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اظهارات وزیر امور خارجه  در یک موضوع
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کریمی قدوسی ، نماینده اصولگرا : 
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سرمقاله

مدیریت ؛
 لطفاً بدون حاشیه

* هرم پور

ما در استانی زندگی می کنیم که همانقدر که مردم 
به  نسبت  هستند،  حساس  معیشتشان  به  نسبت 
مسائل دینی، مذهبی و آرمانهای انقالبی شان نیز

 حساسیت ویژه دارند. چشم پوشی از این حساسیت ها 
و یا غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه از آنها، به زعم من 
هر  و  مدیریت  برای  که  مدیرانی  ی  همه  برای 
مسئولی که برای مسئولیت به خراسان جنوبی آمده 
است، یک خطای راهبردی و یک سهل انگاری  
نابخشودنی محسوب می شود. همانطور که بارها 
و بارها  تأکید کرده ایم، اولویت های استان ما از 
نظر مردم و از چشم رسانه ها و از دید دلسوزان 

آگاه، سیاسی نیستند. 
ما حداقل در این برهه زمانی، بیش و پیش از آنکه 
آنیکه  از  بیشتر  یا  باشیم،  سیاسی  توسعه  نیازمند 
بخواهیم در این حوزه جوالنی بدهیم ، نیازمند توسعه 
اقتصادی، صنعتی و عمرانی هستیم. هر چندتوسعه 
های حوزه  در  اقدام  و  سیاسی  تنوع  و   سیاسی 

سیاسی را هم بر می تابیم و معتقدیم که آن را هم 
در بخشی از توسعه همه جانبه استان می توان و 

می باید گنجاند، اما نه با اولویت »یک«.
 در چندماهه اخیر و پس از یک دوران نسبتاً آرام 
اظهار  برخی  استان خراسان جنوبی، متأسفانه  در 
هایی  تنش  به  منجر  ها  گیری  موضع  و  نظرها 
سیاسی و رسانه ای فیمابینی شده که نه نفعی برای 
مردم و نه سودی برای کلیت استان دارد. برخی از 
مدیران در استان نظرها و آرایی در جلسات مطرح 
می کنند که یا آراء و نظرات شخصی  آنها و منبعث 
از سالیق سیاسی شان ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

آغاز طرح کشوری 
مشارکت اجتماعی 
دانش آموزان در استان
صفحه 7

تالش رقابتی برای افزایش 
تولید وبهبودکیفیت در کویر تایر 
تحسین برانگیز است
صفحه 7

واکاوی » سهم ناچیز
 فردوس از صنعت 
گردشگری«
صفحه 3

رئیس بسیج سازندگی :

برنامه ریزی ها 
در استان براساس 
خشکسالی نیست

 رئیس بسیج سازندگی با تأکید براینکه 64 هزار
 نفر از مردم روستاها فقط هفته شان را با انتظار
 یک “دبه 20 لیتری” آب سپری می کنند گفت :

اگر مردم استان بزرگ منش نبودند و صبوری 
نمی کردند آیا باز هم ... ) مشروح در صفحه 7 ( 

منطقه  ویژه   معدنی درطبس
در بازدید وزیر صنعت از بزرگترین معادن زغالسنگ خاورمیانه درخواست شد ؛ 

صفحه 7

عکس : سجاد نجفی

آگهـی استخـدام
پخش الماس طالیی شرق 

نمایندگی انحصاری محصوالت عباس پور )آدرین(
 و محصوالت چاکلز

 برای تکمیل کادر فروش 2 نفر بازاریاب استخدام می نماید.

 05632222684 - 09155628674 کلینی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

سرکار خانم  طیبه حمیدی
 مدیر محترم دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر

اکنون که با توفیق الهی و عزم راسخ  و اراده مستحکم رتبه ممتاز کشوری در برنامه
طرح تعالی مدیریت در سال تحصیلی 95-94 را کسب نموده اید

 این موفقیت را خدمت شما تبریک عرض می نماییم و توفیقات روز افزون شما را در 
عرصه تعلیم و تربیت از خداوند منان خواستاریم.

کارکنان ، دبیران و دانش آموزان دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر

جناب آقای محمد حسن مالکی 
معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری درمیان 

جناب آقای رجبعلی آهنی 
معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری

اینک که با عنایت الهی برگی دیگر به افتخارات و شایستگی های تان افزوده شد، با کمال مسرت 
از صمیم قلب انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که از سرمایه های ارزشمند و مدیران توانمند

 در مجموعه وزارت کشور می باشید، تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

اتاق اصناف شهرستان درمیان

جناب آقای علیرضا بستانی
درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم غالمحسین بستانی 

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز
 سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند متعال خواستاریم. 

مدیریت و پرسنل شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمدرضا بستانی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ناگوار پدر گرامی تان 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 

 از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر جمیل 
خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

مدیریت و پرسنل شرکت پل راه باستان

تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایرساکن و غیر ساکن در روستا که باالی 
18 سال سن دارند، می توانند بدون محدودیت سنی و با پرداخت کمترین

 هزینـه بـه صـورت سالیانــه و کمـک دوبـرابـری سهــم دولـت
 به عضویت صندوق درآیند.

قابـل توجـه 
کلیـه افـراد فاقـد بیمـه

* بازنشستگی   * ازکار افتادگی
* مستمری بازماندگان   * نقل وانتقال سوابق بیمه

* گواهی عضویت رانندگان

تلفن:32237175-09151611594 
آدرس کارگزاری: بیرجند،طالقانی 11، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی

طبقه فوقانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی )کارگزاری 60052(

مزایــــای بیمـــه

فــراخــوان استقبــال از بهــار 1396
بهــار رنگیــن شهــر بیرجنـــد
دبیرخانه فراخوان: میدان ابوذر- شهرداری بیرجند

       برای اطالعات بیشتر به سایت شهرداری بیرجند به آدرس: Birjand.ir مراجعه نمایید. تلفن: 3- 05632222200

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

 غالم حسن بستانی
 )دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم 
دوشنبه  امروز  کرده  سفر  عزیز  آن  تشییع 
محل  از   15 الی   14 ساعت   95/10/6
غسالخانه انجام می گردد، حضور یکایک شما 

سروران ارجمند موجب امتنان خواهد بود. 

خانواده های بستانی

شود نمی  رپ  خیال  با  خالی  جای 
ام فهمیده  اتزگی  را  این 

           اتزگی هک نبودنت را لحظه، لحظه زنده ام
    کنارم هک بودی 

هن هب جای خالی فکر می کردم  و هن هب خیال تو
بودی  خودت  هک  وقتی   
بود معنا  بی  ربایم  خالی 

... حاال  اما 
تو بی  یعنی  خالی 
خالی یعنی  تو  بی 

آگهی اعطای 
نمایندگی

شرکت بیمه دانا 
و  فروش  شبکه  توسعه  منظور  به 
خود  ای  بیمه  خدمات  گسترش 
در سطح استان خراسان جنوبی از 
با  مطابق  شرایط  واجد  متقاضیان 
عالی  شورای  و 75  نامه 54  آیین 
بیمه برای اخذ نمایندگی دعوت به 
همکاری می نماید. عالقه مندان می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

به نشانی

  http://www.dana-insurance.com

و یا در ساعت اداری

 به آدرس: بیرجند - بلوار معلم  

بین معلم 12 و 14 

شرکت بیمه دانا مراجعه فرمایند.

تلفن تماس: 32204339 
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احتمال توزیع بنزین ارزان تر توسط 
جایگاه های زنجیره ای 

پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر  مظلومی  ایسنا-محمدرضا 
تاکنون  این که  بیان  با  نفتی  فرآورده های 
برند  جایگاه های  راه اندازی  برای  شرکت   ۳۶
 ۲۶ مجوز  کرد:  اظهار  داده اند،  درخواست 
شرکت صادر شده و مجوز 5 شرکت نیز در 
حال نهایی شدن است. این شرکت ها از اوایل 
بهمن ماه فعالیت خود را آغاز می کنند.مدیر بازرگانی افزود: شناسایی 
این شرکت ها با تشکیل کمیته ای از نمایندگان ذیربط و بهره گیری از 
نظریات و تجربیات  سایر کشورها از سال ۹۴ آغاز شد.وی افزود: این 
کمیته دستورالعملی را تدوین کرد که در ابتدای سال نهایی شد و از 

نیمه اول سال دستورالعمل های خاص به مناطق صادر شد.

مالیات سال ۹۵ اصناف افزایش نمی یابد 

تابناک-سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه 
 ۹5 سال  در  اصناف  مالیات  که  کنیم،  می  تالش  اقتصاد  شرایط  به 
هیچ افزایشی پیدا نکند.وی گفت: مالیات از 
هماهنگی  بدون  جامعه  اقشار  برخی  حقوق 
با حقوق های میلیاردی  افراد  است و خیلی 
ممکن است مالیات نپردازند.وی ادامه داد : در 
هزار  مالیاتی کشور 5۸  درآمد  ماه گذشته   ۹
میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد رشد نشان 
می دهد،۲۸ درصد رشد مطلوبی است و ۹۲ درصد درآمدهای مالیاتی 
هزار  بر ۹  است،عالوه  یافته  تحقق  شده،  بینی  پیش  آنچه  براساس 
میلیارد تومان عوارضی که دریافت کردیم از ابتدای اجرای قانون مالیات، 

تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است.

بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه دار
 در برنامه ششم توسعه 

 تسنیم-زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: 
بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه دار در برنامه  
ششم توسعه لحاظ شده است.وی با اشاره به 
اجتماعی  فرهنگی  شورای  کاری  اولویت های 
زنان، اظهار داشت:  اولین چیزی که در روزهای 
بررسی الیحه  دادیم  قرار  اخیر در دستور کار 
برنامه ششم توسعه است و هم اکنون بهترین فرصت است که اعضای 
شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در زمینه بررسی این الیحه با هم 
نهایی  نظر  مجموع  در  داشت:  اظهار  وی  باشند.  داشته  هم فکری 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که موادی که در در الیحه 
برنامه ششم توسعه به امور زنان و خانواده اختصاص داده شده است.

انجمن  عالی  کانون  رئیس  عباسی  تسنیم-غالمرضا 
تورم  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  کشور  کارگران  صنفی 
در جامعه ملموس نیست گفت: کارگران از نظر معیشت 
دچار مشکل هستند و فاصله بین حقوق ۸۱۲هزار تومانی 
و خط فقر۳ میلیون تومانی بارز است.وی افزود: محور 
از  یکی  است.  مزد  مباحث تخصصی  این جلسه  اصلی 
دست آوردهای جلسه قبلی کمیته مزد تبیین نظر مراجع 
مختلف از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و سایر مراجع 
مورد سبد معیشت خانوار  در  بهداشت  وزارت  با  مرتبط 

است.وی ادامه داد: درحال حاضر ۸۱۲ هزار تومان حقوق 
تنها برای یک سوم ماه کفایت می کند و کارگران ما بقی 
ماه را با کسر سپری می کنند. در حالی که صاحب نظران 
حوزه کار بیان می کنند که دستمزد باید مطابق خط فقر 
تعیین شود. مشاهده می شود که فاصله دستمزد با خط 
فقر چشمگیر است. در حالی که خط فقر ۳ میلیون تومان 
است کارگران در خوشبینانه ترین حالت ۱ میلیون تومان 
دریافت می کنند.این فعال کارگری با بیان اینکه تورم 
واقعی آن است که مردم هنگام امرار معاش با آن سرکار 

دارند گفت:بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱، مزد تعیین شده 
باید بتواند با ارزیابی دقیق سبد هزینه کفاف هزینه های 
خانوار را بدهد. همچنین لفظ »باید« در ماده ۴۱ آمرانه 
می دهد.وی  نشان  را  کار  قانون  بودن  االجرا  الزم  و 
اظهارکرد: باید به سمت معیشت برویم زیرا یک فاصله 
طوالنی و تاریخی بین حداقل های مورد نیاز زندگی ما 
در  بدون  است.  شده  ایجاد  دستمزد  حداقل  و  کارگران 
نظر گرفتن سبد هزینه خانوار و استناد به آن، راهی برای 

جبران این فاصله وجود ندارد.

کاهشتورمدرزندگیمردمملموسنیست/دخلوخرجکارگراننمیخواند

که  این  به  اشاره  با  دادگستری  فارس-وزیر 
همچون  موضوعاتی  رهگذر  از  است  قرار 
فیش های نجومی روندهای کنونی اصالح 
شود گفت: قرار نیست پرونده تشکیل شود 
و 5 نفر مجازات شوند. وزیر دادگستری در 
گفت:  زنجانی  بابک  بدهی  خصوص  در 
کند  می  تایید  را  عالی حکم  دیوان  وقتی 
به طور طبیعی حکم به اجرای احکام برمی 
انجام شود.وی  تا مقدمات اجرای آن  گردد 

ادامه داد: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم 
و معرفی هم نشده، امیدواریم این فرد سر 
عقل بیاید و بدهی هایش را پرداخت کند.
پورمحمدی گفت: در جلسه ستاد مبارزه با 
هنوز  که  شد  اعالم  هم  اقتصادی  مفاسد 
مبلغی از پرداخت بدهی اضافه نشده است.
زنجانی  وکیل  اظهارات  خصوص  در  وی 
صادره  حکم  به  نسبت  اینکه  بر  مبنی 
پس از ابالغ اعاده دادرسی می کند گفت: 

باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به 
جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی پول 
ملت را برگرداند.وزیر دادگستری در خصوص 
وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی در 
وظیفه  گفت:سرپرست  دادگستری  وزارت 
دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند 
ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر 
حقوق  به  داریم  نیاز  افزود:  کند.وی  می 
شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات به 

حقوق هم احترام گذاشتن و تعبیر سیاسی 
این  به  تبلیغاتی کم لطفی  منافع  بودن و 
منشور است.وی تصریح کرد: حقوق مردم 
یادآوری  به  نیاز  این  و  است  مهم  همیشه 
حقوق  جامعه  انسانی  جامعه  دارد.  تذکر  و 
مدار است.وی گفت: هیچ قوه ای برای قوه 
دیگری نمی تواند شرط بگذارد وظیفه ای 
بود دولت تالش کرد وظیفه خود را انجام 

دهد که خوب هم عمل کرد.

قرارنیستدرجریانفیشهاینجومیکسیمجازاتشودبایدروندهااصالحشود

 

نرخ تورم آذرماه 8.6 درصد شد 

جام جم-نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ۹5 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر۹۴ 
معادل ۸.۶ درصد است. شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 
در آذر  ۹5 به عدد ۲5۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافت.

سکه ۱۰هزار تومان گران شد

جام جم-در جریان معامالت بازار آزاد قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۴۰۰ 
نیم سکه 5  تومان، طرح قدیم ۱۰ هزار تومان، 
هزار تومان، ربع سکه ۴ هزار تومان و سکه یک 

گرمی ۲ هزار تومان گران شد.

نتایج اولیه آزمون استخدامی اعالم شد

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  جم-مشاور  جام 
کشور گفت: نتایج اولیه سومین آزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی و دانشگاه های علوم پزشکی 
کشوراعالم شد. وی تصریح کرد: نتایج اولیه آزمون 
داوطلبان هر یک از دستگاه های اجرایی به صورت 
کارنامه تنظیم و کارنامه نتایج اولیه این داوطلبان 

از دیروز 5 دی جاری بر روی سایت قرار می گیرد.

مبتالیان به افسردگی شدید از سربازی 
معاف می شوند 

جام جم- معاون بهداشت و درمان نیروی انتظامی 
گفت: افرادی که مبتال به افسردگی شدید هستند 
با تشخیص به موقع به سربازی فراخوانده نمی 
شوند و از خدمت معافند.وی افزود:کارکنان نیروی 
پزشکی  معاینات  مورد  استخدام  در  نیز  انتظامی 
افسردگی  به  ابتال  صورت  در  گیرندو  می  قرار 

شدید، استخدام نمی شوند.

