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سرمقاله

لباس،  نشان 
آدمیت و نوکیسگی 
* محمودی

جشنواره ی مد و لباس نقش موثری در صیانت 
 از فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی مان و هویت

دارد.  ایرانی  طراحان  ذوق  و  سلیقه  به  بخشی 
برپایی اینگونه جشنواره ها موجب رشد و پویایی 
توان و پتانسل نیروهای مستعد بومی می شود. 
این  و  خواهد  می  پشتیبانی  و  ذوق  طراحی 
اینگونه  هردو نیاز به پول آنچنانی ندارد. برپایی 
نمایشگاه ها و نشست ها یکی از ابعاد رویارویی با 
تهاجم فرهنگی است ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

رئیس جمهور  : 
برخی ها فکر می کنند فقط باید مشت گره کرد و 

داد زد ؛ دولت به قول هایش عمل کرده است 

محمد رضا باهنر : 
 محتمل است که روحانی اولین

رئیس جمهور تک دوره ای ایران باشد

وزیر کشور : 
رئیس جمهور فردی است که قبل و بعد از

انقالب کمترین فاصله را با رهبری داشته است

حمید بقائی : 
عاقبت بخیری این است که خدا لیاقت بدهد

تا راه آقای احمدی نژاد را ادامه دهیم
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صفحه ۷

شب های مرکز استان مرده است !
 شهردار : بدون توجه به حواشی برای نشاط مردم شهر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد /  استفاده از بدنه اتوبوس ها برای معرفی جاذبه های گردشگری / یک سال زمان برد تا رنگ ها را از دیوارهای عمارت تاریخی پاک کردیم! /  مشکل اصلی سرمایه گذاری

 در گردشگری ،  تنگ نظری است / 60 نفر بیکار شدند، قلیان ها هم جمع نشد / 40 مکان در شهر وجود دارد  که بدون تابلو و درخانه با در بسته قلیان عرضه می کنند / مسافران تصور می کنند مردم شهر یا بی حجاب اند یا ماهواره نگاه می کنند

زنگ خطر کشاورزی با خروج نهال محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی به صدا درآمد

 ترحم مردم  دلیل
افزایش کودکان کار 

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گفت : نوع 
حمایت های جامعه بیشتر پول دادن است که باعث 
می شود.  خیابان  در  کار  کودکان  حضور  تقویت 
موهبتی  با اشاره به اینکه  برای ساماندهی کودکان 
مختلف  دستگاه  های  بین  کاری  تقسیم  خیابانی، 

صورت گرفته است افزود: ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

حل مشکل کمبود پزشک
با جذب 10 درصدی پزشکان

در مراکز تامین اجتماعی
 از سال آینده در استان

صفحه ۷

پذیرش بیمار در بیمارستان
رازی بیرجند از فردا

صفحه  ۷

نبض آب در 
رگ های کویر

بارندگی های اخیر در خراسان جنوبی، سدهای 
استان را جانی دوباره داد تا نبض آب در کویر 
بهاری  نویدبخش  و  بگیرد  جریان  استان  این 

خوش برای مردم ... ) مشروح  گزارش در صفحه ۳ (

عقب ماندگی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند

با قدمتی ۳0 ساله
صفحه ۳

ستاد برگزاری مراسم گلریزان
خیراندیشان گرامی زورخانه امیرعرب 

 موسسه فرهنگی و مذهبی هیئت ابوالفضلی و ستاد مردمی غدیر
همت واالی شما در برپایی بیست و سومین جشن گلریزان
 برای کمک به نیازمندان در آستانه سال نو را می ستاییم. 

دست مریزاد - خدا قوت

جمعی از شهروندان

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

۳2424841  
091516۳9262 - فرجامی

 جناب آقای دکتر رفیعی پور  مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر اصغرزاده 

معاونت محترم سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 
جناب آقای محمدی 

ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه
 کسب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ادارات کل دامپزشکی کشور

را که نشان از تالش و عزم شما عزیزان و پرسنل پویا و دلسوز دامپزشکی در عرصه خدمت رسانی
 می باشد، تبریک عرض نموده و توفیق شما بزرگواران را از خداوند خواستاریم.

کشت و صنعت بیدمشک - سیروس مشار

برادر گرامی جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مشاور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی در امور رسانه و رئیس اداره 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 

که بیانگر تعهد، کارآمدی ، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و 
میهن اسالمی است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری
 و کشاورزی ستاره کیان بیرجند - برادران خیریه- فرزین و صابرتنها

بانهابت تاسف درگذشت جوان ناکام شادروان

امید رئوفی فرد  )فرزند محمد رئوفی فرد(
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم امروز یکشنبه 
95/12/8 ساعت ۳ بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین

 برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده رئوفی فرد

قابل توجه عالقه مندان تدریس زبان انگلیسی 
کانون زبان ایران - خراسان جنوبی

جهت تکمیل کادر آموزشی خود از میان متخصصین و فارغ التحصیالن آموزش زبان 
انگلیسی در بیرجند، قاین و طبس دعوت به همکاری می نماید.

شماره های مراکز برای کسب اطالعات بیشتر: 
بیرجند: ۳2221461-۳2226222   قاین: ۳2529660   طبس: ۳28222950

آخرین مهلت ثبت نام: 95/12/14

شاهسوند نمایندگی خراسان جنوبی 
جهت تکمیل کادرفروش شرکت تعدادی بازاریاب 

درسطح استان نیازمند است.  ۳22582۷۳

به چند نفر خانم جهت کار در 
رستوران نیازمندیم.  تلفن: ۳2۳42244   
09012048426  ساعت تماس: 11 ظهر الي 1۷

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه

کربالئیه مبارک علی آبادی 
)همسر مرحوم حسین علی آبادی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع آن مرحومه امروز یکشنبه 95/12/8  

ساعت 1۳ الی 14  از محل بهشت متقین برگزار می شود.
الی ۳:۳0  از ساعت 2:۳0   95/12/10 شنبه  مرحومه سه  آن  ترحیم  مراسم  ضمنا   

بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد.
خانواده های علی آبادی و سایر بستگان
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حقوق بازنشستگان همسان سازی می شود
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: همسان سازی حقوق یک میلیون و 600 هزار بازنشسته در کشور از اولویت های مجلس شورای 
اسالمی در بودجه سال 96 است. وی بیان کرد: افرادی که کمتر از 20 میلیون ریال تاکنون دریافتی داشته اند حقوق آنان نیز در سال 96 افزایش می یابد.
وی اظهارکرد: حقوق بازنشستگان در بخش های مختلف ناکافی است که با اجرای این مصوبه در سال آینده مشکالت این بخش تا حدودی جبران خواهد شد.

حقوق زیر 2میلیون تومان 
از مالیات معاف شد 

جام جم-براساس مصوب مجلس کارکنان دولت 
)بخش  سایرین  و  تومان  2میلیون  زیر  حقوق  با 
از  تومان  میلیون   ۱.۵ زیر  حقوق  با  خصوصی( 
 84 ماده  در  شوند.  می  معاف  مالیات  پرداخت 
قانون مالیات های مستقیم آمده است: تا میزان 
حقوق  جدول  مبنای  حقوق  حداقل  برابر  شصت 
قانون نظام هماهنگ پرداخت  موضوع ماده )۱( 
ساالنه  ۱370- درآمد  مصوب   - دولت  کارکنان 
از  بگیران  حقوق   کلیه  حقوق  مالیات  مشمول 
جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند 

منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.

اعالم نتایج اولیه آزمون دوره دکتری
 هفته پایانی فروردین 96

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  جم-مشاور  جام 
دکتری  دوره  آزمون  اولیه  نتایج  گفت:  کشور 
ماه  فروردین  پایانی  نیمه متمرکز سال 96 هفته 
سنجش  سازمان  عالی  مشاور  شد.  خواهد  اعالم 
آزمون  جلسه  در  غایبان  آمار  در خصوص  کشور 
اظهارکرد: آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 96 در 
۵4 شهرستان کشور برگزار شد و آمار نهایی افراد 
غایب در جلسه آزمون به زودی اعالم خواهد شد.

شیرینی شب عید گران نمی شود

ایرنا - رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه قیمت 
انواع شیرینی از اردیبهشت ماه سال 93 هیچ تغییر 
نداشته است، گفت: قیمت انواع شیرینی شب عید نیز 
با قیمت های مصوب طول سال در اختیار مصرف 
کنندگان قرار می گیرد.وی افزود: اکنون همه قنادی 
آمادگی عرضه  ها و شیرینی فروشی های کشور 

شیرینی با کیفیت برای مصرف شب عید را دارند.

سکه ۱،2۰۵،۰۰۰ تومان شد

تسنیم-قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح 
سکه  تومان،  هزار   20۵ و  یک میلیون  جدید 
  ۱8۱ و  یک میلیون  قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار 
هزار   666 آزادی  بهار  نیم سکه  تومان،  هزار 
و  تومان  هزار  آزادی 374  بهار  ربع سکه  تومان، 

سکه یک گرمی 226 هزار تومان است.

به  زعفران  ملی  شورای  رییس  نایب  ایرنا- 
اشاره  بورس  در  زعفران  کیلوگرم   2 عرضه 
از عرضه زعفران در  این حجم  کرد و گفت: 
بازار و  باعث برهم ریختن  تواند  بورس نمی 
افزایش قیمت ها شود.وی افزود: اکنون قیمت 
زعفران تغییری نداشته است؛ تا زمانی که بازار 
با مشکل کمبود مواجه نشود تغییر در قیمت 
ها نیز حاصل نخواهد شد.وی درباره راه اندازی 
معامالت گواهی سپرده زعفران در بورس کاال 
گفت: اگر مخالفتی برای راه اندازی معامالت 

آن  دلیل  دارد،  وجود  زعفران  سپرده  گواهی 
»عدم شناخت از روند این معامالت است«؛ در 
این زمینه، آموزش و تبلیغات می تواند راهگشا 
باشد.نایب رییس شورای ملی زعفران با تاکید بر 
اینکه بورس کاالی ایران دارای شفافیت بوده 
و آمار و ارقام بر تابلوی این بورس برای همه 
قابل رصد است، افزود: قیمت محصوالت در 
بورس کاال تابع عرضه و تقاضاست؛ بازاری که 
شرایط را برای ایجاد رقابت سالم برقرار کند باید 
حمایت شود.وی گفت: برخی مواقع بی ثباتی 

قیمت زعفران به دلیل وجود تقلب کارانی است 
که سعی بر بهم ریختن نظم بازار و افزایش 
نرخ را دارند؛ این زمان است که ضرورت بورس 
برای صنف زعفران احساس می شود.در این 
صورت اگر بورس کاال بتواند به بی ثباتی ناشی 
از حضور دالالن نظم بخشد، هرگونه مخالفت 
با بورس کاال منطقی نیست.وی تنها نگرانی 
فعاالن این صنف را نداشتن الگوی مناسب در 
بازارهای جهانی برای بورس زعفران برشمرد و 
گفت: البته این نگرانی برای شروع یک بازار 

جدید طبیعی است.به گفته وی، همه کشورها 
برای محصوالتی که در تولید آن داری مزیت و 
خود کفایی اند برنامه ریزی می کنند که یکی 
بورس  از ظرفیت  استفاده  دنیا،  راهکارهای  از 
کاالست.اگر در هر بازاری حقوق تولیدکننده و 
مصرف کننده در نظر گرفته شود بدون شک 
این بازار جایگاه ویژه ای در میان خریداران می 
برای  به دنبال جایگاه مناسب  نیز  ما  یابد و 
زعفران در دنیا هستیم، از قرار گرفتن در مسیر 

موفقیت استقبال می کنیم.

بورس تاثیری در افزایش قیمت زعفران نداشته است

تسنیم-بخشنامه محاسبه نرخ حق التدریس 
از  تحصیلی 96-9۵  سال  در  آزاد  نیروهای 
سوی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش وپرورش 
به استان ها ارسال شده است.با توجه به مصوبه 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای  سال 88 
حق التدریس  نرخ  جمهور،  رییس  انسانی 
ساعتی نیروهای آزاد )تمام وقت و نیمه وقت( 
به ماخذ یکصدم امتیازات حق شغل و شاغل 
معلمین شاغل مشابه در بدو خدمت ضربدر 

ذیل  جدول  شرح  به  و  سال  ریالی  ضریب 
مصاحبه می شود.امتیاز یاد شده در سال 96 
بر اساس ضریب همان سال قابل محاسبه 
خواهد بود.امتیاز حق التدریس تمام وقت بدین 
دیپلم 4780،  فوق  دیپلم 4090،  است:  شرح 
لیسانس ۵400، فوق لیسانس 6۱20 و دکتری 
6840.امتیاز حق التدریس غیرتمام وقت بدین 
دیپلم 4۵00،  دیپلم 38۵0، فوق  شرح است: 
لیانس ۵۱00، فوق لیسانس ۵800 و دمتری 

6۵00.با توجه به اینکه ضریب حقوق نیروهای 
حق التدریس در 6 ماهه دوم سال و سه ماهه 
اول سال بعد متفاوت است، قرارداد افراد در 
سال تحصیلی 9۵-96 و سال های بعد در دو 
مرحله مجزا از اول مهر تا پایان اسفند و اول 
فروردین تا پایان خرداد سال بعد تهیه خواهد 
ماهانه  مزایای  و  حقوق  محاسبه  شد.نحوه 
کارکنان حق التدریس تمام وقت و نیمه وقت 
و همچنین چگونگی محاسبه بیمه آنها در 

بخشنامه های دیگری به صورت کامل توضیح 
داده شده است.حداقل دستمزد این افراد طبق 
است:نرخ  ذیل  موارد  شامل  کار  قرارداد 
برای هر ساعت. سهم کمک  حق التدریس 
هزینه مسکن برای هر ساعت. سهم کمک 
هزینه اقالم مصرفی خانوار برای هرساعت. 
سهم کمک هزینه اوالد برای هرساعت. سهم 
مرخصی ذخیره برای هر ساعت و سهم مزایا 

پایان کار برای هر ساعت.

نرخ حق التدریس و مزایای نیروهای آزاد آموزش وپرورش اعالم شد 

آب و برق سال 96 گران نمی شود

جام جم-محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 
نیرو در چارچوب الیحه  برای حوزه  امروز مجلس  گفت: دو مصوبه 
بودجه 96 به منزله افزایش قیمت آب و برق 
در  مجلس  نیست.نمایندگان  آینده  سال  در 
از  نیرو  بند ج تبصره 6 تصویب کردند وزارت 
طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور 
بهای  آب  نرخ  دریافت  بر  عالوه  است  مکلف 
شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵0 ریال از 
بند  واریز کند.در  به خزانه داری کل کشور  مشترکان آب دریافت و 
هـ این تبصره تصویب کردند عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت 
از صنعت برق کشور به میزان ۵0 ریال به ازای هر کیلووات ساعت 

در سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

حقوق بازنشستگانی که از محل خزانه بود، 
پرداخت شده است

جام جم-علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی در حاشیه همایش گزارشگری 
محل  از  که  بازنشستگانی  حقوق  گفت:  مالی 
خزانه بود، پرداخت شده است.علی طیب نیا گفت: 
در پاسخ به این پرسش که برخی از بازنشستگان 
لشکری عنوان می کنند، هنوز دریافتی نداشته اند، 
اظهار داشت: در این رابطه اطالعی ندارم و باید از 
خزانه داری کل کشور پرسید، تا جایی که مطلع هستم، حقوق و عیدی 
پرداخت  به خزانه داری می شود،  بازنشستگان که مربوط  از  بخش هایی 
ادامه داد: برای اطالع بیشتر در این رابطه، اطالع رسانی  شده است.وی 
بازنشستگان لشکری عنوان کردند که علی رغم  از  خواهیم کرد.برخی 

وعده خزانه داری، حقوق و عیدی خود را تاکنون دریافت نکرده اند.

خودروهای دارای معاینه   فنی جعلی 
جریمه می شوند

جام جم-سرهنگ کرمی اسد رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا از عدم 
حذف جریمه خودروهایی که به دلیل داشتن معاینه 
داد.وی  خبر  شدند،  قانون  اعمال  غیرمجاز  فنی 
گفت: در ماه های گذشته بعضی از مالکان خودرو ها 
به  توجه  با  که  کردند  اعالم  و  مراجعه  پلیس  به 
اینکه معاینه فنی دارند، اما توسط دوربین ها جریمه 
شده اند.وی تصریح کرد: پس از رسیدگی به شکایات این دسته از مالکان 
خودرو ها و بنا به اظهارات این شکات مشخص شد که مالکان معاینه فنی 
خودروی خود را از طریق مراکز غیرمجاز دریافت کرده اند، حتی این افراد برای 
اخذ معاینه فنی خودرو را به مراکز نبرده و فقط با پرداخت پول صاحب معیانه 
فنی شده اند و در سامانه سیمفا این دسته از معاینه فنی ها ثبت نشده است.

