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یک هشدار جدی
 به خانواده ها و مسئوالن

* هرم پور

عزیز،  آتنای  ماجرای  و  بیاید  روزی  نکند  خدا 
تر  مظلوم  بنیتاهای  و  آتناها  و  مظلوم  بنیتای 
ایرانی فراموش شوند.  جامعه ی ما با حادثه ی 
روزها  این  که  ای  ساوه  مهربان  کودک  آن  تلخ 
پر  را  مجازی  فضای  او  به  تعرض  خبر  دوباره 
تهران  متروی  کشی  قمه  ماجرای  با  یا  و  کرده 
یا ماجرای وینچسترکشی در قاسم آباد مشهد و 
در  روز  هر  که  دیگر  ماجرای  صدها  و  دهها  یا 
گوشه ای از این کشور بزرگ رخ می دهد به کجا 
 می رود؟ با خودم عهد کرده بودم که صفحه ی 
کمتر  را  ها  روزنامه  حوادث  خبرهای  و  حوادث 
بخوانم یا اصاًل نخوانم؛ مثل خیلی از شهروندان 
یا  و  با کمتر خواندِن  من  ولی مگر  این کشور. 
این حوادث کم می شوند؟ پس  نخواندنم  اصاًل 
 گره کور ماجرا کجاست؟ ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

مرکز جامع اهدای 
خون راه اندازي 

می شود
قاسمی- مدیرکل انتقال خون استان از پیگیری برای ساخت و راه اندازی »مرکز جامع اهدای خون« خبر داد و افزود: امیدواریم در سال 97 به 
بهره برداری برسد. »عاملی« روز گذشته در جمع خبرنگاران به مناسبت روز ملی اهدای خون وظیفه وظیفه این سازمان را تأمین خون سالم و 
کافی برای بیماران دانست و افزود: برای ساخت این مرکز به اعتبار حدود  4 میلیارد تومان نیاز است و تاکنون 10 استان دیگر هم این مرکز 

جامع را راه اندازی کرده اند. وی اظهار کرد: 60 درصد اهداء کنندگان خون در استان خراسان جنوبی مستمر هستند ...   )مشروح  در صفحه 7(

مدیرکل انتقال خون: 
سهم اشتغال جوانان استان از چمدان گردشگران  / صفحه 3

رنا
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جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رضا زاده 
معاون محترم روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای خوشه چین 
رئیس محترم اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی 

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای نخعی 

کارشناس محترم تشکل های کارگری و کارفرمایی
 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

بدینوسیله از مدیریت بجا و شایسته و قانونمند شما سروران عزیز و گرامی در برگزاری مجمع عمومی 
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

از طرف جمعی از رانندگان ناوگان باری بیرجند

نهم مرداد دومین سالگرد

 غروب غم انگیز همسر و پدر عزیزمان شادروان 

حاج ذبیح ا... عشقی موحد
 را با ذکر صلوات و فاتحه به روح پاکش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

فروش فوری ششدانگ واحد ویالیی ، 300 متر 
140 زیربنا ، یک طبقه در سربیشه، زیر قیمت 
کارشناس )90 متر برای مشتری حتمی تخفیف( 

09038635215

کلیه ضایعات آهن و چدن شما را 
با باالترین قیمت نقدا خریداریم. 

09036240644

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ماژان سازه )سهامی خاص( 
در حال تصفیه 

شماره ثبت: 518    شناسه ملی: 1036001883 - نوبت دوم
بر اساس مصوبه مورخ 90/11/1 مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماژان سازه )سهامی خاص( 
 منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست 
می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده 
آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس بیرجند، بیست متری 

اول شرقی، پالک 15 مراجعه و یا با شماره 32255444 داخلی 518 تماس حاصل فرمایند.
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور 
چاپ و به اطالع عموم رسیده، پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعای جدید مسموع و 

قابل پذیرش نخواهد بود.
هیئت تصفیه

ایران در صنعت  اقتصاد  ملی سرآمدان  جایزه  ایران«  اقتصاد  اجالس سرآمدان  »شانزدهمین  در 
بانکداری به مدیر عامل بانک انصار اهدا شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات؛ شانزدهمین 
 »اجالس سرآمدان اقتصاد ایران« با هدف توسعه تولید و اشتغال دوشنبه 26 تیر در مرکز همایش های
صدا و سیما و با استقبال شایسته مدیران ، تولید کنندگان و فعاالن عرصه اقتصاد و صنعت برگزار شد. 
این اجالس بزرگترین ضیافت مشترک مسئولین و برترین مدیران حوزه تولید ، خدمات و صادرات 

ایران قلمداد می شود.
الزم به ذکر است بانک انصار رویکرد انضباط و سالمت اداری ، مشتری مداری ، برخورد صادقانه و 
اعتماد آفرین با مشتریان و سهام داران را از اولویت های اصلی و اهداف اجرایی خود قلمداد کرده و  از 
بدو شروع به فعالیت در عرصه بانکداری، با توجه به نگرش های ارزشی و معنوی ، این مهم را در  انتخاب 
شعار خود نیز لحاظ کرده است. بر مبنای همین نگرش از دیر باز بانک انصار  انجام "خدمت صادقانه را 

باعث پدید آمدن اعتبار جاودانه "دانسته و خود را " نماد خدمت و اعتبار" قلمداد می کند.
گفتنی است، ازسوی سازمان ها و نهادهای معتبر دولتی و نظارتی ، این بانک موفق به کسب نشان های 
متعدد در زمینه مدیریت سالمت اداری در سنوات متوالی و معرفی به عنوان "سازمان پاک" و در 
نهایت "سازمان ناب "شده و همچنین از سوی سازمان بورس و اوراق  بهادار لوح تقدیر شفاف ترین 
ناشر  بورسی کشور و رتبه نخست شفافیت مالی در شبکه بانکداری کشور در سال 95 نیز به بانک 

انصار  اهدا شده است.

جایزه ملی سرآمدان اقتصاد  ایران
 در صنعت بانکداری به مدیرعامل
 بانک انصـار اهـدا شـد

استاد  ارجمند جناب حجت االسالم و المسلمین 

دکتر علی رضایی بیرجندی
»دامت افاضاته«

دکتر کاظم قائمی  - رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

و اعضای هیئت رئیسه

با تقدیم احترام، بدینوسیله با ارج نهادن به 
تالش های بی وقفه، متعهدانه و دلسوزانه و 
خدمات 8 ساله حضرت عالی در میعادگاه 
عظیم و پرفیض نماز جمعه به عنوان یادگار 
همیشه جاوید حضرت امام خمینی)ره( که حاصل آن تقویت روحیه دینی و 
معنوی مردم شریف بیرجند بوده است، برخود فرض می دانیم از حمایت های 
بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه شما عالم فرزانه در هیئت امنای 
 دانشگاه و مجمع خیرین سالمت استان تقدیر و تشکر نموده و ضمن عرض 
 خدا قوت، امیدواریم با عنایت پروردگار متعال، در ظل توجهات حضرت ولی عصر
 )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( و زعامت مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یاری
 دولت تدبیر و امید برای توسعه و پیشرفت سرزمین بزرگ ایران اسالمی

بیش از گذشته موفق و پایدار باشید.
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دستور استخدام ۲۵۰۰ نفر در وزارت نفت صادر شد 

تسنیم- اداره کل روابط عمومی وزارت نفت مجوز انتشار آگهی استخدام 2500نفره وزارت نفت را برای شرکت ملی نفت ایران صادر کرده و قرار است آگهی استخدام دو هزار 
و 500 نفر در صنعت نفت هفته جاری در تعدادی از روزنامه های کثیر االنتشار و برخی سایت های تخصصی حوزه صنعت نفت منتشر شود. انتشار آگهی استخدام وزارت نفت 

به دنبال انجام ایرادهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اخذ مجوز از این سازمان منتشر خواهد شد.

سرمقاله

قیمتسکههمچنانمیتازد

آزاد   بازار  یکشنبه  روز  معامالت  جریان  مهر-در 
قیمت دالر باز هم به روند صعودی خود ادامه داد 
این در حالی است که  تومان رسید،  به ۳۸۱۳  و 
روز گذشته نرخ این ارز از مرز ۳۸00 تومان عبور 
این اساس قیمت هر دالر آمریکا ۳۸۱۳  بر  کرد. 
طال  اونس  هر  است.  تومان   ۴5۸0 یورو  تومان، 
در بازارهای جهانی ۱2۷0 دالر و ۱0 سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۹۱5 تومان است. 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک 
میلیون و 220 هزار و ۱50 تومان، سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۷ هزار تومان، 
تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار  نیم سکه ۶۳۶ هزار 
تومان و سکه یک گرمی 25۱ هزار تومان است.

اعطایمسکنبهخانواده
دارای2معلولمحدودیتیندارد

مهر- رئیس سازمان بهزیستی گفت: طبق تفاهم 
باید  ربط  نهادهای ذی  با  منعقد شده  نامه های 
دو  دارای  های  خانواده  به  مسکن  ارائه  گفت 
ندارد.انوشیروان  محدودیتی  بیشتر  و  معلول 
درباره  شاهرود،  به  ورود  بدو  در  بندپی  محسنی 
مسکن معلوالن در سطح کشور، بیان کرد: قطع 
یقین در مقوله توانمندی سازمان بهزیستی ابعاد 
مختلفی مطرح است که اشتغال معلوالن، مسکن 
و اجتماع پذیری معلوالن در زمره این موارد بوده، 
سازمان  های  اولویت  از  یکی  بین  این  در  که 

تامین مسکن برای معلوالن محسوب می شود.

راهاندازیمراکزجامعخانوادهبرای
کاهشطالقدرسراسرکشور

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی 
در  کاهش طالق  برای  خانواده  جامع  مراکز  گفت: 
سراسر کشور راه اندازی شده تا با آموزش به زوجین 
ارائه  افراد  این  به  مشاوره های الزم  درآستانه طالق 
شود. رستم وندی در رابطه با برخی اقدامات به منظور 
کاهش آسیب های اجتماعی گفت: کاهش آسیب های 
اجتماعی یکی از اصلی ترین برنامه های شورای عالی 
اجتماعی کشور است وکارگروه های مختلفی درا ین 
رابطه تشکیل شده است.وی از راه اندازی مراکز جامع 
خانواده در سراسر کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: 
یکی از مهمترین برنامه های ما راه اندازی مراکز جامع 
خانواده در سراسر کشور بود و اکنون در این مراکز 
آموزش و خدمات قبل از طالق به زوجین ارائه می شود.

یک هشدار جدی
 به خانواده ها و مسئولین

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( حاال اما من روزهای کمی بعد 

از ماجرای دردناک آتنا و بنیتا، فقط از  روزنامه ها، 
صفحه حوادثشان را می خوانم و سه دلیل برای این 
پرسش مهم پیدا کرده ام؛ تشدید تحریکات جنسی در 
جامعه، بی تفاوتی و بی خیالی ما نسبت به هشدارها 
برای احتمال تکرار حوادث مشابه و ضعف و تعلل 
قانون در برخوردهای اساسی با مجرمین. به جز این 
سه دلیل، به دنبال چیز دیگری نباشید که نخواهید 
یافت! نگاه ژورنالیستی مبتنی بر مطالعات و دیده های  
من، با نگاه تخصصی مدیران اجتماعی جامعه ی من، 
با نگاه تعریف شده ی مبتنی بر تجربه ی دستگاههای 
انتظامی و قضایی و امنیتی و با نگاه پیشگیرانه ی 
دستگاههای متولی فرهنگ، متفاوت است؛ اما به حتم 
می دانم حداقل در این چنین ماجراهایی، تفاوت زاویه 
نگاه، به تقابل دیدگاهها در خصوص علت وقوع چنین 
جرایمی منجر نخواهد شد. با این مقدمه من چه می 
خواهم بگویم؟ اساسی ترین حرف من در این سرمقاله 
ی کوتاه، هشداری به مردم و به دستگاههای متولی 
در این استان است و آنهم اینکه با توجه به تطبیق 
برخی مؤلفه های تشویق کننده یا تسهیل کننده در 
وقوع هرکدام از جرایم فوق با شرایط موجود دراستان 
و به ویژه در شهری مثل بیرجند به عنوان مرکز استان 
های  آسیب  حوزه  در  مشابهی  جرایم  وقوع  من   ،
اجتماعی را در این استان غیر محتمل نمی دانم! نحوه 
ی پوشش واقعاً تحریک کننده در سطح جامعه ی 
شهری، پوشش های تحریک کننده به ویژه در لباس 
و آرایش کودکان و نوجوانان و حتی بزرگساالن،  عدم 
نظارت های کافی اخالقی و اجتماعی بر محیط های 
غیر رسمی آموزشی )هنری، ورزشی، کمک درسی 
و...(، عدم توجه به هشدارهای اخالقی و اجتماعی و 
خوابیدن روی تشک نرم بی خیالی و به ویژه غرق 
شدن همراه با غفلت در برخی تعامالت اجتماعی آسیب 
زا در حوزه خانواده ها و از سرگذراندن آنها توسط همان 
خانواده ها به بهانه ی اقتضای شرایط روز جامعه و عدم 
بازدارندگی قوانین قضایی در برخورد با جرایمی مشابه، 
نوعی غرور کاذب اجتماعی، خاطرجمعی غیر منطقی 
و خوش بینی و خوش خیالی آسیب زا و بیمارگونه 
به جامعه ی استانی ما تزریق کرده است که عاقبت 
آن بس هولناک و ریشه دار خواهد بود. من بارها در 
جلسات مختلف و در حاشیه برخی نشست های خبری 
به مدیران محترم استانی متذکر می شوم که خراسان 
جنوبی و به ویژه شهر بیرجند علیرغم همه ی منش 
های مردمی بسیار عالی و ارزشی، اما در ابعادی غیر 
قابل باور، آتش زیر خاکستری دارد که  همیشه باید 
آرزو کرد و دست به دعا برداشت که حتی بخشی از 
آن هم به بیرون زبانه نکشد. برایشان همیشه مصداق 
می آورم و از برخی حوادث هولناک چند ساله ی اخیر 
در بیرجند یا شهرستانهای استان و از برخی پروند های 
غیر علنی که به دالیل مختلف اطالع رسانی عمومی 
نشده اند، به آنها ُکد می دهم. الجرم مِن روزنامه نگار 
چه می توانم بکنم جز اینکه از خانواده ها بخواهم 
کمی هوشیار تر باشند؟ هیچ دلیل وجود ندارد که ما 
جرایمی نظیر آنچه در پارس آباد اتفاق افتاد را در شهر 
بیرجند یا هر کجای این استان با ایجاد یک فرصت 
شیطانی در یک بزرگسال یا میانسال یا جوان یا حتی 
نوجوانی همسن دختران من وشما بر اثر برخی عوامل 
زمینه ساز برای یک فرد دچار عقده های روانی و 
غفلت های خودمان تجربه نکنیم یا ماجراهایی بس 
هولناک تر از آنچه در ماجرای ربایش بنیتا و سنگ دلی 
سارقین اتفاق افتاد را در اینجا هم نشنویم یا هدف یک 
ماجرای اخالقی همراه با قتل فجیع یا تشکیل باندی از 
جوانان بیکار با هدف سرقت های مسلحانه و قتل قرار 
نگیریم؟ بخشی از جامعه ما درسالهای اخیر به دالیل 
مختلف متأسفانه تربیت کننده ی نوعی از انسانهاست 
که ویژگی های متبلور آنها را در شرایطی مثل جرایم 
اخیر می بینیم. بخش محدودی از جامعه ی استانی 
ما هم از این بخش از جامعه، هر چند بسیار اندک 
و محدود، اما مستثنی نیست. من معتقدم گاهی به  
آرامش های بیش از حد، به سکوت های بی حرکت و 
به بی موجی دریا هم باید شک کرد.  قطعاً زیر پوست 
شهر، اتفاقاتی در حال وقوع یا در شرف جریان است 
که شاید اگر دیر بجنبیم، نام شهرمان یا استانمان را 
چند صباحی دیگر آوازه ی فضای مجازی کند یا داغی 
بر دلهایمان بگذارد که تا ابد پاک نشود .شاید اگر کمی 

هوشیارتر باشیم این وقایع فرصت وقوع نیابند.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳0۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(         

نتیجهخالصتحریمها،19800سانتریفیوژاست!

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران که به 
گفته خودش آخرین روزهای کاری اش در این وزارتخانه را سپری 
می کند در حاشیه افتتاح نخستین پارک علم وفناوری اطالعات و 
ارتباطات با اشاره به جلسات فشرده ای که با مدیران تلگرام درباره 
انتقال سرورهای این شبکه پیام رسان به ایران انجام شده است، 
اظهار داشته با تکیه بر این مذاکرات، بخشی از سرورهای این 
CDN شبکه به کشور منتقل شده و قرار است در آینده نزدیک
های )شبکه توزیع و انتقال محتوا( آن نیز به کشور منتقل شود.

