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تحریم ها برگردد ماندن در 
برجام توجیهی ندارد

صفحه 8
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عمداً یا سهواً  نمی گذارند 
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همه تخم مرغ ها را در 
سبد برجام نگذاشته ایم
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کدامیک  انقالبی تریم؟ 
جوابیه بنیاد مستضعفان 
به سرمقاله آوا  وپاسخی 

به این جوابیه
در  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  در    
روزنامه آوای خراسان جنوبی سرمقاله 
کدام  برای  »بنیادی  عنوان  با  ای 
پور  هرم  آقای  قلم  به  مستضعفان« 
منتشر شد که با جوابیه تند مدیرکل 
بنیاد مستضعفان مواجه شد. در ادامه 
ابتدا جوابیه مدیرکل بنیاد استان را می 
آقای  از آن توضیحات  خوانید وپس 
هرم پور را با عنوان کدام انقالبی تریم 
مطالعه می کنید...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

7صعودتیم کوهنوردی استان به قله جوپار کرمان 7آزادی دو زندانی به مناسبت نیمه شعبان  4تمرین همزیستی کودکان با محیط زیست در مدرسه طبیعت

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بیرجند مطرح کرد:

صف7
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شهرداری  بیرجند در سال جاری
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اقتصاد مقاومتی با صادرات
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شهریاری  به استان بازگشت
صفحه 7

نت
نتر

س :ای
عک

انا هلل و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج محمد حاجی رضایی
 از حامیان بزرگوار توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
را به خانواده محترم و جامعه خیرین استان تسلیت می گوییم

برای  و  الهی  رحمت  و  غفران  سعید،  فقید  آن  برای  کریم  خداوند  درگاه  از   
نماییم. می  مسئلت  اجر  و  صبر  راهش  دهندگان  ادامه  و  بازماندگان   عموم 
مدیرعامل،هیئت مدیره و پرسنل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

جناب آقای رضا مشفقی و خانواده محترم مشفقی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر عزیزتان

 را خدمت شما عزیزان صمیمانه تسلیت عرض نموده
 از درگاه حق تعالی رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحوم

ه و صبر و بردباری  برای شما آرزومندیم.

محمود اشراقی و خانواده

آن تنـاور درخـت خـانه شکـست
بعد از این کی توان به سایه نشست

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 
مادری مهربان و خواهری عزیز مرحومه 

حاجیه زهره زهدی
 همسر مرحوم محمد حسین خان 

زندی دشت بیاض 
)در مشهد مقدس(

 جلسه یادبودی امروز شنبه 9۷/2/۱5 از ساعت ۱۷ الی ۱8 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می شود.

خانواده های: زندی، زهدی، حسینی، شادرو، پورحسین، ابطحی راد، 
زجاجی، نخعی، سبحانی،آخوندی 

موفقیت اتفاقی نیست، اما اتفاقی است برازنده آنان که لیاقتش را دارند 

جناب آقای نخعی مدیر محترم دبیرستان نمونه شهید مطهری
 ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم 

و کسب عنوان مدرسه ممتاز کشوری در اجرای برنامه تعالی مدرسه
 از شما و کادر اداری و آموزشی دبیرستان به جهت جدیت در اخذ این جایگاه 
و کیفیت بخشی به حوزه تربیت و آموزش فرزندان مان بی نهایت سپاسگزاریم.

اعضای انجمن اولیا و  مربیان دبیرستان نمونه شهید مطهری

هدایت است و محبت، تالش و کار معلم
خدا شود همه ساعت انیس و یار معلم

کم است چون بنمایم به دست های قلم گیر
هزار دسته گلی را دمی نثار معلم

طلوع اردیبهشت، یاد و خاطره قافله ساالر معلمان 
فیلسوف فرزانه استاد شهید مرتضی مطهری را در دل ها زنده می کند.

تقارن روز خجسته 
میالد منجی عالم بشریت حضرت بقیه ا... االعظم )عج( 

و آغاز هفته بزرگداشت مقام معلم 
هفته گرامیداشت این زنان و مردان نستوه،آنان که با شمع وجودشان به انسان آگاهی، دانایی، 

توانایی و ایمان می بخشند بر اساتید، معلمان و دانشجو معلمان گرامی باد.
امید است تحت الطاف خداوند متعال، توجهات حضرت ولی عصر) عج ( و تالش های 

معلمین سخت کوش، شاهد پیشرفت های روز افزون ایران اسالمی باشیم.

 ایرج مهدیزاده
مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

جناب آقای هاشمی
مدیرعامل محترم شرکت گاز خراسان جنوبی

جناب آقای محمودی 
مدیر محترم شرکت گاز شهرستان بیرجند 

و همکاران پر تالش تان جناب آقایان: مومنی، زینلی، نوفرستی
 بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر قلبی خود را از زحمات بی شائبه شما در گازرسانی به 
منازل فاقد گاز روستای بجد ابراز داشته و دوام توفیقات شما را از درگاه احدیت خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای بجد

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

حاجیه فاطمه جمالی  »همسر حاج علی مشفقی« 
جلسه ترحیمی امروز شنبه 9۷/2/۱5 از ساعت ۱6/3۰ الی ۱۷/3۰ 
در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.
خانواده های: مشفقی ، جمالی ، مجیدی، شکیبی، هدایتی زاده، 
گودرزی پور، فدائی فرد، فروتن، فروزنده، بلوری و سایر بستگان

جناب آقای مهندس عباس رکنی
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را که موید توانمندی،

 مدیریت ارزنده و تجارب ازشمند شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 از درگاه خداوند منان بهروزی و سربلندی شما را مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عباس رکنی
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و 
شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است 

تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
هیئت رئیسه ، دبیر و پرسنل اتاق تعاون خراسان جنوبی

میلیاردها زیر قیمت دره 100 ساله دربست باغات بی نظیر بهدان، چند 
هکتار با سند، 2 قنات ، ا ربع تا بیرجند  مزایده 97/2/25  09126881005

مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصلی زمستان 
سال 1396 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا با ارسال 

لوح فشرده )CD( تا ۱5 اردیبهشت ماه سال جاری می باشد. 
یادآوری می شود، مهلت ارسال  الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصول 
 بهار، تابستان و پاییز 96 نیز تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

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

قابــل توجــه 
فعاالن اقتصادی محترم )اشخاص حقیقی و حقوقی(

شناسه : ۱65349

به مناسبت سومین روز درگذشت

  مرحومه حاجیه کنیزثمربخش
)همسرحاج محمدحسن قانعی( 

 جلسه یادبودی امروز شنبه 9۷/2/۱5 از ساعت ۱5 الی 
۱6 در محل مسجد مصلی منعقد می شود.

خـانواده قانعی و سایر بستگان
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بودجه استان ها ۳۰ درصد افزایش یافت
نمکی، معاون سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: سهم بودجه استان ها امسال ۳۰ درصد به طور متوسط نسبت به الیحه بودجه سال ۹۶ 
افزایش پیدا کرده و هم چنین بودجه ریزی برمبنای عملکرد تعیین شده است. وی با بیان اینکه تالش دولت این است که گداپروری را به سمت 
تقویت بنیه هدایت کند، افزود: متوسط افزایش بودجه جاری کشور ۷ درصد تعیین شده، اما بودجه نهاد های حمایتی افزایش خوبی یافته است.

کداميک انقالبي تريم؟ 

جوابيه بنياد مستضعفان به 
سرمقاله آوا 
و پاسخی به اين جوابيه    

بنیاد  جوابیه    ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

عنایت  با  احتراما  آوا:  سرمقاله  به  مستضعفان 
روز   4۰5۶ شماره  روزنامه  سرمقاله  درج  به 
:”بنیادی  عنوان  با  اردیبهشت   1۰ دوشنبه 
شدید  اعتراض  مستضعفان” ضمن  کدام  برای 
می  استحضار  به  مذکور  غلط  سراسر  مقاله  به 
سرمقاله  نگارنده  که  است  تاسف  جای  رساند: 
طلبانه،  و حق  روشنفکرانه  و ظاهری  با ژست 
ننموده  رعایت  را  انصاف  و  عدالت   حداقل 
قصد  کلمات،  با  بازی  و  لفاظی  با  صرفا  و 
خویش  گونه  توهم  و  ناثواب  عقیده  توجیه 
و  پرس  حق  و  اطالعات  بدون  و  داشته  را 
مطالب  خویش  توهمات  براساس  صرفا  و  جو 
موجب  که  نموده  بیان  را  کذبی  و  ناصحیح 
شبهه  ایجاد  و  محترم  خوانندگان  خاطر  تکدر 
انقالبی  از نهاد خدمتگزار و  و نارضایتی ناحق 
است،  شده  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد 
سرمقاله  و  اظهارات   به  پاسخ  مقام  در  لذا 
نسبت  است  خواهشمند  مذکور،  غلط  سراسر 
محل  و  صفحه  همان  در  جوابیه  این  درج  به 
افکار  تنویر  به  نسبت  تا  اقدام  سرمقاله  درج 
روزنامه  آن  فرهیخته  و  محترم  خوانندگان 

اقدام شود:
نامشان  از  که  همانگونه  علوی  امالک  اوال: 
پهلوی  خاندان  که  است  امالکی  پیداست، 
مردم  حقوق  و  مالکیت  به  توجه  بدون  ملعون 
اند  نموده  تصاحب  و  ثبت  خود  نام  به  منطقه 
اسالمی  انقالب  پیروزی شکوهمند  از  که پس 
تحت  طاغوتیان،  امالک  و  اموال  مصادره  و 
شده  ثبت  حسابها  در  علوی  امالک  عنوان 
است که این امالک در استان خراسان جنوبی 
با  علوی  امالک  وضعیت  و  ندارد  وجود  اصال 

است.  متفاوت  بنیاد  امالک ملکی  سایر 
به  عنایت  با  موضوع  این  علیرغم  ثانیا: 
استان  خاص  های  محرومیت  و  توسعه  عدم 
و  شریف  مردم  استضعاف  و  جنوبی  خراسان 
مساعدت  و  عنایت  و  استان   این  والیتمدار 
در  بنیاد،  محترم  امنای  هیئت  و  ریاست 
 15۰۰ بر  بالغ   1۳۹۶ و   1۳۹4 سالهای 
استان  روستاهای  و  شهرها  در  زمین  قطعه 
حجت  امیرآباد،  اسدیه،  بیرجند،  جمله  از 
خضری،  شهباز،  طاقان،  نازدشت،  آباد، 
و  بالعوض  صورت  به  فردوس  و  مختاران 
است  شده  واگذار  خانواده   15۰۰ به  رایگان 
صورت  های  رسانی  اطالع  به  عنایت  با  که 
با  واگذاری  قراردادهای  اهدای  و  پذیرفته 
اطالعی   بی  بنیاد،  محترم  ریاست  حضور 
تعجب  جای  مقاله  نگارنده  تحقیق  عدم  و 
موجب  بنیاد  خیرخواهانه  اقدام  این  و  دارد!!! 
در  محترم  خانواده   15۰۰ شدن  دار  خانه 

است. شده  استان 
اجتماعی،  های  حوزه  در  بنیاد  خدمات  ثالثا: 
و  فرهنگی   ورزشی،  بهداشتی،  آموزشی، 
مساعدتهای  و  درآمدها  محل  از  اقتصادی 
و  مردم  توانمندی  موجب  و  نظیر  بی  بنیاد 
بی  و  است  شده  استان  زیرساختهای  توسعه 
که  خدمات  این  به  توجه  بدون  است  انصافی 
گذاری  سرمایه  به  نسبت  مورد  یک  در  صرفا 
مجتمع  در  ریال  میلیارد  یکصد  بر  بالغ 
شهید  خیابان  در  بنیاد  المنفعه  عام  ورزشی 
های  کمک  با  و  شده  هزینه  بیرجند  آوینی 
خانواده  منازل  احداث  در  بنیاد  بالعوض 
مناسب  مسکن  خرید  دومعلول،  دارای  های 
و  بیشتر  و  قلو  دارای سه  خانواده های  جهت 
در حوزه های مختلف که  دیگر  دهها خدمت 
نیست،  مقال  این  در  آنها  به  پرداختن  مجال 
نمایند.  شبهه  ایجاد  و  نمایی  سیاه  به  اقدام 

امید است نگارنده محترم بی غرض و  بواسطه 
مطلب  این  نگارش  به  اقدام  موضوع  به  جهل 
پا  یقینا  صورت  این  غیر  در  که  باشد  ننموده 
بیگانگان  جاسوسی  های  سرویس  رکاب  در 
نمایی  سیاه  جهت  نظام  معاندین  با  همسو  و 
اقدام  عمومی  اذهان  تشویش  و  نظام  خدمات 
بایستی  و  است  نموده  مقاله  این  نگارش  به 

پذیرد. صورت  شایسته  برخوردی 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  است،  ذکر  شایان 
منویات  و  ذاتی  وظایف  راستای  در  اسالمی 
خصوصا  مردم  به  خدمت  رهبری،  معظم  مقام 
استان خراسان  و  مناطق محروم  مردم شریف 
تالش  و  دانسته  خود  افتخارات  از  را  جنوبی 
توسعه  و  سازی  توانمند  جهت  در  تا  شده 
استان  بنیاد در  از حداکثر ظرفیت های  استان 
بهره گیری شود که بحمد ا... و المنه با تدبیر 
 مقام معظم رهبری و انتصاب مدیری توانمند،
ریاست  مسند  بر  متخصص  و  انقالبی  فداکار، 
جناب  مساعدت  و  عنایت  واسطه  به  و  بنیاد 
آقای مهندس سعیدی کیا طی چند ساله اخیر 
استان  سطح  در  بایسته  و  شایسته  خدماتی 
ارائه و توفیقات عظیمی حاصل شده است. در 
مطبوعات  قانون  برابر  است  خواهشمند  خاتمه 
همان  در  جوابیه  و  اعتراض  درج  به  نسبت 
است  بدیهی  فرمایند.  اقدام  سطور  و  صفحات 
مراجع  از طریق  مراتب  اقدام  عدم  در صورت 

شد.  خواهد  پیگیری  ذیصالج 
حسن خسروی - مدیرکل

)جوابیه آوا در ستون مقابل سرمقاله ...(

کداميک انقالبی تريم؟
* هرم پور 

دوشنبه، در سرمقاله ای محترمانه، از مسؤوالن 
کمی  بودم  خواسته  استان  در  مستضعفان  بنیاد 
طیف  هوادار  کمتر  کمی  و  مردم  هوادار  بیشتر 
افسوس  و  البته  و  باشند  استان  در  های خاصی 
که نمی دانستم این روزها، حرف زدن از عدالت 
و حق، جرم و حرف از از مردم و حقشان به میان 
آوردن،  تاوانی به ثمن تهمت ها و افتراها دارد!

از هر چیز خوانندگان عزیز را  دعوت می  قبل 
جوابیه  گذشته،  دوشنبه  روز  ی  سرمقاله  کنم 
از  بخشی  البته  و  مستضعفان  بنیاد  مدیرکل 
را  بنیاد  قانونی  وظایف  و  فعالیت  محورهای 
نگاشته  به  دیدند،  شایسته  اگر  بعد  و  مطالعه 
های این حقیر، سطر به سطر التفات فرمایند.  

بنیاد  محترم  مدیرکل  خسروی؛  آقای  جناب 
همین  های  بچه  شما  و  من  مستضعفان! 
نه  و  شهدائید  از  تر  انقالبی  شما  نه  انقالبیم، 
کمتر  مان  وزن  و  تر  رمق  بی  شما  و  من  من. 
از آن است که حتی ادایی از ادعا برای انقالب 
دربیاوریم.  چه خوب که مردم با سوابقی از این 
دست، چه من باشم و چه شما، بهتر از خودمان 
آشنایند، چه آن زمان که سال ها قبل در همین 
بنیاد  مقابل  در  مردم  حق  چاک  سینه  روزنامه 
بودید و چه بعد از آن.  میز و صندلی ها، آن هم 
کاش  نیستند.  ماندنی  مردم،  مطالبات  جنس  از 

هنوز هم در زمین مردم بازی می کردید! 
روشن  گواه  تاریخ،   که  خوشحالم  عزیز!  برادر 
ادعاهای  و  من  های  حرف  بین  قضاوت 
تجمع  که یک صدم  ترم  و خوشحال  شماست 
ها و تحصن هایی که این سال ها جلوی بنیاد 
گرفته،  شکل  گوناگون  دالیل  به  مستضعفان 
اقدامات  مذمت  در  که  هایی  پیام  هزارم  یک 
شما در جراید درج شده و یک ده هزارم نگاه 
بنیاد  به  نسبت  مردم  از  طیفی  که  منفی  های 
امثال  و  من  ی  خانه  مقابل  گاه  هیچ  دارند، 
و  نگرفته  روزنامه شکل  دفتر  مقابل  در  یا  من 
نخواهد گرفت. ما هنوز از جنس مردمیم و شما 

از جنس مصلحت هایید! 
جناب خسروی!

شما،  شخص  از  انتظارات  بنیاد،  از  توقعات 
ها  درخواست  و  متبوعتان  سازمان  از  مطالبات 
بی  البته  و  است  زیاد  آنقدر  شما،  همکاران  از 
جواب مانده که دیده ی قضاوت  و انصاف حکم 
شما  از  تر  خواهانه  حق  و  تندتر  کمی  کند  می 
تأکیدات مقام عظمای  نیز حسب  تا شما  بپرسم 
والیت موظف به پاسخگویی به من و به پیشگاه 
و  جهل  ترازوی  به  را  ما  مراعات  باشید.  مردم 
ندانستنمان اگر گذاشته اید، زهی خیال باطل. اگر 
به مردم پاسخگو نیستید، حداقل به وجدانتان و 
به پیشگاه رهبری که مردمی ترین رهبر دنیاست 
در عمل پاسخگو باشید نه در حرف و شعار. واقعًا 
با همه ی ثروت هایی که تنها مردم مظلوم این 
های  مزایده  نمایش  در  چندگاهی  از  هر  استان 
شما می باید از آن مطلع شوند برای توسعه استان 
و آرامش و آسایش این مردم چه کرده اید؟ کدام 
گزارش شفاف، کدام ارائه عملکرد، کدام مکتوبه 
ای مبنی بر فعالیت های رضایت بخش و کدام 
اطالع رسانی در عرصه های مالی، از حجم انبوه 
و بی شمار داشته هایتان در بنیاد به حضور مردم 
بی  و  چنین جسورانه  امروز  که  اید  کرده  تقدیم 
با قیاقه  و قلمی حق به  محابا ادعا می کنید و 
جانب، داعیه دار خدمت هستید؟ گزارش عملکرد 
شما، نه آن چیزیست که خودتان به هرجا و همه 
جا ارائه می کنید، بلکه واقعیت های در دسترس 
موجود استان و نظرات مردم درباره عملکرد شما 
و درد دل های مردم در کوچه و بازار و روستا و 
شهرهاست. مردم هنوز درباره زمین های مرحوم 
پاسخ می خواهند، مردم هنوز  سیدفخر موسوی 
در خصوص صدها  هکتار زمینی که در دو دهه 
گزارش  و  پاسخ  شده  تقسیم  بنیاد  های  مزایده 
خصوص  در  هنوز  مردم  خواهند؟  می  شفاف 
برخی از زمین هایی که  با تخفیفهای ویژه ارائه 
ورود  شاید  البته  و  خواهند  پاسخ می  است  شده 
را  موضوع  بررسی  برای  نظارتی  دستگاههای 

مطالبه می کنند!
مدیرکل عزیز!