سرمقاله

لباس،  نشان 
آدمیت و نوکیسگی 
* محمودی

اینگونه  برپایی   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
نمایشگاه ها و نشست ها یکی از ابعاد رویارویی 
خالی  را  جا  ما  جا  هر  است.  فرهنگی  تهاجم  با 
می  ارائه  دلفریب  جایگزینهایی  براحتی  کنیم 
همان  ایم  آورده  کم  جا  هر  بنابراین  شود. 
ایم. به نحو  جاهایی بوده است که کم گذاشته 
اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  در  آوری  تاسف 

درگیر درمان هستیم تا پیشگیری. 
مردی  آن  »همچون  است.  همینگونه  هم  االن 
به ضرورت،  و  بگریخت  مست  اشتر  پیش  از  که 
دو شاخ  در  و دست  آویخت  در چاهی  خویشتن 
زد که بر باالی آن روئیده بود و پاهایش بر جای 
قرار گرفت. در این میان بهتر بنگریست، هر دو 
پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون 
اژدهائی  افکند،  چاه  قعر  بر  نظر  بودند.  گذاشته 
انتظار  را  او  افتادن  و  دید دهان گشاده  سهمناک 
نمود. موشان سیاه  التفات  به سر چاه  می کشید. 
و سپید بیخ آن شاخ ها دایم  می جویدند. ناگهان 
پیش خویش زنبورخانه ای و قدری عسل یافت، 
چیزی از آن به لب برد و مشغول خوردن شد و از 

آن همه دام غافل ماند تا هالک شد« 
 در مقوله فرهنگ و آنچه اکنون برسرش می آوریم

همین داستان کلیله و دمنه مصداق دارد.  خیلی 
از ما مشغول خوردن عسلیم و از عاقبت بی خبر. 
سرگرم خودکامگی هایی که لباس توجیه از هر 
جنسی به تن می کنند. بایدها و نبایدهایمان به 

نحو هول انگیز دچار استحاله اند.  
وقتی فرهنگ و هنر و باورهای اسالمی  و ایرانی 
خودمان را در پستوی فکر و ذهنمان مخفی کنیم 
نسل  سلیقه  و  نیاز  مطابق  آن  بروزرسانی  واز 
امروز کوتاهی نماییم به همان اندازه باید منتظر 
هنرنمایی آنانی باشیم که از تمدن و فرهنگ غنی 

ما هراس دارند. 
زمانی که دانشمندان مسلمان ایرانی کتاب شفا و 
قانون را می نوشتند و ابوریحان داشتیم و رازی و 
خیام و ادیبان و عرفای ما مراحل سلوک را تجربه 
می کردند و از عرفان می نوشتند آنانی که امروز 
در آنسوی مرزها برای مان نسخه فرهنگی می 
پیچند دور آتش می چرخیدند و عو عو می کردند. 
ننگ است بر ماکه امروز عروسک مد آنان باشیم. 
من با لباسم باورها و ارزشهایم را به نمایش می 
زیبایی هستم  و  اهل ذوق  اینکه چقدر  و  گذارم 
قایلم.  احترام  خودم  بدن  برای سالمت  چقدر  و 
سرمایه  تعادلند.  از  چه سطحی  در  روانم  و  روح 
اجتماعی من چقدر است و چقدر به اجتماع تعلق 
دارم و ...  به همان اندازه که لباسم با ارزشهای 
جامعه و کشورم هماهنگ است به همان اندازه از 
لباس  برخوردارم.  فرهنگی  و  اجتماعی  پشتیبانی 

من جایگاه من را در جامعه مشخص می کند. 
جنس   ، ها  رنگ  تناسب  پوشیدن،  لباس  نحوه 
در وهله   ... و  برند  و  ومارک  تولیدی  نوع  لباس 
اول ما رو معرفی می کنند.  خیلی از اختالالت 
و  رنگ  همین  در  هم  ما  اجتماعی  و  شخصیتی 
مد و برند لباس لو می رود.  پر واضح است که 
»نه همین لباس زیباست نشان آدمیت« و لیکن 
ارتباط بین شخصیت و پوشش و لباس غیرقابل 
بزرگ  آفت  عنوان  به  »نوکیسگی«  است  انکار 
این روزگار یکی از همین موارد است که با نحوه 

لباس پوشیدن مان لو می رود. 
همانگونه که پوشیدن لباس رسمی به انسان حس 
رسمی و جدی بودن می دهد و به نوعی انسان 
می  اجتماعی  و  رفتاری  آداب  رعایت  به  ملزم  را 
نماید؛ متاسفانه برخی پوشش های امروزی حیا و 
عفاف را کال زیر سوال می برد. همانگونه که وقتی 
شما با لباس رسمی و اتوکشده و کفش واکس زده 
آب دهان تان را در انظار روی زمین نمی ریزد؛ با 
یک پوشش رسمی ومناسب به بایدها و نبایدهای 
ارزشی و اجتماعی هم بیشتذر پایبندید. به عبارتی 
با  منطبق  و  درست  و  سالم  پوشش  انتخاب 
 ارزشهای اجتماعی  یک راه میانبر برای توسعه ی

 فردی و ارتقا شخصیتی است. 

آگهی مزایده فروش خودرو سواری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 الیحه قانونی نحوه استفاده و فروش اتومبیل های دولتی به شماره 

950044 مورخ 95/12/1 تعداد 2 دستگاه اتومبیل سواری قابل صدور سند خود به مشخصات ذیل : 
1- اتومبیل سواری وانت دو کابین نیسان ، تیپ دی ایکس، رنگ سفید روغنی ، مدل 1389 به شماره شهربانی 218 الف 11- ایران 52 به شماره شاسی 

 KA24814340Z و شماره موتور NAPDA4D2292024158

2- اتومبیل سواری پیکان ، تیپ 1600I ، رنگ سفید روغنی ، مدل 1383، به شماره شهربانی 875 الف 11 - ایران 52 به شماره شاسی82521562 و شماره موتور 
11282051432 را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 95/12/8 لغایت 95/12/21 صبح ها از ساعت 8 الی 14 جهت 

اخذ شرایط مزایده و بازدید خودروها به آدرس ذیل مراجعه و سپس پیشنهادات خود را بر اساس مندرجات برگ مزایده ارائه نمایند.
ضمناً متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ها و اسناد مزایده به امور مالی اداره کل و یا پایگاه اینترنتی ذیل مراجعه نموده و پس از بازدید از خودروهای 
مذکور در ساعات اداری پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه 95/12/21 به همراه اصل ضمانت نامه معتبر بانکی و یا اصل فیش واریزی به حساب 
2172612101001 نزد بانک ملی مرکزی بیرجند به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در پاکت سربسته بر اساس اسناد 

دریافتی مزایده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.
نشانی اداره کل: استان خراسان جنوبی ، بیرجند، خیابان شهید محالتی ، حدفاصل توحید و مدرس ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

http://khj.farhang.gov.ir :نشانی اینترنتی
کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی روزنامه و نقل و انتقال و اسناد مالکیت و سایر هزینه های مرتبط بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

جلسه بازگشایی پاکت ها: یکشنبه 95/12/22 ساعت 9 صبح به آدرس بیرجند، خیابان شهید محالتی ، حدفاصل توحید و مدرس ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی طبقه دوم ، سالن کنفرانس خواهد بود.

احمد محبی - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی 

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

از همشهریان فرهیخته )خانم ها و آقایان(  دعوت می شود
 در گردهمایی انجمن بیرجندی های مقیم تهران که همزمان با افتتاح نمایشگاه 

صنایع دستی و سوغات وگردشگری استان برگزار می شود، شرکت فرمایند
 معرفی صنایع دستی وجاذبه های گردشگری استان- پخش کلیپ های تصویری از جاذبه های استان
مراسم کف زنی - پذیرایی با محصوالت استان و شیرینی محلی- نهار و پذیرایی با غذاهای محلی

زمان: جمعه 9۵/۱2/۱3 ساعت ۱۰/3۰ الی ۱4/3۰
مکان: تهران ، بزرگراه شیخ فضل ا... نوری ، شمال به جنوب بعد از تقاطع جالل آل احمد 

خیابان سازمان آب ،خیابان حاجی پور شمالی ، خیابان کریمان ، مجتمع نگین بلوک2 سالن کنفرانس

هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده های کالسه 950124، 950125، 950126، 950127، 950128، 950129 و 950130 اجرای 
احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای علیرضا کدخدا محکوم است به پرداخت مجموعاً مبلغ 299/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 8/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم لهم آقایان مهدی حیدری، محمد 
علی قایناتی، جواد بلند، مصطفی دستی گردی و غالمحسین یزدانی شواکند و پرداخت مبلغ 23/950/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت و در پرونده کالسه 950127 آقای حامد ناصری نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای حسین 
ایزدی مقدم و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه شخص ثالث به نام آقای 
محمد جبدرانی جهت تادیه بدهی محکوم علیهما فوق الذکر اقدام به معرفی 3000 سهم مشاع از 4963845 سهم عرصه و اعیان تحت 
پالک ثبتی 2638 فرعی از 172 اصلی از اراضی روستای سیوجان خوسف )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری زمین مورد 
نظر به فاصله 4 کیلومتری از جاده بیرجند - خوسف و در حوزه آبگیر چاه موتور محمدی قرار دارد. بافت زمین سبک و بدون شخم 
و شیار و دارای سنگریزه می باشد( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل 
قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهما قصد دارد در تاریخ 1395/12/25 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ پانصد و چهل 
میلیون )540/000/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد 
مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب 
سپرده دادگستری خوسف واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید 
و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی 
وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی 

اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

درب های برقی/ بازوئی/ شیشه ای اتومات / ریلی / کرکره ای
24 ساعته حتی ایام تعطیل
09153634767 - صبوحی

خدمات ، سرویس و نگهداری
گچ کاری و گچ بری به قیمت مناسب 

)شهر، روستا(
09159658659 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

۳2۳1۳600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل



پیام شما
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9 پرونده پیشنهادی ثبت آثار طبیعی در شورای ثبت و حریم استان تأیید شد 
 

دادرس مقدم- کارشناس ثبت آثار طبیعی استان در این خصوص گفت: پرونده پیشنهاد ثبت آثار طبیعی استان از شهرستان های 
بشرویه، سرایان، خوسف و طبس که شامل درختان کهنسال و مناظر طبیعی هستند پس از تأیید در شورای ثبت و حریم استان، جهت 

 ضمن تشکر از نیروی انتظامی بابت تمام تالش هایشبررسی نهایی به دفتر ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تهران ارسال گردیده است.
 برای برقراری امنیت در کشور خواستم بگویم محدود
اقداماتی که توسط برخی افسران در راهنمایی و 
سوال  زیر  باعث  افتد  می  اتفاق  بیرجند  رانندگی 
شود می  انقالبی  نهاد  این  خدمات  کل   رفتن 
روز  چند   -  ۱  : کنم  ذکر می  را  آن  مورد  دو  که 
پیش یک موتور سیکلت برای جابجایی موتورش 
از درب منزل یک همشهری به آن سمت خیابان 
موتور را روشن کرد که جابه جا کند و در عرض 
خیابان افسر محترم و جسارتا بی انصاف به بهانه 
عدم استفاده از کاله ایمنی موتور را توقیف کرد و 
یک ماه و نیم هم برای موتور بیچاره حبس بریدند 
که این گونه اقدامات نه تنها وجهه خود پلیس را 
تحت شعاع قرار می دهد بلکه نگاه مردم نسبت 
به حاکمیت و انقالب را هم با توجه به ظلم اتفاق 
افتاده دچار تزلزل می کند ۲ - روز گذشته در میدان 
امام در حالی که در ابتدای خیابان ۱۷ شهریور به 
ایجاد  ترافیک سنگینی  تخلف یک خودرو  دلیل 
رانندگی  و  راهنمایی  مامورین  متاسفانه  بود  شده 
توانستند  داشتند و می  اینکه در محل حضور  با 
جریمه  برای  را  فرصت  کنند  مدیریت  را  موضوع 
و  بودند  دیده  تر  مغتنم  میدان  دور  های  ماشین 
بدون توجه به این مسائل برای پایان یافتن قبض 
هایشان وظیفه اصلی و ذاتی خود را فراموش کرده 
بودند که این موضوع برای حاضران در محل واقعا 

جای تعجب و پیگیری داشت 
 ارسالی به تلگرام آوا
کی  بزنین  راه  اداره  به  تلنگری  یه  لطفا  جان  آوا 
بارون و سیل اومده ؟  آسفالت جاده باالی بنددره 
بکنن   میتونن  که  تسطیح  پیشکش شون الاقل 
یه کمی بفکر تفریح مردم باشن ؟ برین ببنین از 
از  موقعیکه بند پر شده مردم چه استقبالی دارن 

منطقه گردشگری بنددره میکنن؟؟
9۱5...35۷
سالم. درپاسخ به دوست عزیزی که فرمودن فلکه 
باید خدمتشون عرض  مهندسیه  غیر  مدرس  آخر 
کنم ما ساکن اونجا هستیم وقبل از احداث فلکه 
ترافیک  و  وحشتناک  تصادف  چند  شاهد  روز  هر 
سنگین در ساعات اولیه صبح بودیم دست شهردار 
محترم و سایرمسئوالن دست اندر کار درد نکنه از 
موقعیکه فلکه شده نه تنها تصادفی رخ نداده بلکه 
ترافیک هم روانتر شده شلوغی میدانها وچهار راهها 
در اول صبح درتمام قسمتهای شهر وجود داره و 
صبور  کمی  لطفا  نیست  میدان  این  به  منحصر 

باشین و اینقدر از کار مسئوالن خرده نگیرین.
9۱5...058
کردم  تمام  پیش  یکسال  حدود  ساختمانی  بنده 
بدالیل  باشند  می  خانم  سرکار  که  عمران  ناظر 
با  نماید  می  کارشکنی  کارم  پایان  برای  مختلف 
هنوز  داشتم  نظام  شورای  که  متعددی  مراجعات 
جواب نگرفتم اگر مسلمانیم رسمش نیست نمی 
دانم چکار کنم ازخانه درست کردن بیزار شدم رحم 
و مروت و انسانیت کجا رفته خدا بیامرزد رفتگان 

شمارا قانون هم سلیقه ای شده تشکر
9۱5...5۱۷
زحمت  عزیزان  حضور  نباشید  خسته  و  باسالم 
کش روزنامه آوا ، در مورد مقاله نمایشگاه بهاره: 
خواهش  اصناف  اتاق  محترم  واعضا  ریاست 
شرکت  جلو  امسال  بهاره  نمایشگاه  در  میکنیم 
افراد  این  بگیرند  را  »افاغنه«  بیگانه  اتباع 
هیچگونه عوارض را بابت دارایی ، شهرداری و... 
پرداخت نمی کنند شرکت این افراد به هر بهانه 
حق  در  اجحاف  بلکه  قانون  خالف  تنها  نه  ای 
)اتاق  بزرگواران  این  از  لذا  باشد  دیگر کسبه می 
تقاضا  میباشند  کسبه  ما  نمایندگان  که  اصناف( 
داریم به هر طریق که صالح میدانند جلو شرکت 
نمایشگاه  بیرون  یا  محوطه  داخل  چه  افراد  این 
اتاق  محترم  نمایندگان  پاسخ  منتظر  بگیرند.  را 

اصناف هستیم 
9۱5...435
سالم   آوا جان بی زحمت ازصداوسیما سوال کنید که 
چرا حاال برای خرابی  تلویزیون اطالع رسانی می کنند 
نمی توانستند همون یک هفته پیش که خراب شده 
بود میگفتن که من بدبخت آنتن و کابل و دستگاه 

دیجیتالم رو عوض نمی کردم واقعا دست مریزاد
9۱5...456
اب  لبریز  دره  بند  اللهی  لطف  به  که  حال  سالم 
شده متولی پیدا نمی شه جلو کف کشها رو بگیره 

تا آب برا ساخت و ساز به ارتفاعات نبرند
9۱5...866
سالم آوا اگه وابسته نیستی چاپ کن ، از نماینده 
بیرجند و استاندار جهت پیگیری بارورسازی ابرها 
بگه  آقایون  به  نیست  ولی یکی   ، میکنم  تشکر 
بارندگی اخیر سرتاسر کشور بوده ، دیگه از رحمت 

خدا بهره برداری سیاسی نکنید !
9۱5...3۲۲

ضمن تشکر از استاندار محترم خواهشمنداست در 
سایت اینترنتی استانداری قسمتی رو طراحی کنید 
مانند سایت شبکه پایش تا مردم بتوانند نظراتشان 
را در خصوص بحث های اخیر بصورت موافق یا 
مردم  طرف  از  قلیلی  عده  تا   ... بگذارند  مخالف 

اظهار نظر نکنند
9۱5 ... 3۱5

پیام شما

اس  ام  بیماری  دارای  43ساله  مردی  من  سالم 
کردم  مریضی  خرج  داشتم  هرچی  چندساله 
هیچ  چکارکنم  ام  مانده  فرزند  باسه  بیکارم  االن 
ارگانی هم کمکی نمی کنه بجایی رسیدهام که 
پرداخت  توانم  رانمی  وگازم  برق  و  اب  قبضهای 
کنم چه برسه اجاره و خرجی خانه ضمنا هردوهفته 

باید 900هزارتومان پول آمپول بدم 
9۱5...494

سالم . آیا این پیامک هایی که برای روزنامه ارسال 
میشه پیگیری هم داره یا نه ...چهار ماهه که روی 
بابت  تومن  هزار   50 ماهانه  من  موبایل  قبض 
خدمات مبتنی بر محتوا از من اخذ میشه . حاال 
بعد 4 ماه متوجه شدم و غیر فعالش کردم . ولی 
این 4 ماه که جمعا میشه ۲00 هزار تومن و بیخود 
و بی جهت از من پول گرفتن چی میشه. حق زن و 
بچه منه ... منکه راضی نیستم ... انشاال خرج دارو و 
درمانشون بشه ... چه کسی پاسخگوی من هست 

؟؟؟ لطفا پیگیری بفرمایید ... 
9۱5...80۷
با سالم ریاست سازمان نطام مهندسی کشاورزی در 
روزنامه شنبه هفتم اسفند یکی از افتخاراتشون را 
آزاد کردن صادرات پیاز زعفران استان پس از ۱۲سال 
با  ندارد  افتخار  مورد  این  عزیز  برادر  کردند  عنوان 
اندک کشاورزان  درآمد  و  این وضعیت خشکسالی 
استان از زعفران و زرشک به نسبت کشاورزان سایر 
بیانگر  کشاورزان  های  چهره  تفاوت  که  استانها 
محصول  یک  زعفران  باشد  می  درامدها  اختالف 
به برکت شما مسول  بود که  استان ما  مزیت دار 
موجب شد  و  خارج شد  ما  استان  از  هم  ان  عزیز 
استان شوند  این  رقیب  و  کاشت  استانها  تمام  در 
امکانات و سرمایه کشاورزان سایر  به  با توجه  که 
استانها کشاورزان ما کم کم از گردونه رقابت حذف 
خواهند شد برادر عزیز این کجایش افتخار دارد اگر 
میخواهید عنوان کنید که از خراسان رضوی این 
اقدام صورت میگرفت هم میگویم اوال انجام کار 
اشتباه یک نفر دلیل انجام توسط بقیه نیست ثانیا 