و  دانسته  بزرگ  اقدام  یک  شروع  را  کار  این  واعظی 
ادامه دار  شبکه  این  مدیران  با  مذاکرات  که  است  گفته 
صورت  اظهارات  به  نقدی  همچنین  ارتباطات  وزیر  است. 
و  داشته  کارشناسان  سمت  از  اخیر  روزهای  طی  گرفته 
موجب  غیرتخصصی،  حرفهای  با  برخی  که  است  گفته 
می شوند. ما  مذاکرات  رسیدن  انجام  به  در  اختالل 

این اظهارات مبنی بر انتقال سرور و CDNهای تلگرام به 
کشور در حالی مطرح می شود که هفته گذشته پاول دورف؛ 

مدیر پیام رسان تلگرام طی پیامی عنوان کرد »هرگز مکان 
سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد.« مدیر این پیام رسان 
به صراحت اعالم کرده است: »مشخص است که یک دنیا 
نظر می رسد  به  و  دارد  و CDN وجود  بین سرور  تفاوت 
انتقال  گاهی  که  روزنامه نگاران  و  سیاستمداران  منظور  که 
سرور را مطرح می کنند، انتقال CDN باشد؛ سرور تلگرام 
که اطالعات شخصی را ذخیره می کند هرگز به کشورهایی 
که سانسور اینترنت در آنها رایج است، منتقل نخواهد شد.«

واعظی:سرورهای تلگرام درایران/مدیر تلگرام: هرگز سرورها را منتقل نمی کنم 

تعیینتکلیفسپردههای
200میلیونیدرکاسپین؛بزودی

تسنیم- بانک مرکزی اعالم کرد پیرو اطالعیه های قبلی در ارتباط با 
تعاونی اعتباری منحله فرشتگان به اطالع می رساند پنجمین مرحله 
از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران آن تعاونی، تا سقف 
خواهد  آغاز  کاسپین  مؤسسه  هشتادگانه  شعب  در  ریال  میلیارد  دو 
توانند  می  نیز  ریال  میلیارد  تا سقف یک  های  سپرده  شد.دارندگان 
همچنان برای تعیین تکلیف سپرده های خویش، به شعب موسسه 
کاسپین مراجعه کنند.شایان ذکر است مبالغ پرداختی به سپرده گذاران 
محترم مانند گذشته به صورت علی الحساب بوده و تسویه حساب 
نهایی نیز پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال تمام دارایی های تعاونی 

منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین صورت خواهد گرفت.

بیمهمرکزیبهمردمهشدارداد؛
مراقبسودجویانباشید

تسنیم- بیمه مرکزی اعالم کرد: »در سال های اخیر اشخاصی سود جو 
و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطالعات و مشخصات بیمه گذاران، 
با تماس تلفنی با هموطنان و اعالم مشخصات بیمه نامه وسیله نقلیه 
یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه مرکزی 
با تهدید هموطنان به ابطال بیمه نامه  جمهوری اسالمی ایران، بعضاً 
شخص ثالث و یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصوالتی مانند 
کارت امدادخودرو، کارت سالمت، کارت دندانپزشکی، کارت هوشمند بیمه 
تکمیلی و ... می کنند. یمه مرکزی به هموطنان گرامی توصیه کرده است 
در خرید این محصوالت دقت کنند و در صورت تماس از سوی این افراد، 
اطالعات آن ها را برای پیگیری قانونی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.

ضرورتراهاندازیبستههایجدید
وچندمنظورهبرایسفربهعتباتعالیات

دیدار  در  عسکر  قاضی  سیدعلی  والمسلمین  تسنیم-حجةاالسالم 
نواقص  رفع  و  بر ضرورت مدیریت علمی  هیئت مدیره شرکت شمسا 
گذشته تاکید و تصریح کرد: رغبت به زیارت در کشور روزبروز در حال 
افزایش است بنابراین باید گامهای جدی تری دراین حوزه برداشته شود.
مورد  به عنوان یک مجموعه  را  زیارت  و  سازمان حج   مردم  افزود:  وی 
باید حفظ کرد. به عنوان یک سرمایه بزرگ  را  این  پذیرفته اند و  اعتماد 
برای  شرایط  بررسی  خواستار  درادامه  ایرانی  حجاج  سرپرست 
گفت:  و  شد  بغداد  یا  و  کاظمین  در  ایرانی  زائران  شب  دو  اقامت 
اطالع  و  زمانی  بازه های  در  اعزام   مختلف  بسته های  راه اندازی 
دارد. ضرورت  منظوره  چند  بسته های  درباره  تبلیغ  و  رسانی 

خطی  چند  مصوبه  یک  با  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
کرد،  واگذار  تومان  میلیارد  هزار   ۱00 شبی  می توان، 
در  عدالت  سهام  ساماندهی  جدید  مرحله  اجرای  گفت: 

دست پیگیری است. وی در خصوص ادامه اجرای طرح 
ساماندهی سهام عدالت نیز گفت: این برنامه در مرحله 
قانون  اصالح  نیازمند  آن  از  بخشی  و  گرفته  قرار  اجرا 
شورای  مصوبات  هم  دیگری  بخش  است؛  مجلس  در 
عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ را نیاز دارد که در 
دست اجرا است و در آینده نزدیک، سود سال ۹5 شرکت 
های سرمایه پذیر به سهامداران عدالت واگذار می شود.
این  یازدهم  دولت  های  اقدام  از  یکی  گفت:  نیا  طیب 
بود که جلوی رد دین را گرفت و متعاقب آن در قانون 
مصوب مجلس، رد دیون و واگذاری عین سهم را ممنوع 

مورد  دو  تنها  یازدهم،  دولت  در  همچنین  کرد؛  اعالم 
واگذاری رد دیون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات 
دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی بود؛ در غیر این صورت هیچ رد دینی در این 
دولت انجام نشده است. طیب نیا گفت: از سال ۸0 تا 
سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت 
میلیارد  هزار   ۴۳ آن،  از  یازدهم  دولت  که سهم  گرفت 
تومان بوده که ۳0 درصد واگذاری ها را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: 5۶ درصد واگذاری ها رد دیون بود و این 
آسانترین روش برای واگذاری بود که با یک مصوبه دو 

سه خطی می شود یک شبه ۱00 هزار میلیارد تومان 
شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام های دیگر نیست.

به  نیز  ها  واگذاری  از  درصدی  گفت:  اقتصاد  وزیر 
فرآیندی  در  هم  آن  که  گرفته  صورت  عدالت  سهام 
شده  انجام  بود،  همراه  فراوان  های  آسیب  با  که 
فرآیند  در  ها  آسیب  و  ها  کاستی  شناسایی  لذا  است؛ 
است  حالی  در  این  خورد؛  می  چشم  به  ها  واگذاری 
به سبد سهام عدالت، جزو  واگذار شده  که ۶2 شرکت 
خارج  بالتکلیفی  از  که  بودند  ما  های  شرکت  بهترین 
شوند. می  اداره  سهام  اصلی  صاحبان  توسط  و  شده 

اجرایمرحلهجدیدساماندهیسهامعدالتدردستپیگیریاست
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برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
پروفیل و مواد مصرفی درب و پنجره سازان شهرستان بیرجند

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل و مواد مصرفی درب و 
پنجره سازان شهرستان بیرجند راس ساعت 18 روز شنبه مورخ 1396/5/21 در محل دفتر شرکت واقع در 
میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلیلی نتواند شخصا 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 نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه:
طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی پروفیل بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

شماره ثبت: 131   شناسه ملی: 10360006862    تاریخ انتشار: 1396/5/9    شماره: 30

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند ساعت 
10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1396/6/9 در محل دفتر کار شرکت واقع در خیابان پاسداران - جنب میدان قدس برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 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 نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف 
مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده مدارک مربوطه را 

به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

بودجه  مالی سال 1395- طرح و تصویب  بازرس- طرح و تصویب صورت های  و  استماع گزارش هیئت مدیره 
پیشنهادی سال 1396- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی- طرح و تصویب تغییرات 
اعضا و سرمایه - اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع بانکی و غیره - اتخاذ تصمیم در خصوص میزان پاداش 

هیئت مدیره و بازرس - تعیین خط مشی آتی شرکت
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری شهرستان بیرجند

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 96/4/11 مجمع عمومی 
عادی و جلسه 96/4/24 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/4/11 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک 

سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.

1- آقای علی اکبر ایزدپناهی    رئیس و دبیر هیئت مدیره
۲- آقای غالمحسین مرکی       نایب رئیس هیئت مدیره 

3- آقای حسین دستگردی      خزانه دار هیئت مدیره
4- آقای رحمان کیانی            عضو علی البدل هیئت مدیره

۵- آقای محمد حسین برزچی   عضو علی البدل هیئت مدیره
6- آقای علی دستگردی          بازرس اصلی انجمن

7- آقای کاظم عندنی           بازرس علی البدل انجمن

انجمن صنفی مذکور به شماره 301- 3/1-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس 

هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

محمد سنجری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

حملاثاثیهمنزل
باخاورمسقف
وکارگرماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰91۵9639۰6۵ 
    علـی آبادی 

درباتومـاتیک

سیـد
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه محکوم علیهما ذیل در پرونده کالسه 951382 به پرداخت دیه در حق مسعود علی آبادی محکوم شده 

اند که اموالی از آنها توقیف می باشد لذا: الف( آقای حامد جمالی فرزند غالمحسین به پرداخت  6/510/000 تومان و با توجه به 
توقیف 1- کاور لوازم آشپزخانه به تعداد 400 عدد هر کدام به مبلغ 10/000 تومان 2- دو سرویس کامل روتختی ساتن خاویار هر 

کدام 50/000 تومان 3- روفرشی 6 و 12 و 3 متری به تعداد 30 عدد که جمعا به مبلغ 1/700/000 تومان قیمت گردیده است. 
ب: آقای محمدرضا جمالی فرزند غالمحسین به پرداخت 1/470/000 تومان و با توجه به توقیف 1- رومیزی ترمه ابریشم 1-1- به 
تعداد 18 عدد هر کدام 85/000 تومان قیمت گردیده است. ج( آقای وحید جمالی فرزند غالمحسین به پرداخت 6/510/000 تومان 

و با توجه به توقیف 1- تعداد 135 پارچه شلواری هر کدام به مبلغ 50/000 تومان قیمت گردیده است.
د( مبلغ 724/500 تومان بابت حق االجرا در حق دولت که از طریق مزایده در روز شنبه 1396/5/21 از ساعت 12 الی 13 در دفتر 
شعبه به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 

صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازید آنان داده شود.
احمدی- دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

قابل توجه حجاج معزز ضمن آرزوی سالمتی و قبولی طاعات و عبادات

  ۰91۰۵331۵۰۰-3۲۲۲44۰۰ 

 مجموعهفرهنگیپذیراییایرانیان 
آمادگی خود برای برگزاری مراسم استقبال و ولیمه شما در ظرفیت های 
مختلف سالن ها با در نظر گرفتن تخفیفات ویژه ) سرانه رزرو 9۰۰۰ تا 1۲۰۰۰ 

تومان( اعالم می دارد.

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس ۵ و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

بازرگانیباطریسعیدینمایندگیتعاونقدس

۰91۵۵61۲۲87 - 3۲4۲3766  سعیدی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*9 مرداد 1396* شماره 3845

افزایش 16 درصدی صادرات کاال از خراسان جنوبی
صدا و سیما- ارزش کاالهای صادر شده در 4 ماه گذشته از خراسان جنوبی 16 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشت. مدیرکل گمرکات استان گفت: در این مدت 
یک میلیون و 207 هزار و 110 تن کاال به ارزش 243 میلیون و 243 هزار و 201 دالر از گمرک های  بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه های مرزی استان صادر شد. خاشی 
افزود: از این رقم 421هزار و 939 تن کاالی تولیدی استان به ارزش 57 میلیون و 530 هزار و 781 دالر از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازاچه مرزی ماهیرود صادر شد.

و  راه  اداره  محترم  ریاست  خدمت  سالم  با 
و  کشی  جدول  خصوص  در  لطفا  شهرسازی 
آسفالت محله جلیلیان واقع در بلوارصیاد شیرازی 

اقدام نمایید.باتشکر
915...358

لطفا  رانندگی  و  راهنمایی  محترم  ریاست  سالم 
اوال کلمه راهنمایی رو اگر امکان داره حذف کنید 
آدم خوش  یه  ثانیا  و  رانندگی  و   ... بزارین  مثال 
اخالق تر رو با گشت نا محسوستون بفرستین نه 
مثل آقای ... رو با اون هیبتش که بچه ام ترسیده 
و فکر کرده...من یه رهگذرم و به خدا موتور سوار 

نیستم لطفا پیگیری کنید
939...565

نیرو:شماکه مردم را دعوت به  به وزارت  خطاب 
صرفه جویی درمصرف آب وبرق می نمایید-وبجا 
هم هست که بدبختانه جامعه ی ما در مصرف 
نمره ی بیست است-خودتان برق های معابر را تا 

نزدیکی خورشید سرزد چرا روشن دارید؟
936...709

امام علی )ع(:چهار چیز باعث شکست دولت ها 
اساسی،  مسائل  و  اصول  کردن  :ضایع  می شود 
گذاردن  کنار  اهمیت،  کم  امور  به  سرگرم شدن 
خوبان و به کار گمردان آدم های پست و ضعیف 
مردم هستید  و  دلسوز کشور  اگر  آقایان  النفس. 
به  را  شایسته  و  کفایت  با  و  صالحیت  با  افراد 
با  و  توان  با  که  کنید  وزیر  را  کسی  گیرید.  کار 
کفایت باشد.آقای وزیر، کسی را به عنوان مدیر 
کل انتخاب کن که شایسته و با صالحیت باشد 
زیرا شما فقط در برار دوستان خود و جناح و حزب 
خود تعهد ندارید که آنان را مدیر کنید، بلکه در 
به  را  شما  دارید.  تعهد  هم  خداوند  و  مردم  برار 
خدا، در انتخاب مدیران،خدا را در نظر بگیرید و 
از قیامت بترسید و پل صراط را باور داشته باشید 
از عهده آن  بتوانید  قیامت  نیست در  زیرا معلوم 
برآیید و پاسخگو باشید اگر افراد بی لیاقت را بر 

مردم و بیت المال مسلط کنید.
915...156

سالم آوا لطفا مسئوالن کشوری و لشگری لطفا 
به درد اقتصاد،بیکاری،تورم،فساد و امثالهم توجه 

کنند.
915...914

سالم آوا  سالم مدت ها است حقوقمان سیزده 
ماه عقب افتاده نان نداریم قبض های آب برق 
گاز روی زمین مانده و برای بچه هایمان بستنی 
پانصد تومانی نمی خریم زن من تقاضای طالق 
داده طلبکارها دنبال رأی دادگاه ،چه کاره سیمان 
آقایان   ... به  رحمت  صد  شده   ... مثل  باقران 
 بیدارید جان انسانیت کاری کنید این چه کاریه ؟ 

سپاس از آوا 
915...703

بیسواد  نفر  یک  وقتی  عبادی  آقای  جناب 
میتواند کاله دویست نفر را بردارد و بعد آزاد در 
اصالح  به  نیاز  قانون  شما  نظر  به  بچرخد  شهر 
مجلس هستید  در  ما  نماینده  که  از شما  ندارد؟ 

خواهشمندیم پیگیری بفرمایید .
915...315

خیابان  در  شبانه  بزرگ,  کاج  درخت  دو  سالم 
قطع  بود  گرفته  رو   ... بانک  جلوی  که  طالقانی 
شد وهیچ برخورد وبازتابی نداشت چرا شهرداری 
با این موضوع برخورد نکرد آیا خود شهرداری نیز 
این  بهتر  دید  بابت   ... بانک  یا  داشته  همکاری 

قطع رو انجام داده است
915...249

اب  گران شدن  از  که  عزیزی  دوست  جواب  در 
و برق گله کردن انها که برجی چند صد ملیون 
حقوق می گیرند هر زمان دلشان بخواهد گران 
می کنند مردم برایشان اهمیتی ندارند دنیا شده 

فقط پول
915...556

استاندار گرامی با توجه به اینکه تمام صنایع مهم 
نیروگاه های عظیم  و  ،فوالد  نظیر سیمان  استان 
گازی و برقی نصیب شهرستانهای کوچک استان 
بیکار در مرکز  نیروی  زیاد  به حجم  توجه  شده،با 
از  یکی  به  دیگر  فوالد  کارخانه  سپردن  استان 
شهرستانهای کوچک امری ظالمانه و  بدون هرگونه 
توجیه اقتصادی خواهد بود.شهرستان بیرجند همیشه 
در استان مظلوم واقع شده.نمونه اش رو این روزها 
داریم  دانشمند فرهیخته دکتر رضایی  در هجرت 

مشاهده می کنیم.حداقل شما به فکر باش
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا به عنوان یک شهروند پسندیده نمیبنم 
کسی که حیوان دست آموز حاال هرچه که باشد 
اماکن  در  بخواهد  باشد  اهلی  غیر  و  اهلی  سگ 
رد  کنار من شهروند  از  خیابان  و  پارک  عمومی 
شود موجب ترس و یا حتی استرس عبور کردن 
اونم  کنم  تجربه  بخواهم  رو  بودن  کنار سگ  و 
و  هستند  ترسناک  واقعا  که  هایی  نژاد  اونجور 
احترام  اند،من  شده  داده  پرورش  نگهبانی  برای 
طرفه  دو  حداقل  باشند  نداشته  نمیگویم  میذارم 

باشد در اماکن عمومی ظاهر نشوند
ارسالی به تلگرام آوا

ترافیک بیرجند خیلی زیاد همه اینو دارن کم کم 
خاصی  های  خیابان  و  ساعات  در  میکنن  حس 
هایی  راننده  دست  از  میشه  کالفه  واقعا  درشهر 
داره  تشکر  جای  واقعا  هستند  راننده  اسم  به  که 
نظم  با  و  ایستاده  سرما  و  گرما  در  که  ازپلیس 
خاصی خودروهارو هدایت میکنند.خدا قوت میگم 
البته خواهشم اینه با این موتورهای چراغ خاموش 
و ماشین های غیر متعارف و به حالت مزار چراغ 

رنگی بسته برخورد کنن واقعا آدم اذیت میشه
ارسالی به تلگرام آوا

یرنا
س : ا

عک

عصمت برزجی- بیکاری این روزها تبدیل 
به یک معضل در تمام استان های کشور شده 
است و خراسان جنوبی نیز از این موضوع مستثنا 
نیست به طوری که طبق  گفته مسئوالن امر 
می  تجربه  را  درصد  از 13  بیش  بیکاری  نرخ 
است  بهتر  بیکاری   معضل  حل  .برای  کنیم 
امروزی  راه های  از  اقتصاد  و  اشتغال  رونق  به 

پاک  صنایع  جمله  از  گردشگری  و  کنیم  فکر 
است که می تواند در این راستا راه گشا باشد.در 
بسیاری از کشورهای دنیا سال هاست فهمیده اند 
ادارات  در  تحصیل  از  پس  استخدام  دیگر  که 
دولتی برای رونق اقتصادی خود و جامعه شان 

اثربخش نیست.
اعالم  به صراحت  نیز  دولتی  ادارات  و  بخش ها 
نخواهند  استخدام  نامعلوم  زمانی  تا  می کنند 
دارند،  شاگرد  کافی  حد  به  مغازه ها  داشت. 
ایجاد  شغل  چندین  هرساله  هرچند  کارخانه ها 
می کنند ولی دیگر کسی نمی تواند پاسخگوی 

معضل بیکاری با این حجم وسیع باشد.