با کلمات  بازی  از  ارقام چیزی متفاوت  با  بازی 
است. نوک پیکان مطالبه خواهی که سالها قبل 
امروز  کردید،  تیزش می  استان  برای مسؤولین 
است.  گرفته  نشانه  هم  را  خودتان  سرانجام 
ارائه عدد  به  تنها  اقناع مردم،  مدیری که برای 
صندلی  و  میز  است  بهتر  من  نگاه  از  بپردازد، 
دلیل  هر  به  که  شایستگانی  تا  کند  رها  را  اش 
نیستند،  و وسط صحنه  اند  گزیده  عزلت  گوشه 
بیایند و طعم خدمت واقعی را به مردم بچشانند. 
باز هم مراعات می کنم،  اما مسؤوالن محترم 
در  فقط  کنکاش  به  را  نظارتی  دستگاههای 
اصطالح  به  مجموعه  همان  آنهم  مورد  یک 
اید  کرده  اشاره  آن  به  که  ورزشی  المنفعه  عام 
جلوه  وارونه  در  شما  جسارت  کنم.  می  دعوت 
امثال  و  دادن حقیقت ها،  ستودنی و هنر شما 
شما در سوء بهره از نام و نشان مردم  به واقًع 

مثال زدنی است. )ادامه در صفحه سوم ...(

انتقاد عضو کميسيون عمران مجلس
 از گرانی وام مسکن 

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با نرخ سود 1۷.5 درصد اوراق، 
کلیا  بت  یوناتن  باال محقق می شود.  به  متوسط  اقشار  دار شدن  خانه 
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس، با انتقاد از نرخ باالی سود 
اوراق مسکن، گفت: خوشبختانه دولت در مسیر خانه دار شدن مردم گام 
این  اما  برداشته  مسکن  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  مسیر  در  مثبتی 
موضوع باید به نرخ سود اوراق نیز تسری پیدا کند. وی با بیان اینکه نرخ 
سود اوراق مسکن در حال حاضر رقمی در حدود 1۷.5 درصد است، افزود: 
این رقم برای خانه اولی ها و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار باال 
است. کاهش نرخ اوراق و همچنین نرخ سود ناشی از اخذ این نوع وام باید 

در دستور کار هیئتی از دولت و مجلس قرار بگیرد .

بيماران » پروانه ای« و »ام اس« تحت پوشش
 تامين اجتماعی قرار می گيرند

نادر  بیماری  به  مبتال  بیماران  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان   مدیرعامل 
پروانه ای »ای بی« و صعب العالج »ام اس« کشور تحت پوشش خدمات 
تحول  طرح  اجرای  با  کرد:  اظهار  نوربخش  گیرند.  می  قرار  سازمان  این 
سالمت امسال در بودجه قانونگذاران تمهیدات جدیدی برای بیماران )ای 
بی( و بیماران مبتال به »ام اس« اندیشیده شده است. هم اکنون بخشنامه 
بیماران مبتال به »ام اس« در حال تدوین است و این بیماران با ضوابطی 
البته هزینه های  که قانونگذار تعیین کرده تحت پوشش قرار می گیرند. 
بیماران پروانه ای چون باالست، بخشنامه های متفاوتی برای آنها در حال 
تدوین است و هنوز نرخ بیمه این بیماران مشخص نیست. باید این بیماران 

شناسایی شوند و در سیستم سازمان های بیمه گر ثبت شود.

زوار عتبات 2۵۰هزار دینار عراق 
ارز مسافری می گيرند

بانک مرکزی به منظور سهولت سفر هموطنان به خارج از کشور و 
همچنین زوار عتبات عالیات، به بانک تجارت اجازه داد تا کار فروش 
ارز به مسافرین خارج از کشور و زوار عتبات عالیات را برعهده گیرد. 
با  کشور  از  خارج  هوایی  مسافرین  به  مرکزی  بانک  مجوز  براساس 
زائرین عتبات  به  و  یورو  تا 1۰۰۰  بین  5۰۰  به کشور مقصد  توجه 
عالیات )هوایی یا زمینی( تا سقف مبلغ ۲5۰.۰۰۰ دینار کشور عراق 
تخصیص می یابد. جزئیات مربوط به نحوه پرداخت ارز زیارتی عتبات 
و اسامی شعب منتخب بانک تجارت متعاقبا پس از انجام هماهنگی 
های الزم با سازمان حج و زیارت از طریق پایگاه اطالع رسانی این 

بانک اعالم خواهد شد.

جزئيات طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان
ریال  میلیارد  هزار   ۷۰ از  بیش   1۳۹۷ سال  بودجه  در 
هزار   4۰ و  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  برای 
حمایتی  نهادهای  بگیران  حقوق  برای  ریال  میلیارد 

است.  شده  تصویب  امداد  کمیته  مانند 
شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
حقوق  سازی  یکسان  برنامه  کرد:  اشاره  اسالمی 
و  اجتماعی  عدالت  اجرای  برای  دولت  کارکنان 
جدیت  با  شده  شروع  اخیر  سال های  در  که  اقتصادی 
از  تجلیل  آئین  در  تاجگردون  غالمرضا  دارد.  ادامه 
از  درصد   ۷۰ اینکه  بیان  با  گچساران  برتر  معلمان 
می گیرند،  ریال حقوق  میلیون   ۲5 زیر  دولت  کارکنان 

استانداران،  مجلس،  نمایندگان  امسال  کرد:  اظهار 
حقوق  افزایش  ارشد  مسئوالن  سایر  و  فرمانداران 
کارکنان  حقوق  افزایش  میزان  سقف  وی  نداشتند. 
دولت در سال 1۳۹۷ کشور را ۲۰ درصد برای شاغالن 

کرد. ذکر  حقوق  پایین ترین  با 
در  باشت  و  گچساران  شهرستان های  مردم  نماینده 
یک  حدود  اینکه  یادآوری  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
بیش  بازنشستگی  پاداش  دولت  کارکنان  از  نفر  هزار 
روند  افزود:  می کنند،  دریافت  ریال  میلیارد  چهار  از 
اسالمی  شورای  مجلس  اولویت  در  امور  این  اصالح 
 1۳۹۷ سال  بودجه  در  کرد:  بیان  تاجگردون  است. 

سازی  همسان  برای  ریال  میلیارد  هزار   ۷۰ از  بیش 
برای  ریال  میلیارد  هزار   4۰ و  بازنشستگان  حقوق 
امداد  کمیته  مانند  حمایتی  نهادهای  بگیران  حقوق 

است.  شده  تصویب 
شورای   مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
باعث  دولت  کارکنان  حقوقی  فاصله  گفت:  اسالمی 
این  است.  شده  جامعه  در  جدی  طبقاتی  شکاف 
پرداخت  کرد:  تصریح  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده 
مطالبات  برای  یازدهم  دولت  در  ریال  میلیارد   5۰۰
تحقق  برای  اثرگذار  گامی  محروم  مناطق  در  معلمان 

است. بوده  معلمان  حقوق 

سقف نقل  و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود
بانک مرکزی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های 
موسسات  بانک،  پست  دولتی  شرکت  غیردولتی،  دولتی، 
اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئال مواردی 
را برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان 
بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ کرد. در بخشنامه بانک 
مرکزی آمده است: همانگونه که مستحضرید امروزه افزایش 
پیچیدگی، اندازه و تنوع کسب و کار بانکی منجر به دشوار 
شدن مدیریت اثربخش مؤسسات اعتباری شده است. در این 
میان حصول اطمینان از تحقق اهداف مؤسسات اعتباری از 
طریق ایجاد محیط کنترلی اثربخش در مؤسسات اعتباری 

از اهمیت باالیی برخوردار بوده و مراجع نظارت بانکی را بر 
آن داشته است تا از طریق الزام مؤسسات اعتباری به ایجاد 
کارایی  و  اثربخشی  از  مناسب،  داخلی  های  کنترل  نظام 
و  قوانین  رعایت  و  مالی  گزارشات  اتکاپذیری  عملیات، 
مقررات اطمینان حاصل کنند. تدابیر الزم به منظور حصول 
اطمینان از خاموش بودن سیستم ها در ساعات غیراداری و 
غیـر فعال شـدن تمامی دسترسی های کاربران در ساعات 
اساس  بر  شعب  از  یک  هر  برای  شود.  اتخاذ  غیراداری، 
درجه شعب، سقف هایی برای نقل و انتقال وجوه در نظر 
گرفته شود. برنامه دقیق و مستندی برای جابجایی کلیه 

کارکنان باالخص در سطح شعب تدوین شده و بدون هـیچ 
گواهی های  پذیرش  درخصوص  شود.  اجرا  و شرطی  قید 
اجرایی و سایر  از حقوق صادره توسط دستگاه های  کسر 
ضامنین  یا  تسهیالت گیرندگان  برای  حقـوقی  اشخاص 
به  اعطای تسهیالت نسبت  از  به عنوان تضمین، پیش 
احـراز اصالت گواهی های مذکور اقدام مقتضی انجام شود. 
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند 
مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه 
اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت 

به عمل آید.

آگهی مزايده فروش خودرو )مرحله دوم(

شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/04/12 و به 
استناد بند یک مصوبه شماره 5/96/102 مورخ 96/07/06 شورای اسالمی شهر سربیشه 
نسبت به فروش یک دستگاه خودروی اسقاطی و فرسوده متعلق به خویش به شرح مندرج 
در جدول ذیل از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخ 97/02/27  به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی 
مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط 
شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

های 056۳266250۸-056۳26644۳7 تماس حاصل فرمایید.

شهرداری سربیشه
قیمت پایه مدلرنگنوع خودروردیف 

)ریال(
5 درصد سپرده )ریال(
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آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
توليدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
 و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ده روز از تاریخ 2/16/ 97 
 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل 

ها(  تحویل نمایند.

شرایط داوطلبان:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری 
موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی 
)موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر 

سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×۳ رنگی )6 قطعه(- فتوکپی 
کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد 

مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بيرجند 

هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳9660۳0۸00100۳۳94- 1۳96/10/۳0 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد جاللی نژاد 
فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 06524۳0244 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
12۳۸/7۳متر مربع به پالک 95 فرعی از 224- اصلی بخش ۳ بیرجند از محل مالکیت آقای علی داروغه تائید و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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 : 97/۰2/15    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/۰2/۳1
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغييرات شرکت تعاونی اتحاديه شرکتهای تعاونی روستايی بيرجند
 به شماره ثبت 83 و شناسه ملی 10360004920

مورخ   205/11/111/1۸4/10602 شماره  مجوز  و   1۳96/10/09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1۳96/10/2۸ اداره تعاون روستایی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان علی اکبر نوفرستی به 
شماره ملی 0652۸۳472۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید یاسر حسینی به شماره ملی 065۳174۸02 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره و علی خانی به شماره ملی 0652۳۸5796 به سمت منشی هیئت مدیره و سید سعید حسینی به شماره ملی 
0652099۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید حمیدرضا جعفری به شماره ملی 0۸۸927994 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین خاوازی به شماره ملی 0651۸07۳۸7 به سمت مدیرعامل اتحادیه برای 
مدت سه سال انتخاب گردید. 2- کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای اتحادیه می نماید و یا تمام یا قسمتی از 
حق اتحادیه را منتفی می سازد، به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی اتحادیه فقط با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود مگر مراسالت هیئت مدیره که با 
امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب 

شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960۸۳0 محکوم علیه آقای حسین شبان فرزند کلوخ محکوم است به پرداخت 

مبلغ 297/049/95۸ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای سید غالمرضا دهشیبی و پرداخت مبلغ 12/150/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به از ناحیه شخص ثالث خانم لیال فرجامی پالک ثبتی به شماره 52 فرعی از 297 اصلی بخش 
۸ بیرجند معرفی و توقیف شده است و حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه واقع در روستای ججگ بخش القورات به مساحت ۸۸6/77 
مترمربع با حدود اربعه 25/4 از سمت شمال به زمین نیاز حسینایی و حدفاصل راه عام و شرقا 29/۸5 به زمین حسنعلی اکبری و جنوبا 
۳1/1 به راه عام و غربا در سه قسمت اول درب و دیواریست به طول ۳/1 به راه عام ودوم درب و دیواریست به طول ۳/7 به راه عام و سوم 
درب و دیواریست به طول 27/۸ به راه عام حقوق ارتفاقی ملک ندارد ملک مفروض با زیربنای اعیانی شامل حصار کشی با آجر به ارتفاع 
۳ متر و 70 سانتی متر سنگ و دو دیوار در جهت شرق و غرب به ارتفاع 4 متر نصب ۳ درب بزرگ و چهار درب کوچک و  12 پنجره 
که ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 700/000/000 ریال کارشناسی شده است. ضمنا مازاد پالک فوق حسب اعالم شورا در قبال مبلغ 
20۸/5۸2/۸41 ریال بابت اصل خواسته در حق مهدی پیر اسدآباد و مبلغ 9/۳50/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
توقیف شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1۳97/0۳/01 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاين

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳0۸002007۸۸ - 1۳96/12/21 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 خانم فاطمه سیه چهره فرزند رجب به 
شماره شناسنامه 1۸2 صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸۸951991 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 9۸۸/۸0  مترمربع در تمامی 
پالک 59 فرعی از 1270- اصلی بخش 11 قاین واقع در مزرعه ابوالخیری - باغستان ابوالخیری خریداری سه دانگ مشاع )مع الواسطه( از 
ناحیه وراث آقای سید محمد مرتضوی و خانم شریعتی مالکین رسمی و سه دانگ مشاع دیگر از ناحیه مالکیت خودش که به عنوان ثبت 
صداقیه ثبت شده است، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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: 1۳97/۰1/۳۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/۰2/15   
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

سرمقاله



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 15 اردیبهشت 1397* شماره 4059

تولد 1412 نوزاد در نخستین ماه 97
صدا وسیما- هزار و 412 نوزاد فروردین امسال در خراسان جنوبی متولد شدند. مدیرکل ثبت احوال استان گفت: از این تعداد 673  نوزاد دختر و 739 نوزاد پسر هستند. فاطمی افزود: در 
فروردین امسال به ازای هر 100 واقعه والدت ثبت شده دختر، 110 واقعه والدت پسر به ثبت رسید. وی گفت: امسال هزار و 32 واقعه والدت در مناطق شهری و 380 واقعه والدت در مناطق 
بهشت روستایی ثبت شد. مدیرکل ثبت احوال استان گفت: بیشترین تعداد فرزندآوری به گروه سنی مادران 25-29 ساله اختصاص دارد. در مدت مشابه پارسال  هزار و 534 نوزاد در استان متولد شدند. سازمان  اقدامات  بابت  تشکر  ضمن 

پیام  به  توجه  با  ؛  برات  روز  در  بیرجند  متقین 
های مردم مندرج در روزنامه ، به نظر می رسد 
در  بیرجند  در  مردم  مشکالت  و  مسائل  اکثر 
که  قدیم  اینه  جالب  و  هست  شهرداری  حوزه 
االن  میکردن  توجیه  و  میدادن  پاسخ  حداقل 

الظاهر توجهی به خواست مردم ندارند علی 
915...905

جهاد  محترم  وزیر  نامه  پیرامون  اگر  آوا  سالم 
 97/1/16 مورخ  آوا  روزنامه  در  که  کشاورزی 
االن  کردی  می  تهیه  گزارشی  بود  شده  درج 
که  نمیدادن  مانور  تریبون  پشت  از  آقایان 
دارند  ها  حقوق  افزایش  در  دولتی  ادارات 
درمورد  لطفا  گیرند  می  سبقت  همدیگه  از 
هر  که  ادارات  برخی  نامتعارف  حقوقهای 
یابد پیگیری و  افزایش می  ساله بدون ضابطه 
شفاف سازی کن وحق کارمندان مظلوم جهاد 

را بگیر. کشاورزی 
915...893

یه  برجام  روز  یه  دارند  کار  سر  رو  ملت  خوب 
روز پس پیش برجام  یه روز دالر حاال فیلتر... 
نما  کاسب  دالل  عده  یه  دست  افتاده  اقتصاد 
این هم  کنه  نگاه می  دولت  قیمته  یه  روز  هر 

شد زندگی ما ملت بدبخت
915...948

که  جند  بیر  عزیز  آوای  از  تشکر  و  با سالم   
مسئوالن  شنوای  بگوش  را  دم  مر  مشکالت 
م  محتر  نماینده  از  رسانید.باتشکر  می 
چاچاخو   ستای  رو  به  که  سربیشه  و  نهبندان 
گوش و  به چشم  را  دم  مر  مشکالت  و   آمدند 

تمام  و  ایشان  به  خدا  شنیدند.  و  دیدند  خود 
مسئو الن که خدمت بی ریا انجام انجام می د 

هند. دعای خیر پشت سرتان
915...638

به  اینقدر  بیرجند  شهری  مسئوالن  چرا 
و  مهم  بعضی  که  مردمی  هایی  درخواست 
ها  کوچه  از  خیلی  تفاوتند.  بی  هست  حیاتی  
استاندارد  احتیاج به سرعت گیرهای  و خیابانها 
همه  باید  چرا  را  معدودی  تخلفات  جور  دارد. 

