی از پیامدهای خشک سالی 
مداوم در این استان بوده است و اگر بخواهیم  
فقط فهرست وار به مسائل و مشکالت حاصل 
از خشک سالی و خسارت های آن در این استان 
اشاره کنیم، مثنوی هفتاد منی خواهد شد که 
درنهایت نیز حق مطلب در آن ادا نشده است. 
آثار و پیامدهای خشک سالی در استان خراسان 
جنوبی تا به آنجا پیش رفته است که رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی سال 
گذشته اعالم کرده بود 50 درصد روستاهای 

خراسان جنوبی خالی از سکنه شده است.
 هاشم ولی پور مطلق گفته است: از سه هزار و 
5۶3 آبادی خراسان جنوبی، هزار و ۶٨0 آبادی 

خالی از سکنه شده اند.
را  روستاییان  مهاجرت  علل  مهم ترین  وی 

خشک سالی و بحران آب دانسته است.
به  استان  کشاورزان  امید  تمام  به هرروی 
بارندگی ها پاییزه و زمستانه بود که مدیرکل 
هواشناسی استان و مدیرکل مدیریت بحران 
استان  ادامه روند خشک سالی ها در  از  استان 

همچنان خبر دادند.

خراسان جنوبی در صدر جدول 
خشک سالی قرار گرفت

استان  که  دارد  آن  از  حکایت  آمارها  امسال 
کاهش  میزان  بیشترین  جنوبی  خراسان 
استان های کشور  نسبت سایر  به  را  بارندگی 
خراسان  هواشناسی  است.مدیرکل  داشته 

میزان  به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  جنوبی 
بیان   ،94 مهر  ابتدای  از  استان  در  بارندگی 
ابتدای  از  استان  در  بارندگی  میانگین  کرد:  
است. بوده  میلی متر   ۶0.1 تاکنون،   94 مهر 

درصدی   32 کاهش  از  خندان رو  علیرضا 
میزان بارندگی نسبت به سال 93 خبر داد و 
خراسان  انجام شده  بررسی های  طبق  گفت: 
جنوبی دومین  رتبه کشوری در خشک سالی 
میزان  همچنین  کرد:  اظهار  دارد.خندان رو  را 
بارندگی ها به نسبت دوره آماری بلندمدت نیز 
بیشترین  است.وی  داشته  کاهش  درصد   42
کاهش بارندگی در دوره آماری بلندمدت را در 
بشرویه دانست و گفت: میزان بارندگی در این 

شهرستان 7٨ درصد کاهش داشته است.

خشک سالی در فردوس و بشرویه 
بسیار شدید است

وی ادامه داد: شهرستان فردوس با کاهش ۶0 
درصدی میزان بارندگی نیز رتبه دوم در دوره 

آماری بلندمدت را داشته است.
بنا به گفته مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی 
میزان  کاهش  کمترین  نهبندان  شهرستان 

بارندگی را با 25 درصد داشته است.
در  میزان خشک سالی  اینکه  بابیان  خندان رو 
افزود:  می شود،  طبقه بندی  نیز  استان  نقاط 
شهرستان های فردوس و بشرویه در وضعیت 
خشک سالی بسیار شدید قرار دارند.وی وضعیت 
خشک سالی شهرستان طبس را شدید دانست 
و گفت: بخشی از این شهرستان نیز وارد دوره 
خشک سالی بسیار شدید شده است.خندان رو 
ادامه داد: بقیه نقاط خراسان جنوبی در وضعیت 

متوسط و سفید خشک سالی قرار دارند.

 ممنوعیت های جدید آبی در استان

آثار خشک سالی  موجب شده که آب سفره های 
زیرزمینی بیش از نیم متر افت داشته باشد و 
کیفیت آب کم شود و دشت های ممنوعه آبی 
استان نیز افزایش یابد.مدیرعامل آب منطقه ای 
خراسان جنوبی از کاهش ذخیره مخازن آبی 
استان به میزان 21 میلیون مترمکعب خبر داد 
آب  مطالعاتی  محدوده  از 40  داشت:  بیان  و 
در استان تعداد 21 محدوده ممنوعه بحرانی 

شده است.  حسین امامی می گوید: در برخی نقاط 
استان افت سفره های زیرزمینی به باالی یک متر 
نیز می رسد. وی بابیان اینکه کیفیت آب در 23 
محدوده مطالعاتی نیز کاهش یافته است، تصریح 
کرد: پیش بینی می شود 50 درصد آب شرب استان 
نیاز به  تصفیه شیمیایی داشته باشد که هزینه های 
به  اشاره  با  نیز  دارد.وی  دنبال  به  را   سنگینی 
نگرانی ها برای تأمین آب شهرستان طبس در 
تابستان امسال گفت:درصورت تامین نشدن آب 
 پشت سد نهرین طبس ممکن است مجبور به

 جیره بندی آب شویم.

فرونشست زمین و تهدیدات جدی 
برای تأسیسات زیربنایی استان

جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل   

گفت: 21 محدود مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه 
پدیده  تشدید  معرض  در  استان  در  بحرانی 
فرونشست  به  اشاره  با  است.وی  فرونشست 
قلعه و  در دشت سرایان، محدوده سه  زمین 
منطقه آیسک و دشت فردوس گفت: متأسفانه 
شاهد عوارضی جدی در این دشت ها هستیم 
خطوط  ازجمله  زیربنایی  تأسیسات  برای  که 
انتقال آب، گاز، راه ها و سایر موارد تهدید جدی 
تلقی می شود.وی عنوان کرد: به دلیل برداشت 
ادامه  و  زیرزمینی  سفره های  از  آب  بی رویه 
خشک سالی ها در استان پدیده فرونشست زمین 
در استان تشدید شده است. وی با اعالم اینکه 
زیرزمینی  سفره های  فرونشست  پدیده  قطعاً 
در اکثر دشت های استان رخ خواهد داد، بیان 
آبی  مخازن  کسری  بودن  باال  دلیل  به  کرد: 
استان به ویژه در محدوده های مطالعاتی سطح 

افت است. وی  استان در حال  زیرزمینی  آب 
با اشاره به اینکه راه مقابله و مبارزه فوری با 
کرد:  تأکید  ندارد،  وجود  فرونشست ها  این 
باید با جدیت ابتدا کسری مخازن را به صفر 
با  تقلیل دهیم.امامی  را  برسانیم و سپس آن 
برنامه های دنبال شده برای کاهش  اشاره به 
پروانه های  صدور  داد:  ادامه  فرونشست ها 
برداشت آب از محدوده های آبی را طی دو سال 
گذشته کاهش داده ایم.وی خواستار همکاری 
سایر سازمان ها ازجمله جهاد کشاورزی برای 
کاهش برداشت آب از دشت های استان شد و 
افزود: هم اکنون 90 درصد مصرف آب استان 
درزمینه  باید  که  است  کشاورزی  بخش  در 
از طرف دیگر  بهبود راندمان، تغییر کشت و 
باال  باراندمان  تحت فشار  آبیاری های  اجرای 

ضربتی ورود کنیم.

 وضعیت قرمز در طبس ،
فردوس و سرایان

توریسم آنالین - این قبرستان واقع در فیلیپین در حقیقت یک قبرستان چینی است 
که آرامگاه ها یک خانه مجهز و کامل و با انواع امکانات هستند به طوری که افراد می توانند در کنار عزیز از دست رفته زندگی کنند.
بسیاری از این قبرها، یک خانه بزرگند - حتی بزرگتر از خانه های عادی - که دارای آشپزخانه، اتاق خواب، آب لوله کشی و ... هستند.

مجهزترین قبرستان دنیا 

سینماییتب تند خشکسالی و نبض کند آب در خراسان جنوبی

فناوری

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ان
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ت 
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ی
ون

رگ
قی

فـرش
 هامـون

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

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

خدمات فنی رضا 
تعمیر انواع لباسشویی ، کولر و...   09151643778 - شهریاری

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت

     09159632924- امیرآبادی



582976431
734281596
169345278
257698314
841732659
396514782
925863147
473129865
618457923

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.

شماره 3491                         طراح: نسرین کاری
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مهم آن است که ما را به مقصد می رساند

ای  جلسه  برای  ایران  در  بریتانیا  سفیر   روزی 
رفت.  می  هندوستان  سفیر  دیدن  به  بایست  می 
بر سوار  خود  ایرانی  دوستان  از  یکی  با  همراه   او 

درشکه ای شد. در آن زمان مردم ایران دل خوشی 
وقتی رو  این  از  نداشتند  بریتانیا  و  انگلستان   از 

درشکه چی متوجه شد چه کسی را سوار کرده است 
شروع کرد به بد و بیراه گفتن به سفیر و کشورش.

درشکه  های  حرف  شنیدن  با  سفیر  ایرانی  همراه 
از طرفی می دانست که  چی خجالت زده شده بود 
متوجه  کامال  و  است  مسلط  فارسی  زبان  به   سفیر 
حرف های درشکه چی می شود. پس رو به  سفیر 
کرد و گفت: شما که می فهمید درشکه چی چه می 
گوید چرا به او هیچ نگفته و سکوت اختیار کرده اید؟ 
گوید،  می  چیز  چه  او  نیست  مهم  داد:  پاسخ  سفیر 
مهم آن است که می دانیم ما را به مقصد می رساند!

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان 
رسم می گردد سپس مردم با کوششی 

بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. ارد بزرگ

وجود موانع ، تنهابه این معنی است 
که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای 

ارزشمند، جزمتر کنید . آنتونی رابینز

امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات به جز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

یادمان باشد روزی پروانه 
می شویم پس بگذار روزگار 
هر چه می خواهد پیله کند. 