خراسان جنوبی ؛ 
بی بهره از سفره باز توریسم

راه های  از همان  یکی  یا گردشگری؛  توریسم 
سعادت اقتصادی است. وجود پدیده بیکاری در 
کنار ظرفیت های عظیم خدادادی که در استان 
معنایی  ؛   دارد  وجود  جنوبی  خراسان  کویری 
استفاده درست  و عدم  توانایی ها  نشناختن  جز 
که  می کنیم  زندگی  دورانی  ندارد.در  آن ها  از 
با جمع وجور کردن یک  توسعه یافته  شهرهای 
سر  آن  از  آدم ربا  مثل  تفریحی  مرکز  یا  موزه 
اما خراسان  را جذب می کنند؛  توریست ها  دنیا 
جنوبی  که با وجود خشکسالی های پیاپی هنوز 
چشم به درآمد ناچیز کشاورزی دوخته از سفره 
مانده   بی بهره  اقتصاد  و  اشتغال  و  توریسم  باز 
. معاون رییس جمهور و رئیس سازمان  است 
میراث فرهنگی نیز چندی پیش در سفری به 
کردستان با اشاره به ظرفیت های باالی کشور 
های  ظرفیت  بود:  گفته  گردشگری،  حوزه  در 
بهترین  تواند  می  اسالمی  ایران  گردشگری 
زهرا  باشد.   کشور  توسعه  برای  درآمد  منبع 
احمدپور   با اشاره به اینکه  ویژگی های متمایز 
به شمار می  بهترین سرمایه  روستایی  زندگی 
رود، خاطر نشان کرده بود: یکی از رسالت های 
سازمان میراث فرهنگی حمایت از روستاها در 
و  سنتی  غذاهای  و  محصوالت  تولید  راستای 
گردشگری  حوزه  توسعه  برای  دستی  صنایع 
با کمترین هزینه  اینکه  با اشاره به  است.وی  
ایجاد می شود،  اشتغال  در صنعت گردشگری 
روستاییان  مهاجرت  اصلی  دلیل  کرد:  اظهار 
با  که  است  درآمد  و  شغل  نبود  شهرها  به 
های  اقامتگاه  ایجاد  چون  هم  اقداماتی  انجام 
گردشگری و معرفی روستاها می توان اشتغال 
مسئول  مقام  کرد.این  ایجاد  مناسبی  درآمد  و 
به منبع  تبدیل  اینکه جذابیت روستاها  بیان  با 
دیگر  از  کرد:  اضافه  شود،  روستا  مردم  درآمد 
و  روستاها  های  جذابیت  معرفی  ما  تکالیف 
روستاها  مقصد  به  گردشگری  تورهای  تعریف 

با هدف معرفی ظرفیت های این بخش است.
وی عنوان کرد: ظرفیت های گردشگری موجود 
در ایران می تواند بهترین منبع درآمدی کشور 
شود و برای تحقق این مهم نیاز به مشارکت 
مردمی داریم که اقدامات و برنامه های خوبی 

در این بخش طراحی و تدوین شده است..

تورگردان های محلی؛ 
ظرفیت های مغفول مانده

 کسب درآمد از توریست ها

یک فعال عرصه گردشگری در استان نیز معتقد 
زیرساخت های گردشگری  به  توجه  است که 
پایدار برای جوانان  ایجاد اشتغال  می تواند در 

موثر باشد. کاشانی با استناد به آمار های جهانی 
می گوید: ورود هر 6 گردشگر یک نفر اشتغال 

پایدار ایجاد می کند . 
به  مسئله  این  به  اگر  که  است  معتقد  وی 
باعث  توریسم  قطعا  کنیم  نگاه  بومی  شکل 
یا  هتل  هر  و  شود  می  اقامتی  اماکن  توسعه 
نیروهای  به  نیاز  شود  ایجاد  که  مهمانپذیری 

جوان برای فعالیت دارد. این فعال گردشگری 
هچنین به نقش توریسم در حوزه صنایع دستی 
و سوغات اشاره می کند و می گوید: ورود هر 
صنایع  فروش  رونق  باعث  تواند  می  گردشگر 
این  در  بیشتر  اشتغالزایی  و  تولید  و  دستی 
در  حتی  دهد:  می  ادامه  کاشانی  شود.  حوزه 
استان  استراتژیک  محصوالت  برداشت  زمان 

باعث  داخلی  و  خارجی  گردشگران  نیز حضور 
که  شود  می  کشاورزان  فروش  افزایش سطح 

می تواند انگیزه ای برای تولید بیشتر باشد. 
برای  محلی  های  تورگردان  از  استفاده  وی 
دیگر  نمونه  را  گردشگری  تورهای  راهنمای 
از اشتغالزایی عنوان می کند و می گوید: همه 
تورهایی که وارد استان می شوند به دنبال یک 
راهنمای محلی می گردند که آشنایی خوبی با 
تواند  امر می  این  باشد  داشته  مناطق مختلف 
برای جوانان به خصوص در روستاهای هدف 

گردشگری درآمد خوبی داشته باشد. 
وی ارتباط با جامعه محلی و اطالعات مسیرها 
و جاذبه های گردشگری را از چالش های پیش 
روی هر تور می داند و می افزاید: راهنما های 

محلی می توانند به خوبی این مشکالت را رفع 
نمایند. 

مثبت  نقطه  بومگری  های  اقامتگاه 
حرکت به سمت توسعه گردشگری

تمامی  که  است  معتقد  گردشگری  فعال  این 
در  که  است  ای  رفته  های  راه  ها  ایده  این 
باید  فقط  و  شده  آزموده  همجوار  های  استان 
در استان ما اجرا شود. کاشانی همچنین توجه 
به زیرساخت های اقامتی و حمل و نقل ریلی ، 
هوایی و جاده ای را مورد تاکید قرار می دهد و 
می گوید: با توسعه این زیرساخت ها می توان 
به توسعه گردشگری نیز امیدوار بود. وی ساخت 
اقامتگاه های بومگردی را نقطه مثبت حرکت 
به سمت توسعه گردشگری در استان می داند 
موجب  ها  اقامتگاه  این  ساخت  افزاید:  می  و 
دوست  که  خارجی  گردشگران  بیشتر  جذب 
تجربه  را  روستایی  خانه  یک  در  زندگی  دارند 
کنند می شود. وی  همراهی دولت و سازمان 
ها  اقامتگاه  این  در ساخت  را  فرهنگی  میراث 
قابل تقدیر می داند و ادامه می دهد: البته نباید 
تنها به ساخت این اماکن اکتفا کرد بلکه مسئله 

توسعه آموزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

تقویت فرهنگ گردشگر پذیری
 در استان

ایجاد  برای  جا  هنوز  کند:  می  تاکید  کاشانی 
اقامتگاه های جدید وجود دارد اما باید اقامتگاه 
های موجود نیز به شکل صحیح مدیریت شود. 
اصالح  به  مسئولین  بیشتر  توجه  خواستار  وی 
با  گوید:  می  و  شود  می  قاین  بیرجند  جاده 
افزایش پروازها نیز می تواند شاهد تسهیل رفت 
تقویت  وی  بود.  استان  به  گردشگران  آمد  و 
فرهنگ گردشگر پذیری در استان را نیز مورد 
تاکید قرار می دهد و می افزاید: مردم محلی به 

خصوص در روستاها باید توجیه شده و با ارایه 
را  و غذاهای محلی گردشگران  صنایع دستی 
ترغیب به خرید کنند که این خود باعث رونق 
اشتغال و تولید در روستاها و شهرها می شود. 
وی ایجاد اشتراک منافع بین بخش خصوصی 
و جامعه محلی را عاملی برای توسعه فرهنگ 
گردشگرپذیری می داند و می گوید: البته مردم 
گردشگرانی  خود  اذعان  به  جنوبی  خراسان 
اند بسیار  این استان سفر کرده  که تاکنون به 

مهمان نواز هستند . 

توریسم صنعت پرسود برای اشتغال

به  نیز  گردشگری  حوزه  در  دیگر  فعال  یک   

می  اشاره  اشتغال  ایجاد  در  توریسیم  نقش 
به  گردشگر  هر  ورود  اگر  گوید:  می  و  کند 
یک منطقه از استان موجب اشتغال حداقل 7 
صورت  به  نفر   15 و  مستقیم  صورت  به  نفر 
این صنعت  گفت  تواند  می  مستقیم شود  غیر 

پرسودی برای اشتغال است که موردغفلت واقع 
شده است. سامان اکبرپور تمایل گردشگران به 
خرید محصوالت و صنایع دستی به خصوص 
در روستاها را عاملی برای ایجاد اشتغال پایدار 
عنوان می کند و می افزاید: در برخی شهرهای 
آنتالیا 7هزار نفر نیروی جوان در  دنیا از جمله 
بخش توریسم فعالیت دارند که نشان می دهد 
توریسم عامل مهمی برای ایجاد اشتغال است. 
در  استان  های  زیرساخت  از  ارزیابی  در  وی 
نیز  نقل و هتل  و  از جمله حمل  بخش هایی 
می گوید: بجز بیرجند، فردوس و طبس که سه 
زیرساخت  متاسفانه  دارند  استاندارد  چهار هتل 
ها در سایر شهرستان ها بسیار ضعیف و غیر 

قابل قبول است. 

لغو های پیاپی پرواز عاملی برای
 گریز گردشگر است نه جذب آن !

این فعال گردشگری ادامه می دهد: همچنین 
ورود  مناسب  نیز  استان  به  دسترسی  راههای 
بهترین  ما  که  حالیکه  در  نیست  گردشگران 
کویر دنیا را داریم و این در جذب توریست نقش 
موثری می تواند داشته باشد. اکبرپور به نامنظم 
بودن پروازهای فرودگاه بیرجند و طبس اشاره 
می کند و می گوید: این لغو های پیاپی عاملی 
!وی  آن  جذب  نه  است  گردشگر  گریز  برای 
همچنین از معطل ماندن پروژه بزرگ هتل کویر 
در بیرجند یادی می کند و می افزاید: هم اکنون 
شهر بیرجند به عنوان مرکز استان نیازمند یک 
هتل 5 ستاره استاندارد است چرا که هزینه برای 

توریست خارجی اصال مطرح نیست. 

جذب توریست
 با سیاه چادرهای عشایر !

قدیمی  های  خانه  بازسازی  همچنین  اکبرپور 
به منظور اقامتگاه های بومگردی را راهکاری 
گوید:  می  و  داند  می  توریست  جذب  برای 
تواند  می  هم  عشایر  چادرهای  سیاه  با  حتی 
توریست جذب کرد. وی تامین آب در کویر را 
بر می  الزامات ماندگاری توریست ها  از دیگر 
بعد  توریست  یک  کند:  می  تصریح  و  خواند 
دارد  کمپ  در  استحمام  به  نیاز  کویرنوردی  از 
برای دستشویی  آب  مواقع حتی  برخی  در  که 
نیز وجود ندارد!وی در ادامه از این سخن می 
گوید که استان ما کشش الزم را برای برقراری 

این  با  ولی  ندارد  خارجی  مستقیم  پروازهای 
با کمی تالش  توان  حال معتقد است که می 
حداقل در بحث توریست درمانی از کشورهای 
افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و عراق بیش 

از پیش عمل کرد. 

روستاییان نان درآمد توریست
 و گردشگر را نخورده اند

اکبرپور به تقویت فرهنگ گردشگر پذیری نیز 
اشاره می کند و می گوید: هنوز این مسئله در 
بسیاری از شهرها و روستاهای ما جانیافتاده و 
به قول معروف روستاییان نان درآمد توریست 
اند به عنوان مثال یک  و گردشگر را نخورده 

گروه از تهران ، تبریز و بیرجند را به یکی از 
روستاها بردیم بعد از حضور در محل بومگردی 
برای دیدن قشنگترین عروسی ایران به میدان 
ده دعوت شدیم ولی با کمال تاسف هنگامی 
مردان  از  عکاسی  قصد  دوستان  از  یکی  که 
این  زننده  برخورد  با  داشت  را  کننده  شرکت 
را  موبیالش  و  دوربین  که  طوری  شد  مواجه 

گرفتند و حتی می خواستند بشکنند!و این در 
و  محلی  لباسهای  از  ابیانه  در  که  است  حالی 
باعص  و  شود  می  گرفته  عکس  های  خانه 
در  خارجی  گردشگر  هزاران  و  صدها  جذب 
پیشنهاد می دهد که  اکبرپور  سال می گردد. 
مسئوالن ارشد روستا از شورا و دهیار گرفته تا 
معتمدین محلی هر ساله به مناطق گردشگری 
سایر استان ها سفر کنند تا دید بازتری نسبت 
به این موضوع بیابند. وی همچنین تاکید کرد: 
باید روستاییان آموزش دیده شوند که به جای 
و محصوالتشان  تکدی گری هنرهای دستی 
فعال  این  کنند.  عرضه  گردشگران  به  را 
و  قدیمی  های  بازارچه  بازسازی  گردشگری 
بیشتر  برای جذب  راهکاری  را  تاریخی  منازل 

توریست می داند و می گوید: متاسفانه شاهد 
هستیم که دیوار باغ جهانی اکبریه برای نصب 
می  تخریب  آبی  کولرهای  یا  عابربانک  یک 
شود و یا اینکه وسیله نقلیه مناسب برای حمل 
توریست در شهر نداریم. وی پیشنهاد تشکیل 

یک شرکت تعاونی قوی در بحث توریسم می 
دهد و می گوید: اگر تمام توریست ها توسط 
یک شرکت به منطقه هدایت شوند شاهد نتایج 
بهتری خواهیم بود. اکبرپور به اختصاص یارانه 
سفر گردشگری در کشور چین اشاره می کند 
و می افزاید: خوب است که ما نیز در خراسان 
جنوبی حداقل از ادارات ، مدارس و دانشگاه ها 

شروع کنیم تا صنعت توریسم رونق گیرد. وی 
اقامتی را  در پایان آمورش فنی پرنسل مراکز 

نیز مورد تاکید قرار می دهد. 

چرخ اقتصاد هتل داران
 خراسان جنوبی به درستی نمی چرخد

از  نیز  مجلس  در  استان  نمایندگان  از  یکی 
انتقاد  استان  توریست در  فعلی جذب  وضعیت 
می کند و مق گوید:   متاسفانه نتوانستیم به 

اندازه جمعیت استان، گردشگر جذب کنیم.
مرز  کیلومتر   460 به  اشاره  با  امیرحسنخانی  
با  جنوبی  خراسان  جنوبی  خراسان  مشترک 
توریست  خط  باید  کند:  می  بیان  افغانستان 
برای  افغانی  بیماران  تا  شود  ایجاد  افغانستان 

درمان به خراسان جنوبی سفر کنند.
بیماران  ادامه می دهد: در شرایط کنونی  وی 
افغانی با هواپیما به هندوستان سفر می کنند و 
این در حالی است که مسافت خراسان جنوبی 
نزدیک تر است.نماینده مردم فردوس، طبس، 
بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی با 
جنوبی،  خراسان  گردشگری  ظرفیت  به  اشاره 
چرخ  کنونی  شرایط  در  کند:  می  نشان  خاطر 
به درستی  داران خراسان جنوبی  اقتصاد هتل 
نمی چرخد و به دنبال فروش هتل های خود 
هستند.گرپه تا لحظه چاپ این گزارش پاسخی 
از مسئوالن میراث فرهنگی در خصوص میزان 
به  گردشگران  ورود  محل  از  حاصله  درآمد 
استان دریافت نکردیم اما آنطور که قبال همین 
مسئوالن اعالم کرده بودند خراسان جنوبی در 
میلیارد  یک  فروش  گذشته   سال  اول  ماه   6
تجربه  را  تومان صنایع دستی  میلیون  و 800 
کرد. با یک حساب سرانگشتی می توان حساب 
کرد که اگر متوسط درآمد یک شخص را یک 
تقریبا در  تومان در ماه محاسبه کنیم  میلیون 
این مدت برای هزار نفر شغل ایجاد شده است. 
استنباط  آمار  این  از  مسئوالن  که  آنطور 
کرده بودند فروش صنایع دستی در مدت یاد 
آمار  این  است.   داشته  رشد  درصد   57 شده 
مربوط به نمایشگاه های داخلی صنایع دستی، 
)نوروزی،  صنایع دستی  فروش  بازارچه های 
)فروشگاه ها(  واحدهای صنفی   ،).. و  تابستانی 
اینترنتی )مجازی(  صنایع دستی، فروشگاه های 
فروش  بخش های  سایر  صنایع دستی، 
صنایع دستی استان گزارش شده بود و بیشترین 
فروش  بازارچه های  به  مربوط  فروش  آمار 
است.   استان  دستی  صنایع  فروشگاه های  و 
مانندحوله،  از صنایع دستی  متنوعی  انواع  ارائه 
دیگر  و  داری  بافت های  سفال،  نمد،  جاجیم، 
نمونه های صنایع دستی باعث شده بود که  سال 
گذشته  فروش صنایع دستی استان با رشد قابل 
قبول و چشمگیری روبرو شود.  پرفروش ترین 
بافته های داری  به  استان مربوط  صنایع دستی 
و  )بیرجند  سرامیک  و  سفال  وقاین(،  )بیرجند 
سنتی،  رودوزی های  نساجی سنتی،  قاین(، 
نیمه  و  قیمتی  سنگ های  سنتی،  زیورآالت 
قیمتی گزارش شده است. اما ورود گردشگر به 
استان تنها به خرید صنایع دستی خالصه نمی 
شود اگر به این صنعت مهم توجه شود قطعا در 
بخش های مختلف از جمله هتل ها، اقامتگاه 
ها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، 
اصناف و.... شاهد رشد اشتغال خواهیم بودکه 
برای  امید  بارقه  موجود  در شرایط خشکسالی 

مردم این استان است. 
)Ava.news12@gmail.com(

سهم اشتغال جوانان استان از چمدان گردشگران
برای حل معضل بیکاری باید از راه های امروزی قدم برداریم

عکس ها از ایرنا
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داستان طنز

ِسَپر

روزی مال نصرالدین به جنگ رفته بود و با 
خود سپر بزرگی برده بود. ولی ناگهان یکی 
را  و سرش  زد  او  سر  بر  دشمنان سنگی  از 
و  داد  نشان  را  بزرگش  سپر  مال  شکست. 
را  بزرگی  این  به  سپر  نادان  ای  گفت: 

بینی و سنگ بر سر من می زنی؟ نمی 

عزاداری

روزی مال در خانه ای رفت و از صاحبخانه 
قدری نان خواست، دخترکی در خانه بود و 

نداریم! گفت: 
مال گفت: لیوانی آب بده!
دخترک پاسخ داد: نداریم!

