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محمد هاشمی : 
نامزد اصلی جبهه اعتدال و اصالح طلبان 
جناب آقای دکتر روحانی بوده و می باشد.

حسن عباسی:
رفع تهدید فقط با روش قاسم سلیمانی جواب می دهد 

تهدید را حاجی زاده با موشک هایش رفع می کند.

حجت االسالم قدرت ا... علیخانی:
اصل این قصه که کسی در کنار روحانی 

و کمک وی باشد ایده مرحوم  هاشمی بود.

محمدباقر قالیباف :
مدیریت کشور »بسته و خسته« است و قادر نیست 
با تکیه بر نیروی جوانی و خالقیت، کار را پیش ببرد

احمدی نژاد وعده هایش را عملی نکرد / نمره کابینه »روحانی« ۱۴ است /  همه برای حمله به روحانی آمده اند /  صفارهرندی: احتمال رقابت جهانگیری با روحانی وجود دارد/ فائزه هاشمی: روحانی  نامزد نهایی اصالح طلبان است / ارتباط اصالح  طلبان با رهبری  همیشه برقرار بوده و هست  / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

معمای تمایل به خرید 
کاالهای خارج از استان
* امین جم

 در دو شماره قبل با عنایت به نامگذاری سال ۹۶ 
در  جوانان  اشتغال  و  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  و 
تولید  از  حمایت  الزامات  عنوان  تحت  یادداشتی 
داخلی گفتیم یکی از راهکارهای افزایش اشتغال 
در استان حمایت از تولیدات داخلی است و به این 
نتیجه رسیدیم اگر از محصوالت تولیدی و خدمات 
نیروهای انسانی بومی استان استفاده کنیم تولید 
مردم  به  رسانی  خدمات  راستای  در  بومی  کننده 
باالطبع فروش زیاد به توسعه  افزایش تقاضا و  و 
و گسترش کارش می پردازد و صد البته به نفعش 
است از نیروهای جوان و متخصص بومی استفاده 
کند که هم باعث اشتغال تعدادی از جوانان عزیز 
استانمان را فراهم می کند و هم برای هردو مقرون 
به صرفه تر است. اما با تمام این توجیهات در عمل 
ما شاهد تحقق این موضوع نیستیم و می بینیم که 
علی رغم تاکید باالترین نماینده دولت در استان 
و  استان  اداری  شورای  در  که  ارشد   مدیران  و 
 شهرستان و بخشنامه های صادره شاهد بوده ایم 
باز هم حتی دستگاه ها و سازمان های دولتی به 

بهانه های مختلف ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

موافقت وزارت نیرو
 با احداث نیروگاه در طبس

صفحه 7

نصب 24 دستگاه آب شیرین کن در 
روستاها با مشارکت آستان قدس رضوی 

صفحه 7

آغاز پذیرش بیمار در مرکز 
ناباروری تا ۱0 روز آینده

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آغاز پذیرش بیمار در 
مرکز ناباروری مرکز استان تا 10روز آینده خبر داد و گفت: مراحل 
اولیه درمان های نازایی از یک ماه آینده در بیرجند انجام می شود. 
دکتر دهقانی در گفتگو با آوا افزود: از سال گذشته راه اندازی مرکز 

ناباروری در بیرجند شروع و بازدید ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
در دیدار اعضای بسیج اساتید دانشگاه بیرجند 

 پیوست فرهنگی برای برنامه های 
استان الزم و ضروری است

 صفحه 7

کاهش تولد در خراسان جنوبی
صفحه 3

گی
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شروع به کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی 
صفحه 7

مدیر کل ثبت احوال از آمار رویدادهای حیاتی سال گذشته می گوید ؛

بیماری های قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر در استان/ فاصله سفره عقد تا دادگاه خانواده 5 سال

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32۴2۴8۴۱  
09۱5۱639262 - فرجامی

29 فروردین ماه 
روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 

بر تمامی غیورمردان و دالوران ارتشی
 این مرز و بوم مبارک باد

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

به اطالع مؤدیان محترم مالیاتی می رساند:  
آخرین مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطالعات معامالت فصلی موضوع ماده ۱69 مکرر قانون مالیات های مستقیم دوره پاییز و زمستان سال ۱395 برای کلیه اشخاص حقوقی دولتی و 

غیر دولتی و اشخاص حقیقی )مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 )ق.م.م(، 3۱ فروردین ماه سال جاری می باشد. لذا کلیه اشخاص مذکور مکلفند 
با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
   ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

ارتش، تبلور استقالل و آزادی مردمی است
 که آوازه غیرت و هم بستگی شان 

دروازه های پوالدین جهان را درنوردیده است 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان خراسان جنوبی 

فرا رسیدن 29 فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسالمی ایران
 و یادمان حماسه سازی و ایمان و دالوری سربازان این آب و خاک

 مبارک باد

چیه بارانی رد پایت را از کوهچ خاطرات مان نخواهد شست
در هفتمین سال نبودنت هنوز یاد و خاطره ات 

در شکوفه های بهاری متجلی است. 
روحت شاد و نامت ماندگار 

زنده یاد محمد حسین جباری همسر و فرزندان 
)پیشکسوت ورزش استان(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر، همسر و برادری مهربان

 مرحوم سید احمد شمس آبادی
 )برادر آقای سید محمد پورشمسیان( 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/۱/29 از ساعت

 ۴ الی 5 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 منعقد می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است. 

 خانواده های: شمس آبادی،پورشمسیان، انصاری، امیرآبادیزاده ،حاجی آبادی
   سعیدی و سایر بستگان

ایلیـای عـزیـزم 
کسب مدال برنز در رده سنی زیر 12 سال 

مسابقات شمشیر بازی نونهاالن قهرمانی کشور 
را به شما تبریک عرض نموده، آرزومند موفقیت های بیش از پیش 

در همه عرصه های زندگی برایت هستیم.
عمو حسین و خانواده 

 بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی وخدماتی تا ششم اردیبهشت ماه 
تمدید شد. برای کسب اطالعات بیشتر به شعب تأمین اجتماعی استان و یا سایت www.tamin.ir مراجعه نمایید.

روابط عمومی
 اداره کل تأمین اجتماعی 

خراسان جنوبی

اطالعیـه 
قابل توجه مهندسین و دانشجویان محترم

بدینوسیله به استحضار می رساند: موسسه خانه عمران شریف بیرجند هیچ گونه نمایندگی در 
سطح شهر نداشته و در صورتی که موسسه ای به این نام باشد نمایندگی موسسات خانه عمران 

تهران و یا مشهد را داراست و این موسسه براساس مجوز رسمی استانی فعالیت می نماید. 

                                                   مدیریت موسسه خانه عمران شریف بیرجند

آگهی مزایده نوبت دوم اجاره واحدهای مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 
)شرح در صفحه آخر(

مـژده                         ***                     مـژده 

به مناسبت افتتاح مرکز معاینه فنی خودرو ایران 
به مدت ۴ روز از تخفیف 50% برخوردار شوید ) از تاریخ 96/۱/28 لغایت 96/۱/3۱ (

آدرس: باالتر از ترمینال مسافربری - میدان قائم سمت راست 09۱53۱59235
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توزیع میوه های  تنظیم بازار  تا اطالع ثانوی

قائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کرد که میوه های تنظیم بازاری شب عید تا اطالع ثانوی و برای کنترل 
قیمت ها به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توزیع می شود.شایان ذکر است سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم 

کرد جهت رفاه حال هم استانی ها طرح تنظیم بازار میوه با فروش پرتقال به قیمت 3900 تومان کماکان ادامه دارد.

قیمت سکه همچنان می تازد 

سکه تمام طرح جدید امروز با افزایش نسبت 
هزار  و ۲۲3  میلیون  یک  گذشته  روز  دو  به 
 3۷۵۷ آمریکا  دالر  و  ود  می ش عرضه  تومان 
عیار   ۱۸ طالی  گرم  .هر  دارد قیمت  تومان 
نیز نزدیک به ۱۱9 هزار تومان عرضه می شود. 
همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۷00 

و 3۸۸ هزار تومان عرضه می شود.

 چهار خودرو داخلِی  چهار ستاره 

بازرسی  شرکت  ملی  ارزشیابی  گزارش   
دهد  می  نشان  ایران  رد  استاندا و  کیفیت 
نیومزدا3،  خودروهای  ته  گذش اسفندماه  در 
گرند ویتارا، کیاسراتو و ساندرو با اخذ چهار 
خودروهای  کیفیت  باالترین  کیفی،  ستاره 
اختصاص  خود  به  را  داخل  ساخت  تولیدی 
ستاره  سه  اخذ  با  نیز  تندر  وانت  دادند. 
داخلی  خودروهای  کیفیت  باالترین  کیفی 

در بخش وانت را به خود اختصاص داد.

تغییر قیمت آب های بسته بندی از خرداد 

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های آشامیدنی 
قیمت  افزایش  معدل  کرد:  اعالم  معدنی  و 
سال  در  معدنی  و  آشامیدنی  آب  محصوالت 
جاری حدود ۱0 تا ۱۵ درصد خواهد بود. این 

افزایش قیمت از خرداد ماه اعمال خواهد شد.

پراید از رده خارج نمی شود

با  سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
در  پراید  تولید  سهم  کاهش  به  اشاره 
تا  کرد  تأکید  کارخانه،  این  تولیدات  بین 
خودرو  این  خرید  برای  تقاضا  که  زمانی 
وی  شد.  نخواهد  خارج  رده  از  دارد،  وجود 
شده  طراحی  صحیحی  برنامه ریزی   : افزود 
وضعیت  و  بازار  تقاضای  به  توجه  با  که 
شود.  مدیریت  محصوالت  تولید   استاندارد، 

توضیحی درباره یک خبر

روز  خبر  ارجمند،  خوانندگان  توجه  قابل 
یافت  افزایش  نان  قیمت  تیتر  با  گذشته 
به  ارتباطی  و  بوده  تهران  شهر  به  مربوط 

استان خراسان جنوبی ندارد.

سرمقاله

معمای تمایل به خرید 
کاالهای خارج از استان
* امین جم

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( بازهم حتی دستگاه ها
مختلف  های  بهانه  به  دولتی  های  سازمان  و 
از  را  خود  های  ،خرید  بومی  تولیدات  وجود  با 
تولیدکنندگان غیر بومی انجام می دهند و بخش 
 خصوصی که دیگر جای حتی گالیه هم نمی ماند .

سخن  پای  زمانیکه  موضوع  این  چرایی   برای 
تولید کنندگان می نشینیم می بینیم آنها نقص را 
در بدنه کارشناسی دستگاه ها می بینند و سخن به 
گالیه می گشایند و می گویند متاسفانه علی رغم 
کیفیت باالی محصول داخلی تعدادی از سفارش 
کنندگان و یا ماموران خرید چون با پیشنهاداتی از 
سوی فروشندگان غیربومی وشاید اعطای امتیازاتی 
به آنان روبرو هستند، لذا متاسفانه ترجیح می دهند 
از بیرون استان انجام دهند که این  خرید خود را 
موضوع جای نگرانی  و قابل تامل است چرا که ما 
زمانی می توانیم در افزایش اشتغال که تاکید زیاد 
مقام معظم رهبری و دولتمردان نظام است، موفق 
باشیم که تمام زنجیره از تولید تا خرید همه خود را 
مکلف به رعایت تصمیمات کنیم و اینجاست که 
نقش مدیران باالدستی و مدیران نظارتی بیشتر خود 
را نشان می دهد که اگر می خواهند تولید افزایش 
یابد باید تمام فعالیت های حوزه پشتیبانی وخدمات 
دستگاها را رصد کنند و پس از تامین تجهیزات و 
خدمات بررسی کنند از کجا به چه قیمت وچرا تهیه 
شده است. آیا امکان تهیه آن دراستان نبوده و اگر 
بوده دالیل عدم خرید یا دریافت خدمات از نیروهای 
ویا تولیدکنندگان داخلی چه بوده است واگر واقعا با 
موردی روبرو شدند که برخالف بوده آن را تاحصول 
نتیجه پیگیری نموده وچنانچه بوی فساد یا زد و 
بندی احساس نمودند با افراد خاطی برخورد کنند 
درغیر این صورت راه به جایی نمی برند و از طرف 
دیگر با کارشناسان این حوزه ها دوستانه صحبت 
نگاه  با  مدیران  تصمیمات  ندهند  اجازه  و  نموده 
تنگ نظرانه بعضی از نیروهای بدنه اجرایی نشود 
ویا خواسته و ناخواسته به انحراف برود مسئوالن 
خرید هم باید به این نکته توجه کنند که باهرخرید 
خدمات ویا محصوالت بومی گامی بزرگ در تقویت 
صنعت استان وافزایش اشتغال برداشته و از برکات 
در  ما  همه  امیدواریم  بود.  خواهند  برخوردار  آن 
دست هم تالش کنیم تا سال جاری سال تحقق 
فرمایشات رهبر عزیز، درد آشنا ودلسوزمان بوده 
وفرمایشات ایشان درحد شعار بر روی بنر ودیوارها 
نماند وشاهد اجرای ان وتوسعه منطقه ورفع دغدغه 

معظم له واشتغال بیشتر باشیم. ان شاا... 

ابالغ افزایش حقوق معلمان، فقط %10

جهان نیوز- مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به ابالغ ضریب افزایش ۱0 درصدی حقوق معلمان به استان ها، 
زمان اعمال این افزایش حقوق در سال 9۶ را 
اعالم کرد.سیدحسن حسینی افزود: با توجه 
به اینکه حقوق معلمان به صورت متمرکز 
پرداخت می شود و باید فایل حقوق تا یکی 
دو روز آینده بسته شود، ممکن است اعمال 
افزایش حقوق به فروردین ماه برسد و ممکن است که به فروردین 
ماه هم نرسد.وی تصریح کرد: در هر صورت اگر این اعمال افزایش 
حقوق معلمان در سال جاری به فروردین ماه نرسد، به صورت 

معوق در ماه آینده همراه حقوق پرداخت خواهد شد.

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: با 
توجه به اینکه تاکنون ظرفیت های خوبی در خصوص 
زیاد  احتمال  به  رسیده  انجام  به  حجاج  مسکن  اجاره 
اعالم  تمتع  به حج  تشرف  برای  بیشتری  اولویت های 
خواهد شد.حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی 
عسکر از مسئوالن سازمان حج و زیارت خواست با توجه 
به روند مطلوب تامین مسکن زائران در مدینه و مکه و 
افزایش بیش از بیست و دوهزار نفری سهمیه ایران نسبت 
به سال94 امکان فراخوان از دارندگان فیش های ثبت 
نامی حج تمتع بعد از تاریخ 04/3۱/ ۱3۸۵ را دراولویت 

به رغم قطع  افزود:  ایرانی  قرار دهند. سرپرست حجاج 
روابط سیاسی ریاض و تهران بحمدا... با تالش تیم های 
کارشناسی تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و شرایط 
برای انجام حج به خوبی فراهم شده است.دراین جلسه 
اولویت  های  فیش  که  زائرانی  اعزام  موضوع  همچنین 
دارگذشته را دراختیاردارند بررسی و تاکید شد: کسانی که 
 با اعالم اولویت ها نوبت آنها فرا می رسد شرعا مستطیع 
می شوند و به تاخیر انداختن آن بدون عذر شرعی گناه 
است، لذا با توجه به اینکه در روزهای آینده ظرفیت ثبت 
نام ها تکمیل خواهد شد، از این دسته افراد خواسته 

بانک ها مراجعه کنند. به  نام  برای ثبت  شد سریعتر 
حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت نیز در 
این نشست با ارائه آماری از برنامه های ثبت نام واجدین 
شرایط تشرف به حج تمتع تصریح کرد: دراعزام سال 9۶ 
اولویت با افرادی خواهد بود که نسبت به ثبت نام و هزینه 
سفر زودتر اقدام کنند.شایان ذکر است محمدی سرپرست 
حج و زیارت در گفتگو با رادیو پیام اعالم کرد:  این بشارت 
را به عزیزان ودیعه گذار حج که تا تاریخ ۸۵/0۶/3۱ ثبت 
نام کرده اند می دهیم که می توانند با مراجعه به شعب 

بانک ملی برای ثبت نام اولیه اقدام کنند.

اعالم اولویت های بیشتر برای ثبت نام حج تمتع

سال  از  پس  عدالت  سهام  سود   - میزان 
پایان  در  که  بورسی  شرکت های  مالی 
به  بود  خواهد  مجامع  فصل  و  ماه  تیر 
می شود. واریز  خانوار  سرپرستان  حساب 

با  یازدهم،  سال  سود  میزان  دقیق  مبلغ 
و  بورسی  شرکت های  سوددهی  به  توجه 
جمع آن بر تعداد مشمولین سهام عدالت 
اینکه  به  توجه  با  و  شد  خواهد  مشخص 
روند بازدهی شرکت های در یک سال اخیر 

تا قبل از پایان سال مالی مشخص نمی شود 
نمی توان پیش بینی دقیقی از مبلغ سود 
برای هر مشمول داشت.در این رابطه سید 
جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان 
سود  دقیق  میزان  گفت:  خصوصی سازی 
سهام عدالت برای هر مشمول بعد از پایان 
مجمع  تشکیل  و  شرکت های  مالی  سال 
سالیانه تعیین خواهد شد که با توجه به 
سبد  در  موجود  شرکت های  باالی  تعداد 

سود  رقم  دقیق  پیش بینی  عدالت  سهام 
کار دشواری است.وی در ادامه افزود: با این 
سال  سود  برای  حدودی  رقم  یک  وجود 
یازدهم سهام عدالت پیش بینی شده است 
که رقم آن حدود 90 هزار تومان خواهد بود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی  مشاور 
تصریح کرد: در میان بیش از 49 میلیون 
نفر مشمول سهام عدالت تعدای کودک و 
نوجوان نیز وجود دارد که به سن قانونی برای 

باز کردن حساب نرسیده اند و با این وجود 
کفیل باید برای این افراد حساب باز کند 
زیرا سود سهام عدالت به حساب شخص 
هر چند به سن قانونی نرسیده باشد واریز 
محدوده  شد:  یادآور  شد.سبحانی  خواهد 
سنی 3 تا ۵  نیز جز مشمولین سهام عدالت 
هستند ولی تعداد این افراد بسیار محدود 
است که برای این افراد نیز باید توسط قیم 

حساب جداگانه برای دریافت سود باز شود.

مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد

ارسال سوابق تحصیلی کنکوری ها تا تیر ماه

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تاثیر 
30 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 9۶ گفت: پس از پایان 
تا نیمه  نهایی و  امتحانات  زمان برگزاری 
دانش آموزان  تحصیلی  سوابق  تیرماه 
را  سراسری  کنکور  در  کننده  شرکت 
می گذاریم. سنجش  سازمان  اختیار  در 

آخرین  مصوبه  به  عمادی  عبدالرسول 
جلسه شورای سنجش و پذیرش در وزارت علوم اشاره و اظهار 
کرد: بر اساس این مصوبه سوابق تحصیلی در کنکور 9۶ نیز 
همانند سال گذشته تاثیر مثبت 30 درصدی در رتبه نهایی 

کنکور سراسری خواهد داشت.

 قیمت سیمان تغییر نکرده است 

شیخان ضمن پیش بینی رونق بازار سیمان در اردیبهشت ماه،گفت: 
هیچ تغییر قیمتی در فروش سیمان اعمال نشده است. وی درباره 
قیمت گذاری  روش  تغییر  به  واکنش ها 
سیمان )محاسبه قیمت تحویل در مقصد 
و ارزش افزوده ( تشریح کرد: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این روش را 
قبول ندارد و اعالم کرده که از آنجایی که 
نمی توان قیمت حمل ونقل را به درستی کنترل کرد، ترجیح ما این 
است که سیمان با همان قیمت درب کارخانه عرضه شود.وی اظهار 
کرد: در نتیجه این مخالفت ما با مهندسی معکوس به قیمتی 

مناسب با تحویل محصول از درب کارخانه دست پیدا کردیم.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 9۵00۶۶ محکوم علیه شرکت راه و ساختمان سایه گستر بیرجند محکوم است 
به پرداخت مبلغ ۶۸۲.0۵۵.039 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی به 
مدیریت عاملی علی اصغر آسمانی مقدم و پرداخت مبلغ 3۲.۷00.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک 
دستگاه ولوو کشنده تریلی مدل ۱9۸3 به رنگ زرد به شماره انتظامی ۷۷۵ ع ۸۷ ایران ۱۲ به شماره شاسی 0۱۱۲۵0 و شماره موتور 
۱0۱۱۵۲0۶ که به مبلغ 9۵0.000.000 ریال کارشناسی شده است. ضمنا خودروی فوق به صورت تمام رنگ که قیمت تعرفه از 
ناحیه هیئت کارشناسی با تانکر آب بر روی آن نصب می باشد که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۱39۶/0۲/۱3 از ساعت 
9 الی ۱0 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱0 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱0 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند 

گروه فناوری رایکا به آدرس جدید )نبش معلم 24( انتقال یافت
زمینه های فعالیت 

دپارتمان فروش: 
* عامل رسمی فروش اینترنت وایمکس مبین نت

* نماینده رسمی اینترنت ADSL2+ پیشگامان توسعه ارتباطات 
 TP-Link مودم و تجهیزات شبکه ، Hikvision نماینده دوربین *

 و روترهای Mikrotik  با گارانتی معتبر پارس ارتباط
ESET نمایندگی آنتی ویروس ارجینال *

* نمایندگی سامانه مدیریت ارسال، دریافت پیام کوتاه )وب پیامک(
* فروش و نصب ویدئو وال )مانیتور صنعتی(

دپارتمان خدمات: 
* مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و وایرلس، تلفن و دوربین های 

تحت شبکه 
Cisco و Mikrotik مدیریت و پیاده سازی حرفه ای روترهای *

* اخذ قرارداد نگهداری و پشتیبانی سیستم های اداری
@ raykagp :تلفن:   3۲43۸۱۱4 - 0۵۶          کانال تلگرام

لولـه 
بازکنـی  

روزی
شبانه 

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از ۲ ماه تا ۸ ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده           09153410668

آدرس: خیابان طالقانی16  تلفن: 32236080

آموزشـگاه کامپیوتـر کیـاست
با ارائه مدرک بین المللی از سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای ثبت نام می کند. 
کلیه رشته های کامپیوتر، حسابداری، 

عمران و گرافیکی

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 95 
از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی          ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

خوب، بد، جلف گشـــت 2

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد با فرا رسیدن 
بهار 9۶ و به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس

شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
   09159639065

علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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که  بود  استان  طالب  آزمون  گذشته  جمعه 
و  ها  رسانه  به  رسانی  اطالع  علیرغم  متاسفانه 
منتشر  آن  از  خبری  هیچ  متاسفانه  سیما  و  صدا 

نگردید که جای تعجب دارد !
ارسالی به تلگرام آوا
آقای  به  که  محترمی  استانی  هم  جواب  در 
کرده  اشاره  شورش  پر  حضور  و  امیرحسنخانی 
فراوانی  نخبگان  استان  در  ما  بگویم  باید  بودند 
یا خودشان  متاسفانه  اما  ایم  داشته  ایشان  چون 
ها تخریب  با  یا  اند  نیامده  میدان  به   دیگر 
کنار گذاشته شده اند .  امثال اقای قربانی نماینده 
به  گذاری  تاثیر  که  بودند  هایی  پدیده   ، قاین 
مردم  داشتند شاید  استان  توسعه کل  در  سزایی 
قاین  برای  یشان  گفتند   می  شهرها  برخی 
هنر  و  سیاست  اما  گیرد  می  امکانات  و  بودجه 
این نماینده  پرتالش به نوعی بود که حتی اگر 
ته مانده  بودجه های   حوزه انتخابیه خودش هم 
داشت  شکر  جای  رسید   می  ها  حوزه  سایر  به 
فرصت  کمی  ما  نمایندگان  باید  من  نظر  به   .
جای  کجا  که  بدانند  و  بگیرند  یاد  را  شناسی 
نطق سیاسی و کجا جای چانه زنی برای مردم 
خواهند می  خدمت  آنها  از  مردم  که  چرا   است 
 نه سخنرانی و نطق سیاسی و این ویژگی توجه به 
حقوق مردم در افرادی چون دکتر امیرحسنخانی 
و حجت االسالم قربانی به خوبی دیده می شد 
انتخابیه  حوزه  مردم  منافع  وقت  هیچ  که  چرا 
کردند نمی  سیاسی  گرایشات  فدای  را   خود 
و برای مردم همه کار را انجام می دادند . خداوند 

یار و یاور این عزیزان باشد
ارسالی به تلگرام آوا
چرا باید عده ای بنام کارشناس در اتاقی در بسته 
در باره شهر بیرجند نظر بدهند؟چرا از نظرات و 
پیشنهاد های مردمی که در روزنامه ها منعکس 
می شود استفاده نمی شود ؟نمونه ی آن زمین 

بکر 04 جهت یک بازار مرکزی .
 915...537
به  طرح  وسط  از شهروندان   بعضی   متاسفم  چرا 
مگر  اعتراض  دارند  جمهوری  بیرجند  .خیابان 
وسط  خیابان  محل  گذر عابر پیاده  می باشد  بنظرم 
 این طرح  باید تا انتهای  خیابان   جهت  جلوگیری  از 

تصادفات  ادامه  یابد
915...927
خواهشمندم  عزیز  خیرین  و  محترم  ارگانهای  از 

فکری بحال ما بیماران خاص بردارند
915...494
سالم چه زمانی مرکز ناباروری افتتاح می شود؟ 
منظور  میشود،  افتتاح  فاز  فالن  میگویند  وقتی 
با  مربوطه  مسئوالن  می شویم  ممنون  چیست؟ 
پیگیری آوای مردمی این بار از روی دوش مردم 

خراسان جنوبی برداشته شود.
915...384
محترم  دهیاری  از  صمیمانه  خواستم  سالم 
شهرک چهکند که واقعا برای نظافت و پاکیزگی 
معابر متحمل زحمت می شوند تشکر و قدردانی 
کنم....و از اهالی فهیم این شهرک خواهش کنم 
برای رفاه و زیبایی محیط زندگی خودمان هم که 
 شده لطفا ضایعات رو تفکیک و فقط در سطل های

 زباله بیندازیم
915...789
مسئوالن شهرداری در روزنامه روز 2۶فروردین 
عمرانی  فعالیتهای  از  افتخار  با  حالی  در   9۶
متر  هزار  پنج  منجمله  سال،  اول  از  شهرداری 
مکعب  متر  ششصد  و  هزار  و  آسفالت  مربع 
زیرسازی پیاده روهای بلوار مجیدیه نام بردند که 
بلوار  تقاطع  در  جلوتر  متر  پنجاه  بلوار  همان  در 
در حاشیه  نانوایی، سالهاست  دو  الهیه  و  مجدیه 
خاکی خیابان در انبوه گرد و خاک ناشی از تردد 
دهند.  می  نان  مردم  به  خاکی  بلوار  در  ماشینها 
اینجا  آسفالت  فکر  به  خواهشا  محترم  مسئول 

باش نه پیاده روهای حاشیه !!!!
915...۶18
چرا شرکت گاز نسبت به جابجایی ایستگاه های 
تقلیل فشار قوی گاز که اکثرا در مناطق مسکونی 
گیرند  نمی  قرار  سرویس  مورد  و  دارند  قرار  نیز 
اقدام نمی نماید چرا که  دچار نشتی نیز می باشند 

واحتمال اتفاق ناگوار نیز بسیار زیاد است
915...250
نوروزی  المان  از  شهروند  یک  عنوان  به  خواستم 
ها المان  است  درست  کنم  تشکر  ابوذر   میدان 
 امسال هم ضعیف بود ولی انصافا تالش و زحمت
 کشیده بودند که شیاسته اینهمه انتقاد نیست دیشب
 با خودم فکر می کردم اگر در محل کار و یا خانواده ام
هم من  به  راهکار  ارائه  بدون  انتقاد  حد  این   تا 
می شد آیا انگیزه ای برای کار و خدمت می ماند . 

شهردار  با صفای بیرجند خداقوت
910 ... 039

جوابیه فرماندهی انتظامی استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 9۶/1/2۶ به آگاهی می رساند پلیس 
راهنمایی و رانندگی برابر وظایف ذاتی با هرگونه 
می  برخورد  مشاهده  صورت  در  رانندگی  تخلف 
در  ساز  حادثه  تخلفات  میان  این  در  که  نماید 

اولویت می باشند 
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما   
شما مورخ 9۶/1/19 راهنمایی و رانندگی مختص 
یک بلوار و یا خیابان نمی باشد رانندگان محترم 
بایستی در همه معابر قوانین راهنمایی و رانندگی 
را رعایت و از انجام تخلفات به جد پرهیز نمایند.

افزایش دو برابری فرزند خواندگی در خراسان جنوبی
صدا و سیما-موهبتی، معاون اجتماعی بهزیستی استان گفت: پارسال 23 کودک دختر و 21 کودک پسر در طرحهای فرزند خواندگی و امین موقت، 
به خانواده های دارای شرایط و صالحیت الزم سپرده شد.سال 94 ، 24 کودک بهزیستی در طرح های فرزند خواندگی و امین موقت به خانواده های 

متقاضی تحویل داده شد.موهبتی با بیان اینکه در شرایط جدید فرزند خواندگی، خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزند خوانده داشته باشند.

 به مناسبت هفته بنیاد مسکن در گفت گو با آوا: 

 دبیر نشست تخصصی سرمایه گذاری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند عنوان کرد:

آخرین خبرها از ثبت احوال 

 گام های بلند بنیاد مسکن برای خانه دارشدن کم درآمدها
در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  جم-  امین  برزجی؛ 
 1358 فروردین   21 )ره(در  خمینی  امام  فرمان  پی 
اردیبهشت  پنجم  و  بیست  در   ،100 حساب  افتتاح  و 
تاریخ  در  بنیاد  کرد.اساسنامه  آغاز  را  خود  فعالیت  ماه 
تصویب مجلس شورای  به   13۶۶ آذرماه سال  هفدهم 
عبارتند  سازمان  این  وظایف  مهم ترین  رسید.  اسالمی 
اقشار  مسکن  ایجاد  برای  نیاز  مورد  طرحهای  ارائه  از 

مستضعف، انجام پروژه های کارشناسی درباره زمینهای 
روستایی، کمک برای تامین مصالح ساختمانی و ... .در 
بنیاد مسکن شهرستان  رئیس  را  گفتگوی  راستا  همین 
می  ادامه  در  را  آن  شرح  که  ایم  داده  ترتیب  بیرجند 
شهرستان  اسالمی  انالب  مسکن  بنیاد  خوانید:رئیس 

بیرجند با اشاره به سالروز تاسیس این نهاد گفت:21 تا 
31 فروردین ماه به مناسبت تاسیس بنیاد مسکن دهه 
محمدی  گل  است.  شده  نامگذاری  امام   100 حساب 
یکی از اهداف بزرگ تاسیس این نهاد را کمک به افراد 
تهیه  افزود: همچنین  و  دانست  فاقد مسکن  درآمد  کم 
مالکیت  سند  روستاها، صدور  در  هادی  اجرای طرح  و 
های  برنامه  دیگر  از  محرومین  برای  مسکن  ساخت  و 

به  اشاره  با  وی  باشد.  می  انقالبی  مقدس  نهاد  این 
شهرستان  روستاهای  در  هادی  طرح  اجرای  و  تهیه 
در  شهرداری  اقدامات  مشابه  اقدام  این  گفت:  بیرجند 
کرد  هزینه  شهرها  در  که  تفاوت  این  با  شهرهاست 
اما  شود  می  پرداخت  شهروندان  عوارض  محل  از  آن 

در روستاها از محل اعتبارات دولتی تامین می گردد. 

هزینه کرد 18میلیاردی بنیاد مسکن بیرجند برای 
طرح هادی روستاها در سال گذشته 

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند با 
شهرستان  در  خانوار   20 باالی  روستای   138 به  اشاره 

بیرجند گفت: در کل این روستاها طرح هادی تهیه شده 
و 8 روستا نیز طرح آن بازنگری شده است. گل محمدی 
افزود: برای 28 روستا طرح تعیین محدوده تهیه شده که 
2 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.وی با بیان اینکه  
طرح هادی 7۶ روستا تا پایان سال 94 اجرا شده است 

خاطر نشان کرد: سال گذشته برای اجرای این طرح 18 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

تملک و واگذاری زمین
 در 72 روستای شهرستان بیرجند

 4 بینی  پیش  از  همچنین  بیرجند  مسکن  بنیاد  رئیس 
میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار برای سال 95 سخن 
 9۶ تیرماه  پایان  تا  تخصیص  در صورت  افزود:  و  گفت 
این مبلغ برای 51 پروژه هزینه خواهد شد که 12 پروژه 
آن جدید و ما بقی پروژه های نیمه تمام بوده است. گل 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  اجرایی  اقدامات  محمدی 
مساحت  به  معابر  زیرسازی  شامل  را  بیرجند  شهرستان 
410 هزار و 381 مترمربع عنوان کرد و گفت: همچنین 
آسفالت 333هزار و 82۶ متر مربع ، سنگ فرش به طول 
و  95هزار  گذاری  جدول  و  مربع  متر   871 هزار   185
378متر طول، 2 هزار متر دیوار سنگی، ۶ هزار متر طول 
جا به جایی شبکه برق، ایجاد فضای سبز در 8 روستا و 
بازگشایی معابر به طول 5713 متر طول از دیگر اقدامات 
می  بیرجند  شهرستان  مسکن  بنیاد  توسط  گرفته  انجام 
باشد. وی ادامه داد : همچنین بنیاد مسکن بیرجند موفق 
به تملک  زمین در 72 روستا به میزان 400هکتار شده 
است که در 44 روستا به تعداد 3502قطعه  زمین به افراد 

واجد شرایط واگذار شده است. 

تثبیت مالکیت ؛ دستاورد بزرگ
 صدور سند در روستاها 

به  اشاره  با  بیرجند  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
جلد   ۶۶48 تعداد  به  روستا   ۶۶ در  مالکیت  سند  صدور 
نیز گفت: از صفر تا صد این مراحل توسط بنیاد مسکن 
انجام می شود.گل محمدی تثبیت مالکیت را از مهمترین 

گفت:  و  دانست  روستایی  منازل  سند  صدور  مزایای 
کاربرد  نیز  تسهیالت  دریافت  برای  اسناد  این  همچنین 

های مفید داشته اند. 

با 25 میلیون آورده اولیه 
در بیرجند صاحب خانه شوید

ساخت  متقاضیان  به  قیمت  ارزان  تسهیالت  ارایه  وی 
مسکن در روستاها را از دیگر برنامه های بنیاد مسکن نام 
برد و افزود: در این قالب نیز ۶ هزار و 3۶4 نفر متقاضی 
تسهیالت داشته ایم که از این تعداد 5941 نفر موفق به 
پایانکار  تاکنون  نیز  نفر  دریافت تسهیالت شده و 4871 
این  بیرجند  شهرستان  مسکن  بنیاد  رئیس  اند.  گرفته 
تومانی  میلیون   20 تا   18 های  وام  شامل  را  تسهیالت 
و  درصد   5 کارمزد  با  تسهیالت  این  گفت:  و  دانست 
گل  شود.  می  واگذار  متقاضیان  به  15ساله  بازپرداخت 
محمدی همچنین ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد 
کم درآمد در شهرها را نیز از دیگر برنامه های بنیاد مسکن 
عنوان کرد و افزود: در این راستا نیز 1۶43 واحد در شهر 
بیرجند و روستاهای حاشیه آن ساخته شده است. که هم 
لوله،  آباد  علی  آباد،  حاجی  در  موجود  های  واحد  اکنون 
دستگرد، چهکند و خود شهر بیرجند به قیمت 25 میلیون 
تومان مبلغ اولیه به افراد واگذار می شود.وی توزیع مصالح 
غیر بومی و ایجاد دفاتر طراحی و نقشه کشی به منظور 
نام  بنیاد مسکن  از دیگر خدمات  کمک به روستاییان را 
برد و افزود: سال  گذشته کمک های خوبی به خانواده 
های دارای دو معلول با پرداخت تسهیالت و کمک های 
بالعوض انجام گرفت.وی توزیع مصالح غیر بومی و ایجاد 
دفاتر طراحی و نقشه کشی به منظور کمک به روستاییان 
سال   افزود:  و  برد  نام  مسکن  بنیاد  خدمات  دیگر  از  را 
گذشته کمک های خوبی به خانواده های دارای دو معلول 
با پرداخت تسهیالت و کمک های بالعوض انجام گرفت.

