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یا من برکنار شوم 
یا قاضی پور اخراج شود

صفحه 8

نقش آقازاده ها در  باشگاه نفتی 
وزارت نفت چیست؟

صفحه 8

طرح جایگزینی برای برجام 
وجود ندارد ، یا همه یا هیچ

صفحه 8

جناب آقای روحانی! 
 »روزه سکوت« را بشکنید

صفحه 8

صندوق توسعه ملی: 
دست ما کوتاه 
وخرما  برنخیل

      صندوق توسعه ملی، پس از تجربه 
ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس 
ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با 
هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از 
فروش نفت و گاز و میعانات گازی و 
فراورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، 
مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و 
نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع 
نفت و گاز و فرآورده های نفتی تأسیس 
مجلس  نشست  در  نمایندگان  شد. 
)اسفندماه 96( در جریان بررسی گزارش 
) در صفحه ۲  )مشروح  کمیسیون... 

سرمقاله
* امین جم

3 نمایش صنایع دستی فردوس در فلورانس ایتالیا7کارخانه چرم مصنوعی استان امسال به بهره برداری می رسد 3تحقق توسعه استان با اتحاد فرزندان منطقه

بزرگترینرویدادتیروکمانکشورباحضورپرچمدارالمپیکایرانچهارشنبهبرگزارمیشود

بیرجند میزبان کمانداران ایران

عکس : مجتبی گرگی

  مهمترین دستاورد طرح سالمت ایجاد6بیمارستان جدید/ ۷

آغاز مرحله استاني 
هفتمین دوره مسابقات ملی 
مناظره در بیرجند
صفحه 7

راه و راه آهن
 موضوع مذاکره استاندار
 با مدیران وزارتی
صفحه 7

صفحه 7

هدر رفت  ۷00میلیون 
مترمکعب روان آب در استان
صفحه 7

مدافعان حرم، عراق و سوریه 
را از شر دشمنان پاک کردند
صفحه 7

اولین فارغ التحصیل 
جغرافیای سیاسی در ایران
صفحه 4

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
 امور خدمات نظافتی،آبدارخانه، نگهبانی و امور ترابری )خدمات خودرویی( اداره کل و 
شهرستان های تابعه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. واجدین 

 شرایط که دارای تائیدیه صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سایر مدارک معتبر فعالیت در زمینه های 
فوق هستند، می توانند از تاریخ 1397/02/04 لغایت 1397/02/10جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند

 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 1397/02/20 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1397/02/22

خودرویی  )خدمات  و   )200975261000001 نظافتی  )خدمات  واگذاری  های  فراخوان  شماره 
)200975261000002

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکت ها به آدرس: خراسان جنوبی- 
بیرجند - خیابان شهید بهشتی- بهشتی 7 -  اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(  مراجعه نمایند. 

تلفن:  056-32238842
اطالعات تماس نماینده سامانه جهت راهنمایی و نحوه ثبت نام در سامانه 056-32221220

  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها
صرفا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام و به پیشنهادات خارج از سامانه ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
                                             اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 شادروان بی بی جهان سلطان محتشمی 
)همسر مرحوم حاج غالمحسین کامیابی(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع پیکر آن مرحومه 
امروز سه شنبه 9۷/2/4 ساعت 16 الی 1۷ از محل غسالخانه برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: کامیابی، محتشمی، فاطمی، زهرایی، رخشانی ، نخعی، پردلی، 
شریف ، خلیل نژاد ، بهداد ، کفایی و سایر بستگان

با شایسته ترین و عالی ترین عبارات و سخنان به هر زبان و لهجه 
می ستاییم محبت های شما بزرگواران را در مراسم تشییع و ترحیم 

همسر و پدر عزیزمان شادروان

 حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 که در تمامی مراسم چه آن عزیز که با گل خاطر سوگوارمان را تسلی بخشید چه آن عزیز که با 
قدوم مبارک خود و چه آن عزیزی که به خط و جراید درد غم از چهره غمگین ما زدود بدین وسیله 
مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک شما دوستان و آشنایان که از شهرهای تهران، مشهد، 
زاهدان و بجنورد و طبس برای شرکت در این مراسم رنج سفر را بر خود هموار نمودید، همچنین 
 اهالی محترم روستاهای محمدآباد، عباس آباد، خراشاد، چاج و سایر روستاهای اطراف، دوستان ،
سروران، مسئولین محترم استان و شهرستان، نهادها و سازمان ها به ویژه جناب آقای مهندس 
حسینی معاون محترم استانداری خراسان جنوبی، جناب آقای مهندس طاهر موهبتی رئیس 
محترم سازمان بیمه سالمت ایران، جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدی دبیرکل محترم مجمع 
مجالس آسیایی، جناب آقای دکتر کرمانی معاون محترم شرکت ملی پتروشیمی ایران، جناب 
آقای دکتر قائمی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و اساتید محترم دانشگاه، جناب 
آقای دکتر احمد خامسان رئیس محترم دانشگاه بیرجند و اساتید محترم دانشگاه، جناب آقای 

دکتر جواد خامسان مدیر عامل محترم جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی ، جناب آقای مهندس محبی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
جناب آقای دکتر احمدی رئیس محترم بیمارستان امام رضا )ع( و پرسنل محترم، جناب آقای دکتر رئیسی رئیس محترم بیمارستان ولی عصر )عج( 
و پرسنل محترم، جناب آقای دکتر عابدی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی، جناب آقای دکتر مشرقی مقدم و سرکار خانم دکتر حنفی متخصصین 

محترم قلب و عروق ، سرکار خانم دکتر محمدی فر مدیر محترم گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جناب آقای دکتر کمیلی رئیس نظام دامپزشکی خراسان جنوبی، 
آقای مهندس حسین موهبتی مدیرکل محترم اقتصادی استانداری، آقای مهندس یوسف شیدفر مدیر شرکت کیمیای زنوک، آقای مهندس امیر راستگومقدم مدیر شرکت نوین 
کیمیا،آقای مهندس فالحی مدیر شرکت کاشی فرزاد، آقای مهندس نوربخش مدیر شرکت کاشی نیلوفر،سرکار خانم دکتر محبوبه حبیبی متخصص محترم رادیولوژی،اعضای 
محترم شورای شهر بیرجند، انجمن رادیولوژی ایران، مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی و پرسنل محترم بیمارستان ایران مهر، مدیریت و پرسنل محترم شرکت فروزان ، 
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( ، مجتمع فرهنگی و مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(، مدیریت، کارکنان و هنرجویان محترم هنرستان های خلیج فارس 
و فنی ابوذر، بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند و موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( و کارگاه حمایتی دستان پرتوان وکلیه عزیزان و دوستانی که با ما همراه و همدرد بودند، اعالم 

می نماییم. خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم و برایتان از درگاه باریتعالی سالمتی و شادمانی آرزومندیم.

ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد
گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد
درگلستان بوی گل بسیار بوییدم ولی

از هزاران گل یکی همچون گلم پیدا نشد 
به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان

 عالیـه رسولـی 
با ذکر صلواتی یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

خانـواده رسولـی

خانواده احسان بخش و اقوام وابسته

جنـاب آقای عبـاس المعی
مدیرکل محترم آموزش و پرورش

 استان خراسان جنوبی
 میالد پرچمدار عشق و جانباز پاکباخته کربال  را حضور جناب عالی 
 که از یادگاران ارزشمند دفاع مقدس و جانباز گرامی هستید 
 صمیمانه تبریک عرض نموده، دوام توفیقات روز افزون تان را  از درگاه حق تعالی آرزومندیم.

جمعی از فرهنگیان ایثارگر شهرستان خوسف

معافیت  مالیـاتی
بر اساس آیین نامه ضوابط اجرایی ماده 172 

قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366  
صد در صد وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی

 به مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( کمک شود، 
از سقف مالیات عملکرد سال مالی آنان کسر می گردد.

روابط عمومی مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(



2
سه شنبه * 4 اردیبهشت 1397 * شماره 4051

عوامل افزایش قیمت موز در بازار
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به اینکه واردات موز شامل هزینه زیادی می شود، واردکنندگان به صورت محدود واردات 
انجام می دهند که این موضوع نیز بر روی قیمت اثرگذار است.صابری اظهار کرد: نوسان قیمت آنچنانی نداریم و قیمت ها مناسب 
است. رئیس اتحادیه بارفروشان افزود: میزان عرضه هندوانه، پیاز، سیب زمینی و ملون بسیار زیاد است .

صندوق توسعه ملی: دست 
ما کوتاه وخرما برنخیل
*  امین جم

نشست  در  نمایندگان   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

مجلس )اسفندماه 96( در جریان بررسی گزارش 
97برای  سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
 4 تبصره  )و(  بند  با  نگهبان  شورای  نظر  تأمین 
 4 تبصره  )و(  بند  است  کردند.گفتنی  موافقت 
الیحه بودجه سال 97 به شرح ذیل اصالح شد: 
برنامه  قانون  در  مندرج  اهداف  تحقق  منظور  به 
ششم توسعه به دولت اجازه داده می شود معادل 
یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد 
سال  ورودی  از  ریال   )143.750.000.000.000(
1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله 
را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 
نماید. واریز  کشور  کل  خزانه داری  نزد   310705
معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف های 
هزینه ای این قانون به مواردی همچون  تقویت 
برنامه  قانون   106 ماده  اجرای  در  دفاعی  بنیه 
از  دیده  آسیب  مناطق  بازسازی  توسعه،  ششم 
فرسوده،  بافت های  ساماندهی  به  کمک  و  زلزله 
فشار(  )تحت  نوین  )سیستم( های  سامانه  توسعه 
توسعه،  برنامه ششم  قانون   )35( ماده  اجرای  در 
شبکه های  توسعه  و  روستایی  آبرسانی  طرح های 
آن، آبخیزداری در اجرای بند )خ( ماده )38( قانون 
برنامه ششم توسعه، رفع مشکل برق و مقابله با 
ماده  )س(  بند  اجرای  در  خوزستان  در  ریزگردها 
)38( قانون برنامه ششم توسعه اختصاص می یابد.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  گفته  به 
از  توسعه 10 درصد  برنامه ششم  اسالمی، طبق 
به  درصد  و 10  توسعه صنعت  به  منابع صندوق 
بر  که  یافت  خواهد  اختصاص  کشاورزی  توسعه 
اساس این مصوبه، این اعتبارات تا سقف 150 هزار 
سپرده گذاری  عامل  بانک های  نزد  ریال  میلیارد 

می شود تا صرف اعطای تسهیالت شود.
ارقام وقتی  همه این تعاریف بودجه ای و آمار و 
امیرحسنخانی  دکتر  گفته  به  که  شود  می  جالب 
در  بشرویه  و  سرایان  فردوس،  طبس،  نماینده 
از  جنوبی  خراسان  استان  سهم  مجلس،امسال 

صندوق توسعه ملی صفر است!
صندوق  محل  از  گذشته  سال  در  آنکه   جالبتر 
توسعه ملی، تسهیالتی به  400 طرح کشاورزی 
صندوق،  این  محل  از  یا  یافت  اختصاص  استان 
های  ریزگرد  مشکل  برای  ای  ویژه  اعتبارات 
و  سیستان  به  آبرسانی  همچنین  و  خوزستان 

بلوچستان در بودجه 97 درنظر گرفته شده است.
دکتر امیر حسنخانی در ادامه سخنانش نیز گفته: 
»تاکنون سهم خراسان جنوبی از صندوق توسعه 
ملی صفر بوده است و ضعیف عمل کرده ایم و 
باید برای جبران این کم کاری ها تالش مضاعفی 
صورت گیرد.« حال سوال اینجاست که آیا هرساله 
از منابع صندوق توسعه ملی  استان هیچ سهمی 
ندارد؟ آیا این اتفاق فقط  برای امسال واقع شده 
است؟چه کسانی مسئول این کم کاری بوده اند؟ 
نمایندگان  کاری  کم  به  اذعان  به  توجه  با  آیا 
مجلس نیز می توانستند اقداماتی در این خصوص 
انجام دهند  یا نه؟ اعتراف به کوتاهی در جا ی 
اعالم  شاهد  تازگی  به  اما  است  ارزشمند  خود 
از دست  یا  کار  انجام  از  بعد  ناخوشایند  خبرهای 
رفتن فرصت ها از سوی افرادی هستیم که بیش 
از همه انتظار است که هشیار تر و بیدارتر از مردم 
عادی در بزنگاههای حساسی مانند زمان تصویب 
قانون بودجه یا در چانه زنی ها حضور داشته وپیگیر 
مسایل مردم باشند نه آن که آنها نیز پس از وقوع  
واقعه  زانوی غم بغل بگیرند وآیه یاس  بخوانند. 
حق این است که عالج واقعه پیش از وقوع  شود.

این دست  از  های  وفرصت سوزی  موجود  وضع 
نشانگر این واقعیت است که گویا مسوالن طراز 
مدون  طرحی  محترم  ونمایندگان  استان  اول 
برنامه  های  برفصل  منطبق  مشخصی  وتقویم 
ریزی و بودجه ریزی دولت و مجلس ندارند و در 
این مسیربه الطاف پایتخت هرچه که باشد قانع اند.
با این رویه متهم ردیف اول نه مسوالن پایتخت 
ونه مردم عادی  استان اند که این هردونه پیشنهاد 
دهندگان طرحها ومشخصات آنها وضرورتهای آن 
مردم ومسوالن   بین  واسطه های  این  بود  توانند 
مسایل  پیگیر  دلسوزانه  باید  که  هستند  کشوری 

منطقه باشند. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( ... . واین واسطه ها که هم دستشان 

به مدیران کشوری می رسد وهم ریز مشکالت 
استان را می دانند  آنچنان که گفته شد نمایندگان 
فضای  از  باید  که  هستند  استان  ومدیران  مردم 
رخوت وروزمرگی خارج شوند وبدانند چشم مردم 

محروم این دیار به انهاست.

عقب نشینی سایپا 
از گرانی محصوالت

شرکت سایپا در تصمیمی غیرمنتظره لیست جدید 
کرد که  اعالم  را  پارس خودرو  قیمت محصوالت 
براساس آن قیمت خودروهای این شرکت از 500 
هزار تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان با افزایش 
قیمت روبه رو شد. ابالغ این بخشنامه آن هم به بهانه 
نوسانات نرخ ارز اعتراضات زیادی را از سوی خریداران 
به دنبال داشت که در نهایت سایپا ترجیح داد بعد از 
گذشت چند ساعت از ابالغ این تصمیم، بخشنامه 
دیگری را به نمایندگی ها ارسال و اعالم کند “ قیمت 
فروش کلیه محصوالت شرکت سایپا تا اطالع ثانوی 

مطابق روال فروردین 1397 خواهد بود”.

استعالم آخرین مالک 
تلفن همراه در سامانه همتا

همتا اعالم کرده که در موارد متعددی مراجعه به این 
سامانه وجود داشته است که شخصی تلفن همراه را 
خریداری کرده ولی فروشنده، مالکیت تلفن همراه را 
به فرد خریدار انتقال نداده است. فرد خریدار نیز در حال 
حاضر به هر دلیلی به فرد فروشنده دسترسی ندارد تا از 
او درخواست انتقال مالکیت نماید. در حال حاضر این 
امکان در سامانه همتا)hamta.ntsw.ir( فراهم 
شده است که فرد خریدار پس از ورود به کارتابل 
خود، با ورود به بخش »وضعیت شناسه دستگاه«، 
پس از وارد کردن شناسه تلفن همراه مذکور، شماره 
سیم کارت آخرین مالک تلفن همراه را مشاهده نماید

 تخصیص معادل ۲ میلیارد و ۳۶۰ 
میلیون دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی

سامانه نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( رونمایی 
شد. سیف  با رد عدم پرداخت ارز به نرخ 4200 تومان 
گفت: از 22 فروردین تا سوم اردیبهشت ماه 9 هزار 
و 210 فقره تخصیص ارز انجام شده که ارزش آن 
معادل 2 میلیارد و 361 میلیون دالر بوده است. حجم 
تخصیص ارز به یورو طی روزهای گذشته را 5 هزار 
و 250 فقره است که معادل دالری آن یک میلیارد و 
264میلیون دالر است. اولویت اصلی ما این است که 
سامانه نیما ه حرکت درآید و جریان تجارت خارجی 

کشور به جریان افتد. 

سیاست یارانه به تسهیالت 
مسکن شکست خورده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت به دنبال آن است 
را  راهکارهایی  دارد،  هایی  توانایی  به  توجه  با  که 
اتخاذ کند که متکی به یارانه نباشد. چراکه تاکنون 
همه روش های متکی به یارانه شکست خورده و بی 
اعتمادی گسترده ایجاد کرده اند.  با اجرای راهکارهای 
متکی به یارانه سهم بخش مسکن از کل تسهیالت 
بانکی به زیر 13 درصد کاهش پیدا کرد و به 7 درصد 
رسید. این رقم معموال بین 22 درصد تا 26 درصد بود. 
بانک ها از بخش مسکن خارج شدند. از سوی دیگر 
اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، 
مشکالت دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته 
نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال 

92 متوقف کرد.

 ارز کنترل شدنی نیست
دبیرکل خانه کارگر گفت: وقتی بازرگانی خارجی ما 
دولتی نشود و از پایه نظارت نشود، نمی توانیم قیمت 
ارز در بازار را کنترل کنیم و پیامد این امر در آینده 
خواهد  بگیران  حداقل  و  کارگران  متوجه  نزدیک 
خواهد  تنزل  شدت  به  را  خریدشان  قدرت  و  بود 
داد. ضعیف ترین عامل در قیمت تمام شده دستمزد 

کارگران است. 

سرمقاله

علت تاخیر در تسویه سود سهام عدالت

میلیاردتومان  امروزمجموع3هزار  تا  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
از49شرکت سرمایه پذیر دریافت ومیان مشموالن توزیع شده ودرصورت همراهی 
شرکتها،بقیه سودسهام عدالت مشموالن دراولین فرصت پرداخت می شود. شرکتها 
موظف هستند حداکثر8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی اقدام به توزیع سود 
تقسیمی و مصوب خود میان سهامداران کنند.از سوی دیگر طبق قانون از سال 
1396 سازمان خصوصی سازی موظف است سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه 
پذیر را میان مشموالن توزیع کند. رئیس کل خصوصی سازی با اشاره به این که 
از دی سال گذشته سود تقسیمی مربط به 49 شرکت سرمایه پذیر به مرور در حال 
دریافت از شرکتها و واریز به حساب مشموالن است گفت: یکی از دالیل اصلی تاخیر 
در واریز سود سهام عدالت به حساب مشموالن به ویژه کارکنان شاغل در دستگاه 
های اجرایی، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را شامل می شود، 

تاخیر برخی از شرکتهای سرمایه پذیر در پرداخت کامل سود تقیسمی خود است.

آغاز انتخاب رشته کنکور دکتری ۹۷ 

انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری »Ph.D« )نیمه متمرکز( 
سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی )به جز دانشگاه آزاد اسالمی( از 
امروز سوم اردیبهشت آغاز می شود. حسین توکلی گفت: آن دسته از داوطلبانی که 
براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی شده اند، می 
توانند از ساعت 11 امروز دوشنبه سوم اردیبهشت تا روز شنبه هشتم اردیبهشت 97 
نسبت به ثبت کدرشته محل های انتخابی خود )حداکثر 50 کدرشته محل درصورت 
وجود( اقدام کنند. وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون 
دکتری 97 از عصر روز پنجشنبه 30 فروردین ماه 97 از طریق پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org در اختیار داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشته قرار گرفته است. مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: از 
تعداد 187 هزار و 821 داوطلب حاضر 173 هزار و 763 داوطلب مجاز و تعداد 14 

هزار و 58 نفر مجاز به انتخاب رشته نیستند.