مال پرسید: مادرت کجاست؟
دخترک پاسخ داد: عزاداری رفته است!

و روزی که  این حال  با  مال گفت: خانه شما 
دارد باید همه قوم و خویشان به تعزیت به اینجا 
بیایند نه اینکه شما جایی به عزاداری بروید!

  َچش َورَچش ُمفتَه: بعنی چشم بر چشم می افتد. کنایه از اینکه با هم رو به رو خواهیم شد و دروغگو شرمنده خواهد شد.

   آب روشنی ِی: آب روشنی است. کنایه از اینکه اگرآب بریزد مردم آن را به فال نیک می گیرند.

سالم بر آوایی ها

است  بومی  من  در  مخالفت  تندرو- 
بر  سالم  لندن.  در  مه  که  چونان 
بنده  بر  باال  از  نقد.  جرگه  دوستداران 
مرجع  عنوان  به  که  آورند  می  فشار 
و  مسائل  برخی  برای  خواندن  فاتحه 
کنم  مضاعف  را  خود  همت  اشخاص، 
گسترش  امورات  کل  به  را  دامنه  این  و 
این  نکنم که  به هیچ کس رحم  و  دهم 
همان  دارد.  شما  حمایت  به  بستگی  امر 
به  بروسلی  اهمیت  مستحضرید  که  طور 
و  کنگی  هنک  رزمی  های  فیلم  خاطر 
اهمیتش  بلکه  نیست  هالیوودیش  بعد 
فیلمسازان  روی  که  تاثیری  خاطر  به 
واقع  در  نیست.  هم  گذاشت  اش  بعدی 
هایش  لیت  فعا به  بروسلی  اهمیت 
رزمی  های  ورزش  رشد  زمینه  در 
نیست،  هم  جیتکاندو  سبک  ابداع  و 
ندارد.  اهمیتی  چندان  بروسلی  اصاًل 
که  هستند  بروسلی”  “قاتالن  اصل  در 
که  هاست  سال  دارند.  ای  ویژه  اهمیت 
های  گروه  و  اقشار  از  زیادی  دوستان 
را  خودشان  زندگی  در  به  در  مختلف 
کرده  بروسلی  قاتالن  کردن  پیدا  وقف 
اند. غافل از اینکه بروسلی خودش مرد. 
که  شدیم  باخبر  اخیراً  مرد.  خودش  بله 
عزیزان زیادی در یکی از جستجوهاشان 
بعد  بروسلی،  قاتالن  یا  قاتل  دنبال  به 
از  استعفای یکی  یا همان  از خداحافظی 
پیام  در  به  در  شهرستان،  مسئوالن 
به  را  کشفیاتشان  و  کنند  می  مخابره 
اصالتا  فالنی  که  گذارند  می  اشتراک 
به  مجبور  را  وی  و  بود  ما  جناح  عضو 
کار  گذاشتند  نمی  اصاًل  و  کردند  رفتن 
همین  از  ابتدا  است  الزم  خب  که  کند، 
بعد  مرا  نباشید  و سپس خسته  جا سالم 
پذیرا  وقفه  بی  جستجوی  همه  این  از 
کنم  تکرار  مجدد  است  الزم  باشند. 
اگر  مرد،  خودش  بروسلی  خدا  به  که 
پیگیری  این  با  بود  نمرده  خودش  هم 
خودشون  حاال  تا  قاتلینش  یا  قاتل  ها، 
ما  ضمن  در  کردند.  می  تسلیم  رو 
تختی  آقا  قاتلین  خودمون  ها  ریایی  آ
بدرود. تا کی؟  پرستی  اجنبی  داریم.  رو 

آب   خرید  سهولت  دلیل  به  آب،  بحران  متاسفانه  راه:  راه 
معدنی همیشه مورد غفلت واقع شده است، چه برسد به حاال 
که داریم آب معدنی را وارد هم میکنیم. یک ضرب المثل 

مدیریتی هست که می گوید: »تا وقتی که می توانیم وارد 
کنیم، مگر عقلمان کم است که برویم و درستش کنیم؟«

ارائه  بحران  این  حل  برای  هایی  راهکار  اینجا  در  اما 

می کنیم که عمرا به عقل جن هم نمی رسید.
1. تولیدات سینما و تلویزیون را کنترل کنیم. آب بستن به 
سریال ها نه تنها باعث هدر رفت آب می شود؛ بلکه برای 
حفظ جان مخاطب، هزینه ی ساخت سد و سیل بند را نیز 

روی دست آدم می گذارد.
2. تولید ساقه طالیی را کنترل کنیم. شنیده شده در یکی 
چاه،  در  طالیی  ساقه  یک  افتادن  کشاورزی،  مناطق  از 
باعث پایین رفتن عمق الیه های آب زیر زمینی تا ۵۰۰ 
متر و نشست زمین شده است. البته حفر ۴۷۸،۹1۶،۵۷۴ 

چاه در این منطقه نیز بی تاثیر نبوده است.
3. کالس های درس دانشگاه ها را تعطیل کنیم. همزمان 
با اختراع هندزفری و همچنین به دلیل متقاضیان زیاد ردیف 
آخر کالس، تدریس اساتید در دانشگاه به نقش بر روی آب 
زدن تبدیل شده است. در این صورت اساتیدی که حجم 

جزوه های باالیی دارند، آب زیادی را هدر می دهند.
۴. در موسسات نیمچه مجاز سرمایه گذاری نکنید. زیرا باال 
لیوان آب هم روش؛ باعث باال  کشیدن پول شما و یک 

رفتن مصرف آب و تشدید این بحران می شود.
۵. سفر رسانه ای کنیم. برای حل بحران آب به مناطقی 
که بحران دارند سفر کنیم و با رسانه ای کردن این سفر و 
مطمئن شدن از رسانه ای شدن ماجرا، آن سفر را به اتمام 
این  را ترک کنیم.  برداشتن یک موز مکان  با  برسانیم و 
روش در بحران های گرد و خاکی بسیار موثر بوده است.

۶. در توئیتر خود از قطع چندین ساعته آب مردم جنوب 
به  راجع  توئیت هایی  کنیم.  نگرانی  احساس  کشور 
احساسات و نگرانی هایتان بر این بحران بنویسید. توجه 
خان«  »قلی  حتما  کاری  هر  از  قبل  که  باشید  داشته 

دالل گرفتن مجوز چاه را بالک کنید. / فروغ زال

راهکارهایی برای کنترل بحران آب

اندیشه مهمانی

“با همه بی سر و سامانی ام”
باز در اندیشه مهمانی ام

گوشت گران است و کمی مرغ نیست
در به دِر ذره ای ارزانی ام

نان و تره شام و نهار من است
گشنه ی یک لقمه ی بریانی ام
مژده رسیده ست که برجام شد

پایه ی رقصیدن میدانی ام!
سیب و گالبی همه جا پر ولی
من که به دنبال نَمی رانی ام!
جیب کتم پر شده از ریزگرد
از غم این واقعه ، بارانی ام
هی مرو پشت تریبون شعار

نطق مکن تا که بپیچانی ام ...
بس که گرانی ست مرا پول نیست

گرچه چنان خانه تکانانی ام
کاش که رحمی کنی ام ای حقوق

تا ته این ماه رسانانی ام
هی نگران دل کرکس شدم
مثل همان شاعر کاشانی ام
تا که دهان باز نمودم،بزد

جلب نظر کرده ام و جانی ام
گرچه نجومی نشده دخل من
از نظر خرج که کیهانی ام

از بدهی ، قسط و سوراخ جیب
البته من غرق فراوانی ام

کاش بیاید به سراغم کسی
جنس دل آزرده ایرانی ام!

کاش که من صفدر جلدت شوم!
در پس صندوق بگنجانی ام !

خنده نزن! من که شدم سنگ دل
قلب راکتور شده، سیمانی ام
قمپز و انقلت شده کار تو

حرف بزن تا که بخندانی ام
آه خسته ام از امتداد ...

کاش که یکباره بترکانی ام ...

*  ابوترابی، آراسته نیا، انوری، رمضانی

باباجون! عاشق چش غّره هاتم

باباجون! عاشق چش غّره هاتم
خدایی کشته ی خشم صداتم

با اینکه وای فایو خاموش کردی
خودم دربست تا هستی فداتم

همیشه چشممون بوده تو کیفت
میشم من قربون قلب ضعیفت
واسه اینکه پز ماها ردیف شه
در اومد بابای خوب و شریفت
تویی استاد و سردار شوفرها

همیشه عاشقت هستن کولرها
مامان میگه که روز خواستگاری

قیافه ت بوده عین ژانگولرها
میدونم پاش بیفته گنده التی

تو حاّلل تموم مشکالتی
رفیق بچگیهاته جکی جان
همیشه قهرمان قصه هاتی

چقد گشتم همه جای اتول رو
ته گلدون و حتی خاک گل رو

باباجون! جون عمه جوِن جومونگ
بگو جای دقیق کنترل رو

*  م . رجایی

کاریکاتور قاب عکس نازنین زهرا نجیبیدر سفر هشدارها را جدی بگیرید - طاهر شبانی نحوه درست قرار دادن دست بر روی موس: 

داده نما، آوای خراسان جنوبی

ها  ایرانی  ما  در دست  المثل ها مثل موم  راه: ضرب  راه 
هستند اما شش ضرب المثل جالب و در عین حال عجیب 
از سراسر دنیا وجود دارد که با هم به بررسی آنها و در عین 

حال اینکه چرا اصاًل نباید ایرانی باشند می پردازیم.
اولین  وقت  هیچ  رودخانه،  از  رد شدن  برای  اسپانیا:   .1

نباش. نفر 
چون  باشد.  ایرانی  تواند  نمی  المثل  ضرب  این  یقینًا 
رد  به  تمایلی  اصواًل  ایرانیها  که  کرده  ثابت  تجربه 
دهند  می  ترجیح  آن  بجای  و  ندارند  رودخانه  از  شدن 
در روزهای بارانی در بستر آن چادر زده و آشغالهایشان 
رودخانه  ی  حاشیه  در  و  مشنبِع  یک  در  بریزند  هم  را 

بگذارند در یک جای امن.
2. روسیه: هیچ کس در سفر به توال)مرکز سماورسازی( 

با خودش سماور نمی برد.
باشد.  ایرانی  المثل  این نمی توانست یک ضرب  بنظرم 
این  هستند.  دوراندیشی  انسانهای  بالکل  ایرانیها  چون 
از میزان اسباب و وسایلی  نکته را به راحتی می توانید 
ماشین  باربند  در  از سفر  قبل  ایرانی  خانواده ی  که هر 
سواری خود جاساز می کند مشاهده کنید. از رختخواب 
و گالب به رویتان آفتابه گرفته تا سیخ و منقل و نمک 
و شیشه ی روغن و چیپس و پفک و بطری آب معدنی 

که در خود شمال هم به وفور یافت می شود.

3. ُکره ای: تفسیر کردن خواب بهتر از خواب دیدن است.
اللخصوص  علی  ها  ایرانی  چون  اصاًل.  که  یکی  این 
خانم ها با وجود اینکه همه اشان بدون استثنا از مزیت 
خواب  تعبیر  علم  در  و  مندند  بهره  سرخود  سونوگرافی 
ندارند  آنقدرها وقت اضافه  اما  دارند  بر آتش  نیز دستی 
حرفهای  و  کنند  مواردی صرف  همچین  یک  برای  که 
اگر  بدهند. حاال شما  یکدیگر  تحویل  غاز  صد من یک 
بهجت  خاله  دورهمی  گروه  همین  در  بگو  خواستی 
در  خواب  تعبیر  خواب،  ِسر   ” کنم.  اَدتان  دوستان  و 

الفبا” کمترین زمان بر اساس حروف 
بازار  اجناس در  اگر همه مثل هم فکر کنند  ۴. هندی: 

کهنه و پوسیده می شود.
ایرانی  ی  ریشه  و  رگ  است  ممکن  المثل  ضرب  این 
ها  ایرانی  اتفاق  به  قریب  اکثریت  چون  باشد.  داشته 
مثل هم فکر می کنند و به هیچ وجه اجازه نمی دهند 
اجناس در بازار کهنه و پوسیده شوند. بخصوص در ایام 
نزدیک به عید. اما چه بسا قبل از اینکه به بازار برسند 
در مترو خریدشان را می کنند و پولشان تمام می شود 

و مجبورند به خانه برگردند.
مانند  و  بزن  چانه  دشمن  یک  مانند  مجارستان:   .۵

بپرداز. دوست قیمتش را 
داشته  ایرانی  ی  ریشه  بتواند  هم  این  کنم  نمی  فکر 

باشد. چون ایرانی ها کاًل زیاد اهل َچک و چانه زدن و 
این قسم داستانها نیستند. آنجا که شاعر از قول داماد و 
خانواده اش می فرماید: نه چک زدیم نه چونه عروس 
البته شایان ذکر است که در بعضی  و آوردیم تو خونه. 
آوازخوانی ها  این قسم  از  بعد  داماد  مواقع ممکن است 
در شب عروسیش مدتی برود پشت میله های زندان و 
اما در عوض  یابد  التیام  تا حنجره اش  آب ولرم بخورد 
هم  بسیار  موارد  ای  پاره  در  زنی  چانه  که  بگیرد  یاد 
این ضرب  که  کنیم  فکر می  رو  این  از  است.  ضروری 

ایرانی جایگاهی ندارد. المثل هم در فرهنگ 
پاهای کوتاهی دارند. ایتالیا: دروغگوها   .۶

اشتراکات  سری  یک  هم  با  ما  گفتیم  کالم  یه  بابا!  ای 
فرهنگی داریم. دیگر قرار نشد هی از روی ما کپی پیست 
کردید،  کپی  رویش  از  که  پرچممان  از  اون  که.  کنید 
خالقیت به خرج دادید و عمودیش کردید، اینم از ضرب 
پای  چه  حاال  دیگر.  است  دروغگو  دروغگو  المثلهایمان! 
صورت  هر  در  کوتاه!  ی  حافظه  چه  باشد  داشته  کوتاه 
چیزی از ارزشهای ما کم نمی شود. / زهرا سادات جمالی

دروغگوها پاهای کوتاهی دارند !

شوید،  می  بیدار  خواب  از  صبح  روز  یک  کنید  فرض 
خورید  می  زمین  و  موز  پوست  روی  رود  می  پایتان 
پوست  )اینکه  شکند.  می  پایتان  ناباوری  کمال  در  و 
که  دارد  این  به  بستگی  شود،  می  پیدا  کجا  از  موز 
می  شما  باشید؛  بوده  کرده  فرض  کجا  را  خودتان 
مورد  حتی  کنید.  فرض  اکوادور  در  را  خودتان  توانید 
رفته  پایش  و  کرده  فرض  جالیز  در  را  خودش  داشتیم 
این  بیشتر،  آزادی  برای  پوست خربزه!( همچنین  روی 
می  که  را  پاهایتان  از  کدام  هر  تا  دارید  را  اختیار 

است! شکسته  که  کنید  فرض  خواهید، 
و  کنید  می  مراجعه  دکتر  به  که  کنید  فرض  اینجا  باز 
)البته خانم  مشخص می شود که به خاطر کهولت سن 
داخل  باید  حتمًا  کنید!(  فرض  کردم  عرض  محترم، 
از  سریعتر  اینکه  برای  هم  شما  بگذارند.  پالتین  پایتان 
آن وضعیت خالص شوید، قبول می کنید که دکتر هر 

کاری می خواهد روی پایتان بکند.
که  شوید  می  متوجه  آیید،  می  هوش  به  اینکه  از  بعد 
شکسته،  بودید  کرده  فرض  شما  که  پایی  آن  به  دکتر 

دست نزده و پای سالمتان را تقویت کرده! طبعًا شاکی 
دکتر  باشد.  پاسخگو  خواهید  می  دکتر  از  و  شوید  می 
بیهوش  وقتی  حسابی!  آدم  »آخه  گوید:  می  جواب  در 
رو  پا  کدوم  پرسیدم  می  ازت  باید  چطوری  من  بودی، 

فرض کردی شکسته؟!« و شما خیلی شیک و مجلسی 
متوجه می شوید که حرف حساب جواب ندارد.