ارائه خدمات الکترونیکی به ایثارگران 
افزایش می  یابد

فناوری  و  آمار  مدیرکل  امینی  ایرنا-علیرضا 
بیان  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  اطالعات 
تالش  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  اینکه 
جامعه  به  که  خدماتی  همه   بتواند  تا  کند  می  
ایثارگران ارائه می دهد را الکترونیکی کند، افزود: 
به خانواده  های  ارائه  خدمات  الکترونیکی کردن 
مانند سهمیه  خدماتی  جمله  از  ایثارگر،  و  شاهد 
کنکور، تاییدیه نسخه های دارویی، الکترونیکی 
شدن بیمه تکمیلی، خدمات بیمه ای ایثارگران و 
صدور کارت ایثارگری، موجب افزایش رضایتمندی 
و صرفه  جویی در زمان و هزینه  جامعه ایثارگری 
در  طرح  این  اجرای  دلیل  همین  به  شود  می  

دستور کار بنیاد شهید قرار گرفته است.

سرمقاله

مدیریت ؛
 لطفاً بدون حاشیه

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( برخی از مدیران در استان 
نظرها و آرایی در جلسات مطرح می کنند که یا آراء 
و نظرات شخصی  آنها و منبعث از سالیق سیاسی 
شان است و یا این صحبت ها بدون هرگونه هدف 
و غرض خاصی، صرفاً با ادبیاتی نامناسب و یا غیر 
شفاف مطرح می شوند. از سوی دیگر رسانه ها 
دنبال،  را  مسائل  این  تری  ویژه  با حساسیت  نیز 
منعکس و تفسیر می کنند و لذا فضایی ایجاد می 
شود که اولویت های استان در میان آن، یا معلق 
می ماند و یا جابجا و حتی فراموش می شود، از آن 
سو ظرفیت و توان مدیران در البالی شمشیرزنی 
های سیاسی هرز می رود، و دلسوزان سرخورده و 
تا حیثیت و  به دنبالپناهگاهی می چرخند  ناامید، 
آبروی استان را زیر آن حفظ کنند! بخشی از این 
مسائل به عدم شناخت مدیران از شرایط اجتماعی، 
مذهبی، سیاسی و جغرافیایی خاص خراسان جنوبی 
بر می گردد و بخشی نیز متأسفانه نشأت گرفته از 
اذهان برخی از مشاوریِن در سایه ایست که کار 
نابلدند و غیر دلسوز،  و گاهی بوی تعفن منفعت 
طلبی های شخصی را هم می توان از حضورشان  
استشمام کرد، بخشی نیز نشأت گرفته و متأثر از 
فضای کلی سیاسی کشور است که خراسان جنوبی 
را با همه تفاوت های ماهوی اش، با این شرایط 

مخلوط و در هم میبیند.
استان،  دلسوزان  ما،  مردمی  ی  جامعه  انتظار   
نخبگان و فرهیختگان، اصحاب رسانه و علمای 
مدیران  که  است  این  استان  والیی  و  مذهبی 
محترم ضمن بازشناسی شرایط خراسان جنوبی و 
توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگیآن، 
هر سخنی را نگویند و هر موضعی را لخت و آشکار 
و بی پیرایه در جلسات یا مجامع عمومی عنوان 
ارزشی  و  ننمایند، خط قرمزهای دینی و مذهبی 
و آرمانی را بشناسند و حد و مرزهای مدیریتی و 
سالیق شخصی شان را رعایت کنند. در خراسان 
جنوبی، بی حاشیه هم می توان مدیریت کرد، بدور 
از هیاهو و جنجال آفرینی کاذب هم می توان به 
ُمچ  از گوِد  توسعه و عمران کمک کرد، و خارج 
اندازی های سیاسی هم می توان به اهداف بلند 
تجربه  رسید.   عمرانی  و  اقتصادی  های  برنامه 
نشان داده خراسان جنوبی حاشیه ها را بر نمی تابد 
و قالی ِمهر و محبت و اعتمادش نسبت به مدیران 
زیر  از  زود  خیلی  را  محور  حاشیه  و  دلسوز  غیر 
پایشان می کشد. گاهی الزم است برای خودمان، 
برای صحبت هایمان و برای موضع گیری هایمان 
از توجهبه  هم تابلوی خطر بگذاریم، و اگر احیاناً 
آن عدول کردیم، کمی به عقب برگردیم و جبران 
که  دارند  ارزش  آنقدر  استان،  این  مردم  کنیم. 
گاهی حتی برای دلجویی از خانواده های شهدا و 
ایثارگرانی که از دست و زبانمان رنجیده خاطر می 
شوند، یک عذرخواهی کنیم یا مواضعمان را شفاف 
و صریح و سریع، تصحیح نماییم. ما به عنوان یک 
و  هستیم،  مواضعی  چنین  نگران  مردمی،  رسانه 
نگران تر نسبت به آنکه با نزدیک شدن به فضای 
به  تیره تری  این مباحث رنگ و بوی  انتخابات، 
از  نمایندگی  به  و  جدی  هشدارمان  بگیرد.  خود 
پیشامد  هر  از  قبل  امیدواریم  و  بود  مردم  طرف 

ناخوشایندی،  مورد توجه قرار گیرد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

گچ کاری و گچ بری
 پذیرفته می شود در اسرع وقت 

)شهر و روستا(
09904712042

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـیآبادی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری حسابداران استان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: 95/10/06

 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز پنجشنبه مورخ 95/10/30 ساعت 10 صبح در محل مطهری 17- طبقه 
فوقانی پزشک سالمت برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند .

همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی 
خود را به انضمام کپی شناسنامه ،کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر تا تاریخ 1395/10/16 به آدرس انجمن 

حسابداران ارسال نمایند .
دستورجلسه:

  - گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی
  - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل انجمن 

هیئتمدیرهبه  مدت یک سال 

دعـوت بـه همکـاری
نمایندگی بنیاد تعاون ناجا در امور راهور- شعبه موسسه راهگشا در استان خراسان جنوبی

 درنظر دارد: برای راه اندازی دفتر تعویض پالک خودرو و موتور سیکلت شهرستان قاین یک نفر پیمانکار واجد شرایط
 با مشخصات ذیل جذب نماید:

* دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس )فارغ التحصیالن رشته های حقوق، حقوق قضایی، فقه  و حقوق اسالمی( کارشناسان 
مرتبط به ترتیب در اولویت می باشند

* عدم اشتغال در دستگاه های دولتی و غیردولتی به هر نحو
* سکونت دائم در محل     * حداقل سن 25 و حداکثر 60 سال

* خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورت شرایط همتراز در اولویت می باشند. 
از واجدین شرایط دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به نمایندگی بنیاد تعاون ناجا 

در امور راهور شعبه موسسه راهگشا به آدرس ذیل مراجعه و فرم درخواست را تنظیم نمایند. 
در صورت هرگونه ابهام با شماره 32338126-056 تماس حاصل شود.

آدرس: بیرجند - بلوار مسافر- موسسه راهگشا )مرکز تعویض پالک(

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی
کفراژبندی،زیربتن،سننمایش

اجارهتختهکار/خریدوفروشلوازمداربست

بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی32319263-09151642377-وسیلهکار

تجهیز بتن مهدی
اجارهوفروشکلیهلوازمبتنی
قالب،جک،سرجک،بولتو...

با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

نقاشی ساختمان 
 پالستیک اکرولیک - روغنی

 به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

سالن آرایش مردانه با سوابق 
کاری عالی و موقعیت مکانی خوب، 
با طراحی و دیزاین جدید و کلیه 

 امکانات به فروش می رسد.
09305617213 

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

مفتخراستپذیرایکلیهمجالسشماباشد
بهپاساحترامشماعزیزان،ورودیسالنتاتاریخ96/1/15رایگانوباتخفیفویژهکلیهمنوغذاییمیباشد.

ازهماکنونرزرونمایید***خدمتبهشماعزیزانافتخارماست

آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل-اولسپیدهتلفنهایرزرو:09157639200-32324444

تاالر پذیرایــی درویش 

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20ماهگارانتیبدونقیدوشرط
تا3ماهامکانبرگشتکاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدماتپسازفروشدستگاهتصفیهآب
هرسهسرویسیکسرویسرایگان

هدیهبگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـنمعلـم44

وچهارراه15خرداد
تلفنخدمات31057

09151615329

اقساط ۱۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
۵ سال ضمانت



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 6 دی 1395 * شماره 3681

اتمام دوره آموزشی پارچه بافی سنتی در روستای میانرود سربیشه

گروه خبر- اولین دوره آموزشی پارچه بافی سنتی در روستای میانرود از توابع بخش مرکزی شهرستان سربیشه به اتمام رسید. سرپرست نمایندگی میراث 
فرهنگی سربیشه در این باره گفت: این دوره آموزشی کوتاه با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی و ایجاد زمینه الزم برای اشتغال در روستای میانرود برگزار 

گردید. هاشم اتفاقی گفت: در این دوره بیش از 10 نفر از بانوان روستایی به کسب مهارت های الزم برای آشنایی با این هنر سنتی و اصیل منطقه پرداختند.
نحوه  به  انتقاد  با  روزنامه  خوانندگان  از  یکی 
معصومیه  در  کشاورزی  آب  سهم  توزیع 
کشاورزی  زمین  هکتار   2 شدن  اضافه  بیرجند، 
غیرقانونی  را  چاه  این  رسانی  آب  محدوده  به 
خوانده و خواستار پیگیری مسئوالن شده است. 

متن ارسالی وی را در ذیل می خوانید:

قابل توجه شرکت سهامی آب منطقه ای و ادارات 
کل :میراث فرهنگی - جهاد و کشاورزی - حفاظت 

محیط زیست - منابع طبیعی - دادگستری

* آب هست ولی کم است

ای  عده  به  متعلق  هست  که  کمی  آب  مقدار 
خاص می باشد و آبی که نیست متعلق به افراد 
بی پناه و مظلومی است که می گویند سهم آب 
آنها در داخل چاه قرار دارد و متاسفانه چون مال 
می  همه  اما  آید  نمی  باال  چاه  از  است  مظلوم 

دانند بیرون می آید و به کجا می رود!
ساعت   12/5 دارای  که  هستیم  نام  با  نفر  چند 
آب از چاه خزیمه واقع در معصومیه بیرجند که 
برابر  برداری  بهره  پروانه  اولین  صدور  بدو  از 
کشاورزی  جهاد  توسط  شده  برداشت  نقشه 
وتحت  کشت  زیر  اراضی  محدوده  بیرجند 
آب  منابع  اداره  مدیریت  به  و  مشخص  شرب 
بیرجند ارائه شده است از 17/3هکتار مقدار9/7 
جزء  و  شرکاء  و  خزیمه  باغ  به  متعلق  هکتار 
اراضی  هکتار   7/6 و  باشد  می  فرهنگی  میراث 
اواخر سال  تا  که  دارد  قرار  اصلی  چاه  محدوده 
93 این اراضی آبیاری می شده است و مخارج 
تعویض و تعمیر پمپ و لوله کشی و تابلو برق و 
هزینه های دیگر از بدو صدوراولین پروانه بهره 
شده  می  پرداخت  اولیه  شرکاء  توسط  برداری 
است چند سالی است که کنتور برای چاه مذکور 
هوشمند شده و توسط مدیریت منابع آب بیرجند 
برای اراضی زیر کشت وتحت شرب شاِرژانجام 
می شود ولی متاسفانه حدود دو سال است که 
اراضی  نیز  و  شرکاء  و  خزیمه  مرحوم  باغ  به 
نام که 12/5 ساعت آب دارند تحت  با  افرادی 
هیچ شرایطی آب داده نشده است که در نتیجه 
و  خزیمه  مرحوم  باغ  ساله  و300   200 درختان 
نیز درختان چهل و پنجاه ساله ما براثر بی آبی 
اگر  که  است  حالی  در  این  است  شده  خشک 
شخص درختی را قطع کند ویا مجرمانه بخشکاند 
آن شخص جریمه  برای  زیست  و محیط  دولت 
تعیین می کند خشک کردن درخت هیچ که اگر 
شخصی بوته هیزمی را از بیابان جمع نماید اداره 
منابع طبیعی چه جرمی را برای آن فرد تعیین و 
برای محاکمه معرفی خواهد کرد  به دادگاه  اورا 
چه رسد به نابودی بیش از دو هزار درخت چهل 
تا سیصد ساله! در حالی که دوسال قبل حدود دو 
اداره  مجوز  بدون  بال کشت  بایرو  زمین  هکتار 
و  شده  اضافه  فوق  چاه  محدوده  به  آب  منابع 
آن  با  باشند  می  کشاورزی  و  آبیاری  حال  در 
طبیعی  منابع  به  نامه  در  کشاورزی  اداره  که 
کشت  زیر  زمینهای  و  مذکور  چاه  محدوده 
هکتاررا  و32/5  مشخص  را  آن  شرب  وتحت 
دو  این  و  است  کرده  اعالم  بالکشت  و  بایر 
هکتارکه غیر قانونی و بدون مجوز به محدوده 
چاه اضافه شده است در محدوده 32/5 هکتار 
قانون  و28   27 ماده  به  توجه  با  لذا  دارد  قرار 
تحت  ندارد  حق  احدی  آب  عادالنه  توزیع 
شرب  تحت  اراضی  محدوده  شرایطی  هیچ 
مجرمان  و  نماید  اضافه  را  کشاورزی  چاههای 
قرار  پیگرد  تحت  قضایی  مراجع  طریق  از  باید 
اند  نگرفته  قرار  پیگرد  تنها تحت  نه  که  گیرند 
ی  باغها  از  خیلی  آب  حق  توان  تمام  با  بلکه 
نور  وبه  کرده  قطع  را  ومظلوم  دفاع  بی  مردم 
راستی چه  اند.  کرده  واگذار  چشمی های خود 
در  عدالتی  بی  و  ظلم  این  پاسخگوی  کسی 
زیست  ومحیط  فرهنگی  میراث  و  مالکان  حق 
زبان  ختان  ودر  کشاورزی  و  طبیعی  ومنابع 
بسته40 و50 و 200 و 300 و ساله می باشد؟!
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قرار  بدلیل  فردوس  شهرستان  سربازی- 
و  کشور  جنوبی  استان   7 مسیر  در  گرفتن 
از  هشتم)ع(  امام  زائران  و  مسافران  مسیر 
مردم  و  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت 
مسافر  میلیون   10 پذیرای  سالیانه  شهر  این 
و  استراحت  برای  را  شهر  این  که  هستند 
ارتباطی  های  راه  کنند.  می  انتخاب  اتراق 
جنوب  سمت  از  که  ایست  گونه  به  فردوس 
 200 مسافتی  پیمودن  از  پس  مسافران 
به  سوزان  و  خشک  درکویر  کیلومتری 
فردوس می رسند، که همین امر و همچنین 
باالی  فرهنگ  و  نوازی  میهمان  روحیه 
تا  شده  سبب  شهر  این  دارالمومنین  مردم 
مسافران، گردشگران و زائرانی که به مقصد 
مشهد مقدس تردد می کنند، برای استراحت 
آن  خونگرم  مردم  میهمان  موقت  اسکان  و 
قابلیت  و  ها  مزیت  این  تمام  کنار  در  شوند. 
باستانی  آثار  وجود  فردوس،  مهم  های 
نمونه گردشگری  تاریخی و مناطق  وبناهای 
است. افزوده  فردوس  شهرستان  اهمیت  بر 
سال  مهیب  زلزله  در  شهر  این  چه  گر 
شاخصی  آثار  اما  رفت  بین  از  بکلی   1347
حبیبیه،  و  علیا  مدارس  جامع،  مسجد  مانند: 
انبارهای  آب  و  حمام  و  مسجد  مجموعه 
های  حمام  تاریخی،  انبارهای  آب  کوشک، 
های  خانه  و  جهانیار  و  خیروز  سردشت، 
شواهدی  عنوان  به  سردشت  محله  تاریخی 
مانده  بجای  شهر  این  گذشته  معماری  از 
هکتاروسعت   90 با  تون  تاریخی  است.شهر 
منحصر  فرهنگی  و  تاریخی  ارزشمند  آثار   ،
بفردی از صدر اسالم تا دوره قاجار در خود 
به  تاریخی  اثر   135 وجود  است.  داده  جای 
بلده(،  قنات  جهانی)  اثر  یک  رسیده،  ثبت 
و  تون  شهر  گردشگری  نمونه  منطقه   2
باغستان  ییالق  روستاهای  و  معدنی  آبگرم 
2 روستای هدف گردشگری  علیا و سفلی و 
و  طبیعی  مناطق  وجود  مهوید،  و  بیدسکان 
افغو،  روستاهای  مانند:  بکر  محیطی  زیست 
ظهر،  دره  و  فریدونی  آباد،  فتح  گستج، 
قوچ  انواع  که  مظفری  شده  حفاظت  منطقه 
را  باستانی  آثار  و  دارویی  گیاهان  کل،  و 
در  40 رشته  از  بیش  شامل می شود، وجود 
هنرهای سنتی و صنایع دستی و 17 کارگاه 
آیینی  رسوب  و  آداب  و  دستی  صنایع  فعال 
های  توانمندی  و  شرایط  متنوع،  مذهبی  و 
ویژه ای را برای شهرستان فردوس در حوزه 

گردشگری رقم زده است.
فراوان،  های  ظرفیت  داشتن  وجود  با  اما 
به  تاریخی  تون  و  امروز  فردوس  متاسفانه 
صنعت  در  خود  خور  در  و  واقعی  جایگاه 

است. نیافته  گردشگری دست 
در حالی که میبایست در سالهای اخیربا برنامه 
سوی  از  الزم  تمهیدات  و  کالن  ریزیهای 
جبران  گردشگری،  صنعت  ذیربط،  مسئوالن 
خشکسالیهای متوالی و جایگزینی برای درآمد 
شهرستان  سهم  اما  باشد،  شهر  این  مردم 
ناچیز  بسیار  جهانی  صنعت  دراین  فردوس 
و علل  این موضوع مهم  واکاوی  برای  است. 
گردشگری  حوزه  در  فردوس  ماندگی  عقب 
حوزه  در  مسئول  و  کارشناس  دو  سراغ  به 
گردشگری رفتیم تا از زبان آنها علل این عقب 

ماندگی و راههای جبران آن را بشنویم.

