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رهبر معظم انقالب : 
نامزدها به مردم قول بدهند

نگاه شان به ملت است نه بیرون از مرزها

حجت االسالم حسن روحانی:
در انتظار انتخاباتی سالم، امن، عادالنه و فراگیر که 

موجب افتخار دیگری برای ایران باشد، هستیم

محمدباقر قالیباف :
مخالفان ایجاد 5 میلیون شغل، 
نگاه شان به جای دیگری است

نجفی:
پوپولیسم فریبکارانه را باید افشا کنیم

 تا مردم دچار انحراف نشوند. 
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سرمقاله

رأی ما، سرنوشت ما
*هرم پور

  اگر جزو ذی نفوذین و صاحبان منصب و رده های
مدیریتی و خالصه، بچه های باال باشید، این روزها 
از شما می پرسند به چه کسی رأی  تقریباً همه 
بدهیم؟ و اگر جزو این طبقات نباشید و عادی و 
از خودتان می پرسید که  خودتان  معمولی، حتماً 
راستی به چه کسی رأی بدهم ؟ تجربه نشان داده 
از شما  افرادی که   درهشتاد درصد موارد،  تقریباً 
می پرسند به چه کسی رأی بدهیم، دقیقاً به همان 
کسی رأی می دهندکه شما می گویید به او رأی 
نکنید  و کوچک  را سبک  خودتان  !! پس  ندهید 
بگذارید  ننماید.  تکلیف  تعیین  هم  مردم  برای  و 
برای  اما  کنند.  عمل  و  بگیرند  تصمیم  خودشان 
به  و  خودتان  درون  به  خودتان،  وجدان  به  پاسخ 
رأی  کسی  چه  به  اینکه  برای  فکرتان،  و  ذهن 
بدهید، امسال با خودتان قول و قرار بگذارید که 
اسیر دام تبلیغات نشوید... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
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پیام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

از  سپاس  روز  کارگر  روز 
که  است  مردی  مردان 
خود  بسته  پینه  دستان  با 
به  را  بزرگی  دستاوردهای 
میهن عزیز خود اهداء نموده 
گرم  کانون  آنان  تالش  و 
خانواده و اجتماع را استحکام 
می بخشند و فرشتگان آسمان را به تحسین و تعظیم وا می 
دارند. روز کارو کارگر یادآور کوشش و جوشش زنان و مردانی 
است که در کارخانه ها، شرکت ها، واحدهای تولیدی، کارگاه 
ها، صنایع و معادن، خانه ها و جای جای زمین و زمان به 
 زندگی معنا و حرکت می بخشن و با کمترین بهره گیری،

بیشترین بهره دهی و سودمندی را نثار جامعه می کنند. 
اکنون که با درایت حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی 
امسال به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده 
ارزشمندی  اقدام هوشمندانه فرصت  این  تردید  بی  است. 
برای جبران عقب ماندگی های گذشته خواهد بود. ما نیز 
همچون گذشته بر این باوریم که با صیانت از حقوق کارگران 
و توجه به تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار است که امکان 
رفع معضالت و تنگناهای اقتصادی فراهم می گردد. بنابراین 
خانواده بزرگ کار و تالش استان در سال 96 آمادگی خود 
را برای حرکت به سوی تولید ملی و اشتغال پایدار اعالم 
می دارد. اینک با اتکال به خداوند یکتا و توجه به منویان 
مقام معظم رهبری و تدابیر هوشمندانه در دولت تدبیر و امید 
 گام های موثر در راستای حل مسائل و مشکالت بنگاه ها

امنیت شغلی و  این مهم خود تضمین  صورت گرفته که 
اقتصادی کارگران عزیز را موجب می گردد. خانواده تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در استان ضمن تبریک روز جهانی کار و 
کارگر اعالم می دارد که در این مسیر پر فراز و نشیب همراه 
و همیار شما کارگران و کارفرمایان خواهد بود  و در برابر ایثار 
و احسان شما گرامیان احساس مباهات می نماید و از درگاه 

خداوند بزرگ برایتان طلب موفقیت و بهروزی می نماید. 
محمد سنجری - اردیبهشت 96 

رئیسی در دیدار با مردم استان :
به خاطر رنج مردم از بیکاری 
و مبارزه با فساد کاندیدا شدم

صفحه ۳

صفحه ۲

بهای بلیط هواپیما به حال قبل برگشت  

فرود قیمت پرواز 

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

6 اردیبهشت ماه چهارمین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

شادروان خانم کوچک انصاری 
)همسر شادروان مسعود رخشانی(

را گرامی می داریم. روحش شاد و نامش ماندگار

فرزندان  

 به پاس اولین بوسه ای که پدر به رسم مهر در اولین ساعات تولد به 
گونه مان زد و ما نفهمیدیم و به یاد سوزنده ترین بوسه آخر که ما به رسم وداع 
 به صورتش زدیم و او نفهمید. هفتمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان غالمرضا مطهریان
 را گرامی می داریم. روحش شاد 

خانواده  

مراسم چهلمین روز درگذشت
 بزرگ خاندان 

شادروان محمد فرج زاده
 )دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

 امروز چهارشنبه 1396/2/6 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده های فرج زاده و سایر بستگان 

اوست پایدار 
ضمن تشکر و سپاس از لطف بی دریغ و ابراز همدردی صمیمانه همه بزرگوارانی که به طرق مختلف 
تسلی بخش دل غمدیده ما بودند، به اطالع می رساند: مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت 

مرحومه بی بی حجی محقق 
 مادر شهید  بزرگوار سید امین هاشمی، خواهر شهید  سرفراز سید جواد محقق 

و عمه شهید واالمقام سید مصطفی محقق
پنجشنبه 1396/2/7 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر بر سر مزار آن شادروان

 )امتداد ورودی اصلی بهشت متقین، جنب آب سردکن شماره 9( برگزار می شود.

خانواده های: محقق، هاشمی و سایر بستگان  

جناب آقای آرین  ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
جناب آقای جعفری  مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 

جناب آقای عزیزنژاد  مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان 
جناب آقای مهندس جعفری مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان 

 جناب آقای مهندس خباززاده مدیر محترم توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی 

 جناب آقای نوفرستی  ذیحساب محترم اداره کل راه وشهرسازی 

با احترام و عرض تبریک مبعث رسول گرامی اسالم )ص( خدمت شما بزرگواران، بدینوسیله مراتب 
سپاس خویش را به پاس زحمات و پیگیری های مجدانه و اهتمام ویژه شما عزیزان در تامین 

و پرداخت بخشی از پاداش و مطالبات بازنشستگان سنوات اخیر اداره کل راه و شهرسازی
به حضورتان تقدیم، سالمتی و مزید توفیقات تان را از خداوند منان مسئلت داریم

 ان شاء ا... همواره مشمول عنایت الهی باشید.

 جمعی از بازنشستگان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی  

پدرم 
رهگزم نقش تو از لوح دل و جان رنود

رهگز از یاد من آن سرو خرامان رنود
ره هچ جز بار غمت رب دل مسکین من است 

ربود از دل من، وز دل من آن رنود
آن چنان مهر توام رد دل و جان جای گرفت

هک اگر سر ربود، از دل و از جان رنود
گر رود از پی خوبان دل من معذور است 

ردد دارد هچ کند کز پی ردمان رنود
گمان می کردیم رفتنت ممکن نیست
رفتنت ممکن شد، باورش ممکن نیست

خانواده محترم فرج زاده
با نهایت تاسف

 چهلمین روز درگذشت

دوست و همکار سابق مان مرحوم

محمد فرج زاده
را خدمت شما بزرگواران صمیمانه تسلیت 
گفته، برای آن زنده یاد غفران واسعه الهی 
و برای بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی 
داریم  مسئلت  ربوبی  مقدس  پیشگاه  از 
و در مراسم چهلم آن روانشاد که امروز 
چهارشنبه 1396/2/6 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

شرکت نموده و یادش را گرامی می داریم. 

همکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی

تشکر و اعتذار 
بی تو ختم همه ثانیه ها افسوس است 

ارشد  محترم  فرمانده  از  وسیله  بدین 
سرتیپ  امیر   04 فرمانده  آجا  نظامی 
یوسفی، فرمانده محترم منطقه پدافند 
تجدد،  سرهنگ  جناب  شرق  هوایی 
شهید  هوایی  پایگاه  محترم  فرمانده 
خلبان  سرهنگ  جناب  حسینی 
و  حفاظت  محترم  فرمانده  مصطفوی، 
اطالعات پایگاه هوایی ، ریاست محترم 
عقیدتی - سیاسی پایگاه هوایی ، کارکنان 

 محترم پایگاه هوایی شهید حسینی ، کارکنان محترم منطقه پدافند هوایی ،
کارکنان محترم پادگان 04 بیرجند ،  سرکار خانم دکتر سیف الدین ، جناب 
 آقای دکتر طباطبایی ، سرکار خانم دکتر آیتی و کلیه عزیزانی که با تشریف فرمایی

 از راه دور و نزدیک ، چاپ بنر و اعالمیه ، تماس تلفنی و ... در مراسم تشییع و تدفین و ختم سوم

 شادروان محمد فتوحی نسب
 ما را همراهی کردند، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم و اگر کوتاهی و تقصیری 

در خدمت رسانی داشتیم، قبول عذر بفرمایید.

خانواده های: فتوحی نسب، خدادادی، اصغری 

یک شرکت معتبر راهسازی
 جهت اجرای پروژه در سطح استان 
نیاز به راننده به شرح ذیل دارد: 

راننده کامیون و تریلی 
راننده لودر

09155624889 
 05632442886
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 موافقت رهبر معظم انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

ایرنا- در آستانه مبعث پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص(، حضرت آیت ا... 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 593 نفر از محکوماِن محاکم 

عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

  افزودن سهم اضافه کار
 از حقوق  به مستمری بازنشستگان 

سازمان  های  مستمری  امور  مدیرکل  ایرنا- 
آینده  هفته  از  گفت:  اجتماعی  تامین 
دستورالعمل مربوط به افزودن سهم اضافه کار 
بازنشستگی  پاداش  و  به مستمری  از حقوق 
آیین  براساس  شود.  می  ابالغ  بازنشستگان 
سهم  و  درصد  وزیران،  هیات  جدید  نامه 
اضافه کار از حقوق کارکنان  براساس فرمولی 
محاسبه و به مستمری و پاداش پایان خدمت 

بازنشستگی آنان افزوده می شود.

مجهز کردن افسران گشت به دوربین البسه

ایسنا- رئیس پلیس پیشگیری ناجا از تجهیز 
افسران گشت پلیس به دوربین البسه در آینده 
نزدیک خبر داد. سردار محمد شرفی افزود : 
ان شاا... تا پایان سال 96 گشت های خودرویی 

پلیس هم مجهز به دوربین خواهند شد.

استخدام در صندوق بازنشستگی کشوری

محمود اسالمیان درباره استخدام در صندوق 
صندوق  چارت  گفت:  کشوری  بازنشستگی 
طی  را  خود  نهایی  مراحل  و  شده  تصویب 
می کند، امیدواریم طی سه تا چهارماه آینده 
مصوبه استخدامی جدید را از سازمان اداری و 

استخدامی بگیریم و آزمون را برگزار کنیم.

غیرحضوری شدن اعالم حادثه حین کار 

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی از برنامه این سازمان برای غیرحضوری 
کردن فرآیندهای اعالم حادثه حین کار خبر داد.

اصالح برخی قوانین و آئین نامه های
 تامین اجتماعی در سال 96

 احمد پایورگفت:اصالح قانون مشاغل سخت و 
زیان آور در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی 
قرار دارد و ایجاد شرط سنی برای بهره مندی 
سازی ایمن  همچنین  و  مربوطه  مزایای   از 

 محیط کار بایستی مورد توجه باشد.وی افزود: 
قانون معافیت کارگاه ها از دیگر مواردی است 

که به دنبال اصالح آن هستیم.

سرمقاله

رأی ما، سرنوشت ما
*هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه  اول (  با خودتان عهد ببندید که 

امسال چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در 
انتخابات شوراها، به تعقل و تفکر رأی بدهید نه 
 به کاغذ پاره ها و کلمه واژه هایی که می نویسند

قبل  از  بهتر  روزها  این  قضا  از  و  گویند  می  و 
بیانشان  و  نویسندشان  می  گذشته  از  زیباتر  و 
انقالبی  کشورهای  بین  در  تقریبًا  کنند.  می 
این  به  که  هستیم  کشوری  تنها  ما  مستقل،  و 
تا  و  رویم  می  رأی  های  صندوق  پای  اندازه 
با  حکومت  اداره  در  سرنوشتمان  اندازه  این 
تجربه ی  بنابراین  خورد.  می  گره  مردمی  آرای 
ی توبره  در  هایمان  دادن  رأی  از   گرانسنگی 
 تجربه های این سالهایمان داریم که بسیار ذی قیمت

این تجربه ی گرانبها همیشه در  و گرانبهاست. 
قانونی  است،  شده  تبدیل  قانون  به  سالها  این 
آنچه  درصد  پنجاه  به  فقط  گوید  می  مثاًل   که 
باشد،  داشته  اعتماد  گوید  می  کاندیدایی  هر 
نویسد  می  کاغذ  روی  را  آنچه  درصد  هفتاد 
سالهای  طی  را  آنچه  صد  در  صد  و  کن  قبول 
اش ای  حرفه  و  شخصی  زندگی  در   گذشته 

دیده ای و حاال شعارش را می دهد بپذیر. 
بدهی  رأی  او  به  اینکه  برای  بگیر  تصمیم  بعد 
که  گوید  ما می  به  انتخابات  دیگر  قانون  نه.  یا 
رأی تو یک رأی است و تو همیشه نمی توانی 
تو  کنی،  تقسیم  نامزد  چند  یا  دو  بین  را  رأیت 
نامزد  برنامه های یک  از  بخشی  به  توانی  نمی 
و بخشی از برنامه های نامزد دیگر رأی بدهی، 
پس طوری انتخاب کن که اگر نامزد مورد عالقه 
همان  که  باشی  داشته  اعتقاد  تو  آورد،  رأی  ات 
اگر  و  کرده  تعیین  را  او  سرنوشت  تو  رأی  یک 
باشی  معتقد  نیاورد  رأی  ات  عالقه  مورد  نامزد 
مورد  های  برنامه  آوردن  رأی  در  تو  رأی  که 
عنوان شده  رقیب  نامزد  از سوی  که  ات  عالقه 
به  انتخابات  دیگر  قانون  است.  بوده  تأثیرگذار 
باشد،  قائل  ارزش  رأیت  برای  که  گوید  می  ما 
اندازه ی همان  به  تو  که  باش  معتقد  این  به  و 
یک رأی هم در برنامه های خوب و برنامه های 
این  کنار  را  اینها  داری.  منتخبت سهم  نامزد  بد 
مردم  از  بعضی  زمزمه  روزها  این  که  گذارم  می 
رویم می  صندوق  سر  که  است  شده  این   شهر 

و شناسنامه هایمان را هم ُمهر می زنیم اما رأی 
انتخاب  به  توانیم  نمی  چون  چرا؟  اندازیم،  نمی 
میان  از  توانیم  نمی  چون  چرا؟  برسیم.  درست 
این همه نامزد و برنامه های متنوعشان انتخاب 
کنیم. من معتقدم این حرف ها، عذر بدتر از گناه 
است. اگر ما در زمان انتخاب هایمان هوشیارتر ، 
دقیق تر و با تأمل بیشتر انتخاب کنیم، سرنوشت 

هایمان قطعًا تغییر خواهد کرد.
بعد از این همه توضیح  حتمًا باز از من می پرسید 
خب، حاال به چه کسی رأی می دهی؟ شما را نمی 
دانم، اما من می خواهم به کسی رأی بدهم که 
صداقت داشته باشد، مردمی باشد، عملش بیشتر 
برای مردم  باشد،  باشد، ساده زیست  از شعارش 
شهر و کشورش جسور و نترس و متواضع و برای 
باشد،  عصبانی  و   عبوس  قانونی،  بی  و  دشمن 
دردشناس  و  باشد  متخصص  باشد،  برنامه  اهل 
و اهل مشورت، عامل به قانون و دلبسته ارزش 
های انقالب و رهبری، متعهد به به خون هزاران 
شهیدی که به پای درخت انقالب ریخته شده، و 
تا آخر کار ایستاده و پابرجا برای گرفتن حق مردم 
باشد، به کسی رأی می دهم که برای بیکاری، 
برای اشتغال، برای تولید، برای رونق اقتصادی، 
 برای زیباتر کردن و امن تر کردن و آرام تر کردن
 شهر و کشورم؛ برنامه های واقعی تر و  منطقی تر
 و مطلوب تری داشته باشد،  چه راست باشد چه چپ،

چه اصالح طلب باشد، چه اصولگرا، چه مستقل. 
اصل، مشارکت ما در انتخابات است، و انتخابی 
به خداست و معتقدم  امیدم  با چنین معیارهایی. 
سرنوشت ما با اراده او به شدت گره خورده است. 

وقتی این را بیپذیریم، دیگر کار حل است.   
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

بهای بلیط هواپیما به حال قبل برگشت  

استاندارخراسان جنوبی:از 5 هواپیمایی که قرار است وارد ایران شود یکی برای استان  است

  فرود قیمت پرواز 

قاسمی و مالیی - خبر افزایش 60درصدی نرخ بلیط 
روزنامه  بیرجند که چند روز پیش در  پرواز های فرودگاه 
آوای خراسان جنوبی به چاپ رسید، موجب گالیه و شکایت 
های مردمی و شرکت های هوایی بخش خصوصی شد. 
»سلیمی پور« یکی از شهروندان در همین باره عنوان کرد 
: هیچ ساماندهی در نرخ بلیط هواپیماها وجود ندارد و گویا   
هر وقت که میلشان کشید قیمت ها را هر چقدر بخواهند 
افزایش می دهند. وی ادامه داد: حدود 10 روز پیش بلیط 
هواپیما را با 103 هزار و 400 تومان برای پنج شنبه این 
هفته خریداری کردم ولی اکنون اگر کسی بخواهد برای 

همان پرواز بلیط بگیرد باید حدود 400 هزار تومان بپردازد.