قیمت مرغ دوباره پرید

 قیمت گوشت مرغ از اواخر سال گذشته با جهش قیمت همراه شد و هر 
کیلوگرم آن به بیش از 8000 تومان به فروش رسید و حتی در روزهای پایانی 
سال به مرز 9000 تومان هم نزدیک شد اما ظاهرا این روزها هم وعده ها مبنی 
بر کاهش قیمت گوشت مرغ و تعدیل قیمت ها در بازار، قیمت این نوع گوشت 
کاهش پیدا نکرده و به طور متوسط کیلویی 8700 تومان فروخته می شود. 
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، نوسانات ارزی، 
کمبود نهاده های تولید و کاهش جوجه ریزی عامل افزایش قیمت گوشت مرغ 
در بازار شده است. سروستانی می گوید از ابتدای امسال وضعیت نهاده های 
تولید بسیار سردرگم و نامشخص شده است، چراکه واردکنندگان سویا و ذرت 
اعالم می کنند که این نهاده های تولید بسیار کم شده و در بازار موجود نیست 
اما به عنوان تولیدکننده این اظهارات را باور نداریم و در این میان شرکت 
بازرگانی دولتی نیز نمی تواند نیاز تولید کنندگان در این زمینه را تامین کند.

اعتراض به تبعیض پرداخت ها میان معلمان و کارمندان دولت
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  با اشاره 
به  اعتراض به تبعیض پرداخت ها میان معلمان و سایر 
کارکنان دولت، گفت: تبعیض در حقوق معلمان اعتراضی 
است که این عزیزان چندین سال از وضعیت موجود دارند 
و کامال به حق است. این بی عدالتی تاثیرات نامناسبی بر 
عملکرد فرهنگیان دارد نماینده مردم گرمی افزود: بی عدالتی 
و تبعیضی آشکار بین حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت 
وجود دارد و نامه آقای بطحایی کامال به حق و درست بود. 
وی بیان کرد: فاصله بین حقوق کارکنان دولت و معلمان 
بسیار است و این فاصله در زندگی فرهنگیان کامال مشهود 

توانایی  و  مدارک  سن،  با  که  افرادی  است؛  مشخص  و 
یکسان در دو دستگاه مختلف استخدام می شوند از حقوق 
بارز تبعیض  و مزایای متفاوتی برخوردارند و این مصداق 
است.سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار کرد: 
کارمندان  حقوق  سایر  و  معلمان  حقوق  در  که  تبعیضی 
دولت وجود دارد به قدری ملموس و آشکار است که نیازی 
به بررسی ندارد؛ این تبعیض باعث شده است که فرهنگیان 
نتوانند مانند کارکنان دستگاه های دیگر مسکن مناسب و 
کنند.  فراهم  خانواده  و  خود  برای  درخور  رفاهی  امکانات 
میرزاده خاطرنشان کرد: عالوه بر تبعیضی که در حقوق 

صورت  به  مبالغی  دارد  وجود  کارمندان  سایر  و  معلمان 
عیدی  مانند  عناوینی  تحت  غیرمستمر  و  غیرمستقیم 
که  می شود  داده  کارمندان  به  مختلف  مناسبت های  در 
از آن محرومند. سخنگوی کمیسیون آموزش  فرهنگیان 
و تحقیقات مجلس با بیان اینکه امکانات رفاهی که در 
برای  زمانی  قرار می گیرد در هیچ  اختیار کارمندان دولت 
وضعیت  افزود:  است،  نشده  گرفته  نظر  در  فرهنگیان 
نارضایتی در بین فرهنگیان  فوق العاده نگران کننده است 
از این بی عدالتی هر روزه افزایش می یابد و در آینده این 

نارضایتی تاثیرات نامناسبی دارد که در تصور نگنجد.

کارگران امنیت شغلی ندارند؛ ۹۹ درصد قراردادی اند
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: مهمترین مشکل کارگران 
درصد   99 که  طوری  به  است  شغلی  امنیت  نداشتن 
اگر  کرد:  اظهار  اصالنی  هستند.  قراردادی  ما  کارگران 
نیروی کار هر کشوری که باالترین سربازان تاخت و تاز 
صنعتی آن کشور به شمار می آیند، دارای امنیت شغلی 
باشند، همان کشور به آبادانی و پیشرفت خواهد رسید.

اصالنی با بیان اینکه براساس آمارها 3 میلیون و 500 
یک  اگر  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  کشور  در  بیکار  هزار 

و  امنیتی  نیروهای  از  بعد  خود  کار  نیروی  به  دولت 
ادعاهای  برابر  در  می تواند  کند،  عملیاتی  توجه  نظامی 
دشمنان بایستد. وی با بیان اینکه کارگران آینده شغلی، 
حال  معیشت  با  کرد:  اظهار  ندارند،  معیشت  و  امنیت 
حاضر کارگران، پس اندازی وجود ندارد و از قبل انقالب 

تا کنون حقوق کارگران از تورم 67 درصد فاصله دارد.
تأمین  بیمه شده  میلیون   42 کشور  در  افزود:  اصالنی 
هزار   500 و  میلیون   13 که  دارد  وجود  اجتماعی 

نفر  هزار   500 و  میلیون   3 و  اصلی  بیمه شده  نفر 
مستمری بگیر و بازنشسته هستند.

اجتماعی  تأمین  را مشکالت  استان  بزرگترین خطر  وی 
دولت  تومان  میلیارد  هزار   160 کرد:  اعالم  و  دانست 
تأمین  طوریکه  به  است  بدهکار  اجتماعی  تأمین  به 
اجتماعی همدان در سال 95 هزار میلیارد تومان حقوق 
و مستمری پرداخت کرده که از این میزان 600 میلیارد 

از استان و مابقی از تهران تأمین شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد

حذف کنکور به معناي این نیست که هیچ آزمون و ارزیابي براي ورود به دانشگاه نباشد
وزیر علوم درمورد آخرین وضع حذف کنکور گفت: کنکور 
از ابتدا تاکنون یک مسیر مشخصی را طی کرده است،  آن 
هم این که سهم نمره آزمون سراسری در پذیرش و انتخاب 
دانشجویان کاهش یافته است و سوابق تحصیلی در این 
براساس  واقع  توجهی گذاشته است. در  قابل  تاثیر  فرآیند 
سوابق  درصد   85 حدود    ،97 سال  تا  باید  قانونی  مصوبه 
تحصیلی در پذیرش دانشجو در دانشگاه ها تاثیر داشته باشد 

که خوشبختانه در حال حاضر به این عدد دسته یافته ایم، لذا 
در شرایط فعلی بخشی از آن تکلیف قانونی در وزارت علوم 
انجام شده است و سازمان سنجش این فرآیند را در پذیرش 
دانشجو انجام می دهد. دکتر غالمی تاکید کرد: آنچه که در 
حوزه کنکور اخیرا بسیار مطرح می شود،  جایگزین روش جدید 
برای انتخاب دانشجویان در پذیرش آن ها در دانشگاه ها است 
که قاعدتا تحقق این امر یک کار دو طرفه بین دو وزارتخانه 

علوم و آموزش و پرورش به حساب می آید. در حال حاضر 
دانشگاه های بزرگ و رشته های مهمی در کشور وجود دارند 
که قطعا داوطلبان زیادی نیز دارند و به همین دلیل باید 
ضوابطی وجود داشته باشد که از بین داوطلبان برای ورود 
به دانشگاه های بزرگ و رشته های پرمخاطب انتخاب بهتر و 
دقیق تری را انجام بدهیم. در حال حاضر دانشگاه های بزرگ 
و رشته های مهمی در کشور وجود دارند که قطعا داوطلبان 

زیادی نیز دارند و به همین دلیل باید ضوابطی وجود داشته 
باشد که از بین داوطلبان برای ورود به دانشگاه های بزرگ 
انتخاب بهتر و دقیق تری را انجام  و رشته های پرمخاطب 
بدهیم. بنابراین حذف کنکور به معنای این نیست که هیچ 
آزمون و ارزیابی برای ورود به دانشگاه نباشد، بلکه روشی 
جدید و شاید تلفیقی از روش های موجود وجود داشته باشد 

که از این طریق می توانیم داوطلبان را ارزیابی کنیم.

چوب حراج به اموال مازاد بانکها نزنید

کاوه تقوی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از فضاسازی های گسترده برای 
فروش اموال مازاد بانکها که در ماههای اخیر شدت گرفته است، گفت: 
بررسی های آماری نشان می دهد سهم اموال مازاد بانکها نسبت به دارایی 
های سیستم بانکی دارای درصد بسیار ناچیزی است و این  نوع فضاسازی 
برای به فروش رساندن اموال و دارایی های بانکها تنها چوب حراج زدن 
به بخشی از دارایی سیستم بانکی کشور است. وی گفت: بر اساس اعالم 
سال قبل معاونت نظارتی بانک مرکزی در حال حاضر اموال مازاد بانک 
ها حدود 35 هزار میلیارد تومان است، بنابراین این رقم نسبت به دارایی 2 
هزار هزار میلیارد تومانی بانک ها رقم قابل توجهی نیست. تقوی ادامه داد، 
فرض کنید تمام 35 هزار میلیارد مورد بحث از سوی بانک ها به فروش 
بانکهای  اتفاق ویژه ای در خصوص مشکالت  رسید در این صورت چه 

کشور رخ خواهد داد.

آغاز توزیع کارت آزمون ارشد 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز زمان توزیع کارت ورود به جلسه 
آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از امروز سوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این 
آزمون در روزهای پنجشنبه 6 و جمعه 7 اردیبهشت ماه برگزار می شود. دکتر حسین 
توکلی ضمن اعالم این مطلب افزود: برای شرکت در آزمون ورودی دوره های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 در 6 گروه آموزشی و 132 کدرشته امتحانی به 
منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه 
آزاد تعداد 735 هزار و 743 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 364 هزار و 478 
نفر زن و 371 هزار و 265 نفر مرد هستند. به عبارت دیگر 49.54 درصد داوطلبان 
زن و 50.46 درصد داوطلبان مرد هستند. وی گفت: نتایج اولیه آزمون به صورت 
کارنامه تنظیم می شود و کارنامه تمام داوطلبان شرکت کننده در دهه دوم خردادماه 
97 منتشر می شود و مجازین به انتخاب رشته در دهه دوم خرداد می توانند نسبت 

به کدرشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.

رفتار آخوندی مستبدانه است

درحالی کمیسیون عمران مجلس میزبان جلسه بررسی بخشنامه های 
را  آخوندی  رفتار  رئیس جمهور  مشاور  که  بود  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مستبدانه عنوان کرده و گفته است: وزیر راه به دلیل ناراحتی از قضیه 
مشاور  ترکان  است.  افتاده  مهندسی  نظام  سازمان  جان  به  استیضاح 
مهندسی  سازمان  خصوص  در  آخوندی  رفتار  گفت:  رئیس جمهور 
کرده  عنوان  شدن  استیضاح  بابت  وی  ناراحتی  از  ناشی  را  ساختمان 
سازمان  جان  به  استیضاح  قضیه  از  ناراحتی  دلیل  به  آخوندی  است. 
ما  بگوییم  آخوندی  به  باید  حالیکه  در  است،  افتاده  مهندسی  نظام 
آخوندی طبق  متاسفانه  نکنید.  تنبیه  را  ما  و  نیستیم  استیضاح  مقصر 
تا  است  درصدد  و  کند  می  عمل  استبدادی  صورت  به  خود  رای 
او  از  مستبدانه ای  برخورد  چنین  اما  کند  حاکم  را  خود  رای  مستبدانه 
بعید است و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که 
درهیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. 

بخش 11 قاینات: قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی. 1594 فرعی از 807 فرعی محمد مقنی مطلق ششدانگ یک باب منزل واقع در خیابان شهید مطهری جنوبی 8 در روز 97/2/25 انجام خواهد شد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر ساعت  8 صبح  در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
 خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند 

به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

تاریخ انتشار:1۳۹7/۰۲/۴         محمد براتی اسد آباد-  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آیین    13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 

موضوع  اول  هیئت   96/12/26 -  139660308002000803
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
سید  فرزند  مقداری  احمد  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  و 
عبدالحسین به شماره شناسنامه 180 صادره از قاین به شماره 
ملی 0889006679 در ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به 
مساحت 25/90 مترمربع در تمامی پالک باقیمانده 221 فرعی 
از 1268- اصلی بخش 11 قاین مزرعه جعفرآباد واقع در پشت 
)مع  خریداری   )10 )کمال   4 شقایق  کوچه  جامع-  مسجد 
الواسطه( از مالک رسمی آقای حسین شکری محرز گردیده است. 
لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۲/۴   
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۲/۲۰
محمد براتی اسد آباد -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 139760308002000009 - 1397/1/22 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  محمد لعل نوغاب  

فرزند داود به شماره شناسنامه 672  صادره از قاین به شماره ملی 0889059632 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 145/45 مترمربع در قسمتی از پالک 809- اصلی و تمامی پالک یک فرعی از 
809- اصلی بخش 11 قاین اراضی شهر قاین واقع در خیابان جانبازان - کوچه آزاده روشن خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی محمد علی مظلوم زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۲/۴      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۲/۲۰           محمد براتی اسد آباد -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاینسند مالکیت صادر خواهد شد.

پروانه بهداشتی تاسیس دامداری اینجانب مهدی چکی فرزند محمد با کد بهداشتی 12230063023۷۷ و تاریخ صدور ۹4/4/10 مفقود گردیده
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری
 و دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی بیرجند

به شماره ثبتی: 750   شناسه ملی: 10360024724  تاریخ انتشار: 1397/2/04

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری 
تاریخ  بیرجند رأس ساعت 17 روز سه شنبه  قانونی  و پزشکی  انقالب  و دادگاه های 
1397/02/25 در محل سالن کوثر برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند ضمن ارائه وکالت نامه رسمی به 
موکل در جلسه فوق الذکر حضور یابد و یا با اعطای برگ نمایندگی به یکی از اعضای شرکت 
تعاونی برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 

هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- تصویب صورت های مالی سال 94 و 95 و 96 - انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تصویب بودجه پیشنهادی سال 97                     هیئت مدیره



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 4 اردیبشهت 1397* شماره 4051

 تأخیر یک ماهه کوچ بهاره عشایر خراسان جنوبی
 صدا و سیما- مدیر کل امور عشایر گفت: کوچ بهاره عشایر خراسان جنوبی امسال به دلیل خشکسالی و فقر مراتع با تأخیر یک ماهه انجام شد. قوسی افزود: عشایر در شهرستان های مختلف با توجه به نوع مراتع 
و وضعیت آب و هوایی هر منطقه کوچ بهاره خود را آغاز می کنند که هر سال اواخر اسفند انجام می شود. وی گفت: کوچ عشایر در شهرستانهای هم مرز با خراسان رضوی، به خارج از استان نیز انجام می شود.قوسی 
باسالم؛ گالیه ي ما از مسوولین این است که ؛  افزود: عشایر  سیستان و بلوچستان نیز همه ساله برای تأمین علوفه دام های خود به مناطقی از نهبندان و سربیشه کوچ می کنند که امسال به دلیل فقر مراتع کوچ عشایر سیستان و بلوچستان به استان انجام نمی شود.

بنده فرزند شهید یک ارتشي هستم؛ شما  ١ بار 
جویاي حال این خانواده نشدید، وآقای استاندار و 
استانداران قبل شما نیز جز جناب مرتضوی احوال 
به  خطاب  را  این  و  ؛  نشدید  خانواده  این  پرس 
بهزیستي  از  بازدید  ؛  گوییم  ارتش می  مسوولین 
هم  که  ارتش!  شهداي  خانواده  یا  بود  تر  واجب 
لشکر ٩٢  در  بنده  پدر  اند،  بوده  خودتان  رده ي 
زرهي خوزستان به عنوان معاونت فرماندهي تیپ 
٢ زرهي اهواز مشغول به خدمت بودند که در اوایل 
جنگ به شهادت مي رسند؛ باور کنید این رسم از 
دلجویي از خانواده شهدا علی الخصوص شهداي 
ارتش نیست؛ حاال اگر این شهید در سپاه مشغول 
بودند و شهید مي شدند بسیار امکانات قابل توجهي 
نسبت به ارتش مي داشتند؛ البته ناگفته نماند اجر 
شهادت در درگاه الهیست و پاداش شهادت باالتر 
از این حرف هاست؛ اما این رسم برخورد و در شان 
خانواده ي یک شهید نیست؛ ای کاش به فرموده 
ی رهبری که در دیدار با فرماندهان سپاه فرمودند: 
رسیدگی  کنید،  رسیدگی  شهدا  های  خانواده  )به 
از تلطف  هم مهمترینش و بهترین عبارت است 
از خانواده های شهدا(  و خبرگیری  احوالپرسی  و 
به این فرموده عمل می کردید؛ نه تنها ارتش بلکه 
آقای استاندار و مدیران بنیاد شهید بدانید که شهدا 
به عمل  استاندار:  آقای  نخواهند گذشت؛  از شما 

کاربرآید به سخندانی نیست. 
ارسالی به تلگرام آوا

کنم  تشکر می  پور  آقای هرم  زیبای  از سرمقاله 
مثل همیشه هوشمندانه از پشت صحنه هایی خبر 
دادند که چند سال است در سایه غفلت مردم و 
مسئوالن در حال انجام است. آقایانی که از مناطق 
دیگر هدایت می شوند بدانند که کم کاری و سوء 
مدیریت آن ها باعث محرومیت استان است وگرنه 
چطور شد که تمام استان های جدید از سال 76 
 ... و  قزوین  اردبیل،  گلستان،  مانند  این طرف  به 
حتی خراسان شمال پیشرفتشان خوب بود پس اگر 
ضعفی است در عملکرد شماست بهتر است خودتان 
را اصالح یا اگر توان مدیریت نداریم به شهرهای 

خودتان برگردید و کار را به اهلش واگذارید.
٩١5...6١7
همایش  در  اخیر  نظرهای  اظهار  با  رابطه  در 
یک  و  استانی  مسئول  یک  توسط  شرق  توسعه 
در  رسانم  می  مبارک  عرض  به  دانشگاه  استاد 
کارشناسان  نظر  بر  عالوه  استان  تصمیمات 
امنیتی،  مسائل  چون  هایی  مولفه  به  جغرافیا 
می  توجه  هم  فرهنگی  و  اقتصادی  مدیریتی، 
نوع  یک  دارندگان  است  بهتر  بنابراین  شود. 
مدرک تحصیلی یا تخصص تنها به قاضی نروند. 
استان  از  قبل  در گذشته  جنوبی  استان خراسان 
تری  سیاه  و  تر  تاریک  روزهای  مطمئنا  شدن 
داشته است و ده ها دلیل کارشناسی روشن برای 
مسئوالن  مطمئنا  و  داشته  وجود  استان  تشکیل 
که  است  رسیده  می  درکشان  مجلس  و  دولت 

استان های جدید را تشکیل داده اند.
٩١5...٢03

سالم از استاندار محترم تقاضامندیم با توجه به مراسم 
روز برات و تعطیلی چهارشنبه  ١٢ اردیبهشت)نیمه 
شعبان( روز پنجشنبه ١3 اردیبهشت را نیز تعطیل 
کنند تا مردم در این ایام روی به سفرهای درون 