ما موجودات خاکی نیستیم 
که به بهشت می رویم ما موجودات

 بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروى كرده اند و خرسندیش را خوش نداشتند
 پس اعمالشان را باطل گردانید سوره محمد، آیه 28

حدیث روز  

 اگر دینت را تابع دنیایت کنی، دین و دنیایت، هر دو را از بین برده  ای و در آخرت از زیانکاران خواهی بود، اما اگر دنیای خود
 را تابع دینت کنی دین و دنیایت، هر دو را به دست آورده  ای و در آخرت از رستگاران خواهی بود. امام علی )ع(

سبک زندگی

فرق من با خیلی از موفق ها در چیست؟

شرکت های خوب بسیاری وجود دارند. این نوع شرکتها 
وقتی قول انجام کاری را می دهند آن را انجام می 
 دهند. وقتی مشتری با آنها تماس می گیرد پاسخ او را م

راه  برایش  آید  می  پیش  مشکلی  وقتی  دهند.  ی 
 حلی پیدا می کنند. آنها تمام کارهای الزم را انجام 
می دهند. اما شرکت های خوب همیشه یکی دو قدم 
از شرکت های فوق العاده عقب اند. در نهایت شرکت 
های »خوب« هم دیگر چندان خوب به چشم نخواهند 
آمد؛ این سازمان ها به رشد باالیی که شرکت های 

فوق العاده به آن می رسند دست پیدا نمی کنند.
نه  هستند،  کنشگرا  العاده،  فوق  های   شرکت 
 واکنش گرا. آنها با مشتریان خود در تماس می مانند و 
حساسیت های آنها را می شناسند. این نوع شرکت ها 
بدون آنکه از آنها خواسته شود ایده ها و راه حل های 
تازه ای به مشتریان خود ارائه می کنند. آنها به صورت 
 منظم تلفن را بر می دارند و با مشتریان خود تماس 
می گیرند. آنها پیش از آنکه مشکلی پیش بیاید راه حل 

آن را در اختیار مشتریان خود قرار داده اند.
وفاداری  و  متعهد  افراد  از  العاده  فوق  های  شرکت 
اطمینان  حصول  هدفشان  که  اند  شده  تشکیل 
محصول  از  مشتریان  همیشگی  رضایت   از 

یا خدمات آنهاست. 
که  گذارند  می  این  بر  را  فرض  خوب  های  شرکت 
مشتریان از خدماتشان رضایت دارند. اما شرکت های 
حتی  پرسند،  می  آنها  از  را  موضوع  این  العاده  فوق 
این  از  این پرسش به قیمت شنیدن چیزی غیر  اگر 
تمام شود. در واقع شرکت های فوق العاده به شنیدن 

خبرهای بد عالقه دارند.

ارتباط موفق و موثر مهارتی است که همه باید داشته باشند 
زیرا رمز رسیدن به موفقیت و پیشرفت درجوانب مختلف 
زندگی است.همه ارتباط برقرار می کنند اما این که یاد بگیرید 
چطور خوب ارتباط برقرار کنید نیازمند داشتن مهارت است. 
برای این که در کار و تجارت موفق شوید )یا هر عرصه 
دیگر از زندگی(، باید بتوانید مهارت های ارتباطی را خوب 
یاد بگیرید. برای بعضی ها ارتباط برقرار کردن ساده است. 
بعضی  ها ذاتًا استاد ارتباط برقرار کردن  هستند و اعتمادبه 
یاد  بقیه چطور  اما  دارند.  اینکار  برای  زیادی  بسیار   نفس 
می گیرند که با دیگران ارتباط برقرار کنند در این جا به چند 

راهکار برای ایجاد ارتباط موفق اشاره می کنیم:

اعتمادبهنفس
مهارت های مردمی خوب با اعتماد به  نفس شروع می شود. 
وقتی کسی اعتماد به  نفس داشته باشد خیلی خوب معلوم 
می شود. اعتمادبه  نفس مثل آهن ربایی بقیه را به سمت شما 
می کشاند و رفتارهایتان نشان می دهد که ارزش صرف وقت 
و تالش را دارید. وقتی حس قوی نسبت به خودتان داشته 
باشید، خیلی سریع از گپ کوتاهی که با کسی دارید گذشته 
و فرصتی در اختیارتان قرار می دهد که بتوانید بدون اتالف 

وقت به قلب رابطه دست یابید. 
از  یکی  باشید،  داشته  موثر  رابطه ای  می خواهید  وقتی 
مهمترین قوانینی که باید رعایت کنید این است که مستقیم 

به چشم های طرف مقابل نگاه کنید. کسانی که اعتماد به 
می کنند.  خودداری  چشمی  ارتباط  از  ندارند  کافی   نفس 
خودداری از ارتباط چشمی نشان دهنده عدم عالقه یا بدتر 
از آن عدم صداقت است. وقتی دو نفر با هم ارتباط چشمی 
برقرار می کنند، ارتباطی موثر شکل می گیرد. ارتباط چشمی 

با حرف هایی که می زنید هم اعتبار می بخشد.

عالقهنشاندهید
درمورد  زیاد  که  می شوند  اشتباه  این  مرتکب  خیلی ها 
خودشان حرف می زنند. هیچ  چیز بدتر از الف زدن درمورد 

خود، یک ارتباط را خراب نمی کند. 
یکی از بهترین راهکارها برای این که یاد بگیرید چطور با 
مردم ارتباط برقرار کنید این است که به جای این که آن ها 
را مجبور کنید به حرف هایتان گوش دهند، از آن ها بخواهید 
درمورد خودشان حرف بزنند. این باعث می شود طرف مقابل 
احساس راحتی بیشتری کرده و اعتمادبه  نفسش باال رود. 
همچنین موقعیتی ایجاد می کند که فرد مقابل هم همین 

کار را برای شما بکند و به حرف هایتان گوش دهد.

هنرمندانهسوالبپرسید
یکی از سریع ترین راه  ها برای شکستن قفل سکوت پرسیدن 
سوال هایی است که به توان آن ها را خیلی راحت با بله یا خیر 
جواب دارد. با پرسیدن سوالی که به یک جواب با جزئیات 

بیشتر نیاز هست، فرد مقابل باید توضیح بیشتری بدهد و 
اطالعاتی که دارد را در اختیارتان بگذارد.

بخشی از ارتباط موفق یاد گرفتن این است که سواالتی را 
مطرح کنید که فرد مقابل را به فکر کردن وا دارد. یک چیز 
به دیگری منتهی می شود و در مدت کوتاهی داستان هایی 

بین دو طرف منتقل می شود و یخ رابطه می شکند.
آب  و هوا را فراموش کنید و بحث را از سیاست و مذهب 
هم دور کنید. درمورد لباسی که طرف مقابلتان پوشیده است 
نظری بدهید. البته باید سعی کنید که طرفتان را با سواالتتان 
بمباران نکنید. این باعث می شود فرد معذب و خسته شود. 

یادتان باشد مکالمه را نباید به بازجویی تبدیل کنید. 
را تکرار  بپرسید، فورا آن  را  وقتی می خواهید اسم کسی 
کنید. بلند گفتن یک اسم کمک می کند بهتر در خاطرتان 
 بماند. از اسم طرف مقابلتان در طول مکالمه استفاده کنید 

و لبخند زدن هم فراموش تان نشود.

دوبارگوشکنید،یکبارحرفبزنید
می گویند به یک دلیلی خدا دو گوش و یک دهان به شما 
داده است. دلیل آن این است که باید دوبرابر آنچه که حرف 
می زنید، گوش دهید. درارتباط با مهارت های مردمی، این 
یعنی وقتی فرد مقابلتان صحبت می کند، باید همه توجهتان 
از آن  بعد  این فکر شوید که  نباید غرق  بدهید.  او  به  را 
 شما چه باید بگویید یا بعدًا چه اتفاقی می افتد یا هر فکر 

بی ارتباط دیگری. تمرکز کنید، اطالعاتی که ارایه می شود 
با  او  کردن صحبت  دنبال  برای  راهی  و  کرده  جذب  را 
پرسیدن یک سوال مرتبط با موضوع پیدا کنید. در چیزهایی 
که طرف مقابل تان عالقه دارد، عالقه نشان دهید و اگر 
موضوع بحث چیزی است که هیچ از آن نمی دانید، می توانید 
از آن به نفع خودتان استفاده کنید. اطالعات بیشتر در مورد 
آن موضوع کسب کنید. اعتراف کنید که برایتان موضوع 
آشنایی نیست و از او بخواهید که بیشتر درمورد آن با شما 
حرف بزند. مردم دوست دارند چیزهایی که می دانند را با 
بقیه درمیان بگذارند و این اعتماد به  نفس آنها را خیلی باال 
می برد. وقتی موضوع مورد عالقه طرف مقابلتان را پیدا 

کردید، دیگر هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

توانابودهرکهدانابود
ارتباط موثر و موفق با دانش شروع شده و خاتمه می یابد. 
کسانی که مسافرت می کنند، مطالعه می کنند یا از جریانات 
روز باخبرند برای هم صحبتی فوق  العاده اند. هرچه فردی 
تجربیات بیشتری از زندگی داشته باشد، بهتر می تواند با 
می کنند  مسافرت  کسانی که  کند.  برقرار  ارتباط  دیگران 
توانایی این را دارند که فرهنگ ها و مردمان دیگر را بهتر 
درک کنند و آن هایی که زیاد مطالعه می کنند، درمورد همه 
موضوعات اطالعات کافی دارند و می توانند خود را با هر 

مکالمه  ای تطبیق دهند.

رمز رسیدن به موفقیت و پیشرفت چیست؟

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

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

تجربه کنید.    09158668002

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 پاسداران۴ و 6    

  به یک نفر با مدرک کاردانی/کارشناسی ، 
بهداشت حرفه ای برای کار در واحد ایمنی 

و بهداشت به صورت نیمه وقت نیازمندیم.   
056 - 32255026-7

به یک منشی و حسابدار با روابط عمومی 
باال برای  شرکت ساختمانی نیازمندیم.  

09151604841 - 32450695

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

فروش ساندویچی محدوده خیابان معلم 
 با تمامی امکانات فی: 8 میلیون

 و 500 هزار تومان  09105090933

کلیه تجهیزات و وسایل یک آرایشگاه 
زنانه با جواز کسب واگذار می شود.