تاسیس دیر هنگام
اداره میراث فرهنگی در فردوس

مدیر پایگاه شهر تاریخی تون و قنات بلده که 
دانشجوی  نیز  و  معماری  آموخته رشته  دانش 
چرا  اینکه  درباره  است  ارشد  کارشناسی 
نتوانستیم سهم شهرستان را از اینهمه پتانسیل 
اخیر  های  سال  در  گردشگری  ظرفیت  و 
تشکیالت  وجود  شک  بی  گوید:  می  بگیریم 
نیروی  یافته و چارت قوی  مستقل و سازمان 
انسانی متخصص به عنوان یکی از مهم ترین 
انکار  قابل  به توسعه غیر  اصل های دستیابی 
نمایندگی  افزاید:  می  پور  کرم  اقدس  است. 

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
سال  در  و  ایجاد   1383 سال  در  فردوس 
اداره  نبود  باید  یافت که  ارتقاء  اداره  به  جاری 
عقب  این  علل  از  یکی  عنوان  به  را  مربوطه 
برای  آنچه  وی  گفته  به  برشمرد.  ماندگی 
است  اهمیت  حائز  بسیار  گردشگری  توسعه 
وجود زیرساخت های گردشگری، از جمله راه 
های دسترسی به جاذبه های گردشگری است 
این شهرستان  در  زیر ساخت موجود  تنها  که 
راه های آسفالته است و راه آهن بجستان در 
فاصله 60 کیلومتری و فرودگاه بیرجند در 200 
کیلومتری را نمی توان در زمره این زیر ساخت 

ها قرار داد.

تعامل بیشتر دولت با
سرمایه گذاران بخش گردشگری

بین سرمایه گذاران بخش  نبود رغبت در  وی 
بناهای  احیاء  خصوصی در حوزه گردشگری و 
کاهش  و  متوالی  خشکسالیهای  تاریخی، 
عامل  دامداری  و  کشاورزی  بخش  درآمدهای 
و  مردم  چه  اگر  گوید:  می  و  داند  می  دیگر 

صنعت  به  توجه  اهمیت  متوجه  را  مسئوالن 
به  آسیب  سبب  به  اما  است  کرده  گردشگری 
بخش اقتصاد که یکی از مهمترین اصل های 
به  است،  مطرح  حوزه  این  در  گذاری  سرمایه 
نظر می رسد دولت می باید در بخش اعطای 
تسهیالت و شرایط آن به سرمایه گذاران این 
منطقه تعامل و تسامح بیشتری به خرج دهد. 
کرم پور تاکید می کند: در سیاست های جدید 
توجه  اهمیت  کشور،  فرهنگی  میراث  سازمان 
فرهنگی  معرفی  و  مردمی  های  مشارکت  به 
بومی مناطق، مباحث زیست محیطی و توسعه 
استقبال  و  توجه  از سویی  و  پایدار  گردشگری 
جهانگردان به گردشگری محلی، زمینه حضور 

سرمایه گذاریهای خرد از طریق اقامتگاه های 
کرده  رافراهم   گردشگری  صنعت  در  بومگرد 

است. 
وی نبود بسته های سرمایه گذاری در سه حوزه 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
شهرستان فردوس به شکل مدون و مستند را 
این مهم هرچند  افزاید:  یادآور می شود و می 
دیر، اما آغاز شده و بزودی در اختیار نهادها و 

افراد ذی ربط قرار خواهد گرفت.

کمبود اعتبارات دولتی

بلده  قنات  و  تون  تاریخی  شهر  پایگاه  مدیر 
مزید  را  دولتی  بخش  در  اعتبارات  کمبود 
این  کند:  می  خاطرنشان  و  داند  می  علت  بر 
موضوع نیز روند احیاء بناهای تاریخی و جذب 

مشارکت های مردمی را کند کرده است.
کمبودها  این  همه  کنار  در  وی  گفته  به 
فرهنگی  بستر  آمادگی  باید  مشکالت  و 
شهرستان برای ورود و پذیرش گردشگران و 
جهانگردان را نیز در رده های اول اهمیت قرار 
داد که نیازمند توجه، آموزش، سرمایه گذاری 

مدیریت  در حوزه  ویژه  اتخاذ سیاست های  و 
در  اینکه  بیان  با  وی  باشد.  می  شهرستان 
سال های اخیر کارهای قابل توجهی در حوزه 
مرمت و حفاظت آثار شهر تاریخی تون وسایر 
گوید:  می  است  شده  انجام  شهرستان  نقاط 
تاریخ  بلده نقطه عطفی در  ثبت جهانی قنات 
گردشگری،  های  بخش  در  و  است  فردوس 
سرمایه گذاریهای خوبی در مجتمع های بین 

راهی و خدماتی اتفاق افتاده است.
بهره  و  احداث  بجز  دهد:  می  ادامه  وی 
برداری از هتل سه ستاره در مرکز شهرستان، 
تجهیز  و  مهیا  نیز  دیگری  پذیرایی  اماکن 
ایجاد  دستی،  صنایع  حوزه  در  و  است  شده 

و  هماهنگی  و  انسجام  و  دستی  صنایع  خانه 
با هنرمندان صنایع دستی کار  ارتباط مستمر 
شهرستان  معرفی  و  شناسایی  برای  مهمی 
و  است  راه  آغاز  این  البته  که  بوده،  فردوس 
نیازمند تالش  فردوس  در  توسعه گردشگری 
مضاعف تمام دستگاههای اجرایی و همراهی 
شهردار  است.  منطقه  این  خونگرم  مردم 
حوزه  در  مدیریتی  کار  تجربه  که  فردوس 
گردشگری استان را در پرونده خود دارد می 
گوید: ایران یکی 10 کشور اول دنیا در حوزه 
های  جاذبه  در  اول  کشور   5 و  گردشگری 
تاریخی و میراث فرهنگی است. حمید حالج 
به  فردوس  شهرستان  کند:  می  اضافه  مقدم 
اسالم  از  پیش  آثاری  وجود  و  تاریخی  لحاظ 
و محوطه های تاریخی به 5 تا 6 هزار سال 
قبل بر می گردد که در شرق کشور بیشترین 

جاذبه های تاریخ را داراست.

قابلیت های گردشگری
نیازمند ایجاد زیر ساخت ها

فردوس،  درمانی  آب  مجتمع  بلده،  قنات  وی 

روستاهای  و  باغستان  گردشگری  مناطق 
ملی شده  ثبت  که  تاریخی  وآثار  ای  کوهپایه 
بخش  در  شهرستان  های  داشته  جمله  از  را 
زیر  که  هنگامی  تا  که  داند  می  گردشگری 
ساخت های الزم فراهم نشود در این صنعت 
موفق نخواهیم بود. به گفته وی در تمام حوزه 
ها از جمله حمل ونقل و خدمات مشکل وجود 
برای  شهرستان  آثار  از  زیادی  بخش  و  دارد 
وی  گفته  به  نیست.  آماده  گردشگران  بازدید 
گر چه درسال های اخیر کارهای خوبی انجام 
شده اما حجم عقب ماندگی آنقدر زیاد است که 

این کارها محسوس نیست.
وی با بیان اینکه در بخش معرفی آثار تاریخی 

هستیم  بیشتری  تالش  نیازمند  شهرستان 
عنوان می کند: معرفی آثار به صورت مکتوب، 
فعال  مستند، حضور  های  فیلم  تهیه  بروشور، 
نمایشگاه ها و رویدادهای گردشگری می تواند 

در جذب گردشگر موثر باشد.

تاکید بر مشارکت مردم
برای رونق گردشگری

مشارکت  عدم  گردشگری  کارشناس  این 
به  را  گردشگری  بحث  در  مردم  جدی 
می  خاطرنشان  و  داند  می  مشکل  مهمترین 
کند: مردم باید از داشته هایشان برای ظرفیت 
سازی جذب گردشگر استفاده کنند و فرهنگ 
پذیرش گردشگر، نوع برخورد و نوع پذیرایی 

هنوز ضعف هایی داریم که باید رفع شود.
زمینه  در  را  مربوطه  مدیران  وظیفه  وی 
می  خطیر  مردم  به  رسانی  اطالع  و  آموزش 
داند و به وظایفی که برعهده شهردای اشاره 
مبلمان  در موضوع  دهد:  وادامه می  کند  می 
استاندارهای  راهنما مطابق  تابلوهای  شهری، 
پارک  وایجاد  تابلوها  یابی  المللی، جهت  بین 

تون،  تاریخی  مرکز شهر  در  تون  گردشگری 
کارهای شاخصی انجام شده است.

 18 را  تون  گردشگری  پارک  وسعت  وی 
هکتار اعالم می کند که 8 هکتار آن اجرایی 
شده است و امکاناتی برای اسکان موقت در 
مابقی  و ساخت  است  فراهم شده  پارک  این 
پارک از اولویت های کار این شهرداری است.

استفاده از هر مناسبت و ابزاری
برای معرفی فردوس

فردوس،  بیشتر  معرفی  برای  وی  گفته  به 
خصوصی  بخش  به  مختلف  مناسبتهای  در 
که  کنیم  می  کمک  فعال  حضور  برای 
توسط  اخیر  روزهای  در  میالد  برج  نمایشگاه 
مجموعه عماد نظام و حضور دفاتر مسافرتی 
و گردشگری، مشارکت فعال در حوزه ساخت 
فیلم مستند با سرمایه گذاری شهرداری مانند 
تون  از  مجموعه  محرم،  غوغای  های:  فیلم 
شبکه  جهت  هایی  فیلم  تهیه  و  فردوس  تا 
می  الکوثررا  و  العالم  وی،  تی  پرس  های 
توان نام برد. وی تاکید می کند: سعی کردیم 
از طریق  را  سوغات و صنایع دستی فردوس 
های  فردوسی  و  ها   NGO و  فرهیختگان 
بشناسانیم.  مردم  به  کشور  نقاط  سایر  مقیم 
نیازمند  را  کارها  این  تمام  فردوس  شهردار 
آمادگی مردم برای پذیرش گردشگر می داند 
و تصریح می کند: گردشگران ممکن است به 
لحاظ فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار باشند و 
با قوی جلوه دادن فرهنگ غنی شهرمان باید 

آنها از فرهنگ ما اثر پذیری داشته باشند.

تالش برای ماندگاری بیشتر مسافر 
در فردوس

میلیون مسافر   10 اینکه سالیانه  بیان  با  وی 
می  عبور  فردوس  از  هشتم)ع(  امام  زائر  و 
این  از  هریک  به  باید  کند:  می  تاکید  کنند 
و  بنگریم  گردشگر  یک  دید  به  مسافران 
آنها  ماندگاری  تا  باشد  این  تالشمان  تمام 

را در شهرستان افزایش دهیم.
دو  زیر  توقف  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  حالج 
یک  برای  هزینه  فقط  گردشگر  یک  ساعت 
موجب  توقف  ساعت   5 گوید:  می  دارد  شهر 
برابری هزینه و درآمد و بیشتراز این زمان می 
تواند برای مردم درآمد زا باشد و اگر بتوانیم 
یک سوم حجم مسافری که از این شهر عبور 
می  داریم  نگه  ساعت   5 از  بیشتر  را  میکنند 

توانیم ادعا کنیم گردشگر جذب کرده ایم.
میداند  مهم  را  مسافرتی  آژانس  تقویت  وی 
تاریخی  محدوده شهر  در  کند:  می  اضافه  و 
فعالیت  و  نداریم  مصوب  تفصیلی  طرح  تون 
باید  شود  می  انجام  که  ای  جزیره  های 
شود  متصل  هم  به  ای  زنجیره  صورت  به 
رویم.  پیش  شده  ریزی  برنامه  کامال«  و 
ایجاد  برای  شهردای  این  وی  گفته  به 
 1500 فردوس  دستی  دائمی صنایع  بازارچه 
تون  گردشگری  پارک  در  زمین  مربع  متر 
اختصاص داده و مجتمع تجاری بعثت با 28 
غرفه در اختیار اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان و خانه صنایع 

دستی قرار گرفته است.

واکاوی » سهم ناچیز فردوس از صنعت گردشگری«

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ن
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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به جُو رسیده یه که به نُو رسیده یه: یعنی به درآمدی دست یافته تا خوب و بهتر از این زندگی کند.

اّدمه ِگدا ، اِی همه اَدا : یعنی آدم گدا واین همه ادا ...

یادداشت طنز

این روزها کسی تو زندگیش موفقه که همه 
فن حریف باشه.

میرفتم  ور  ماشینم  با  داشتم  وقتی  امروز 
تجربیات  و  اطالعات  یه سری  بهتره  دیدم 
رو مخصوصًا با فرا رسیدن فصل سرما برای 
دوستان بنویسم که حتمًا به درد میخوره و 

پر کاربرده.
تسمه  و  مو  به  مو  و  دقت  با  خواهشًا  پس 
به  پیشگوشتی  و  آچار  به  آجار  و  تسمه  به 
پیشگوشتی و ... مطالب رو دنبال کنید و لطفًا 
گوشی های موبایلتون رو سایلنت بفرمایید و 
سعی کنین بعد از خواندن هر مطلب تصویر 

ذهنی آن رو هم در ذهنتون ایجاد کنید.
همراهتون  باید  لوازم  یه سری  همه  از  اول 

باشه، مثاًل همیشه:
جوراب، ضبط به همراه چند تا cd ، مجاز باشه 
ها ) نه از این آهنگ ها که میگن خواننده، 
آدامس)  فرمون،  قفل  راننده(،  آقای  عشق 
لوازم  اوکالیپتوس(، یک مغازه کامل  ترجیحاً 
یدکی فروشی رو با ماشین یدک کنین، یک 
ببندید  ماشینتون  باربند  روی  زاپاس  ماشین 
زاپاسه  اون  از  ماشین خراب شد  وقت  و هر 
استفاده کنین. اینها لوازم ضروری هستن که 
هر راننده محترمی باید حتماً همراهش باشه!