استانی و روستاهایشان بیاورند. با تشکر
٩١5...384

برای کوچه  زباله  با سالم، چرا شهرداری، سطل 
جمعیت،  تراکم  آن  با  کارگران،  خیابان  های 
کند؟مثال  نمی  تعبیه  آن،  های  فرعی  خصوصا 
تبدیل  به خیابان  کارگران ١8و١٩  آنکه کوچه  با 
شده سر هر فرعی هر روز صبح با انباشته شدن 
فراوان آشغال روبرو هستیم که عالوه بر مشکالت 
بهداشتی چهره یک خیابان را بسیار بد نشان می 
دهد. ضمنا الباقی کوچه های کارگران مشابه این 
روشنایی  برای  چرا  همچنین  باشد!؟  می  خیابان 
پارک واقع در کارگران ٢6 اقدامی نمی شود؟شبها 

بسیار تاریک و وحشتناک می باشد.
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ای  سرمقاله  بابت  پور  هرم  آقای  از  آوا،  سالم 
که نوشتند تشکر می کنم، وقتی مدیران مناطق 
دیگر را با کمپرسی می آورند این جا و مدیران 
الیق خودمان را به مشهد و تهران می فرستند 
، معلوم است که وضع استان این گونه می شود. 
اگر کار بلدید نیروهای خودمان را نگه دارید و از 
آن ها استفاده کنید. بارها صاحب نظران بومی 
دادند،  پیشنهاد  روان  های  آب  برای  خودمان 

ولی هیچ کاری نکردید.
ارسالی به تلگرام آوا

آوا صفحه طنز دوشنبه هایتان واقعا جالب است. 
هر از گاهی  بین مطالب سیاسی و اجتماعی بی 
سروته که آقایان مسئول بیان می کنند خواندن 
قدری مطلب طنز روحیه آدم را عوض می کند. 
مخصوصا مطلب طنز آقای قوسی که یک جوان 
همشهری را به زیبایی و با لطافت هر چه تمام 

تر توصیف کرده بودند.
ارسالی به تلگرام آوا

ساختمان  اقساط,  پرداخت  از  سال  سه  باگذشت 
های مسکن مهر١١بیرجند فاقد آسانسور، سیستم 
آسفالت  و  بوده  حریق  اطفاء  و  نشانی  آتش 
وحصارکشی انجام نشده،پایانکار هم گرفته نشده 
هست  کسی  باشد،  می  معیوب  کشی  سیم  و 
و  کشته  اثرحادثه  در  تعدادی  اگر  کند؟  پیگیری 
مصدوم شوند شاید کسی به داد ما برسه! به کجا 

و چه کسی باید مراجعه کنیم؟
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حسینی- دبیر کل مجمع مجالس آسیایی با بیان این که نسبت 
به چشم انداز گردشگری خراسان جنوبی خوش بین هستم اما 
شروطی دارد، عنوان کرد: در وهله اول باید زیرساخت های 
فکری و فرهنگی فرآهم شود و پس از آن به دنبال زیرساخت 
در  مجیدی  رضا  محمد  بود.دکتر  اجرایی  و  سیاستی  های 
مصاحبه با خبرنگار آوا، با اشاره به این که اکنون در آستانه دهه 
پنجم انقالب اسالمی و 40 سالگی آن هستیم،  گفت:کمتر 
از 3 دهه از این تاریخ ، خراسان جنوبی استانی مستقل نبود 
ولی اکنون توانسته است به عنوان مجموعه ای مستقل در 
کشور جایگاه خود را تعریف کند، کارهای خوبی هم شده ولی با 
انتظارات، فاصله زیادی دارد. وی درباره وضع توسعه ای کنونی 
استان ، به تعریف مدیریت یک منطقه اشاره کرد و گفت: 
تحلیل وضع موجود ، ترسیم وضع مطلوب و تعریف نقشه راه 
 حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، مدیریت خوانده 
می شود و باید دید آیا خراسان جنوبی در این حیطه راهبردی 
دارد؟ استان قرار است با چه نگاهی مدیریت شود؟ با چه منابعی 
قرار است این کار انجام شود؟ آیا همچنان نگاه به دست دولت 
است، آیا منابع خارج از استان در بخش خصوصی، سرمایه 
گذاری ملی و خارجی هدف است ؟ سرمایه انسانی و اجتماعی 

ما چه جایگاهی دارد؟

بازخوانی اصول، اهداف
و شعارهای انقالب توسط مسئوالن

به گفته وی اکنون که در ابتدای سال ٩7 قرار داریم ، مسئوالن 
استان از االن تا دهه فجر، عالوه بر بازخوانی اصول، اهداف و 
شعارهای انقالب، مروری نیز بر نگاه ویژه انقالب به محرومیت 
زدایی داشته باشند. دبیر کل مجمع مجالس آسیایی در ادامه 
سخنانش به فرمایش مقام معظم رهبری در آغاز سال ٩7 اشاره 
کرد و افزود: طبق گفته ایشان ، در حوزه پیشرفت کارهای 
خوبی انجام شده ولی در حوزه عدالت مشکل داریم.از طرفی 
یکی از مصادیق این که میزان موفقیت در عدالت چقدر بوده 
است، نگاه به مناطقی مانند خراسان جنوبی است، که آیا استان 
شدن به رفع محرومیت آن کمکی کرده است؟! مجیدی ، با 
بیان این که قطعا اداره کردن استان پهناور خراسان، که از 
شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه آن یک شبانه روز مسافت 
باید پیمود، برای مسئوالن امری مشکل بود، خاطرنشان کرد: 
به همین دلیل تقسیمات استانی رخ داد اما باید دید در این مدت 
با فراز و فرود حرکت های سیاسی و رفت و آمدهای دولت 
های متعدد، تمام آن مولفه های مدیریت از تعریف و شناخت 
وضع موجود تا تعریف  نقشه حرکت محقق شده است یا خیر.

در این استان، یا کارمند می شدند یا نظامی
وی یادآور شد: بیرجند و منطقه خراسان جنوبی از نعمت آب 
فراوان و کشاورزی و صنعت گسترده محروم بوده اما فرزندان 
درسخوانی داشته است که بخشی مدارج عالی را طی کرده و در 
 علوم مختلف سرآمد شدند و بخش عمده هم جذب ادرات دولتی 
می شدند و این موضوع موجب شده بود  فرهنگ کارمندی عادت 
شود و افراد  یا کارمند شوند یا نظامی، به طور کلی نگاه به دست 
دولت بود، در صورتی که طبق آمارهای مختلف یکی از عوامل 
و موانع توسعه، دولت گسترده است. این مقام مسئول، آماری 
برای مصداق سخن خود ارائه داد و افزود: در دهه اول انقالب، 
هزینه جاری دولت 30 درصد و بودجه عمرانی 70 درصد بود، 
در حالی که االن نزدیک به 80 درصد هزینه های جاری می 
شود! در یکی از کشورهای توسعه یافته شرق آسیا که جمعیت 
آن 30 تا 40 میلیون بیشتر از کشور ما است، تعداد کارمندان آن 
 یک سوم این جا است! در این کشور دولت بسترسازی کرده و 

شرکت های بزرگ راه اندازی و کارآفرینی می کنند.

نخبگان دانشگاهی، حوزوی و رسانه ای
نقشه راه استان را تعریف کنند

مجیدی با طرح این سوال که “دانشگاه های ما کارآفرین 
که  جایی  آن  از  داد:  ادامه  آفرین؟”  مدرک  یا  هستند 
بر  است  تکلیفی  این  هستند،  روزمره  کار  دچار  مدیران 
عهده نخبگان دانشگاهی، حوزوی و رسانه ای تا فکری 

کرده و نقشه راه را تعریف کنند. هر چند که مدیر صاحب 
 راهبرد و برنامه حتما برای کار خود چشم اندازی را ترسیم 
می کند. وی مرحله بعد از تهیه نقشه و راهبرد را تعیین 
دانست  دهد  رخ  توسعه  آن  در  است  قرار  که  چه  آن 
بیداد  آبی  کم  که  ما  استان  در  مثال  برای  شد:  یادآور   و 
راه  شوند،  می  آبرسانی  تانکر  با  روستا  و صدها  کند  می 
اندازی صنایع یا کشت محصوالت آب بر راه توسعه نیست! 

خراسان جنوبی می تواند محل دپوی کاال
و صادرات به افغانستان و آسیای مرکزی باشد

نسبی  مزایای  شناخت  اساس  همین  بر  وی  گفته  به 
معادن  دارای  جنوبی  خراسان  دارد،  اهمیت  بسیار 
انجام  ها  این  روی  گذاری  است پس سرمایه  فروتنی  
بوده  تجاری  بارانداز  زمانی  استان  این  طرفی  از  شود، 
راهی  تواند  می  جنوب  به  شمال  کریدور  اندازی  راه  و 
دلیل  به  جنوبی  خراسان  همچنین  باشد.  توسعه  برای 
می  باال،  مساحت  و  خوب  جغرافیایی  موقعیت  داشتن 
و  افغانستان  به  آن  صادرات  و  کاال  دپوی  محل  تواند 

آسیای مرکزی باشد.

گردشگری مصداق کامل اقتصاد مقاومتی است
دبیر کل مجمع مجالس آسیایی دیگر راه توسعه استان را 
گردشگری اعالم کرد و گفت: گردشگری از آن نوع صنایعی 
است که عدالت در آن رعایت شده و همه افراد از آن متنعم می 
شوند. این صنعت مصداق کامل اقتصاد مقاومتی است، زیرا که 

درون زا و برون نگر است.

تشکیل ید واحده برای توسعه استان
جدای از اختالفات جناحی و سیاسی

مجیدی با این پیشنهاد که هر هفته میزگردی هایی برگزار 

و آن هایی که دل در گرو توسعه استان دارند، درباره مسائل 
مختلف ، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی محیطی و ... فارغ 
تاکید کرد:   ، کنند  و حزبی بحث  از دغدغه های جناحی 
مهم تر از این جلسات، اجماع سازی است، یعنی باید همه 
از اختالفات سیاسی و جناحی  فرزندان این منطقه جدای 
سرمنافع استان متحد شده و ید واحده ای را تشکیل دهند. 
از طرفی پس از رسیدن به یک اجماع نظر، نوبت به عمل 
جهادی است، اگر این اتفاق رخ دهد این استان پهناور و کم 
جمعیت که مدیریت آن هم سخت و هم آسان است، به 

جای یک میلیون نفر می تواند ١0 میلیون نفر را نان دهد. 
وی همچنین با اشاره به این که خراسان جنوبی از قدیم به 
دلیل مشکالت اقلیمی ، نیروی انسانی صادر می کرده است. 
خاطرنشان کرد: اکنون نیز باید از این ظرفیت استفاده کرد.

استفاده از تجربیات گذشته
برای ترسیم سند راهبردی

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی در ادامه درباره سند تنظیم 
شده توسط اولین استاندار برای چشم انداز آینده این استان، 
عنوان کرد: کاری که انجام شده بسیار خوب است اما باید 

قابلیت به روزرسانی داشته باشد برای مثال آمایش آموزش 
عالی استان با توجه به کاهش جمعیت و افزایش تعداد کرسی 
های دانشگاهی، باید مجدد با توجه به منابع و امکانات فعلی 
بیرجند  اتاق  گردشگری  کمیسیون  شود.رئیس  بازنگری 
در  بازرگانی  اتاق  ما در کمیسیون گردشگری  اضافه کرد: 
حال بازخوانی همه اسناد، منابع و مدارک و همچنین اسناد 
باالدستی استانی هستیم تا اگر حرف خوبی وجود دارد از 
همان ها استفاده کنیم، یکی از کارهایی که باید انجام شود 

پرهیز از اقدامات تکراریست. 

تامین زیرساخت فکری و فرهنگی
اولین رکن توسعه گردشگری

وی با بیان این که نسبت به چشم انداز گردشگری استان 
خوش بین هستم اما شروطی دارد، ادامه داد: در وهله اول باید 
زیرساخت های فکری و فرهنگی فرآهم شود و پس از آن به 
دنبال زیرساخت های سیاستی و اجرایی بود. همچنین تشویق 
برای سرمایه گذاری،  معرفی و تقویت جاذبه ها نیز باید به 
درستی انجام شود. این مقام مسئول با تاکید بر این که بازسازی 
مواریث فرهنگی مانند اقامتگاه های بوم گردی در باال بردن 
زمان اقامت گردشگران در استان بسیار موثر است، اظهارکرد: 
باید حتما میزان مهمان نوازی و اقبال نشان دادن به گردشگران 

را هم باال ببریم.

گردشگری خارجی توجیه شده است
ما باید در برخوردها توجیه شویم

به  بدبینانه  نگاه  برخی  که  این  از  انتقاد  با  مجیدی 
گویند  می  افراد  کرد:این  دارند،تصریح  گردشگرخارجی 
گردشگر خارجی فرهنگ ما را از بین می برد، در حالی که 
باید فرهنگ را به نوعی تقویت کرد تا تاثیر گذار باشد نه تاثیر 
پذیر! از طرفی ، گردشگرانی که به کشور ما می آیند فرهنگی 
هستند و به خوبی توجیه شده اند، این ما هستیم که باید 
خودمان را برای پذیرفتن آنان توجیه و آماده کنیم. وی به ابراز 
عالقه استاندار و سایر مسووالن استان واتاق بازرگانی برای 
جذب گردشگر اشاره کرد و افزود: باید ابتدا از ظرفیت های 
استانی و ملی برای تقویت این صنعت استفاده شود و پس از 
آن،  جاذبه ها را شناسایی و رویدادهای جاذبه محور را تقویت 
کنیم ، همچنین استان را در کریدور گردشگری قرار دهیم. 
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، یکی از راه های 
تقویت گردشگری را توانمندسازی جوانان به خصوص در 
روستاها عنوان کرد و یادآور شد: برای جوانان فارغ التحصیل 
بیکار دوره های آموزشی فشرده برای انگیزه مند کردن و 
دادن ایده کارآفرینی برگزار شود. از سوی دیگر نیز با دادن 

تسهیالت باید کمک کرد تا راه بیافتند. 

محصول اگر استراتژیک است
پس نباید خام فروشی کرد

مجیدی پارک های علم و فناوری را فضایی بسیار مناسب 
برای توسعه کارآفرینی گردشگری اعالم و بیان کرد:  در این 
استان زمینه انواع گردشگری از جمله میراثی، غذایی، کویر، 
طبیعت گردی،  و ... وجود دارد که می تواند زمینه اشتغال رایی 
را فراهم کند.وی به لزوم حمایت از کاالهای داخلی استان 
 پس از انجام تمام این اقدامات تاکید و اضافه کرد: مدام گفته 
می شود محصوالت استراتژیک که معاش یک خانواده به آن 
وابسته است، پس نباید خام فروشی کرد! فرآورده های این 
محصوالت را به قدری توسعه و تبلیغ کنید تا بتوان آن ها را در 

تمام هتل های کشور پیدا کرد.

باب چیزهایی که خوشمان نمی آید را نبندیم
این مقام مسئول با بیان این که در این زمینه خالء اطالعاتی 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری  وجود ندارد و می توان 
درباره گردشگری و اسناد باالدستی استفاده کرد، ادامه داد: تنها 
مهم این است که سلیقه ای عمل نشود و باب چیزهایی که 
خوشمان نمی آید را نبندیم، زیرا که این کم لطفی به توسعه 
استان و نان شب این مردم است. مجیدی خاطرنشان کرد : 
آینده مال جوانان این استان و باید امید را در آنان تقویت کرد، 
هرچه نشاط بیشتر باشد انگیزه کار و تالش نیز بیشتر می شود.

ساده از شعار شهر تمیز عبور نکنیم
وی در ادامه به تاثیر بسیار باالی فرهنگ در میزان مطالبه 
گری و مسئولیت پذیری اشاره کرد و افزود: ایجاد فرهنگ کار، 
مسوولیت پذیری و انتقاد پذیری از خانواده نشات می گیرد 
این زیرساخت های فرهنگی تقویت شود. مجیدی  باید  و 
در پایان تاکید کرد: وقتی فالن مسئول می گوید شهر تمیز 
است، ساده از آن نگذریم و درقبال آن مسئولیت پذیر باشیم.

سرپرست اداره میراث فرهنگی فردوس از عرضه تولیدات 
صنایع دستی فردوس در نمایشگاه فلورانس ایتالیا خبر داد. به 
 گزارش تسنیم صداقت طالبی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
با توجه به برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در 
شهر فلورانس از تاریخ ١ اردیبهشت  به مدت ١0 روز، مجموعه 
صنایع دستی آگاتون فردوس با حضور در این نمایشگاه اقدام 
به نمایش و عرضه صنایع دستی فردوس کرده است.وی 
گفت: در این نمایشگاه صنایع دستی شهرستان فردوس از 
جمله سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به نمایش گذاشته شده 
است.وی افزود: این نمایشگاه با استقبال گردشگران و بازدید 
کنندگان همراه بوده است.صداقت طالبی بیان کرد: عالوه بر 
معرفی صنایع دستی فردوس در این غرفه، معرفی شهرستان 

نیز در قالب بنر و بروشورهای دوزبانه نیز انجام شده است.

تحقق توسعه استان با اتحاد فرزندان این منطقه
دبیر کل مجمع مجالس آسیایی:

مجیدی: تامین زیرساخت فکری و فرهنگی اولین رکن توسعه گردشگری

* مسئوالن استان از االن تا دهه فجر، عالوه بر بازخوانی اصول، اهداف و شعارهای انقالب، مروری نیز بر نگاه ویژه انقالب به محرومیت زدایی 
داشته باشند. * منطقه خراسان جنوبی از نعمت آب فراوان و کشاورزی و صنعت گسترده محروم بوده اما فرزندان درسخوانی داشته است 
که موجب می شد افراد  یا کارمند شوند یا نظامی. * این تکلیفی است بر عهده نخبگان دانشگاهی، حوزوی و رسانه ای تا فکری کرده و نقشه 
راه را تعریف کنند.  * در استان ما که کم آبی بیداد می کند و صدها روستا با تانکر آبرسانی می شوند، راه اندازی صنایع یا کشت محصوالت 
آب بر راه توسعه نیست! * خراسان جنوبی به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و مساحت باال، می تواند محل دپوی کاال و صادرات آن به 
افغانستان و آسیای مرکزی باشد. * گردشگری از آن نوع صنایعی است که عدالت در آن رعایت شده و همه افراد از آن متنعم می شوند. * 
باید همه فرزندان این منطقه جدای از اختالفات سیاسی و جناحی سرمنافع استان متحد شده و ید واحده ای را تشکیل دهند. * از طرفی پس 
از رسیدن به یک اجماع نظر، نوبت به عمل جهادی است. * در وهله اول باید زیرساخت های فکری و فرهنگی فرآهم شود و پس از آن به 
دنبال زیرساخت های سیاستی و اجرایی بود. * این افراد می گویند گردشگر خارجی فرهنگ ما را از بین می برد، در حالی که باید فرهنگ را به 
نوعی تقویت کرد تا تاثیر گذار باشد نه تاثیر پذیر! *گردشگرانی که به کشور ما می آیند فرهنگی هستند و به خوبی توجیه شده اند، این ما 
 هستیم که باید خودمان را برای پذیرفتن آنان توجیه و آماده کنیم. * باید استان را در کریدور گردشگری قرار دهیم. * تنها مهم این است که 
سلیقه ای عمل نشود و باب چیزهایی که خوشمان نمی آید را نبندیم، زیرا که این کم لطفی به توسعه استان و نان شب این مردم است.*  مدام 
گفته می شود محصوالت استراتژیک که معاش یک خانواده به آن وابسته است، پس نباید خام فروشی کرد! * وقتی فالن مسئول می گوید شهر 

تمیز است، ساده از آن نگذریم و درقبال آن مسئولیت پذیر باشیم.

