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تریاکی ها، ذخیره دارویی را به باد دادند

مسمومیت معتادان به تریاک های آلوده به سرب، 
معتادان  انتقال  درپی  انداخت.  دردسر  به  را  ایران 
کشور  دارویی  ذخیره  مراکزدرمانی،  به  مسموم 
مصرف شد و این اتفاق ایران را با مشکل تأمین 
دارو مواجه کرد.مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر 
سازمان غذا و دارو با اشاره به این که محموله آلوده 
از  زیادی  تعداد  مسمومیت  به  منجر  سرب  به 
معتادان شد، گفته بود:داروی ضد این مسمومیت 

که برای ٨ماه ذخیره شده بود، در دوماه تمام شد.

ارائه تسهیالت خدمات سربازی به 
بیش از ۲۸هزار مددجوی کمیته امداد

کمیته  اجتماعی  حمایت های  مدیرکل  فارس- 
به  سربازی  معافیت  تسهیالت  ارائه  از  امداد 
نهاد  این  حمایت  تحت  ۱۱٨مددجوی  و  ۲٨هزار 
درسال ۹۴ خبر داد. نوروزی، افزود: براساس این 
طرح فرزندان خانواده های زنان سرپرست خانوار 
سالم  ذکور  فرزندان  از  یکی  که  حمایت  تحت 
عمومی  وظیفه  خدمت  از  باشند  ۱٨سال  باالی 

)سربازی( معاف می شوند.

یادداشت

ده سوزن به خودمان، 
یک جوالدوز هم به دیگران
* هرم پور

گاهی دستم برای نوشتن بعضی از یادداشت ها 
تعلل می کند. برای نوشتن یا ننوشتنش. نه اینکه 
بحث خاصی درمیان باشد یا ترسی یا واهمه ای از 
بازتاب های احتمالی. که یادداشت نویس، دل از دنیا 
شسته و به فحش و ناسزاها، عادت کرده که قلم 

برداشته و می نویسد. 
 دلیلش شاید بیشتر از هر چیزی شرمی باشد که 
قراردادن یک دنیا خوبی در کنار چند عیب و ایراد 
روز  غروب  ریزد.  می  آدمی  جان  و  تن  به  جزئی، 
سه شنبه حوالی ساعت ۱۹:30 عصر، دقیقاً روبروی 
راهنمایی و رانندگی  ابتدای خیابان شهدا. خودروی 
پالک شخصی سفید رنگی متوقف شده بود و در 
انتظار سبز شدن  به  ایستاده  البالی ماشین های 
آن  از  یکباره  به  جوانی  گروهبان  راهنمایی،  چراغ 
پایین می جست و کلید از داخل موتورسیکلت ها 
می کشید و رانندگان و عابرین می ایستادند و به 
تأسف و شاید تعجب نگاهی می کردند! گاهی دادی 
و بیدادی و خواهش و التماسی و گاهی هم فرار و 

حرکات خطرناکی از البالی ازدحام خودروها. 
این گروهبان وظیفه شناس  با خودم گفتم هم 
و هم آن دو بزرگوار پرسنل پلیس داخل خودرو از 
ضبط و جریمه موتور و راننده اش که شاید کاله 
ایمنی نداشته یا برگه بیمه یا حتی گواهینامه ای،  
جز خیرخواهی و ترحم به جان و جوانی اش قصد 
و هدفی نداشتند. مثل همان پرسنل محترمی که 
این روزها گاهی در بلوارها و کمربندی های حاشیه 
شهر در البالی تابلوها یا حتی گاهی پشت تپه ای 
یا روی پل های عبور عابر پیاده در خفا و با دوربین 
از جان و مال رانندگان محترم به تحفه جریمه ای 

و هدیه توبیخی مراقبت می کنند. ) ادامه در صفحه ۲ ( 

خراسان جنوبی در افق 1415

رئیس جمهور : 
راه امام )ره( توسط خلف صالح ایشان

به خوبی دنبال می شود

حجت االسالم شجونی  : 
 روحانی معاون اول هاشمی است
تالش کنیم فقط چهار سال باشد

مدیر کل زندان های استان :  
۱۱ میلیارد تومان برای آزادی

۹۸ زندانی جرائم غیر عمد نیاز است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب :  
600 کیلومتر شبکه فرسوده 

آبرسانی استان نیازمند اصالح است

2 صفحه   / شد  منتفی  کارگران  مسکن  حق  افزایش  شهریور/    ۲0 تا  معلمان  ابالغ   / دوشنبه  از  نیازمندان  غذایی  حمایت  سبد  توزیع   / شد  مساوی  مرد  و  زن  تصادف  دیه   / سربازی  به  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اعزام  تاریخ  تغییر  امکان   / نگیرید!  را  حج  سپرده  تومان  میلیون  یک  باشید  مراقب 
 صفحه  7 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8

صفحه 7

صفحه 7

افزایش بیماران خاص  استان
سرطان پوست رکوردار بیماری های خاص در خراسان جنوبی

14 خرداد 1368 ، سالروز ارتحال ملکوتی 
بزرگ عالم اسالم حضرت امام خمینی )ره( 

و قیام خونین 15 خرداد 1342 
بر تمامی عاشقان و رهروان والیت

 به ویژه همشهریان عزیز تسلیت و تعزیت باد

شورای اسالمی شهر بیرجند

بیستمین سالگرد ارتحال مرحوم 

آیت ا... نابغ آیتی 
شب جمعه )95/3/13( همراه با دعای پر فیض کمیل 

بر سر مزار ایشان گرد هم می آییم.

خانواده ، دوستان ، همکاران دفترکار 
و کتابخانه 

جناب آقای محبی
 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای حسین رفیعی   مدیر عامل محترم کانون هنرمندان

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپورمقدم
 مدیر محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای کریمیان  رئیس محترم حوزه هنری استان
بی شک برگزاری مراسم شکوهمند تجلیل از مقام استاد غالمحسین یوسفی)ناقوس( 
مستلزم تالش و تمهیدات چندین ماهه بود که در این میان هرگز نقش بی بدیل شما سروران 
ارجمند و همه عزیزانی که در این امر خطیر متحمل زحمت شدند از یاد و خاطره اصحاب 

فضل و ادب و هنر استان محو نخواهد شد. لذا شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف 
بر خود واجب می داند به پاس همه تالش هایی که در معرفی و تجلیل از جایگاه ادبی 

فرزند برومند دیار شعر و شعور )جناب استاد غالمحسین یوسفی» ناقوس« ( مبذول داشته اید
 مراتب تقدیر و تشکر یکایک مردم این سامان را به محضرتان اعالم داشته، مزید توفیقات تان 
را در عرصه ترویج فرهنگ و تجلیل از اصحاب فضل و هنر از خداوند منان مسئلت می نماید.

شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور 

رمضان عربی )کارمند بازنشسته شهرداری( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱3۹5/03/۱3 از ساعت ۱6:30 
الی ۱7:30 در محل مسجد امام جعفر صادق)ع( واقع در فلکه 
اول سجادشهر برگزار می گردد، گام های باصفایتان را ارج می نهیم.

خانواده های عربی و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:  
به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت مرحوم مغفور

کربالیی محمد پیشکارمفرد
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹5/3/۱3  از ساعت 5/۱5  الی 6/۱5  

بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: پیشکارمفرد ، مقدم نژاد و سایر بستگان

به دو نفر آقا مهندس عمران 
عمران و عمران آب با سابقه  
5 سال و  15سال نیازمندیم.

09158678534

زین العابدین نجاری 
ذاکر اهل بیت )ع( و بازنشسته آموزش و پرورش

جلسه یادبودی  امروز  پنجشنبه ۹5/03/۱3
 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد 
صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان  است.

خانواده های نجاری و فامیل وابسته

بـه مناسبت 

اولین 
سالگرد 

درگذشت
 شادروان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 ولی اله رحیم آبادی )پیشکسوت آجا( 
جلسه یادبودی فردا جمعه ۹5/3/۱4 از ساعت ۹ الی۱0 صبح 
در محل هیئت صاحب الزمانی)عج()خیابان حکیم نزاری(

 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های:رحیم آبادی،رضوانی،بیگی،اشرفی،گرامیان،چرمی،حسنی،مهاجری،مودی،بیجاری  وسایربستگان

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین
 و سوم همسر، برادر و پدر عزیزمان مرحوم مغفور 

حجی محمد مهرانفر
 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت

آن مرحوم جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹5/03/۱3
 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، حضور سروران معزز موجب امتنان است. 
خانواده های: مهرانفر، بیدختی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز 
برادری فداکار و پدربزرگی عزیز مرحوم مغفور 

حاج  نورمحمد  دستگردی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹5/03/۱3 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل سالن جدید التاسیس هیئت ابوالفضلی 

)مصلی( )ورودی میدان فرزان( برگزار می می گردد
 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های دستگردی و سایر فامیل وابسته

بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی 
حضرت امام خمینی )ره(

 و پنجاه و سومین سالگرد قیام خونین 15 خرداد 

بر ملت شریف ایران و تمامی عاشقان و رهروان والیت 
تسلیت و تعزیت باد

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
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دیه تصادف زن و مرد مساوی شد
 

رئیس ستاد دیه کشور گفت:  تساوی بیمه زن 
و مرد فقط در جرائم رانندگی اعمال می شود.

به گزارش جهان، جوالیی افزود:  با توجه به آمار 
تصادفات رانندگی،  در قانون جدید بیمه شخص 
ثالث تساوی بیمه زن و مرد به تصویب رسید. 
رئیس ستاد دیه در پاسخ به این سوال که آیا 
تساوی دیه زن و مرد در همه جرائم قابل اعمال است؟ تصریح کرد: این 
قانون بر اساس نظر علما به تایید شورای نگهبان رسیده و فقط در جرائم 
رانندگی اعمال می شود. جوالیی ادامه داد:  ما از مراجع پرسیدیم که آیا 
می شود مسلمانی را برای نداشتن توانایی پرداخت دیه جرح غیرعمد 
زندانی کرد؟ که مراجع در پاسخ به این سوال تاکید داشتند باید در راستای 

سیاست های زندان زدایی در این قانون تجدید نظر شود.

توزیع سبد حمایت غذایی نیازمندان از دوشنبه

وزیر کار، تعاون و رفاه از تحویل سبد حمایت 
غذایی بیش از 10 میلیون نفر از دوشنبه هفته 
آینده خبر داد. به گزارش جام جم آنالین ، علی 
حمایت  بسته  نخستین  اینکه  بیان  با  ربیعی 
غذایی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
تحویل خانوارهای نیازمند قرار می گیرد کاالها 
و اقالم پیش بینی شده در این سبد را متناسب با نیاز افرادی دانست که 
دچار سوءتغذیه هستند. وی افزود: خانوارهای مشمول این طرح می توانند 
به محض دریافت پیامک از طریق تلفن همراه با مراجعه به فروشگاه 
های زنجیره ای و از پیش تعیین شده کاالهای مورد نیاز خود را دریافت 
کنند. ربیعی ارزش ریالی سبدهای حمایت غذایی را برای خانوارهای 

مشمول این طرح بین 80 تا 120 هزار تومان اعالم کرد. 

سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به محروم شدن 
پی  در  سالجاری  فریضه حج  انجام  از  ایرانی  زائران 
پیش  که  زائرانی  عربستان سعودی،  های  کارشکنی 
پس  را  آن  توانند  می  کردند  واریز  رذا  حج  پرداخت 

بگیرند.
به گزارش جهان به نقل از میزان، در متن اطالعیه 
سازمان حج و زیارت آمده است با توجه به محروم 
سال  در  حج  فریضه  انجام  از  ایرانی  زائران  شدن 
در  سعودی  عربستان  های  کارشکنی  پی  در  جاری 
برای پذیرش حجاج  انجام تمهیدات الزم  خصوص 

اول  قسط  پرداخت  در خصوص  که  زائرانی  ایرانی، 
شعب  در  ریال(  میلیون   50 خود)مبلغ  سفر  هزینه 
بانک ملی در حساب شخصی که به نام آنان افتتاح 
شده، اقدام کرده اند، می توانند با مراجعه به بانک 
اصل  دریافت  به  نسبت  شناسایی،  مدارک  ارائه  و 
به  گرفته  تعلق  سود  و  پرداختی  اول  قسط  مبلغ 

آن اقدام کنند.
است: در صورت  داده شده  اطالعیه توضیح  این  در 
پس گرفتن مبلغ قسط اول، اولویت اعزام زائران در 
نوبت تشرف برای سال های آتی محفوظ خواهد بود 

و در صورت فراهم آوردن شرایط الزم از سوی کشور 
میزبان و راه اندازی مجدد سفرحج، زائران می توانند 

به این سفر معنوی اعزام شوند.
مبلغ  گرفتن  است: پس  تأکید شده  اطالعیه  این  در 
اولیه  نام  ثبت  بابت  که  ودیعه    تومان  میلیون  یک 
زائران در شعب بانک های ملی )مربوط به ثبت نام 
از   قبل(  به   86 های  سال  در  زائران  از  اولیه  های 
اعزام  از  انصراف  منزله  به  شده،  دریافت  متقاضیان 
این  در  متقاضیان  است  الزم  که  شده  تلقی  حج  به 

خصوص دقت الزم و کافی را داشته باشند.

مراقب باشید یک میلیون تومان سپرده حج را نگیرید!

افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد
تسنیم - آخرین آیتم بسته حقوقی ۹5کارگران افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن در سال جاری بود که هنوز اجرایی نشده ولی اخبار رسیده 
حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل ترس دولت از تورم انتظاری از دستور خارج شده است. اولیا علی بیگی، رئیس کانون 
علی شوراهای اسالمی کار کشور نیزگفت: اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کرده اند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.

منابع  برنامه ریزی  مرکز  رئیس   - فارس 
انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
بررسی نیروی انسانی استان به استان در حال 
 20 تا  هستیم  تالش  در  گفت:  است،  انجام 

شهریورماه، ابالغ معلمان صادر شود.
مرکز  رئیس  جهرمی  سلیمی  محمدحسین 
فناوری اطالعات  و  انسانی  منابع  برنامه ریزی 
این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
در  انسانی  نیروی  »ساماندهی  که  پرسش 
خواهد  آغاز  زمانی  چه  از  پرورش  و  آموزش 

انسانی  نیروی  ساماندهی  کرد:  اظهار  شد؟«، 
موضوعی است که همیشه استمرار دارد.

وی افزود: همزمان با اتمام سال تحصیلی ۹5-
توسعه سنواتی سال  برنامه های  استان ها   ،۹4

تحصیلی ۹6-۹5 را آماده می کنند.
موضوع  اینکه  بیان  با  جهرمی  سلیمی 
استان  به  استان  انسانی  نیروی  ساماندهی 
بررسی  حال  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  در 
دانش آموز،  افزایش  کرد:  خاطرنشان  است، 
کالس درس و نیروی انسانی توسط هر استان 

بررسی  مورد  وزارتخانه  در  و  می شود  برآورد 
قرار می گیرد. وی افزود: با بررسی های انجام 
گرفته، میزان نیروی انسانی مورد نیاز مشخص 
و میزان اجازه استفاده از نیروهای حق التدریس 
در مدارس نیز بر اساس نیاز به هر استان ابالغ 
می شود. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی 
و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به اینکه حدود یکماه است که ساماندهی 
نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به 
است،  انجام  در حال  استان  به  استان  صورت 

ماه مبارک  به  اینکه  به  توجه  با  تصریح کرد: 
رمضان نزدیک می شویم کار کندتر خواهد شد 
اما در مجموع تا اواخر خردادماه، این بررسی ها 
اکنون  که  حالی  در  می رسانیم؛  اتمام  به  را 
بررسی نیروی انسانی حدود 13 استان کشور 
خردادماه  اواخر  افزود:  وی  است.  شده  انجام 
شرایط  نیروی انسانی، معلمان و کالس های 
برآورد  برای  و  می شود  مشخص  درس 
تدریج  به  استان ها  ثبت نام  انجام  و  کالس ها 

فعالیت های خود را انجام خواهند داد.

بررسی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش استان ها در وزارتخانه/ ابالغ معلمان تا ۲۰ شهریور

یادداشت

در سوگ پیرجماران

امام خمینی رحمه ا... از نظر علم و عمل، درک عمیق 
 معرفتی و نیز تقوای عملی و علمی، از بزرگ ترین

شخصیت های اسالمی به شمار می آمد. ایشان 
معارف  بر  وتسلط  دینی  اندیشه  در  چنین  هم 
درک  شجاعت،  نفس،  تهذیب  وارستگی،  تشّیع، 
و شدت  با دوستان  رأفت  زمان، شناخت جامعه، 
که  وی  پوالدین  اراده  بود.  نظیر  بی  دشمنان  با 
ریشه در ایمان و اتکایش به خداوند داشت، اجازه 
مقاصد  ساختن  عملی  در  مانعی  هیچ  داد  نمی 
انسانی  واالیش جلودار شود. ایشان درعین حال 
بسیارمهربان، سرشار از عطوفت، خویشتن دار و 
پرهیزکار بود و صبر و استقامت، مانع از آن بود 
که سخت ترین حوادث، خللی دراراده ایشان در 

رسیدن به هدف ایجاد کند.