  نشست تخصصی سرمایه گذاری صنعتی در استان ، گام نخست معرفی قابلیتهای  سرمایه گذاری 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  های  فرصت  ملی  کنفرانس 
بیرجند  صنعتی  دانشگاه  در  فروردین   31 و  صنعت،30 
سرمایه  پنل  دبیر  با  بهانه   همین  به  شود.  می  برگزار 
اسماعیل  دکتر  کردیم.  گفتگو   کنفرانس    این  گذاری 
استانهای  از  جنوبی   خراسان  اینکه  بیان  با  هداوندی 
کمتر توسعه یافته   کشور است که سهم تولید ناخالص 
کرد:  خاطرنشان  باشد  می  درصد   1 از  کمتر  آن  داخلی 
راهبردی  موقعیت  از  استان  این  که  است  درحالی  این 
با کشور  برخوردار است که وجود مرز مشترک طوالني 
این کشور  به  ترانزیتي  نقل  و  امکان حمل  و  افغانستان 
و کشورهاي آسیاي میانه از مسیر راه هاي این استان، 
در  گرفتن  قرار   ، مرزي  هاي  پایانه  و  ها  بازارچه  وجود 

زمینه  و   غرب  شرق  و  جنوب  شمال-  کریدور  مسیر 
تولید  ترانزیتي،   منابع غنی معدنی،  جابجایي کاالهاي 
محصوالت کشاورزی مهم کشور مانند زعفران، زرشک  
که  باشد  می  کشور  در  منطقه  نسبی   های  مزیت  از 
بایستی در جهت رشد استان مورد توجه قرار گیرد. وی 
رشد،  الگوهاي  و  نظریات  تمامي  در  اینکه  به  اشاره  با 
و  رشد  قوي  عامل  و  محرکه  موتـور  عنوان  به  سرمایه 
داد:  ادامه  است،  شده  گرفته  نظر  در  اقتصادي  توسعه 
فراهم آوردن سرمایه کافي به منظـور تـأمین مـالي مورد 
نیاز طرحهاي زیربنایي و صنعتی از ضرورت های سیاست 
گذاری  برای رشد اقتصادی است.   هداوندی   با تاکید 
براینکه ضعف در معرفی طرح های بزرگی که مطالعات 

باشد  شده  انجام  آن  مالی  های  تحلیل  و  فناوری  بازار، 
استان در حوزه سرمایه گذاری است،  از مشکالت مهم 
تصریح کرد:  معرفی  قابلیتهای  سرمایه گذاری استان 
های  طرح  کردن  آماده  در  موجود    توان  از  استفاده  و 
باید  گذاران  سرمایه  به  ارائه  برای  مناسب  کار  و  کسب 
مورد توجه قرار گیرد.  وی عنوان کرد:  نشست تخصصی 
سرمایه گذاری با هدف گردهمایی صاحب نظران حوزه 
های  سازمان  کشور،  در  مالی  تامین  و  گذاری  سرمایه 
زمینه سرمایه گذاری و همچنین کارافرینان و  فعال در 
صاحبان ایده های برجسته کسب و کار ) که طرح هایی 
در راستای بهره برداری از مزیت های نسبی استان دارند( 
در کنفرانس فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری 

اهداف  به  است.وی  گردیده  طراحی  جنوبی  خراسان  در 
مزیت  معرفی  گفت:  و  کرده  اشاره  پنل(   ( نشست  این 
های نسبی منطقه و طرح های کالن توسعه ای جهت 
سرمایه  تامین  مناسب  روشهای  معرفی  گذاری،  سرمایه 
و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و دولتی برای 
تمرکز  با  کارافرینی  های  طرح  ارائه  استان،  کارآفرینان 
بر مزیت های رقابتی  در سه حوزه معدنی، کشاورزی و 
صنعتی و  ارائه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در 
استان از جمله این اهداف است. دبیر پنل سرمایه گذاری 
کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری  گفت: 19 طرح 
پنل  در  ارائه  برای  ارسال شد که 10 طرح  دبیرخانه  به 

سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت. 

عکس :امین جم

احوال  ثبت  سازمان  مدیرکل  گذشته  روز  قوسی-صبح 
تعیین  اهداف  به   1395 سال  در  اینکه  اعالم  با  استان 
جامع  و  کامل  طور  به  مان  راهبردی  برنامه  در  شده 
های  دوره  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  ایم  رسیده 
آموزشی با 11225 نفر ساعت برای کارمندان با هدف 
کرده  برگزار  مناسب  خدمات  ارائه  و  دانش  سطح  ارتقا 
ایم. پورحسین ادامه داد: از کارهای انجام شده در سال 
بوده  پیشخوان  دفاتر  به  ها  فعالیت  واگذاری  گذشته 
دفتر   3 فقط   94 سال  در  پیشخوان  دفاتر  تعداد  است. 
آن  به  هم  دیگر  دفتر   8 تعداد   95 سال  در  که  بوده 
 4 و  بیرجند  شهر  در  دفتر   4 تعداد  این  از  شد.  اضافه 
و  های شوسف  بخش  و  بشرویه  در طبس،  دیگر  دفتر 
دفتر  هر  برای  افزود:  وی  است.  شده  افتتاح  قهستان 
که  شوند  می  گمارده  کار  به  نیرو   2 حداقل  پیشخوان 
وی  ایم.  کرده  زایی  اشتغال  نفر   1۶ برای  مجموع  در 
بیرجند  در  دفتر   3 است  قرار  جاری  سال  در  داد  ادامه 
اندازی می  راه  قاین هم در شرف  واگذار کنیم و دفتر 
با  نیرو  مناسب،  فضای  داد:  توضیح  حسین  پور  باشد. 
واگذاری  شرایط  از  تقاضای شخص  و  لیسانس  مدرک 
دفاتر پیشخوان است. مدیر کل ثبت احوال استان بیان 
کرد: یکی از کارهای انجام گرفته مجهز کردن ادارات 
با  را  اداره   4 در سال گذشته  است.  نوری  فیبر  به  مان 
قرار است  و  ایم  تومان مجهز کرده  100میلیون  هزینه 
در سال جاری با توجه به اعتبارات 4 اداره دیگر را هم 
ساختمان  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی  کنیم.  مجهز 

320مترمربع و  متراژ  با  را  احوال دستگردان  ثبت  اداره 
با مبلغ 450 میلیون تومان در دهه فجر افتتاح کردیم.

آمار والدت استان

در ادامه پورحسین آمار داد: در سال 95 بالغ بر 18333 
 94 سال  به  نسبت  که  ایم  داشته  استان  در  والدت 
در  والدت  نرخ  است.  داشته  درصدی   2.72 کاهش 
ازای هر 1000نفر جمیعت می  23.8 والدت به  استان 
مربوط  نفر   13293 تعداد  این  از  داد:  ادامه  وی  باشد. 
باشد.  می  روستا  به  مربوط  نفر   5040 تعداد  و  به شهر 
نفر می   889۶ نوزدان دختر  و  نفر   9437 پسر  نوزادان 
50.2 والدت و در هر ساعت  روز  باشند. در هر شبانه 
ثبت  کل  مدیر  است.  شده  ثبت  استان  در  والدت   2.1
ازای  به  والدت  ثبت  جنسی  نسبت  کرد:  اضافه  احوال 
گذشته  سال  در  باشد.  می  پسر   10۶ دختر،   100 هر 
قلو  سه  والدت  مورد   ۶ و  دوقلو  والدت  واقعه   220
از  نوزاد   5547 ها،  والدت  کل  مجموع  از  ایم.  داشته 
مادران بین 25 تا 29 سال، تعداد 477۶ از مادران بین 
30 تا 34 سال و تعداد 3۶81 از مادران بین 20 تا 24 

سال بوده اند. 

آمار فوت شدگان

پورحسین بیان کرد: در سال گذشته تعداد 3773 فوتی 

فوت  واقعه   4.9 وفات  نرخ  استان  در  است.  شده  ثبت 
به ازای هر 1000 نفر جمعیت بوده است. از این تعداد 
زنان  به  1717 مربوط  به مردها و  واقعه مربوط   205۶
 75 به  مربوط  مورد   2012 داد:  ادامه  وی  است.  بوده 
 9 5 تا  ساله ها به باال و کمترین فوتی مربوط به سن 
تعداد  با  شدگان  فوت  علت  بیشترین  است.  بوده  سال 
عروقی  و  قلبی  های  بیماری  به  مربوط  واقعه   1222
بوده و تعداد کشته شدگان سوانح و حوادث غیر عمدی 

258 مورد بوده است.

آمار ازدواج و طالق
شده  ثبت  ازدواج  واقعه   7350 بر  بالغ  گذشته  سال  در 
ازای  به  واقعه   9.۶ استان  در  ازدواج  ثبت  میزان  است. 
هر 1000نفر جمعیت بوده و میانگین سن ازدواج آقایان 
بوده است.  22.1 سال  میانگین سن خانم  بوده و   2۶.8
همچنین در استان 119۶ واقعه طالق ثبت شده و میزان 
طالق 1.۶ واقعه طالق به ازای هر 1000نفر بوده است. 
میانگین سن طالق در آقایان 32.7 سال و در خانم ها 

28.4 سال بوده است.
فراوانی نام ها

امیرعلی،  ابوالفضل،  نام در بین پسرها  بیشترین فراوانی 
دختران  بین  در  و  بوده  و محمد  امیرحسین، محمدطاها 
بوده  زهرا  نازنین  و  زهرا  زینب،  زهرا،  فاطمه  فاطمه، 
طرح  شروع  از  کرد:  اظهار  احوال  ثبت  کل  است.مدیر 
جلد  هزار   200 حدود   -89 تیر   – شناسنامه  تعویض 

کیفیت  راستای  در  و  ایم  کرده  تعویض  را  شناسنامه 
–کنترل   EQC نظارتی  برنامه  ملی  هوشمند  کارت 

ادامه  وی  ایم.  کرده  پیاده  را  هوشمند-  کارت  کیفیت 
دفاتر  احوال،  ثبت  ادارات  از  اعم  فعال  ایستگاه   35 داد: 
هوشمند  کارت  تعویض  برای  پست  اداره  و  پیشخوان 
ملی وجود دارد. هزینه واریزی برای ثبت احوال 20هزار 

اداره  و  پیشخوان  دفاتر  دستمزد  هزینه  و  است  تومان 
پست 8هزار تومان می باشد و هر مبلغی به غیر از این 

های  کارت  کل  داد:  آمار  وی  است.  غیرقانونی  موارد 
صادرشده 118974 می باشد که تعداد 108478 کارت، 
فعال و تحویل شده است و مردم با مراجعه به اداره های 

ثبت احوال مابقی کارت ها را تحویل بگیرند. 

کاهش تولد در استان
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به  می روی  راه  که  شهر  کوچه های  پس  کوچه  در 
زباله گردی در  را در  نانشان  برمی خوری که  مردمانی 

سطح شهر جست وجو می کنند.
به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، این روزها 
برای  منبعی  به  تبدیل  را  زباله  زندگی،  گرانی مخارج 
پالستیک،  مقوا،  و  کارتن  است،  کرده  درآمد  کسب 
نایلون، قوطی، بطری های شیشه ای و فیبرها و فوم ها 
زباله  سطل های  دل  در  که  است  ارمغانی  همگی 
پنهان شده تا زجر کشیده ای با دست پینه بسته برای 

استخراج آن اهتمام کند.
حتی  یا  و  زن  پیرمرد،  کنی؛  نگاه  که  خوب 
سطل  میان  از  را  سرشان  که  می بینی  را  کودکانی 
های زباله بیرون می کشند و با نقابی که بر رخ دارند 

چهره خود را از مردم می دزدند. 
مشغول  ساله   44 زنی  بود،  گذشته  نیمه  از  شب 
زباله  سطل های  از  خشک  نان  مقداری  کردن  جمع 
کنم  می  معرفی  را  خود  و  می شوم  نزدیکش  بود، 
چند  نمی دهد،  نشان  خوش  روی  زیاد  خبرنگارم.  که 
دیگر  زباله گرد  زنان  و  مشکالتش  درباره  دقیقه ای 
زن  از  می گذرد،  سکوت  در  لحظه ای  می زنم.  حرف 
می دهد:  جواب  دلخوری  با  می پرسم،  کارش  درباره 
اینکه هر شب  کار”.  زباله گردی هم شد  کار؟  “کدام 
با صورتی بسته به دنبال تکه  نانی در زباله های مردم 

باشی کار نمی شود، جهنم است.

است  بدبختی  تمامش  من  زندگی  می گوید،  سمیه 
قاسم  زن  که  زمانی  تا  آمدم  دنیا  به  که  لحظه ای  از 
چطور  اینکه  از  گفت،  گذشته  تلخ  خاطرات  از  شدم. 
قرار  و  آشنا شد  قاسم شوهرش درسن 14 سالگی  با 
آرزوهای  و  امید  چگونه  اینکه  از  اوبست،  با  ازدواج 
با قاسم شوهرش خالصه کرد  زندگیش را در وصال 
نگذاشت.  جای  به  او  برای  یادگاری  تباهی  جز  که 
اعتیاد  بود  ماه  یک  فقط  من  زندگی  می گوید خوشی 

برایم سیاه کرد  را  زندگی  قاسم  داشتن  بزن  و دست 
می گوید  می شد.  این خالصه  در  تنها  کاش  ای  ولی 
قمار  سر  نداشتم  و  داشتم  هرچه  و  بود  باز  قمار  او 
با  ماند.  برایم  که  کم  وسایلی  و  فرشی  تکه  جز  داد، 
گریه از آبروی از دست رفته اش می گوید که قاسم آن 
نیشخندی  میان گریه هایش  است.  داده  باد  بر  را هم 
وجود  قاسم  دیگر  اینکه  از  شکرمی کرد  را  خدا  و  زد 
ندارد. اشک های گوشه چشمش را پاک می کند، نفس 

سختی  سال ها  رنج  که  گونه ای  به  می کشد  عمیقی 
نمایان است. سمیه می گوید:  در چهره چروکیده اش 
به  و همه مسئولیت خانه  نمی رفت  کار  دنبال  قاسم 
از کار کردن در  را  زندگیم  ابتدا خرج  بود،  عهده من 
کسی  دیگر  دالیلی  به  ولی  می گذراندم  مردم  منازل 
اجازه کار کردن به من نداد. یک سالی دست فروشی 
را  پولم  برخی  چون  نداشت،  فایده ای  که  می کردم 
لب  و  می ترسیدم  خودم  تنهایی  از  من  و  می خوردند 
به اعتراض نمی گشودم. او می گوید: 6 سالی است که 
زباله گردی می کنم و خرج خودم را در می آورم، ولی 
یا پسرکی می سوزد که  به حال دخترک  دلم  همیشه 
در سنین کودکی دچار سرنوشت من شده اند و روزگار 

خود را در سطل های زباله سپری می کنند.
دنبال  به  سال  چند  این  در  چرا  پرسیدم  او  از 
با  که  چرا  دارم  شرم  گوید:  می  نرفتی؟  خانواده ات 
بعد  االن  و  کردم  ازدواج  قاسم  با  خانواده ام  مخالفت 

از گذشت 30 سال هیچ خبری از هیچ کس ندارم.
از او درباره آرزویش می پرسم و می گوید: آرزویی 

ندارم یعنی دنیا برایم آرزویی نگذاشته است.
می شود،  دور  آرام  آرام  و  می کند  خداحافظی 
حرف هایش را که در ذهنم مرور می کنم با خود میگویم 
زندگی  اطرافمان  آدم هایی  است،  عجیبی  دنیای  چه 
می کنند که شاید داشتن یک سرپناه ساده تنها ارزویشان 

باشد و هستند افرادی که غرق در مادیات هستند. 

آنها که زباله  پناهشان است ...

یادداشت

مهرتان جاوید ...

* عباس محمدی

عشق، با گل های میخکی که بر لوله تفنگ هایتان 
کاشتید، جوانه زد و بهار، به بار نشست و زندگی 
ما  میهن  مرزهای  خط  که  تان  سرخ  خون  با 

شده است، جریان گرفت.
و  سربلندی  شکوه  ها،  کوه  تا  ماندید  استوار 

بیاموزند. ماندگاری را از شما 
نشان دادید که هنوز می شود دست از جان 

به جای یاران، شست.
سر  هم،  آسمان  تا  ماندید  پیروز  و  سربلند 
بر شانه هایتان به خواب خوش برود و ابرها از 
تا  باران کنند  را  چشم های پرغرورتان، زندگی 

زمین سیراب شود از زالل وجودتان.
پر  های  دست  در  جهان  معلق  های  باغ 
جهانی  تا  رسند  می  بهار  به  تان،  مهربانی  از 

بنشیند. از شکوه شما به شکوفه  عشق، 
رشته کوه های سر به فلک کشیده ای ُشدید 
سپر  سینه  و  بودید  تهمتن  دشمنان،  برابر  در 
خواست  می  که  را  نامهربانی  چه  هر  کردید 
بسوزاند.  را در شعله های آشوب  خانه هایمان 
پروانه هایی بودید که از هیچ آتشی پروایتان نبود.

آبشار شدید تا جهانی سرکشی را به زانو درآورید. 
آسمان، زیر بال هایتان بود و دریاها در مشت هایتان 

و زمین، ردپایی بود از راز رهایی تان.
نامتان همیشه بلند! ای سربلندان بلند قامت!

