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برادر گرامی جناب آقای حسن خسروی 
مدیر کل محترم اموال وامالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی

بانهایت تاسف درگذشت پدر گرامیتان

 شادروان ابراهیم خسروی
راحضور شما تسلیت عرض نموده واز خداوند برای ایشان غفران الهی وبرای 

بازماندگان محترم صبر واجرمسئلت داریم 

موسسه خیریه حضرت رسول )ص( - کارگاه مرکز دستان پرتوان

هنرمندگرامی جناب آقای حسین رفیعی
مدیرمحترم کانون هنرمندان استان

خاندان محترم خسروی
بانهابت تاسف درگذشت  شادروان ابراهیم خسروی

 راحضور شما وسایربازماندگان تسلیت عرض نموده وخود را درغم شما شریک می دانیم

از طرف هیات امنا واعضاءکانون هنرمندان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 حـاج داوود قـادری 
مجلس ترحیمی امروز چهارشنبه 95/5/27 از ساعت 17 الی 18 در 
محل هیئت قمر بنی هاشم واقع در خیابان منتظری 6 برگزار می گردد.

خانواده های قادری و سایر وابستگان

جناب آقای حسن خسروی
مدیرکل محترم اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و 

برای شما بازماندگان محترم صبر و  اجر آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

به نیروی کار خانم رشته 
روانشناسی کودکان استثنایی ، 
علوم تربیتی، مددکاری ، نیروی 

خدماتی جهت کار در مهد کودک 
نیازمندیم.

32224773

جناب آقای دکتر رضا خیاط
متخصص محترم جراحی عمومی

پرسنل محترم بخش جراحی و اتاق عمل بیمارستان امام رضا )ع(، برخود الزم می دانیم از تالش های 
صادقانه و کوشش های بی شائبه شما بزرگواران در خدمت به بیماران، صمیمانه و خالصانه تشکر نماییم. 

مصطفی جمع آور و بانو

جنـاب آقـای رضـا آفتـابی
انتخاب شما را به عنوان 

مربی برتر سال 1394 از سوی فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور
 به جنابعالی و جامعه ورزش استان تبریک عرض می کنیم. بی شک این انتخاب موید صالحیت و 

شایستگی شماست.

هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان خراسان جنوبی
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اصالحات دفترچه انتخاب رشته  کنکور ۹۵ امروز اعالم می شود

مهر - رشته  محل های جدید، برخی اصالحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی و همچنین تمدید مهلت انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۹۵ چهارشنبه 
۲۷ مرداد منتشر می شود. با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته  های تحصیلی آزمون سراسری ۹۵ برای 
رشته های جدید اعالم ظرفیت کرده اند و یا اصالحاتی در رشته های مورد پذیرش ارائه داده اند، اطالعیه سازمان سنجش در این باره امروز اعالم می شود.

قیمت  همچون  عواملی  کارشناسان  اعتقاد  به 
و  عوارض  کار،  نیروی   ، مصالح  هزینه  زمین، 
مداخله مالک و بنگاه های معامالتی در تعیین 

قیمت نهایی مسکن موثر است.
هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  دهم 
و  ساخت  های  هزینه  درصد   10 کرد:   اظهار 
نظام  معوقات  به  مربوط  مسکن  حوزه  در  ساز 
مهندسی و  عوارض و مابقی مرتبط با قیمت 

زمی ،  مصالح ساختمانی،  نیروی انسانی و موارد 
دیگر است که این هزینه ها در نقاط مختلف 
خصوص  در  بهادری  نیست.  یکسان  کشور 
هزینه  درافزایش  عوارض  کننده  تعیین  نقش 
بر  سازها  و  ساخت  اگر    : گفت  مسکن  های 
اساس قانون و نوع مجوزها انجام شود این امر 
چندان تاثیری در افزایش قیمت ها ندارد ولی 
اگر برمبنای تخلفات و تراکم ساختمانی باشد با 
تفاوت هزینه ها مواجه هستیم.وی با اشاره به 

وجود رانت های عوارضی در برخی از ساخت و 
سازها افزود :  متاسفانه وجود برخی رانت بازی 
ها بر افزایش هزینه های تولید مسکن به طور 
مستقیم موثر است ولی اگر این امر مسیر قانونی 
خود را طی کند هرگز چنین معضالتی به وجود 
های  بنگاه  نقش  به  اشاره  با  وی  آید.  نمی 
معامالتی در تعیین نرخ طبقاتی مسکن، تاکید 
بنگاه های  است  مواقع ممکن  برخی  در  کرد:  
نقش  قیمت مسکن  در جهت دهی  معامالتی 

تعیین کننده ای داشته باشند که این امر به بازار 
تقاضای مسکن نیز بستگی دارد هرچه استقبال 
مردم از این جهت دهی ها بیشتر باشد با افزایش 
قیمت بیشتری نیز مواجه می شویم.  وی افزود:  
تحوالتی که در دو سال گذشته در اقتصاد کشور 
است و همچنین  امیدوار کننده  آمده  به وجود 
افتادن  به جریان  بانکی و  با کاهش نرخ سود 
به  توان  می  اقتصادی  چرخه  در  ها  نقدینگی 

رونق بازار مسکن امیدوار بود.

عوامل موثر در تعیین قیمت مسکن کدامند؟

پیشنهاد نمره ای شدن برخی
 دروس پایه پنجم و ششم

پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
“ارزشیابی  عنوان  تحت  طرحی  تدوین  از 
تحول  سند  اساس حکم  بر  محور”  شایسته 
بنیادین خبر داد و گفت: این طرح در آینده 
قرار  عالی  شورای  کار  دستور  در  نزدیک 
نیز در  ارزشیابی توصیفی  می گیرد و تکلیف 
درباره  ایسنا،  با  ادهم در گفتگو  نوید  آن مشخص می شود. مهدی 
احتمال تغییر سیستم ارزشیابی توصیفی در برخی دروس پایه پنجم 
و ششم گفت: پیشنهاداتی در خصوص نمره ای شدن برخی دروس 
در پایه پنجم و ششم مطرح شده است که در دست بررسی است اما 

هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است.

آغاز انتخاب رشته های با آزمون
 دانشگاه آزاد از یکشنبه

آغاز  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
از  دانشگاه  این  آزمون  با  انتخاب رشته های 
روز یکشنبه 31 مرداد ماه خبر داد. به گزارش 
اینکه  بیان  با  فاضل  علوی  مجتبی  ایسنا، 
انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی 
داوطلبان  افزود:  دارد،  ادامه  شهریور   1۵ تا 
به  اینترنتی  های  پایگاه  به  باید  ها  دوره  این  در  نویسی  نام  برای 
نشانی WWW.AZMOON.ORG و یا sanjesh.iau.ac.ir مراجعه 
کنند. وی گفت: داوطلبان با استفاده از نمره، رتبه و شناسه ای که 
از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کرده اند می توانند 
برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی اقدام کنند.

پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی
 برای خرید فرش دستباف

رییس مرکز ملی فرش از رشد ۴0 درصدی 
امسال  ماه  چهار  در  دستباف  فرش  صادرات 
خبر داد و اعالم کرد: قرار است تا سقف 10 
چهار  بهره  نرخ  با  تسهیالت  تومان  میلیون 
به  ایرانی  دستباف  فرش  خرید  برای  درصد 
ایسنا،  گزارش  به  یابد.  اختصاص  مشتریان 
حمید کارگر عنوان کرد: بر این اساس خریداران می توانند تا سقف 
این طرح می شوند  از فروشگاه هایی که شامل  10 میلیون تومان 
خرید کنند. در مرحله اول فروش اقساطی فرش به کارمندان دولت 
و بازنشستگان صورت خواهد گرفت و در مرحله دوم سایر اقشار می 

توانند با دریافت این وام فرش دستباف خریداری کنند.

درحالی که پس از چندین بار تغییر در تصمیم های مربوط به 
سرنوشت بنزین با مصوبه کمیسیون انرژی مجلس، دولت 
مکلف به دونرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت شده 

است، به نظر می رسد هنوز هیچ چیز مشخص نیست!
به گزارش ایسنا، کمیسیون انرژی مجلس بند »ح« الیحه 
اصالح قانون بودجه ۹۵ را در دستور کار قرار داد که عرضه 
تک نرخی بنزین رای نیاورد. علی ادیانی راد، نائب رئیس 
و  مذاکرات  اعالم کرد که  روز گذشته  انرژی  کمیسیون 
از  به عدم تمکین  انرژی مجلس  رأی گیری کمیسیون 

تصمیم دولت و ابقای کارت سوخت منجر شده است. او 
البته اعالم کرد که تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه 
پس از مطرح شدن این مبحث در صحن علنی مجلس 
توسط نمایندگان گرفته خواهد شد. هنوز چند ساعت از 
اعالم این خبرنگذشته بود که سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس اعالم کرد مصوبه این کمیسیون نهایی نیست، زیرا 
این مصوبه باید در کمیسیون اصلی و صحن نیز بررسی 
شود بنابراین احتمال ارائه پیشنهادهایی در این زمینه وجود 
دارد. اسدا... قره خانی که سخنگوی کمیسیون انرژی است، 

باوجود تصمیم اخیر این کمیسیون، معتقد است که “عرضه 
تک نرخی بنزین مانع بروز تخلف می شود، عرضه بنزین به 
شکل تک نرخی برای همه تک نرخی ارجحیت دارد و تا 

حدودی جامعه نیز خود را با این وضع انطباق داده است.”
که  مطلب  این  یادآوری  با  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
مصوبه کمیسیون مستقیم برای صحن ارسال نمی شود، 
گفته است: مصوبه کمیسیون انرژی درباره عرضه بنزین 
به کمیسیون اصلی و پس از آن به صحن می رود. او این 

احتمال را هم داده است که “پیشنهادهایی ارائه شود” .

) ادامه از ستون قبل( ...  توسط چه کسانی با چه هدفی؟ قیمت بنزین آبستن تغییرات جدید

آیا باز قرار است مردم و شهروندان و نخبگانی که جز 
به توسعه استان، پیشرفت آن و عمران و آبادانی اش  
نمی اندیشند وجه المصالحه منافع زودگذر برخی از 
دوستان قرار گیرند؟ آیا در شرایطی که حرف های 
این عزیزان با عمل هایشان دنیایی فاصله دارد و 
در ماجراهای مختلف پیش آمده در حوزه انتصاب 
ها، امکانات و فرصت های اقتصادی، رایزنی های 
اجتماعی و سیاسی و سایر موضوعات،  جز با اقدام و 
عملی محدود یا سکوت یا چند موضع گیری کاماًل 
دیپلماتیک و کانالیزه شده و  شعارگونه هیچ چیز 
رنگین  خواب  شد،  نخواهد  و  نشده  دیده  دیگری 

دیگری برای استان و مردمش دیده اند؟ 
مدیران،  اساسی،  و  مهم  هشداری  عنوان  به 
و  مردم  منتخبین  و  استان  محترم  مسؤوالن 
هر  در  را  استان  سراسر  شهروندان  نمایندگان 
از  فاصله  حفظ  و  وحدت،  به  شرایطی  و  موقعیت 
تفرقه و پرهیز از جدایی افکنی های پشیمان آور 
اساسی خراسان  و  مؤلفه مهم  کنیم.   دعوت می 
جنوبی، امروز در هر سطحی برای رسیدن به قله 
توسعه و آبادانی اش، وحدت و همدلی است. چه 
بین مدیران، چه بین شهرها و شهرستانها و چه بین 
 مردم وشهروندانش. فرصت طلبان سوء استفاده گر

به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هستند و قطعاً و مسلماً هر کسی 
در این شیپور حتی به اندازه دمی و نفسی از تفرقه 
سخنی به میان آورد، خیانت کار است و باید ضمن 
بازخواست در پیشگاه  الهی، از محضر مردم شریف 

استان نیز عذرخواهی نماید.
حق اظهار نظر و حق دفاع از عقیده و حق مطالبه  
آنچه نظر و دیدگاه هر فرد یا گروه یا گروه هایی 
است، به جای خود محفوظ و پابرجاست، اما وقتی 
با  ارائه خواسته همراه  و  نظر  اظهار  طرح مطالبه، 
تشویش اذهان جمع و افتراء غیر مستند و غیر موثق 
و تهمت به عقل و خرد جمعی و تخطئه تصمیم 
مبتنی بر شرع و قانون باشد و به هر نحو بخشی 
از پازل تفرقه افکنی و وحدت شکن جامعه استانی 
و کشوری را تکمیل کند، جای بررسی و تأمل و 
به نظر می رسد عالوه بر کمک  دقت نظر دارد. 
های مادی و معنوی برای توسعه متوازن و همه 
جانبه همه استان  خراسان جنوبی، نیازمند وحدت 

و همدلی برای عبور از این شرایط حساس هستیم.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3831 ارسال فرمایید(

یادداشت

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از 
شما    09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زیر پا رایگان(، پیچ و رولپالک نما

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالک 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

تلفن رزرو 32324444

خیابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبیده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایــی درویــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دلیل پاره ای تعمیرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
3231۹263

0۹1۵1642377 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

اولین و بزرگ ترین مرکز تخصصی مشاوره 
و خدمات روانشناختی تربیتی- تحصیلی 

در قالب بازی درمانی
 هــادی )تحت نظارت بهزیستی(

با مدیریت خانم دکتر طباطبایی 
آدرس: جمهوری 1۹ 

تلفن: 0۵632227306     همراه: 0۹3۵7664311

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

هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001001127 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کبری سفری مقدم فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 273 صادره از بیرجندکد ملی 0651631963 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 225/17 متر مربع از 
پالک98/1242 فرعی از 1427 اصلی واقع در بندسار رود پل باغ بخش 2 بیرجند )برابر دفتر توزیع پالک 2906 فرعی به عنوان مجاور 
جهت فاصله گردیده است( از محل مالکیت محمد علی بوشادی  تایید و 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 اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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: ۹۵/0۵/27   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/06/11   عباس مباشری- رئیس ثبت اسناد و امالک

     افتتاح شد

مجموعه تنیس خاکی اندیشه 
)مکانی مفرح برای همشهریان محترم و خانواده های گرامی(

آدرس: معصومیه،شهرک شهید مفتح، انتهای خیابان شهید شهاب
 جنب مسجد بالل      شماره رزور: 09156702830

مــژده مــژده

خواب رنگین 
برای منطقه 

* هرم پور

استان خراسان جنوبی پس از تقسیم شاهد فراز و 
نشیب های  زیادی بوده است. در کنار همه این 
یکرنگی  و  وحدت  ها،  سختی  و  ها  فرود  و  فراز 
 مردم و مسؤوالنش بخش زیادی از ناهماهنگی ها،

های  ماندگی  عقب  و  امکانات  نقصان  کمبودها، 
تاریخی اش را پوشش داده است و یا به حاشیه برده 
است. آنچه همواره به عنوان شاخص مهم در استان 
مورد توجه مردم، مدیران و مسؤوالن قرار گرفته، 
 موفقیت های وحدت محوری بوده که در حوزه های

امنیتی،  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف 
فرهنگی و علمی فرصت بروز و ظهور یافته است.

آیا  قرار گرفتن در جوار مرز پرآشوبی چون افغانستان، 
محرومیت های طاقت فرسای انبوه و بی توجهی و 
خارج شدن از لیست های اولویت تخصیص های 
بودجه ای و اعتباری و دست و پنجه نرم کردن با دیو 
هفت سر خشکسالی، جز با دست به زانوی خود زدن 
و حرکت کردن و برکت خواستن و جز با دست به 
دست همدیگر دادن و  همت کردن و گام برداشتن، 

میسر بوده است؟ 
در  و  روزها  این  است.  منفی  جواب  مسلماً 
برخی  سوی  از  استان،  تأسیس  سالروز  آستانه 
ها؛ شخصیت  برخی  سوی  از  و  کلمات  ها؛   قلم 

جمالتی روی سایت ها و صفحات مطبوعات قرار 
در  گذشته  های  تصمیم  تقبیح  ضمن  که  گرفت 
خصوص تشکیل استان، به صورت تعجب آمیزی 
به یک خودزنی سیاسی و اجتماعی صحه گذاشته 
شده و آبی در آسیاب تفرقه ریخته شده بود  و اظهار  
صریح پشیمانی از تأسیس استان خراسان جنوبی را 

روی میز قضاوت مردم گذاشته بود. 
 این عبارات و مواضع را آنهم از زبان و کالم شخصیت هایی

که به هیچ عنوان انتظار چنین موضع گیری هایی از 
آنها نمی رود و آنهم در شرایطی که استان ما بیش 
و پیش از هر چیز نیازمند انسجام، وحدت و همدلی 
است، با چه نگاه و منظری می توان تفسیر و تعبیر 
کرد؟ آیا کلید تصمیم های شبانه برای وارد کردن 
استان به ماجرایی جدید زده شده است؟ یا مواضعی 
اتخاذ می شود به این امید تا با بیانی دو پهلو و آنهم 
از زبان مردم، همفکرانی در سایر مناطق استان پیدا 
شوند شرایط را برای یک اقدام تاریخی برگشت به 

عقب فراهم نمایند؟
و  سیاسی  فضای  آلود  گل  آب  از  است  قرار  آیا 
اجتماعی استان با قالب  چنین موضوعاتی ماهیان 

بزرگ و پرمنفعتی صید شود؟... ) ادامه در ستون مقابل(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه * 27 مرداد 1395 * شماره 3580

اجرا  حال  در  سال   15 درمیان  سیمان  آوا  سالم 
باید  نیروها واقعا  امنیت حقوق  این اوضاع  با  است 

کاپ خدمت و اخالق را تقدیم مدیران آن کنند. 
0915...570

یکی از مشاوران استاندار  جدید در  جمعی صراحتا  
در  وضعیت  تبدیل  نیروهای  که چون  کرده  اعالم 
دولت  چشمی  نور  اند  شده  استخدام  قبل  دولت 
انتخابات  در  استان  مرکز  که  بروند  باید  و  قبلند 

نباشند. سیاسی کاری تا کجا؟
915....212
درعدم  ماهه  تاخیر سه  علت  دانم  می  سالم الزم 
پاسخ  استعالم در صدور سند اولیه را که قبال ده 
روزه صورت می گرفته است را از مسئولین محترم 

راه وشهرسازی جویا شوم.
915...590

انبار  آب  تخریب  جلو  فرهنگی  میراث  سازمان 
قدیمی در محوطه بیمارستان رازی را بگیرد.