زمانی که امام خمینی رحمه ا... امری را وظیفه و 
تکلیف شرعی خویش تشخیص می دادند، اگر سایر 
افراد هم با آن مخالفت می کردند، با قاطعیت تمام 
و بدون هیچ ترس و واهمه ای آن را دنبال کرده 
و انجام می دادند. ایشان در زمان پهلوی، خطاب 
به فرستاده رژیم شاه می گویند: »این را بدانید تا 
زنده هستم، اگر در خانه ام را هم به رویم ببندید، از 
پای نخواهم نشست و با این نیش قلم، علیه شما 
خواهم نوشت و اگر نشد، از شکاف در سخنم را به 
مردم خواهم رساند«. امام خمینی رحمه ا... ضمن 
آن که در مقابل افراد خودی و انسان های محروم، 
فروتن و خاکسار بودند، در برابر ستمگران و افراد 
خیانت کار، هیچ گونه تسامحی نداشتند و مصداق 
»دشمن  که  بودند  )ع(  علی  حضرت  جمله  این 
ستم کار و یاور ستمدیده باشید«. از جمله ویژگی 
های رهبری الهی امام خمینی رحمه ا... آمیختگی 
بود. حضرت  ایشان  داری  روح مردم  با  الهی  بعد 
امام رحمه ا... پیوسته خود را خدمتگزار مردم می 
دانستند. ایشان می فرمودند: »مردم شریف ایران. 
من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش می دانم و 
شما می دانید که من به شما عشق می ورزم و شما 

را می شناسم، شما هم مرا می شناسید«.

) ادامه از صفحه اول (   مال و جان و ناموس شهروندان، 

محترم و برای خودشان بیش از هر چیز ارزشمند تر 
است. حقوق شهروندی هم اقتضا می کند که برای 
سیاق و نظم بهتر امور شهری و شهرنشینی، هم 
احترام ها را بیشتر نگه داریم هم عزت و کرامت 
همدیگر را. حیفم می آید گاهی عملکرد نامناسب، 
برخورد نامهربانانه یا کمی ترش رویی چند پرسنل 
به  یا سرباز معدود در چنین دستگاههای خدومی 
وقتی  آید  می  حیفم  و  شود  گذاشته  همه  حساب 
تابستان  زیرآفتاب سوزان و خشک  همین پرسنل 
با لبی تشنه و شاید گاهی زبان روزه و تنی خسته 
و چشمی به انتظار نشسته برای پایان شیفت های 
چند ساعته، در آماده باش ها و در روزهای تعطیل و 
غیرتعطیل، اقدامی یا عملکردی یا رفتاری با راننده 
همشهری داشته باشند که برای هر دو تلخی به 

همراه داشته باشد و رنجش خاطری. 
حفظ عزت و کرامت انسانی، احترام به شخصیت 
شهروندان، حفظ  حرمت رانندگان به ویژه در مقابل 
چشمان خودشان و همسران و فرزندانشان، حفظ 
غرور پدرانه یا مادرانه رانندگان در مقابل سرنشینان، 
حرکت بر مدار قانون و دوری از تبعیض و تبعیت 
از قانون توسط تذکر دهندگان به قانون، اغماض 
گیری  و سخت  خطر  کم  عمدِی  غیر  تخلفات  از 
از تخلفات عمدی یا تحلفات غیرعمدی پر خطر و 
حادثه ساز، و مقدم داشتن فرهنگ سازی بر اعمال 
قانون، دوری از متهم سازی و توجه به توضیح و 
پذیرش توجیه معقول ومنطقی، هم اسالمی تر و 

هم انسانی تر و هم اداری تر است. 
عنوان  به  ها  وقت  خیلی  که  داریم  قبول  ما 
یا  رود  می  یادمان  قانون  محوریت  شهروند، 
بی  اما  ببیند.  خواهد  نمی  را  تابلوها  چشممان 
رفتارهای  و  ساز  اتهام  های  گیری  مچ  احترامی، 
رنجش آفریِن شخصیت سوز، هیچوقت نه فرهنگ 
یاد هیچ شهروندی هم  ساز است نه جامعه ساز. 
تالش  همه  قدردان  مردم  که  حاال  رود.  نمی 
قرار  راهور هستند، حاال که  پرسنل محترم  های 
بود برای قبض جریمه راننده ای از خودرو پایین 
نیاید و  افسر محترم قبض را تقدیم کند، حاال که 
چشممان را به کمین های داخل و خارج شهری 
ایم،  بسته  مثاًل   این عزیزان  دقیق  دوربین های 
حاال که قبض های چند ده هزار تومانی جریمه 
را با تورم و گرانی به این حساب نمی گذاریم که 
پلیس راهور هم مثل قوه محترم قضاییه دو هزار 
میلیارد تومان بودجه اش را از دولت طلب دارد و 
چون نداده اند به افزایش تعرفه ها پرداخته است، 
کرامت  و  احترام  و  اغماض  هم  کمی  لطفًا  پس 
به حساب این شهروندان خوب بگذارید. بخدا ما 

مردم خوبی داریم، ارزشش را دارند. 

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(

امکان تغییر تاریخ اعزام فارغ التحصیالن 
دانشگاهی به سربازی

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی 
ناجا گفت: فارغ التحصیالن دانشگاهی دارای 
برگ آماده به خدمت، می توانند تاریخ اعزام 
خود را به تیرماه تغییر دهند. به گزارش ایسنا، 
سرهنگ رحمان علیدوست در این باره افزود: 
با هماهنگی های به عمل آمده با نیروهای مسلح و ایجاد ظرفیت 
مشموالن  کلیه   ، جاری  سال  تیرماه  اعزام  برای  محدود  آموزشی 
با مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ،  التحصیل دانشگاهی  فارغ 
کارشناسی ارشد و دکتری که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 
شهریور و آبان ماه ۹5 می باشند، در صورت تمایل به اعزام زودتر از 

موعد، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک )پلیس +10( اقدام نمایند .

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت )نوبت دوم( 
تاریخ انتشار: 95/03/13  

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت دوشنبه 95/03/31 ساعت 10 صبح در محل سالن راهنمایی و رانندگی )ابوذر( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. ضمناً 

به اطالع می رساند با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجمع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو 3 رای و غیر عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب 

بازرس- طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضا- اتخاذ تصمیم در مورد اخذ وام- تعیین خط مشی شرکت
هیئت مدیره

اطالعیه عرضه زمین  اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 
  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: 4 قطعه زمین با مشخصات ذیل را به استناد ماده صد قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت به فروش 
برساند. متقاضیان محترم داراي موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذیربط مي توانند برای اخذ فرم شرایط خاص عرضه زمین از تاریخ 95/3/17 لغایت 95/3/27  به 
اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه و مدارك  ذیل را از طریق پست سفارشي به آدرس : بیرجند، بلوار شهیدآویني ، میدان راه وشهرسازي ، اداره کل راه 

و شهرسازي استان خراسان جنوبي ، ساختمان مرکزي ارسال نمایند .

مدارك مورد نیاز: الف ( ارائه درخواست واگذاري زمین  ب( موافقت نامه اصولي معتبر تائید شده معتبر از مراجع ذیربط  ج( فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه 
زمین و تعهد اجراي طرح   د( ارائه مدارك مثبته مبني بر توان مالي برای اجراي پروژه   هـ( در صورتي که متقاضي شخص حقوقي باشد ارائه کلیه مدارك ثبت شرکت 

تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات براي اشخاص حقوقي و گواهي نمونه امضای مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
بازگشایي پاکت ها راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ  95/4/1 در محل اداره کل انجام خواهد شد.

مشخصات اراضي مورد نظر

ف
شماره پالك ثبتيکاربرينام شهرردی

مساحت
) متر 
مربع (

قیمت هر مترمربع
)ریال( بدون هزینه 

آماده سازي
مرجع صدورآدرس ملک

 موافقت اصولي

اموزشيبیرجند1
 )مهد کودك (

1554/8684/11۲17
6481.۰۰۰.۰۰۰اصلي

بیرجند ، مهر شهر،خیابان 
احمدي روشن حد فاصل 

خیابان مهر و اجتهاد
اداره کل بهزیستي 

خراسان جنوبي آموزشيطبس۲
طبس ، شهرك مهر4688/۲3۲۰44335۰.۰۰۰ اصلي )مهد کودك (

مهد کودك نیمبلوك3
نیمبلوك، خیابان غدیر  11/۲75/41۰37537۰.۰۰۰ اصليوپیش دبستاني

غدیر 8 

1/778۲5۰۰4۰۰.۰۰۰ اصليفرهنگينهبندان4
نهبندان ،حاشیه میدان 
دانشگاه، سایت مسکن 

مهر

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي یا نهاد 
کتابخانه عمومي استان

آدرس دریافت و ارسال مدارك: بلوار شهید آویني - میدان راه و شهرسازي - اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي - ساختمان مرکزي  
کدپستي 9717434757

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  برابر رای شماره 139560308001000560 هیئت اول/  دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه محمدرضا راعی فرد فرزند محمد حسین به شناسنامه 518 صادره از بیرجند کد ملی 
0651690226 در ششدانگ یک باب باغ منزل به مساحت 1099/23 متر مربع پالك های 1 و 9 فرعی از 1358 اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حبیب قاسمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۲/۲9     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/13    رئیس ثبت اسناد و امالك بیرجند

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
اجرایطرحبخشودگیدیرکردجرائمرانندگیدرخراسانجنوبی

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی از اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی در استان خبر داد.علیرضا رضایی اظهار داشت: طرح بخشودگی دیرکرد جرائم 
رانندگی در استان اجرا می شود.وی ادامه داد: این طرح از 12 خردادماه جاری در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور قابل اجرا است.وی تصریح کرد: تمام جرائم 

راهنمایی و رانندگی تا پایان سال گذشته که دوبله شده به حالت ابتدایی خود در می آید و افراد باید تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت جرائم اقدام کنند.
پنجشنبه * 13 خرداد 1395 * شماره 3520

باسالم و تشکر از اداره محترم راه که نسبت به 
مرمت جاده نوک اقدامات الزم را مبذول فرمودند 
915...015

جمعه  روز  نوردی  کوه  روی  پیاده  نتایج  سالم 
گمونم  ولی  روزنامه  میشه  چاپ  شنبه  گفتند 

جایزه ها کفاف خودشونو نکرده
930...894

سالم لطفا شهرداری محترم به زیبایی میدان ها 
ازجمله میدان تمنای باران رسیدگی کند چون در 

زیبایی شهر ثاثیر زیادی دارد
933...465

سالم: من از یه موسسه اعتباری که نام مقدسی 
مبلغ   ،  ... اعتباری  موسسه  بنام  گذاشتن  روش 
10میلیون وام گرفتم با باز پرداخت 5ساله، اول 
کار 2ملیون تومان ازهمون وام رو بدون رضایتم 
مسدود کردن وگفتن از روش سود خواهند داد، 
بقول  رو  وام  بعد   ، بمونه  باید  5سال  پایان  وتا 
کردند.   بندی  قسط  جهانی  فرمول  با  خودشون 
برای 8ملیون باید 18 میلیون و پانصد هزارتومان 
پرداخت کنم خواهش میکنم از مردم فریب این 
و  نیست  بهشون  اعتباری  هیچ  که  موسسات 
کنند  نمی  تبعیت  هم  مرکزی  بانک  از  عموما 
نخورند. هیچ نظارتی هم براینها نیست هرکاری 

میخواهند انجام می دهند.
915...135

سطح  های  پارک  آب  شدید  کمبود  به  توجه  با 
شهر شب ها آب را رها می کنند که تو خیابان 
سیل می شود نه بازرسی نه پارک بانی تا صبح 

نیست
915..186

دادن  از  ها  مغازه  بفرمایید  دستور  استاندار  اقای 
سیگار به افراد زیر 18سال خودداری کنند 

915....315
سالم برادران راهنمایی کمی مراعات کنند تاکی 
داخل  که  شهری  تنها  بیرجند  جریمه،  اینهمه 

خیابانهای شهر دوربین میندازند.
915...754

از  راه  ساخت  بجای  بفرمایید  مسوولین  به 
و  درست  ثبات  که  کشوری  در  فراه  تا  ماهیرود 
مرگ)محور  جاده  حال  به  فکری  نداره  حسابی 
جاده  این  تو  آمد  و  رفت  بردارن  قاین(  بیرجند 
واقعا خطرناکه، آخه چراغی که به خانه رواست...
915...609
 با توجه به اینکه سال تحصیلی درحال اتمام می باشد

 توصیه می گردد شهرداری نسبت به جمع آوری 
تراش های میدان ابوذر اقدام نماید

915...893
دوسال  حدود  ،ما  استاندار  محترم  حضور  سالم 
.قبل  هستیم  دی  نه  بلوار  مهرشهر  ساکن  که 
واحد  هر  از  شهرداری  ها  خانه  تحویل  از 
دریافت  سازی  آماده  تومن  میلیون  دو  حدود 
آسفالت  نه  نزده  هنری  هیچ  االن  تا  که  کرده 
مخابرات  شرکت  و...  اتوبوس  نه  و  خیابانها 
هنوز  ارتباطات  و  فناوری  عصر  این  در  هم 
ببینیم  بکشد  تلفن  خط  مردم  برای  نتوانسته 
 . میزند  هنری  چه  وعمل  اقدام  سال   در 
گاز  شرکت  و  آب  شرکت  و  برق  شرکت  فقط 
خدمات  ساکنین  برای  به سرعت  ابتدا  همان  از 
رسانی کردند که انصافا از همشون سپاسگزاریم 
شهرداری  وخدمات  جنابعالی  دستورات  منتظر   .

ومخابرات هستیم .با تشکر
915....029

معبر  سد  مامورین  و  شهرداری  مسوولین  از 
خواهش می کنیم با دستفروشان و میوه فروشان 
بازار  ابتدای  و  جمهوری  خیابان  در  گرد  دوره 
سرپوش که اجناس و میوه ها را بصورت کامال 
رو  پیاده  آسفالت  روی  حتی  و  بهداشتی  غیر 
چون  بنمایند  قاطعانه  برخورد  کنند  می  عرضه 
این افراد با دیدن مامورین و تذکر شفاهی بطور 
با  دومرتبه  ولی  کشند  می  دست  کار  از  موقت 

رفتن مامورین به کار خود ادامه می دهند
915...329

جنوبی  خراسان  خوب  استاندار  خدمت  سالم  با 
کنید  رسیدگی  قهستان  ورزش  امور  به  خواهشا 
مخصوصا در مورد ورزش فوتبال در ماه رمضان 
935...276

پیام شما 

هتل 5 ستاره ای که به یک ستاره هم نرسید

صنعت  مهم  زیرساخت های  از  هتل 
گردشگری است و در کشور ما شاید بتوان 
بخش  اقبال  مورد  زیرساخت  تنها  گفت 
با این حال  خصوصی در این صنعت است؛ 
بزرگترین هتل خراسان جنوبی 23 سال در 

خواب تکمیل شدن است.
به علت  ایران هتل  در  فارس،  به گزارش 
این  زیرساخت های  دیگر  برخالف  آنکه 
هوایی،  نقل  و  حمل  جاده،  مثل  صنعت 
بخش  توسط  تبلیغات  زمینی،  و  ریلی 
خصوصی سرمایه گذاری و... اداره می شود 
نه  زیرا  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
تنها احداث و تجهیز و اداره  آن مسؤولیتی 
نمی کند  تحمیل  مسؤوالن  و  دولت  به  را 
صورت  به  درآمدی  محل  خود  بلکه 
غیر  و  مستقیم  مالیات  و  عوارض  پرداخت 
مستقیم به دولت است و در ایجاد اشتغال 
است  امروز  جامعه  اصلی  مشکالت  از  که 
حال  این  می  کند.با  ایفا  موثری  نقش  نیز 
توسعه  در  که  اهمیتی  با  هتلداری  و  هتل 
توجه  مورد  و  دارد  گردشگری  صنعت 
کوچکی  و  بزرگ  مشکالت  با  گرفته  قرار 
مواجه شده که زائیده شرایط خاص حاکم 
و  اقتصادی  اوضاع  و  سیاست گذاری ها  بر 

است. جامعه  اجتماعی 
مرکز استان خراسان جنوبی دارای جاذبه های 
پذیرای  است که ساالنه  زیادی  گردشگری 
از  است،  گوناگون  مناطق  از  گردشگرانی 
جمله این جاذبه ها می توان به عمارت و باغ 
اکبریه، باغ بهلگرد، دریاچه و سد بند دره، باغ 
و عمارت معصومیه، یخدان رحیم آباد، ارگ 
تاریخی بهارستان)باغ زرشکی(، موزه میراث 
موزه  جنگ افزار  گنجینه  بیرجند،  پهلوانی 
عمارت  و  باغ  فرنگی،  کاله  ارگ  بیرجند، 
و  باغ  امیرشاه(،  عمرشاه)بند  بند  رحیم آباد، 
عمارت شوکت آباد، باغ و عمارت امیرآباد و 

سایر جاذبه های گردشگری اشاره کرد.
سرمایه  گذاری عظیم ساخت و ساز هتل و از 
سوی دیگر، هزینه های باال و مخارجی که 
خواسته یا ناخواسته به آن تحمیل می شود و 
به طبع آن، نرخ باالی اسکان و نیز مشکل 
فرهنگ عمومی در استفاده از هتل از جمله 
مشکالت و مسائل چند وجهی فرا روی این 

صنعت است.