بر  شما  پای  جانتان-  از  کنیم-دور  فرض  بیایید  حاال 
خطای  نه  و  خودتان  انگاری  سهل  و  احتیاطی  بی  اثر 

و  بیمارستانی، عفونت می کند  آلودگی های  یا  پزشکی 
شما با دار فانی خداحافظی می کنید. خدا رحمتتان کند! 
چون  نیست؛  بند  جایی  به  دستشان  هم  بازماندگانتان 
هر  که  بودید  داده  را  اختیار  این  دکتر  به  خودتان  اواًل 
کاری دلش خواست بکند، ثانیًا شما دیگر در قید حیات 
حیات  قید  در  چرا  کند  می  فرقی  چه  دیگر  و  نیستید 
نیست یا اصل و فرع علت مرگتان چه بوده؟! نیازی هم 

باألخره وظیفه است. به تشکر نیست 
را  فرضیات  و  پردازی  خیال  است.  کافی  دیگر  خب، 
کنار بگذارید و خدا را شکر کنید که در اکوادور نیستید 
ایران هستید؛  در  به جایش  بیاید.  بالها سرتان  این  که 
به  و  بلدند  را  راستشان  و  چپ  دست  دکترها  که  جایی 
ندارند  اعتقادی  بازی ها هم  این سوسول  و  رادیولوژی 
)بلکه قبل از بیهوش شدن بیمار، شخصًا از او می پرسند 
چه بالیی سرش آمده یا کجایش چه شده است(. حتی 
غده  جای  به  دانند  می  ما  دکترهای  که  شده  دیده 
سرطانی، نباید کلیه را دربیاورند و هیچوقت شاخ گوزن 
را به شقیقه اش پیوند نمی زنند! / امیرحسین محمدپور

وقتی چیزی به عنوان خطای پزشکی اساسًا تعریف نشده !

ص خاصی را ندارد.
این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد و قصد توهین به شخ

میگن که ...

سلولی در بدن ما وجود داره به اسم 
سلول قاتل. 

کار این سلول ها اینه که وقتی سلول های 
ناسالم وارد بدن ما میشن اونها رو میکشه. 
جالبه بدونید که خنده تعداد سلول های  

قاتل رو زیاد میکنه.
پس

 بخند و شاد باش

االن من بگم این کیلویی ۳۵۰۰ نوشته باورتون میشه ؟؟؟
با این ترفند باعث توقف خودروها میشن.
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افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد

نشان  اسکاتلند  ادینبورگ  دانشگاه  محققان   مطالعات 
می دهد که افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد. تغییر 
در بخش هایی از مغز به نام ماده سفید دیده شده که 
این قسمت راه های عصبی را دربر می گیرد و سلولهای 
مغز را قادر به ارتباط با یکدیگر از طریق سیگنال های 

الکترونیکی می کند.
ماده سفید بخش کلیدی اتصالی مغز است و اختالل در 
آن موجب بروز مشکل در درک و دریافت احساسات و 
مهارت های نیازمند تفکر می شود. نتیجه مطالعه انجام 
شده روی بیش از سه هزار نفر که گسترده ترین مطالعه 
به  افسردگی  بیولوژی  از  اطالعاتی  است؛  نوع  این  از 
دست می دهد و می تواند به تشخیص و درمان بهتر 
این بیماری کمک کند. دانشمندان دانشگاه ادینبورگ 
اسکاتلند از نوعی روش تصویربرداری منحصر به فرد 
با ام آر آی به نام DTI برای نقش برداری از ساختار 
نام  به  که  ماده  این  کردند.کیفیت  استفاده  ماده سفید 
یکپارچگی ماده سفید شناخته می شود در افراد مبتال به 
افسردگی کاهش یافته بود. تغییرات مشابه در افراد سالم 

از جهت این بیماری، دیده نشد.ا
است  جهان  در  ناتوانی  دلیل  ترین  مهم  فسردگی 
و  مفرط  بی حوصلگی، خستگی  شامل  آن  و عالیم 
دلیل  به  گویند  می  است.کارشناسان  پوچی  احساس 
گسترده جامه آماری این تحقیق یعنی سه هزار و 461 
این  زیادی درست هستند.  تا حد  آن  یافته های  نفر 
مطالعه با استفاده از گسترده ترین جامعه آماری نشان 
ارتباطات  و  سفید  ماده  تواند  می  افسردگی  دهد  می 
عصبی این بخش از مغز را تحت تاثیر قرار دهد. ارائه 
بسیار ضروری  افسردگی  به  مبتال  بیماران  به  درمان 
است و پی بردن بهتر به سازوکار آن کمک می کند تا 

راه های درمان کارآمدتری را به کار بندیم. 

مشکل چاه آب روستا

در زمان های دور، روستایی بود که فقط یک چاه آب 
آشامیدنی داشت. یک روز سگی به داخل چاه افتاد و 

مرد. آب چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. 
روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند 
آنان  به  خردمند  مرد  بگوید.  آنان  به  را  کار  چاره  تا 
گفت که صد سطل از چاه آب بردارند و دور بریزند 
تا آب تمیز جای آن را بگیرد. روستاییان صد سطل 
آب برداشتند اما فرقی نکرد و آب کثیف و بدبو بود. 
پیشنهاد کرد که صد  او  رفتند.  دوباره پیش خردمند 
را  کار  این  روستاییان  بردارند.  آب  هم  دیگر  سطل 

انجام دادند اما باز هم آب کثیف بود. 
روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 
صد سطل آب از چاه برداشتند اما مشکل حل نشد. 
مرد خردمند گفت: »چطور ممکن است این همه آب 
از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد. آیا شما 
قبل از برداشتن این سیصد سطل آب، الشه سگ را 
از چاه خارج کردید؟«روستاییان گفتند: »نه، تو گفتی 
فقط آب برداریم نه الشه سگ را!« در حل مسائل و 
مشکالت، ابتدا علت اصلی و ریشه ای را کشف کرده 
و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی 
از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و رویکرد و تفکر 

سیستمی را دنبال کنید.

زندگی مثل ُرمانی پر از دلهره است. 
تا وقتی که صفحه را ورق نزنی، نمی دانی

 چه اتفاقی قرار است بیفتد.

اراده برای پیروز شدن، تمایل برای موفق شدن، 
اشتیاق برای رسیدن این ها کلیدهایی هستند
 که قفل درهای تعالی فردی را باز می کنند.

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراگنده شود

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان
 شده است؛ او رویای این را دارد که مثل
 هر کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

اگر ما تیم خوبی باشیم و بدانیم 
که می خواهیم چکار کنیم، یک نفر از

 ما می تواند ده نفر از آن ها را شکست دهد.

موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این بستگی دارد که چقدر 
خوب بتوانیم حرف آنها را گوش بدهیم و آنها را بشناسیم. 
را  بتوانید یکدیگر  مقابلتان سریع تر  هرچه شما و طرف 
بشناسید، با سرعت خواهید توانست رابطه ای ارزشمند خلق 
کنید.بسیاری از مردم، از جمله خود من، توصیه های زیادی 
در مورد بهبود ارتباط با دیگران کرده اند. این کار نیازمند 
تعامل با دیگران است، بنابراین ارزش آن را دارد که بدانیم 
افراد معمولی چه نکاتی را در دیگران  می پسندند. در واقع 
چه چیزی باعث می شود که فردی را در زمینه ارتباطات 
اجتماعی فردی ماهر بدانند.من اخیرا ۳4۰۰ پرسشنامه برای 
افراد شاغل در سراسر دنیا ارسال کرده و پاسخ هایشان را 
دریافت کرده ام. در این پرسشنامه ها بیست ویژگی شخصیت 
بودم که  از شرکت کنندگان خواسته  و  فهرست کرده  را 
با  ویژگی های رفتاری ای را عالمت بزنند که در افرادی 
مهارت اجتماعی باال  می بینند. از این طریق توانستم هفت 
ویژگی شخصیتی برتر را در این زمینه کشف کنم که با شما 

در میان می گذارم.
شنونده خوبی باشید 

شنونده خوبی بودن در باالترین جایگاه فهرست قرار دارد. 
موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این بستگی دارد که 
چقدر خوب بتوانیم حرف آنها را گوش بدهیم و آنها را 

بتوانید  سریع تر  مقابلتان  و طرف  شما  هرچه  بشناسیم. 
یکدیگر را بشناسید، با سرعت خواهید توانست رابطه ای 
ارزشمند خلق کنید. فردی که در زمینه ارتباطات اجتماعی 
مهارت خوبی دارد، می داند که دو گوش و یک دهان دارد 
و باید به نسبت این اعداد از آنها استفاده کند. زمانی که 
وارد مکالمه ای شدید، به حرف های طرف مقابل به دقت 
گوش دهید تا نیازها یا دغدغه هایش را بشناسید و بتوانید 

گامی در جهت رفع آنها بردارید.
رویکرد مثبتی در ذهنتان ایجاد کنید 

رویکرد شما نسبت به امور کلی اولین چیزی است که 
مردم از شما  می بینند. اگر رویکردی منفی نسبت به اوضاع 
داشته باشید، باعث می شود که مردم از شما خوششان نیاید 
و از شما دور شوند. در عوض، یک رویکرد مثبت باعث 
می شود که مردم تمایل داشته باشند به سوی شما بیایند 
و با شما ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل است که افراد 
حرفه ای دنیای کسب و کار مانند آهن ربا عمل می کنند. 
آنها باشند و آن فرد را به  دیگران دوست دارند دور و بر 

دوستان و آشنایانشان نیز معرفی می کنند.
ارتباط با دیگران

یک رویکرد مثبت باعث می شود که مردم تمایل داشته 
باشند با شما ارتباط برقرار کنند

برای کمک به دیگران تالش کنید 
هستید؛  بلد  را  چیزی  چقدر  نیست  مهم  دیگران  برای 
این مهم است که چقدر برای آنها اهمیت قائل هستید. 
کمک کردن به دیگران به آنها نشان می دهد که برایشان 
اهمیت قائلید. یکی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی 
گفته بود: »مردم می خواهند با کسانی ارتباط برقرار کنند 
که رویکردی همکاری محور داشته باشد.« به روش های 
گوناگونی می توانید به مردم کمک کنید، می توانید مقاله  
را بهشان  یا شخصی  ارسال کنید  آنها  برای  را  مفیدی 

معرفی کنید که به طریقی برایشان مفید است.
صادق و اصیل باشید 

می توانید به دیگران کمک کنید یا گوش شنوایی برای 
حرف هایش داشته باشید، اما اگر واقعا به او عالقه ای نداشته 
با  روابط خوبی  که  افرادی  متوجه خواهد شد!  او  باشید، 
دیگران برقرار می کنند، می دانند که چطور باید صادقانه رفتار 
کنند. همه چیز به اصالت رفتاری بستگی دارد که از خود 
نشان می دهید. همه ما افرادی را دیده ایم که می خواهند 
در   ادا  دارند  که  است  اما مشخص  کنند  رفتار  صمیمانه 

می آورند! ادا در آوردن هیچ گاه ماندگار نیست.
پیگیری کنید 

زمانی که موقعیت یا شانسی را به کسی ارائه می کنید که 

هیچ وقت ماجرا را پیگیری نمی کند، خیلی زود از این که 
وقتتان را صرف این شخص کنید، ناامید خواهید شد. مهم 
نیست که فراخوان شما بخش کوچکی از اطالعات، مالقاتی 
خاص یا یک ارجاع کاری مهم باشد. یکی از پاسخ دهندگان 
نوشته بود که وقتی بحث شبکه سازی و ارتباط با دیگران 

پیش  می آید، »مهم این است که پیگیری کنید«.
معتمد بودنتان را ثابت کنید 

یکی از پاسخ دهندگان نکته جالبی نوشته بود: »مهم نیست 
که شخصی چقدر موفق است. اگر من به او اعتماد نداشته 
باشم، با او کار نخواهم کرد.« زمانی که شخصی را به 
کسی معرفی می کنید، دارید آبرویتان را گرو  می گذارید. 
باید بتوانید به آنها اعتماد داشته باشید تا مطمئن باشید که 

آبرویتان در خطر قرار نمی گیرد.
قابل دسترسی باشید 

یکی از پاسخ دهندگان نوشته بود: »مردم آنچه که گفته اید 
هیچ گاه  اما  کرد،  خواهند  فراموش  را  داده اید  انجام  یا 
داده اید.«  بهشان  احساسی  چه  که  نمی برند  خاطر  از 
شبکه سازی کارآمد نیازمند این است که قابل دسترس 
باشید. و اگرچه این مورد در انتهای فهرست هفت تایی 
ما قرار گرفته، اما چیزی است که افکار و عمل دیگران 

بستگی زیادی به آن خواهد داشت.    
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 می رسد. 09۱۵0۷0۵۴۲6

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09۱۵09۱۲۳۴0

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

 مغازه لوازم یدکی با کلیه وسایل پراید
پژو، پیکان با موقعیت عالی به فروش

 می رسد.    09۱۵8۲۵۴۱۷۲

کلیه وسایل رستوران هتل مقدم 
به فروش می رسد.
09۱۵۱6۱۴۵0۴

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

به یک خانم با سابقه کاری و روابط عمومی 
باال جهت بازاریابی نیازمندیم.

09۳0۲۵۱۱۱0۱ - ۳۲۴۵0۳۵۱

به تعدادی بازاریاب جهت کار در شرکت پخش 
مواد غذایی و بهداشتی با حقوق ثابت نیازمندیم.     
09۱۱۷۲9۷068 - ۳۲۲۲00۲۴

به یک فروشنده حداقل دیپلم
  و یک کارگر ساده خانم یا آقا جهت کار

 در شیرینی سرا نیازمندیم.
09۱۵۱60۱۲۴۳ -09۱۵۵6۲۵۲6۳

۳۲۲۳۷9۱۲

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳۲۲۳۱۷۷۷  

 09۱۵۵6۱۱896 - چاجی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی ۲- مجتمع آلما - واحد ۲0۳ 

۳۲۲۳۳8۵۴ -۳۲۲۳6۱99

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

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09۱۵86۵۱۱6۷ - شهریاری

به دو پیک موتوری جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم.

ساعت تماس: ۱۱ - ۱6 و ۲0 - ۲۳
09۱۲8۴60۵۱۱

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09۱۵96۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس ۲۷- انتهای پارک
  09۱۵۳۱۷۳۲۱8 - 09۱۵۱0۵۳۳۵۳

0۵6۳۲۴۴8696



در حال حاضر پژوهش ها روی یافتن مواد غذایی 
خاص که برای حفظ سالمت دهان و دندان مفیدند، 
تاکید  به  بنا  و  میان  این  در  است.  شده  متمرکز 
محققان دانشگاه ایلینوی در شیکاگو ۸ گزینه موثر 
دندان پسند از شامل موارد زیر است: 1. چای 2. پنیر 
3. کشمش 4. غذاهای ترد )هویج، سیب و خیار( 5. 

غذاهای غنی از ویتامین و مواد معدنی ) مانند بادام 
و سبزیجات برگ  دار و غذاهای غنی از فسفر مانند 
گوشت، تخم مرغ و ماهی می  تواند مینای دندان 
را مستحکم و سالم نگه دارد( 6. آدامس بدون قند 
)پس از غذا خوردن یک آدامس بدون قند بجوید. 
جویدن آدامس باعث تحریک ترشح بزاق می  شود، 

و برخی از باکتری  ها را می زداید( 7. شیر )نوشیدن 
های  آب  نبات   خوردن  از  پس  شیر  لیوان  یک 
شیرین )فروت لوپز( میزان اسید در دهان را بیش 
از نوشیدن آب یا آب سیب کاهش می  دهد( ۸. 
میوه قره قاط ) مانع از چسبیدن پلک به دندان 
میشود و خطر پوسیدگی دندان را کاهش می دهد(

بنا به توصیه دندانپزشکان، ۸ گزینه غذایی را حتماً مصرف کنید
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اعزام تیم شمشیربازی استان به مسابقات قهرمانی کشوری

خراسان  استان  جوانان  و  نوجوانان  شمشیربازی  تیم  کدخدائی- 
از  اراک که  برگزاری مسابقات کشوری در شهرستان  برای  جنوبی 
9 مرداد تا 15 مرداد ماه برگزار می شود اعزام خواهند شد.در رده 
نوجوانان آقایان عارف دانشمند، دانیال حسین زاده و نیما نخعی و 
در رده جوانان آقایان حمید رزاقي، مهدي یوسفی، دانیال حسین زاده و 
عارف دانشمند به سر مربیگری علی یوسفی حضور خواهند داشت.

 نماینده ایران مقام سوم بیلیارد جهان را کسب کرد

ایرنا- مسابقات جهانی World Games بیلیارد که در شهر روکالو 
لهستان در جریان است با کسب مدال برنز سهیل واحدی قهرمان ارزنده 
کشورمان به پایان رسید. سهیل واحدی با قبول شکست در مقابل حریف 
قدرتمند انگلستان که رتبه یازدهم جهان را یدک می کشد از راهیابی 
بندی  به دیدار رده  برای مقام سوم  تا  بازماند  رقابت ها  این  فینال  به 
چشم بدوزد. قهرمان ارزنده کشورمان در دیدار رده بندی مقابل حریف 
قدرتمندی از چین قرار گرفت وموفق شد در یک بازی حساس و نزدیک 
با نتیجه 3 بر 2 با کسب مدال برنز بر سکوی سوم این رقابت ها تکیه بزند.