09370851608

استخدام خانم مسلط به اینترنت 
برای کار در کافی نت

ساعت کاری: 8:30 الی 13 
16:30 الی 21

حقوق ماهیانه: 600000 تومان
09153619654 - 32445230

یک شرکت پخش مواد بهداشتی 
و شوینده به تعدادی بازاریاب مجرب 

نیازمند است.   32220024

به یک منشی خانم )ترجیحًا مجرد( با روابط عمومی 
باال و آشنا به زبان و کامپیوتر در محدوده شمال شهر 

نیازمندیم.  09154081926- 32317334

به تعدادی نیروی نصاب نرده، راه پله 
استیل ، فرفورژه و جوشکار درب و 
پنجره نیازمندیم.   09158073207

قابل توجه ارگان ها ، نهادها ، بخش خصوصی
 آماده همکاری برای سرایداری یا نگهبانی هستم.     

09157243603

به یک منشی خانم
 و چند نیروی آقا برای کار 
در فست فود نیازمندیم. 

32421702 -09128399395

فوری               استخدام                     فوری
پخش سالمت آوران پارسیان به منظور توسعه کادر فروش خود

 فروشنده خانم و آقا با سابقه کار مفید استخدام می نماید.
آدرس: شهرک شهید مفتح- شهید یوسفی 2- پالک 86

32258355 - 09362474690
ساعت تماس: 8 الی 14/30

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

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

مسئولیت     09155619059 

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت
 و خاک برداری با بیل مکانیکی

09151607096- براتی

کالته ای با 23 هزار متر زمین و 600 
اصله درخت پسته و 50 اصله درخت 

عناب دارای چشمه آب لوله کشی 
قطره ای و سند مالکیت واقع در یک 

کیلومتری خوسف به فروش می رسد.   
09153617047

فروش کالته ای با 600 اصله 
درخت پسته - چشمه آب 

 لوله کشی قطره ای و 50 درخت 
عناب در یک کیلومتری خوسف

09153617047
فروش آپارتمان91 متری در پونه 
14با امکانات کامل و موقعیت عالی 

  MDF انباری، پارکینگ، پکیج، کابینت
فی: 105میلیون ، 18 میلیون وام    

09157555256

موبایل فروشی با کلیه لوازم واقع در 
خیابان حکیم نزاری به فروش می رسد.

0915667۴069

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

فروش مغازه لوازم یدکی با کلیه 
اجناس واقع در خیابان عدل 

با سابقه کاری  09357787578

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818

4 ساعت آب از بندسار گرم معروف به 
چاه پریزاده در روستای معصوم آباد

 به فروش می رسد. 09902684396

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

برای تغذیه صحیح محصوالت 
اصلی خراسان جنوبی )جلوگیری از 
پوچی پسته -افزایش وزن میوه 
زرشک - جلوگیری از ریزش گل 
و میوه عناب( با ما مشورت کنید.
09151614376 - بینا

اینجانب سید  علی  حسینی 
اعالم می دارم کارت بازرگانی ام
 به شماره 610372 که تا سال 

1391 اعتبار داشته، مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

 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 - 3221168۴

الستیک فرازی
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب 
عاطفه کمیلی دوست فرزند محمد مقطع 

لیسانس رشته علمی کاربردی حسابداری 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد



6
چهار شنبه * 8  اردیبهشت 1395 * شماره 3491

به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایرنا، پژوهشگران می گویند: شكالت تلخ سرشار از منیزیم، یك ماده معدنی مهم است
 كه ساعت داخلی بدن را در حال كار در زمان نگاه می دارد؛بنابراین مصرف شكالت تلخ می تواند 
به افراد در تطابق با ریتم های شب و روز كمك و خوابی با كیفیت برتر را تضمین كند.

مصرف شكالت تلخ به خواب شبانه كمك می كند اخبار ورزشی

رکورد عجیب نوجوانان فوالد در ایران

نوجوانان فوالد برای بار سوم متوالی قهرمان ایران شدند.
به گزارش »ورزش سه«، فوالدی ها با این قهرمانی یك 
ركورد عجیب هم از خود بجای گذاشته اند. اینطور كه 
سواری مربی این تیم می گوید آنها بعد از شكست مقابل 
تیم ارومیه در فصل 93 ـ 92 دیگر هیچ شكستی را در 
این رده سنی تحمل نكرده اند. جالب است بدانید سال 
گذشته فوالد در تمام رده های سنی پایه مقام اول كشور 
را كسب كرد و تنها تیم نونهاالن آن نایب قهرمان شد. 
فوالد از معدود باشگاه های واقعی در فوتبال ایران است 
كه برای رده های پایه خود برنامه ریزی گسترده ای دارد.

در مسابقات قهرمانی آسیا
 برگزیده ها حضور دارند

فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  علیدوستی  حمید  برنا- 
نوجوانان در خصوص آماده سازی و برنامه های این 
تیم تا مسابقات قهرمانی آسیا گفت: دومین اردوی پس 
از تورنمنت ازبكستان از روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 
بازیكنان تمرینات شادابی را پشت سر می  آغاز شده 
گذارند. سعی داریم در این اردو روی نقاط قوت و ضعف 
تیم  پس از مسابقات چهارجانبه تاشكند كار كنیم. براین 
اساس تمرینات و برنامه های مختلفی نیز برای آمادگی 
این بازیكنان در نظر گرفته شده كه در حال حاضر در این 
اردو آن را به اجرا گذاشته ایم. وی در ادامه اظهار داشت: 
موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا مستلزم این است تا 
هم كادر فنی به وظایفش عمل كند و هم مسئولین 
فدراسیون شرایط برگزاری اردوهای تیم ملی را فراهم 
كنند كه خوشبختانه در حال حاضر این امر برای نوجوان 

میسر گردیده است.

ستاره ملی پوش نفت 
در آستانه پیوستن به استقالل

جام نیـوز- وحید امیری كه بدون شك یكی از بهترین 
محسوب  گذشته  فصل  دو  یكی،  در  نفت   بازیكنان 
می شود سرانجام كاسه صبرش از شرایط این فصل 
نفت لبریز شد و بعد از بازی با سپاهان با گفتن این 
ندارد  حاضر صاحبی  حال  در  نفت  باشگاه  كه  جمله 
كه به مشكالتش رسیدگی كند به نوعی خط و نشان 
امیری  این صحبت هایی كه  با  برای جدایی كشید. 
انجام داد می توان این گونه برداشت كرد كه مهاجم 
ملی پوش نفتی ها خود را برای جدایی آماده كرده و 
لحظه شماری می كند كه چند بازی باقیمانده نفت در 
لیگ پانزدهم به پایان برسد تا او به یكی از پیشنهادات 
وسوسه كننده داخلی )استقالل( و خارجی اش جواب 
مثبت داده و از شرایطی كه در نفت با آن مواجه شد، 

نجات پیدا كند.

چند توصیه برای کاهش وزن

بخورید.  سبوسدار  1-غالت   : نیوز  سالمت 
افزایش دهید  را در روز  وعده های غذایی خود 
و در این وعده ها غالت و فرآورده های تشكیل 

شده از غالت مصرف كنید..2-میوه و سبزیجات 
بیشتری مصرف كنید. حداقل در چند وعده از 
تا  بخورید  رنگارنگ  سبزیجات  و  میوه ها  انواع 
مطمئن شوید كه تمام آنتی اكسیدان های سالم، 
ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر به بدنتان می رسد 

و نیازهایتان به آنها را تامین می كند.3-لبنیات 
لبنیات  روز  در  وعده  تا سه  دو  نبرید.  یاد  از  را 
كم چرب یا بدون چربی بخورید كه هم به كار 
می آید  دندان هایتان  و  استخوان ها  كردن  قوی 
وزنتان كمك  دادن  از دست  افزایش  به  و هم 

می كند.
4-آجیل ها را فراموش نكنید. چهار تا پنج مرتبه 
رژیم  به  را  آجیل  و  مغزدانه ها  انواع  هفته  در 
از  غذایی خود اضافه كنید. آنها منابعی سرشار 

پروتئین و چربی های سالم محسوب می شوند.

این سه خوردنی را به کودکتان ندهید

1ـ آبمیوه های صنعتی به جای آبمیوه طبیعی
برخی از والدین این تصور را دارند كه آبمیوه های 
معروف به پاكتی در واقع همان میوه هایی است 
كه به طریقی آب آنها گرفته و بسته بندی شده 
است! در آبمیوه های صنعتی گرچه مقادیری میوه 
طبیعی استفاده می شود اما اسانس ها و افزودنی ها و 
نگهدارنده هایی همراه است كه برای بدن و سیستم 
گوارش كودک و بخصوص نوزادان مناسب نیست.

2ـ چای به جای آب
آب سالم و طبیعی می تواند عالوه بر رفع تشنگی و 
تأمین آب بدن كودک به مقاوم كردن بخش هایی 
از بدن برای مبارزه با بعضی از بیماری ها بخصوص 
یبوست اطفال مفید باشد، اما برخی والدین با این 
قرار  مایعات  دسته بندی  در  هم  چای  كه  تصور 
می گیرد ممكن است در سنینی كه فرزندشان تازه 
خوردن غذاهای مكمل را شروع كرده، به جای آب 

مقداری چای به او بدهند. 
3ـ پفك و چیپس

بعضی از والدین در سال های بعد از یكی دو سالگی 
به  چیپس  یا  پفك  كمی  مقدار  می كنند  هوس 
كودكشان بدهند. این كار كامال نادرست است، زیرا 
این مواد نه تنها ارزش غذایی چندانی ندارد، بلكه 
ممكن است باعث بروز مشكالتی برای سیستم 

گوارش آنها شود و در سنین باالتر میل به خوردن 
موادی از این دست را در كودک تقویت كند.

با عجله غذا نخورید؛ دیابت می گیرید

به گزارش سالمت نیوز به نقل از فارس،محمود 
روانبخش، گفت: یكی از فاكتورهای بسیار مهم و 
تآثیرگذار در بیماری دیابت تغذیه است.اینكه فرد چه 
برنامه غذایی داشته باشد و از چه موادغذایی استفاده 
كند یا حجم و میزان بهره مندی از انواع فرآورده های 

غذایی با ارزش و كالری متفاوت چه میزان باشد در 
پیشگیری و ابتالی افراد به دیابت موثر است.

وی ادامه داد: در كنار كم تحركی و عامل وراثت، 
تغذیه نقش بسیار مهمی در ابتالی افراد به دیابت دارد 
بطوری كه حتی تحقیقات جدید نشان داده با عجله 

غذا خوردن هم می تواند در ابتالی افراد به دیابت 
نوع 2 موثر باشد چراكه باعث اضافه وزن می شود.