ظرفیت ان استان محدود بود
933...083
از  اینکه  با  استان  راه   اداره  توجه مسئوالن  قابل 
آسفالت راه رکات کمتراز یک سال می گذرد بهتر 
است مسئولین اداره راه شاه کارهای خود راببینند؟ 
المال مردم دور ریخته می شود  که چگونه بیت 

چه کسی جواب گو است؟
9۱5...۷48

یک  تا  گفت  بیرجند  نماینده  پیش  4سال  سالم 
با  تاکسی  ایر  ایران  در  بار  اولین  برای  آینده  ماه 
شود  می  اندازی  راه  بیرجند  در  سبک  6هواپیما 
ولی نمیدانم براشون ۱ماه نشده شاید. تازه ده روز 
پیش از صداسیما اعالم شد پرواز کیش بیرجند راه 
اندازی می شود ولی نشد وای آقای نماینده راحت 

نشستی همه چیزو از جلوت بردند کجایی؟  
9۱5...608

بار  آخرین  برسانید  مسئوالن  اطالع  به  سالم  اوا 
خانوار  صد  باالی  که  سربیشه  رزق  روستای  راه 
جمعیت دارد  زمان انتخابات نماینده مجلس بود 
تیغ زدن  راه آسفالت پیش کش یک هفته است  

سیل آمده بسته است 
9۱5...۱89

مرکز  صداوسیمای  داره  تاسف  جای  واقعا  سالم 
استان بعد از یه هفته نتونسته مشکل تلویزیون را 
حل کنه اگربرف شمال کشور اینجا میشد معلوم 

نبود چندماه خرابی داشتیم جواب 
9۱5...368

راه  اداره  میگیرم  تماس  هرچه  که  ما  سالم  آوا 
سربیشه جواب نمیده یک هفته است سیل امده 

وهنوز راه روستای رزق راباز نکردن 
9۱5...۲46

سالم آوا جان اشتباه به عرض شما رساندن آمار 
از  که  نفر   3 مشهد  بیرجند  تصادف  های  کشته 
آمار  میکنم  خواهش  بودن  خودمون  فامیالی 

اشتباه تحویل مردم ندیدن 
9۱5...۷34

بانک صادرات  از مدیر عامل  یا  استاندار  از  سالم 
باقیمانده  پرداخت  باز  مورد  در  وقتی  بپرسید 
مردم  به  و  کنند  میزان صحبت می  سپرده های 
بعنوان مسئوالنی  باشد که  یادشان  میدهند  قول 
از نظام اسالمی قول داده اند آیا بعد از گذشت ۲.5 
سال مردم نباید به پولشان برسند؟!!! مردم مشکل 

فراوان دارند مثل شماها در رفاه نیستند.
9۱5...953

تلویزیون مشکل  تا االن  بارندگی  از روز   ، سالم 
یا  رسیدکی  موضوع  این  به  لطفا  داره  سیگنال 

حداقل اطالع رسانی کنید
9۱5 ... 366
 باسالم چرامدیریت بحران شهرستان بیرجند چاره ای
برای سد شوشود نمی اندیشند که باشکستن این 

سدقنوات روستا به کلی تخریب می شود. 
9۱5 ... ۱9۱

ذخیره سازی ۱۳ میلیون مترمکعب آب در سدهای خراسان جنوبی

نبض آب در رگ های کویر
علی رغم افزایش بارندگی های در سال جاری اما نسبت به شرایط نرمال شش درصد کاهش بارندگی داریم

با توجه به خشک سالی ریشه ای و پیاپی هنوز وضعیت خشک سالی بر استان حاکم است

جنوبی،  خراسان  در  اخیر  های  بارندگی 
سدهای استان را جانی دوباره داد تا نبض 
و  بگیرد  جریان  استان  این  کویر  در  آب 
نویدبخش بهاری خوش برای مردم این دیار 
کویری باشد. ۱8 سالی می شود که خراسان 
جنوبی برفی که پهنه کویرش را سفید کند 
را به خود ندیده بود ۱8 سال خبرها حکایت 
داد  آبی ها  کم  بحران  و  خشک سالی ها  از 
به عنوان  گذشته  سال  دو  در  که  بحرانی 
روستاهای  از  مهاجرت  برای  خطری  زنگ 

مرزی استان به صدا در آمده بود.
خشک سالی های پی در پی باعث مصرف 
و ذخایر موجود  بیش ازحد ذخایر آب سدها 
در سفره های زیرزمینی شده بود و مسئوالن 
سدها  از  بسیاری  ذخایر  شدن  صفر  از 
مخزنی این استان هم گفتند. اما به شکرانه 
بارندگی های  با  امسال  زمستان  الهی 
تا  بود  همراه  جنوبی  خراسان  در  خوبی 
بخشی از چالش های به وجود آمده توسط 
خشک سالی در استان زمینه رفع شدن پیدا 
استان و  در  اخیر  بارش های روزهای  کند. 
آب  ذخیره  افزایش  باعث  سیالب ها  وقوع 
در پشت سدها و تقویت میزان روان آب ها 
شد. اکنون پس از سال ها خشک سالی لبان 
از  موجی  و  شد  خیس  کویر  ترک خورده 
خوشحالی و شعف در استان به خصوص در 

بین مردم روستایی پدیدار شده است.

آبگیری سدهای کوچک
در روستاهای استان

و گو  از کشاورزان روستایی در گفت  یکی 
با مهر با اشاره به بارندگی های اخیر بیان 
و  زمین ها  از  بسیاری  بارندگی ها  این  کرد: 
بندها را سیراب کرده است. محمد حسنی 
با بیان اینکه  امید است سال آینده، سالی 
باشد،  روستاییان  و  دامداران  برای  پررونق 
گفت: بسیاری از سدهای کوچک روستایی 
اینکه  بیان  با  وی  شده اند.  آبگیری  نیز 
را  روستاییان  چندساله  های  خشک سالی 
الهی  حول  به  اما  افزود:  بود،  کرده  ناامید 
بارندگی های چند روزه امید را به دل های 
دامداران و کشاورزان بازگرداند. این روستایی 

جاری  سال  پایان  تا  است  امید  داد:  ادامه 
آینده  سال  تا  باشد  داشته  ادامه  بارندگی ها 

بسیار پرثمر باشد.

فرصتی که تهدید شد

اهالی روستای »موشی« در گفت  از  یکی 
بارندگی  کرد:  بیان  مهر  خبرنگار  با  گو  و 
های اخیر زمین های تشنه استان را سیراب 
با  اینکه  بیان  با  میرزایی  اکبر  است.  کرده 
توجه به بارندگی ها سد »موشی« آب زیادی 
میزان  افزود:  است،  کرده  ذخیره  خود  در  را 
ذخیره آب باعث خروج آن از سد شده بود. 
مسئوالن  بازدید  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
روستاهایی  اهالی  به  سد،  این  از  ذی ربط 
مانند »موشی« و »جاه طلب« اخطار تخلیه 

داده بودند. میرزایی ادامه داد: باگذشت چند 
روز و خروج اندکی آب از سد، مشکل موجود 

برطرف شد. 

ذخیره سازی ۱3 میلیون 
مترمکعب آب در سدهای 

خراسان جنوبی

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی در 

گفت و گو با مهر با اشاره به بارندگی های 
اخیر بیان کرد: با توجه به این بارندگی ها به 

وضعیت نرمال درازمدت رسیده ایم.
به  توجه  با  اما  داد:  ادامه  امامی  حسین 
خشک سالی ریشه ای و پیاپی هنوز وضعیت 
وی  است.  حاکم  استان  بر  خشک سالی 
سدهای  در  آب  ذخیره  میزان  به  اشاره  با 
به  توجه  با  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
سدهای  در  آب  ذخایر  اخیر،  های  بارندگی 
استان به ۱3 میلیون مترمکعب رسیده است. 
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با 
سد  هشت  در  آب  میزان  این  اینکه  بیان 
آب  مصنوعی  تغذیه  سد  پنج  و  مخزنی 
استان ذخیره شده است، افزود: سد فرخی با 
بیشترین ذخیره  آب،  مترمکعب  میزان ۲.5 
آبی را به خود اختصاص داده است. امامی 

متر  میلیون   60 را  استان  سدهای  ظرفیت 
مکعب دانست و بیان کرد: در حال حاضر 
30 درصد این ظرفیت ها آبگیری شده است. 
وی ادامه داد: قبل از بارش های اخیر، 90 
جنوبی  خراسان  سدهای  ظرفیت  درصد 
خالی از آب بوده و پنج سد تغذیه مصنوعی 

نیز فاقد آب بوده است.
جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
اظهار کرد: همچنین میزان آب در سفره های 

زیرزمینی آب خراسان جنوبی افزایش خوبی 
در  همچنین  داد:  ادامه  وی  است.  داشته 
سال جاری 50 حلقه چاه غیرمجاز در استان 
مسدود شد که این امر در کاهش برداشت 
بسزایی  نقش  نیز  زیرزمینی  آب  منابع  از 
داشته است. امامی با اشاره به آبگیری سد 
»موشی« بیان کرد: این سد بعد از آبگیری 
دارای مشکل کوچکی شده که طی بازرسی 
های انجام شده برطرف شد. مدیرعامل آب 
منطقه ای  ادامه داد: در حال حاضر خطری 

روستای جاه طلب را تهدید نمی کند.

افزایش ۱۰۰ درصدی باران 
در خراسان جنوبی

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفت 

و گو با مهر اظهار کرد: میزان بارندگی ها در 
درصد   ۱00 گذشته،  سال  نسبت  به  استان 
رو  خندان  علیرضا  است.  داشته  افزایش 
بیان کرد: سال گذشته میزان بارندگی های 
استان 30 میلی متر بوده که در سال جاری 
است.  داشته  افزایش  میلی متر   60 به  نیز 
بیان  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
نیز  بارندگی  نرمال  شرایط  نسبت  به  کرد: 
شش درصد کاهش بارندگی داریم. وی ادامه 

پایان سال جاری کمبود  تا  امید است  داد: 
بارندگی ها در خراسان جنوبی جبران شود.

آبگیری ۷۷ سازه آبی
آبخیزداری استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
به  اشاره  با  مهر  با  گو  و  گفت  در  جنوبی 
منابع  و  آبخیزداری  آبی  سازه  آبگیری۷۷ 
طبیعی به دنبال بارندگی های اخیر استان، 
گفت: پنج سد تغذیه آب منطقه ای آبگیری 
شده اند. سید ابوالحسن میر جلیلی با اشاره 
به بارندگی های اخیر در استان، بیان کرد: 
این حجم بارندگی ها که در طول پنج سال 
و  آب  روان  سبب  بوده  بی سابقه  گذشته 
مناطق  از  برخی  در  سیالب  شدن  جاری 

استان شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
بارندگی ها  این  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی 
 ۲05 تا  طبس  نهرین  سد  که  شد  سبب 
در  آن  ذخیره  درحالی که  شود  آبگیری  متر 
عنوان  است،  بوده  صفر  بهمن ماه  ابتدای 
سبب  بارندگی ها  این  همچنین  داشت: 
آبگیری سد دره بید طبس شده است. میر 
بارندگی  میلی متر   60 به  همچنین  جلیلی 
گفت:  و  کرد  اشاره  قاین  شهرستان  در 
سد  سمت  به  آب  هدایت  با  خوشبختانه 

فرخی، این سد آبگیری شد.
آبی  سازه   ۷۷ آبگیری  از  همچنین  وی 
دنبال  به  طبیعی  منابع  و  آبخیزداری 
بارندگی های اخیر استان خبر داد و افزود: 
در حال حاضر پنج سد تغذیه آب منطقه ای 
نیز آبگیری شده که بیشتر این بارندگی ها 
نیز در سدها و دشت های استان مهار شده 
است. در حال حاضر که صدای پای باران 
در کویر خراسان جنوبی به گوش می رسد 
باید چشم انتظار سالی بهاری و خوش آب و 

هوا برای این سرزمین پهناور بود.
اما باید گفت اگرچه با بارندگی های خوب 
استان  های  آبی  کم  از  مقداری  امسال 
جبران شده ولی باید صرفه جویی و استفاده 
این  مختلف  های  بخش  در  آب  از  بهینه 

استان همچنان مورد توجه قرار گیرد.

زنگ خطر کشاورزی با خروج نهال محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی به صدا درآمد
جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدیر 
دانشگاهی خراسان  جنوبی گفت: خروج نهال 
استان  ها  سایر  به  استراتژیک  محصوالت 
دلیل  به  کوتاه  زمانی  دوره  در  می تواند 
به  نسبت  تولید  سبقت  مساعدتر  شرایط 

خراسان جنوبی داشته باشد.
محسن پویان در گفت وگو با ایسنا  گفت: با 
توجه به کم آبی و کاهش نزوالت جوی، حفظ 
جمله  از  کم آب بر  استراتژیک  محصوالت 
خانوارهای  بیشتر  اتکا  که  عناب  و  زرشک 
روستایی متکی بر این دو محصول که در 
حائز  است  ممکن  آن  تولید  کم آبی  شرایط 

اهمیت است.

وی ادامه داد: از دست دادن این محصوالت 
استراتژیک می تواند در آینده نزدیک به دلیل 
درآمدزایی،  کاهش  و  محصول  زیاد  عرضه 
اقتصاد خانوارهای روستایی  به  لطمه شدید 

وارد  کند.
جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدیر 
دانشگاهی خراسان جنوبی افزود: خروج نهال 
ویژه  به  استان  ها  سایر  به  محصوالت  این 
استان های خراسان  شمالی، خراسان  رضوی 
به  کوتاه  زمانی  دوره  در  می تواند  قزوین  و 
دلیل شرایط مساعدتر سبقت تولید نسبت 

به خراسان جنوبی داشته باشد.
از  جلوگیری  برای  کرد:  تاکید  پویان 

استان،  از  محصوالت  این  نهال  صادرات 
برنامه ریزی های جدی انجام شود.

محصول  که  همانطور  اظهارکرد:  وی 
زعفران از استان خارج شد در حالی که نام 
اکنون  بود  همراه  زعفران  با  خراسان جنوبی 
بزرگترین تولید کننده زعفران در داخل کشور 
خراسان رضوی و در خارج از کشور افغانستان، 

تایوان، یونان و سایر کشورها است.
جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  خراسان جنوبی  دانشگاهی 
قرنطینه گیاهی یکی از راه های جلوگیری از 
خروج این محصوالت است که در حال حاضر 

از سوی جهادکشاورزی در حال اجرا است.

عقب ماندگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با قدمتی ۳۰ ساله
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نبوده  در شأن قدمت 30 ساله اش 
باید  که  دارد  هایی  ماندگی  عقب 
گزارش  به  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
مهر، کاظم قائمی در آیین اختتامیه 
پژوهش  پنجمین همایش کشوری 

در توسعه سالمت بیان کرد: دانشگاه 
 30 قدمت  با  بیرجند  پزشکی  علوم 
ساله اش عقب ماندگی هایی دارد. 
وی با بیان اینکه نباید گول احداث 
بیمارستان و برگزاری همایش های 
با  باید  افزود:  بخوریم،  را  مختلف 
شکوفا  دراستای  همدلی  و  اتحاد 

تالش  استان  های  ظرفیت  کردن 
کنیم. قائمی با اشاره به سفر پیش 
روی وزیر بهداشت به خراسان جنوبی 
شنبه  سه  روز  در  سفر  گفت:این 
دو  آن  بود و طی  استان خواهد  به 
پروژه مهم درمانی افتتاح خواهد شد. 
جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 

ظرفیت های خوبی برای پیشرفت 
دارد، افزود: علی رغم این ظرفیت ها 
هنوز استانی محروم هستیم که باید 
مورد توجه قرار گیرد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: باید 
راستای  در  استان  های  ظرفیت  از 
ارتقاء سالمت جامعه استفاده کنیم. 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
هم در این مراسم بیان کرد: در حال 
حاضر سه مجله عملی و پژوهشی 
در دانشگاه فعالیت می کند. طوبی 
کاظمی افزود : برای به روز شدن این 
مجله ها نیازمند همکاری اساتید در 

زمینه ارسال مقاالت هستیم.
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راهنماي خريد لباس عيد

لباس براي فصل بهار يکي  جام نیوز- خريد 
به  توجه  با  که  چرا  خريدهاست  راحت ترين  از 
اعتدال هوا شما گزينه هاي بسیار زيادي داريد. 
بايد  دارد که  اصولي  لباس  بطور کلي خريد  اما 
رعايت شود چه براي فصل بهار و خريد لباس 

عید، چه براي ساير فصول.
* در حالت کلی پیروي از مد و يا به عبارتی 
اما  نمي رسد،  نظر  به  جالبي  کار  گرايی  مد 
زيبايي  سبک هاي  روز  مدهاي  میان  در  گاهي 
مي کند.  جلب  را  شما  توجه  که  مي شود  ديده 
گاهي هم براي سال جديد که فصل بهار است 
ارائه  مد  متخصصان  توسط  زيبايي  رنگهاي 
نرسیده  شما  ذهن  به  هرگز  شايد  که  مي شود 
سال  براي  لباس  خريد  قصد  اگر  پس  باشد. 
جديد را داريد بد نیست در حد اعتدال مدهاي 

جديد لباس را هم در نظر بگیريد.
بودن  تکراري  عید  شب  بازار  خاصیت   *
تکراري  اين  از  کنید  سعي  لباس هاست. 
در  امسال  که  لباسي  شايد  کنید  فرار  بودن 
فروشگاه ها زياد است براي شما مناسب نباشد. 
کم  را  کردن  خريد  هیجان  کنید  سعي  همیشه 
جوي  خريد  فضاهاي  در  بودن  که  چرا  کنید، 
است  ممکن  که  مي کند  ايجاد  شما  در  کاذب 
پس  باشید.  ناراضي  کامال  خريدتان  از  بعدا 
اندام تان  به  مي بییند  که  مختلفي  لباس هاي 
لباس هاي چپ و  امتحان کنید.  را  بهتر مي آيد 
راستي براي اندام گالبي شکل مناسب هستند. 
افراد  راسته  و  کشیده  لباس هاي  که  حالي  در 
و  مي دهد  نشان  را کشیده تر  تپل  و  اندام  ريزه 
کمر  دور  که  کمربندهايي  با  تنگ  لباس هاي 

اندامي مي آيند. به هر  بسته مي شوند، معموال 
* انتخاب رنگ لباس بسیار مهم است. گرچه 
باشد  بازار  در  امسال  خاصي  رنگ  است  ممکن 
مناسب  رنگ  پس  نیايد.  شما  به  رنگ  آن  اما 
و  زيباتر  را  شما  که  کنید  انتخاب  را  خودتان 
از  بهار  براي  کنید  سعي  بدهد.  نشان  باوقارتر 

رنگهاي شادتر مثل آبي و سبز استفاده کنید.
خريد  براي  را  فصل  آخر  حراجي هاي   *
نباشید که  اين  نگران  ندهید.  از دست  بهارتان 
شد  خواهد  بازار  وارد  بهتري  لباس هاي  بعدا 
عید  حراجي هاي شب  از  خريد  معموال  که  چرا 
اقتصادي  از جهت  به نفع شما خواهد بود، هم 
خريد.  رضايت  حس  و  جنس  جهت  از  هم  و 
خريد  براي  نرسیده  پايان  به  حراجي ها  تا  پس 

اقدام کنید. لباس هايتان سريع تر 
* يادتان باشد خريد براي بهار يا خريد شب عید 
امري ضروري نیست و اين فقط يک حس خوب 
تنها  با خريد  است که مي توان  براي سال جديد 
يک لباس يا يک وسیله براي منزل به دست آيد. 
پس لطفا براي خريد قبل از عید و با اين شلوغي 
خیابان ها عجله نکنید. حتما شما در کمد لباستان، 
لباس هاي خوبي داريد که مي توانید دوران عید را 
با آنها سپري کنید. اگر هم واقعا به لباس جديد 
براي بهارتان احتیاج داريد، اين خريد را به بعد 
از عید و در فروشگاه هاي خلوت تر موکول کنید.