چکیده گزارش

 صنایع دستی شهرستان فردوس در فلورانس ایتالیا به نمایش درآمد
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انحصار صدا و سیما، سلطه بر آینده محتوای ویدیویی و سینمایی کشور است 
جواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات درمورد طرحی که تمام تولید کنندگان محتوای ویدیویی و صوتی ملزم هستند تا از صدا و سیما مجوز 
بگیرند، گفت: ذات این موضوع اشکال دارد، چراکه آینده محتوا، متعلق به ویدیو است. صدا و سیما با داشتن این انحصار، آینده محتوای 
اینترنتی را در اختیار خواهد گرفت.

سه شنبه *4 اردیبهشت 1397 * شماره 4051

سینما و چهره ها

»الیور استون« وارد کاخ 
جشنواره جهانی فجر شد

تهیه کننده  و  نویسنده  کارگردان،  استون«  »الیور 
کارگاه  یک  برگزاری  برای  هالیودی  سرشناس 
تخصصی، در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا 

کرد. این کارگردان برنده اسکار آمریکایی قرار است 
کارگاه آموزشی ویژه ای را برگزار کند. »وال استریت«، 
»وحشی ها« و »قاتلین باالفطره« و ساخت چندین 
مستند سیاسی از آثار شاخص این کارگردان آمریکایی 

به شمار می رود.

اگر سینمای ایران با همین فرمان 
جلو برود، نابود می شود

داوودنژاد، کارگردان فیلم سینمایی »ِفراری« گفت: 
ما سینمای خودمان را داریم، سینمایی که از فرهنگ 
و جامعه ما نشأت می گیرد. اگر سینمای ما با همین 
فرمان جلو برود و به ساخت »خالتوریسم« و تقلید از 
فیلم های خارجی ادامه دهد، می شود آن اتفاقاتی که در 
سال 56 افتاد. سینمای ما در این سال به علت سطحی 
شد. ورشکسته  خارجی  فیلم های  هجوم  و  بودن 

نسل نو سینمای ایران دیگر از 
فرهادی و کیارستمی تقلید نمی کند

دبورا یانگ منتقد آمریکایی گفت: نسل نو سینمای 
ایران صدای منحصر به فرد خود را پیدا کرده و دیگر 
از کیارستمی و فرهادی تقلید نمی کند. فکر می کنم  
را  خود  فرد  به  منحصر  صدای  جوان  سینماگران 
پیدا کرده اند. من به ویژه بسیار تحت تأثیر تعدادی 
مشغول  که  گرفته ام  قرار  جوان  زن  فیلمسازان  از 
ساخت فیلم در ایران هستند و فیلم های آن ها چون 
»درساژ« بسیار جذاب و قدرتمند از لحاظ زاویه دید و 

شخصیت پردازی هستند

گوناگون

والدین می توانند رنگ چشم و 
سطح هوش نوزاد را تعیین کنند

کارشناسان اعتقاد دارند تا ۲۰ سال آینده نوزادانی با 
خواسته والدین در زمینه های مختلف به دنیا می آیند و 
والدین آن ها می توانند مواردی، چون جنسیت، سطح 
هوش، کاستن ازخطر ابتال به برخی بیماری ها و حتی 
توانایی کودک درزمینه های علمی، هنری و ورزشی 

را انتخاب کنند. کارشناسان اعتقاد دارند تولد نوزادان 
با دستکاری ژنتیکی و برطرف کردن خطر ابتال به 
برخی بیماری های ژنتیکی و نیزطراحی چهره می تواند 
نسلی منحصربه فرد درآینده کره زمین به وجود آورد.

»گاو« بزرگ ترین 
جانور زمین خواهد شد

جانوران  غیرقانونی  شکار  روند  کردن  پیدا  ادامه  با 
بزرگ، پیش بینی می شود که تا دو قرن دیگر، گاو 
اهلی بزرگ ترین جانور پستاندار روی زمین خواهد شد، 
چراکه دیگر جانوران بزرگ تر از آن منقرض می شوند.

چهره واقعی انسانی که
 ۱۵۰ هزار سال پیش مرده است

دانشمندان چهره شخص نئاندرتال که ۱5۰ هزار سال 
پیش مرده را بازسازی کردند. این شخص در نزدیکی 
غاری در آلتامورای ایتالیا، المالونگا پیدا شده است.  این 

شخص احتماال بین ۱۲۸ تا ۱۸۷ هزار سال پیش مرده 
و آن ها همچنین توسط DNA فرد دریافته اند که او 

یک انسان نئاندرتال بوده است.

مغز انسان می تواند ساختارهای 
هندسی ۱۱ بُعدی خلق کند

ادعای  بار،  نخستین  برای  سوئیسی،  پژوهشگران 
وجود ابعاد باال در مغز را روی موش ها آزمایش کردند. 
از  یکی  مغز،  ساختار  بررسی  برای  عصب شناسان 
شاخه های ریاضیات را با روش کامال جدیدی به کار 
گرفتند. آنها دریافتند که مغز، ساختارهای هندسی چند 

بعدی دارد که می توانند تا ۱۱ بُعد داشته باشند.

 تولید نخستین ماشین 
پاک کننده اقیانوس

امسال نخستین ماشین جمع آوری زباله اقیانوسی 
آوری  برای جمع  این ماشین  اندازی می شود.  راه 
بزرگترین لکه زباله جهان در اقیانوس آرام به کار می 

رود.دانشمندان قصد دارند نخستین ماشین پاک کننده 
اقیانوس را راه اندازی کنند. قرار است این ماشین 

بزرگترین توده پالستیک اقیانوسی را پاکسازی کند.

مقابله با آلودگی هوا با فناوری 
نانو توسط محققان ایرانی

پژوهشگران موفق به سنتز یک نانو جاذب آزمایشگاهی 
شدند که می توان به کمک آن از ورود co2 به جو 
پیشگیری کرد. دکتر نیکنام شاهرک، استفاده از فرایند 
جذب سطحی را یک روش پربازده و ساده جهت 
جذب و ذخیره سازی انواع گازها برشمرد و افزود: با 
توجه به ظهور جاذب های متخلخل پیشرفته، توجه 

محققان به ارتقا این نوع جاذب ها جلب شده است.

جذابترین ها

تحصیل زن 96 ساله 
سوژه رسانه ها شد

سالخورده  زن  یک  نام  پاالسیوس”  “گوآدالوپ 
مکزیکی است که در سن 96 سالگی نیز به دنبال 
تحصیل است. موهای سفید شده و پوست چروکیده 
شده این زن نیز نتوانسته او را از تحصیل بازدارد. او 

که یکی از دانش آموزان پر شور کالس است امیدوار 
است در جشن ۱۰۰ سالگی اش تحصیل در مقطع 

دبیرستان را به پایان برساند.

اختراعی که تولید نمایشگرهای 
تاشو را ساده می کند

محققان دانشگاه های منچستر و شاندونگ چین 
از تولید ترانزیستوری جدید خبر داده اند که آنان را 
یک گام به تولید تلویزیون ها، گوشی ها و تبلت 
هایی با نمایشگر منعطف و تاشو نزدیک کرده است. 
ترانزیستور جدید ابداع شده عملکرد بسیار سریعی 
دارد و تولید آن در مقیاس نانو ممکن است که حتی 

قابلیت لوله کردن نیز داشته باشند.

اولین فارغ التحصیل جغرافیاي سیاسي در ایران

محمدرضا حافظ نيا در سال ۱۳۳۴ ه. 
ش در ُخراشاد بيرجند و در خانواده اي 
کشاورز متولد شد. پدر او، رجب حافظ نیا، 
از شاعران محلی به شمار می آمد، در شهریور 
ماه ۱34۰ ه.ش در اثر بیماري یرقان و در سن 
36 سالگي فوت نمود.  تعدادي از اشعار او هم 
مرحومه  او  دارد.مادر  قرار  در دسترس  اکنون 
خدیجه خراشادی زاده، پس از فوت همسرش، 
عزم خود را جزم نمود تا فرزندان خردسالش را 
سرپرستی کرده و بزرگ نماید و بنا به وصیت 
پدرشان آنها را به دنبال تحصیل بفرستد و در 
زندگي  تمام سختی ها و مشقتهای  راه  این 
محرومیت  و  فقر  رغم  علي  نمود.  تحمل  را 
در زندگی و نیز علیرغم سنت رایج آن زمان 
که معموال نوجوانان به دنبال کار قالی بافی 
فرستاده می شدند، ازین کار به شدت اجتناب 
کرد.  تأکید می  آنها  بر تحصیل  و  نمود  می 
محمدرضا  فرزند بزرگ خانواده بود و در سن 
شش سالگی پدر خود را از دست داد و تحت 
سرپرستی مادر و به همراه دو برادر کوچکترش 
ادامه  زندگی خود  به  )علیرضا و حسن رضا( 
دبستان  در  را  خود  ابتدایی  تحصیالت  داد.او 
دقیقی خراشاد و تحصیالت متوسطه خود را در 
دبیرستانهای خزیمه علم و شوکتی بیرجند تمام 
کرد. وی در سال ۱35۲ ه.ش دیپلم گرفت و 
همان سال با شرکت در کنکور سراسری، در 
رشته جغرافیای طبیعی دانشسرای عالی ) که 
دو سال بعد به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام 
یافت( پذیرفته شد. دوره لیسانس )کارشناسی( 
را در رشته جغرافیاي طبیعی )علمی( با معدل 
اتمام  از  رسانید.پس  پایان  به   )4 )از   3.۸۱
سبب  به  و  رفت  سربازی  خدمت  تحصیل، 
فعالیت سیاسی در مرداد ۱35۷ به زندان افتاد. 
وی در دی ۱35۷ موفق به فرار از زندان وکیل 
آباد مشهد شد و فعالیت سیاسی خود را پس از 
انقالب به مدت 4 سال ادامه داد  و سپس در 
سال ۱363 ه.ش از سیاست کناره گیری کرد و 

به فعالیتهای آموزشی و علمی روی آورد.

دکتری  دانشجوی  تنها  و  اولين 
جغرافيا  رشته  در  شده  پذيرفته 

سياسی در سال ۱۳66
در سال ۱364 ه.ش پس از شرکت در کنکور 
رشته  در  ارشد(  )کارشناسی  لیسانس  فوق 
مدرس  تربیت  دانشگاه  سیاسی  جغرافیای 
این  از  ه. ش  سال ۱366  در  و  شد  پذیرفته 
مقطع فارغ التحصیل شد و بالفاصله در اولین 
)گرایش  انسانی  جغرافیای  دکتري  کنکور 
به  و  کرد  شرکت  دانشگاه  همین  سیاسی( 
عنوان اولین و تنها دانشجوی دکتری پذیرفته 
شد. وی دوره دکتری خود را در بهمن ۱369 
با درجه ممتاز به پایان رسانید.دکتر حافظ نیا در 
سال ۱36۷ ه.ش به عنوان مربي در دانشگاه 
تربیت مدرس مشغول به کار  شد و در سال 
به  استادیاری، در سال ۱3۷۸  به رتبه   ۱3۷۰
رتبه دانشیاری و در سال ۱3۸۲ به رتبه استادی 
ارتقاء یافت. او پس از سالها تدریس و تحقیق 
در  پایه 3۲  تمام  استاد  عنوان  به  اکنون  هم 
رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 
و مدیر قطب علمی جغرافیای سیاسی مشغول 

به خدمت مي باشد.

استادان و مربيان محمدرضا حافظ نيا
برخی از مربیان و استادان   دکتر حافظ نیا در طی 
دوران تحصیل عبارت بودند از دکتر دیانت نژاد، 
خانم دکتر فشارکي، دکتر حسین شکوئی، دکتر 
دکتر  سمنانیان،  سعید  دکتر  عزتی،  ا...  عزت 
احمد احمدی، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، 
دکتر مسعود مهدوي، دکتر مهدي طالب، دکتر 
بهلول علیجانی، دکتر مصطفی مومنی، دکتر 
غالمرضا  سید  دکتر  و  گودرزی  نژاد  شاپور 
نیز خانمها: دکتر دره میرحیدر و  شیرازیان و 
دکتر فاطمه بهفروز. در بین این بزرگان، نقش 
دکتر حسین شکوئی، دکتر عزت ا... عزتی و 

دکتر دره میرحیدر بارزتر بوده است.

هم دوره ای ها و همكاران وی
و هم دوره ای های وی می  میان همکاران  از 
توان به  دکتر مهدی قندهاری، عباس فخاری، 

یدا... دکتر  وزیری،  علي  زاده،  بیک  محمد 
فضلی،  رحمانی  عبدالرضا  دکتر  پور،  کریمی 
دکتر  افتخاری،  الدین  رکن  عبدالرضا  دکتر 
دکتر  سلیمانی،  محمد  دکتر  پوراحمد،  احمد 
دکتر  نگارش،  حسین  دکتر  سلمانی،  محمد 
محمد حسین رامشت، دکتر زهرا حجازی زاده، 
دکتر حسن کامران، دکتر حسین شکوئی، دکتر 
دکتر  پرهیزکار،  اکبر  دکتر  پور،  احمدی  زهرا 
محمدحسین پاپلي یزدي، دکتر منوچهر فرج 
زاده، دکتر مهدی پورطاهری و دکتر سیاوش 

شایان اشاره کرد.

آراء و عقايد
انسانگرایی  فلسفه  طرفدار  نیا  حافظ   دکتر   
و  انسانگرایانه  نگرش  و  تفکر  دارای  و  است 
بشردوستانه می باشد. او بر این باور است که 
فلسفه زندگی را کمال یابی مستمر بشریت، 
تأمین مطلوب  به خدا و خالق جهان،  عشق 
نیازهای مادی و معنوی انسانها، نوع دوستی 
سایر  و  انسانها  و حقوق   آزادی  به  احترام  و 
امنیت،  ، رفاه و آسایش، آرامش و  مخلوقات 
همزیستی  و  اجتماعی  و  جغرافیایی  عدالت 
اساس  این  بر  دهد.  می  تشکیل  طبیعت  با 
مذهبی،  فلسفی،  سازه های  که  است  معتقد 
اخالقی،  اجتماعی،  سیاسی،  ایدئولوژیک، 
امنیتی،  اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، 
آموزشی، درمانی و غیره باید بر مدار خدمت به 
انسانها تعریف و ساماندهی شوند. دکتر حافظ 
 نیا همچنین به ترویج مکتب جغرافیای سیاسی 
و ژئوپلیتیک انسانگرا اهتمام می ورزد. او بر این 
باور است که موثرترین عوامل تولید رنج  براي 
بشریت، سیاستمداران جاه طلب، رهبران دینی 
اقتصادی   فعاالن  و  مدیران  و  انحصارطلب  

زیاده طلب مي باشد.

آثار وی 
۱. تدوین و انتشار ۱5 جلد کتاب ) دو مورد به 

زبان انگلیسی(
۲. اجراي 9 طرح تحقیقاتی و پژوهشی

3. چاپ و نشر 6۰ مقاله علمی-پژوهشی در 

مجالت علمی معتبر داخل و خارج از کشور
و  همایشها  در  علمی  مقاله   5۰ ارائه   .4

کنفرانسهای علمی داخلی و بین المللی
در  متنوع  مقاله   ۱3۰ حدود  نشر  و  چاپ   .5

فصلنامه ها ، ماهنامه ها و نشریات مختلف

موقعيت هاي برجسته دانشگاهي
دکتري  هاي  دوره  دانشجوي  اولین   -  ۱
دانشگاه تربیت مدرس در کنکور سال ۱366 

ه.ش.
۲ - اولین فارغ التحصیل جغرافیاي سیاسي 

در ایران
3 - اولین فارغ التحصیل دوره هاي دکتري 

دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱369 ه.ش.
توضیح: دانشگاه تربیت مدرس پیشگام تأسیس 
در   Ph.Dدکتري هاي  دوره  اندازي  راه  و 
رشته هاي علمي در سطح دانشگاههاي ایران 

از سال ۱366 ه.ش مي باشد.
4 - استاد تمام بر اساس آیین نامه ارتقاء اساتید 

دانشگاهها.
5 - منتخب اساتید و دانشیاران علوم انساني 

دانشگاه تربیت مدرس براي عضویت در هیأت 
ممیزه دانشگاه )عضو هیات ممیزه دانشگاه از 

سال ۱3۷9 تا ۱3۸4(.
انساني  علوم  کمیسیون  عضو  و  رئیس   -  6
)از  مدرس  تربیت  دانشگاه  ممیزه  هیات 

سال۱3۷۷ تا سال ۱3۸4(.
۷ - برگزیده کتاب سال دانشگاهي ایران در 
سال ۱3۸۲ ) کتاب جغرافیاي سیاسي ایران با 

لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران(.
۸ - برگزیده کتاب سال قابل تقدیر جمهوري 

اسالمي ایران در سال ۱3۸3ه. ش.
9 - استاد نمونه دانشگاههاي ایران در سال 
تحصیلي ۱3۸5-۱3۸4 )با لوح تقدیر از رئیس 

جمهور(.
برگزیده  پژوهشگر  اول  رتبه  کسب   -  ۱۰
و  انساني  علوم  هاي  رشته  بین  در  کشوري 
وزیر  از  تقدیر  در سال ۱3۸5)بالوح  اجتماعي 

علوم، تحقیقات و فناوري(.
۱۱ - دریافت لوح تقدیر شهرداری تهران به 
عنوان: “پیشکسوت در عرصه های پژوهش 

شهری” در اسفند ۱3۸۸.

عالیه پیشه ور
 ور

شه
: پی

س 
عک

 

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
به اطالع می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 
قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.
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آسیب های طالق برای خانم ها

 در جامعه ما خانم ها بیشتر از آقایان از طالق آسیب 
می بینند. خانواده ها در ایران به دخترها با دید دیگری 
نگاه می کنند. آنها در این موارد سعی می کنند دختری 
را که طالق گرفته، حفاظت کنند. در واقع تصمیم 
گیری از سوی والدین و برادرها گاهی باعث دخالت در 
امور زندگی دختر می شود. این که مکان زندگی او را 
تعیین یا هنگام رفت و آمد، او را کنترل کنند و ... باعث 
می شود قدرت حرکت و ورود به زندگی اجتماعی از 
یک زن سلب شود. زنی که سال ها زندگی به سبک 
خودش داشت، دوباره باید به گذشته برگردد و از سبک 

و سیاق خانواده خود اطاعت کند.
تنها زندگی کردن خانم ها نیز آزار دهنده است. تنها 
باعث  است  ممکن  آپارتمان  یا  خانه  یک  در  ماندن 
ناراحتی، ترس شود. همچنین هزینه تنها زندگی کردن 
و اجاره یا خرید یک جا برای خانم هایی که شاغل 
نیستند، بسیار دشوار است. چه کسی قرار است از نظر 
مالی خانم مطلقه را حمایت کند؟ طبیعی است که 
چنین فردی باید دوباره به خانه پدری خود برگردد. 
حال اگر فرزندی هم داشته باشد، مشکل بیشتر است 
و در واقع حریم خصوصی او تخریب خواهد شد. حتی 
دیده می شود که خانواده پدری ممکن است از نظر 
مالی اصال توانایی پذیرش فرد دیگری را نداشته باشند و 

دختری که طالق گرفته بر آنها تحمیل شود.
تنها بودن خانم ها در تفریحات او هم اثرگذار است. 
فرض کنید خانم تنها قرار است به شهر دیگری سفر 
کند. در کشور ما معموال هتل ها از پذیرش خانم تنها 
امتناع می کنند. حتی اگر بتواند اتاقی هم رزرو کند، 

شرایط ایمنی مکان برای یک خانم مورد سوال است.