بدهند.
915...673

سالم صبح بخیر من یکی از کارکنان رده پایین 
 شهرداری هستم ماهها حقوق و مزایای آنچنانی 
رو  زندگی روزمره مون  نمی گیریم که کفایت 
از هزار جا  وام گرفتیم بخاطر مشکالت  بکنه 
معوقات  ماه  هفت  درسته  این  واقعا  زندگیمون 
اینو  داریم  مشکل  بخدا  ندن  رو  قبلمون  سال 
بفهمید  خدا اون روزو نیاره که پدری شرمنده 
خواهشا   و  لطفا  شدم  من  که  بشه  بچش 

کنید. درکمون 
915...599

سالم وقتی پزشک دولت نه کارت خوان دارد 
و نه بیمه قبول می کند چه انتظاری می تونیم 
با  همکاری  و  دهی  مالیات  برای  دیگران  از 
تقاضا  هم  محترم  استاندار  از  داریم!؟  ها  بیمه 
داریم برنامه ها و خط مشی خودشون را نشان 
بدهند یک سرگردانی و حیرانی در بین مدیران 
و کارشناسان دیده می شود.
915...384

این  هستم.  بیرجند  دستگرد  روستای  اهالی  از 
که  بگیرین  نظر  در  بهداشت  مسئوالن  رو  پیامم 
هیچ نظارتی برسطل های آشغال نیست. نه سطل 
درستی وجود داره نه مکان درستی براش هست 
نه وقت و روزی برای جمع آوری. سطل ها اصال 
درب ندارند شستشو بیش از چندین ساله صورت 
نگرفته در صورتی که داخل خود شهر شاید بگم 
هفته ای دو بار تا سه بار شستشو دارند.حاال منطقه 
دهند  نمی  زحمت  خودشون  به  رفتگرا  ماحتی 
هم  ازطرفی  تمیزکنند  هارو  جوب  داخل  و  معابر 
ریختن  دیگ  ته  عین  برم  قربونش  هم  آسفالت 
میکنی  نگاه  هرجا  درستی  زیرساخت  هیچ  بدون 
سطل  بابت  من  بیشترصحبت  چوله.  چاله  از  پر 
نیس  نظارتی بهش  آشغال هست که هیچ  های 
خیرسرشون میان مثال خالی می کنند زحمت به 
خودشون نمیدن که کامل خالی کنن که اطرافش 
حشرات موزی مثل مگس یا زنبورجمع نشوند لطفا 

مسئوالن مرکز پیگیری کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
بنددره،بندامیرشاه،چ مثل  گردشگری  مناطق 

شوکت  تاریخی  هارده،آبشارگیوک،قلعه،بنای 
واقعا   ... و  شریف  اکبریه،خانه  آباد،  آباد،رحیم 
رسیدگی  آن  به  متعهدانه  و  دلسوزانه  اگه 
که  دیگر  شهرها  های  تفریگاه  به  دیگر  شود 
غبطه  اند  ساخته  عمارت  موارد  کوچکترین  از 
نثار  دعا  بیراه  و  بد  جای  به  و  خوردیم  نمی 

مدیران و مسئوالن می کردیم.
ارسالی به تلگرام آوا

)ادامه سر مقاله از صفحه دوم(

خسروی! جناب 
را   تقصیر  سراپا  حقیر  این  مبارکه،  مرقومه  در 
از حق مردم  اگر دفاع  نمودید.  به جهل متهم 
مطالبات  از  کوچکی  بخش  کردن  بازگو  و 
شما  به  خطاب  احترام  زبان  با  آنها  حق  به 
»جهل«  مردم،  مقدس  ساحت  به  خطاب  و 
می  دانم،  می  مقدس  را  جهل  این  من  است، 
تا بی  بوسم و به شما هم هدیه اش می کنم 
را  اینجانب  یقین،  به  از دیگر سو  نمانید!  بهره 
و  بیگانه  جاسوسی  های  رکاب سرویس  در  پا 

اید!  خوانده  نظام  معاندین  با  همسو 
خسروی! جناب 

یک  در  انقالبی  نهاد  یک  کل  مدیر  شما   
مایه  بسی  هستید.  اسالمی  و  انقالبی  نظام 
مردم  از  نوشتن،  حق  از  که  است  تأسف 
نهاد  یک  از  مردم  ی  مطالبه  از  و  نوشتن 
نظام  معاندین  با  همسویی  را  نوشتن  انقالبی 

خوانید؟ می 
متعدد  نقدهای  مردم عزیز  و  همین حاال شما 
سیاسی  و  ارزشی  و  دینی  بزرگان  از  برخی 
مستضعفان  بنیاد  رادرباره  کشور  اجتماعی  و 
به  چگونه  کنند.  جستجو  مجازی  فضای  در 
طریق  به  هم  را  آنها  دهید  می  جرأت  خود 
سرویس  و  نظام  معاندان  با  همسو  اولی، 
می  نظرم  به  بنامید؟  بیگانه  جاسوسی  های 
در  خدماتی  علیرغم  شما  امثال  و  شما  آید 
های  نارضایتی  ایجاد  با  مناطق،  از  برخی 
مردم،  ذهن  در  شبهه  ایجاد  و  دار  دنباله 
سرویس  ان  برای  تری  مناسب  های  طعمه 

باشید. توانید  هامی 
نظارتی  به جای دستگاه  اگر  به خدا )سوگند   
این  از  پس  بودم،  شما  مجموعه  در  حاضر 
اجازه حضور و نشستن  کالم، حتی لحظه ای 
پاک  خاک  به  که  را  مقدسی  مسند  بر  شما 
است،  متبرک  کشور  این  مستضعفان  پای 
نمی دادم و در دفاعی جانانه از حق انقالب، 
نظام  با  همسو  و  نظام  معاند  تفاوت  درس 
آموختن  آغاز  در  باید  می  قبل  سالها  که  را 
اینک  آموزاندند،  می  شما  به  مدیریت  الفبای 
این  بودن  رکاب  در  پا  متولی  آموختم.(  می 
بیگانه،  جاسوسی  های  سرویس  برای  حقیر 

بود. نخواهید  و  نیستید  شما 
شریف  مردم  حضور  در  و  جا  همین  از   
قانون  اساس  بر  و  کرده  حیثیت  اعاده  استان، 
محترم  دستگاه  محضر  از  اسالمی،  مجازات 
اثبات همکاری  دارم در صورت  تقاضا  قضایی 
بیگانه که  با سرویس های جاسوسی  اینجانب 
شده،  عنوان  مردم  حق  از  من  دفاع  دلیل  به 
عدم  صورت  در  و  من  برای  را  مجازات  اشد 
اثبات آن مجازات عدالت محور را برای اتهام 
که  دانید  می  شک  بی  فرمایند.  مقرر  زننده 
تعریف  در  اسالمی  مجازات  قانون   697 ماده 
وسیله  به  کس  هر  می دارد:  مقرر  قولی  افترا 
در  درج  وسیله  به  یا  خطی  یا  چاپی  اوراق 
به  یا  مجامع  در  نطق  یا  جراید  و  روزنامه 
را  صریحا  امری  کسی  به  دیگر  وسیله  هر 
مطابق  که  کند  منتشر  را  آنها  یا  دهد  نسبت 
نتواند  و  می شود  محسوب  جرم  امر  آن  قانون 
مواردی  در  جز  کند  ثابت  را  اسناد  آن  صحت 
سال  یک  تا  ماه  یک  به  است  حد  موجب  که 
آنها  از  یکی  یا  شالق  ضربه   74 تا  و  حبس 

شد. خواهد  محکوم  مورد  حسب 
 و اما بعد... 

جا  همین  گفتیم.  مردم  حق  از  ما  برادر!  عزیز 
و  من  کنم  اعالم می  قاطعانه  و  به صراحت  و 
نسل امروز روزنامه نگاران استان نسلی نیستند 
و  درخفا  و  ضعیف  عملکردهای  مقابل  در  که 
ساکت  استان  در  شما  امثال  و  شما  غیرشفاف 
بمانند و قلم در حلق شان فرو کنند. ما مصمم 
مدیران  مدعیان،  حلق  در  را  قلم  این  هستیم 
غیرشفاف و مسئوالن با عملکردهای بی تدبیر 
را  استان  نجات  نسخه  یگانه  ما  کنیم.  فرو 
ضعیف  مدیران  از  استان  صحنه  شدن  خالی 
نرخ روز خور می  به  نان  و  اندیش  و مصلحت 
جای  به  هم  شما  مردمیم،  جنس  از  ما  دانیم. 
از  و  بیایید  مردم  میان  به  مردم،  حق  تخطئه 

باشید. جنس مردم 
 

اِمیَن بِالِْقْسِط ُشَهَداء  َیا أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنواْ ُکونُواْ َقَوّ
َواأَلْقَربِیَن. الَْوالَِدْیِن  أَِو  أَنُفِسُکْم  َولَْو َعلَی  ِلّ 

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره09304943831 ارسال فرمایید(

 126 میلیون مترمکعب کسری آب

 در مخازن استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مطرح کرد:

واژه ای  خشکسالی  پور-  محمدی  قربانی، 
دو  حدود  جنوبی  خراسان  مردم  که  است 
در  آنها  و  گرفته اند  خو  آن  با  است  دهه 
آسمان  به  امید  چشم  سال ها  این  تمام 
از  بیشتر  سال  هر  هم  آسمان  اما  داشتند 
خشک  طبیعت  بر  را  خود  قهر  قبل  سال 
استان  تسنیم،  گزارش  به  داد.  نشان  کویر 
خراسان جنوبی امسال وارد بیستمین سال 
خبرهای  نیز  آمارها  و  شده  خشکسالی 
تداوم  و  ندارند  استان  مردم  برای  خوشی 
می دهند  نشان  را  خشکسالی  دهه  دو 
در  خشکسالی  تلخ  قصه  همچنان  و 
به  که  چرا  دارد  ادامه  جنوبی  خراسان 
شاخص های  بررسی  کارشناسان  گفته 

شرایط  تداوم  نشان  دهنده  خشکسالی 
همچنان  و  بوده  استان  در  خشکسالی 
خراسان جنوبی در رتبه شش کشور از نظر 
بیشترین کاهش میزان بارندگی قرار دارد.

امامی”  “حسین  حضور  با  که  میزگردی  در 
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی برگزار شد به ترسیم وضعیت کنونی 
آب در استان پرداختیم که در ادامه می خوانید.

وضعیت بارش های استان در سال 
آبی جاری چگونه بوده است؟

با توجه به تغییرات آب و هوایی سال های 
و  گذشته  سال  زمستان  ویژه  به  اخیر 
نیز  جنوبی  خراسان  بارندگی ها  کاهش 
شدت  به  و  نبوده  مستثنی  مسئله  این  از 
تحت تاثیر قرار گرفته است و در محدوده 
خشک و نیمه خشکی قرار دارد که در این 
صورت  خوبی  سازی  فرهنگ  باید  راستا 
درست  با  باید  مسئوالن  و  مردم  و  گرفته 
این مشکل  و صرفه جویی  مصرف کردن 
سر  پشت  همدلی  با  را  آمده  وجود  به 
بگذاریم که با این اقدام چشم انداز مثبت 
و  دارد  وجود  استان  روی  پیش  روشنی  و 
با همین آب کمی هم که داریم می توانیم 
بلندی در توسعه استان برداریم. گام های 

منابع  این  از  که  است  این  راهکار  تنها 
در  که  کنیم  استفاده  درست  خدادادی 

ویژه  به  کنیم  کمک  باید  همه  راستا  این 
بخش های پر مصرف تر مانند کشاورزی و 

شرب که امید است موفق شویم.
پایان  تا  جاری  آبی  سال  ابتدای  از 
یک  جنوبی  خراسان  استان  اسفندماه 
در  که  داشت  جدی  بسیار  عقب ماندگی 
حال حاضر با بارندگی هایی که در بهار رخ 
جبران  ماندگی  عقب  این  از  قسمتی  داد 
شد به طوری که در شهرستان طبس حتی 

از حالت نرمال نیز فراتر رفتیم.
سال  به  نسبت  هم  استان  کل  در  عموما 
دراز مدت کاهش  به  نسبت  و هم  گذشته 
بارندگی را شاهد هستیم و در حال حاضر 
مدت  دراز  به  نسبت  درصد   30 از  بیش 

است  عقب تر  استان  بارندگی های  میزان 
و در حال حاضر طبق آمارها بخش عمده 
استان در شرایط خشکسالی به سر می برد 
مدیریت  وضعیت  این  در  می طلبد  که 

مصرف را جدی بگیریم.
 

استان  وضعیت کنونی سدهای 
در حال حاضر چگونه است؟

سازی  ذخیره  سد  هفت  حاضر  حال  در 
آب در استان وجود دارد و سد سیاهو نیز 
بارندگی های  در  که  است  آبگیری  آماده 
موفق  سیالب  در  تاخیر  ایجاد  با  اخیر 
که  کنیم  مهار  سد  در  را  سیالب  شدیم 
از  آب  و  کند  ایجاد  را  تغذیه ای  نقش 
نهرین  نشود.سد  خارج  کشور  مرزهای 
براثر  گذشته  روز  چند  در  نیز  طبس 
13 سال  از گذشت  بارش  های خوب پس 
دغدغه  حاضر  حال  در  که  شده  سرریز 
تامین آب طبس را نداریم. اما سد رزه که 
بزرگترین سازه آبی استان است و ظرفیت 
در  و  نداشته  خوبی  آبگیری  دارد  زیادی 
در  آب  مترمکعب  میلیون   6.9 حال حاضر 
این سد ذخیره است و در مجموع نیز طی 
مکعب  متر  میلیون   17 اخیر  بارندگی های 
آب در سدهای استان ذخیره شده که تنها 
 75 و  بوده  این سدها  از حجم  درصد   25

درصد دیگر هنوز خالی است.

در حال حاضر بحران آب در کشور 
و خراسان جنوبی جدی است نظر 

شما در این خصوص چیست؟

که  دارد  وجود  آب  بحران  کشورها  اکثر  در 
دلیل عمده آن نیز کاهش ریزش های جوی و 
افزایش درجه حرارت است که آب های تجدید 

شونده را در معرض تبخیر قرار می دهد.
در بخش کشاورزی بهره وری ما نسبت به 
یعنی  است  نصف  از  کمتر  جهانی  مقیاس 
به ازای هر متر مکعب آب میزان محصول 
تولیدی بسیار ناچیز است که باید به جد در 
بخش  در  و  کنیم  تجدیدنظر  قسمت  این 
مقیاس های  با  مصرف  سرانه  نیز  شرب 

جهانی فاصله جدی دارد که حتی در برخی 
موارد دو برابر کشورهای اروپایی است که 
این مهم نیازمند فرهنگ سازی به ویژه در 

بحث مدیریت مصرف آب است.
نیز  آن  انتقال  و  دریا  آب  سازی  شیرین 
می شود انجام شود اما باید بدانیم هزینه آن 
خیلی زیاد است چرا که آبی که االن داریم 
هزینه بسیار ناچیزی دارد که اگر تغییر تفکر 
نگران  نباید  کنیم  مصرف  درست  و  داشته 
باشیم اما این فرصت خیلی کوتاه است و اگر 
غفلت کنیم قطعًا آسیب می بینیم و بزرگترین 

آسیب را نیز بخش کشاورزی خواهد دید.

سهم آب در بخش کشاورزی 
در استان را چگونه می بینید؟

در حال حاضر 91 درصد آب استان مربوط 
تالش  در  که  است  کشاورزی  بخش  به 
هستیم تا با رعایت اصالح الگوی مصرف 

این رقم را به 60 درصد برسانیم.
مناسبی  کشت  الگوی  باید  راستا  این  در 
داشته باشیم و محصوالت کم آب طلب را 
کشت کنیم چرا که از مجموع یک میلیارد 
مصرف  استان  در  که  آب  مکعب  متر 
در  آن  مترمکعب  میلیون   900 می شود 
با  زمینه  این  در  است.  کشاورزی  بخش 
و  اراضی  یکپارچه سازی  خاک،  اصالح 
راندمان  می توانیم  کشت  الگوی  تغییر 

آب  همین  با  و  داده  کاهش  را  آبیاری 
دو  به  را  خود  محصوالت  تولید  مصرفی 
نیازمند  مهم  این  تحقق  که  برسانیم  برابر 
حال  در  است.  همگانی  تالش  و  همت 
کسری  آب  مترمکعب  میلیون   126 حاضر 
در مخازن استان وجود دارد و 120 میلیون 
که  می شود  برداشت  مازاد  آب  مترمکعب 
الگوی  رعایت  و  است  ویژه  تغییر  نیازمند 
آب  که  چرا  بگیریم  جدی  باید  را  مصرف 
متعلق به همه مردم است.تغییرات کمی و 
هستیم  شاهد  استان  آب های  در  را  کیفی 
می رود  شوری  سمت  به  ما  آب های  و 
بخش  بازهم  شود  زیاد  امر  این  اگر  که 
شوری  که  چرا  می بیند  آسیب  کشاورزی 

آب حاصلخیزی خاک را از بین می برد.

بحران آب در استان چه اثری
بر توسعه دارد؟

خشکسالی های  ویژه  به  آب  بحران  تاثیر 
اخیر بر معیشت مردم بسیار ملموس است 
از  بیش   60 ابتدای دهه  در  که  به طوری 
از  خروجی  آب  مترمکعب  میلیون   600
که  داشتیم  استان  چشمه های  و  قنوات 
میلیون   200 از  کمتر  به  حاضر  حال  در 

است. رسیده  مترمکعب 
در  ویژه  به  مردم  معیشت  راستا  این  در 
تحت  نیز  دامپروری  بخش  و  روستاها 
هم  تولید  بخش  در  و  گرفته  قرار  تاثیر 
ایجاد  محدودیت  کیفی  و  کمی  نظر  از 
رفته  باال  بسیار  تولید  هزینه های  و  شده 
است و در بخش شرب نیز مجبور هستیم 
کنیم  تامین  را  آب  دست  دور  مناطق  از 
بیرجند  آب  تامین  پروژه  مثال  طور  به  که 
 100 است  اجرا  حال  در  که  مختاران  از 

دارد. نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
نیز  توسعه  چرخ  شود  کم  آب  تامین  وقتی 
که  می کند  پیدا  کاهش  تولید  و  شده  کند 
همه این عوامل در توسعه استان موثر است 
و از جایی که عمده مصرف در بخش چاه ها 
اعمال شود هم  اگر مدیریت مصرف  است 
می توانیم توسعه داشته باشیم و هم کاهش 

مصرف آب را شاهد باشیم.
کنیم  مدیریت  درستی  به  را  بحران  اگر 
می توانیم آن را به یک فرصت تبدیل کنیم 
که به نظر بنده این بحران می تواند به یک 

فرصت طالیی برای استان تبدیل شود.
 

بحران  تبدیل  برای  شما  پیشنهاد 
کمبود آب به فرصت چیست؟

ایجاد  سمت  به  باید  کشاورزی  بخش  در 
تعادل بین مصارف و آب های تجدید شونده 
برویم که در این راستا اصالح الگوی کشت، 
بهبود روش های آبیاری و اصالح اراضی همه 
و همه می تواند دست به دست هم دهد اما 

باید به سمت نقطه هدف جهت گیری شود.
یک کشور چهار فصل هستیم و باید بخشی 
از کشت گندم و زراعت غالت را به مناطقی 
منتقل کنیم که در حالت دیم است و متناسب 
با ظرفیت هر استان سهم کشت محصوالت 
را بپذیریم که این اقدام در دراز مدت سبب 

توسعه پایدار و ایجاد اشتغال خواهد شد.
در بخش شرب نیز باید در سرانه مصرف یک 
اصالح نظر جدی اعمال شود و باید تالش 
برای کاهش  استراتژی های خود  از  تا  کنیم 
مصرف آب استفاده کنیم و در بخش صنعت 
نیز باید برای استان که از نظر شاخص های 
درآمدی نسبت به کشور عقب تر هستیم ابتدا 
باید شاخص ها را به حداقل متوسط کشوری 
را  خود  خدمات  و  صنعت  توسعه  و  برسانیم 
ببریم  اقلیم پیش  با وضعیت آب و  متناسب 
و به سمت صنایع کم آب طلب با بهره بری 
باال برویم که بتواند نیازهای اشتغال را تامین 
یابد.در  افزایش  مردم  معیشتی  درآمد  و  کند 
پایان باید گفت آنچه می تواند تب خشکسالی 
و تبعات آن را به این استان کم کند اگرچه 
انتقال آب به این استان کویری است اما این 
اعتبارات  نیازمند  که  است  بلندمدتی  طرح 
میلیاردی است و تا زمان اجرای آن آثار حیات 
از این استان رخت بر خواهد بست و باید به 
فکر برنامه های کوتاه مدت در این زمینه بود 
و  آب  بهینه  مصرف  به جز  کوتاه  راه  این  و 

همراهی و همدلی مردم و مسئوالن نیست.

نیم
 تس

س :
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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 139660308001004100 - 96/12/28 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعزیز جامی درمیان 
فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 27 و شماره ملی 5239561532 نسبت به ششدانگ یک باب باغ منزل به مساحت 1118 متر 
مربع به پالک های 877 و 791 فرعی از یک اصلی بخش 7 بیرجند از محل مالکیت محمد حسین خان جامی درمیان و غیره تایید و 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 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: 1397/01/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/15   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

من فاطیما حسنی

 کالس اول دبستان شاهد سمیه
 هستم. 