915...644
مسوولین!!... و  بده،ما  رو  آزادگان  ایثار  اجر  خدا 
با خودم فکر میکنم فضایی که االن حاکم  گاهی 
به جامعه اس همونیه که بخاطرش خون دادیم و 
مجروح دادیم و یه عده بهترین روزای زندگیشون 

بخاطرش اسارت کشیدن.؟!وااسفا
915...289

پرورش  و  آموزش  مسئولین  کسی  لطفا   ... سالم 
با توجه به اعالم  را از خواب خرگوشی بیدار کند، 
با  و  گردیده  لغو  اجباری  تحصیلی  هدایت  اینکه 
)رئیس  استان  جراید  از  یکی  مطلب  به  عنایت 
گفت  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان 
محترم  اداره  (اما  داشت  ایراداتی  تحصیلی  هدایت 
اجرای  بر  تاکید  هنوز  بیرجند  پرورش  و  آموزش 
رشته  ظرفیت  کردن  محدود  بزرگ  سد  و  برنامه 
می  و  دارد   را  آموزان  دانش  تقاضای  مورد  های 
تحصیلی  هدایت  لغو  بر  مبنی  کتبی  نامه  فرمایند 
دانش  استانها  سایر  در  حالیکه  در  نکردند  دریافت 
محترم  مسئولین  آزادند.  رشته  انتخاب  در  آموزان 
برسید  ها  خانواده  داد  و...(به  ،بازرسی  )استانداری 
در  خاطر خطا  به  بشنویم  آینده  ده سال  که  نشود 

این مرحله با چالش فالن و ....روبرو هستیم.
915...794

پارک  نمی کنند در  مسئولین ذیربط چرا رسیدگی 
متکدی  تا   ۳ رفتیم  تفریح  برا  ساعت  یک  توحید 
که  هایی  بچه  و  گدایی  برای  آمدن  آقا  و  خانم 
از همه  باز  بادکنک و اسباب بازی بزور میفروشن 

بدتر و...
990...604

سالم بدینوسیله از اداره راه و بالتبع از دولت تدبیر 
و امید به علت شروع عملیات آسفالت کشی جاده 
اصلی روستای نوقند نهایت تشکر و تقدیر را داریم 

خدا قوت به همه دست اندرکاران
915...019

از  میشم  تر  امید  نا  دارم  روز  به  روز  بابا  سالم  با 
روزی که گفتین هیس مردم خراسان جنوبی فریاد 
نمی زنند .خودم رو امیدوار گرفتم ولی هر روز که 
روزنامه رو می خونم روحیم داغون میشه حاال که 
خودش  خدا  شد  تلخ  اوقاتم  واقعا  تلخ  آمار  گفتین 

یه نظر بکنه انشاا...
915...۳1۳

سالم آوا0توروخدا صدای ما رو به شهردار محترم 
برسان که سمت راست خیابان 9 دی رو آسفالت 
تردد  افتاد  راه  بار  میدان  که  وقتی  از  چون  کنن 
صبح  امروز  همین  و  زیادشده  هم  نقلیه  وسایط 
اتوبوس  فکرایستگاه  کنم.به  تصادف  بود  نزدیک 
زیادی زندگی می کنن  اینجاخانوارهای  باشن  هم 

ممنون
915...۳65

آوای عزیز تو رو خدا پیگیر آسفالت انتهای خیابان 
بسیجیان  تعاونی  های  بلوک  مقابل  اردیبهشت 
شوید از بس گرد و خاک خوردیم خسته شدیم چرا 
گوییم  می  شهرداری  به  کند  نمی  پیگیری  کسی 
می گویند تعاونی به تعاونی می گوییم می گویند 

شهرداری باالخره چه کسی پاسخگوست
9۳7...806

از شهرداری بیرجند میخواهیم جوابیه ای مشخص 
در مورد رسیدگی به پارک جنگلی و زیباسازی سه 
اعالم  مهرماه  نزدیکی  به  توجه  با  شهر  ورودی 

فرمایند.
9۳7...897

اجرای  به  نسبت  داریم  درخواست  برق  اداره  از 
مجتمع  باالی  خیابان   2 میالد  روشنایی 
مسکونی۳20 واحدی مسکن مهر تا مسجد طفالن 
مسلم اقدام کنند چند دفعه دیگه هم کتبا ساکنین 
این مجموعه درخواست دادن شب موقع نماز خیلی 
ترسناک هستش بچه های ما میترسن برن مسجد
915....684
چرا اداره ثبت اسناد و امالک استان  جواب پرونده 
های ثبت سند را دیر می دهد برای دریافت یک 

پیامک چند سال باید منتظر بمانیم؟
09۳6...960

از میان نامه های رسیده

 ثبت 135 میلیون هکتار از اراضی دولتی در خراسان جنوبی 
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان اراضی دولتی در استان 147 میلیون هکتار است، گفت: 

تاکنون از این میزان 1۳5 میلیون هکتار ثبت شده است.به گزارش فارس قدرت اله حاجی پور  اظهار داشت: میزان اراضی 
استان 157 میلیون هکتار بوده که از این میزان 147 میلیون هکتار جزو اراضی دولتی است. 

نمایندگی وزارت خارجه پابرجاست
مصطفی مالئی - وجه ا.. خدمتگزار استاندار 
اقتصاد  ستاد  سومین  در  جنوبی  خراسان  سابق 
پیگیر  بود  خواسته  ها  رسانه  از  استان  مقاومتی 
خارجی  سفیرهای  و  ها  هیئت  نتیجه سفرهای 
شوند. وقتی به دنبال نتیجه به سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت رفتیم پاسخ جامعی در این باره 
دریافت نکردیم به سراغ ابراهیمی رئیس نمایندگی 
وزارت امور خارجه رفتیم که غالمحسین ابراهیمی 
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه از 4 وظیفه 
اصلی و مهمترین اقدامات این نمایندگی در طول 
2سال اخیر گفت و بیان کرد: کارهای کنسولی 
یکی از مهمترین وظایف این نمایندگی است که 
در این مدت ۳47فقره پرونده تشکیل و بیش از 
هزار سند تایید شده است.به گفته وی بیشترین 
ازدواج و  به اشتغال،  کارهای کنسولی رسیدگی 
بوده  از کشور  استانی ها در خارج  تحصیل هم 

است.

بالغ بر 3هزار مکاتبه اقتصادی

ابراهیمی گفت: بیش از 100مشاوره کنسولی و 
بالغ بر ۳هزار مکاتبه اقتصادی در این نمایندگی 
امور  وزارت  نمایندگی  است.رئیس  شده  انجام 
خارجه از پیگیری کارهای هم استانی هایی که 
خارج از کشور در زندان هستند خبر داد و افزود: 
8 نفر از استان در زندان های افغانستان، عراق ، 
ارمنستان ، آمریکا و آلمان می باشند. وی یکی 
را  نمایندگی  این  اقدامات  مهمترین  از  دیگر 
سفرهای هیئت های تجاری و سفیرهای خارجی 
دانست و تاکید کرد: سفیرها که به استان سفر 
کرده اند با هزینه خودشان بوده و هیچ هزینه ای 
از بیت المال صرف نشده است. رئیس نمایندگی 
های  استان  در  یادآورشد:  خارجه  امور  وزارت 
کنند  معرفی  را  استانشان  اینکه  برای  همجوار 
هزینه های سفر سفیرهای خارجی  را پرداخت 
می کنند و این یک روال عادی است.ابراهیمی  
از صدور 25۳ویزای تجاری و کار برای شرکای 
خارجی در بخش خصوصی خبر داد و یادآورشد: 
های  پروژه  اهمیت  دهنده  نشان  موضوع  این 

اقتصادی بخش خصوصی در استان است.  

سرمایه گذاری اروپایی ها در استان

وی با اشاره به معرفی مثبت خراسان جنوبی به 
زبان های خارجی و کشورهای سرمایه گذار در 
استان  ادامه داد: کشورهای ایرلند، ترکیه ، چک، 
هند، ایتالیا، آلمان و افغانستان در انرژی های نو 
در  تعدادی  و  اند  کرده  گذاری  معدن سرمایه  و 
حال مکاتبه هستند.رئیس نمایندگی وزارت امور 
خارجه خاطرنشان کرد: جامعه تورگردانان ایران 
اند  با سه شرکت در استان قرارداد منعقد کرده 
که توریست هایی از کشور فرانسه و کشورهای 

اروپایی به بیرجند سفر خواهند کرد.
به  استان  موسیقی  های  گروه  اعزام  از  وی 
کشورهای خارجی خبر داد و خاطرنشان کرد: با 
همکاری بخش خصوصی چند گروه موسیقی به 

کشور های خارجی اعزام خواهند شد.
نتیجه  از  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
سفرهای هیئت های تجاری و اقتصادی خارجی 
به استان گفت و بیان کرد: معرفی خراسان جنوبی 
به کشورهای هدف ، به زبان دیپلماسی با ارزش 
ترین اقدام است به گونه ای که کشور جمهوری 
طراحی  جنوبی  خراسان  ویژه  سایتی  وب  چک 
کرده و ظرفیت های اقتصادی استان را با زبان 
محلی مردم استان به تجار و بازرگانان  خارجی 
معرفی می کند.ابراهیمی عنوان کرد: قرارنیست 
فعالیت های نمایندگی وزارت امور خارجه تعطیل 
شود بنا بر اطالع،  رئیس بعدی نمایندگی وزارت 
امور خارجه اهل کرمان است و در شهریور امسال 

پست جدید خود را تحویل خواهد گرفت.

چینی ها میدان دار سرمایه گذاری
 در استان

جرجانی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان نیز بیان کرد:کشور چین درصنعت چدن 

سرمایه گذاری کرده است. وی به تولید فوالد از 
چدن اشاره کرد و افزود:چینی ها دستگاه هایی را 
خریداری کرده اند و انتقال خط لوله گاز قطعی 
شده است.جرجانی ابراز امیدواری کرد: تا سال97 

این کارخانه به بهره برداری برسد.  
   

ظرفیت های استان نیازمند
 معرفی به ایران و جهان !

امور  کل  اداره  سرپرست  گیو  جعفری  عیسی 
اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات 
جذب  فرآیند  درباره  نیز  استان  گذاری  سرمایه 
سرمایه گذاری خارجی می گوید: براساس ماده 
20 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از 
سرمایه گذاری خارجی، مهمترین اهداف مراکز 
جذب  فرهنگ  اشاعه  گذاری  سرمایه  خدمات 
سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران خارجی است.
جعفری گیو وظایف مراکز خدمات سرمایه گذاری 
را این گونه بیان کرد: پذیرش متقاضیان ، اطالع 
رسانی و ارائه مشورت های الزم به سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی، معرفی توانمندی های اقتصادی 
های  فرصت  آوری  گرد  و  شناسایی   ، استان 
سرمایه گذاری در استان، انجام هماهنگی الزم در 
امور مربوط به اخذ مجوز های ، ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های اجرایی در جهت رفع مشکالت 
و موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، تسهیل 
و تسریع در امور سرمایه گذاران است.نایب رئیس 
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تاکید کرد: 
 ، ها  پروژه  اجرای  نحوه  گذاران  سرمایه   برای 
سرمایه  با  نشست  موجود،  موانع  رفع  پیگیری 
گذاران داخلی و خارجی ، ایجاد ارتباط بین سرمایه 
گذاران به منظور مشارکت در پروژه ها از جمله 
کارهایی است که در این مرکز انجام می شود.وی 
با اشاره به مزایا ، مشوق ها و معافیت های قانونی 
 سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: محدودیت های 
منایع داخلی ،  به روز نبودن تکنولوژی برای تولید 
جزئی از مشکالت داخلی هستند که استفاده از 
برای  پیشرفته  تکنولوژی  و  خارجی  مالی  منابع 
توسعه کشور نیاز است. جعفری گیو افزود: اصلی 
ریسک،  گذاری،  سرمایه  بر  موثر  عوامل  ترین 
قوانین و آیین نامه های اجرایی سرمایه گذاری 
است به منظور فراهم شدن زمینه حضور سرمایه 
ها  دولت  داخلی،  اقتصاد  سیستم  در  خارجی 
امتیازات، تسهیالت و مشوق های ویژه ای برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی در نظر می گیرند که 
بهترین شکل تشویق سرمایه گذاران استفاده از 
اهرم های مالیات و پیش بینی تسهیالت قانونی 

برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.

معافیت ها ،مشوق های سرمایه گذاری 
درخراسان جنوبی

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی 
استان با اشاره به 19بند از معافیت ها ، مشوق ها 
گفت: عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت 
سرمایه گذاری خارجی ، دریافت خسارت ناشی 
خارجی،  سرمایه  ملی شدن  و  مالکیت  از سلب 

برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان 
و برابر با سرمایه گذاران داخلی ، امکان سرمایه 
و  خارجی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  گذاری 
ایرانیان مقیم خارج از کشور است.وی ادامه داد: 
امکان سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز 
اقامت ۳  پروانه  ، صدور  برای بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان  ساله 
کردن  کوتاه   ، یک  درجه  بستگان  و  خارجی 
فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب 
سرمایه های خارجی ، ارجاع اختالفات سرمایه 

گذاری به محاکم داوری بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد: دسترسی مستقیم و امکان 
های  از حساب  صادرات  از  حاصل  ارز  برداشت 
صادرات  انجام  کشور،  از  خارج  در  بانکی  امانی 
بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به 
کشور، نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از 
کشور، عدم شمول ضوابط قیمت گذاری، توزیع، 
عدم ساخت و الزامات ساخت داخل موارد اصلی 
می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی منجرشود.

 
جذب 44میلیون دالر

 سرمایه گذاری خارجی

سرمایه  جذب  وضعیت  آخرین  از  گیو  جعفری 
کرد:  عنوان  و  گفت  استان  در  خارجی  گذاران 
بیش از 44 میلیون دالر جذب شده  که از این 
میزان ، مبلغ ۳۳ میلیون دالر مربوط به دو پروژه 
سنگ  زغال  معادن  برداری  بهره  و  استخراج 
شهرک  در  چدن  شمش  تولید  پروژه  و  طبس 
در سال 1۳94  رحمانی خوسف  صنعتی شهید 
از کل مبلغ سرمایه  است که حدود 75 درصد 
گذاری مصوب استان مصوب می شود.به گفته 
وی 171میلیون و 906دالر سرمایه گذاری در 

استان مصوب شده است.

دو پروژه فعال با سرمایه خارجی 

دارایی  و  اقتصاد  امور  کل  اداره  سرپرست 
خاطرنشان کرد: در استان دو پروژه استخراج و 
بهره برداری از معادن زغال سنگ طبس و تولید 
شمش چدن با صد درصد سرمایه گذاری خارجی 

از کشور چین با سرمایه بیش از ۳0 میلیون دالر 
در حال فعالیت هستند.

با  آماده  بتن  تولید  پروژه  افزود: دو  جعفری گیو 
سرمایه مصوب ۳00 هزار دالر و مشارکت 50 
درصدی سرمایه گذار خارجی از کشور افغانستان 
و پروژه پرورش صنعتی شتر با سرمایه مصوب 
70 میلیون یورو و سرمایه گذاری 100درصدی 
سرمایه گذاران آلمانی از جمله پروژه های درحال 

پیگیری هستند.

حضور 6سرمایه گذار خارجی در استان

به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون 6 درخواست 
جدید سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی های 
نو )در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک 
بادی( و 2 درخواست دیگر در زمینه  نیروگاه  و 
خدمات و صنعت )در زمینه احداث انبار و بسته 
بندی پاکتی سیمان( به مرکز خدمات ارائه شده که 

در حال پیگیری اخذمجوزهای آن هستیم.
آلمان،  چین،  کشورهای  یادآورشد:  گیو  جعفری 
و  تاجیکستان  سوئد،  ترکیه،  ایتالیا،  اتریش، 
گذاری  سرمایه  برای  آمادگی  اعالم  افغانستان 
حال  در  کشورها  این  نمایندگان  که  اند  کرده 

تحقیقی هستند.

و  تولید  مانع  قانون   147 شناسایی 
سرمایه گذاری 

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی 
از برخی از اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی 
و داخلی گفت: جهت تسهیل و تسریع در صدور 
مجوزها و استعالمات پروژه های سرمایه گذاری 
باالی50 میلیارد ریال، امکان صدور الکترونیکی 
مجوزها و رصد وضعیت رسیدگی به درخواست 
سرمایه  های  هیأت  با  نشست   ، گذار  سرمایه 

گذاری و سفرای کشورهای خارجی است.
جعفری گیو افزود: ایجاد بانک اطالعات ایده ها 
تجاری  رویکرد  با  طرح  شامل ۳0  اختراعات  و 
سازی و ارتباط با مخترعین شناسایی شده اند.