بلند و ماندگار! نامتان  مهرتان جاوید و 
درود بر شما مردان خدا که میراث دار خون 

سربلند! و  باشید  پاینده  شهیدانید؛ 

روز ارتش جمهوری اسالمی ايران 

 

آفتاب نیوز- 29 فروردین، مصادف با روز ارتش 
حماسه  بزرگداشت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
آفرینی های دالور مردان نیروی زمینی ارتش است. 
همزمان با به ثمر رسیدن انقالب اسالمی، ارتش 
جوانان  را  آن  اصلی  پیکره  که  شاهنشاهی  رژیم 
مستضعف  اغلب  و  مسلمان  خانواده های  برومند 
رهبر  آسمانی  ندای  به  می داد،  تشکیل  ایرانی 
انقالب لبیک گفت و در نتیجه همصدا و همراه 
بی  وستیز  ستمشاهی  رژیم  براندازی  در  امت  با 
امان با دشمنان داخلی و خارجی انقالب برخاست 
و به عنوان نخستین بازوی توانمند نظامی انقالب 
ایران  اسالمی  اهداف جمهوری  تحقق  در جهت 
تالشهای خستگی ناپذیر و مستمری را با فداکاری 

و ایثار و در ابعاد مختلف آغاز کرد.
نه  امت روز بیست و  امام  به همین مناسبت 
کرد.  نامگذاری  ارتش  روز  نام  به  را  فروردین 
مردم  به  ارتش  پیوستن  روز  )ره(  خمینی  امام 
بندگان  شادی  »لحظه  حکیمانه  عبارت  با  را 
خدا و یاس ستمگران« نقطه عطف درخشان و 

فرمود. قلمداد  آمیز  افتخار 

مناسبت ها

کاریکاتور آسیاب آبی خسروآباد طبس - حسین بندگیگرانی داروها ... قاب عکس داده نما: آوای خراسان جنوبی 

فوايد مصرف آب آناناس

دفع نمک اضافی بدن، کاهش فشار خون و بیماری های کبدی
کاهش چروک پوست و جلوگیری از لک ناشی از آفتاب

شبکه فیزیک هوپا، امیر حسین ستوده بیدختی- از بهترین 
و شاید کم نظیرترین مدارک رویارویی بشقاب پرنده ها و 
هواپیماهای نظامی مربوط به سال 1976 و تقابل این اشیاء 
ناشناس پرنده و جت های فانتوم II در محدوده آسمان 
شهر تهران است که تا به امروز برخی از زوایای این حادثه 
این واقعه هنگامی رخ  ابهام قرار دارد.  پرده  همچنان در 
داد که در 19 سپتامبر1976 مرکز فرماندهی نیروی هوایی 
تهران  آسمان  محدوده  در  را  ناشناسی  پرنده  شی  ایران 
شناسایی کرد. نکته مهم در این حادثه تاثیرات ناشناخته 
سیستمهای  بروی  ناشناس  پرنده  شی  الکترومغناطیسی 
 F-4 فانتوم  جت  هواپیمای  فروند  دو  بود.  الکترونیکی 
ناشناس  اشیاء  به رهگیری  اقدام  به صورت مستقل  که 
پرنده)UFO( کرده بودند تمامی سیستمهای الکترونیکی 
و ارتباطی آنان مختل شده و از کار افتادند و حتی در یک 
مورد هواپیما قادر به شلیک موشکهای خود به هدف نیز 
نبود وهر دو به ناچار از شی پرنده دور شدند. این حادثه به 
 )DIA(سرعت مورد توجه سازمان اطالعات دفاعی آمریکا
, سازمان امنیت ملی آمریکا )NSA( و سازمان اطالعات 
پرسنل  از  تعدادی  و  گرفت  قرار   )CIA(آمریکا مرکزی 
مورد  داشتند  حضور  حادثه  این  در  مستقیما  که  ایرانی 

بازجویی قرار گرفتند. 

شرح واقعه

در حدود ساعت 12:30 بامداد روز 19 سپتامبر1976مرکز 
فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران چندین تماس 
تلفنی در فواصل زمانی کوتاه از منطقه شمیران در شمال 
تهران دریافت می کند که تعدادی از آنان گزارش دیدن یک 
شی پرنده در آسمان و تعدادی دیگر از دیدن یک شی نورانی 
شبیه به هلیکوپتر خبر میدادند . هنگامی که مرکز فرماندهی 
نیروی هوایی مطمئن شد که هیچ هلیکوتر و هواپیمایی 
متعلق به نیروی هوایی و یا سازمان دیگر در آن محدوده 
حضور ندارد با جانشین فرمانده عملیات نیروی هوایی تماس 
امور قرار میگیرند. در حدود  گرفته می شود و در جریان 
ساعت 01:30 بامداد یک فروند هواپیمای فانتوم F-4 از 
پایگاه هوایی شاهرخی )همدان( به پرواز در می آید و با 
حداکثر سرعت به سمت تهران و محل رویت شی ناشناس 
پرنده حرکت میکند , در فاصله 70 مایلی )112 کیلومتر( 
نورانی  ناشناس  شی  یک  بصری  رویت  از  خلبان  هدف، 
میدهد ) که محتمل نور زیادی ساطع میکرده که از این 
فاصله تشخیص داده شده( و به سمت شی ناشناس نورانی 
حرکت میکند , در فاصله 25 مایلی ) 40 کیلومتری( شی 
ناشناس ناگهان تمام دستگهای مسیریاب)قطب نما و...( و 
سیتمهای الکترونیکی هواپیما به همراه سیستمهای ارتباطی 

مختل میشوند و از کار میافتند و خلبان درمانده و متحیر از 
این حوادث بعد از سعی و تالش بیهوده برای تسلط بر امور 
تصمیم به بازگشت به پایگاه شاهرخی میگیرد اما تمامی 
سیستمهای هدایتی و ارتباطی هواپیما در راه بازگشت به 
پایگاه بعد از دور شدن از شی ناشناس به حالت عادی خود 
بازمی گردند. در ساعت 01:40 بامداد دومین هواپیمای 
جت فانتوم به خلبانی سرهنگ دوم همافر پرویز جعفری 
برای شناسایی شی ناشناس به پرواز در می آید.  خلبان 
شی  بصری  مشاهده  از  بعد  هواپیما  خلبان  کمک  و 
یک  وجود  از  خبر  نیز  هواپیما  رادار   , ناشناس  نورانی 
مایلی)43 کیلومتری( هواپیما  فاصله 27  پرنده در  شی 
میدهد . این شی نورانی از نظر بزرگی در انداره هایی 
شبیه به یک هواپیما بوئینگ 707 است. در فاصله زمانی 
کوتاه خدمه هوایپمای جت فانتوم F-4 مشاهده می کنند 
شی نورانی کوچک تری نسبت به شی نورانی بزرگ ابتدایی 
از شی نورانی بزرگ جدا میشود و با سرعت نسبتا زیادی به 
صورت زاویه دار و مورب به سوی پایین در حال سقوط)یا 
فرود( است. خلبان از فرصت استفاده کرده و در ارتفاع پایین 
تصمیم به نزدیک شدن به شی نورانی در حال سقوط می 
گیرد اما پیش از آن شی پرنده بعد از پرواز بر فراز فرودگاه 
مهرآباد, درمکانی در اطراف فرودگاه مهرآباد با همان نور 
خیره کننده فرود می آید و تمام سیستمهای الکترومغناطیسی 

و ارتباطی در آن محدوده از کار می افتد.

عقاید شاهدان

است  معتقد  فانتوم  اولین هواپیمای جت  از خلبانان  یکی 
اشیاء ناشناس پرنده)UFO( میتوانند با سرعت چندین هزار 
مایل در ساعت مسافرت کنند. او در ادامه می گوید : “ ... 
این اشیاء فراتر از سرعت و قدرت ما بودند و F-4 مطمئنًا 
نمی توانست به این اشیاء ناشناس پرنده برسد، هنوز هیچ 
کشوری نتوانسته به چنین وسایل پرنده ای با چنین قدرت 
و سرعتی دست یابد، مدتی بعد گزارش هایی منتشر شد که 
زمان آن چند دقیقه قبل از این واقعه در تهران بوده است و 
خلبانان مصری شی ناشناسی مانند این شی را بر فراز دریای 
مدیترانه رویت کرده اند و یا در همان زمان از رویت شی 
ناشناس نورانی در لیسبون پرتغال سخن گفته شده است. من 
میگویم این شی پرنده از یک سیاره دیگر آمده بود. معاون 
عملیات وقت نیروی هوایی میگوید “... من دو جت رهگیر 
درخواست کردم و فکر میکردم برای رهگیری و شناسایی 
آن کافیست اما نمی دانستم که آنها از کجا آمده اند، او در 
ادامه می گوید بسیاری از مدارک این رویارویی در اختیار 
سازمان اطالعات دفاعی آمریکا )DIA( است و هیچ کس 
در ایران به این مدارک دسترسی ندارد. وی ادامه می دهد: 

بعد از اینکه دومین هواپیمای فانتوم F-4 ارتباط خود را از 
دست داد و سیستمهای تسلیحاتیش از کار افتاد با یک مانور 
اقدام به گریز می کند و در هنگام گریز سرعت هواپیما به 
2 ماخ هم میرسد اما شی ناشناس نورانی) دومین شی که 
کوچکتر بوده و از شی اولیه بزرگتر جدا شده بود( به تعقیب 
هواپیما اقدام میکند و به سادگی به هواپیما نزدیک می شود. 
مسئول وقت برج مراقبت مهرآباد هم میگوید شی ناشناس 
پرنده)کوچک( در ارتفاع کم 2200 تا2500 پا بر فراز فرودگاه 
مهرآباد پرواز کرد که مانند یک استوانه بود که چراغهایی به 
دور آن بسته شده بود و وقتی که شی ناشناس پرنده بر فزار 
فرودگاه پرواز میکرد برق برج مراقبت قطع شده بود و تمام 
سیستمها از کار افتاده بودند و ما بادیگران ارتباطی نداشتیم. 
روز بعد از حادثه یکی از معاونین فرماندهی نیروی هوایی 
و  کرده  صحبت  حادثه  این  شاهدان  تمام  با  شاهنشاهی 
گزارشی کامل و جامع از وقایع رخ داده تنظیم می کند و 
در آن می نویسد تمامی شاهدان بر این باور هستند که هیچ 
کشوری به چنین تکنولوژی پیشرفته ای دسترسی ندارد و 

این اشیا ناشناس ساخت دست بشر نبودند.

مدارک و جزییات واقعه

در اول اکتبر1976 این واقعه با انتشار نوار مکالمات خلبان 
دومین هواپیمای جت فانتوم وارد مرحله تازه ای می شود. 
او در این نوار مکالمه می گوید: شی ناشناس به سرعت 
در حال نزدیک شدن به ماست و با وجود اینکه هواپیما با 
سرعت بیشتر از سرعت صوت در حال پرواز به سوی تهران 
است ولی شی ناشناس نورانی)کوچک( در حال نزدیکی به 
آنهاست. خلبان شی کوچک دوم نورانی را به اندازه قرص 
کامل ماه در آسمان توصیف می کند )شاهدان ماجرا به روی 
زمین هم دقیقاً چنین تشبیهی برای توصیف شی ناشناس 
پرنده بکار برده اند(. چنین اشیاء ناشناس پرنده ای در حدود 
3 ساعت بعد در ساعت 01:00 بامداد 19 سپتامبر به وقت 
محلی در رباط پایتخت مراکش نیز دیده شده است که به 
شکل یک استوانه نورانی که چراغ های چشمک زن زیادی 
در آن دیده میشدو هیچ صدایی هم از آن شنیده نمی شده 
بوده است. در آنزمان از احتمال سقوط یک ماهواره و شهاب 
سنگ سخن گفته شد اما سازمان اطالعات دفاعی با توجه 
به مدارک بسیار و حادثه تهران چنین احتمالی را منتفی 
ارتش  به  متعلق   DSP-1 ماهوراه جاسوسی اعالم کرد. 
آمریکا که مجهز به سنسورهای فروسرخ بوده و در نیمکره 
شمال و شوروی و در نزدیکی مرزهای شمالی حضور داشته 
در همان زمان متوجه تغییراتی در طیف فروسرخ شده است 
و به مدت 1 ساعت تمام این واقعه را با استفاده سنسورهای 

فروسرخ خود ثبت کرده است.

بشقاب پرنده ها در ايران 

شمیم مهربانی

مثاًل حواســم نیست 
که نیستی ...

 * شمیم  صفائی 
سه شنبه است و دوباره من 

دلتنگ تو!
گویا کمی کم حواس شده ام!

اّما نه آنقدر که حواسم به دوست داشتنت نباشد!
مثاًل حواسم نیست که نیستی ...

و همیشه برایت چای می ریزم ...
و خودم با بغض، استکان سرد شده ات را 

“ها” می کنم! 
کاش جمعه شود و تو بیایی!
کاش بشود همراهت باشم! 

تا همیشه! تا ابد!

 خسارت خواب خودرو را دريافت کنید! 

 

دانشجو- حتماً برای شما پیش  آمده که خودروی 
خود را در دوران گارانتی برای رفع عیب به تعمیرگاه 
اما به  خودروسازان و واردکنندگان خودرو برده اید، 
دلیل نبود قطعه یدکی مورد نیاز یا ناتوانی و ضعف 
در تشخیص و رفع عیب، خودروی شما برای مدت 

زمان زیادی در تعمیرگاه متوقف شده است.
در این موارد اگرچه راهی جز صبر کردن برای 
رفع عیب وجود  و  نیاز  مورد  یدکی  قطعه  تامین 
ندارد اما طبق قانون، خودروسازان و واردکنندگان 
خودروها  این  مالکان  به  هستند  مکلف  خودرو 
خودرو  خواب  خسارت  عنوان  تحت  را  خسارتی 

)در تعمیرگاه( پرداخت کنند.
اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  طبق  زمینه  این  در 
خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
موظف  ایران  در  محصول  این  عرضه کنندگان 
گارانتی  تحت  خودروی  صورتی که  در  شده اند 
)تضمین( آنها بیش از دو روز کاری یا مدت زمان 
ناتوانی  یا  قطعه  نبود  دلیل  به  تعمیرات  استاندارد 
در رفع عیب در تعمیرگاه ها متوقف شود، خسارت 

توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند. 
است:”  شده  تاکید  قانون  این   17 ماده  در 
رفع  چنانچه  است  موظف  خودرو  عرضه کننده 
عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت 
حاصل از حادثه یا تصادف نباشد، بیش از دو روز 
به  تایید شده،  تعمیرات  استاندارد  زمان  یا  کاری 
طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین 
در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان 

پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند”.
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
بوده  دولت  هیات  مصوب  خودرو  مصرف کنندگان 
اول  معاون  از سوی   )1395( گذشته  سال  اوایل  و 
رییس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابالغ شد.

خواندنی ها

چگونه تماسی امن در تلگرام بگیريم ؟! 

 
روز پالس- در پی برقراری تماس صوتی در 
امنیت  روی  بر  بسیاری  ایرانیان،  برای  تلگرام 
تماس ها تاکید داشتند. و اما ایده تلگرام استفاده 
از چهار ایموجی به عنوان کلید رمزنگاری تماس 
مکالمه  طرفین  برای  موبایل  صفحه  باالی  در 
در  تماس  بودن  امن  از  اطمینان  برای  است. 
تلگرام باید چهار ایموجی باالی صفحه موبایلتان 
گیرنده  موبایل  صفحه  در  که  هایی  ایموجی  با 
اگر  باشد،  یکسان  شود  می  دیده  تماس 
ایموجی ها یک شکل باشند تماس امن خواهد 
و در غیر اینصورت مکالمات شما شنود می شود. 
امن  از  اطمینان  و  هماهنگی  این  ایجاد  برای 
شکل  تماس  گیرنده  با  توانید  می  تماس  بودن 
ایموجی ها را چک کنید و یا از صفحه تماستان 
اسکرین شات گرفته و برای طرف مقابل ارسال 
کنید تا از یکسان بودن ایموجی ها مطمئن شوید.

 A330 آيا هواپیمای ايرباس

که به ايران آمد، مرجوعی بود؟

 
خارجه،  وزارت  اعالم  طبق  دانشجو- 
“اصوالشرکت های سازنده هواپیماهای مسافربری، 
قرارداد  مفاد  اساس  بر  و  سفارش  دریافت  از  پس 
منعقده با خریدار و بسته به نوع هواپیما و امکانات 
پیش بینی شده در آن )از جمله نوع، تعداد و چیدمان 
صندلی ها(، فرآیند ساخت هواپیما را آغاز می کنند که 
تا چند سال  از چندین ماه  این روند ممکن است 
ساخت  زمان  در  باشد.  متفاوت  شرایط  به  بسته 
خط  است  ممکن  هواپیما،  شدن  آماده  هنگام  و 
هوایی سفارش دهنده به دالیلی از جمله مشکالت 
با استناد به مفاد قرارداد، درخواست  ...  و  مالی و 
خرید خود را لغو نماید. در چنین شرایطی، شرکت 
که  می کند  اعالم  خود  خریداران  سایر  به  سازنده 
چنین هواپیمایی با مشخصات ذکر شده و در تاریخ 
بسیار کوتاه تر از زمان تحویل قراردادهای عادی، 
آماده تحویل می باشد و چنانچه خط هوایی دیگری 
تمایل و آمادگی داشته باشد، هواپیمای ساخته شده 
در موعد تسریع شده تحویل متقاضی جدید خواهد 
شد. این موضوع در بسیاری از معامالت، از جمله 
تنها  نه  و  است  رایج  امری  هوانوردی،  در صنعت 
به معنای “مرجوعی” بودن هواپیما تلقی نمی شود، 
بلکه فرصت و امتیازی برای خریدار بعدی خواهد 
بود که هواپیمای سفارشی خود را زودتر از موعد 
خطوط  مورد  در  خصوصاً  امر  این  گیرد.  تحویل 
هوایی کشورمان که به علت تحریم های ظالمانه و 
طوالنی مدت )قریب 40 سال( از خرید هواپیمای 
مسافربری “نو” محروم شده بودند، امتیازی مضاعف 
مجموع  است  ذکر  شایان  می گردد.  محسوب 
ساعات پرواز هواپیمای ایرباس A330 تحویل داده 
شده به ایران ایر )که به دلیل سفارش اولیه توسط 
آمریکای التین، محور  از  یک شرکت هواپیمایی 
فضاسازی اخیر قرار گرفته بود( 11 ساعت بوده است 
که این زمان نیز برای موارد آموزشی و ... قبل از 
تحویل نهایی هواپیما به ایران صورت گرفته است.”

خبرها از گوشه و کنار
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اگر می خواهید زندگی تان تغییر کند باید...