پوستین کهنه در دربار

بود.  چوپان  آغاز  در  غزنوی  محمود  شاه  غالم  ایاز، 
وقتی در دربار سلطان محمود به مقام و منصب دولتی 
رسید، چارق و پوستین دوران فقر و غالمی خود را به 
دیوار اتاقش آویزان کرده بود و هر روز صبح اول به 
آن اتاق می رفت و به آنها نگاه می کرد و از بدبختی 
و فقر خود یاد می  آورد و سپس به دربار می رفت. او 
قفل سنگینی بر در اتاق می بست. درباریان حسود که 
به او بدبین بودند خیال کردند که ایاز در این اتاق گنج 
و پول پنهان کرده و به هیچ کس نشان نمی دهد. به 
شاه خبر دادند که ایاز طالهای دربار را در اتاقی برای 
خودش جمع و پنهان می کند. سلطان می دانست که 
ایاز مرد وفادار و درستکاری است. اما گفت: وقتی ایاز 
در اتاقش نباشد بروید و همه طالها و پولها را برای 
خود بردارید.نیمه شب، سی نفر با مشعل های روشن 
در دست به اتاق ایاز رفتند. با شتاب و حرص قفل را 
شکستند و وارد اتاق شدند. اما هرچه گشتند چیزی 
نیافتند. فقط یک جفت چارق کهنه و یک دست لباس 
پاره آنجا از دیوار آویزان بود. وقتی پیش شاه آمدند 
شاه گفت: چرا دست خالی آمدید؟ گنجها کجاست؟ 
آنها سرهای خود را پایین انداختند سلطان گفت: من 
ایاز را خوب می شناسم او مرد راست و درستی است. 

ما باید مراقب باشیم که قوه فهم را خدای خود 
نکنیم، چرا که مسلما عضالت توانمندی دارد، 

ولی فاقد هویت است.

تنها کسی که خود را با تمام توان و روحش وقف
 هدفی می کند می تواند در موضوعی تبحر پیدا کند. 

خبرگی، تمام وجود انسان را می طلبد.

خوبان جهان صید توان کرد به زر
خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

نرگس که کله دار جهان است ببین
کاو نیز چگونه سر درآورد به زر

هر کسی به مربی احتیاج دارد. 
مهم نیست بازیکن بسکتبال باشی،
 بازیکن تنیس یا ژیمناستیک کار.

سعادت انسان از طریق بخت و اقبال عظیم 
که به ندرت اتفاق می افتد ایجاد نمی شود، 

بلکه به وسیله مزیت های کوچکی
 که هر روزه رخ می دهد ایجاد می شود.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها 
را نگاه نمى دارد اوست بردبار آمرزنده. سوره فاطر،  آيه 41

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور، چون كه او همانند شمشيرى زهرآلود، بّراق است كه ظاهرش زيبا و اثراتش زشت و 
خطرناك خواهد بود. امام جواد )عليه السالم(

سبک زندگی

چند نکته برای همکاری با همسر
به دلیل رقابت در بازار شغل و وضع اقتصادی، افرادی 

هستند که زندگی خود را وقف کارشان کرده اند. 
بین کار و زندگی،  را  افراد  این وضعیت، ممکن است 

دچار سردرگمی کند. 
با  وقتی  باشید.  همکار  همسرتان  با  اگر  خصوصا 
همسرتان کار می کنید، الزمست بدانید که چگونه در 
عین حال که وظایفتان را انجام می دهید، زندگیتان را 

با مشکل مواجه نکنید.
با همسر وجود دارد،  راه های متنوعی برای همکاری 
مثال،  برای  بگذارند.  تاثیر  شما  رابطه  بر  اینکه  بدون 
کاری  هم  با  کنید،  کار  همکار  بعنوان  می توانید  شما 
راه اندازی کنید و یا یکی از شما زیر مجموعه دیگری 
الزمست  همسرتان،  با  همکاری  داشتن  برای  باشد. 

نکات زیر را دنبال کنید تا به یک تعادل سالم برسید.

کار و خانه را از هم جدا کنید
در این جا، شما باید در محل کار با هم ارتباط حرفه ای 
مسائل  همه،  از  مهمتر  و  باشید،  داشته  شغلی  و 
هر  بنابراین،  کنید.  کاری جدا  مسائل  از  را  خانوادگی 
همانجا  باید  می دهید،  انجام  کار  دفتر  در  که  کاری 
به  راجب  با همسرتان  خانه  در  ندارد  لزومی  و  بماند، 
در  که  معناست  بدان  این  کنید.  بحث  کاری  مسائل 
خانه باید زن و شوهر باشید و در دفتر کار، مشغول کار 

کردن، تا بین این دو تعادل ایجاد شود.

محل کار خود را جدا کنید
اگر کار شما مشترک و در منزل است، مانند اینست 
که با همسرتان از آشپزخانه و اتاق پذیرایی را یکسان 
بداند، از این رو، محل کار شما باید رسمی باشد. این 

برای سالمت ذهنی و شغل شما بسیار حیاتی است. 
جدا کردن محل کار از محل زندگی، به ویژه در صورت 
حائز  بسیار  زندگی  از  بردن  لذت  برای  همسر،  با  کار 
اهمیت است.این کار، با کار کردن در یک دفتر جداگانه 
و یا بخش های مختلف شرکت قابل اجراست. برای ارتقا 
محل کار خود، می توانید ارتباطات خود را با استفاده 
از ایمیل یا تلفن میسر سازید. این روش به شما کمک 

خواهد کرد تا فضای کاری خود  را حرفه ای تر کنید.

 به همدیگر احترام بگذارید 
در  همسرتان  بین  موفق  ارتباط  یک  برقراری  برای 
خانه و محل کار، هر دو طرف باید به همدیگر احترام 
همدیگر  احترام  کار  سر  باید  همیشه  شما  بگذارید. 
رفتار کنید.  با هم  دارید و همانند یک همکار  نگه  را 
الزمست در خانه و محل کار، راههای بخصوصی برای 

ارتباط با هم داشته باشید.
 به عبارت دیگر، نباید بگذارید عصبانیت بر احساسات 

شما غلبه کند. این تسلط بر اعصاب، زمانیکه یکی از 
همسران دارای رتبه شغلی پایین تر است به شما کمک 
برای  همکاران،  دیگر  اندازه  به  باید  بنابراین،  می کند. 

همدیگر احترام قائل شوید.

  هدف مشترکی را دنبال کنید
شما باید یک هدف مشترک را برای خود تعیین کنید. 
به این دلیل که هیچ نقشه  راهی، بدون داشتن مقصد 
در ذهن معنا ندارد. اگر با هم توافق کنید که به سمت 
یک هدف مشترک پیش بروید، سعی خواهید کرد آن 
هدف را حفظ کنید. به روزرسانی های منظم و ارتباط 
تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به  ایده ها،  تبادل  برای  باز 
از  و  کرده  بینی  پیش  را  آنها  موانع،  پیدایش  از  قبل 

آنها اجتناب کنید.

 زمانی را به خود اختصاص دهید
به  را  احساس  این  با همسرتان  بیشتر  زمان  گذراندن 
شما می دهد که همیشه با هم هستید. سر کار، هنگام 

خواب، و هنگام استراحت در کنار هم هستید.
خوداندیشی  و  تنهایی  به  را  زمانی  باید  بنابراین،   
خود  سرگرمی های  برای  را  زمانی  دهید.  اختصاص 
اختصاص دهید. بهتر است در فعالیتهای متنوع مانند 
باشگاه، دوچرخه سواری و  شرکت  به  پیاده رو، رفتن 

کنید و گاهی نیز با دوستانتان قرار بگذارید.

عشق را فراموش نکنید
زیاد با هم بودن می تواند حس عاشقانه شما را نسبت به 
هم کاهش دهد. برای اینکه آتش عشقتان را همچنان 
شعله ور نگه دارید، الزم است هر دقیقه سخت تالش 
دچار  شما  رابطه  تا  کند  می  کمک  تالش  این  کنید. 

ماللت و یکنواختی نشود. 
سعی  هستید،  زندگی  در  بیشتر  شادی  دنبال  به  اگر 
کنید روابط زندگی خود را بهبود ببخشید. برای تقویت 
با هم بیرون بروید. بیرون رفتن  این رابطه، می توانید 
یکی از راههای شاد ماندن در زندگی است. بطور کلی، 
همیشه باید به خاطر داشت که عشق به همسر مقدم 

بر کار کردن است.

نتیجه گیری
اگر با همسرتان یک کار مشترک دارید، این کار باید 
به اندازه رابطه شخصی شما قوی باشد. بنابراین، شما 
به تالش و زمان نیاز دارید تا یک پایه ذهنی قوی را 
که بتواند شما را به موفقیت برساند، ایجاد کنید. روی 
هم رفته، پذیرای همدیگر باشید، به هم توجه کنید، و 
بدون قید و شرط و با دنبال کردن راهنمایی های باال، 

از نیازهای همدیگر حمایت کنید.

جدول کلمات                        

به   فيلمي  اول-  فصل   -1 افقي: 
بازي  با  فريد  مهرداد  كارگرداني 
حامد بهداد 2- قواي نظامي- وسيع 
و پهن - هزار هزار 3- واحد زلزله 
آشكار  يزد-  استان  در  شهري   -
4- فراموشي- عزيز عرب- شهري 
 -5 درد   - كرمانشاه  استان  در 
روستا- فواق- روزي دهنده 6- پدر 
در شمال  اي  محله  فارسي-  شعر 
خوش!   يار  تهران-  شهر  غربي 
7- اتحاديه فوتبال اروپا-  جلوس 
دادن- شركت كاميو نسازي آلمان 
8- عضو گوش- شهری در آلمان- 
رفيق و متفق الرأي 9- واژه درد- 
يكي از روشهاي شكل دهي فلزات 
قمر   -10 پردلي  متالورژي-  در 
سزاوار  حرف-  جمع  مشتري- 
11- افول كردن- تشنه نيست- از 
نيمسال-   -12 خوني  گروههاي 
سهولت  دايره-  جرأت-  كم 
ليف  ترسناك-  طرز-  و  نوع   -13
پول  واحد  نامها-   -14 ظرفشويي 
نوعي   -15 شتر  سالخ  خودمان- 

ورزش گروهي- فطرت، قوه 

محل  بارش-  عمل   -1 عمودي: 
آش   -2 نقليه  وسايل  توقف 
جمع  سنگين-  خودرو  هليم- 
رئيس 3- همان گل سرخ است- 
شهر   -4 اندوهگين  آسايش- 
باران- پرسش- آزاده- نشانه فعل 
فرشته   - ايستاده   -5 استمراري 
كيف   -6 مساوي  مغضوب- 
شكاري  اي  پرنده  خانه-  فرنگي- 
شبيه  سنگي   7- گوشت  حالل  و 
لباس  مولداوي-  مركز  عقيق- 
تايوان-  مركز   -8 هندي  زنان 

مردمان   -9 خودرو  كليد  مارك- 
و  هرج  فرهنگ-  و  ادب  صاحب 
مونيخ  بايرن  تيم  بازيكن  مرج- 
لرستان-  استان  در  شهري   -10
 -11 هرگز  انگليسي-  طول  واحد 
نارنگي  دريا- خرج زندگي- نوعي 
12- فرو بردن از راه گلو- پسوند 
دال بر زمان- جواب گرفته- ميوه 
چهارفصل 13- سردسير- نو- آحاد 
14- نقب - انيميشن سينمايي سه 
 -15 بنيادي  داكتر-  پيت  بعدي 

پويانمايي- نان محل
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یرایباناورهن1
بیداهونشورب2
اکبنایوگدرا3
روبغارراتنوی4
هچیهاملروتاما5
ننویماکارمن6
گنربهرجتنمکه7
اتمونو8
منروادمرهاهت9
اکونلاوزیها10
هبادوسینارامج11
تومساترررگیم12
اشگلیالگهمح13
بباهوبسوربل14
راوتسانیرامت15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

به یک بنا برای کار در استان با حقوق 
و مزایای قانون کار نیازمندیم.

32440137
به یک شاگرد نیمه ماهر برای شیفت 

صبح سالن زیبایی محدوده خیابان معلم 
نیازمندیم.    09399441888

به یک حسابدار آقا نیازمندیم.
09155614593

از دو نفرمنشی خانم مسلط به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال و تعدادی خانم /آقا 

کارشناس  پرستاری برای تدریس 
در زمینه فوریت های پزشکی 

دعوت به همکاری می شود.
09157262004 -32230062

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

واگذاری لبنیات محلی در 
حال کار به علت مهاجرت

09152698693

فروش یک باب منزل مسکونی - آپارتمانی واقع 
در سپیده 16- مجتمع یاس به متراژ 110 متر

 به صورت توافقی      09151646321

فروش زمین زراعی با 5 ساعت آب 6 اینچ 
در مدار 12 قیمت 120میلیون - جلگه 
ماژان چاه قنبری     09158678005

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی، 

پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، 
کنیتکس، کناف و ...

 با قیمت مناسب
09156633230

تعمیر انواع پرس های 
 هیدرولیک و ضربه ای

عیب یابی سیستم های 
هیدرولیکی، آپارات نوار نقاله، 
به روز رسانی ماشین آالت ، 

 تعمیر انواع پمپ های
 دنده ای ، پیستونی 
پیستونی  دبی  متغیر
  کاتریجی ،  خورجینی

 ساخت  ماشین آالت صنعتی و...
09330984572 - امیری

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
آدرس: شمس آباد 
09157612359

  09364782506
09364782605

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس
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بدن، بدون خون غنی از اکسیژن با تهدید مواجه می شود چون همه 
اعضای بدن از سلول ها گرفته تا غدد و سایر اندام ها و ارگان ها از 
خون تغذیه می کنند.با این حال، بهترین گام ها برای ایجاد خون 
سالم و غنی در بدن شناخته شده اند: از محصوالت بهداشتی طبیعی 
استفاده کنید:1- لوسیون، کرم ها و لوازم آرایشی به طور مستقیم 
 از طریق پوست جذب خون می شود. اگر محصوالتی که استفاده 

می کنید حاوی مواد سمی باشد این مواد به طور مستقیم وارد خون 
می شود2- .از مواد خوش بو کننده هوا استفاده نکنید: این محصوالت 
سرشار از مواد مضر است که از طریق تنفس به خون و ریه راه پیدا می 
کند و با قرار گرفتن روی پوست به طور مستقیم وارد خون می شود. 
مواد خوش بو کننده عملکرد هورمون ها را مختل می کند.مواد غذایی 
قلیایی بخورید: برنامه غذایی به وجود آورنده اسید می تواند باعث تغییر 

اسیدیته خون شود. مصرف قند، نوشابه، گوشت و مواد غذایی فرآوری 
شده را کاهش دهید و برنامه غذایی قلیایی اتخاذ کنید. 3- مواد غذایی 
قلیایی شامل تمامی سبزیجات، آواکادو، نارگیل، لیموترش، گریپ 
فروت، عدس، لوبیا، سویا، مغز میوه و تخمه ها ،کدو حلوایی، کنجد و... 
است. ادویه مصرف کنید: فلفل قرمز با تحریک فعالیت قلبی عروقی 

و کاهش دادن فشار خون، روند تصفیه خون را سرعت می بخشد. 

تولید خون سالم در بدن با 3 گام

مصرف هلو را فراموش نکنید!
 

دیگر  و  پتاسیم  تراکم  کلیه:  پاکسازی   -1
ویتامین ها در این میوه کوچک به کلیه و کبد 
شما اجازه می دهد در شرایطی متعادل و سالم 
پاکسازی  باعث  و  دهند  ادامه  خود  حیات  به 
مثانه شوند 2- کاهش وزن: نزدیک 87 درصد 
آن از آب تشکیل شده است و منبعی سرشار 

تر  دیر  می شود  باعث  بنابراین  است  فیبر  از 
گرسنه شوید 3- کاهش التهاب های بدن و 
از  پیشگیری   -4 رماتیسمی  دردهای  درمان 
از بهترین منابع دارای آهن است  کم خونی: 
قابل  مقادیر  وجود  از سرطان:  پیشگیری   -5
عفونت:  با  مقابله   -6 اکسیدان  آنتی  توجهی 
بدن  به  عفونت  نفوذ  های  راه  بستن  باعث 
7- تقویت دید چشم 8- تقویت سیستم ایمنی

7 غذایی که شما را 
دچار اضطراب می کند

  
1- قهوه: کافئین دارای یک اثر محرک بر روی 
سیستم عصبی است و باعث آزاد سازی هورمون 
استرس به نام کورتیزول می شود 2- نوشابه های 
انرژی زا: حاوی شیرین کننده های مصنوعی به 
برابر  دو  را  است که دوز اضطراب  آسپارتام  نام 

میکند 3- گوشت گاو: افزودنی های موجود در 
آن از قبیل منو سدیم گلوتامات منجر به افزایش 
سطح گلوتامات در مغز و استرس باال می شود 
4- لبنیات پرچرب: باعث اختالل جریان خون به 
مغز  و افسردگی و اضطراب می شود 5- ماکارونی: 
می تواند با افزایش ناگهانی قند خون و افت سریع 
آن خلق و خوی را تحت تاثیر قرار دهد 6- سس 
گوجه فرنگی: منبع پنهان فروکتوز باال  7- الکل.

خوردنی های مفید برای کبد چرب

1-چای سبز ) باعث پیشگیری از تجمع و رسوب 
چربی ها در اطراف کبد می شود ( 2- گیاه خارمریم 
به صورت مصرف دمنوش یا خشک این گیاه همراه  
با غذا 3- مصرف ریشه زنجبیل 2 تا 3 بار در هفته. 
مصرف دمنوش زنجبیل یا ماست کم چرب حاوی 
زنجبیل به ویژه در وعده هایی که غذای چرب خورده 

اید بسیار اهمیت دارد 4- زردچوبه به عنوان چاشنی 
در همه غذاها می تواند استفاده شود 5- عرق کاسنی 
و عرق شاه تره روزی یک لیوان  6- روغن زیتون 
جایگزین اغلب روغن ها در رژیم غذایی تان شود 
7- حبوبات نظیر لوبیاها،  نخودها، عدس و ... می 
توانند در پیشگیری از پیشرفت کبد چرب تأثیرگذار 
باشند 8- نوشیدن یک لیوان آب در آغاز روزکه همراه 

با عصاره یک لیموترش تازه باشد.

عالئم سرطان گلو را می شناسید؟

1- تغییر صدا: سرطان هایی که در محل تارهای 
تغییر  موجب  اغلب  گیرند،  می  شکل  صوتی 
صدای فرد می شوند. اگر متوجه تغییر صدای 
خود شدید که پس از حدود دو هفته نیز رفع نشد، 
حتما به پزشک مراجعه کنید 2- احساس وجود 
چیزی در گلو: اگر همیشه احساس می کنید 

چیزی مانند یک جسم خارجی در گلوی شما 
گیر کرده است، می تواند به معنی وجود یک 
تومور باشد 3- سرفه های خونی 4- گلودرد 
دار  اگر دچار گلودرد مداوم و خارش  مداوم: 
هستید، باید آن را نشانه احتمالی سرطان گلو 
در نظر بگیرید. تومورهایی که در این منطقه 
می  تشکیل  صوتی  تارهای  زیر  اغلب  و 
شوند، موجب بروز این عالمت خواهند شد.