نبود مدیریت بر افزایش قیمت  ها
افزود: شنبه ها صبح به دلیل شلوغی دیگر  این شهروند 
امکان ندارد بتوان زیر قیمت 250 تومان بلیط تهیه کرد.او 
با بیان این که در پروازهای مشهد به تهران حتی با قیمت 
60 تا 70 هزار تومان می توان بلیط تهیه کرد، عنوان کرد: 
همیشه پروازهای بیرجند جای خالی دارد ولی از چند روز قبل 
سایت ها را می بندند تا مسافران نتوانند رزرو انجام دهند 
و مجبور شوند حضوری بلیط تهیه کنند تا با نرخ بیشتری 
بفروشند وی تأکید کرد که اگر شخصی از روش خرید بلیط 
اطالع داشت که هیچ اما اگربی اطالع بود گران ترین بلیط 
را به او می دهند.»جلیلیان« مدیر  دفتر هواپیمایی »جلوه« 
هم درباره افزایش قیمت ها بیان کرد: تنها »ایران ایر« چنین 
کاری انجام داده و هیچ اطالع رسانی هم از قبل نکرده بود.

وی با بیان اینکه قیمت پروازها هر چه ارزانتر باشد استقبال 
مردم هم بیشتر می شود، عنوان کرد : برای این کار باید 
تعداد پروازها بیشتر شود ولی هر چه ما بر این موضوع تاکید 

می کنیم، هیچ مسئولی با هم همکاری نمی کند. 

گرانی عامل صرف نظر کردن از سفر با هواپیما
»روژان  مسافرتی  دفترآژانس  عامل  مدیر  »لطفی« 
معموال  شرکت  این  کرد:   بیان  اینباره  در  نیز  گشت« 
افزایش می  را  ها  قیمت  تعطیل،   روزهای  در  به عمد 
کار خاصی  نتواند  و کسی  غافلگیر شوند  مردم  تا  دهد 

کنار  موضوع  با  مردم  هنوز  وی  گفتۀ  به  دهد.  انجام 
پرواز  هواپیما  با  که  شوند  مجبور  آنکه  مگر  اند  نیامده 
مثل  دیگری  شهرهای  در  کرد:  بیان  کنند.»لطفی« 
بخواهند  که  قیمتی  هر  با  سال  تمام  در  مردم  مشهد، 
آن  تخفیفی  قیمت های  و  کننند  تهیه  بلیط  توانند  می 

همیشه وجود دارد ولی  اینجا اینگونه نیست . 

ایران ایر قیمت تمام بلیط های 
داخلی خود را افزایش داد

  مدیرعامل شرکت هواپیمایی »آسیا پرواز« هم در این باره 
اظهار کرد که ایران ایر در تمام پروازهای داخلی خود این 
برنامه را اجرا کرده است. به گفتۀ کاشانی شرکت »ماهان« 
هم در اسفند سال گذشته افزایش داشت و قیمت خود را از  
208 هزار و 400 تومان به 249 هزار و 700 تومان تغییر 
داد.»کاشانی« اضافه کرد: مسلما مردم این افزایش قیمت 
را نمی پذیرند چون به دلیل فاصله زیاد استان ما از مرکز 
عموما از هواپیما استفاده می کنند و این قیمت سنگین است .

ادعای دولت واگذاری کارها به بخش خصوصی
با »بهمنش« مسئول دفترشرکت هواپیمایی آتا در فرودگاه 
بیرجند هم گفت وگو کردیم. وی با اشاره به اینکه کسی 
نمی تواند با دولت رقابت کند عنوان کرد: »ایران ایر« مدت 
شرکت   برای  ضرر  موجب  پرواز  نرخ  کاهش  با  کوتاهی 
های هواپیمایی بخش خصوصی شده است. وی این کار 
را تاکتیکی برای خارج کردن رقبا  از میدان دانست که بعد 
از مدتی تغییر کرد و این شرکت قیمت ها را به شدت باال 
برد.وی با تاکید براینکه دولت ادعای واگذاری کارها را به 
بخش خصوصی را دارد افزود: اکنون با کاهش یا افزایش 
نرخ پرواز در روزهای خاص موجب شده تا پروازها با حمل 
و نقل جاده ای رقابت کند.»بهمنش« با بیان اینکه قانونی 
هم برای حمایت از بخش خصوصی باید وجود داشته باشد، 
خاطرنشان کرد: شرکت آتا خصوصی است و هواپیمایی را 
در این مسیر بیرجند گذاشته که قیمت آن 250میلیارد تومان 
است. وی اضافه کرد: در رقابت ناسالمی که این شرکت راه 

انداخته مردم و به طور کلی استان ضرر خواهند کرد.

سیاسی بازی ، سنگ اندازی برخی بانک ها 
مانع توسعه زیرساختی فرودگاه بیرجند

نماینده شرکت هواپیمایی آتا بیان کرد: مسئوالن شرکت 
را راضی کردیم که4میلیارد تومان تسهیالت بگیریم تا 
را  میلیارد   2 و   بخریم  بیرجند  ویژه  هواپیمایی  بتوانیم 
شرکت تقبل کرده وپذیرفته الباقی آن را  اقساط پرداخت 
کنیم  »بهمنش«  از سنگ اندازی برخی از بانک ها و 
دستگاه های اجرایی در این باره خبر داد و بیان کرد: 6ماه 
شده 4میلیارد تومان درخواست کردیم و تاکنون با همه 
مدیرکل   ، استاندار  عمرانی  معاون  که    هایی  پیگیری 
اند  بدون نتیجه بوده  فرودگاه ها و  میراث انجام داده 
است. وی خاطرنشان کرد: ما آمادگی جذب سرمایه گذار 
برای خرید ایرالین ویژه بیرجند  داریم اما برخی از افراد 
با سیاسی بازی سنگ اندازی می کنند که مانع توسعه 
استان است. وی تاکید کرد: اگر به این روال پیش رود 

شرکت در بیرجند تعطیل خواهد شد.

  ایران ایر مصوبات را رعایت نمی کند 
ماهان مستقر در فرودگاه  با مسئول شرکت خصوصی   
عنوان  که وی  کردیم  بیرجند هم گفت وگو  المللی  بین 
راقبول می  تاحدی ضرر  و  است  کرد:هواپیما خصوصی 
این فرودگاه    اخیر  به مشکالت  اشاره  با  کنم. »سهیل« 
در  ای  نامه  تفاهم  ایر  ایران  و  ماهان  شرکت  افزود:   
همین باره با یکدیگر دارند،وی ادامه داد: اکنون  ایران ایر 
مصوبات را رعایت نمی کند. مسئول شرکت هواپیمایی 
ماهان با تاکید براینکه می توان تعداد پروازها را افزایش 
داد خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبنی بر پرواز شب بیرجند 
- تهران ، تهران - کرمان و کرمان - بیرجند به شرکت 
مرکزی ارسال کردیم که امیدواریم موافقت کنند.به سراغ 
رفتیم  ایر  ایران  هواپیمایی  شرکت  نمایندگی  مسئوالن 
که با وجود تماسهای مکرری که با سمیعی زاده مسئول 
نمایندگی داشتیم اما  نتوانستیم با وی گفت وگو کنیم و 

علت افزایش نرخ  را جویا شویم.   

افزایش قیمت عادی است
  سرپرست معاونت عمرانی استانداری نیز عنوان کرد: تاکنون 
برای مشکالت فرودگاه بیرجند 8جلسه با حضور مسئوالن 
شرکت های هواپیمایی ومدیرکل فرودگاه  برگزار کردیم.که در 
آخرین جلسه مسئوالن ایران ایر علت افزایش قیمت را کالس 
پروازی آن هواپیما اعالم کردند. فرهادی   ابراز امیدواری کرد 
بتوانیم پرواز شب هم در فرودگاه بیرجند راه اندازی کنیم به 
گفته وی در فرودگاه طبس مقررشد 4 پرواز در هفته انجام 
شود.»فرهادی« بیان کرد: افزایش قیمت ها بازه زمانی کوتاه 
دارد  وی با بیان اینکه به دنبال تقویت شرکت های ماهان و آتا 
هستیم تصریح کرد:به دنبال یک هواپیمای ثابت برای فرودگاه 
بین المللی بیرجند هستیم که فقط پروازهای استان را انجام 

دهد و شب را در آشیانه بیرجند مستقر شود.

اختصاص هواپیما ویژه استان
مبنی  استان  در  هواپیمایی  های  شرکت  اعتراض  پیرو 
برحمایت نکردن دولت از بخش خصوصی در این حوزه با 
استاندار هم گفتگو کردیم که وی عنوان کرد: شرکت ها 
می توانند از طریق صندوق توسعه ملی قسمت  “ارزی” 
دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی  کنند.  دریافت  تسهیالت 
تجربه خوبی برای ارائه تسهیالت در این حوزه را ندارد 
راه و شهرسازی  وزیر  با   رایزنی هایی که  افزود: طبق 
انجام داده ایم مقررشده از 5 هواپیمایی که به زودی وارد 
کشور می شود یکی از آنان ، ثابت در اختیار استان قرار 

گیرد و پرواز مسیرهای کوتاه را انجام دهد.  

قیمتها برگشت
از برگشت  درکار جمع بندی گزارش بودیم که خبرهایی 
قیمت های بلیط هواپیما به دست ما رسید طبق صحبت 
هایی مسئول دفتر یکی از شرکت های هواپیمایی و سایت 
شرکت فرودگاه های کشور اکنون  بلیط   پرواز تهران بیرجند 
از 260هزار و 700تومان تا 146هزار و 200تومان به فروش 
می رسد. بازخورد و پیگیریهای رسانه ای ،اعتراضات مردمی 
وپیگیریهای مسووالن از جمله استاندارومدیر کل فرودگاه ها 
از عوامل موثر در برگشت قیمتها به وضع سابق بوده است .
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران 

مسکن  تعاونی  شرکت  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
 96/2/27 تاریخ  چهارشنبه  روز   17 ساعت  ایثارگران 
برگزار   در محل خیابان طالقانی 13 روبروی پالک 48 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع بهم رسانند. ضمناً 
 چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:  استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و 
بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی 95- پیشنهاد 
بودجه سال 96- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به 
واحدهای  برای  تسهیالت  اخذ   - مالی  سال  یک  مدت 
بقیه ا... )عج( 38- تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات 
مالی خود براساس بند 2 ماده 17 اساسنامه پس از اخطار 
کتبی - تعیین خط مشی آتی شرکت - تصویب اضافه بنا 
اعضایی که مخالف دریافت تسهیالت هستند سهم الشرکه 
خود را بر اساس پیشرفت و برنامه زمان بندی شده نقداً به 

حساب شرکت تعاونی مسکن ایثارگران واریز نمایند.
هیئت مدیره 

آگهی مزایده  شماره 96/2
موضوع مزایده: عبارت است از اجاره یک باب ساختمان با کاربری فرهنگی و 
ورزشی جهت استفاده امور فرهنگی از قبیل جشن ها، سمینارها و امور ورزشی 

مانند فوتسال ، والیبال ، هندبال، بسکتبال و ورزش همگانی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 
شرط تهیه اسناد: کلیه اشخاص حقیقی /  حقوقی با واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب سیبا 

شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/2/6 تا پایان وقت اداری 96/2/16 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 

96/2/26 و بازگشایی پاکت ها 96/2/27
تضمین: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 37.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک 
تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 

به نام مخابرات منطقه خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند، بلوار پاسداران ، میدان جانبازان، مخابرات منطقه خراسان جنوبی ، اتاق 

شماره 124  تلفن تماس: 32445444-056 فاکس 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی  

آگهی مناقصه شماره 96/3

موضوع مناقصه: عبارت است از پاسخگویی شیفت 24 ساعته اطالعات تلفن 
118 مخابرات منطقه خراسان جنوبی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 
سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/2/6 تا پایان وقت اداری 96/2/16 و تحویل اسناد پایان وقت 
اداری 96/2/26 و بازگشایی پاکت ها 96/2/27

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 208.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 

0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند، بلوار پاسداران ، میدان جانبازان، مخابرات خراسان جنوبی ، اتاق 

شماره 124  تلفن تماس: 32424000-056  فاکس 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی  

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمايش 

و تايید قرار گرفته است

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 2 ماه تا 8 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

لولـه 
بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزونانو 
 شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220

 خسروی

1 درصد 
00

تضمینی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ايزوگــام  مصطفی هريوندی

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  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

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مديره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*6 اردیبهشت  1396* شماره 3767

آقای استاندار واقعا زدند به خال با هشدارشان به 
کاندیداهای شورای شهر ؛ کاندیدایی وعده ای به 
خود من داد که فکر کنم در توان رئیس جمهور  

هم نبود خدا با این کاندیداها به خیر کند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم بلوغ سیاسی مردم و خواص استان در سفر 
انتخابات به بیرجند  آقای رئیسی به عنوان نامزد 
به نمایش درآمد و از حضور استاندار دولت تدبیر 
سیاسی  گرایشات  تمام  حضور  تا  گرفته  امید  و 
در مراسم استقبال ایشان و تالش برای انتخابی 
آگاهانه واقعا قابل تقدیر بود به نظر می رسد که 
اگر همواره بزرگان جامعه هدایت امور را به دست 
بچرخانند همه  بر محور وحدت  را  امور  و  گرفته 

مسائل ختم به خیر می گردد انشاا... 
 910 ... 253
باسالم شما جواب بدید آیا کارگران برای این وطن 
اجنبی  این قشر  آیا  کنند؟  نمی  وسرزمین تالش 
اقشار  دیگر  نصف  از  کارگر  حقوق  چرا  هستند 
پایینتر باشد از حق سنوات 100 میلیونی معلمان 
وکارمندان و پرستاران محروم باشند و برای نفت  
مدارس باید پول پرداخت کنند و همان یارانه ای 
که به معلم و پرستار و کارمند پرداخت می شود 
بگیرند آیا این عدالت است چرا باید اینقدر اختالف 
طبقاتی باشد کارگر خانه ندارد ... شما رسانه ملی 
هستید چرا سلیقه ای پیامها را چاپ میکنید سفره 
بانک میلیاردر  برای کارمندان  را  رنگین کارگران 
چاپ  می کنید ولی از اوضاع و احوال کارگران با 

حداقل حقوق اداره کار را چاپ نمی کنید
915...674
امیدوارم صدا و سیما و رسانه ها در انتخابات ریاست 
جمهوری با تبیین صحیح واقعیت ها و تحلیل های 
واقع بینانه مردم را به انتخاب بهتر کمک نماید چرا 
که تبلیغات ستادها و خود کاندیداها گاها منطبق بر 
عملکردشان نیست و بعضا هیجانی طرح می گردد 
که قدرت انتخاب منطقی را از جامعه سلب می کند
936 ... 102
سالم خدمت روزنامه آوای بیرجند می خواستم از 
توزیع کننده روزنامه شما قسمت معصومیه تشکر 
کنم چون بسیار با اخالق هستن و به موقع توزیع 

میکنن از طرف پرسنل آتش نشانی معصومیه
915...133
میلیارد   42 گذشته  سال  گفته  استاندار  سالم. 
هزینه  استان  معدنی  اطلس  تهیه  برای  تومان 
که  من  که  شده  تهیه  چطور  اطلس  شده!این 
یکی از 5 عضو هیئت علمی دانشگاه در بیرجند 
با تخصص ارتباط بین سنگها، کانیها و کانسارها 
آیندگان هم که  ندارم!بخاطر  آن خبر  از  هستم، 
شده بس کنید و مسیرتان را عوض کنید. زحمت 
کشیده یک آمار از فارغ التحصیالن زمین شناسی 

بیکار و سرخورده استان تهیه کنید!
915...495
سالم آوا .سالم .از بابت اشتغال باید گفت سیمان 
باقران میتواند جوانان بیرجند و اطراف را پوشش 
دهد بشرط دریافت تسهیالت به موقع نه فقط رأی 

جمع کن آقایان شود با تشکر 
915...703
نزدیک به سه سال شده اقساط وام مسکن مهر 
اندازی  پرداخت می کنیم ولی هنوز آسانسور راه 
حریق  اطفا  و  نشانی  آتش  سیستم  فاقد  و  نشده 
هستیم با اینکه نزدیک دوسال شده پول آسفالت 
راه هم پرداخت کرده ایم ولی آسفالتی انجام نشده  
و پایان کار هم گرفته نشده,لطفا رسیدگی فرمایی
915...926
 سالم آوا بیشتر بیماری ها ناشی از آنهایی می شود
کن  لطف  دارند  زباله  سطل  در  را  سرشان  که 
پیگیری کنید و مشکل را بر طرف نمایید اگر نشد 

کارت شناسایی و لباس فرم داشته باشند 
915...614
ریاست محترم فضای سبز و پارکها المپهای پارک 
آزادی نصفشون خاموش  هستند المپهای که هم 
روشن می شن یا کثیف هستند و دیر وقت  روشن 

می شن و فضای سبز هم تبدیل شده به کویر
915...586
از  یکی  متأسفانه  شوراها  انتخابات  در  سالم  با 
جمع  برای  استان  مرکز  به  نزدیک  روستاهای 
تومان  هزار   10 الی   5 نفر  هر  به  رأی  کردن 
و  رفت  بدند هزینه  رأی  آقایان  به  تا  دادند  پول 
آقایان  تا  دادند  روستا  تا  هم  را  خودرو  برگشت 
را ایاب ذهاب کنند و رأی هم آوردند و انتخاب 
از  شدند  کاندید  هم  امسال  آقایان  همون  شدند 
شورائی که رأی با پول جمع می کنه نباید  انتظار 
بلکه  نیستند  خادم  آدما  طور  این  داشت  خدمت 
خائن هستند خدا هم خودشان را  لعنت کنه هم 

کسانیکه  رأی پولی میدن
915...402
با سالم در جواب دوست عزیزی که خواستار نصب 
سرعت گیر در میدان قتلگاه شد بایدبگویم : بجای 
برای  سازی  فرهنگ  درخواست  باید  مانع  ایجاد 
رانندگان و همچنین عابرین کرد که هرکدام بدانند 
کجا محل تردد است و با چه سرعتی! عابرین باید 
با کمی همت از محل مشخص تردد کنن،وقتی 
هر نفر بسمتی می رود ریسک خطر باالمی رود.
سرعتگیر هیچ تأثیری در شیوه ی رانندگی ایجاد 

نمی کند،مگر برای لحظه ای
915...755
سالم  موز را از خارج کشور با هواپیما میارن ایران 
استانهای  از  کیلویی 3هزارتومان گوجه وخیار رو 
از  5هزارتومان  کیلویی  میارن  نیسان  با  مجاور 
کاندیداهای محترم شوری شهر مخواهیم که این 

معما رو حل کنن
915 ... 415

پیش بینی هواشناسی از وزش باد شدید همراه باگرد و خاک در استان

ایرنا-رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تقویت گرادیان فشاری در شرق کشور از امروز وزش بادهای 
نسبتا شدید همراه با گرد و خاک در استان پیش بینی می شود.ب برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه ها نشان می دهد که در این مدت 

افزایش ابر به ویژه در ساعت های بعد ازظهر دور از انتظار نیست و روند افزایش دمای هوا تا 24 ساعت آینده در استان ادامه خواهد داشت.