اگر می خواهید زندگی تان تغییر کند باید طرز فکرتان 
را تغییر دهید.»همین امروز طرزتفکرتان را عوض  کنید.
* اگر در دنیای ذهنتان خود را آدم خوشحال یا موفقی 
 ندانید که می تواند از زندگی لذت ببرد، خیلی سخت
می توانید در دنیای واقعی چنین آدمی باشید. پس پیش 
از هر کار در رویاهایتان هم خود را فردی خوشحال، 

موفق و روبه رشد تصور کنید.
* لبخند بزنید. نتایج تحقیقات نشان داده است لبخند 
یک  پس  روانی.  اثر  هم  و  دارد  جسمی  اثر  هم  زدن 
لبخند روی لبانتان بنشانید و در مسیر تغییر طرزتفکر 
قدم بگذارید. در ابتدا، این کار فقط یک عمل فیزیکی 

بدون روح است اما کم کم جزو صورت شما می شود.
* خودتان را غرق مطالعه و موسیقی کنید. کتاب ها، 
مقاله ها و مجله هایی بخوانید که به شما کمک کنند 
بتوانید افکارتان را تغییر و درکتان را افزایش دهید. فیلم 
ببینید یا به موسیقی هایی گوش کنید که برای شما الهام 

بخش باشند و برای تغییر تشویقتان کنند.
* کردارتان را تغییر دهید. وقتی کارهایتان را به همان 
شیوه قدیمی انجام می دهید، نمی توانید در افکارتان 
تغییری به وجود آورید. کارها را به شیوه ای متفاوت 

انجام دهید تا بتوانید متفاوت بیندیشید.
*  محیط تان را تغییر دهید. محیط اطرافتان را با توجه 
به طرزتفکر مورد عالقه تان بسازید. فضایی را خلق 
کنید که شما را به سمت تغییر سوق دهد. یک گلدان 
به اتاقتان اضافه کنید، رنگ دیوارها را تغییر دهید، یک 

کتابخانه یا میز کوچک برای خودتان بخرید.
* از موفق ها تقلید کنید. از تجربه و نظرهای کسانی 
که عاشق طرزتفکرشان هستید و آرزو دارید مثل آنها 
باشید، استفاده کنید. اگر در قید حیات نیستند می توانید 

از آثارشان بهره بگیرید.

راستی آدم بهتر است دل داده باشد یا دل دار؟ اگر 
البته  کلسترول تان باالی ششصد است، هیچ کدام. 
مرادم از عشق، عشق رمانتیک است، عشق بین زن 
و مرد، نه بین مادر و فرزند، یا پسر بچه و سگش، یا 
بین دو سر پیشخدمت. نکته ی شگفت آور این که 
وقتی کسی عاشق است، ویر آواز خواندن دارد. باید 
به هر قیمتی شده دربرابر این کشش مقاومت کند. 
اش  عاشقانه  های  حرف  که  باشد  مراقب  همچنین 

توسط جوانان خون گرم بصورت تصنیف در نیاید.
مسلما دوست داشته شدن با ستایش شدن فرق دارد. 
آدم ها را می شود از دور هم ستایش کرد، اما برای 
اینکه کسی را واقعا دوست داشته باشی، الزم است با 

او در یک اتاق باشی و پشت پرده ها قوز کنی. 
بود. مهربان  و  قوی  باید  بودن  خوب  عاشق   برای 
می پرسید: چقدر قوی؟ گمانم بلند کردن یک وزنه 
که  باشد  یادتان  درضمن  است.  کافی  پندی  پنجاه 
قابل  چیز  زیباترین  همیشه  معشوق  عاشق،  برای 
است  ممکن  غریبه  یک  برای  چه  اگر  است.  تخیل 
باشد.  نداشته  آزاد  با یک پرس خوراک ماهی  فرقی 

زیبایی بستگی به چشم بیننده دارد 

بی بال و پر / طنزهای وودی آلن 
مترجم: محمود مشرف آزاد تهرانی

برخی مردم می پندارند که قوی بودن به معنای آن است 
که هرگز درد را حس نکرده باشیم اما در حقیقت قویترین 

مردمان آنانند که رنج را حس کرده  و پذیرفته اند

وانمود کن قوی هستی، تا قدرت یابی. وانمود کن 
شاد هستی، تا شاد شوی. هر چه می خواهی

 وانمود کن تا هر چه می خواهی بشوی

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت
بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت
اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

 روز ارتش، ارتشی که سال هاست دست در دسِت 
آزادی به پیش می رود و از خنکای تالشش، نسیم 

عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد، مبارک باد

آتش با آتش خاموش نمی شود
 آتش با آب خاموش می شود. با بدی 

بر بدی غلبه نکنید بر بدی با خوبی غلبه کنید.

در  شان  زندگی  در  افراد  اعتقادات  و  باورها  کلی  بطور 
تلویزیون،  همساالن،  معلمین،  والدین،  از  اول   قدم 
است  کم  مان  سن  وقتی  و  گیرد،  می  نشات  ها  رسانه 
به  دانند  می  ما  از  بیشتر  بزرگترهایمان  کنیم  می  فکر 
کنیم.  می  اعتماد  گویند  می  که  هرچه  به  خاطر  همین 
اما هرچه سنمان باالتر می رود، دیگر خودمان اعتقادات و 

باورهایمان نسبت به دنیا را شکل می دهیم.
اعتقادات  از  کمی  نخواهد  چه  و  بخواهد  چه  انسانی  هر 
ماند  می  نشین(  ته  )بصورت  او  در  اش  کودکی  دوران 
داشته  خبر  خودمان  اینکه  بدون  اوقات  گاهی  حتی  و 
برخی  به  ادامه  در  سازند.  می  النه  درونمان  نیز  باشیم 
ممکن  که  کنیم  می  اشاره  اعتقادات  و  باورها  این  از 
چالش  به  را  شما  جمله  از  را  انسانی  هر  زندگی  است 
 بکشد. پس چنانچه احیانا این اعتقادات را در دورن خود 

می بینید، باید درصدد تغییر آنها برآیید.

به اندازه کافی برای این کار استعداد نداری
هیچ کس در دنیا تا زمانیکه کاری را شروع نکرده، مهارت 
انجام  را  اگر می خواهید کاری  ندارد.  را  آن  برای  کافی 
ممکن  اینکه  از  کنید.  شروع  که  است  کافی  فقط  دهید 
وارد  نتوانید  حسابداری  رشته  در  تحصیل  برای  است 
دانشگاه شوید استرس به خودتان راه ندهید، فقط کافی 
است شروع کرده و تالش کنید تا به آن دست پیدا کنید. 

اینترنت خیلی بیشتر از آنچه که در دانشگاه یا مدرسه به 
شما یاد می دهند اطالعات دارد پس فقط کافی است که 

دنبالش باشید.

برای امتحان کردن یک کار تازه
 دیگر پیر شدی

متوسط امید به زندگی در کشورهای پیشرفته، برای مردها 
۷۵ و برای زنان ۷۹ سال است. مطمئن باشید این عدد 
تغییر خواهد کرد و خیلی زود این سن به ۱۰۰سال هم 
خواهد رسید. این یعنی ما هیچ وقت برای شروع کردن 

یک کار جدید پیر نیستیم.
فعال  برای  راه  بهترین  تازه  کار  یک  کردن  امتحان   
نگه داشتن مغز و باال بردن انگیزه برای زندگی است. 
فکر  و  کنند  عمر  سالگی   ۷۵ تا  دارند  انتطار  ما  مردم 
می کنید چه اتفاقی می افتد؟ تا همین سن بیشتر عمر 
۱۰۰ سالگی  تا  باشیم که  انتظار داشته  اگر  نمی کنیم! 
زندگیمان  در  بیشتری  تغییرات  مطمئنًا  بمانیم،  زنده 
زمان  به  منحصر  را  خودمان  کمتر  و  کنیم  می  ایجاد 

کنید. امتحان  کنیم.  می 

  دیگران شما را کنترل می کنند
هیچ  نه  کنید  می  کنترل  را  خود  که  هستید  شما  این   
چیز دیگری. هیچکس در این دنیا شما را کنترل نمی 

کند، این شما هستید که نیروی درونتان را کنترل می 
جز  چیز  هیچ  و  هیچکس  به  زندگی  برای  شما  کنید. 
سرنوشتتان  و  کنید  را  زندگیتان  پس  ندارید،  نیاز  خدا 

بزنید. خود رقم 

شما به حساب نمی آیید
اید نشان می دهد که فرد خاصی  زنده  واقعیت که  این 
هستید. اگر می خواهید فردی خاص و خارق العاده باشید، 
داریم که  استعداد خاصی  ما  کنید. تک تک  باید تالش 
برای  ایم.  نکرده  کشف  را  آن  هنوز  و  خبریم  بی  آن  از 
را  ببینید واقعا به چه چیز عالقه مندید، همه چیز  اینکه 

امتحان کنید. 
مجبور نیستید همه عمرتان یک کار را انجام دهید. سبک 
زندگیتان را بارها و بارها تغییر دهید تا راهی را پیدا کنید 

که دوست دارید.

دنیا به دور تو نمی چرخد
سیاره  این  در  فرد  هر  شماست.  مورد  در  فقط  دنیا  کل 
است.  خودش  دستان  در  که  دارد  ای  جداگانه  دنیای 
بطوری که شما دنیا را می بینید با طوری که من می بینم 
متفاوت است و نگرش من هم با یک نفر دیگر متفاوت 
است. پس دنیا مربوط به شماست. حاال بگویید برای تغییر 

دنیا چه می خواهید بکنید؟

 هیچ کس تو را باور ندارد
من تو را باور دارم اما نظر من هیچ ارزشی ندارد، نظر 
باور  را  خودتان  کنید  سعی  ندارد.  ارزشی  کس  هیچ 
باورتان  دیگر  کسی  که  باشید  نداشته  نیازی  و  کنید 
کردید،  باور  را  اینکه خودتان، خودتان  به محض  کند. 
آنها  باور  به  شما  اما  کرد  خواهند  باورتان  هم  بقیه 

داشت. نخواهید  نیازی 
هیچوقت نمی توانی آنقدر پول دربیاوری

من این حرف را بارها شنیده ام. شما دقیقا به همان اندازه 
که از خودتان انتظار دارید پول درخواهید آورد. اگر من به 
خودم بگویم که هیچ راهی نیست بتوانم این مقدار پول 
را دربیاورم، مغزم هم به دنبال راهی برای به دست آوردن 
باشم  قاطع  اینقدر  اگر  اما  نخواهد گشت.  پول  مقدار  آن 
که این مقدار پول را به دست بیاورم، مغزم راهی برای به 

دست آوردن آن پیدا خواهد کرد.
در این مورد هیچ کاری از دستت برنمی آید

را که بخواهید  تان  زندگی  از  توانید هر جنبه  شما می 
کنار  را  باور  این  وقت  هیچ  ها  بعضی  دهید.  تغییر 
واقعا  زندگی  است.  آور  خجالت  واقعا  و  گذارند  نمی 
سخت است و دل شیر می خواهد برای تغییر آن پیش 
باید  آیید.  برمی  آن  عهده  از  که  بدانید  اما  شوید  قدم 
چه  آن  به  رسیدن  برای  و  خواهید  می  چه  که   بدانید 

باید بردارید. قدم هایی 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

پدیدآورنده آسمانها و زمین است چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری 
نبوده و هر چیزی را آفریده و اوست که به هر چیزی داناست. سوره األنعام، آیه 101

حدیث روز  

هر کسي که براي خدا از برادرش دیدن کند، خداي متعال فرماید: مرا دیدن کردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت برایت 
خرسند نیستم . امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

افکاری که زندگی را به چالش می کشد

طراح: نسرین کاری                        

بسامد   - التیام     -۱ افقي: 
از   - شد  و  آمد  کثرت   -2
 - بلوچستان  و  سیستان  شهرهاي 
سیاهرگ   -3 نفساني  خواهشهاي 
 -4 طناب   - -سوپ  رشته   -
مکان  - داروي بیهوشي - ضمیر 
وقت-    -۵ خالص  کربن   - سوم 
منقار   - حوض  -کناره  سبزه 
زنهار   - حرارت  درجه   -6 کوتاه 
 -۷ رساندن  صدمه   - خواستن 
مستحبي   نماز   - خاموش  دوست 
-رفوزگي 8- زبان مردم پاکستان 
و  خشک  زمین   - گیر  گوشه   -
سخن   - تاجریزي  گیاه   -۹ بایر 
کمک  براي  ای   وسیله   - بیمار  
سر    -۱۰ بیماران  رفتن  راه  به 
زین  کند-   می  متصل  تنه  به  را 
 -  ۱۱ فرنگ  زیر   - اسب  برگ  و 
- سم  آهسته   - مرطوب  و  خیس 
 - مارکوني  اختراع    -۱2 مهلک 
موضوع و زمینه  -ریخت و شکل 
زاپاس     -۱3 کجي  دهن  -حرف 
پز  و  پخت  لوازم  از  -پرسپکتیو  
 - اکوادور  پایتخت    -۱4 قدیمي 
راه  نوعي    -۱۵ پادگان   - شاب  

رفتن اسب  - دریاچه شاعر

شهرهاي  از   -۱ عمودي: 
 -2 برقي  لوازم  مغازه   - لرستان  
شده  داشته  بزرگ   - شادي  فریاد 
-  رسانه شنیداري 3- ثروتمند - 
ساندویچ سوسیس- بلند - پزشک 
یار   - وي  زگیل-    -4 طبیب  و 
برهمن  -پوستین ۵- عدد ورزشي  
-قیف  -وداع 6- پارسنگ ترازو-  
بزرگ   -۷ نقد  -پول  مقلد   مرغ 
ترین دریاچه جهان  -مثل-  قطار 
ملکه  آخرین   - قابله   -8 شهري 
مصر-  دارایي ۹- عروس - آبنما 

 - پیکان    -۱۰ مکه  در  محلي   -
استاندار قدیم - علف حصیر ۱۱-  
حس بساوایي - سنگیني و متانت  
- نیم ساعت ۱2-  ویتامین انعقاد 
من   - رخصت  و  اجازه  خون- 
دیلم    -۱3 صاف   - جنابعالي  و 
  -۱4 وسیله   - بلژیک  پایتخت   -
پاندول ساعت  - نامي که یونانیان 
بودند   داده  ایران  شاه  داریوش  به 
-بي اعتنا به قید و بندها ۱۵-  از 
انواع خط  شاعر انگلیسي و صاحب 
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بوکرادمویداتسا1
هایسماعطدهاجم2
ملاکروبنزایاو3
نالانردندلدخ4
ندهتسدلدلهات5
اکمراراهبلسن6
متالتنادراتت7
هکنپراگیستهبا8
راوههبزوراره9
ارداسایراهبو10
حاروارریسابی11
تنانحاوتراوک12
ضیرملاهدیادرو13
امنیسیرسمیریه14
رادنامهمنیمسای15

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

به یک  معمار تجربی یا کاردان 
ساختمان نیازمندیم.
09151600859

به یک اکیپ 
سنگ کار محوطه در زابل 

نیازمندیم. 
09151600859

روزنامه آوای خراسان جنوبی پنجشنبه 96/1/31 در جلسه ای با 
موضوع المان های نوروزی 96، میزبان مدیران شهرداری خواهد بود.

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در این باره
از روش های ذیل برای ما ارسال کنید.

@ aavanews724 : تلگرام
پیامک : 3000272424

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه 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

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

تجربه کنید.   09158668002

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
در بیرجند و شهرستان های استان 

جهت پشتیبانی 
دستگاه های کارتخوان

 نیرو می پذیرد.
09159371053 - 32323292 

یک شرکت پخش لبنیات
 در نظر دارد: تعدادی بازاریاب
 با حقوق و پورسانت مناسب 

استخدام نماید.
09151647579 

32300321

آگهی استخدام 
پخش مواد غذایی پاسارگاد 

)دارای برندهای معتبر و انحصاری( 
به شماره ثبت 15/92-121 

جهت توسعه فروش از بین بازاریابان 
حرفه ای و عالقه مندان به این حرفه 

در امر فروش با حقوق ثابت، بیمه 
تامین اجتماعی و پورسانت عالی

 دعوت به همکاری می نماید.
شرایط: حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
برای افراد با سابقه کار - حداکثر سن 

30 سال
افراد دارای مدرک لیسانس در اولویت 

می باشند.
  09384515005 - 32251606 

 09156566698

به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و 

یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در رستوران شاندیز 

نیازمندیم.
32446825 -09359280927 

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام 

کیانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 
5230037415 صادره از درمیان مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی ساخت و تولید 
صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با شماره 
159213101195 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان 
آیت ا... غفاری ارسال نماید.

لوازم آرایشی با کلیه لوازم
 با موقعیت عالی و سابقه کار 

باال به فروش می رسد. 
با شرایط ویژه 

 09031909827

به یک منشی خانم حسابدار در 
تاالر کریم خان واقع در خیابان 
ارتش به صورت نیمه وقت 

نیازمندیم.
09155616478 - 32222490

همشهریان محترم بیرجندی
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ایران قهرمان والیبال ساحلی آسیا شد

رقابت های  فینال  در  ایران  ساحلی  والیبال  ملی  تیم  تسنیم- 
شکست  را  اندونزی  تایلند،  در  آسیا  قهرمانی  ساحلی  والیبال 
والیبال ساحلی  ملی  یافت.تیم  قهرمانی دست  مقام  به  و  داد 
ایران متشکل از رحمان رئوفی و بهمن سالمی ظهرروز گذشته 
در فینال رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند، 
اندونزی را با نتیجه 2 بر یک شکست داد و برای دومین بار به 

مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

پیشنهادهایی دارم
 و از حاال درباره تمدید قرارداد صحبت نمی کنم

ایسنا- سرمربی پرسپولیس عنوان کرد پیشنهادهایی به دست او 
رسیده ولی او در حال مذاکره با سران باشگاه پرسپولیس است. 
برانکو همچنین عنوان کرد امیدوار است تیمش به دور دوم لیگ 
قهرمانان راه پیدا کند. برانکو ایوانکوویچ در رابطه با قهرمانی با 
تا  ایران، گفت: ما موفق شدیم  پرسپولیس و موفقیت در لیگ 
دسیما را در فوتبال ایران کسب کنیم. این دهمین قهرمانی در 
لیگ ایران بود که برای پرسپولیس به دست آمد و ما توانستیم 
تاریخ سازی کنیم. آخرین قهرمانی ما در سال 2۰۰۸ بود بنابراین 
شوق  و  شور  با  هواداران  سال  چند  که  کنیم  تصور  می توانیم 
منتظر چنین موفقیتی بودند. او در پاسخ به سوالی درباره تمدید 
تمدید  درباره  نمی توانم  االن  از  گفت:  پرسپولیس،  با  قراردادش 
قرارداد صحبت کنم. بگذارید ببینیم اوضاع چطور پیش خواهد 
رفت. ما االن برای فصل بعد قرارداد داریم ولی مذاکراتی با باشگاه 
صورت گرفته است. باشگاه به فکر برنامه پنج ساله است و به پنج 
سال آینده فکر می کند. ما اینجا شرایط خیلی خوبی داریم و از 
حضور در پرسپولیس کامال راضی هستیم و افتخار می کنیم که 
در چنین باشگاه بزرگی کار می کنیم. من پیشنهادهای دیگری هم 
دارم ولی منتظر می مانم تا ببینیم اوضاع چطور پیش خواهد رفت.