مصرف محصوالت لبنی 
و بروز آکنه

موجب  گاو  شیر  در  موجود  های  هورمون 
تحریک غدد چربی می شوند که عامل بروز 
هم  و  ارگانیک  شیرهای  هم  هستند.  آکنه 
هورمون  حاوی  همگی  پاستوریزه  شیرهای 
های عامل بروز آکنه هستند. همچنین شیر 

حاوی مقدار زیادی چربی و قند است که می 
تواند باعث تشدید آکنه شود. الکتوز موجود 
در شیر با علل بروز واکنش های آلرژیک در 
بسیاری از افراد مرتبط است. محصوالت لبنی 
حاوی پروتئین های کازئین و آب پنیر هستند 
اما  التهاب شود.  بروز  به  تواند منجر  که می 
به دلیل کلسیم موجود در شیر و فواید آن، 
نمی توان آن را از رژیم غذایی حذف کرد.

یادداشت

تیم فوتبال شهرستان بیرجند سال 1355مسابقات قهرمانی خراسان  ایستاده ازراست:اکبردیوان بیکی)سرپرست(فرهادبیگلری، 
مهدی حریری، مرحوم حسین جباری، عباس شبانی، محمدجباری، مهدی قوام، ساکی پور، حمیدخیریه )دروازه بان(عباسعلی جباری )کاپیتان( نشسته 

ازراست:)سرباز، سرباز، ناشناس( ابوالفضل غنی، محمدصفری، مهدی پناهی، علی ساربانی، حسین عباس نیا، سرباز ناشناس- گردآورنده : اصغری

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

فضیلت ماه شعبان از نگاه کتب 
مفاتیح الجنان و المراقبات

* نصیری 

 بدان که شعبان ماه بسیار شریفی است و منسوب است به حضرت 
سید انبیاء )ص( و آن حضرت این ماه را روزه می داشت و وصل می کرد 
به ماه رمضان و می فرمود: شعبان ماه من است هر که یک روز از ماه 
مرا روزه بدارد بهشت او را واجب شود روایت است که: چون ماه شعبان 
 داخل می شد حضرت امام زین العابدین علیه السالم اصحاب خود را جمع 
می نمود و می فرمود: ای گروه اصحاب من می دانید این چه ماهی است 
این ماه شعبان است و حضرت رسول )ص( می فرمود شعبان ماه من 
است پس روزه بدارید در این ماه برای محبت پیغمبر خود و برای تقرب به 
سوی پروردگار خود به حق آن خدائی که جان علی بن الحسین به دست 
قدرت اوست سوگند یاد می کنم که از پدرم حسین بن علی )ع(  شنیدم 
که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین )ع( که هر که روزه دارد شعبان را برای 
محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوی خدا دوست دارد خدا او را و نزدیک 
گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را برای او واجب گرداند.
روایت کرده اند  از صفوان جمال که گفت: فرمود به من حضرت 
صادق )ع( که وادار کن کسانی را که در ناحیه واطراف تو هستند بر 
بینی در فضیلت آن چیزی  فدایت شوم مگر می  روزه شعبان. گفتم 
هالل  دید  می  گاه  هر  )ص(  خدا  رسول  که  درستی  به  بلی  فرمود: 
ای  مدینه  در  کرد  می  ندا  که  را  منادی  فرمود  می  امر  را  شعبان 
شما  سوی  صلی)ص(به  خدا  رسول  جانب  از  رسولم  من  مدینه  اهل 
خدا  است پس  من  ماه  شعبان  که  درستی  به  باشید  آگاه  فرماید  می 
بدارد  روزه  یعنی  من  ماه  بر  مرا  کند  یاری  که  را  کسی  کند  رحمت 
السالم  علیه  امیرالمؤمنین  )ع(  که  را پس گفت: حضرت صادق  آن 
شنیدم که  زمانی  از  شعبان  روزه  من  از  نشد  فوت  که  فرمود  می 
منادی رسول خدا صلی ا... علیه وآله ندا کرد در شعبان و فوت نخواهد 
شد از من تا مدتی که حیات دارم إن شاء ا... تعالی پس می فرمود که 
روزه دو ماه که شعبان و رمضان باشد توبه و مغفرت است از خدا و 
روایت کرده اسماعیل بن عبد الخالق که گفت: بودم نزد حضرت صادق 
)ع( که در میان آمد ذکر روزه شعبان حضرت فرمود که در فضیلت 
 روزه شعبان چنین و چنان است، حتی آنکه مردی مرتکب خون حرام
 می شود پس روزه می گیرد شعبان را نفع می بخشد او را و آمرزیده می شود.
بدان که اعمال این ماه شریف بر دو قسم است اعمال مشترکه واعمال 
مختصه اما اعمال مشترکه پس آن چند امر است: اول هر روز هفتاد مرتبه 
بگوید: أَْسَتْغِفُر ا... وأَْسَألُه التَّْوبََة. دوم هر روز هفتاد مرتبه بگوید: أَْسَتْغِفُر ا... 
ِحیُم الَْحیُّ الَْقیُّوُم وأَُتوُب إِلَْیه که بهترین دعاها  ْحَمُن الرَّ الَِّذی ال إِلَه إاِل ُهَو الرَّ
و ذکرها در این ماه استغفار است و هر که هر روز از این ماه استغفار کند 
هفتاد مرتبه مثل آن است که هفتاد هزار در ماههای دیگر استغفار کند. 

امالک و 
مستغالت

پیش فروش آپارتمان
 واقع در معصومیه پایین

تلفن تماس:
09195605878 

خریدار مسکن مهر، شمال شهر 
قیمت تا2 5 میلیون به همراه وام.

تلفن تماس:
09904869973

فروش  204متر زمین شمالی، 
مهرشهر دارای قرارداد
بنیاد و پروانه و امتیازات

09157230845

فروش یک باب منزل کلنگی
 بیست متری اول سعیدی 5

)255متر( فی: 240 م
09126021952

فروش 8 قطعه زمین
 250 متری 

یا معاوضه با آپارتمان یا ماشین  
09151636606

فروش منزل ویالیی
 تمیز و نو 

در خیابان نرجس
09151639811

فروش منزل ویالیی در
 حاجی آباد، 130 متر، 100 متر 

زیر بنا، فی93 م تومان
09153613774

آپارتمان شیک فول امکانات 
طبقه  سوم سایت اداری
)فروشی با تخفیف(
09151609309

فروش واحد آپارتمان تعاونی 
مسکن دادگستری، 120 
متر زیربنا، دارای امکانات 

09138625875

فروش یا معاوضه 126متر زمین 
حاشیه خیابان 16متری

 واقع در امیرآباد
09151638892

 
 فروش واحد آپارتمان
 با قیمت مناسب 

خیابان جمهوری 28
09151641980 

فروش آپارتمان در سپیده 5 
بنا 88 مترشمالی، دو خواب و هال 

امکانات کامل
09155616598

فروش ویالیی در حاجی آباد
 100متر فی:60 م

تلفن تماس:
09364566967 

فروش آپارتمان، فتح روبروی پارک 
توحید،103متر، طبقه همکف 

2خواب،شیک،سندآزاد، فی180م 
09198160650

رهن و اجاره

سوئیت اجاره ای یک خواب
 40 متر، روستای شوکت آباد

09158661624

منزل اجاره ای دربستی، منتظری 
17، 1م رهن، 200 اجاره

دارای تمام امتیازات آب، برق،گاز 
و تلفن   09158635715

نیازمند سوئیت اجاره ای
 در فردوس، خیابان خرمشهر

تلفن تماس:
09194087258

جویای کار

جویای کار: درساندویچی واغذیه
تلفن تماس

جوانی23ساله
09374092908

نگهداری ازسالمند، نصب 
ایزوگام تمیزکاری، اصالح 

درخت، سرایداری، نگهبانی و... 
 09159640266

به یک نیروی با سابقه برای کار 
 در فست فود نیازمندیم

تلفن تماس 
05631996-09129150366 

یک نیروی ماهر 
به کارواش 
نیازمندیم

09155615786

شیفت عصر فوق دیپلم 
حسابداری، گواهینامه، موتور 

سیکلت وپایه سوم،دارای وسیله 
نقلیه 09157236341

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس تمام وقت و نیمه 
وقت به صورت تلفنی و اینترنتی 

نیازمندیم.   09158639975

جوان 22 ساله  دیپلم، داری کارت 
پایان خدمت،  گواهینامه پ3 

دارای موتور و ماشین 
09156658532

به یک نیرو جهت کار
 در کارواش نیازمندیم 

تلفن تماس:
09159372644 

به چهار نفر جهت 
نظافت نیازمندیم باحقوق 

400تا500هزارتومان آقا مجرد
09150913229

به تعدادی راننده 
برای کاردرآژانس نیازمندیم

 تلفن تماس
09151609815  

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09155619072

 به تعدادی راننده 
با ماشین دوگانه نیازمندیم.

تلفن تماس:
09157246276

یک نیروی ماهر
به کارواش ازساعت1تا10شب

تلفن تماس:
09368604783

به یک شاگرد مرد برای ابزار ویراق  
به صورت تمام وقت با حقوق 

350تومان نیازمندیم
09157557580

به تعدادی راننده سحرخیز 
با خودرو جهت کاردرآژانس 
با زنگ خورباال نیازمندیم   

 09155612170

به یک نیرو جهت همکاری در 
دفترفنی مهندسی کرکره اتومات 

 دعوت می شود
09905713857 -32403305

به یک حسابدار مسلط به سامانه 
های مالیاتی و امور اداری نیازمندیم 

ساعت تماس 9 تا 14 
 09158643014 

 
 به 2 نفر همکار جهت کار در 

ساندویچی نیازمندیم., حقوق 500 
ساعت کار از 5 عصر تا 2شب 

09307431942

به تعدادی راننده جهت 
کاردرآژانس به صورت نیم وقت 

نیازمندیم با ماشین مدل باال
09159620459

آژانس با زنگ خور باال و کارکرد 
تضمینی به تعدادی راننده 

تمام وقت و نیمه وقت نیاز دارد       
09395265120

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت

  و نیمه وقت نیاز دارد
09154944080

 
آژانس با زنگ خور باال

 به تعدادی راننده تمام وقت و 
 نیمه وقت نیاز دارد
09905637283

 
به یک راننده تمام وقت
 جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
09158663225

 
جویای کارنیم وقت برای 

بعدازظهرهستم.
پیام بدهید

09158651034

خودرو

پارس دوگانه مدل 92 
سفید خریدارم
تلفن تماس:

09195513890

پژو 405 دوگانه کارخانه، مدل 
91، بدون رنگ، توکرم 

تخفیف بیمه کامل فی:22/300م 
 09151079942

پژو دوگانه دستی مخزن بزرگ 
رینگ اسپرت، الستیک نو ، 

بیمه تا آخر سال فی:15/500م 
09159657295

فروش آردی مدل83 یشمی  
موتور تاره تعمیر 

الستیک نو، رنگ دارد فی: توافقی 
09393449811

خریدار پژو 405 اس ال ایکس
 206تیپ5، سفید، بدون رنگ 

و ال نود سفید بدون رنگ
09153632761

فروش موتور کاوازاکی 100، 
الستیک نو

موتورتازه تعمیرمناسب 
09151638892

متفرقه

 فروش یک  باب مغازه کیف 
فروشی واقع دربازار با موقعیت 

عالی و درآمد تضمینی 
09105477958

فروش 
کندوی زنبور عسل 

تلفن تماس
 09155619359 

فروش تانکر800 لیتری ورق 
سفید، ضخامت یک میل 
جهت استفاده آب و نفت 

 09151638892

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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هدر رفت700 میلیون مترمکعب 
روان آب
 در خراسان جنوبی

ایرنا-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
آب  روان  مترمکعب  میلیون   700 گفت:  جنوبی 
به طور میانگین ساالنه در استان هدر می رود. 
نصرآبادی روز گذشته اظهار کرد: این روان آب 
از  آوری  جمع  و  جذب  شرایط  نبود  دلیل  به  ها 
مرزی   نقاط  از  یا  لوت  و  مرکزی  کویر  حوزه 
خراسان جنوبی خارج می شود. وی با بیان اینکه 
مرزها  و  کویر  سوی  به  آب  خروج  و  هدررفت 
طبیعی  منابع  کل  اداره  اساسی  های  دغدغه  از 
با توجه به استمرار خشکسالی  است اظهار کرد: 
و بروز شرایط بحرانی تالش ما این است که با 
اجرای طرح های آبخیزداری نهایت استفاده را از 
روان آب ها در استان داشته باشیم. وی وسعت 
حوزه های آبخیز استان را هفت میلیون و 500 
هزار هکتار ذکر کرد و گفت: تاکنون طرح های 
آبخیزداری در یک میلیون و 300 هزار هکتار از 
این سطح انجام شده است.  به گفته وی تاکنون 
بند   200 و  یکهزار  و  خاکی  بند   500 از  بیش 
روان  آوری  جمع  برای  مالتی  و سنگ  گابیونی 
آب ها احداث شده است. و با اقدامات آبخیزداری 
انجام شده، ساالنه به صورت میانگین هشت تا 44 
 میلیون مترمکعب روان آب در استان جمع آوری 
تا  جاری  زراعی  سال  ابتدای  از  افزود:  شود  می 
 اواخر فروردین، 16 میلیون مترمکعب روان آب در 
سازه های آبخیزداری استان جمع آوری شده است.

نت
نتر

 : ای
س

عک

مدافعان حرم، عراق و سوریه را از 
شر دشمنان پاک کردند

جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
مردم شهرستان  در جمع  یک شنبه شب گذشته 
خوسف در مراسمی که برای گرامی داشت یاد و 
خاطره اولین شهید مدافع حرم، مرتضی بصیری پور 

برگزار شد، اظهار کرد: امروز کشورهای غربی پشت 
فتنه های بزرگ در جهان بوده و از هر طریقی با 
مسلمانان دشمنی می کنند. حجت االسالم عبادی 
با بیان اینکه در زمان امام حسن)ع( همان گونه که 
زهری مسموم این بزرگوار را به شهادت رساند و در 
روز عاشورا هم مشاور بزرگ یزید صحنه عاشورا 
را پیش می برد، امروز هم همان صحنه تاریخ به 
دنبال  وتکفیری ها  دشمنان  توسط  دیگر  گونه ای 
می شود، افزود: مهم ترین امر  در برابر همه اتفاقات 
بصیرت است.وی گفت: در دنیای پر از شیطنت  آنچه 
پاسخ به انحرافات دشمن می دهد،بصیرت است و 
همان گونه که دشمن بارها می گوید گزینه ها روی 
میز است بدتر از همه گزینه های گمراه کننده است.

عبادی افزود: داشتن بصیرت نسبت به اتفاقاتی که 
در پیرامون جامعه و جهان می افتد امری مهم است.
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    وزش باد در استان شدت می گیرد

و  خاک  و  گرد  با  همراه  شدید  باد  وزش  صورت  به  جوی  های  ناپایداری  گفت:  جنوبی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  یابی  پیش  و  بینی  پیش  گروه  مقدم-رئیس  دادرس 
رواناب  شدن  جاری  احتمال  استان  شمالی  نواحی  در  افزود:  برهانی  رضا  شود.  می  بینی  پیش  پراکنده  برق  و  رعد  و  رگبار  ابر،  افزایش  و  استان  نقاط  برخی  در  افقی  دید  کاهش 
با توجه به ماهیت رگباری بارش ها در این فصل وجود دارد و به لحاظ تغییرات دما از امروز تا چهارشنبه کاهش دمای هوا رخ خواهد داد. وی بیان کرد: هوای مرکز استان امروز نیمه ابری تا 
باد شدید، گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود و در این مدت کمینه و بیشینه دمای بیرجند به ترتیب به 16 و 30 درجه سلسیوس خواهد رسید. با وزش  ابری همراه 

*مدیرکل بهزیستی از پرداخت تسهیالت 30 میلیون 
تومانی برای توانمندسازی معلوالن استان خبر داد.

*سید مراد علی حسینی به عنوان مدیر مالی صدا 
وسیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد.

کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   *
استان گفت:350 هکتار از اراضی کشاورزی استان 

امسال به روش نشائی کشت می شود.
* 148 تن مرغ بدون آنتی بیوتیک، فروردین امسال 

در خراسان جنوبی تولید شد.
گفت:  استانداری  بحران  مدیریت  *مدیرکل 
سیالب، سرما و تگرگ فروردین امسال 25 میلیارد 
و  زیربنایی  تأسیسات  و  مزارع  باغات،  به  تومان 

روبنایی استان خسارت وارد کرد. 
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه از کسب رتبه اول اداره 
امور قرآنی اوقاف  در برگزاری آزمون سراسری حفظ و 

مفاهیم قرآن در طیف “ب” در کشور خبر داد.
)ع(  ابیطالب  ابن  علی  بیمارستان  دیالیز  *بخش 

سربیشه  راه  اندازی می شود.
*واحد تعمیر ونگهداری لکوموتیو با ورود اولین 
به  طبس  ایستگاه  در  ایران  به  چینی  دیزلهای 

راه آهن شرق واگذار شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

تازه های ورزشی استان

بیرجند میزبان بزرگترین رویداد 
ورزشی تیر و کمان کشور می شود

اینکه  بیان  با  استان  کمان  و  تیر  هیئت  رئیس 
در  کامپوند  و  ریکرو  رشته  در  ورزشکار   150
هم  با  بیرجند  غدیر  نفری  هرار   15 استادیوم 
تیر  رویداد  بزرگترین  گفت:  می کنند،  رقابت 
المپیک  دار  پرچم  حضور  با  کشور  کمان  و 
گفت:  وی  می شود.  برگزار  بیرجند  در  ایران 
رشته  مسابقات  در  خانم  و  آقا  ورزشکار   150
ریکرو چهارشنبه و کامپوند جمعه با حضور 30 
وی  می پردازند.  رقابت  به  هم  با  کشور  استان 
المپیک  پرچم دار  مسابقات  این  در  کرد:  اظهار 
ایران، زهرا نعمتی به همراه 8 داور بین المللی 

فدراسیون ما را همراهی خواهند کرد.

 برگزاری مسابقات باشگاهی آکادمی 
بیر پارکور در شهرستان بیرجند 

انجمن پارکور خراسان جنوبی اولین سری مسابقات 
درون باشگاهی  آکادمی بیر پارکور  به مناسبت عید 
مبعث و  اعیاد شعبان در دو رده سنی زیر 15 سال و 

باالی 15 سال را در بیرجند برگزار کرد.

واژگونی یک دستگاه کامیون بنز
 در شهرستان قاین

سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه شهرستان قاین  از 
واژگونی یک دستگاه کامیون  بنز در جاده سنتو مقابل 
مرکز درمانی شهدا قاین خبر داد. وی علت حادثه را 

عدم توجه به جلو اظهار کرد.

