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 روابط عمومی و
تعاملی که نیاز  است 

اطالع  اصل  بر  گوناگون،  جوامع  در 
رسانی تاکیدات زیادی می شود. اطالع 
مهمترین   از  حاضر  زمان  در  رسانی 
کارکردهای هر سازمان یا اداره محسوب 
می شود و درجه اهمیت آن نیز روز به 
طوری  به  است.  افزایش  درحال  روز 
به  دستیابی  برای  تالش  شاهد  که 
نظام شیشه ای و شفافیت در عملکرد 
هستیم. شفافیت عملکرد ارتباط مستقیم 
با اطالع رسانی اصولی و دقیق داشته 
و بار سنگینی بر دوش روابط عمومی 
سازمان ها محسوب می شود. در قرن 
حاضر با گسترش ارتباطات تمایل مردم 
برای دسترسی ... )مشروح در صفحه 2(

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

ما شماره تلفن های
 زیادی ازآمریکا داریم

رئیس جمهور :

صفحه ۶

 دولت سعودی و بن سلمان 
این تنش ها را ایجاد کرده اند

سید کمال خرازی:

 اختالفات ایران و آمریکا 
پایان خوشی خواهد داشت

نخست وزیر عراق : جنگ
  نمی شود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام : 

مذاکره با آمریکا سّم است
آمریکایی ها این بار نیز  قطعاً شکست خواهند خورد

با دست خالی آمریکای قلدرتر را هم شکست داده ایم

چند روزی است بیرجند میزبان هزاران قطعه از گونه 
ای پروانه می باشد که با خلق صحنه هایی زیبا در 
آسمان شهر خودنمایی می کنند. البته حضور این 
حجم از پروانه نگرانی هایی را نیز برای کشاورزان 
و مزرعه داران ایجاد کرده و قصد سم پاشی و مبارزه 

با آنان را دارند .... مشروح در صفحه ۵

پروفسور غالمعلی ناصح فوق تخصص استخوان و 
مفاصل از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه بیرجند در 
هفتاد و سومین گردهمایی فارغ التحصیالن و معلمان 
مدرسه شوکتیه مقیم تهران گفت: شما هم مثل من 
در جلساتی بوده اید که افرادی در آن  نمی دانسته اند 
 شما بیرجندی هستید هر وقت نام فرهنگ به میان 
می آمد مراد آن را بیرجند می دانستند و هر جا سخن 
از بیرجند به میان می آید مترادف آن را فرهنگ 
می دانند و افتخار ماست که ... مشروح در صفحه ۳

آسمان پروانه ای شد
محیط زیست :  پروانه ها آفت نیستند

بیرجند ، شهری که ۱۰۳ سال 
پیش کالس شبانه  آموزش
زبان انگلیسی داشت !

صفحه ۶

قابل توجه همشهریان بیرجنـدی

مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی
 و تعمیرات امالک بیرجندی ها

 در مشهد مقدس        
    0915161391۷ - جعفر خسروی

شرکت شیر فجر گنبد )صباح( 
به یک سرپرست فروش

 با تجربه و با حداقل 2 تا 3 سال 
رزومه  سرپرستی 

نیازمند  است.

09154518220
یک شرکت معتبر راهسازی

 جهت تکمیل پرسنل خود به راننده
 دستگاه های راه سازی زیر نیاز دارد. 

کامیون- لودر - غلطک- تراکتور
09155624889 - 32442886

جناب آقای 
دکتر عباس جوادی واشان

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را

 از خداوند متعال خواستاریم.

روحانیون - شورای اسالمی - اهالی و دهیاری روستای واشان

جناب آقای دکتر ابراهیم تقی زاده 
رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند

دستیابی جناب عالی را به باالترین مدارج و ارتقای مرتبه علمی به

 استاد تمامی )پروفسور(
 صمیمانه تبریک عرض نموده 

و توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روحانیون - شورای اسالمی - اهالی و دهیاری روستای واشان

غذا همه روزه از ساعت ۱۱ ظهر تا سحر موجود می باشد. شله مشهدی درجه یک 
شله زردسوپ جو مخصوص 

مرغ بریـان مرغ کامل مخصوص سرخ شده
تلفن: ۳۲۴۵۰۰۳۳ - ۳۲۴۴۱۷۵۵  همراه: ۰۹۱۵۷۵۶۵۲۰۱
آدرس: بلوار توحید- نبش توحید ۱۱  مدیریت : اسدزاده

توزیع از ساعت
 ۱۸ تا سحر

فراخوان عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
در راستای اجرای فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور ساماندهی 

مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان و نظر به برگزاری 
 انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند در خردادماه سال جاری از عالقه مندان 
 به عضویت در مجمع عمومی دعوت می شود به سایت رسمی انجمن ملی )سامانه جامع عضویت

 www.members.crps.ir ( مراجعه و ثبت نام نمایند. همچنین از متقاضیان حضور در هیئت مدیره 
و بازرس انجمن دعوت می گردد ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۹۸/۲/۳۰ لغایت ۹۸/۳/۳ درخواست و مدارک 
 خود را به آقای علی سرگلزایی )رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند( 
 به آدرس بلوار شهدای عبادی - خیابان صنایع - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل نمایند.