شکسته شدن غیررسمی رکورد جهانی کیانوش رستمی

ایسنا- نایب قهرمان المپیک ریو با شکستن غیر رسمی رکورد 
دوضرب ۸5کیلوگرم جهان در مسابقات قهرمانی کشور چین 
برای کیانوش رستمی خط و نشان کشید. در مسابقات وزنه 
و  رستمی   کیانوش  رقیب  تائو  تیان  چین،  قهرمانی  برداری 
وزنه  کیلوگرم   ۸5 دسته  در  ریو  المپیک  نقره  مدال  دارنده 
غیر  صورت  به  را  جهان  دوضرب  رکورد   شد  موفق  برداری، 
تائو در یک ضرب 164  ارتقا دهد.تیان  کیلوگرم  رسمی  یک 
کیلوگرم را به ثبت رساند و در دوضرب  وزنه 221 کیلوگرم را 
به صورت غیر رسمی  را   توانست رکورد رستمی  و  مهار کرد 
تهران  فجر  جام  در  رستمی  دهد.کیانوش  ارتقا  کیلوگرم  یک 

رکورد 22۰ کیلوگرم را ثبت کرد و رکورد جهان را شکست.

آغاز ُگرگرفتگی های  زودهنگام
 ریسک خطر قلبی

عملکرد  با  شبانه  های  مهر-ُگرگرفتگی 
ضعیف تر عروق خونی مرتبط است.این 
رابطه مستقل از سایر فاکتورهای پرخطر 
بیماری قلبی است. به نظر می رسد نشد.

اذعان  محققان  ها  یافته  این  وجود  با 
 ۷۰ کنند  می  اذعان  کنند.محققان  می 

دوره  در  ُگرگرفتگی  به  ابتال  زنان  درصد 
یائسگی را گزارش کرده و یک سوم آنها 
عنوان  یا شدید  منظم  را  ُگرگرفتگی  این 
می کنند.ُگرگرفتگی زودهنگام می تواند 
عالمت هشداری برای توجه به پیشگیری 
بیماری  و  پرخطر  فاکتورهای  سایر  از 

قلبی-عروقی باشد.

عامل عجیب سرطان زایی در انسان

جهان نیوز- اگر دندان مصنوعی سبب آزار 
گزش  و  سوزش  احساس  ویژه  به  و  شما 
ابتالیتان  احتمال  می شود،  دهانتان  در 
می کند.  پیدا  افزایش  دهان  سرطان  به 
به درستی روی  اگر دندان مصنوعی شما 
لثه هایتان جا نمی افتد و با تحریک فضای 
الزم  می شود،  اذیتتان  و  آزار  سبب  دهان 

است هر چه زودتر به دندانپزشک مراجعه 
کنید زیرا در غیر این صورت، در برابر خطر 
ابتال به سرطان دهان قرار خواهید گرفت . 
شانس بقا یا نجات بیماران مبتال به سرطان 
در  اما  است  تا 6۰ درصد  بین 55  دهانی 
موارد پیشرفته سرطان دهان، این امکان به 

۳۰ تا 4۰ درصد کاهش پیدا می کند.

خوردن فالوده و خربزه
 برای این افراد مضر است!

در  خصوص  به  فالوده  مصرف  سیمرغ- 
می کند.  کمک  گرمازدگی  به  بهار  فصل 
و  حرارت  از  ناشی  اسهال  رفع  در  فالوده 
غذایی  ارزش  و  می کند  کمک  گرمازدگی 
باالیی دارد، ولی به افرادی که مبتال به کبد 
چرب هستند توصیه نمی شود، زیرا نه تنها 

در بهبود آن نقشی ندارد بلکه باعث تشدید 
به کبد  مبتال  افراد  بیماری می شود.  این 
چرب باید در نظر داشته باشند که استفاده 
از گوشت ها، لبنیات، تخم مرغ به خصوص 
زرده  تخم مرغ که اشباع از کلسترول است، 
این  شیوع  می توانند  گازدار،  نوشابه های 

بیماری در بدن را گسترش دهند.

مصرف روزانه تخم مرغ 
خوب است یا بد!

بی  غذایی  ماده  یک  مرغ  تخم  جام جم- 
معدنی  مواد  پروتئین،  از  سرشار  و  نظیر 
که  است  بدن  نیاز  مورد  های  ویتامین  و 
بیماری  بروز  موجب  آنها  از  برخی  کمبود 
های مختلف از جمله بیماری های ذهنی، 
دارای  می شود.تخم مرغ  چشم  و  پوستی 

همه اسید آمینه های ضروری است. افزایش 
مصرف تخم مرغ )خوردن یک تخم مرغ در 
روز( با افزایش خطر ابتال به بیماری عروق 
کرونر یا سکته مغزی همراه ارتباطی ندارد.
اما طرز تهیه تخم مرغ ممکن است اثرات 
متفاوتی بر سالمتی داشته باشد به خصوص 

اگر با کره سرخ شده تهیه شده باشد.

با موی  از مردم عادت دارند  نیوز-  بسیاری  جهان 
خیس به تختخواب بروند، اما این می تواند عادتی 
به واقع بد باشد، که نه تنها بر موهای سر تاثیرگذار 
است، بلکه می تواند سالمت کلی فرد را نیز تحت 
تاثیر قرار دهد. خوابیدن با موهای خیس می تواند 
به التهاب پوست سر منجر شود زیرا رطوبت برای 
مدت زمانی طوالنی حفظ می شود و موجب خارش 
می شود.افزون بر این، تخلخل مو به واسطه آسیب به 

یال افزایش می یابد. این به معنای آن است که نباید 
حوله را به مدت طوالنی روی سر خود نگه دارید.

خیس  موهای  با  رفتن  خواب  به  معایب  دیگر   از 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*سردرد: هرگز با موهای خیس به خواب نروید زیرا 
دمای بدن افزایش می یابد و شکل گیری سردرد 
و رطوبت می  بدن  دارد.افزایش دمای  به همراه  را 
توانند موجب سردرد شوند زیرا اختالف دمایی بیش 

از اندازه وجود دارد.
که  خوبی  دالیل  از  دیگر  یکی  مو:  *شکستگی 
جلوگیری  بروید  خواب  به  موهای خیس  با  نباید 
از شکستگی مو است.موهای مرطوب هنگامی که 
در طول شب خواب هستید، احتمال بیشتری دارد 

دچار شکستگی شوند.
موها  که  شرایطی  در  خوابیدن  مو:  *چسبندگی 
همچنان مرطوب هستند می تواند به چسبندگی 

افتادن  گیر  و  منجر شود،  بعد  روز  در صبح  موها 
تارهای مو در یکدیگر را به همراه داشته باشد.

*عفونت: بالش چربی بدن، سلول های مرده و عرق 
را جذب می کند و بر همین اساس، مکانی ایده آل 
برای باکتری ها محسوب می شوند.موهای مرطوب 
و حوله خیس موجب می شوند تا رطوبت به بالش 
برای حضور و رشد  منتقل شود و مکانی مناسب 

باکتری ها شکل بگیرد.

ممنوعیت خوابیدن با موی خیس

بهترین ادویه برای پوست و مغز

داده  نشان  بسیاری  مطالعات  ایران-  عصر 
اند که زردچوبه به کاهش التهاب، بهبود 
درد مفاصل، و درمان کبد کمک می کند. 
ترکیب فعال موجود در زردچوبه که به نام 
کورکومین شناخته می شود از ویژگی های 
ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد قارچی، 
ضد باکتری و فعالیت های ضد سرطانی 

سود می برد. زردچوبه از ویژگی های ضد 
برخوردار  نیز  طبیعی  آکنه  ضد  و  پیری 
زدایی  سم  و  پاکسازی  با  زردچوبه  است. 
خون انسان )از طریق حمایت از کبد( به 
بهبود ظاهر و رنگ پوست کمک می کند. 
این شرایط به خالص شدن از شر مشکالت 

آکنه نیز کمک می کند.

سرقت خودروی شاسی بلند برای عروسی خاله

ربودن زن  با  نشان دهد،  پولدار  فردی  را  این که در جشن عروسی خاله اش خود  برای  جام جم- پسر جوان 
جوان، خودروی شاسی بلند او را سرقت کرد. .ماموران هنگام گشتزنی متوجه دو سرنشین خودروی توسان 
شدند که مزاحم سرنشینان خودروی پژو 2۰6 شده بودند.آنها با اخطار به راننده مزاحم از او خواستند خودرو 
تعقیب خودرو  به  ماموران  داد.  ادامه  فرارش  به  و  نکرد  پلیسی  اخطارهای  به  توجهی  او  که  کند  متوقف  را 
پرداختند و سرانجام آن را متوقف کردند و با استعالم پالک خودرو متوجه شدند این خودروسرقتی است.مرد 
آدم ربا به ربودن زن جوان و سرقت خودرویش اعتراف کرد و به افسر تحقیق گفت: اوایل اردیبهشت مراسم 
هستم  درستی  آدم  دهم  نشان  آنها  به  می خواستم  نمی گرفتند.  مرا جدی  دایی هایم  است.  خاله ام  عروسی 
تهرانپارس  در محله  بروم. شب سرقت  ازدواج خاله ام  مراسم جشن  به  آن  با  و  دارم  باالیی  و خودروی مدل 
متوجه زنی شدم که می خواست سوارخودروی توسان خود شود که همان موقع وسوسه شدم خودروی او را 

سرقت کنم. به همین خاطر با تهدید سوار خودرویش شده و آن را سرقت کردم. 

 سرقت مسلحانه از یک موسسه قرض الحسنه در مشهد

انتظامی خراسان رضوی گفت: یک فرد مسلح  ایرنا- فرمانده   
در  الحسنه  قرض  موسسه  یک  به  ورود  با  شنبه  ظهر  حدود 
امیری  بهمن  کرد.سردار  سرقت  به  اقدام  مشهد  چمن  بلوار 
مقدم افزود: این سارق موتورسوار با پوشاندن سر و صورت خود 
وارد شعبه یکی از موسسه های قرض الحسنه در مشهد شد و 
با تهدید اسحله مقدار اندکی پول به سرقت برد.وی ادامه داد: 
اکنون  هم  و  شد  متواری  محل  از  سرقت  انجام  از  پس  سارق 
طرح مهار برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شده است.وی 
اظهار کرد: بر اساس گفته شاهدان این سارق با توسل به زور 

این سرقت را انجام داده است.

مفقود شدن جوان کم توان ذهنی
 در درمیان

تالش ماموران امدادی برای یافتن جوان مفقود شده در 
شهرستان درمیان ادامه دارد.مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان گفت: جستجو تا غروب دو روز گذشته 
ادامه داشت و با فرارسیدن شب متوقف شد و از روز 
گذشته با استفاده از تیم سگ های تجسس، عملیات 
جستجو در حوالی سد رزه ادامه دارد که تاکنون بی 
نتیجه بوده است.جواد خامسان افزود: جوان 24 ساله 
کم توان ذهنی که اهل طبس مسیناست از روز شنبه 

مفقود شده است و تالشها برای یافتنش ادامه دارد.

به فرزندان خود اماکن امن را برای پناه گیری هنگام وقوع زلزله بیاموزید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

صدرو بیمه ثالث در اقساط
 6 ماهه با تخفیف نقدی
 بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه
 از 40 تا 70 درصد تخفیف

 در اقساط 10 ماهه

آدرس: حد فاصل فلکه دوم و سوم مدرس 
مدرس 24 ، جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115

بیمه آسیا 
 نمایندگی مختاری

سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت  

09380160779 - علی آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان  
همراه با کارگر ماهر 

09105451077  - اقدامی
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7
 استاندار خراسان جنوبی:

 ارتش جمهوری اسالمی ایران رکن 
اصلی را در دفاع از مرز دارد

 
دادرس مقدم - استاندار خراسان جنوبی گفت: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در تمامی عرصه ها اقتدار 
را به منصه ظهور رسانده و رکن  و صالبت خود 
در  پرویزی  است.  کشور  مرزهای  از  دفاع  اصلی 

آستانه روز ارتش)29فروردین( در جمع فرماندهان 
ارشد آجا)ارتش جمهوری اسالمی ایران( در استان 
افزود: هر روز بر قدرت ارتش افزوده می شود، در 
سال های پس از جنگ تحمیلی ارتش به شکل 
های مختلف برای ارتقای توان دفاعی و نظامی خود 
تالش کرده و در این راه به توفیقات بسیار خوبی نیز 
دست یافته است.وی آموزش را رکن اصلی در همه 
حوزه ها از جمله بحث نظامی دانست و افزود: از 
آنجا که پادگان های مستقر در استان آموزشی است، 
برای تقویت این امر به شکل های مختلف اقدامات 
الزم صورت گیرد.استاندار، ادامه داد: ورود نکردن 
به بحث های سیاسی و فعالیت در این جریان ها 
جنبه مثبت ارتش است و این امر به افزایش اقتدار 
و قدرت ارتش کمک کرده و خواهد کرد.پرویزی، با 
بیان اینکه این امر به معنای نداشتن تفکر وگرایش 
بر  ارتش  که  رسالتی  طبق  نیست،گفت:  سیاسی 
دوش دارد از ورود به بحث و موضع گیری سیاسی 
پرهیز می کند که این امر موجب شد تا مردم نگاهی 

فراسازمانی به این نهاد مهم داشته باشند.
      

پیوست فرهنگی برای تمام 
برنامه های استان  ضروری است

دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگی  پیوست  داشتن  براینکه  تاکید  استان،با 
ضروری  و  الزم  استان  برنامه های  تمام  برای 
است،بیان داشت»پیوست فرهنگی پیش بینی آینده 
تحوالت فرهنگی است که باید در تمام بخش ها 
مورد توجه واقع شود. محبی در دیدار با اعضای 
کرد:»برای  بیان  بیرجند  دانشگاه  اساتید  بسیج 

پیامدهای فرهنگی باید برنامه ریزی شود چرا که 
همیشه تغییرات فرهنگی را به دنبال خود داشتند، 
شویم. مواجه  تغییرات  با  چطور  بدانیم  باید  لذا 

وی این دیدار را به فال نیک گرفت و افزود: اگر 
برای پروژه ها عمرانی و برنامه ها تدابیر فرهنگی 
صورت نگیرد با چالش های جدی فرهنگی روبه رو 
این  امور  از  بسیاری  در  اینکه  کما  شد،  خواهیم 
مشکل به خاطر نبود برنامه  ریزی فرهنگی وجود 
ادامه  ارشاد اسالمی،در  و  دارد.مدیر کل فرهنگ 
نقش جلسات شورای فرهنگ عمومی را در این 
فکری  بارش  نوعی  که  چرا  برشمرد  مهم  زمینه 
است که توسط صاحب نظران در راستای کاهش 
فرهنگی  مشکالت  و  اجتماعی  های  آسیب 
افزود:تشکیل  شود.وی  می  برگزار  جامعه 
عمومی  فرهنگ  شورای  ذیل  مشورتی  شورای 
شهرستان  فرهنگی  فعاالن  و  نخبگان  حضور  با 
به منظور تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعات 
شده  کارشناسی  مصوبات  ارائه  و  فرهنگی 
استان  فرهنگ  شورای  در  نهایی  تصویب  برای 
برشمرد. شورا  این  های  ویژگی  دیگر  از  را 

آبرسانی سیار به 78 روستای گرفتار 
خشکسالی در شهرستان سربیشه

آبرسانی  از  سربیشه  مرکزی  بخشدار  کاووسی- 
سیار به 78 روستای گرفتار خشکسالی در سربیشه 
خبر داد و عنوان کرد: خشک سالی طوالنی مدت 
شهرستان  در  گردیده  دچار  آن  با  ما  منطقه  که 
سربیشه نیز تبعاتی داشته است و باعث شده که 
آب  کمبود  با  شهرستان  روستاهای  از  بسیاری 
آشامیدنی مواجه شوند. جابری ادامه داد: با توجه به 
این که روستاها یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی می 
باشند و در اثر بخش بودن اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
اشتغال نقش به سزایی دارد به منظور تامین آب 
آبرسانی  خشکسالی  گرفتار  روستاهای  آشامیدنی 
سیار به این روستاها توسط 4 دستگاه تانکر آب 
رسان به طور منظم و در فواصل زمانی مشخص 
مجری  استان  های  دهیاری  اتحادیه  توسط 
آبرسانی سیار استان انجام می گیرد.به گفته وی 
در این مدت 5 ماه گذشته مقدار 7 هزار و 792 متر 
مکعب آب شرب برای تعداد 2 هزار و 124 خانوار 
با جمعیت بالغ بر 7 هزار و 462 نفر توسط اتحادیه 
دهیاری استان و مجری آبرسانی سایر در سطح 

روستاهای شهرستان توزیع گردیده است.

چهار شهر و 71 روستای خراسان جنوبی 
سال 95 گاز رسانی شد

سال  در  گفت:  گاز  شرکت  عامل  غالمی-مدیر 
 650 و  هزار  با  روستا   71 و  شهر  چهار   ،1395
میلیارد ریال هزینه در استان از نعمت گاز طبیعی 
این  عملکرد  به  اشاره  با  دشتی  شدند.  برخوردار 
شرکت در سال گذشته، افزود: با توجه به نامگذاری 
سال 95 توسط مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد 
در  ارزشمندی  اقدامات  عمل،  و  اقدام  مقاومتی، 

بخش گازرسانی صورت پذیرفت.