خواندنی ها

در   ۱۳۴۸ سال  شاطری   مفید  کاری-  نسرین 
او  شد.  متولد  درمیان  شهرستان  سرخنگ  روستای 
از  جغرافیا  رشته  در  را  خود  کارشناسی  تحصیالت 
دانشگاه اصفهان، ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی  
را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرک دکتری خود را از 

دانشگاه فردوسی مشهد در  سال ۱۳۸۲ گرفت. 
بیرجند  دانشگاه  استخدام  به   ۸۳ سال  در  شاطری 
درآمد و به مدت ۸ سال مديريت گروه جغرافیا را داشت 
ادبیات و علوم  دانشکده  آموزشی  معاون  از سال 9۳  و 

انسانی دانشگاه بیرجند را برعهده دارد. 

هنرمند درپارسی میانه به عنوان
 انسان نیک مرد  و فرزانه معرفی شده است

تمامی   به  هنر  گويد:  می  هنر  تعريف  در  وی 
لذا  شود،  می  گفته  انسانی  خالق  های  کوشش 
و  تعاريف  توان  می  بالطبع  و  وسیع  بسیار  هنر  دايره 
جهان  به  توجه  با  گوناگونی  و  متفاوت  های  برداشت 
میانه  پارسی  در  داد.  ارايه  هنر  از  متفاوت  بینی های 
خالقیت واال را هونر به معنی خوبمردی دانسته و از 
ياد شده  مرد  نیک  يا  فرزانه  انسان  عنوان  به  هنرمند 
مشخصه  اين  با  هنرمند  هم  امروز  من  اعتقاد  به  و 
مجموعه  اگر  گويد:  می  وی  است.  تشخیص  قابل 
هنرهای  معماری،  هفتگانه  هنرهای  قالب  در  را  هنر 
شعر  شامل  ادبیات  خطاطی،  و  نقاشی  مثل  ترسیمی 
هنرهای  نمايشی،  حرکات  و  ورزش  موسیقی،  نثر،  و 
نظر  در  فیلم  سینما  مثل  نمايشی  هنرهای  دستی، 
عنصر  سه  ها  شاخه  اين  همه  مشترک  وجوه  بگیريم 
منشور  و  معنايی  چند  و  احساس  و  تخیل،عاطفه 
مانندی است از اين روست که هر کس در برابر آثار 

دارد. را  استنباط خود  هنری دريافت و 

هنر هنرمند 
باید در خدمت جامعه باشد

گويد:  می  کیست،  خوب  هنرمند  پاسخ  در  شاطری 
برای پاسخ به اين سوال ابتدا بايد معیار گذاری سنجش 
آثار هنری را بررسی کرد.در مجموع دو معیار را برای 
هنر  اينکه  اول  گرفت  نظر  در  توان  می  منظور  اين 
اخالق،تربیت  دين،  خدمت  در  هنر  يعنی  اجتماع  برای 
و مسايل آموزشی جامعه باشد و دوم هنر برای هنر در 
به  هنری  شکوفايی  و  خالقیت  و  ها  استعداد  خدمت 
عبارتی توجه به ساختار و ظاهر بدون موضوع محتوايی 
درک  اگر  توان  می  براحتی  بندی  تقسیم  اين  است.با 
صحیح از هنر داشته باشیم مرز هنرمند خوب را ترسیم 
هنرمندی  به  چیز  هر  از  بیش  ما  جامعه  کنیم.امروزه 
گیرد.  می  قرار  اجتماع  در خدمت  هنرش  که  دارد  نیاز 

هنرمند کسی است که با استفاده از توانايی و تخیل در 
خلق آثار زيبا تجارب خود را با ديگران تقسیم نمايد.

الزمه شغل تدریس پژوهش مستمر است

بیان  با  نويسندگی  به  خود  عالقه   دلیل  درباره  وی 
آموزش،  الزمه  و  دانشگاه  در  معلمی  شغل  اينکه 
افزايد:  يکديگرند می  است که مکمل  پژوهش مستمر 
جنوبی  استان خراسان  در خطه کهن  که  احساس  اين 
وجود  معرفی  و  مطالعه  برای  ارزشمندی  های  گنجینه 
دارد در حوزه های مورد عالقه به نوشتن و انتشار آن 
و  مورد عالقه  های  زمینه  گويد:  می  او   نمودم.  اقدام 
پژوهش من شامل مطالعات روستايی، وقف شناسی و 
دانش  استان،  با  مرتبط  اسناد  بازخوانی  و  شناسی  سند 
بومی روستايیان و عشاير و مطالعات تاريخ محلی می باشد.

هنر تعزیه خوانی با سابقه طوالنی 
حال چندان خوشی ندارد

استاد دانشگاه درباره مشکالت هنرمندان استان با اشاره 
به اينکه  در استان هنرمندان متعددی داريم که فرصت 
با  افزايد: بخش عمده اين مشکل  اند می  نیافته  معرفی 
موضوع مالی و اعتباری پیوند می خورد که بخش دولتی 
قادر به تامین نمی باشد. بسیاری از هنرها را بايد به خود 
مردم سپرد. به عنوان مثال هنر تعزيه خوانی که در استان 
سابقه طوالنی دارد و امروزه حال چندان خوشی ندارد را 
هنری  هر  کرد.  احیا  دوباره  مردم  خود  مشارکت  با  بايد 
را  نیاز خاص خود راهکار خاص خودش  با نوع  متناسب 
اسناد  در  پژوهش  با  يادآور می شود:  می طلبد. شاطری 
تعزيه، اين هنر را از دوران کودکی تاکنون دنبال کرده ام و 
تجاربی را از بزرگان اين هنر کسب نموده ام. گروه تعزيه 
ما در سوگواره استانی چند سال قبل مقام اول را کسب 
نمود. وی خاطر نشان می کند: آثار، پژوهش ها و تالیف 
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جديدی  شناسی  زيبايی  با  جامعه  در  امروز 
بلکه  نیستند،  زيبا  ديگر  ها  زن  هستیم.  روبرو 
شده،  بوتاکس  های  صورت   وحشتناکند. 
بینی های عمل شده، مانتوهای تنگ و بدقواره 
های رنگ  ترکیب  و  ربط  بی  های  شال   و 
به  را  زيبايی  ای  گونه  به  غريب  و  عجیب   
اينجاست  جالب  البته  است.  کشانده  انحطاط 
شدن  زيباتر  تصور   به  مذکور  موارد  تمام  که 
فرهنگی  سیاستگذاری  است.  گرفته  انجام 
خصوص  به   - زيبايی  با  مواجه  در  جامعه 
است.  روبرو  جدی  انفعالی  با  زنان-  برای 
عموم برخوردها پلیسی-ارشادی بوده است که 
است.  شده  نما  نخ  هم  موارد  اين  نقد  ديگر 
زيبايی  مقوله  ساماندهی  در  همیشه  حاکمیت 
بايد  واقع  به  است.  بوده  ناتوان  الگو  ارائه  و 
خالقیت  چه  کار،  ضرورت  برای  چه  بپذيريم 
جز  راهی  سیاستگذاری،  اساسا  يا  فرهنگی 
درگیر شدن با مد به مثابه يک سیستم پیچیده 
کنیم،  انتخاب  را  اين  از  غیر  اگر  که  نداريم؛ 
و بوتاکسی  زيبايی    - موجود  وضع  با   سازش 
  لباس های زشت- خواهد بود. در اين راستا می توانیم
 نوعی پوشش زنانه را در چارچوب امور فقهی 
افرادی  مثال  عنوان  به  کنیم.  ارائه  الگو  برای 
های  لباس  با  عمومی  انظار  در  و  جامعه  در 
گوناگون و بعضا رنگ و لعاب دار حضور پیدا می 
 کنند، در حالی که به پوشش خود بها می دهند 
 و کامال خود را - موها، گردن و آستین را می پوشانند. 
در  آنچه  شبیه  موارد  اين  در  رسد  می  نظر  به 
 رسانه ها و تلويزيون ديده شده، ظاهر می شوند.
تبلیغات و سريال ها- تلويزيون-برنامه ها،   در 
و  دارند  زيبا  های  لباس  و  اند  آراسته  زنان   

پوشیده هستند.  که  درحالی 
کرد.  دفاع  رسانه  کارکرد  اين  از  شود  می 
کارکردی که با نگاه به اقتضائات تجاری، زيبا 
ياد  مردم  به  را  زيبايی  از  فهم  اين  و  پوشیدن 
مد  کارگروه  هزاران  اين،  کنار  در  دهد.  می 
لباس ايرانی و اسالمی هم تشکیل شده که با 
 طراحی های جديد به دنبال راه حلی می گردند.
هنوز  چرا  که  پرداخت  سوال  اين  به  بايد  اما   
انفعال  ريشه  است؟  نیفتاده  گیری  چشم  اتفاق 
استدالل مهم می رساند.  به يک  را  ما  موجود 
متعارضی  نسبت  “فشن”  و  حجاب  بین  اينکه 
وجود دارد. بايد اعتراف کنم که من هم به اين 
تعارض معتقدم اما فهم غلط از اين نگاه، ما را 
معتقد  نگاه  اين  است.  کشانده  نادرستی  راه  به 
و  است  همراه  خودنمايی  با  فشن  ذات  است 
 حجابی را که رنگارنگ اما همراه با چارچوب های 
نگاه  اين  است.  تناقض  دارای  باشد،  فقهی 
نوعی  بلکه  پوشش  نوع  يک  نه  را  حجاب 
اينکه  محض  به  که  داند  می  ماندن  مستور 
نگاه  اين  شود.  می  زوال  دچار  بپذيرد،  را  مد 
که  پندارد  می  و  پسندد  می  را  چادر  برتری 
کند.  می  نابود  را  عفاف  ديوار  زنان،  مدپذيری 
قائل  نگاه  دو  به  است  بهتر  توضیحات  اين  با 
حداکثری.  پوشش  و  حداقلی  پوشش  باشیم؛ 
ترويج  به سمت  را  بهتر است سیاستگذاری ها 
طرف  آن  از  و  ببريم  هم  حداقلی  پوشش 
نهايی  الگوی  عنوان  به  را  حداکثری  پوشش 
و ايده آل معرفی کنیم. وضع امروز به صورتی 
در  تنها  نه  فرهنگی  سیاستگذاری  که  است 
بلکه  است  بوده  منفعل  حداقلی  پوشش  ترويج 
عنوان  به  حداکثری  پوشش  گرفتن  درنظر  با 
رسیده  ارشاد  به گشت  يا  نهايت  در  الگو،  تنها 
يا همین زيبايی بوتاکسی. واضح است دختران 
دنبال  به  خود  زندگی  بحرانی  های  سال  در 
الگويی  نداشتن  خاطر  به  و  هستند  شدن  ديده 
نیاز  را شامل شود و هم  که هم حجاب فقهی 
حجابی  بی  به  دهد،  پاسخ  زيبايی  به  را  آنان 
نه  متاسفانه  که  حجابی  بی  اند.  آورده  روی 
شناسی  زيبايی  جنبه  از  بلکه  نیست  زيبا  تنها 
در  حتی  موارد  بعضی  در  و  است  وحشتناک 
غلظت  اين  به  هم  جهان  کشورهای  ساير 
دعوای  متاسفانه  بین  اين  در  شود.  نمی  ديده 
قشر  سمت  از  مذهبی  قشر  علیه  هم  فرهنگی 
که  دعوايی  است.  شده  ايجاد  غیرمذهبی 
مذهبی ها را عقب افتاده و بدون درک روشن 
از زيبايی متصور است و آن ها را مسئول همه 
دلیل  به  هم  ها  مذهبی  پندارد.  می  خطاها 
 نداشتن سالح فکری الزم، يا مغلوب شده اند
ها  غیرمذهبی  جمع  به  يا  اند  کرده  صلح  يا   
هنوز  البته  و  اند  پیوسته  زيبايی-  جنبه  از   -
جدی  با  پس  کنند.  می  مقاومت  ای  عده 
نگاه  يک  عنوان  به  حداقلی  پوشش  گرفتن 
انفعال  از  توان  می  فرهنگی  سیاستگذاری  در 
به  است که  ای  اين مساله  حاضر خارج شد.  
به  نیاز  و  است  مانده  مغفول  رسد  می  نظر 
کاری  حکومتداری  واقع  به  دارد.  جدی  بحث 
بسیار پیچیده است و تنها با بايد و نبايد های 

کرد. مديريت  را  جامعه  توان  نمی  لفظی 

کاریکاتور دریاچه مصنوعی بیرجند. عکس از: محمود مسعودیسجاد جعفری قاب عکس با این روش ها عمر باتری گوشی، افزایش می یابد:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

شارژ  از  خودداری   .1
در طول شب

2. حفظ شارژ گوشی 
بین ۵۰ تا ۸۰ درصد

خالی  از  جلوگیری   .3
شدن کامل باتری

افزایش طول عمر باتری
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چرا این افکار را باید متوقف کنید؟
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آیه روز  

و كسانى كه در آتشند به نگهبانان جهنم مى  گويند پروردگارتان را بخوانيد تا يك روز از اين عذاب را به 
ما تخفيف دهد. سوره غافر، آيه 49

حدیث روز  

در شگفتم از كسى كه از غذا مى  پرهيزد تـا گرفتار زيـان آن نشـود؛ ولى از گـناه پرهـيز نمى  كـند تا 
گرفتار ننگ و عار آن نگردد. امام سجاد عليه السالم

قومى ز خيال در غرور افتادند
و ندر طلب حور و قصور افتادند
قومى متشککند و قومى به يقين
از كوی تو دور دور دور افتادند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

با کمک ذهنتان، دردتان را تسکین دهید

تنفس عميق و ريلکسيشن نقاط شروع خوبى برای 
كنترل درد مزمن است . درد مزمن حس ساده ای 
مغز  كه  است  روش هايى  تحت تاثير  و  نيست 
درد  درواقع،  مى كند.  پردازش  را  درد  سيگنال های 
باورهای فرد درمورد سيگنال های  مزمن برحسب 
درد خود، مى تواند واكنش های بسيار قوی احساسى، 
مثل ترس، اضطراب يا حتى وحشت، برانگيزد.تنفس 
عميق و ريلکسيشن نقاط شروع خوبى برای كنترل 
مزمن  درد  مثبت  نقطه  تنها  است.  مزمنتان  درد 
مى تواند اين باشد كه مغز مى تواند تا اندازه ای نحوه 
كنترل و كاهش حس درد را با استفاده از تركيبى از 
تمركز عميق، تنفس و تکنيك های تصويرسازی ياد 
بگيرد.قبل از هر چيز بايد خودتان را ريلکس كنيد. 
برای انجام يك تمرين ريلکسيشن، اول بايد زمانى 
هيچ  زمان  آن  در  مى دانيد  كه  بگيريد  نظر  در  را 

مزاحمتى نخواهيد داشت.
- خودتان را در يك وضعيت آرام )در اتاقى تاريك 
قرار دهيد. يا چشم هايتان را ببنديد و يا روی يك 
نقطه خاص متمركز شويد. وضعيت قرارگيری تان 

بايد حتماً راحت باشد.
- به اين طريق تنفستان را كندتر كنيد: عميقاً از 
بينى نفس را داخل بکشيد و درحاليکه به آرامى تا 
۱۰ مى شماريد، با استفاده از قفسه سينه هوا را به 
داخل شکمتان بکشانيد. سپس درحاليکه لب هايتان 
را جمع كرده ايد و تا ۱۰ مى شماريد، به آرامى هوا را 
از دهان بيرون دهيد.  بعد از اينکه احساس كرديد 
ريلکس شده ايد، شروع به استفاده از تکنيك های 

تصويرسازی كنيد.