عکس:  اینترنت
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 روابط عمومی و
تعاملی که نیاز است 
*امین جم

در جوامع گوناگون ، بر اصل اطالع رسانی تاکیدات 
از  حاضر  زمان  در  رسانی  شود.اطالع  می  زیادی 
مهمترین کارکردهای هر سازمان یا اداره محسوب می 
شود و درجه اهمیت آن نیز روز به روز در حال افزایش 
است. به طوری که شاهد تالش برای دستیابی به 
نظام شیشه ای و شفافیت در عملکرد هستیم. شفافیت 
عملکرد ارتباط مستقیم با اطالع رسانی اصولی و دقیق 
داشته و بار سنگینی بر دوش روابط عمومی سازمان ها 
محسوب می شود. در قرن حاضر با گسترش ارتباطات 
تمایل مردم برای دسترسی به اطالعات دقیق و موثق و 
همچنین استفاده بسیاری از نهادهای خصوصی و دولتی 
از اطالعات موجود ، افزایش یافته است. افزایشی که با 
عملکرد روابط عمومی ها معنا و مفهوم پیدا می کند.

نقش تعیین کننده فعاالن این عرصه در افزایش آگاهی 
جامعه ، جایگاه حساس و خاصی را به روابط عمومی ها 
می دهد. جایگاهی که اتفاقا از نظر ماهیت و کاربرد ، 
قرابت زیادی با فعاالن رسانه ای نیز دارد. حتی در یکی 
از تعاریف قدیمی، روابط عمومی را هنر کاربرد خردمندانه 
از رسانه ها برای نفوذ در افکار عمومی تعریف کرده اند.

روابط عمومی و رسانه ها ، نیازمند همکاری دوسویه 
برای اهداف مشترک خود هستند.

اطالع رسانی صحیح، گزارش واقعیات ، پاسخ دهی 
به شایعات و ... از جمله این موارد مشترک هستند.در 
وضع کنونی با توجه به هجمه های دشمن و تالش بی 
 وقفه آنان برای ایجاد شکاف بین مردم و مسئوالن ، 
اطالع رسانی و اهمیت آن بیشتر به چشم می آید.

با توجه به حوزه کاری مشابه روابط عمومی ها و 
رسانه ها، انتظار بر همکاری ویژه و خاص بین این 

دو مجموعه اطالع رسانی است.
اما در موارد متعددی شاهد نبود چنین ارتباطی بوده و 
هستیم.نبود این تعامل، سبب رخداد مشکالت زیادی 
است که شاید مهمترین آن جلوگیری از نشر اطالعات 
دقیق و واقعیات و جوالن دادن آمارها و داده هایی 
است که از سوی ارگان های غیررسمی مخابره می 
شوند و در این میان از آب گل آلود ماهی می گیرند.

این موضوع سبب می شود اطالعاتی به دور از واقعیت 
و غالبا ناامید کننده به دست مردم برسد که راه درمان 
آن ، افزایش تعامالت است.تعامالتی که در جهت 
 پاسخگویی به نیازها و اهداف هر دوطرف است و 
ناگوار بسیاری جلوگیری کند. اتفاقات  از  می تواند 

فعاالن در عرصه روابط عمومی برخی ادارات استان، 
گاه هیچ عالقه ای به پاسخگویی و همکاری با رسانه 
ها ندارند و حتی اصول اولیه اطالع رسانی و کار خبری 

را هم با عملکرد و رفتار خود زیرسوال می برند! 
در این میان متضرر اصلی خود سازمان ها هستند و سوء 
عملکرد روابط عمومی ، کار دست شان می دهد! روابط 
عمومی ها باید تعامل و نه تقابل را در نگاه خود به رسانه 
ها استفاده و در راستای وظایف خود و بهبود عملکرد ، 

رسانه ها را همکار خود بدانند.

در حال ساخت بودن 13 ساختمان فرستنده دیجیتال در درح

صداوسیما - 13 ساختمان فرستنده دیجیتال صدا و سیما در درح شهرستان سربیشه در حال ساخت است. معاون فنی صدا و سیما در بازدید از روند اجرای این طرح ها گفت: این ساختمان ها هم 
 اکنون 30 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به محض تکمیل شدن تعهدات دولت برای ایجاد زیرساخت های تاسیساتی الزم، صدا و سیما تجهیزات مورد نیاز آن را تأمین و نصب می کند. 
نظیف کار افزود: با راه اندازی این فرستنده ها در آینده،  5 هزار و 500 نفر از مردم بخش درح شهرستان سربیشه، شبکه های رادیویی و تلویزیونی دیجیتال را با کیفیت باال دریافت می کنند.