 این متخصص تغذیه بهترین زمان صرف وعده های 
غذایی را بین 20 تا 25 دقیقه دانست و گفت: بهتر 

است هر لقمه غذا حدود 30 بار جویده شود.

فروت،  گریپ  مثل  هایی  میوه  افزود:  روانبخش 
توت، هندوانه،طالبی، زردآلو، كیوی و گیالس از 
جمله میوه های مفید و توصیه شده برای افراد مبتال 

به دیابت است.

پاکسازی جوش های سرسیاه

توانید منافذ  از سفیده تخم مرغ می  استفاده  با 
پوست صورت تان را ببندید تا به راحتی جوش 
سر سیاه تشكیل ندهند و در ضمن جوش های 
سرسیاه را هم پاک كنند. همچنین سفیده تخم 
مرغ سرشار از مواد مغذی برای پوست است و 
كمتر  را  پوست   ، دیگر  های  درمان  به  نسبت 
خشك می كند.برای درست كردن این ماسك، 
ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ را از هم جدا كنید. 
صورت تان را بشویید و خشك كرده و یك الیه 
نازک از سفیده تخم مرغ روی پوست تان بمالید. 
سپس با استفاده از دستمال كاغذی، سفیده تخم 
مرغ را با مالیمت به روی پوست تان بمالید تا 
كامال روی پوست خشك شود و دوباره یك الیه 
دیگر از سفیده روی آن بمالید. این كار را یكبار 
دیگر انجام دهید و وقتی سفیده روی پوست تان 
كامال خشك شد، 15 دقیقه صبر كنید. سپس با 
مالیمت صورت تان را بشویید و در انتها مرطوب 

كننده بمالید.

با عجله غذا نخورید؛ دیابت می گیرید

مأمور تقلبی کمیته امداد دستگیر شد

 فردی كه با معرفی خود به عنوان مأمور كمیته امداد از كارگران و افراد جویای 
كار كالهبرداری می كرد دستگیر شد .رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی در 
رابطه با این خبر گفت : با دریافت  این خبری مبني بر این كه فردي ناشناس 
قصد كالهبرداري از كارگران جویاي كار، میدان انقالب شهرستان بیرجند را 
دارد بالفاصله مأموران اداره مبارزه با جعل و كالهبرداري پلیس آگاهی به محل 
اعزام شدند .سرهنگپرویز عرب زاده  اظهار داشت : با انجام تحقیقات نامحسوس 
مشاهده شد متهم در حال صحبت با یكي از كارگران است و قصد كالهبرداری از 
وی دارد و از كارگران دیگر در حال جمع آوری امضا است كه بالفاصله در اقدامی 
عملیاتی متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد .سرهنگ عرب زاده  تصریح 
كرد : با حضور نماینده حقوقي اداره كل كمیته امداد امام خمیني )ره( خراسان 

جنوبي متهم به دادسرا اعزام و با قرار مناسب تحت پیگرد قانونی قرار گرفت .

کشف 46 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی

تریاک كیلو   46 كشف  از  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس    
در دو عملیات طی 24 ساعت گذشته خبر داد . به گزارش پایگاه خبری پلیس  
سرهنگ كاهنی در این رابطه گفت : بنا به اطالعات واصله مبنی بر حمل مواد 
مخدر توسط یك دستگاه كامیون مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر در جاده اصلی بیرجند - سربیشه حضور یافتند به یك دستگاه خودرو كه 
از سیستان  بلوچستان عازم شهرهای مركزی كشور بود دستور توقف دادند . و با 
هماهنگی مقام قضائی خودرو به ایست و بازرسی علی آباد بیرجند منتقل  كه در 
بازرسی از خودرو 26 كیلوگرم تریاک در قالب 22 بسته كشف و راننده دستگیر 
شد . وی ادامه داد :در عملیاتی دیگر در شهرستان درمیان ماموران هنگام كنترل 
خودرو های عبوری به یك دستگاه خودروی پیكان وانت مشكوک شدند و در 

بازرسی از خودرو 20 كیلوگرم تریاک كشف شد .

مصدومیت مادر باردار در واژگونی موتور سیکلت

با  دلخروشان   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
موتورسیكلت  دستگاه  یك  دیروز  : صبح  داشت  اظهار  خبر  این  اعالم 
به   : افزود  وی  شد.  واژگون  زیركوه  حوالی  روستایی  جاده  در 
ای  ساله   36 باردار  مادر  هوشیاری  كاهش  و  سر  به  ضربه  دلیل 
عملیات  فرماندهي  و  ارتباطات  مركز  به  هوایي  اورژانس  درخواست 
اورژانس  بالگرد  بالفاصله  كه  شد  اعالم  دانشگاه   )EOC(بحران
بیرجند  به  الزم  های  مراقبت  انجام  با  و  اعزام  حادثه  محل  به  هوایی 
: داشت  بیان  شد.وی  رضا)ع(  امام  بیمارستان  تحویل  و  شده   منتقل 
 2 فرزند این خانواده نیز توسط اورژانس 115 حاجی آباد به بیمارستان 
شهداء قاین منتقل شدند. وی گفت : مصدومین پس از انجام اقدامات 

پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهداء اعزام شدند.

کشف 60هزار نخ سیگار قاچاق در«طبس«

فرماندهي انتظامي شهرستان طبس از كشف 60هزار نخ سیگار قاچاق در این 
شهرستان خبرداد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس،سرهنگ» محسن 
جاللیان«در تشریح این خبر گفت:مأموران ایست و بازرسي شهرستان طبس 
هنگام كنترل خودروهاي عبوري به یك دستگاه اتوبوس كه از شهرهاي جنوبي 
كشور عازم خراسان رضوي بود مشكوک و خودرو را به الین بازرسي هدایت 
كردند.وي افزود:مأموران دربازرسي ازخودرو 60هزار نخ سیگار كه به طرز ماهرانه 
داخل خودور جاساز شده بود را كشف كردند. وی تصریح كرد:در این رابطه یك 
دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشكیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 
قضائي معرفي شد.وي مبارزه با قاچاق را از مأموریت هاي مهم و مستمر پلیس در 
جهت رشد و شكوفایي اقتصاد كشور دانست و همراهي و همكاري تمام نهادها و 

بخش ها را با نیروي انتظامي خواستار شد.
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تجلیل استاندار از  آزاده و جانباز ورزشکار 
و مدال آور مسابقات گرجستان

غالمرضا  از  جنوبی  خراسان  استاندار  فرد-  کاظمی 
رضائی آزاده و جانباز دوران ۸ سال دفاع مقدس که 
موفق به کسب مدال طال از مسابقات بین المللی در 
کشور گرجستان شده تجلیل و قدردانی کرد.خدمتگزار 

در این دیدار با بیان اینکه  ایثارگران همواره منشاء 
عزت و افتخار کشور هستند گفت: ایثارگران، جانبازان 
و رزمندگان چه در دوران جنگ تحمیلی و چه بعد از 
آن در تمامی عرصه ها و صحنه ها موثر و پررنگ 
ظاهر شده اند، و امروز در عرصه های ورزشی نیز این 
عزیزان با روحیه ای مضاعف حضور داشته و به کسب 
افتخار برای ایران عزیز نائل آمده اند.وی با بیان اینکه 
آزادگان  در سخت ترین شرایط در دوران اسارت از 
اصول و ارزش های انقالبی کوتاه نیامده و تا پای جان 
پیش رفتند اظهار کرد : شما ایثارگران برای تمامی 
ورزشکاران در تمامی رشته های ورزشی الگو بوده و 
خواهید بود.غالمرضا رضائی آزاده و جانباز دوران ۸ 
سال دفاع مقدس نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد 
در میادین ورزشی، پهلوانی در اولویت قرار داشته باشد. 
وی افزود: در صورت داشتن روحیه پهلوانی می توان به 
کسب مدال های قهرمانی نیز امیدوار بود.به گفته وی 
در مسابقات بین المللی گرجستان که با شرکت ۱۰ تیم 
از ۷ کشور دنیا برگزار شده بود، تیم ایران توانست به 
موفقیت های بسیار خوبی دست پیدا کند.گفتنی است 
، غالمرضا رضایی رئیس هیئت کونگ فوی استان به 
عنوان سرپرست تیم ملی کونگ فو و هنرهای رزمی 
جمهوری اسالمی ایران در مسابقات بین المللی که از 
تاریخ ۲۴ تا ۲۸ فروردین و با حضور ۷ کشور در باتومی 
گرجستان برگزار شده بود موفق به کسب دومدال، یک 
طال و یک برنز گردیده است.وی موفق به کسب مقام 
اول در بخش تکنیک حرفه ای، مقام سوم در بخش 
مسابقات نیمه آزاد ، دریافت گواهینامه دیپلم این دوره 
از مسابقات و دریافت لوح تقدیر میهمان ویژه این دوره 

از مسابقات شده بود.
گشایش نمایشگاه 

» ایران در بزرگمهر«  در قاین
دانشگاه  در  امروز   » بزرگمهر  در  ایران   « نمایشگاه 
بزرگمهر شهرستان قاین خراسان جنوبی گشایش یافت.

این  قاین گفت: در  بزرگمهر  دانشگاه  مدیر فرهنگی 
نمایشگاه، آداب و رسوم، صنایع دستی، سوغات، غذاهای 
محلی، پوشش سنتی و میراث فرهنگی قومیت های 
مختلف ایران توسط دانشجویان به نمایش گذاشته شده 
است.عالقه مندان می توانند تا ۱۲ اردیبهشت، هر روز از 

ساعت ۱9 تا ۲۲ از این نمایشگاه دیدن کنند.
برگشت 467 هکتار زمین موقوفه 

غصب شده در طبس
تسنیم- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس از رای 
شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به استرداد ۴6۷ هکتار 
الهی  االسالم محمد  داد. حجت  خبر  موقوفه  زمین 
از احیای ۴6۷ هزار مترمربع زمین موقوفه در طبس 
خبر داد و گفت : پرونده ای که ۱۸ سال در محاکم 
قضایی مطرح بود با پیگیری و طرح شکایت مجدد از 
سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در دیوان عالی کشور 
نتیجه داد و رای به استرداد مالکیت ۴6۷ هکتار اراضی 

دولت آباد طبس به موقوفه نیت واقف صادر شد. 
الهی گفت: امالک موقوفه دولت آباد طبس، ارزشی 
معادل ۱5 تا ۲۰ میلیارد تومان دارد که سعی سازمان 
رفع  برای  آنها  مسکونی  کاربری  اجرای  در  اوقاف 

مشکل مسکن شهروندان طبسی می باشد.
پالک کوبی الکترونیکی درختان 
بیرجند در دستور کار شهرداری

شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر 
اظهار داشت: پالک کوبی الکترونیکی ۴5۰ هزار اصله 
درخت امسال اجرایی می شود . انصاری افزود :  این آمار 
فقط مربوط به درختانی است که توسط این سازمان 
نگهداری می شود،و درختانی که در اداره ها و سازمان 
های دولتی و خصوصی وجود دارد جزو این آمار نیست.