 قایقرانی جوانان جهان؛ دو نماینده ایران هفدهم شدند

دو قایقران ایران در رقابت های فینال مسافت 200 متر مسابقات آب های 
آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان جهان در رومانی رتبه هفدهم را بدست 
آورند. رقابت های آب های آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان جهان 
روز گذشته برگزار شد و »پریسا محمدزاده« در فینال B کانوی یک نفره 
200 متر بانوان در رده سنی جوانان در رده هشتم قرار گرفت و در مجموع 
 B رتبه هفدهم جهان را کسب کرد. »محمدنبی رضایی« نیز در فینال
کانوی یک نفره 200 متر مردان هشتم و در مجموع هفدهم جهان شد.

وقتی استرس دارید 
این کار را انجام دهید!

دریافتند  خود  تحقیقات  در  چینی  محققان 
شمردن حجم قابل توجهی پول یا سکه توسط 
افراد می تواند باعث بهبود خلق و خو در آنها و 
کاهش استرس و نگرانی شود. محققان اعتقاد 
دارند دردست داشتن مقدار زیاد پول در دست 

می تواند به افراد به ویژه مردان حس انگیزه و 
قدرت دهد و به کاهش استرس و افسردگی 
آنها منجر شود. کارشناسان در بررسی های خود 
دریافتند انسان ها به طورکلی به پس انداز پول 
خود عالقه دارند و حتی خرید وسایل بسیار زیبا 
بسیار  نمی تواند حس شادی  نیز  گرانقیمت  و 
زیادی درآنها ایجاد کند. پیشنهاد می شود روی 
صفحه نمایش کامپیوتر تصاویر پول قرار دهید.

قبل از تشنگی آب بنوشید 

نوشیدن  به  توصیه  با  تغذیه  کارشناس  یک 
مرتب آب در طول روز به ویژه در فصل گرما، 
گفت: افراد باید پیش از تشنه شدن آب بنوشند 
و نگذارند بدن به مرحله تشنگی برسد. فرزاد 
بدن  نیاز  گرما  فصل  در  اینکه  بیان  با  بابایی 
فرد  که  زمانی  افزود:  می یابد،  افزایش  آب  به 

بدهد  دست  از  را  خود  بدن  آب  درصد   20
بنابراین ضرورت  و  می کند  تشنگی  احساس 
و  بنوشند  از تشنه شدن آب  پیش  افراد  دارد 
نگذارند کمبود آب بدن به مرحله بروز تشنگی 
برسد. وی تصریح کرد: یکی از مشکالتی که 
در فصل گرما بروز پیدا می کند کم آبی بدن 
تامین آب  برای  افراد  است که ضرورت دارد 
مورد نیاز بدن حتما آب به میزان کافی بنوشند.

سونامی واژگونی در جاده های استان؛ طفل شش ماهه و نوجوان 15 ساله قربانی بی احتیاطی شدند

بر اثر واژگونی دو دستگاه سواری ام وی ام و پژو 405 در محورهای خراسان جنوبی طفلی شش ماهه و نوجوانی 15 ساله جان خود را 
از دست دادند. سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت پنج و 37 دقیقه صبح روز گذشته با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع واژگونی جرحی خودرو در محور طبس به ده محمد روبروی ایستگاه راه آهن دهشور بالفاصله 
نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک 
دستگاه سواری ام  وی ام به رانندگی فردی 20 ساله با چهار سرنشین واژگون شده است که همگی سرنشینان خودرو مصدوم و 
به بیمارستان اعزام شدند. رئیس پلیس راه استان با اعالم این که یکی از مصدومان حادثه واژگونی خودروی ام وی ام بر اثر شدت 
جراحات در بیمارستان جان باخته است ادامه داد: در حادثه ای دیگر نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو 405 در محور فردوس 
به دیهوک،کودکی شش ماهه جان خود را از دست داد و سه سرنشین خودرو  روانه بیمارستان شدند. سرهنگ رضایی علت هر دو 
حادثه واژگونی را خستگی و خواب آلودگی رانندگان خودروها اعالم کرد و از رانندگان غیر حرفه ای خواست: در پنج زمان خطرناک 11 شب 
تا پنج صبح، یک ساعت قبل از طلوع خورشید و یک ساعت بعد آن، بعد از صرف ناهار و شام، بعد از مصرف داروهای مسکن و خواب آور 
و بعد از پایان شیفت کاری به هیچ عنوان در جاده تردد نکنند و در صورت اجبار به رانندگی با سرعت مطمئنه و با احتیاط کامل تردد کنند.

راز قتل کارمند شهرداری فاش شد 

جام جم- اصغر و 12 نفر از دوستانش شامگاه 1۸ تیر امسال در جریان دعوای 
اشتباهی به خودروی مزدای گشت خدمات شهری تهران حمله کردند و منجر 
به مرگ یکی از آنها و زخمی کردن همکار او شدند. این افراد بعد از دستگیری 
گفتند خودروی گشت خدمات شهری را تخریب و به این دو نفر حمله کرده  اند. 
این در حالی بود که اصغر مدعی بود آن شب او دست به چاقو برده و آن مرد را 
اشتباهی زخمی کرده نمی داند ضربه های او باعث مرگ وی شده است یا نه؟ 
سرانجام کارشناسان نظر دادند که ضربات مرگبار توسط اصغر واقع شده است. 
متهمان به بازپرس محسن مدیر روستا گفتند کارشان اشتباه بوده و پشیمان 
هستند. همچنین همکار مقتول نیز از متهمان به دلیل مصدومیت و تخریب 
خودروی محل کارش شکایت کرد و گفت: متهمان بی دلیل به ما حمله کرده و 
سعی می کردیم فرار کنیم. در بیمارستان متوجه شدم آنها ما را اشتباهی کتک زده اند.

مناسب ترین ورزش برای چربی سوزی 

طناب زدن از آن ورزش های قدیمی است که 
بازی  از  با آن آشناییم. در کودکی یکی  همه 
زدن  طناب  بزرگسالی  در  حاال  و  بود  هایمان 
را فقط برای بوکسورها می دانیم. واقعا حیف 
است، چون طناب زدن همزمان ترکیبی از مزایا 
را برای استخوان ها، تعادل و عضالت دارد که 

بیشتر ورزش ها نمی توانند با آن برابری کنند. 
اگر به تازگی طناب زدن انجام داده باشید حتما 
قلب  ضربان  افزایش  باعث  چقدر  دانید  می 
ورزش  این  درباره  خوب  چیز  یک  شود.  می 
همان  به  تواند  می  که  است  شدتش  میزان 
اندازه ای که می خواهید افزایش پیدا کند. طناب 
زدن با وارد آوردن فشار و بار به استخوان ها به 
تراکم هرچه بیشتر آنها نیز خیلی کمک می کند.

 این خوراکی
 همسرتان را افسرده می کند! 

اگر بخواهیم مقایسه داشته باشیم مردان نسبت 
به زنان عالقه بیشتری به خوراکی های شیرین 
دارند؛ و به همین خاطر برابر تبعات این ماده 
آسیب پذیرتر هستند. نکته جالب این است که 
قند به شدت اعصاب و روحیه مردان را هدف 

تحقیقات،  آخرین  نتایج  اساس  بر  گیرد.  می 
مردانی که در طول روز بیشتر از 67 گرم قند 
دیگران  از  بیش  کنند 23 درصد  مصرف می 
در معرض ابتال به افسردگی هستند. به گفته 
مواد  مقدار  این  روزانه  استفاده  دانشمندان، 
قندی موجب افزایش احتمال بروز نشانه های 
اختالالت ذهنی در مردان می شود. این در حالی 
است که چنین اتفاقی در مورد زنان رخ نمی دهد.

نوشیدنی فوق العاده 
برای رفع خواب آلودگی صبحگاهی

از  ناشی  خستگی  دلیل  به  افراد  از  بسیاری 
کار و فعالیت یا مشکالت بدخوابی روز خود 
را با بی حالی آغاز می کنند که این موضوع 
بر بازده کاری و شادابی فرد تاثیر منفی به 
رهایی  برای  افراد  برخی  گذارد.  می  جای 

قهوه  و  چای  سراغ  صبحگاهی  خستگی  از 
میروند و حتی چندین لیوان از این نوشیدنی 
ها را می نوشند تا با انرژی بیشتری به کارهای 
روزانه خود برسند که این اقدام به سالمت فرد 
آسیب می رساند.  اما نوشیدن یک لیوان آب 
برای  حل  راه  بهترین  میتواند  سبزی  و  میوه 
یک  با  همراه  انرژی  پر  روز  یک  شروع 
لبخند بر روی صورت شما و خانواده است.

  افتادن تریلر به داخل پل در شهرستان خوسف. راننده ۲۱ساله مصدوم و به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شد./ صدا و سیمای  استان

31104

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           نهنگ عنبر 2

18:1520:1516:1521:45شروع سانس

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه۲: نبش مدرس 6۱ 
3۲3۲3۲96  

09۱۲۸664599- خرمشاهی

100 درصد  لوله بازکنی 
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7
درخشش دانش آموزان استان در سیزدهمین دوره از مسابقات قرآن ،عترت ونماز

امیرآبادیزاده-  مدیر کل آموزش و پرورش گفت: 6 دانش آموز با نیاز های ویژه استان موفق به کسب 6 رتبه اول تا سوم کشور در سیزدهمین دوره از مسابقات قرآن ،عترت 
ونمازشدند. المعی اظهار کرد: دانش آموز نابینا حانیه آهنگری در رشته  ی  به یاد داشته باشید قرآن و  دانش آموز کم توان، افسانه عباسی القار در رشته  ی مفاد موفق به کسب 
رتبه نخست کشور در این دوره از مسابقات شدند. گفتنی است سیزدهمین دوره  ی مسابقات قرآن ،عترت ونماز کشور مرداد سال جاری به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد. 

ازدواج 36 درصد دختران
 خراسان جنوبی  در سن زیر ۱۹ سال

 
برزجی-مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: 
در سه ماهه نخست امسال 1971  واقعه ازدواج در 
استان ثبت شد که 712 مورد )حدود 36 درصد( 
خود  به  سال   19 زیر  دختران  را  تعداد  این  از 
اختصاص دادند.پور حسین  در گفتگو با خبرنگار 
آوا اظهار کرد:  آمار ازدواج دختران گروه سنی 1۵ 
تا 19 سال در سه ماهه نخست امسال بالغ بر 769 
مورد )39 درصد( بوده بدلیل کاهش آمار ازدواج 
ثبتی در این مدت، ازدواج در این گروه سنی نسبت 
پیدا  کاهش  نیز  گذشته  در سال  مشابه  مدت  به 
مدت  این  طی  همچنین  افزود:  است.وی  کرده 
بین  دختران  به  مربوط  ازدواج ها  از  مورد    ۵90
20 تا 24 سال و 284 مورد نیز مربوط به ازدواج 
دختران 2۵ تا 29 سال بوده است.وی گفت: برای 
دختران گروه سنی 20 تا 24 سال در مدت مشابه 
سال گذشته، 699 مورد و در گروه سنی 2۵ تا 29 

سال، 297 مورد ازدواج ثبت شده است.

گشایش نمایشگاه رخت ایران مهر
 در بیرجند

جهت  مهر  ایران  رخت  نمایشگاه  کاری-دومین 
فروش و عرضه و سفارش انواع مانتو و کت دامن و... 
با طرح های کامال ایرانی با حضور مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در محل نگارخانه 
شهر بیرجند افتتاح شد.طراح ومسئول رخت ایران 
این  نمایشگاه گفت:در  این  افتتاح  در حاشیه  مهر 
نمایشگاه مجموعه تابستانه با تعداد 20 نمونه مانتو 
زنانه ودونمونه پیراهن مردانه با طراحهای سنتی و 
نمادهای بیرجند به همراه ست کامل زیور آالت و 
کیف های سنتی و کار با دست به همراه  شال های 
متنوع می باشد.مودی تصریح کرد:این نمایشگاه از 7 

لغایت 13 مرداد جهت بازدید دایر خواهد بود.

سرمایه گذاری خارجی 650 میلیون 
دالری در فضای کسب و کار

گذاری  سرمایه  دالر  میلیون  سیما-6۵0  و  صدا 
جنوبی  خراسان  کار  و  کسب  فضای  در  خارجی 
برای  گذاری  سرمایه  این  است.  شده  مصوب 
اداره کل  اقتصادی  اجرای 7 طرح است. معاون 
امور اقتصادی و دارایی استان در سومین کمیته 
بهبود کسب و کار گفت: 473 میلیون دالر این 
سرمایه گذاری، امسال برای اکتشاف و فراوری 
مس در خوسف توسط یک شرکت ایرلندی بسته 
طرح   7 این  اینکه  بیان  با  است.بهروزی  شده 
بخش  در  خارجی،  گذاری  سرمایه  مجوز  دارای 
و  چدن  مس،  شترداری،  فاضالب،  و  آب  های 
درخواست   3۵ گفت:  است،  شده  مصوب  کک 
جنوبی  خراسان  مختلف  های  بخش  در  خارجی 

نیز در دست بررسی است.

همایش دختران، حمایت های روانی 
اجتماعی، توسعه پایدار برگزار شد

کاری-صبح دیروز همایش دختران، حمایت های 
روانی اجتماعی، توسعه پایدار با حضور مدیرکل امور 
خراسان جنوبی،  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
مدیرکل ، معاونان و پرسنل بهزیستی، و جمعی 
نظارت  تحت  دختران  نگهداری  مراکز  فعالین  از 
امور  مدیرکل  محمودی،  بهزیستی،عصمت 
اجتماعی و فرهنگی استانداری دیروز در همایش 
توسعه  روانی-اجتماعی،  های  حمایت  دختران، 
در  نشوند  تکریم  اگر  امروز  دختران  گفت:  پایدار 
آینده نمی توانند کرامت را به فرزندانشان بیاموزند 
دختران  در  نفس  عزت  باید  دلیل  همین  به  و 
تقویت شود.وی ادامه داد: والدین باید بدانند تمام 
نمی شود  خالصه  مادی  نیازهای  در  وظایفشان 
کنند.محودی  توانمند  را  خود  فرزندان  باید  بلکه 
تاکید کرد: دختر امروز باید توان گفت وگو، قدرت 
تعامل، رویارویی با چالش های اجتماعی را در خود 
را  را بشناسند و صبر  تقویت کند و کرامت خود 
که  است  این  گرو  در  این ها  همه  و  کند  تمرین 
مادران به دخترانشان بیاموزند که زیبایی و طراوت 

یک زن در سالمت جسم اوست.

لغو پروازهای فرودگاه بیرجند در ۱۱مرداد

چهارشنبه  بیرجند  فرودگاه  خبر-پروازهای  گروه 
11مرداد لغو است.سالمی مدیر کل فرودگاههای 
گفت: این پروازها در مسیرهای مشهد- بیرجند و 
تهران و بالعکس متعلق به شرکت هواپیمایی ایران 
ایر است که به دلیل کمبود ناوگان لغو شده است.

فرصت مجدد مصاحبه دکتری فراهم شد

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  غالمی-معاون 
از  بازماندگان  گفت:برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  مصاحبه دکتری تخصصی 
فراهم شده  ای  روزه  دو  فرصت  جنوبی  خراسان 
است تا با مراجعه به دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
در مصاحبه دکتری شرکت نمایند.حکیم پور گفت 
: پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی دانشگاه 
آزاد اسالمی که از مصاحبه بازمانده اند می توانند 
از  سالجاری  مرداد  دهم  و  نهم  های  تاریخ  در 
به دانشگاه  انجام مصاحبه  برای  تا 13  ساعت 8 

آزاد اسالمی بیرجند مراجعه نمایند .

بازگشایی ۱7 کیلومتر
 ازبانددوم محور دیهوک به راور

دادرس مقدم-17 کیلومتر از باند دوم جاده دیهوک 
به سمت راور عصر دیروز زیر بار ترافیک رفت. برای 
دوبانده شدن این مسیر 20 میلیارد تومان هزینه شده 
است. مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: این 
قطعه از کیلومتر 117 تا 134 جاده دیهوک - راور 
است که با هزنیه 20 میلیارد تومان از محل اعتبارات 
وزارت راه و شهرسازی دوبانده شده است.جعفری 
افزود:  را 11 متر اعالم کرد و   این قطعه  عرض 
مجموع جاده دیهوک - راور 201 کیلومتر است که 
از سال 93 تاکنون در 71 کیلومتر آن باند دوم احداث 
و زیر بار ترافیک رفته است. 32 کیلومتر از باند دوم 
جاده دیهوک -راور نیز هم اکنون در حال اجرا است. 

نقش ترمه های خیال در مستند سفرنامه

غالمی-رییس اداره صنایع دستی بیرجند گفت: با 
حضور یکی از گروه های مستند ساز صدا و سیما، 
هفته گذشته مستند معرفی صنایع دستی بومی با 
اولویت رودوزیهای سنتی تصویربرداری شد.در این 
مستند فاطمه مشرقی مقدم از پیشکسوتان استان 
و مدیر کارگاه ترمه خیال در بیرجند، ضمن معرفی 
رشته های رودوزی سنتی در بیرجند، این مجموعه 
که  هنر صنعتی  عنوان  به  را  رشته صنایع دستی 

زودبازده و دارای درآمد است مطرح نمود.

مجلس از فعالیت های سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای  حمایت  می کند

تسینم-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
با تأکید بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی در استان 
گفت: در مجلس از فعالیت های سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای حمایت می کنیم. نظر افضلی در همایش 
اشتغال در سایه مهارت  تولید و  اقتصاد مقاومتی، 
آموزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سربیشه 
اظهار کرد: آموزش در ایجاد اشتغال اهمیت بسیاری 
دارد. وی با گالیه از روند آموزش و مدرک گرایی 
در کشور خواستار ترویج فرهنگ مهارت آموزی و 
گرایش افراد به آموزش های فنی و حرفه ای شد. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای نیز در این همایش 
تصریح کرد: امروزه سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش های فنی و  متولی  یگانه  به عنوان  کشور 
که  می کند  اعالم  کشور  در  غیررسمی  حرفه ای 
خدمات این سازمان به عنوان یکی از راهکارهای 
بیکاری در  نرخ  اشتغال و کاهش  مهم در توسعه 

کشور نقش آفرینی نوینی داشته باشد.