هم  رو  روغنی  تعویض  چاله  یه  میتونین 
همیشه همراه داشته باشین. اما اگر یادتون 
ببرید،  همراه  رو  نیاز  مورد  لوازم  بود  رفته 
نگران نباشید می تونید همیشه روی کمک 
تعارف  کنید.  حساب  عبوری  های  ماشین 
ماشینتون  موتور  اگر  مثاًل  کنار.  بزارید  رو 
سوخته فقط کافیه در خواست موتور کنین. 
بنزین  بی  اگر  یا  و  میگیرین.  نتیجه  حتمًا 
من   « واژه  با  که  باشین  مطمئن  شدین 
خودمم نمیدونم تا خونه منو میرسونه یا نه 

!« دوستان اصاًل مواجه نمیشید.
به هر حال مراقب باشید در جاده های دور 
موقع  اون  چون  نشین  مشکل  دچار  افتاده 
 ( نیست  ساز  کار  هم  خودرو  امداد  حتی 
و سی  بودن ضبط  حیاتی  به  که  اینجاست 

دی ها پی می برید(.
ملزوماته،  از  هم  آینه  ماشین  هر  برای   
داشته  آینه  بیشتر  که  چقدر  هر  میدونی 
عروسک  کردن  آویزون  برای  جا  باشی 
کنم  می  خواهش  فقط  میشه!  بیشتر  هم 
در انتخاب عروسک کمی دقت کنین، آینه 
کردن  آویزون  برای  مناسبی  محل  وسط 
خرس TEDDY یک و نیم متری نیست ) 

پیشنهاد من  آینه بغله اونجا بهتره(. 
اگه پشت چراغ  اما کاربردهای قفل فرمون، 
قرمز یا هر جای دیگه حس بدی نسبت به 
هم نوع هاتون داشتین ) مثاًل بد نگاتون کرد 
و ...( فقط کافیه یک لحظه فقط با قفل فرمون 
پیاده شین، همه مشکالت خودش حل میشه 

)به همین سادگی و به همین خوشمزگی(.
و یه پیشنهاد به دوستانی که تازه گواهینامه 
گرفتن و ... و  بهتر بگم  برای همه: اگر تو 
جاده های پر پیچ و خم رانندگی میکنین قفل 
بگی  یه خورده  راستش  کنین  باز  رو  فرمون 

نگی سر پیچ ها اذیت میکنه!
تسمه  یا  تایم  تسمه  یا  پروانه  تسمه  اگر 
تسمیه  وجه  حتی  یا  نقاله  تسمه  یا  کولر 
و  جوراب  قدر  که  اینجاست  کردین،  پاره 
پیشنهاد  یه  فقط  میکنین.  درک  کاربردشو 
شاید  بشورین  رو  ها  جوراب  حتمًا  دوستانه، 
بوی مطبوعش رو سرنشینان دوست نداشته 

باشن و شما یه شهروند عدالت محورین.
وقت  هر  رفت.  یادم  رو  آدامس  کاربرد 
رادیاتور ماشین سوراخ شد بهترینه. امتحان 
؟  اوکالیپتوس  ترجیحًا  گفتم  یادتونه  کنین. 
خنکی  حسه  رادیاتور  آب  میشه  باعث  این 

بیشتر بهش دست بده.
کنین،  استفاده  زیاد  بوق  از  کنید  سعی 
کردین  رو حس  هر کی  داره.  خیلی کالس 
میشناسینش، نمیدونم آشنای قدیمی، آشنای 
رو  آینده  در  آشنایی  احتمال  حتی  یا  جدید 

میدادین، براش بوق بزنید.
از نوشتن رمزهای عملیات و اراجیف طوالنی 
اجتناب کنین. شاید  در پشت شیشه ماشین 
حواسه  شدن  پرت  باعث  ها  نوشته  همین 
راننده ماشین عقبی بشه و سپر جلوی ماشین 
عقبی، بخوره به سپر عقب ماشین جلویی ... .
دارین  رو  مدت  طوالنی  پارک  قصد  اگر 
هایی  پل  دنباله  حتمًا  ماه(  یک  از  بیش   (
پارک  صورت  در  نوشته  روش  که  بگردین 

هر چهار چرخ پنچر می شود. 
) هزینه چهار تا پنچری گرفتن خیلی کمتر از 
1 ماه پارکینگه، همون اصالح الگوی مصرف(

معراج امانی

داستان طنز

در  بود  وقتی  چند 
های  مراقبت  بخش 
بیمارستان  یک  ویژه 
معروف، بیماران یک 
مخصوصًا  تخت، 
 11 ساعت  حدود  در 
صبح روزهای یکشنبه جان می سپردند و این 
بیماری، شدت و ضعف  نوع  به  ربطی  موضوع 
مریضي آنان نداشت. این مسئله باعث شگفتی 
پزشکان آن بخش شده بود به طوری که بعضی 
بعضی دیگر  و  ماورای طبیعی  با مسائل  را  آن 
ارتباط  ارواح، اجنه و موارد دیگر در  با خرافات، 
می دانستند. کسی قادر به حل این مسئله نبود! 
چرا که بیمار تخت درست در ساعت 11 صبح 
روزهای یکشنبه می مرد. به همین دلیل گروهی 
از پزشکان متخصص بین المللی برای بررسی 
موضوع تشکیل جلسه دادند و پس از ساعت ها 
بحث و تبادل نظر باالخره تصمیم بر این شد که 
در اولین یکشنبه ماه، چند دقیقه قبل از ساعت 11 
در محل مذکور برای مشاهده این پدیده عجیب 
و غریب حاضر شوند. در محل و ساعت موعود، 
بعضی صلیب کوچکی در دست گرفته و در حال 
دعا بودند، بعضی دوربین فیلمبرداری با خود آورده 
و ... . دو دقیقه به ساعت 11 مانده بود که »پوکی 
جانسون « نظافتچی پاره وقت روزهای یکشنبه 
وارد اتاق شد. دوشاخه برق دستگاه حفظ حیات 
) Life support system ( را از پریز برق 
درآورد و دوشاخه جاروبرقی خود را به پریز زد و 

مشغول کار شد ..!! 
نتیجه اخالقی

هرجا و در هرشرایطی هستید خودتان هوای 
خودتان و دم ودستگاهایتان را داشته باشید ...

آداب معلمی مدرن
بدان که هر کس به معلمی روی آرد، باید 
جان در کف نهاده باشد. پس حال وی باید 
بیماری  به  هرگز  و  باشد  خوب  همواره  که 
در  مدیری  که  ندهد  نشان  خوش  روی 
که  است  حالتی  مریضی   « گفت:  شورایی 
دیوان و اجنه بدان دچار شوند و معلم نعوذ 

باا... از طایفه اجنه نباشد که بیمار شود! «.
معلم باید که همواره سر حال باشد و لبخند 
لب  بر  زور  به  خواه  رضا،  به  خواه  رضایتی 
خانه  در  مریض  فرزند  چون  باشد.  داشته 
نهاد، باید که آن فرزند را به کل از یاد ببرد 
و در کالس با لبخندی بر لب از ثانیه اول 
خانه  به  چون  و  نماید  جهد  واپسین  دم  تا 

را صرف  خود  اوقات  از  زیادی  سهم  رسید 
امور مدرسه کند. و اگر فرزند تب داشت، تب 
برنده ای همراه با خواب آورنده ای قوی به 
او بخوراند و بگذارد سیر بخوابد تا او به طرح 
سواالت امتحان بپردازد! و چون از آن فارغ 
تصحیح  را  شاگردان  کاغذهای  پاره  گشت 
نماید و چون از آن نیز فارغ گشت ، نتایج 
آن هم  از  و چون  وارد کند  لیستنامه  در  را 
فارغ گشت ، به جای همه، همه کاری بکند 

تا مبادا او را مازاد نمایند!
معلم چون صبحدم راننده سرویس را ببیند، 
باید با صورتی گشاده به او سالم نماید و اگر 
پاسخ نشنید ، خم به ابرو نیاورد و چون او را 

بی حوصله و خشمگین دید ، تواضع کند و 
راست در یک وجب جا بایستد و تا مدرسه 
ژکیدن های او را چون حلوای شکرین که در 
صبحانه خورند ، در روح و جان خود هضم 
نماید و اگر جز این کند ، باید مرکب پر بهایی 
فیش  منزلت  با  الجرم  که  بگیرد  )آژانس( 
او همساز نخواهد بود و چون عزم  حقوقی 
اتوبوس  با مرکب همگانی، یعنی  نماید که 
رهسپار شود ، الجرم عقوبت تاخیر ورود را 
به جان بخرد که در ارزشیابی او چون اعرابی 
قوی اثر کند که گفته اند: » کل متاخر مجرم 

علت هرچه باشد! « و باقی خود دانی.
مانند  خواهانه،  زیاده  احساسات  چون  پس 

میل به سفر و بردن فرزندان به بازی شهر 
 ، برکشد  عمیقی  نفس   ، کشید  زبانه  او  در 
کند  نظر  خویشتن  حقوقی  فیش  بر  سپس 
کردن  نظر   ، اند  گفته  که  بیندیشد  رئال  و 
)کامپیوتری(  قامپیوتری  کاغذ  پاره  آن  بر 
عظیم فایده کند و چه زیاده طلبی ها را که 
خاموش نسازد ! معلم باید در کالس ، تکریم 
خویشتن را از شاگردان انتظار نداشته باشد 
و آنچه گفته اند درباره  تکریم معلم توسط 
شاگرد ، افسانه شیره ای بیش نبوده است در 
خمره گذشتگان . پس باید فنونی بیاموزد و 
اصل  و  ببرد  باال  از حد  فزون  را  صبر خود 
شاگرد محوری را با خطی خوش بنویسد و بر 

دیوار خانه پنج ده متری خود بکوبد و هماره 
آن را در نظر داشته باشد . معلم باید ... 

نوشته معلم مکدر االحوال و غریب االمال

نمناکقاب عکس کاریکاتور محمد کارگر

مامان یه دیقه اون تلگرام رو بی خیال شو منو اشتباهی گذاشتی توی قابلمه

امواج موبایل سرطان زاست و عالوه بر آن احتمال 
ابتال به بیماریهای آلزایمر و پارکینسون را افزایش می 
دهد. در ازای حتی 2 دقیقه صحبت با موبایل ، ساختار 

مولکولی بزاق دهان تغییر می کند.
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فرهنگ لغت طنز ايراني
ادب: یعني کمک به یک خانم در عبور از 
خیابان حتي اگر به کمک احتیاج نداشته باشد.

خسیس: کسي که وقتي خانه اش آتش مي 
گیرد براي اینکه پول تلفن ندهد تا اداره آتش 

نشاني را تا جاییکه جان دارد، بدود.
خوش بین: مردي که تصور کند وقتي زني 
پاي تلفن خداحافظي کند، گوشي را بعد از او 

سر جایش خواهد گذاشت.
سینما: جایي که حتماً یک تایمش را  پشت 

سر شما حرف مي زنند.
موش: خانم هایي که نصفه شب به جیب 

شوهر هایشان شبیخون مي زنند.
هالو: شوهري که دستکش ظرفشویي را بجاي 
اندازه دست خودش اندازه دست خانم بخرد.

می دانید که ...
خنده بر هر درد بی درمان دواست؟ 
اندام های  درمان  روند  بهبود  موجب  خنده 
هنگام  به  می شود.  بدن  در  آسیب دیده 
به  موسوم  هورمون  مقداری  شدید  خنده 
که  می شوند  ترشح  شادی آور  هورمون های 
برای نمونه به روند بهبود بیماری هایی نظیر 

افسردگی کمک می کنند.

 بازديد از بیمارستان روانی

یک روز به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی، 
کنجکاو شدم و از روان پزشک بخش پرسیدم شما 
چطور می فهمید که یک بیمار روانی به بستری

شدن در بیمارستان نیاز دارد یا خیر؟ روان پزشک 
گفت: ما با استفاده از آزمایشات مختلف به این 
نتیجه می رسیم مثاًل یک نمونه آن: ما وان حمام 
را پر از آب می کنیم و یک قاشق چایخوری، یک 
فنجان و یک سطل جلوی بیمار می گذاریم و از 
او می خواهیم هر طور که خودش می خواهد آن را 
خالی کند. من  گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادی باید 

سطل را بردارد چون بزرگ تر است. 
عادی  آدم  عزیز  دوست  نه!  گفت:  روان پزشک 

درپوش زیر آب وان را بر می دارد. 
شما می خواهید تخت تان کنار پنجره باشد ؟؟؟

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری، 

رنگ آمیزی ، نورپردازی
 09155610111

 بین مدرس
49-47 

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آريــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

ايزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331  

ايـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتايی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت
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تولد عیسی مسیح )ع( در کتاب مقدس مسیحیان  و قرآن کریم

دوشنبه *6 دی  1395 * شماره 3681

آیه روز  

همانان كه ]مردم را[ از راه خدا باز مى دارند و آن را كج مى  شمارند و خود آخرت را باور ندارند. 
سوره هود، آيه 19

حدیث روز  

كسي كه از روي بي ميلي، بدون عذر و علت نماز جماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند، نمازي براي 
او نيست. امام محمد باقر )عليه السالم(

تا چشمه نجوشيد سرازير نشد
در ذهن تو رودخانه تصوير نشد

با حرف زدن كسي به جايي نرسيد
با گفتن نان هيچ كسي سير نشد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

آغاز  تقريبا  عيسى)ع(  حضرت  والدت  سال 
تاريخ ميالدی است، ولى محاسبات تاريخى 
نشان مى دهد كه اگر وی در زمان پادشاهانى 
همين  به  نامشان  كه  باشد  شده  متولد 
مناسبت در اناجيل آمده است، اين تولد بايد 
۴ تا ۸ سال قبل از مبدأ تاريخ ميالدی رخ 

داده باشد.
تاریخ تولد حضرت عیسی

اگر چه بر اساس تقويم بيست  و پنج دسامبر 
عيسى بن مريم،  حضرت  ميالد  با  همزمان 
مسيح)ع( است،  تاريخ دقيق والدت حضرت 
دوم  سده  در  نيست.  روشن  مسيح   عيسى 
مسيح  تولد  روز  را  ژانويه   ششم  ميالدی، 
كليسای  چهارم،  سده  در  اما  مى دانستند، 
كاتوليک رم، اين تاريخ را ۲۵ دسامبر و غسل 
تعميد آن حضرت را ششم ژانويه اعالم  كرد.
تا سال 9۷۳ ميالدی، كليساهای مسيحيان  
در بين النهرين و قسطنطنيه مراسم روز تولد 
حضرت عيسى مسيح را ششم ژانويه برگزار 

مى كردند.

در سال 1۵۴ ميالدی در كنگره»كالگدون «، 
روز  و  دسامبر   ۲۵ را  مسيح  حضرت  ميالد 
اعالم   ژانويه  ششم  را  ايشان  تعميد  غسل 
جهان  مسيحيان  بيشتر  پس  آن  از  كردند. 
گرفتند،  جشن  دسامبر   ۲۵ را  مناسبت  اين 
تولد  روز  را  ژانويه  ششم  روز  ارمنيان  ليکن 
آن حضرت مى دانند و جشن ميالد را در اين 
روز برگزار مى كنند.سبب انتخاب ۲۵ دسامبر 
به عنوان ميالد پيامبر مسيحيان آن است كه 
در آن عصر، پرستش ايزد مهر در اروپا رواج و 
نفوذ بسيار داشت و ۲۵ دسامبر روز تولد مهر 
بود و برای  به فراموشى سپردن آن، اين روز را 

تولد حضرت  عيسى مسيح اعالم كردند.
حضرت عیسی)ع( در اناجیل

در انجيل متى مى خوانيم: اما والدت عيسى 
به  بود كه چون مادرش مريم  مسيح چنين 
يوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آيند 
او را از روح القدس حامله يافتند و شوهرش 
يوسف چون كه مردی صالح بود، نخواست 
به  را  او  نمود  اراده  پس  نمايد؛  عبرت  را  او 

پنهانى رها كند اما چون او در اين چيزها تفکر 
مى كرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی 
از  داود  پسر  يوسف  :»ای  گفت  شده  ظاهر 
گرفتن زن خويش مريم مترس زيرا كه آنچه 
در وی قرار گرفته است از روح القدس است و 
او پسری خواهد زائيد و نام او را عيسى خواهى 
نهاد زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان 

خواهد رهانيد«. 
حضرت عیسی)ع( در قرآن

غربيان  سوی  از  حالى  در  ترديدها  اين 
قرآن،  و  اسالم  دين  در  كه  مى شود،  مطرح 
ايشان  تولد  مسئلله  مسلمانان  مقدس  كتاب 
مورد  و  شده  مطرح  ديگر  نگاهى  با  چه  اگر 
سرگذشت  قرآن  در  است.  گرفته  قرار  تأييد 
عبادت  برای  كه  گاه  آن  كن،  ياد  را  مريم 
نقطه  به  و  گرفت  كناره  خود  كسان  از 
آنان  برابر  در  و  رفت  مسجد  شرق  در   ای 
پرده ای افکند. مطلب كه قابل توجه است و 
جای شکى را برای انسانهای منصف باقى نمى 
گذارد اين است كه در قرآن كريم هم واقعيت 

امر بيان شده آنجا كه خدا در قرآن كريم در 
آيه 1۵۷ و 1۵۸ سوره نساء بر پندار قوم يهود 
و عقيده بعضى از ِفرق مسيحيت درباره مرگ 
حضرت عيسى خط بطالن مى كشد. در اين 
آيه آمده است: »گفتند: ما مسيح، پيامبر خدا، 
را كشتيم. آنها او را نکشتند و دار نزدند؛ بلکه 
امر بر آنها مشتبه شد. آنان كه درباره انتقال 
حضرت مسيح به عالم باال اختالف و گفت و 
گو مى كنند و در شک و ترديدند. يقيناً عيسى 
كشته نشده است؛ بلکه خداوند او را نزد خود 

برد كه او قادر و داناست«.
آر آن  ياد  همچنين در قرآن مى فرمايد:»به 
گاه را كه خداوند فرمود: ای عيسى، من تو را 
به قرب خود باال مى برم و از معاشرت كافران 
پاك مى گردانم«. اين آيات شريفه، مؤيد اين 
هستند كه حضرت عيسى عليه السالم كشته 
نشد، بلکه به آسمان رفت ولذا با وجود چنين 
نصى در قرآن كريم و تفسير آيات اينچنينى 
در جمع آيات مرتبط با بحث در مى يابيم كه 
واژگان مرتبط به معانى مرتبط با موضوع معنا 

شده است و لذا بهانه ای ديگر برای انسانهای 
منصف باقى نمى ماند.