وی از ایجاد بانک اطالعات زمین های مستعد 
سرمایه گذاری خبرداد و افزود: ۳5 زمین در استان 
شناسایی شده است.به گفته جعفری گیو،  147 
قانون و رویه های اجرایی مخل تولید و سرمایه 
به دستگاه های  و  است  گذاری شناسایی شده 

ذیربط اعالم کرده ایم.

خراسان جنوبی در یک نگاه  

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی   
گمرک  های  نام  به  رسمي  گمرک   2 گفت: 
بیرجند و گمرک ماهیرود به عنوان بهترین درگاه 

صادراتی برای استان محسوب می شود.
وی قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیتي شرق 
کشور را یک مزیت عنوان کرد و افزود:  همچنین 
واقع شدن استان در مسیر خط راه آهن سراسری 
جنوب به شمال از دیگر مزیت ها است.جعفری 
گیو استقرار خراسان جنوبی در مسیر بزرگراههاي 
آسیایي را یکی دیگر از ظرفیت های مهم  دانست 
و یادآورشد: استفاده از سرمایه گذاري بین المللي 
تواند    نقل منطقه می  در توسعه شبکه حمل و 

تاثیر مناسبی داشته باشد.
را  استان  های   مهمترین ظرفیت  از  یکی  وی 
وجود منطقه ویژه اقتصادي خواند و افزود: این 
منطقه با 7۳0 هکتار در فاز اول و 100هکتار در 
و  شرایط  کردن  فراهم  میل78   مرزی  منطقه 
معافیت هاي خاص براي سرمایه گذاران، ریسک 
سرمایه گذاري آنها را به حداقل مي رساند.به گفته 
وی، همسایگي با کشور افغانستان از فرصتهاي 
طالیي این استان محسوب می شود چون این 
کشور در حال بازسازي و رو به رشد است و بازار 
مصرف بسیاري از محصوالت و فرآورده ها را در 

حال حاضر و آینده به خود اختصاص مي دهد.

5/2میلیارد تن ذخایر قطعی 
در معادن استان

بهره  دارایی  و  اقتصادی  کل  اداره  سرپرست 
را  کرده  و تحصیل  کار جوان  نیروي  از  مندي 
یکی از محور های توسعه استان عنوان کرد و 
یادآورشد: امکان بهره گیري غني از انرژي هاي 
تجدید شونده یا انرژی های نو بخشی از پتانسیل 
هایی هستند که باید به خوبی در استان و کشور 
معرفی شوند. به گفته جعفری گیو، وجود ذخایر 
معدنی فلزی و غیرفلزی، )5۳ نوع ماده معدنی 
نظیر  تن  میلیارد   5/2 بر  بالغ  قطعی  ذخیره  با 
زغالسنگ، طال، مس، آهن، تنگستن، آنتیموان، 
و  مرمریت  مرمر،  گرانیت،  تزئینی  های  سنگ 
دولومیت،  منیزیت،  گارنت،  بازالت،  تراورتن، 
کرومیت، پرلیت، خاک های صنعتی، بنتونیت، 
سولفات  فلوربن،  فلدسپات،  سیلیس،  کائولن، 
سدیم، باریت، زئولیت، پتاس، توف، گچ ،آهک 
و مارن خراسان جنوبی   گنجینه ای نهفته است 

که باید به سرمایه گذران معرفی شوند.

کشاورزی اصیل در خراسان جنوبی

جعفری گیو ، با اشاره به  ظرفیت هاي تاریخي، 
مذهبي، فرهنگي در توسعه صنعت گردشگري 
و  هزار  از  بیش  وجود  کرد:  خاطرنشان  و  گفت 
600 اثر تاریخی ، ثبت حدود 719 اثر در فهرست 
آثار ملی ، 119 باغ تاریخی و 16 موزه طبیعی، 
تاریخی و فرهنگی می تواند به جذب گردشگر 

کمک شایانی کند.
گفت و گوهای مختلفی از ابراهیمی و خدمتگزار 
ایران  تایمز،  ایران  استاندار سابق در مطبوعات 
دیلی و جام جم و وب سایت های ۳ زبانه به 
امر ظرفیت های  چاپ رسیده است که همین 
باید  کند.حال  می  معرفی  دنیا  در  را  استان 
مسئوالن دستگاه های اجرایی و مقامات ارشد 
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  برای  استانی 
))فرش قرمز واقعی و عملی(( پهن کنند.به گفته 
مدیران دستگاه های  استاندار سابق  خدمتگزار 
خرج  به  نرمش  قوانین  اجرای  در  باید  اجرایی 
دهند تا سرمایه گذار رغبت به سرمایه گذاری 
کند.به گفته مدیح شهردار بیرجند نگاه اقتصادی 
دستگاه های اجرایی استان به سرمایه گذار مانند 
ترمزی است که مانع سرمایه گذاری می شود.

به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور مدیران 
بگذارند  را کنار  نجابتشان  باید  خراسان جنوبی 
و در وزارت خانه هایشان حق مردم را مطالبه 
جنوبی  استاندارخراسان  پرویزی  حاال   کنند.  
این  با  استان  تولید در  از وضع فعلی صنعت و 
همه ظرفیت های معدنی ، فرهنگی و اقتصادی 

ناراضی است و اظهار شرمندگی می کند.

معرفی خراسان جنوبی در کشور جمهوری چک با زبان محلی مردم

وای از این “رالی” بی پایان و دلخراش

به بهانۀ تازه ترین حادثه در دقایقی پیش “برخورد یک 
خودرو با کودکی ده ساله و آسیب دیدن جدی او”

باید از ساکنین یا کسبه مکانی مانند حد فاصل چهار 
سطح  در  آن  مشابه  که  قدس،  میدان  تا  ارتش  راه 
شهر کم نیست، باشی تا در طی شبانه روز ده ها بار 
با صدای غرش ممتد بوقی ، آژیر گوش خراش ترمزی 
یا جیغ جان کاه عابری از جا بپری و از اعماق قلبت 
دست به دعا برداری که خدا کند برای عابری اتفاقی 

نیفتاده باشد و زیر لب مدام زمزمه کنی:
به کجا چنین شتابان !؟

مسابقه “رالی” پایان ناپذیر “تعدادی” از رانندگانی که 
از مسیر پارک صیادشیرازی 52 ثانیه را در پشت چراغ 
قرمز چهار راه پاسداران به انتظار نشسته اند و گویی 
52 ثانیه که نه، 52 سال و ماه از فرصت های بی بدیل 
عمر طالیی شان را از دست داده اند و ناچارند که آن 
زودتر  هرچه  خودرویشان،  تا صد  شتاب صفر  در  را 
جبران نمایند تا مبادا از خاسران روزگار قلمداد گردند، 
صحنه های اسف باری را خلق می کند که قلب و روح 

و احساس و عاطفه هر انسانی را می خراشد.
هرچند که اگر شما هم مانند بسیاری از وجدان مداراِن 
هم مسیرشان سعی کنید با آرامش و سرعت مطمئنه 
و  ممتد  بوق های  و  ها  چراغ  با  مواجهه  در  برانید، 
اشارت ها و چشم غره ها و حتی گاها فحاشی های این 
باید با آن ها  تعداد تازه به دوران رسیده، به ناچار یا 
هم راه و هم شتاب شوید و یا آرامش تان را دو دستی به 

این پرخاشگران بی مایه پیش کش نمایید.
در این میان، خدا به جان عابری رحم کند که تصمیم 
و  پیاده  عابر  گاه  گذر  فاقد  خیابان  عرض  از  عبور 
سرعت کاه در دسترس را داشته باشد )البته به جز یک 
مورد موجود، مقابل مرکز دندان پزشکی(. آن هم در 
مسیری که وجود اماکنی مانند مسجد امام حسین)ع(، 
مرکز دندان پزشکی، مجتمع فرهنگی غدیر، مجتمع 
درمانی شهدا  و مدارس واقع شده در دو سوی این 
خیابان خود عاملی مضاعف بر تردد پر شمار عابران 
و  کودکان  جنس  از  اکثریتی  با  البته  گردیده است، 

کهن ساالن و بیماران. 
هرچند برخی ایجاد سرعت کاه های متعدد  را آسیبی 
به اقتصاد و محیط زیست و امداد   رسانی و.... به شمار 
در حین  افراد  از  وقتی وجدان گروهی  اما  می آورند، 
رانندگی به خواب عمیق زمستانی فرو می رود و دانش 
عالئم  و  تابلوها  و  می نماید  جلوه  کم رنگ  رانندگی 
مسجل  آن ها  برای  ناکارآمدیشان  سرعت  کنترل 
ایجاد  با  که  نمی ماند  این  از  غیر  راه حلی  می شود، 

سرعت کاه های متعدد به چارۀ این  چالش شتافت.
چرا که در آن کفه این ترازو “زندگانی” آرمیده است.

یکی از مخاطبان آوا

جاییکه کفش های پدر شهید 
متکای خوابش شد

شهدای  های  خانواده  روزه  سه  اردوی  جریان  در 
استان خراسان جنوبی )به ظرفیت 4 اتوبوس(که از 
طرف بنیاد شهید آن استان از 19 تا 21مرداد جاری  
برگزارشده بود نکات جالبی اتفاق افتاد که شنیدنی 
است .اسکان این عزیزان در حسینیه فرزندان شهدا 
دو  شامل  سرخس   - مشهد  محور  ابتدای  در  واقع 
مخصوص  کثیف   و  مندرس  فرشهایی  با  سالن 
که  دستشویی  چشمه  هفت  و  خواهران  و  برادران 
از نظر بهداشتی اسفناک بود صورت گرفت.حال آیا 
حدود 100 خانم  و چند کودک می توانستند  در یک 
فضایی این چنینی استراحت کنند قضاوت با شما . 
لوازم تحویلی برای خواب فقط یک پتوی مسافرتی 
بود لذا برخی به عنوان رو انداز و برخی زیرانداز از آن 
استفاده کردند وخانمها چادر و پدران مظلوم شهید 
کفش خود را زیر سرگذاشته تا شب را به عشق امام 
رضا صبح کنند .چه صبحی ،همان صبحی که ملت 
دادند  می  تشکیل  طویل  صفهای  صبح  نماز  برای 
و  خواهران   بهداشتی  سرویس  از  برادران  وگاهی 

گاهی بر عکس و گاهی هم نماز قضا میشد . 
و  مسن  اغلب  که  شهدا  های  خانواده  به  منتسبین 
مریض و به شرط  عدم همراه در این اردو شرکت 
کرده بودند به نحو تمام و کمال مورد لطف و محبت 
پایان هم 4 ساعت  در  و  قرار گرفتند  الشهدا  خدام 
حالیکه  در  شدند  منتظر  برگشت  اتوبوس  برای 
در  آنها  وجدان  با  و  شناس  مسئولیت  سرپرست 
سرنشین  تک  سواری  خودروی  با  آنها  منظرچشم 
بدون اینکه خیالش از آمدن اتوبوسها راحت شود و با 
والدین بخت برگشته همدردی کند صحنه را ترک 
کرده و راهی بیرجند می شود .بله یک زمانی خانواده 
های شهدا چشم و چراغ ملت بودند ولی االن نردبان 

صعودند برای برخی افراد تشنه پست و مقام .

ورزشکار شایسته سرکار خانم نجمه خدمتی
اینک که به فضل الهی با عزم و همت واالی خویش، حمایت و همراهی خانواده محترم تان و تالش 
مسئولین ورزش استان، موفق به حضور در عالی ترین سطح از رقابت های حرفه ای جهان به ویژه 
مسابقات المپیک 2016 برزیل شده اید. ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به سرکار عالی، خانواده 
محترمتان، جامعه ورزشی استان و مردم والیت مدار خراسان جنوبی، از درگاه خداوند سبحان  سالمتی 

سربلندی و توفیقات بیش از پیش را در مراحل مختلف زندگی برای ایشان مسالت دارم.

سید علی پرویزی - استاندار خراسان جنوبی

همسر عزیزم محسن جان
تارهای گیتارم را به لرزش در می آورم تا بارها و بارها به تو بگویم 
 دوستت دارم بارها این تارها به صدا در می آیند و می گویم:

تولدت مبارک بهترینم
همسـرت مهـدیه

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگــام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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رشد یک کرم در بدن یک انسان

مشرق- در معده یک کودک سه ساله در جنوب استرالیا یک کرم در حال رشد کردن است که فقط در حیوانات پستانداری دیده می شود 
که ماهی خوار هستند. بر اساس گفته انگل شناسان دانشگاه مورداچ این پسر سه ساله به دلیل خوردن ماهی های خامی که پدر او صید 
می کرد به این موضوع دچار شده که در طی یک عمل جراحی این کرم را از معده او بیرون آوردند.

 درآمد تلگرام چقدر و از کجاست؟

پروژه تلگرام یک پروژه کامال غیر تجاری بوده و 
مدیران این شرکت تا کنون هرگز به قبول سفارش 
تبلیغات و سرمایه گذاری خارجی تن نداده اند! به 
گزارش جام جم، طبق آمار باید گفت اقبال عمومی 
این اپ در میان کاربران دنیا باال گرفته و درصد 
 رشد استفاده در میان کاربران دنیا نسبت به ایرانی ها
رو به رشد بوده و هست تا جایی که در کشور های 

توسعه یافته ای مثل ایتالیا، اسپانیا، روسیه و آلمان 
نیز شاهد استفاده رو به رشد کاربران از این اپ پیام 
رسان هستیم! جالب است بدانید که تلگرام از بدو 
شروع مسیر تا اینجای کار درآمدی به خود ندیده! 
به گفته پاول دروف که در سال 2015 در وبالگ 
تلگرام  کار هزینه های  اینجای  تا  نوشت  تلگرام 
مدیران  و  آن  کنندگان  تولید  از حساب شخصی 

شرکت بوده است!

رتبه ۱4۲ ایران در نرخ بیکاری جوانان

درصدی   2۹.۴ بیکاری  نرخ  از  جهانی  بانک 
نرخ  کرد  اعالم  و  داد  خبر  ایران  در  جوانان 
کشور   1۴2 از  بیشتر  ایران  در  جوانان  بیکاری 
جهان است. به گزارش اقتصادنیوز، بانک جهانی 
ایران را از این نظر در رتبه 32 قرار داده است. 
مورد  که  کشوری   17۴ میان  در  اساس  این  بر 
بررسی قرار گرفته اند نرخ بیکاری جوانان ایران 
برخی کشورها  است.  بوده  بیشتر  کشور  از 1۴2 
که بیکاری بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند 
از: ایتالیا، مصر، نامیبیا، قبرس، عراق، گرجستان، 
تونس و عربستان. رواندا نیز کمترین نرخ بیکاری 
جوانان در جهان را به خود اختصاص داده است.

پلنگ ایرانی بیمه شد

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه بیمه 
جامع پلنگ ایرانی با اعالم اینکه پلنگ ایرانی بیمه 
شد، گفت: این موضوع که با مشارکت بخش بیمه 
ای کشور که در راستای مسئولیت های اجتماعی 
خود گام های مهمی را برداشته است وارد تعامل 

مهر،   گزارش  به  است.  مهمی  اتفاق  شویم  می 
افزود:  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس 
این تفاهم نامه می تواند کمکی باشد برای کاهش 
تلفات پلنگ، برای افزایش توجه مردم به این گونه 
ارزشمند و برای کاهش تنش هایی که بین پلنگ 

و جوامع محلی وجود دارد.

چه کسانی از اینترنت وایرلس
 ما استفاده می کنند؟

در بسیاری از موارد دلیل کندی شبکه وایرلس ازدیاد 
افراد استفاده کننده و یا دانلود کردن آنها با گوشی یا 
تبلت آنهاست. یک روش ساده برای مشاهده افرادی 
که به شبکه وایرلس متصل شده اند و بالک کردن 
افرادی که نمی خواهید از شبکه شما استفاده کنند 
وجود دارد. ابتدا برنامه Fing را نصب کنید. در این 
برنامه لیست افراد متصل به شبکه وایرلس همراه 
آدرس  است. Fing مک  نمایش  قابل  آنها   ip با
دستگاه هایی که به شبکه متصل شده اند را نمایش 
می دهد آدرس مک مربوط به دستگاه مورد نظرتان 
را یادداشت و یا در حافظه کپی کنید. برای حذف 
دسترسی کاربر از لیست دسترسی به شبکه باید وارد 
پنل مودم وایرلس از طریق کامپیوتر شویم، برای 
این کار، آدرس ip مودم را در مرورگر کامپیوتر وارد 
نمایید )در اکثر موارد در مودم های وایرلس خانگی 
 )”http://1۹2.168.1.1“ کنید:  وارد  را  ادرس  این 
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد )در اکثر موارد این 
یوزر و پسورد admin و admin است( در صفحه 
تنظیمات مودم دنبال بخش Security بگردید و 
باز شده دنبال  روی آن کلیک کنید و در صفحه 
را   Add Device سپس  و   MAC Filtering
انتخاب کنید. حاال آدرس MAC را که پیش از این 
یادداشت کرده ایم را در این بخش همراه با یک اسم 
دلخواه ثبت کنید و در نهایت Apply و Save و 

OK را بزنید.

با “َجد” همه موجودات زنده آشنا شوید

تیمی از دانشمندان به رهبری دانشگاه هاینریش 
جمع آوری  به  بار  نخستین  برای  آلمان  هاینه 
سرنخ هایی در مورد نخستین موجودی که بر روی 
زمین زندگی می کرده، پرداخته اند. به گزارش ایسنا، 

این موجود “لوکا” نام دارد و احتماال حدود چهار 
میلیارد سال قبل در نزدیکی یک منفذ گرمابی در 

کف اقیانوس زندگی می کرده است.