حجت  مردمی  دیدار  مالیی-اولین 
االسالم و المسلیمن سید ابراهیم رئیسی 
سادات نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان و نامزد دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای ورود 
پرویزی  اکبر  علی  سید  استقبال  با  وی 

حجت  شد.همچنین  رو  به  رو  استاندار 
با  میثاق  تجدید  برای  رئیسی  االسالم 
بیرجند رفت که  گلزار شهدای  به  شهدا 
از سوی جانباز هفتاد درصد دوران دفاع 

مقدس مورد استقبال قرار گرفت.

تشکر نماینده ولی فقیه از رئیسی

حجت االسالم رئیسی با نماینده ولی فقیه 
نیز دیدار کرد که حجت االسالم عبادی  
در این دیدار بیان کرد: مردم خراسان جنوبی 
ابتدای  از  دلداده نظام و والیت فقیه هستند و 
انقالب تا کنون در این مسیر ثابت قدم بوده اند.

نیز عنوان  رئیسی  المسلمین  و  حجت االسالم 
برخوردار  غیر  ای  منطقه  جنوبی  کرد: خراسان 
و  محرومان  مشکالت  رفع  ما  رسالت  و  است 
مستضعفان این استان است.وی افزود: در کنار 
مسایل عمده کشور، رسالت مهمی داریم که فقرا 
و محرومان را به برکت خون شهدا از محرومیت 
نجات دهیم.حجت االسالم و المسلمین عبادی 
نماینده ولی فقیه در استان نیز بیان کرد: از شما 
به خاطر پذیرفتن این مسئولیت خطیر،از جانب 

مردم تشکر می کنم.

آفرینش انسان برای بندگی خداست

در  استان  مردم  نماینده  بعدی  برنامه 
مجلس خبرگان رهبری حضور در هیئت 
دیدار  این  در  که  بود  بیرجند  ابولفضلی 
شعارهای  با  مردم  از  گوناگون  اقشار  که 
رئیسی حمایتت می کنیم ، ما اهل کوفه 
استقبال  وی  از  بماند  تنها  علی  نیستیم 
بیان  با  رئیسی  السالم  حجت  کردند. 
اینکه فلسفه بعثت با فلسفه اصل آفرینش 
انسان یکسان است، عنوان کرد آفرینش 
انسان برای بندگی خداست و بعثت نبی 
انسان  سعادت  و  هدایت  برای  نیز  اکرم 
عالی که  از همه مواهب  او  بهره مندی  و 

خداوند برای آفریده، است .

آیا زندگی با یارانه 45 هزار تومانی در 
برابری   3 افزایش  است؟  مردم  شان 

یارانه ها

وی با اشاره به اینکه تسهیالت، کار، زندگی 
است  اسالمی  دولت  عهده  به  معیشت  و 

با  امکاناتش شغل  تمام  باید  افزود: دولت 
کرامتی برای نیازمندان و مردم فراهم کند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: در 
45هزار  یارانه  با  فقط  روستاها  از  بعضی 
تومانی که دارند زندگی می کنند  آیا این 
است؟  مردم  شان  در  کردند  زندگی  نوع 
مستمندان  زندگی  می توان  با  مدیریت 
را نجات داد و اشتغال برای افراد جویای 
کار فراهم کرد تا جوانی در پیش خانواده 
خود خجالت زده نباشد.وی افزود:  در کشور 
ذغایر غنی کم ، نیروی جوان مستعد کار، 
مبتکر و دانشگاهی کم نداریم که باید از 
توان این نیروها به خوبی استفاده کرد.این 
تاکید  با  ریاست جمهوری  اتخابات  نامزد 
و  جوانان  از  بسیاری  ی  خواسته   براینکه 
مردم کشور داشتن شغل با کرامت است 
یادآورشد:  می توان با افزایش یارانه ها  برای 
مستمندان و دهک های پایین  جامعه تا دو 

یا سه برابر کمکشان کرد.

نیم  و  یک  تا  یک  سالی  توان   می 
میلیون اشتغال ایجاد کرد

شغل  با  صنعتی  ساختمان  صنعت  وی 
فراوان یادکرد و افزود: با رونق این صنعت 
هم افراد فاقد مسکن دارای مسکن کرامت 
افرادی  بارها  همین  در  که  شد  خواهند 
می  سرکار  به  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
روند و این صنعت هم دوباره رونق خواهد 
گرفت.رئیسی بیان کرد: طبق قانون برنامه 
توسعه  ششم آمار بیکاری از 12 درصد به 
8 درصد باید کاهش یابد به نوعی که باید 
سالی حداقل یک میلیون شغل در کشور 
ایجاد شود لذا ما معتقدیم می توان در سال 
، یک تا یک و نیم میلیون شغل ایجاد تا 

بحران بیکاری ازکشور برداشته شود.

کرده  عصبانی  را  مردم  اداری  فساد 
است/دولت و وزرا باید مدعی مبارزه 

با فساد باشند

تولیدی در  افزود: کارگاه ها و مراکز  وی 
کشور برخی از آنها تعطیل و نیمه تعطیل 
مدار  در  و  راه  اندازی  امکان  شده  که 
تولید قرار گرفتن دوباره آنها کامال وجود 
دارد.تولیت آستان قدس رضوی  تصریح 
کرد: حفظ تولید و رونق آن امکان  پذیر 

است و  در همین راستا تالش، مدیریت 
داشتن،  مسئولیت  احساس  جهادی، 
بیگانگان ، گره گشایی  به  نداشتن  چشم 
و  با اعتماد به نیرو جوان  این کارها رونق 
خواهد گرفت.حجت السالم و المسلمین 
رئیسی با تاکید براینکه فساد در ادارات 
است  شده  تبدیل  من  برای  ای  غصه 
موضوع  این  از  مردم  کرد:  خاطرنشان 
تیتر  روز  هر  هستند  که  عصبانی  بسیار 
است  شده  فساد  روزنامه  از  برخی  یک 

خود  درون  در  که  خانواده  افزود:  وی   .
باید  کی  و تا  دارند  ای  عمده  مشکالت 
شاهد فساد ها باشند ، فساد هیچ گونه 
با  ندارد.وی  اسالمی  نظام  با  تناسبی 
مبارزه  با فساد  توان  اینکه می  به  اشاره 
کرد ادامه داد:  رئیس  و وزرا هر دولت 
با  مبارزه  مدعی  باید  هرکسی  از  قبل  ؛ 
زیبنده  عنوان  هیچ  به  زیرا  باشد  فساد 

نظام اسالمی نیست.

و  بیکاری  از  مردم  رنج  خاطر  به 
مبارزه با فساد کاندیدا شدم

انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدا ی 
ریاست جمهوری تاکید کرد: سنی، شیعه، 
خط کشی های  مختلف  مذاهب  و  اقوام 
واقعی ما نیستند بلکه خط کشی های ما 
بین دشمنان انقالب و نظام است.رئیسی 
کشی  خط  بدون  باید  براینکه  تاکید  با 
بین جناح های سیاسی کار کرد ، افزود: 
از همه  است  این  ما  بنای  لطف خدا  به 
ظرفیت ها در کشور و نیروها مستعد که 
آمادگی دارند به ملت خود خدمت کنند 
استفاده کنیم تا گره گشایی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه من در آستان قدس 
رضوی هم آخرت ، دنیا ، مادی و معنوی 
را داشتم تاکید کرد: به خاطر رنج مردم 
از بیکاری و مبارزه با فساد کاندیدا شدم. 

مردم  به  فساد  های  ساختار  معرفی 
ومجلس در 6 ماهه اول دولت

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان 

انتخاب  صورت  در  کرد:  تصریح  رهبری 
متعادل  خداوند  دید  صالح  و  مردم 
اعالم می کنم در 6 ماهه اول دولت قطعا 
ساختارهای که موجب فساد می شود به 
با  زمینه  این  در  و  ارائه  مجلس  و  مردم 
و  رفع  جهت  گامی در  مجلس  همکاری 

دیگر  تا  دارم  برمی  آن  کردن  ریشه کن 
مردم شاهد اینگونه پرونده ها و مفاسد در 
کشور نباشند.حجت السالم و المسلمین 
3دوره  تاکنون  کرد:  عنوان  رئیسی 
مدیریت در کشور داشتم که فساد های 
گوناگونی را در ویترین قرار دادیم تا دولت 

ها ببینند و با آن مبارزه کنند.

خوبی  های  ظرفیت  جنوبی  خراسان 
برای سرمایه گذاری دارد

رضوی  قدس  آستان  تولیت  رئیس   
استان  در  آسمانی  نذورات  به  اشاره  با 
افزود: آیا اقتصاد استان باید در این وضع 
خشکسالی ها  متوقف شود؟وی ادامه داد: 
مسئله سرمایه گذاری در کاشت، برداشت، 
فرآوری و صادرات گیاهان دارویی باید در 
این منطقه صورت گیرد زیرا امروزه تمام 
می تواند  و  کاالها هستند  این  تشنه  دنیا 
در خراسان جنوبی با مطالعه کارشناسی 
دوره  دوازدهم  شود.کاندیدای  انجام 
مقام  سفر  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  کرد  اشاره  سال 87  در  رهبری  معظم 

فرمودند  ایشان در همان سفر  یادآورشد: 
»جنوب خراسان دارای معادن بزرگ سنگ 
، محصوالت راهبردی ،زرشک ، زعفران، انار 
است » و خراسان جنوبی مستعد سرمایه 
گذاری در حوزه ها می باشد ما هم باید 
به گونه ای عمل کنیم که در این در حوزه 

سرمایه گذاری صورت بگیرد که و این عمل 
اقتصاد استان را متحول می کند.وی با بیان 
ینکه  شرایط خراسان جنوبی کامال مساعد 
پرورش شتر و شتر مرغ است افزود: وضع 
آمایش سرزمینی و میزان ظرفیت بیکاری 
در استان آگاهی داریم و بیاییم برای تحقق 
دولت کار و کرامت دسته بندی ها سیاسی را 
کنار بگذاریم و از تمام ظرفیت ها برای نظام 

استفاده کنیم.

امروز ملت ما برای تغییر 
وضع موجود سخت امیدوار است

االسالم  حجت  انتخابات  ستاد  رئیس 
استان خراسان جنوبی گفت:  در  رئیسی 
امروز ملت ما برای تغییر وضعیت موجود 
سخت امیدوار است.حجت االسالم حسین 
هیات  در  مردم  اجتماع  در  نیز  مختاری 
ابوالفضلی )ع(  بیرجند اظهار کرد: انقالب 
ما کپی برابر اصل انقالب نبوی است.وی با 
بیان اینکه انقالب ما آمد تا دوباره انقالب 
نبوی را احیا کند افزود: نبی مکرم اسالم 
به دنبال این بود که با انقالب ارزش ها، 
دولت  برپایی  با  اسالمی،  نظام  برپایی  با 
و  توحیدی  جامعه  تشکیل  با  و  علوی 
تمدن اسالمی جهان را به سمت عدالت، 
اما  برساند  سعادت  و  معنویت  انسانیت، 
متأسفانه امویان و عباسیان فتنه کردند و 
این هدف عقیم ماند.رئیس ستاد انتخابات 
حجت االسالم رئیسی در استان خراسان 
جنوبی  بیان کرد: در قرن بیستم نیز امام 
)ره( آمد  و دوباره انقالب نبوی را تجدید 
هزاران  و  مردم  کمک  با  انقالب  و  کرد 
برپا  اسالمی  انقالب  بهمن  شهید در 22 
شد.مختاری تصریح کرد: اما درد دل مردم 
این است که متأسفانه در مرحله سوم که 
تشکیل یک دولت انقالبی بود و در مرحله 
چهارم که تشکیل امت واحده اسالمی و 
مرحله پنجم که حاکمیت تمدن اسالمی 
بودیم. مواجه  با مشکالتی  بود  در جهان 

وی با بیان اینکه ما در دولت سوم دچار 
اولین  کرد:  خاطرنشان  شدیم  گرفتاری 
دولت دولتی بود که بنی صدر با فضاحت 
فرار کرد و همچنین در دولت بعدی نیز 
دشمنان شهید رجایی را با شهادت پرواز 
دادند.رئیس ستاد انتخابات حجت االسالم 

رئیسی در استان خراسان جنوبی  یادآور 
گرفتار  بعدی  دولتهای  همچنین  شد: 
اشرافی گری و فساد مزمن شدند و برخی 
التصویر  ممنوع  و   88 و   78 فتنه  دچار 
برخی  اینکه  به  اشاره  با  شدند.مختاری 
دولت ها گرفتار غرور و افراط و محاصره 
و  انحرافی و خود سوزی  حلقه و جریان 
برای ما تبدیل مهره سوخته شدند اظهار 
داشت: بعضی با کمال تاسف با وادادگی و 
اعتماد غیر منطقی به دشمن راه نفوذ و 
از اصول  استحاله فرهنگی و عدول ملت 
انقالب و آرمان ها را برای مردم هموار می 
کنند.رئیس ستاد انتخابات حجت االسالم 
رئیسی در استان خراسان جنوبی  با بیان 
اینکه مردم از این گذشته نگران هستند و 
از تکرار این وضعیت می ترسند افزود: ما 
نباید در مرحله سوم متوقف شویم بلکه 
انقالبی عبور کنیم  با تشکیل دولت  باید 
گفت:  کنیم.وی  فراهم  را  ظهور  زمینه  و 
امروز ملت ما همه آنچه که در یک رئیس 
و  محوری  دیانت  از  اعم  انقالبی  جمهور 
والیت مداری، مردمی بودن و مردم داری 
، استکبارستیزی و شجاعت در برابر نعره 
های مستانه استکبار وجود دارد را در آیت 
اهلل رئیسی می بینند.مختاری با اشاره به 
آیه 54 سوره مائده بیان کرد: برداشت ما 
این  این است که ما در طول  آیه  این  از 
-3 4 دهه گرفتار کسانی شدیم که دچار 
ارتداد سیاسی شدند و قرآن به ما نوید می 
دهد که از این ریزش های سیاسی ناامید 
نشوید و ما به زودی قومی را که محبوب 
خدا و مردمی و استکبار ستیز است را برای 
انتخابات  ستاد  آورد..رئیس  خواهیم  شما 
حجت االسالم رئیسی در خراسان جنوبی 
یادآور شد: امروز ملت ما با نگرانی نسبت 
به گذشته نسبت به آینده سخت امیدوار 
هستند که امید است آیت ا... رئیسی بتواند 
مسیر تکامل بشریت را از مرحله سوم که 

تشکیل دولت اسالمی است عبور دهید.

بدون خط کشی بین جناح های سیاسی و مذاهب مختلف گره گشای مردم باشیم
اولین دیدار مردمی کاندیدای دوازدهمین دروه انتخابات ریاست جمهوری حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با مردم استان:

عکس:امین جم
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لباس هایتان را با امواج صوتی خشک کنید!
 
مهر- محققان یک ماشین اولتراسونیک ساخته اند که به جای گرما با استفاده از امواج صوتی لباس های خیس را خشک می کند! استفاده از امواج صوتی برای خشک 
کردن لباس ها عالوه بر صرفه جویی انرژی احتمال آب رفتن لباس های پشمی را نیز از بین می برد. این دستگاه با شیوه ای ارزان تر، کم سروصدا تر و سریع تر از 
روش های کنونی لباس ها را خشک می کند. ماشین خشک کن نتیجه همکاری دانشمندان آزمایشگاه ملی »ا وک ریج« در ایالت تنسی و وزارت انرژی  آمریکا است. چهارشنبه *6 اردیبهشت 1396 * شماره 3767

یادداشت

سردی شب نشینی های گرم 
در عصر ارتباطات

* میثم شهیدانی 

در  که  باشد  آمده  پیش  هم  شما  برای  شاید 
واتس  سرگرم  همه  اید  نشسته  خانواده  جمع 
از اعضای  ... باشند و یکی  آپ، الین، وایبر و 
خانواده که غالبا پدر و مادر است صبرش لبریز 

شود و این کار را نکوهش کند.
از  استفاده  این مطلب اصال نمی خواهیم  در 
قول  به  بلکه  کنیم  رد  را  جدید  های  فناوری 
آمد  گاز  نعمت  “وقتی  گفت  می  که  دوستی 
جان  استفاده  فرهنگ  نبود  بدلیل  ها  خیلی 
خود را از دست دادند و امروز خیلی ها بخاطر 
می  دهند”  می  جان  رانندگی  فرهنگ  کمبود 
اینکه  نه  بگیریم  دست  در  را  فناوری  خواهیم 

فناوری های نوین ما را اسیر خود کنند.
بزگترها برایمان می گویند کمی قبل تر کنار 
های  و صحبت  خاطرات  و  بودند  جمع  کرسی 
های  بندان  یخ  کردند،  می  بدل  و  رد  دلنشین 
زمستان را در گرمای شب نشینی ها ذوب می 
کردند و میبینیم ما قبل از عصر ارتباطات انگار 

ارتباطات قوی تر بوده است.
که  شویم  می  جمع  طوری  ما  امروزه 
کنار  سردی  تنوانسته  کنان  ناله  ها  شومینه 
این شب های  و  کند  را هم گرم  بودنمان  هم 
دوستانی  یکدیگر،  با  جای صبحت  به  زمستان 
مجازی داریم و سر به پایین انداخته ایم تا در 
هم  از  را  مان  محبت  ها  افزار  نرم  این  زنجیر 
حکیمانه  های  صحبت  و  جمالت  کنیم.  دریغ 
را  زیبا  زیبایی رد و بدل می کنیم و مطالب  و 
باز در همان فضای مجازی پسندیده و بازنشر 
می کنیم اما در فضای واقعی خود امروز داریم 
از این زیبایی ها دور می شویم و حتی طاقت 
صحبت های زیبای خانواده ها را نداریم چون 
می  پرت  مجازیمان  دوستان  از  را  حواسمان 
کنند. بله، قبل از استفاده از هر چیزی فرهنگ 
و  گاز  همانند  مبادا  تا  باشد  باید  آن  آداب  و 
که  نیست  زیبنده  و  بدهیم  تلفات  رانندگی 
باشد  ما  دست  ابزار  بوده  قرار  که  ای  وسیله 
هر  به  و  کرده  خود  دست  ابزار  را  ما  امروز 

طرفی می خواهد بکشد.
و  دید  آماده  زمستان  طوالنی  های  شب 
در  که  شرطی  به  اما  است  فامیل  های  بازدید 
این بازدید ها دور هم جمع بشیم و از خاطرات 
در  اینکه  نه  کنیم  صحبت  زندگیمان  زیبای 
را  ما  اینچی  چند  گوشی  یک  هم  ها  میهمانی 

از فضای صمیمی دور کند.