چگونگی عروج عیسی
عليه السالم  عيسى  حضرت  عروج  درباره 
مورخان  از  بسياری  گفته اند:  بسيار  سخنان 
معتقدند: يهودا اسخر يوطى، يکى از حواريون، 
اختفای حضرت  را خورد و محل  دنيا  فريب 
مسلمًا  اما  داد.  نشان  يهوديان  به  را  عيسى 
يهوديان نتوانستند حضرت را دستگير كنند و 
زمانى كه وارد آن مکان شدند، خداوند او را به 
آسمان باال برد و شخص ديگری كه شبيه او 
امام  از  روايتى  در  اما  آويخته شد  دار  به  بود 
باقر عليه السالم آمده است: »حضرت عيسى 
به حواريون گفت: خدای تعالى به من وحى 
خود  نزد  ساعت  اين  در  مرا  كه  است  كرده 
از شما حاضريد جان  برد. كدام يک  خواهد 
باشيد؟  با من  را فدا كنيد و در بهشت  خود 
جوانى از بين آنان برخاست و اعالم آمادگى 
كرد. پس خدا او را شبيه عيسى كرد و يهود 

او را دستگير كرد و به دار آويخت«.

عارفانه روز

الهى؛ زيباترين  انرژی های  مثبت را نصيب  
دوستانم  گردان تا؛  تقديرشان  آنگونه

 كه  تو مى پسندی  مهّيا شود

هر كسى يک نابغه است.اما اگر ماهى را از روی 
تواناييش در باالرفتن از درخت قضاوت كنيد،

آن ماهى همه ی عمرش را با اين باور 
زندگى خواهد كرد كه يک احمقست.

 همواره تالش مى كنم حتى اگر به 
خواسته ام نرسم نااميد نمى شوم و راه های ديگر 

را امتحان مى كنم. ايمان دارم اگر به صالحم 
باشد به لطف خدا به هدفم خواهم رسيد.

ياد گرفتـه ام انسان مدرنى باشـم و هــر بار 
كه دلتنـگ ميشـوم بـه جای بغــض و اشــک 
تنهـــا به اين جملـه اكتفــا كنـم كــه هوای 

بــد ايــن روزهـا آدم را افسـرده ميکنـد

مورچه ای كوچک ديد كه قلمى روی كاغذ حركت 
مى كند و نقش های زيبا رسم مى كند. به مور ديگری 
گفت اين قلم نقش های زيبا و عجيبى رسم مى كند.

نقش هايى كه مانند گل ياسمن و سوسن است.
اصلى  فاعل  نيست،  قلم  كار  اين  گفت:  مور  آن 

انگشتان هستند كه قلم را به نگارش وا مى دارند.
مور سوم گفت: نه فاعل اصلى انگشت نيست؛ بلکه 
بازو است. زيرا انگشت از نيروی بازو كمک مى گيرد.

و  مى كردند  گفتگو  و  بحث  همچنان  مورچه ها 
مورچه  هر  شد.  كشيده  باالتر  و  باال  به  بحث 
نظر عالمانه تری مى داد تا اينکه مسئله به بزرگ 
مورچگان رسيد. او بسيار دانا و باهوش بود گفت: 
اين هنر از عالم مادی صورت و ظاهر نيست. اين 
كار عقل است. تن مادی انسان با آمدن خواب و 
مرگ بى هوش و بى خبر مى شود. تن لباس است. 

اين نقش ها را عقل آن مرد رسم مى كند.
مولوی در ادامه داستان مى گويد: آن مورچه عاقل 
بدون خواست  نمى دانست. عقل  را  هم، حقيقت 
خداوند مثل سنگ است. اگر خدا يک لحظه، عقل 
را به حال خود رها كند همين عقل زيرك بزرگ، 

نادانى ها و خطاهای دردناكى انجام مى دهد.

نگرش

آیا خجالتی بودن درمان دارد؟

ترس از شركت در فعاليت های اجتماعى، يکى از 
عوامل مهم بروز ناراحتى های افراد خجالتى است 
كه زندگى مشتركشان را مختل خواهد كرد. بهترين 
راهکار برای تغيير اساسى اين است كه اين افراد به 
خود اجازه بدهند افکار و احساسات شان بروز كند. 
سعى كنند بيشتر با دستان خود حرف بزنند و به 
اصطالح از زبان بدن استفاده كنند. شخص كم رو 
خجالتى هميشه فکر مى كند كه حرف زدن يک 
ريسک بزرگ است. ريسک اين كه ديگران شايد 
از او خوش شان نيايد و درباره او قضاوتى ناعادالنه 
كنند. او از ديگران نمى ترسد بلکه از فکر و عقايد 
ديگران نسبت به خود هراس دارد. زياد در جمع 
بودن و داشتن فعاليت جمعى از ديگر درمان های 
يک فرد خجالتى و كم رو است كه كمک شايانى 

در رفع خجالتى بودن او دارد.
برای اين كار تورهای تفريحى و كاری را توصيه 
مى كنيم كه بيشتر حاضران افرادی شاد و اجتماعى 
هستند و همين موضوع روی افراد خجالتى تاثير 
خواهد گذاشت. سخنرانى و مطرح كردن موضوعات 
جالب در مورد مسايل اجتماعى و فرهنگى و توضيح 
آن از ديگر تمرين هايى است كه مى تواند مقدار 

قابل توجهى به افراد كم رو و خجالتى كمک كند.
لباس خوب پوشيدن در باال بردن اعتماد به نفس 
كمک شايانى مى كند. ارتباط چشمى بايد در دستور 
كار اين افراد قرار بگيرد و از نگاه ديگران و ديده 
شدن هراس نداشته باشند. نگاه كردن به ديگران 
نفس  به  اعتماد  بردن  باال  در  مهم  عاملى   خود 

خواهد بود.

                        

ستم  بداد  که  کسی   -1  افقی: 
کننده  رکوع   - برسد  ای  دیده 
-  فرد با ایمان 2- ابر سفید - قد- 
آواز، آهنگ 3- دامن به کمر زدن، 
کوچک  پرنده  زدن-  باال  آستین 
حالل گوشت- جانور وحشی 4- 
باردار   - بو  و  عطر  سبزی خوش 
آوردن - خشک  دنیا  به  5- بچه 
 - نیست  گرم   - خشکی  شدن، 
عمدی  زدن  دست   -6 نوامیدی 
به توپ در مسابقه - تمام - ترش 
و شیرین 7- دفعه، مرتبه - کاله 
پادشاهی - پدران وی 8- شکاف 
کشتی   - کوه  در  عمیق  و  وسیع 
واحد   - گزنده  خزنده   - جنگی 
شمارش شتر 9- مساوی، برابر - 
پشت سر - گرسنه نیست - لقب 
اشرافی در فرانسه 10- دانه کش 
نام   رمز -  قصر 11-  آزار -  بی 
رشته کوهی است - درخت انگور 
- در بزرگ - رخ 12- نزدیکترین 
سیارات به خورشید - جانور افسانه 
زهر  گویند  می  که  موهوم  و   ای 
 - راس   -13 دارد  ای  کشنده 
ای  تیره  قدر-  بلند  قدر،  بزرگ 
- نخاله  ابریشم   جانوران14- 
 وسیله ای که در قدیم ماشین را با 
آن روشن می کردند- از شهرهای 

عراق 15- آماده - هدیه - فرود 
آمدن، پایین آمدن.

عمودی:1- درب شهر - دیگری 
- از یاران امام حسین )ع( 2- مادر 
 - کاال  نگهداری  محل   - باران 
دستگاه   - زنانه  لباسی  روش 3- 
 -4 ماه  عدد  بازداشتن-   - قالی 
نوعی شعر - جمع عاطفه 5- خیلی 
چاق - کنده کاری و نقاشی روی 
سنگ - برادر من 6- اندازه گرفتن 
تحصیلی  دوره  یک   - طاقت   -
 - تاب  و  طاقت   - بازدارنده   -7
فارسی  جمع  عالمت   - جوانمرد 
 - پزی  نان  ی  تابه   - ایمن   -8

کیف مسافرتی - مفصل 9- همراه 
همراه   - شداد  بهشت    - شلوار 
صندلی - دینی در هند 10-  زنبیل 
- آتش - نام اسب حضرت علی 
)ع( 11- وسیله دروگری - آقا، سید 
لیوان است  از آن طرف همراه   -
12- حشره ای شبیه عنکبوت و 
زردرنگ - شجاع، دلیر 13- درخت 
زبان گنجشک - مردم - منقار - 
میوه ای از مرکبات 14- شهری در 
خراسان جنوبی - جمع فکر - آب 
چشم 15- پشیمان - بعید- قالی 
یا پارچه ای که نقش و نگار زیبا 

داشته باشد.
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ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
                          7 صبح موجود است

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

تجربه کنید.   09158668002

پیمانکاری آذر نوید      اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

شرکت  پخش معتبر مواد غذایی
 واقع در بیرجند از تعدادی بازاریاب حرفه ای 
و مبتدی ، خانم یا آقا با حقوق و مزایای عالی  
و پورسانت، در بیرجند و شهرهای اطراف 

دعوت به همکاری می نماید.
افراد با سابقه و دارای وسیله نقلیه

 در اولویت هستند.
05632320138 

09154811460-09158630031

اجاره و رهن
2 دربند مغازه تجاری نوساز

مساحت 100 مترمربع ، خیابان
 17شهریور   09151614024

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

به دو نفر خانم برای همکاری در فروشگاه 
پوشاک و لوازم آرایشی نیازمندیم. 

ساعت کاری: دو شیفت 
 حقوق ماهیانه 400 الی 450  هزار تومان 

مراجعه  حضوری
آدرس: جمهوری 8- پوشاک دادرس

به یک نفر خانم با تجربه برای کار 
در آرایشگاه زنانه نیازمندیم.

خیابان 22 بهمن 16
 آرایشگاه آنالیز

09151611747

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

توزیع گوشت تازه شتر همه روزه در سوپر گوشت مدرس 
32226083 -09155610572

حمل بار و اثاثیه محمـد
09157204062

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک 

جک ، پارکینگی ، کرکره، سکوریت اتومات(
09155614880-09303107002

یک دهکده کشاورزی کامالً  اختصاصی واقع در منطقه 
بوشاد با نصف قیمت کارشناسی با مشخصات ذیل به 
فروش می رسد فاصله با جاده آسفالته 800 متر، فاصله 
تا شهر 12 کیلومتر، دارای جاده و قنات اختصاصی ، 
با سند مالکیت ششدانگ متقاضیان لطفا با شماره 

09155615774  تماس حاصل فرمایند.

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

یک شرکت معتبر PSP برای تکمیل کادر بازاریابی ، نصب 
و پشتیبانی خود از بین واجدین شرایط نیرو  می پذیرد

* روابط عمومی باال
 * دارا بودن وسیله نقلیه موتوری به همراه مدارک الزم

* عدم اشتغال به کار  )با هرگونه نهاد دولتی و غیر دولتی( 
09159371053 - 32323424
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سربیشه، چهارمین برد مقتدرانه خود را رقم زد

هفته چهارم رقابت های دور رفت لیگ والیبال استان با حضور 
تیم جوانان بیرجند در سالن ورزشی روستای مختاران پیگیری 
شد.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه، تیم 
والیبال سربیشه در چهارمین هفته این رقابت ها به مصاف  تیم 
جوانان بیرجند رفت.در این دیدار، بلندقامتان مختاران توانستند 
با برد 3 بر 1، تیم مهمان را بدرقه کنند.این در حالی است که 
تیم سربیشه چهارمین برد خود را رقم زد و آخرین بازی دور رفت 
خود را در مقابل تیم بزرگساالن بیرجند دنبال خواهد کرد.گفتنی 
سالن  در  و  سربیشه  تیم  میزبانی  به  چهارم،  هفته  دیدار  است 

ورزشی فتح المبین روستای مختاران  برگزار شد.

برگزاری مسابقات والیبال جام کوثر در فردوس

کوثر«  بانوان»جام  والیبال  مسابقات  بصیرت  هفته  با  همزمان 
والیبال  مسابقات  برگزاری  می شود.مسؤول  برگزار  فردوس  در 
بسیج جامعه  بصیرت،  با هفته  اظهار کرد: همزمان  کوثر  جام 
را  شهرستان  این  بانوان  ویژه  والیبال  مسابقات  فردوس  زنان 
کوثر«  عنوان »جام  با  مسابقات  این  برگزار می کند.وی گفت: 
ورزشی 9 دی  در سالن  به مدت یک هفته  از چهارم دی ماه 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس برگزار می شود.در این دوره 
از مسابقات هر روز تعداد دو بازی انجام و در مجموع 16 بازی 

بین تیم های شرکت کننده انجام می شود.

رقابتی سنگین در مسابقات پینگ پنگ جوانان استان 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند:مسابقات 
آقایان  شیفت  انتخابی  استان  جوانان  پنگ  پینگ  قهرمانی 
عشقی ، ابراهیم آبادی اعزامی به مسابقات کشوری دی ، بهمن ، 
اسفند 95 به مناسبت هفته وحدت با حضور بازیکنان بیرجند و 
فردوس در سالن شهید سرحدی برگزار و آقایان :علی بذرافشان 
عشقی  مهدی  دوم  بیرجند  از  عبدالهی  اول،آرمین  فردوس  از 

از بیرجند و محسن بذرافشان از فردوس مشترکاً سوم شدند.

درخشش پهلوانان کشتی گیر فردوس در مسابقات استان

تیم کشتی پهلوانی فردوس که در مسابقات قهرمانی استان به 
میزبانی قاین شرکت کرده بود، با درخشش در این دوره مسابقات 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  آورد.به  بدست  نقره  یک  و  طال   3
ورزش و جوانان فردوس، محتشم مختارزاده نایب رئیس هیأت 
کشتی فردوس با اعالم این خبر گفت: کاظم یعقوبی، زمان اقلیما 
و مجتبی یعقوبی از کشتی گیران این شهرستان پس از پیکار با 
قنبریان  الیاس  به کسب مدال طال شدند،  حریفان خود موفق 
کشتی گیر فردوسی در این رقابت ها صاحب گردن آویز نقره شد.

آیا پوست تان کک و مک دارد؟

تنها توصیه ما این است که برای کمرنگ تر 
شدن لک ها، از پوست خود در برابر آفتاب 
محافظت کنید.در ساعتهای 10 صبح تا 
بیرون و مقابل آفتاب  4 عصر در محیط 
نمانید و هر 3 ساعت کرم  ضدآفتاب باالی 
30 را به صورت بمالید. نکته دیگر اینکه 
لکه  بر  کرم های  خرید  برای  کردن  هزینه 

انجام  یا  روشن  مقطعی  را  پوست  که 
لیزر خاص که لک ها را کم رنگ می کند، 
کک و مک  مشکل  چون  است،  بی فایده 
ژنتیکی و درونی است. اگر در برابر آفتاب 
کامل  پوشش  آن  ماورای بنفش  اشعه  و 
نداشته باشید و از پوست محافظت نکنید، 

لکه ها دوباره عود می کنند.