از تماشاگر ایرانی در ریو خواسته شد 
پارچه نوشته اعتراضی را جمع کند

که  ایرانی،  یک  از  ریو  المپیک  امنیتی  ماموران 
ممنوعیت  به  اعتراض  در  را  ای  پارچه نوشته 
کرده  بلند  ایران  های  ورزشگاه  در  زنان  حضور 
بود، خواسته اند آن را پایین آورد و بازی را ترک 
کند. به گزارش بی بی سی، روی پارچه نوشته در 
جریان بازی روز شنبه والیبال میان ایران و مصر 

به انگلیسی شده بود: “بگذارید زنان ایرانی وارد 
المپیک  المللی  بین  کمیته  شوند.”  ها  ورزشگاه 
بیانیه های سیاسی در جریان بازی ها را منع می 
خودداری  ورزشگاه  از  خروج  از  ایرانی  این  کند. 
امنیتی دست  از آن بود که ماموران  کرد و پس 
از تالش برای خارج کردن او برداشتند و او برای 

باقی بازی پالکارد خود را نمایش داد.

کاهش سن بیماری قلبی
 درایران به زیر 40 سال

کاهش  به  اشاره  با  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
درایران  عروقی   - قلبی  بیماری  به  ابتال  سن 
 - قلبی  های  بیماری  گفت:  سال،   ۴0 زیر  به 
داشته،  توجهی  قابل  افزایش  درکشور  عروقی 
گزارش  ابتال حدود 35 سال  که سن  به طوری 
ایرنا، دکترمسعود قاسمی  به گزارش  شده است. 
به  ابتال  میزان  توسعه  درحال  افزود:درکشورهای 
افزایش قابل توجهی دارد  بیماری قلبی-عروقی 
انواع  به  ابتال  مردان سن  درجمعیت  که  بطوری 
این بیماری ها حدود 30 تا 35 سال است که البته 

ایران نیزمتفاوت ازاین شرایط نیست.

پرطرفدارترین محصوالت ایرانی
 در بازارهای ژاپن

به گزارش انتخاب،اقالم عمده صادراتی ایران به 
عبارتند  جاری  سال  آغازین  ماهه  چهار  در  ژاپن 
از: »میعانات گازی«، »سایر کف پوش ها بجز گبه 
»فرش  حیوان«،  )کرک(  نرم  موی  از  یا  پشم  از 
مواد  سایر  از  نسجی،  کف پوش های  سایر  و 
خشک«،  یا  تازه  پسته  »مغز  گره باف«،  نسجی، 
حیوان«،  )کرک(  نرم  موی  از  یا  پشم  از  »گبه 

نسجی  مواد  از  غیرمخملی باف،  »کف پوش های 
»پسته ها  مصرف«،  آماده  مصنوعی  یا  سنتتیک 
سبز  زیره  »تخم  خشک«،  یا  تازه  پوست  با 
خردنشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای 
به  تغلیظ شده  غیرخرده فروشی«، »سایر آب میوه 
فروت،  پشن  گودا،  انبه،  موز،  )کنسانتره  استثنای 
لیچی(«، »سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر 
تازه یا خشک کرده«، »زعفران در بسته بندی بیش 

از 30 گرم« و »انجیر، تازه یا خشک کرده«.

برترین دانشگاه های جهان 

 500، فهرستی  انتشار  با  تونگ  جیائو  دانشگاه 
دانشگاه برتر جهان را معرفی کرد. به گزارش عصر 
ایران، در این رتبه بندی دانشگاه هاروارد آمریکا 
برای چهاردهمین سال متوالی در رتبه اول ایستاد. 
مبنای شش  بر  از سراسر جهان  دانشگاه ها  این 
شاخص رده بندی شده اند. در میان این شاخص 
ها می توان به سطح علمی اساتید و میزان جوایز 
تعداد  و همچنین  ها  آن  از سوی  آمده  به دست 
مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر علمی اشاره 
می  بندی شده  رده  های  دانشگاه  میان  در  کرد. 
توان به دانشگاه تهران در جایگاه 300 تا ۴00 و 
دانشگاه امیرکبیر در جایگاه ۴00 تا 500 اشاره کرد.

در این هتل تختخواب شما
 در دو کشور قرار می گیرد! 

هتل آربز روی خط مرزی دو کشور سوئیس و فرانسه 
به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شده است. 
به گزارش جام جم آنالین، این هتل در شهر مرزی 
کیور بین این دو کشور اروپایی، در سال 1862 قبل 

از تقسیم منطقه میان دو کشور، محلی تجاری بود تا 
اینکه پس از جنگ جهانی دوم به هتل تبدیل شد. 
 اکنون مسافران با تردد از اتاقهای مختلف لحظه ای

در سوئیس و لحظه ای در فرانسه هستند.

توسط  مسکونی  واحد   70 ساخت  پروژه 
جنوبی  خراسان  مسکن ساز  خیران  تعاونی 
از چهار سال گذشته در شهرستان فردوس 
چهار  گذشت  از  پس  باالخره  و  خورد  کلید 
سال چشم انتظاری اعضای تعاونی، مراسم 
واگذاری واحدها برگزار و واحدهایی که قرار 
از  برخی  به  شود  واگذار  محرومان  به  بود 
افراد واگذار شد که از وضعیت مالی مناسبی 
منزل  باب  چند  یا  دو  حتی  و  برخوردار 

مسکونی هم دارند.
به گزارش فارس، اما شواهد و مدارک موجود 
اعضا  به  واحدها  واگذاری  که  حاکیست 
برخورداری  با  صرفًا  و  بی عدالتی  روی  از 
انجام  پارتی  یا همان  بند”پ”  از  متقاضیان 
تعداد ۴6 واحد  این میان  شده است که در 
در کوچه امید یک و 2۴ واحد نیز در انتهای 
امید یک و امید سه به متقاضیان واگذار شده 
که این نحوه واگذاری نارضایتی تعدادی از 

اعضای تعاونی را به دنبال داشته است.

واگذاری باید عادالنه و بر اساس 
قرعه کشی انجام شود

مسکن  خوش حساب  متقاضیان  از  یکی 
اظهار  ارتباط،  این  در  فردوس  در  خیران 
داشت: من در طول ساخت پروژه بالفاصله 
وجه  واریز  بر  مبنی  تعاونی  اعالم  از  پس 
اقدام و در سریع ترین زمان مبلغ 20 میلیون 
تعاونی  حساب  به  را  شخصی  آورده  تومان 
واریز کردم ولی جای بسی تاسف است که با 
وجود اولویت پنجم در بین 70 نفر متقاضی، 
در ردیف آخرین افراد قرار گرفته و از روی 

اجبار واحدم را انتخاب کردم.
واگذاری  روز  در  افزود:  هدایتی  سعید 
گذشت  زیادی  زمان  مسکونی،  واحدهای 
مراجعه  عامل  مدیر  به  شود  خوانده  نامم  تا 
انداخته  نگاهی  لیست  به  ایشان  و  کردم 
نبوده  حواسشان  که  کردند  عذرخواهی  و 
تصریح  وی  نکردند.  قرائت  را  بنده  اسم  و 
کرد: در لیستی که بر اساس امتیاز تهیه شده 
بدلیل  ولی  داشتم  قرار  پنجم  ردیف  در  بود 
قرار  پایانی  نفرات  ردیف  در  سهل انگاری 
گرفته و مجبور شدم بجای طبقه اول، طبقه 
دوم و در بلوک های آخر انتخاب کنم و آن 
هم بلوکی که نگهبانان پروژه در طول چند 
بیشتر  اجرا در آن سکونت داشته اند و  سال 
سرویس  جمله  از  ساختمان  قسمت های 
اثر  بر  سرامیک  و  کاشی  گچ،  بهداشتی، 

استفاده از بین رفته است.
روی  از  و  ضایع  حقش  که  متقاضی  این 
بود،  کرده  انتخاب  را  خود  واحد  بی میلی 
خیران  تعاونی  مدیره  هیأت  اعضای  از 
مسکن ساز خواست تا واگذاری واحدها را بر 
تا  دهند  انجام  قرعه کشی  و  اولویت  اساس 

را  افرادی که در موعد مقرر وجه مورد نظر 
پرداخت کرده اند به حق خود برسند.

واگذاری واحدها بدون کارشناسی
 و بدور از انصاف بود

خیران  تعاونی  اعضای  از  دیگر  یکی 
واگذاری  و  امتیازبندی  نحوه  به  مسکن ساز 
 15 بنده  گفت:  و  کرد  اعتراض  واحدها 
میلیون تومان اولیه را که تعاونی اعالم کرده 
بود در طول پنج روز واریز کردم و بر اساس 
صحبتی که با مسؤول امتیازبندی واحدها در 
شرکت توسعه و عمران انجام دادم در ردیف 
در  واگذاری  روز  ولی  داشتم  قرار  واحد   ۴6
کمال ناباوری اسم بنده در ردیف 6۴ قرائت 
واحد مسکن  شد و مجبور شدم که در 2۴ 

خیران، برای خود واحدی را انتخاب کنم.

وی افزود: چند ماه گذشته مدیرعامل شرکت 
توسعه و عمران اعالم کرد که تعداد 30 نفر 
هنوز به تعاونی بدهکار هستند و این در حالی 
بود که آن زمان بنده مبلغ 20 میلیون تومان 
را بطور کامل واریز کرده بودم، حال چطور 
پرداختی  بنده  از  بعد  نفر   30 که  می شود 
داشته اند ولی در زمان واگذاری اسم بنده در 
ردیف 6۴ قرار گرفته و این یعنی تنها 6 نفر 

به تعاونی بدهکار بوده اند.
این عضو تعاونی خیران مسکن ساز تصریح 
نیز به جای 20  افراد  از برخی  کرد: تعاونی 
میلیون تومان آورده شخصی مبلغ 22 یا 25 
ازای  به  و  بود  دریافت کرده  تومان  میلیون 
را  نخست  اولویت  و  انتخاب  مبلغ حق  این 
به آنان داده بود و این افراد به دلیل پرداخت 
چند میلیون تومان مازاد مبلغ اعالم شده از 
سوی تعاونی این حق را داشتند که در روز 

واحد  که  باشند  افرادی  نخستین  واگذاری 
دلخواه خود را انتخاب می کنند در حالی که 
اصاًل قرار نبوده است عضوی از تعاونی مبلغ 
بیشتری واریز کند و برای خود امتیازی قائل 
و  کارشناسی  بدون  واگذاری  بنابراین  شود 

بدور از انصاف انجام شده است.

برخی به جای افراد کم درآمد
 برای متمکنین خانه می سازند

برای  گذشته  سال  دو  که  افرادی  از  یکی 
ثبت نام مسکن به مدیرعامل شرکت توسعه 
و عمران مراجعه کرده بود، از واگذاری این 
یادآور  و  کرد  گله  افراد  برخی  به  واحدها 
شرکت  مدیرعامل  بنده،  مراجعه  زمان  شد: 
زوجین  برای  واحدها  این  که  کردند  عنوان 
تا  که  است  درآمد  کم  اقشار  و  بی بضاعت 

آخر عمر نمی توانند خانه دار شوند و به شما 
تعلق نمی گیرد.

کارمند  بنده یک  گفت: همسر  پزنده  سمیرا 
زندگی  از  سال  چند  وجود  با  و  است  ساده 
سر  به  استیجاری  خانه  در  هنوز  مشترک 
می بریم ولی امروز که متوجه شدم واحدهای 
تعاونی خیران مسکن ساز به چه افرادی تعلق 
گرفته است بسیار ناراحت شدم و برای برخی 
برای  درآمد  کم  افراد  بجای  که  مسؤوالن 
ادارات،  روسای  دولت،  کارمندان  از  تعدادی 
افراد متمکن و کسانی که دو یا چند خانه دارند 
خانه ساخته و واگذار می کنند تاسف خوردم. 

در واگذاری واحدها 
هیچ کس حق اعتراض ندارد

خیران  تعاونی  اعضای  از  دیگر  یکی 

نحوه  از  فردوس  شهرستان  در  مسکن ساز 
واگذاری و پارتی بازی در واگذاری واحدها 
گله و تصریح کرد: در روز واگذاری واحدها 
اولویت بنده در ردیف 56 اعالم شد ولی پس 
از مراجعه همسرم به شرکت توسعه و عمران 
برای  درخواست  نیز  و  امتیاز  به  اعتراض  و 
امتیازات، مدیرعامل شرکت  مشاهده لیست 
امتیاز بنده را ۴7 اعالم و عنوان کرد که بنا 
به دستور یکی از اعضای هیأت مدیره تعداد 
10 نفر از کسانی که در زمان اجرای پروژه 
و  شده  اضافه  لیست  به  داشته اند  همکاری 
به   ۴7 ردیف  از  شما  امتیاز  دلیل  همین  به 
56 افزایش یافته و جای هیچ اعتراضی هم 

وجود ندارد.
شرکت  مدیرعامل  شد:  یادآور  اوالدی  رضا 
توسعه و عمران از افراد معترض خواست تا 
اگر می توانند به مسؤوالن گله کنند چرا که 

هیچ مسؤولی به حرفشان گوش نمی دهد و 
که  هرگونه  تا  شده  داده  تام  اختیار  وی  به 

دلش خواست واحدها را واگذار کند.
به  امتیاز وی  متقاضی مسکن مهر که  این 
نحوه  از  بود  جابه جا شده  بازی  پارتی  دلیل 
مبلغ  افزود:  و  کرد  نارضایتی  ابراز  واگذاری 
تومان  میلیون  اعضا 20  برای همه  واریزی 
بوده است پس چرا باید حیاط برخی واحدها 
و  موزائیک  واحدها  برخی  حیاط  کوچک تر، 
کوچه و معابر ۴6 واحد آسفالت باشد و 2۴ 
واحد مورد بی مهری قرار گیرد و در واگذاری 

بی عدالتی صورت گیرد.
مدیرعامل  میثمی،  محمدحسین  سراغ  به 
و  رفته  فردوس  وعمران  توسعه  شرکت 
جابه جایی  نیز  و  واحدها  واگذاری  نحوه  به 
از  تعدادی  نارضایتی  و  اعتراض  امتیازات 

اعضا را نیز به وی اعالم کردیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران فردوس 
نپذیرفت  را  اعضا  نارضایتی  و  اعتراض  این 
تام  اختیار  واحدها،  واگذاری  در  گفت:  و 
و  شده  داده  بنده  به  مدیره  هیأت  سوی  از 
هرگونه که بخواهم واحدها را واگذار می کنم 
و کسانی هم که به واحدهای خود اعتراض 
دارند می توانند بجای 20 میلیون تومان 25 
تا  دهند  انصراف  و  دریافت  تومان  میلیون 
بالفاصله افراد دیگری را جایگزین آنها کنم.

میثمی افزود: اینکه امتیاز برخی افراد جابه جا 
دستور  به  بنا  که  است  دلیل  این  به  شده 
از اعضای هیأت مدیره مجمع خیران  یکی 
پروژه  اجرای  در  که  افرادی  مسکن ساز، 
همکاری داشته اند از جمله راننده وانت بار، 
توسعه  کارکنان شرکت  و  کارگر  و  کامیون 
به همین  و  دارند  قرار  اولویت  در  و عمران 
دلیل باید اسم این 10 نفر به لیست اضافه 
و به آنها در ۴6 واحد حق انتخاب داده شد.

در دومین روز به سراغ عمادی رئیس مجمع 
خیران مسکن ساز خراسان جنوبی رفته و با وی 
تماس گرفتم که پس از اعالم اعتراض وی 
گفت: فعاًل در جلسه هستم و نمی توانم صحبت 

کنم. که موفق به گفتگو با ایشان نشدم.
و  راه  اداره  رئیس  پیشاوری،  علی اکبر 
پیگیری  قول  که  نیز  فردوس  شهرسازی 
با  بار  چند  گفت:  بود  داده  را  موضوع 
تماس  عمران  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
گرفتم که وی هنوز پاسخ بنده را نداده است.

واگذاری باید بر اساس کارشناسی 
و قرعه کشی انجام شود

محمدرضا  مسؤوالن،  بین  در  اما 
مجمع  مدیره  هیئت  عضو  امیرحسنخانی 
این  در  جنوبی  خراسان  مسکن  ساز  خیران 

ارتباط پاسخگو بود.
قرار  اولویت  موضوع  از  امیرحسنخانی 
دادن تعداد 10 نفر از متقاضیان به دستور 
در  افزود:  و  کرد  بی اطالعی  اظهار  وی، 
کس  هیچ  به  واحدها  واگذاری  با  ارتباط 
هر  نیست  قرار  و  نشده  داده  تام  اختیار 
کس هر طور که دلش خواست عمل کند 
انجام  و  کارشناسی  با  باید  واحدها  بلکه 

واگذار شود. قرعه کشی 
عضو هیأت مدیره مجمع خیران مسکن ساز 
در  کس  هر  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان 
به  توهین  اجازه  دارد  قرار  هر جایگاهی که 
کسانی  حق  اعتراض  و  ندارد  را  شهروندان 
صورت  بی عدالتی  آنها  مورد  در  که  است 

گرفته است.
ارتباط  در  باید  شد:  یادآور  امیرحسنخانی 
و  انجام  الزم  کارشناسی  واحدها  قیمت  با 
واگذاری بر اساس قرعه کشی انجام شود تا 

حقی از کسی ضایع نشود.

 خیران مسکن ساز برای چه کسانی در فردوس مسکن ساختند؟

های  بافت  دست  جمله  از  بافی«  »برک 
که  است  کشور  شرق  شده  فراموش  سنتی 
پس از 15سال بی مهری روزگار در سال ۹۴ 
به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
تالش  با  سربیشه  شهرستان  گردشگری  و 
هنرمندان شهر تاریخی مود احیا شده است.