شكست نظامی آمريكا در طبس

 

در  سیاسی-  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه 
آمریکا  ارتش  تفنگداران  اردیبهشت ۱۳۵۹  روز ۵ 
در عملیاتی که بعد ها فاش شد نام آن »دلتا« بوده 
است، با هدف آزاد کردن گروگان های این کشور که 
در سفارت آمریکا در تهران تحت مراقبت بودند، در 

صحرای طبس پیاده شدند.
به  هلی کوپتر  با  طبس  از  نیرو ها  این  بود  قرار 
امجدیه  و در ورزشگاه  تهران حرکت کرده  سوی 
لباس  با  سپس  و  آیند  فرود  شیرودی (  )شهید 
و  تهران حمله کرده  در  آمریکا  به سفارت  مبدل ، 
گروگان ها را آزاد کنند. طبق این نقشه ، آنان پس 
از پایان فعالیتشان، از همین راه به طبس رفته و 
از آنجا با هواپیما از ایران خارج می شدند. نیروهای 
آمریکایی برای انجام این عملیات در »فورت برگ« 
آمریکا آموزش نظامی دیده و در فرودگاه کارولینای 
شمالی تمرین کرده و پیش از شروع عملیات نیز به 

پایگاه هایی در مصر و عمان منتقل شده بودند.
ناو  عرشه  و  عمان  مصر،  نظامی  فرودگاه های 
عمده  مراکز  از  عمان  دریای  در  آمریکا  هواپیمابر 
برخاستن هواپیما ها و هلی کوپترهای مهاجم آمریکا 

برای فرود در منطقه طبس بود.
هشت  نظامی ،   ۱۳۲ شامل  آمریکایی  نیروهای 
 ۱۳0C هلی کوپتر و سه هواپیمای باربری هرکولس
پس از استقرار در طبس و قبل از حرکت به تهران 
ماموریت  ادامه  از  و  شدند  مختلفی  حوادث  دچار 
بازماندند. دستگاه هیدرولیک یکی از هلی کوپتر ها از 
کار افتاد، هلی کوپتر دیگر بر اثر طوفان شن و عدم 
دید کافی به هنگام جابجایی، با یکی از هواپیماهای 
هرکولس برخورد کرده و هر دو وسیله نقلیه آتش 
در  نظامیان  از  تن  هشت  آن  نتیجه  در  و  گرفت 
شعله های آتش سوختند. با انتشار خبر حمله ناکام 
محکومیت  در  موجی  طبس،  به صحرای  آمریکا 
را  حمله  این  شوروی  افتاد.  راه  به  آمریکا  اقدام 
محکوم کرد و برخی چهره ها همچون رهبر لیبی پا 
را فرا تر نهاده و خواستار اخراج آمریکا از سازمان ملل 
متحد شدند. منابع آمریکایی بعد ها مدعی شدند که 
کاخ سفید    همان زمان برای توقف عملیات ، از سوی 
کرملین تحت فشار بود . آنچنان که بعد ها گفته شد 
در تمام مراحل عملیات دلتا تنها چهار نفر در آمریکا 
از انجام آن باخبر بودند: کار تر رییس جمهور، هارولد 
براون وزیر دفاع، هامیلتون جردن رییس ستاد کاخ 

سفید و برژینسکی مشاور امنیت ملی .
باقی مانده  فرار  و  حادثه صحرای طبس  پی  در 
هواپیما ها و هلی کوپتر های آمریکایی به سوی ناو 
آمریکا  رییس جمهوری  کار تر،  »نیمیتس«، جیمی 
شکست این عملیات مداخله جویانه را اعالم کرد و 
وزیر امور خارجه آمریکا که از ابتدا با عملیات دلتا 

مخالفت کرده بود از سمت خود استعفا داد.
همزمان با این تحوالت رییس جمهوری ایران از 
انتقال گروگان های آمریکایی از سفارت به محلی 
دیگر خبر داد. در پی این سخنان، گروگان ها در چند 
دسته به نقاط مختلف کشور برده شدند تا دسترسی 
به آنان میسر نباشد و بدین ترتیب بیش از ۶ ماه پس 
از عملیات آمریکا در طبس، گروگان ها همچنان در 

اختیار دانشجویان پیرو خط امام بودند.
توطئه  از  تازه ای  ابعاد  رسانه ها  روز  چند  از  بعد 
آمریکا را که به صورت موازی با حمله نظامی دنبال 
می شد فاش کردند. آیت اهلل خلخالی حتی از برنامه 
آمریکا برای بمباران ۱۴ نقطه تهران از جمله محل 

اقامت امام توسط کماندو ها خبر داد.
در پی شکست قطعی عملیات آمریکا در طبس 
و بازگشت باقی مانده هواپیماهای آن کشور یکی 
از هلی کوپتر ها که حاوی مدارکی در مورد جزئیات 
در  شد.  بمباران  بنی صدر  دستور  به  بود،  عملیات 
همین بمباران بود که محمد منتظر قائم، فرمانده 
سپاه پاسداران یزد به شهادت رسید. بنی صدر    همان 
زمان در توجیه این عملیات گفت: به چند دلیل این 
کار می بایستی صورت می گرفت: اوال: رادارهای ما را 
مستشاران آمریکایی که در زمان رژیم شاه در ایران 
بودند کار گذاشته اند، بنابراین تکنیک آن کامال برای 
آن ها روشن است، در نتیجه می دانند چگونه از مرز ها 
بگذرند که رادار ها نتوانند آن ها را شناسایی کنند. ثانیاً: 
هواپیماهای ما نیز از نوع آمریکایی هستند و آمریکا 
به هر حال به تکنیک و اسرار آن ها آشنایی دارد و از 
آنجا که احتمال زیادی برای اقدام به عملیاتی برای 
بردن هلی کوپتر ها از جانب آمریکا با پوشش هوایی 

خود می رفت دستور این عملیات داده شد. 
این عمل برای این بود که هلی کوپتر ها از کار 
بیفتند و نتوانند از کشور خارج شوند. بنی صدر در 
پاسخ به این سوال که آیا اسنادی در هلی کوپتر ها 
وجود داشته که از بین رفته است یا نه؟ مدعی شد: 
اگر اسنادی در هلی کوپتر ها وجود داشته باشد از 
بین نرفته است زیرا این عملیات فقط به منظور 
از کار انداختن هلی کوپتر ها بوده است و بمباران به 
وسیله راکت صورت گرفته است و هلی کوپتر ها 
آنچنان منهدم نشده اند که اسنادی از بین برود.

مناسبت ها

ملی  مسابقات  دوره  بیستمین  کاری-  نسرین 
شریف  آموزی  دانش  ابتکارات  و  نوآوری  آموزشی 
جهاد  شهدای  یادواره  ششمین  شریف(،  )نادکاپ 
و   ۲۶ در  شیرین  گروهی  کار  یک  تجربه  در  علمی، 
۲7 اسفند ماه سال گذشته  در دانشگاه صنعتی شریف 
دانشکده  استاد  وثوقی وحدت،  بیژن  دکتر  برگزار شد. 
شورای  دبیر  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  برق  مهندسی 
دانش  ابتکارات  و  نوآوری  مسابقات  سیاستگذاری 
این  شریف(  )نادکاپ  شریف  صنعتی  دانشگاه  آموزی 
آموزی کشور  دانش  ترین مسابقات  قدیمی  را  مسابقه 
نوآوری  و  خالقیت  رویکرد  با  نوین  علوم  حوزه  در 
چنین  برگزار  اهداف  و  ها  درباره ضرورت  و  داند  می 
مسابقاتی می گوید: در سیستم آموزشی فعلـی، دانش 
بر  تاکید  قبیل  از  مشکالتی  متاسفانه  ایرانی  آموزان 
به  توجهی   بی  زیاد،  تکلیفی  تمرینهای  و  محفوظات 
برنامه  زورمدارانه،  و  سخت  انضباط  فردی،  تفاوتهای 
برای  انعطاف  غیرقابل  ساعات  جدول  و  درسی 
اساتید  و  مدرسین  آشنایی  عدم  کالس،  های  فعالیت 
با ویژگیهای جوان و نوجوان خالق، روشهای تدریس 
نمره دانش  بر  تاکید  بر معلم محوری،  سنتی و مبتنی 
پذیرش  عدم  بودن،  خوب  مالک  عنوان  به  آموزان 
دیگران  با  نوایی  هم  برای  فشار  جدید،  های  ایده 
تفکر  بر  تاکید  معلم،  اظهارنظر  مقابل  در  سکوت  و 
که  است  مواردی   ... و  واگرا  تفکر  جای  به  همگرا 
مانع بروز فرصت خالقیت در دانش آموزان می شود.

مزایای  به  ادامه  در  شریف  دانشگاه  استاد  این 
دانش  گوید:  می  و  اشاره  مسابقاتی  چنین  برگزاری 
آموزان در این مسابقات، ایده های خود را به نمایش 
رقابتی سازنده شرکت  در  با همساالن خود  و  گذاشته 
می کنند، آنها به جای نشستن پشت رایانه در خانه و 
انجام دادن بازی های بعضا وارداتی و غیر اخالقی و 
غیر فرهنگی، با درگیر شدن با یکسری سرگرمی های 
علمی و آموزشی، خالقیت های خود را در معرض دید 

همه قرار داده و مورد تشویق قرار می گیرند.

کسب مقام اول  در سال گذشته 
در مسابقات ناد کاپ  

بیرجند  خرد  و  علم  ستارگان  موسسه  مدیراجرایی 
مسابقات  گوید:  می  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  هم 
فستیوال  بزرگترین  شریف  صنعتی  دانشگاه  نادکاپ 
دانش آموزی، یکی از مهم ترین مراحل زنجیره مهارت 
خالقیت است که با هدف ایجاد، بروز فرصت خالقیت 
با حضور بیش از ۲000 دانش آموز از 80  شهر کشور 

اسفند هر سال برگزار می شود. 
مرضیه شهریاری  بیان می کند:  اواخر سال گذشته 
دانش آموزان برتر استان پای در عرصه ای گذاشته اند 
که آینده ی پر مهر و درخشانی برای استان خراسان 
اعتماد  و  خودباوری  ی  روحیه  و  بزنند  رقم  جنوبی 
برآورند،  فریاد  ایران  کشورمان  پود  تارو  در  را  بنفس 

نوینی  علوم  تا  اند  کشیده  زحمت  طوالنی  ماههای 
با  را  رباتیک  میکروالکترونیک،  نانوتکنولوژی  چون 
بسترسازی  استان  در  خود  ابتکار  و  نوآوری  خالقیت، 
کنند و تحقق این امر را در راه حلی با محصولی بنام 
مهارتهای  عالقمندی،  از  خالقیت  مهارت-  زنجیره 
ونوآوری  خالقیت  و  تخصصی  مهارتهای  و  ای  پایه 

تا رسیدن به دانش آموز برتر اسالمی تجربه کنند.
دانش  پشتکار  و  تالش  شود:  می  یادآور  وی 
های  رقابت  در  گذشته  های  سال  در  استان  آموزان 
آموزشی  امکانات  حداقل  داشتن  بدون  هم  آن  ملی 
قرار  دانشگاه شریف  اساتید  و  مورد تحسین مسئوالن 
بارها  جنوبی  خراسان  استان  نام  که  ای  بگونه  گرفت 
کند:  می  عنوان  وی  شد.  تکرار  اختتامیه  در  بارها  و 
ملی  بنیاد  حمایت  با  خرد  و  علم  ستارگان  موسسه 
نخبگان، سازمان فنی و حرفه ای و انجمن بیرجندی 
اول در بخش  رتبه  به کسب  های مقیم تهران موفق 
با حمایت های  نیز   ۹۵ ماه  اسفند  بود  نانوشیمی شده 
 ۹ استان  اداره کل ورزش و جوانان  مردمی و نظارت 

دانش پژوه برتر استان به مسابقات اعزام شدند.

خراسان جنوبی در دو رشته نانو شیمی 
و رباتیک شرکت کرد

مدیراجرایی موسسه ستارگان علم و خرد می افزود: 
و  “نانوشیمی”  رشته  دو  در  خراسان جنوبی  تیم های 
شیدا  قبولی،  “ریحانه  داشتند،  شرکت  “رباتیک” 
در  رحمانی”  فریما  و  خراشادی زاده  سمیه  فدایی فر، 
در  مسیریاب(  )لیگ  رباتیک  و  شیمی  نانو  رشته های 
رقابت   شرکت کنندگان  دیگر  با  نوجوانان  سنی  گروه 
کردند. وی می افزاید: با توجه به حضور ریحانه قبولی 

و شیدا فدائی فر در نوزدهمین دوره و تجربه کافی از 
مسابقات  دوره   بیستمین  در  قوانین  و  برگزاری  نحوه 
افتخاری دیگر  با همراهی فریما رحمانی  توانستند  نیز 

برای استان رغم بزنند. 
آموزان  دانش  خود  تالش  با  که  مسیریاب  لیگ  در 
از  بهتر  رتبه  نتوانستند  چند  هر  بود  گرفته  انجام 
خود  برای  ارزشمند  تجربه  اما  کنند  کسب  ششمی 
ارزشمند  های  تالش  از  دانم  می  الزم  البته  اندوختند. 
سرکار خانم اسدالهی مدیر دبیرستان فرزانگان و کادر 
داشتند  بسیار  تالش  آموزان  دانش  برای  که  مدرسه 
و  حیان  جابربن  سرای  پژوهش  مجموعه  همچنین  و 

جناب آقای بهدادفر تقدیر و تشکر داشته باشم. 
پارسال  توانست   موسسه   اینکه   به  اشاره  با  وی 
بیرجندی  استان،انجمن  خیرین  کمک  با  را  نفر  پنج 
و  جوانان  و  ورزش  کل  تهران،اداره  مقیم  های 
اعزام  شریف  دانشگاه  مسابقات  به  نخبگان  بنیاد 
و  خیرین  حمایت  به  باتوجه  هم  امسال  و  کرده 
به  را  ۱۳نفر  جنوبی  خراسان  جوانان  ورزش  اداره 
تیم  که  افزاید:   می  کرد   اعزام  کشوری  مسابقات 
نیم  مرحله  در  متاسفانه  ابتدایی  مقطع  رباتیک  های 
استان  تکنولوژی  نانو  تیم  و  گردیدند  حذف  نهایی 
امیدواری  ابراز  وی  گردید.  کشوری  دوم  رتبه  حائز 
حامی  گذشته  از  بیشتر  استان  مسئوالن  کند:  می 
مردم  موسسه  این  همراه  و  استان  پژوهان  دانش 
و  منسجم  ای  برنامه  با  ا...  انشاء  و  باشند  نهاد 
شرکت  ها  رقابت  در  استان  پژوهان  دانش  پایدار 
کنیم  می  تالش  موسسه  در  هم  ما  باشند.   داشته 
استان  های  شهرستان  در  را  آموزشی  های  برنامه  تا 
آموزان شهرستانی  دانش  استعداد  از  و  داده  گسترش 

نمائیم. معرفی  نیز  کشور  به  و  شناسایی 

مسابقات در سطح باالیی برگزار شد 
 و حدود 300 رقیب داشتیم

در  که  آموزان  دانش  این  از  یکی  قبولی  ریحانه 
سوم  سال  گوید:  می  کرده  شرکت  شیمی  نانو  رشته 
دبیرستان رشته ریاضی فیزیک فرزانگان تحصیل می کنم. 
دانش  مسابقات   سری  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کنند  می  شرکت  کشور  کل  از  برتر   پژوهنده  آموزان 
می افزاید در اسفند ۹۵ در رشته نانو شیمی با دو نفر 
دیگر از دوستان شرکت کردیم. که: مسابقه در سطح 
باال برگزار شد و حدود ۳00 رقیب داشتیم. قبولی در 
از طرف آموزش  مورد مشکالتش می گوید: متاسفانه 
امتیاز  چون  و  شویم  نمی  زیادی  حمایت  پرورش  و 
با ریسک باالیی است  این مسابقات همراه  آوردن در 
بعد  دهند  می  ترجیح  بماند  نتیجه  بی  است  ممکن  و 

نتیجه گرفتن از دانش آموزان صحبت شود!

اکثرا ساعت کالسی مان 
و ساعت کار پژوهش سرا تداخل دارد

در  که  مسابقات  این  دیگر  آموز  دانش  رحمانی  فریما 
رشته تجربی تحصیل می کند اضافه می کند: مسئوالن 
خوارزمی  مثل  المپیادهای  و  نخبه  دانشجویان  از  بیشتر 
اینکه  با  تیزهوش!  آموزان  دانش  تا  کنند  می  حمایت 
آور  امتیاز  المپیادها  در  توانند  می  بیشتر  آموزان  دانش 
از زمان محدود آزمایش در پژوهش  انتقاد  با  باشند.وی 
سرا ادامه می دهد: با توجه به اینکه پژوهش سرا فقط 
سه روز عصرها باز است. خیلی مواقع پیش می آید که 
زمان باز بودن این مرکز با زمان کالسی ما تداخل دارد.

رتبه دوم تنها با 4 دهم اختالف امتیاز!

شیدا فدایی فر دانش آموز دیگر این المپیاد هم عنوان 
نادکاپ  مسابقات  دوره  نوزدهمین  در  پارسال  کند:  می 
رشته  در  تیم   ۱۵ که  شریف  صنعتی  دانشگاه  کشوری 
نانو شیمی شرکت داشتند گروه ما موفق به کسب مقام 
اول شد اما در مسابقات امسال وقت کم بود و تنها چند 
روز مانده به مسابقه تصمیم به شرکت گرفتیم بنابراین 
از آمادگی کافی برخوردار نبودیم و با این شرایط فقط با 
و  نانو شیمی مقام دوم  امتیاز در رشته  اختالف  ۴ دهم 
در رشته رباتیک مقام هفتم کشوری را کسب کردیم.به 
گفته این دانش آموز پژوهشگر و نخبه برای هر سری 
مسابقات حدود 700 تا 800 هزار تومان هزینه می کنند 
و تنها دلخوشی شان این است که با دیگر پژوهشگران 
و  کنند  دانش  کسب  توانند  می  و  شوند  آشنا  کشوری 
انتظاری که از مسئوالن و آموزش و پرورش دارند فقط 
این است که در اطالع رسانی و استفاده از پژوهش سرا 
معنوی  و  مادی  کمک  با  اینکه  و  کنند  حمایت  را  آنها 
انگیزه بیشتری به آنها داده شود تا بتوانند با کسب رتبه 
در مسابقات علمی افتخار آفرین برای شهر و استان باشند.