آموزش مهارت های زندگی نیازمند 
افزایش فرهنگ سازی است 

مالیی- مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند گفت: تمام 
نفوذ  بتوانیم ضریب  تا  است  این  ما  تالش  و  سعی 
خدمات مشاوره را با افزایش مراکز مشاوره وفرهنگ 
شرفی  حسن  ببریم.  باال  اجتماع  در  الزم  سازی 
بازدید  در  گذشته  روز  صبح  بیرجند  بهزیستی  مدیر 
از مراکز مشاوره خراسان جنوبی اظهارکرد: در مدت 
یک سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر مهارت مربوطه 
در زمینه آموزشی زندگی خانواده را فرا گرفتند.وی با 
بیان اینکه حوزه آسیب های اجتماعی بهزیستی در 
راستای آموزش مهارت زندگی در محالت و محیط 
آموزش  در  حوزه  این  کرد:  خاطرنشان  است،  کار 
ارائه  از ازدواج و آموزش خانواده خدمات   های پیش 
می دهد.مدیر بهزیستی بیرجند گفت: در بیرجند دو 
آنها  هدف  که  دارد  وجود  اجتماعی  سالمت  پایگاه 
همکاری و همگامی مردم در رسیدن به جامعه سالم 
است.شرفی با بیان اینکه  6 تیم محب در 6 محله 
شهرستان بیرجند فعالیت می کنند، ادامه داد: در این 
خشم،  کنترل  مشاوره،  مانند  هایی  آموزش  ها  تیم 
مدیریت خشم، کنترل استرس و مقابله با افسردگی 

به مردم ارائه می شود.

واکنش نماینده مردم بیرجند
 به اظهارات استاندار یزد

فارس- نماینده مردم بیرجند در مجلس در واکنش 
به سخنان اخیر استاندار یزد پیرامون خراسان جنوبی، 
اظهار داشت: مسئوالن وزارت کشور و دولت بررسی 
کنند اگر بیان این مطالب از سوی استاندار یزد صحت 
در  ما  و  است  درمان  قابل  خودکم بینی  عقده  دارد، 
استانمان متخصصان خوبی داریم و حاضریم نسبت 

به درمان ایشان اقدام کنیم .

نهم و دهم اردیبهشت، رزمایش 
راهیان بیت المقدس در درمیان  

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه درمیان در نشست 
خبری اظهار داشت: رزمایش راهیان بیت المقدس 
روز  در  شهرستان  این  بسیج  گردانهای  حضور  با 
های نهم و دهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. 
بخش  دو  در  رزمایش  این  گفت:  خدادادی  سرگرد 
عملیات تاخیری و امداد و نجات، عملیات تاخیری با 
هدف گرفتن زمان در مواقع تهدید دشمن در منطقه 
و  نجات  و  امداد  عملیات  و  گزیک  به  اسدیه  جاده 
پدافند غیرعامل نیز با هدف کمک رسانی مردمی در 

روستای اشک برگزار خواهد شد.

 اجرای طرح  نذر کتاب؛ اهداءدانایی 
بیت  وهنری  فرهنگی  کانون  مدیر  شبستان- 
کتاب؛  »نذر  طرح  اجرای  از  بیرجند  العباس)ع( 
گفت:   داد.فروتنی  خبر  کانون  این  در  اهداءدانایی« 
فرهنگ  تعالی  و  رشد  راستای  در  کانون  این 
کتابخوانی و بصیرت افزایی و به منظور استفاده مفید 
و بهینه از کتاب های استفاده شده و یا نسخ اضافی 
نزد افراد، این طرح را اجرا کرد. طرح نذر کتاب اهدا 
دانایی همزمان با سیزده رجب آغاز و تا ایام شهادت 

این امام همام ادامه خواهد داشت.

اجرای طرح وارنیش فلوراید در 
بین دانش آموز ابتدایی استان

آموزش  کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
منظور  به  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  پرورش  و 
زیر  ابتدایی  آموزان  دانش  شش  دندان  از  حفاظت 
۱۲ سال طرح وارنیش فلوراید برای نخستین بار در 
استان انجام می شود، گفت: تا پایان سال ۸۰ هزار 
رادنیا   می کنند.زهرا  دریافت  فلوراید  ژل  آموز  دانش 
که  است  مرحله  دو  شامل  طرح  این  داشت:  اظهار 
مرحله نخست در ۱۸ مهرماه انجام و مرحله دوم نیز 

از هفته نخست اردیبهشت ماه آغاز شد.

استاندارد خراسان جنوبی برگزار می کند
دوره آموزشی ویژه زنان روستایی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان 
جنوبی دوره آموزشی خدمات آموزشی ومشاوره ویژه 
زنان روستایی با هدف ارتقاء کیفیت تولیدات آنها در 
استان خراسان جنوبی برگزار می شود. مهندس مروی 
مقدم مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی ضمن اعالم 
این خبر افزود:  در قالب ۴ کارگاه آموزشی و به مدت 
۴۰ ساعت برگزار می گردد. وی خاطر نشان کرد : در 
بانوان سازمان ملی  امور  از سوی  راستا ۴ دوره  این 
استاندارد ابالغ ، که ۲ دوره آن درنیمه دوم اردیبهشت 
ماه جاری برگزار خواهد شد و در پایان دوره ، گواهینامه 

دوره آموزشی تقدیم شرکت کنندگان خواهد گردید.

13 اثر صنایع دستی استان در 
نمایشگاه آثار برتر داوری

 نشان ملی کشور
۱3 اثر صنایع دستی خراسان جنوبی در کنار آثار سایر 
استان های مختلف کشور در نمایشگاه تخصصی آثار 

برتر داوری نشان ملی به نمایش گذاشته شد.
میراث  اداره  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
گفت: ۱3 اثر از این استان موفق به گرفتن نشان ملی 
و مرغوبیت صنایع دستی شدند و به جلسه داوری مهر 
اصالت نشان یونسکو راه پیدا کردند.حسین عباس زاده 
افزود: این آثار شامل 3 اثر نقش برجسته و قلم زنی 
آردی  ، سفره  اثر چادر شب   5 ، شهرستان فردوس 
لباس   ، قاین  اثر حوله شهرستان  و ۲  بافی  پخل   ،
محلی از شهرستان بیرجند ، ۲ اثر پخل بافی عشق آباد 

شهرستان طبس  و کوسن گلیم بافی زیر کوه است.
اردیبهشت در محل موزه  از 6 تا ۲۱  این نمایشگاه 
ملی فرش تهران برای بازدید عالقه مندان دایر است.

پیگیری برای راه اندازی کارخانه 
کک سازی طبس

منتخب  نماینده  امیرحسنخانی  محمدرضا   - فارس 
مردم طبس در مجلس دهم در جمع مردم و اصحاب 
رسانه، از تالش های جدی خود برای راه اندازی کارخانه 
کک سازی طبس، انتقال آب از محل خط دوم انتقال 
آب سرشاخه های کارون به یزد برای طبس، و رفع 

مشکل خرید شیر دامداران شهرستان طبس خبر داد.
فرماندار : بانک اطالعات جامعی
 از وضعیت نهبندان تهیه شود

 نظافت ، فرماندار شهرستان نهبندان گفت : توسعه 
زیرساخت های شهرستان مهم ترین اولویت نهبندان 
است و باید براساس مزیت هایی منطقه ای که داریم 
برنامه ریزی کنیم و ابتدا باید بانک اطالعاتی کاملی از 

وضعیت شهرستان داشته باشیم و تهیه شود.

مرمت 4۵۰۰ کیلومتر ایل 
راه عشایری در خراسان جنوبی

مدیر کل امور عشایری خراسان جنوبی از هزینه کرد 
۱۱ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به عشایر استان 
طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین در این 
مدت ۴ هزار و 5۰۰ کیلومتر ایل راه عشایر در استان 
مرمت شده است. غالمرضا قوسی اظهار داشت: ۱3۰ 
هزار متر مکعب آب شرب انسان و دام برای عشایر 

خراسان جنوبی آبرسانی شد.

ستاد  در  را  استان  مسئوالن  فرد-  کاظمی 
کنار  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبردی 
هم نشستند تا برای  تحقق شعارسال )اقتصاد 
 . کنند  ریزی  برنامه  عمل(  و  مقاومتی،اقدام 
استاندار در این جلسه  با اشاره به شعار سال 
را  مقاومتی  اقتصاد  به  مربوط  مسایل  گفت: 
و  کنند  پیگیری  جدی  طور  به  مدیران  باید 
هر هفته گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه 
راستای  در  ها  آن  اقدامات  زیرا  کنند  ارسال 
اقتصاد مقاومتی مهمترین مالک ارزیابی آن 

ها خواهد بود.

اتمام حجت استاندار با مدیرانش
 در خصوص اقتصاد مقاومتی

خدمتگزار با بیان اینکه  امسال برای پیشبرد 
اهداف اقتصاد مقاومتی نباید بر اعتبارات تکیه 
برنامه  امسال  پایان  باید   : داشت  اظهار  کرد 
قابل قبولی در خصوص شعار سال که همان 
ارائه  است  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
کنیم و این میسر نمی شود مگر اینکه همه 
مسئوالن و دلسوزان استان وارد میدان شوند.