اولین سمپوزیوم قنات جهانی بلده
 در فردوس برگزار می شود

سربازی- اولین سمپوزیوم قنات جهانی بلده در تاریخ 
22 خرداد سالجاری به مدت دو روز در شهرستان 
 ، آوا  خبرنگار  گزارش  به  شود.  برگزارمی  فردوس 
برنامه  این سمپوزیوم در جلسه  اجرایی  دبیر ستاد 
امام جمعه و جمعی  فرماندار،  با حضور  ریزی که 
اعالم  با  برگزار شد  از مدیران شهرستان فردوس 
این مطلب افزود: همزمان با سومین سالگرد ثبت 
در  المللی  بین  همایش  این  بلده  قنات  جهانی 
فردوس برگزار خواهد شد. حسین اکبری تصریح 
کرد: در اولین روز، بخش علمی همایش در محل 
مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی و روز دوم که 
ویژه جشن ثبت جهانی شدن قنات بلده است در 
منطقه گردشگری باغستان علیا با حضور مردم و 
برگزار  شهرستانی  و  استانی  کشوری،  مسئوالن 
خواهد شد. وی محورهای سخنرانی و ارائه مقاالت 
را در سه محور: قنات و گردشگری پایدار، ترویج 
فرهنگ بهره برداری صحیح از قنات و آینده نگری 
و آینده پژوهی قنات برشمرد و افزود: این همایش 
و  نهاد   20 همت  و  بیرجند  دانشگاه  همکاری  با 
برگزار می شود و دبیرخانه دائمی آن در  موسسه 
تهران، هلدینگ دانش بنیان لیدکو به آدرس وب 
سایت www.lidco.ir  مستقر است و آخرین مهلت 
ارسال و اصل مقاالت 10 خرداد ماه می باشد. اکبری 
برگزاری این همایش بین المللی را فرصتی مغتنم 
برای معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری 
به خصوص معرفی بیشتر قنات جهانی بلده دانست 
و خاطرنشان کرد: قنات بلده فردوس در کنار قنات 
قصبه گناباد ثبت جهانی شده ولی هنوز نتوانسته ایم 
مانند قنات قصبه در سطح جهانی بدرخشیم و تمام 
مدیران و مردم باید در جهت معرفی این میراث کهن 
گذشتگان کمک کنند. فرماندار فردوس نیز گفت: 
اهمیت قنات بلده به عنوان میراث گذشتگان به طور 
خاص مربوط به شهرستان فردوس می شود و این 
موضوع مهمترین ویژگی این همایش است که باید 
همه ما در قبال این ثروت و سرمایه مادی و معنوی 
احساس مسئولیت کنیم. حسن میرزایی خاطرنشان 
کرد: همکاری مردم با این همایش بسیار تاثیرگذار 
تر  باشکوه  برگزاری هر چه  باید مردم در  و  است 
این جشن مشارکت داده شوند. در ادامه این جلسه 
مالی،  و  پشتیبانی  اجرایی،  های  کمیته  مسئوالن 
تشریفات، دبیرخانه، علمی و هنری اولین سمپوزیوم 
بین المللی قنات جهانی بلده فردوس مشخص و 
مقرر شد جلسات کمیته ها به صورت مستمر برای 

برنامه ریزی و هماهنگی هر چه بیشتر برگزار شود.

یکی از ویژگی های اصلی پلیس تراز انقالب ، برخورد حکیمانه با مردم است

در آیین تکریم و معارفه روسای عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان عنوان شد :

امین جم - صبح دیروز ، آیین تکریم و معارفه روسای عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با حضور رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ناجا و فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئوالن برگزار شد. 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در این جلسه با بیان اینکه همه 
مجموعه نیروی انتظامی عزم خود را برای تربیت پلیس تراز انقالب و 
مطلوب جمهوری اسالمی ایران جزم کرده اند، گفت: یکی از شاخصه های 
الزم برای تراز انقالب بودن انس با قرآن است و 60 هزار نفر از مجموعه 

کارکنان و خانواده ها و سربازان حافظ یک جز یا تمام قرآن هستند.

استقبال کارکنان از امور معنوی در استان باالست
حجت االسالم ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تصریح کرد: 
 استان خراسان جنوبی به دلیل حضور در شعاع امام رضا )علیه السالم(  
از معنویت باالیی برخوردار است ، بنابراین استقبال کارکنان از امور 
معنوی باال بوده و در این راستا در سال گذشته رتبه برتر کشوری 
را کسب کرده است. وی با اشاره به اینکه تعداد حافظان کل قرآن 
کریم در نیروهای انتظامی 300 نفر هستند که امید است بتوانیم 
نیروهای  و  کریم  قرآن  کل  حافظان  تعداد  ساله  پنج  برنامه ای  در 
نخستین  داد:  ادامه  برسانیم،  نفری  هزار  جامعه  یک  به  را  مسلح 
که است  انقالب  تراز  پلیس  شاخصه های  طراحی  و  تدوین   گام، 
 با منبع زالل فرمایشات رهبری تدوین شده و در اختیار نخبگان قرار گرفته 
باشد. علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  عمل  مالک  می تواند  و   است 

یکی از ویژگی های اصلی پلیس تراز انقالب
 برخورد حکیمانه با مردم است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه محتوای الزم برای 

پلیس تراز انقالب طراحی شده است، اظهار کرد: نخستین دوره آموزش 
مربیانی که بتوانند این شاخصه ها را در دانشگاه تبیین کنند آغاز شده 
است و در این راستا 200 نفر از طلبه ها انتخاب شدند و این دوره ها 
را می گذرانند. ادیانی یکی از ویژگی های اصلی پلیس تراز انقالب را 
برخورد حکیمانه با مردم دانست و افزود: اقتدار توأم با مهربانی، عدالت 
و برخورد حکیمانه از تاکیدات مقام معظم رهبری است که در دایره 
اشتغال نیروهای انتظامی مورد توجه است. وی از اجرای طرح نسیم 
معرفت در راستای تربیت پلیس تراز انقالب خبر داد و گفت: این طرح 
تعالی کارکنان نظام را دنبال می کند و به دنبال این هستیم که برخورد 

پلیس با مردم حکیمانه شود.