خانم خسرویان عزیزم
 من شما را خیلی دوست دارم

شما به من خواندن ونوشتن آموختید هیچگاه زحمات تان را فراموش نمی کنم
از مدیر و معاونان مهربان هم ممنونم.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961396 اجرایی آقای احسان جعفری محکوم به پرداخت مبلغ 22/280/000 ریال درحق 
آقای فرشید شریفی مقدم و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک باب آپارتمان 
به پالک ثبتی 7717 اصلی از 250 اصلی بخش دو بیرجند به نشانی خیابان غفاری، شهید جرجانی، پالک 16 طبقه پنجم مجتمع حمید 
معرفی و توقیف و به مبلغ سه میلیارد و پانصد و شانزده میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 
1397/3/3 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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موفقیت فیلترینگ قطعی و دائمی نیست 
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در مطلبی با عنوان »مالحظاتی در مورد فیلترینگ بدون لحاظ ابعاد اجتماعی« نوشت: »موفقیت فیلترینگ 
از لحاظ فنی قطعی و دائمی نیست. بار اجتماعی و عکس العمل کوتاه مدت و میان مدت کاربران فعلی ارزیابی نشده است ولی فیلترینگ از نظر 
ابعاد سیاسی داخلی و حقوق بشری بین المللی تبعات قابل پیش بینی جدی دارد.

شنبه * 15 اردیبهشت 1397 * شماره 4059

سینما و چهره ها

»فیلشاه« پرفروش ترین 
انیمیشن تاریخ ایران شد

به  انیمیشن  این  »فیلشاه«،  فروش  رشد  ادامه  با 
پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران تبدیل 
شد. »فیلشاه« جدیدترین محصول گروه »هنرپویا« 
به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد 
جعفری، با عبور از مرز ۵ میلیارد تومان فروش در 
گیشه سینماها، توانست رکورد پرفروش ترین انیمیشن 

تاریخ سینمای ایران را به نام خود ثبت کند.

»به وقت شام« حاصل تجربه
 4۰ سال است

حاتمی کیا، خطاب به تماشاگران گفت: امیدوارم فیلم 
را بپسندید و اگر از آن راضی بودید تماشایش را به 
دیگران نیز توصیه کنید. من فارغ از محتوای فیلم 
یک فیلمسازم و می توانم با تصویر حرف بزنم؛ »به 
تجربه ۱۹  حاصل  تکنیکی  لحاظ  به  شام«  وقت 
فیلمی است که نزدیک به ۴۰ سال برای ساخت 
آن ها وقت گذاشته ام. تنوع تصویری و تکنیکی فیلم 
گاه به علت دیده شدن محتوای آن نادیده گرفته 
می شود؛  با این  حال من ادعا می کنم با تماشای این 

فیلم مخاطب غرق در سینما می شود.

قهرمانان ایرانی
 اسپایدرمن شده اند

علی اکبر صادقی نقاش، انیماتور در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه تصویر پهلوان ایرانی را در فیلم ها 
گفت:  می کنید،  ارزیابی  چطور  را  انیمیشن ها  و 
»فیلم های انیمیشنی که در حال حاضر با موضوع 
به  شباهتی  اصاًل  می شوند  ساخته  ایرانی  پهلوان 
تصویرسازی پهلوان های ایرانی ندارند و بیشتر شبیه 
به طرح های خارجی مثل اسپایدرمن یا از این قبیل 

است و این موضوع تاسف آور است. 

روایت  جوزانی از ژن برترها 
و نوکیسه ها در عرصه سینما

ذهن  در  سال ها  از  ولی«  »پوریای  ساخت  جرقه 
مسعود جعفری جوزانی زده شده بود. جوزانی می گوید 
هنوز هم این کار برایش تمام نشده است. سال ۹3 
زمانی که آقای ضرغامی عوض شدند، رئیس بعدی 
»پوریای ولی« را خواباند؛ بی خیال از این واقعیت 
که سالهایی از عمر من و یارانم را نابود کرده است. 
که  را  ما  نه  متکبر،  آدم های  این  که  ندارم  تردید 
عمر خود را صرف فرهنگ این مرز و بوم کرده ایم 
می شناسند و نه می خواهند که بشناسند. نو کیسه اند 

و باور به برتری ژن خود دارند.

تماشاگران تئاتر، خجالت می کشند

رامین ناصرنصیر بازیگر سریال شهرزاد درباره بروز 
تاکید کرد:  نمایشی  آثار  در  اخالقی ها  بی  برخی 
من نمی خواهم از تئاتر آزاد نام ببرم و بگویم این 
تئاترها به هر نحو می خندانند. ما می بینیم که در 
بعضی تئاترها که با نام تئاتر هنری روی صحنه می 
روند هم شوخی هایی انجام می شود که بسیاری از 

تماشاگران از دیدن آنها خجالت می کنند.

معرفی شهدای استان

شهید احمد آتشدست

خانواده  در   ۱33۹ سال  در  آتشدست  احمد  شهید 
ای متدین و در روستای خونیک از توابع شهرستان 
نهبندان به دنیا آمد؛ و از آنجا که از استعداد سرشاری 
برخوردار بود همزمان با آغاز تحصیل در دبستان به 
آموختن قرآن مجید پرداخت و در مدت کوتاهی با 
مفاهیم این کتاب آسمانی آشنا گردید. افتخار آشنایی با 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
که در آن زمان به عنوان تبعید در ایرانشهر به سر می 
برد نصیب وی گردید. همزمان با شروع جنگ تحمیلی 
بارها عازم جبهه ها شد. ۴۰ روز قبل از شهادت سعادت 
آن را یافت که در بیت مقام معظم رهبری صیغه عقد 
ازدواجش با یکی از دانشجویان همفکرش به وسیله 
حضرت آیت ا... خامنه ای جاری گردد. پس از مراسم 
ازدواج برای آخرین دیدار با خانواده عازم ایرانشهر شد و 
پس از آن جهت شرکت در عملیات والفجر یک عازم 
میدان نبرد گردید و به عنوان فرمانده پدافند دشت فکه 
به انجام وظیفه پرداخت سرانجام در روز بیستم بهمن 
۱36۱ هنگامی که به منظور اقامه نماز ظهر و عصر در 
حال حرکت بود سینه ماالمال از عشقش آماج گلوله 
های دشمن زبون گردید و روح پاکش به سوی عرش 

برین به پرواز در آمد.

فناوریمصاحبه اختصاصی با آرش مودی مدیر مدرسه طبیعت کنکاج بیرجند

اینستاگرام قابلیت خرید 
را عرضه می کند

اینستاگرام برای برخی از کاربران خود قابلیت پرداخت 
را فعال کرده است. کاربران می توانند بدون خروج 
از اپلیکیشن از حساب های کاربری تجاری خرید 
کنند. این ویژگی به کاربر اجازه می دهد در بخشی 
راثبت  خود  نقدی  یا  اعتباری  کارت  پروفایل،  از 
کند، گزینه امنیتی را فعال و سپس بدون خروج از 

اینستاگرام از حساب های کاربری تجاری خرید کند.

عرضه »مک بوک ایر« جدید 
تا زمستان به تعویق افتاد

مک  یک  عرضه  برای  اپل  شرکت  های  برنامه 
رسد  نمی  نظر  به  و  کرده  تغییر  جدید  ایر  بوک 
در  امسال  زمستان  از  قبل  تا  محصول  این  که 
زمینه  تاخیر در  بگیرد.  قرار  دسترس عالقمندان 
طراحی و تولید برخی سخت افزارهای جدید مورد 
استفاده در مک بوک ایر عامل اصلی این تاخیر 

قلمداد شده است. 

»نیکون« دوربین بدون آینه خود را 
سال آینده به بازار عرضه می کند 

نیکون به صورت رسمی عرضه ی اولین دوربین بدون 
آینه با سیستم جدید در بهار سال ۲۰۱۹ را تایید کرد. 
اخبار بسیاری از در دست توسعه  بودن چندین دوربین 
و بدنه توسط نیکون و کانن منتشر شده بود. توسعه ی 
دوربین های فول فریم بدون آینه مهم ترین بخش از 
این اخبار بودند؛ دوربین هایی که به صورت مستقیم به 

رقابت با دوربین های سونی خواهند پرداخت.

نحوه تغییر مالکیت گوشی 
بعد از رجیستری

با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، کسانی 
که قصد تغییر شماره تلفن همراه خود را دارند، باید 
اقدام  همتا  سامانه ی  در  مالکیت  تغییر  به  نسبت 
کنند، در غیر این صورت تنها 3۰ روز می توانند از 

دستگاهشان با سیم کارت جدید استفاده کنند.

مایکروسافت در حال کار روی 
یک صفحه نمایش تاشو است

تحقیق  از  نشان  مایکروسافت  اختراع  جدیدترین 
و فعالیت روی صفحه نمایشی با قابلیت خم شدن 
مشابه کتاب  دارد. این صفحه نمایش قابلیت استفاده 
در  جمله  از  مایکروسافت  سرفیس  محصوالت  در 
این  به  و  دارد  شرکت  این  تبلت های  و  لپ تاپ ها 

محصوالت اجازه می دهد مانند یک کتاب تا شوند.

آغاز دوره ای جدید در 
زمین شناسی

رشد بی سابقه در میزان مواد معدنی کره زمین که 
نشده اند،  شناسایی  یا  مشاهده  هرگز  این  از  پیش 
می تواند سرآغازی بر یک دوره جدید زمین شناسی 
تنوع گسترده  دانشمندان  باشد.  انسان   با محوریت 
و بی نظیری از مواد معدنی در سطح کره ی زمین  
شناسایی کردند که حتی اگر ربطی  به انسان نداشته 
باشد، قطعا نشان دهنده ی وارد شدن ما به یک دوره 

زمین شناسی جدید به نام آنتروپوسین است.

پنجره ضد آلودگی ساخته شد

محققان دانشگاهی سنگاپور با الهام از فناوری های 
ساکت کردن سروصدا نوعی سیستم برای پنجره ها 
ساخته اند که سروصدای بیرون را ساکت می کند. این 
سیستم نه تنها صدا را مسدود می کند، بلکه با امواج 
صوتی خود با سروصدا مقابله می کند. این دستگاه با 
کمک میکروفونی به سروصدای ورودی گوش می 
کند، سپس الگوریتم هایی مخصوص نوع موج را 

تحلیل و نسخه معکوس آن را تولید می کند.

تشخیص اوتیسم با استفاده 
از نوار مغزی

پژوهشگران آمریکایی ادعا کردند شاید بتوان با استفاده 
از نوار مغزی، عالئم اوتیسم را در نوزادان سه ماهه 
تشخیص داد. گروهی از پژوهشگران در آمریکا، روش 
غیرمنتظره ای را برای تشخیص اختالل اوتیسم ابداع 
کرده اند. پژوهش آنها نشان می دهد که شاید سنجش 
فعالیت مغز از طریق نوار مغزی در سن سه ماهگی، 

رشد احتمالی اوتیسم را در نوزاد پیش بینی کند.

در   سال  ها  میلیون  طی  زمین  کره  در  انسان 
بوده  طبیعت  از  بخشی  و  یافته  تکامل  طبیعت 
است و فقط چند هزار سال است که به دنیای 
متمدن که در آن کشاورزی، علم ،صنعت، فلسفه 
و هنر شکل گرفته وارد شده است و گویا دیگر 
خسته  روح  اما  نیست  طبیعت  اسیر  ظاهر  به 

شهر نشینی اش به طبیعت نیاز دارد. 
تاثیر این میلیون سال در شخصیت انسان بشدت عمیق 
ما،  عواطف  ما.  خوی  و  خلق  که   چرا  بوده  ماندگار  و 
ما بشدت تحت  زیبا شناختی  رفتار  احساساتمان و حتی 
بوده که در طبیعت بکر گذشته  این  میلیون سال  تاثیر 
و محیط  با طبیعت  دوباره  آشتی  که  است  و الزم  است 
زیست داشته باشیم . چند سالی است که مدرسه طبیعت 
و  بهانه  این  به  است  شده  فعال  بیرجند  معصومیه   در 
طبیعت  دوستداران  و  همشهریان  بیشتر  آشنایی  برای 
با آرش مودی مدیر مدرسه طبیعت کنکاج  مصاحبه ای 

در خراسان جنوبی انجام دادیم:
 

انگیزه مدرسه طبیعت از کجا پیدا شد؟

های  زمین  در  ما  کودکی  دوران  گذشته   دهه  چند  در 
حداقل  روستایی،یا  های  باغ  کوچه  یا  محله  رهای 
خاطرات  و  گذشت  ویالیی  خانه   در  کوچکی  باغچه 
اما  است.   تجربیات  این  از  سرشار  ما  کودکی  رنگ  پر 
مردم  از  زیادی  جمع  کوتاهی  زمانی  مدت  در  امروزه 
شیوه  شده اند،  شهرها  کالن  و  بزرگ  شهرهای  ساکن 
زندگی امروزی تغییرات عمده ای داشته بخصوص برای 
کودکان شرایط طوری رقم خورده که در آپارتمان های 
با طبیعت  ارتباطشان  و  اند  کوچک عقیم محصور شده 
اند  فرزندی شده  و تک  ها کوچک  خانواده  قطع شده. 
ندارد. محله و کوچه ها که  و کودک همبازی در خانه 
زمانی محل بازی و تجربه کودکان بود به دالیل زیادی 
از همه  از دست داده و  از جمله امنیت، کارکرد خود را 
مهمتر سن آموزش در مدارس و مهد ها پایین تر امده  
و در آخر انواع بازی های کامپیوتری و دیجیتال فرصتی 

برای  بازی،  تجربه و سرخوشی کودک نگذاشته است.

این کودکان برای بزرگسالی خود چه خاطرات 
ماندگاری از تماس با جهان زنده 

خواهند داشت؟

از  ناگواری  های  آمد  پی  طبیعت  با  ارتباط  قطع  نتیجه 
کودک،  فیزیکی  و  حرکتی  های  مهارت  کاهش  جمله 
کاهش تمرکز، افسردگی و بی انگیزگی ها و رفتار های 
کاهش  و  بنفس  اعتماد  داشتن  عدم  فعالی،  بیش  مانند 
امروز  شود.  می  کودکان  در  اجتماعی  های  فعالیت 
مدارس طبیعت راه حل برون رفت از این چالش بزرگ 
هستند. مدرسه طبیعت جاییست که  امکان آزاِد با هم 
را  سال   ۱۲ تا  کودکان  برای  طبیعت  در  بودِن  و  بودن 

فراهم کرده است.

مدرسه طبیعت چیست؟ 

فضایی  است؛  کودکان  برای  قلمرویی  طبیعت  مدرسه 
آزادانه، کنجکاوانه و سرخوشانه  تعامل  امکان  که در آن 
با طبیعت برای کودکان فراهم است. تجربه های کودکانه 
در این فضا، تعامل آزادانه و ملموس با همه عناصر طبیعت 
در  را  حیوان  و  گیاه  چوب،  سنگ،  خاک،  آب،  جمله  از 
برمی گیرد؛ تعاملی باز و آزاد، تک نفره یا جمعی و بر اساس 

انگیزش های درونی خود کودکان است

مدرسه طبیعت کنکاج از 
چه تاریخی فعالیتش را آغاز کرد؟

موسسه  های  پروژه  از  یکی  “کنکاج”  طبیعت  مدرسه 
خودش  فعالیت  که  است  پارت  وحش  حیات  کاوشگران 
را از شهریور ۹۴ شروع کرد. در ابتدا فعالیت این مدرسه 
بکر آن هم هفته ای یکروز   بصورت سیار و در طبیعت 
پارک جنگلی  در  زمینی   تابستان ۹۵  در  اما  شروع شد. 
معصومیه اجاره کردیم و همزمان با ساخت مدرسه فعالیت 
روزانه مدرسه آغاز شد.  بعد از چند ماه سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری بیرجند موقت یک نهالستان را در 
اختیار ما قرار داد و در نهایت تابستان ۹۵ زمینی به مدرسه 

طبیعت کنجاج اختصاص یافت.

رده سنی کودکان در این مدارس چگونه است؟

رده سنی کودکان در مدارس طبیعت 3 تا ۱۲ سال است 
. از آنجایی که این رده سنی در شکل گیری شخصیت 
سن  این  در  کودکان  و  است  گذار  تاثیر  بسیار  کودکان 
گرایش ذاتی بسیاری به طبیعت دارند تمام تمرکز ما بر 
روی این سنین می باشد. البته باید بگویم ما دومین مدرسه 
مان را به نام مدرسه طبیعت صحرا برای رده سنی نوجوان 

فعال کرده ایم که شیوه ای متفاوت با این مدرسه دارد.  

  تفاوت کودکان در مدارس طبیعت 
با کودکان در مدارس عادی چیست؟

تفاوت کودکی که به مدرسه طبیعت می رود با کودکی که 
در مدرسه عادی درس می خواند در این است که در مدرسه 
طبیعت، کودک شیوه برخورد با حل مسائل را آموزش می 
بیند. و حتی عشق ورزیدن به دنیای طبیعی را خود میاموزد 
اما در نظام آموزشی فعلی کشور، شیوه حل مسئله شاید یکی 
از مهم ترین معضالت ما باشد. چراکه در مدارس عادی ما 
اساساً  برای کودک سوال طرح می کنیم و بعد جواب ها را 
به کودکان آموزش می دهیم بدون آن که راه رسیدن به آن 
جواب ها را به آن ها بیاموزیم. درحقیقت می توان گفت که 
در مدارس عادی به کودکان به جای علم، دانش آموزش 
داده می شود. علم روشی است برای پاسخ دادن به سؤاالت 
کودک، نظام آموزشی  فعلی ما مستقیماً پاسخ ها را در اختیار 
او می گذاریم و تنها دانش به او ارائه می کنیم. در حالی که در 
مدارس طبیعت کودک یاد می گیرد چگونه به شکل نظام مند 

فکر کند و خودش پاسخ سوالش را بیابد. 

نقش این مدارس در حمایت 
از طبیعت و حیوانات چیست؟

ارتباط کودک با طبیعت در این مدارس یک معامله دو سر 
برد است. هم برای کودک مفید است که پیشتر گفتم و 
هم برای طبیعت .ما هیچگاه نمی توانیم با آموزش محیط 
زیستی در کالس های محصور عقیم کودکان را عاشق 
محیط  فعاالن  از  برخی  امروزه  متاسفانه  کنیم.  طبیعت 
زیست با افتخار به کودکان زیر ۱۲ سال در مدارس درباره 
ی تفکیک زباله ها و انقراض جانوران، آلودگی ها و کم 
آبی می آموزند. اما آیا این آموزش ها تاثیر گذار هستند؟ 
کودکی که طبیعت را لمس نکرده و آن را فقط از صفحه 
تلویزیون خانه دیده با این آموزش ها حافظش می شود؟  
به او آگاهی می دهیم ولی این آگاهی منجر به عشق نمی 

شود. ابتدا باید در کودک الیه عشق و انگیزه را ایجاد کرد 
و بعد در سنین نوجوانی الیه آگاهی را افزود. متاسفانه ما 
سرنا را از سر گشادش می زنیم. نتایج علمی نشان داده 
هرچه به کودکان اخبار بد محیط زیستی بدهیم تاثیر منفی 
بیشتری بروی آنها گذاشته ایم. چرا که کودک طبیعت را 
پس می زند. و معیارش از طبیعت بکر در بزرگسالی آن 

چیزی می شود که در کودکی شنیده است.