ساخت هتل های شیک و 
مجلل خود زمینه ساز جذب 

گردشگران می شود

خود  مجلل  و  شیک  هتل های  ساخت 
فراهم  را  گردشگران  جذب  زمینه  می تواند 
با  میان  این  در  جنوبی  خراسان  کند، 
داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمند در حوزه 
جاذبه ها  و  تاریخی  بناهای  و  گردشگری 
و  می توانسته  طبیعی  چشم اندازهای  و 
می تواند سهم قابل توجهی از درآمد و سهم 
اقتصادی گردشگری داخلی و خارجی را به 
نداشتن  دلیل  به  اما  دهد  اختصاص  خود 
گردشگران  روز  نیاز  با  متناسب  هتل هایی 
هتل  ساخت  روبه روست،  جدی  چالش  با 
طول  به  که  است  سال   22 بیرجند  کویر 
تاکنون  طرح  این  تکمیل  برای  و  انجامیده 
خود  سرانجام  به  که  شده  داده  قول هایی 

مدیر  سالمی  بای  است.ابراهیم  نرسیده 
هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی 
 4 در  جنوبی  خراسان  استاندار  با  دیدار  در 
هتل  اینکه  بیان  با  گذشته  سال  ماه  آبان 
کویر بیرجند در صورت تکمیل می تواند نبود 
شرق  در  بین المللی  استانداردهای  با  هتلی 
کشور را پر کند، گفت: مرکز هلدینگ رفاه 
را  و گردشگری می تواند ساخت هتل کویر 
جزو اولویت های نخست برای سرمایه گذاری 
به  دیدار  این  در  نیز  دهد.استاندار  قرار 
گردشگری  زمینه  در  استان  ظرفیت های 
اشاره کرد و گفت: از شرکت های وابسته به 
برخی از سازمان های دولتی از جمله سازمان 

به  توجه  با  می رود  انتظار  اجتماعی  تامین 
وجود  استان  این  در  که  محرومیت هایی 
سرمایه گذاری  به  گذشته  از  جدی تر  دارد 
توجه کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
بیان داشت:  نیز  دستی و گردشگری استان 
ظرفیت  کویر  هتل  تمام  نیمه  ساختمان 
تبدیل شدن به یک هتل پنج ستاره را دارد 
تومان  میلیارد   20 به  آن  تکمیل  برای  که 
اعتبار نیاز است.یکی از شهروندان بیرجندی 
در گفت وگو با فارس ساخت هتل را یکی از 
نیازهای اساسی هر شهر بیان کرد و افزود: 
این امر باید بیشتر مورد توجه مسؤوالن قرار 
اقامتی  فضای  ایجاد  ملکوتی  بگیرد.احمد 
گردشگران  و  مسافران  برای  را  مناسب 
جز  به  داشت:  اظهار  و  دانست  ضروری 
هتل قائم در شهرستان بیرجند هتل مناسب 
وجود  گردشگران  و  مسافران  برای  دیگری 
هتل های  به  بیرجندی  شهروند  ندارد.این 
خارج شهر اشاره کرد و ادامه داد: در خارج 
و  گردشگران  مناسب  هتل  یک  شهر  از 
دارای موقعیت آب  دارد که  مسافران وجود 
رفت  متأسفانه  ولی  است  مناسب  هوایی  و 
و آمد در این مکان برای کسانی که خودرو 

ندارند دشوار است.

انتقاد شهروندان از 
بی توجهی مسؤوالن به 
تکمیل پروژه هتل کویر

وی هتل کویر را مناسبت ترین گزینه برای 
کرد:  اضافه  و  دانست  مسافران  استراحت 
این  اتمام  به  نظارتی  هیچ  مسؤوالن  چرا 
از  دیگر  یکی  ساالری  ندارند.حسین  پروژه 
 17 محله  ساکن  که  بیرجندی  شهروندان 
شهریور بیرجند است، بیان داشت: از زمانی 
که فرزندم به دبستان می رفت این هتل در 
حال ساخت بود.وی با اشاره به اینکه االن 
افزود:  کرده،  تمام  را  خود  دانشگاه  فرزندم 
باقی  نخورده  دست  هتل  ساختمان  هنوز 
انتقاد  با  بیرجندی  شهروند  است.این  مانده 
هتل  تکمیل  به  مسؤوالن  بی توجهی  از 
بسیاری  ما  استان  در  کرد:  تصریح  کویر، 

از پروژه ها نیمه کاره رها شده که این جای 
موارد  این  فرهنگی  شهری  در  دارد  تأسف 
مورد بی توجهی قرار بگیرد.وی اضافه کرد: 
اگر روند تکمیل طرح با مشکالت اعتباری 
مواجه است چرا هیچ تدبیری در این راستا 
اینکه  بیان  با  نمی شود؟.ساالری  اندیشیده 
هرچند پروژه ملی نیست و متعلق به شرکت 
و  دولت  مگر  کرد:  اضافه  است،  خصوصی 
مسؤوالن استان به  روند اجرای پروژه های 
بخش خصوصی نظارت نمی کنند؟ چرا یک 
فعال  غیر  سال  سالیان  و  فعال  پروژه  ماه 

است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه ساخت هتل 
را  زیادی  مشکالت  شهروندان  برای  کویر 
مسؤوالن  توجه  خواستار  است،  کرده  ایجاد 
اگر  کرد:  اعالم  و  شد  پروژه  این  روند  در 
اطالع  به  کنند  تکمیل  را  هتل  نمی خواهند 
مردم برسانند تا مردم نیز از این بالتکلیفی 

راحت شوند.
صنایع  فرهنگی،  میراث  معاون  اداره کل 
در  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
گفت وگو با فارس، پیرامون تاریخچه ساخت 
هتل کویر، گفت: پروژه هتل کویر در سال 
1372 توسط شرکت کویر تایر به نام هتل 
ستاره کویر کلنگ زنی شد و تا سال 1376 

ادامه داشت.
 400 و  هزار   5 داد:  ادامه  عربی  مرتضی 
به  که  شده  کاری  سفت  پروژه  این  از  متر 
سال  پایان  در  پروژه  این  مختلف  دالیل 

تایر  کویر  کار  دستور  از  و  تعطیل   1376
پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  شد.وی  خارج 
جهانگردی  و  ایرانگردی  شرکت  به  متعلق 
با توجه  است، تصریح کرد: در سال 1380 
توجه  با  و  جنوبی  خراسان  شدن  استان  به 
شرکت  توسط  پروژه  این  استان  نیاز  به 
جهانگردی  و  ایرانگردی  سرمایه گذاری 

خریداری شد.

تکمیل هتل کویر نیازمند 
150 میلیارد تومان اعتبار 

است

صنایع  فرهنگی،  میراث  معاون  اداره کل 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره 
نیازمند  کویر  هتل  پروژه  تکمیل  اینکه  به 
این  افزود:  اعتبار است،  تومان  150 میلیارد 
طرح که ادامه عملیات ساخت آن مجدد آغاز 
را  ستاره  پنج  هتل  به  تبدیل  ظرفیت  شده 
از سال 1386  اینکه  به  اشاره  با  دارد.عربی 
کار  دستور  در  تکمیل  برای  پروژه  این 
به  بنا  داشت:  اظهار  گرفت،  قرار  شرکت 
جدید  فرودگاه  ساخت  و  استان  درخواست 
شرکت  که  بود  ستاره   5 هتل  یک  به  نیاز 
ایرانگردی و جهانگردی با توجه به موقعیت 
و درخواست استان طرح بازنگری در رابطه 
با هتل کویر را در دستور کار خود قرار داد.
وی اضافه کرد:  بنای این پروژه از 5 هزار و 
400 متر به 13 هزار و 185 متر بنا توسعه 
یافت که هزینه مالی زیادی را برای شرکت 
است.معاون  اداره کل  آورده  بار  به  سازنده 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کد ارتفاعی 
این پروژه از 18 متر به 29 متر ارتقاء یافت، 
وضعیت  و  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
جغرافیایی پروژه ارتفاع هتل ارتقا داده شد تا 
رستوران بام شهر در طبقه هفتم احداث شود 
که مجوز تغییر کد ارتفاعی از فرودگاه های 
کشور ظرف مدت چهار ماه انجام شد.عربی 
در  پروژه  موقعیت  به  توجه  با  کرد:  اضافه 
منطقه زلزله خیز استان مطالعات ژئوتکنیک 
و  گزارش  این  ارائه  از  پس  و  انجام  مجدد 

از  پروژه  ادامه  بودن  بالمانع  مجوز  اخذ 
مشاوران  شهرسازی  و  مسکن  راه  وزارت 
به طرح  ارائه کردند.وی  را  طرح های جدید 
ادامه  و  کرد  اشاره  پروژه  این  مقاوم سازی 
اجرای  و  قدیم  سازه  مقاوم سازی  طرح  داد: 
پس  و  ابالغ  الحاقی  سازه های  طرح های 
مهندسی  نظام  تأییدیه  و  متعدد  جلسات  از 
است.معاون  اداره کل  شده  تکمیل  نقشه ها 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی از پیشرفت 40 درصدی کل 
پروژه خبر داد و افزود: این مجموعه شامل 

100 اتاق و 200 تخت است.

تکمیل هتل کویر بیرجند
 چشم انتظار تسهیالت بانکی  

پرداخت  صورت  در  کرد:  اعالم  عربی 
و  ایرانگردی  شرکت  بانکی  تسهیالت 
جهانگردی که مجری این طرح است اعالم 
به  آینده  را ظرف سه سال  پروژه  کرده که 
پایان برساند که این امر همت مسؤوالن را 

می طلبد.
سوی  از  کمکی  هیچ  تاکنون  گفت:  وی 
این  تکمیل  راستای  در  استانی  مسؤوالن 
کم بهره  تسهیالت  نیازمند  و  نشده  پروژه 

برای تکمیل هتل هستیم.
صنایع  فرهنگی،  میراث  معاون  اداره کل 
به  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
محدودیت منابع مالی اشاره و و بیان داشت: 
تکمیل این هتل نیازمند کمک های استانی 

است.

سخن پایانی...  

کشور  اقتصاد  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
مشکل  تحریم ها،  نفت،  قیمت  کاهش  از 
جامعه  در  موجود  تورم  و  رکود  بیکاری، 
برون  راه  تنها  گردشگری  صنعت  توسعه 
این  متاسفانه  که  است  مشکالت  از  رفت 
مغفول  مسؤوالن  گفته های  برخالف  امر 
مطرح  سوال  این  است.حال  شده  واقع 
متولی  نهادی  یا  سازمان  کدام  که  می شود 
اگر  است؟  شهرستان  در  هتل  این  ساخت 
هتل  متولی  عنوان  به  نیز  بخش خصوصی 
شهرستان است آیا نظارتی بر ساخت و ساز 
از گذشت 23  بعد  نگرفته است که  صورت 
سال هنوز پیشرفتی در ساخت هتل حاصل 
اقامتی  فضای  شدید  فقر  است؟»ما  نشده 
هتل ها  درصد   90 که  داریم  هتل   7 داریم. 
یعنی 5 هتل در مرکز استان )بیرجند( است 
گردشگری  مسیر  در  که  شهرهایی  در  اما 

هستند اصاًل هتل مناسب نداریم«. 
این سخن مدیرکل میراث فرهنگی خراسان 
جنوبی در گفت وگو با یکی از رسانه ها است.

با وجود  حال سؤال اصلی مطرح است چرا 
اینکه در خراسان جنوبی با فقر شدید فضای 
شاهد  باید  هم  باز  هستیم  مواجه  اقامتی 
تکمیل هتلی در استان باشیم که 23 سال از 
احداث آن گذشته و هیچ پیشرفتی ندارد.این 
موضوع جای تأمل دارد که چرا هیچ مسؤول 
استانی در روند تسهیل این پروژه قدمی بر 
نمی دارد؛ چراکه این ساختمان نیمه کاره داد 

شهروندان را نیز بلند کرده است.

بزرگترینهتلخراسانجنوبی23سالدرخوابتکمیلشدناست

پیمانکارانش  انتخاب  در  فاضالب  و  آب  اداره 
پیمانکار  که  اشتباهی  خاطر  به  کند  دقت  بیشتر 
در خیابان حکیم نزاری مرتکب شده کابل برق 
در مسیری اجرای پروژه فاضالب آسیب دیده و 
کسبه  به  برقی  وسایل  بابت  از  زیادی  خسارت 
محل وارد شد و جدای از این قضیه یک روز بعد 
از آسفالت اداره برق مجبور به برش آسفالت شد 
تا مسیر آسیب کابل برق را پیدا کند آیا این هدر 

رفت بیت المال نیست ؟
0915...986

تاحادثه  زیاد  پیامهای  به  توجه  با  شهردار  آقای 
ناگوار و تلخ بلوار میالد سال گذشته که همکاران 
ما را داغدارکرد تکرار نشده به کانال وجوی آب 
خیابان  ارکیده 12سایت کویر تایر خواهشمندیم 

رسیدگی کنید فضای سبز سایت پیش کش
915....236

سالم ما اهالی روستای درمیان از داشتن شبکه 
مسئوالن  لطفأ  هستیم  محروم  دیجیتال  های 

رسیدگی کنن
915....652

سالم هنوز چند روز از افشای فیش های حقوق 
میلیونی مدیران بیمه و ... نگذشته ، درحالی که 
ما  شهر  در  آور  درد   های  بعضی صحنه  شاهد 
و شهر های دیگر هستیم به طوری که کسانی 
جلوی  یا  خانه  در  به  که  کنیم  می  مشاهده  رو 
نانوایی مراجعه می کنند و فقط طلب نصف نانی 
می کنند برای سیر کردن خودشان  و نجات از 
بینیم  می  رو  کسانی  این  از  بدتر  یا  گرسنگی  
که خودشان رو روی زمین می اندازند به صورت 
فردی معلول در می آیند برای این که احساسات 
مردم رو برانگیخته و کمکی به دست آورند واقعا 
اگه کسی مجبور نباشد آیا دست به این کارمی 
که  زنانی  ها هم  این  از  بدتر  اما خیلی  و  ؟  زند 
کاری  هر  به  دست  پول  آوردن  دست  به  برای 
میزنند و یک خیابان ازشهر رو نا امن کرده اند به 
طوری که اگه یک خانم بعنوان مسافر در حاشیه 
به  ها  خیلی  بماند  تاکسی  منتظر  خیابان  این 
 خود اجازه داده و مزاحمت ایجاد می کنند برای

 این خانم بیگناه چون که این مکان آلوده است 
مسلمأ  است  کی  ها  ناهنجاری  این  مقصر  اما   .
مقصر اصلی خود این افراد نیستند چون این ها 
افتادگی شدند  از کار  یا  نا خواسته گرفتار اعتیاد 

عدالت کجاست.    
915..693

با  را  خود  ورودی   جلوی  قاین  آزاد  دانشگاه 
بلوک های سیمانی و تابلو پارک ممنوع متصل 
موضوع  که  کرده  معبر  سد  به  اقدام  زنجیر  به 
شهرداری  و  فرمانداری  و  راهنمایی  پلیس  به 
قاین گزارش دادم ولی متاسفانه اقدامی صورت 
ها  زنجیره  دید  اصال  درشب  درحالیکه  نگرفت 
افراد موتورسوار و پیاده که قصد  وجود ندارد و 
استفاده از عابربانک آنجا را دارند با زنجیره ها 
میشوند.لطفا  سانحه  دچار  و  برخورد  همواره 

رسیدگی شود
915..061

چرا شهرداری و شورای شهر بیرجند برای اتصال 
بلوار شعبانیه به خیابان الهیه و بازگشایی خیابان 

دولت اقدامی انجام نمی دهد؟
0915...580

هنوز در شمال شهر و 110 هکتاری 50 درصد 
به  ترافیکی  انجام نشده چنین  ساخت و ساز ها 
وجود می آید خوشابه حال وقتی که کل پروژه 

ساخته شود مسئولین شهری فکری بکنند
0915...583

خیابان  در  آزاد  نانوای  از یک  پیش  روز  چند    
لقمه  اولین  از کنجد  پر  نون سنگک گرفتم   ....
ای که گذاشتم دهانم به لطف وجود یک ریگ 
بودم  داده  پول  تومان    200 بابتش  که  دندانی 
نانوایی  این  کار  به  کسی  چرا  شکست  نصفش 

ها نظارت نمی کند؟
0915...075

دعوت انتخاب نمایندگان برای مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان درمیان 
کد 2252 و شناسه 1036003926

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم که برگ سهام دریافت کرده اند طبق جدول ذیل دعوت به عمل می آید تا در جلسه انتخاب نمایندگان حضور به هم رسانند. 
ضمناً چنانچه حضور عضوی به هر دلیل امکان پذیر نباشد، می تواند به همراه نماینده تام االختیار خود حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر 
شرکت واقع در اسدیه - خیابان فلسطین 5 مراجعه و ضمن تنظیم وکالت نامه برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. در این صورت هر عضو می تواند عالوه 

بر رای خود 3 رای با وکالت و فرد غیر عضو  یک رای با وکالت داشته باشد.

محلبرگزاریجلسهنامحوزهساعتروزتاریخبرگزاریردیف

شهرقهستانحسینیهآسیابانحوزهقهستانوروستاهایتابعه30/9صبحیکشنبه116/03/95

حسینیهامامصادق)ع(روستایبورنگحوزهمیاندشتوروستاهایتابعه30/9صبحدوشنبه217/03/95

شهراسدیهمسجدمحمدرسولا...)ص(حوزهدرمیانوروستاهایتابعه30/9صبحسهشنبه318/03/95

گزیکمسجدعزیزآبادحوزهگزیکوروستاهایتابعه30/9صبحچهارشنبه419/03/95

شهرطبسمسجدجامعحوزهطبسوروستاهایتابعه30/9صبحپنجشنبه520/03/95

هیئتمدیرهشرکتتعاونیسهامعدالتشهرستاندرمیاندستورجلسه:انتخاب نمایندگان  

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت اول(

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه شنبه 95/04/12 راس ساعت 9:30 صبح در محل مسجد 
محمد رسول ا... )ص( اسدیه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 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 برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر 
عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه 

را به دفتر شرکت تحویل نمایند.
دستورجلسه:

طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95 
تصمیم گیری در خصوص سود شرکت - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- تصمیم گیری در خصوص پاداش هیئت 

مدیره و بازرسین- تصمیم گیری در خصوص برنامه های آتی شرکت 
هیئتمدیره
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درمان بیماریهای پیچیده
 با روش جدید ویرایش ژن

ابزار  یک  برکلی  در  کالیفرنیا  دانشگاه  محققان 
ویرایش ژنی جدید طراحی کرده اند که کاربردی تر 
و استفاده از آن راحت تر است. فناوری ویرایش 
آن  باالی  پتانسیل  دلیل  به  اکنون  کریسپر  ژنی 
موضوع  انسان،   ژنتیکی  بیماری های  بررسی  در 
بسیاری از محققان در سراسر جهان است. اگرچه 
دانشمندان بیشتر بخاطر کمکی که این روش به 
درمان بیماری های پیچیده و ناتوان کننده ای مانند 
قرار  توجه  مورد  را  آن  کرده،  سرطان  و  جنون 
داده اند.محققان برای آزمایش ابزار خود از کریسپر 

در یک تجربه استفاده کردند. 