جرائم انتظامی در خراسان جنوبی کاهش یافته است
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه عنوان کرد: 
از سال 92 که شروع طرح صیانت از کارکنان در استان بود، کل جرائم 
61 درصد و جرم فرار در زمان صلح 75 درصد کاهش داشته است.

سردار شجاع با اشاره به برگزاری نهمین آزمون جامع حافظان قرآن 
کریم در سال گذشته ، گفت: 444 نفر از کارکنان ناجا در این آزمون 

شرکت و 277 نفر نمره قبولی کسب کردند. 
سال  استان  انتظامی  فرماندهی  دارالقرآن  اینکه  بیان  با  وی 
برترین  عنوان  به  ناجا  آموزش  و  تربیت  معاونت  سوی  از  گذشته 
دارالقرآن از نظر کیفیت فعالیت های قرآنی به ویژ تربیت حافظان 
 40 گذشته  سال  پنج  در  گفت:  شد،  معرفی  کریم  قرآن  کل 
جزء  پنج  باالی  حافظ   300 از  بیش  و  کریم  قرآن  کل  حافظ 
شدند.  تربیت  استان  انتظامی  فرماندهی  نیروهای  میان  از   نیز 

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته جلسات انس با قرآن و برنامه 

 های جذاب و تاثیرگذار برای فرماندهان و کارکنان برگزار شده است ، 
 ادامه داد: از جمله این برنامه ها در مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
برگزار شد که خروجی آن اهدای بیش از 58 میلیون ریال کمک نقدی 
توسط فراگیران این برنامه ها به مددجویان توانبخشی بود. فرمانده 
انتظامی استان از گسترش فضای دارالقرآن استاندارد در ستاد فرماندهی 
خراسان جنوبی خبر داد و گفت: شعبه 2 این دارالقرآن نیز سال گذشته 
در فرماندهی انتظامی استان افتتاح شده است. سردار شجاع تصریح 
کرد: تابستان پارسال بیش از 500 نفر از فرزندان کارکنان در کالس 
های آموزش قرآن، کارگاه های آموزش آسیب های فضای مجازی، 

مشاوره، برپایی نمایشگاه های فرهنگی و غیره شرکت کردند.

تالش کردم در راستای ایجاد فضای دینی، قرآنی و اسالمی 
بین کارکنان تالش کنم

حجت  االسالم رضا عرفانی رئیس سابق عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: در 6 سالی که توفیق 
خدمت در خراسان جنوبی را داشتم، تالش کردم در راستای ایجاد فضای 
دینی، قرآنی و اسالمی بین کارکنان تالش کنم. رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه خداوند 
را شاکرم که توفیق داد در سنگر دیگری خدمتگزار باشم، گفت: امید 
انجام دهم.حجت االسالم  را  این سنگر خدمات شایسته ای  است در 
محمدرضا عبداللهی گفت: امید است خداوند توفیق دهد از این امتحان 
الهی سربلند بیرون بیاییم و خادم خوبی در این سنگر باشیم.گفتنی است 
حجت االسالم رضا عرفانی 6 سال رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی بود و اکنون حجت االسالم محمدرضا عبداللهی 

به مدت 3 سال در این جایگاه خدمت خواهد کرد.

عکس : ملک آبادی

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
)نوبت اول(         شماره ثبت: ۵۹۷          شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۰۶۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶ 
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند ساعت 14 روز شنبه تاریخ 
1398/3/18 در محل اداره ثبت اسناد بیرجند برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو  یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت 
در سمت هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 
عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور جلسه:  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال - تصمیم گیری در خصوص 

خط مشی آتی شرکت تعاونی.
هیئت مدیره تعاونی مسکن اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

شماره ثبت: ۵۹۷      شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۰۶۵۷    تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶ 
 به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/3/7 در محل دفتر شرکت 
واقع در اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضو بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. دستور جلسه: اصالح بند ب ماده 12 اساسنامه - تمدید فعالیت شرکت )اصالح ماده 5 

اساسنامه( - تصویب اساسنامه شرکت
هیئت مدیره تعاونی مسکن اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶ 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه 
بیرجند روز شنبه 1398/3/18 راس ساعت 17  در محل مسجد امام علی )علیه السالم( واقع در خیابان 
غفاری قدس شرقی چهارراه اردیبهشت برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. در ضمن داوطلبان سمت هیئت مدیره و بازرس مکلفند 
حداکثر به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را 
تکمیل نمایند. دستور جلسه:  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس سال 96 و 97 - طرح و تصویب 
صورت های مالی سال 96 و 97 - انتخاب هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال مالی - تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 -  تصمیم گیری در خصوص اموال منقول و غیر 

هیئت مدیره شرکتمنقول شرکت -  تصمیم گیری در خصوص مطالبات شرکت و پیمانکاران.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند
شناسه ملی: ۳۵۵۳ ۱۰۳۶۰۰۰          تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶

به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند و خوسف و سربیشه 
و درمیان( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( در تاریخ 1398/3/20 ساعت 17/30 در محل 
سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند )ابتداي سجادشهر( برگزار خواهد شد. توصیه مهم: همراه داشتن اصل یا 
کپی کارت ملی و شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است. از کلیه اعضا دعوت می شود راس ساعت و روز مقرر 
در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی به هر دلیلی نتواند شخصا حضور یابد با نماینده تام االختیار خود به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت و 
برگه ورود به جلسه دریافت نمایند. حداکثر آراي وکالتي براي هر عضو سه راي و غیر عضو یک رای  می باشد. 
ضمنا داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان شرکت حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی برای تکمیل فرم و تحویل مدارک به دفتر شرکت مراجعه نمایند. آدرس دفتر شرکت: خیابان قدس، قدس 
2 یا پاسداران 18 دفتر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان  بیرجند. دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره 
و بازرسان - طرح و تصویب صورت های مالی )ترازنامه - عملکرد سود و زیان سال مالی 97(  - طرح و تصویب 
لیست بودجه پیشنهادی شرکت براي سال مالی 98 - طرح و اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت ساختمان های مازاد 
شرکت - طرح و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها و موسسات مالي در صورت نیاز - طرح و  
اتخاذ تصمیم در مورد مبلغی به عنوان استرداد سهام اعضای مستعفی - طرح و اتخاذ تصمیم برای افزایش سهام 
اعضای شرکت - انتخاب هیئت مدیره برای 3 سال مالي )7 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل( - انتخاب 

بازرسین برای یک سال مالی ) 3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل (
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت دژ آسه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3404 و شناسه ملی 10360048161 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی بیرجند تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان بیرجند به آدر س خراسان جنوبی ، بیرجند بخش مرکزی شهر 

بیرجند، خیابان معلم، حافظ 10)امداد 3(، پالک4، راه تبادل طبقه اول با کدپستی 9717754751 تغییر یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )468117(

آگهی دعوت سهامداران شرکت فرهنگی هدایت بیرجند )سهامی خاص( ثبت شده
 به شماره ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۶۱۶۶ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که ساعت 17 تا 19 روز شنبه مورخ 98/3/18 در بیرجند - سالن دبستان غیر دولتی هدایت 
واقع در خیابان مدرس- انتهای مدرس 22 - کدپستی 9718697535 تلفن 32433990 

تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانید.
هر عضو می تواند حداکثر با وکالت کتبی از سوی دو نفر دیگر از اعضا در جلسه حاضر و به 

جای آنان در اتخاذ تصمیم و رای گیری شرکت نماید. 
دستور جلسه:

  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان سال 1397 
تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرس - بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پیرامون سایر 

مسایل شرکت عند اللزوم - انتخاب هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل.
هیئت مدیره

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف صافکاران و رادیاتورسازان 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 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 
10 روز از تاریخ 2/28/ 98 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 )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 
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. 
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آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
آرایشگران و پیرایشگران مردانه

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 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 
 )www.iranianasnaf.ir( مدت پانزده  روز از تاریخ 2/29/ 98 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف
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 )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 
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. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان در فردوس

صداوسیما-برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان از دو هزار مترمربع فضای گلخانه ای شهرستان فردوس آغاز شد. با توجه به اقلیم خشک منطقه، 
برای نخستین  بار در سال جاری دو هزار متر مربع از فضای گلخانه ای شهرستان فردوس زیر کشت گیاه دارویی گل گاوزبان قرار گرفت. پیش 

بینی می شود امسال ۱۲۰ کیلوگرم گل گاوزبان برداشت شود. هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گل گاوزبان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است.
است  خواهشمند  محترم  استاندار  خدمت  باسالم 
استانداری  قدمی  دو  آباد  رحیم  روستای  به  سری 
داد  جان  غریبانه  عزیز  مادری  که  جایی  همان 
مخوف  مکان  این  رسیدگی  مسئول  ببینید  و  بزنید 
و وحشتناک چه کسانی هستند و چرا باید در مرکز 
شهر وکنار استانداری این چنین وقایع تلخی روی 
اتفاقات  تا  داریم  رسیدگی  تقاضای  خاضعانه  دهد 

بدتری نیفتاده فکری بکنید
9۱۵...۵7۲
و  ندارد  بهداشتی  سرویس  اداری  سایت  پارک  تنها 
جمعیت زیادی در شب های ماه رمضان در آن پارک 

اوقات خود را سپری می کنند
9۱۵...76۵
با سالم روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی. تشکر ویژه 
دارم از مدیر عامل خستگی ناپذیر تعاونی مسکن ۰۴  
بنده یکی از ساکنان هستم که در فاز دو اقامت دارم و 
از زمانی که استقرار پیدا کردم متوجه شدم چه مصالح 

عالی و امکاناتی رو استفاده کردن. دست مریزاد 
9۱۵...۵89
سالم، فکر کنم شهرداری قصد خشک کردن درختان 
به  را  پای درختان  از طرفی  دارد  را  خیابان جمهوری 
سیمان آغشته کردند از طرفی دیگر هم قسمت عمده 
ای از ریشه های درختان را برای جداول زدند و از دیگر 

سو آبیاری درختان را غیرممکن کردند.
9۱۵...9۱8
ازاستاندارمحبوب وعزیز تقاضای رسیدگی داریم کمبود 
زمین مسکونی و مزایده های بنیاد در بیرجند قیمت 
زمین و مسکن درطول یک سال دو برابر شده است 
امیدواریم مسئوالن مسکن و شهرسازی با واگذاری 