مدرسه طبیعت چه نقشی 
در روحیات کودک دارد؟

برای آنکه کودک عاشق طبیعت شود باید در طبیعت بکر و 
زیبا آزادانه و سرخوشانه بازی کند. از درخت باال رود و زیر 
سایه اش استراحت کند و از آن میوه بچیند. باید با پاهای 
کوچکش در آب روان قدم بردارد و با آب همبازی شود. 
گوش هایش از کودکی با صدای باد و رقص شاخه ها و 
پرندگان آشنا شود و از موسیقی طبیعت لذت ببرد. خاک 
. در طبیعت بدود و زمین  ببوید  را  بزند و گلی  را چنگ 
بخورد. حیوانی را در آغوش بگیرد و برایش مادری کند. 
بیشتر  بزرگسالی  این تجربیات ماندگار در  با  این کودک 
قدر طبیعت را می داند تا کودکی که در مدارس از تخریب 
طبیعت شنیده و خوانده و یا سهمش از طبیعت در مهد ها 
تواند  نمی  بوده  دیوارش  روی  بر  طبیعت  از  نقاشی  یک 

حافظ طبیعت شود.

  برای پیشبرد این ایده چه انتظاراتی از 
مسوالن دارید و چه کمکی از آنها ساخته است؟

برای پاسخ به این سوال تنها به یک جمله استاد “وهاب 
زاده” اکتفا می کنم  که این کار نیازمند درک اهمیت فوق 
العاده این موضوع از جانب برنامه ریزان آموزش همگانی، 
ترتیبات قانونی و سازمانی برای گنجانیدن آن در برنامه 

های آموزشی و تامین منابع اطالعاتی است.

تمرین همزیستی کودکان با محیط زیست در مدرسه طبیعت
نسرین کاری

نگاهی به وضعیت گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی
در  شاخص  و  پرچم’  ‘گونه  عنوان  به  سانان  گربه 
معنا  بدین  شوند  می  شناخته  وحش  حیات  جمعیت 
که کیفیت و کمیت زیست آنها گویای وضعیت دیگر 
حیات  مطلوبیت  از  ای  نشانه  و  جانوری  های  گونه 

است. منطقه  در هر  وحش 
وجود  زیست  محیط  متولیان  و  فعاالن  گفته  به 
پلنگ  انقراض  خطر  در  گونه  از  مطلوبی  جمعیت 
دهد  می  نشان  ایران  شمال شرق  و  در شرق  ایرانی 
ژنتیکی  ذخیره  و  ارزشمند  گونه  این  پرچم  هنوز  که 

است.  باال  و  برافراشته  منطقه  این  در 
تنوع  لحاظ  به  جهان  نخست  کشور   ۲۰ جزو  ایران 
زیستی و دارای هزار و ۱63 گونه جانوران مهره دار 
را  سان  گربه  از  گونه   ۱۰ ایران  زیست  محیط  است. 
شامل  گونه  دو  پیش  سال   ۴۰ اما  کرد  می  میزبانی 
هنوز  ولی  شدند  منقرض  ایرانی  شیر  و  مازندران  ببر 
و  شده  شناخته  کشور  در  سان  گربه  گونه  هشت 
رضوی  خراسان  در  آنها  همه  که  کنند  می  زندگی 

دارند.  زیست 
گربه  پلنگ،  آسیایی،  یوزپلنگ  گونه ‘  هشت  این 
گربه  شنی،  گربه  کاراکال،  گربه  گوش،  سیاه 
شامل  را  وحشی’  گربه  و  پاالس  گربه  جنگلی، 
ها  گونه  این  شمار  از  دقیقی  آمار  گرچه  شوند.  می 
ویژه  زندگی  سبک  و  مخفیانه  شبانه،  فعالیت  بخاطر 
اعالم  آمار  ارائه  اما  داد  دست  به  توان  نمی  آنان 
صورت  مشاهدات  میزان  اساس  بر  آنان  موجودیت 

گیرد.  می 
تحت  و  ارزشمند  گونه  یک  عنوان  به  ایرانی  پلنگ 
انقراض قرار  حفاظت در فهرست گونه های در خطر 
ایران  دارد، گونه ای که حضورش در شمال و شرق 
به ویژه در خراسان رضوی دلگرم کننده و به نسبت 

است. مطلوب 

انقراض  ایرانی در حال   پلنگ 

گونه پلنگ ایرانی در کنار سه گونه ‘اردک سرسفید، 
حال  در  گونه  چهار  جزو  مصری’  کرکس  و  باالبان 
گونه   ۲۹ از  بخشی  و  رضوی  خراسان  در  انقراض 
حفاظتی  قرمز  فهرست  در  استان  این  شده  فهرست 
به   )IUCN(طبیعت از  حفاظت  المللی  بین  اتحادیه 
وضعیت  درباره  نظر  اعالم  مرجع  معتبرترین  عنوان 

دارد.  قرار  گیاهی،  و  جانوری  گونه های  حفاظتی 
نتایج پژوهش علمی در خراسان رضوی  چندی پیش 
میزبان  استان  این  در  تندوره’  ملی  ‘پارک  داد  نشان 
خراسان  است.  خاورمیانه  در  پلنگ  جمعیت  بیشترین 
رضوی با دارا بودن ۴3۵ گونه مهره دار از کل گونه 
تنوع  این  درصد   38 حدود  کشور  در  مذکور  های 
این  تفکیکی  بطور  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
پرنده،  گونه   ۲86 پستاندار،  گونه   6۹ دارای  استان 
66 خزنده، ۱۲ گونه ماهی و دو گونه دوزیست است. 
حفاظت  منطقه  دهها  بودن  دارا  با  رضوی  خراسان 
شمار  و  وحش  حیات  پناهگاه  و  ممنوع  شکار  شده، 
تنوع  از  گیاهی  و  جانوری  های  گونه  از  انبوهی 
برخوردار است.  فراوانی  ژنتیکی  ارزش  و  باال  زیستی 
‘پارک ملی تندوره، اثر ملی طبیعی دریاچه بزنگان و 
برجسته  منطقه  سه  شیراحمد’  وحش  حیات  پناهگاه 
در  گردشگری  جذابیت  و  زیستی  تنوع  لحاظ  به 

شوند.  می  محسوب  رضوی  خراسان 
منطقه  حیدریه،  ‘هزارمسجد،  شده  حفاظت  مناطق 
شده  حفاظت  منطقه  خواف،  در  سالمی  گردشگری 
نیز  و  بادام  در  منطقه  کشمیر،  باغ  ارس،  خواجه، 
هستند  مناطقی  دیگر  از  قرچقه’  شده  حفاظت  منطقه 
نخورده  دست  و  بکر  طبیعت  از  استان  این  در  که 
و  مختلف  جانوری  های  گونه  وجود  برخوردارند.  ای 

گردشگران  توجه  مورد  بسیار  مناطق  این  در  متنوع 
خراسان  منظر  این  از  و  دارد  قرار  خارجی  و  داخلی 

است.  دارا  را  فراوانی  بسیار  رضوی ظرفیتهای 

ایرانی  پلنگ  بهشت  تندوره 
ای  منطقه  و  ایرانی  پلنگ  بهشت  تندوره  ملی  پارک 
ایران  در  زیستی  های  گونه  ارزش  لحاظ  به  مهم 
سال  منطقه  این  شود.  می  محسوب  خاورمیانه  و 
قرق  تحت  شده’  حفاظت  ‘منطقه  عنوان  به   ۱3۴7
تغییر  تندوره  وحش  پارک  به  بعد  سال  و  گرفت  قرار 
تقلیل  پارک  این  مساحت   ۱3۵3 سال  از  یافت.  نام 
۱۰۱ شورای عالی محیط  یافت و طی مصوبه شماره 
زیست مورخ ۲۱ شهریور ۱36۱ به عنوان پارک ملی 
تندوره معرفی شد. مساحت کنونی پارک ملی تندوره 

حفاظت  منطقه  مساحت  و  هکتار   ۵۴۰ و  هزار   3۵
ملی  پارک  است.  هکتار   ۵۰ و  هزار   ۹ تندوره  شده 
محدوده شهرستان  در  تندوره  شده  حفاظت  منطقه  و 
مرز  نزدیک  رضوی  خراسان  شمال  در  واقع  درگز 
ها  صخره  با  کوهستانی  ای  منطقه  در  ترکمنستان 
پرشیب  و  ژرف  های  دره  و  متعدد  ماهورهای  تپه  و 
پوشیده از گیاهان مختلف قرار دارد و یکی از بهترین 
میش  و  قوچ  ویژه  به  وحشی  جانوران  زیستگاههای 
میدانی  پژوهشهای  اساس  بر  باشد.  می  نیز  اوریال 
پارک  در  پلنگ  قالده   3۵ حداقل  حضور  شده  انجام 
از  مستندسازی  این  است.  شده  مستندسازی  تندوره 
در  ارزشمند  گونه  این  از  عکس  قطعه  هزار  طریق 
و  شد  انجام  تحقیقاتی  پروژه  اجرای  سال  سه  طول 

یافت.  پایان   ۱3۹6 اوایل سال 

علمی 

عکس: مودی

علمی
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عصبانیت، اصلی ترین احساس منفی

دیر یا زود، همه  احساسات منفی به یک احساس منتهی 
می شوند: »عصبانیت«. نهایت احساس منفی، عصبانیت 
است. سرانجام ترس ، تردید، حسادت، غبطه و تنفر به 
عصبانیت تبدیل می شود. این عصبانیت یا به درونتان 
جاری می شود و جسم و روح شما را بیمار می کند یا به 
بیرون جاری می شود که باعث سستی و خراب شدن 

روابط  شما با دیگران می شود.
تمام افراد ناکام، عصبانی هستند. افسردگی عصبانیتی 
عدم توانایی  به دلیل  و  شده  جاری  درون  به  که  است 
به وجود  احساسات  صادقانه  و  راحت  بیان  در  شخص 
پایین  با احساس عزت نفس  اغلب  این حالت،  می آید. 
ناامیدی شروع می شود.خشم نوعی عصبانیت است  و 
که به بیرون جاری می شود و به صورت درگیری لفظی 
یا فیزیکی با افراد دیگر برای کاری که انجام داده اند 
یا انجام نداده اند بروز می کند.هدف اصلی مشاوره های 
روانشناسی، کمک به افراد برای تجزیه و تحلیل و درک 
بازدارنده  منفی   احساسات  تا  است  گذشته  تجربه های 
درک  برای  تالش  هنگام  افراد  اغلب  کنند.  رها  را 
علت عصبانیت، کشف می کنند که این عصبانیت ها از 
آزردگی ناشی شده اند. آنها وقتی قبول کنند که حرف 
یا رفتار دیگران باعث شده فکر کنند که آزرده شده اند، 
رها کردن عاملی که خشم را زنده نگه داشته و تغذیه 
جنبه های  بدترین  از  می شود.یکی  آسان تر  می کند 
عصبانیت این است که هرچه آنرا بیشتر بروز دهیم، شبیه 
آتشی غیرقابل کنترل، بیشتر می شود. واقعیت این است 
که هرچه عصبانی تر شویم، بیشتر آسیب می بینیم.ابراز 
خشم، خیلی زود تبدیل به عادت می شود. احساسات و 
ابراز عصبانیت، تبدیل به شیوه معمول تفکر و احساس 

می شود و عادی به نظر می رسد.

پند دادن بهلول به  هارون عباسی

روزی بهلول بر  هارون وارد شد.  هارون گفت: ای 
اگر  بهلول گفت: ای  هارون  بهلول مرا پندی ده. 
در بیابانی که هیچ آبی در آن نیست و تشنگی بر 
تو غلبه نماید و قریب به موت شوی، چه می دهی 
را  خود  عطش  که  دهند  آب  جرعه ای  را  تو  که 
فرو نشانی؟گفت: صد دینار طال. بهلول گفت: اگر 
صاحب آن به پول رضایت ندهد چه می دهی؟گفت: 
نصف پادشاهی خود را می دهم.بهلول گفت: پس از 
آنکه آب را آشامیدی، اگر به مرض حبس البول 
مبتال گردی و رفع آن نتوانی باز چه می دهی که 
کسی عالج آن درد را بنماید؟هارون گفت: نصف 
دیگر پادشاهی خود را.بهلول جواب داد: پس مغرور 
به این پادشاهی مباش که قیمت آن یک جرعه آب 
بیش نیست. آیا سزاوار نیست که با خلق خدای 

عزوجل نیکویی کنی؟!

بعضی ها خالقیت را به عنوان
 نوعی تغییر می بینند،. 

خالقیت به معنی بهتر کردن چیزهاست.

بخشی از راز موفقیت در زندگی اینست
 که چیزی که دوست داری را بخوری

 و بگذاری غذا خودش در درونت مبارزه کند.

چشم تو که سحر بابل است استادش
یا رب که فسونها برواد از یادش

آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال
آویزه در ز نظم حافظ بادش

معیار یک مرد این نیست 
که چند بار زمین می خورد، مهم این
 است که چقدر سریع بلند می شود.

در گذشته برادری دینی داشتم که در چشم من 
بزرگ مقدار بود چون اگر در سخن گفتن بر او 
پیشی می گرفتند در سکوت مغلوب نمی گردید. 

)حکمت ۲۸۹(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت از نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و ]ما[ فراروی آنها سدی و پشت  سرشان سدی نهاده و پرده  ای بر ]چشمان[
 آنان فرو گسترده  ایم در نتیجه نمی  توانند ببینند. سوره یس/ آیه ۹

حدیث روز  

سرزنش کردن دیگران بدون علّت و دلیل سبب ناراحتی و خشم خواهد گشت ، در حالی که رضایت آنان نیز کسب نخواهد شد.
امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

آینده نگری کلید تصمیمات بزرگ
»تدبیر و آینده نگری« از ویژگی های انسان های موفق 
آینده  های  ابهام  ویژگی، ضامن شفاف شدن  این  است. 
باشد،  زند.یادمان  می  رقم  را  آتی  تصمیمات  و  است 
هیچ کس تمایل ندارد در هنگامی که زمستان فرامی رسد، 
یک ملخ باشد. احتمااًل اکثر شما داستان مورچه و ملخ را 
شنیده اند.افراد دوراندیش در مقایسه با دیگران، تصویری 
شفاف تر از مسائل، رفتارها، واکنش ها و رویدادها دارند.
افق دید خود و  آینده نگری یعنی گسترش  در اصطالح 
دیدن پشت پرده مسائل و هم چنین زمانی که شخص در 
آن است؛ یعنی در زمان حال، آینده را دیدن که نتیجه آن، 

چاره اندیشی برای رخدادهای احتمالی است.
تاثیر دوراندیشی در کالم معصومین )ع(

در احادیث اسالمی داریم که دوراندیشی و آینده نگری از 
نشانه های خردمندی است و خردمندترین انسان ها افرادی 
دارند. بیشتری  عاقبت اندیشی  و  نگری  آینده  که  هستند 
هنگام تصمیم گرفتن در خصوص هر مسأله ای، بررسی 
جوانب و زوایای گوناگون و پیش بینی پیامدهای اجتماعی 
آن، امری ضروری است؛ در نتیجه این بررسی ها تصمیمی 

که گرفته می شود سنجیده و همه جانبه خواهد بود. 
در  چون  گفت:  اکرم)ص(  پیامبر  السالم(  باقر)علیه  امام 
تدبر  آن  عاقبت  در  برآیی،  کاری  دادن  انجام  اندیشه 
دست  آن  به  درست،  راه  در  و  است  نیک  اگر  تا  کن، 
فروگذاری. را  آن  است  گمراهی  مایه  اگر  و   یابی، 

امیرالمومنین )ع( می فرمایند: مومنان آن کسانند که آنچه 
را در پیش دارند بشناسند.

اعتدال در کارها
آینده نگری نیز مانند اکثر امور از قاعده )خیراالمور اوسطها( 
پیروی می کند. مهم ترین مالک در آینده نگری، اعتدال 
است. گاهی تأمل و به قول مردم این پا و آن پا کردن، 
ناشی از ترس شخص از آینده می باشد. خارج شدن از حد 
گاهی  دهد.  می  نتیجه  را  آفاتی  نگری  آینده  در  اعتدال، 
زین  را  اسب خیال  آینده خویش،  ترسیم  به جای  انسان 
کرده و به )ناکجاآباد( می رود. به یقین آینده نگری با خیال 

بافی دو چیز متفاوت است.
به اهداف دست یابید

توجه به این نکته ضروری است که ِصرف آینده نگری 
های  حل  راه  یافتن  و  آن  به  عمل  بلکه  ندارد،  ارزشی 
نگری  آینده  که  است  و مشکالت  موانع  رفع  و  مناسب 
را عینیت می بخشد و نتیجه آن را تضمین می کند. اگر 
پیامدهای  نباشد،  اسالمی  معیارهای  طبق  نگری  آینده 
تواند سبب  می  که  جایی  تا  داشت،  خواهد  را  نامناسبی 
از  دوراندیشی  از  استفاده  با  انسان  باشد.  فرد  هالکت 
آینده  تا  دهد  می  انجام  را  کارهایی  و  پرهیز  کارهایی 

بهتری برای خود فراهم سازد.
تدبیر یک مهارت قابل یادگیری

باشد  داشته  نگری  آینده  و  تدبیر  زندگی  در  که  انسانی 

خود  همنوعان  و  خود  زندگی  در  پرثمر  و  مفید  فردی 
و  درایت  و  تدبیر  که  انسانی  که  بدانیم  باید  شود.  می 
می  جایی  به  دهد  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  دوراندیشی 
رسد که جامعه و افراد درون آن نیاز مبرمی به او پیدا می 
کنند.تدبیر و تدبر برای جلوگیری از بحران های غیرقابل 
تدبیر،  است.  موثر  بسیار  نشده  بینی  پیش  یا  بینی  پیش 
یک مهارت قابل یادگیری است و سودمندی  آن تقریبًا از 

هر مهارت دیگری بیشتر است.
تبدیل تهدید به فرصت

را  فرصت هائی  و  خطرات  که  می سازد  قادر  را  ما  تدبیر 
و  بینی کرده  پیش  مواجه می شویم،  آنها  با  آینده  در  که 
بدین ترتیب زمان الزم برای تفکر و تصمیم گیری پیش از 
برخورد با آنها را داشته باشیم. دانستن اینکه چگونه به آینده 
فکر کنیم، با توجه به سرعت تغییرات در جهان، به شکل 
فزاینده ای ضرورت یافته است. شکی نیست برای گرفتن 
تصمیم های عاقالنه درباره زندگی و کسب و کار خود باید 

بدانیم که دنیای ما چگونه در حال تغییر است.
اهمیت آینده نگری در زندگی

مهم  دلیل  یک  نیست.  ضعیف  افراد  برای  دوراندیشی 
اعتبار کم دوراندیشی این است که این توانمندی با رکود 
تداعی شده است. ما شخص دوراندیش را به عنوان فردی 
می شناسیم که از خطر کردن می ترسد  و زندگی را به طور 
روزمره می گذراند. اینکه سعی کنیم انتخاب های آسانی در 

زندگی داشته باشیم یا اینکه خود را وقف هدفی کنیم که به 
ما آسیب می رساند.دقیقاً به همان اندازه بی احتیاطی ما را در 
دام تکانه های آنی قرار می دهد. افراد دوراندیش به اهداف 
و آرزوهای بلندمدتشان احترام بگذارند و هر وقت که الزم 

باشد برای دستیابی به این اهداف خطر کنند.«
دور اندیشی در تمام ابعاد زندگی

دوراندیشی به زندگی متعادل نیاز دارد. به دالیلی، افراد تمایل 
دارند تا دوراندیشی را با چند بعد محدود زندگی همچون کار 
و مسائل مالی ارتباط دهند. اما باید دانست که دوراندیشی 
با کل زندگی ارتباط دارد و افراد دوراندیش برای برقراری 
تعادل بین اهدافشان در حوزه های مختلف زندگی تالش 
می کنند. برای مثال، به طور منظم صبح زود بیدار شدن و 
رفتن به محل کار حتی در روزهای تعطیل اگر به معنای 
غفلت کردن از خانواده و ارزش ها و اهداف معنوی باشد، 

دوراندیشی نیست.
آگاهانه زندگی کنید

افراد دوراندیش مسیر خودشان را در زندگی ترسیم می کنند. 
یک شخص دوراندیش آگاهانه و با هدف زندگی می کند. 
او صرفاً به آنچه که در جریان زندگی پیش می آید واکنش 
آرزوهایش  و  اهداف  درک  طبق  بر  بلکه  نمی دهد؛  نشان 
تصمیم می گیرد و عمل می کند.افراد دوراندیش بدن هایی 
سالم و قوی و زندگی سالمی دارند. افراد آینده نگر اهداف 

مناسبی در زندگی شان دارند سالم تر و شادتر هستند.
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر شاگرد نیمه ماهر به صورت
 تک شیفت برای سالن زیبایی محدوده معلم 

نیازمندیم.
09399441888 - 32455303

دعوت به همکاری از بین خانم ها و 
آقایان عالقه مند با ظرفیت محدود
09908878433 - 32223796

به یک آشپز ماهر با حقوق مناسب
 و بیمه نیازمندیم.
09900229968

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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فروشگاه زنانه با کلیه وسایل و امکانات
 در بهترین موقعیت به فروش می رسد.