پنج شنبه، آخرین مهلت ثبت نام حج تمتع

غالمی-آخرین مهلت واریز وجه دارندگان فیش حج تمتع برای تشرف به حج 96 تا 31 فروردین اعالم شد. مدیر حج و زیارت استان گفت: تمام دارندگان فیش حج 
تمتع تا 31 تیر 1385 در صورت تمایل به تشرف به حج تمتع امسال، باید علی الحساب هزینه سفر خود را تا پنج شنبه در بانک ملی واریز کنند.نوفرستی افزود: در صورت 
عدم تکمیل ظرفیت از اولویتهای بعدی برای ثبت نام دعوت می شود.وی هزینه قسط اول سفر حج تمتع را با احتساب اصل و سود سپرده 10 میلیون تومان اعالم کرد .

وظیفه ستاد فقط پیشگیری و کاهش تخلفات انتخاباتی
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موافقت وزارت نیرو

 با احداث نیروگاه در طبس

فرماندار  با طالیی  که  گفتگویی  به  مالیی-پیرو 
ویژه طبس در سال گذشته داشتیم وی تامین آب 
دانست و عنوان  این شهرستان  اولویت  را  شرب 
کرد پیگیری ها برای رفع نیاز شهرستان باشد و 
ادامه میدهیم و به جد پیگیر هستیم.درهمین راستا 
استاندار از موافقت وزارت نیرو با احداث نیروگاه 
و حفر چاه اب ژرف در طبس خبر داد و عنوان 
کرد یکی از راه های تامین آب حفر چاه است و 
از  استفاده  نیز  استانهای همجوار و  از  انتقال آب 
در  باشد که  دیگر طرح هایی می  از  آبهای ژرف 
دستورکاردولت قرارگرفت.پرویزی احداث نیروگاه 
ارزیابی  مهم  ای  پروژه  را  طبس  شهرستان  در 
جلساتی  و  پیگیری ها  به  توجه  با  افزود:  و  کرد 
شد  برگزار  توانیر  شرکت  و  نیرو  وزارت  در  که 
موضوع احداث نیروگاه در طبس مورد توافق قرار 
به مشارکت بخش  اشاره  با  است.استاندار  گرفته 
خصوصی در زمینه های تامین آب، برق و احداث 
نیروگاه گفت: در حوزه راه و محورهای مواصالتی 
در  دولت  سوی  از  مناسبی  بسیار  اقدامات  نیز 
اشاره  با  است.وی  شده  انجام  طبس  شهرستان 
به اینکه طرح استفاده از آب های ژرف را طرحی 
معاونت  و  نیرو  وزارت   ، استانداری  بین  مشترک 
با  افزود:  است  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی 
امیدواریم نخستین  همکاری کارشناسان خارجی 
به  ژرف  آب های  از  استفاده  منظور  به  چاه  حلقه 

صورت پایلوت در استان حفر شود.

 کارگاه گیاهان دارویی
 در سربیشه ویژه زنان روستایی

ویژه  دارویی  گیاهان  آموزشی  کارگاه  حسینی- 
زنان روستایی در قالب اردوی آموزشی با همکاری 
جهادکشاورزی  و  دانشگاهی  جهاد  مشترک 
برگزار  زنان  از  نفر   150 از  بیش  برای  سربیشه 
عنوان  کارگاه  این  در  دوره  شد.کهنسال،مدرس 
رایج  دارویی  گیاه  گونه   40 کاربرد  کرد:آموزش 
آموزش  از  آن  مصرف  مصادیق  با  همراه  منطقه 
کاربرد  بخشی  آگاهی  بود.وی  دوره  این  های 
گیاهان دارویی برای افراد را مهم دانست و افزود: 
آشنایی مختصر با گیاهان منطقه در پیشگیری و 
درمان اولیه برای بسیاری از مشکالت جسمی و 
موثر  شویم  دچار  است  ممکن  که  هایی  بیماری 
واقع می شود. گفتنی است کارگاه هایی در خوسف، 
سربیشه و بیرجند نیز با هدف آگاهی افراد از کاربرد 
گیاهان دارویی، فرهنگسازی در زمینه ایجاد انگیزه 
در تولیدکنندگان روستایی به موضوع گیاهان دارویی 
و فرآورده های آن برگزار شده بود. الزم به ذکر است 
به دلیل وجود متقاضیان زیاد، جهاد دانشگاهی برای 
برگزاری این دوره ها در قائن، بشرویه، فردوس و 

سرایان در حال برنامه ریزی است.

رونمایی از 20 اثر تولیدی حوزه هنری 
استان در جشن هنر انقالب

کاری- شامگاه یکشنبه جشن هنر انقالب در سالن 
ایثار بیرجند برگزار شد و از  20 اثر تولیدی حوزه 
هنری استان رونمایی شد. در این جشن تعداد زیادی 
از خانواده های هنرمند استان از جمله خانواده شهید 
هنرمند، شهید محمد علی افسر خطاط، نقاش، شاعر 
و موسیقی دان انقالبی،  حضور داشتند.رئیس حوزه 
هنری انقالب اسالمی خراسان جنوبی در این مراسم 
در موضوع های  اثر هنری   43 ، گفت: سال 95 
مختلف تصویری، موسیقی و آلبوم صدای شاعر در 
استان تولید شد که از این تعداد 20 اثر امشب و 
بقیه به زودی رونمایی خواهد شد.کریمیان با با اشاره 
به اینکه هنر هنرمند همیشه جاودان است افزود: 
شهید افسر اگر چه امروز در بین ما نیست اما یاد و 
خاطره اش خصوصا آثار فاخرش زنده مانده و خواهد 
ماند.وی عنوان کرد: اگر امروز آثار استاد شهید افسر 
زنده مانده تنها دلیلش نگاه هنری انقالبی به آثار 
تولیدی اش بود.کریمیان در ادامه ضمن پاسداشت 
مقام شامخ شهید آوینی، که این ایام متعلق به اوست 
عنوان کرد: او هنرمندی بزرگ و متخصص در فن 
مستند سازی است که جنگ را از دریچه روایت فتح 
به قاب تلویزیون آورد.شایان ذکر است : شهید افسر 
22 بهمن ماه 1315 مصادف با عید سعید غدیر خم 
در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و در سال 1359 
با درجه سرهنگی باز هم همزمان با عید سعید غدیر 
خم به خیل شهیدان پیوست.در این مراسم تعدادی 

از هنرمندان استان تجلیل شدند.

سهمیه ارزی سال 96 هر مرزنشین
 در استان

ایرنا - معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت:بر اساس تصمیم کارگروه ماده 
12 قانون ساماندهی مبادالت مرزی سهمیه ارزی هر 
مرزنشین در مناطق محروم در سال 96 ، 150 دالر 
تعیین شد.سروری افزود: تعاونی های اجازه دارند پس 
از انجام صادرات نسبت به واردات 41 قلم کاالی 
مختص مرزنشینان اقدام کنند. وی میزان برنج وارداتی 
برای هر نفر را 25 کیلوگرم دانست و یادآور شد: تمرکز 
بیشتر در استان بر واردات برنج، چای و شکر است. 
وی گفت: مهلت استفاده از کارت های منقضی شده 
تا پایان شهریور 96 تمدید شد و مرزنشینان نسبت به 

تمدید کارت های خود اقدام کنند.

فرمانده ارشد آجا استان در دیدار با پویش مردمی آرتوان عنوان کرد:

ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان شروع به کار کرد:

پویش  ارتش،   روز  مناسبت  به  کاری- 
مردمی آرتوان با امیر قوام یوسفی  فرمانده 
آجا  ارشد  فرمانده  کردند.  دیدار  اجا  ارشد 
بیان کرد: در ارتش جمهوری اسالمی ایران 
توجه به  محیط زیست دارای اهمیت بوده  
ارتش  در  که  است  جدی  برنامه های  از  و 
با اشاره  پیگیری می شود.امیر قوام یوسفی  
دغدغه  باید  جامعه  افراد  همه  اینکه   به 
این  در  افزود:  باشند   داشته  زیست  محیط 
مرکز طرحی به نام امام رضا)ع( وجود دارد 
که  در مورد بهداشت، فضا و محیط زیست 
مسائل  به  که  است  سربازان  و  کارکنان 
فضاهای  آسایشگاه،  محیطی،  زیست 

حرکتی و آموزشی و مسائل بهداشتی محیط 
امام   04 مرکز  داد:  ادامه  می پردازد.یوسفی 
یگان  هفت  جزو   94-95 سال  در  رضا)ع( 
برتر نیروهای مسلح قرار گرفت که نشان از 
این است که در این مرکز محیط زیست و 
کنند  آن خدمت می  در  جوانان  که  فضایی 
آموزشی  داده می شود.فرمانده مرکز  اهمیت 
با بیان اینکه  از سه سال  04 امام رضا)ع( 
از  خشک  زباله های  تفکیک  برنامه  گذشته 
تر شروع شده است افزود: در این راستا قرار 
مورد  مکان های  در  زباله  سطل های  دادن 
مقید  فرهنگ سازی  ضمن  کارکنان  نیاز 
شده اند تا تفکیک پسماندها در محل انجام 

زباله  تفکیک  کرد:  خاطرنشان  شود.وی 
پاکسازی محیط  از جمله  قبولی  قابل  نتایج 

از زباله و پسماند های خشک قابل بازگشت 
اجا  ارشد  دارد.فرمانده  را  صنعت  چرخه  به 

در خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین در 
و  آرتوان  مردمی  پویش  از  حمایت  راستای 
مرکز  این  در  زیست  به حفظ محیط  کمک 
تعیین شده و  امر  این  برای  نماینده ای  نیز 
در های بطری که مد نظر این پویش است 
هم  تا  داده  تحویل  و  کرده  آوری  جمع  را 
حفظ  در  هم  و  نیازمندان  به  باشد  کمکی 
شود.گفتنی  برداشته  قدمی  زیست  محیط 
از  آرتوان  بود  یاد  تابلو  دیدار  این  در  است؛ 
رحیم  ریحانه  خانم  توسط  بطری  در  جنس 
مردمی  پویش  اعضای  سوی  از  آبادی 
مرکز  فرمانده  یوسفی  قوام  امیر  به  آرتوان 

آموزشی 04 امام رضا)ع( بیرجند اهدا شد.

تک تک افراد جامعه باید دغدغه محیط زیست داشته باشند

برزجی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند از آغاز پذیرش بیمار در مرکز ناباروری 
داد و گفت:  آینده خبر  تا 10روز  استان  مرکز 
ماه  یک  از  نازایی  های  درمان  اولیه  مراحل 
آینده در بیرجند انجام می شود. دکتر دهقانی 
در گفتگو با آوا افزود: از سال گذشته راه اندازی 
مرکز ناباروری در بیرجند شروع و بازدید های 

الزم از سایر مراکز درمانی در مشهد و یزد انجام 
گرفت و به همین منظور ساختمانی در ابتدای 
خیابان بهشتی بیرجند نیز در نظر گرفته شده 
است. وی از خریداری 2 پارت تجهیزات برای 
این مرکز خبر داد و گفت: پارت بعدی تجهیزات 
نیز تا 10 روز آینده تحویل می شود و نیروهای 

انسانی آموزش دیده نیز مستقر خواهند شد. 

مرحله لقاح خارج از رحمی
 تا پایان سال راه اندازی می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
بیان اینکه مرکز ناباورری بیرجند با پشتیانی 
را  درمانی  اولیه  اقدامات  مشهد  در  مرکزی 
افراد متقاضی  به زودی آغاز می کند گفت: 
برای  آینده  روز   10 از  توانند  می  درمان 

های  بیماری  ساختمان  به  پرونده  تشکیل 
دوم  طبقه  بهشتی  خیابان  ابتدای  در  خاص 
مراجعه نموده و پس از انجام آزمایشگاه الزم 
خاطر  وی  کنند.  شروع  را  خود  درمانی  کار 
جمله  از  درمان  ابتدای  مراحل   : کرد  نشان 
IUI در این مرکز انجام و مرحله لقاح خارج 
می  اندازی  راه  سال  پایان  تا  نیز  رحمی  از 

شود. دکتر دهقانی با بیان اینکه با راه اندازی 
آمد  و  رفت  ناباروری هزینه های  مرکز  این 
شد  خواهد  کاسته  دور  شهرهای  با  بیماران 
از  نیز  درمان  های  هزینه  درصد   85 گفت: 
طریق وزارت بهداشت تامین می شود. گفت: 
ناباروری  مرکز  کامل  طور  به  سال  پایان  تا 

جوابگوی نیاز هم استانی ها خواهد بود.

حسینی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آوا عنوان کرد:  با  استان درگفتگو  روستایی 
با تصویب اعتباری بالغ  بر 14 میلیارد ریال 
از طرف آستان قدس رضوی قرار است 24 
دهستان  سه  در  شیرین کن  آب  ایستگاه 
زیرکوه  روستاهای  از  یکی  و  استان  مرزی 
استاندار  پیگیری  از  بسکابادی  شود.  نصب 

این  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  و 
از  ها  دهستان  این  افزود:  و  داد  خبر  باره 
درمیان  سربیشه،  مرزی  شهرستان  های 
توابع  از  بارنجگان  روستای  و  نهبندان  و 
با  وی  اند.  شده  انتخاب  زیرکوه  شهرستان 
سال  اسفند  در  قرارداد  این  که  این  بیان 
گذشته منعقد شده و مدت آن 6 ماه است، 

ادامه داد: از مبلغ اعتبار مصوب شده تاکنون 
بیش از 3 میلیارد ریال به حساب شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان واریز شده است. 
روستایی  و فاضالب  مدیرعامل شرکت آب 
اضافه کرد: با نصب این دستگاه ها در 24 
روستای استان با ظرفیت متغیر از پنج تا 20 
مترمکعب، این روستا از چرخه آبرسانی سیار 

بسکابادی  می شوند.  حذف  شرب  آب  برای 
خود  روستاها  این  که  این  بیان  با  ادامه  در 
دارای منابع آبی بوده که تنها برای بهداشت 
شد:  یادآور  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
اکبری معاون عمرانی آستان قدس رضوی، 
اربابی مشاور قائم مقام آستان قدس رضوی 
و هیأت همراه از پروژه نصب آب شیرین کن 

در  نزدیک  از  و  بازدید  نهبندان  بندان  در 
خاطرنشان  وی  گرفتند.  قرار  کار  جریان 
اردیبهشت ماه امسال پروژه آب  تا 15  کرد: 
 23 و  اجرا  کامل  طور  به  بندان  شیرین کن 
و  کامل  امسال  مردادماه  تا  نیز  دیگر  پروژه 

به بهره برداری برسد.
)Ava.news13@gmail.com(

پذیرش بیمار در مرکز ناباروری بیرجند تا 10 روز آینده

نصب 24 دستگاه آب شیرین کن در روستاهای نیازمند با مشارکت آستان قدس رضوی

پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  قاسمی- 
به  رسیدگی  ستاد  دبیر  و  جرم  وقوع  از 
کارهای  اینکه  بیان  با  انتخاباتی  تخلفات 
باید در محدوده قانون و مقررات  این ستاد 
بینی  پیش  ستاد  وظیفه  کرد:  عنوان  باشد، 
ها  حوزه  دیگر  با  تعامل  با  پیشگیری،  و 
افرادی  با  برخورد  و  تخلفات  کاهش  برای 
می باشد. نکنند،  رعایت  را  قانون  که 

گذشته  روز  وحدانی نیا  یدا...  حجت االسالم 
وقوع  از  پیشگیری  شورای  جلسه  اولین  در 
جرم افزود: این شوراها هیچ دخالتی در کار 
انتخابات و نظارت ندارد. وی  حوزه اجرایی 
در  که  تعامالتی  به  توجه  با  که  کرد  اظهار 
همفکری هایی  و  گذشته  انتخاباتی  فصول 
که در استان انجام شد کارنامه قابل قبولی 
به  توجه  با  هم  جاری  سال  در  و  داشتیم 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوزادهمین 
و  شهر  شورای  اعضای  انتخابات  پنجمین 
تخلفات  و  جرائم  از  پیشگیری  ستاد  روستا، 
کرده  کار  به  آغاز  استان ها  در  انتخاباتی 
راستای  در  باید  ستاد  وی  گفتۀ  است.به 
اقدامات  بر  مستمر  و  مداوم   رصد  پایش، 
و  کند  حرکت  انتخاباتی  فعالیت های  و 

از  جلوگیری  برای  برنامه هایی  سری  یکی 
نیازمند  که  شود  پیش بینی  اتخاباتی  جرائم 
عضو  نهادهای  و  دستگاه ها  بین  هماهنگی 

ستاد می باشد.

هدف ستاد توجیه
 و انذار تشکل ها و احزاب انتخاباتی

همچنین  تخلفات  از  پیشگیری  ستاد  دبیر 
توجیه،  را  ستاد  این  برگزاری  از  هدف 
احزاب  و  تشکل ها  به  نسبت  انذار  ارشاد، 
کرد  تصریح  وحدانی نیا  دانست.  انتخاباتی 
قانونی  مفاد  تشکیل  و  رسانی  اطالع  که 
از طریق رسانه ها  قانونی  جرائم و مجازات 
هر  و  است  ستاد  این  وظایف  جمله  از  هم 
خواهد  برگزار  جلسه  این  بار  یک  هفته  دو 
این  اینکه  به  توجه  با  کرد  بیان  شد.وی 
شورا کار خود را دیرتر از موعد شروع کرده 
است ولی در فضای مجازی دیده می شود 
را  خود  تبلیغات  موعد  از  زودتر  برخی  که 
سریع تر  باید  دلیل  همین  به  کردند،  آغاز 

اقدامات الزم انجام شود.

روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری   در سایۀ 

قرار نگیرد

همچنین  تخلفات  از  پیشگیری  ستاد  دبیر 
به  نسبت  توجهی  بی  نباید  که  کرد  تأکید 
که  روستا  و  شهر  شوراهای  نقش  اهمیت 
قرار  جمهوری  ریاست  انتخابات  سایه  در 
داد:  ادامه  گیرد.وحدانی نیا  گرفته،صورت 
باید توجه شود که در انتخابات شوراها چه 
و  می کنند  تبلیغ  چگونه  و  می آیند  کسانی 
به بخش فضای مجازی و سایبر دقت ویژه 
در  ویژه  دادن شعب  اختصاص  از  شود.وی 
خبر  استان  در  کیفری  محاکم  و  دادسرا 
قضایی  مختلف  حوزه های  در  گفت:  و  داد 
و  تخلفات  با  باید  قانونی  و  سریع  برخورد 

انجام شود.  انتخاباتی  جرائم 

کنندگان  برگزار  از  تعهد  گرفتن 
اجباری است اجتماعات 

کرد  عنوان  جلسه  این  در  بیرجند  دادستان 
به  که  سخنرانی های  و  اجتماعات  در  که 

اعضای  انجام می شود،  دانشگاه ها  در  ویژه 
دعوت  را  اجتماعات  آن  مسئوالن  ستاد، 
تخلفی  که  دهند  تضمین  و  تعهد  و  کنند 
نامزدها  دیگر  به  و  نمی شود  انجام  آن  در 
اضافه  نمی شود.مقدسی  زده  افترا  و  توهین 
قبلی  سابقه  دلیل  به  که  کسانی  از  کرد: 
است،  متصور  آنان  از  جرم  وقوع  توان 
دعوت شوند و از آنان تعهد الزم اخذ شود 

و توجیه شوند و تذکر به آنان داده شود.