شارژ 70 درصدی گوشی در 20 دقیقه

شرکت مدیاتک از تکنولوژی جدید شارژ باتری اش 
رونمایی کرد. گفته می شود تکنولوژی جدید این 
را  گوشی تان  باتری  که  می کند  فراهم  را  قابلیت 
ظرف 20 دقیقه از 0 به 70 درصد شارژ برسانید. در 
این تکنولوژی صرفا 5 دقیقه شارژ به شما قابلیت 
چهار ساعت مکالمه را خواهد داد.در این سیستم 
جدید مدار شارژ از داخل گوشی عبور کرده و جریان 
الکتریکی مستقیما از آداپتور وارد باتری می شود. در 
حالی که این روش کمی خطرناک به نظر می رسد، 
مدیا تک ادعا کرده برای این تکنولوژی بیش از 
20 سیستم محافظتی را به کار گرفته که باعث 

می شوند شارژر و گوشی داغ نکنند.

استعمار مریخ با یک فنجان چای!

چگونگی  کشف 
دی . ابزار  از  استفاده 
ان .ای برای کنترل و 
از  گونه ای  مهندسی 
چای  در  که  باکتری 
موجود  کومبوجا 
را  دانشمندان  است، 
تولید  تا  ساخته  قادر 
و  کرده  اصالح  خاص،  اهداف  برای  را  سلولز 
شکل و اندازه ماده را همزمان با رشد آن، کنترل 
ساخت  برای  روش  این  محققان،  گفته  کنند.به 
پارچه دارای حسگرهای داخلی استفاده می شود 
که می تواند در زمان تشخیص مواد سمی تغییر 
برای  می توان  همچنین  ماده  این  از  دهد.  رنگ 
حذف مواد آالینده از مخازن آب بهره برد.قابلیت 
این  به  از چند میکروب  پرورش و کنترل سلولز 
معنی است که فضانوردان در آینده می توانند این 
جوامع  زیرساخت های  آغاز ساخت  برای  را  ماده 
انتقال سازه های  انسانی در سیارات دیگر بجای 

آماده از زمین، تولید کنند.

هارد یک گرمی ساخته شد
شرکت سامسونگ اعالم کرد در ماه آینده میالدی قرار است سری از SSD با فناوری NVMe که تاخیر پایین تری در دسترسی به اطالعات دارند 
را در مدل های 5۱2 گیگ، 25۶ گیگ و ۱2۸ گیگا بایتی به بازار عرضه کند.به گفته مسئولین شرکت سامسونگ از این هارد می توان برای ذخیره 
اطالعات در رایانه های شخصی استفاده کرد و فناوری بکار رفته در آن به گونه ای است که دسترسی به اطالعات را در سرعت باالیی مهیا می کند

چه عواملی باعث تشدید خشکسالی در استان می شود؟

 بی تدبیری هایی که تراژدی خشکسالی را دامن می زد
زیرزمینی،  سفره های  به  آب  ورودی  کاهش 
برداشت های غیرمجاز و استفاده از روش های 
آبیاری نادرست عواملی که با توجه به کاهش 
بارندگی دراستان تشدید خشکسالی را بیشتر 
کرده است.به گزارش ایسنا، متاسفانه از جمله 
بر  تاکنون  پیش  چندسال  از  که  مشکالتی 
طبیعت حاکم شده کمبود بارندگی و نزوالت 
جبران  لطمه  است.تداوم خشکسالی  آسمانی 
ناپذیری را وارده کرده و مشکالت زیادی را 

برای جامعه بشری به ارمغان آورده است.
خراسان جنوبي به دلیل واقع شدن در منطقه 
طبیعي  حوادث  با  کویر  حاشیه  و  خشک 
مختلف از جمله خشکسالي مواجه است که 
این امر موجب از بین رفتن بستر اشتغال شده 
که فعالیت روز مره مردم اغلب روستاهاي این 
منطقه رو به خاموشي گراییده و آثار حیات هر 

لحظه ضعیف تر مي شود.
 خشک شدن قنات ها، از بین رفتن درختان، 
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.خشکسالی رنج 
دردآوری را برای مردمی که مدتی از عمر خود 
را در روستا گذرانده اند یا هم چنان می گذرانند 

باعث شده است.

خراسان جنوبی دومین
 استان کم بارش کشور

علیرضا خندان رو، مدیرکل هواشناسی خراسان 
اظهارکرد:  ایسنا  با  گو  گفت و  در  جنوبی 
سال  در  جنوبی  خراسان  بارندگی  میانگین 
فروردین  آخر  تا  مهر  اول  از  گذشته  زراعی 
۶0.۸ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 
32 درصد کاهش داشته است.وی با اشاره به 
اینکه این میزان نسبت به میانگین بلند مدت 
42 درصد کاهش داشته است، افزود: در بحث 

یزد  از  بعد  کشور  کل  در  بارندگی  میانگین 
دومین استان کم بارش کشور هستیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: 
بیشترین کاهش بارندگی در استان بشرویه با 
بلند  میانگین  به  کاهش 7۸ درصدی نسبت 
اینکه  به  اشاره  با  است.خندان رو  بوده  مدت 
فردوس با ۶0 درصد و طبس با 52 درصد بعد 
از بشرویه بیشترین کاهش بارندگی در استان 
بارندگی  بیشترین  شد:  یادآور  داشته اند،  را 
کمترین  و  درمیان  و  سربیشه  در  استان  در 

بارندگی در بشرویه با ۱۶ میلیمتر بوده است.
نقاط  در  خشکسالی  میزان  تاکیدکرد:  وی 
و شهرستان های  طبقه بندی شده  نیز  استان 
خشکسالی  وضعیت  در  بشرویه  و  فردوس 
وضعیت  رو  دارند.خندان  قرار  شدید  بسیار 
خشکسالی شهرستان طبس را شدید دانست و 
تصریح کرد: بخشی از این شهرستان نیز وارد 

دوره خشکسالی بسیار شدید شده است.

عدم تجدید سفره های آب 
زیرزمینی پدیده 

فرونشست را در پی دارد

گروه  علمی  هیات  عضو  شهیدی،  علی 
گفت:  ایسنا  به  نیز  بیرجند  دانشگاه  آب 
عدم  سبب  ساله  چندین  خشکسالی های 
افت  و  زیرزمینی  آب  سفره های  تجدید 
سفره های آبی شده و با تشدید این امر پدیده 

فرونشست اتفاق می افتد.
در  فرونشست  پدیده  اتفاق  با  افزود:  وی 
باران  بارش  صورت  در  آینده  سال های 
شدن  بسته  و  فرونشست  به  توجه  با  نیز 
نشده  زمین  آبها جذب  زیرزمینی،  سفره های 
استاد  آمد.این  خواهد  وجود  سیالب  به  و 
ورودی  حاضر  حال  در  تصریح کرد:  دانشگاه 
باید  که  نداریم  زیرزمینی  آب  سفره های  به 
محدود  را  زیرزمینی  آبهای  از  برداشت ها 

آب  افت سفره های  با  که  و کمتر شود، چرا 
زیرزمینی به سمت توسعه ناپایدار کشاورزی 
به  کمک  برای  داد:  ادامه  می رویم.شهیدی 
تجزیه پذیری سفره های آب زیرزمینی باید 30 
درصد از برداشت ها کاهش یابد و کشاورزان 
باید به سمت آبیاری های با مصرف آب کمتر 
رفته و بجای آبیاری غرقابی از آبیاری قطره ای 
استفاده کنند.وی تاکیدکرد: با توجه به اینکه با 

کمبود آب مواجه هستیم و باید از روش های 
آبیاری با آب کم استفاده کرد باید آب چاه های 
کنترل  از  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مجاز 

هوشمند در چاه ها استفاده شود.
یادآور  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
از  استفاده  در  کشاورزان  تشویق  برای  شد: 
آبیاری های نوین و با آب کم تر از مشوق های 

مختلف می توان استفاده کرد.
شهیدی خاطرنشان کرد: با نصب کنترل های 

برداشت  به  مجبور  کشاورزان  نیز  هوشمند 
کمتر و استفاده بهینه تر می شوند.

هدرفت ۲۹ درصدی آب
 در شبکه های توزیع 
و انتقال آب روستایی

و  آب  مدیرعامل  بسکابادی،  اکبر  علی 
در  نیز  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب 

درصدی  هدرفت 2۹  از  ایسنا  با  گو  و  گفت 
آب در شبکه های توزیع و انتقال آب روستایی 
استان خبر داد و گفت: اصالح و بازسازی این 
شبکه ها به 2۹0 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شبکه ها   این  اصالح  با  داد:  ادامه  وی 
آب  توزیع  شبکه های  در  آب  هدررفت 
می رسد.مدیرعامل  درصد   ۱5 به  روستایی 
جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   70 تخصیص  از 

و  خبرداد  استان  روستاهای  به  آبرسانی 
این  محل  از  شده  پیش بینی  کرد:  تصریح 

اعتبارات مشکل آب ۶0 روستا حل شود.

آبرسانی به ۴۲۶ روستای 
خراسان جنوبی با تانکر

وی با بیان اینکه از مجموع اعتبارات مصوب 
آبرسانی  برای  تومان  میلیارد  سال گذشته 5 
است،  شده  گرفته  نظر  در  روستاها  به  سیار 
استان  روستای   42۶ حاضر  حال  در  افزود: 
برنامه ریزی  با  آبرسانی می شوند که  تانکر  با 
روستا   ۶0 شود  می  تالش  شده  انجام 
مشکل آبی آن ها حل و از گردونه آبرسانی 
و  آب  شرکت  شوند.مدیرعامل  خارج  سیار 
اشاره  با  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب 
در  نیمه تمام  آبرسانی  مجتمع   ۶4 وجود  به 
استان، گفت: برای تکمیل این مجتمع ها به 
320 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.بسکابادی 
اظهارکرد: سال گذشته بالغ بر ۱2۶ میلیارد و 
۹32 میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهای 
میزان ۸0  این  از  که  یافت  اختصاص  استان 
میلیارد تومان برای احداث مجتمع های آبرسانی 
و  آب  شرکت  است.مدیرعامل  بوده  روستایی 
فاضالب روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: 
عالوه بر این مجتمع های نیمه تمام تعداد پنج 
مجتمع نیز در حال مطالعه است که در صورت 
بهره مندی  ضریب  مجتمع ها  این  تکمیل 
به ۹7 درصد  استان  آب شرب در روستاهای 
و  استان  در  آسمانی  نزوالت  می رسد.کاهش 
۱7 سال خشکسالی از جمله مشکالت عمده 
روستائیان در خراسان جنوبی است که برخی 
بی رویه  برداشت های  خودخواهی،  با  اوقات 
کشاورزی  در  نادرست  روشهای  از  استفاده  و 
و مصرف این مایع حیات باعث می شود این 
تراژدی عمق بیشتری پیدا کرده و عواقب آن 

دامن گیر خودمان نیز باشد.

خروج 10 برند نوشابه از چرخه تولید

رکود  گفت:  نوشابه  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
 ۱0 شده  باعث  تولید  نامناسب  وضعیت  و  بازار 
یا  و  دهند  مالکیت  تغییر  نوشابه  تولیدکننده  برند 
حداد  شوند.احمد  خارج  بازار  از  کامل  صورت  به 
مقدم در گفت  وگو با فارس، اظهار داشت: با بیان 
اینکه برخی تولیدکنندگان نوشابه به سمت تولید 
طی  گفت:  داده اند،  تولید  تغییر  آب  یا  ماءالشعیر 
سه سال اخیر رکود باعث شده که حدود ۱0 برند 
تولیدکننده نوشابه، تغییر مالکیت دهند و یا به طور 

کامل از بازار خارج شوند.

زنبورها میدان الکتریکی
 در گل ها را حس می کنند

 Royal دانشگاه  محققین  تحقیق  نتیجه 
ها  گل  که  دهد  می  نشان  انگلیس   Society
که  هستند  الکتریکی ضعیفی  های  میدان  دارای 
میدان  این  کردن  به حس  قادر  بزرگ  زنبورهای 
موهای  وسیله  به  هستند.زنبورها  الکتریکی  های 
بسیار کوچکی که بر روی بدن آنها قرار دارد این 
میدان های الکتریکی را حس می کنند.این تحقیق 
نشان می دهد که زنبورهای بزرگ نیز از این قدرت 
برخوردار هستند. در واقع این زنبورها با توجه به 

میدان الکتریکی در گل ها قدرت ناوبری دارند.

گلها دیگر پژمرده نمی شوند!

آمریکا   در  شرکتی 
به  نوینی  فناوری 
که  کرده  ارایه  دنیا 
ترین  تازه  از  آن  در 
ژنتیک  علم  مظاهر 
برای پرورش متفاوت 
و  گلها  نظیر  گیاهانی 
از جمله رز استفاده می 

 شود.محققان  این شرکت برخالف نگرش هایی
که  گیاهانی  پرورش  یا  و  ژنتیکی  اصالح  نظیر   
شده  تغییر  دستخوش  موقتی  طور  به  آنها  ژنوم 
اند که در  از تکنیک جدیدی استفاده کرده  است 
آن عملکرد ژن های به خصوصی از گیاه به وسیله 
اسپری کردن مولکولهای ژنتیکی  اصالح می شود. 
این کار از طریق انتقال مولکولهای مورد نظر به 

ریشه گلها نیز امکانپذیر است.

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

خاور  با  منزل  اثاثیه  و  بار  حمل 
مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -09155616181

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

آشپزخانه هیئت فاطمیه )سالم ا... علیها(
طبق سنوات گذشته برگزار می نماید

مراسم افطاری خود را با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 
در اسرع وقت از ما بخواهید.

مکان: مطهری 8  تلفن رزرو:09158659614

مراسم سالگرد  ارتحال حضرت امام خمینی )ره(
 امروز پنجشنبه 95/3/13 همراه با نماز مغرب و عشا 

در  محل حسینیه جماران 
سخنران: حاج آقای ماندگاری 

بسیج اصناف

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:1516:1518:1520:15

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

ابد و یک روز

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلتر رایگان    18 ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری
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آیه روز  

پس به پروردگارت سوگند كه آنها را با شياطين محشور خواهيم ساخت سپس در حالى كه به زانو درآمده اند 
آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد. سوره مريم, آيه 68

حدیث روز  

سجده شكر برهرمسلمانى واجب است،با آن نمازت را كامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان 
را به شگفتى مى آورى. امام صادق )ع(

بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روى دل افروز خوش است

از دى كه گذشت هر چه گويى خوش نيست
خوش باش و ز دى مگو كه امروز خوش است

دنيا آنقدر وسيع است كه براى همه مخلوقات 
جا هست. به جاى آن كه جاى كسى را بگيريد، 

تالش كنيد جاى واقعى خودتان را بيابيد.

اگر شاد بودى آهسته بخند تا غم بيدار
 نشود و اگر غمگين بودى آرام گريه 
كن تا شادى نااميد نشود. چارلى چاپلين

وقت ما براى تامين تسهيالتى در زندگى صرف 
مى شود كه شايد هيچگاه بدانها نيازى نداشته 

باشيم، زندگى ما تهى از شور زندگى است!

 به دنبال پول دويدن 
را كنار بگذاريد و به دنبال عشق

 و عالقه تان بگرديد

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

راهکارهایی برای درمان افسردگی

كننده خلق  تقويت  ورزش  كه  ثابت شده  ورزش: 
را  نفس  به  اعتماد  و  نفس  است و عزت  و خوى 
افزايش مى دهد. فعاليت بدنى منظم، يک درمان 
قطعى براى افسردگى هاى خفيف تا متوسط است. 
حتى يک پياده روى سريع مى تواند ميزان اندورفين، 

هورمون مرتبط با احساس خوب را افزايش دهد. 
تكنيک هاى تمدد اعصاب: يوگا، مديتيشن و ورزش 
تاى چى را براى رفع عالئم افسردگى و اضطراب 
امتحان كنيد. انجام اين ورزش ها فقط به ميزان 
و  عميق  تنفس  بر  متمركز  و  روز  در  دقيقه   15
تصويرسازى ذهنى، مى تواند اضطراب را كاهش 

داده و خلق و خوى را بهبود بخشد.
بررسى رژيم غذايى: كربوهيدرات هاى ساده و تصفيه 
شده، نشانه هاى اضطراب و افسردگى را هدف قرار 
مى دهند. پس سعى كنيد انواع كربوهيدرات هاى 
و  ها  ميوه  و  چربى  بدون  هاى  پروتئين  پيچيده، 

سبزيجات را وارد رژيم غذايى خود كنيد.
كه  افرادى  شده،  ثابت  اينطور  احساسات:  نوشتن 
هنگام ناراحتى، عميق  ترين احساساتشان را روى 
كاغذ مى  آورند، كمتر از كسانى كه همه چيز را در 
ذهن حفظ مى  كنند، دچار اضطراب و افسردگى مى  
شوند و آنها به طور كل به زندگى نگاه مثبت  ترى 
دارند. روزانه 15 دقيقه به خودتان وقت دهيد و به 
سوال  هايى از اين قبيل پاسخ دهيد: چرا اين موضوع 
تا اين حد مرا ناراحت كرد؟ يا ترجيح مى  دادم چه 

اتفاقى پيش بيايد؟ و غيره.