09127656008

پالک خودرو به شماره ایران 132/52ج 25 
مفقود گردیده ، از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 09159657295 تماس حاصل نماید.

لبنیات سنتی قائم
جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد با سابقه نیازمند است. 

1- صندوق دار آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی باال آقا حداقل دیپلم
2- کارگر ساده آقا با روابط عمومی باال حداقل دیپلم

متقاضیان با همراه داشتن کارت ملی و یک قطعه عکس به آدرس خیابان مدرس باهنر 
غربی )بیست متری سوم( نبش تقاطع شهید نوربخش از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر 

مراجعه نمایند. داشتن کارت پایان الزامی می باشد.
تلفن: 09037080144-32421620

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
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برق خورشیدی )220-12( ولت 
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی 

باغ و ویال    
شرکت خدماتی بهبود نگار در زمینه نظافتی  09151631498

نیازمند نیروی متعهد و ماهر می باشد 
آدرس: نبش طالقانی 3   09158652810

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح
)کاغذ، سنگ و ...(

 09156655054 

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 
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درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
خیابان شهید رجایی ، نبش 

رجایی 15   09155614880

دعوت به همکاری
انجمن علمی آموزش پزشکی 

مرکزآموزشی درشیفت عصر ساعت )14 
الی 20( به یک نفرمنشی خانم)مسلط 
به کامپیوتر و روابط عمومی باال( جهت 
اموردفتری و ثبت نام نیازمند است.
آدرس : خیابان طالقانی 2 ، ساختمان 
تجاری آلما طبقه 4 واحد 404-403

09157262004

به یک نفر جهت کار در گل فروشی نیازمندیم.    
 09150069386  پارک خانواده گلخانه من

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری
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لبخند   خط  کردن  محو  برای  زیتون  روغن  زیتون:  روغن 
از  زیتون  روغن  پیری  ضد  خاصیت  است.  مفید  بسیار 
همچنین  می شود.  ناشی  آن  اولئیک  اسید  و  فنول ها  پلی 
از  پیشگیری  به  زیتون  روغن  اشباع  غیر  تک  چربیهای 
و خطوطی  کرده  کمک  جدید  لبخند  شدن خطوط  ظاهر 
ضمنا  می کند.  مالیم تر  را  دارند  وجود  حاضر  حال  در  که 

بازسازی  و  پوست  رطوبت  حفظ  برای  زیتون  روغن 
دریافته اند  دانشمندان  است.  مفید  پوستی  سلول های 
موجود  اشباع  غیر  تک  خوراکی  چرب  اسیدهای  مصرف 
می شود.  پوست  جوانی  و  سالمت  باعث  زیتون  روغن  در 
آرامی  به  و  بزنید  صورت تان  به  را  زیتون  روغن  مقداری 
را  کار  کند.این  نفوذ  پوست  اعماق  به  تا  بدهید  ماساژ 

مقدار  می توانید  همچنین  دهید.  انجام  بار  دو  روزی 
مساوی روغن زیتون و عسل را ترکیب کرده و این خمیر 
چند  مدت  به  دورانی  حرکات  با  را  خودتان  ساز  دست 
خود  صورت  سپس  بمالید.  لبخندتان  خطوط  روی  دقیقه 
یک  روزی  را  کار  این  بزنید.  کننده  مرطوب  و  بشویید  را 

یا دو بار انجام دهید.

این روغن گیاهی در محو کردن خط لبخند معجزه می کند

اگر به چاقی گالبی
 شکل مبتال هستید، بخوانید

تحقيقات نشان می دهد، رابطه مستقيمی بين 
ميزان اضافه وزن به خصوص چاقی در ناحيه 
باسن و ران ها )چاقی گالبی شکل( با كاهش 
حافظه و مهارت های شناختی مشاهده شده است. 
تجمع چربی در اطراف ران ها و باسن تاثير منفی 
بيشتری برحافظه دارد و احتمااًل این امر وابسته به 

نوع سلولهای چربی ذخيره شده در اطراف ران 
نسبت به دور كمر است . حقيقت آن است كه 
نمی توان محل تجمع چربی را تغيير داد ولی 
كنترل وزن در محدوده طبيعی، از عوارض چاقی 
 از جمله ضعف حافظه پيشگيری می نماید. گفته 
می شود چربی بدن احتمااًل در تشکيل پالک 
های مربوط به بيماری آلزایمر و یا مقاومت در 

مسير خون رسانی به مغز نيز تاثيرگذار است.  

پولیپ روده در کمین این افراد!

افرادی كه در شبانه روز كمتر از 6 ساعت می  
خوابند، بيشتر از سایر افراد در معرض ابتال به 
پوليپ  های خطرناک روده هستند. این پوليپ  
های روده  ای خطرناک در برخی موارد ممکن 
است بدخيم شده و به تومورهای سرطانی تبدیل 
شوند. برای انجام تحقيق برای اثبات این قضيه، 

1240 مرد و زن كه به اختالالت روده مبتال 
بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاكی از 
این بود كه 29 درصد از مبتالیان به پوليپ روده 
پيش سرطانی كسانی بودند كه در طول شبانه 
روز كمتر از 6 ساعت می خوابيدند. بنابر این گفته 
می شود مقدار ميانگين خواب، هفت ساعت در 
روز است كه 2 ساعت كمتر از 9 ساعت آنها باید 

به صورت چرت زدن باشد.

کولر خودرویی که زیر آفتاب بوده است 
را روشن نکنید

داشبورد،  گرفته،  صورت  تحقيقات  اساس  بر 
صندلی و سيستم تهویه هوای خودرو از خود 
بسيار  گاز  كنند كه یک  بنزن ساطع می  گاز 
سمی و سرطان زاست )حتما بارها بویی شبيه 
پالستيک گرم شده را در خودرویتان احساس 

سرطانزای  گاز  بوی  همان  این  اید،  كرده 
بنزن است( عالوه بر سرطانزایی، گاز بنزن به 
استخوان ها آسيب رسانده )مسموميت استخوان 
ها( و نيز باعث ابتال به آنوميا )نوعی از سرطان 
خون مربوط به گلوبولهای قرمز خون( و كاهش 
سطح گلوبولهای سفيد بدن می گردد. همزمان 
با افزایش ریسک ابتال به سرطان باعث سقط 

جنين در خانمها نيز می گردد. 

چه بیماری هایی را می توان
 از روی پا تشخیص داد؟ 

1- كف پا خشک و پوسته شده: مشکالت تيروئيد 
2- انگشتان بی موی پا: بيماری رگ های خونی 
و گردش خون ضعيف 3- زخم التيام پيدا نمی 
كند: دیابت 4- انگشت شست، بزرگ، دردناک 
و متورم شده است:  بيماری نقرس 5- خط های 

ریز و كوچک زیر ناخن انگشت پا: عفونت دیواره 
داخلی قلب 6- پاچماقی: سرطان ریه یا بيماری 
قلبی )انگشتان دست و پا گردتر و پهن تر می 
شود( 7- ناخن های منحنی: پسوریازیس زیاد 
)سوراخ های ریز، شيارها و خطوط می تواند نشانه 
بيماری پوست پسوریازیس باشد. اگر چه اغلب 
ناخن می شوند،  پسوریازیس  دچار  كه  افرادی 

پسوریازیس پوستی هم دارند.

تقویت مو با این خوردنی ها 

هم  آن  در  موجود  های  ویتامين  هویج:   -1
برای رشد موها و هم برای چشم مفيد است 
2- بادام: دارای مقدار زیادی بيوتين و به رشد 
ویتامين  زرد:  فلفل  موها كمک می كند 3- 
های موجود در فلفل پنج برابر ویتامين نارنگی 
است 4- تخم مرغ: سرشار از پروتئين بيوتين 

و امگا 3 است 5- نارگيل: سرشار از ویتامين 
چربی های سالم و مواد مغذی است كه رشد 
موها را تقویت می كند 6- گوجه فرنگی: با 
مقدار قابل توجهی مواد معدنی، ویتامين و آنتی 
اكسيدان ابر قهرمان سبزی هاست 7- آناناس: 
به توليد كالژن نيز كمک می كند 8- سيب 
زمينی شيرین: منبع ویتامين و بتاكاروتن بوده 

و به سالمت پوست سر كمک می كند.

یادداشت

تحلیلی بر تاثیر مشارکت  نهادهای مردمی
 بر کنشگری زیست محیطی

*دلشب

زوال منابع طبيعی، تهدید پدیده گلخانه ای، آلودگی های فزاینده آب، خاک 
و هوا به وسيله فعاليت های صنعتی، رها سازی فاضالب، دفع غير اصولی مواد 
زائد جامد، استفاده بی رویه از مواد شيميایی و هزاران مشکل دیگر نتيجه چنين 
روندی است كه ضرورت اقدامات جدی متعددی را روز به روز اضطراری تر و 
اجتناب ناپذیرتر می كند.در كنار باورهایمان به حقوق اصولی و برابر انسان ها 
برای حق زندگی، آزادی و امنيت آزادی فکر و بيان، گردهمایی های صلح 
آميز و مشاركت در دولت می بایست مبلغ این اندیشه نيز باشيم كه دستيابی 
به این حقوق باید در حد تحمل زمين از لحاظ منابع مورد نياز شایسته زندگی و 
بهزیستی فرد و جامعه به وجود و تداوم مستمر محيط زیست بستگی تام دارد.

امروزه دیگر معيارهای توسعه یافتگی جوامع بر اساس برپایی چشم اندازهای 
شهری، صنعتی و راه ها و معيارهای صرف سياسی و اقتصادی نيست. بلکه 
معيارهای فرهيختگی و توسعه بر مبنای رعایت حقوق زیستمندان كره زمين و 
توجه جدی به اصول توسعه پایدار و حفظ محيط زیست است.دیگران هرچند 
به عنوان اولين عامالن تخریب محيط زیست از طریق بهره برداری بی رویه 
از طبيعت، جهت رسيدن به مقاصد اقتصادی خود محسوب می شوند. ولی 
زنگ خطر را احساس كرده و آن را به صدا درآورده اند.تمام انسان هایی كه به 
جامعه مدنی می اندیشند، همان گونه كه به حقوق انسان ها احترام می گذارند، 
وظيفه دارند از حقوق محيط زیست نيز سخن بگویند؛ چرا كه توجه جدی به 
مسائل زیست محيطی در واقع آگاهی به مشکالت جوامع انسانی از قبيل فقر، 
بی سوادی، نابرابری های اجتماعی  و جستجوی صميمانه برای حل آنهاست

در  محيطی  زیست  آموزش  طریق  از  عمومی  فرهنگ  ارتقاء  بنابراین 
و  حفظ  راستای  در  را  بارور  های  اندیشه  تواند  می  زندگی  سطوح  تمام 
اعتالی محيط زیست به بار نشاند. می بایست حقوق زیست محيطی را 
در كنار حقوق عمومی قرار داد و فضای الزم جهت فعاليت و حضور واقعی 
مردم را فراهم كرد. اعمال مدیریت مركزی و مداخله مستقيم و مستمر 
موجب  زیست  فضای  سازماندهی  در  مردم  مشاركت  عدم  و  ها  دولت 
ازبين رفتن انگيزه های آنان در حفظ و مراقبت از محيط زیست می شود.
مشاركت مردم خصوصا جوانان در امر برنامه ریزی نباید به انتخاب دوره 
ای زمامداران و حضور هرازگاه آنان در خيابان ها باشد، بلکه به عنوان مرجع 
اصلی تصميم گيری باید حضور هميشگی و همه جانبه را در جهت دفاع از 
از  خود و طبيعت به نمایش بگذارند؛ چراكه باورهای عمومی قدرتمندتر 
آن قوانينی است كه توسط بخشنامه های دولت دیکته می شود و حمایت 
از محيط زیست تنها به مکاتبات اداری و عده خاصی تعلق ندارد. بر اساس 
اصل پنجاهم قانون اساسی »حفاظت از محيط زیست كه نسل امروز و 
نسل های آینده باید در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظيفه 
عمومی تلقی می گردد. از این رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی 
محيط زیست یا تخریب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است.

       سال 1338تنها سالن کشتی درمدرسه شوکتیه بیرجند : فینال مسابقات کشتی آزاد وزن اول شهرستان بیرجند
قهرمان آقای دكتر مسعود افسر ، دیگر كشتی گير آقای محمد پوزشی. داور وسط آقای رادنيا كه درمسابقات قهرمانی خراسان

 سال 1388 طبس دروزن خودشان با حضور كشتی گيران تيم ملی قهرمان خراسان شد. - گردآورنده : اصغری

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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آزادی دو زندانی به مناسبت نیمه شعبان 

حسینی- مدیر نمایندگی ستاد دیه استان از آزادی دو زندانی به مناسبت نیمه شعبان در روز والدت امام زمان )عج( خبر داد و گفت: این افراد بدهکاران مالی 
بودند که مجموع بدهکاری آن ها 264 میلیون تومان می شد. خوئی با اشاره به این که حدود 60 میلیون تومان رضایت شاکی بود، اضافه کرد: نزدیک به 200 
میلیون تومان نیز کمکی بود که برای آزادی این افراد جمع آوری شد. وی ادامه داد:اکنون در حال  رایزنی برای برگزاری جشن گلریزان در ماه رمضان هستیم.

مزارع  از  هکتار   970 و  هزار  از  جو  *برداشت 
شهرستان طبس آغاز شد.

* 798 واحد مسکن مهر تا پایان خرداد در بیرجند 
افتتاح می شود.

* مدیر حوزه های علمیه فردوس از استقبال خوب 
مردم فردوس از تحصیل در حوزه های علمیه خبر 
حوزه های  در  بومی  طلبه  امسال ۵0  گفت:  و  داد 

علمیه فردوس ثبت نام کردند.
*معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان گفت: امسال 9۵3 میلیون ریال 
صدقه برای سالمتی و فرج امام زمان)عج( در ایام 

نیمه شعبان جمع آوری شد.
*دانشجویان برگزیده دانشگاه بیرجند جهت شرکت 
المپیاد  سومین  و  بیست  اول  مرحله  رقابت  در 

دانشجویی کشور به مشهد اعزام شدند.
*مدیر نمایندگی دانشگاه قرآن و حدیث در خراسان 
اختصاصی  ارشد  کارشناسی  آزمون  گفت:  جنوبی 
از سوی  به صورت مجازی  برای تحصیل  طالب 

دانشگاه قرآن و حدیث برگزار می شود.
*سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی 36 میلیون و 

473 هزار متر مکعب آبگیری شد.

اخبار کوتاه

صعودتیم کوهنوردی استان
 به قله جوپار کرمان 

جوپار  قله  به  استان  آریا  باشگاه  کوهنوردی  تیم 
استان کرمان صعود کرد .این صعود 11 لغایت 14 
اردیبهشت به سرپرستی محمدرضا جعفری انجام 
اسدا... خزاعی،  محمدرضا  شکیبی،  .محمد  شد 
محمدی و علی نیکبخت به مربیگری نیما یساری 

در صعود به قله جوپار کرمان حضور داشتند.

شاهین بیرجند در برابر هرمزگان 
شکست خورد

در آخرین مرحله مسابقات فوتبال نونهاالن زیر 14 
سال باشگاه های منطقه ۵ کشور به میزبانی استان تیم 
شاهین بیرجند در مقابل خلیج فارس هرمزگان متوقف 
شد و بازی را با نتیجه ۵ بر 1 به میهمان واگذار کرد.

 اقتصاد مقاومتی با صادرات
 نفت خام محقق نمی شود

تسنیم-قائم مقام رئیس انجمن مدرسان اقتصاد 
انجمن  دفتر  زودی  به  اینکه  بیان  با  مقاومتی 
خراسان جنوبی  در  مقاومتی  اقتصاد  مدرسان 
افتتاح می شود گفت: اقتصاد مقاومتی با صادرات 

باید  کشور  اقتصاد  و  نمی شود  محقق  خام  نفت 
گذشته  پنجشنبه  عبدالملکی  باشد.  بنیان  دانش 
در دوره تربیت مربی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: 
اسالمی  اقتصادی  نظام  معاصر  نسخه  اقتصاد، 
است و نظام اقتصادی اسالمی به معنای بازتاب 
پرتوهای مکتب اقتصادی اسالمی در آیینه زمان 
و مکان است. وی گفت:  بیش از 6 میلیون جوان 
ایرانی بیکار هستند و خانواده های سطح متوسط 
هستند.  مشکل  دچار  خود  هزینه های  در  جامعه 
صادق)ع(  امام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
 10 باید  سال  پایان  تا  پیش بینی  طبق  گفت: 
هزار نفر در سطح سه اقتصادمقاومتی، یک هزار 
سطح  در  نفر   400 و  دو  سطح  در  نفر   ۵00 و 
نفر  هزار  که3  داشته  وجود  اقتصادمقاومتی  یک 
اقتصاد مقاومتی آموزش  در کشور در سطح سه 
شدند. قبول  نفر   800 تعداد  این  از  که  دیدند 

انجمن  دفتر  زودی  به  اینکه  بیان  با  عبدالملکی 
مدرسان اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی افتتاح 
می شود افزود: منهای تحریم ها نیز اقتصاد مقاومتی 
برای جامعه ضروری است و انقالب اسالمی تمدن 
جدیدی را در جهان ایجاد کرده که تمدن غربی 
را به چالش کشیده است و مبنای جنگ آمریکا 
نیز این است و تمدن آمریکا در این جنگ با ابزار 
اظهار  وی  می جنگد.  کشور  با  اقتصادمقاومتی 
و  باشد  بنیان  دانش  باید  کشور  اقتصاد  داشت: 
دانش بنیان بودن نیز الزامی است و فناوری سبب 
نفت  کردن  صادر  با  و  می شود  اقتصادی  قدرت 
شهرستان درمیان دومین تولیدکننده خام و گاز خام نمی توان اقتصاد مقاومتی داشت.