با هنرنمایی دانش آموزان استان:

خراسان جنوبی بر سكوی دوم مسابقات کشوری نادکاپ شريف ايستاد
در استان هیچ حمایتی از کارهای تحقیقی و علمی دانش آموزان نمی شود
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خبرها از گوشه و کنار

ايران رتبه نخست رشد دنیا 
در تولید مقاالت برتر را کسب کرد

مهر- سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( گفت: بر اساس اطالعات مستخرج از پایگاه 
وب آو ساینس )ISI( تعداد مقاالت برتر کشور در 
سال ۲0۱۶ به ۳۱۲ مورد رسید. دکتر محمدجواد 
دهقانی با اعالم این خبر افزود: رشد کشور از لحاظ 
تعداد مقاالت برتر به ۴۱ درصد رسیده است. وی 
افزود: بر این اساس، ایران در بین ۲۵ کشوری که 
بیشترین تعداد مقاالت برتر دنیا را در سال ۲0۱۶ 
تولید کرده اند، رتبه نخست را از لحاظ تولید مقاالت 

یک درصد برتر کسب کرده است.
دهقانی اظهار داشت: مقاالت یک درصد برتر که 
به آنها مقاالت برتر نیز گفته می شود، یک درصد از 
مقاالت دنیا را شامل می شوند، اما همین مقاالت ۱8 
درصد از استنادهای دنیا را کسب کرده اند. به عبارت 
دیگر این گروه از مقاالت بیش از هر مقاله ای در دنیا 
مورد استفاده سایر پژوهشگران در اقصی نقاط جهان 
قرار می گیرند. وی گفت: فهرست مقاالت یک درصد 
برتر هر دو ماه یکبار روزآمد می شود و تنها مقاالتی 
که هنوز از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در دسته 
مقاالت یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند در این 
فهرست باقی می مانند. سرپرست پایگاه استنادی 
جمهوری  از  بعد  افزود:   )ISC( اسالم  جهان  علوم 
اسالمی ایران، هند با ۲۱ درصد بیشترین رشد دنیا 
داشته  برتر  درصد  یک  مقاالت  تعداد  لحاظ  از  را 
است. برزیل با ۱۶ درصد و لهستان با ۹ درصد رشد 
در جایگاه های بعدی سوم و چهارم قرار گرفته اند. 
وی خاطرنشان کرد: سایر کشورهای دنیا بین ۵ تا ۱۹ 
درصد رشد منفی داشته اند. در این فهرست کشورهای 
عربستان سعودی و سنگاپور بیشترین رشد منفی را 
داشته اند که مقدار آن منفی ۱8 و ۱۹ درصد است.

کاریکاتور روستاي اسفهرود  -  روژان جعفريسجاد جعفری قاب عکس شش روش درمان ترک پا:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

مالیدن وازلین، استفاده از لیموترش، استفاده از عسل
استفاده از موم پارافین، مخلوط گلیسیرین و گالب، روغن های گیاهی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(   09159658659
لولـه 

بازکنـی  
ه روزی

شبان

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آريــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
   09159639065

علـی آبادی 

حمل بار و اثاثیه منزل داخل 
و خارج استان  همراه با 

کارگر ماهر 
  09105451077

 اقدامی
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چگونه در خود شادکامی بیشتری ایجاد کنیم؟ 

از دیدگاه تئوری انتخاب ، بعضی عوامل در کنار هم، منجر 
به »شادکامی« و »خشنودی« ما در زندگی می شوند: 

یکی  عامل  این  بخش:  لذت  های  فعالیت  انجام 
آشکارترین رابطه ها را با شادکامی دارد. فعالیت های 
است.  مثبت  هیجانات  تجربه  معنای  به  بخش  لذت 
تجربۀ احساسات مثبت حاصل از بودن در کنار خانواده، 
مسافرت همراه یک دوست، گوش دادن به موسیقی 
دلخواه، شناکردن، شادمانی و هیجانات مثبت، در زندگی 
می تواند در روابط و کار به شما کمک کند و همینطور 

موجب افزایش خالقیت شما می شود.
خوب کنارآمدن با عزیزان و اطرافیان: روابط و ارتباطات 
انسانی یکی از مهمترین جنبه های زندگی بشر است. 
انسان ها موجوداتی اجتماعی اند که در جستجوی پیوند، 
عشق، صمیمیت، و تعامالت فیزیکی و احساسی قوی 
با انسانهای دیگرند. ساختن رابطه ای کیفی و غنی با 
برادر، همساالن، دوستان، و شریک  و  والدین، خواهر 
و  عشق  گسترش  برای  مهم  بستری  تان،  عاطفی 
شادمانی است. داشتن روابط قوی در شرایط دشوار از 
شما حمایت می کند.تحقیقات روانشناسان نشان می 
دهد که زمانی که ما در معرض تنهایی قرار می گیریم، 
»مراکز درد« در مغز ما فعال می شود. از دیدگاه تکاملی، 

انزوا یکی از خطرهای جدی برای بقای ماست.
داشتن پروژه های ارزشمند در زندگی: برای خشنودی ما 
در زندگی این عامل مهمی است که بتوانیم فعالیتهایی 
را بیابیم که انرژی، زمان و ذهن خود را به آنها مشغول 
کنیم. داشتن پروژه یا هدف ارزشمند، عاملی است که 
موجب یادگیری، رشد و پرورش شادمانی در ما می شود. 
افراد با هم متفاوتند و برای اشخاص مختلف ممکن 

است ارزشمندی در فعالیت ها و اهداف متفاوتی باشد.

به  ملقب  ایران  مشروطه  جنبش  سرداران  از  ستارخان 
نیروهای  برابر  در  ایستادگی  با  وی  است.  ملی  سردار 
 دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی های بسیاری کرد.
او در مدت یازده ماه رهبری مجاهدین تبریز را بر عهده 
داشت و مقاومت شدید و طاقت فرسای اهالی تبریز در 
مقابل سی و پنج الی چهل هزار نفر قشون دولتی، با 
راهنمایی و رهبری او انجام گرفت، به طوری که شهرت او 
به خارج از مرزهای کشور رسید و در غالب جراید اروپایی و 
آمریکایی هر روز نام او با خط درشت ذکر می شد و درباره 

مقاومت های سرسختانه وی مطالبی انتشار می یافت. 
ستارخان: من هیچ وقت گریه نمی کنم چون اگر اشک 
می ریختم آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان 
جریان  در  اما  خورد.  می  زمین  ایران  بخورد،  شکست 
مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشک ریختم. حدود ۹ 
ماه در محاصره بودیم، بدون غذا بدون لباس، روزی دیدم 
که بچه ای از بغل مادرش پایین آمد و چهار دست پا به 
طرف بوته علفها رفت، علف را از ریشه درآورد و از شدت 
گرسنگی شروع به خوردن کرد. از این صحنه اشکم درآمد. 
با خود گفتم االن مادر بچه میگوید لعنت به ستارخان که 
ما را به این روز انداخت. اما مادر، بچه را بغل کرد و گفت: 
عیبی ندارد فرزندم، خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم، 
آنجا بود که دوباره گریستم. خدمت به وطن، نیمی از وظیفه 

است و خدمت به انسانیت، نیم دیگر آن.
کتاب ستارخان، نویسنده: عباس ماکویی پناهی

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند
 که هرگز تغییر نمی یابند :برترین خردمندان 

و پست ترین بی خردان !ارنست همینگوی

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکالتش 
را حل کنند همانند کسی است که برای گذر از 

رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود

با دوست چنانکه اوست می باید داشت
خونابه درون پوست می باید داشت

دشمن که نمی توانمش دید به چشم
از بهر دل تو دوست می باید داشت

حماقتهایی هستند که با یادآوری آنها 
می خندیم و این حماقتها دردآورترین 

خاطرات زندگی ما هستند

لقمان حکیم: فرزندم! دل بسته به رضای مردم و مدح و 
ذم آنان مباش؛ زیرا هر قدر انسان در راه تحصیل
 آن بکوشد به هدف نمی رسد و هرگز نمی تواند

 رضایت همه را به دست آورد.

»فکرت را تغییر بده تا زندگیت را عوض کنی« این شعار را 
خیلی ها بلد هستند اما مشکل اینجاست که اغلب ما اصال 
از افکار منفی که در ذهنمان جریان دارند، چیزی نمی دانیم 
و دست و پنجه نرم کردن با این فکرها برایمان تبدیل به 
یک عادت شده است. درست به همین خاطر بسیاری از 
افکار منفی که سد راه موفقیت مان در زندگی شده اند خیلی 
عادی و ساده و آشنا به نظر می رسند. در این مطلب با نمونه 
هایی از افکار سمی آشنا می شوید که رهایی از آنها درهای 

موفقیت را به روی زندگی تان باز می کند.

دیگر خیلی دیر شده است
مهم نیست چه کسی هستید یا تا امروز چه کرده اید، حتی 
مهم نیست از کجا آمده اید و... چون همیشه می توانید 
شرایط را تغییر بدهید و به اصطالح به نسخه ای بهبود 
یافته از خوتان تبدیل شوید. وقتی بتوانید سر و صدای افکار 
قضاوت گر دیگران را در ذهنتان خاموش کنید، آرامش و 
قدرت و آگاهی بیشتری سراغتان می آ ید و شما بهتر می 
توانید صدای درونتان را بشنوید و وقتی این اتفاق بیفتد 
متوجه می شوید که برای انجام آن چیزی که می خواهید، 

هنوز دیر نشده است.
امروزه هر چقدر کمتر ریسک کنم، فردا

 کمتر پشیمان می شوم 
شما 100 درصد عکس هایی را که هرگز نمی گیرید، از 

دست می دهید و این قانون در مورد هر انتخاب و تغییر 
و شانس که در زندگی ممکن است با آن رو به رو شوید، 
صدق می کند. تا شروع نکنید و از شانس تان استفاده نکنید 
یا وقتی سر دوراهی قرار گرفتید، یک مسیر را انتخاب نکنید 
هرگز نمی توانید زندگی تان را تغییر دهید. در آخر بیش از 
اینکه از اشتباهاتتان در این مسیر پشیمان شوید، از روابطی 
که امکان آغازشان را داشتید ولی ترسیدید و هرگز آنها را 
شروع نکردید و از تصمیماتی که برای گرفتن شان خیلی 

وقت تلف کردید.

از فردا شروع می کنم
اینکه شما  بیفتد به شرط  اتفاق بزرگی می تواند  امروز 
ندهید  اجازه  نکنید. هرگز  فردا موکول  به  را  انجامشان 
که ترس تان از اشتباه کردن، جلوی شما را برای انجام 
چند  با  همراه  زندگی  کند.  تان  متوقف  و  بگیرد  کاری 
از آن است که صرف  تر و مفیدتر  اشتباه، لذت بخش 

زندگی کردن برای هیچ شود.

من فقط می خواهم راحت باشم
اگر دو دستی به چیزی که دارید و هستید، بچسبید تنها به 
این دلیل که برایتان راحت و آشنا هستند، هرگز نمی توانید 
وضعیت خودتان را بهبود ببخشید. کارها و تغییرات بزرگ 
معموال در محدوده آرامش و آسایش ما اتفاق نمی افتند، 

بلکه باید ریسک کنید و خطرپذیر باشید. هر کدام از ما فقط 
زمانی می توانیم پتانسیل کامل زندگی مان را درک کنیم 

که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره در آن بیفتد.

همه اش تقصیر دیگران است
اگر در یک نقطه بنشینید و اطرافیان تان را بابت کارهایی 
که می کنند یا نمی کنند، می دانند یا نمی دانند سرزنش 
کنید، زمان می گذرد و شما هنوز همانجا نشسته اید و هیچ 
تغییری در زندگی تان اتفاق نیفتاده است. سرزنش کردن 
دیگران خیلی آسان است چون الزم نیست کار خاصی انجام 
دهید، اما این زندگی نیست بلکه راهی برای گذراندن روزها 

برای رسیدن به لحظه مرگ است.

اشکالی ندارد زیر بعضی از قول ها بزنم
و  دیگران قول می دهید  به  و  به خودتان  شما همیشه 
متعهد می شود اما سوال اصلی اینجاست که آیا سر این 
می  قول  خودتان(  )یا  به کسی  اگر  مانید؟  می  ها  قول 
انجام دهید، حتما این کار را بکنید در غیر  دهید کاری 
این صورت این پیغام را به دیگران )و خودتان( می دهید 
که رابطه تان با آنها ارزشی برایتان ندارد. بیش از حد به 
دیگران قول ندهید و البته کمتر از آنچه که انتظار می 
رود هم از زیر بار تعهد به خودتان و دیگران فرار نکنید. 
کالم حکمت آمیزی وجود دارد که می گوید: »هرگز وقتی 

نگیرید و هیچ وقت در  بزرگی  عصبانی هستید تصمیم 
هنگام خوشحالی وعده های بزرگ ندهید«
پنهان کردن حقیقت اشکالی ندارد

واقعا مایوس کننده است که بعضی ها چقدر از شنیدن 
حقیقت شوکه می شوند و دروغ ها و فریب ها را باور 
می کنند. سعی کنید یکی از آنها نباشید. همیشه حقیقت 
را بگویید و جزو کسانی باشید که دیگران را با این کار 

شوکه می کنند.
اگر بخش های تاریک وجودم را نادیده بگیرم، 

ناپدید می شوم
شما نمی توانید چیزی را که از مواجه شدن با آن می ترسید 
یا اجتناب می کنید، تغییر دهید. تمایل شما برای مبارزه 
با بخش های تاریکی که در وجودتان دارید، فرشته های 
درونتان را بیدار می کند و نتیجه اش آگاهی و روشنگری 
است به شرطی که این کار را به تدریج و در عین بخشندگی 

نسبت به خود انجام دهید.
من قربانی هستم

شما قربانی نیستید، پس دست از سرزنش کردن خودتان، 
دیگران و شرایط تان بردارید. تنها به این دلیل که امروز در 
جایگاهیی که می خواهید نیستید، معنایش این نیست که 
نباید مسئولیت تغییر شرایط و بهبود آن را بر عهده بگیرید. 
طرز فکر قربانی بودن مهم ترین سدی است که شما برای 

موفق شدن جلوی رویتان دارید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمی کنند  و ستمگران بعضي شان دوستان بعضی 
]دیگر[ند و خدا یار پرهیزگاران است. سوره جاثیه آیه 1۹

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور؛ چون که او همانند شمشیری زهرآلود، بّراق است که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و 
خطرناک خواهد بود. امام جواد )ع(

سبک زندگی

چرا این افکار را باید متوقف کنید؟

624189357
719435682
538726914
457891263
392567841
186243579
843672195
261954738
975318426

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان 
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

حمل بار با وانت پذیرفته می شود 09159618581 - فاروقی

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

به یک آشپز و یک کمک 
آشپز جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم.09128460511
ساعت تماس: فقط 11تا 16 

و 20 تا 23

فروش باغ ویال ، روستای کالته ملک
 با سند ششدانگ  فی کارشناسی 

زیر قیمت   09151641289 

فروش
دستگاه خط زن 2 متر 60 سانت 

فی: توافقی     09303684205 

به یک نیروی جوان جهت کار
 در کافی شاپ نیازمندیم.

32404732 -09351614897

به دو فروشنده آقا با روابط عمومی باال 
جهت همکاری در فروشگاه  

برند وین )کفش و پوشاک( نیازمندیم.
 09379547404

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

قالیشویــی ملکــه

خرید خدمات موسسه خیریه مودت و مهرورزی سربیشه
این موسسه در نظر دارد: نسبت به ارائه خدمات مراکز اورژانس اجتماعی

 از افراد واجد شرایط با مدرک مرتبط تحصیلی اقدام نماید. شایان ذکر است 
متقاضیان می بایست مدارک مربوطه را از تاریخ درج آگهی لغایت 96/2/7 

به آدرس : بیرجند - خیابان مطهری - حدفاصل مطهری 8 و 10 
مقابل مسجد آیت ا...آیتی دفتر خدمات زیارتی کویران تحویل نمایند.

تلفن های تماس: 09153403173 - 09153639435
ضمنا به درخواست های بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق تلگرام به شماره 09391636681 مراجعه نمایید

فوری         دعوت به همکاری          فوری
استخدام با حقوق عالی و آموزش رایگان 

شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های توزیع و پخش سراسری 
محصوالت غذایی، شوینده و بهداشتی در راستای پیشبــرد طرح هــای توسعه خود جهـت 
 برند مای و پلیمری با برند آیری پالست از افراد پویا، با انگیزه و خالق با حقوق

 و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید: 
فروشنده حضوری: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ، کارت پایان خدمت و آشنا به 

فروش مویرگی  2 نفر
مزایا: حقوق ثابت، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حادثه، تکمیلی و سایر 

مزایای رفاهی 
صیاد  و  پاسداران  بلوار  تقاطع  ارتش،  خیابان  بیرجند،  حضوری:  مراجعه  جهت  آدرس 
شیرازی، داخل مرکز آموزشی امام رضا )ع( 04 سابق تلفن: 32232092- 32232093  

آگهی استخدام 
لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای شرایط ذیل

 دعوت به همکاری می نماید: 

شرایط جنسیت مدرک تحصیلی عنوان شغلردیف

متاهل، مسلط به کامپیوتر مرد حداقل دیپلمصندوق دار 1

حداکثر 30 سال - متاهل- فن مردحداقل دیپلمفروشنده 2
بیان خوب - سابقه کار مرتبط

کارگر 3
ساده 

حداکثر 30 سال - متاهلمردحداقل دیپلم

واجدین شرایط می توانند از روز دوشنبه 96/2/4 از ساعت 8 الی 12 
به آدرس بیرجند، خیابان مدرس، باهنر غربی )بیست متری سوم( 

نبش چهار راه شهید نوربخش مراجعه نمایند.
)همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت پایان خدمت الزامیست(

 فست فود با کلیه امکانات 
دکوراسیون شیک و کامل 
آماده بهره برداری به دلیل 
مهاجرت واگذار می شود. 

 09369488796

  به چند نفر نیروی آرماتور بند 
و قالب بند دیوار بتنی نیازمندیم.

09392260438 -09362093184

پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی 
معدن )شخص حقیقی( با شماره 280311 
و تاریخ صدور 92/2/8 صادره از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متعلق به اینجانب 
رمضان غالمی فرزند علی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال به کار مهندسی اینجانب 
محمد حاجی زاده با شماره پروانه 

00271-300-39 و شماره عضویت 
02620-0- 3 -39 مفقود گردیده
از یابنده تقاضا می شود با شماره 

09153620911 تماس حاصل نماید.