هاى  دره  از  يكى  در  روى  پياده  حال  در  مردى، 
كوهستان پيرنه به چوپان پيرى برخورد و غذايش 
را با او قسمت كرد. سپس، مدتى طوالنى با هم 
نشستند و از زندگى سخن گفتند. مرد گفت: اگر 
كسى واقعا به خدا اعتقاد داشته باشد، بايد بپذيرد 
آزاد نيست، زيرا خداوند بر هر حركتى حاكم  كه 
است. چوپان، مرد را به دره عميقى در همان حوالى 
برد، جايى كه انسان مى توانست پژواک صدايش 

را به وضوح بشنود. 
و  هاست  ديوار  اين  مثل  زندگى  گفت:  چوپان 
ما  از  يک  هر  كه  است  فريادى  مانند  سرنوشت 
ممكن است سر دهد. فرياد ما به سينه ديوار مى 
خورد و به همان شكل، به سوى ما باز مى گردد. 

خداوند مانند پژواک صداى ماست. 
نكته: خود ما هستيم كه زندگى مان را مى سازيم، 
قضا و قدر در زندگى، اختيار ماست و نه چيز ديگر. 
نخواهد  همخوانى  ما  اختيار  با  خداوند  جبر  پس 
داشت. ما هستيم كه زندگى و مسير را مشخص 
مى كنيم. منبع: پندهاى قند پهلو - حسين شكرريز

غافلگيرتان  فراموشى  امتحان  سر   گاهى 
مى كند و پاسخ سواالت را به ياد نمى آوريد، 
درس  بر  عالوه  امروز  همين  از  است  بهتر 
خواندن درست حسابى، حافظه تان را تقويت 
كنيد. انسان ها به خصوص دانش آموزان در 
ايام امتحانات به شدت به دنبال راههاى تقويت 
خود  حافظه  كردن  مدت  طوالنى  و  حافظه 
وجود  كارهايى  يكسرى  خوشبختانه  هستند. 
دارد كه با انجام آنها مى توانيد حافظه تان را 
بهبود ببخشيد. قبل از آزمون مهم بعدى تان، 
سعى كنيد تا چند تا از اين تكنيک هاى معتبر 

تقويت حافظه را امتحان كنيد.
حواس تان را معطوف مطلبی 

کنید که مطالعه می کنید
يكى از مولفه هاى اصلى و عمده حافظه است. 
به منظور اينكه اطالعات از حافظه كوتاه مدت 
به حافظه بلندمدت منتقل شوند، شما بايد عمال 
به اين اطالعات دقت و توجه كنيد. سعى كنيد 
برهم  از عوامل مزاحم و  به دور  در محيطى 
زننده آرامش و تمركزتان همچون تلويزيون، 

موسيقى و ساير عوامل مختل، مطالعه كنيد.
شما مى توانيد با مرتب كردن و دسته بندى 
مطالبى كه مطالعه مى كنيد از اين مشخصه 
مغز حداكثر بهره را ببريد. سعى كنيد تا مفاهيم 
و عبارات مشابه را با هم گروه بندى كنيد، يا 
مطالعه  كه  كتابى  مطالب  يا  ها  يادداشت   از 
مى كنيد خالصه اى تهيه كنيد تا به شما در 

گروه بندى مفاهيم مرتبط كمک كند.
از فنون کمک حافظه استفاده کنید

است  هايى  تكنيک  حافظه،  ابزارهاى كمک 
براى  دانشجويان  و  آموزان  دانش  اغلب  كه 
آنها  از  حافظه  نيروى  به  يارى  و  مساعدت 
صرفا  حافظه  كمک  روش  گيرند.  مى  بهره 
روشى براى به خاطر سپردن اطالعات است. 
اين  شما  براى  حافظه  كمک  روش  بهترين 
است كه براى به خاطر سپردن اين موارد از 
جديد  چيزى  مثبت،  تصويرپردازى  و  تصاوير 
و بديع يا حتى تبديل آن به چيزى مضحک 
و خنده دار استفاده كنيد.به منظور به يادآورى 
اطالعات، شما بايد آنچه را مطالعه مى كنيد به 

رمز درآوريد تا وارد حافظه طوالنى مدت تان 
شود. يكى از موثرترين و كاراترين تكنيک هاى 
رمزگذارى شناخته شده، مرور و دوره مو به مو و 

با ذكر جزئيات است.
اطالعات جدید را به چیزهای 

که می دانید، ربط دهید
مطالعه  را  جديد  و  ناآشنا  مطالب  كه   زمانى 
مى كنيد، با ايجاد رابطه بين مطالب و موضوعات 
تان  قبل در ذهن و حافظه  از  آنچه  و  جديد 
وجوددارد، مى توانيد احتمال يادآورى و به خاطر 
آوردن اطالعاتى كه به تازگى آموخته ايد را تا 
حد بسيار زيادى افزايش دهيد.در حاشيه كتاب 
يا دفتر يادداشت تان نمودار يا شكل بكشيد 
يا  كنيد  استفاده  شبرنگ  هاى  ماژيک  از  يا 
حتى مى توانيد از خودكارهايى با رنگ هاى 
متفاوت استفاده كنيد تا موضوعات مرتبط را در 
 مطالب چاپى كه مطالعه مى كنيد گروه بندى 

يا دسته بندى كنيد.
برنامه تان را تغییر دهید

سعى كنيد محل متفاوتى را براى درس خواندن 

انتخاب كنيد. اگر عصر و شب مطالعه مى كنيد، 
سعى كنيد هر روز صبح چند دقيقه اى را به 
اختصاص  ايد  خوانده  قبل  شب  آنچه  مرور 
دهيد. با افزودن يک چيز تازه به جلسات درس 
خواندن و مطالعه تان مى توانيد تاثير تالش تان 
و نيز بهبود به خاطر آوردن بلند مدت را به طور 

چشمگيرى افزايش دهيد.
 با روش های صحیح 

مطالعه آشنا شوید
با تكنيک ها و روش هاى صحيح مطالعه آشنا 
به خاطر سپردن  مواقع  از  بسيارى  در  شويد؛ 
نماد و سمبلى مى تواند شما را ياد آن مبحث 
بيندازد. استفاده از اين تكنيک ها و روش ها 
بسيار  شفاهى  دروس  مورد  در  خصوص  به 
كاربردى و تأثير گذار است.در رابطه با مطالب 
و عناوين مهم و اساسى با دوستان زرنگ خود 
صحبت كنيد. البته اين كار را يک يا چند روز 
قبل از امتحان انجام دهيد و هرگز اين مرحله را 
به ساعتى قبل از امتحان موكول نكنيد زيرا در 
آن زمان، ميزان باالى اضطراب و فشار روانى 

مانع به خاطر سپردن صحيح مطالب مى شود.
مغزتان را به چالش بکشید

به چالش كشيدن مغز و استفاده مداوم از آن 
نقشى اساسى در بهبود عملكرد حافظه دارد. 
برخى  از  توانيد  مى  دروس  يادگيرى  براى 
نرم افزارها و اپليكيشن هاى اختصاصى براى 

افزايش قدرت حافظه تان استفاده كنيد.
خواب  كه  اند  كرده  عنوان  هميشه  محققان 
تاثير بسزايى در حافظه و آموختن دارد. اخيرا 
پژوهشى نشان داده است كه يک خواب كوتاه 
بعد از آموختن چيزى جديد عمال مى تواند به 
سريع تر آموختن و به خاطر سپردن بهتر شما 

كمک شايانى كند.
تغذیه مناسب یادتان نرود

تغذيه نيز يكى از مباحث مهم در بهبود حافظه 
به شمار مى رود كه امروزه تعداد زيادى از افراد، 
تنها  ولى  دارند  آن  مورد  در  كافى  اطالعات 
جهت يادآورى ذكر مى شود كه مصرف ميوه، 
سبزيجات تازه، انواع مغزها ، شير و غالت در 

بهبود عملكرد مغز بسيار تأثير گذارند.

691523847
457918326
832746915
514289763
923467158
786135492
168392574
345671289
279854631

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901- فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

شرکت پخش مواد غذایی 
تاشال از افراد واجد شرایط 
دعوت به همکاری می نماید.
ویزیتور 3 نفر - راننده 2 
نفر- حسابدار خانم یک نفر

مهرشهر- بلوار امام حسین )ع(  
نبش خیابان حر

09155325867

حمل و نقل انواع مصالح 
ساختمانی با نازل ترین قیمت 

از نیسان تا ده تن
09159355534-09156504935

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

فروش ماشین آردی مدل 84، بیمه  تا 
آخر سال ، فنی عالی و بسیار تمیز

 فی : 7 میلیون   09157978082

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

به یک نیروی خانم برای کار در آشپزخانه رستوران 
نیازمندیم. )شیفت عصر(    خیابان محالتی

 روبروی پارک آزادگان    09369054009

به یک چرخکار ماهر خانم برای کار 
در خیاطی زنانه نیازمندیم.

 32232357 - 09308159751

به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری خانم و آقا 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی با روابط عمومی 

باال برای کار تبلیغات نیازمندیم.
09152651699-32433548

یک سهم کامل روستای مزگ دارای باغ 
زرشکی به مساحت 550 مترمربع، زمین 

بایر و زمین زعفرانی  دارای 24 فنجان آب 
به فروش می رسد. سند آماده  
   09382874105 - اسفهرودی

فروش 206 مدل 85 ، دلفینی ، دو تکه 
رنگ ، الستیک ها نو ، بیمه تا آخر برج 5   

09195632840

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

زمینی به مساحت یک هکتار
 با 400 اصله نهال زرشک 10 سال 
و 25 اصله نهال عناب و 2 ساعت 

آب چاه واقع در جعفرآباد آرین شهر 
به فروش می رسد.قیمت: توافقی           

09155614978

فروش فوری زمین و آب 
در دشت بجد

با درخت 10 ساله عناب و زرشک 
استخر آب و برق  زیر فی

09362673274

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

قابل توجه پزشکان و مسئوالن محترم
دارالشفاء امام حسین )ع( با فضایی مناسب ضمن اعالم 
هر گونه همکاری از کلیه متخصصین در خصوص ارائه 

خدمات ناباروری دعوت به همکاری می نماید. 
32237554 -09155617461 
مدیر عامل دارالشفاء امام حسین )علیه السالم(

تاالر و رستوران درویش 
برای  تکمیل  کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار  یک نفر / خانم 
 منشی مسلط  یک نفر / خانم

سالن دار یا مهماندار/ خانم و آقا
کارگر ساده / خانم و آقا

32324738

تولید و فروش کانکس
09123990740

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  کنیتکس نما ، کناف

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331
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 المپیک به والیبال ایران چشمک زد

در  ژاپن  مقابل  یک  بر  سه  پیروزی  با  ایران  والیبال  ملی  تیم  ایرنا- 
چهارمین مسابقه خود در رقابت های انتخابی المپیک، یک گام دیگر 
به کسب بلیت ریو نزدیک شد. ایران ست های اول، سوم و چهارم این 
مسابقه را به ترتیب با امتیازات 25 بر 20، 25 بر 22 و 27 بر 25 به 
سود خود رقم زد و فقط در ست دوم با نتیجه 25 بر 19 شکست خورد.

قلعه نویی رسمًا قراردادش را تمدید کرد

به گزارش ورزش سه، امیر قلعه نویی صبح دیروز در جلسه ای با سعید 
عباسی، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی شرکت و پس از توافق نهایی 
قراردادش را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. قرار است خواسته های 
برای  اقدامات الزم  و  برود  تراکتورسازی  مدیره  به هیات  نویی  قلعه 

جذب بازیکن و امور پیش فصل روال خود را طی کند.

اولین فستیوال فوتبال دختران نونهال افغانستان 
در بیرجند برگزار شد 

نخستین جشنواره فوتبال دختران نونهال اتباع افغانستان، سه شنبه شب در 
بیرجند برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس هیأت فوتبال 
خراسان جنوبی گفت: در این جشنواره 50 نفر از نونهاالن افغان در گروه 
سنی 9 تا 12 سال در قالب 8 تیم شرکت کردند.  برات زاده افزود: در این 
جشنواره داوران، دانش آموزان مستعد را انتخاب که این افراد در کالس 
های پیشرفته آموزش فوتبال که بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود، 
شرکت می کنند. وی هدف این فستیوال را ایجاد همدلی بین خراسان 

جنوبی و افغانستان و شناسایی استعدادهای فوتبال اتباع افغان دانست.

اعزام دو تیرانداز استان به مسابقات آزاد

مالیی- محمدرضا نایاب رئیس هیئت تیراندازی باتفنگ استان گفت: بر 
اساس گزارشات مربیان تمرینات فشرده تیراندازان  دو نماینده به مسابقات 
اعزام خواهند شد. وی افزود: ابوالفضل هنرمند و نجمه خدمتی در رشته 
تفنگ به مسابقات آزاد در روزهای 12 و13 خرداد در تهران اعزام می شوند. 

کیانوش رستمی رکورد جهان را شکست

بین المللی وزنه برداری جام فجر، کیانوش  ادامه رقابت های  فارس- در 
رستمی که در حرکت یک ضرب وزنه 175 کیلوگرمی را ثبت کرده بود در 
حرکت دو ضرب ابتدا وزنه 210 کیلوگرمی را باالی سر برد و سپس با مهار 
وزنه 220 کیلوگرمی در دومین حرکت دو ضرب رکورد جهانی این دسته 
را به میزان 2 کیلوگرم ارتقا داد و از آن خود کرد. وی مدال طال، حرکت 
یک ضرب، دو ضرب و مجموعه این مسابقات را با 395 کیلوگرم به خود 
اختصاص داد. رستمی موفق شد رکورد دو ضرب جهان و رکورد مجموع 
جهان را جابجا و رکورد دوضرب را بعد از 18 سال به خود اختصاص دهد. 

مقابل  در  کاماًل  شما  بدن  که  می کنید  فکر  اگر   
در  سخت  است،  مقاومت  تابستان  شدید  گرمای 
قلب  انجمن  متخصصان  توصیه  هستید.  اشتباه 
به  حتمًا  خانه،  از  رفتن  بیرون  برای  که  است  این 
حفظ  برای  که  معتقدند  آنان  کنید.  نگاه  ساعت 
بیرون  از  باید  عروقی تان  و  قلبی  سیستم  سالمت 

تا   12 ساعت  )از  ظهر  اولیه  ساعت های  در  رفتن 
قوی ترین  در  خورشید  چون  کنید،  خودداری   )15
تاثیر  شدیدترین  و  می گیرد  قرار  ممکن  موقعیت 
در  همیشه  از  بیشتر  را  شما  و  می گذارد  جا  به  را 
معرض خطر ابتال به بیماری های ناشی از گرما قرار 
می دهد. توصیه های دیگر متخصصین قلب به شرح 

استفاده  مناسب  تهویه  با  کفش  از   -1 است:  زیر 
بیشترین  به  گرم  هوای  در  پاها  تعریق  زیرا  کنید 
میزان خودش می رسد 2- جورابی بپوشید که عرق 
را به خوبی دفع می کند. پودر مخصوص پا و انواع 
کمک  گرما  در  شما  به  می توانند  نیز  ضدتعریق ها 

کنند 3- به مقدار کافی مایعات بنوشید.

روزانه یک عدد هویج مصرف کنید

هویج دارای میزان باالیی فیبر و آنتی اکسیدان 
کاهش مشکالت  موجب  آن  و مصرف  است 
اعصاب از جمله سردرد می شود. مصرف روزانه 
یک هویج متوسط، آب مورد نیاز بدن را تامین 
زمان  در  خصوص  به  روز  طی  فرد  و  کرده 
افزایش دمای هوا، کم تر احساس گرما می کند. 

به کودکان و افراد میانسالی که قادر به جویدن 
هویج نیستند توصیه می شود هویج را رنده و 
با ساالد مصرف کنند. هویج هم چنین  همراه 
منجر به افزایش جذب ویتامین A می شود به 
ضروری  کودکان  در  آن  مصرف  دلیل  همین 
است. حرارت موجب از دست رفتن خواص هویج 
نمی شود پس توصیه می شود در سوپ های خود 

کنند. استفاده  فراوان هویج  مقدار  به 

 سه عامل مهم 
در پیشگیری از مرگ زودرس 

سه عامل می تواند در پیشگیری از مرگ زودرس 
از  پیشگیری  اول  عامل  باشد؛  داشته  نقش 
زندگی  سوم  و  تصادفات  دوم  سیگار،  مصرف 
فرد  با  که  افرادی  به  فرد سیگاری.  با  نکردن 
دارند،  مجاورت  یا  می کنند  زندگی  سیگاری 

آثار  سیگار،  دود  می گویند.  غیرفعال  سیگاری 
منفی خود را بر سالمت این افراد می گذارد و 
سم ناشی از مصرف آن وارد بدن این افراد نیز 
می شود. آب مروارید، چین و چروک، ضایعات 
شنوایی، سرطان پوست، تغییر رنگ انگشتان، 
معده،  زخم  استخوان،  پوکی  دندان ها،  فساد 
سرطان رحم، سقط جنین و بیماری های قلبی 

هستند. سیگار  مصرف  دیگر  مشکالت 

شیوع میگرن در فصل گرما 

گرمای هوا باعث گشاد شدن عروق و فشار در 
اعصاب مجاور عروق می شود که در نتیجه سر 
درد را به همراه دارد و مکانیزم دیگر تشدید کننده 
سردرد، کاهش آب بدن به علت تعریق فراوان در 
تابستان است. به ازای هر 9 درجه سانتی گراد که 
هوا گرم می شود، بروز میگرن به میزان هشت 

درصد افزایش می یابد. تابش آفتاب و نور آفتاب 
از دیگر عوامل ایجاد کننده سردرد در تابستان 
برای میگرن ضرر  است. نوشیدنی های گازدار 
دارند و بهتر است از مایعات سنتی مانند دوغ، 
خاکشیر و مخلوط آب و آبلیمو تازه که بی ضرر 
هستند برای رفع کم آبی استفاده کرد. اما مایعات 
شیرین برای میگرن مناسب نیست. به طور کل 
آب بهترین مایع برای رفع کمبود آب بدن است.