آغاز مرحله استاني هفتمین دوره 
مسابقات ملی مناظره در بیرجند

از  دوره  هفتمین  کشی  قرعه  مراسم  ور-  پیشه 
مسابقات ملی مناظره در مرحله استاني با حضور 
تیم های شرکت کننده و رئیس جهاد دانشگاهی 
استان، رئیس دانشگاه بیرجند و مسئوالن فرهنگی 
رئیس  برگزارشد.  بیرجند  دانشگاه  در  دانشگاه ها 
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی عنوان کرد: یکی 
از شاخصه های مهم توسعه یافتگی، دانشگاه های 
نماد  دانشگاه  داد:  ادامه  هر کشور است، صادقی 
در یک کشور  فرهنگی  و  علمی  باالترین سطح 
این  برگزاری  از  هدف  اینکه  بیان  با  است.وی 
رهبری  معظم  مقام  مطالبات  به  لبیک  مناظرات 
داد: در مناظره مهم شنیدن است و  ادامه  است، 
پاسخ به سواالت باید بدون تخریب و جنبه نقد 
داشته باشد و نباید منجر به هنجار شکنی شود.
ایجاد کنیم که  صادقی اظهار کرد: اگر شرایطی 
اندیشی شکل می گیرد  آزاد  اندیشه ها آزاد شوند، 
و یکی از اقداماتی که شوق آفرینی و پویایی را 
در دانشگاه ها رقم می زند و سبب شده دانشجویان 
بی پرده آنچه را که در دل دارند دلسوزانه بر زبان 
آورند، برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی است.
مناظره ها  این  برپایی  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
مشکالت  حل  دنبال  دانشگاه  و  جهاددانشگاهی 
جامعه نیستد، بلکه هدف توجه دادن دانشجویان 
است.نوید  جامعه  مسائل  و  پیرامونی  محیط  به 
مسابقات  از  دوره  هفتمین  اجرایی  دبیر  عطایی، 
ملی مناظره در مرحله استانی نیز گفت: 14 تیم در 
این دوره از مسابقات از دانشگاه های بیرجند، علوم 
کرده اند.وی  شرکت  بیرجند  صنعتی  و  پزشکی 
یادآورشد: مسابقات همزمان با 4 و 5 اردیبهشت 
 6 نیز  اختتامیه  مراسم  و  شود  می  انجام  جاری 

اردیبهشت برگزار خواهد شد.

 نمایشگاه “حقوق  بشر آمریکایی” 
در صحرای طبس برگزار می شود 

غالمی- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
با  نمایشگاهی  اینکه  بیان  با  استان  مقدس  دفاع 
ماه  اردیبهشت   5 آمریکایی”  “حقوق  بشر  عنوان 
اکران  گفت:  می شود،  برگزار  طبس  صحرای  در 
نخستین انیمیشن حادثه طبس 5 اردیبهشت کلید 
اظهارکرد  دیروز  ظهر  فخر  محمدرضا  می خورد. 
به  آمریکا  نظامی  حمله  تاثیرگذار  و  مهم  :حادثه 
عنایات  همیشه  که  است  این  نشان دهنده  طبس 
خدا به کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران است.

وی افزود: آمریکا برای حمله به صحرای طبس از 
چندین ماه قبل برنامه ریزی کرده بود اما به فضل 
خداوند در صحرای طبس طومارش به هم خورد 
و  متحیر  را  حادثه همگان  این  و  زمین گیر شد  و 
شگفت زده کرد چرا  که در صحرای طبس شن ها از 
سوی خداوند مامور مقابله با دشمنان آمریکایی شده 
و آن ها را شکست دادند. فخر  با اشاره به برنامه های 
اردیبهشت   5 حادثه  سالروز  در  شده  پیش بینی 
در  ساعت 9 صبح  از  برنامه ها  روز  این  در  گفت: 
محل مسجد شکر با سخنرای محوری استاندار و 
نماینده ای از سوی آیت ا... عبادی برگزار می شود.

برگزاری اختتامیه هفتمین دوره
 جشنواره ملی عکس

 “بیرجند در قاب ایران”
کاری- هفتمین دوره جشنواره ملی عکس بیرجند 
در قاب ایران در بیرجند در سالن قلمچی بیرجند 
دبیر هفتمین  داد. رضا خالدی  پاپان  کار خود  به 
ایران  قاب  در  بیرجند  ملی عکس  دوره جشنواره 
از  دوره  این  در  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در 
جشنواره 77 نفر عکاس کشوری و 56 نفر عکاس 
از استان  شرکت داشتند افزود: به طور کلی 1330 
اثر در بخش بیرجند پاک و 46 نفر در آلبوم های 
یادگاری پیشکسوتان عرصه ورزش شرکت داشته 
اند. وی  یادآور شد: از بین 1500 عکس  ارسال 
عکاسان  از  نفر   100 حدود   جشنواره   به  شده 
این آثار از  خراسان جنوبی بودند. خالدی با بیان 
ینکه  در اولین دوره جشنواره 11 نفر عکاس برای 
داد:این  ادامه  بودند.   کرده   نام  ثبت  جشنواره 
پیشرفت  موجب  افتخار اعضای دبیرخانه جشنواره  
است و قابل قیاس با دوره های قبلی نیست.محمد 
مهدی رحیمیان داور  این جشنواره هم در حاشیه 
هفتمین دوره جشنواره  افزود:  هم دلی فرهنگی و 
قومیتی  از اهداف این جشواره هاست که با حضور 
حداکثری عکاسان و هنرمندان محقق می شود. 
در پایان از نفرات برگزیده جشنواره در دو بخش 

آلبوم های ورزشی و اصلی تقدیر شد.

دادرس مقدم-  در دیدار صبح روز گذشته 
استاندار  با معاون برنامه ریزي و مدیریت 
هاي  یروژه  و شهرسازی  راه  وزارت  منابع 
برنامه  و  بررسی  استان  راه  بخش  مهم 
با  کرد:  اظهار  الشریعه  مروج  شد.  ریزی 
در  آزادراهي  هیچگونه  اینکه  به  عنایت 
پروژه  کنیم  مي  پیشنهاد  نداریم،  استان  
قرارگیرد  اجرایي  دربرنامه  آزادراهي  هاي 
الگو دریک محور عملیات اجرایي  وبعنوان 
دیگري  بخش  در  استاندار  آغازشود. 
راه  احداث  اظهارکرد:  خود  ازسخنان 
اعتبارات  با  بیرجند-مشهد  زاهدان-  آهن 
هرچه  لذا  نیست  پذیر  امکان  دولت  فعلي 
سرمایه  و  فاینانس  بدنبال  باید  سریعتر 
گذار باشیم. معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري  نیز  بیان کرد: یکي از مواردي 
برخوردار  دراستان  باالیي  ازاهمیت  که 
قاین  محوربیرجند-  دوم  باند  پروژه  است 
الزم  اعتبار  تامین  پیگیري  باید  که  است 
پیشنهاد  وي  پذیرد.  انجام  ان  اتمام   برای 
شود  انجام   56 ماده  ازمحل  کار  این  داد   
پیمانکار  وام  پرداخت  درخواست  با  و 

گزارشي  نیز  جعفري  شود.  موافقت  محور 
تخصیص  و   180 ماده  تخصیص  درباره 
توسعه  اقتصادي  هاي  شاخصه  ارتقاء 
و  ریزي  برنامه  دادد.معاون  ارائه  استان 
شهرسازي  و  راه  وزارت  منابع  مدیریت 

واحداث  شرق  محور  توسعه  کرد:  بیان 
از  چابهار-زاهدان-بیرجند  آهن  راه 
پیگیري و  است  برخوردار  باالیي   اهمیت 

 مي کنیم فاینانس احداث راه آهن سریعتر 
محوري  هیچ  داد:  ادامه  امینی  شود.  اخذ 

جمهور  رئیس  صریح  دستور  که  نیست 
پیگیر  و  باشد  داشته  فاینانس  بر  مبني  را 
تیراژ  شرکت  براي  کنسرسیوم  هستیم 
ومصوبه ماده 62 شوراي اقتصاد براي این 
پروژه اخذ شود. وی  با اشاره به اینکه راه 

درقانون  ملي  توسعه  صندوق  ازمحل  آهن 
افزودبزودي  شده  بیني  پیش  بودجه 
شود. مي  اعالم   97 سال  هاي  پروژه 

سازي  دوبانده  پروژه  درخصوص  امینی 
قاین- بیرجند-  نهبندان-سربیشه-  محور 

بجستان- فردوس- دیهوک به راور گفت: 
طي مکاتبه و درخواست به  رئیس سازمان 
اعالم  کشور  ریزي  برنامه  و  مدیریت 
تامین  درصورت  که  ایم  کرده  آمادگي 
97)تیر98(،  مالي  سال  تاپایان  اعتبارالزم 

پروژه به اتمام برسد.
از  ادامه  در  شهرسازي  و  راه  وزیر  معاون 
باحضور  را  اي  جلسه  تا  خواست  استاندار 
جمهور   رییس  اول  معاون  دکترجهانگیري 
رییس   سفر  مصوبات  به  رسیدگي  برای 
برگزارنمایند. جنوبي  خراسان  به  جمهور 
خصوص  در  اي  جلسه  شد  مقرر  درپایان 
چند  طي  بیرجند-قاین  آزادراه  پروژه 
معاون  کارامیني  دفتر  درمحل   روزآینده 
برنامه ریزي وزیر و با حضور معاون ساخت 
و   برگزار  وشهرسازي  راه  وزارت  توسعه  و 

این  پروژهتعیین وضعیت گردد.

راه و راه آهن، موضوع مذاکره استاندار با مدیران وزارتی 

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه امروزه چرم مصنوعی به 
دالئل فراوانی جایگزینی بسیار مطمئنی برای 
چرم طبیعی به حساب می آید گفت: فاز اول 
کارخانه چرم مصنوعی استان شهریور امسال 
تسنیم  گزارش  به  می رسد.  بهره برداری  به 
سال  به  اشاره  با  صفدری زاده  مرتضی 

وجود  کرد:  اظهار  ایرانی  تولید  از  حمایت 
ضخامت،  طرح،  رنگ،  در  زیاد  بسیار  تنوع 
نرمی، سفتی و عدم آلودگی زیست محیطی 
در حین فرآیند تولید پایین بودن قیمت تمام 
شده در مقایسه با چرم طبیعی تولید انبوه در 
زمان  حداقل  در  مختلف  طرح های  و  رنگ 
استفاده  روز(  در  متر  هزار   10 تا   8 )روزی 

صنایع  در  مصنوعی  چرم  وسیع  بسیار 
مختلف از جمله صنعت خودروسازی، صنعت 
همچنین  و  کفش  و  کیف  صنعت  مبلمان، 
صنعت  مزایای  از  سودآور  و  سریع  بازدهی 
تولید چرم مصنوعی است.صفدری زاده بیان 
کرد: از طرف دیگر عدم وجود کارخانه چرم 
استان های  و  جنوبی  خراسان  در  مصنوعی 
همجوار مانند  سیستان و بلوچستان،  یزد،و 
چرم  کارخانه  جود  و  عدم  و  کرمان  استان 
امکان  و  افغانستان  کشور  در  مصنوعی 
چرم  کارخانه  محصوالت  تمامی  صادرات 
امتیازات  وجود  و  کشور  این  به  مصنوعی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  خاص  و  ویژه  بسیار 
مصنوعی  چرم  صنعت  مزیت های  جمله  از 
در استان است. رئیس سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی افزود: معافیت از مالیات به میزان 
به  گمرکی  حق  پرداخت  عدم  سال،   13
چرم  کارخانه  نیاز  مورد  وارداتی  اولیه  مواد 
به  گمرکی  حق  پرداخت  عدم  مصنوعی، 
نیاز  مورد  وارداتی  تجهیزات  و  دستگاه ها 

پرداخت  از  معاف  و  کارخانه چرم مصنوعی 
و  دستگاهای  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
مدنظر  کارخانه  داخلی  نیاز  مورد  تجهیزات 
گفت:  است.صفدری زاده  مزیت ها  دیگر  از 
تمامی موارد باعث شد تا احداث و راه اندازی 
ویژه  منطقه  در  مصنوعی  چرم  کارخانه 
اقتصادی استان هر چه بیشتر احساس شود 
هدف  با  مصنوعی  تولیدچرم  کارخانه  لذا 
تامین چرم مصنوعی مورد نیاز داخل و خارج 
خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  کشور، 
در  و  ریال  میلیارد   65 سرمایه  با  جنوبی 
به مساحت 18 هزار مترمربع در دو  زمینی 
فاز  کرد:  عنوان  کرد.وی  کار  به  شروع  فاز 
کامل  خط  برگیرنده  در  فوق  مجموعه  اول 
 PU & و مجهز تولید انواع چرم مصنوعی
PVC با تمامی امکانات و همچنین دارای 
امباس  دستگاه های جانبی پیشرفته چاپ و 
در بهمن ماه سال 1396 شروع و در شهریور 
ماه سال 1397 به تولید و بهره برداری خواهد 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رسید.رئیس 

تصریح کرد: این  کارخانه  قادر  خواهد بود 
 PU & مصنوعی  چرم  انواع  تولید  با   تا 
مانند  مختلف  صنایع  در  نیاز  مورد   PVC
انواع چرم های کیفی، کفشی، مبلی، لباسی 
و خودرویی، بخشی از چرم مصنوعی مورد 
کند. تامین  را  کشور  خارج  و  داخل  نیاز 
کارخانه  این  کرد:  خاطرنشان  صفدری زاده 
باال  و  آالت  ماشین  بودن  روز  به  دلیل  به 
بودن تکنولوژی تولید قادر خواهد بود روزانه 
بین 9 تا 11 هزار مترمربع چرم مصنوعی در 
انواع مختلف کیفی، کفشی، مبلی، لباسی و 
کند. تولید  کاری  شیفت  یک  در  خودرویی 
واحد  این  رسیدن  تولید  به  با  گفت:  وی 
مورد  مصنوعی  چرم  تامین  ضمن  تولیدی 
استان های  و  جنوبی  خراسان  استان  نیاز 
مصنوعی  چرم  از  بخشی  تامین  و  همجوار 
اشتغال  زمینه  افغانستان،  کشور  نیاز  مورد 
 1000 از  بیش  و  مستقیم  نفر   50 از  بیش 
نفر غیرمستقیم را در قالب تولیدکننده کیف، 

کفش و مبل ایجاد می  کند.

کارخانه چرم مصنوعی استان امسال به بهره برداری می رسد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجندخبرداد:

   مهمترین دستاورد طرح سالمت ایجاد6 بیمارستان جدید
کاری- روز گذشته همایش مجمع سالمت 
پزشکی  علوم  دردانشگاه  خراسان جنوبی 
رئیس  قائمی؛  کاظم  شد.  برگزار  بیرجند 
این  در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تحول سالمت  ارزیابی طرح  مراسم گفت: 
باید همراه با انصاف و بیان دستاوردها در 
نشان  خاطر  وی  باشد.  سازنده  نقد  کنار 
از   استان  های  بیمارستان  افزایش  کرد: 
بیمارستان   14 به   92 سال  در  مورد   8
دستاوردهای  مهمترین  از   96 سال  در 
استان  در  سالمت  تحول  طرح  اجرای 
تا   92 داد: طی سال های  ادامه  است. وی 
بیمارستان های  فعال  تخت های  تعداد   96
خراسان جنوبی از 799 تخت به هزار و 52 
تخت رسیده که نشانگر رشد 44 درصدی 
ضمن  قائمی  است.  تخت ها  افزایش 
توریسم  جراحی  عمل  اولین   یادآوری  
نشان  خاطر  رازی   بیمارستان  در  درمانی 
کرد: این هم دستاورد مهم  دیگری برای 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.

خرید دستگاه پالسما فرز
 و دستگاه شتاب دهنده 

برای ارتقای کیفیت درمان استان
قائمی  ادامه داد: خرید دستگاه پالسما فرز 
برای بیمارستان ولی عصر )عج( و دستگاه 
ایران  بیمارستان  برای  دهنده خطی  شتاب 
دانشگاه  مثبت   کارهای  جمله  از  نیز  مهر 
ارتقای  کیفیت درمان  برای  علوم پزشکی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  است.رئیس  بوده 
ویژه  تخت های  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  
بیمارستان های استان از 102 تخت در سال 
این   افزود:  است  رسیده  154 تخت  به   92
افزایش 51 درصدی را نشان می دهد .وی 
اینکه  طرح تحول سالمت موجب  بیان  با 
و  بهداشت  در   مردم  پرداختی  سهم  شد 
درمان از حدود 38 درصد در قبل از اجرای 
اظهار  برسد  5/48  درصد  به حدود   طرح 

کرد: در سال 92 هیچگونه اورژانس هوایی 
در خراسان جنوبی وجود نداشت ولی  اکنون  

دو اورژانس هوایی فعال داریم.

حذف ۹۴ هزار نفر
 از برنامه پزشک خانواده

 تهدید بزرگی برای خراسان جنوبی
بهداشتی  معاون  مهدی زاده؛  کامبیز 
در  هم  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 

توجه  با  اینکه   به  اشاره  با  مراسم   این 
از  که  افرادی  تعداد  جمعیتی،  پاالیش  به 
برنامه پزشک خانواده حذف می شوند زیاد 
است افزود:  باید 94 هزار نفر در استان از 
بزرگی  تهدید  که  شوند  حذف  برنامه  این 
اظهار  وی  است.  بهداشت   و  درمان  برای 

کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی به دالیل 
زیادی شعار سال را تبیین و ابالغ کردند و 
برنامه ریزی  اهداف سالمت  پیشبرد  در  لذا 

می کنیم تا از کاالی ایرانی استفاده کنیم.