مسافري در شهر بلخ جماعتي را ديد كه مردي زنده 
را در تابوت انداخته و به سوي گورستان مي برند و 
آن بيچاره مرتب داد و فرياد مي زند و خدا و پيغمبر 
را به شهادت مي گيرد كه وا...، من زنده ام! چطور 

مي خواهيد مرا به خاك بسپاريد؟
اما چند مال كه پشت سر تابوت هستند، بي توجه 
ومي گويند:   كرده  مردم  به  رو  او  احوال  و  به حال 

پدرسوخته ي ملعون دروغ مي  گويد. ُمرده.
مسافر حيرت زده حکايت را پرسيد. گفتند: اين مرد 

فاسق و تاجري ثروتمند و بدون وارث است. 
چند مدت پيش كه به سفر رفته بود، چهار شاهد 
عادل خداشناس در محضر قاضي بلخ شهادت دادند 
كه ُمرده و قاضي نيز به مرگ او گواهي داد. پس 
يکي از مقدسين شهر زنش را گرفت و يکي ديگر 
اموالش را تصاحب كرد. حاال بعد از مرگ برگشته 
و ادعاي حيات مي كند. حال آنکه ادعاي مردي 
فاسق در برابر گواهي چهار عادل خداشناس مسموع 
و مقبول نمي افتد. اين است كه به حکم قاضي به 
قبرستانش مي بريم، زيرا كه دفن مّيت واجب است و 

معطل نهادن جنازه شرعا جايزنيست.
برگرفته از:كتاب كوچه -احمد شاملو

عوض  را  زندگيت  تا  بده  تغيير  را  »فکرت 
اما  هستند  بلد  ها  خيلى  را  شعار  اين  كنى« 
از افکار  مشکل اينجاست كه اغلب ما اصال 
چيزی  دارند،  جريان  ذهنمان  در  كه  منفى 
نمى دانيم و دست و پنجه نرم كردن با اين 
شده  عادت  يك  به  تبديل  برايمان  فکرها 
است. درست به همين خاطر بسياری از افکار 
زندگى  در  مان  موفقيت  راه  سد  كه  منفى 
نظر به  آشنا  و  اند خيلى عادی و ساده   شده 
مى رسند. در اين مطلب با نمونه هايى از افکار 
سمى آشنا مى شويد كه رهايى از آنها درهای 

موفقيت را به روی زندگى تان باز مى كند.

دیگر خیلی دیر شده است
مهم نيست چه كسى هستيد يا تا امروز چه كرده 
ايد، حتى مهم نيست از كجا آمده ايد.  چون 
هميشه مى توانيد شرايط را تغيير بدهيد و به 
اصطالح به نسخه ای بهبود يافته از خودتان 
تبديل شويد. وقتى بتوانيد سر و صدای افکار 
قضاوت گر ديگران را در ذهنتان خاموش كنيد، 
 آرامش و قدرت و آگاهى بيشتری سراغتان مى آيد

 و شما بهتر مى توانيد صدای درونتان را بشنويد 
و وقتى اين اتفاق بيفتد متوجه مى شويد كه برای 
انجام آن چيزی كه مى خواهيد، هنوز دير نشده 

است.

چه بگویم، اصال مهم نیست
سکوت باعث مى شود، جنگ درون ذهن شما 
سخت تر و طوالنى تر شود. پس قبل از اينکه 
از حد قدرت بگيرد و  افکار سمى بيش  اين 
شما را از پا درآورد و با خودتان صادق باشيد و 
واقعيت را به خودتان بگوييد و آن را از ذهن تان 
آزاد كنيد! راستش را بخواهيد غم انگيزترين 
افتد،  مى  افراد  از  خيلى  برای  كه   اتفاقى 
اغلب  احساسات شان  و  افکار  است كه  اين 
توسط  سختى  به  و  ماند  مى  باقى  ناگفته 

ديگران درك مى شود.

من به اجازه آنها احتیاج دارم
كاری را كه مى خواهيد انجام دهيد و وقت خود 
را با دادن هزاران توضيح به ديگران تلف نکنيد. 
اكثر مردم هميشه فقط آن چيزی را مى شنوند 

كه دوست دارند بشنوند. بنابراين اينکه يك نفر 
يا آن را درك  آيد  ايده شما خوشش نمى  از 
نمى كند، اصال به اين معنا نيست كه توضيح 
ارزشش  يا  ندارد  برای آن وجود  مناسبى هم 
را ندارد كه دست به كار شويد و برای عملى 

كردن آن اقدام كنيد.

اگر فقط کمی قوی تر،
 باهوش تر، جذاب تر بودم

با خودتان  اين است كه  تنهايى  نوع  بدترين 
راحت و رواست نباشيد. در هر شرايطى بهتر 
است خودتان باشيد و ريسك تمسخر توسط 
ديگران را تحمل كنيد، اما زندگى تان را روی 
يك پايه دروغ استوار نکنيد تا مجبور نشويد 
خودتان را تحقير كنيد. يادتان باشد تقريبا هر 
اتفاقى كه برای شما مى افتد، بازتاب مستقيم 
افکاری است كه در سر داريد. پس هيچ وقت 
نمى توانيد بيشتر و بهتر از آنچه كه خودتان 
را باور كرده و به خودتان اعتماد داريد، عمل 
كنيد.امروزه هر چقدر كمتر ريسك كنم، فردا 
درصد   ۱۰۰ شما  شوم.  مى  پشيمان  كمتر 

عکس هايى را كه هرگز نمى گيريد، از دست 
مى دهيد و اين قانون در مورد هر انتخاب و 
تغيير و شانس كه در زندگى ممکن است با 
آن رو به رو شويد، صدق مى كند. تا شروع 
نکنيد و از شانس تان استفاده نکنيد يا وقتى سر 
دوراهى قرار گرفتيد، يك مسير را انتخاب نکنيد 
هرگز نمى توانيد زندگى تان را تغيير دهيد. در 
آخر بيش از اينکه از اشتباهاتتان در اين مسير 
پشيمان شويد، از روابطى كه امکان آغازشان 
را داشتيد ولى ترسيديد و هرگز آنها را شروع 
نکرديد و از تصميماتى كه برای گرفتن شان 

خيلى وقت تلف كرديد.

از فردا شروع می کنم
امروز اتفاق بزرگى مى تواند بيفتد به شرط اينکه 
شما انجامشان را به فردا موكول نکنيد. هرگز 
اجازه ندهيد كه ترس تان از اشتباه كردن، جلوی 
 شما را برای انجام كاری بگيرد و متوقف تان 
كند. زندگى همراه با چند اشتباه، لذت بخش تر 
و مفيدتر از آن است كه صرف زندگى كردن 

برای هيچ شود.

من فقط می خواهم راحت باشم
و هستيد،  داريد  كه  به چيزی  دستى  دو  اگر 
بچسبيد تنها به اين دليل كه برايتان راحت و 
آشنا هستند، هرگز نمى توانيد وضعيت خودتان 
بزرگ  تغييرات  و  كارها  ببخشيد.  بهبود  را 
معموال در محدوده آرامش و آسايش ما اتفاق 
نمى افتند، بلکه بايد ريسك كنيد و خطرپذير 
توانيم زمانى مى  فقط  ما  از   باشيد. هر كدام 
 پتانسيل كامل زندگى مان را درك كنيم كه 

اجازه دهيم اتفاقات غيرمنتظره در آن بيفتد.

همه اش تقصیر دیگران است 
اگر در يك نقطه بنشينيد و اطرافيان تان را بابت 
 كارهايى كه مى كنند يا نمى كنند، مى دانند

 يا نمى دانند سرزنش كنيد، زمان مى گذرد و 
شما هنوز همانجا نشسته ايد و هيچ تغييری در 
زندگى تان اتفاق نيفتاده است. سرزنش كردن 
ديگران خيلى آسان است چون الزم نيست كار 
خاصى انجام دهيد، اما اين زندگى نيست بلکه 
به  رسيدن  برای  روزها  گذراندن  برای  راهى 

لحظه مرگ است.

عارفانه روز

اگر بي تفاوت باشيم و براي رفع گرفتاريها و 
بالهايي كه اهل ايمان بدان مبتال هستند دعا 
نکنيم، آن بالها به ما هم نزديك خواهد بود.

خرد مانند چشم هستى و جان آدمى است
 و اگر آن نباشد چگونه جهان را به 

درستى خواهى گذراند . فردوسى

من دريافته ام كه ايده های بزرگ هنگامى
 به ذهن راه مى يابند كه مصمم به داشتن 

چنين ايده هايى باشيم. چارلى چاپلين

چه شاديهايى كه زير پای انسان سركوب
 شدند، زيرا بيشتر افراد به آسمان توجه 

دارند و آنچه را كه زير پاهايشان 
است ناديده مى گيرند

                        

افقي: ۱- از شهرهاي سيستان 
غذايي   -2 آمال   - بلوچستان  و 
از چند نوع سبزي، گوشت، تخم 
و  - صادق  زميني   وسيب  مرغ 
 -3 دهنده   بشارت   - صميمي 
خاك  - شهر خربزه -  خرس 
آشيانه    - نواز  شامه   -4 تركي 
 -5 مغازه  شاگرد   - آش  مرغ  
با  كه  تيري    - روزگار  و  عصر 
گوجه  افشرده    - اندازند  كمان 
چوب   - سوگند   -6 فرنگي 
 -7 تفريق  عالمت   - سوزاندني 
به  دانه   - صورت  در  عضوي 
رفيق   - تابع    -8 بادام   - دانه 
راه - زور و قدرت 9- از اعمال 
حج  - حکم و فرمان - تبديل 
شيريني-   نوعي   -۱۰ كننده 
زيباي  درياچه   - آهنگ  ضرب 
 - فاصله  حرف   -۱۱ لرستان 
چوبدستي بزرگ  - هالك ۱2- 
پسنديده    - رطوبت  اثر   - تنبان 
اتاق  لباس   -۱3 خسته  نفس   -
هاي  بيماري  از  يکي   - عمل  
چشم -  حزب هيتلر ۱4- كاال 
- گاز مهتابي - دروغ آذري ۱5- 

همجوار - نام قديم لنينگراد 

عمودي: ۱- پارچه زري - معبد 
2- واحد پول مشترك اروپا - از 
 -3 خطر  آژير   - نمکي  فلزات 
نامي   - سرماي سخت   - رفوگر 
عکس-   دفتر   -4 ناهيد  براي 
ضمير غائب - كلرا - نيم ساعت 
روحاني  مرد   - منفي  عدد   -5
معشوق6-  و  محبوب   - مصري 
و  اصلي  قسمت   - جال   روغن 
بنيادي چيزي  - بار و اسباب سفر 
7- آتش  - شکست لشگر - ناحيه 
اي در شمال شرقي ايتاليا 8- پله 

اتوبوس - داراي حركت كسره - 
نزديك بين 9- خشمگين - كلمه 
اي در مقام تحسين - ضمير عربي 
۱۰- شيمي كربن-  فرمانده  تار- 
بخيل   - ماكت   -۱۱ عنکبوت 
ديوار ۱2-  سر  خار   - خسيس  و 
باد سرد - تنها  - حرارت باالي 
انداز ۱3- سختي و  بدن - آتش 
عذاب - ناپاكي  - زردش هم ميوه 
است ۱4- آگاه و بيدار - شيدا  - 
ايراني  نامي  بلبل ۱5-سردار  عدد 

- اصطالحي در ورزش بسکتبال
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

طراحی و اجرای پروژه های کناف )مشبک ، سقف ، دیوار، دکوراتیو( 
با جدیدترین طرح های اسپرت و کالسیک

به همراه رنگ آمیزی و نورپردازی 

knaufbir :09155622643 - زینلی     لینک کانال تلگرام

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

تعدادی قطعات 3 تا 9 متری آهن 
18 خریداریم. 09903556173 
لوازم آهن آالت شرکتی صنعتی و 

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم.    09394652415

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

دعوت به همکاری 
در دفتر کاری معتبر به یک 

نیروی خانم با روابط عمومی باال 
و مدرک تحصیلی حداقل
 فوق دیپلم نیازمندیم.  

09019182919
32226207

به چند نیروی خانم جهت همکاری 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

 05632450229
09397690128

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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دختران تکواندو کار به اردو دعوت شدند

تکواندو کار دختر نوجوان برای نشان دادن توانمندی های خود 
به منظور شرکت در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا  از نهم 
اسفند ماه وارد اردوی انتخابی می شوند.  مرحله دوم رقابت  های 
انتخابی تیم  ملی تکواندوی دختران نوجوان 9 اسفند در خانه 
تکواندو برگزار می شود تا برترین ها برای حضور در تیم دختران 
و اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا در قزاقستان انتخاب شوند.

تیم امید سه گانه خراسان جنوبی بر سکوی نخست کشور ایستاد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند:سعید و 
مسعود علیزاده ملی پوشان سه گانه استان به همراه امین نظری 
در رده سنی امید مسابقات سه گانه، قهرمان کشور شدند.تیم 
خراسان جنوبی در رده های مختلف برای پنجمین سال پیاپی 
است که مقام نخست را از آن خود می کند.این مسابقات از 4 
تا 6 اسفند در جزیره قشم برگزار شد.نفرات برتر این رقابت ها 
شهریور سال آینده به مسابقات آسیایی کشور اعزام خواهند شد.

تیم ایران در رشته میکس تفنگ بادی جام جهانی هند،چهارم شد

ایران در دومین روز مسابقات جام جهانی  بانوان  و  تیم مردان 
به  نو  دهلی  در  بادی  تفنگ  میکس  رشته  در  هند  تیراندازی 
مقام چهارم دست یافت.تیم میکس تفنگ بادی ایران با ترکیب  
الهه احمدی و  حسین باقریپس از صعود از مرحله مقدماتی در 
فینال به مقام چهارم دست یافت.تیم های چین ، ژاپن و چین 
به ترتیب مقام های اول تا سوم تیراندازی میکس مردان و زنان 
مسابقات  در  ایران  تیم  کلهر سرپرست  کردند.مسعود  را کسب 
تیراندازی جام جهانی تیراندازی هند گفت مسابقات میکس برای 
نخستین بار به صورت آزمایشی با شرکت مردان و زنان برگزار 
شد. تیراندازان کشورمان در این مسابقات درتفنگ سه وضعیت 
50 متر مردان و تپانچه بادی 10 متر زنان به رقابت می پردازند.

سوت پایان جشنواره ورزشی بانوان کارکنان ادارات دولتی 
جام فجر، در بیرجند به صدا در آمد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند:مسابقات 
طناب کشی و فریزبی با استقبال پرشور ورزشکاران برگزار و تیم 
های برتر معرفی شدند.مسابقات فریزبی با حضور 30 نفر در قالب 
10 تیم با یکدیگر به رقابت پرداخته و تیم دانشگاه علوم پزشکی 
قهرمان این دوره از مسابقات شد.در ادامه مسابقات بانوان کارکنان 
ادارات 80 نفر از ورزشکاران در قالب 10 تیم طناب کشی برای 
قهرمان  انتظامی  نیروی  تیم  پایان  در  و  کردند  تالش  قهرمانی 
مسابقات طناب کشی شد و تیم های علوم پزشکی و آموزش و 

پرورش به تربیت مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

خشکی لب و اشتباهات ما! 

استفاده از رژ لب:زیاد نگران نشوید، چون 
از رژ لب مورد عالقه  قرار نیست استفاده 
خود را کنار بگذارید، اما پیش از استفاده 
بهتر است ابتدا از یک مرطوب کننده لب 
استفاده کنید. خمیردندان نامناسب:مسواک 
زدن مرتب دندان ها برای حفظ سالمت و 
بهداشت دهان و دندان ضروری است، اما 

انتخاب خمیردندان اشتباه می تواند لب ها 
را دچار مشکل سازد. دوش آب داغ:شستشو 
با آب داغ موجب از بین رفتن چربی های 
محافظ پوست می شود و می تواند خشکی 
و خارش را به همراه داشته باشد. با آب ولرم 
از  بیش  از خشک شدن  تا  بگیرید  دوش 

اندازه پوست جلوگیری شود.

پیاز در طب سنتی!

پیاز یک آنتی بیوتیک قوی معروف است 
کاهش  ضدباکتریایی،  خواص  بر  عالوه  و 
دهنده کلسترول و قندخون نیز به شمار 
می رود.پیاز قندخون را کاهش می دهد به 
همین دلیل برای افراد دیابتی و با افزایش 
ترشح صفرا یکی از خوراکی های مفید برای 
رفع سموم از بدن است.مصرف پیاز باعث 

نرم شدن سینه می شود و این گیاه درمانی 
ضدعفونی کننده و کاهنده سرفه و خلط 
آور است. گیاهی ادرارآور است و عالوه بر 
افزایش اشتها، گرفتگی های مجاری را از 
خون  کلسترول  پیاز  برد.مصرف  می  بین 
را کاهش می دهد و در بین سبزیجات به 
عنوان یک آنتی بیوتیک قوی معروف است.

سالم بخورید تا چربی خون نگیرید

مقدار انرژی دریافتی خود را کنترل کنید 
برنامه  در  را  خوراکی  فیبرهای  مصرف  و 
غذایی خود افزایش دهید. انرژی دریافتی 
درمان  یا  پیشگیری  جهت  به  را  روزانه 
اضافه وزن و چاقی همواره در کنترل داشته 
 ،C ویتامین  غذایی،  فیبر  دریافت  باشید. 
ضروری  مغذی  مواد  سایر  و  اسیدفولیک 

دهید.  افزایش  روزانه  غذایی  برنامه  در  را 
از انواع سبزی های تازه به اشکال مختلف 
مثل ساالد، سبزی خوردن در برنامه غذایی 
وعده های  میان  در  کنید.  استفاده  روزانه 
روزانه بیشتر از میوه های تازه مصرف کنید.

دریافت چربی های اشباع، چربی های ترانس 
و کلسترول را کاهش دهید. 