ایرنا، در خراسان جنوبی همانند  به گزارش 
از دیرباز  نقاط کشور صنایع دستی  بسیاری 
خالقان  است،  شده  عجین  مردم  زندگی  با 
این آثار به صورتی بسیار زیبا و هنرمندانه، 
ظرافت، زیبایی و هنر را در تار و پود زندگی 
از آنها »برک  اند که نمونه ای  مردم تنیده 
شرکت  توسط  آن  کارگاه  که  است  بافی« 
تعاونی زنان الزهرا )س( شهر مود راه اندازی 

شده است.
دست بافت های هر منطقه ای بیانگر جنبه 
ای از هویت فرهنگی مردمان همان مناطق 
رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  که  بطوری  است 
خود  زیبای  های  بافته  سطح  بر  را  خویش 

تصویر می کنند.
»برک بافی« بافت منسوجات سنتی با مواد 
به  شتر  و  بز  کرک  از  اعم  گوناگون  اولیه 
پیچیده  نسبتا  و  سنتی  های  دستگاه  کمک 
در  وسیع  حد  در  َوردی  چهار  و  َوردی  دو 
از  داشته که  رواج   ، منطقه خراسان جنوبی 
منظر عالقه مندان به اصالت ها بسیار حائز 

اهمیت است.
رشته بََرک بافی که به اصطالح ُکرکی بافی 
یا کورگین بافی نامیده شده است از قدیمی 
و  بوده  جنوبی  خراسان  دستی  ترین صنایع 
دوره  از  قبل  به  استان  در  آنان  تولید  تاریخ 

سلجوقی می رسد.

ُکرکی،  آن  به  در اصطالح محلی  بََرک که 
کورگی یا کورگین گفته می شود، بافته ای 
بز  ُکرک  از  ضخیم  و  پودی  و  تاری  است 
می  تهیه  زمستانی  جامه  آن  از  که  شتر  و 
شود و به لحاظ استحکام، لطافت، گرمی و 
خواص درمانی دارای ویژگی های خاص و 
منحصر به فرد می باشد. پارچه های کرکی 
با طرح های ساده و چهار خانه و با استفاده 
از الیاف کرک در رنگ طبیعی )طیف رنگی 

کرم روشن تا سیاه ( تولید می شده است.

کاربردهای پارچه های کرکی بیشتر شامل 
پاپیچ )پاتابه(، کت زنانه و مردانه، چادر زنانه، 
و  است  بوده  َمندیل  و  کمر  و  گردن  شاِل 
شهرستان سربیشه بویژه شهر مود، نهبندان، 
خوسف و بشرویه از عمده ترین مناطق تولید 

پارچه برک در گذشته بوده اند.

طبق اعالم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ مهارت 
برک بافی با شماره 810 در فهرست عادی 

میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.
را  برک  پارچه  جهانگرد،  پوالک  ادوارد 
در  و  کند  می  معرفی  ایرانی  فاستونی 
ای  پارچه  »برک  نویسد:  می  خود  سفرنامه 
نرم و چسبان است که از کرک لطیف شتر 
بافته می شود و در ایران جای فاستونی را 

گرفته است.«

در  و  است  خودرنگ  معمول  طور  به  برک 
شیری،  سفید،  سیاه،  ای،  قهوه  های  رنگ 
شکری و خاکستری تولید می شود و نواحی 
ترین  اصلی  بشرویه  و  فردوس  سربیشه، 
در  پارچه  این  هستند،  آن  کنندگان  تولید 
مجموع بسیار ارزان به نظر می رسد اما نوع 

اعالیی از آن وجود دارد که به آن شمشیرک 
می گویند لطیف تر و زیباتر است.

خود  قلم  به  که  سرگذشتی  در  لنگ  تیمور 
خراسان  بشرویه  شهر  درباره  است  نوشته 
روز  نویسد: »چند  می  برک  پاچه  و  جنوبی 
ساکنان  رسیدم،  بشرویه  شهر  نزدیک  بعد 
توبره  بودند  ایستاده  راهم  سر  در  که  شهر 
ای داشتند و چیزی از آن بیرون می آوردند 
و آن را به دو قسمت تقسیم می کردند، یکی 
را در جیب چپ می گذاشتند و دیگری را در 

جیب راست و بعدا فهمیدم آنها در توبره خود 
از  را  بز  آنها موی  بز نگه می دارند و  پشم 
»برک«  از کرک  تا  و  کنند  می  جدا  کرک 
برک  ببافند،  گلیم  و  جاجیم  بز  موی  از  و 
تر  لطیف  هم  چین  پشمین  های  پارچه  از 
بود و من پارچه ای به آن لطافت در عمرم 

ندیده بودم، در بازدید از یکی از کارگاه های 
نساجی خواستم به تمام کارگران آن نفری 

یک سکه هدیه دهم اما آنها نپذیرفتند.«
سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
میان  از  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشکری 
و  دار  کد  رشته  زیر  و  رشته   300 از  بیش 
 80 از  بیش  کشور  دستی  صنایع  مصوب 

رشته در استان زمینه فعالیت دارند.

31 تعاونی و موسسه در حوزه 
خدمات تولیدی و آموزشی صنایع 
دستی در استان فعالیت می کنند

وی گفت: از حدود 10 هزار صنعتگر صنایع 
دستی استان در رشته های کددار و مصوب، 
و  داری  های  بافته  دست  گروه  از  غیر  به 
پرزدار )قالی و قالیچه( ، بیش از 7 هزار نفر 
در واحدهای کارگاهی و خانگی روستایی و 
عشایری و حدود سه هزار نفر در واحدهای 
تولید صنایع  به  خانگی شهری  و  کارگاهی 

دستی مشغول هستند.
وی اضافه کرد: از این تعداد حدود 3 هزار و 
500 نفر در قالب مجوزهای سه گانه ) کارت 
صنعتگری، اعالمیه تاسیس و پروانه تولید ( 

شناسایی شده اند.
برک  کارگاه  اندازی  راه  اینکه  بیان  با  وی 
دست  در  نیز  بشرویه  شهرستان  در  بافی 
راه اندازی است، یادآور شد: در حال حاضر 
خدمات  حوزه  در  نیز  موسسه  و  تعاونی   31
سطح  در  دستی  صنایع  آموزشی  و  تولیدی 

استان به ثبت رسیده و فعالیت می کنند.

احیای »برک بافی« پس از سال ها فراموشی در خراسان جنوبی
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آیه روز  

در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوهها نمی رسد. 
اسراء آیه ۳۷

حدیث روز  

بهترین دوست و برادر، آن فردی است که خطاهای تو را به عهده گیرد و خود را مقّصر بداند. 
امام حسن عسکری)ع(

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
مهرت بکدام ذره پیوست دمی

کان ذره به از هزار خورشید نشد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

احساس افسردگی می کنید

کم  احساس  حتی  یا  و  اندوه  و  ناراحتی  احساس 
به  نیاز  که  است  این  دهنده  نشان  بودن،  انرژی 
تواند  می  افسردگی  دارید.  ذهن  سازی  شفاف 
هراس انگیز باشد، زیرا کسی که از آن رنج می برد، 
هیچ انگیزه و تمایلی برای کمک به خودش ندارد.
اگر کسی را می شناسید که افسرده است و یا اگر 
خودتان از این مشکل رنج می برید، سخت ترین 
انجام دهید کمک خواستن  توانید  کاری که می 
است. اما لطفا این کار را بکنید و از کسی تقاضای 
کمک کنید، پیش از اینکه آسیبی به خودتان بزنید.
مورد  در  او  با  و  کنید  پیدا  خوب  مشاور  یک 
و  احساسات  بروز  بزنید.  حرف  تان  احساسات 
هیجانات در قالب گفتگو با یک فرد دیگر، دقیقا 

همان چیزی است که به آن نیاز دارید.
شربت  نوشیدن  ورزش،  خورشید،  نور  از  استفاده 
آبلیموی تازه و ... می توانند به شما کمک کنند. 
همچنین می توانید از یک دوست خوب و همراه 

بخواهید تا شما را وادار به انجام این کارها کند.
خشم در درون تان می جوشد. از اینکه تاثیر خاصی 
روی اطرافیان تان ندارید احساس بیهوده بودن می 

کنید و همه چیز آزارتان می دهد.
ذهنی  شفافیت  نداشتن  عالئم  از  یکی  خشم، 
است، زیرا فرد خشمگین به روحیه اش اجازه می 
دهد، به جای اینکه روی کاری تمرکز کند، بیشتر 
طرز  به  تواند  می  منفی  روحیه  یک  باشد.  منفی 
وحشتناکی کارآمدی و مفید بودن فرد را تحت تاثیر 

قرار دهد، چون ذهنیتش روشن نیست.

نوازش دست یک استاد 

ویولن کهنه، آن قدر فرسوده و پر از لکه بود که 
ندارد  را  آن  ارزش  پنداشت  می  حراجی  مجری 
را  آن  اما  شود،  صرف  وقت  فروشش  برای  که 
با لبخندی باال برد و گفت:» چه کسی پیشنهاد 

قیمت می کند؟
 یک دالر، دو دالر؟« اما نه! از اتاق پشتی، مردی 
جلو آمد و آرشه را برداشت. سپس خاک نشسته 
بر ویولن را پاک کرد و سیمهای آن را کوک کرد 
آوای  چونان  نواخت.  ناب  و  نواز  روح  آهنگی   و 

فرشته ای نغمه سرا. 
وقتی نوای موسیقی فروکش کرد، مجری حراجی 
لبخندی زد و  ویولون را باال گرفت و گفت: »چه 
کسی با ۳000 دالر موافق است؟ و به فروش رفت. 
»چه  گفتند:  تعجب  با  حاضرین  از  بعضی 
پاسخی  درنگ  بی  افزود؟«  آن  ارزش  بر   چیزی 

به گوش رسید:
»نوازش دست یک استاد.« 
ارزش من وشما به چیه ؟؟؟

باورکنید فقط “وجود و نظر حضرت حق”

طرز صحبت کردن کارآفرینان موفق با آدم های 
معمولی فرق دارد. آنها خوب می دانند چطور ُمخ 
دیگران را بزنند و از چه جمالتی استفاده کنند 
که بیشترین تأثیر را روی مخاطب شان بگذارند.
 در واقع، رمز موفقیت این افراد در هنر متقاعد 
مهم ترین  از  یکی  که  است  دیگران  کردن 
مهارت های ارتباطی به شمار می رود. در ادامه ی 
این مقاله با ما همراه باشید تا فقط با ۵ راه ساده 
به راز و رمز این هنر مسلط شوید و بتوانید در 

صحبت کردن تاثیرگذارتر باشید.
 

۱. از موضع دانش و قدرت حرف بزنید
چنانچه با سؤالی مواجه شدید که جوابش را 
نمی دانید، به جای اینکه فقط اظهار بی اطالعی 
کاربلد  عوض،  در  که  بگویید  چیزی  کنید، 
»این  بگویید:  مثال  بیاید.  چشم  به  بودن تان 
موضوع، راسته کاره علی آقاست، پس بذارید 

ببینیم نظر علی در مورد این سؤال چیه.«
اعتبار  افزایش  این طرز جواب دادن موجب   
حرفه اِی شما نزد دیگران می شود، چون با این 

کار نشان می دهید که واقعا سعی دارید به سؤال 
خوب  اینکه  و  دهید  جواب  مقابل تان  طرف 
همکاران تان  تخصص  از  چطوری  می دانید 

برای رسیدن به  جواب کمک بگیرید.
  

۲. همکاران تان را به شرکت در بحث 
تشویق کنید

هر وقت به بُن بَست رسیدید، از دیگر اعضای 
تیم  بپرسید: »دیگه چی کار می تونیم بکنیم 
تا یه قدم بیشتر به راه حل نزدیک شیم؟« به 
عبارت دیگر، از هم تیمی های خود نظرخواهی 
کنید و حتی اگر نظرات شان بیراه یا نشدنی بود، 

باز هم در تبادل نظر با آنها کوتاهی نکنید.
 به این ترتیب، دیگران را تشویق کرده اید که 
در بحث شرکت کنند و هر چه را در ذهن شان 
می گذرد با شما در میان بگذارند. شاید دانش 
و استعداد منحصربه فرد یکی از اعضای تیم ، 

کمک کند که موانع را کنار بزنید.

۳. از ابراز همدردی با دیگران غافل نشوید

تالش شان  که  دهید  نشان  همکاران تان  به 
تا  می دانید  را  زحمات شان  قدر  و  می بینید  را 
ارزش  قابلیت های تان  به  کنید  ترغیب شان 
به  شوند.  قائل  احترام  برای تان  و  بگذارند 
برای  و  دهید  گوش  همکاران  تان  مشکالت 
اینکه بفهمند درک شان می کنید، خط فکری 

خودشان را در صحبت های تان بازتاب دهید.
 همچنین از زبان بدن کمک بگیرید تا در طول 
مکالمه به طرف مقابل نشان دهید به آنچه 
جلو خم  به  مثال کمی  دارید.  توجه  می گوید 
شوید و ارتباط چشمِی مستقیم برقرار کنید تا 
همدلی کردن تان بیشتر حس شود. دیگر اینکه 
حرفی بزنید که به تقویت رابطه ی تان کمک 
کند، مثال بگویید: »آره، خیلی چالشی به نظر 

می یاد« یا »می فهمم چی داری می گی.«

۴. اعتمادبه نفس داشته باشید 
و به دیگران هم اعتمادبه نفس دهید

هر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را 
در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را 

قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش 
را صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. 
این واکنش نشان می دهد به خودتان مسلط 
هستید و از هر بازخوردی که شاید به بهبود 
کرد.  خواهید  استقبال  بینجامد،  عملکردتان 
به  می دهد  نشان  برخورد  طرز  این  به عالوه، 
اندازه ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای 

کاربردی را به مرحله ی اجرا درآورید.
همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط 
عوض،  در  نگیرید.  انتقاد  باد  به  ضعف شان 
تا  بکوشید  سازنده  تمجیدهای  و  تعریف  با 

روحیه ی همکاران تان را تقویت کنید. 
خوب  رو  کارت  داری  »خیلی  بگویید:  مثال 
انجام می دی.« یا مثال »می دونم که می تونی 
انجامش بدی.« دیگران با شنیدن این قبیل 
تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت 

تالش شان را به کار ببندند.

۵. از دستاوردهای همکاران تان 
قدردانی کنید

اذعان  همکاران تان  سایر  دستاوردهای  به 
داشته باشید و نشان دهید که برای خدمات 
همگی آنها ارزش قائل هستید و می خواهید از 
زحمات شان قدردانی کنید. مثال در پایان پروژه 
بگویید: »این یه تالش تیمی فوق العاده بود. 
مطمئنا بدون شما نمی تونستم از پَِسش بربیام.« 
فروتنی،  نشانه ی  ساده  جمله ی  دو  همین 
سخاوت، خوش قلبی و سایر خصلت های مثبتی 
است که دیگران را ترغیب می کند دوباره با شما 

همکاری کنند.
کردیم،  اشاره  نیز  مقدمه   در  که  همان طور   
هنر متقاعد کردن دیگران یکی از مهم ترین 
آن  بر  تسلط  و  است  ارتباطی  مهارت های 
کمک تان خواهد کرد تا طوری حرف بزنید که 
اعضای تیم تان را راحت تر و مؤثرتر به سمت 
هدفی مشترک هدایت کنید. کالم آخر اینکه 
با رعایت صداقت در گفتار و گشاده رویی در 
رفتار می توانید احترام دیگران را جلب کرده و 
به درجه ای برسید که روی اطرافیان تان یا حتی 

عالَم هستی تأثیر مثبت بگذارید.

عارفانه روز

با سپردن همه چیز به دستان گرم خدا خودت
 را برای فردای بهتر آماده کن آن وقت زیباتر

 از همیشه نفس می کشی زیباتر از همیشه 
می بینی بهتر از همیشه زندگی می کنی

احمقانه ترین اشتباهی که امکان دارد هر 
آدمی در زندگی اش بکند، این است که پیش 

خودش فکر کند  کسي که یک بار به 
او صدمه زده، دوباره این کار را نخواهد کرد

هر چیزی را که بخواهید می توانید بدست 
آورید. فقط باید بدانید چگونه آن را در ذهن 
خود قالب سازی کنید. هیچ رویایی وجود 
ندارد که نتوان آن را به حقیقت تبدیل کرد.

462938517
971254683
583617942
854792136
326541879
197863425
745126398
239485761
618379254

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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آنقدری که از تمام زندگی عکس داریم ذره ای 
خودش را نداریم شاید دوربین ها می دانستند 

آدمها خاطراتشان را بیشتر دوست دارند!

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

تجربه کنید.   09158668002

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

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

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

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

مسئولیت     09155619059 

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

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

09159647685

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

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

09153613243 - شریفی

یک واحد مرغداری با ظرفیت 
16000 به مساحت 5000 متر 
ششدانگ به آدرس خیرآباد، 

بشرویه، بخش 2 فردوس مشتمل 
بر ساختمان  و کلیه تاسیسات 
مرغداری )آبخوری و دان خوری(
اتومات و دارای کلیه اشتراکهای 
آب، برق وگاز، با قیمت و شرایط 
استثنایی به فروش  می رسد.

 -09152651699 
09155658342

فروش منزل ویالیی، زمین 75 
متر بنا 140 متر دو طبقه سند 

تک برگ آزاد
معصومیه باال حاشیه 30 متری

فی: 113 میلیون معاوضه نداریم
09151600337

به چهار نفر بازاریاب ماهر 
جهت فعالیت در شرکت 

پخش مواد غذایی و بهداشتی 
نیازمندیم.