کی باید لوزه را برداشت؟ 

ترین  بزرگ  به  بلوغ  حوالی  در  ها  لوزه 
تدریج  به  بعد  و  رسند  می  شان  اندازه 
کودکان  در  ها  لوزه  اما  روند.  تحلیل می 
گلو  قطر  به  نسبت  را  اندازه  ترین  بزرگ 
دارند و ممکن است بزرگ و ملتهب شوند 
خارج  جراحی  با  را  آنها  که  شود  الزم  و 
که  مواردی  در  متخصصان  از  کرد.برخی 

رخ  لوزه  عودکننده  و  مکرر  های  التهاب 
می دهد،هنگامی که بزرگی لوزه ها باعث 
انسداد عالمت دار راه های هوایی فوقانی 
شده است یا در مواردی که لوزه به صورت 
یک طرفه بزرگ شده است، برداشتن آن 
ها  لوزه  شدن  کنند.بزرگ  می  توصیه  را 

ممکن است بر حرف زدن اثر بگذارد.

خواص ماش و فواید درمانی آن

بخورید،برای  و  بپزید  پوست  با  را  ماش 
درمان اسهال مفید است،ولی برای لینت 
مزاج دانه های پوست کنده آن را مصرف 
کنید.مصرف آش ماش سردردهای شدید 
و آبریزش بینی ناشی از سرماخوردگی را 
درمان می کند و سرفه و تب را تسکین 
برای  سرکه  با  پخته  بخشد.ماش  می 

درمان اگزما مفید است.ماش برای افرادی 
بسیار  هستند  ناتوانی  و  ضعف  دچار  که 
ماش  از  بار  یک  ای  هفته  است.  مفید 
استفاده شود چون بسیار زود هضم و غیر 
 A نفاخ است و به علت دارا بودن ویتامین
و D نیازهای بدن ما را تأمین می کند و 

برای اعصاب و بینایی مفید است.

سنگک؛ بهترین نان برای دیابتی ها

رژیم غذایی بیماران دیابتی به یک رژیم 
های  رژیم  و  است  نزدیک  بسیار  نرمال 
افراطی، دیگر جایی در این بحث ندارند. 
نان  دیابتی،  بیماران  برای  نان  بهترین 
سنگک است که به میزان دو کف دست، 
می  ها  شب  دست،  کف  دو  و  ها  صبح 
توانند از آن استفاده کنند.میزان مصرف 

برنج هم برای افراد با جثه معمولی، یک 
تا یک و نیم کفگیر برای خانم ها و یک 
و نیم تا دو کف گیر برای آقایان معموال 
را  مواد  این  بخواهیم  اینکه  ندارد.  مانعی 
رژیم  از  هستند،  مردم  غالب  قوت  که 
تامین  را در  آنها خارج کنیم،آنها  غذایی 

انرژی مورد نیاز دچار مشکل می کند.

زانودرد را با این غذاها درمان کنید
 

خوردگی  مفصل،  سطح  بیماری  این  در 
اطراف  استخوان های  و  می کند  پیدا 
مفصل ضخیم می شوند. این تغییرات، به 
از  بسیاری  در  زانو  مفصل  درد  و  سفتی 
افراد منجر می شود.این بیماری با افزایش 
سن بروز می یابد. شیوع بیماری در مردان 
سال   55 باالی  زنان  در  و  سال   45 زیر 

زانو  به  ها  غذا  این  با  می شود.  مشاهده 
درد  خود کمک کنید: 1- ماهی بخورید 
2- آب پرتقال بنوشید3- سویا را در سبد 
پیاز  و  اسفناج  بگنجانید 4-  غذایی خود 
ادویه های  از   -5 کنید  مصرف  بیشتری 
زنجبیل  از   -6 کنید  استفاده  مناسب 

بیشتر استفاده کنید.

خانواده ای ۱۰ نفره که نمی دانند پول چیست!

خانواده ای ۱۰ نفره که در میان کوه های ارم دشتستان بوشهر زندگی می کنند، نمی دانند 
پول چیست و روش خرید کردن را نیز نمی دانند.یک خانواده ۱۰ نفره که در ۷۰ سال 
گذشته در میان کوه های ارم شهرستان دشتستان بوشهر زندگی می کرده اند و از جامعه 
روستایی و شهری به کلی بی خبر بودند، سرانجام در سرشماری اخیر شناسایی شدند. 
اعضای این خانواده در منطقه  کوهستانی و صعب العبور »راه  وال تنگ چول نار« در کپر 
زندگی می کنند.سرپرست خانواده  به نام بهمنیار ۷۰ ساله است و همراه همسر، هفت 
فرزند و خواهر ۷۳ ساله اش زندگی می کند.پسر ۳۸ ساله است و دختر ۱۴ ساله آخرین 
فرزند خانواده او به  شمار می روند. به جز پدر خانواده که در ۷۰ سال گذشته تنها هفت بار 
به روستای قراول خانه سرزده، هیچ یک از اعضای این خانواده تا کنون از کوهستان خارج 

نشده  و نمی دانند به چه روشی می توان جهت تامین نیازهای خود خرید کرد.

مسواک تان را در کجا نگه می دارید؟ در جامسواکی کنار 
به  تا  تان؟  آرایش  میز  لیوان روی  یا در یک  دستشویی 
حال فکر کرده اید بهترین محل برای نگهداری مسواک 
کجاست؟ بد نیست بدانید، جامسواکی کنار دستشویی، 
اصال محل مناسبی برای قرار دادن مسواک نیست چون 
از توالت خارج می شوید و دست های تان را در  وقتی 

زیادی  تعداد  به  دستشویی می شویید،کاسه دستشویی 
میکروب آغشته خواهد شد. این میکروب ها با فشار آب در 
فضای دستشویی پخش می شوند و روی مسواک ها می 
نشینند و شما با وارد کردن مسواک به دهان تان، میکروب 
ها به ویژه روده ای را وارد دهان و دستگاه گوارش تان 
خواهید کرد.توصیه ما این است که برای دستشویی تان، 

یک کابینت مخصوص نگهداری مسواک بخرید و مسواک 
کنید.اگر  نگهداری  بسته  در  کابینت  این  درون  را  ها 
تغییر دکوراسیون برای تان دشوار است،حداقل یک کاور 
مسواک برای مسواک های تان بخرید و سر مسواک ها را 
درون این درپوش ها نگهداری کنید. یا اینکه مسواک را 
خارج از دستشویی مثال در اتاق خواب تان نگهداری کنید.

خطرات نگهداری مسواک در دستشویی

هشدار فرماندهی انتظامی استان به مردم

فردي ناشناس از طریق شماره تلفن ۰92۱---9۸2 با شهروندان در این استان  اخیراً 
تماس گرفته و اعالم مي دارد من از دفتر ریاست جمهوري تماس مي گیرم شما در بین 
یارانه بگیراني که فرزند مریض دارند برنده یک دستگاه خودرو شده و نیز تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعي قرار گرفته اید . مي بایست سریعاً براي 5 سال بیمه مبلغ ۴،۸5۰،۰۰۰ 
ریال به حساب ------- بنام کارشناس رایانه و قرعه کشي سرکار خانم ------ واریز 
نمائید و در ادامه اعالم مي نماید کارت مخصوص قرعه کشي تا یک ساعت دیگر از طریق 
فرمانداري شهرستان محل سکونت شما، برایتان ارسال خواهد شد .با عنایت به اینکه در 
این رابطه افرادي در سطح استان خواسته تماس گیرنده را اجرا کرده و متضرر شده اند و از 
طرفي متهم از عنوان ریاست جمهوري و فرمانداري سوءاستفاده می نماید خواهشمند است 

ضمن اعالم مراتب به استانداري، به همشهریان خود اطالع رسانی نمایید. 

سارق زعفران در کمتر از 8 ساعت دستگیر شد

زعفران طی  کیلو گرم  از دستگیری سارق ۷6  فردوس  انتظامي  فرمانده 
کمتر از هشت ساعت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد هوشنگی 
اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر وقوع سرقت 
۷6 کیلو گرم زعفران در فردوس، بالفاصله بررسي موضوع به صورت ویژه 
تحقیقات  انجام  با  افزود:مأموران  گرفت.وي  قرار  مأموران  کار  دستور  در 
میداني؛به سرنخ هایی مبنی بر فروش زعفران توسط احدی از مغازه داران 
رسیدند و با هماهنگی مقام قضایی بالفاصله مظنون را دستگیر کردند.وی 
تصریح کرد:سارق در اظهارات خود به سرقت ۷6 کیلو گرم زعفران اعتراف 
کرد و زعفران های مسروقه قبل از فروش به پلیس آگاهی انتقال یافت، در 

این رابطه پرونده ای تدوین و جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

۰99۰3۱89۱8۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  ۰ ۰  ۱ 4   

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

داخل و خارج شهرهمراه: ۱۱2۰ 56۱  ۰9۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایزوگـام  شفیعـیکار خوب اتفاقی نیست
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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جمع آوری 2هزار تله زنده گیری هوبره در شهرستان مرزی درمیان

 ایرنا - سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست درمیان گفت: از ابتدای سال 95تاکنون، 2 هزار تله زنده گیری پرنده کمیاب هوبره با همکاری جوامع و بومیان محلی در دشت 
گلورده این شهرستان جمع آوری شد. دادی عنوان کرد: همه این تله ها با حضور دوستداران محیط زیست در همان دشت منهدم شد. به گفته وی همچنین در هفته گذشته 200 

دوشنبه * 6 دی 1395 * شماره 3681مورد تله زنده گیری هوبره از این دشت جمع آوری و منهدم شد. وی بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست درمیان به شدت با متخلفان شکار و صید هوبره برخورد می کند.
7

 دامداران درمیان برای هر 
تانکر آب ۱۰۰ هزار تومان 
پرداخت می کنند

تسنیم- فرماندار درمیان گفت: محله دامداری 
اسدیه بدون هیچ زیرساختی احداث شده است و 
دامداران برای تأمین آب دام ها برای هر تانکر ۱00 
هزار تومان پرداخت می کنند. بشیری زاده در جلسه 
بررسی مشکالت دامداران شهرستان درمیان اظهار 
کرد: متولی دامداری خارج از شهر شهرداری نیست 
و  دارد  را  امر  این  بلکه جهادکشاورزی مسئولیت 
را  محل  این  کال  یا  کنند  حل  را  مشکالت  باید 
ازای واگذاری  به  منحل کند چراکه در سال 88 
زمین از هر متقاضی 500 هزار تومان گرفته شده 
تا زیرساخت ها فراهم شود اما تاکنون هیچ اقدامی 
برای رفت و  صورت نگرفته حتی جاده همواری 
آمد پیش بینی نشده است. وی با اشاره به مشکالت 
برای  تبعات آن گفت: آب که  متعدد بهداشتی و 
نیست  سالمی  آب  می شود  حمل  تانکر  با  دام ها 
ناسالم  هم  دام  شیر  و  گوشت  صورت  این  در  و 
گفت:  نیز  کشاورزی  جهاد  دام  امور  است.معاون 
با جمعیت  برای شهرهایی  دامداری  شهرک های 
باالی 50 هزار نفر احداث می شود و در استان 2۶ 

مجتمع دامداری فعالیت دارند.

تسلط دشمن تنها با نرمش دولتمردان 
میسر می شود

گفت:  استان  در  ولی فقیه  نماینده  تسنیم- 
دولتمردان هر کجا که با دشمن قاطع برخورد کردند 
موفق بوده اند و هر کجا خواستند رضایت دشمن را 
فراهم کنند دشمن به ما طمع کرده است. آیت ا... 
عبادی در دیدار با مدیرکل و سپاه حفاظت هوایی 
استان اظهار کرد: عوامل حفاظت در فرودگاه های 
در  تاکنون  و  هستند  داران  امانت  بهترین  کشور 
یگان  گذاشته اند.فرمانده  تمام  سنگ  سال ها  این 
حفاظتی هوایی سپاه استان نیز با بیان اینکه سپاه 
توانسته است در سطح داخلی و بین المللی آرامش را 
فراهم سازد و هواپیماربایی با حضور یگان حفاظتی 
سپاه کاهش یافته است گفت: خطوط هوایی ایران 

امن ترین خطوط هوایی است.

4 هزارو 65۰  متر مربع فرش دستباف 
توسط مددجويان تحت حمايت تولید شد

برنای تنها- مددجویان تحت حمایت این نهاد 
طی 9 ماهه سالجاری بیش از ۱300 تخته فرش 
اشتغال و خودکفائی  تولید کردند. معاون  دستباف 
کمیته امداد امام خمینی )ره( عنوان کرد: ۱5 کارگاه 
تجمیعي قالیبافي در سطح استان، شرایط را براي 
ایجاد اشتغال مددجویان تحت حمایت فراهم کرده 
است. خزاعي عرب با بیان اینکه متقاضیان بافت 
فرش برای انتخاب نوع فرش و تکمیل پرونده به 
واحد های مربوطه معرفی می شوند گفت: با تهیه 
امکانات نقشه و مواد اولیه مورد نیاز توسط امداد طرح 
راه اندازی می شود. وی تعداد بافندگان فرش تحت 
حمایت را بیش از 3 هزار نفر عنوان کرد و افزود: 
فرشهاي تولید شده بیشتر در طرح هاي ریزماهي، 

لچك ترنج ، خشتي ، بوته جقه و نائین بوده است.

غفلت از حیات فرهنگی دانشگاه

فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  سرپرست  مهر- 
حیات  از  اینکه  از  انتقاد  با  علوم  وزارت  اجتماعی 
دانشگاه  گفت:  ایم،  شده  غافل  دانشگاه  فرهنگی 
و خالقیت  کرده  فراموش  را  خود  تربیتی  کارکرد 
فکری ایجاد نمی کند. رحمانی اظهار کرد: عموما 
دانشگاه یه نهاد آموزشی دیده می شود اما دانشگاه 

تنها این نیست بلکه یك نهاد فرهنگی است.

سه پايگاه بسیج کارمندی
در بشرويه فعال است

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  مهر- 
بسیج  پایگاه  سه  فعالیت  از  بشرویه  شهرستان 
نشست  در  خبازی  داد.  خبر  بشرویه  در  کارمندی 
بصیرتی و نهضت روشنگری 9 دی ماه در جمع 
کارمندان بسیجی ادارات بیان کرد: یکی از اقشار 
فعال بسیجی، کارمندان ادارات هستند که تا سال 
گذشته دو پایگاه بسیج فرمانداری و جهاد کشاورزی 
داشته ایم اما امسال پایگاه سوم بسیج کارمندی در 

شهرداری فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره های آموزشی دستگاه های اجرای 
برای اشتغال سامان دهی شود

تسنیم- فرماندار شهرستان سرایان با بیان اینکه 
داریم  دستی  صنایع  حوزه  در  خوبی  ظرفیت های 
نداریم  گفتن  برای  حرفی  تبدیلی  صنایع  در  ولی 
گفت: دوره های آموزشی دستگاه های اجرای برای 
موازی  کاری  عدم  برای  اشتغال  و  مهارت آموزی 
دستگاه ها سامان دهی شود. کریمی در جلسه اشتغال 
ازدیاد  به  اشاره  با  این شهرستان  و سرمایه گذاری 
سیل تحصیل کرده های فاقد مهارت و موازی کاری 
امداد،  کمیته  توسط  فنی  آموزش های  حوزه  در 
بهزیستی، فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی و غیره بر 

سامان دهی و تجمیع آموزش ها تاکید کرد.

آغاز طرح کشوری مشارکت اجتماعی 
دانش آموزان در استان

کاری- طرح کشوری مشارکت اجتماعی دانش 
آموزان نخستین بار، در استان آغاز شد.  با حضور 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، مدیر کل و 

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی و مسئوالن 
مشارکت  کشوری  طرح  پرورش  و  آموزش 
از  پیشگیری  هدف  با  آموزان  دانش  اجتماعی 
در  امروز  مدارس صبح  در  اجتماعی  های  آسیب 
شد.  رونمایی  بیرجند  معرفت  دخترانه  دبیرستان 
عرب نژاد مدیر کل بهزیستی با بیان این که این 
طرح در هر استان، در ۱0 مدرسه متوسطه اول به 
دانش آموزان خدمات ارائه می دهد گفت: ۱0 معلم 
اجتماعی،  آموزش دیده در خصوص آسیب های 
سالمت اجتماعی دانش آموزان را ارتقا می دهند.
آموزان  دانش  اجتماعی  مشارکت  کشوری  طرح 

همزمان در سایر استان ها نیز اجرا می شود.