جهانی:  بهداشت  سال 2018  شعار 
“پویش همگانی سالمت

 برای همه در همه جا”
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

سال  شعار  اینکه   یادآوری  با  نیز  بیرجند  
همگانی  “پویش  جهانی   بهداشت   2018
است  جا”   همه  در  همه  برای  سالمت 
ادامه داد:  از زمانی که اساسنامه بهداشت 
باید مطمئن شویم که  جهانی تصویب شد 
دارند.  دسترسی  سالمت  به  مردم  همه 

نظام  زمانی  کرد:  نشان  خاطر  مهدی زاده  
در  که  کند  عمل  موفق  می تواند  سالمت 
کامل  ارائه  جمعیتی،  پوشش  حیطه  سه 
با  کندوی  کار  مالی  حفاظت  و  خدمات 
از  نفر  میلیون   100 حدود  اینکه  به  اشاره 
هزینه های  پرداخت  دلیل  به  دنیا  مردم 
می شوند،  دچار  مطلق  فقر  به  سالمتی 
از  نفر  میلیون   800 از  بیش  کرد:  تاکید 
جهان(  جمعیت  12درصد   ( دنیا  مردم 

حداقل 10 درصد از بودجه خانوار را صرف 
هزینه های بهداشتی خانواده می کنند.  این 
کرد: خدمات سالمت  تاکید  مقام مسوول  
شامل  درمان  و  بازتوانی  تا  پیشگیری  از 
با  متناسب  خدمات  و  شده  مردم  همه 
می شود. ارائه  سالمت  جامع  نظام  دارایی 

خراسان جنوبی  در  نفر  هزار   386
مشمول سرانه پزشک خانواده هستند.
از  را  خانواده  پزشک  طرح  مهدی زاده 
بهداشت   وزارت  برنامه های  مهم ترین 
استان  در  نفر  هزار   386 افزود:  و  دانست 
مشمول سرانه پزشک خانواده هستند. وی 
پاالیش  به  توجه  با  اینکه   به  اشاره  ضمن 
پزشک  برنامه  از  که  افرادی  آمار  جمعیتی، 
خانواده حذف می شوند زیاد است و باید 25 
شوند  حذف  برنامه  این  از  جمعیت  درصد 
برنامه  این  اجرای  راستای  در  شد:  یادآور 
در مجموع باید 94 هزار  نفر از  این طرح  
حذف شوند که این کار  تهدید بزرگی برای 
بهداشتی  می رود.معاون  شمار  به  استان 
 45 احداث  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 12 ساز  و  ساخت   اتمام  بهداشتی،  واحد 
یک  سالمت،  پایگاه  دو  بهداشت،  خانه 
پزشکی،  پانسیون  واحد   10 و  آزمایشگاه 
ادامه ساخت  و ساز 17 مرکز خدمات جامع 
مراکز خدمات  افزایش  و  سالمت روستایی 
جامع سالمت مجری طرح پزشک خانواده 
در  از دستاوردهای طرح تحول سالمت  را 

حوزه بهداشت ذکر کرد.
مهدی زاده  یاد آور شد: تصویب 22 مرکز، 
فعال  بهداشت،  خانه   11 و  پایگاه   16
کردن 4 واحد آزمایشگاهی، افزایش مراکز 
 27 از  یک  سطح  آزمایشات  نمونه گیری 
داروخانه های  افزایش  مرکز،   47 به  مرکز 
خانواده  دندانپزشک  برنامه  اجرای  فعال، 
فراخوان  دندانپزشک،   31 بکارگیری  و 
نیروی   24 بکارگیری  بهورز،  نفر   128
از  را  ماما  و  پزشک  افزایش  و  بهداشتی 
سالمت   تحول  طرح  دستاوردهای  دیگر 
استوی  با اشاره به اینکه حدود 97 درصد 
مردم استان به سامانه سیب دسترسی دارند 
در  سیب  یکپارچه  سامانه  راه اندازی  افزود: 
منظور  به  بهداشتی  واحدهای  درصد   75

ارائه فعال خدمت فعال است.
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واکنش کرباسچی به حضور
 چمران در شورای شهر

اینکه  گفت:  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
تفاوتی  چه  نه،  یا  بیاید  شهر  شورای  به  چمران 
خواهد داشت؟ اگر عضو شورا شود، مقابل ۲۰ نفر 
چه کاری می تواند انجام بدهد؟ این سبک برخورد 
در مجموعه ای که ادعای شنیدن سخن مخالف را 
دارد، درست نیست. آیا نسبت به فردی که احیانا 
یک کلمه حرف مخالفی داشته باشد، وحشت دارند؟

 
منشور حقوق شهروندی 

ترجیع بند دولت است

 موالوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: منشور 
حقوق شهروندی ترجیع بند تمامی برنامه های دولت 
خواهد بود. بعد از ابالغ منشور حقوق شهروندی در 
انقالب  از  بعد  بار  اولین  برای  دولت  آذر ۹۵، یک 
پیگیری  برای  را  خود  اراده   صراحت  به  مشروطه 

مطالبات مشروع و قانونی مردم به نمایش گذاشت.

 گردنکشی مقابل پلیس
 قابل قبول نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر در جایی تخلفی صورت 
گرفت با اعالم شکایت، دستگاه قضایی و پیش از 
آن بازرسی های مربوطه در نیروی انتظامی به این 
تخلف رسیدگی قانونی خواهند کرد. اما اگر بنا باشد 
برخی در مقابل نیروی انتظامی گردنکشی کنند و از 
این طریق با دو قطبی سازی جامعه تالش کنند 
که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه 

دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 

اینکه تلگرام تا االن فیلتر نشده به 
دلیل مقاومت های روحانی بوده است

سلحشوری، نماینده تهران گفت: تلگرام همچنان در 
دسترس مردم قرار دارد و همین موضوع نشان می دهد 
که یک مقاومتی در این باره از سوی روحانی و تیم او 
وجود داشته است. خروج برخی از دولتمردان از تلگرام 
نه تنها به معنای زمینه سازی برای فیلترینگ تلگرام 
نیست، بلکه در راستای حمایت از حق انتخاب مردم 

در زمینه انتخاب پیام رسان ها است.

یا من برکنار شوم 
یا قاضی پور اخراج شود

وزیر بهداشت گفت: بساط تهمت زدن و رواج دروغ 
از برخی تریبون ها در کشور باید برای همیشه جمع 
باقی  انقالب  از  چیزی  این صورت،  غیر  در  شود؛ 
به  کننده،  توهین  نماینده  به  بنده  پاسخ  نمی ماند. 
تنهایی کافی نیست؛ باید قانون اجرا شود تا مردم به 
قوه قضائیه اعتماد کنند. آن شخص تهمتی زده؛ اگر 
ادعایش درست است، بنده برای تصدی وزارت، فرد 
مناسبی نیستم، اما اگر این ادعا نادرست باشد، باید او 

از مجلس شورای اسالمی اخراج شود.

ادبیات آقاي روحاني خالف 
سوگند رئیس جمهور است

ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، 
با اشاره به اظهارت روحانی رئیس جمهور درباره 
دستگاه های نظارتی، اظهار کرد: وقتی دستگاه و 
یا فردی از صحت عملکرد خود اطمینان دارد از 
محاسبه و پاسخگویی نمی هراسد. از دستگاه های 
برخورد  متخلف  افراد  با  تا  می رود  انتظار  نظارتی 
از مسئولیت شان  را  آ ها  لزوم  کرده و در صورت 
خلع کنند؛ معتقدم ادبیاتی که آقای روحانی درباره 
دستگاه نظارتی کشور به کار برد، خالف سوگند 

رئیس جمهور است.

پوتین برای برجام با ترامپ 
تماس نمی گیرد

با  کرملین  کاخ  سخنگوی  پسکوف«  »دیمیتری 
که  کرد  اعالم  ایران  هسته ای  توافق  از  حمایت 
جایگزینی برای برجام وجود ندارد. توافق هسته ای 
ایران را نمی توان جایگزین کرد و باید تمام طرف ها 
بر آن نظارت کنند. رئیس جمهور پوتین نیز برنامه ای 

برای دیدار با آمریکا در خصوص برجام ندارد.

ظریف: یا همه یا هیچ

محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت: رئیس جمهور 
فرانسه درست می گوید هیچ طرح جایگزینی برای 
برجام وجود ندارد. یا همه آن باشد یا هیچ... . رهبران 
اروپایی باید دونالد ترامپ را تشویق کنند که نه تنها 
در توافق هسته ای بماند بلکه اجرای سهم خود از 

توافق را با حسن نیت آغاز کند. 

مطلع نیستم

سیدمحمدمهدی میرباقری در واکنش به خبری مبنی 
بر انتصابش به امامت موقت جمعه تهران در پاسخ به 
این سوال که آیا تا به حال از ستاد نمازجمعه تهران یا 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه صحبتی با شما هم 

نشده است، گفت: »من مطلع نیستم.«

هشدار ظریف، محاسبات 
ترامپ را پیچیده کرد

روزنامه »تایمز« با اشاره به هشدار اخیر وزیر امور 
برجام  از  آمریکا  خروج  درباره  کشورمان  خارجه 
تصریح کرد که این مساله محاسبات رئیس جمهور 
آمریکا در مذاکره با کره شمالی را دشوار کرده است.

رفع حصر نزدیک است

محمدباقر نوبخت درخصوص اظهارت تابش درباره 
رفع حصرگفت: ما در شرایطي هستیم که همه باید 
در کنار هم باشیم و این که از شایستگي برخي از 
شخصیت هاي نظام بنا به دالیلي نتوانیم استفاده 
کنیم خوب نیست. امروز با توجه به شرایط باید کنار 
هم باشیم و دولت از رفع حصر حمایت مي کند. 
موضع آقاي رئیس جمهور را مي بینم و اي کاش 
بخشي از جامعه مي دانست ما با رفع حصر شاهد 
برخورداري کشور از فرزندانش باشیم، نزدیک است.

برجام قابل مذاکره مجدد نیست

عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه 
برجام قابل مذاکره مجدد نیست، گفت: اگر این توافق 
نابود شود، مقامات ایران آماده هستند تا هرآنچه را که 

طبق توافق هسته ای منع شده، انجام دهند.

گزافه گویی های وزیر صهیونیستی 
علیه ایران و سوریه

یوال اشتانیتز،  وزیر رژیم غاصب صهیونیستی گفت: 
اگر »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه اجازه دهد 
که ایران و دیگران از خاک این کشور به اسرائیل 
حمله کنند، او عواقب این کار را می پردازد. »بنیامین 
با  که  بود  گفته  رژیم  این  نخست وزیر  نتانیاهو« 
هرگونه تهدیدی از سوی ایران مقابله خواهیم کرد.

عملکردشورای شهر اصالح طلبان را زیرسوال می برد

کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران گفت: موضوعی 
که از برخوردها و صحبت ها در مورد انتخاب شهردار 
جدید می توان استنباط کرد، این است که شورای 
شهر با این نوع عملکرد یک سال شهرداری تهران 
را بین زمین و آسمان نگه داشته و عمال کار مثبتی 
در پایتخت اتفاق نیفتاده است. فقط هشدار می دهم که شورای شهر با این 
را به لحاظ کاری زیر سوال می برد، مجموعه  آنکه خود  از  عملکرد غیر 
اصالح طلبان و افرادی که آنها را به مردم معرفی کرده اند، نیز زیر سوال می برد.

با طرح گفتگوی ملی وقایع ۸۸ را حل کنیم

سیاوشی نماینده مجلس گفت: خیلی از افرادی که در 
سال ۸۸ حضور داشتند، در حال حاضر مشغول کار در 
نظام هستند و از دلسوزان نظام محسوب می شوند، در 
مجموع محدود کردن دایره رجل سیاسی باعث می شود 
صندوقچه افراد دلسوز در نظام رفته رفته خالی شود. چرا 
که هر اتفاقی که در کشور رخ می دهد اگر این مسائل را دخیل کنیم، دیگر از 
دلسوزان نظام کسی باقی نمی ماند. وقایع ۸۸ بخش عظیمی از جامعه را درگیر 

کردکه باید با طرح گفتگوی ملی سعی در حل آنها داشته باشیم. 

جناب آقای روحانی!  »روزه سکوت« را بشکنید

روحانی  حسن  سخنان  به  نسبت  زیباکالم  صادق 
در مورد شکستن سکوت مدیران واکنش نشان داد 
و نوشت: جناب آقای روحانی! نخستین مدیر دولتی 
که می بایستی »روزه سکوت« را بشکند خود جنابعالی 
هستید. خود شما چرا ۱۰ماه است پیرامون مشکالت 
و مسائل جدی کشور سکوت کرده اید؟ بنده بارها از جنابعالی پرسیده ام چرا در 
گفتگوهایتان با مردم این قدر سطحی حرف می زنید و مشکالت واقعی را با 

مردم در میان نمی گذارید؟

ای کاش روحانی این حرف را نمی زد

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس درخواست کرد که نتایج 
عملکرد ۱3 ساله گشت ارشاد با سند و مدرک گزارش شود. وی گفت: آقای 
روحانی هم اگر می گوید، »بگذاریم مردم زندگی کنند« در عمل نیز این اجازه 
را به مردم بدهند. پس آقای روحانی این حرف ها را برای چه کسی می زند؟ 
ای کاش اصال این حرف را نمی زد. ما هم دغدغه حجاب را داریم، اما نه به 
این صورت که این ها دارند، یعنی ما معتقدیم هرچه برخورد ها غیرمحترمانه تر 
و سلبی تر باشد، در انتها نتیجه عکس می دهد. با فعاالن سیاسی، دانشجویان 

و زنان هم برخورد می کنند، نمی شود که با همه مردم این طور رفتار کرد.

دستگاه قضایی باید مراقب تکرار این غفلت ها باشد

ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما نوشت: سعید مرتضوی باالخره راهی زندان 
شد و نهضت »دیدی گفتیم«! هم رسانه ها را پر کرد! دستور رهبری معظم در 
مورد »کهریزک« را در جلسات امنیتی پس از حوادث ۸۸ بارها شنیده بودم. آقای 
مرتضوی نسبت به این رهنمود و دستور غفلت کردند و موجب بروز حوادث 
تاسف بار شدند. نمی دانم که اتهام »معاونت در قتل« تا چه اندازه در مورد 
ایشان قابل تطبیق است ولی هر چه که هست دستگاه قضایی و سازمان های 
امنیتی و اطالعاتی باید مراقب تکرار این گونه غفلت ها باشند تا اتهام قتل به آنان 

سنجاق نشود! انتخاب کلمه »غفلت« هم اجمااًل خوشبینانه و بهداشتی است.

نقش آقازاده ها در  باشگاه نفتی وزارت نفت چیست؟

کریمی قدوسی نماینده مشهد گفت: محور یکی از سواالتش از وزیر نفت در 
خصوص نقش آقازاده ها در  باشگاه نفتی وزارت نفت است. سال گذشته باشگاه 
اندیشه  ورزان نفت و نیرو در وزارت نفت تشکیل شده که این باشگاه به یک 
وزارتخانه در سایه تبدیل شده است. یکی از کارهای این باشگاه تصمیم گیری 
درباره قراردادها و انتصاب هاست و اعضای این باشگاه از مسئولین وزارت نفت، 
تعدادی آقازاده و برخی آقایان هستند. زنگنه باید پاسخ دهد که کدام آقازاده هایی 
در این کلوپ نفتی حضور دارند و وظیفه آنها چیست؟  نقش البی مخفی نفت 

و گاز و پتروشیمی در این تصمیم سازی ها چیست؟

دفتر  رئیس  ابطحی  محمدعلی 
آقای  گفت:  اصالحات  دولت 
از  صریح  سخنانی  در  روحانی 
وزرای دولتش گالیه کرد و گفت 

سخنان  اند.  گرفته  سکوت  روزه 
حاشیه  در  اما  بود  تقدیری  قابل 
تذکر  قابل  نکته  این سخنان چند 
است. اول یک سوزن به خود آقای 

ایام  در  روحانی  جمهور،  رئیس 
شعارهایش  در  قدر  آن  انتخابات 
تند و سریع پیش رفت که اصالح 
طلبان نگران آن سرعت شدند. اما 

بعد انتخابات آن قدر کم حرف زد و 
آن قدر شعارهای خودش را نادیده 
گرفت که نه تنها اصالح طلبان که 
موج عمومی مردم هم نگران این 

از  شدند.  او  کم سخنی  و  سکوت 
این نگرانی بدتر موج هایی بود که 
روحانی  کنار  و  گوشه  سخنان  در 
می  مردم  به  که  داشت  وجود 
فهماند حرف های دوران تبلیغات، 
برگشتم  من  است.  بوده  انتخاباتی 
همان جا که خیلی قبل تر ها بودم 
آینده  در  برای شراکت  را  و خودم 

قدرت در کشور آماده می کنم.
که  وزیران  انتخاب  سرزنش 
مسئولیت آن فقط با شخص رئیس 
باشد.  فایده  بی  شاید  بود  جمهور 
حامیان اصلی روحانی در انتخابات 
بارها با انتخاب این کابینه مخالفت 
کردند. اما رئیس جمهور حقش بود 
و نپذیرفت. تعجب از روزه سکوت 
این کابینه نیست؛ اگر جور دیگری 

بودند جای تعجب داشت.

 
حرف های روحانی در دوران تبلیغات، انتخاباتی بود

خود  روایت  در  آشنا  الدین  حسام 
مجریه،  قوای  مشترک  نشست  از 
مقننه و قضائیه گفت: اولین نشست 
و  عمیق  معانی  قوه  سه  مشترک 
نمایندگان  داشت.  فراوانی  برکات 
صریح ترین  با  فراکسیون  سه 
زبان ممکن دغدغه ها، مطالبات و 
مالحظات خود را بیان کردند؛ پس 
سخنانی  در  مجلس  رئیس  آن  از 
معضالت  دقیق  بسیار  و  مفصل 
کشور و کاستی های هر سه قوه را 

در تعامل با یکدیگر  برشمرد.
به  قضائیه  قوه  رئیس  سپس 
در  قضائیه  قوه   پیشرفت های 
برای  و  پرداخت  عدالت  برقراری 
به دولت در حل مشکالت  کمک 
کشور اعالم آمادگی کرد. در پایان 
از  تحلیلی  ارائه  با  جمهور  رئیس 

ملی،  و  منطقه ای  جهانی،  شرایط 
به اختصار از سیاست های دولت در 
توطئه های  و  تهدیدات  با  مواجهه 
و  اشکاالت  به  و  کرد  دفاع  اخیر 

نهایت  در  و  گفت  پاسخ  شبهات 
در  خواست  مجلس  از  صریحا 
کارگشای  و  کلیدی  لوایح  بررسی 
دولت شتاب بیشتری داشته باشد. 

مشترک،  عزم  مسئوالن  در چهره 
بود.  مشهود  همراهی  و  همدلی 
و  صمیمانه  بیان  دوستانه،  دیدار 
مباحثه طلبگی موجب ایجاد درک 

مشترک از شرایط، مسائل و راه حل 
ها شد. در این هنگام پس از مدتی 
ز  بهبود  بوی  که  کردم  احساس 

اوضاع جهان می آید.

بوی بهبود ز اوضاع جهان می آید

اختتامیه جشنواره ملی عکس »بیرجند در قاب ایران« * عکس : صداوسیما طبیعت روستای برزج پس از باران بهاری  *  عکس: برزجی   

اطالعیه اتحادیـه صنـف تاسیسـات مکانیکـی ساختمـان 
اعضای محترم برای مشخص نمودن وضعیت پروانه کسب 
و مکان صنفی خود از تاریخ درج آگهی ظرف مدت 20 
روز به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند. در غیر این صورت 
پروانه کسب ابطال و اتحادیه هیچگونه مسئولیتی برعهده 

نخواهد داشت.
آدرس اتحادیه: حدفاصل میدان توحید و توحید 2

 تلفن: 05632447930
رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان 

بیرجند

کد ملینام خانوادگینامردیف

0652864821فیروزی مقدم حسن1

0652740219بهبودیانحسین2

0651816629هاونگیمحمدعلی3

0651956420ندافیابراهیم4

0651841550میابادیمسعود5

5239876169کارگرمهدی6

0652433243کارگرحیدر علی7

6529648951فالحیمحمدابراهیم8

0653146094عصمتی نیامهدی9

0653315074طالبیعلیرضا10

5239411697طالبینوروز11

0651820324صدیق نیامحمد12

0651703077سیستونکیزهرا13

0652588212دلسوزمحمدحسن14

0651718074دزگیرحمان15

5239375781خونیکیزهرا16

0651848016خسرویسراج الدین17

0652805175خراشادیزادهعیسی18

5239382591حسینیسید عباس19

5639578491جعفری پورمحمد20

0650651456پارسایی نژادحسین21

0730131017باقریمحمدفاروق22

5239482128ایمانیمحمدرضا23

5239481865ایمانیعّباس24

0651091314امیرآبادیرضا25

5239672458گرامیانمحمود26

0650696484شبانیحسن رضا27

0651949173پردلابراهیم28

0651712807ژرمنیانرضا29

0651763371رضوانیحسین30

5239861331محمدیانسلیمان31

0651642124ساقطمحمد32

0652498876قلیزادهمحمد33

به زودی حضور دکتر انوشه  دکترای روانشناسی ژنتیک  و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در بیرجند
 سمینار راه خوب       همراه خوب...    کارگاه چهره شناسی ویژه روانشناسان و مشاورین استان

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور: محمدعلي ابطحي، رئیس دفتر دولت اصالحات:
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