انتخابات  مجریان سالمت 
خود قانون گریزی دارند

دبیر دفتر نظارت شورای نگهبان استان هم 
پیشگیری  ستاد،  این  اسم  که   کرد  اظهار 
انجام شد در حالیکه در  تاخیر  با  است ولی 
شروع  تبلیغات  قبل  ماه های  از  ما  استان 
هستند  دخیل  ماجرا  این  در  افرادی  و  شده 
انتخابات  مجری سالمت  باید  خودشان  که 
می دهند،  قانونگرایی  شعار  مرتب  و  باشند 
می کنند. گریزی  قانون  قانون،  پوشش  در 

حتی  که  کرد  بیان  محمدی  حجت االسالم 
در  استان  به  شخصیت ها  سفرهای  در 

ستاد  افراد  همه  نحبگان،  با  دیدار  پوشش 
از  و کسانی  که  انتخاباتی شرکت می کنند 
بیت  هزینه  و  می شوند  دعوت  شهرستان ها 
المال را خرج می کنند، عضو ستادهای فعال 
نامیده  نخبه  کسانی  داد:  ادامه  هستند.وی 
انجام  مهم  و  دار  نمود  کاری  که  می شوند 
مسئوالن  برخی  و  افراد  این  نه  باشند  داده 
می شوند  شهرستان ها  برخی  وارد  که  هم 

جلساتی با ستادهای انتخاباتی می گیرند.

دین خود را به 
نفروشیم دیگران  دنیای 

توصیه  نگهبان  شورای  نظارت  دفتر  دبیر 
باید توجه داشته  افراد و مسئوالن  کرد که 
دیگران  دنیای  به  را  خود  دین  که  باشند 
عمل  می ماند  باقی  آنچه  چون  نفروشند 
فقط  که  کرد  تأکید  است.محمدی  افراد 
که  کاری  بلکه  بدهیم  قانون  شعار  نباید 
و  باشد  قانونی  باید  هم  می دهیم  انجام 
پیشگیری ها به موقع انجام شود و پیگیری 

انتخابات موکول نشود. از  بعد  به  تخلفات 
)Ava.news18@gmail.com(   

عشایر قشر مولد جامعه هستند
صبح  جنوبی  مقدم-استاندارخراسان  دادرس 
عشایر  امور  سازمان  رئیس  دیدار  در  دیروز 
عین  در  و  موثرترین  عشایر،  افزود:  کشور، 
و  بوده  جامعه  قشر  ترین  هزینه  کم  حال 
همواره به عنوان قشري مولد در جامعه مورد 
بیان  با   ، پرویزي  دارند.  و  داشته  قرار  توجه 
عشایر  را  استان  جمعیت  از  12درصد  اینکه 
تشکیل مي دهند، افزود: باید تالش کنیم تا 
منابع درآمدي براي این عزیزان فراهم شود ؛ 
در غیر این صورت، آنها نیز مهاجرت کرده و 
یا در حاشیه شهرها به حاشیه نشیني خواهند 
خراسان  در  اینکه  به  اشاره  با  پرداخت.وی 
جنوبی مسئولین باید توجه بیشتري به جامعه 
به  توجه  با  افزود:  باشند،  داشته  عشایري 
اینکه بخشي از جامعه عشایري ما در مرزها 
سکونت دارند، عالوه بر مباحث اجتماعي در 
زمینه مباحث امنیتي نیز حضور آنان مي تواند 

بسیار مهم و موثر باشد.مقام عالی دولت در 
در  ساله  چندین  های  خشکسالی  به  استان، 

افزود:  و  کرد  اشاره  جنوبي  خراسان  استان 
توسعه  در خصوص  باید  امر،  این  به  باتوجه 
گردگشري  صنعت  توسعه   ، دستي  صنایع 
باید  مسئولین  گردي  بوم  حوزه  در  خصوصٌا 

تري  جدي  هاي  ریزي  برنامه  و  اقدامات 
الزم  هاي  ظرفیت  که  چرا  باشند؛  داشته 

با  دارد.پرویزی،  وجود  دراستان  زمینه  دراین 
بیان اینکه در سال گذشته یک میلیارد و 400 
میلیون تومان در حوزه آبرساني عشایري به 
موضوع  افزود:   ، یافت  اختصاص  استان 

آبرساني به عشایر از اولویت هاي کاري است 
که در سال 96 دنبال خواهد شد.

شورای عالی عشایر کشور
 بعد از ۱۰ سال دوباره فعال شد

این  در  کشور،  عشایری  امور  سازمان  رئیس 
دیدار گفت، بابیان اینکه هیچ دولتي به اندازه 
است،  نکرده  توجه  عشایر  به  یازدهم  دولت 
افزود: شوراي عالي عشایر کشور در دولت تدبیر 
و امید بعد از 10 سال دوباره فعال شد.قندالي 
عالي  شوراي  جلسه   2 تاکنون  کرد:  تصریح 
رئیس  اول  معاون  ریاست  به  کشور  عشایر 
جمهوري برگزار شده و در حوزه هاي مختلف 
فرهنگي، اشتغال و نیز بهداشت و درمان داراي 
مصوبات و نتایج بسیار مطلوبي نیز بوده است.
وی خاطر نشان ساخت: دولت تدبیر و امید چه 
در بعد حفظ کرامت و شأن و منزلت عشایر و 

چه در بعد اختصاص منابع و اعتبارات، توجه 
بسیار مطلوبي به این عزیزان داشته است.وی 
گذشته  سال  در  یازدهم  دولت  کرد:  تصریح 
با  را  اي  یارانه  علوفه  تن  هزار   700 بر  بالغ 
بازپرداخت 4 تا 9 ماهه در اختیار عشایر عزیز 
در دو سال  اینکه  بیان  با  است.وی  داده  قرار 
گذشته بالغ بر 21 میلیارد تومان اعتبار از محل 
هاي مختلف به امور عشایر کشور تخصیص 
تومان  میلیارد  حدود 200  افزود:  است،  یافته 
ملي  توسعه  صندوق  محل  از  نیز  تسهیالت 
اختصاص یافته است که خراسان جنوبي نیز در 
توزیع این اعتبارات به طور ویژه مورد توجه قرار 
خواهد گرفت.وی به ظرفیت های بوم گردي 
خراسان جنوبي اشاره کرد و افزود: عالوه بر این 
امر، توسعه صنعت شترداري و توجه به گیاهان 
دارویي باتوجه به قابلیت هاي موجود مي تواند 

بسیار مهم و کمک کننده باشد.

عکس:ایسنا

عکس:پرتال استانداری
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید
 و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

انتقاد شریعتمداری از افتتاح 
چند طرح توسط رئیس جمهور

شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان 
و  من درآوردی  واژه  یک  رسمی«  »افتتاح  اینکه 
یک اسم مستعار است که برای »افتتاح دوباره« 
اختراع کرده اند، گفت: سخن این است که اگر این 
پروژه ها قباًل افتتاح  شده و به بهره برداری رسیده 

است، افتتاح رسمی آنچه مفهومی دارد.

فائزه هاشمی: روحانی
 نامزد نهایی اصالح طلبان است

فائزه هاشمی گفت: تعدد کاندیداهای اصالح طلب 
روحانی  آقای  به  بزرگی  کمک  مناظره ها  هنگام 
نهایت  در  است  قرار  داد:  ادامه  وی  بود.  خواهد 
یک کاندیدای اصالح طلب باقی بماند که آرا نیز 
شکسته نشود و آن یک نفر از نگاه ما آقای روحانی 

است که از ایشان قویاً حمایت می کنیم.

صفارهرندی: احتمال رقابت 
جهانگیری با روحانی وجود دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر 
که  شوند  متوجه  نظرسنجی ها  در  مقابل  جبهه 
اقبال بیشتر به سمت جهانگیری است گزینه کنار 
رفتن روحانی یا رقابت این دو فرد مطرح می شود. 

همه برای حمله به روحانی آمده اند

نام  ثبت   موج  باورم  این  بر  گفت:  محبیان  امیر 
را  که تقریبا همه منتقد روحانی هستند، روحانی 
است.  کرده  جهانگیری  حضور  پذیرش  به  وادار 
همه  در  او  حضور  بابت  از  جهانگیری  انتخاب 
عملکرد  و  ارقام  به  تسلط  و  دولت  اجرایی  امور 
بحث های  و  مناظرات  می داند  روحانی  است. 
همه  بار  این   و  است  قبل  با  متفاوت  دوره  این 
می آیند. دولتش  عملکرد  و  او  به  حمله  برای 

نمره کابینه »روحانی« ۱۴ است

اصالح طلب  داوطلب  هاشمی طباء  مصطفی 
انتخابات ریاست جمهوری درباره استفاده از وزرای 
گفت:  انتخابات،  در  پیروزی  صورت  در  روحانی 
هنوز برآوردی نکردم، اما از برخی وزرای این دولت 
حتماً استفاده می کنم. وی در پاسخ به این پرسش 
که چه نمره ای به عملکرد دولت روحانی خواهد 
داد، گفت: من نمره 14 به کابینه روحانی می دهم.

ارتباط اصالح  طلبان با رهبری 
همیشه برقرار بوده و هست

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  عارف  محمدرضا 
رهبری،  با  منتجب نیا  و  رهامی  آقایان  دیدار 
رهبری  معظم  مقام  میان  ارتباط  همیشه  گفت: 
به  صمیمانه  هم  ایشان  و  بوده  اصالح طلبان  و 
ما محبت کرده اند. ما هم هر وقت الزم باشد با 
ایشان تماس می گیریم و امیدواریم که در آینده 

هم این ارتباط ادامه داشته باشد و تقویت شود.

جلیلی و بذرپاش درس تاریخی دادند 

جبهه  مرکزی  شورای  عضو  محمدی  مهدی 
خود  تلگرامی  کانال  در  انقالب  نیروهای  مردمی 
نوشت: در 4 ماه گذشته بارها با همه وجود دیده و 
حس کرده ام که چگونه سودای ریاست جمهوری 
و  چشم  گاه  و  می کند  بی خود  خود  از  را  آدمیان 
گوش آنها را به روی هر حقیقتی می بندد. اما دو 
مرد بزرگ ]جلیلی و بذرپاش[ نه به سخن بلکه در 
یادآوری کردند هستند کسانی  ما  به همه  عمل، 
هیچ اسیر این جنجال ها نمی شوند و می توانند در 
همه حال از ایمان و استقالل خویش صیانت کنند.

ترامپ در پی حمله نظامی
 ناگهانی به کره شمالی است

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که دونالد ترامپ 
در پی آزمایش موشکی ناموفق کره شمالی مشتاق 
است.  کشور  این  به  ناگهانی  نظامی  حمله  به 
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع نزدیک 
به کاخ سفید نوشت: ترامپ در راستای مقابله با 
اقدامات تحریک آمیز و بی ثبات کننده کره شمالی 
تمایل به حمله ناگهانی به این کشور را دارد. این 
منبع آگاه به شرط ناشناس ماندن گفته است که با 
این وجود ترجیح ترامپ این است که مقابله با کره 

شمالی با مدیریت چین انجام شود.

فتوای علمای درباری 
آل سعود درباره جنگ یمن

با صدور  آل سعود  درباری  بلندپایه علمای  هیئت 
فتوایی نبرد با ارتش یمن و نیروهای داوطلب مردمی 
گزارش  دانست.به  جایز  شرعا  را  انصارا...  جنبش 
پایگاه اینترنتی الیمن الیوم، هیئت مزبور در صفحه 
شخصی خود در توئیتر ضمن اعالم این مطلب از 
نبرد با یمنی ها به عنوان جهاد فی سبیل ا... نام برد.

احمدی نژاد وعده هایش را عملی نکرد

مسعود پزشکیان با اشاره به فعالیت های انتخاباتی 
احمدی نژاد و بقایی گفت: بنابر صحبت هایی که 
بتوانند  اساسًا  که  می دانم  بعید  داشتند،  خودشان 
احمدی نژاد  گفت:  وی  دهند.  ادامه  راه  پایان  تا 
بیکار  نفر  برسد، یک  قدرت  به  اگر  ادعا می کرد 
این وعده ها عملی شد؟!  از  نمی ماند و هزاران وعده دیگر. کدام یک 

کدام یک از حرف هایی که می زد در عمل اجرا شد؟!

عباسی : برجام لکه ننگی بر دامن دیپلماسی است

بر  ننگی  لکه  برجام  گفت:  عباسی  حسن 
و  ای  هسته  طرف  یک  است.  دیپلماسی  دامن 
دیگری تحریم بود.چطور در مذاکرات هسته ای 
اقتصاددان های ما  حضور ندارند. تا به حال 8 بار 
تحریم شده ایم و در 8 بار هم شکست خورده ایم. 
 وی افزود: رفع تهدید فقط با روش قاسم سلیمانی جواب می دهد. تهدید را 

حاجی زاده با موشک هایش رفع می کند.

نامزد پوششی برای روحانی ایده هاشمی بود

نماینده  علیخانی  ا...  قدرت  االسالم  حجت 
سابق مجلس در مورد اینکه آیا آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی با کاندیدای پوششی در کنار روحانی 
ایران  عصر  خبرنگار  با  مصاحبه  در  بود  موافق 
گفت: اصل این قصه که کسی در کنار روحانی 
و کمک وی باشد ایده مرحوم  هاشمی بود. منتها عمرشان وفا نکرد 

و نتوانستند خوشان این طرح را اجرایی کنند.

بارها  اینکه   بیان  با  قالیباف 
ظرفیت های  کشور  گفته ام 
دارد،  مادی  بعد  در  زیادی 
متاسفانه یکی دو روز قبل وقتی 

صحبت  ظرفیت ها  این  مورد  در 
انتقاد  آن  به  عده ای  کردم 
داشتند، گفت: البته انتقاد ایرادی 
مهم  نکته  بگویم  باید  اما  ندارد 

امروز  ما  کشور  که  اینجاست 
مدیریتی  بزرگ  چالش  دچار 
است و در مدیریت کشور تحول 
که  تهران  شهردار  ندارد.  وجود 

در  نامزدی  برای  قبل  روز  چند 
ثبت  ریاست جمهوری  انتخابات 
این  بیان  با  ادامه  در  کرده،  نام 
اعتقاد که مدیریت کشور »بسته 

وضعیت  از  است  خسته«  و 
درآمدها و بیکاری نیز انتقاد کرد 
که  مدیریتی  که  این  بیان  با  و 
توصیف کرد، قادر نیست با تکیه 
کار  خالقیت  و  جوانی  نیروی  بر 
دست  باید  گفت:  ببرد،  پیش  را 
به دست هم بدهیم تا در شرایط 
اردیبهشت  ماه،   29 حساس 
باشیم. داشته  خوبی  انتخاب 

به  وقتی  افزود:  تهران  شهردار 
و  فقر  به  توجه  آمدم  شهرداری 
مناطق محروم را در اولویت قرار 
طول  در  هستم  مطمئن  و  داده 
مهمی  چالش های  سال  چهار 
و  بیکاری  اشتغال،  عدم  مثل 
عدم رونق اقتصادی حل می شود 
و ماه به ماه و سال به سال این 

تحول را شاهد خواهیم بود.

رفسنجانی  هاشمی  محمد 
نقل  به  که  خبرگزاری  گفت: 
کنار  بر  مبنی  خبری  من  از 
یا  من  نفع  به  روحانی  کشیدن 
است،  کرده  مطرح  جهانگیری 
و  است  کرده  خالفی  برداشت 
و  اعتدال  جبهه  اصلی  کاندیدای 
دکتر  آقای  جناب  طلبان  اصالح 
برادر  باشد.  می  و  بوده  روحانی 
تشخیص  مجمع  فقید  رئیس 
افزود:  ادامه  در  نظام،  مصلحت 
جای  به  را  خود  سوال  خبرنگار 
که  است  نوشته  من  جواب 
این  دارد.  تاسف  جای  کار  این 
شما  آیا  پرسید  من  از  خبرنگار 
روحانی  که  دهید  می  احتمال 
کناره  جهانگیری  یا  شما  نفع  به 
گیری کند؟ محمد هاشمی ادامه 

ما  که  بود  این  بنده  پاسخ  داد: 
اعتدال  جبهه  و  طلبان  اصالح 
درون  رقابت  قطع  طور  به 
و  نداریم  یکدیگر  با  را  جناحی 

 نخواهیم داشت و به آن فکر هم 
این  بیان  با  وی  کنیم.  نمی 
خود  سوال  خبرنگار  این  که 
زده  جا  من  جواب  جای  به  را 

نوشته  خبرنگار  این  گفت:   است، 
است  گفته  هاشمی  محمد 
یا  هاشمی  نفع  به  روحانی  که 
جهانگیری از نامزدی کناره گیری 

می کند. وی بار دیگر تاکید کرد: 
نامزد اصلی جبهه اعتدال و اصالح 
روحانی  دکتر  آقای  جناب  طلبان 

بوده و می باشد.

نگفتم روحانی به نفع من کنار می رودمدیریت کشور» خسته و بسته« است
محمد هاشمی :محمدباقر قالیباف :

رونق قالیبافی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در شهرستان مرزی درمیان  * عکس :  ایرناآبگیری بندهای خاکی در خراسان جنوبی  * عکس : ایرنامراسم جشن هنر انقالب اسالمی * عکس:  امیرآبادی
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خانواده های محترم صاعدی و خسرویان ص

با نهایت تاسف و تالم درگذشت 

مرحوم  محمد صاعدی
 را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده

 از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی
 و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.
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