زمین جلوی دالل بازی دالالن را بگیرند
9۱۵...۴8۴
چه خوب که شهرداری باالخره تصمیم به آسفالت 
و روکش معابر داغون شهر گرفت. چه خبری از این 
خوشتر؟!  دیگر خسته شدیم بس که پول تعمیر جلو 
مبارک  ماه  این  در  انشاا... خدا  دادیم.  ماشین  بندی 
سمت  از  خوش  خبرهای  همیشه  و  دهد  اجرشان 

شهرداری بشنویم.
9۱۵...9۳۵
سالم آوا. خواهش می کنم به گوش مسئوالن ارشد 
استان و کشور برسونید تا این نیروهای عزیز و سن 
باال رو از ادارات بازنشسته کنند که کم هم نیستند 
در همین استان. به فکر بیکاری کلی جوان تحصیل 
کرده نیستند به فکر خود آن بدبخت بیچاره ها باشند 
آدم مراجعه می کند به این ادارات بندگان خدا به زور 
نفس می کشند. به زور نشست و برخاست می کنند 
آن وقت باید بیایند و کلی ساعت پشت میز بنشینند و 
جواب ارباب رجوع را بدهند اگر بی احترامی می شود 
یا کم کاری  از سمت شان آدم خجالت می کشد حتی 
اعتراضی کند. کاش همانطور که سن جوانی را بیشتر 
کردند و فرصت را برای جوانان بیشتر فکری هم برای 

این موضوع در سطح گسترده برداشته شود.
9۱۵...۲۲۵
که  اکنون  محترم  شهردار  از  تشکر  و  سالم  با 
امتداد  امیدواریم  شده  شروع  شهر  آسفالت  نهضت 
الهیه هرچه زودتر آسفالت شود تا  بلوار شعبانیه به 

شلوغی کارگران و ترافیک حل شود. ممنون
9۱۵...۴8۴
سالم خدمت مسئوالن محترم میراث فرهنگی.چندتا از 
خدماتی که برای شهروندان بیرجندی انجام داده اید را 
لطفا اطالع رسانی بفرمایید !؟ بیرجندی ها خسته شدن 

از این همه خدمات شما! خدابهتون قوت بده
9۱۵...۳68
 ای کاش کمیته امداد در راه اندازی کارخانجات کوچک 
که به علت نبود نقدینگی تعطیل شده ورود کند و اعضا 

رو مجدد ببره سر کار.  
9۱۵...9۴8
با سالم خدمت شهردار محترم. بلوار جماران که قرار به 

بازگشایی بود چه زمانی انجام خواهد شد؟
9۳9...۴68
آوا جان خواهش می کنم از طریق روزنامه به  شهرداری 
ابالغ کنید چرا موسی بن جعفر)ع( ۱۲ و خیابان ابراهیمی 
۳  جای  فلکه کاظمی سطل آشغال ندارد چرا شهر داری 

پیگیری نمی کند؟واقعا متاسف هستم
9۱۰...۰7۵
با سالم و خسته نباشید اگه به طرف خیابان شهید 
فهمیده و مصطفی خمینی مسیرتون افتاده باشه می 
پا  راه  برای  نمایشگاه های ماشین جا  این  بینید که 
دلسوز هستند  واقعا  اگه  لطفا مسئوالن  اند  نگذاشته 

فکری بکنند وکاری انجام دهند. متشکرم
9۳۵...۵۱۰
سالم. بلوار جلوی بیمارستان ولی عصر )عج( واقعا زیبا 
شده از شهردار مردمی و دلسوز بیرجند خواهش می کنیم 
برای سایر بلوارهای شهر هم چنین طرح های زیبایی را 

اجرا کنند. خدا قوت
  9۱۵...۳6۵
خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا در خصوص 