روش های عجیب 
برای حفظ سالمت بدن

 
1- هنگام خستگی مصرف نوشیدنی  انرژی زا 
ممنوع )باعث بی قراری، دستپاچگی، تپش قلب و 
افزایش موقتی قند خون( 2- عضالتتان را بیشتر 
کنید تا وزن کم کنید 3- هنگام نفخ کردن آب 
بخورید )برطرف کننده عالیم نفخ( 4- برای 

خنک شدن آب گرم بنوشید )افزایش تولید عرق( 
5- برای خواب باکیفیت قهوه بخورید )افزایش 
هوشیاری بعد از بیداری( 6- برای حفظ سالمت 
دندان هایتان، پس از خوردن غذا مسواک نزنید 
)مرکبات،نوشابه، گوجه فرنگی و نوشیدنی های 
را  دندان  مینای  اسیدی  غذاهای  و  انرژی زا 
نرم و مسواک زدن پس از مصرف آنها باعث 

تسریع در پوسیدگی دندان می شود(.

نوشیدنی های ضد سرطان

چند نوشیدنی طبیعی که خواصی ضدسرطانی 
دارند و حالت اسیدیته بدن را کاهش می دهند: 
نوشیدنی  اسفناج 2-  1- آب هویج، سیب و 
کلم )مخلوط سه تا چهار برگ کلم و نیم لیتر 
آب( 3- نوشیدنی سبز )میکس سه برگ کلم 
دو برگ اسفناج و چند تکه بروکلی با آب سه 

آب   -5 فرنگی  گوجه  آب   -4 پرتقال(  عدد 
سیب، هویج و زنجبیل. تاثیر این نوشیدنی ها 
در آنتی اکسیدان ها و ترکیبات کاهنده حالت 
اسیدیته بدن موجود در آن هاست. فراموش 
نکنید هرچه حالت اسیدیته خون باالتر باشد، 
می  پیدا  افزایش  سرطان  به  ابتال  امکان 
توصیه می شود سیر خام  نهایت   در  کند. 

اضافه کنید.  تان  برنامه غذایی  به  را 

برای سالمتی قلبتان، حتما به ساعت نگاه کنید!

کشف 11 میلیارد و 400 میلیون ریال 
کاالی قاچاق

 
 11 کشف  از  مرکزی  استان  انتظامی  فرمانده  ایرنا- 
این  در  قاچاق  کاالی  ریال  میلیون   400 و  میلیارد 
استان خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری 
میزان  این  افزود:  عزیزی  کیومرث  سرهنگ  پلیس، 
با  کاالی قاچاق در راستای مبارزه جدی و همه جانبه 
قاچاق کاال در سه عملیات جداگانه به دست آمد. وی، 
را  قاچاق کشف شده در سه دستگاه کامیون  کاالهای 
شامل چهار هزار و 655 کارتن ظروف شیشه ای،153 
و  برقی  جارو  دستگاه   62 ظرفشویی،  ماشین  دستگاه 

235 کارتن چای قاچاق اعالم کرد.

دستگیری سارق طالجات درشهرستان قاین 
 

با هوشیاري و اقدام به موقع مأموران فرماندهی انتظامی قاین، 
سارق به عنف طالجات 120 میلیون ریالي در کمتر از پنج 
ساعت دستگیر شد. سرهنگ علیرضا امیرآبادي زاده گفت: با 
دریافت شکایت شهروندی مبني بر اینکه فردی ناشناس با 
اقدام  با ورود به خانه،  ام را تهدید و  چاقو  فرزند 12 ساله 
به سرقت طالهای همسرم کرده است، بالفاصله پیگیري 
موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت در نهایت سارق 
در کمتر از پنج ساعت شناسایي و دستگیر شد و در بازرسي 
از محل زندگي متهم، طال های سرقتي کشف شد. سرهنگ 
امیرآبادي زاده در تشریح این خبر گفت: متهم پس از بازجویی 

انگیزه سرقت را مشکالت مالی و بیکاری عنوان کرد.

محکوم به قصاص در شهرستان فردوس از طناب دار رهایی یافت
 

ایسنا- با رضایت اولیاء دم، یک محکوم به قصاص در شهرستان فردوس از طناب دار رهایی یافت. به نقل از روابط عمومی 
اداره زندان فردوس، علیرضا دهقانی گفت: با تالش و پیگیری های مدیرکل زندان های استان، معاونت سالمت، اصالح و تربیت 
اداره فرهنگی و تربیتی و همچنین مسئول فرهنگی زندان فردوس و فرمانده یگان حفاظت زندان، تیمی  اداره کل، مشارکت 
را فراهم کردند. رئیس  از طناب دار  به قصاص  اولیای دم، زمینه رهایی محکوم  با حضور در منزل  از مسئولین فوق  متشکل 
زندان فردوس ادامه داد: با توجه به این که خانواده مقتول در شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی ساکن بودند، تالش های 
مددکار محترم زندان شهرستان گناباد نیز قابل تقدیر است که البته با حضور معتمدین محلی و تیم مذکور جلسه ای برگزار و 
این جلسه که به مدت 8 ساعت به طول انجامید، سرانجام به گذشت اولیای دم منجر شد و محکوم به قصاص از طناب دار 
رهایی یافت. دهقانی از تالش های دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردوس که تالش وافری در این زمینه داشت، 
قدردانی کرد و همکاری همه جانبه افراد را عامل اصلی در رهایی محکوم به قصاص از طناب دار عنوان کرد. وی در پایان با 
اشاره به اجر معنوی این عمل خداپسندانه، از اولیای دم که از حق شرعی و قانونی خود گذشت کرده و زمینه بازگشت محکوم 
به قصاص را به جامعه فراهم نمودند قدردانی کرد و افزود: اجر و مزد این عمل خداپسندانه در نزد خداوند متعال محفوظ است.

کافی نـت آرزو
تکمیل اظهارنامه مالیاتی مشاغل ، شرکت ها و امالک

در پایان مهلت ثبت اظهارنامه به قید قرعه

 به 20 نفر از مراجعین جوایزی اهدا می شود. 

آدرس: ابتدای بلوار جوادیه   32318231

آموزش تخصصی پینگ پنگ
  با مجوز رسمی از سازمان ورزش و جواانن   

زیر نظر مربیان سطح یک بین المللی  ITTF )علیرضا چمنی - زهرا چهکندی نژاد(

تمام رده های سنی
آقایان - بانوان
خصوصی - عمومی

استعـــــداد یـــــابی و جلسه اول رایگـــــــان
محل ثبت نام: توحید 8- پالک 3 )فتح 7- پالک 3(   32447928 - 09151611608  علیرضا چمنی

ظرفیت محدود

             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

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

 و بی
ت

مان
 ض

ال
 س
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

اولیـن دانشگـاه غیرانتفـاعی استـان

bir-hormozan.ac.ir بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران     05632425151- 05632425252  
روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

شروع ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته موسسات آموزش عالي غیردولتي -غیرانتفاعي سال 1395 
 www.sanjesh.org  با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

زمان ثبت نام:از سه شنبه 95/03/11 تا سه شنبه  95/03/18

ثبت نام کارشناسی شروع شد
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نمایش پوستر و فیلم پروژه اصفهک در بینال معماری شهر ونیز

با گشایش رسمی پاویون ایران در بینال معماری شهر ونیز پوستر و فیلم پروژه اصفهک در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، شریعتی منش معاون میراث فرهنگی اداره کل در ادامه گفت: پاویون ملی 

پنجشنبه * 13 خرداد 1395 * شماره 3520ایران در پانزدهمین دوره از نمایشگاه دوساالنه معماری شهر ونیز با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران افتتاح شد. 7
افزایش بیماران خاص خراسان جنوبی

خراسان  خاص  بیماران  مرکز  مسئول   - مهر 
جنوبی با اشاره به روند رو به رشد تعداد بیماران 
خاص استان گفت: سرطان پوست باالترین آمار 
خاص  بیماران  کمیسیون  در  دهقان   دارد.  را 
خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر یک هزار 
خاص  بیماران  مرکز  حمایت  بیمارمورد   ۶۶۲ و 
 بوده و از خدمات این مرکز بهره مند می شوند.

بیماران  باالی  های  هزینه  به  اشاره  با  وی 
 ۹۰ کرد:  بیان  تاالسمی،  و  اس  ام  هموفیلی، 
 ۱۰ و  درمان  به  مربوط  ها  هزینه  این  درصد 
از  اجتماعی  های  حمایت  به  مربوط  نیز  درصد 
مورد  داروهای  اینکه  بیان  با  وی  است.  بیماران 
نیاز بیماران خاص در کمترین بازه زمانی فراهم 
برند  با  که  بیمارانی  داروهای  افزود:  شود،  می 
خارجی تهیه می شود مورد قبول بیمه ها نیست 
است. کرده  ایجاد  ها  آن  برای  را  مشکالتی  و 

اجتماعی  تامین  که  مطلب  این  بیان  با  دهقان 
نگاه  خاص  بیماران  به  ها  بیمه  سایر  چشم  به 
تا آخر عمر درگیر  بیماران  این  کند، اظهار کرد: 
بیماری بوده و تامین داروها هزینه های هنگفتی 
را برایشان به بار می آورد. مسئول مرکز بیماران 
افزایش تعداد  با اشاره به  خاص خراسان جنوبی 
بیماران خاص در استان، اظهار کرد: بیماری های 
سرطانی، ام اس و دیالیزی بیشترین نرخ رشد در 

خراسان جنوبی را دارند.

 600 کیلومتر شبکه فرسوده
 آبرسانی  نیازمند اصالح است

 
ایسنا- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری  
گفت: حدود ۶۰۰ کیلومتر اصالح شبکه آبرسانی   
نیاز  استان  فرسوده  شبکه های  بازسازی  برای 
به  ساله  هر  هاشمی مقدم  مهدی  گفته  است.به 
میزان اعتبارات تخصیصی بخشی از شبکه های 
بازسازی  و  اصالح  فرسوده  انشعابات  و  توزیع 
می شود که این میزان برای امسال، 3۶ کیلومتر 
شبکه و 3۹77 فقره نوسازی انشعاب بوده است.  

حمل بار در راه آهن شرق
 7۹ درصد افزایش یافت

 
مدیرکل راه آهن شرق گفت: برای نخستین بار در 
اردیبهشت امسال 37۱ هزار و ۶۲۴ تن بار توسط ۵ 
هزار ۹۶7 دستگاه واگن در راه آهن شرق بارگیری 
شد که نسبت به اردیبهشت سال گذشته 7۹ درصد 
رشد دارد. اقبالی از سیمان، زغال سنگ، سنگ آهن 
و باالست به عنوان بارهای بارگیری شده نام  برد. 
سنگ آهن از خواف، سه چاهون، سنگان و بیشه  
در بارگیری و به مقصدهای بندرعباس، زرین شهر، 

چغارت، حسن آباد و ترکمنستان حمل می  شود.

 نمایشگاه سمعی بصری 
راه و بی راه در طبس 

سمعی  نمایشگاه  دومین  مراسمی  طی  فارس- 
بصری راه و بی راه با حضور معاون استاندار و فرماندار 
ویژه طبس، رئیس ستاد شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر، معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی 
خراسان جنوبی و مسؤوالن محلی شهرستان طبس 

در محل سر درب باغ تاریخی گلشن افتتاح شد.

آغاز محوطه سازی آرامگاه ابرهیم 
رضا)ع( شهرستان درمیان

با  رضا  ابراهیم  آرامگاه  سازی  محوطه  از  بخشی 
اجرای دیوار محوطه آرامگاه آغاز شد. به گزارش 
فرهنگی، صنایع  میراث  اداره کل  عمومی  روابط 
نمایندگی  مسئول  صالحی  گردشگری،  و  دستی 
مطلب  این  بیان  ضمن  درمیان  فرهنگی  میراث 
افزود: آرامگاه ابراهیم رضا در کنار آبگرم گزیک 
امسال میزبان  نوروزی  واقع شده و در تعطیالت 

بیش از ۲ هزار مسافر و گردشگر بوده است.

پرورش حشره بالتوری سبز
 برای نخستین بار در فردوس

فارس- مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی  گفت: 
حشره  جنوبی  خراسان  در  نخستین بار  برای 
پرورش  فردوس  شهرستان  در  سبز  بالتوری 
موثر  نقش  به  یوسفی  می شود.  رهاسازی  و 
و  پسته  پسیل  آفت  با  مبارزه  در  بالتوری  حشره 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  مکنده  حشرات  کنترل 
با رهاسازی این حشره در باغات تا حد زیادی از 

سم پاشی های بی رویه جلوگیری می شود.

  توضیحی بر یک خبر 

نام  تیتر » چرا  با  تاریخ ۶ خردادماه   خبری در 
مشمول  استان   ۱8 لیست  از  جنوبی  خراسان 
طرح انتقال آب حذف شده است ؟ در صفحه 7 
روزنامه آوا به چاپ رسید که شرکت آب منطقه 
داده  ارایه  تیتر  این  برای  توضیحی  استان  ای 
که در ادامه آمده است: با توجه به اینکه تامین 
آب در هر استان از اصلی ترین وظایف شرکت 
اساس  بر  لذا  باشد؛  می  ای  منطقه  آب  های 
پیگیری های الزم و جذب از سوی این شرکت 
و برگزاری جلسات مکرر در استان و وزارت نیرو 
، خراسان جنوبی در اولویت یک مطالعات پروژه 
مرکزی  فالت  به  عمان  دریای  از  رسانی  آب 
ایران قرار گرفته است. الزم به ذکر است طرح 
انتقال آب از سد دوستی نیز یکی از گزینه های 
طرح انتقال آب به استان می باشد که در حال 
انجام  این طرح  مطالعاتی  مراحل  تمامی  حاضر 
شده و منتظر اخذ مجوزهای زیست محیطی و 

تامین اعتبار الزم می باشد. 

    زائران استان راهی مرقد امام شدند

 صدا و سیما- مسئول اردوهای سپاه انصارالرضای 
خراسان جنوبی از افزایش 38 درصدی تعداد زائران 
خراسان  نفراز   7۰۰ و  هزار   3 گفت:  خبر  امسال 
جنوبی برای شرکت در مراسم بیست و هفتمین 
تهران  راهی   )ره(  خمینی  امام  ارتحال  سالگرد 
می شوند.جاللی افزود: این زائران با 7۴ دستگاه 
اتوبوس و مینی بوس عزیمت می کنند. وی سفر 
زائران حرم امام راحل را  سه روزه اعالم کرد و 
افزود: زیارت امام زاده حسین بن موسی الکاظم در 
طبس ، حضرت معصومه )س( و مسجد جمکران 
در قم و علی بن موسی الرضا در مشهد از دیگر 

برنامه های این سفر زیارتی است.

اجرای ۴۳ پروژه در ستاد ملی اقتصاد 
مقاومتی در دستور کار است

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   - تسنیم 
خراسان جنوبی از اجرای ۴3 پروژه در ستاد ملی 
اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: 
هدفی که دولت در سال ۹۵ طراحی کرده اتمام 
پیشرفت  درصد  باالی ۶۰  تمام  نیمه  پروژه های 
اساس  بر  کرد:  اظهار  سنجری  است.  فیزیکی 
سند توسعه اشتغال هر ساله باید ۱۰ هزار فرصت 

شغلی در خراسان جنوبی ایجاد شود.

تعزیرات آرد و نان در استان فعال شود

تسنیم- معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
باید  تخلفات  از  جلوگیری  برای  گفت:  تجارت  و 
تعزیرات آرد و نان در خراسان جنوبی فعال شود. 
ماهگلی در جلسه بررسی وضعیت نانوایی های استان 
اظهار کرد: سال گذشته ۱۲ کارگروه در مبحث آرد و 
نان با کیفیت در استان خراسان جنوبی برگزار شد اما 
در حال حاضر یکی از خألهایی که در استان داریم 

تعزیرات آرد و نان است.

پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند 
اقدامات فرهنگی و همکاری مردم است

و  پیشگیری  گفت:  درمیان  فرماندار   - ایرنا 
و  فرهنگی  اقدامات  به  نیاز  مخدر  مواد  با  مبارزه 
همکاری مردم با مسئوالن و دست اندرکاران امر 
زاده در شورای فرعی هماهنگی و  بشیری  دارد. 
پیشگیری  افزود:  مواد مخدر شهرستان  با  مبارزه 
و مبارزه با مواد مخدر برنامه های جامع و گسترده 
نیاز دارد، استفاده از ظرفیت های مردمی و آموزش 

مهارت های زندگی به خانواده ها ضروری است.

چهار شهرستان در وضع 
خشکسالی سخت قرار دارند

استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل   - ایرنا 
گفت: هم اکنون شهرستان های بشرویه، سرایان و 
فردوس در شمال و طبس در غرب استان با شرایط 
سخت خشکسالی رو به رو هستند و هفت شهرستان 
ندارند.  مناسبی  آبی وضعیت  منابع  لحاظ  از  دیگر 
میرجلیلی شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
بحران شهرستان طبس با اولویت خشکسالی افزود: 
چهار شهرستان یاد شده در سال آبی ۹۵-۹۴ شاهد 

بارندگی بسیار کمی در فصل بارش بود.