برگزاری مانور زلزله فرضی در استان با 
حضور ريیس سازمان هالل احمر کشور

دادرس مقدم- مانور ساعت صفر زلزله فرضی 
استان با شرکت 9 تیم امدادی شامل 45 امدادگر 
سلیمی  حضور  با  که  مانور  این  در  شد.  برگزار 
احمر کشور  نجات هالل  و  امداد  رییس سازمان 
برگزار شد، به محض ابالغ ساعت صفر، عالوه بر 
اطالع رسانی و هماهنگی با نیروی انتظامی، ستاد 
مدیریت بحران و پلیس استان و حضور نیروهای 
این نهادها، محل سانحه از لحاظ طول و عرض 
پایگاه  نجات  خودروهای  و  مکان یابی  جغرافیایی 
امداد و نجات مهیاباد بیرجند به محل اعزام شدند. 

اتمام عملیات بهسازی نقطه پر حادثه 
محور اصلی بشرويه- طبس

ونقل  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  مالئی- 
جادهای شهرستان بشرویه در گفتگو با آوا عنوان 
خیز  حادثه  نقطه  هندسی  بهسازی  عملیات  کرد: 
)ورودی روستای غنی آباد( محور اصلی بشرویه- 
طبس به اتمام رسید. خیری با اشاره به اینکه ورودی 
روستای غنی آباد در محور اصلی بشرویه - طبس با 
توجه به شکل هندسی جاده ، ورود به فرعی و تردد 
وسایل نقلیه که در جهت مخالف به محور اصلی 
وارد می شدند افزود: موجب چندین تصادف شدید 
شده بود که طرح بهسازی آن تقاطع انجام شد.  وی 
از انجام عملیات شانه سازی محور اصلی بشرویه- 
فردوس هم خبر داد و ادامه داد: این محور به طول 
۱0 کیلومتر توسط راهداران و ماشین آالت راهداری 

این اداره از محل منابع داخلی در حال انجام است.

طرح جذب همیار طبیعت با هدف
ترويج فرهنگ حمايت از منابع طبیعی

کاری- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهر  در  طبیعت  همیار  طرح  اجرای  از  بیرجند 
خبر داد. علیپور با بیان اینکه بیش از 78 درصد 
طبیعی،  منابع  های  عرصه  را  شهر  مساحت 
بیابان تشکیل می دهد گفت:  و  جنگل و مرتع 
تعداد همیاران جذب شده از ابتدای سال 95 را 
پیمان  ادعا  بی  که  هستند  نفر   ۱00 به  نزدیك 

محکم دوستی با طبیعت بسته اند.

پیش بینی هواشناسی
از افزايش دمای هوا در استان

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی گفت: با تقویت سیستم کم فشار سطح 
زمین، دوشنبه شاهد افزایش دمای هوا در منطقه 
خواهیم بود. برهانی افزود: در 48 ساعت آینده برای 

استان ابر و وزش متناوب باد پیش بینی می شود.

ممنوعیت زنده فروشی طیور
در روز بازارهای بیرجند

گفت:  دامپزشکی  سالمت  معاون  خبر-  گروه 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری  شیوع  به  توجه  با 
پرندگان در برخی از استان های کشور و به منظور 
حفظ  هدف  با  بیماری  این  انتقال  از  جلوگیری 
صنعت طیور و سالمت شهروندان، فروش و عرضه 
روز  در  زینتی  و  گوشتی  از  اعم  زنده  طیور  انواع 
بازارها تا اطالع ثانوی ممنوع می شود. اصغرزاده 
عنوان کرد: مکاتبه با دستگاه های ذیربط و اجرایی 
در این حوزه انجام شده و با عرضه کنندگان طیور 
برخورد و طیور نیز توقیف و جمع آوری می شوند.

سربازی- وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
استاندار خراسان جنوبی،  اتفاق معاونان خود، 
از  امیرحسنخانی نماینده شهرستان و جمعی 
مدیران استانی در سفری شتابزده به فردوس 

از کارخانه نساجی این شهرستان بازدید کرد.
بازدید  این  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
این  عامل  مدیر  سوی  از  الزم  توضیحات 
به  ریسندگی  درباره مراحل مختلف  کارخانه 

اطالع وزیر صنعت رسید.
همچنین دقایقی کوتاه وزیر و همراهانش 
محل  در  عشاء  و  مغرب  نماز  اقامه  برای 
که  کردند  توقف  فردوس  نظام  عماد  هتل 

یکی  چای  صرف  اندک  بسیار  فرصت  در 
عرض  در  توانست  فردوس  صنعتگران  از 
واحدهای  مشکالت  از  بخشی  دقیقه  یك 
عامل  مدیر  کند.  بیان  را  فردوس  تولیدی 
کارخانه شمش منیزیم فردوس عنوان کرد: 
عمده مشکالت ما به سخت گیری بانکها در 
اعطای تسهیالت بانکی بر می گردد. “فرامرز 
از  کافی” حمایت صندوق ضمانت صادرات 
صنعتگران این منطقه را خواستار شد و تاکید 
کرد: ضروری است حق بیمه تامین اجتماعی 
کارگران واحدهای تولیدی در فردوس کاهش 
یابد. وی فردوس و سه قلعه را خاستگاه ماده 

کرد:  خاطرنشان  و  دانست  سیلیس  معدنی 

این  از  تن   500 و  هزار   7 منیزیم  کارخانه 

ضروری  که  کند  می  مصرف  معدنی  ماده 

است فرآوری آن در منطقه ایجاده شود. بر 

این سفر، هنوز درد  این گزارش در  اساس 
دل های این صنعتگر به پایان نرسیده بود 
بالفاصله  و  خواست  را  همه  عذر  وزیر  که 

عازم شهرستان طبس شد.
در این سفر بنا بود وزیر صنعت بالفاصله 
بعد از بازدید از کارخانه نساجی، عازم طبس 
امیرحسنخانی  با اصرار و پافشاری  شود که 
و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
هتل  در  دقایقی  برای  مجلس  در  سرایان 

عماد نظام توقف کرد.
همچنین علیرغم اصرار خبرنگاران، فرصتی 

برای طرح سوال از وزیر پیدا نشد.

مهر- وزیر صنعت، معدن و تجارت بر توجه 
همه دستگاه های ذی ربط در رفع موانع پیش 
روی معادن در طبس تاکید کرد و گفت: تولید 
کنسانتره زغال سنگ اولویت فعلی شهرستان 

طبس بوده که باید افزایش یابد.
شب  شنبه  زاده  نعمت  مهر،  گزارش  به 
معدن  و  صنعت  حوزه  تخصصی  نشست  در 
در  خوشبختانه  کرد:  بیان  طبس  شهرستان 
ظرفیت معادن و تنوع مواد معدنی از متوسط 
جهانی باالتر هستیم. وی با اشاره به معادن 
خراسان جنوبی بیان کرد: بیش از ۶0 نوع از 
مواد معدنی در این استان وجود دارد که 20 نوع 

آن قابل استحصال است.
های  درخواست  به  اشاره  با  زاده  نعمت 
است  امید  کرد:  بیان  طبس  سرمایه گذاران 
احداث پژوهشکده زغال به زودی تحقق پیدا 
کند. وی ادامه داد: برای اختصاص دو درصد 
منتقل  طبس  سنگ  به  معادن  فروش  سهم 

کنیم. نعمت زاده با اشاره به مشکل کمبود آب 
در خراسان جنوبی بیان کرد: باید در استفاده 

از آب به سمت کارهای صنعتی حرکت کنیم.

طرح جامع زغال سنگ طبس
اجرایی می شود

جامع  طرح  شدن  اجرایی  از  نیز  استاندار 
زغال سنگ در راستای بهره مندی نظام مند 

از توانمندی های معادن زغال سنگ طبس 
خبر داد. پرویزی ادامه داد: باید برای تامین 

برخی زیرساخت ها مانند برق و آب، ورزات 
نیرو پای کار بیاید. وی با اشاره به مشکالت 
واحدهای معدنی استان اظهار کرد: برای حل 
شده  انجام  زیادی  های  پیگیری  مشکالت 
با همکاری  زودی  به  نیز  مابقی  امیداست  و 

دستگاه های ذیربط برطرف شود.

مدیرعامل شرکت پرورده زغال سنگ طبس 
هم در این جلسه بیان کرد: این شرکت برای 

هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد کرده است. 
این  تولید  همچنین  داد:  ادامه  کریتی 
شرکت در سال جاری به چهار هزار و ۱00 
به مشکالت  اشاره  با  تن رسیده است. وی 
این شرکت بیان کرد: ظرفیت های ما خالی 

از کك سازی و زغالشویی است.

شهرستان طبس به عنوان
منطقه ویژه معدن کاری انتخاب شود

فرماندار طبس هم در این نشست خواستار 
منطقه  عنوان  به  طبس  شهرستان  انتخاب 
طالیی  شد.  کشور  در  کاری  معدن  ویژه 
مقدم، بیان کرد: باید پژوهشکده و دانشکده 
با  وی  شود.  فعال  این شهرستان  در  معدن 
و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  به  اشاره 
کنسانتره  و  کك  کرد:  بیان  طبس  معدنی 

نماینده  گیرند.  قرار  ویژه  توجه  مورد  باید 
در  و سرایان  بشرویه  فردوس، طبس  مردم 
مجلس شورای اسالمی هم تاکید کرد: باید 
طرح جامع زغال سنگ اجرایی شود نه اینکه 
ادامه داد: ما  امیرحسنخانی  ورق ورق شود. 
مخالف واگذاری طرح جامع زغال سنگ به 
بخش خصوصی نیستیم اما مدیریت آن باید 

با شرکت ایمیدرو باشد.
طرح  این  اجرای  برای  داد:  ادامه  وی 
میلیاردها هزینه شده است اما اکنون متوقف و 

سرمایه مملکت گیرانداخته شد.
و  بشرویه  طبس  فردوس،  مردم  نماینده 
سرایان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در  سنگ  زغال  پژوهشکده  پروژه  همچنین 
اما هنوز محقق  سال اول دولت مصوب شد 
نشده است. وی با اشاره به معادن موجود در 
طبس بیان کرد: مهاجرت ها در کنار این معادن 

و ظرفیت های کم نظیر قابل قبول نیست.

سفر شتابزده وزیر صنعت به فردوس

منطقه ويژه معدنی درطبس

در بازدید وزیر صنعت از بزرگترین معادن زغالسنگ خاورمیانه درخواست شد ؛

رئیس سازمان بسیج سازندگی:

سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  مالئی- 
روز گذشته در نشست خبری بیان کرد برنامه 
خشکسالی  اساس  بر  استان  در  ها  ریزی 
شدید  نیاز  استان  داد  ادامه  زهرایی  نیست 
کویر  به  سطحی  های  آب  اما  دارد  آب  به 
هر  کرد:  خاطرنشان  روند،  می  افغانستان  یا 
طرح  خودش  نظر  از  شد  استان  وارد  کسی 

انتقال آبی برای ما پیشنهاد داد.
زهرایی رئیس بسیج سازندگی استان عنوان 
شورای  در  سّیار  آبرسانی   92 سال  از  کرد: 
توسعه و برنامه ریزی استان به سازمان بسیج 
سازندگی واگذار شد و با آن که شرکت آب و 
فاضالب روستایی تا پایان 9۶ با ما قرارداد دارد، 
چند ماه پیش از اطرافیان شنیدیم که قرار داد را 

لغو و به اتحادیه روستایی داده اند.
زهرایی با گالیه از مسئوالن استانی گفت: 
زمانی قرار داد لغو می شود که ما به تعهدمان 
عمل نکنیم و برای فسخ قرار داد هیچ مشورتی 
با ما نکرده اند. وی با بیان اینکه ما در این مدت 
صبوری کردیم و اعتراضی را رسانه ای نکردیم، 
ادامه داد: نگرانی های مان را به مدیرکل سابق 
امور روستایی و عشایر استانداری گفتیم اما این 

فسخ قرار داد دهن کجی به ما است.

طلب یک میلیارد و 800 از آبفار
رئیس بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: در 
2سال گذشته هر ۱0ماه یك بار با این سازمان 
تسویه حساب می شد امسال هم ۱0ماه شده 
هزینه انتقال آب سّیار که به ۱7هزار خانوار به 
مبلغ یك میلیارد 800 میلیون تومان می شود 
را ندادند. زهرایی علت اصلی که مردم اعتراض 
نکردند را اعتماد به بسیج دانست و از مسئوالن 
پرسید: آیا این رفتار و نامهربانی ها با بخش 

خصوصی شایسته است؟
این مقام مسئول به نحوه ی آبرسانی سّیار در 
این مدت اشاره کرد و یادآورشد: با نیروهایی که 
شرکت آب و فاضالب روستایی “آبفار” به ما 
معرفی کرد شروع به کار کردیم و در این مدت 
هیچ تانکری  به حمل و نقل ما اضافه نکردند.

64 هزار نفر در انتظار آب سیار
زهرایی با تاکید براین که ۶4 هزار نفر از مردم 
روستا ها چشم انتظار یك “دبه 20لیتری” آب 
مردم  اگر  کرد:  خاطرنشان  هستند،  هفته  در 

استان بزرگ منش نبودند و صبوری هم نمی 
کردند باز هم این رفتار را می داشتید؟

به گفته وی تامین آب شرب باید اولویت اول 
مسئوالن استان باشد و کوچ هزاران روستایی 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال 
می آورد. زهرایی اضافه کرد: مردم استان در 
طول تاریخ نشان داده اند که بزرگمنش اند اما 
مسئوالن باید از این بزرگ منشی به نفع مردم 

استفاده کنند نه به ضررشان.

چرا برنامه ریزی ها
براساس خشکسالی نیست؟

وی  با انتقاد و گالیه از شورای برنامه ریزی 
استان خاطرنشان کرد: با وجود این که می 
دانیم استان خشکسالی هستیم اما چرا برنامه 

ریزی هایمان بر این اساس نیست؟ 
وضع  از  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
تقسیم اعبتارات استانی هم انتقاد و سوال کرد: 
چرا اولویت تقسیم اعتبارات تامین آب نیست؟  
که  خشکسالی  تمام  کرد:با  بیان  زهرایی 
داریم تا یك باران می آید تبدیل به سیل می 
شود و خسارت های زیادی به مردم می زند.

آبخوان  و  آبخیزداری  های  پروژه  زهرایی 
داری را اولویت استان دانست و سوال کرد: 
تاکنون کسی در استان از آب های سطحی یا 

روان آب ها استفاده کرده است؟
 

ما  افتخار  روستاها  به  رسانی  آب 
نیست 

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به 
اینکه آب رسانی به روستاها افتخار ما نیست 
چشم  از  را  خود  که  مسئوالنی  کرد:  عنوان 
چرا  دهند؟  جواب  باید  کنند  می  دور  مردم 
8درصد از اعتبارات تملك و دارایی استان را 
قبل از واگذاری به بنیاد مسکن می دهند تا 
برای سنگ فرش کردن روستاها استفاده کند 
آیا آبرسانی سیار و آبدار کردن قنوات ، طرح 
های آبخیزداری اعتبار و توجه نمی خواهد ؟ 
با  باید حوزه آب در رده آخر باشد؟ وی  چرا 
اشاره به اینکه برخی گفته اند بسیج پیمانکار ، 
غیرانتفاعی و بدون سود کار را انجام می دهد 
افزود:تمام حق الزحمه ما در هرماه 2میلیون 
تومان است حال بگوید ما چگونه بدهی یك 

میلیاردی را با ماهی 2میلیون تومان بدهیم؟

مسئوالن از تخصصشان استفاده کنند
رئیس سازمان بسیج سازندگی به همایش 
جهادگران و افتتاح پروژه های محرومیت زدایی 
اشاره کرد و افزود:مسئوالن را دعوت کردیم اما 
کسی نیامد آیا این ها اقتصاد مقاومتی است یا 

پروژه ای مانند: فوالد قاین؟
وی سوال کرد: آیا اقتصاد مقاومتی انگیزه 

دادن به 30هزار جهاد گر نبود؟
بیان  با  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
اینکه مسیرحمل و نقل خوبی نداریم، قوانین 
سختگیرانه در استان بیشتر از همه جا اجرا می 
ها  استان  دیگر  که  هم  مرزی  بازارچه  شود، 
سودش را می برند و فقط حمل و نقلش مال 
استان است تاکید کرد:با این صحبت ها قصد 
مخالفت با کسی را ندارم اما دلم برای استانم 
می سوزد و من سیاسی نیستم. من سخنگوی 
جمعی روستاییانی هستم که صدایشان به جای 
نمی رسد و از این صحبت ها هیچ نیت سیاسی 

ندارم ، و کسی برداشت سیاسی نکند. 