احداث پارک خطی مهرشهر اقدام نمایید با تشکر.
9۱۵...۳۵8

انسان  از داشته های مهم  اگر  را  محمودآبادی- منابع طبیعی 
به حساب آوریم، می توان تا جایی برایش ارزش قائل شد که 
حتی اعالم کنیم اگر خاک نباشد آب هم نخواهیم داشت. این 
موضوع با اینکه فرمول خاصی ندارد اما برای برخی ناپخته به 
نظر می آید، همان هایی که حساسیت های منابع طبیعی در برابر 
فعالیت های معدنی را، آن هم به واسطه شکنندگی وضع جوی 
استان سختگیرانه عنوان می کنند. در بیشتر مناطق کشور و البته 
خراسان جنوبی معیشت و درآمد بسیاری از مردم به طور مستقیم 
به منابع طبیعی وابسته است. امروزه دامداری سنتی  از عوامل 
تخریب منابع طبیعی به شمار می رود و نظام بهره برداری مشاع و 
رقابت برای بهره برداری بیشتر با توجه به ظرفیت تجدید پذیری 
محدود، افزایش تعداد دامدار، چرای مازاد بر ظرفیت، تعجیل در 
ورود و تاخیر در خروج دام از مرتع و بوته کنی برای تامین سوخت از 
عوامل مهم تخریب مراتع به شمار می رود. این شیوه بهره برداری 
باعث شده پوشش گیاهی مراتع کشور بیش از پیش ضعیف شود 
و با توجه به گرانی علوفه و افزایش قیمت فرآورده های گوشتی و 
لبنی تشدید شده است. این موضوع را وقتی در کنار فعالیت های 
معدنی می گذاریم تازه متوجه سختی کار متولیان منابع طبیعی می 
شویم. متولیانی که باید از داشته های زمین برای نسل های آینده 
دفاع کنند. اجرای طرح های عمران و آبادی، از ساخت فرودگاه تا 
ساخت شهرک های صنعتی و معادن، اثرات خود را بر محیط زیست 
می گذارد؛ این پیامدها از تخریب زیستگاه های جانوری و گیاهی 
تا فرسایش آب و خاک و... قابل مشاهده است. صنایع معدنی و 
ارتباط آن با محیط زیست و منابع طبیعی از جمله مهم ترین مواردی 
است که باید به آن توجه شود. صاحبان صنایع استخراج و صنایع 
معدنی معتقدند محیط زیست و منابع طبیعی،  سختگیری های بیش 
 از حد معمول دارند و قوانین دست و پا گیر این سازمان ها همواره 
مشکالتی برای محدوده دارها ایجاد می کنند. از طرفی حافظان 
محیط زیست و منابع طبیعی نیز در مقام پاسخ معتقد هستند که 
معدنی ها گاهی پای خود را از گلیم اختیارات خود درازتر می کنند و 
صدمات جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کنند. استفاده از فناوری 
نوین در صنایع اکتشافی و معدنی برای کاهش صدمه به طبیعت، 
ارتباط دو سویه معدن داران و متولیان حفاظت از محیط زیست 
و تعامل مثبت از جمله راهکارهایی است که می تواند بسیاری از 

مشکالت مربوط به این عرصه زیربنایی را حل کند.

فعالیت معدنی خواه ناخواه با تخریب همراه است
 در همین زمینه، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
و کارشناس مرتع این اداره کل در گفتگو با آوای خراسان جنوبی به 
نکات قابل تاملی اشاره کردند. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
معدن،  صنعت،  حرکت  باید  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
محیط زیست و منابع طبیعی را هماهنگ کنیم تا اهداف توسعه پایدار 
محقق شود افزود: به طور کلی هر نوع فعالیت معدنی عامل مخرب 
محیط زیست و منابع طبیعی است، اما نکته مهم این است که باید 
این معدن را با موضوع احیای بعد از برداشت در کنار یکدیگر قرار داد.

چرا که موضوع احیای پس از استخراج از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. این همان مسئله ای است که باید در قالب هماهنگی ها برطرف 
شود.علیرضا نصرابادی ادامه داد: به نظر من قوانین، شفافیت الزم را 
تا حدود زیادی دارند و آنچه باعث می شود نتوانیم در اجرا چندان 
موفق باشیم تلقی و برداشتی است که از قانون داریم. با همین قوانین 
می توان به گونه ای اقدام کرد که هم مشکل یک بخش حل شود 
و هم آسیب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد نشود. البته 
فعالیت معدنی خواه ناخواه با تخریب همراه است. باید فکری شود تا 
با استفاده از فناوری های جدید، تخریب طبیعت به پایین ترین حد 
ممکن برسد و همین کمترین تخریب نیز از سوی معدن کاران رها 
نشود و کار احیا و بازسازی محدوده ها به پایان برسد. وی با توجه به 

ذخایر معدنی استان و البته شرایط اشتغال این موضوع را که می 
توان برای ایجاد اشتغال روی ظرفیتهای معدنی حساب باز کرد را 
اجتناب ناپذیر عنوان کرد و ادامه داد: به عنوان مثال استخراج منابع 
معدنی یک ضرورت است. دانستن اینکه پهنای معدنی کجاست و 
بهترین وسیله برای اکتشاف که به طبیعت کمترین آسیب را برساند، 
کدام است و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با چه رویکردی 
بهتر می تواند انجام شود، از جمله مهم ترین موضوع هایی است که 
با هماهنگی تمام بخش ها امکان پذیر است. وی درباره مهم ترین 
اهداف معاونت حفاظت از امور اراضی و جنگل ها در سال 98 تصریح 
 کرد: مهم ترین برنامه  معاونت حفاظت از امور اراضی و جنگل ها 
برای سال جدید، این است که زمینه فعالیت معدنی را در بخش ها و 
محدوده های واجد شرایط فراهم کنیم. البته این همکاری از سال ها 
قبل در استان انجام شده است. سندش هم آماری است که از سوی 
سازمان صنعت و معدن مطرح شده است و همه به آن اذعان داریم. 
وی راهکارهایی را برای کاهش آسیب به منابع طبیعی عنوان می 
کند که مهمترین آن در نظر گرفتن نوع ماده معدنی است چرا که 
باید در نظر داشت، ماده معدنی تا چه حد ارزش اکتشاف و اشتغال را 
دارد. این ارزش گذاری باید در مقابل نقطه ای که قرار است به آن 
معدن واگذار شود و میزان و نوع پوشش گیاهی قرارداده شود. یعنی 