به گفته وی مدیران استانی باید ضمن ارتباط 
معاون  ابالغیات   خود  کشوری  مسئوالن  با 
رئیس جمهوری در خصوص اقتصاد مقاومتی  
کرده  بومی سازی  را  آنها  و  کنند  دریافت  را 
وظایف  این  از  را  جنوبی  خراسان  سهم  و 
مشخص کنند و برای به سرانجام رسیدن آن 

ها تالش خود را صورت دهند.
وی در ادامه به برخی از وظایف مشخص شده 
در این زمینه در کشور اشاره کرد و افزود: پیاده 
دانش  های  شرکت  از  حمایت  نظام  سازی 
و  تشویق  ای  رسانه  الگوی  طراحی  بنیان، 
اصالح  و  ملی  تولید  در  عمومی  مشارکت 
الگوی مصرف و اجرای آن و ترویج و تقویت 
و  خانوارها  در  بایسته  اقتصادی  رفتارهای 
فعاالن اقتصادی را از جمله وظایف رسانه ملی 
برشمرد. خدمتگزار با بیان اینکه مدیران استان 
نباید منتظر باشند که استانداری برای آن ها 
موضوع تهیه و ارائه کند، افزود مدیران باید در 
اسرع وقت به طور جد پیگیر سهم استان از 
برنامه های ارائه شده بوده و در راستای اجرایی 
بسیاری  ریزی و تالش  برنامه  ها  آن  کردن 
داشته باشند.وی یاد آورشد  اگر مسئوالن در 
زمان مناسب نسبت به دستوالعمل ها و اجرای 
قابل  غیر  آن ها  عذر  مطمئنا  نکنند  اقدام  آن 

قبول نخواهد بود و باید جوابگو باشند.

مدیران برای تحقق شعار سال
 با برنامه ریزی پیش بروند

اینکه اجرایی کردن موضوعات  با بیان   وی 
از  یکی  دستگاه  هر  برای  مقامتی  اقتصاد 
مهمترین مالک های ارزشیابی مدیران است، 
عنوان کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در 
استان باید به طور مدون و در یک برنامه زمان 

بندی مشخص گزارش اقدامات انجام شده از 
این  ، مشکالت موجود در  سوی دستگاه ها 
زمینه و نیز پیشنهادات قابل اجرا از سوی آنها 
را اخذ و به ستاد ارائه نماید.  استاندار با اشاره 
به اینکه ستاد برنامه ریزی کشور برای همه  
وزارتخانه ها وظایفی را مشخص کرده است، 

این وظایف عمل  به  باید  وزارتخانه ها  گفت: 
کنند و در رابطه با بخش مسکن که دچار رکود 
جدی است باید راه و شهرسازی در راستای 

رونق بخشیدن مسکن تالش کند.

مسئوالن برای مشکل چاره کنند

خدمتگزار با اشاره  رکود جدی در بخش مسکن 
ها  باید شهرداری  رابطه  این  گفت:در  استان 
موضوعات را شناسایی و جمع بندی کرده و 

در جهت برطرف شدن مشکالت اقدام کنند.
در  که  جلساتی  در  اینکه  بیان  با  استاندار 
سرمایه  تشویق  زمینه  شد  برگزار  مرکز 

قرار  بحث  مورد  محروم  مناطق  به  گذار 
با  صنایع  از  برخی  کرد:  تصریح  گرفت، 
تأمین  ها،  بانک  مانند  ها  ارگان  دیگر 
که  هستند  مشکل  دچار  و....  اجتماعی 
در جهت  و  کرده  پیدا  ورود  مسئوالن  باید 

برطرف شدن آن ها اقدام کنند.

حل مشکل واحدهای تعطیل
 و نیمه فعال باید از جمله مهمترین 

برنامه های مدیران استان

خدمتگزار با بیان اینکه اداره راه و شهرسازی 
و معاونت عمرانی باید پیگیر تکمیل و بهره 
برداری خط راه آهن استان باشند، اظهار کرد  
سال  در  باید  استان  تمام  نیمه  پروژه های   :
نیمه  پروژه های  و  برسند  به سرانجام  جاری 
تمام قابل واگذاری در استان مشخص شده 
است. استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بودجه سال 95 تصویب شده است، تصریح 
با  باید  اجرایی  دستگاه های  مدیران  کرد: 
وزارتخانه مربوطه ارتباط کافی برای دریافت 

اعتبارات استان داشته باشند. 
واحدهای  مشکل  شدن  برطرف  خدمتگزار 
مهمترین  جمله  از  را   فعال  نیمه  و  تعطیل 
افزود:  و  دانست  استان  مدیران  های  برنامه 
را  استان  مشکالت  تر  سریع  هرچه  باید 
شناسایی کنیم و آن ها را به نتیجه برسانیم 
و این موضوع از جمله دستورات این جلسات 
خواهد بود. وی بر جلوگیری از موازی کاری 
در این زمینه تاکید کرد و گفت : مدیران باید 
خود شخصًا پیگیر اجرای برنامه ها و سیاست 
های ابالغی در این زمینه باشند و از ارجاع 
آنها به مدیران پایین دستی و یا کارشناسان 

پرهیز کنند.

 کاظمی فرد-  در آستانه  هفته شهر و شهروند 
و روز شورا اعضای شورای اسالمی استان با 
استاندار خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند. 
استاندار در این دیدار ضمن تبریک روز شورا 
از اعضا شورای به عنوان بازوان اجرایی دولت 
یاد کرد و گفت شورا ها  و مسئولین اجرایی 
از هر فرصتی برای حل مشکالت و پیگیری 

مطالبات مردم استفاده نمایند.

که  اعتباری  های  محدودیت  به  خدمتگزار 
افزود:  و  اشاره کرد  است  مواجه  آن  با  دولت 
متاسفانه این محدودیت های مالی و اعتباری 
دولت را در اجرای برخی از برنامه ها با مشکل 

مواجه ساخته است.
صادقانه  صورت  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
با مردم درمیان گذاشت  را  مشکالت موجود 
گفت: از مهمترین سیاست های دولت ارتباط 

تالش  و  بوده  مردم  با  صادقانه  و  صمیمانه 
کردیم قول یا وعده ای به مردم داده نشود که 
نه تنها اجرایی نشود بلکه توقعی بی مورد نیز 

در آنها ایجاد شود.
شورای  رئیس  قرائی  جلسه  این  ابتدای  در 
شورا  اهمیت  و  جایگاه   : گفت  نیز  استان 
مسئوالن  اما  باشد،  می  باال  و  مهم  بسیار 
نیستند  واقف  چندان  موضوع  این  به  استان 

وی با اشاره به پیشنهادات و طرح هایی که 
از طرف شورای استان به شورای عالی کشور 
ارسال شده است گفت: برابر قانون شورا باید 
مشکالت مردم را به عنوان یک گره شناسایی 
کند و برای آن طرح یا برنامه ارایه نماید که 
اتفاق افتاده و  این موضوع در شورای استان 
موضوعات و پیشنهاداتی به عنوان الیحه و یا 
طرح ، مطرح کرده و به شورای عالی استان 

جهت تصویب ارجاع شده است.  وی با اعالم 
دستگاه  با  زمینه  تمام  در  شورای  همکاری 
اجرایی و نماینده عالی دولت در استان اظهار 
بیکاری  قبیل  از  از مشکالت  بسیاری   : کرد 
، نبود زیر ساخت در  ، خشکسالی ، کم آبی 
حمل و نقل ، کمبود سهم استان از اعتبارات 
کشوری در استان وجود دارد که نیازمند همت 

جهادی همراه اقدام و عمل دارد.

رئیس  ابراهیمی  غالمحسین  مالیی- 
نمایندگی وزارت امور خارجه در گفت و گو 
کشور  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  آوا  با 
هند با ایران رابطه دیرینه ای در زمینه های 
اقتصادی دارد، امروز سفیر هند و کارشناس 

سفر  استان  به  کشور  این  اقتصادی  بخش 
خواهند کرد.

کارشناس  و  سفیر  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  استاندار  دعوت  به  هند  کشور  اقتصادی 
بیرجند  به  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی 

امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  اند.  آمده 
کشور  نمایندگان  گفت:  استان  در  خارجه 
هند با استاندار، مدیر منطقه ویژه اقتصادی، 
دانشگاه  و  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
کرد.  خواهند  دیدار  بیرجند  اسالمی  آزاد 

را  هند  کشور  نمایندگان  سفر  ابراهیمی 
بین  رابطه  ایجاد  تاکیدکرد:  و  دانست  مهم 
تواند  می  هند  کشور  و  جنوبی  خراسان 
تقویت  را  شمال  به  جنوب  تجاری  کریدور 
کند و این به نفع اقتصاد استان خواهد بود.    

رکودجدیدرمسکنخراسانجنوبی

مسئوالن استان به جایگاه شوراها واقف نیستند

مسئولین برای تحقق شعار سال گرد هم آمدند ؛

امروز خراسان جنوبی میزبان سفیر هند است

در آخرین روز از هفته سالمت جشنواره غذای سالم با رویکرد مقابله با بیماری دیابت  در دبستان عالمه حلی  بیرجند برگزار شد . در این جشنواره دانش آموزان 
با کمک والدینشان  انواع غذاهای سالم  و بومی از جمله انواع نان و ساالد  را به نمایش گذاشتند .خانم اسالمی مسئول برگزاری این جشنواره هدف از برگزاری 

آن را ترغیب دانش آموزان به مصرف غذاهای سالم ،میوه و سبزی بجای مصرف شیرینی و فست فودها برای مصون ماندن از بیماری دیابت دانست .

برگزاری جشنواره غذای سالم در بیرجند 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  مالیی- 
انداز  چشم  سند  کرد:  جنوبی،عنوان  خراسان 
استان در  امور فرهنگی و هنری  برای  افقی 
از  ارشاد اسالمی است. وی  حوزه فرهنگ و 
رونمایی این سند در ۲۷ اردیبهشت ماه خبر 

داد.
احمد محبی گفت: سند چشم انداز در بهمن 
ماه به اتمام رسید اما از آنجا که باید مجوزهای 
چاپ، شابک و... گرفته می شد، به دهه فجر 
نرسید. بنابراین بهترین فرصت برای رونمایی 
سومین  با  همزمان  اردیبهشت   ۲۷ آن  از 

جشنواره مطبوعات استان اعالم شد.