گوشت سفید  استان  است

تسنیم-فرماندار درمیان با بیان اینکه صنعت پرورش 
طیور از مهمترین صنایع اشتغال زا و تولیدی درمیان 
است افزود: این شهرستان مرزی دومین تولید کننده 
مراسم  در  استبشیری زاده  استان  در  سفید  گوشت 
درمیان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  معارفه  و  تودیع 
درمیان  طیور  پرورش  صنعت  اینکه  کرد  اظهار 
ازمهمترین صنایع اشتغالزا و تولیدی شهرستان است 
افزود: شهرستان مرزی درمیان دومین تولیدکننده 
گوشت سفید در استان است.وی افزود: ارائه خدمات 
پیاده سازی  و  طیور  دهنگان  پرورش  به  بهداشتی 
سیاست های کنترل بهداشتی طیور در شهرستان از 

اولویت های کاری دامپزشکی است.

استفاده از کاالی خارجی که مشابه 
داخلی دارد، ممنوع

بازرسی   کل  اداره  اعالم  اساس  سیما-بر  صداو 
دستگاه  انتظامی،  و  نظامی  های  دستگاه  تمامی 
دولتی،  غیر  عمومی  نهادهای  اجرایی،  های 
شهرداری  و  دولت  به  وابسته  و  دولتی  بانکهای 
اند.  ایرانی  کاالی  خرید  به  موظف  استان  های 
اداره کل بازرسی در اطالعیه ای به ذی حسابان 
نامبرده شده اعالم  و مدیران مالی دستگاه های 
کرد در خصوص استفاده حداکثر از توان تولیدی 
اساس  بر  و  کشور  نیازهای  تأمین  در  خدماتی  و 
مصوبه هیأت وزیران، خرید کاالهای خارجی دارای 
تولید مشابه داخلی که نام آنها نیز در فهرست به 
درگاه  در  کشور  داخل  تولید  اقالم  روزرسانی 
 الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی
 www.mimt.gov.ir در دسترس قرار دارد، ممنوع است.

 12 نفر شتر قاچاق
 در نهبندان توقیف شد 

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف 12 
نفر شتر قاچاق در این شهرستان خبر داد .سرهنگ 
شاهوردیدر تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامي 
استحفاظي  حوزه  در  زني  گشت  هنگام  نهبندان 
به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو 
افزود:  کردند.وي  متوقف  بیشتر  بررسي  را جهت 
نفر  تعداد 12  این خودرو،  از  بازرسي  در  مأموران 
شتر که فاقد مجوز دامپزشکي بودند، کشف کردند 
که کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق را 

360 میلیون ریال برآورد کردند.

انتصاب در هالل احمر استان
شهریاری به استان بازگشت

گروه خبر-»محمد رحیم شهریاری« از نیروهای 
جمعیت  سکان  دیگر  بار  جنوبی  خراسان  بومی 
هالل احمر استان را بدست می گیرد. شهریاری در 

سال 93 ضمن تحویل تصدی جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی به عنوان قائم مقام معاونت توسعه 
منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر کشور 
چهارسال  مدت  به   89 سال  از  شد.وی  منصوب 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بود.

تازه های ورزشی استان 

»خطبه های آدینه«
بداخالقی آمریکا قبل از امضای برجام 
توسط رهبر انقالب پیش بینی شده بود

حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند در 
خطبه های نماز جمعه این هفته به بازی آمریکایی ها 
مبنی بر خروج و یا عدم خروج از برجام اشاره کرد و 
گفت: فریبکاری، بدعهدی، بداخالقی و پیمان شکنی 
در شأن دولتی که خود را متمدن می داند نیست، چراکه 
آمریکایی ها با رسوایی تمام یک پیمان بین المللی 
را امضا کرده و به صورت بچگانه همه چیز را نادیده 
گرفتند.وی با اعالم اینکه پیمان شکنی و بداخالقی 
آمریکا قبل از امضای برجام توسط دیده بان بصیر 
انقالب و عقالی سیاسی پیش بینی شده بود، تبیین 
کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی به کرات می فرمودند: 
“آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند، امروز تعهد می کنند 

فردا پیمان شکنی می کنند.”
دعا برای ظهور مهم ترین ویژگی منتظران

امام جمعه موقت بشرویه اظهارکرد: تمامی ادیان و 
مذاهب به ظهور منجی عالم بشریت نوید داده اند.

ویژگی های  مهم ترین  جمله  از  کرد:  بیان  وی 
منتظران واقعی دعا برای فرج می باشد، همچنین 

فرستادن صلوات بسیار توصیه شده است.
معلم جامعه را به رشدو شکوفایی می رساند

حجت االسالم  رحمانی امام جمعه قاین در خطبه های 
این هفته نماز جمعه با دعوت مردم به رعایت  تقوای 
الهی و با اشاره به هفته کار و کارگر گفت:  بیکاری 
وفقر دو پدیده شوم اجتماعی هستند که از نظر اسالم 
االسالم  حجت  اند.  شده  واقع  شدید  مذمت  مورد 
رحمانی در ادامه گفت: کارگر بنیاد اقتصادی جامعه را 
درست می کند و معلم هم بُعد علمی ومعنوی جامعه 

را و آن را به تعالی و شکوفایی می رساند.
حضور مردم در پنج اردیبهشت

 چشم نواز بود
امام جمعه موقت طبس گفت: از مردم که در پنجم 
اردیبهشت سنگ تمام گذاشتید تشکر میکنم، حضور 
شما در صحنه چشم نواز بود. حجت االسالم زنجانی 
طبسی در خطبه های نماز جمعه طبس افزود: در روز 
پنج اردیبهشت سیمای خاوران با 2۵ شبکه در کل 
جهان از جمله شبکه عربی العالم به طور زنده در 
ارتباط بود و در جهت شناساندن این شهر به همه 
ایران و جهان تالش کرد که از آنان قدردانی میکنم.

کارگران رکن اصلی تحقق شعار سال
عنوان  به  را  کارگران  نهبندان  نماز جمعه  خطیب 
تاثیرگزاران و رکن اصلی در تحقق شعار سال معرفی 
نقش  با کیفیت  تولید کاالی  با  افزود: کارگران  و 

مهمی در حمایت از کاالی ایرانی دارند.

فتنه  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
نا  اسالمی،  جمهوری  نظام  دشمنان  امروز 
اصالح  آینده،  به  نسبت  مردم  کردن  امید 
امور اجتماعی و رفع مشکالت کشور است. 
روز  رئیسی  االسالم  ایرنا حجت  گزارش  به 
از  برخی  افزود:  مردم طبس  در جمع  جمعه 
مشکالت و نارسایی ها هست اما دشمن موج 
سواری و القا می کند که این گره ها باز شدنی 
و  است  قابل حل  اما همه مشکالت  نیست 
همه گره ها به دست توانای مردم و جوانان 
ما باز می شود.نماینده مردم خراسان جنوبی 
در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مردم ما 
آورده  به ستوه  را در همه عرصه ها  دشمن 
انتظار  و  مهدویت  به  اعتقاد  برکت  به  و  اند 
همه گره ها نیز باز خواهد شد.وی اظهار کرد: 
عصر  امام  حق  بر  نایب  از  ما  اطاعت  امروز 
است،  موالیمان  رضایت  جلب  برای  )عج( 
فریاد ایشان در گره گشایی از مشکالت مردم 
است  چیزی  همان  مختلف  های  عرصه  در 
را شادمان  که قلب مبارک ولی عصر )عج( 
می کند.وی تصریح کرد: اگر ایشان فرمان می 
دهند اقتصاد را مقاوم و کاالی ایرانی مصرف 
و  کاهش  بیکاری  که  است  این  برای  کنید 
اشتغال افزایش یابد، کاالها کیفیت پیدا کند، 
استقالل اقتصادی در جامعه ایجاد شود، چرخ 
ملی  هویت  و  درآید  حرکت  به  تولید  های 
بیش از پیش در جامعه زنده شود و تمام آنچه 

رهبری مطرح می کنند در جهت رشد و تعالی 
کشور است.تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
ترک  و  واجبات  انجام  از  بعد  بدانند  مدیران 
محرمات، وسیله ای برای قرب به پروردگار 
بهتر از گره گشایی از زندگی مردم نیست، 

وقتی تبسمی بر لبان نیازمند می نشیند این 
برای  که  بوده  حق  عنایت  جلوه  بهترین 
می  پیدا  است  عمل  این  عامل  که  انسانی 
شود. رئیسی بیان کرد: امروز هر کس در هر 

جا با سخن، عمل و خلوص نیت خود ایجاد 
اسالمی  انقالب  جهت  در  بداند  کند  امید 
امید  نا  را  مردم  کس  هر  و  کرده  حرکت 
خواست  در جهت  ناخواسته  یا  خواسته  کند 

دشمنان حرکت کرده است.

 آتش به اختیار، ترجمان امر به معروف 
و نهی از منکر است

وی با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی 
ترجمان  اختیار  به  آتش  کرد:  بیان  منکر  از 

یعنی  است  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
هر انسان مسئولیتی نسبت به جامعه و افراد 
داد:  ادامه  رضوی  قدس  آستان  دارد.تولیت 
شهید بزرگوار امر به معروف، امام حسین)ع( 
و یارانش هستند که در راه گسترش خوبی 

را  اجتماعی  اصالح  پرچم  منکر،  از  نهی  و 
برای همیشه است و  فریاد  این  برافراشتند، 
کرد. یاری  را  دین  ارزش های  و  دین  باید 

وی گفت: شریعت احکامی مانند نماز و حج 

این است که جامعه  اهداف شریعت  و  دارد 
پایه  و  بسازد  سالم  و  شده  تزکیه  پاک،  ای 
شهر سالم اعتقاد به خدا و توحید و شاخصه 
عدالت  و  اخالق  معنویت،  عقالنیت،  آن 
امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی  است.  اجتماعی 
وجود  انظالم  و  انتظار  مکتب  دو  عالم  در 
دارد که هر کدام ویژگی هایی دارند افزود: 
به  اعتقاد  خدا،  به  دلدادگی  انتظار  مکتب 
خوبی  برای گسترش  معاد، تالش  و  پیامبر 
ها، نهی از بدی ها، اجرای عدالت اجتماعی، 
مقاومت در راه هدف، دشمن شناسی، دشمن 
ستیزی و مبارزه با استکبار و ظلم است. وی 
عنوان کرد: در مکتب انظالم، ظلم و ظالم 
ظلم  خواهد  می  مکتب  این  هستند،  بد 
پذیری را در عالم به طریق مختلف از جمله 
القا  هالیوود  سینمای  و  رسانه  امپراطوری 
مختوم  که سرنوشت  بگوید  به همه  و  کند 
در  اجبار  و  سلطه  نظام  آقایی  پذیرش  شما 
جوامع بشری است و امید را در دل ملت ها 
از بین ببرد. نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مکتب  شد:  یادآور  رهبری  خبرگان  مجلس 
انتظار، مکتب امید، ایستادگی در مقابل ظلم 
است. مقاومت  و فرهنگ  و متجاوز  و ستم 
مکتب  پرچم  کشور،  این  در  گفت:  رئیسی 
انتظار را امام خمینی )ره( برافراشت و امروز 
این پرچم در دست مقام معظم رهبری است 

و یاران بسیاری نیز در عالم دارد.

فتنه دشمن نا امید کردن مردم از حل مشکالت است
تولیت آستان قدس رضوی:    

یرنا
س :ا

عک

بیرجند بودجه شهرداری  رئیس شورای شهر 
سازمان ها  بودجه  انضمام  به  شهر  شورای  و 
گفت:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد   100 را 
شهرداری بیرجند نسبت به شهرهای هم طراز 
دارد.به  قرار  بودجه  پایین ترین سطح  در  خود 
گزارش فارس، ابراهیم تقی زاده ظهر دیروز در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بیرجند 
مقام  گرامیداشت  هفته  داشت  گرامی  ضمن 
معلم و روز کارگر، از زحمات این دو قشر جامعه 
تشکر و قدردانی کرد.وی به دوم اردیبهشت ماه 
سالروز تشکیل  شوراهای اسالمی اشاره کرد 
و افزود: شوراهای اسالمی نهادی برخاسته از 
بطن مردم هستند که توسط خود مردم انتخاب 
می شوند.رئیس شورای شهر بیرجند اعالم کرد: 
شوراهای اسالمی باید پل ارتباطی بین مردم 
و مسؤوالن باشند تا نسبت به ارائه راه حل ها 
اقدام کنند. و شناخت معضالت و مشکالت 
تقی زاده پیشبرد سریع برنامه ها، جلوگیری از 
تبعیض، احترام به شخصیت مردمی، نظارت بر 
ساخت و ساز و امور مردمی، آگاه سازی مردم 
و کم کردن فشار دولت را از اهداف تشکیل 
اگر شوراها و بخش  افزود:  شوراها دانست و 
برنامه های  و  گیرند  قرار  هم  کنار  در  دولتی 
ساماندهی شده برای هدایت و امور مردم داشته 

باشند تأثیرات زیادی در بر خواهد داشت.وی 
با تأکید بر اینکه نباید مدیریت تنها مدیریت 
متمرکز دولتی باشد بلکه مدیریت مردمی نیز 
اجرایی شدن  با  کرد:  اعالم  لحاظ شود،  باید 
و  دولتی  مدیریت  دو  شاهد  شوراها  قانون 
مردمی خواهیم بود چرا که انسجام، همبستگی 
و وحدت از مؤلفه هایی است که نتایج مؤثری 
به  بیرجند  دارد.رئیس شورای شهر  به همراه 
در  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  عضویت 
توسط  تعیین شده  کارگروه  و  کمیسیون   34
قانون گذار اشاره و مطرح کرد: شورای پنجم 
شورایی کاری و بدور از هر گونه حاشیه تشکیل 
شده و انسجام، وحدت، همدلی و همفکری در 
بین اعضای شورا وجود دارد.تقی زاده امانت داری 
را جزو رویکردهای شورای شهر و شهرداری 
قانون مداری، شفاف  یادآور شد:  اعالم کرد و 
از  بخشی  رعایت حقوق شهروندی  و  سازی 
است.وی  شهرداری  و  شهر  شورای  وظایف 
ایجاد نشاط و شادابی با تغییر سیستم فضای 
سبز شهری، کاشت گونه های متنوع درختان، 
پیامبر اعظم)ص(، پارک  احداث پارک خطی 
سایت اداری، پارک مهرشهر، استفاده از آبیاری 
بهسازی  و  آسفالت  سبز،  فضای  در  قطره ای 
المان   ۵ نصب  خیابان ها،  آیلندگذاری  معابر، 

ثابت و احداث بزرگ ترین سالن همایش های 
و  شهرداری  های  برنامه  جزو  را  شهرداری 
شورای شهر برای سال 97 اعالم کرد.رئیس 
تاکنون  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهر  شورای 
و  معابر  آسفالت  جهت  تومان  میلیارد  چهار 
خیابان های مهرشهر هزینه شده است، اعالم 
کرد: روکش آسفالت در نقاط مختلف شهر تا 
باشد تعطیل نخواهد  امکان داشته  جایی که 

محلی،  بازارچه های  توسعه  شد.تقی زاده 
آالینده  صنوف  انتقال  پارکینگ ها،  توسعه 
درمانی  کلینیک  ساخت  شهر،  خارج  به 
شمال  مدارس  توسعه  شهر،  شمال  در 
جعفر)ع(،  بن  موسی  پل  تکمیل  شهر، 
ایستگاه  استقرار  و  محله  خانه های  توسعه 
دیگر  از  را  روزنامه خوانی  و  کتابخوانی 
برای  و شورای شهر  برنامه های شهرداری 

و  شهرداری  بودجه  کرد.وی  ذکر  بیرجند 
سازمان ها  بودجه  انضمام  به  شهر  شورای 
خاطرنشان  و  اعالم  تومان  میلیارد   100 را 
بودجه  این  از  تومان  میلیارد   30 کرد: 
مربوط به سازمان های وابسته به شهرداری 
بیرجند  و شهرداری  شورای شهر  لذا  است 
اجرای  راستای  در  بودجه  کمترین  با 

برنامه های مطلوب تالش می کند.

بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان شهرداری بیرجند در سال جاری

حوادث استان
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و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست  مهر- 
 88 وجود  از  بیرجند  شهری  سبز  فضای 
کمبود  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند  در  پارک 
آب مهم ترین مشکل پیش روی فضای سبز 
است.شاکری بیان کرد: در حال حاضر 260 
هکتار فضای سبز در بیرجند موجود بوده که 

با  وی  یافت.  خواهد  افزایش  سال  پایان  تا 
بیان اینکه سرانه فضای سبز به ازای هر نفر 
سال  پایان  تا  گفت:  است،  مترمربع   12.84
بیش از 4۵0 میلیون تومان فضای سبز اجرا 
می شود.شاکری آب را از مهم ترین مشکالت 
و  دانست  بیرجند  سبز  فضای  روی  پیش 

گفت: در راستای صرفه جویی در میزان آب 
موجود، از سیستم های آبیاری تحت فشار در 
شهر استفاده می شود.وی بیان کرد: بر اساس 
مصوبات مقررشده پساب خانگی که در 14 
فضای  اختیار  در  دارد،  قرار  کیلومتری شهر 
کمبود  به  اشاره  با  گیرد.شاکری  قرار  سبز 

فضای سبز در مهرشهر بیان کرد: به دنبال 
ایجاد فضای  و   این شهرک  به  آب رسانی 
سبز هستیم. سرپرست سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری بیرجند بیان کرد: تا پایان 
سال جاری دو پروژه فضای سبز در مهرشهر 
اجرا می شود. سرپرست سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهری بیرجند بیان کرد: تا پایان 
سال جاری دو پروژه فضای سبز در مهرشهر 
از  نقطه  هر  اینکه  بیان  با  می شود.وی  اجرا 
است،  سبز  فضای  و  پاک  نیازمند  که  شهر 
مورد توجه ویژه قرار می گیرد، افزود: در ایجاد 
فضای سبز نوع کاشت نیز تغییر خواهد کرد.