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب خانم 
و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این شماره 

فقط پیامک کنید
 09157639200

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 
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در چارچوب رقابت های فوتسال
 اورژانس ۱۱۵ خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان زیرکوه ، 
تیم فوتسال اورژانس ۱۱۵ شهرستان زیرکوه در دومین دیدار خود 
جشنواره گل راه انداخت و دومین برد متوالی خود را کسب کرد و 
موفق به کسب ۶ امتیاز خود در دو بازی شد.تیم فوتسال اورژانس 
۱۱۵ شهرستان زیرکوه در دومین دیدار خود در قالب رقابت های 
دومین  کسب  جهت  جنوبی  خراسان   ۱۱۵ اورژانس  فوتسال 
پیروزی خود به مصاف تیم فوتسال اورژانس شهر مود رفت. در 
این دیدار تیم فوتسال اورژانس ۱۱۵ شهر حاجی آباد  توانست با 
یک بازی طوفانی جشنواره گل راه بیندازد و تیم فوتسال اورژانس 
۱۱۵ شهر مود را با ۵ گل روانه بیمارستان کند.شایان ذکر است در 
این دیدار مهدی شهابیان با دوگل،رضاجانی،جواد احمدی و مجید 
تیمشون سهیم  در جشنواره گل  با یک گل  کدام  هر  صادقی 
اورژانس ۱۱۵ شهرستان زیرکوه  بودند.گفتنی است تیم فوتسال 
در سومین دیدار خود چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه به مصاف تیم 

اورژانس ۱۱۵ شعبه غفاری خواهد رفت.

برگزاری همایش ملی کویر نوردی در زیرکوه

عرفی، رییس هیئت ورزش های همگانی بیرجند گفت: همایش 
ملی کویر نوردی با شعار حمایت از پرنده هوبره،هفتم و هشتم 
اردیبهشت ماه جاری به میزبانی کویر همت آباد زیر کوه برگزار 
خواهد شد. وی افزود: از برنامه های این  همایش که به مدت دو 
روز برگزار می شود،رصد ستارگان ، مسابقات طناب کشی ، والیبال 
ساحلی ، اجرای موسیقی محلی و اقامت شب در کویر خواهد بود.

حضور داوران استان در رقابت های کشوری 

داوران استان در مرحله پایانی گروه دو مسابقات فوتبال نونهاالن 
اجرایی  و  اداری  امور  پاکرو،مسئول  کرد.  خواهند  قضاوت  کشور 
هیئت فوتبال خراسان جنوبی  گفت: محمد علی  یعقوبی و عباس 
یعقوبی در مرحله پایانی گروه دو  مسابقات نونهاالن فوتبال کشور 
که نهم اردیبهشت ماه جاری به میزبانی شهرستان رفسنجان کرمان 
برگزار می شود به عنوان داوران بازی به میدان خواهند رفت.وی 
افزود: دانیال توسلی ،سید مجید حسینی، میثم باهوش و مهدی 

اکبر زاده نیز کمک داوران استان در این رقابت ها خواهند بود.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ به مناسبت بزرگداشت سعدی

خراسان  استان  یک  برتر  دسته  پنگ  پینگ  قهرمانی  مسابقات 
جنوبی بزرگداشت سعدی در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار 
و آقایان امید عباسپورفرد اول ، مهدی عشقی دوم ، پویا احراری و 

امیرحسین عباسپورفرد مشترکاً سوم شدند.

 گیاهی برای تقویت حافظه ی شما

به  گلی  مریم  گیاه  از  قدیم  در   - بیتوته 
عنوان یک گیاه دارویی استفاده شده است. 
این گیاه از خانواده ی نعناع بوده و برخالف 
اسم زیبایش مزه ی تلخی دارد.در  واقع این 
یائسگی،  با  مقابله  در  زیادی  تأثیر  گیاه 
گرگرفتگی،ضدپیری، گرگرفتگی، مقابله با 
نرم کردن گلو،  برای  پاییزی  نفخ، دوست 

دارد.  زخم،  جای  بهبود  تبخال،  تسکین 
نابودی  از  را  شما  حافظه ی  گلی  مریم 
می تواند  اینکه  خاطر  به  می دهد.  نجات 
از اکسایش مواد چرب در سیستم عصبی 
پیشگیری کرده و روند تخریب سلول های 
نتیجه  در  می اندازد.  تعویق  به  را  عصبی 

باعث بهبود و تقویت حافظه می شود.

نوشیدنی های  سنتی هضم کننده 

اجام جم- این روزها افراد بسیاری مجبورند 
و  زمان ممکن  را در کمترین  غذای خود 
کار  میز  پشت  مثال  شرایط  سخت ترین 
هضم کردن  زندگی،  سبک  این  بخورند. 
است.با  کرده  سخت  را  معده  برای  غذا 
یک نوشیدنی ساده می توانید به کمک 
پرتقال  و  هل  بروید.  غذا  سریع  هضم 

آرامبخش  نوشیدنی  این  اصلی  ترکیبات 
هستند که خاصیت  هر کدام از آنها نقش 
چشمگیری در افزایش قدرت گوارش دارد. 
از ترکیب عصاره هل و پرتقال با آب سودا 
یک نوشیدنی لیمویی رنگ و هضم کننده 
غذا  آسان  هضم  به  که  می شود  متولد 

کمک شایانی می کند.

کنکوری ها چه غذایی بخورند؟

دوران  این  در  مناسب  تغذیه  جم-   جام 
کنکور  داوطلبان  به  و  است  مهم  بسیار 
هیچ  روزها  این  در  شود  می  توصیه 
حذف  خود  برنامه  از  را  غذایی  وعده 
لبنیات را  نکنند. صبحانه حتما بخورید، 
ماهی  ماست،  نکنید،مخصوصا  فراموش 
بخورید،مصرف مکمل های گروه B مانند 

ب کمپلکس و مولتی ویتامین با دوز پایین 
در ساعات 7 و 8 شب برای داوطلبان مفید 
است(. دارویی که این روزها داوطلبان می 
توانند بعد از صبحانه مصرف کنند، یک 
قرص ویتامین D یا C) جویدنی یا جوشان 
را  داوطلبان  عصبی  سیستم  که  است   )

تقویت کرده و آنها را سر حال می کند . 

بیماری که سراغ مردان می رود!

باشگاه خبرنگاران - بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ 
بیماری های  به  مبتال  که  در سوئد  را  نفر 
این  کردند.در  بررسی  بودند  پوستی  شایع 
بیماری  بروز  نرخ  شد  مشخص  مطالعه 
پسوریازیس شدید در بین مردان به مراتب 
شایع تر از زنان است.محققان دریافتند این 
مسئله برای تمامی گروه های سنی و برای 

تمامی بخش های بدن بجز سر صحت دارد، 
فقط در مورد سر میزان شدت بیماری در 
هر دو جنسیت تقریبا یکسان است.بیماری 
پسوریازیس یک بیماری پوستی خودایمنی 
اکثر  شدید،  پسوریازیس  برخالف  است. 
و      لوپوس  نظیر  خودایمنی  بیماری های 
ام اس در زنان بیش از مردان شایع است.

 ایزو مالت و شیره خرما بهترین جایگزین برای شکر در کیک و 
شیرینی شکر نقش بسزایی در تولید کالری در بدن و همچنین 
انسولین  افزایش سطح گلوکز خون که موجب تحریک ترشح 
در خون می شود معموال گالری باالی بسیاری از مواد غذایی به 
خصوص انواع کیک ها به دلیل مقادیر باالی آرد، روغن و شکر 
است. ایزومالت و شیره خرما از جمله شیرین کننده های طبیعی 
می باشند که می توان به عنوان جایگزین شکر استفاده نمود.. 
جهت جایگزینی شکر، از شیرین کننده هـای طبیعی نظیر شیره 

خرما یا انگور و یا شیرین کننده کـم کـالری مثـل ایزومالت یا 
شیرین کننده های مصنوعیاستفاده می شود.

 ایزومالت چیست؟
نقش های  دارای  کننده  شیرین  گرانول  یا  و  پودر  ایزومالت 
دهنده،  بافت  دهنده،  حجم  شکر،  جایگزین  ازقبیل  فراوانی 
پایدارکننده و پر کننده در قرص ها و داروها و جایگزین شکر 
در انواع شربت خوراکی و دارویی است که از شکر مشتق شده 
وعلی رغم اینکه قدرت شیرین کنندگی آن نصف ساکارز است، 

ولی از نظرطعم و مزه کامال مشابه شکر می باشد. 
شیره )شربت( خرما

حداقل  بریکس  دارای  غلیظ  مایع  از  است  عبارت  خرما  شیره 
۶8 که در نتیجه استخراج کلیه مواد محلول موجود در خرما از 
طریق عملیات مختلف بدست می آید. از شیره خرما می توان برای 
شیرین کردن و یا به عنوان محافظ )نگهدارنده( در برابر فساد و یا 
عامل به تعویق انداختن بیاتی در صنایع نانوایی و قنادی استفاده 
به سرعت جذب  که  است  قندهای طبیعی  کرد. خرما حاوی 

می شوند همچنین ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن، نقش خوبی 
به عنوان افزودنی مغذی طبیعی در مواد غذایی خواهد داشت. 
حدود 7۰۰ درصد  خرما کربوهیدرات است که بیشتر آن ها به 
صورت قند اینورت می باشد. خرما منبع خوبی از مواد معدنی مثل 
آهن، پتاسیم و کلسیم بوده و حاوی مقادیر قابل توجهی از آنتی 
اکسیدان ها می باشد که نقش اساسی در جلوگیری از بیماری های 
قلبی، سرطان ها و آلزایمر دارند بدلیل اینکه گرایش افراد به مصرف 

مواد غذایی حاوی چربی و شکر کمتر شده، لذا توصیه می گردد.

شیرینی هایی که چاق نمی کند

آرام غذا بخورید و غذا را خوب بجوید

می  باعث  خوردن  غذا  آهسته  سیمرغ- 
شود با تمرکز حواس بیشتری غذا بخورید 
و با مقدار غذای کمتری احساس سیری را 
تجربه کنید.این کار همچنین می تواند به 
تثبیت وزن کمک کند. آنهایی که آهسته 
که  کسانی  به  نسبت  خوردند،  می  غذا 
سریع غذا می خوردند در طول این دوره وزن 

کمتری اضافه کرده اند. سریع غذا خوردن 
همچنین می تواند موجب شود افراد تا 3۵ 
درصد بیشتر، در خطر سندروم متابولیک 
قرار بگیرند. سندروم متابولیک مجموعه ای 
از مشکالت را موجب می شود از جمله فشار 
خون و قند خون باال، افزایش کلسترول های 

بد و چربی شکمی اضافی بشود.

20 کیلومتر تعقیب و گریز ، قاچاقچی حرفه ای را زمین گیر کرد
 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سعید دادگر با دریافت اخبار واصله مبنی بر حمل و جابجایی محموله سنگین مواد مخدر از شرق استان 
به سمت مرکز کشور گفت: تیم های ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان محل تردد قاچاقچیان را تحت رصد قرار دادند .2۰ کیلومتر تعقیب و گریز 
قاچاقچی حرفه ای را زمین گیر کرد و۱23 کیلوگرم تریاک کشف شد.جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف ۱23 کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک 
دستگاه سواری ۴۰۵ در شهرستان خوسف خبر داد .وی اظهار داشت : حوالی عصر روز گذشته تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در حوالی 
شهرستان خوسف به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و با عالئم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند .جانشین انتظامی استان ادامه داد 
: راننده خودرو با مشاهده مأموران و توجه نکردن به دستور ایست پلیس با سرعت زیاد متواری شد که اخطارهای هوایی پلیس نیز تأثیری در اراده راننده 
برای توقف خودرو نداشت .سرهنگ دادگر افزود : راننده خودرو با سرعت سرسام آوری در حال فرار بود و با حرکات نمایشی و استفاده از سیستم دودزا قصد 
 داشت پلیس را منحرف کند که مأموران پس از 2۰ کیلومتر تعقیب و گریز به ناچار الستیک های خودرو را هدف قرار دادند که خودرو منحرف و متوقف شد.
وی بیان داشت : با توقف خودرو بالفاصله راننده آن دستگیر شد و خودرو بازرسی شد که در بازرسی از پژو ۴۰۵ ۱3 بسته مواد مخدر به وزن ۱23 کیلوگرم 

کشف شد .سرهنگ دادگر تصریح کرد : متهم دستگیر شده تحت نظر قرار گرفت و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

شهرستان قاینات، از ابتدای امسال رتبه اول در تعداد حوادث را کسب کرد

امسال  ابتدای  قاینات،از  شهرستان  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
را کسب کرد.خامسان، مدیر عامل جمعیت هالل  تعداد حوادث  اول در  رتبه 
با  قاینات  شهرستان  امسال،  ماه  فروردین  در  گفت:  جنوبی  خراسان  احمر 
حوادث  تعداد  بیشترین  احمر،  هالل  جمعیت  به  شده  گزارش  ی  حادثه   3۰
نفر مصدوم   ۶۶ این حوادث  اینکه در  بیان  با  را داشته است.وی  گزارش شده 
قاینات  شهرستان  از  بعد  نیز  بشرویه  و  های طبس  شهرستان  اند،افزود:  شده 
بیشترین حوادث گزارش شده در فروردین ماه امسال را داشته اند.مدیر عامل 
در  شده  گزارش  حوادث  کل  مجموع  جنوبی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 
دیده  حادثه  افراد  است،گفت:  بوده  مورد  استان،۱33  در  امسال  ماه  فروردین 

بیش از 8۰۰ نفر و تعداد مصدومین 2۶7 نفر در استان بوده است.

3۱۱04

کار خوب اتفاقی نیست

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 

 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(
آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507  
داخل و خارج شهرهمراه: ۱۱20 ۵6۱  09۱۵   خراشادی حسینی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834

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 ۱0 ماهه

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

بیمه آسیا 
 نمایندگی مختاری
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

دولتی که موفق به عملی کردن قانون 
اساسی شده باشد؛ نداشته ایم

با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  شبستان-نماینده 
اشاره به اینکه تاکنون در کشور دولتی که موفق شده 
باشد قانون اساسی را عملی پیدا کند، نداشته ایم، 

گفت: بسیاری از مشکالتی که برای همه ملموس 
است به دلیل همین عدم توفیق در پیاده کردن نظام 
است.آیت ا... سید علیرضا عبادی در دیدار با اعضای 
استان ضمن  کارگر  و  کار  هفته  بزرگداشت  ستاد 
تبریک بعثت پیامبر گرامی اسالم صلی ا... علیه و 
آله و سلم اظهار کرد: کار و گارگری معنای عام و 
خاص دارد که در معنای عام هر نوع کاری را که 
صاحب اثر است شامل می شود و در واقع می توان 
گفت برای آدمی هیچ چیز نیست مگر به میزانی که 
تالش کند.وی با اشاره به اینکه نباید وقت کارگر 
و کارآفرینان هرز برود، ادامه داد: متاسفانه اختالف 
سلیقه ها کارها را گره می زند.آیت اهلل عبادی افزود: 
در سیستم نظام اسالمی برای اینکه تحمیل برداشته 
و  است  تعاونی  و  خصوصی  دولتی،  بخش  شود 
کارگران مسلمان یک امتیاز فرهنگی دیگر هم دارند 
که کارشان حسن فعلی و فاعلی دارد و برای کسب 
کمال و ثواب است بنابراین کاری که انجام می دهند 
عبادت است.وی با تاکید بر اینکه باید این ارزش 
واالیی که در جامعه اسالمی برای کار و کارگر است 
حفظ شود، اظهار کرد: باید با تالش کار و تولید و 
اشتغال را در کشور مضاعف کنیم چون این تالش 
است که می تواند ارزش مکتبی را حفظ کند چرا 
که شکم گرسنه که نمی تواند ایمان داشته باشد.

انسجام و همدلی بین نیروهای انقالبی
 در استان فراهم است

سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  تسنیم-مسئول 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه 
انسجام و همدلی بین نیروهای انقالبی در استان 
است.حجت االسالم  فراهم  جنوبی  خراسان 
نوفرستی در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 
کرد:  اظهار  پیش رو  اعیاد  تبریک  ضمن  جنوبی 
و  قانون  حفظ  برای  است  این  سپاه  ماموریت 
حفظ ارزش های نظام اسالمی تالش کند.مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا)ع( افزود: 
برگزاری انتخابات با حضور و مشارکت حداکثری 
رسالت  که  است  اسالمی  انسجام  زمینه  مردم 
سپاه  این است تا این عرصه فراهم شود چراکه 
بیان  با  بسیارمهم است.وی  امری  انتخاب اصلح 
اینکه سپاه و بسیج رسالت دارند تا زمینه حضور 
مقام  افزود:  شود  فراهم  والیی  و  قوی  مدیران 
ما  مدیریت  کردند هر کجا  تاکید  رهبری  معظم 
دچار ضعف و بی حالی بود کارها متوقف می شود 
و کار باید با عقل با شجاعت انجام شود.مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا)ع( با بیان 
اینکه مردم تکلیف دارند به شخصیتی رأی دهند 
که خواست های نظام اسالمی و انقالب را دنبال 
کند و در این جهت مجموعه سپاه تکیلف دارد که 
بدون هیچ گونه دخالت اما با بینش سیاسی زمینه 

حضور مردم را فراهم سازد.