سندچشم انداز بر اساس قابلیت های 
استان طراحی شده است

برای  افق خوبی  این سند  در  افزود:   محبی 
همه بخش های فرهنگی و هنری دیده شده 
مشکلی  و  شود  می  عمل  آن  اساس  بر  که 
که  است  این  دارد  وجود  حاضر  حال  در  که 
نداریم،  شاخص  مختلف  های  زمینه  در 
پتانسیل و ظرفیت های منطقه معلوم نیست 
چشم  سند  در  اما  چیست  هدف  که  این  و 
انداز، همه این موارد دیده شده و مبنای کار 
است.  وی تصریح کرد: در این سند وضعیت 
مطلوب، موجود و آنچه باید باشد دیده شده، 
زیرا احساس می شود مدیران ارشد و دست 

از  درستی  مرکز کشور شناخت  در  اندرکاران 
استان، فرهنگ و هنر و ظرفیت های منطقه 
کتاب چهره  این  پایان  در  افزود:  ندارند. وی 

های شاخص استان از جمله آیت ا... فرزان، 
هادوی، احمدی بیرجندی، ابن حسام، حکیم 

نزاری و... معرفی شده اند.

خرید بیش از 8 هزار جلدکتاب به 
منظور حمایت از نویسندگان استان 

با  استان  ارشاد اسالمی   مدیرکل فرهنگ و 
کرد:  عنوان  فرهنگی  های  فعالیت  به  اشاره 
در  جلدکتاب  هزار   ۲۰ بیش  گذشته  سال 

آثار  از  عنوان  همچنین 53  اهدا  شهر  سطح 
نویسندگان که  ۸ هزار و 695 جلدکتاب بود 
استان خریداری  نویسندگان  از  برای حمایت 

شد. وی از صدور مجوز ۱۰۴ عنوان کتاب خبر 
داد و افزود: در سال گذشته 6 شماره فصلنامه 

به چاپ رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: برای بقای فرهنگ بومی 
محلی استان و بیرجند جشنواره شعر طنز، شب 
خراسان  گویش  شعر  و  محلی  گویش  شعر 
جنوبی برگزار شد که با استقبال کم نظیر مردم 
مواجه شدیم و امیدواریم بتوانیم درسال جاری 

این برنامه ها را ادامه دهیم.

فرهنگ  گسترش  برای  شد:  یادآور  محبی 
جشن  کودکان  و  جوانان  بین  در  کتابخوانی 
از روستاها و عشایر  بعضی  کتاب کودک در 

ستاد جشنواره دوستدار کتاب تشکیل شد.
وی با اشاره به فعالیت های هنری و سینمایی 
در استان اظهار کرد: برای نشاط اجتماعی ۲۰ 
اجرای موسیقی، ۱۱ جشن و جنگ هنری در 

محل های عمومی استان برگزارشده است.

جشنواره هایی که در 
سطح ملی برجسته شد

 6۸ برگزاری  از  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
داد  خبر  تجسمی  هنرمندان  آثار  نمایشگاه 
آثار  ها  نمایشگاه  این  در  کرد:  تصریح  و 
و  سفال  نگارگری،  نقاشی،خط،  خوشنویسی، 
جشنواره  گفت:  محبی  شد.  عرضه  سرامیک 
و نمایشگاه مد و لباس، جشنواره ملی عکس 
کجی  تاالب  نمکی  های  مجسمه  کویر، 
سال  در  که  بودند  اقدامتی  جمله  از  نمکزار 

گذشته برگزار شدند.

احداث 2سینمای دیجیتال در استان

استان  در  تولید شده  فیلم  از 6  وی حمایت 
شرکت   ۲ مجوز  افزود:  و  دانست  مهم  را 
بودن  گران  دلیل  به  و  شد  صادر  سینمایی 
از  بعضی  در  سینما  احداث  های  هزینه 

معاونت  سوی  از  استان  های  شهرستان 
هنری این اداره کل عالوه بر راه اندازی ۲ 
سینمای دیجیتال در شهرستان های طبس 
و نهبندان، اکران فیلم از طریق سینما سیار 
و  سربیشه،سرایان  و  زیرکوه  شهرستان  در 

خوسف محقق شد.

شورای توسعه فرهنگ قرآنی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد با اشاره به فعالیت 
برگزاری  گفت:  کل  اداره  این  قرآنی  های 
تا  قرآنی  فرهنگ  توسعه  شورای  جلسات 
اعیاد دینی و سوگواری  بزرگداشت  جلسات 
ادامه  شود.محبی  می  شامل  را  بیت  اهل 
فرهنگ  توسعه  داد: ششمین جلسه شورای 
برگزار  اعضا  تمامی  حضور  با  استان  قرآنی 
شد و برگزاری سیزدهمین آزمون سراسری 
قرآن و عترت در محل آموزشکده ابن حسام 
شرکت   ۱3۰۰ از  بیش  حضور  با  بیرجند 
امتحانی  حوزه   9 در  و  رشته   ۱۷ در  کننده 
نیز از برنامه های دفتر قرآن و عترت است. 
شورای  جلسه  هفتمین  برپایی  افزود:  وی 
دهمین  برگزاری   ، قرآنی  فرهنگ  توسعه 
نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در محل مصلی 
در  ها  برنامه  اهم  بیرجند،از  )عج(  المهدی 
استقبال  با  بود که خوشبختانه  سال گذشته 

مردم فرهنگ دوست استان مواجه شد.

سند چشم انداز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان رونمایی می شود 
مدیرکل  خبر داد :

 اتمام حجت استاندار با مدیران برای اجرای اقتصاد مقاومتی
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گزارش برجام، فاقد شروط رهبری است

با  مجلس  انرژی  کمیسیون  ای  هسته  کمیته  رئیس 
طرح سوالی مبنی بر این که چرا دادگاههای آمریکا بعد 
از برجام به فکر جریمه کردن ایران افتاده اند؟ گفت: 
معتقدم توافق برجام برای این صورت گرفته است که تا 
آمریکا راحتر بتواند پول های بلوکه شده ایران را چپاول 
و غارت کند. کار خانه ای  اذعان داشت: در گزارش 
اخیر وزارت امور خارجه به مجلس هیچ اشاره ای به 
شروط 9 گانه مقام معظم رهبری و بندهای مصوب 
مجلس نشده است. وی گفت: زمانی که آمریکایی ها 
مشاهده می کنند که از سوی ایران واکنشی نسبت به   
رفتارهای خصمانه آنها صورت نمی گیرد،  ترغیب می 

شوند که شدت تحریم ها را بیشتر از گذشته کنند.

احمدي نژاد اول بايد محاكمه شود، بعد 
به عنوان نامزد خود را معرفي كند

در  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  مطهري  علي 
در  نژاد  احمدي  محمود  مجدد  حضور  خصوص 
گفت:  جمهوري  ریاست  انتخابات  و  سیاسي  عرصه 
عنوان  به  بعد  شود،  محاکمه  باید  ابتدا  نژاد  احمدي 
تصریح  وي  نماید.  معرفي  را  خود  انتخابات  نامزد 
کرد: با توجه به عملکرد احمدي نژاد در طول ریاست 

جمهوري اش دیگر رایي نزد مردم نخواهد داشت. 

درخواست وكیل بقايی از محسنی اژه ای

وکیل حمید بقایی گفت : متاسفانه بیان کلی اتهامات 
موکلم توسط سخنگوی قوه قضائیه باعث شده عده ای 
این موضوع  از  اغراض سیاسی خود  برد  برای پیش 
سخنگوی  از  لذا  کنند  استفاده  سوء  موکل  علیه 
کلی  بیان  جای  به  می کنیم  درخواست  قضائیه  قوه 
اتهامات، موارد اتهامی آقای بقایی را با ذکر جزئیات و 
مستندات متقن اعالم کنند و طبعًا ما نیز آمادگی دفاع 

و اطالع رسانی در این خصوص را خواهیم داشت.

از فراكسیون اصولگرايان به ريیس می رسیم

مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  حسینی  نقوی 
برای  را  خود  تمام تالش  اصولگرایان  اینکه  بیان  با 
دوم  مرحله  در  کرسی ها  حداکثر  آوردن  بدست 
انتخابات را می کنند، گفت: تالش برای تشکیل یک 
فراکسیون  این  درون  از  که  است  واحد  فراکسیون 
مجلس  رییس  عنوان  به  فردی  هر  متحد  و  واحد 
انتخاب شود مورد قبول همه نیز خواهد بود، در واقع 
بجای آنکه از رییس به فراکسیون برسیم، می بایستی 

از فراکسیون به رییس مطلوب رسید.

ابطحی: بعید می دانم عارف كنار بکشد

ابطحی معتقد است که اصالح طلبان اگر بخواهند در 
دور دوم موفق شوند باید افراد زیادی را پای صندوق 
بیاورند  . وی همپنین انصراف عارف از کاندیداتوری 
معتقدم  گفت:   و  دانست  بعید  را  مجلس  ریاست 

الریجانی و عارف باهم برای ریاست رقابت کنند.

ظريف : خويشتنداری حدی دارد

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با »نیویورکر« 
تأکید کرد: در دو سال و نیم گذشته زمانی که ما درگیر 
می  کاری  هر  عربستان  بودیم،  ای  هسته  مذاکرات 
توانست برای مخدوش کردن مذاکرات انجام داد و ما 

خویشتنداری کردیم اما حدی هم وجود دارد.