)حقوق ثابت، پورسانت، بیمه(
شماره تماس: 

  09159621471
32235387

زمین فروشی 2 قطعه: 1- زمین به مساحت 
9400 متر کاربری کارگاهی و انبار دارای 

یک چشمه آب، سند ششدانگ چسبیده به 
مهرشهر، متری 35 هزار تومان 2- زمین به 
مساحت 6000 متر با همان شرایط بدون آب 
متری 35 هزار تومان زمین شماره 2 با منزل 

یا آپارتمان معاوضه می گردد.
شماره تماس: 09153620375

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
ای

ه 
م

بی

ی
ون

گ
ر

قی

خدمات دهشیبی:نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی  نصب و تعمیر پکیج 
دیواری و زمینی   لوله کشی و برق کشی ساختمان  لوله باز کنی       09151633903

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

دستگـاه سـاب سیـار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده      09156706538

استخدام بازاریاب
NANO

پورسانت عالی
نیمه وقت- تمام وقت

سالن های آرایشی، خانم
آرایشی بهداشتی و 

لوازم طبی

5 نفر

هاپرمارکت، لوازم آقا
خودرویی و ... 

5 نفر

محصوالت ماشوینده، عطرینه، البسه، 
خودرویی و ...

نمایندگی انحصاری محصوالت نانو
 - 09155130433 :شاترهم

32221247
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اعزام تیم کاراته ماتسویی استان به رقابت های کشوری

رییس هیات کاراته خراسان جنوبی خبر از اعزام تیم کاراته ماتسویی بانوان 
استان به رقابت های کشوری داد. به نقل از ایسنا، علیرضا احمدی پیما، 
گفت: تیم کاراته ماتسویی بانوان خراسان جنوبی 29 مرداد در رقابت های 
کشوری به میزبانی استان فارس حضور خواهد یافت. وی افزود: در این 
مسابقات تیم  کیوکوشین ماتسویی طبس با 14 کاراته کا به نمایندگی از 
خراسان جنوبی به مصاف حریفان خود خواهد رفت. رییس هیات کاراته 
استان، تصریح کرد: در این دوره از مسابقات از 31 استان کشور حضور 
خواهند داشت که به صورت مسابقات سبکی در تمامی رده های سنی 
برگزار می شود. احمدی پیما، ادامه داد: اعضای این تیم را خانم ها؛ مهدیه 
ابراهیمی، مریم مزاری مقدم، زهرا یوسفی، الهام رحیمی، ندا فهرستی، 
عطیه رسولی، راضیه داریوش، مریم بکایی مظاهر، اسماء رجب زاده، کیمیا 
عباسی اول، ملیکا لطفی، شکیبا بیضی، معصومه محمدی و مائده محمدی 
تشکیل می دهند. وی با اشاره به اینکه این تیم  به مربیگری اکرم ایلخانی و 
سرپرستی مریم خالوئیدر این رقابت ها حضور دارند، خاطر نشان کرد: همچنین 
اکرم ایلخانی به عنوان داور در این رقابت ها به قضاوت خواهد پرداخت.

سعید صادقی، تنها نماینده خراسان جنوبی 
در دوره داوری ملی فوتسال کشور

تخصصی  دوره  در  برای شرکت  استان  فوتسالی  داور  سعید صادقی، 
داوری ملی فوتسال کشور که زیر نظر فدراسیون برگزار می شود، 
و  ورزش  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به  اعزام شد.  به شهرکرد 
جوانان، در این دوره که با حضور تعداد زیادی از داوران فوتسال از استان 
های مختلف کشور و در چهارمحال و بختیاری برگزارمی شود، مدرس 
فدراسیون به تدریس جدیدترین قوانین رشته فوتسال می پردازد. این 
دوره تخصصی به مدت 4 روز از امروز تا 30 مرداد در شهرکرد برگزار 
می شود و سعیدرضا صادقی به عنوان تنها نماینده استان در این دوره حضور 
خواهد داشت. سعید صادقی از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان است.

اعزام تیم تکواندو نونهاالن استان به مسابقات کشوری

تیم تکواندو نونهاالن پسر خراسان جنوبی به مسابقات کشوری اعزام 
شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،مسابقات تکواندو 
نونهاالن پسر قهرمانی کشور در روزهای 27 تا 29 مرداد ماه در شهرستان 
خرم آباد استان لرستان برگزار می شود. تیم اعزامی استان را عارف موذن، 
محمد عارف رزم، امین خاوند و علی عشقی تشکیل می دهند. سرمربی 
تیم استان را مجتبی خالصی و سرپرستی تیم را حامد دلپذیر بر عهده دارند.

شروع مقتدرانه رضایی در بازی های المپیک 2016 برزیل

فارس- قاسم رضایی، نماینده وزن 9۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان 
در بازی های المپیک 2016 برزیل، که از ساعت 17:30 عصر روز گذشته 
آغاز شده بود، در نخستین دیدارش مقابل حریف ونزوئالیی به پیروزی رسید.

طلبانه  مبارزه  و  برانگیز  چالش  اقدامی  سیگار  ترک 
است. در ادامه بعضی از شیوه های ترک سیگار را به 
شما معرفی می کنیم: 1- بدون کمک دیگران: تقریبا 
90 درصد افراد از این روش برای ترک سیگار استفاده 
می کنند اما کم تر از 10 درصد افرادیکه از این شیوه 
استفاده می کنند، موفق می شوند 2- رفتار درمانی: شما 

به یک متخصص برای یافتن بهترین شیوه ترک سیگار 
مراجعه می کنید. متخصص رفتاردرمان به شما برای 
شناسایی محرک هایی که باعث احساس هوس سیگار 
در شما می شود، کمک می کند 3- جایگزین کردن 
منابع نیکوتین: این روش شامل استفاده از آدامس ها، 
چسب ها، اسپری ها و قرص های نیکوتین دار می شود. 

این روش نیکوتین را بدون استفاده از سیگار به بدن شما 
می رساند. این نوع ترک سیگار زمانیکه با رفتاردرمانی 
دارویی:  می دهد 4-  را  نتیجه  بهترین  شود،  ترکیب 
بعضی از انواع داروها همچون زیبان )Zyban( و یا 
چانتیکس )Chantix( برای کمک به ترک سیگار 
ساخته شده اند. ولی حتماً باید دستور پزشک تجویز شوند.

رفع گرفتگی عضالت ساق پا

برای  توانید  می  شما  که  چیزهایی  از  برخی 
گرفتگی عضالت ساق پا را امتحان کنید عبارتند 
از: 1- راه رفتن در اطراف و یا آهسته تکان دادن 
پای خود 2- پای خود را خم کرده و سپس به 
سمت سر خود باال ببرید 3- عضله گرفته را با 
دست های خود و یا با یخ ماساژ دهید 4- کشش 

ماهیچه های ساق پا 5- در حال نشسته، پا 
کنید  خم  زانو  به سمت  و سپس  مستقیم  را 
6- دوچرخه سواری و یا دوچرخه ثابت حالتی 
مانند کشش ماهیچه های ایجاد می کند 7- 
ماهیچه های خود را هر روز، به خصوص قبل 
کشش  خواب  هنگام  در  و  ورزش  از  پس  و 
بدهید ۸- روزانه یک مکمل مولتی ویتامین 
مصرف نمایید 9- از نوشیدن الکل جلوگیری کنید.

اقدامات ساده 
برای مراقبت فرد مبتال به آفت

اگر به آفت دهان دچار شده اید، برای تخفیف 
درد و ناراحتی ناشی از آن اقدامات زیر مفید 
است: 1- اجتناب از مصرف غذاهای اسیدی، 
قندی، پر ادویه 2- استفاده از تکه های کوچک 
است3-  آفت  دچار  که  نقاطی  برروی  یخ 

مسواک زدن بطور مرتب و تمیز نگه داشتن 
دهان 4- مرتباً دهان خود را بشوئید. این کار را 
می توان با آب نمک و یا استفاده از دهانشویه 
دیفن  شربت  از  اگر  داد.  انجام  معمولی  های 
اکسیژنهاستفاده  آب  محلول  یا  و  هیدارمین 
می کنید حتمًا آنها را رقیق کنید تا تحریک 
کننده نباشند 5- مالیدن ویکس به روی آن 
باعث میشود زود خوب شود یعنی دو روز.

نبض تان را در کجای بدن بگیرید؟

نبض  گرفتن  برای  که  دو شریانی  رایج ترین 
به کار می روند، شریان رادیال در طرف درونی 
مچ در نزدیکی کناره شست دست، و شریان 
کاروتید در گردن در میان نای و عضله گردن. 
روی  انگشت  گذاشتن  با  می توان  را  نبض 
و  گرفت،  اندازه  ران  کشاله  در  رانی  شریان 

قلب  کاتتریزاسیون  آزمایش های  برای  اغلب 
این محل  از  قلب  آنژیوگرافی  در  مثال  برای 
پشت پایی  نبض های  و  می شود؛  استفاده 
)pedal pulse( در پاها برای بررسی جریان 
خون در اندام های تحتانی به کار می روند. به 
گفته کارشناسان گذاشتن انگشت بر روی این 
ثانیه   60 در  ضربان ها  شمردن  و  شریان ها 
دقیق ترین اندازه گیری را به ما خواهد داد.

پاکسازی ریه در خانه 

با کمک محلول خانگی زیر به راحتی می توانید 
ریه خود را از انواع ویروس ها و میکروب های 
خطرناک بیماری زا پاکسازی کنید: نیم کیلو گرم 
پیاز قرمز، نیم کیلو گرم شکر قهوه ای، 2 عدد لیمو 
متوسط، 1.5 فنجان آب، 7 قاشق غذا خوری 
عسل خام. روش آماده سازی: شکر قهوه ای را 

در یک قابلمه بزرگ بریزید و با درجه حرارت 
متوسط آن را به هم بزنید تا به رنگ طالیی 
درآید، سپس پیازها را که از قبل خرد کرده اید 
همراه با لیمو و آب به آن اضافه کنید و بگذارید 
کمی جوش آید سپس محلول را می توانید به 
تعداد دفعات متوالی مصرف کنید. نتایج مطالعات 
نشان می دهند مصرف محلول فوق می تواند در 
کاهش بیماری های ریه نقش مهمی داشته باشد.

آسپرین برای کودکان خطرناک است

بعضی از مادران، برای درمان تب یا آنفلوآنزای 
کودکان خود از آسپرین اطفال استفاده می کنند، 
این امر نادرست بوده زیرا گاهی استفاده از آسپرین 
این  می شود.  رای  سندروم  باعث  کودکان  در 
سندروم هرچند که نادر بوده اما اگر اتفاق بیفتد، 
کبد  و  مغز  به  ناگهانی  آسیب  واردشدن  باعث 

کودک می شود. بنابراین نباید قبل از 19سالگی 
از آسپرین استفاده کرد. در این ارتباط، استفاده 
با دز  ایبوپروفن  از پاراسیتامول )استامینوفن( و 
مناسب، ارجحیت دارد. آسپرین با دز کم باعث 
جلوگیری از لخته شدن خون خواهد شد. استفاده 
دراز مدت از داروهای ضد التهاب فاقد آسپرین و 
به خصوص با دز باال، ممکن است که با اثرات 
آسپرین تداخل کرده و میتواند فشار خون را باال ببرد.

ترک سیگار ...

واژگونی پژو405
یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت

جانشین رئیس پلیس راه استان خبر از واژگونی پژو 405 در طبس 
با یک کشته و چهار مجروح داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ حسین نیکمرد گفت: بامداد روز گذشته با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 10محور 
زنوغان- نایبند از توابع طبس، بالفاصله مأموران پلیس راه به 
محل اعزام شدند که مشاهده شد یک خودروی پژو 405 واژگون 
شده است و یکی از سرنشینان خودرو کشته و چهار نفر دیگر 
مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ نیکمرد 
تصریح کرد: کارشناسان علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی از خواب آلودگی و عدم توجه به جلو اعالم کردند.

توقیف موتور سیکلتی با 20 کیلوگرم ماده مخدر 
 

فرمانده انتظامی بشرویه از کشف 20 کیلوگرم تریاک خبر داد. 
سرهنگ محمود علیپور در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس، 
گفت: مأموران یگان امداد شهرستان هنگام کنترل محورهای 
عبوری و کم تردد به یک دستگاه موتور سیکلت ایژ که با سرعت 
زیاد در حرکت بود مشکوک شدند و به راکب موتور سیکلت 
دستور ایست دادند. وي افزود: راکب موتور سیکلت با بی توجهی 
به  ایست پلیس اقدام به فرار کرد که بالفاصله دستور توقف به 
یگان های مستقر اعالم و پس از 20کیلومتر تعقیب و گریز موتور 
سیکلت متوقف شد. سرهنگ علیپور افزود: مأموران در بازرسی از 
داخل خورجین موتور مقدار 20 کیلوگرم تریاک کشف کردند و 
متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع غذایی معرفی شد.

توقیف یک دستگاه کامیون 
با پنج تن پیاز زعفران فاقد مجوز حمل در سرایان

فرمانده انتظامي سرایان از کشف پنج تن پیاز زعفران قاچاق در 
این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
محمد اسماعیل برادران گفت: طی 24 ساعت گذشته، مأموران 
انتظامی سرایان، هنگام کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه 
کامیون مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. 
که در بازرسي از کامیون مقدار پنج تن پیاز زعفران قاچاق که 
فاقد هرگونه مجوز حمل بود کشف شد. وی افزود:کارشناسان 
ارزش ریالی کاالی کشف شده را 120 میلیون ریال برآورد کردند 
و در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم پس از تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائی معرفی شد.

کامیونی با 12 میلیون ریال خالفي
در شهرستان بیرجند توقیف شد

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان از توقیف یک دستگاه 
کامیون بنز با 12 میلیون و 150هزار ریال خالفي در بیرجند خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی 
با رانندگان متخلف و حادثه ساز،  گفت: در راستاي برخورد 
مأموران پلیس راه شهرستان بیرجند یک دستگاه کامیون بنز را 
به علت تخلف از قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي متوقف 
کردند. وي افزود: پس از بررسي و استعالم سوابق مشخص شد 
این خودرو دارای 12میلیون و 150هزار ریال خالفي پرداخت 
نشده است. سرهنگ رضایی خاطر نشان کرد: برابر ماده ۸ قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي این خودرو روانه پارکینگ شد.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
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36 درصد فوت شدگان تصادفات درون شهری خراسان جنوبی عابران پیاده هستند

ایرنا - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار نفر در تصادفات درون شهری استان فوت شدند که بیش از 36 درصد آنان را عابران پیاده تشکیل می دهند. سرهنگ 
رضایی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 11 فقره تصادف فوتی و 742 فقره تصادف جرحی در استان رخ داده است. وی با بیان اینکه احترام عابران پیاده به قوانین راهنمایی و رانندگی در بهبود ترافیک 

درون شهری بسیار مهم است، گفت: عابران پیاده یکی از کاربران ترافیکی هستند و تردد قانونمند آنها در معابر و خیابان عالوه برای کاهش حوادث رانندگی در روان سازی ترافیک نیز بسیار موثر است.
چهارشنبه * 27 مرداد 1395 * شماره 3580

7
در دیدار با آوا عنوان شد:

صدور کارت ملی هوشمند

طبق دستورالعمل انجام می شود

مالئی- مدیرکل ثبت و احوال با اشاره به دستور 
در  باید  زنده  از مرکز تصریح کرد: عکس  العمل 
محل های مجاز انجام شود مانند: دفاترپیشخوان 

و ادارات تابعه است و برای عکاسی ها به صرفه 
اقتصادی نیست. به بهانه روز خبرنگار پور حسین 
مدیرکل ثبت احوال استان از مجموعه آوا دیدن 
کرد. پورحسین عنوان کرد: روزنامه آوای خراسان 
جنوبی به عنوان یکی از رسانه های است که به 
روز خبرها را اطالع رسانی می کند. وی با بیان 
قائل  مسئوالن  بین  تفاوتی  رسانه  این   اینکه 
اخبار  افزود:  است  مردمی  روزنامه  و  شود  نمی 
روزنامه آوا انعکاس خوبی دارد. مدیرکل ثبت احوال 
درباره صدور  اخیر  درج گزارش های  به  اشاره  با 
کارت ملی هوشمند  بیان کرد: اگر ازدحام جمعیت 
در ادارات ثبت دیده می شود به علت کمبود نیرو 
است. پور حسین با اشاره به کارت ملی هوشمند و 
مشکالت که در قوانین وجود دارد یادآورشد: تعامل 
بین دستگاه ها اجرایی وقتی عملیاتی انجام شود 
کارهای مردم بسیار راحت خواهد شد. وی از برون 
خدمات  دفاتر  بین  هوشمند  ملی  کارت  سپاری 
در  دفتر   30 اکنون  افزود:  و  داد  خبر  پیشخوان 
بیرجند فعال هستند که از این تعداد 6 دفتر خدمات 

کارت ملی هوشمند را به مردم ارائه می دهند.

یادواره شهید ناصری برگزار شد

تسنیم- یادواره سردار شهید محمدناصر ناصری و 
شهدای برون مرزی استان با حضور امام جمعه موقت 
تهران در حسینه جماران بیرجند برگزار شد. فرمانده 
ناحیه مقاومت شهرستان بیرجند شامگاه دوشنبه در 

این گونه  این مراسم اظهار کرد: اهداف برگزاری 
یادواره ها شناخت و معرفت پیدا کردن از مقام شهدا 
است. امام جمعه موقت تهران نیز در این یادواره 
تصریح کرد: مجالس شهدا برای ما پناهگاه است و 
همه مسئوالن مملکتی باید بدانند اگر شهدا نبودند 

این مسئولیت ها وجود نداشت.