نیمی از روستاهای فردوس
 با تانکر آبرسانی می شود

تسنیم-مدیر امور آب و فاضالب روستایی فردوس 
از آبرسانی 12 روستای بخش مرکزی فردوس با 
تانکر به دلیل کیفیت نامناسب منابع آبی این روستاها 
خبر داد.نوید عبدالهی اظهار کرد: شبکه توزیع آب 
واز  دارد  وجود  فردوس  روستاهای  تمام  در  شرب 
از  نیمی  تقریبا  زیرپوشش،  روستای   30 مجموع 
روستاهای بخش مرکزی دارای آب بی کیفیت است 
که مهم ترین مشکل ما در دهستان باغستان وجود 
دارد. عبدالهی تصریح کرد: خشکسالی های متوالی 
موجب شده آب شرب دهستان باغستان بی کیفیت 
شود، به همین دلیل بزرگ ترین مجتمع جداسازی 
آب بهداشتی از آب شرب روستایی در حال اجراست 
که مقداری از لوله گذاری معابر برای احداث سکوی 
است.  شده  انجام  مختلف  نقاط  در  آب  برداشت 
تاکید  فردوس  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرامور 
کرد: برای آبرسانی به روستاها، فقط یک تانکر 12 
هزار لیتری در اختیار داریم که مجبور است آب شرب 
این روستاها را تامین کند، این در حالی است که در 
ایام تعطیالت و آخر هفته بدلیل افزایش جمعیت 
شناور روستاها به آب بیشتری نیز نیاز دارند و این 
موضوع،  کوهستانی بودن مسیر روستاها و داشتن 

فقط یک راننده، کار ما را سخت کرده است.

تعلیق یک ماهه تا یک ساله کارت هوشمند 
رانندگان متخلف خراسان جنوبی

راهداری  کل  اداره  حقوقی  اداره  غالمی-مسئول 
و حمل ونقل جاده ای گفت: برای رانندگان حمل 
یک  تعلیق  متخلف،  شهری  برون  عمومی  ونقل 
ماهه تا یک سال کارت هوشمند صادر شد.عفت 
رضایی اظهار کرد: تخلفات مربوط به رانندگان حمل 
ونقل عمومی برون شهری در کمیسیون ماده 11 با 
حضورمدیر کل، نماینده صنف مربوطه، مسئول اداره 
حقوقی بررسی و احکام مربوطه صادر می شود. وی 
راننده در بخش حمل  از فعالیت 10 هزار و 127 
ونقل کاال و مسافر داخلی بین المللی استان خبر داد 
و گفت:  درصد بسیار کمی از این رانندگان مشمول 
تعریف تخلف از مقررات و قوانین می شوند که به 
نسبی  درصد  مقررات  رعایت  و  کاری  نظم  لحاظ 

تخلفات در استان پائیین است.

اعزام 20 گروه جهادی به روستاهای 
محروم خراسان جنوبی

امیرآبادیزاده-مسئول بسیج دانشجویی گفت: تاکنون 
دانشگاههای  از  برادر  و  خواهر  جهادی  گروه   20
مختلف استان به مناطق اعزام شدند و به فعالیت های 
فرهنگی، آموزشی و عمرانی، معرفتی و قرآنی پرداختند. 
صالحی در یادواره شهدای روستای پیشبر زیرکوه با 
بیان اینکه اعزام گروه های جهادی دانشجویی 10 
روزه به مناطق محروم تا اواخر شهریور ادامه دارد، بیان 
کرد: گروه های جهادی دانشگاه های بیرجند، علوم 
پزشکی، پیام نور، گروههایی از دانشگاههای نهبندان، 
طبس و فردوس و قاین باقی ماندند که در در مرداد 
می شوند.  اعزام  محروم  روستاهای  به  شهریور  و 

نماینده ولی فقیه استان در دیدار با سرپرست جدید نمایندگی وزارت امورخارجه:

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

نماینده  عبادی  االسالم  حجت   - کدخدائی 
با  دیدار  در  یکشنبه  روز  استان  فقیه  ولی 
امور  وزارت  نمایندگی  جدید  سرپرست 
های  مسئولیت  و  کرد:مسائل  عنوان  خارجه 
اولیه وزارت خارجه چه در چهارچوب امنیتی 
بسیار مهم  فرهنگی  و  ، شناسایی  تجاری   ،
است و باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد.
عبادی با اشاره به استفاده از همه ظرفیت ها 
در انجام مسئولیت ها افزود:برای انجام کارها 
و  شناخت   را  مسئولیت  ظرفیت  باید  ابتدا 
کسی که از این ظرفیت استفاده کند موفق 
خواهد بود زیرا مسئولیت تعریف شده است اما 
است.وی ظرفیت  نشده  تعریف  فرد  ظرفیت 
دوم را تعریف مسئولیت دانست و گفت:انسان 
را  کارها  انجام  تشخیص  توانایی  که  است 
دارد.نماینده ولی فقیه تصریح کرد:باید باعث 
خوشحالی خود و مردم این استان شوید زیرا 
دارند.حجت  زیادی  مشکالت  استان  مردم 
وزارت  جدید  سرپرست  از  عبادی  االسالم 
وزرات  و  مسئوالن   : کرد  درخواست  خارجه 
را به همکاری دعوت کنید زیرا در  خانه ها 
بر  عالوه  که  داریم  روستاهایی  استان  این 
و  ندارند  ندارند آب هم  برای طعام  نانی که 
به بیش از 400 روستای استان با تانکر سیار 
از  آبرسانی می شود در حالی که روستاییان 

این تجارت ، صادرات و وارادات شاهد گرد و 
خاکی هستند که می بینند اما با همراهی و 
فراخوانی تمامی مسئوالن می شود گرهی در 
همه زمینه ها باز کرد. وی همچنین به نقش 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مسائل 
مرزی و امنیتی اشاره کرد و گفت:  در شرق 
افغانستان  کشور  مثل  مناسبی  زمینه  کشور 
بازار  کنیم   اگر درست عمل  که  دارد  وجود 

خوبی برای استان خواهد بود.

 اعالم آمادگی کشور قزاقستان برای 
سرمایه گذاری در طبس

سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
کشور  آمادگی  اعالم  از  جنوبی  خراسان  در 
قزاقستان برای سرمایه گذاری در طبس خبر 
کشور  دوسویه  بازرگانی  کرد:  عنوان  و  داد 
افغانستان و خراسان جنوبی را در دستور کار 
بازرگانی یک سویه شدنی  معتقدیم  و  است 
مسئولیت  به  اشاره  با  فیاضی  نیست. محمد 
های دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه گفت: 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان 
با توافقات بین وزارت امور خارجه و  جنوبی 
مسائل  از  پاره ای  انجام  برای  کشور  وزارت 
مشخص وظیفه دارد بحث های کنسولی، ثبت 
اسناد تجاری، رسیدگی به امور اتباع خارجی 

در استان و رسیدگی به اتباع ایران در کشور 
کنار  در  افزود:  کند.وی  دنبال  را  افغانستان 
و  کمک  با  می شود  تالش  کنسولی  مسائل 

همکاری سایر مسئوالن استانی و استانداری 
از تمام ظرفیت ها و استعدادهای گسترده و ناب 
استان در راستای خدمت به مردم   استفاده 
امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  شود.سرپرست 
خارجه  تصریح کرد: استان خراسان جنوبی 
از ظرفیت های قابل توجه ای برخوردار است 
که در رأس امور دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه جذب سرمایه گذار برای این ظرفیت ها 
در استان است.فیاضی از جذب سرمایه گذار 
و  داد  خبر  فروسیلیس  کارخانه  احداث  برای 
تازگی هیئت سرمایه گذاری کشور  به  گفت: 
قول  و  داشته  بازدیدی  طبس  از  قزاقستان 

از  استفاده  با  احداث کارخانه فروسیلیس که 
خاکستر معادن زغال سنگ و فناوری بسیار 
جدید که در بحث آلومینیوم و فوالد کاربرد 

ابتدا  افزود: در  اند.وی همچنین  را داده  دارد 
در  خارجی  هیئت  این  سرمایه گذاری  مبلغ 
طبس 1۵0 میلیون دالر بود که پس از بازدید 
 ۵00 به  را  مبلغ  این  میدانی  بررسی های  و 
این  ایجاد  با  که  دادند  افزایش  دالر  میلیون 
ظرفیت سرمایه گذاری می توان برای هزار نفر 

در طبس اشتغالزایی ایجاد کرد.

جذب  گردشگر درمانی
 و گردشگر طبیعت 
در دستور کار است

سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 

دفتر  این  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  در 
جذب  موضوع  سرمایه گذار  جذب  کنار  در 
در  را  طبیعت  گردشگر  و  درمانی  گردشگر 
استفاده  برای  و  داده  قرار  خود   کار  دستور 
بهینه از این ظرفیت در استان تالش خواهد 
برای  گذشته  در  اینکه  بیان  با  کرد.فیاضی 
داشته ایم  مشکل  خارجی  بیماران  پذیرش 
افزود: استان خراسان جنوبی این ظرفیت را 
دارد که از این بابت بهره مند شود.وی تصریح 
با  نیز  طبیعت  گردشگری  زمینه  در  کرد: 
برقراری ارتباطات با سفارت خانه های خارجی 
کشورها  سایر  در  خودمان  سفارت های  و 
می کوشیم زمینه مساعدی را فراهم کنیم که 
گردشگری طبیعت رونق بیشتری در استان 
بگیرد و روند صعودی قابل توجه  داشته باشد.

سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
کشور  بین  بازرگانی  راستای  در  کرد:  اظهار 
افغانستان و استان نیز می کوشیم زمینه توسعه 
این امر در استان بیشتر فراهم شود و تاکنون 
بیشتر بازرگانی ما با افغانستان یک سویه بوده 
است و معتقدیم بازرگانی یک سویه برای ما 
ماندگار شدنی نیست و بازرگانی ماندگار است 
که دو جانبه و دوسویه باشد که این امر را نیز 

در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
)Ava.news22@gmail.com(

همه ظرفیت های خودرا برای خدمت به مردم به کار گیرید

مرکز جامع اهدای خون راه اندازي می شود
مدیرکل انتقال خون: 

پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون به کشاورزان سرایانی

ابالغ 54 میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیالت برای عشایر

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  قاسمی- 
ادوات  نوسازی  برای  کرد:  اظهار  سرایان 
کشاورزان  به  کشاورزی  آالت  ماشین  و 
تسهیالت مکانیزاسیون داده می شود. »موسی 
از این  با آوا هدف  سلیمانی« در گفت و گو 
طرح را افزایش کیفیت، کمیت و افزایش بهره 
وری محصوالت تولیدی دانست. وی تصریح 
کرد: ادوات و ماشین آالت  فرسوده مشکالت 
از  که  دارد  به همراه  برای کشاورزان  زیادی 
به  مربوط  ضایعات  به  توان  می  آنان  جملۀ 

مزارع،  در  عملکرد  افت  محصوالت،  ریزش 
مصرف بیش از اندازه سوخت، استهالک زیاد 
به  برد.  نام  را  تعمیرات  باالی  و هزینه های 
گفتۀ وی از ابتدای  دولت تدبیر و امید، ۵ خط 

اعتباری به این شهرستان داده شده است.

تومان  میلیارد   5 بر  بالغ  تخصیص 
برای مکانیزاسیون

سرایان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر   
اعتباری  خط   4 ابالغی  مبلغ  کرد:  عنوان 

مکانیزاسیون  از سال 92 تا 9۵ 4 میلیارد و 

39۵ میلیون تومان بوده که یک میلیارد و 832 

میلیون تومان آن جذب شده است. »سلیمانی« 

اضافه کرد: در سال جاری نیز 2 میلیارد و 800 

داده  اختصاص  کار  این  برای  تومان  میلیون 
شده که تاکنون 30 میلیون تومان آن جذب 
تسهیالت  کارمزد  درباره  وی  است.  شده 
مکانیزاسیون و طول مدت بازپرداخت آن هم 
خاطر نشان کرد: کارمزد آن 1۵ تا 20 درصد 
می باشد که می توانند در دوره ۵ تا 7 ساله آن 
را پرداخت کنند.  به گفتۀ وی با این تسهیالت 
ماشین آالت و ادوات نوین کشاورزی مانند: 
کمباین، تراکتور، بیل لودر، تیلر، کودپاش، سم 

پاش توربینی و تیلر خریداری شده است.

حسینی- مدیر کل امور عشایر استان با بیان 
این که امسال ۵4 میلیارد و 300 میلیون ریال 
بحران  اعتبارات مدیریت  از محل  تسهیالت 
ابالغ و تامین منابع آن نیز انجام شده است 
عنوان کرد: این تسهیالت به منظور جلوگیری 
از خسارات ناشی از خشکسالی و بردن عشایر 
سهم  قوسی  شود.  می  اعطا  تولید  سمت  به 
عشایر استان در سال گذشته را ، ۵9 میلیارد 
ریال با 4 درصد بهره و دوره بازپرداخت ۵ ساله، 
از هزار و 400 نفر  ادامه داد: بیش  دانست و 
و  معرفی  کشاورزی(  )بانک  عامل  بانک  به 
تسهیالت را جذب کردند. به گفته وی به دلیل 
شرایط حاد خشکسالی، عمده تسهیالت برای 
خودکفایی گوشت قرمز بوده و شاهد رشد ه در 
این زمینه بودیم. مدیر کل امور عشایر با اشاره 

به 11 شرکت تعاونی و یک اتحادیه عشایری 
عشایر  از  درصد  حدود 8۵  کرد:  اضافه  فعال 
استان عضو این شرکت های تعاونی هستند. 
قوسی تفاوت تسهیالت امسال با سال گذشته 
را این گونه عنوان کرد: سال گذشته عشایر را 
به بانک ها معرفی می کردیم ولی امسال 60 
درصد از تسهیالت ، حدود 3 میلیارد تومان، 
به تشکل های عشایری و صندوق خرد زنان 
عشایر تخصیص خواهد یافت تا عالوه بر بهره 
مندی غیر مستقیم عشایر از این تسهیالت، 
کار  عمده  وی  شود.  انجام  هم  زایی  اشتغال 
این تعاونی ها را در پروار بندی دام ها اعالم 
کرد و افزود: 40 درصد باقی مانده از تسهیالت 
نیز به افراد پای کار و با توان اجرایی باال داده 

خواهد شد. 

در 90 درصد شهرستان ها 
کار شناسایی افراد انجام شده است

مبلغ  که  این  بین  با  عشایر  امور  کل  مدیر 
تسهیالت برای هر نفر بین ۵ تا 1۵ میلیون 
دارد  وی  طرح  به  بستگی  و  است  تومان 
خاطرنشان کرد: در 90 درصد شهرستان ها کار 
شناسایی افراد انجام شده و کارهای معرفی و 
جذب تسهیالت باقی مانده است که امیدواریم 
کمتر از 20 روز دیگر این کار نیز تکمیل شود.

در  شرایط  واجد  متقاضی  کرد:  تاکید  قوسی 
رقم  متاسفانه  اما  است  زیاد  استان  عشایر 
به  ادامه  در  باشد.وی  می  محدود  تسهیالت 
۵ طرح اولویت دار امسال در دستور کار اشاره 
و عنوان کرد: تولید گوشت قرمز و درآمدزایی 
خانواده های عشایر و صنایع دستی و مشاغل 

خانگی با فعالیت 40 صندوق خرد زنان از جمله 
این طرح ها است.

انعقاد تفاهم نامه ملی برای راه اندازی 
طرح گردشگری و بوم گردی

 در مناطق عشایری
و  باغات  توسعه  طرح  عشایر  امور  کل  مدیر 
امسال  طرح  دیگر  را  دارویی  گیاهان  کشت 
معرفی کرد و توضیح داد: برگزاری دوره های 
در  را  دارویی  گیاهان  شناخت  برای  آموزشی 
دستور کار داریم و بازاریابی نیز از طریق تشکل 
ها انجام می شود. به گفته قوسی انعقاد تفاهم 
نامه در سطح ملی با میراث فرهنگی برای طرح 
گردشگری و بوم گردی در مناطق عشایری از 
دیگر موارد است، زیرا که نوع زندگی عشایری 

با  برای توریست ها جذاب است.وی  همواره 
اشاره به پوشش همگانی بیمه خانوار و بیمه دام 
عشایری، عنوان کرد: در این طرح تالش داریم 
عالوه بر بیمه خانوار، بیمه دام را که سرمایه 
دلیل  به  و  است  عشایر  های  خانواده  اصلی 
خشکسالی تلفات زیادی دارد راه اندازی کنیم. 
این مقام مسئول در این باره بیان کرد: طرحی 
ارائه داده ایم که در صورت تصویب، از محل 
اعتبارات مدیریت بحران، دام عشایر به مدت 
یک سال رایگان بیمه شده و دولت بهای آن را 
بپردازد. قوسی لزوم اجرای طرح را تامین اعتبار 
حدود 1 میلیارد و 7۵0 میلیون تومان دانست و 
افزود: هرچند تا االن نتیجه مثبتی اعالم نشده 
ولی در مجموع باید در عشایر رغبتی برای بیمه 

کردن دام ایجاد کنیم. 