 صحرای طبس می تواند به قطب 
گردشگری تاریخی تبدیل شود

خراسان  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  تسنیم-فرمانده 
جنوبی با بیان اینکه تالش می شود دانش آموزان، 
دانشجویان استان های همجوار از صحرای طبس 
بازدید کنند، گفت: صحرای طبس می تواند به 
شود.قاسمی  تبدیل  تاریخی  گردشگری  قطب 
در مراسم سالروز حمله آمریکا به صحرای طبس 

اظهار کرد: این مراسم در خراسان جنوبی و در 
برخی از استان ها برگزار می شود و تالش داریم 
این منطقه به قطب گردشگری تاریخی تبدیل 
در  ریلی  امکانات  به  توجه  با  افزود :  وی  شود. 
طبس، این منطقه می تواند در طول سال ساالنه 
پذیرای دانشجویان و دانش آموزان از استانهای 
همجوار باشد.فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( گفت: 
تالش می شود تا موزه عبرت با امکانات تجهیز 
شود و ما برای آینده برنامه های زیادی داریم و با 
آستان قدس رضوی مذاکراتی انجام تا در این 
منطقه مجتمع فرهنگی هنری احداث شود. امام 
جمعه طبس نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
در  روز طبس  عنوان  به  اردیبهشت  پنجم  باید 
تقویم های رسمی کشور ثبت و شناخته شود، 
گفت: باید هرچه سریعتر موزه عبرت در طبس 
تاسیس و احداث شود تا مردم دنیا از آن بازدید 
کنند.حجت االسالم سید ابراهیم مهاجریان در 
در  امریکا  شکست  سالروز  بزرگداشت  مراسم 
صحرای طبس اظهار کرد: در این محل سال 
59 امدادهای غیبی ظهور و بروز داشته است و 
حمله نظامی امریکا با شکست مواجه شد. وی با 
اشاره به اهمیت برگزاری مراسم پنجم اردیبهشت 
و برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه تر و حضور 
مکان  این  در  گفت:  در صحرای طبس،  مردم 
حادثه عظیم اتفاق افتاد و نیروهای امریکا با ذلت 
و خواری و با عنایت الهی و مامور کردن شن 

های روان در صحرا بر روی زمین افتاده بودند.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته با شرکت ۷ هزار داوطلب در استان برگزار می شود  
تسنیم-معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 9۶ با شرکت ۷ هزار و ۶5۲ داوطلب، آخر هفته در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.حیدر رئیسی اظهار 
کرد: این آزمون صبح و عصر روزهای پنج شنبه و جمعه، هفتم و هشتم اردیبهشت در دانشکده علوم، مهندسی، ادبیات و علوم انسانی و ساختمان آزمایشگاه ها واقع در پردیس شوکت 

آباد برگزار می شود.معاون آموزشی دانشگاه بیرجند افزود: روز پنج شنبه 4 هزار و ۲04 نفر و روزجمعه 3 هزار و 448 نفر در  آزمون کارشناسی ارشد از سراسر استان رقابت می کنند.
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لزوم فرهنگ سازی در خانواده ها برای  
جلوگیری از شپش در مدارس

بر  مبنی  شهروندی  تماس  پی  در  حسینی-  
مشاهده شپش در یکی از مدارس بیرجند با رییس 
کردیم.  گفتگو  پرورش  و  آموزش  سالمت  اداره 
بهداشت  شبکه  با  مشترک  طرح  از  زاده  عارف 
و  آموزش  کارشناسان  و  ها  شهرستان  درمان  و 
پرورش برای جلوگیری از شیوع شپش در مدارس 
خبر داد و عنوان کرد:  در تمام مدارس شناسایی 
رفتن  بین  از  پرمتریک)مخصوص  شامپوی  شده 
شپش سر( توزیع کرده ایم ولی متاسفانه در بعضی 
مدارس برخی خانواده ها به لحاظ مسائل فرهنگی 
برای استفاده از این شامپو مقاومت نشان می دهند. 
وی با بیان این که از نظر قانونی نمی توانیم آنان 
را وادار کنیم اظهار کرد: فقط می توانیم با آموزش 
خانواده  اعضای  تمام  در  را  شامپو  این  مصرف 
فعال  حضور  به  زاده  کنیم.عارف  سازی  فرهنگ 
مراقبان بهداشت در مدارس اشاره کرد و افزود: در 
مدارس روستایی مراکز بهداشت شناسایی شپش 

در مدارس را بر عهده دارند.

فرودگاه طبس میزبان  3 پرواز در هفته

توسط  گرفته  صورت  های  تالش  با  کاری- 
 ، استان   نمایندگان  مجمع  رئیس  امیرحسنخانی 
فرماندار طبس و مدیر کل فرودگاه ها  از چهاردهم 
اردیبهشت  یک پرواز به پرواز های فرودگاه طبس 
اداره  روابط عمومی  افزوده خواهد شد. کارشناس 
کل فرودگاه های  خراسان جنوبی بیان کرد: پرواز 
هواپیمایی ماهان پنج شنبه هر هفته ساعت 8:30 
از تهران انجام و ساعت 9:45 وارد فرودگاه طبس 
تهران  مقصد  به  را  طبس  ساعت 10:30  و  شده 
ترک خواهد نمود ایمان صدری افزود: طبق برنامه 
نیز  شنبه  و سه  یکشنبه  روزهای  گذشته  پروازی 
یک پرواز در مسیر تهران - طبس - تهران از این 
عمومی  روابط  شود.کارشناس  می  انجام  فرودگاه 
اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی اضافه 
چهارشنبه  مشهد   - بیرجند   - تهران  پرواز  کرد: 
ششم اردیبهشت ماه و پرواز تهران-بیرجند-تهران 
پنج شنبه هفتم اردیبهشت هواپیمایی ایران ایر به 

دلیل کمبود ناوگان لغو گردید.

ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه 
ویژه اقتصادی استان شتاب می گیرد

اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  تسنیم-رئیس 
خراسان جنوبی گفت: این مجموعه جایگاه بسیار 
عرصه  در  نقش آفرینی  برای  مطلوبی  و  ممتاز 
اقتصاد ملی و بین المللی داد.صفدری زاده، اظهار 
افزایش صادرات غیرنفتی،  کرد: اهداف ما شامل 

ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، صادرات مجدد و در نهایت رونق 
اقتصادی و معیشتی مردم این خطه از میهن است.
رئیس منطقه ویژه اقتصادی گفت: این مجموعه 
تالش دارد در راستای منویات مقام معظم رهبری 
اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  خصوص  در 
مقاومتی گام هایی استوار و پیوسته بردارد. منطقه 
ویژه اقتصادی دروازه طالیی اقتصاد شرق کشور 
است.صفدری زاده ادامه داد: آنچه به ما در ادامه این 
مسیر افتخارآمیز انگیزه می دهد تذکرات مقام معظم 
رهبری و ریاست جمهوری درخصوص حمایت از 
تولید ملی و اهمیت دادن به امر ایجاد اشتغال و 
کرد:  تصریح  است.وی  خصوصی  بخش  توسعه 
منطقه ویژه اقتصادی به عنوان یکی از بزرگترین 
دلیل  به  ایران،  توسعه شرق  در حال  مراکز مهم 
برخورداری از مزایای ویژه و موقعیت جغرافیایی، 
و  فرد  به  منحصر  استعدادهای  و  کافی  وسعت 
بین المللی  کریدور  طالیی  حلقه  در  گرفتن  قرار 
افغانستان  بزرگ  بازارهای  به  دسترسی  ترانزیت 
و کشورهای آسیای میانه و ظرفیت  های تجاری 
و اقتصادی فراوان، جایگاه ممتازی را برای نقش 

آفرینی در عرصه اقتصاد ملی و بین المللی دارد.

انعقاد تفاهم نامه بین بنیاد نخبگان و 
سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری 

سپاه انصار الرضا)ع(  

مالیی- رئیس بنیاد نخبگان استان درگفتگو با آوا 
از انعقاد تفاهم نامه فی مابین بنیاد و سازمان بسیج 
علمی پژوهشی و فناوری سپاه انصار الرضا)ع( استان 
منعقد شد.به گفته وی از این پس همه نخبگان و 
استعدادهای برتر می توانند از امکانات کارگاهی و 
آزمایشگاهی و آموزشی سازمان بسیج علمی  برای 
بنیاد  کنند.رئیس  استفاده  به محصول  ایده  تبدیل 
نخبگان افزود: زمینه همکاری در این تفاهم نامه، 
مادی  حمایت  و  خالق  افراد  معرفی  و  شناسایی 
خبرگان،  معرفی  ابتکاری،  طرح های  از  معنوی  و 
متخصص،  اساتید  و  موفق  مدیران  کارآفرینان، 
برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و برگزاری 
نمایشگاه اهداف این تفاهم نامه  است.هاشمی بیان 
کرد: بنیاد متعهد شده درباره بسترسازی به منظور 
گفتمان دانش بنیان و راه اندازی مرکز شتاب دهی با 

سازمان علمی بسیج همکاری کند.

تجلیل از سرآمدان فرهنگ و هنر استان درخرداد امسال
حسینی- رئیس بنیاد نخبگان استان استان در 
اولین جلسه هم اندیشی دستگاه های اجرایی 
حوزه فرهنگ و هنر استان با محوریت توسعه 
برگزاری  از  ساز  هویت  و  نرم  های  فناوری 
هنر  و  فرهنگ  سرآمدان  تر  تجلیل  مراسم 
در اویل خرداد امسال خبر داد. دکتر هاشمی 
در این جلسه که با حضور جمعی از دستگاه 
استان  هنر  نظران  صاحب  و  اجرایی  های 
برگزار شده بود عنوان کرد: به لحاظ اهمیت، 
کارگروه توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
زیرمجموعه یکی از ستادهایی می باشد که 
تشکیل  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  در 
شده است. وی با تاکید بر این که استان فاقد 
زیرساخت های صنعت و کشاورزی می باشد 

جلسات  این  خروجی  دلیل  همین  به  افزود: 
برای  مناسب  بستری  ایجاد  در  تواند  می 
محصوالت  سازی  تجاری  و  زایی  اشتغال 
با  نخبگان  بنیاد  رئیس  باشد.  موثر  هنری 
ابراز نگرانی به اینکه طرح های ارسالی هنر 
و معماری کم است ادامه داد: احتمال ادغام 
علمی  معاونت  در  معماری  و  هنر  ستادهای 
رئیس جمهور وجود دارد. به گفته هاشمی، از 
مهم ترین حوزه های فرهنگی می توان به 
طراحی، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه 
های مجازی، گردشگری و میراث فرهنگی ، 
سرگرمی، نشر و هنرهای تجسمی اشاره کرد. 
وی با تاکید براینکه هدف از تشکیل کارگروه 
سپس  و  اول  مرحله  در  فرهنگی  گسترش 

وظیفه  کرد:  تصریح  است  اقتصادی  توسعه 
و  قوت  نقاط  شناسایی  کارگروه  این  اصلی 
کنیم که  نوعی عمل  به  باید  و  است  ضعف 
همه اعضای کارگروه مشارکت داشته باشند.

کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  زاده  عباس 
میراث فرهنگی نیز در این جلسه با بیان این 
که باید در این کارگروه استانی فکر کرده و 
جهانی عمل کنیم افزود: کارگروه تخصصی 
می  ساز  هویت  و  نرم  های  فناوری  توسعه 
فرهنگی  شناسی  آسیب  موضوعات  در  تواند 
ورود کند و اگر موضوع و مصوبات کارگروه 
توانیم خروجی خوبی  گرفته شود می  جدی 
هنری  حوزه  مدیر  باشیم.کریمیان  داشته 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  هم  استان 

هنر  و  فرهنگ  سرامدان  از  تکریم  اهمیت 
باید جدی گرفته شود تصریح کرد: فرهنگ 
صورت  به  و  باشد  داشته  عقبه  باید  سازی 
برنامه های بلند مدت مستندسازی، کتاب و 
... تهیه شود تا در سطح ملی شناخته شویم. 
ناقوس که یکی  اخیرا مستند  ادامه داد:  وی 
از  و  تولید  است  ما  استان  خوب  شاعران  از 
شبکه مستند پخش شد.بیدختی عضو هیئت 
به  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  دانشگاه  علمی 
ضرورت فرهنگ در جامعه که موجب توسعه 
عنوان  و  اشاره  شود  می  مطلوب  سعادت  و 
بیشتر  کنونی  جامعه  در  متاسفانه  ولی  کرد: 
می  گرفته  نظر  در  آن  اقتصادی  های  جنبه 
هنرمندان  بسیج  رئیس سازمان  شود.یوسفی 

هم با اشاره به اینکه در ابتدای به کارگیری 
صادرات  و  زایی  اشتغال  کارش  نرم  فناوری 
قدم  صادرات  و  زایی  اشتغال  افزود:  نیست 
های بعدی به کارگیری فناوری نرم در جامعه 
اتاق  کارگروه،  مقررشد  جلسه  این  است.در 
فکری برای تکریم از بزرگان هنر و فرهنگ 
آسیب  اندیشی  هم  این  دیگر  مصوب  باشد. 
و  فرهنگی  مختلف  های  حوزه  در  شناسی 
های  حوزه  این  های  اولویت  و  باشد  هنری 
مصوب  سومین  شود.  مشخص  تخصصی 
اعضای  طریق  از  جدید  اعضای  معرفی 
طبق  مقررشد  و  بود  کارگروه  برای  حاضر 
کنند. عمل  کارگروه  اعضای  راهبردی  سند 
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رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در دیدار با نخبگان و سرآمدان دانشگاهی استان عنوان کرد:

حمایت از پایان نامه های تهران 53درصد ؛سهم 30 استان 47درصد
از  حمایت  صندوق  مالیی-رئیس 
به  اشاره  با  کشور  فناوران  و  پژوهشگران 
اینکه از 103 پایان نامه حمایت کردیم که 
حدود53 درصد  آن از دانشگاه های تهران 
بود  ها  استان  سایر  از  درصد   4۷ فقط  و 
فناوری  و  علمی  معاونت  کرد:  خاطرنشان 
فارغ  از  نفر   104 از  هم  جمهوری  ریاست 
دانشگاه  در  را  کشور  از  خارج  التحصیالن 
آن  سال  یک  حقوق  که  گرفت  کار  به  ها 
از  جمعی  است.دیدار  شده  تامین  نیز  ها 
با “ضرغام،  نخبگان و سرآمدان دانشگاهی 
و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  رئیس 
در  که  شد  برگزار  استان  در  کشور  فناوران 
نخبگان  بنیاد  سرپرست  هاشمی  دیدار  این 
از  حمایت  و  شناسایی  کرد:  عنوان  استان 
بنیاد  اولویت  نخبگان  و  برتر  استعدادهای 

نخبگان است.

نخبگان علوم سیاسی هم 
در استان مغفول مانده اند

آب،  های  کاروگروه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گیاهان دارویی، انرژی های نو و ICT  در 
استان وجود دارد افزود:  با توجه به خالقیت 
و  هنر  کارگروه  استان  در  موجود  پتانسیل  و 
کارگروه  دو  این  تشکیل  معدن  کارگروه 
اتاق  رئیس  احتشام  است.محسن  الزم  هم 
بازرگانی استان هم نیز از حمایت مسئوالن 
محروم  منطقه  این  تولیدکنندگان  به  نسبت 

از  حمایت  صندوق  رئیس  از  و  کرد  گالیه 
کرد  تقاضای  کشور  فناوران  و  پژوهشگران 
رقابت  ایجاد  و  کنندگان  تولید  از  حمایت  با 
سیاسی  علوم  استاد  کند.بخشی  فراهم  را 
علوم  نخبگان  گفت:  نیز  بیرجند  دانشگاه 
سیاسی هم در استان مغفول مانده اند و در 
نمی  آنها  به  چندانی  توجهی  نخبگان  بنیاد 
کشور  نخبگان  براینکه  تاکید  با  وی  شود. 
جامعه  در  را  خود  نقش  و  ندارند  خودباوری 
کنونی پیدا نکرده اند افزود: بیشتر حمایت ها 

مربوط به طرح های اجرایی است.

محدودیتی  هیچ  طرح  پذیرش  در   
و  اطالعات  فناوری   / ندارد  وجود 
ارتباطات ظرفیت مغول مانده در کشور

ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشور که میهمان ویژه این جلسه 
عنوان  حاضر  جمع  نظارت  به  پاسخ  در  بود 
علم  ملی  بنیاد  و  نخبگان  ملی  بنیاد  کرد: 
ایران در سال 8۲ تاسیس شد و پس از تهیه 
اساس نامه در اختیار شورای انقالب فرهنگی 
اینکه  سه رکن  به  اشاره  با  قرار گرفت.وی 
رئیس  افزود:  دارد،  وجود  بنیادها  در  اساسی 
بنیاد، هیئت امنا و کارگروه ها است که بنیاد 
نخبگان در سه زمینه شناسایی، هدایت و به 
بیان  با  ضرغام  کنند.  می  فعالیت  کارگیری 
این اینکه 4 کارگروه در زمینه علوم انسانی 

ادامه داد« در پذیرش طرح هیچ  وجود دارد 
محدودیتی وجود ندارد هر یک از رشته ها در 
ابتدا  جامعه نقش و جایگاه خود را دارند که 

باید خودمان علوم انسانی و هنر را باور کنیم 
رئیس  دهیم.  گسترش  جامعه  در  بتوانیم  تا 
فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق 
نامه  پایان   103 از  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
از  آن  درصد   حدود53  که  کردیم  حمایت 

از  درصد   4۷ فقط  و  تهران  های  دانشگاه 
سایر استان ها بود خاطرنشان کرد: معاونت 
از  هم  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 

104 نفر از فارغ التحصیالن خارج از کشور 
حقوق  که  گرفت  کار  به  ها  دانشگاه  در  را 
است.وی  شده  تامین  نیز  ها  آن  سال  یک 
تصریح کرد: صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشورباید 100 میلیون تومان گرید 

پژوهشی به آن ها اختصاص دهد و بهترین 
شرکت  اندازی  راه  اشتغال  ایجاد  برای  راه 
کرد:  تاکید  است.ضرغام  بنیان  دانش  های 

باالیی  بسیار  ظرفیت  ما    ICT زمینه  در 
داریم که تاکنون با برنامه ریزی شده دانش 
اعتماد  کارآفرینی،  پردازی،  ایده  آموزان 
ببینند. آموزش  را  پذیری  ریسک  نفس،  به 
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امسال 101 پروژه بهداشتی در استان اجرایی خواهد شد

خشکسالی های پیاپی عشایر  سرایان را با مشکالت معیشتی مواجه کرد 

قاسمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
بابیان اینکه امسال به ارتقای وضع بهداشتی 
حوزۀ  در  کرد:  عنوان  است،  شده  گذاری  نام 
جاری  سال  پایان  تا  استان  در  بهداشت 
راه اندازی خواهد  و  اجرایی  پروژه  حدود 101 
مراسم  در  دوشنبه  روز  قائمی«  شد.»کاظم 
اولین  از راه اندازی  گرامیداشت هفتۀ سالمت 
ویژۀ  »استروک«  تخصصی  فوق  بخش 
بیمارستان  در  به سکته مغزی  بیماران مبتال 
در  پروژه  این  افزود:  و  داد  خبر  هم  ولیعصر 
امسال عملی خواهد شد.وی خاطر نشان کرد 
در سال جاری پروژه های زیادی از این قبیل 
عملیاتی خواهد شد، که می توان از افتتاح مرکز 
قائن و  نهبندان،  بیمارستان ولیعصر،  lrd در 
و  سوختگی  تخصصی  کلینیک های  طبس، 
اورژانس در بیمارستان امام رضا)ع( را نام برد.

به گفتۀ وی بخش نازایی و ناباروری در مرکز 
جامع بیماران خاص برای اولین بار در استان 

راه اندازی خواهد شد.