نیاز ۴00 میلیون تومانی برای رونق 
شرکت های تعاونی فرش در فردوس

میلیون   ۴۰۰ نیاز  از  فردوس  فرماندار  فارس- 
تومانی برای رونق شرکت های تعاونی فرش در این 
شهرستان خبر داد. رجبی مقدم اظهار کرد: توسعه 
رشته های مختلف صنایع دستی نقش به سزایی در 

بهبود وضعیت اقتصادی و نیز ایجاد اشتغال دارد.

رضایت خانواده مقتول محکوم
 فردوسی را از چوبه دار نجات داد

مهر- با رضایت اولیاء دم یک محکوم به قصاص 
دهقانی  یافت.  رهایی  دار  طناب  از  فردوس  در 
رئیس زندان شهرستان فردوس با اعالم این خبر 
گفت: با تالش و پیگیری های مدیرکل محترم 
اصالح  سالمت،  معاونت  استان،  زندان های 
فرهنگی  اداره  مشارکت  کل،  اداره  تربیت  و 
زندان  فرهنگی  مسئول  همچنین  و  تربیتی  و 
تیمی  زندان،  حفاظت  یگان  فرمانده  و  فردوس 
منزل  در  حضور  با  فوق  مسئوالن  از  متشکل 
از  قصاص  به  محکوم  رهایی  زمینه  دم،  اولیای 

طناب دار را فراهم نمودند.

رشد ۳00 درصدی زکات 
در شهرستان درمیان

درمیان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر  فارس- 
گفت: در سال گذشته بیش از ۴۵7 میلیون ریال 
جمع آوری  درمیان  شهرستان  در  واجب  زکات 
رشد  از   ۹3 مشابه سال  مدت  به  نسبت  که  شد 
بصیری پور  است.  بوده  برخوردار  درصدی   3۰۰
اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ ۴۵7 میلیون و 
۶38 هزار ریال زکات واجب در شهرستا درمیان 
کاال  ریال  میلیون   ۲۱8 مبلغ  که  شد  جمع آوری 
اعم از زرشک و گندم و مبلغ ۲3۹ میلیون و ۶38 

هزار ریال نیز به صورت نقدی بوده است.

خراسان جنوبی در افق 1۴15
طرح آمایش سرزمینی استان نهایی شد

جعفرپور مقدم - محمد مهدی خطیب  مجری 
علمی برنامه آمایش سرزمینی خراسان جنوبی 
در نشست خبری ازاتمام این طرح خبر داد   به 
۱8اسفندسال۹۱  طرح  اجرای  اوقرارداد  گفته 
و  منعقد  بیرجند  دانشگاه  و  استانداری  بین 
نهم اسفند  ۹۴ گزارش نهایی  در جلسه کار 
گروه آمایش سرزمینی استان تایید شد. خطیب 
عنوان کرد  مبلغ قرارداد برای اجرای این طرح 
چهار میلیارد و 788 میلیون ریال است که ۶۲ 
واریز شد. وی  دانشگاه  به حساب  آن  درصد 
الحاق  را،  طرح  اجرای  تاخیر  دالیل  از  یکی 
شهرستان طبس به جغرافیای سیاسی استان 
دانست که طبق قانون اطالعات نقشه مبنای 
این شهرستان  هم باید در طرح لحاظ می شد. 
یادشده،  اجرای طرح  از  داد: هدف  ادامه  وی 
استان  توسعه  برای  روشن  راه  چراغ  ایجاد 
اضافه  خطیب  است.  مختلف  های  حوزه  در 
کرد: ظرفیت بالقوه شهرستانها در بخشهای 
نو  های  انرژی  اقتصاد،  صنعت،  کشاورزی، 
و ... شناسایی شد و در اختیار دستگاه های 
اجرایی قرار دارد. مجری علمی طرح آمایش 
سرزمینی استان بیان کرد در طرح یاد شده 
۴۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای 
استان همکاری داشتند و وضعیت استان در 
نیروی  طبیعی،  منابع  جمله  از  مختلف  ابعاد 
انسانی، به لحاظ سخت افزاری ونرم افزاری 

بررسی شد تا مبانی توسعه مطلوب بدست آید .

برخی آمارها دراستان موجود نبود

به گفته خطیب برخی آمارها در استان موجود 

نبودکه از استانهای خراسان رضوی ویزد گرفته 
شد.  ۱۰ هزار نفر ساعت کار کارشناسی در 
برای  صفحه   ۶۱۶8 شامل  گزارش  جلد   ۴8
تا  گرفت  انجام  استان  موجود  وضع  ارزیابی 
افق پیش روی توسعه استان و راههای رسیدن 
به اهداف تا سال ۱۴۱۵ مشخص شود و در 

این تاریخ استانی توسعه یافته باشیم. وی ابراز 
امیدواری کرد پس از این بودجه ها براساس 
خطیب  شود  واجرا  تنظیم  سرزمینی  آمایش 
مهمترین محور توسعه استان را تربیت نیروی 
باید   ۱۴۱۵ سال  افق  در  که  دانست  انسانی 

نیروی  تربیت  های  حوزه  در  برتر  جایگاه  به 
از  وی  برسیم.  متخصص  و  متعهد  انسانی 
های انرژی  از  استفاده  معدنی،  مواد   فرآوری 
به  توجه  با  گردشگری  توسعه  پذیر،  تجدید 
اکوتوریسم و ژئوتوریسم، حفظ  محیط زیست 
و منابع طبیعی، صنایع بومی و سازگار با اقلیم 

و توجه به استفاده بهینه  ازمنابع آبی به عنوان 
داد  یاد کرد و هشدار  برنامه  این  دیگر وجوه 
اگر مصرف آب در استان تا 3۰ درصد کاهش 
نیابد تا چند سال دیگر گرفتار بحران بی آبی 
برخی  فعالیت  خطیب  گفته  به  شد.  خواهیم 

صنایع وکشت بعضی محصوالت باید از هم 
اکنون در استان متوقف شود.

قهستان  پهنه  چهار  استان  آمایش  سند  در 
سرایان«  و  فردوس  قائن،  »زیرکوه،  شامل 
درمیان«  و  سربیشه  »بیرجند،  باقران  پهنه 
پهنه  و  بشرویه«  و  »طبس  گلشن  پهنه 

»نهبندان« تعریف شده است که هر کدام از 
این پهنه ها مستعد یکسری عملیات هستند 
و ماموریت هایی برای هرمنطقه پیش بینی 
معاون  بهدانی  علی  محمد  دکتر  است.  شده 
در  نیز  بیرجند  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی 
ای، منطقه  توسعه  کرد  عنوان  جلسه   این 

آمایش سرزمینی جزو  المللی  و  بین  ملی و 
اهداف منطقه ای دانشگاه است و اگر مسووالن 
عزم و اراده داشته باشند طرح آمایش سرزمینی 
خراسان جنوبی با اعتبارات فعلی هم عملیاتی 
می شود و در سال ۱۴۱۵ استان به سطح استان 

های برخوردار می رسد. 
وی با اشاره به اینکه هدف دانشگاه این بود 
که در زمینه توسعه منطقه ای بتوانیم با توجه 
به قابلیتهای علمی و زیر ساخت های دانشگاه 
برای ارتقای سطح زندگی مردم خراسان جنوبی 
موثر واقع شویم تبدیل علم به ثروت یکی از 
توجه  با  که  دانست  راستا  این  در  ها  برنامه 
 به نگاه منطقه ای  در این زمینه گروه های

شده  ایجاد  دانشگاه  در  مختلفی  پژوهشی 
آمایش  طرح  کرد:  عنوان  بهدانی  است. 
سرزمینی  از کارهای شاخص برپایه اهداف 
در  است  امید  و  است  دانشگاه  ای  منطقه 
بسیار  کارهای  انجام  شاهد  بعد  سالهای 
اقتصاد  پایه  بر  استان  توسعه  برای  بزرگتر 

دانش بنیان باشیم.

اشتغال  تخصصی  کارگروه  دبیر  مالیی- 
استان  از اجرای طرح حرکت در کشور خبر 
داد  طرحی مصوب شورای عالی اشتغال  که 
یک محصول  شناسایی  آن  اجرای  از  هدف 
با  متناسب  دستی  صنایع  یک  و  درختی 
ظرفیت های هر شهرستان است  با این هدف 
نظر  از  محصوالت  ارتقااین  روی  بتوان  که 
کمی ، کیفی کار کرد و آن را به برند تبدیل 
نمود.  به گفته وی محصول پیشنهادی با نظر 
اشتغال هر شهرستان  کارگروه  و  فرمانداران 
معرفی خواهد شد اداره کل میراث فرهنگی و 
سازمان جهادکشاورزی دو دستگاهی هستند 

که باید طرح های پیشنهادی را ارائه دهند .
برنامه  این  استان  اشتغال  دبیرکارگروه 
راطرحی بین المللی دانست که به مدت دو 
سال در استان انجام خواهد شد که مسئوالن 
کشوری  می کوشندبرای ان تسهیالت بین 
تخصصی  کارگروه  دومین   . بگیرند  المللی 
امور  کل  مدیر  موهبتی  حضور  با  اشتغال 
با  تعاون  کل  اداره  در  استانداری  اقتصادی 

بررسی شش دستور کار برگزار شد.
اشتغال  تخصصی  کارگروه  دبیر  سنجری 
اطالعات  نظام  آوری  جمع  طرح  شروع  از 
جامع کار در استان خبر داد و  از دستگاههای 
اجرایی خواست به علت نبود فرصت  آمارها و 
گزارش های دقیق را تا۲۰ خرداد ارائه دهند 
از  نمانیم. وی  دیگر عقب  استان های  از  تا 
در  تعهد ۱۰ هزار فرصت شغلی  بینی  پیش 

اشتغال  ثبت  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  استان 
هر  واگر  است  مالک  رصد  سامانه  در  دائم 
اشتغال  جای  به  را  موقت  اشتغال  دستگاه 
دائم  ثبت کند در راستی آزمایی عواقبش را 
باید به عهده بگیرد.  به گفته سنجری هزار و 
۴۲۲ شغل موقت از سامانه رصد خارج شد و  
راه و شهرسازی، بنیاد مسکن به علت ایجاد 

شغل موقت از سامانه رصد حذف شدند چون 
دائم  شغل  ساختمانی  مشاغل  اسااس  براین 
محسوب نمی شوند. دبیرکارگروه تخصصی 
اشتغال باگالیه از بعضی دستگاه های اجرایی 
که در باره ایجاد اشتغال به وظایفشان عمل 
نمی کنند خاطرنشان کرد: این دستگاه ها اگر 

 پاسخ ندهند خودمان برایشان وظایف تعیین
می کنیم و گزارش عملکرد سال گذشته انها 

را برای امسال در نظر خواهیم گرفت.

اختصاص ۳۴۶ میلیارد تومان
 برای تامین سرمایه در 

گردش اشتغال استان

های  بنگاه  گردش  در  سرمایه  تامین   ، وی 
تکنولوژی  و  فناوری  ارتقاء  اقتصادی، 
اهداف  از  دیگر  یکی  را  تولیدی  واحدهای 
دولت دانست و عنوان کرد از ۱۶ هزار میلیارد 
یافته  اختصاص  موضوع  این  به  که  تومانی 
3۴۶ میلیارد تومان برای خراسان جنوبی پیش 

بینی شده است و به غیر از آن ۱7 میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان یارانه سود تسهیالت به 

استان اختصاص می یابد.
های  پروژه  تکمیل  اینکه  بیان  با  سنجری 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰ که  تمام  نیمه 
دارند  یکی از اهداف است ادامه داد: ۴3 پروژه 

نیمه تمام در استان مشخص شده است.

 مصوبات جلسه: 

 ادغام کارگروه ارتقاء اقتصادی، مشارکت های
مردمی با کارگروه تخصصی اشتغال استان از 
مصوبات این جلسه بود همچنین، اداره کل 
راه و شهرسازی استان موظف شد ظرف هفته 

آینده مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده را 
بر اساس اولویت معرفی کند.

بانک  تسهیالت  پرداخت  وصول  مراحل 
های عامل به بهزیستی  کمیته امداد کوتاه 
از مرکز  شد به نحوی که دیگر به استعالم 
نیازندارند. همچنین کارگروه اشتغال  استان  
هر شهرستان ظرف دو هفته آینده محصول 
درختی و صنایع دستی مزیت دار را معرفی  

خواهد کرد. 

جذب 22میلیارد تومان 
تسهیالت خود اشتغالی 

مدیرکل  سنجری  جلسه  این  حاشیه  در 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتبارات 
کمیته  الحسنه  قرض  و  اشتغالی  خود 
سال  در  استان  سهمیه  کرد:  عنوان  امداد 
که  بوده  تومان  میلیارد   3۰ بر  بالغ  جاری 
جذب  ان  میلیون   ۶۰۰ و  تاکنون۱۴میلیارد 
شده ، سهمیه اداره کل بهزیستی ۱۵ میلیارد 
 ۱۱ مبلغ  این  از  که  تومان  میلیون   8۰۰ و 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به استان ابالغ 
میلیون     ۴۰۰ و  میلیارد   7 تاکنون  و  شده 

تخصیص یافته است.
امداد  کمیته  و  بهزیستی  است  ذکر  به  الزم 
فقط دو ماه برای جذب مابقی تسهیالت کم 
بهره مهلت دارند که این امر همت بانک ها 
را می طلبد تا مراحل وصولی را ساده تر کند.

 طرح بین المللی حرکت در استان کلید خورد:

کشاورزی و صنایع دستی برند های توسعه شهرستانی 

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی از وجود 
۹8 زندانی جرائم غیر عمد در زندان های استان 
خبر داد و گفت: آزادی این زندانیان نیازمند ۱۱ 

میلیارد تومان اعتبار است.
به گزارش مهر، اربابی در جلسه هم اندیشی 
برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم 
 غیر عمد استان اظهار کرد: طبق روال سال های

گذشته جشن گلریزان کمک به زندانیان جرایم 
غیر عمد در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد 
شد. وی با بیان اینکه این جشن یکم تیر ماه 
مبارک  ماه  شانزدهم  با  مصادف  جاری  سال 
رمضان در سالن الغدیر بیرجند برگزار خواهد شد، 
 افزود: عجز از پرداخت دیه، محکومیت های

مالی و عجز از پرداخت مهریه و نفقه زندانیان 
غیر عمد را تشکیل می دهند. مدیرکل زندان 
های خراسان جنوبی گفت: طبق سنت های 
سال قبل خانواده های زندانیان نیز در کمک 

های این جشن دخیل خواهند بود. وی بیان 
کرد: علی رغم اینکه کمک های مردم در این 
راه ممکن است بسیار جزئی باشد اما هدف از 
برگزاری این جشن ترویج روحیه ایثار، عفو و 
بخشش در جامعه است. اربابی با بیان اینکه 
سال گذشته تعداد ۱۲7 زندانی آزاد شده اند، 
افزود: مبلغ بدهی این تعداد ۵۴ میلیارد ریال 
بوده است. وی با اشاره به اینکه این تعداد از 
طریق کمک های مردمی، ستاد دیه کشور و 
گذشت شاکیان آزاد شده اند، گفت: 3۰ میلیارد 
شاکیان  گذشت  طریق  از  ها  بدهی  از  ریال 
از  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  گرفته  انجام 
ابتدای سال تا کنون ۱۲ زندانی آزاد شده اند، 
بیان کرد: مبلغ کل بدهی این تعداد ۱۱ میلیارد 
ریال بوده است که از این رقم 7 میلیارد ریال 
گذشت بوده است. اربابی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۹8 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های 

از این تعداد 3  استان وجود دارد، اظهار کرد: 
زندانی عاجز از پرداخت دیه، ۶7 زندانی مربوط 

به بدهی های مالی، ۲۴ زندانی مربوط به عجز 
در پرداخت مهریه و ۴ زندانی عاجز از پرداخت 

نیاز  مورد  اعتبار  داد:  ادامه  وی  هستند.  نفقه 
برای آزاد سازی این تعداد زندانی ۱۱ میلیارد 

تومان نیز است. مدیرکل سازمان زندان های 
خراسان جنوبی افزود: در سال گذشته اولویت 

آزاد سازی با محکومین دیه بوده است. 
علی اکبر خوئی قائم مقام ستاد دیه استان نیز 
در این جلسه با بیان اینکه برای پرداخت مهریه 
تحت هیچ شرایطی کمک بالعوض صورت 
نمی گیرد، اظهار کرد: در رابطه با محکومین 
مالی در صورتی که زندانی ۵۰ درصد از بدهی 
را تقبل کند پس از بررسی های صورت گرفته 
و درصورتی که نیاز آن ها محرز شود ستاد دیه 
کند.  می  بالعوض  کمک  ها  آن  به  کشور 
نفر   3۹ گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از طریق مشاوره مددکاران  استان  در سطح 
آزاد شده اند، گفت: سال گذشته 88 نفر نیز 
از سوی کمک های ستاد دیه آزاد شده اند. 
قائم مقام ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: 
از این تعداد ۲۱ نفر محکومان دیه، 33 نفر 
محکومان مالی، ۲۹ نفر مربوط به مهریه و 

پنج نفر مربوط به نفقه بوده اند.