بیش از یک میلیارد ریال
هزینه داروی های زنبورعسل

غالمی- معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
گفت: یک میلیارد و 123 میلیون ریال اعتبار صرف 
خرید داروهای ضد انگل زنبورعسل شد. اصغرزاده 
بین  انگل  ضد  داروهای  توزیع  که  این  بیان  با 
زنبورداران به صورت رایگان آغاز شده است، افزود: 
بیش از 23 هزار کندو در استان وجود دارد که این 
داروها با هدف پیشگیری و کنترل بیماری ها در 

صنعت زنبورداری تهیه و توزیع می شود.

تکمیل عملیات اجرایی محوطه سازی 
کمپ گردشگری بیرجند

گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون  ور-  پیشه 
فرهنگی، صنایع  میراث  اداره کل  منابع  تامین  و 
عملیات  تکمیل  از  استان  گردشگری  و  دستی 
اجرایی محوطه سازی کمپ گردشگری بیرجند با 

اعتبار 500 میلیون ریال خبر داد.

7۰ دانشجو در قالب اردوهای ۱۰ روزه
به مناطق محروم رفتند

شهرستان  دانشجویی  بسیج  سرپرست  تسنیم- 
تا  جهادی  گروه   150 اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
آخر تعطیالت تابستان در قالب اردوهای 10 روزه 
تاکنون  گفت:  می شوند  اعزام  محروم  مناطق  به 
70 دانشجو در قالب اردوهای 10 روزه به مناطق 

محروم استان اعزام شدند.

۵7۵ روستای استان در تابستان با تنش 
آبی مواجه شدند

مهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
در  جنوبی  خراسان  روستای   575 گفت:  استان 

تابستان با تنش آبی مواجه می شوند.

خبرداغ برای نانوایی های متخلف

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار  مالئی- 
دستگاه  کرد:  تاکید  استان  در  نان  بد  کیفیت 
نانوایی  تخلف  هرگونه  بازرسی  و  نظارتی  های 
واحدهای  بررسی،  از  بعد  و  کرده  بررسی  را  ها 
متخلف تعطیل شوند. عصر دیروز کمیسون تنظیم 
بازار به ریاست استاندار در سالن کنفرانس حوزه 
استانداری برگزار شد. یکی از دستور کارهای این 
های  قیمت  کاهشی  و  افزایشی  تغییرات  جلسه 
اسداللهی،  گفته  به  بود.  خانوارها  کاالی  سبد 
نماینده جهادکشاورزی، بیش از 7 قلم اصلی مانند 
ایرانی، زعفران  برنج  خیار سبز، مرغ، تخم مرغ، 
افزایش  ماه گذشته  و ذرت خارجی در طی یک 
مانند  کاالهایی  مقابل  در  و  است  داشته  قیمت 
پسته، انگور، هندوانه، لیمو ترش و خرما نسبت به 
ماه گذشته کاهش قیمت داشته اند. پرویزی نیز 
در این جلسه عنوان کرد: دولت تا حد ممکن به 
تنظیم بازار ورود پیدا نمی کند پس طوری تعادل 
و  کننده  مصرف  نفع  به  که  کنید  برقرار  را  بازار 
تولید کننده باشد. وی بیان کرد: اگر اصناف موافق 

باشند نمایشگاه بهاره راه اندازی می شود.

بهره برداری از ۵2 پروژه عمرانی
خدماتی و بهداشتی در فردوس

فردوس   شهرستان  در  دولت  هفته  در  سربازی- 
میلیون   650 و  میلیارد   296 اعتبار  با  پروژه   52
ریال به بهره برداری می رسد. به گفته سرپرست 
فرمانداری فردوس از این اعتبار 74 میلیارد ریال 
و  بانکی  تسهیالت  و  خصوصی  بخش  توسط 
حسین  است.  شده  هزینه  دولتی  منابع  از  مابقی 
اسماعیلی گفت: در مجموع با بهره برداری از این 
پروژه ها برای 50 نفر شغل ایجاد می شود و بطور 
 میانگین 1400 خانوار از مزایای هر طرح بهره مند 
می شوند. وی تصریح کرد: در فصل مسکن 14، 
منابع آب 19، صنعت و معدن4، انرژی 9، حمل 
کشاورزی  پروژه،  یک  کدام  هر  آموزش  و  ونقل 
بهره  به  پروژه  یک  نیز  و سالمت  بهداشت  و   3
برداری خواهد رسید. وی به برخی پروژه های مهم 
و شاخص که با حضور استاندار و یا معاونان وی 
افزود:  به بهره برداری خواهد رسید اشاره کرد و 
گازرسانی به روستای بیدسکان و سرند، تعریض 
خیابان فرهنگ و آسفالت معابر، افتتاح مخزن 3 
افتتاح 166  هزار متر مکعبی آب شرب فردوس، 
واحد مسکن مهر و بهره برداری از آسفالت محور 
روستای بکری و لجنو از جمله این طرح ها است.

در بازگشت از المپیک ریو، نجمه خدمتی
به دیدار نماینده ولی فقیه و استاندار رفت

اینکه  بیان  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده  تسنیم- 
گفت:  است  ارزش ها  واالترین  اخالق  و  انسانیت 
تمرین برای مبارزه با هوای نفس و امیال نفسانی 
در  عبادی  حجت االسالم  است.  ورزش  بزرگترین 
دیدار نجمه خدمتی دارنده عنوان هشتمی المپیک 
ریو 2016 با ایشان ورزش را یک ارزش دانست و 
افزود: ورزشکاران باید پیام های اخالقی و انقالب را 
به دنیا صادر کنند. استاندار نیز صبح دیروز در دیدار 
با این ورزشکار اعزامی استان به مسابقات المپیک 
عنوان کرد: حضور بانوان در عرصه های مختلف 
گفت  پرویزی  است.  اسالمی  ایران  افتخار  مایه 
:امیدوارم بتوانیم با ایجاد و توسعه امکانات ورزشی 
،شاهد حضور بیش از پیش همه اقشار جامعه به ویژه 

بانوان، در عرصه های مختلف ورزشی باشیم.

میزان خرید گندم
از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت

حراست  مرکز  رئیس  و  وزیر  مشاور  تسنیم- 
جشن  برگزاری  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
شکرگزاری و خودکفایی گندم خبر داد و گفت: 
از 10 میلیون تن فراتر رفت  میزان خرید گندم 
امسال  دیگر  خرید  میزان  این  تحقق  با  که 

واردات گندم نخواهیم داشت.

انتصاب جدید در استانداری

به  نخعی  نفیسه  استاندار  سوی  از  حکمی  طی 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  سرپرست  عنوان 

استانداری منصوب شد.
اصالحیه : در اصالح خبر دیروز با عنوان »بارانداز 
قاچاق« سمت سرهنگ محمدرضا سرمد معاون 
استان  انتظامی  فرماندهی  ستاد  هماهنگی 

خراسان جنوبی صحیح می باشد.

جلسه  در  گذشته  روز  استاندار  مالئی- 
مطلب  این  بیان  با   5 ماده  کمیسیون 
عنوان کرد: طرح های ورودی به شوراها و 
شهرداری ها قبل از نهایی شدن حتماً بررسی 
استانداری  فنی  و  دفاتر شهری  شود،  کامل 

کامل  نظارت  مصوبات  اجرای  و  برتصویب 
اینکه کار  به  اشاره  با  باشند. پرویزی  داشته 
طرح  جزئیات  به  ورود   5 ماده  کمیسیون 
نیست، افزود: شهرداری ها و مشاوران،دقت 
نظر کامل بر تهیه ، طراحی نقشه و طرح ها 
داشته باشند تا نیاز به برگزاری جلسات مکرر 
برای تغییرات و اصالح نباشد. وی تاکید کرد: 
در کمیسیون ها به گونه ای تصمیم گیری 
در  اجرا  قابلیت  مصوب  های  طرح  تا  شود 

بخش عمده ای از استان را داشته باشند.

انتقاد به طرح های شهری

از طرح های شهری  از برخی  انتقاد  با  وی 

تعیین  گفت:   5 ماده  کمیسیون  مصوبات  و 
مردم  برای  ها  طرح  از  برخی  کاربری 
باید  که  است  آورده  بوجود  مشکالتی 
شود.  تالش  احتمالی  نواقص  رفع  درجهت 
برای  قانونی  را   5 ماده  کمیسیون  استاندار 
خاطرنشان  و  دانست  مردم  مشکالت  رفع 
اجرایی  های  دستگاه  و  ها  شهرداری  کرد: 
کاهش  و  مردم  مشکالت  رفع  درجهت 

مراحل اداری تالش کنند.

تصویب تغییر کاربری در شوراها
و شهرداری ها خالف قانون است

وی تصویب تغییر کاربری و یا تعیین عوارض 

برای انجام تغییر کاربری اراضی و امالک در 
شورا و شهرداری ها را خالف قانون دانست 
و یادآورشد: کمیسیون ماده 5 با اینگونه موارد 
برخورد کند. وی با بیان اینکه شهرداری ها 
کرد:  خاطرنشان  و  ندارند  خوبی  مالی  منابع 
شهردارها به دنبال منابع پایدار شهری باشند 
و شوراها نیز نباید نیروی انسانی جدیدی را 
بر  پرویزی  کنند.  تحمیل  ها  شهرداری  به 
نوسازی و بهسازی امالک تجاری در بافت 
فرسوده تاکید کرد و افزود: شهرداری ها نباید 
از امالکی که سابقه تجاری قدیمی داشته و یا 
در طرح تفصیلی وجود دارد، جریمه یا عوارض 
طرح  اجرای  و  کنند  دریافت  کاربری  تغییر 
تفصیلی با هماهنگی دفتر فنی، جلب رضایت 

وی  شود.  انجام  عادالنه  صورت  به  مالکین 
گفت: کمیسیون ماده 100 نیز نباید وسیله ای 
برای درآمدزایی برای شهرداری ها از محل 
تخلفات باشد و شهرداری ها به حوزه نظارت 
بر ساخت و سازها باید بیشتر توجه کنند تا مانع 
ساخت و سازهای غیرقانونی  شوند تا باعث 
کمیسیون  به  متخلفین  های  پرونده  کاهش 
ماده 100 گردند. استاندار خراسان جنوبی با 
مردم  برای  سازی  شفاف  ضرورت  بر  تأکید 
ماده  کمیسیون  مصوبات  کرد:کلیه  تصریح 
از طریق سایت شهرداری،  ابالغ،  از  5 پس 
استانداری و راه و شهرسازی به عموم مردم 
اطالع رسانی شود تا همه مردم از مصوبات 

کمیسیون اطالع داشته باشند.

تصویب تغییر کاربری ها در شوراها و شهرداری ها خالف قانون است

نماینده ولی فقیه با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع 
تبدیلی مواد معدنی در استان گفت: با راه اندازی 
در  روستاییان  مهاجرت  از  کوچک  صنایع 

خراسان جنوبی جلوگیری شود.
تسنیم، حجت االسالم  خبرگزاری  گزارش  به 
عبادی صبح دیروز در دیدار با رئیس سازمان 
کرد:  عنوان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
استان در بخش معدن ظرفیت قابل توجه ای 
داشته و مرزی بودن استان زمینه تجاری خوب 
است. وی بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی مواد 
معدنی در استان تاکید کرد و گفت: اگر ذخایر 
معدنی به صورت خام از استان صادر شود تنها 

گرد و غبار آن برای مردم باقی می ماند بنابراین 
و  طرح  معدنی  صنایع  توسعه  جهت  در  باید 

مشوق های کارآمد در نظر گرفته شود.
نیمه  صنعتی  طرح  سه  به  اشاره  با  عبادی 
تمام در استان اظهار کرد: طرح های بزرگی 
در استان هستند که چند سالی سرمایه گذاری 
عظیمی در آن ها انجام شده اما به خاطر اندکی 
است.  مانده  استفاده  بدون  نقدینگی  متمم 
وی تاکید کرد: باید تامین نقدینگی برای این 
واحدها تسریع شود در غیر این صورت تمام 
سرمایه گذاری انجام شده محبوس و به ضرر 
افزایش  دنبال  به  کرد:  تاکید  عبادی  است. 
در  مردم  نماندن  و  ها  مهاجرت  خشکسالی، 
روستاها نیاز است که صنایع کوچک که قابلیت 
دارد در روستاها راه اندازی شود تا از مهاجرت 

روستاییان جلوگیری شود.

3۰ درصد واحدهای صنعتی استان
مشکل تأمین هزینه دارند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

واحد   560 اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
صنعتی دارای پروانه در استان وجود دارد گفت: 
در حال حاضر حدود 30 درصد این واحدهای 
تولیدی برای تأمین هزینه های جاری مشکل 
دارند. شهرکی با بیان اینکه دولت برای حل 
مشکالت واحدهای صنعتی طرح هایی را آغاز 
کرده است اظهار کرد: کمک تسهیالتی برای 
راه اندازی واحدهای دارای 60 درصد پیشرفت 
در  دولت  برنامه های  از  دیگر  یکی  فیزیکی 
تاکنون  که  بوده  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
توانسته ایم 10 واحد را به بهره برداری برسانیم.

وی تعیین تکلیف شش طرح بزرگ صنعتی در 
سطح کشور را یکی دیگر از وظایف وزارت در 
راستای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: در این 
راستا سه طرح بزرگ صنعتی استان از جمله 
سیمان باقران، فوالد قاین و کک طبس باید 
تعیین تکلیف شود که مصوبه آخرین جلسه 

ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز گرفته است.
شهرکی با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه 
برای  کارخانه  این  گفت:  باقران  سیمان 
اعتبار  تومان  میلیارد   20 به  اولیه  راه اندازی 

آخرین  تامین  با  امیدواریم  و  دارد  نیاز  دیگر 
نقدینگی دو ماه بعد از دریافت تسهیالت به 
صنعت،  سازمان  رئیس  برسد.  بهره برداری 
معدن و تجارت ادامه داد: این کارخانه با 400 
میلیارد تومان سرمایه و ایجاد اشتغال 300 نفر 
یکی از طرحهای بزرگ صنعتی استان است.

 800 سرمایه گذاری  از  همچنین  شهرکی 
در  اشتغال  نفر  ایجاد 500  و  تومانی  میلیارد 
پروژه فوالد قاین خبر داد و گفت: مشکالت 
عملیات  و  شده  تقریبا حل  نیز  کارخانه  این 

اجرایی برای تکمیل نیز آغاز شده است.

تعیین تکلیف هزار و 2۰۰ نفر
اشتغال و سرمایه گذاری

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 300 
و  احداث  بحثهای  در  کارخانه  این  در  نفر 
داشت:  بیان  هستند  به کار  مشغول  تکمیل 
طبق قولهای مسئوالن کارخانه این واحد تا 
اسفند ماه تکمیل شده و در حالت خوشبینانه 
امیدواریم تا فروردین یا اردیبهشت ماه سال 

شود.  تولید  چرخه  وارد  نیز  واحد  این  آینده 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همچنین به پروژه کارخانه کک طبس اشاره 
میلیارد   400 با  نیز  پروژه  این  گفت:  و  کرد 
میلیارد   30 تا   20 تامین  با  سرمایه  تومان 
سرمایه نیز که مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی 
را دارد باید ظرف سه تا چهار ماه آینده وارد 
چرخه تولید شود. شهرکی گفت: در مجموع 
مقاومتی  اقتصاد  سیاستهای  راستای  در 
مکلف هستیم یک هزار و 200 نفر اشتغال و 
سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی در این 

سه پروژه بزرگ را تعیین تکلیف کنیم.

صنایع کوچک و تبدیلی در روستاهای استان راه اندازی شود

اورژانس هوایی عنوان کرد:  مالئی - رئیس 
گروه پروازی و پرسنل پرستاری در اورژانس 
هوایی متخصص ترین افراد هستند و همیشه 
3 گروه پروازی و 6 کادر پرستاری آماده ارائه 

خدمت به مردم هستند.
حسین عباسی در گفتگو با آوا بیان کرد: 15 

اردیبهشت 93 دانشگاه علوم پزشکی با عقد 
قرارا داد با بنیاد تعاون ناجا یک فروند هلیکوپتر 
اجاره کرده است که این قرارداد ساالنه تغییر 
می کند. وی با بیان اینکه استان به اورژانس 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  دارد  نیاز  هوایی 
مشکالتی که وجود دارد، نبود اورژانس ویژه 

هوایی است که ما داخل این هلیکوپتر را با 
تجهیزات پزشکی اولیه استاندار سازی و تغییر 
پرداخت  از  هوایی  اورژانس  رئیس  ایم.  داده 
اجاره  26 میلیون و 450 هزار تومان در هر ماه 
برای این کار خبر داد و افزود: این مبلغ ماهیانه 
به بنیاد تعاونی ناجا پرداخت می شود که به 

ازای هر ساعت پرواز 4 میلیون تومان دیگر 
کرد:  خاطرنشان  بدهیم. وی  اضافه  باید  هم 
در ماه گذشته 17ساعت پرواز صورت گرفته 
پرداخت  ناجا  به  تومان  میلیون  مبلغ 68   که 
آسیب  مناطق  عنوان کرد:  می شود. عباسی 
پذیر و خطرآفرین در استان مانند: ارتفاعات کوه 

باقران و 3 نقطه از گردنه ثمن شاهی وجود 
دارد که نیاز شدید به همسطح سازی جاده یا 
کوه تا شعاع 50 در 50  است تا اورژانس بتواند 
رئیس  بیاید.  فرود  راحتی  به  مناطق  این  در 
اورژانس هوایی یادآورشد: پد ویژه برای نشست 

هلیکوپتر 50 میلیون تومان است.