353 واحد بهداشتی
 به شبکه سالمت متصل شدند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
پروندۀ  طرح  به  اشاره  با  همایش  این  در  نیز 
راستا  این  در  کرد:  بیان  سالمت  الکترونیک 
ملی  شبکه  به  بهداشتی  واحد   353 تاکنون 
مهدی زاده«  شدند.»کامبیز  متصل  سالمت 
اظهار کرد که با توجه به وسعت و پراکندگی 
استان، خدمات رسانی کمی دچار مشکل است 
ولی با این وجود تمام سعی خود را در این زمینه 
انجام دادیم و 31۶ خانه بهداشت و ۶1 مرکز 
خدمات جامع سالمت روستایی در سال گذشته 

فعال بودند.وی با بیان اینکه ۷0 درصد جمعیت 
استان در شهرهای زیر ۲0 هزار خانوار زندگی 
می کنند، عنوان کرد: از این تعداد 4۶1 هزار نفر 

می باشند  خانواده  پزشک  طرح  پوشش  تحت 
بیمه  این تعداد 83 درصد دارای دفترچه  از  و 
روستایی، 1۶ درصد دارای سایر بیمه ها و  کمتر 

از یک درصد هم فاقد دفترچه هستند.
کاهش مرگ و میر نوزادان /

 شیوع دیابت در استان

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
هم  استان  در  بهداشتی  های  شاخص  از 
میر  و  مرگ  میزان  تا 95   9۲ سال  از  گفت: 

استان  در  باردار  مادران  و  نوزادان، شیرخواران 
کاهش داشته ولی فشار خون و شیوع دیابت 
یافته  افزایش  سال   30 باالی  جمعیت  در 
است.»مهدی زاده« با اشاره به اینکه 100 درصد 
خدمات دارویی به بخش خصوصی واگذار شده 
است، خاطر نشان کرد که سطح کمی و کیفی 
ارایه خدمات دارویی با این روش بهتر و اقالم 
یافته  افزایش  قلم    43۶ به   ۲۷0 از  دارویی 
است.وی اضافه کرد: 100 درصد مکمل های 
دارویی برای جمعیت تحت پوشش بر اساس 
وی  گفتۀ  است.به  شده  تامین  خدمت  بسته 
امسال  1۷ مرکز جامع خدمات جامع سالمت 
خواهد  افتتاح  استان  در  روستایی  و  شهری 
پیشرفت  درصد  مراکز 80  این  تاکنون  و  شد 
منتخبین  از   مراسم  پایان  در  است.  داشته 
شد.  تجلیل  استان  و سالمت  بهداشت  حوزۀ 

 رئیس اداره امور عشایر سرایان گفت: اشتغال 
عشایر از گذشته تنها از طریق دام هایشان بوده 
پیاپی  خشکسالی های  به  توجه  با  امروزه  اما 
مراتع شهرستان فقیر شده و عشایر با مشکالت 
با  معیشتی مواجه هستند.ناظران در گفت وگو 
عشایر  از  یکی  گالیه  درباره  تسنیم،  خبرنگار 
داشت:  اظهار  یافته  اختصاص  تسهیالت  از 
تسهیالت تخصیص یافته به شهرستان در ابتدا 
400 میلیون تومان بود که با پیگیری های فراوان 
مسئوالن به ۶50 میلیون رسید و این اعتبار بین 
عشایر آسیب دیده از خشکسالی تقسیم می شود.

وی بیان کرد: 138 نفر از عشایر برای دریافت 
این تسهیالت به مبلغ 50 و 40 میلیون ریال 
توسط دهیاری ها و نمایندگان عشایر و شوراها 

شناسایی شده اند.رئیس اداره امور عشایر سرایان 
افزود: این تسهیالت به صورت قرض الحسنه 
به  بانک های کشاورزی  در  کارمزد 4درصد  و 
افراد  گفت:  وی  می شود.  پرداخت  متقاضیان 
معرفی شده در بانک عامل تشکیل پرونده داده 
و در آینده نزدیک بخش دوم این تسهیالت 
ارائه  با  شد.وی  خواهد  داده  به شهرستان  نیز 
گزارشی از جمعیت عشایری منطقه گفت: در 
شهرستان سرایان هزار و 4۲۲ خانواده شامل ۶ 
هزار و 4۷۲ نفر در محله های عشایری زندگی 
قلعه  سه  در  خانوار   ۶00 حدود  که  می کنند 
هستند.رئیس اداره امور عشایر سرایان تصریح 
طریق  از  تنها  عشایر  اشتغال  گذشته  از  کرد: 
به  توجه  با  امروزه  اما  است  بوده  دام هایشان 

خشکسالی های پی درپی مراتع شهرستان فقیر 
شده است و عشایر با مشکالت معیشتی مواجه 
هستند.وی با اشاره به خروج دام ها از منطقه و 
بیکاری در بین عشایر تصریح کرد:دامداران و 
عشایر باید به کاشت گیاهان مرتعی و جمع آوری 
بیاورند. روی  گوشت  تولید  و  دارویی  گیاهان 

امور عشایر سرایان اظهار داشت:  اداره  رئیس 
می توان با به کارگیری صندوق خرد زنان عشایر 
در قالب تولیدات عشایر در موضوع صنایع دستی 
مانند جاجیم، گلیم، قالی و قالیچه با مدیریت 
دامداری  افزود:  وی  کرد.  اشتغال  ایجاد  بهتر 
به سبک قدیمی و سنتی دیگر توجیه ندارد و 
دامداران باید به سمت دامپروری صنعتی یا نیمه 
صنعتی حرکت کنند تا وابستگی حداقلی را به 

مراتع داشته باشند و همچنین انرژی دریافت 
و  دام شود  و رشد  تولید  باعث  از علوفه  شده 

همچنین  نشود.وی  صرف  پیاده روی  برای 
خاطرنشان  منطقه  آب عشایر  درباره وضعیت 

صورت  به  شهرستان  در  سیار  آبرسانی  کرد: 
مرتب انجام می شود و با توجه به پیگیری های 

انجام شده در آینده یک دستگاه تانکر دیگر به 
شهرستان اختصاص داده خواهد شد.

عکس :مالیی

عکس: اینترنت

ی محمد : عکس
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
بُِعثُت بَِمكاِرِم األخالِق و َمحاِسنِها

من براى ]احیاى[ مكارم و نیكی  هاى اخالقی مبعوث شدم.
)بحار األنوار : ج 16 ، ص 287(

هاشمی طبا تا پایان در عرصه
 انتخابات می ماند

طاهرنژاد عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران 
از روحیه هاشمی طبا دارم،  با شناختی که  گفت: 
می کند،  شروع  که  کارى  پاى  معموال  وى 
عرصه  در  پایان  تا  می کنم  فكر  و  می ایستد 
که  کنند  متقاعدش  اینكه  مگر  بماند  انتخابات 

ماندنش در انتخابات به صالحش نیست.

بادامچیان: در نهایت باید یکی از 
کاندیداهای اصولگرا باقی بماند

اسدا... بادامچیان اظهار کرد: معتقدم آمدن اسحاق 
جهانگیرى به صحنه انتخابات یک اشتباه سیاسی 
بود. وى هم چنین درباره نامزدهاى اصولگرا گفت: 
باید بعد از مناظره ها بررسی کنیم که کدام یک از 
این سه نفر بیشتر مورد توجه مردم هستند، بنابراین 

آنجا به وظیفه خود عمل کنیم.

نماینده اصالح طلب مجلس:
 اجازه نمی دهیم گذشته تکرار شود

فاطمه سعیدى نماینده مجلس گفت:  راه ما تداوم 
گذشته  کابوس  نمی گذاریم  و  است  خدمتگزارى 
و  مجلس  نماینده  عنوان  به  نه  من  شود.  تكرار 
عضو یک جناح، بلكه به عنوان یک معلم اعالم 
می کنم که در 2۹ اردیبهشت راى خود را به نفع 

دکتر روحانی به صندوق خواهم انداخت.

پروژه مناظره ضبطی شکست خورد
 حاال می خواهند کل مناظره را هواکنند

در  تهران  مردم  سابق  نماینده  نادران  الیاس 
مخالفت  به  واکنش  در  اسالمی  شوراى  مجلس 
نوشت:  توییتر خود  در  مناظرات  لغو  به  دولتی ها 
خورد،  سانسور شكست  و  مناظره ضبطی  پروژه 

حاال می خواهند کل مناظره را هوا کنند! 

نباید به دوره غارت های 
3 هزار میلیاردی برگردیم

حجت االسالم موسوى الرى نایب رئیس شوراى 
عالی  سیاست گذارى اصالح طلبان گفت: به دورانی 
که عرصه را به مردم تنگ تر، آزادى را محدود و 
مشكالت بین المللی را درست و زمینه یغماى سه 

هزار میلیاردى را فراهم می کند، نباید برگردیم.

پاسخ تند و تیز قالیباف به جهانگیری

دوره  دوازدهمین  نامزد  قالیباف  محمدباقر 
انتخابات ریاست جمهورى گفت: مخالفان ایجاد 
5 میلیون شغل، نگاه شان به جاى دیگرى است. 
این سزاوار نیست که جوان ما می بیند مادرش در 
عنوان  قالیباف  می کند.  خدمتگزارى  مردم  خانه 
کشور  مشكالت  حل  براى  روش ها  امروز  کرد: 
دقیقًا روش هاى 6۰ سال قبل است، در حالی که 

باید کشور را با نگاه نسل چهارمی اداره کرد.

محمدیان : تا کجا باید عقب
 برویم که کدخدا راضی شود

نمایندگی  نهاد  رئیس  محمدیان  حجت االسالم 
رهبرى در دانشگاه ها  اظهار کرد: از آقایانی که 
از دهان شان آب ارتباط با آمریكا جارى است، 
این سوال را باید پرسید که ما تا کجا باید عقب 

برویم که کدخدا راضی شود؟

وزیر احمدی نژاد :
 دولت 4 سال کاری نکرد

سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشاره به اینكه باید اول کاشتی باشد 
تا برداشتی باشد، بیان کرد: دولت 4 سال کارى 
در  متعدد  پروژه هاى  آخر  ماه هاى  در  و  نكرد 
زنجان، بجنورد و دیگر نقاط کشور دارد، مواردى 
که برخی از آنها هیچ اقدامی نشده و تازه مرحله 
کلنگ زنی بوده چطور می توان آن را افتتاح کرد؟ 

آیا این اقدام عوام فریبی نیست؟

در پایان دولت اصالحات
 اشتباه استراتژیکی به وجود آمد

دولت  پایان  در  گفت:  شریعتمدارى  محمد 
و  آمد  وجود  به  استراتژیكی  اشتباه  اصالحات 
حاصلش آمدن دولت هاى نهم و دهم بود و البته 
ما کوچكترین خدشه اى به آراى مردم در آن سال 
وارد نمی کنیم. یكی از دالیل حضور ما در عرصه 
و  کنیم  مافات  جبران  که  است  این  انتخابات 

اشتباه گذشته را تكرار نكنیم.

دولت روحانی حداقل 300 هزار 
میلیارد تومان دزدی را کم کرد

 سعید لیالز گفت: در نتیجه سیاست ها و برخوردهاى
دولت بوده است که در حال حاضر رقمی نزدیک 
به 3۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به دولت قبل 
دزدى و ریخت و پاش کمترى داشته ایم. آقاى 
با  قدرت  با  داشته  توانایی  که  جایی  تا  روحانی 

فساد برخورد کرده است.

ترامپ: مشغول بررسی بسیار دقیق 
توافق هسته ای هستیم

اِن«  اِى  »اُ  خبرى  شبكه  با  مصاحبه  در  ترامپ 
دهیم  اجازه  ایران  به  نمی توانیم  هرگز  گفت: 
بسیار  بررسی  مشغول  باشد،  داشته  اتمی  سالح 

دقیق توافق هسته اى هستیم.

یارانه سه دهک اول را تا 3 برابر افزایش می دهیم

تشریح  در  رئیسی  ابراهیم  سید  حجت االسالم  
داشت:  اظهار  خود  انتخاباتی  برنامه  از  بخشی 
اول  دهک  سه  یارانه  که  است  این  ما  برنامه 
جامعه را تا سه برابر افزایش دهیم؛ چرا که این 
قشر جز با حداقل ها امكان زندگی کردن ندارند. 
وى گفت: احساس ما آن است که مسئله و بحران بیكارى قابل  حل 
است و این بحران را می توان با ایجاد یک و نیم شغل در سال، حل کرد.

ملت ایران در پی خلق حماسه ای جدید است

حجت االسالم حسن روحانی  با بیان اینكه ملت 
بزرگ ایران  در پی خلق حماسه اى جدید است، 
عنوان کرد: ما در سایه رهنمودهاى مقام معظم 
و  جمهوریت  از  شجاعانه  همواره  که  رهبرى 
اسالمیت نظام، دفاع و همه ما را دعوت به اجراى 
فراگیر  و  عادالنه  امن،  سالم،  انتخاباتی  انتظار  در  اند،  کرده  قانون  ُمّر 

که موجب افتخار دیگرى براى جمهورى اسالمی ایران باشد، هستیم.

نجفی: پوپولیسم فریبکارانه را باید افشا کنیم

پوپولیسم  گفت:  روحانی  فرهنگیان  ستاد  رئیس 
دچار  مردم  تا  کنیم  افشا  باید  را  فریبكارانه 
 5 که  است  گفته  قالیباف  آقاى  نشوند.  انحراف 
راهكار  باید  ایشان  می کنم.  ایجاد  شغل  میلیون 
 بدهد که چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟
نكرده  خدایی  که  اینجاست  نگرانی   : کرد  اظهار  نجفی  علی  محمد 

پوپولیسم فریبكارانه مسیر آگاهانه انتخاب را تحت تاثیر قرار دهد. 

مبعث  بزرگ  عید  در  انقالب  معظم  رهبر   
مختلف  قشرهاى  نظام،  مسئوالن  دیدار  در 
از  اسالمی  کشورهاى  سفیران  و  مردم 
و  تبلیغات  در  خواستند  انتخابات  نامزدهاى 
برنامه هایشان به مردم قول بدهند که براى 
پیشرفت کشور، توسعه  اقتصادى و باز کردن 
گره ها، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد 
ظرفیت هاى  و  ملت  توانایی هاى  به  بلكه 
کشور چشم می دوزند. رهبر انقالب اسالمی، 
ملت  در صحنه«  و حضور  اتحاد  و  »ایمان 
جمهورى  ایستادگی  و  شجاعت  عامل  را 
شرکت  کردند:  تأکید  و  برشمردند  اسالمی 
در انتخابات پیِش رو از مظاهر مهم حضور 

پرطراوت مردم در صحنه است.
انتخابات  مختلف  ابعاد  به  اشاره  با  ایشان 
نظام  در  انتخابات  در  شرکت  افزودند: 
اسالمی، وظیفه  مردم و تبلور »شأن و حق 

اجرایی  رأس  در شكل دهی  آنان  قدرت«  و 
ایستادگِی  اینكه  ضمن  است،  حكومت 
توانایی  و  دشمن  جسارت  ملت،  یكپارچه  

تحرک و تعرض را از او سلب می کند.
رهبر انقالب اسالمی، سیاست هاى مشترک 
حال  و  گذشته  مسئوالن  همه   تهدیدآمیز  و 
آمریكا را در مخالفت با ملت ایران، نشانه  نیت 
خباثت آلود مسئوالن همه  جریان هاى سیاسی 
این کشور دانستند و افزودند: آمریكایی ها در 
هر  ایران  به  زدن  ضربه  براى  زمان ها  همه  
همه  اما  داده اند  انجام  می توانستند  کارى 
بدانند هر کسی علیه ملت ایران تعرض کند، 
می شود  تمام  خودش  ضرر  به  تردید،  بدون 
مقابل  در  ایران  ملت  عكس العمل  که  چرا 
حضرت  بود.  خواهد  مستحكم  حرکت،  این 
به  را  ایران  مردم  آینده   خامنه اى،  آیت ا... 
فضل الهی و در پرتو ایمان و ایستادگی ملت، 

باید  تأکید کردند:  و  از گذشته خواندند  بهتر 
در  حضور  و  ایستادگی  اتحاد،  »ایمان،  این 

صحنه« را حفظ کرد و با استفاده از توانایی ها 
و ظرفیت هاى داخلی و برنامه ریزى عاقالنه، 
ساخت درونی نظام را چنان مستحكم کرد که 
دشمن از توطئه هایش مأیوس شود و دست 
آیت ا...خامنه اى  حضرت  بردارد.  دشمنی  از 

را  اسالم  با  مستكبران  دشمنی  علت  درک 
وظیفه  مسئوالن کشورهاى اسالمی خواندند 

و افزودند: دولت هاى اسالمی باید بفهمند که 
هدف آمریكا از همراهی با یک کشور اسالمی 
از  جلوگیرى  دیگر،  کشور  یک  با  دشمنی  و 
سر  بر  مانع تراشی  و  اسالم  جهان  وحدت 
راه درک مشترک مسلمانان از منافع جوامع 

اسالمی است. رهبر انقالب با ابراز تأسف از 
توفیق سیاست هاى تفرقه افكنانه  آمریكایی ها 
افزودند: غارتگران دست شان در  در منطقه 
جیب برخی کشورهاى منطقه است و براى 
جمهورى  می کنند  سعی  کار،  این  ادامه  
اسالمی یا ایران یا تشّیع را دشمن آنها جلوه 
کنیم  درک  را  نكته  این  باید  همه  اما  دهند 
که اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان، راه 

پیشرفت جهان اسالم است.
ملت  اراده   و  عزم  خامنه اى،  آیت ا...  حضرت 
ایران را در مقابله با زورگویی ها، اختالل ناپذیر 
همه   کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  قاطع  و 
در  مؤمن  و  انقالبی  مردم  و  جوانان  ملت، 
مقابل مستكبران ایستاده اند و در هر کشورى، 
این ایستادگِی برگرفته از بعثت پیامبر )ص( 
هیچ  و  تعرض  هیچ  دشمنان  شود،  محقق 

غلطی نمی توانند بكنند.

نامزدها به مردم قول بدهند نگاه شان به ملت است نه بیرون از مرزها

 آسفالت کوچه هاى فرعی  پشت بازار بیرجند           * عكس : جان آورمراسم جشن مبعث - موسسه خیریه حضرت رسول )ص(- سالن قلم چی     

رهبر معظم انقالب :

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/2/18
 اعزام هوایی مورخ 1396/2/14

میالد حضرت ولی عصر)عج(
سرزمین  در  )ع(  اکبر  علی  حضرت  و   

مقدس نجف اشرف و کربالی معلی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 

جنب بانک رسالت 32222265 - 32226749

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  -  هوایی
تاریخ اعزام : 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی
 عماد بیرجند

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113