   ۱۱ میلیارد تومان برای آزادی ۹۸ زندانی جرائم غیر عمد نیاز است
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امام علی علیه السالم :
ال تَُكْن َعْبَد َغْیِرَك َو َقْد َجَعلََك الّل ُحّراً؛

بنده ديگران مباش، در حالی كه خداوند تو را آزاد آفريده است.
نهج البالغه: نامه31، ص929

 به نام فرمانروای اقلیم هنر 
 و با درود بر اهالی سرزمین دل

مردم فرهیخته وادب پرور دیار خراسان

که  را  منان  خدای  کران  بی  سپاس   و  حمد 
نهاِل عشِق به هنر را در سرزمین  قلب های 
هزاران  و  کاشت  تان  مهربان  همیشه  و  پاک 
پرورش  به  تمام  زیبایی  به  که  شما  بر  آفرین 

آن همت گماشتید.
شما  نشاط  و  شور  سراپا  و  نظیر  بی  حضور 
خراسان  پهناور  استان  جای  جای  از  خوبان 
جنوبی  در مراسم نکوداشت استاد غالمحسین 
یوسفی )ناقوس( غرور و افتخاری را در جسم 
به  که  نمود  جاری  دیارمان  هنرمندان  جان  و 
حالوت  سال ها   تا  خروشان  چشمه ای  سان 
خدمتگزاری به پهنه  فرهنگ و ادب استان را 

تضمین نمود.
اتفاق  از یک  این استقبال جانانه و چشمگیر   
جامعه   برای  است  افتخاری  تنها  نه  هنری، 
هنری استان و به ویژه استاد ناقوس، بلکه مایه  
استان  هنرمندان  کانون  برای  است  مباهاتی 
مردم  عنوان یک سازمان  به  خراسان جنوبی، 
به  که  ببالیم  خود  به  تا  مستقل،   کامال  نهاد 
در طول  توانسته ایم  ها   زیبایی  خداونِد  لطف 
حیات یازده ساله  این کانون، امروز به جایگاهی 
قرار  عزیزان  شما  وثوق   مورد  که  آییم  نایل 
گرفته و به اقرار مسئولین  تأثیرگذارترین نهاد 

فرهنگی- هنری مستقل استان باشیم. 
حضور  با  که  می دارد  آن  بر  را  ما  مهم  این 
از همیشه در مناسبت های گوناگون  پررنگ تر 
به ویژه تکرار نکوداشت ها ضمن ارج نهادن به 
مقام واالی مفاخر استان در زمان حیات شان 
بیش از پیش پاسخگوی این نیاز به حِق جامعه  
دوست  مردم  و شما  استان  هنری  و  فرهنگی 

داشتنی این دیار باشیم.
از شما مردمان نیکو سرشت و از همه  دوستانی 
که با جوهر خلوص و قلم تدبیر و اکسیر تعامل 
مراسم  این  شکوهمند  اجرای  در  جزم  عزم  و 
و  سپاسگزاریم  صمیمانه  نمودند،  یاری  را  ما 
چونان  که  نماییم  می  اعالم  تمام  افتخار  با 
بر  ادب  رسم  به  و  داریم  تان  دوست  همیشه 

دستان پر از مهرتان بوسه می زنیم.

حسین رفیعی - مدیر عامل
کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

از صمیم دل سپاس
بر  شناسی  و حق  وظیفه  ادب،  برحسب 
در  که  حضراتی  از  دانم  می  الزم  خود 
ناقابل  من  از  تجلیل  مراسم  با  رابطه 
»ناقوس« سنگ تمام گذاشتند و از هیچ 
همت و زحمت و محبتی دریغ نورزیدند، 

قدردانی و سپاس گزاری کنم.
از امام جمعه صاحبدل و استاندار بزرگوار 
غیابًا،  به خاطر مسئولیت خطیرشان  که 
کوچک  رسالت  و  فرمودند  تشویق  مرا 
دادند  انجام  زیباتر  هرچه  را  خود  نوازی 
صمیمانه تشکر می کنم. از برادر عزیز و 
با ایثارم جناب آقای جعفرپورمقدم مدیر 
خراسان  آوای  روزنامه  محترم  مسئول 
جنوبی که بانی و باعث اصلی این تجلیل 
شد و با عزم جزم و اصرار، انکار مرا در 

هم پیچید، سپاس گزارم.
کل  مدیر  محبی  آقای  جناب  از 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم 
قدر  گران  سرپرست  و  میزبان  استان، 
این  هدیه  ماندگارترین  که  برنامه 
مجتمع  و  اهدا  حقیر  بنده  به  را  مراسم 
خوسف  شهرستان  هنری  فرهنگی 
نمود،  گزاری  نام  من  ناقابل  نام  به  را 
ایشان  عزیز  معاونین  از  و  قدردانی 
کنم. می  تشکر  بهاری  و  زمزم   آقایان 

رفیعی  آقای  جناب  ارجمندم  برادر  از 
کانون  عامل  مدیر  و  برجسته  هنرمند 
اجرایی  مدیر  که  استان  هنرمندان 
زحمات  تحمل  با  و  بود  تجلیل   برنامه 

طاقت فرسا بیش از توان و تصور نسبت 
به من محبت نمود همراه جمع یارانشان 
فهیم  وفا،  خزاعی  خاموش،  آقایان 
از  که  عزیزانی  و  فرودی  و  لُر  بخشی، 

قلم افتادند خاضعانه متشکرم.
از آن عده  دانم  بر خود الزم می  ضمنًا 
از مردم و مسئوالن که مرا هدیه باران 
خود  احسان  شرمنده  و  ریزان  عرق  و 
کردند با تشکر، مراتب امتنان خود را به 

محضرشان اعالم دارم.
آموزش  محترم  کل  مدیر  المعی  جناب 
کل  مدیر  رمضانی  جناب  پرورش،  و 
محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، جناب مهندس زینلی ریاست 
محترم شرکت کویرتایر، جناب دکتر مدیح 
شهردار خوش سلیقه شهرمان و اعضای 
استان  مرکز  اسالمی  شورای  محترم 
نخعی،  نفیسه  خانم  سرکار  مخصوصاً 

مهندس  جناب  خوسف  دلسوز  شهردار 
شورای  محترم  اعضای  و  مود  قالسی 
شهرستان  بزرگوار  فرمانداران  اسالمی، 
های بیرجند و خوسف حضرات مهندس 
ناصری و مهندس فرجامی فرد، پزشکان 
سیادت،  دکتر  و  کاظمی  دکتر  ارجمند 
مدیریت محترم آموزش و پرورش جناب 
مدیریت  آبادی  حاجی  جناب  و  سجادی 
کل  مدیر  استان،  بازنشستگی  محترم 

محترم سازمان تبلیغات اسالمی حضرت 
مهندس  جناب  لطفیان،  االسالم  حجت 
صنعتی  گروه  محترم  ریاست  ناصری 
رئیس  نوربخش  آقای  جناب  و  ناصری 
بسیار  بسیار  نیلوفر جمیعاً  کارخانه کاشی 
متشکرم. از بنیاد شهید به خاطر شهیدان، از 
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی جناب 
دکتر حسنی و آقایان دکتر ثقفی و دقیق 
از دانشگاه پیام نور، از جناب دکتر جوانشیر 

رئیس دانشگاه علمی - کاربردی، از ریاست 
آموزش و پرورش خوسف جناب دانایی و 
و  آموزش  بازنشستگان  کانون  عزیزان 
معینی،  جناب  و  شیروانی  جناب  پرورش 
از مسئول صندوق ذخیره فرهنگیان جناب 
سیاری، از جناب آقای ابراهیمی و سرکار 
خانم محمودی معاون دفتر امور اجتماعی 
استانداری، از جناب دکتر بهنام فر و گروه 
انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده  ادبیات 
موسسه  محترم  ریاست  رزقی  جناب  از 
هنرمندم  و  عزیز  دوستان  از  خوارزمی، 
جناب  نخعی،  جناب  زاده،  عباس  جناب 
مالکی با پوزش از تقدم و تاخر و جایگاه 
آقایان. در خاتمه از عزیزان ادیب و شاعر 
و هنرمندی که سن و صحنه را با حضور 
و هنر خود گل افشان کردند تشکری ویژه 
دارم و از جناب دکتر بهنام فر ادیب برجسته 
استان، استاد محدثی خراسانی مهمان عزیز 
تهرانی که به نمایندگی از شعرای پایتخت 
قدم رنجه کرده بود، از هنرمند افتاده، عزیزم 
احمد جوانمرد و آقای مالکی از دخترم حنانه 
گل که غزل عارفانه مرا استادانه اجرا کرد 
از آقای بهدانی و گروه ممتاز هنری شیفته 
به ویژه از دف جادویی استاد عجم و نفس 
گرم هنرمند بی ادعا جناب شیفته و اجرای 
مجری و شاعر توانا جناب آقای محمدعلی 
مهمانان  همه  و  »خاموش«  رحیمی 
از خانم محمودی و کارگردان  مخصوصاً 

عارف مسلک پشت صحنه متشکرم. 

با امتنان فراوان ناقوس

پیام تشکر استاد غالمحسین یوسفی )ناقوس(

استاد فرهیخته و گرامی جناب آقای حسین رفیعی ، مدیر عامل محترم کانون هنرمندان خراسان جنوبی

بزرگداشت مفاخر سنت گرانبهایی است که تجلیل از مقام استاد ناقوس نمود عینی آن بود که به همت شما سرور گرامی به انجام رسید. 
بی شک امروز فضای همدلی و نشاط و پویایی جامعه هنرمندان برآیند ایده و نگاه متعالی جناب عالی به این مقوله است. برخود الزم می دانیم 
همت واالیتان در بستر سازی برای هماهنگی و اجرای این نکوداشت که بخشی از فعالیت هایتان در خانواده بزرگ هنری استان است را قدر 

اینگونه اساتید تالشگر تبریک گوییم. مراتب سپاس مان را پذیرا باشید. نهاده و به جامعه هنرمندان استان به واسطه داشتن 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی- روزنامه آوای خراسان جنوبی

روحانی: راه امام )ره( توسط خلف صالح 
ایشان به خوبی دنبال می شود

رئیس جمهور، اقدام مجلس خبرگان رهبری پس 
از ارتحال امام خمینی)ره( در انتخاب جانشین به 
حق امام، در کوتاه ترین زمان ممکن را بسیار با 
انتخاب  تاریخی عنوان کرد و گفت:   و  اهمیت 
برای  از سوی اعضای خبرگان  صالح ترین فرد 
امیدوار  جهان  در  اسالمی  جمهوری  دوستان 
شد  دشمنانی  ناامیدی  و  یاس  موجب  و  کننده 
که چشم به روزهای پس از امام در این کشور 
خط  و  راه  امروز  افزود:  روحانی   بودند.  دوخته 
امام توسط خلف صالح ایشان به خوبی در کشور، 

منطقه و جهان دنبال می شود.

سه عضو اصالح طلب هیئت  رئیسه 
با عنوان اصالح  طلبی وارد نشدند

بیان  با  مجلس  در  خمینی شهر  مردم  نماینده 
و  کردند  مطرح  ادعاهایی  افراد   برخی  اینکه  
خارجی  رسانه های  در  سنگینی  فضاسازی  یک 
داشتند  خارجی  خبرپراکنی  بنگاه های  و  داخلی 
اصولگرایان  از  ما  مردم  رویکرد  اینکه  بر  مبنی 
سه  گفت:  است،  شده  منعطف  اصالح طلبان  به 
وارد  رئیسه  هیئت  به  اصالح طلبان  از  که  نفری 
چرا  نیامدند  اصالح طلبی  عنوان  به  اینها  شدند 
مثال  عنوان  به  داشتند  البی هایی  بعضی ها  که 
آقای پزشکیان حمایت چند استان همجوار و هم 
حمایت جامعه پزشکان مجلس را جذب کرده بود 
و بسیاری از مستقلین نیز با این دید به قضیه نگاه 

می  کردند نه اصالح طلبی و اصولگرایی.

شجونی : روحانی معاون اول هاشمی است 

روحانیت  جامعه  عضو  شجونی،  االسالم  حجت 
مبارز گفت : همه ما باید تالش کنیم روحانی اولین 
رئیس جمهور چهارساله ایران باشد و نتواند دوباره 
شرایط  در  کند.  پیدا  دست  جمهوری  ریاست  به 
کنونی حسن روحانی رئیس جمهور کشور نیست و 

بلکه معاون اول هاشمی رفسنجانی است!

فراکسیون والیت به چه درد می خورد ؟

به   با اشاره  نماینده مردم ورامین  نقوی حسینی، 
فراکسیون  نامزدهای  از  برخی  آوری  رای  عدم 
جلسه  در  بود،  عجیب  واقعا  گفت:  والیت 
نفر   180 حدود  حضور  با  که  والیت  فراکسیون 
تمامی  که  شود  می  این  بر  بنا  بود  شده  برگزار 
اعضا به لیست مورد نظر فراکسیون رای بدهند 
اشاره  با  وی  آورند.  می  رای  دیگری  افراد  اما 
کارکرد  دهنده عدم  نشان  اتفاقات  این  اینکه  به 
مناسب فراکسیون والیت است، تصریح کرد: اگر 
قرار به وجود فراکسیون باشد اما در صحن نتواند 

کارکردی داشته باشد به چه دردی می خورد.

هیئت رئیسه در تسخیر حامیان روحانی

نیویورک تایمز نوشت: یکی از اصولگرایان باسابقه 
ایران بار دیگر برای ریاست مجلس ایران انتخاب 
اکثریت  اما  بود،  آور  تعجب  کمی  چند  هر  شد. 
قریب به اتفاق قانون گذاران ایرانی به الریجانی 
رای دادند که از سال 2008 این مقام را در اختیار 
داشت. او از مخالفان روحانی محسوب نمی شود، 
چنان که در سال گذشته توانست ماجرای توافق 
کند.  مدیریت  به خوبی  در مجلس  را  ای  هسته 
با این حال، حامیان روحانی چند پیروزی هم به 
با صراحت  نماینده  مطهری،  علی  آوردند.  دست 
شد.  انتخاب  دوم  رئیس  نایب  عنوان  به  مجلس 
نایب  هم  پزشکیان  مسعود  نام  به  طلبی  اصالح 

رئیس اول شد.

وزیر خارجه عربستان: روسیه می خواهد 
میان ما و ایران میانجی گری کند 

گفت  عربستان  خارجه  وزیر  نوشت:  العربیه 
حل  و  گری  میانجی  برای  خود  آمادگی  روسیه 
اعالم  را  ایران  با  عربی  کشورهای  اختالفات 
کرده است. عادل الجبیر در گفتگو با خبرنگاران 
گفت: روابط نزدیک با تهران در حال حاضر مد 
ایران  نیست. وی مدعی شد: دخالت های  نظر 
و حمایتش از تروریست ها در کشورهای عربی 
غیرممکن  سازش  به  یافتن  دست  شده  باعث 
کشورهای  درباره  عربستان  خارجه  وزیر  شود. 
اظهار  منطقه هم  در  ها  درگیری  و  دچار جنگ 
از کشورها در حال  او گفت: بسیاری  نظر کرد. 
تالشند تا راه حل صلح آمیزی برای مسئله یمن 
پیدا کنند. وی همچنین اضافه کرد: کشورهای 
ایجاد  برای  ای  برنامه  هیچ  فارس  خلیج  عربی 

دولت وحدت ملی در لیبی ندارند.

اینجا همه از احمدی نژاد ناراحتند 

روزنامه هندی ایندیا اکسپرس نوشت: به گفته یک 
تحلیلگر سیاسی »مردم ایران در دوره احمدی نژاد 
با آنکه قیمت نفت باال و درآمد کشور نجومی شده 
بود، چیزی از مزایای آن حس نکردند، برای همین 
به یک اصالح طلب نیاز بود تا کشور را اداره کند.« 
ناراحتی بسیاری از احمدی نژاد و نزدیکان او در 
دالر  ها  میلیون  معتقدند  زیرا  دارد،  وجود  تهران 

درآمد نفتی را از دست داده اند.  

رستوران  رونیـکا
 با ما هزینه های خود را برای

  مجالس افطاری به حداقل ممکن برسانید
برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت های ویژه ما جهت ماه مبارک 

رمضان با شماره های ذیل تماس بگیرید و رزرو نمایید

قیمت پایین

کیفیت باال 

32425002 -09128460511 رمضانی
آدرس: مدرس 27، انتهای پارک توحید

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی
تنها مرجع دارای مدرک معتبر برای بکارگیری

 آموزش دیده ها در داروخانه ها  و شرکت های دارویی 

برگزاری دوره آموزشی دارو یاری )نسخه پیچی(

مراجعه برای ثبت نام
بیرجند- خیابان طالقانی - روبروی طالقانی 17  

داروخانه دکتر محمدی

واگذاری  سرقفلی  پوشاک مجلسی زنانه 
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان معلم با موقعیت عالی،  تمامی تجهیزات رایگان 

)دوربین مدار بسته ، مانکن  ، دکور و ...( یا معاوضه با خودرو  09152462060

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه صدیقه برات زاده
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/3/13 ساعت 16 در محل هیئت رضوی )واقع در خیابان 17 شهریور( برگزار 

می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : برات زاده ، فغانی ، مرادی ، شبان ، سرزهی و سایر بستگان

آقای حسین حقیقی پور مدیر محترم امداد باطری سپهر
انتخاب مجدد جناب عالی را به عنوان بازرس تعاونی مصرف شهرداری تبریک می گوییم.

جمعی از دوستان و همکاران

به تعدادی چرخکار ماهر نیازمندیم. 
32403199- 09153635925 جعفرپور

خیر گرانقدر و ارجمند 
 اکنون که در آستانه ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا قرار گرفته ایم با کمک های 
خیرخواهانه خود همچون سنوات گذشته خانواده های ایتام و مستمندان را 

میهمان سفره خدا نمایید.الزم به ذکر است افطاری برای هر نفر 7000 تومان و هر سبد 
غذایی )بر اساس بعد خانوار( معادل 70 تا 100 هزار تومان پیش بینی شده است. 

شماره حساب بانک ملی:      0105543248003
شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس: خیابان حکیم نزاری
 بین حکیم نزاری 8 و 10 
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