شیخ نعیم: عربستان از ايران می ترسد

افزود:  حزب اهلل  دبیرکل  معاون  قاسم«  »نعیم  شیخ 
حمایت  هرگونه  پیش  سال ها  از  سعودی  »عربستان 
از مقاومت فلسطین و ملت فلسطین را متوقف کرد. 
عربستان سعودی هرگونه همکاری با ایران در جهت 
منافع منطقه و ثبات آن را رد می کند؛ چرا که ریاض 
و  مستقل  ایران  از  و  بماند  پابرجا  بحران  می خواهد 
ثبات  و  کنترل  به  می تواند  که  برای همکاری  آماده 

منطقه کمک کند، هراس دارد.«

تکذيب ادعای وزيراطالعات درباره اسد

مجلس  رئیس  بین الملل  امور  مشاور   ، شیخ االسالم 
در مصاحبه با خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« تصریح 
اسد«  »بشار  استعفای  درخواست  نه  ایران  که  کرد 
رئیس جمهوری سوریه را مطرح کرده است نه اینکه به 
او پیشنهاد داده که در صورت کناره گیری از قدرت به او 
پناهندگی سیاسی بدهد.وی در اینباره توضیح داد: »این 
صحت ندارد. اول آنکه، رئیس جمهور اسد هرگز از ما 
درخواست پناهندگی سیاسی نکرده است و اینکه هرگز 

تمایل به ترک کشورش را ندارد«.

دولت طرفدار عارف در مجلس است

فالحت پیشه نماینده مجلس در مورد نظر دولت درباره 
رئیس آینده مجلس گفت: نگاه دولت به این مسئله 
حمایت  از الریجانی  در صورتی  و  است  عمل گرایانه 
می کند که از رای آوری عارف ناامید شود. در حالت 

عادی اما دولت طرفدار ریاست عارف است.

سعودی ها می گويند كنگره شیزوفرنی 
گرفته و با ايران علیه ما همدست شده است

به  را  اوباما  عربستان  نشریات  نوشت:  بارت  بریت   
کرده  متهم  را  کنگره  و  داده  قرار  انتقاد  مورد  شدت 
اند به شیزوفرنی مبتال شده و با ایران همدست شده تا 
الیحه ای را تصویب کند که عربستان را برای شرکت 
اعالم می  تروریستی 11 سپتامبر مقصر  در حمالت 
کند. این وبسایت آمریکایی آورده است: خلف الحربی، 
ستون نویس عکاظ  عربستان، در مقاله ای از دولت 
آمریکا می پرسد چه چیزی باعث تغییر نظرشان شده 
است؟ او می گوید اگر واقعا عربستان عامل این جنایت 
بوده، پس چرا آمریکا افغانستان فقیر را چنان نابود کرد 
که چیزی باقی نماند؟ چرا به عراق حمله کرد و آن را 
به هزار سال پس رفت دچار کرد؟ چرا از میان همه 
کشورها عربستان را به عنوان متحد خود در جنگ با 
تروریسم انتخاب کرد و این همه در جنگ با القاعده بر 
آن تکیه کرد؟ حربی اضافه می کند، آیا آمریکا چنان 
دچار شیزوفرنی شده که حاال ما را به حمایت از دشمن 

مشترکمان متهم می کند؟

قدم  گفت:  خارجه  امور  اسبق  وزیر 
در  را  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  با  زدن 
پایتخت های اروپایی به نمایش گذاشتیم 
نظر  مورد  پازل های  که  نکردیم  توجه  و 

آمریکا را فراهم می کنیم.
خارجه  امور  اسبق  وزیر  متکی  منوچهر 
فارغ التحصیالن  کانون  اعضای  جمع  در 
شبه قاره هند، اظهار داشت: آمریکایی ها 
ایران  گذشته  دولت  پایانی  سال  در 
بر  پافشاری  که  رسیدند  نکته  این  به 
فعالیت های  با  رابطه  در  مواضعشان 
دستاوردی  ایران  هسته ای  آمیز  صلح 
جمهوری  و  داشت  نخواهد  آنان  برای 
خود  اصولی  مواضع  در  تغییری  اسالمی 
ایجاد نخواهد کرد که مذاکرات قزاقستان 

شاهدی بر این مدعاست.
وی افزود: پس از نشست دوم هسته ای در 
آستانه، آمریکا و کشورهای غربی ترجیح 

انتخابات  از  بعد  به  را  مذاکرات  که  دادند 
ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت 
یازدهم موکول کنند. این تصمیم آمریکا با 

یک طراحی جامع عملیاتی شد.
تاکید  ادامه  در  خارجه  امور  اسبق  وزیر 
تقدیر  قابل  تالش های  علیرغم  کرد: 
گفت  باید  کشورمان  کننده  مذاکره  تیم 

آمریکا  پیچیده  بازی  با  برخود  متاسفانه 
تا حدودی ساده انگارانه بوده و این یک 
می شود.  محسوب  استراتژیک  خطای 

در  و  شده  حساب  بسیار  آمریکایی  ها 
وارد  دقیق  راه  نقشه  یک  چارچوب 
مذاکرات هسته ای با دولت یازدهم شدند. 
که  نکته ای  نخستین  اینکه،  بیان  با  ی 

کردند  القا  آمریکایی  کنندگان  مذاکره 
مذاکره  یک  با  تنها  ایران  که  بود  آن 
کننده رو به رو است و آن ایاالت متحده 
آمریکاست، گفت: در واقع تصمیم گیرنده 
همه  و  ایران  هسته ای  بحث  در  نهایی 

مسائل دیگر آمریکا است.
بخشی  متاسفانه  داشت:  اظهار  متکی 
ما  توسط  نگرشی  چنین  القا  مقدمات  از 
فراهم شد. آنروز که گفتیم باید مسایل را با 
کدخدا حل کنیم و یا تعداد مالقات هایمان 
از  آمریکایی  کننده  مذاکره  تیم  رئیس  با 
 5+1 اعضای  سایر  با  مالقات  مجموع 
بیشتر شد و یا قدم زدن با وزیر امور خارجه 
آمریکا را در پایتخت های اروپایی به نمایش 
گذاشتیم توجه نکردیم که پازل های مورد 
نظر آمریکا را فراهم می کنیم در حالی که 
می توانستیم این نیت آمریکا را آشکار و 

برای آن ما به ازا تعریف کنیم.

آشنایی هیئت تجاری سیاسی جمهوری چک با صنایع دستی خراسان جنوبیعکس روز 

قدم  زدن  ها پازل مورد نظر آمريکايی ها را كامل كرد

عارف:  دعا كنیم به راه راست هدايت شوند
 

محمد رضا عارف با بیان اینکه سیاه نمایی در حق برجام، 
ظلم در حق نظام است گفت : رهبر معظم انقالب اسالمی، 
برجام  و مدافع  بهترین حامی  ای   آیت اهلل خامنه  حضرت 
بودند.، در واکنش به رفتار یکی از حضار مبنی بر لعن دولت 
احمدی نژاد تصریح کرد: لعن فرستادن در مشی اصالحات 
این  مردم  برای  را  متعددی  مشکالت  که  کسانی  می کنیم  دعا  و  ندارد  جایی 

سرزمین ایجاد کردند به راه راست هدایت شوند.

احمدی نژاد : با خارج كردن قدرت از انحصار جماعت خاص مشکالت مرتفع می شود
 

رئیس دولت های دهم و نهم ، آزادی حقیقی را فقط در سایه حاکمیت ارزشهای الهی و انسانی ممکن دانست و گفت: جامعه رشد یافته یک جامعه آزاد 
است. ریشه مشکالت در آزادی و قدرتمند بودن انسان ها نیست بلکه در انحصار آزادی و قدرت است. بدون تردید با بسط آزادی و قدرت و خارج کردن 
آنها از انحصار یک جماعت خاص، بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد . احمدی نژاد مقابله با افزایش مطالبات به حق مردم را یک کار شیطانی 
توصیف کرد و گفت: همه مصلحان و پیامبران الهی آمده اند تا سطح مطالبات انسان را ارتقاء دهند و او را از سرگرم شدن به مسائل کوچک و سطح 
پایین برحذر دارند و به انسان کمک کنند تا ظرفیت وجودی خود را برای حرکت در مسیر کمال ارتقاء دهد. وی تصریح کرد که در مباحث اندیشه 

همواره باید افقی باالتر را با مشارکتی فراگیر هدف گذاری کرد تا هیچ پرسشی بدون پاسخ نماند.

وزير كشور :  نیروی انتظامی مظلوم واقع شد
 

رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد اجرای طرح گشت های 
نامحسوس گفت:   در مرحله نخست اتفاقی که افتاد این بود 
که طرح این طرح خوب صورت نگرفت و نوع بیان کامل نبود 
چرا که این مسائل ابعاد مختلفی دارد و میان بخشی است و 
تأثیرگذاری فرهنگی ، اجتماعی و بهره برداری سیاسی دارد. 
وی گفت: به هر حال نوع بیان و نوع توضیح این طرح مناسب نبود و در اینجا نیروی 

انتظامی مظلوم واقع شد و در برخی جاها در حقش اجحاف شد.

منوچهر متکی :می توانستیم این نیت آمریکا را آشکار و برای آن ما به ازا تعریف کنیم

آقايان حسین قاسمی
 و محمد رضا خوشحال

مدير و مداح محترم 

كاروان دفتر زيارتی عماد
زحمات ارزنده شما بزرگواران 

در سفر زیارتی عتبات عالیات که حالوت 
سفر را در کام ما جاودانه ساخت، ارج نهاده 
و توفیق تان را از ایزد منان مسئلت داریم.

زائرين اعزامی 95/1/28

هشتم ارديبهشت ماه 

روز جهانی واكسیناسیون
 بر تمامی تالشگران عرصه بهداشت و سالمتی 

جامعه مبارک باد

روابط عمومی معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2عدد دوربین دام دید در شب 
+  دستگاه DVR آنالوگ
310000            220000 تومان

   DVR دستگاه + LEDs  1 مگاپیسل دید در شب 24عدد AHD   2عدد دوربین دام
  AHD camera &        )مشخصات:  4 کانال + 4صدا + کیفیت FULL HD + منوی فارسی + تاریخ 
) HDMI +شمسی + دفترچه راهنمای فارسی

شماره تماس: 056-32341226-7 / 7874 714 0919
شرکت انرژی صنعت ایرانیان

دوربین مداربسته 

430000 تومان در فروش ویژه فقط 333000 تومان  
یک سال گارانتی

IP

قابـل توجـه
 موسسات و بانک ها   
 یک ملک تجاری به متراژ 100 
کف   ، ساخت  جدید  مترمربع 
واقع  کناف  سقف   ، سرامیک 
بلوار  حاشیه   ، معصومیه  در 
به  ملی  بانک  جنب   ، عبادی 
شود.    می  واگذار  اجاره  یا  رهن 

09902242664