خواص غذایي تخم مرغ

با اینکه بسیاري از مردم گمان مي کنند 
مصرف تخم مرغ باعث باالرفتن کلسترول 
مي شود و از خوردن آن امتناع مي کنند 
هاي  چربي  بیشتر  معتقدند  محققان  اما 
غیراشباع  نوع  از  مرغ  تخم  در  موجود 
به  ربطي  چندان  آن  مصرف  و  هستند 
مرغ  ندارد.تخم  خون  کلسترول  افزایش 

سبب تقویت قلب و مغز مي شود، مصرف 
زرده تخم مرغ نیم پز یا به اصطالح عسلي 
و چون  است  موثر  بسیار  در سنین رشد 
براي کودکان  آن  است، مصرف  زودهضم 
شود.خواص  مي  توصیه  رشد  سنین  در 
و  است  گوشت  شبیه  مرغ  تخم  غذایي 

جایگاه ویژه اي در طب سنتي دارد.

مفید  و  اثربخش  محصول  یک  آلوئه  ورا 
و  سوخته  نواحی  کردن  خنک  برای 
پوست  متخصصان  است.  پوست  ملتهب 
همیشه  که  می کنند  توصیه  زیبایی  و 
باشید  داشته  خانه  در  آلوئه  ورا  مقداری 
جزئی  سوختگی  های  دچار  که  زمانی  و 
پوستی می شوید مقداری از ژل داخل آن 

را روی پوست ماساژ بدهید. آلوئه  ورا یک 
آرام بخش و خنک  کننده طبیعی پوست 
کننده  مرطوب   و همچنین یک ژل  است 
و نرم  کننده است. از آلوئه  ورا معموال پس 
باعث  زیرا  می کنند  استفاده  لیزر  انجام  از 
می شود.  پوست  آرامش  و  شدن  خنک 
پوست پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب 

آکنه  و  ایجاد زخم و سوختگی  از  یا پس 
تیرگی   رفع  برای  می شود.  تیرگی  دچار 
یا جای زخم  از آفتاب گرفتن  ناشی  های 
 . کنید  استفاده  ورا  آلوئه  از  می توانید   ها 
همیشه یک شیشه کوچک از ژل آلوئه  ورا 
را در کنار خود داشته باشید و برای از بین 
ماساژ  پوست  روی  را  آن  ها  تیرگی   بردن 

را  ایپیدرمال  آلوئه  ورا سلول  های  بدهید. 
اکسیژن  رسانی می کند . پس از یک دوره 
کوتاه مصرف ژل آن متوجه می شوید که 
تیرگی  ها در حال از بین رفتن هستند و 
روشن  تر شده  اند.آلوئه  ورا حاوی ویتامین 
شدن  روشن  برای  که  است  ای  و  ث  و  آ 

پوست و رفع تیرگی  ها به آن نیاز دارید. 

همه معجزات آلوئه ورا

5 خوراکی خوشمزه خواب آور!

پنیر سخت  لبنی  میان محصوالت  1-در 
زیرا  دارد  را  آور  خواب  تاثیر  بیشترین 
حاوی مقدار زیادی کلسیم است 2- بادام 
اسید  آمینو  است.  تریپتوفان  از  سرشار 
تریپتوفان تولید مالتونین که به هورمون 
شکر،   -3 کند  می  است  معروف  خواب 
پتاسیم و منیزیم یافت شده در موز باعث 

می شود تریپتوفان به آسانی وارد مغز شده 
و ایجاد احساس خواب آوری کند 4- گردو 
تریپتوفان کمتری نسبت به بادام دارد اما 
از  بابونه سرشار  منبع مالتونین است 5- 
اسیدی  آمینو  گلیسین  است.  گلیسین 
است که تاثیر آرام بخش دارد و عضالت و 

سیستم های عصبی را آرام می کند. 

کشف 98کیلو تریاک و حشیش در نهبندان

فرمانده انتظامي استان از کشف 50کیلوگرم تریاک و 48کیلو و500گرم حشیش خبر 
داد. سردارمجید شجاع اظهار داشت:مأموران انتظامي نهبندان هنگام کنترل محورهاي 
عبوري به دو سواري سمند مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.وي اظهار 
و 48کیلو و500گرم  تریاک  دو خودرو؛50کیلوگرم  این  از  بازرسي  در  داشت:مأموران 
حشیش که به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود کشف کردند.وی گفت:در این عملیات 
ها 98کیلو و 500گرم تریاک وحشیش،دو خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.وی افزود:مبارزه با پدیده شوم مواد 
مخدر با جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود و با توجه به نقش بي بدیل شهروندان در 
دستاوردهاي پلیس، ضروري است همکاري آنان در این زمینه،بیش از گذشته با ماموران 

تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکي را از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

واژگوني سواري پژو206حادثه آفرید

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک سواري پژو206در محورقاین-
اظهار  رضایی  حسین  گذاشت.،سرهنگ  برجای  مجروح  بیرجندسه 
داشت:با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور 
قاین-بیرجند بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل 
سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند 
که یک سواري پژو206 واژگون شده است که در این سانحه،راننده و 2 
نفر از سرنشینان مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.وی 
علت حادثه را بي احتیاطي راننده سواري پژو206 به علت عدم توجه به 
جلو اعالم کرد. وي به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و 

رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کشف 70میلیونی البسه قاچاق در طبس

فرمانده انتظامي طبس از کشف کاالي قاچاق به ارزش 70میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ محسن جاللیان گفت:مأموران انتظامي در اجراي طرح ممنوعیت ورود 
کاالي قاچاق،به یک پژو پارس مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.
وي افزود:در بازرسي ازخودرو،840ثوب انواع البسه خارجي قاچاق که فاقد هرگونه 
اسناد گمرکي بود کشف شد.وی بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی قاچاق 
کشف شده را 70میلیون ریال برآورد کردند که در این رابطه 3 متهم دستگیر و 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.وی افزود:اجراي این گونه 
طرح ها یکي از راهبردهاي عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه با 
قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود و در این 
زمینه همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.
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 پذیرش بیمار در بیمارستان فوق تخصصی رازی بیرجند از فردا

صدا و سیما-اولین جراحی تخصصی مغز دوشنبه 9 اسفند در بیمارستان فوق تخصصی رازی بیرجند انجام خواهد شد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: بخشهای اورژانس، آی سی یو،اتاق عمل،جراحی عمومی، اورولوژی و جراحی مغز و اعصاب 

بیمارستان رازی از فردا راه اندازی می شود و اولین جراحی تخصصی مغز دوشنبه 9 اسفند در این بیمارستان انجام خواهد شد.
یکشنبه* 8  اسفند 1395 * شماره 3733

7
هدف از اجرای طرح سوگواره نبوی ترویج 

سیره فاطمی در سطح بقاع متبرکه است

خیریه  امور  و  اوقاف  مقدم-مدیرکل  دادرس 
خراسان جنوبی، گفت: هدف از اجرای طرح سوگواره 

اقامه عزای  و  ترویج فضایل، سیره فاطمی  نبوی 
است. متبرکه  بقاع  سطح  در  زهرا)س(  حضرت 
فرارسیدن  تسلیت  ضمن  هاشمی  حجت االسالم 
ایام دهه فاطمیه)س(، اظهار کرد: حضرت فاطمه 
این  و  هستند  والیت  به  پایبندی  اسوه  زهرا)س( 
بانوی بزرگوار اسالم نزد خداوند جایگاه و منزلت 
ایام  فرارسیدن  با  افزود: همزمان  دارند.وی  باالیی 
عزای شهادت زهرای مرضیه)س(، اداره کل اوقاف 
و امور خیریه در سطح بقاع متبرکه و اماکن مقدسه 

اقدام به اجرای طرح سوگواره یاس نبوی می کند.

اقامتگاه بوم گردی در روستای هریوند 
سربیشه احداث  می گردد

کاری - اقامتگاه بوم گردی روستای هریوند در 
سربیشه با هزینه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
احداث  حال  در  روستایی  منزل  باغ  فضای  در 
فرهنگی  میراث  نمایندگی  باشد.سرپرست  می 
سربیشه در این رابطه گفت: یکی از همشهریان 
خوش ذوق با بهره گیری از توان مالی شخصی 
در روستای زیبا و ییالقی هریوند اقدام به احداث 
یک باب اقامتگاه بوم گردی نموده است . هاشم 
ساختمان   3 شامل  مجموعه  این  افزود:  اتفاقی 
یک  مجاور  و  هم  به  متصل  روستایی  مسکونی 
باغ بوده که در حال حاضر توسط بهره بردار  در 
حال تکمیل است  و بیش از 60 در صد پیشرفت 
ابتدای  تا  رود  انتظار می  و  داشته است  فیزیکی 

تابستان آماده بهره برداری باشد.

رحم و کمک مردم  از دالیل تقویت
 حضور کودکان کار در جامعه

بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون  کاری- 
خبرنگاران  با  نشست  در  خراسان جنوبی 
گفت:کودکان کار شامل افراد ایرانی و غیر ایرانی 
دارای مجوز در محدوده سنی 6 تا 18 سال است.

موهبتی  با اشاره به اینکه  برای ساماندهی کودکان 
مختلف  دستگاه  های  بین  کاری  تقسیم  خیابانی، 
صورت گرفته است افزود: استانداری موظف است 
هماهنگی الزم برای اجرای آیین نامه و ساماندهی 
همه  اما  دهد  انجام  اجتماعی  کارگروه  اعضای 
نگاهشان در مورد این کودکان به بهزیستی است.
موهبتی با بیان  اینکه وظیفه بهزیستی ارائه خدمات 
بر  بهزیستی  سازمان  داد:  ادامه  است،   مددکارانه 
مورد  خدمات  کودکان  نیازهای  شناخت  اساس 
نظر را ارائه می کند.به گفته وی  نوع حمایت های 
جامعه بیشتر از نوع پول دادن است که باعث تقویت 
حضور کودکان کار در خیابان می شود.معاون امور 
صداوسیما  اینکه  بر  تاکید  با  بهزیستی  اجتماعی 
در  مردم  به  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  وظیفه 
خصوص نحوه برخورد و حمایت از کودکان کار را 
دارد، ادامه داد: برخورد ترحم آمیز و همچنین طرد 
کردن برخورد مناسب با کودکان کار نیست بلکه 
باید با کودکان کار نیز همچون سایر افراد جامعه 
متاسفانه  رفتار کرد.وی گفت:  احترام  با  و  مودبانه 
شاهد هستیم گاهی اوقات کودکان کار برای افرادی 
جیب  به  می کنند  کار  هرآنچه  و  کرده  کار  دیگر 
افراد سود جو می رود. موهبتی از مردم درخواست 
کرد:کمک به کودک کار باید در راستای سالمت 
جسمانی کودک با دادن آبمیوه، کیک و یا غذای 
گرم باشد تا توسط کودک باشد.معاون اموراجتماعی 
بهزیستی،با بیان اینکه جمع آوری کودکان از سطح 
خیابان را وظیفه نیروی انتظامی است افزود:چون 
غیرقابل  حمله های  برابر  در  بهزیستی  مددکار 
پیش بینی که در مواقع جمع آوری کودکان با آن 
روبه رو می شود قدرت دفاع ندارد این مسئولیت  بر 
عهده نیرو انتظامی گذاشته شده است.موهبتی  با 
اشاره به اینکه  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
وظیفه اشتغال زایی برای خانواده کودک را بر عهده 
دارد افزود:  سازمان تامین اجتماعی وظیفه پوشش 
درمانی، هالل احمر وظیفه تامین خدمات حمایتی 
و انسان دوستانه، آموزش و پرورش وظیفه آموزش 

کودکان را بر عهده دارد.

فرآوری 510 تن زرشک
 در خراسان جنوبی

در  امسال  زرشک،  تن   510 سیما-  و  صدا 
خارجی  و  داخلی  بازارهای  به  و  فرآوری  استان 
ارسال شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، 
ارزش محصوالت فرآوری شده زرشک امسال را 

795 میلیون تومان اعالم کرد.

قاسمی- مدیرکل جذب سرمایه گذاری وزارت 
اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه نباید تمرکز 
فقط بر روی صادرات و واردات باشد گفت: باید 
برای  معرفی و بازاریابی بین المللی استان تالش 
به سرمایه گذاران  را  موجود  داشته های  و  کرد 
در  نمود.جمالی  معرفی  خارجی  و  داخلی 
فعاالن  و  سرمایه گذاران  تخصصی  نشست 
اقتصادی استان که روز گذشته در اتاق بازرگانی 
 : افزود  این مطلب  بیان  با  برگزار شد  بیرجند 
در استان های  دیگر برای معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری خود تالش زیادی می کنند ولی 
در استان ما کمتر به این موضوع پرداخته شده 
است.وی همچنین تصریح کرد که سنگ بنای 
معرفی  سرمایه گذاری  جذب  برای  موفقیت 
فرصت ها و ارائه قابلیت  های سرمایه گذاری در 

کنار مشوق ها  است.
نقشکلیدیرسانهها
درمعرفیاستان

مدیرکل جذب سرمایه گذاری کشور با تأکید 

بر اینکه رسانه ها در دنیای امروز کلیدی ترین 
کرد  اظهار  دارند،  استان  معرفی  در  را  نقش 
که رسانه ها می توانند با تصویرسازی مناسب 
از استان و معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  در 
ایفا کنند. جمالی اضافه کرد  را  نقش مهمی 
به بخش سیاسی  توجه  که رسانه ها در کنار 
هم  اقتصادی  مسائل  به  باید  اجتماعی  و 
برای  را  استان  توانمندی های  و  کنند  توجه 

پایین  بزرگ کنند. وی دالیل  سرمایه گذاری 

بی توجهی  را  استان  در  سرمایه گذاری  بودن 
به سرمایه گذران افغانستانی و دیگر کشورهای 
همسایه و همچنین استفاده نکردن از فاینانس 

در بخش زیرساختی استان دانست.

استان کشاورزی محصوالت معرفی
بهبازاربینالمللی

ادامه  در  سرمایه گذاری  جذب  مدیرکل 
افزود : نکته مهمی که در استان وجود دارد 

در بخش کشاورزی محصوالت مهمی وجود 
بازار  به  معرفی  برای  آن  از  استان  که  دارد 
دیگر  درحالیکه  نمی کند،  استفاده  بین المللی 
استان ها همان محصوالت استان را تهیه و 
به فروش می رسانند.جمالی تأکید کرد که به 
سرمایه گذار خارجی فقط نباید به چشم تامین 
کننده مالی نگاه کنیم بلکه جذب سرمایه گذار 
در ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت محصوالت 
دارند.وی  مهمی  نقش  فناوری  انتقال  و  
تصریح کرد که خراسان جنوبی به دلیل دارا 
بودن از انرژی های پاک همچون خورشید و 
در  قوی  خیلی  قطب  به  تبدیل  می تواند  باد 

تولید انرژی شود.

تبدیلبازارچهمرزی
بهشهرکصنعتیمشترک

 مدیرکل جذب سرمایه گذاری تبدیل بازارچه 
را عاملی  مرزی به شهرک صنعتی مشترک 

شرقی  مرزهای  در   اقتصادی  تعامل  برای 
دانست.جمالی توجه به سرمایه گذار داخلی را 
نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: نحوه برخورد با 
سرمایه گذار داخلی از نکاتی است که در جذب 
سرمایه گذار خارجی نیز موثر می باشد. وی 
تصویب بیش از 13 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
 خارجی را از نتایج برجام برشمرد و یادآور شد : 
دالر  میلیارد   9 از  بیش  جاری  سال  برای   
سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که نسبت 
به هدف گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی بسیار 
باالتر است. در این نشست همچنین تعدادی 
و  مشکالت  از  استان  اقتصادی  فعاالن  از 
گذاری  سرمایه  حوزه  در  خود  کمبودهای 
گفتند و عمده ترین مشکالت خود را در بخش 
بهره های سنگین بانکی، نبود حمل و نقل ریلی، 
قانونی مستدل برای اطالع رسانی در چگونگی 
جذب سرمایه گذار و عدم ریسک پذیری مردم 

در سرمایه گذاری را عنوان کردند.