نماینده ولی فقیه:

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: نوع نگاهی که در روستاها با حضور و 
اشتغال بانوان وجود دارد بیشتر از شهرها موثر 
است چرا که مادر نقش اساسی در زندگی دارد.

در  حسینی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان اظهار 
کرد: در بحث صنایع دستی به عنوان بخش 
مهمی که وجود دارد به دلیل ظرافت صنایع 
نتوانستند  خارجی  کشورهای  ایران  دستی 
جایگزین ایران شوند. وی بیان کرد: مشکلی 
که وجود دارد این است که بسیاری از بخش 
هایی که به دستگاه ها برمی گردد مباحثی است 
که باید دستگاه های مربوطه پیگیری کنند و 
همچنین دستگاه های متولی باید کمک کنند و 

ما در این راستا بستر کار را فراهم کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه بحث صنایع دستی 

بحثی است که در کوتاه مدت می توان اشتغال 
و  دستی  کرد: صنایع  خاطرنشان  کرد  ایجاد 
گردشگری و صادرات استان ظرفیتهای خوبی 
است که راحت می توان به نتیجه رساند. وی 
در بحث برند توبافی اظهار کرد: ریشه تاریخی 
این هنر به استان خراسان جنوبی برمی گردد 
سیاسی،  معاون  می شود.  کار  آن  روی  که 
جنوبی  خراسان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
با وجود 18 سال خشکسالی در سال  گفت: 

جاری افزایش خرید گندم را شاهد بودیم.

۱۴۵ شرکت تعاونی زنان
در استان فعالیت دارد

با  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
در  فعال  تعاونی های  تعداد شرکت  به  اشاره 

استان گفت: در حال حاضر 145 شرکت تعاونی 
زنان در خراسان جنوبی فعالیت دارد.  شریفی 
اظهار کرد: نرخ بیکاری زنان در  استان وضعیت 

مطلوبی ندارد و نامطلوب تر از مردان است.
تخصصی  کمیته  اهداف  به  اشاره  با  وی 
توانمندسازی زنان افزود: توانمندسازی زنان و 
خانواده ها یکی از مهم ترین اهداف و توجه به 
اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر اهداف برگزاری 
کرد:  خاطرنشان  شریفی  است.  کمیته  این 
سهم اشتغال زنان در بخش صنعت  39.5، 
مردان  33.6 و سهم اشتغال زنان در بحث 
خدمات 33 درصد است. مدیرکل امور بانوان 
و خانواده استانداری خراسان جنوبی، با اشاره 
یادآور  کشاورزی  بخش  در  اشتغال  به سهم 
شد: همچنین سهم اشتغال مردان در بخش 
درصد   20.7 زنان  سهم  و   30.9 کشاورزی 

است. به گفته شریفی تعداد تعاونی های استان 
3 هزار و 419 تعاونی است که از این تعداد 
145 شرکت تعاونی به زنان استان اختصاص 
دارد. شریفی با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 
درصد جمعیت روستایی استان را زنان تشکیل 
می دهند اظهار داشت: 23.9 درصد بهره برداران 

بخش کشاورزی را نیز زنان تشکیل می دهند.

اشتغال در بخش کشاورزی استان
از نرم کشوری پایین تر است

مدیرکل جهاد کشاورزی استان گفت: بخش 
انسانی است  نیروی  تأمین کننده  کشاورزی 
اما  است  باال  در بخش کشاورزی  اشتغال  و 
اشتغال در بخش کشاورزی خراسان جنوبی 

از نرم کشوری پایین تر است.

۵۰ درصد جمعیت روستایی استان را 
زنان تشکیل می دهند

برنامه ریزی جهاد کشاورزی خراسان  معاون 
کرد:  اظهار  کارگروه  این  در  نیز  جنوبی 
سهم روستاییان در استان علی رغم  8 سال 
است  بیشتر  کشوری  نسبت  به  خشکسالی 
پا به پای مردان  و 50 درصد زنان روستاها 
تالش می کنند. صباغ زاده با اشاره به اینکه 
23.9 درصد شاغالن بخش کشاورزی را زنان 
تشکیل می دهند بیان کرد: در صورتی که در 
زنان  به  متعلق  ها 16.7 درصد  سایر بخش 
کشاورزی  بخشهای  شد:  یادآور  است.وی 
سهم بسیار زیادی از اقتصاد استان را در خود 
بخش  این  در  زنان  سهم  و  می دهند  جای 

بزرگ قابل توجه است.

اشتغال بانوان در روستاها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراسان جنوبی:

آماده باش همیشگی اورژانس هوایی

۰9۱۵8994۰86 - ۰9۱۵۱۱۰4۰86  رسولی                ۱۰۰ درصد تضمینی
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  احمدی نژاد، روحانی و قالیباف جزء 
گزینه های انتخابات ریاست جمهوری 

عضو  و  مجلس  سابق  نماینده  اسماعیلی  ولی 
به  اشاره  با  اصول گرایان  مرکزی  شورای 
فعالیت های انتخاباتی اصول گرایان برای انتخابات 
جلسه   7 االن  تا  گفت:  آینده  جمهوری  ریاست 
برگزار شده  اصولگرایان  کلی در شورای مرکزی 
است که تا االن در این جلسات راجع به مصادیق 
صحبت نکردیم بلکه راجع به رویکردها ، اهداف 
ها  استان  در  ها  پایگاه  و  انتخاباتی  شعارهای  و 
صحبت کردیم . اسماعیلی خاطر نشان کرد: از یک 
ماه قبل مصادیق را بررسی کردیم که در این زمینه 
9 گزینه را مطرح کرده ایم. از جمله این گزینه ها 
آقایان احمدی نژاد، روحانی و قالیباف است البته 

آقایان جلیلی و رضایی جز این 9 گزینه نیستند .

ادعای استقرار جنگنده های
 ارتش روسیه در همدان 

یک وب سایت خبری روسی مدعی شد روسیه 
از جنگنده های بمب افکن خود را برای  برخی 
به  سوریه  در  ها  تروریست  مواضع  به  حمله 
پایگاه هوایی همدان در غرب ایران انتقال داده 
است. این سایت  مدعی شده است هواپیماها به 
با سوریه و  پایگاه همدان  دلیل فاصله کوتاه تر 
پایگاه  این  در  هزینه  و  وقت  در  جویی  صرفه 

ایران استقرار یافته اند. 

برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همه 
ارکان نظام مصمم هستند

با  رییس جمهور  اول  معاون  اسحاق جهانگیری 
در  المال  بیت  پول  بازگرداندن  اینکه  بر  تاکید 
ملی،  وظیفه  یک  اقتصادی  فساد  پرونده های 
اراده  انسانی است، گفت: در راس نظام  دینی و 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  برای  جدی  سیاسی 
پرونده  از جمله  فساد  پرونده های  به  و رسیدگی 
و  نظام  ارکان  همه  و  دارد  وجود  زنجانی  بابک 
سران قوای سه گانه نیز برای به نتیجه رساندن 

این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.

واکنش مطهری به انتشار
 فایل صوتی آیت ا... منتظری

اظهارات  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب   
سر  از  را  منتظری  ا...  آیت  شده  منتشر  اخیر 
با  و  کرد  عنوان  اسالمی  انقالب  برای  دلسوزی 
بیان اینکه روشن نیست نگرانی ایشان به جا بوده 
رییسی،  از سوی  ارائه توضیحاتی  نه خواستار  یا 

نیری و پورمحمدی در این رابطه شد.

   حل و فصل بحران یمن تنها از 
طریق مذاکره ممکن است

محکوم  ضمن  اسالمی   شورای  مجلس  رئیس 
گفت:  یمن،  علیه  خارجی  نیروهای  تجاوز  کردن 
حل وفصل  مذاکره  طریق  از  تنها  یمن  بحران 
فعالیت  جدید  دور  الریجانی  علی   شد.  خواهد 
مجلس نمایندگان جمهوری یمن را تبریک گفت 
و افزود:  آغاز دور جدید فعالیت پارلمانی در مقطع 
بسیار حساس کنونی که تشدید جنایات غیر انسانی 
یمن  مقاوم  ملت  علیه  خارجی  متجاوز  نیروهای 
مشاهده می شود، نشان از پیروزی و موفقیت دولت 

و ملت مظلوم یمن در نبرد نابرابر کنونی دارد.

توهین به رئیس جمهور توهین
 به شعور مردم است

نماینده مردم سقز و بانه توهین به رئیس جمهور را 
توهین به شعور مردم دانست. محسن بیگلری اظهار 
کرد: ما ایرانی ها اعتقاد داریم که با فرهنگ و اصیل 
هستیم و کارها را با دموکراسی پیش می بریم. با 
به  ویژه  به  به هیچ کس  توهین  دیدگاهی  چنین 
رئیس جمهوری که خودمان چندی قبل به او رأی 

دادیم و او را انتخاب کردیم جایز نیست.

مصباح یزدی: مقام معظم رهبری
نسخه بدل امام )ره( هستند

آیت ا... محمد تقی مصباح یزدی گفت: رهبر معظم 
به  موید  و  )ره(  امام  بدل  نسخه  اسالمی،  انقالب 

تاییدات الهی هستند.

20 کشته در حمله هوایی ائتالف 
سعودی به بیمارستان در یمن

حمالت  که  گفت  مرز  بدون  پزشکان  سازمان   
جنگنده های ائتالف به رهبری عربستان سعودی 
در روز دوشنبه یک بیمارستان در کنترل حوثی ها 
را مورد هدف قرار داد. در این حمله 20 نفر کشته 
و تعداد بیشتری هم زخمی شدند. این بیمارستان 
در شمال یمن، توسط سازمان غیردولتی پزشکان 

بدون مرز اداره می شود . 

عراقچی: با بدعهدی در برجام 
خیلی محکم برخورد می کنیم

قانونی  روندهای  گفت:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
هیات  تشخیص  حسب  برجام،  در  شده  مشخص 
گزارش  به  می شود.  طی  برجام  اجرای  بر  نظارت 
ایسنا، سید عباس عراقچی در پاسخ به این سوال 
ایران در قبال بدعهدی غربی ها در اجرای  آیا  که 
برجام شکایتی را به کمیسیون مشترک تعیین شده 
در توافق نامه با 1+5 برده است یا خیر، اظهار کرد: 
ما در قالب کمیسیون مشترک در حال پیگیری همه 
موارد هستیم. وی با بیان این که هر جایی که طرف 
مقابل کوتاهی و تعلل داشته باشند پیگیری خواهیم 
کرد، متذکر شد: حسب تشخیص هیئت نظارت بر 
اجرای برجام، ان شاءا... روندهای قانونی که در برجام 

مشخص شده هم طی خواهد شد.

علیه آمریکاحرف زدن افراطی گری نیست

عضو مجلس خبرگان گفت: آیا آقایانی که علیه آمریکا 
افراط می دانند، در دشمن بودن آن شک  را  حرف زدن 
دارند؟ پس با او چگونه باید برخورد کرد؟ نباید مقابل او 
گلپایگانی  بطحایی  سیدهاشم  آیت ا...  باشیم؟  افراطی 
تاکید کرد: »شاید در کشور کندروی وجود داشته باشد اما 
تندروی و افراط وجود ندارد. من اصال تندی و افراطی گری در کشور احساس 

نمی کنم. ما نه تندروی داریم نه افراطی؛ این دو واژه در فرهنگ ما جایی ندارد«.

صفوی: برخی کشورهای عربی به دنبال نا امنی در جنوب شرق ایران هستند
 

برای  از کشورهای عربی  برخی  تحریک  و  مدیریت  بدنبال  ای  منطقه  فرا  قوا گفت: دشمنان  معظم کل  فرمانده  ارشد  و مشاور  دستیار 
دخالت و ترویج ناامنی در منطقه جنوب شرق ایران هستند. به گزارش مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی افزود: دشمنان فرا منطقه 
ای مثل آمریکایی ها و صهیونیست ها بدنبال مدیریت و تحریک برخی از کشورهای عربی برای دخالت و ترویج ناامنی در منطقه جنوب 
شرق ایران هستند که با هوشیاری سازمان ها و نهادهای اطالعاتی و آمادگی های عملیاتی نیروهای سپاه پاسداران تابحال خنثی شده 

است، اما ممکن است این شرارت ها ادامه پیدا کند.

احمدی نژاد پیشنهاد کرد همه مواد هسته ای را بدهیم 

محمدجواد الریجانی گفت: احمدی نژاد پیشنهاد داشت همه 
مواد غنی شده هسته ای را یک جا بدهیم و خودش هم با 
اوباما مذاکره و مسئله را حل کند. معاون قوه قضائیه افزود: 
گروهی صرفاً دنبال آن هستند که جایی از برجام خراب 
شود تا آن را َعلَم کنند. دوستانی که با آقای احمدی نژاد و 
سایت های نزدیک به آنها کار می کنند از این دسته هستند. خود ایشان در سال های 

آخر ریاست جمهوری اش بدتر از این برجام را پیشنهاد می کرد.

 رئیس جمهور، تروریسم، مداخله سیاسی 
در  غربی  کشورهای  نظامی  حضور  و 
جمله  از  را  جهان  مناطق  از  بسیاری 
مهمترین معضالت جامعه جهانی برشمرد 
مثبت کشورهای  نقش  ایفای  لزوم  بر  و 
عضو جنبش عدم تعهد در راستای حل و 
فصل این مشکالت تاکید کرد.به گزارش 
در  شنبه  سه  روز  روحانی  حسن  فارس، 
دیدار آلن امه نیامیتوه وزیر روابط خارجی 
و همکاریهای بین المللی بروندی، روابط 
دوکشور را دوستانه و مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: امروز اهداف و آرمان های مشترکی 
وجود  آفریقایی  و کشورهای  ایران  میان 
و تحوالت  از مجامع  بسیاری  در  و  دارد 
نظر  وحدت  با  توانیم  می  المللی  بین 
با  جمهوری  رییس  باشیم.  هم  پشتیبان 
اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاری 

المللی بین  و  ای  منطقه  دوجانبه،   های 
ایران و بروندی به عنوان دو عضو جنبش 
کرد:  خاطرنشان  متعهد،  غیر  کشورهای 

کشورهای جنبش عدم تعهد باید با تقویت 
روابط و همکاری ها به خوبی در صحنه 

بین الملل نقش آفرینی کنند.

روحانی تروریسم، مداخله سیاسی و حضور 
بسیاری  در  غربی  کشورهای  نظامی 
مهمترین  جمله  از  را  جهان  مناطق  از 

بر  و  برشمرد  جهانی  جامعه  معضالت 
لزوم ایفای نقش مثبت کشورهای عضو 
جنبش عدم تعهد در راستای حل و فصل 

این مشکالت تاکید کرد. 
خارجی  روابط  وزیر  نیامیتوه«  امه  »آلن 
و همکاری های بین المللی بروندی نیز 
در این دیدار پیام کتبی رییس جمهوری 
این کشور را تقدیم  روحانی کرد و افزود: 
ایران و بروندی اهداف، ارزش ها و دیدگاه 
زمینه همکاری های در   های مشترکی 
دارند  المللی  بین  و  ای  منطقه  دوجانبه، 
بیشتر  استحکام  راستای  در  باید  که 
و  خارجی  روابط  وزیر  کنیم.  تالش  آن 
با  بروندی  المللی  بین  های  همکاری 
های پشتیبانی  و  ها  حمایت  از   تقدیر 
و  مردم  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
توسعه  خواستار  بروندی،  استقالل 
در  کشور  دو  مناسبات  و  ها  همکاری 
مجامع بین المللی بویژه سازمان جنبش 

کشورهای غیرمتعهد شد.

حضور نظامی کشورهای غربی  در برخی از مناطق  مهمترین معضالت  جهانی

امروز آرمان های مشترکی میان ایران و کشورهای آفریقایی وجود دارد

میز تنیس و پسر بچه ای که روی آن دراز کشیده و نقش تور را ایفا می کند   عکس: حسین پورعکس روز 

تا 28 مرداد ماه از ساعت 8 صبح تا 8 شب 
برای عموم متقاضیان 
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موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )علیه السالم(
میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده- پالک 5  

تلفن:32232943

با حضور اساتیدو مشاورین مجرب

                به مناسبت میالد امام رضا )ع(
گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس-  سربیشه-  نهبندان- سرایان- فردوس- درمیان - خوسف - قاین و بیرجند برای ارائه 

فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- لمینیت پارکت( از همکاران دعوت به عمل می آورد. 

شماره های تماس: 32230487-32239026-09155621788    فکس: 32231410
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش در خراسان جنوبی 

 )صبوحی( تماس حاصل فرمایید

مکان جدید غذای آماده یـاس)شعبه1( افتتاح شد

کیفیت باال- قیمت پایین- ارسال رایگان
مرغ بریان کامل 13000 تومان )با ادویه مخصوص یاس(

          ارسـال مـرغ رایگــان
ران بریان- بال بریان-پاچین بریان موجود میباشد

ضمنا هر هفته جمعه ها از ساعت 6:30 صبح با توزیع شله مشهدی
 در خدمت شما هستیم

تلفن:32448000-32448989     پاسداران19  آدرس:نبش 
همراه:09155610366 رمضانی

ضامن ما: 15 سال تجربه ماست

کباب گوسفندی 
 رستــوران بـــرادران خزیمــه ) شمال شهر(

32311717 - 09153621477