بازار ستاد  دبیرکارگروه صنعت  گروه خبر- 
ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری 
کویرتایر،  کارخانه  از  بازدید  جمهوردر  رئیس 
این مجموعه را افتخارآمیز خواند و گفت: این 
مجموعه با 3 شیفت کاری علی رغم رکود در 
با راندمان باال در  صنعت کشور، خوشبختانه 
دیروز پس  نجیمی صبح  است.  فعالیت  حال 
از بازدید ازخط تولید این کارخانه، اظهار کرد: 
در شرایط فعلی صنعت کشور فعالیت این واحد 

افتخار آفرین وتحسین برانگیزاست. وی افزود: 
پس از بازدید به این نتیجه رسیدیم تا چند راه 
کار جدید برای مواردی همچون کاهش قیمت 
تایرها،  غلطشی  مقاومت  کاهش  شده،  تمام 
افزایش مقاومت سایشی سطح  الستیك که 
برای  خوبی  خیلی  کارکردهای  نانو  حوزه  در 
آنان متصور هستیم را با انجام مسابقه و ایجاد 
چالش در بین فن آوران نانو ، برای کویرتایر 

پیگیری ودر دستور کار قرار دهیم.

مدیرکارخانه کویرتایر نیز،گزارشی از فعالیت 
های فناورانه انجام شده در زمینه تولیدماشین 
آالت و تجهیزاتی را که برای اولین باردرکشور 
توسط کویرتایر ساخته شده را ارائه کرد وگفت: 
ساالنه بیش از 3میلیون و ۶00هزار حلقه انواع 
تایر رادیال سواری در کویرتایر تولید می شود 
که با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم در سال 
مالی آتی حدود 4 میلیون و 200 هزار حلقه 

انواع تایر در این شرکت تولید گردد. 

برنامه ریزی ها در استان براساس خشکسالی نیست

تالش رقابتی برای افزایش تولید وبهبودکیفیت در کویر تایر تحسین برانگیز است

جناب آقای سید مرتضی کوشه ای 
درگذشت همسر گرامی تان مرحومه زهرا کريم پور را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. 

ما را در غم خود شریک بدانید 
روابط عمومی انجمن خیريه حمايت از بیماران کلیوی بیرجند

جناب آقای مهندس امیر کارگر
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم کرباليی غالمحسین کارگر را حضور شما و خانواده محترم تان 

تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.
مديرعامل موسسه خیريه مهر کوير
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امام صادق عليه السالم فرمودند:
كاَن فيما َوَعَظ ا... تَباَرَك  و  تَعالى بِه عيَسى بنَ مريَم عليه السالم 

أن قاَل له:يا عيسى، ُكْن َحيُثما ُكنَت ُمراقِبا لي
از موعظه هاى خداى تبارك و تعالى به عيسى عليه السالم
 اين بود: اى عيسى! هر جا هستى مرا در نظر داشته باش.

)بحاراألنوار: ج 14 ص 294(

 امروز هم که برجام نقض شده بر »همه 
چیز محرمانه است« پافشاری می کنید!

جواد کریمی قدوسی در پی انتشار سخنان ظریف 
وزیر امور خارجه و واکنش ها نسبت به آن، نامه ای 
 به ظریف نوشت. در بخشی از این نامه آمده است :

امروز هم که برجام به این سرنوشت مبهم و شوم 
باز  است  مواجه شده  آمریکا  نقض عهد جدی  و 
هم بر همان سیاست که همه چیز محرمانه است 
جناب  است:  کرده  تاکید  وی  می کنید!  پافشاری 
آقای ظریف، ملت از جناب عالی انتظار دارد همین 
مباحثی را که در کمیسیون مطرح کردید در رسانه 
دارد  را  این حق  ملت  زیرا  بفرمایید  بیان  هم  ها 
که بی واسطه این مسایلی را که فرمودید، بشنوند.

تقدیر نمایندگان از ظریف به خاطر اعتراف 
به اشتباهاتش در جلسه کمیسیون امنیت ملی

نمایندگان با صدور بیانیه ای از وزیر امور خارجه 
مذاکرات  در  اشتباهاتش  به  اعتراف  خاطر  به 
تقدیر  ملی  امنیت  کمیسیون  جلسه  در  هسته ای 
کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: اینکه 
شما گفتید کری و مونیز در طول مذاکرات قول 
داده بودند که در کنگره و سنای آمریکا مانع از 
تصویب تمدید قانون ایسا شوند و به قول شان 
عمل نکردند و شما با شجاعتی ستودنی و بیانی 
روشن بر اشتباه خود مبنی بر اعتماد به قول آنها 
تاکید و تصریح نمودید باعث عالقه مندی بیشتر 

مردم شریف ایران به جناب عالی خواهد شد.

 ظریف گفته در زمینه یکی از استراتژی ها
 اشتباه کرده است نه در تمام برجام

نماینده تهران گفت: ارائه برخی مباحث باعث به 
حاشیه رفتن مجلس است. نعمتی افزود: خط به 
خط مطالبی را که وزیر خارجه گفته بررسی کردیم. 
آقای ظریف گفته اند سه استراتژی در برجام داشته 
اند که اگر استراتژی شماره یک آن )تحریم های 
داماتو( را اجرا می کردند، بهتر بود و در این زمینه 
اشتباه کرده اند نه در تمام برجام. وی ادامه داد : در 
همان جلسه به کرات تاکید می شود این مباحث 

خصوصی، محرمانه و غیرقابل انتشار است.

ناظمی اردکانی : نظرسنجی ها از
کاهش آرای روحانی حکایت دارد

قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه 
کم  روحانی  به  مردم  اقبال  نظرسنجی ها  طبق 
شده، گفت: امروز مهمترین دغدغه اصالح طلبان 
ناظمی  است.   روحانی  عمومی  اقبال  کاهش 
اردکانی افزود: دستاوردی که دولت مستقر اعالم 
می کرد برجام بود و امروز شاهد این هستیم که 
برجام در بسیاری از کارکردهایی که می توانست 

مرگ درختان سبز در راه بند امیرشاه                              عکس: مالییعکس روز داشته باشد ناکام جواب داده است.

میبدی: دلواپسان به هر دری می زنند
 تا بگویند دولت ناکام مانده است

فاضل میبدی  گفت: اصولگرایان نزدیک انتخابات 
از هر چیزی استفاده می کنند تا بتوانند دولت را 
تخریب کنند، آنها در انتخابات قبل ناموفق بودند 
دولت  بگویند  تا  زنند  می  دری  هر  به  رو  این  از 
ناکام مانده است. وی افزود: اصولگرایان در دوره 
قبل انتخابات سه ، چهار تا کاندیدا معرفی کردند 
ولی  داشتند  حرفی  خودشان  برای  کدام  هر  که 
هیچکدام موثر واقع نشد و حرفی نبود که به دل 
مردم بنشیند، این دوره هم این گونه است، سخنی 
به  دلیل  به همین  بپذیرند  را  ندارند که مردم آن 
سمت تخریب می روند. وی افزود: می خواهند چه 
کسی را بیاورند که رئیس جمهور شود؟ مملکت را 
که نمی توان به دست افرادی مانند کریمی قدوسی 
و یا دوستانش در جبهه پایداری داد، آنها دو هفته 

ای مملکت را به باد می دهند.

رئیس مجلس: اظهارات ظریف در یک 
موضوع بوده و نه تمامی برجام

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر 
خصوص  در  نمایندگان  از  یکی  دلیگانی  حاجی 
فایل صوتی اظهارات ظریف وزیر امور خارجه در 
از  خارجه  امور  وزیر  ملی گفت:  امنیت  کمیسیون 
موضوعات مطرح شده درباره یک موضوع اعالم 

نظر کرد و نه تمام برجام.

تحلیل حق شناس از ترس اصولگرایان 
در مورد سرمایه گذاری روی قالیباف

اصالح  سیاسی  فعال  یک 
طلب گفت: به نظر می رسد 
های  چهره  از  زیادی  تعداد 
خودشان  اصولگرا  جریان 
انتخابات  به  ورود  برای  را 

در  نوعی  به  و  کنند  می  آماده  جمهوری  ریاست 
رایزنی و البی گری ورود کرده اند. مثال در موتلفه 
به میرسلیم رسیده اند، قبل از آن روی آل اسحاق 
و بادامچیان کار کردند. در طیف آقای احمدی نژاد 
اسامی  از  از نهی مقام معظم رهبری، برخی  بعد 
مانند داوودی معاون اول، فتاح وزیر نیرو و نیکزاد 
اند. در این میان برخی  وزیر مسکن مطرح شده 
دیگر از چهره های اصولگرا مانند آقایان ضرغامی، 
در  که  هستند  هایی  گزینه  عنوان  به  جلیلی 
 فضای اصولگرایی نام شان بر سر زبان ها است.

حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا اجماع 
بر روی آقایان باهنر، قالیباف و ضرغامی در جناح 
اصولگرایان شکل می گیرد، اضافه کرد: یکی از 
کند  می  تالش  چندم  بار  برای  که  هایی  چهره 
خود را مورد آزمون قرار دهد، آقای قالیباف است 
و به نظر می رسد که بعد از طرح مسئله پرونده 
امالک نجومی در جریان اصولگرایی ترس های 
گذاری  سرمایه   امکان  آیا  اینکه  بر  مبنی  جدی 
روی ایشان وجود دارد یا خیر، به چشم می خورد.

مردم از ترس هاشمی به احمدی نژاد رأی دادند

نماینده سابق مردم تهران گفت: در سال 88 یک عده 
آمدند و با ظاهر دفاع از رأی مردم به خیابان ها ریختند 
و هدف شان برنامه ریزی برای تغییر رأی مردم بود و در 
و  داشت  قرار  رفسنجانی  هاشمی  هم  جریان  آن  رأس 
اتفاقاً دقیقاً می دانست چه کاری را انجام می دهد. رسایی 
با بیان اینکه مردم در انتخابات از ترس هاشمی به احمدی نژاد رأی دادند، افزود : 

ولی دور بعد عملکرد دولت در سرنوشت انتخابات تأثیر داشت.

سران خائن فتنه 88 مستوجب اشد مجازات اند ؛ مدافعان آنها همان کودتاگران هستند 

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که 9 دی مظهر بصیرت و نفوذ ناپذیری مردم ایران به عنوان شعار این حماسه ماندگار نامگذاری شده 
است، گفت: مراسم 9 دی امسال فرصت مناسبی است تا صاحب نظران و فعاالن سیاسی، اجتماعی با تبیین دشمنی های آمریکا در طول بیش از 
3 دهه از عمر انقالب اسالمی، چهره منفور این دولت استکباری را بیش از پیش نمایان کنند. جزایری افزود: اقدام سران خائن فتنه 88 مستوجب 
اشد مجازات است و مسئولیت زیان هایی که به خاطر عمل کودتایی فتنه گران در ابعاد مادی و معنوی برای نظام و انقالب پیش آمد، متوجه 

سران فتنه و دنباله روان و حامیان آنها است. وی گفت: کسانی که امروز از این افراد و جریان دفاع می کنند در هر لباس و منصبی که باشند در جرگه همان کودتاگران هستند.

سر دادن شعار و بعدا عذرخواهي یأس آفرین است

در  کارگزاران  حزب  کل  دبیر  کرباسچی،  غالمحسین 
گفت: تهران(  )نماینده  صادقی  اخیر  مواضع   خصوص 
 آقاي صادقي یکي از اعضاي بسیار شریف فراکسیون 
امید است اما این که یکسري شعارهاي افراطي از سوي 
وي یا هر فرد دیگري مطرح شود که بعدا با عذرخواهي 
همراه باشد، به دور از پختگي و بلوغ سیاسي است و در نهایت، یأس آفرین است. 
»شهامت« ارزش واالیي است، اما مشروط به آن که ما را به اهدافش نایل کند.

جهت  در  ها  رایزنی  درباره  ایمانی  ناصر 
از جمله  ها  از چهره  برخی  کاندیداتوری 
جلیلی، قالیباف و ضرغامی برای انتخابات 
این  اکثر  کرد:  اظهار  جمهوری  ریاست 
و  است  زنی  گمانه  حد  در  ها  صبحت 
از  برخی  البته  دارد.  عینی  واقعیت  کمتر 
آماده  انتخابات  برای  را  اصولگرایان خود 
این  شرطی.  هر  با  نه  ولی  کنند  می 
میان،  این  در  افزود:  اصولگرا  تحلیلگرا 
سیاسی  های  شخصیت  از  دیگر  برخی 
اصال تصمیمی برای انتخابات ندارند مانند 
آقایان باهنر و ضرغامی. این فعال سیاسی 
منتظرند  اصولگرایان  گفت:  اصولگرا 
مرکزیت وحدت اصولگرایان شکل بگیرد 
مشخص  آن  کار  و  ساز  هنوز  که  چرا 
آن  را  نهایی  تصمیم  است  قرار  نیست، 
مرکزیت بگیرد. ایمانی ادامه داد: در این 
وضعیت برخی از طیف های اصولگرا مانند 

موتلفه، کاندیدای خود را معرفی کرده اند، 
در این صورت اگر مرکزیت شکل بگیرد، 
آن محوریت تصمیم نهایی را می گیرد. 

مرکزیت  اگر  که  نیست  معنا  آن  به  این 
کاندیدا  این  همچنان  بگیرد  شکل 
از  فردی  هیچ  رو  این  از  ماند.  می  باقی 
اصولگرایان را نداریم که قطعا گفته باشد 

من در انتخابات دوره بعد کاندیدا هستم 
هم  اصولگرایان  مرکزیت  اینکه  ولو 
تشکیل شود و اگر آن مرکزیت هم گزینه 
دیگری را انتخاب کند باز هم در انتخابات 

خواهد ماند.
همچنین  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
تمکین  و  پایداری  جبهه  تکلیف  درباره 
آن به تصمیم مرکزیت اصولگرایان گفت: 
پایداری سال 9۴ تمکین کرد، امسال نیز 
همین طور خواهد بود، در این میان طیف 
آقای الریجانی جدا شد، آنها از همان اول 
نخواهند  ائتالف  به  که  بودند  گفته  هم 
پیوست. ایمانی درباره حمایت ناطق نوری 
به عنوان یک اصولگرا از حسن روحانی 
این  در  همفکرانش  بقیه  بر  آن  تاثیر  و 
طیف گفت:  آقای ناطق نوری متاسفانه 
از صحنه سیاست خود را دور نگه داشته 
و اکنون ارتباط محکمی با اصولگرایان و 

برای  ایشان  اگر  ندارد.  طلبان  اصالح  یا 
انتخابات آینده وارد میدان شود و بخواهد 
با تشکل های اصولگرا ارتباط برقرار کند 

حتما اثرگذار خواهد بود.
به  پاسخ  در  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
اگر  دارد  احتمال  چقدر  که  سوال  این 
نرسند،  واحد  کاندیدای  به  اصولگرایان 
را در دستور کار قرار دهند  تعدد کاندیدا 
تا انتخابات دو مرحله ای شود، ادامه داد: 
اگر مرکزیت اصولگرایان تشکیل شود در 
این صورت یک کاندیدا معرفی می شود 
که با آقای روحانی رقابت کند. بنابراین اگر 
مرکزیت شکل گیرد قطعا این راهبرد در 
دستور کار نخواهد بود. وی اضافه کرد: اما 
اگر آن تشکل مرکزی شکل نگیرد به طور 
طبیعی با تعدد کاندیدای اصولگرا مواجهه 
خواهیم بود. تا آرای آقای روحانی شکسته 
شود و انتخابات به دوره دوم کشیده شود.

اصولگرایان ممکن است با چند کاندیدا بیایند تا رای روحانی را بشکنند
ضرغامی و باهنر نمی آیند /  اگر ناطق وارد میدان انتخابات شود، حتما تاثیرگذار خواهد بود

همکار گرامی جناب آقای مهندس قادری
ضایعه درگذشت عموی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.

بخشداری مرکزی بیرجند
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