از  استان  خون  انتقال  مدیرکل  قاسمی- 
»مرکز  اندازی  راه  و  ساخت  برای  پیگیری 
افزود:  و  داد  خبر  خون«  اهدای  جامع 
امیدواریم در سال 97 به بهره برداری برسد. 
»عاملی« روز گذشته در جمع خبرنگاران به 
مناسبت روز ملی اهدای خون وظیفه وظیفه 
کافی  و  سالم  خون  تأمین  را  سازمان  این 
برای ساخت  افزود:  و  دانست  بیماران  برای 
اعتبار حدود  4 میلیارد تومان  به  این مرکز 
هم  دیگر  استان   10 تاکنون  و  است  نیاز 
این مرکز جامع را راه اندازی کرده اند. وی 
کنندگان خون  اهداء  درصد  کرد: 60  اظهار 
در استان خراسان جنوبی مستمر هستند که 
نسبت به کشور بیشتر می باشد. به گفتۀ وی 
اکنون 100 درصد نیاز پالسما، گلبول قرمز 
و پالکت خون استان را سازمان انتقال خون 
خراسان جنوبی تأمین می کند و ذخیره کافی 
وجود دارد و حتی در صورت درخواست نیاز 
استان های دیگر برای آنها ارسال می شود.

آغاز ثبت نام اهداي 
سلول هاي بنیادي از مهر سال جاری

مدیرکل انتقال خون با بیان اینکه ثبت نام از 
داوطلبان اهدای سلول های بنیادی از مهرماه 
امسال در استان انجام می شود، عنوان کرد: 

که  افرادی  درمان  برای  بنیادی  سلول های 
سرطان خون دارند بیشترین کارایی را دارد. 
در  پیوند  انجام  اینکه  به  اشاره  با  »عاملی« 
صورت  سه  به  خون ساز  بنیادی  سلول های 
مغز  طریق  از  پیوند  گفت:  می شود،  انجام 
استخوان، خون بندناف و پیوند سلول بنیادی 

حال  در  که  است  محیطی  خون  طریق  از 
پیوند  بر روی   انتقال خون   حاضر سازمان 
خون  طریق  از  خون ساز  بنیادی  سلول های 

محیطی  متمرکز شده است. وی بیان کرد: 
 ۵80 و  هزار   8 امسال  ابتدای  ماه  چهار  در 
نفر برای اهدای خون به مراکز اهدای خون 
استان مراجعه کرده اند، که از این تعداد 7 هزار 
و 277 نفر موفق به اهدای خون شده اند و 
۵09 نفر آنان نیز بانوان می باشند و 4 هزار و 

3۵۵ نفر از آنان نیز جزو اهداأ کنندگان خون 
مستمر بوده اند.

 
طرح حذف اهداء کنندگان بار اول در 

استان اجرایی می شود
از  یکی  اینکه  بیان  با  خون  انتقال  مدیرکل 
اهداف ما رفتن به سمت اهداء کننده مستمر 
سال  مهر  از  کرد:  تصریح  باشد،  می  بیشتر 
اولی  بار  کنندگان  اهداء  حذف  طرح  جاری 
اجرایی می شود. »عاملی« ادامه داد: بر این 
اول  دفعه  در  خون  دریافت  جای  به  اساس 
مراجعه فقط نمونه گیری انجام می شود تا مورد 
آزمایش قرار گیرد و در صورتی  که مشکلی 
نداشته باشد پس از سه ماه به مراجعه کننده 
اطالع داده می شود تا برای اهدای خون به 
برای  کرد:  تأکید  وی  کند.  مراجعه  سازمان 
افزایش سالمت خون به دنبال کاهش اعزام 
تیم های سیار خون گیری هستیم و سیاست 
سازمان انتقال خون برای تقویت مراکز ثابت 
می باشد. به گفتۀ وی 18 استان مجوز ارسال 
پالسمای خون را دارند که به استان ما هم 
از فرآوری  بعد  تا  این مجوز داده شده است 

پالسما دوباره به کشور بازگردانده شود که این 
باعث صرفه جویی ارزی می شود.

افزایش حداقل 30 درصدی درخواست 
بیمارستان ها برای پالکت خون

مدیرکل انتقال خون با بیان اینکه طی چهار 
و  خون  واحد   499 و  هزار   7 امسال  ماهه 
های  بیمارستان  بین  در  آن  فرآوردهای 
این  کرد:  عنوان  است،  شده  توزیع  استان 
 6 که  گذشته  سال  مشابه  زمان  نسبت  به 
یافته  افزایش  بوده، 10 درصد  هزار و 837 
است. »عاملی« خاطر نشان کرد: همچنین 
واحد  هزار   2 کنون  تا  امسال  ابتدای  از 
خراسان  های  بیمارستان  به  خون  پالکت 
در  میزان  این  که  است  ارسال شده  جنوبی 
مدت مشابه سال گذشته یک هزار و 43۵ 
واحد پالکت بوده که نشان می دهد حداق 
30 درصد درخواست بیمارستان ها برای آن 
به  کرد:  یادآوری  وی  است.  داشته  افزایش 
از 80  امروز  مناسبت روز ملی اهدای خون 
نفر اهداء کنندۀ خون استان تقدیر می شود.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 ال یسَتکِمُل َعبٌد حقیقَة االیماِن َحتَّى تَکوَن فیِه ِخصاُل ثاَلٍث: اَلتَّفقُُّه ِفى الّدیِن 

بُر َعلَى الرَّزایا َوُحسُن التَّقدیِر ِفى الَمعیَشِة، َوالصَّ
هیچ بنده  اى حقیقت ایمانش را کامل نمى کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین  

شناسى، تدبر نیکو در زندگى و شکیبایى در مصیبت  ها و بالها.  )بحار االنوار، ج 78(

زیباکالم: جلیلی از تیر سال 94 آرزو 
داشت برجام به تیر غیب گرفتار شود

گفت:  سیاسى  مسائل  تحلیلگر  زیباکالم  صادق 
متاسفانه، آرزوى دکتر جلیلى و مابقى دلواپسان 
از تیر 94 که توافق تاریخى صورت گرفت، این 
بود که برجام باالخره روزى به تیر غیب گرفتار 
آرزوى  است که  این هم حکایتى عجیب  شود. 

جلیلى با ترامپ مشترک است.

موالوردی: در دولت دوازدهم حضور دارم

در  رئیس جمهور  معاون  موالوردى  شهیندخت 
شوراى  نشست  حاشیه  در  خانواده  و  زنان  امور 
درباره  سؤالى  به  پاسخ  در  کشور  اجتماعى 
دوازدهم،  دولت  کابینه  در  حضورش  احتمال 
گفت: تالش ما، حضور خانم ها در کابینه آینده 
است. وى افزود: صحبت هایى با من شده است، 
زنان  حوزه  در  معاون  عنوان  به  حضورم  اما 
نخواهد بود، ولى در کابینه هستم، البته تصمیم 

نهایى را رئیس جمهور خواهند گرفت.

اصالح طلبان به روحانی فشار می آورند

اصالح  رایزنى  به  ارشاد  اسبق  وزیر  حسینى 
طلبان با دولت در رابطه با انتخاب کابینه اشاره 
مى کنند  احساس  اصالح طلبان  گفت:  و  کرد 
از  انتخابات  در  که  قدى  تمام  على رغم حمایت 
برآورده  شان  انتظارات  داشته اند  جمهور  رئیس 
مختلف  روش هاى  با  دلیل  همین  به  و  نشده 
خواهى  سهم  از  آشکار  و  پنهان  صورت  به  و 
طلبان،  اصالح  تالش  به  وى  مى گویند.  سخن 
سهم  گرفتن  براى  کارگزاران  و  اعتدالگرایان 
گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  کابینه  در  بیشتر 
این  تسلیم  روحانى  که  نمى رسد  نظر  به  البته 
کند  واگذار  کسانى  به  را  کابینه  و  شده  فشارها 
که اعتقادى به وى نداشته و از باب ضرورت با 

او همکارى مى کنند.

صادقی: تاکنون حس تفاهم برای رای 
خوب به وزرا ، منتقل نشده است

مردم  طلب  اصالح  نماینده  صادقى  محمود 
نیست  مشخص  مصداقى  اساسا  گفت:  تهران 
شوند؛  کابینه  وارد  توانند  مى  کسانى  چه  که 
به هر حال رئیس جمهور حق دارد، کابینه  اما 
نکته  این  به  باید  نیز  ما  و  کند  معرفى  را  خود 
که  است  این  انتظار  ولى  باشیم،  داشته  توجه 
مناصب با خواست رأى دهنده ها معرفى شود.
دارد  است که حق  دیگر، مجلس  در سوى  اما 
یا  بدهد  رأى  شود،  مى  معرفى  که  وزرایى  به 
تالقى  هم  به  جایى  در  باید  حق  دو  این  نه، 
تا  باشد  داشته  وجود  تعاملى  و  تفاهم  و  کنند 
رأى خوبى به وزرا داده شود؛ اما تاکنون چنین 

است. نشده  منتقل  حسى 

اطالعات تکان دهنده دادستان دیوان 
محاسبات از تخلف کالن احمدی نژاد 

فیاض شجاعى، دادستان دیوان محاسبات درباره 
پرونده هاى رئیس جمهور سابق گفت: اینکه برخى 
مى گویند احکام بالاجرا ، بي انصافي است. اقدامات 
اجرایي شده ولي وقتي ضرر به حدي بزرگ است 
در مورد بعضي احکام، طرف نه توان آن را دارد 
که پس بدهد، نه اموالش این را پوشش مي دهد، 
ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هم شده. دیگر این 
را چه کار باید کرد؟ به خاطر همین است که بخش 
اجرا  طوالني مدت  همیشه  صادره،  آراي  جبراني 
مي شود. اجراي احکام جبراني، به جهت اینکه به 
مال او مترتب مي شود و اجرایش وقتي امکان پذیر 
است که فرد محکوم مالي داشته باشد و پول و 
را  اجرا  اینها،  نداشتن  گاهي  باشد،  داشته  تمکن 
با مشکل یا تاخیر مواجه مي کند. وى گفت:علیه 
ایشان هفت حکم صادر شده که همه هم قطعي و 

در حال اجرا هستند.

به نقض برجام پاسخ می دهیم

حمید بعیدى نژاد، سفیر جمهورى اسالمى ایران در 
لندن و عضو تیم مذاکره کننده هسته اى با پیامى 
در  ها  تحریم  طرح  تصویب  به  نسبت  توئیترى 
کنگره آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. متن پیام 
بدین شرح است: »ایران تهدیدات غیربرجامى را با 
اقدامات متقابل غیر برجامى و اقدامات نقض برجام 

را با اقدامات متقابل برجامى پاسخ خواهد داد.«

رسانه سعودی: به ایران سفر
 نکنید ، جان تان به خطر می افتد!

پایگاه سعودى العربیه ، با انتشار یادداشتى به قلم 
مهیار هرسینى، یکى از اعضاى سازمان منافقین، 
از مردم عربستان درخواست کرده که به ایران سفر 

نکنند و جان خود را به خطر نیاندازند!

تهران کار خودش را خوب بلد است

واشنگتن اگزمینر نوشت: توسعه فناورى ساخت و 
پرتاب موشک هاى بالستیک قاره پیما، دقیقا دلیل 
ایران است. تهران  ارسال ماهواره به فضا توسط 
تولید  واقعى  قدرت  به  مى خواهد  اگر  که  مى داند 
موشک بالستیک قاره پیما دست پیدا کند، اول باید 
مراحل  از  هرکدام  پیچیدگى هاى  و  ریزه کارى ها 
مختلف طراحى و تولید را فرا بگیرد. پرتاب ماهواره 

مؤثرترین روش براى یادگیرى است.

جهانگیری و هاشمی طبا مردم را مسخره کردند

سیدمصطفى میرسلیم گفت: هاشمى طبا مى گفت  
»من کاندیدا هستم ولى به روحانى رأى مى دهم«. 
وارد  با رویکرد کاندیداى پوششى  جهانگیرى هم 
عرصه شد؛ این کار به معنى مسخره کردن مردم 
است. کار بنده در انتخابات مثل روحانى و جهانگیرى 
نبود که براى هر مناظره با یک بغل پرونده در جلسات حاضر مى شدند و مدام 

هم مطالب را بین خودشان تقسیم و ردوبدل مى کردند.

روحانی: همه از نیروهای مسلح حمایت می کنند

قوه  سه  سران  مشترک  نشست  پایان  در  روحانى 
گفت: با تاکید بر اینکه جمهورى اسالمى ایران امروز 
در جایگاهى است که کسى نمى تواند به عظمت آن 
صدمه اى وارد کند، خاطرنشان کرد: امروز بین قواى 
سه گانه و سایر ارکان نظام ، تحت نظر مقام معظم 
رهبرى، وحدت و انسجام وجود داشته و همه قوا از نیروهاى مسلح جمهورى 

اسالمى ایران که حامى این نظام هستند، حمایت خواهند کرد.

هدیه خروج از برجام را به ترامپ نخواهیم داد

در  ایران  شکایت  پیگیرى  از  ظریف  محمدجواد 
 کمیسیون مشترک ایران و 1+5 خبر داد و گفت :
 در این شکایت مصادیق نقض برجام را توضیح 
ما  که  برسد  مرحله اى  به  اینکه  ولى  ایم  داده 
بخواهیم از برجام خارج شویم، قطعاً در دستور کار 
نبوده و در شرایطى که هنوز حوزه هاى رسمى و اصلى برجام کار مى کند، 

ما هدیه خروج ایران از برجام را به آقاى ترامپ نخواهیم داد.

معظم  رهبر  خامنه اى  آیت ا...  حضرت 
و  مسئوالن  دیدار  در  اسالمى  انقالب 
یک  را  حج  امسال،  حج  دست اندرکاران 
و  اجتماعى  و  معنوى  بى نظیر  ظرفیت 
بیان  و  عقیده  ابراز  براى  موقعیت  بهترین 
بر  تأکید  با  موضع امت اسالمى دانستند و 
اینکه ما حوادث فاجعه بار حج 94 را هیچ گاه 
فراموش نخواهیم کرد، گفتند: مطالبه  جدى 

و همیشگى جمهورى اسالمى، حفظ امنیت 
و عزت و رفاه و آسایش همه  حجاج به ویژه 
حجاج ایرانى است و امنیت حج نیز بر عهده  
در  شریفین  حرمین  که  است  کشورى  آن 

اختیار او قرار دارد.
ایشان حج را فریضه اى بسیار مهم خواندند 
آن،  معنوى  ظرفیت هاى  به  اشاره  با  و 
اعم  فریضه،  این  اجزاى  همه  در  گفتند: 

احرام،  و  وقوف  سعى،  طواف،  نماز،  از 
ظرفیت هاى عجیبى براى ارتباط معنوى با 
این  باید قدر  خداوند متعال وجود دارد که 
انقالب اسالمى،  فرصت دانسته شود.رهبر 
با  مختلف  ملیت هاى  از  حجاج  آشنایى 
یکدیگر و نزدیکى دل ها و دراز شدن دست 
کمک و یارى را از جمله جنبه هاى درونى 
خاطرنشان  و  دانستند  حج  اجتماعى  و 
کردند: حج با تمام این ویژگى هاى منحصر 
به  فرد معنوى و اجتماعى، بهترین زمان و 
مکان براى اعالم مواضع امت اسالمى در 

خصوص مسائل مهم جهان اسالم است.

شرارت آمیزتر از همه  جریان های 
تروریستی، خوِد آمریکا است

»برائت  موضوع  اسالمى،  انقالب  رهبر 
اعالم  براى  فرصتى  را  مشرکان«  از 
امت  قبول  مورد  موضوعات  در  مواضع 

این  از  یکى  افزودند:  و  خواندند  اسالمى 
موضوعات، قضیه  مسجداالقصى و قدس 
و  گستاخى  به  علت  روزها  این  که  است 
جعلى  و  غاصب  رژیم  خباثت  و  وقاحت 
و  مطرح  قبل  از  بیشتر  صهیونیستى، 
اسالمى  امت  دل  و  است  توجه  مورد 
ایشان  مى تپد.  مسجداالقصى  یاد  به 
همه   از  خبیث تر  و  شرارت آمیزتر  افزودند: 
جریان هاى تروریستى، خوِد آمریکا است.

مسئوالن همه جوانب را سنجیدند 
و بعد تصمیم به برگزاری حج 

گرفتند

حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه با اشاره 
حجاج  اعزام  براى  مسئوالن  تصمیم  به 
این  در  نگرانى هایى  کردند:  خاطرنشان 
از  مسئوالن  اما  داشت،  وجود  خصوص 
ملى  امنیت  عالى  در شوراى  قواى محترم 

همه  جوانب موضوع را سنجیدند و به این 
تصمیم رسیدند که حج برگزار شود.

اهمیت  بر  تأکید  با  اسالمى  انقالب  رهبر 
البته  فرمودند:  حجاج،  آسایش  و  آرامش 
معناى امنیت و ایمنى، ایجاد محیط امنیتى 
اهتمام  خامنه اى،  آیت ا...  حضرت  نیست. 
ملت هاى مسلمان به موضوع وحدت را نیز 
افزودند:  و  خواندند  و ضرورى  مهم  بسیار 
ایجاد  خرج  دالر  میلیاردها  حالى  که  در 
تفرقه و اختالف و دشمنى میان مسلمانان 
تا  باشند  مراقب  باید  مسلمانان  مى شود، 
زیرا  نکنند،  کمک  اختالف افکنى  این  به 
هر یک از امت اسالمى که به این توطئه 
بزرگ  گناه  این  تبعات  در  کند،  کمک 

شریک خواهد بود.
تأکید  پایان  در  خامنه اى  آیت ا...  حضرت 
کردند: همه باید مراقب باشند و با دقت به 
با  تا حّجى  کنند  مسئولیت هاى خود عمل 

عظمت و با عزت برگزار شود.

رهبر انقالب : امنیت،عزت و رفاه حجاج باید محفوظ بماند
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