پرونده  دادگاه  گذشته  روز  صبح  قوسی- 
طور  به  چاقوکشی  به  متهم  جرح  و  ضرب 
شد.  برگزار  استان  کیفری  دادگاه  در  علنی 
در ابتدای جلسه شاکی اول با طرح شکایت 
خود بیان کرد: در جلسه ای حضور داشتم و با 
من تماس گرفتند و خبر دادند که بچه های 
من و بچه های برادر متهم با هم دعوا کردند 
است.  زده  بچه های من  به  متهم  و سپس 
به وی گفتم  به در مغازه متهم رفتم و  من 
او جواب  به بچه ی من زدید؟ که  که شما 
اگر من  داد و من هم گفتم:  به من  سرباال 
اینجا رو تخته نکردم و سپس به 110 زنگ 
زدم و در حین زنگ زدن از پشت یقه من را 
که  بودم  منتظر  و چندبار کشید. من  گرفت 
110 برسد. در همین حین شاکی دوم رسید و 
جریان را از من پرسید. سپس شاکی دوم به 
سمت مغازه متهم می رود و جلو در به وی 
می گوید: شما خجالت نمی کشید سربه سر 
دو تا بچه می گذارید؟ بعد از این صدای این 

را شنیدم که گفته شد: آخ، چاقو خوردم. من 
به شاکی دوم  متوجه نشدم چه موقع متهم 
چاقو زد. بالفاصله او را به سمت اتومبیل بردم 
تا به بیمارستان ببرم. بعد متوجه شدم خود من 
هم پرخون هستم و سرم خونی شده است. 
ولی متوجه نشدم که چه موقع به من ضربه 
خورد. فقط من چاقویی با دسته زرد در دست 
متهم دیدم. بعد از آنکه به سمت ماشین رفتم، 
متهم 3-4 تا شیشه نوشابه را هم به سمت ما 
پرت کرد.در ادامه شاکی دوم به شرح وقایع 
پرداخت، وی گفت: ساعت 11 شب بود که به 
من خبر دادند بچه ها باهم دعوا کرده اند. من 
به محل بچه ها رفتم و دیدم دهان و لباس 
از وی سوال کردم چه  پرازخون است،  بچه 
شده است؟ گفت: همسایه مغازه دار )متهم( 
به ما کتک زده است. من مشتری مغازه وی 
بودم و حداقل روزی یک بار از او خرید می 
بودیم. جلوی  با هم صمیمی  کردم و خیلی 
مغازه اش ایستادم و به دلیل اینکه مشتری 

داشت، داخل نرفتم. از همانجا گفتم: دستت 
درد نکند، تو مردی، خوب زور داشتی که به 
یک بچه 5-6 ساله زدی. سپس برگشتم و 
فقط چند قدم برنداشته بودم که لرزی بدنم 
را فراگرفت. من اصال متوجه نشدم چاقو به 
من خورد چون اصال درد نداشت. وقتی دور 
زدم، دیدم چاقو -به سمت باال- در دستش 
است. سپس هلش دادم و روی یک موتوری 
که پشت سرش بود افتاد. هنوز متوجه نشده 
بودم که چاقو خورده ام، قصد داشتم که به 
وی لگدی بزنم ولی بدنم سرد شد. نگاه کردم 
و متوجه شدم کفشم پر از خون است. چاقو را 
در پهلوی راست من فرو کرده و از سمت جلو 
در آمده بود. بسیار وحشتناک خون می آمد. 
همین طوری که مرا سوار ماشین می کردند تا 
به سمت بیمارستان ببرند، متهم شیشه نوشابه 
چاقو  بار  چندین  قبال  متهم  کرد.  می  پرت 
ادامه  در  دارد.  پرونده  کشیده و در کالنتری 
متهم در جایگاه قرار گرفت. قاضی اتهام وی 

را ایراد ضرب عمدی با چاقو نسبت به شاکیان 
دفاع  از خود  که  متهم خواست  از  و  دانست 
پرداخت و گفت:  ماوقع  به شرح  متهم  کند. 
ساعت 10-11 شب بود که در مغازه بودم و 
مشتری داشتم. متوجه شدم صدای جیغ و داد 
می آید. بعد بچه برادرم را دیدم که دادوهوار 
دارد. ابتدا فکر کردم ماشینی به وی زده است 
ولی بعد از آن که جلو رفتم متوجه شدم چندتا 
بچه دوروبر  او را گرفتند و قصد زدن دارند. در 
تالش بودم که آنها را از هم جدا کنم که  یکی 
از بچه ها حرف زشتی زد و من فقط کمی او 
را هل دادم و گفتم: بی تربیت  برو خانه تان. 
سپس به مغازه برگشتم. بعد از گذشت دقایقی 
درحالی که من مشغول جواب دادن به مشتری 
بودم، متوجه شدم شاکی دوم به همراه عده 
آمدند. من خیلی  مغازه من  به سمت  زیادی 
متعجب شدم. رفتم جلو مغازه  ، مشتی به سرم 
خورد و روی موتور پرت شدم. سپس فرار کردم 
و شیشه نوشابه پرت می کردم. چاقو در دستم 

اظهارات  طبق  کرد:  بیان  است.قاضی  نبوده 
ایراد ضربه چاقو به  شهود و گواهی پزشکی 
این دو نفر را قبول دارید یا نه؟ متهم گفت: نه. 
سپس قاضی کمی از اظهارات شهود را قرائت 
کرد و گفت: در اظهارات شهود، متهم را چاقو 
به دست دیده اند و طبق گواهی پزشکی چاقو 
وارد بدن شده و کبد را پاره کرده است. قاضی 
توضیح داد: چون چاقو از یک سمت وارد شده 
و از سمت دیگر خارج شده است، دیه بیش از 
یک سوم است و در صالحیت دادگاه کیفری 
نمی  ای  زمینه شبهه  این  در  است که  یک 
بینیم. در پایان قاضی اعالم کرد: چون هیچ 
را  اول  به شاکی  ایراد ضربه  از شهود،  کدام 
ندیده اند و فقط ایراد ضربه به شاکی دوم را 
شهادت داده اند، جزو موارد شک و شبهه بوده 
و آن چه که مسلم است در همان درگیری 
لذا نوع جراحت دارای 2درصد  مجروح شده 
دیه کامل است. سپس از شاکی اول خواست 

که در این زمینه قسم یاد کند. 

 برای معرفی و بازاریابی بین المللی استان باید تالش کرد

جزئیات پرونده چاقوکشی در قائن 

 نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان: 
مدیریت آیت ا... عبادی 
در سیستان و بلوچستان نمونه بود

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان 
گفت: آیت ا... عبادی در دوران تصدی امامت جمعه 

زاهدان به گونه ای رفتار کرد که مرجع و پناه شیعه 
و سنی بود.آیت ا... سلیمانی در مراسم روز شهرستان 
خوسف و گرامیداشت آیت ا... سید مهدی عبادی که 
 در هیئت حسینی این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: 
ا... سید مهدی عبادی به دهه  ارادت من به آیت 
انقالب  از  از قبل  را  ایشان  40 برمی گردد و من 
می شناختم.وی با اشاره به حدیث پیامبر اسالم در 
مورد عالمان دین افزود: آیت ا... عبادی نمونه بارزی 
از عالمان عامل بود و در چهره اش دینداری و در 

زندگی اش بندگی خداوند دیده می شد.

جذب 10 درصدی فارغ التحصیالن
 پزشکی در بیمارستان های تامین اجتماعی  

از سال آینده

اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  مدیر  برزجی- 
آینده  در  پزشک  کمبود  مشکل  حل  از  استان 
نزدیک خبر داد و گفت: طبق برنامه  ششم توسعه 
بهداشت  وزارت  التحصیالن  فارغ  درصد   10
اجتماعی  تامین  بیمارستان  به  آینده   سال  از 
گفتگو  در  فیروزی  شوند.دکتر  می  داده  گسیل 
تامین  سازمان  دهی  خدمات  کرد:  اظهار  آوا  با 
مستقیم  غیر  درمان  بخش  در  استان  اجتماعی 
تاخیرهای  که  نحوی  به  دارد  خوبی  وضعیت 
وی  است.  انجام  حال  در  تدابیر  با  نیز  پرداخت 
اینکه تمام خدمات مورد تعهد در استان  با بیان 
ارایه است گفت: در بخش درمان مستقیم  قابل 
نیز در حال رفع اشکاالت موجود هستیم و با راه 
ها کمبود  از  بسیاری  جدید  بیمارستان   اندازی 

اجتماعی  تامین  مدیردرمان  است.  شده  جبران 
اسکن،  تی  سی  بخش  اندازی  راه  از  استان 
در  یو   . سی.سی  و  یو  سی.  آی.  ویژه،  بستری 
خبر  بیرجند  ابوالفضل)ع(  حضرت  بیمارستان 
خدمات  برای  نیازها  پیش  تمام  گفت:  و  داد 
نمی  اینکه  به  توجه  با  اما  است  فراهم  درمانی 
های  بخش  همه  ساختاری  لحاظ  به  توان 
وری بهره  مورد  یکجا  را  بیمارستان   یک 

 قرار داد و همچنین مشکل کمبود پزشک برخی 
از بخش ها هنوز غیر فعال است .

دکتر فیروزی با بیان اینکه  برای هر دو مشکل 
امیدواری  اظهار  است  انجام  حال  در  ها  رایزنی 
کرد: با اجرای برنامه ششم توسعه  10 درصد فارغ 
های بیمارستان  به  بهداشت  وزارت   التحصیالن 

 تامین اجتماعی گسیل داده شوند. وی از تقویت 
بخش جراحی تامین اجتماعی استان با دو جراج 
آنکال خبر داد و گفت : در بخش های سنوگرافی 
تخصصی و کلنیک تغذیه نیز ظرفیت کاری خالی 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  فیروزی  دکتر  داریم. 
گرفته در راستای راه اندازی درمانگاه طبس نیز 
خاطر نشان کرد: با توجه به پیشرفت 50 درصدی 
تامین منابع مالی، پروژه  با  امیدواریم  این پروژه 
مذکور همزمان با تامین تجهیزات تا سال آینده 
اندازی  راه  برسد. وی همچنین  برداری  بهره  به 
درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان بشرویه را 
این  در  شدگان  بیمه  شمار  افزایش  مستلزم  نیز 
شهرستان دانست و گفت: علیرغم موانع قانونی 
شهرستان  در  مشکل  این  حل  پیگیر  بازهم  اما 
از  همچنین  مسئول  مقام  این  هستیم.  بشرویه 
اجرای موفق طرح حذف دفترچه ها و اوراق نسخ 
در بیمارستان های تامین اجتماعی استان خبر داد 
و گفت: با توجه به اینکه هم اکنون در نقطه 100 
درصدی اجرای طرح هستیم امید است بتوانیم در 
فاز های آینده اجرای این طرح را در تمام حوزه 

های طرف قرارداد نیز محقق کنیم.
 )Ava.news11@gmail.com(

مردم لوازم غیرمصرفی را برای توزیع 
نیازمندان به کمیته امداد تحویل دهند

ایرنا - مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( درمیان 
گفت: با توجه به این که در ایام عید طرح هبه در این 
شهرستان اجرا می شود از مردم خواست می شود 
لوازم غیر مصرفی منازل خود را برای تعمیر و توزیع 

میان نیازمندان، در اختیار کمیته امداد قرار دهند.

نمایشگاه بزرگ کتاب
 در قاین افتتاح شد

در  مسئوالن  حضور  با  کتاب  تسنیم-نمایشگاه 
مصلی نماز جمعه شهر قاین افتتاح شد.نمایشگاه 
شهرستان،  این  فرماندار  حضور  با  کتاب  بزرگ 
امام جمعه و تعدادی از مسئوالن در محل مصلی 

نماز جمعه شهر قاین افتتاح شد.

بیمه شدگان اتباع خارجی در استان 
5 درصد افزایش یافت

تسنیم-مدیرکل بیمه سالمت با بیان  اینکه امسال 
هزار و 703 نفر اتباع خارجی که اجازه اقامت گرفتند 
بیمه شدند گفت: تعداد اتباع خارجی بیمه شده در 
استان نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش یافت.

خوبان اظهار کرد: تعداد اتباع خارجی تحت پوشش 
بیمه سالمت در استان از هزار و  617 نفر در سال 

94 به هزار و 703 نفر در امسال افزایش یافت.

در جلسه شورای شهر مطرح شد :

شب های استان مرده است

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر با 
قرائت نامه های کمیسیون فرهنگی و بررسی 
رمضانی  با حضور  نوروزی شهر  های  برنامه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
گردشگری استان و عربی معاون گردشگری 

این اداره کل برگزار شد.
رئیس  نژاد  عبدالرزاق  جلسه  ابتدای  در 
از   کمیسیون فرهنگی به قرائت چندین نامه 
رمضانی  آن  از  پس  پرداخت.  کمیسیون  این 
مدیر کل میراث فرهنگی با بیان این که سال 
گذشته 1 میلیون و 800 هزار مسافر در استان 
اقامت کردند ادامه داد: 3 میلیون و 400 هزار 
نفر نیز از جاذبه های استان دیدن کرده اند. 
وی با اشاره به ثبت 800 اثر تاریخی استان در 
فهرست آثار ملی بیان کرد: در بهترین شرایط 
اعتباری حدود 3 میلیارد تومان اختصاص یافت 
که حتی هزینه بام اندود کردن این 800 اثر هم 
نمی شود. وی با تاکید بر این که تنها راه کمک 
مردم و دستگاه های اجرایی است عنوان کرد: 
اداراتی مانند اوقاف و آموزش و پرورش که یک 
بنای تاریخی را در تملک دارند خودشان از آن 

حفاظت کنند.

ازافرادبادانشفنیبرایبازسازی
بناهایتاریخیاستفادهکنید

و  سواالت  شورا  اعضای  جلسه  ادامه  در 
سفرهای  های  برنامه  درباره  را  خود  مسائل 
نوروزی و موارد تحت وظیفه اداره کل میراث 
فرهنگی را مطرح کردند. سلیم یکی از اعضای 
شورا با اشاره به اینکه اماکن تاریخی به افرادی 
هم  فنی  سواد  حتی  که  اند  شده  داده  اجاره 
ندارند عنوان کرد: متاسفانه به علت بی توجهی 

صدماتی وارد شده که حتی با میلیارد ها تومان 
هزینه هم قابل بازسازی نیست. وی با انتقاد از 
وضعیت فعلی تابلوی راهنمای بناها اضافه کرد:  
می توان از افراد دارای دانش فنی برای رفع 
مشکالت ساختمان ها و آسیب هایی که به 

سازه ها وارد شده استفاده کرد.

شبهایشهرمردهاست!
بهترین دیگر عضو شورا هم با تاکید بر این 
که باید ورود مسافران را فرصتی برای کسب 
درآمد و ایجاد اشتغال در استان ببینیم ادامه داد: 
بافت  این که در شهر 60 هکتار  به  با توجه 
فرسوده داریم، میراث فرهنگی نقش هم افزایی 
بر توسعه شهری داشته باشد. وی با بیان اینکه 
شب های شهر مرده است از  نبود تفریح گاه 
های مناسب در شهر انتقاد کرد و افزود: از سال 
73 طرحی برای ساخت مکان تفریحی بند دره 
ایجاد شد و متاسفانه تا االن هنوز هیچ اقدامی 
نشده است. بهترین با بیان این که علی رغم 
داشتن محصوالت زرشک، زعفران و عناب در 
هیچ میدان شهر نمادی از این ها نداریم اضافه 
کرد: خیلی ها نگران هستند که اگر در میدان 
زرشک بکاریم مردم بر می دارند، بگذارید ببرند، 

دوباره می کاریم!

برای ها اتوبوس بدنه از استفاده
معرفیجاذبههایگردشگری

طاهری یکی دیگر از اعضا نیز با ارائه این 
پیشنهاد که نرخ نامه اتوبوس گردشگری برای 
استقبال بیشتر تورهای گردشگری 30 درصد 
کاهش پیدا کند ادامه داد: تصاویر جاذبه های 
جهانی مانند باغ اکبریه روی بدنه اتوبوس ها 

استفاده شود با این شرط که چاپ را میراث 
انجام دهد و از طرفی سازمان اتوبوسرانی هیچ 

گونه اجاره ای در این قبال نگیرد.
نیک دیگر عضو شورا هم با اشاره به بسته 
شدن تعداد زیادی از تفرج گاه های بنددره و 
بند امیرشاه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 
بیرجند اولین شهر کشور بود که سیستم لوله 
کشی آب داشته، می توان از شیرهای قدیمی 
کرد.  استفاده  ها  میادن  در  نماد  عنوان  به 
عبدالرزاق نژاد نیز با تاکید بر این که تحویل 
ساختمان  ساخت  یا  و  فرمانداری  به  ارگ 
ضربات  تاریخی  بافت  حریم  در  استانداری 
زیادی به میراث فرهنگی شهر وارد کرده است 
اظهار کرد: برای ساخت مسجد ولی عصر در 
رفتن حتی یک  باال  از  مانع  اکبریه  باغ  کنار 
سانت بیشتر از بنای باغ می شدند در حالی که 
برای ساختمان استانداری این گونه نبود و االن 

کامال به باغ رحیم آباد مشرف شده است!
 مدیح شهردار بیرجند هم با اشاره به این که 
از 2 سال پیش اعالم کردیم در شهر با اجرای 
موسیقی و کنسرت های زنده غم و اندوه را 
بزداییم اضافه کرد: می توان مراسم ملی ایرانی 
اسالمی که موجب نشاط روانی مردم می شود 
داشته باشیم. وی افزود: بدون توجه به همه 
حواشی برای نشاط مردم شهر از هیچ کوششی 
آمادگی  اعالم  با  کرد.مدیح  نخواهیم  دریغ 
شهرداری برای ورود به بناهایی که نیاز به کار 
کارشناسی دارند عنوان کرد: مانند قلعه بیرجند 
با حفظ مالکیت کار مرمت را انجام خواهیم داد.
شاکری مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی 
مستندساز  کمبود  از  انتقاد  با  نیز  شهرداری 
بافت فرسوده در شهر از حضور عوامل برنامه 
“مهمان ما” شبکه سراسری در بیرجند خبر داد 
و گفت: عوامل این برنامه با حضور سه روزه 
خود در بیرجند برنامه یک ساعته ای را ضبط و 

در ایام نوروز پخش خواهند کرد. 
 

یکسالزمانبردتارنگهارا
ازدیوارهایامارتپاککردیم!

مدیر کل میراث در پاسخ به این اظهارات 
با بیان این که قبول داریم در واگذاری برخی 
بناهای تاریخی بی تدبیری شده است اضافه 
قرار  فردی  اختیار  در  خانه شریف  مثال  کرد: 

گرفته بود که نمی دانست چگونه نگهداری 
کند، االن که از آن فرد باز پس گرفته ایم قرار 
شده گروهی سرمایه گذار آنجا را به اقامتگاه 
که  زمانی  وی  گفته  به  کنند.  تبدیل  بومی 
از  را  فرهنگی  کاله  ارگ  و  اکبریه  باغ  بنای 
حالت اداری خارج کردیم، به قدری کار غیر 
کارشناسی در ارگ کاله فرنگی شده بود که 
به تعجب واداشت. رمضانیا فزود: حتی  را  ما 
در باغ رحیم آباد نشست سازه داشتیم! مدیر 
کل میراث فرهنگی اضافه کرد: سال گذشته 
همکاران میراث به مدت یک سال با کاردک 
و قلم مو رنگ هایی که روی دیوارهای امارت 
زده شده بود را پاک کردند تا به نقاشی های 

اصلی برسند.