کمبود آب گریبان گیر فضای سبز شهری بیرجند

در مراسمی با حضور اسماعیلی معاون سیاسی 
وامنیتی استانداری مشیر الحق عابدی دیروز 
قاین  جدید  فرماندار  عنوان  به  مراسمی  در 
مراسمی  در  تسنیم  گزارش  شد.به  معرفی 
استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون  حضور  با 
جدید  فرماندار  عنوان  به  عابدی  مشیرالحق 
ترابی  کهن  خدمات  از  و  معرفی  قاین 
شد.  قدردانی  شهرستان  این  سابق  فرماندار 
استانداری  واجتماعی  سیاسی،امنیتی  معاون 
معاون  مقدم  علوی  مهندس  اتفاق  به 
دکتر  و  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
و  قائنات  جدید  فرماندار  عابدی  مشیرالحق 
دیگر مسئوالن استانی در بدو  ورود به قائنات 
به مقام شهدای گمنام جبل النور شهر قائن 

امنیتی  سیاسی  معاون  کردند.  احترام  ادای 
و  فرمانداران  از  مراسم  این  در  استانداری 
از سیاسی بازی بپرهیزند  مسئوالن خواست 
و تمام همت خود را برای رفع مشکالت مردم 
و  قاین  مردم  نماینده  گیرند.فالحتی  کار  به 
زیرکوه در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
از اختصاص 10 میلیارد تومان برای  مراسم 
ساخت بیمارستان دوم قاین و موافقت وزیر 
احداث سالن ورزشی چند منظوره  با  ورزش 
در این شهر خبر داد. مدیرکل پدافندغیرعامل 
امور  معاونت هماهنگی  استانداری،سرپرست 
اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری، 
شهردار منطقه 2 بیرجند و شهردار خضری از 

جمله سوابق کاری مشیرالحق عابدی است.

مشیرالحق عابدی به عنوان فرماندار جدید قاین معرفی شد
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امام مهدی علیه السالم فرمودند :
لِیَعَمل ُکلُّ امِْرٍء علَی ما یَُقرَُّب مِن َمَحبَّتِنا

هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبّت ما نزدیک شود.
)بحار األنوار: ج 53 ، ص 176(

   

ژن خوب انسان را به جایی 
نمی رساند

آیت ا... حسینی همدانی خطیب جمعه کرج با تأکید بر 
اینکه کار باید به دست متخصص انجام شود، گفت: 
برخی کارها به افراد غیرمتخصص محول می شود که 
نتیجه خوبی ندارد. وی ضمن ابراز تأسف از اینکه 
به  نیز  دروغ  و قسم  دروغ می گویند  کار  در  برخی 
آن اضافه می کنند، گفت: ژن خوب انسان را به جایی 
نمی رساند، اعمال خوب است که موجبات پیشرفت 

انسان را فراهم می کند.

نباید به مردم امید واهی داد

صادق زیباکالم گفت: چیزی که از روحانی انتظار 
سیما  و  صدا  در  زنده  گفت وگوهای  در  و  می رفت 
هم از آنها حرف زده بود بازگویی واقعیت های کشور 
بود. جمالتی مثل اوضاع بهتر خواهد شد، مشکالتی 
هست، شایسته ساالری ضروری است؛ برای مردم 
گفته های  برخالف  درواقع  است.  شده  تکراری 
روحانی کار درست را وزرایی می کنند که مشکالت 
و چالش های کشور را با مردم در میان می گذارند.
نباید به مردم امید واهی بدهیم و دل آنها را بی جهت 
ندارد. نتیجه ای  روش  این  که  چرا  کنیم  خوش 

باید یقه پاره کنید که چرا وادرات 
بي رویه موجب تعطیلي شود

علم الهدی، امام جمعه مشهد گفت: آقا برآشفتند و 
غضبناک به وزیر تعاون گفتند، من جای شما بودم در 
هیات دولت یقه پاره می   کردم چرا واردات باید موجب 
این شرایط شود. این تعبیر رهبری، یعنی وزارت تعاون 
متولی امنیت کارگر و به بازار آوردن کاالی کارگر 
هستید و باید یقه پاره کنید که چرا وادرات بی   رویه 

موجب تعطیلی شود.

از رئیس شورای عالی امنیت ملی 
بخواهید درباره تلگرام صحبت کند

علی نوبخت، نماینده مجلس گفت: پیشنهاد می نماید در 
مورد فیلترینگ تلگرام از جناب رییس جمهور به عنوان 
رییس شورای عالی امنیت ملی در یک جلسه غیر علنی 
مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات الزم را بدهند. 
چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی می بایست 

این حرکت را تایید نماییم که تکلیف روشن است.

عمدًا یا سهوًا نمی گذارند روحانی 
به وعده هایش عمل کند

اکرمی، وزیر آموزش و پرورش دولت دوران جنگ 
در پاسخ به این سوال که آیا در ناموفق نشان دادن 
دولت و ناامید کردن مردم عمدی وجود دارد گفت: 
من نمی توانم بگویم عمدی وجود دارد یا خیر اما 
نتیجه این اقدامات حال می خواهد عمدا باشد یا 
سهوا منجر به آن می شود که دولت نتواند به تمام 

وعده هایش لباس عمل بپوشاند. 

فتنه امروز دشمن
فتنه ناامید کردن است

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت 
آستان قدس رضوی گفت: فتنه امروز دشمن، فتنه 
ناامید کردن نسبت به گره گشایی مسائل کشور و 
رفع مشکالت است، در این فتنه دشمن می خواهد 
به مردم القا کند که مشکالت رفع شدنی نیست، اما 
و  ما  ملت  دستان  با  مشکالت  همه  بداند  دشمن 

جوانان ما حل شدنی است.

تندگویان از لغو کنسرت ها 
شاکی شد

تندگویان، معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گرچه 40 سالگی را پشت سر گذاشته، اما 
جزو جوان ترین مدیران دولت تدبیر و امید است؛ کسی 
که از محدود شدن آزادی های مشروع جوانان، مثل 
تعطیلی کنسرت ها گله مند است و مشکل اصلی را نبود 

سیاست گذاری در حوزه جوانان می داند. 

 برجام برای مدت کوتاهی 
تمدید خواهد شد

»میدوز« نماینده کنگره آمریکا و نزدیک به »ترامپ« 
گفت: که رئیس جمهور آمریکا به احتمال زیاد در موعد 
تمدید تعلیق تحریم های ایران ذیل برجام، حداقل تا 
مدت کوتاهی از توافق هسته ای با ایران خارج نخواهد 
شد. معتقدم )برجام( برای مدت کوتاهی تمدید خواهد 
شد زیرا می خواهیم بر سر یک توافق جدید دوباره 
مذاکره کنیم، حتی با اینکه طرف های توافق کنونی 

گفته اند مذاکره مجددی در کار نیست. 

همه تخم مرغ ها را در 
 سبد برجام نگذاشته ایم

انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: ترجیح ایران بر اجرای برجام و حرکت در همین 
راستا است ولی با توجه به این که همه تخم مرغ ها 
را در سبد برجام نگذاشته ایم، گزینه های مختلفی را 
در دستور کار داریم. وی درباره خروج آمریکا از برجام 
گفت: در صورت این اتفاق، این آمریکا خواهد بود که 

دچار خسران و زیان خواهد شد.
 

هیچکس نمی تواند بین سپاه و 
ارتش اختالف ایجاد کند

سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در پاسخ به این 
سوال که آیا امروزه اختالفی بین ارتش و سپاه وجود 
دارد، گفت: نیرو های مسلح اعم از سپاه، ارتش و بسیج 
و تمامی ملت با هم بودند که توانستند در مقابل رژیم 
بعث عراق ایستادگی کنند. مطمئن باشید این مسیر 
با اقتدار ادامه دارد و هیچکسی نمی تواند بین سپاه 
و ارتش اختالف ایجاد کند؛ شما بدانید که اینگونه 
صحبت ها از دهان هرکس خارج شود یا ناآگاه است و 

یا دشمن و باید با آن مقابله کرد.

حمالت اخیر به ظریف
مشکوک است

ناصرایمانی روزنامه نگار اصولگرا نوشت: حمالتی که 
علیه ظریف سازماندهی می شود نه مطابق واقعیت 
است و نه مطابق مصلحت فعلی کشور. در عین حال 
اینکه علی رغم نظارت و تأیید عالی ترین مقام کشور 
بر مذاکرات و سمت گیری دستگاه دیپلماسی عده ای 
چنین فضاسازی را رقم می زنند، حرکتی مشکوک 
است و نباید صرفاً این گونه نگاه کنیم که اینها افرادی 

تندرو هستند. این تحرکات از تندروی گذشته است. 

تحریم ها برگردد ماندن در برجام 
توجیهی ندارد

بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران گفت: 
ایران ظرف چند روز می تواند به میزانی که نیاز دارد 
غنی سازی اورانیوم را باال ببرد. ایران محدودیت هایی 
را در برجام پذیرفت با این هدف که تحریم ها به طور 
کامل برطرف شود. در شرایطی که تحریم ها یک بار 
دیگر برقرار شود، طبیعی است که هیچ توجیهی برای 
افکار عمومی ملت، دولت و مجلس شورای اسالمی 

ایران در ادامه راه، وجود نخواهد داشت.

نتانیاهو در مقامی نیست عملکرد 
هسته ای ایران را ارزیابی کند

ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره 
اظهارات اخیر نتانیاهو مبنی بر اینکه ایران فعالیت های 
هسته ای خود را ادامه می دهد و برجام را نقض کرده 
است، اظهار کرد: نتانیاهو نه در مقامی است که عملکرد 
هسته ای ایران را ارزیابی کند و نه مسئولیتی در این 

رابطه از سوی شورای امنیت و سازمان ملل دارد.

دیگر »تکرار می کنم« ، معجزه نمی کند

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی، 
به  را  مسئولیت  صندلی  دولتمردی  اگر  نوشت: 
اشتباه اشغال کرده باشد، گناه کرده و ضمن توبه 
از  و  بماند  اگر  که  آن  حال  رود؛  کنار  باید سریعا 
کسانی نیز که بهتر از او می فهمند و کار می کنند، 
استفاده نکند؛ گناه بزرگ دیگری مرتکب شده است. اداره کشور، امانتی 
نیست. هم روش های  آدمها هم کار سختی  ناتوانی  الهی است. کشف 

علمی دارد وهم از زبان مردم می شود به آن پی برد. 

مجلس می تواند به تفسیر  رجل سیاسی وارد شود

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان درباره تفسیر رجل سیاسی از سوی شورای 
نگهبان گفت: آقای کدخدایی در آخرین مصاحبه ای که داشته اشاره کرده است 
که مجلس نیز می تواند در مشخص کردن مصادیق رجل سیاسی  وارد شود.

از آنجایی که فردی حقوقی هستم معتقدم هرکسی باید در حوزه شرح وظایف 
خود وارد عمل شود؛ درمورد تعریف رجل سیاسی نیز باید گفت این موضوع در 
قانون اساسی به صراحت آمده است که تفسیر این مسئله با شورای نگهبان 
است البته این به معنای آن نیست که مجلس نتواند در این زمینه ورود پیدا کند.

 برخی کانون های قدرت مانع گفتگوی ملی هستند

به  جهانگیری  آقای  است:  معتقد  ناصری  عبداهلل 
سهم خود برای شکل دادن به گفت و گوی ملی بسیار 
تالش کرده است، اما عواملی همچون تالش های 
برخی از کانون های پرقدرت و پرنفوذ برای تحقق 
نیافتن گفت و گو و آشتی ملی، باعث شد جریان رقیب 
اصالحات، برای گفت و گو پا به میدان نگذارد. به حادثه 88 بازمی گردم. جامعه 
ایران اساساً جامعه دوقطبی است که بعد ازسال 88 هویت دوقطبی آن بسیار 

رادیکال شد و فاصله میان دو جریان سیاسی کشور بسیار زیاد شد،

باید جواب دلواپسان را می داد

صادق زیباکالم نوشت: چندی پیش بود که یکی از روزنامه های دلواپس 
مطلبی استفاده کرد با این مضمون که »آقای ظریف دیپلمات باشید، انقالبی 
پیشکش!« بنابراین مشاهده می شود که جریان دلواپس حتی آقای ظریف را به 
عنوان دیپلمات هم قبول ندارد. آقای ظریف از روز اول باید جواب دلواپسان را 
می دادند و به مردم می گفتند که مواضع دلواپسان چقدر با مواضع مخالفان برجام 
همسو است و در حقیقت اعالم می کردند که مواضع این گروه در جهت اهدافی 

است که مخالفان خارجی برجام و شخص ترامپ آن را پیگیری می کنند

پیش بینی ها برای خروج آمریکا از برجام اتخاذ شد

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از 
اواخر سال گذشته پیش بینی های الزم برای مقابله 
با خروج احتمالی آمریکا از برجام صورت گرفته و 
برای برخورد منطقی با این تصمیم آمادگی وجود 
دارد. شرایط به گونه ای برنامه ریزی شده که در 
صورت خروج آمریکا از برجام؛ کشور، چندان متاثر از تبعات ناشی از این 
اقدام نشود. به مدد همراهی مردم با دولت، تحت رهبری های مقام معظم 

رهبری، این موضوع به بهترین شکل مدیریت خواهد شد.

نگران احمدی نژاد نیستیم

غالمعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر معظم انقالب گفت: من هیچ نگرانی 
نسبت به احمدی نژاد ندارم. یک دورانی گذشته و دوران قبلی تکرار نمی شود 
و همه این شعارها را ناشی از این می دانم که خود این آقایان، این واقعیت را 
درک کرده اند و می خواهند هر طور شده از این روند سراشیبی جلوگیری کنند. 
امروز مساله ما اصال این جریان نیست. من به عنوان رییس مجلس 3 سال 
با ایشان کار کردم و کامال درک می کنم که جریان چیست. می دانم که این 

جریان آینده ای ندارد و شما هم نگران آن نباشید.

 اعزام تیم کوهنوردی استان خراسان جنوبی به قله جوپار کرمان

حضور متولی آستان قدس رضوی در طبس * عکس: نجفی

مسابقات استانی برنامه نویسی به میزبانی دانشگاه بیرجند

حضور متولی آستان قدس رضوی در طبس * عکس: نجفی

پنجمین دوره استارت آپ ویکند در دانشگاه بیرجند * عکس: بیات

حضور متولی آستان قدس رضوی در طبس * عکس: نجفی

مدیر مسئول  حسین شریعتمداری، 
مباحث  به  اشاره  با  کیهان  روزنامه 
خروج  احتمال  درباره  شده  مطرح 
اردیبهشت   22 در  برجام  از  ترامپ 

این  با  ایران  برخورد  شیوه  و  ماه 
کدام  از  ما  دوستان  گفت:  مسئله 
مگر  می گویند؟  سخن  برجام 
از  سخن  که  است  مانده  برجامی 

خروج یا ماندن در آن مطرح باشد؟
وی با تاکید بر اینکه در مثل مناقشه 
نیست، گفت: به شخصی خبر دادند 
گفت:  است!  کرده  فوت  پدرت  که 

راستش را بگوئید! حتما اتفاق ناگواری 
افتاده که نمی خواهید به من بگوئید! 
گفتند مرد حسابی می خواستی چه 
از  ناگوارتر  که  بیفتد  دیگری  اتفاق 

با زیرپا  فوت پدرت باشد؟! آمریکا 
گذاشتن تعهدات خود مدت هاست 
که برجام را نابود کرده و مسئوالن 
این  در  هنوز  کشورمان  هسته ای 
برجام  از  به سر می برند که  تردید 
توضیح  و  نشوند؟!  یا  بشوند  خارج 
دارد  برجامی وجود  نمی دهند مگر 
در  باقی ماندن  یا  خروج  درباره  که 
آن استخاره می کنند؟ مدیرمسئول 
در  ترامپ  گفت:  کیهان  روزنامه 
محدودسازی  که  است  آن  پی 
و  کشورمان  موشکی  برنامه 
در  حضورمان  از  دست کشیدن 
منطقه را نیز به برجام اضافه کند 
بگذارد!  کنار  را  برجام  اینکه  نه  و 
زیرا برجام به همان اندازه که برای 
یک  آمریکا  برای  بوده،  فاجعه  ما 
است. سود  پر  و  طالئی  دستاورد 

مگر برجامی باقی مانده که برای خروج از آن 
استخاره می کنند

سیاسی  فعال  میرلوحی،  محمود 
پیش  بارها  اصالح طلب گفت: من 
متاسفانه  که  گفته ام  هم  این  از 
به  تنها  دولت  در  روحانی  آقای 
شرایط  از  تنها  و  می آید  صحنه 
کنار  وزرا  و  می کند  دفاع  دولت 
است  حالی  در  این  نیستند،  ایشان 
که جریان رقیب منسجم و محکم 
در  وی  دارند.  قرار  یکدیگر  پشت 
یادآور شد:  تصریح گفته های خود، 
وقتی یک شخصی از جریان رقیب 
فعال  رسانه هایشان  می زند  حرفی 
می شود، سخنرانانشان به سخنرانی 
نماز  تریبون های   می پردازند،گاها 
هم  ملی  رسانه  حتی  و  جمعه 
فعال  این  می گیرد.  قرار  کنارشان 
همچنین  اصالح طلب  سیاسی 
افزود: بارها در موضوعات مختلفی 

برجام،  حقوق شهروندی،  همچون 
فضای مجازی و امثال آن دیدیم که 
تنها رییس جمهور به میان آمده و یا 
فقط معاون اولش در صحنه حضور 

داشته است و از آن موضوعات دفاع 
و  دولت ها  گذشته  روال  اما  کردند 
مثل سپاه،  دیگر  نهادهای  روال  یا 
بسیج و سایر قوا اینطور نیست. وی 

در پایان گفت: نباید در افکار عمومی 
به نظر برسد که روحانی تک خوان 
است در حالیکه جریان مقابل گویی 
با هم سرود دسته جمعی می خوانند. 

فشارها را از روی رییس جمهور باید 
کابینه  اعضای  تمام  از  و  برداشت 
دولت  وعده های  به  تا  بخواهیم 

دوازدهم عمل کنند.

باید فشارها را از روی رییس جمهور برداشت و 
از تمام اعضای کابینه بخواهیم تا به وعده های دولت عمل کنند
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السالم علیک یا بقیه ا... )عج(
با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت آقا امام زمان )عج( محضر امت والیتمدار 

خراسان جنوبی از حضور بسیار موثر و ارزشمند 

جناب  سرهنگ امیرآبادی زاده       فرماندهی محترم شهرستان بیرجند  و معاونین  محترم
 جناب سرگرد هاونگی رئیس محترم کالنتری 12 و همکاران محترم

  هیئت های محترم ابوالفضلی و فاطمیه )س( 
 بانک توسعه تعاون شعبه خیابان جمهوری اسالمی

 مداحان محترم آقایان: نجف زاده ، علیزاده، نقره ای ، توفیق پور، وثیق، انصاری  
کسبه کوچه خیریه و بازار سادسی

 که در برگزاری مراسم بزرگ نیمه شعبان بازار مرکزی بیرجند 
همکاری و همراهی داشتند

 صمیمانه سپاسگزاری و تشکر می نماییم.

محمد وحدتی به نمایندگی جمعی از کسبه

آگهـي استخـدام
مجموعه تاریخي،توریستي و تفریحي باغ شوكت آباد )بخش خصوصی(

در نظر دارد برای افتتاح و تکمیل طرح هاي مجموعه )رستوران سنتي ، تاالر و چایخانه (
 از متقاضیان دعوت به همکاري نماید

تعداد ردیف
خانم 7 نفر 1
آقا 10 نفر 2

آشپز و كمک آشپز 4 نفر 3

متقاضیان محترم جهت تکمیل فرم استخدام و 
گزینش روزهاي ١٥ و ١٦ اردیبهشت ٩٧ از ساعت 
٩ الي ١٣ به آدرس: بیرجند،خیابان غفاري، انتهاي 

جابربن حیان ، نبش پالك ٦ دفتر مجموعه 
شوكت آباد مراجعه نمایند