افتتاحاولینموزهعروسکایران
درباغاکبریه

رمضانی از افتتاح اولین موزه عروسک ایران 
داد  خبر  اکبریه  باغ  های  موزه  مجموعه  در 
وافزود: این موزه در میراث ملی ثبت شده و 
مقدمات ثبت جهانی درحال انجام است. وی با 
تاکید بر این که با هم افزایی موافق هستیم ولی 
تعریف آن به گونه ای نباشد که اجازه تخریب و 
نابود کردن بافت های تاریخی را بدهیم عنوان 
کرد: در طرح فرزان، هیچی به نفع ارزش های 
تاریخی رعایت نشده است! مدیر کل میراث با 
بیان این که گفته ایم در بناهای تاریخی کار 
اضافه کرد:  انجام شود  تحت شرایط خاصی 
انجام دهد ولی به  انتقال را  شرکت گاز، کار 
جای رنگ زرد از رنگ خاکی استفاده کند تا 

بافت خراب نشود، این کار سختی نیست.
طبق  دره  بند  در  که  این  بر  تاکید  با  وی 
قانون زیرساخت ها از جمله گاز، آب، فاضالب، 
تلفن، برق و جاده آسفالت را تامین کرده ایم 
خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان های دیگر به 
جای کمک برای ورود سرمایه گذار مانع تراشی 
می کنند. مدیر کل میراث فرهنگی عنوان کرد: 
در این جا ابتدا به  قد و وزن طرف نگاه می 
کنند و بعد اگر مطابق با الگوی فکری خاص 
آنان بود، زمین می دهند! رمضانی با بیان اینکه 
مشکل اصلی در بحث ورود سرمایه گذار تنگ 
نظری است گفت: یا باید راه را برای سرمایه 
گذار تسهیل کنند و یا ثابت کنند که فرد قصد 

سرمایه گذاری ندارد.

60نفربیکارشدند
قلیانهاهمجمعنشد

اشاره  خانه  سفره  مجوز  صدور12  به  وی 
کرد و افزود: در بند امیرشاه 60 نفر مشغول 
کار هستند که با بستن درب آنجا، این افراد 
بیکار شدند ولی قلیان ها جمع نشدند. مدیر کل 
میراث از وجود 40 مکان در شهر خبر داد  که 
بدون تابلو و درخانه با در بسته قلیان عرضه 
می کنند .وی عنوان کرد: طبق قانون باید فقط 
در فضاهای عمومی جلوی افراد گرفته شود و 
بستن درب این اماکن فقط از روی بوی قلیان 
خالف قانون است!رمضانی افزود: تنگ نظری 
ها به قدری است که فقط حکم ارتداد برای 
به  اشاره  با  نکردند! مدیرکل میراث  ما صادر 
استفاده از بدنه اتوبوس ها برای تبلیغات جاذبه 
اگر شورا تصویب کند؛ هزینه  اعالم کرد  ها 

طراحی، تهیه و چاپ را خودمان خواهیم داد. 
وی به بازسازی بافت تاریخی با کمک راه 
و شهرسازی اشاره کرد و افزود: امسال نزدیک 
نظر  در  منظور  این  برای  تومان  میلیارد  یک 

گرفته شده است. 
وی از شورا و شهرداری درخواست کرد تا با 
نصب تابلوهایی، جاذبه های تاریخی و فرهنگی 
شهر را معرفی کند.   رمضانی با بیان اینکه به 
دنبال تنش و ابزار سیاسی نیستیم ادامه داد: 
مسافران با دیدن این بیلبوردها تصور می کنند 
که مردم استان یا خیلی بی حجاب هستند یا از 
ماهواره زیاد استفاده می کنند و صدقه هم نمی 
دهند! در حالی که مردم ما خیلی جلوتر از این 

بیلبوردها، متدین هستند.

شروعبهکارارگکالهفرنگی
درایامنوروز

وی همچنین از شروع به کار ارگ در ایام 
نور  با  بنا  این  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  نوروز 
پردازی مناسب و مرمت کامل آماده پذیرایی 
میراث  کل  مدیر  بود.  خواهد  گردشگران  از 
فرهنگی همچنین با اشاره به باز بودن دو آب 
ایام روز برای بازدید مسافران عنوان  انبار در 
کرد: حاضریم باقی آب انبار ها را نیز رایگان 

و مرمت شده در اختیار متقاضیان قرار دهیم. 
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روی صندوق های رای GPS نصب شود 

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در بحث 
تأمین امنیت انتخابات با کسی تعارفی نداریم، گفت: 
اگر امنیت یک شهر یا استان در زمان انتخابات به 
خود  مسئولیت  از  عنوان  هیچ  به  افتد،  مخاطره 
عدول نمی کنیم. سردار اشتری همچنین با اشاره 
به اینکه تأمین امنیت صندوق های سیار نیز بسیار 
این است که  مهم است، اظهار کرد: پیشنهاد ما 
دستگاه GPS به صندوق ها نصب شود زیرا در 
برخی موارد در میان راه صندوق ها به سرقت رفته 

یا به آتش کشیده شده است.

آشنا : یک دروازه بان هم استخدام کنید

به  نسبت  توئیتر  در  روحانی  فرهنگی  مشاور 
نیروهای  مردمی  جبهه  برگزیده  کاندیداهای 
حسام الدین  زد.  کنایه ای  انتخابات  برای  انقالب 
آشنا نوشت: 10 کاندیدا در انتخابات به مثابه فوتبال 
استخدام  هم  بان  دروازه  یک  باید  نیست؛  کافی 

کنید، به خصوص برای مراقبت از غضنفرها.

باهنر: محتمل است که روحانی
 اولین رئیس جمهور تک دوره ای باشد

امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس  باهنر،  محمدرضا 
ریاست  انتخابات  اینکه  بر  تاکید  با  رهبری  و 
جمهوری قابل پیش بینی نیست، گفت: همواره در 
تمام انتخابات ریاست جمهوری که در جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شده ، اتفاق تازه ای رخ داده 
روحانی  است که حسن  رو محتمل  این  از  است 
اولین رئیس جمهور تک دوره ای ایران باشد. وی 
با واکاوی جریان اصالحات و انگیزه این جریان از 
طرح »آشتی ملی« بر وجود انشقاق و تشتت آرا 
بین بزرگان این جریان اشاره کرد و گفت: کسانی 
که در سال ۸۸ مرتکب جرم شدند برای بازگشت 

به آغوش ملت باید بپذیرند که مجرم بودند.

پزشکیان: ضربه گیر روحانی نمی شوم

برای  انتخاباتی حامیان دولت  برنامه  به  پزشکیان 
کاندیداتوری در انتخابات ۹۶ و ایفای نقش ضربه 
گیر، واکنش نشان داد. وی در پاسخ به این سؤال 
که آیا قرار است شما با کاندیداتوری نقش ضربه گیر 
را ایفا کنید، می گوید: در دروازه را می توان بست ولی 
دهان مردم را خیر. خیلی حرف ها را چه اصالح طلب 
و چه غیر اصالح طلب به غلط اشاعه می کنند؛ من 

کاندیدای انتخابات ۹۶ نخواهم شد.

مصطفی کواکبیان نامزد انتخابات می شود  
 

کردند  تصویب  مردم ساالری  حزب  اعضای 
مصطفی کواکبیان دبیر کل این حزب نامزد ریاست 
جمهوری دوره دوازدهم شود. وی گفته است که با 
مشورت برخی از بزرگان در صورت صالحدید این 

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در مراسم گرامی داشت آیت ا...عبادی     تسنیمعکس روز درخواست را اجابت می کنم.

المانیتور: اصالح طلبان به دنبال 
نامزدی دستجردی در انتخابات هستند

از  بیشتر  طلبان  اصالح  نوشت:  المانیتور 
مرضیه  کاندیداتوری  احتمال  از  اصولگرایان 
رسانه های  کرده اند.  استقبال  دستجردی  وحید 
کاندیداتوری  دالیل  درباره  روحانی  حامی 
و  می نویسند  مطلب  آن  مزایای  و  دستجردی 
روحانی  رقیب  او  می خواهند  که  است  آشکار 
کاندیداتوری  طلبان،  اصالح  عقیده  به  باشد. 
دستجردی تابوشکنی است و وجهه ایران را در 
او رقیب  از سوی دیگر  بهبود می بخشد؛  جهان 

خطرناکی برای روحانی نخواهد بود.

طرح دموکرات ها برای برکناری ترامپ

شبکه راشاتودی نوشت: نمایندگان حزب دموکرات 
آمریکا نقشه برکناری دونالد ترامپ از سمت خود را 
برنامه ریزی کرده اند. راشاتودی از این برنامه پس 
از دیداری میان اعضای حزب دموکرات با برخی از 
سرمایه گذاران در فلوریدا با خبر شد. طراحان این 
اقدامات  به کار گیری  اند که  اظهار داشته  نقشه 
پیشنهادی موجب استیضاح دونالد ترامپ تا سال 
ترین سالح  این حال مهم  با  2020 خواهد شد. 
ترامپ  اشتباهات  از تمام  انتقاد  باید  دموکرات ها 
باشد. آنها قصد دارند تیمی تشکیل دهند که روابط 
رئیس جمهور با سایر سران را زیر ذره بین بگیرد و 

قدم های دولت جدید را کنترل کند.

هدف احمدی نژاد از طرح بقایی
 برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ 

میان  رقابت  که  شرایطي  در  نوشت:  انتخاب 
روحاني و یک کاندیداي اصولگراست بقایي بدون 
خودنمایي  براي  تنها  اصولگرایان  جبهه  حمایت 
)و البته( براي اهدافي خاص اعالم حضور کرده 
است. این وضعیت جریان احمدی نژاد را همچنان 
زنده نگه  مي دارد. به عالوه، باعث مي شود سبد 
راي شان را مدیریت کنند و اجازه ندهند از جمنا 
)جبهه مردمي نیروهاي انقالب( و حتي روحاني 
از این سبد راي یارگیري شود. این دو هدف در 
کنار امیدواري براي حضور دوباره احمدي نژاد در 
است.  حضور  اعالم  اهداف  مهمترین  انتخابات، 
به طور خالصه می توان گفت، حتي اگر شوراي 
شخص  کند،  صالحیت  تایید  را  بقایي  نگهبان 
احمدي نژاد ممکن است اجازه ندهد او وارد کارزار 
انتخابات ۹۶  رقابت ها شود، چرا که شکست در 
و   1400 سال   براي  احمدي نژاد  شانس  یعني 
این حال، علی رغم  با  از دست مي رود.  همیشه 
آن که ممکن است اکثر احمدي نژادي ها از بقایي 
حمایت کنند، اما او وارد وزن کشي روز راي گیري 
انتخابات نخواهد شد. بقایي یا قبل از ثبت نام کنار 
مي رود و یا قبل از اعالم اسامي نهایي کاندیداها 
از سوي شوراي نگهبان. چرا که احمدي نژاد قصد 
ندارد »ُمهر بازندگي« در انتخابات بر پیشاني او و 

جریانش زده شود.

 رئیس جمهور کمترین فاصله را با رهبری داشته است

وزیر کشور گفت: برخی دنبال القای حاکمیت دو گانه 
در کشور هستند و مسایل را به گونه ای بیان می کنند 
عبدالرضا  است.  فاصله  جمهور  رئیس  و  رهبر  بین  که 
های  ظلم  از  یکی  اقدام  این  افزود:  فضلی  رحمانی 
این  بیان  بخشد.  نمی  را  آن  خداوند  که  است  سنگین 
از  پیش  چه  که  است  فردی  جمهور  رئیس  است.  کسی  چه  نفع  به  مسایل 

انقالب چه پس از انقالب کمترین فاصله را با رهبری داشته است.

عاقبت بخیری یعنی ادامه دادن راه احمدی نژاد

بقایی گفت: عاقبت بخیری این است که خدا این لیاقت را 
به کسی بدهد تا راه آقای احمدی نژاد را ادامه دهد. من 
آماده ام و تا آخرش هستم. ما آمدیم بمانیم و نیامدیم که 
با یک فشفشه و دوتا ترقه َدر برویم، ما هستیم. برای چه 
با خودم حساب و کتاب  باشیم؟! وی گفته است:  نباید 
کردم و گفتم می روم در صحنه. مشکالت را هم می دانم و سیاستم دعوا با هیچ 

گروهی نیست. نمی خواهیم بایستیم و جواب این و آن را بدهیم.

عباس عبدی : اصالح طلبان اگر در قدرت مشارکت نکنند مردم آنها را حذف می کنند
تئوریسین اصالح طلبان تصریح کرد: اصالحات اگر نتواند در ساختار رسمی مشارکت کند، به سرعت یا حذف می شود یا چاره ای ندارد جز آن که مسیر 
براندازی را انتخاب کند. چرا؟ به این دلیل که عدم حضور در ساختار رسمی قدرت یک انتخاب آزاد نیست؛ بلکه به دلیل اعتراض به آن است که 
این انتخاب را انجام می دهد. عباس عبدی نوشت: برخی دوستان معتقدند که اصالح طلبی مترادف با الزام حضور در قدرت سیاسی و ساختار رسمی 

نیست. این جمله به ظاهر جذاب است. به ویژه برای جامعه ای که قدرت و صاحبان آن را در شعار مذموم می داند. ولی چنین ایده ای از اساس نادرست است. 

را  اجتماعی  سرمایه  جمهور  رئیس 
بزرگترین سرمایه کشور دانست و گفت: 
انتقاد  دولت  از  که  این  برای  ها  بعضی 
کنند کل اعتماد عمومی را زیر سوال می 

برند، این خیانت به کشور و نظام است.
حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
روحانی افزود: گناه بزرگی است کسانی 
کینه  بذر  خود  سخن  و  کالم  در   که 
اما  ندارد  مشکلی  رقابت  افشانند.  می 
نزاع، اختالف و شکاف بین قومیت ها، 

ادیان و مذاهب بزرگترین گناه است.
هایی  قول  به  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
که به مردم داده است، عمل کرده است  
اما  باشد  برابر  صد  ما  سالح  اگر  گفت: 
و  اقوام  مردم،  بین  در  ناکرده  خدای 
بین  از  اعتمادها  باشد؛  شکاف  مذاهب 
در  مگر  شود.  نمی  تامین  امنیت  برود، 
آمریکا و اروپا این همه ابزار امنیتی وجود 
ندارد؟  مگر توانستند امنیت خود را حفظ 
کنند؟ در منطقه که برخی کشورها دچار 
مشکل هستند، اسلحه ندارند؟ وقتی که 

اختالف شروع شود، کینه توزی و تنازع 
آغاز می شود. 

وی تاکید کرد: ما با هم برادریم، ما همه 
کشتی نشینان یک کشتی هستیم، همه 
عضو یک جامعه و خانواده هستیم؛ چرا 

درست  اختالف  ما  بین  مذهب  و  دین 
کند؟ همه مطیع خداییم.

روحانی با اشاره به اینکه هنر دیپلماسی 
به  را  سخت  های  پیچ  که  است  این 

راحتی باز کند؛ بعضی وقت ها باید مشت 
برخی  اما  داد  هم  شعار  و  کرد  گره  هم 
گره  مشت  باید  فقط  کنند  می  فکر  ها 
کرد و داد زد، اظهار داشت: اینکه هواپیما 
بخریم اما پولی از بودجه پرداخت نکنیم 

پرداخت  را  پول  این  دیگری  شرکت  و 
تملیک  شرط  به  اجاره  هواپیما  و  کند 
پرداخت  را  آن  پول  اقساط  با  که  باشد 
این  تا  بود  سختی  و  پیچیده  کار  کنیم 

نو  هواپیمای  اولین  و  شود  طی  مسیر 
نیز به  وارد کشور شد، چند فروند دیگر 
از  بعضی  در  وارد کشور می شود.  زودی 
دارند که  ذهنیتی  نمی دانم چه  نوشته ها 
سالی  ما  می آید،  بدشان  نو  از  بعضی ها 
در  مردم  این  حقوق  از  دالر  میلیارد   4
عمدتًا  هم  و  خارجی  شرکت های  جیب 
شرکت های هواپیمایی دور و بر خودمان 

می ریزیم، آیا این کار خوبی است؟
وی در خصوص سیاست خارجه و برجام 
منقلی  کردند  می  فکر  برخی  گفت:  نیز 
می  آن  داخل  را  قطعنامه  و  دارد  وجود 
اندازیم و آتش می گیرد و تمام می شود 
لغو  شورا  خود  توسط  باید  قطعنامه   اما 

می شد که ما این کار را کردیم.
وی با بیان اینکه دولت زمانی می تواند 
مخالف  اول  که  کند  اجرا  را  عدالت 
از  گفت:  بشناسد،  رسمیت  به  را  خود 
حقوق  که  خواهم  می  مسئوالن  همه 
رفتار   ، اعمال  اصلی  پایه  را  شهروندی 

و تعامل خود با مردم قرار دهند.

روحانی: برخی ها فکر می کنند فقط باید مشت گره کرد و داد زد
دولتبهقولهاییکهبهمردمدادهاست،عملکردهاست/نمیدانمچهذهنیتیدارندکهبعضیهاازنوبدشانمیآید

اطالعیــه 
بدینوسیلهبهاطالعمتقاضیانفروشماهیقرمزوسبزهشبعیدمیرساند:
پذیرش عضو برای عرضه موارد فوق منحصراً برای اعضای رسته آکواریوم و ماهی و گل و گیاه

 خواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد افراد غیر از رسته های فوق از فروش ماهی قرمز و سبزه خودداری 
فرمایند. چون از طریق ارگان های ذیربط به جهت سالمتی شهروندان و اجرای قانون نظام صنفی

 با متخلفان شدیداً برخورد و نسبت به جمع آوری و انهدام آن اقدام خواهد شد.

اتحادیه فروشندگان مواد پروتئینی

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجراىسیستم های              فقط از خدمات شبکه

عاملیتدر استانخراسانجنوبیبهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملینمجازدراستانخراسانجنوبی
- شرکت آریا انرژی کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر (گواهینامه اجرایی)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایی)                                            شماره تماس :  32420041 - 056

آدرس:بازارروزپاسداران
09353315656

32442876بهـروش

د ا لیا پرو تئین
سردستبرزیلی 21۶00
رانبرزیلی219000
مغزرانبرزیلی 22900
شنیسلمنجمد 12۵00
پاچینمنجمد ۸900
گوشتچرخکرده1۴۸00
استیکبچهشیر 1۸900
تیالپیــا1۵۳00     
خیارشوردبهنول1۶۵00
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