هر نوع عرصه ای را به هر نوع معدنی ندهیم. وی دومین نکته مهم 
در این موضوع را نحوه برداشت معدن دانست. به این معنی که معدن 
با چه نوع فعالیتی برداشت خواهد شد. در زمان حاضر نوع برداشت 
معدنی نیز یکی از گزینه های مورد بحث ماست برای منابع طبیعی 
مهم است که بر اساس شرایط منطقه نحوه استخراج به چه صورتی 
خواهد بود؟ نصرآبادی سومین راهکار مورد توجه را سر و سامان دادن 
به تاثیرات مخرب بعد از استخراج دانست و گفت: این موضوع هرچند 
در قانون وجود دارد که معدن کار بعد از تخریب منابع طبیعی باید در 
آن محدوده فضای سبز ایجاد کند اما این دلسوزی باید در خود معدن 
کار باشد تا اینکه به واسطه نیروهای حفاظت محیط زیست و منابع 
طبیعی انجام شود. بر این اساس معدن کار با توجه به آسیب هایی 

که وارد شده و یا وارد خواهد شد باید تمام تالش خود را برای جبران 
انجام دهد. به گفته وی در برخی مواقع حتی معدن کار بدون اطالع 
صنعت و معدن اقدام به براشت مواد معدنی از منابع طبیعی می کند 
این شرایط بیشتر برای مواد معدنی بنتونیت دیده شده است که نیاز به 

حفاری های خاص و اقدامات معدنی زیاد ندارد.

تعامل 
مدیرکل منابع طبیعی با اشاره به شرایط بحرانی که بر ارضی استان 
طی ۲۰ سال گذشته حاکم شده است، گفت: استان ما درگیر 
خشکسالی و کم آبی و در مقابل دارای ذخایر معدنی با حجم بسیار 
مناسب است، بنابراین بهترین شرایط برای اینکه نه منابع طبیعی و 
محیط زیست درچار بحران و آسیب شود و نه ظرفیت های معدنی 
و کیفیت های آن را از دست بدهیم همه در کنار هم به حفظ بهینه 
دارایی های استان و نیز توجه به وضع اقلیمی آن بهترین شرایط 
را رقم بزنیم. وی ادامه داد: این کمک های دوسویه بسیار آسان 
است. به عنوان مثال چرخه استعالم رعایت شود، معدن کار در مقابل 
محدوده ای که به او واگذار شده تعهد داشته باشد و از آن محدوده 
خارج نشود و . . . تمام این موارد می تواند منجر به کاهش فرسایش 

بادی ،کاهش تخریب گیاهی و . . . شود.

به گفته نصرآبادی حتی بسترهای استمرار فعالیت های معدنی 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد و از همه مهمتر این موضوع را 
به حساب حساسیت های منابع طبیعی نه سختگیری این اداره  
بنه و  بوته های  انواع   ، بگذارند. وی تخریب پوشش گیاهی 
بادامشک در استان را تاسف بر انگیز دانست چرا که بسیاری 
از این پوشش ها دیگر قابل برگشت نبوده و اگر هم باشد بسیار 
زمان بر است. وقتی ما گونه ای را ممنوع القطع اعالم می کنیم 
پشت این تصمیم چندین دلیل قانونی و مهم و ارزشمند نهفته 
است. چرا که بیشتر نمونه های گیاهان خود رو در این استان 
عالوه بر این که نمونه های منحصر به فردی هستند و داشتن 

دوباره آنها نیز غیر ممکن است.

خط قرمز
مدیرکل منابع طبیعی در ادامه به این نکته اذعان  کرد که در منابع 
طبیعی از سال 96 تاکنون منابع طبیعی در زمینه استعالم برای 
استخراج معادن و . . . بهتر دیده شده البته تعامل ما نیز با معدن کاران 
بر اساس آمار مطلوب بوده است. به هر حال سیاست های بهره برداری 
از معادن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود اما این 
پیش شرط وجود دارد که قبل از بهره برداری از هر معدنی باید از 
سازمان جنگل ها و منابع طبیعی استعالم شود. در پاسخ به استعالم 
ما یکسری ضوابط فنی و معیارهای قانونی داریم. در برخی مکان ها 
بیشه زارها، مراتع  بهره برداری از معدن ممنوع است که معموالً 
و جنگل های ما هستند و یا مناطقی که ممکن است در معرض 
فرسایش قرار گرفته و بحرانی باشند. بنابراین عبور از خط قرمزها 
ممکن نیست چرا که این خط قرمز ها مطلق بوده و به لحاظ تخریبی 
 آسیب های جبران ناپذیری وارد می کند، اما در دیگر عرصه ها 
همکاری منابع طبیعی خوب بوده است. این موضوع را از کسب رتبه 
اول تا سوم صنعت و معدن استان در صدور پروانه می توان به خوبی 
دریافت. مرتع و مرتعداران یک سمت پازل منابع طبیعی در حفاظت 
از اراضی است البته در این بین حقوق عرفی مرتعداران بیشترین 
چالشی است که با معدن به وجود می آید.کارشناس مرتع اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به شرایطی که 
بهار امسال در مراتع به وجود آورد، گفت: چون بیشتر مراتع ما به 
صورت عرفی سابقه بهره برداری دارند به خصوص در مراتعی که 
ممیزی شده و یا طرح دارد در موضوع واگذاری عرصه ها برای معدن 
حق و حقوق قانونی برای بهره برداران به وجود می آید. چرا که هر 
واگذاری معدن به معنی کاهش سطح دسترسی مرتع دار است. بهاره 
چکشی با اشاره به شیوه نامه حق عرفی مرتعدار افزود: در این شیوه 
نامه با هر واگذاری عرصه به معدن باید حقوق بهره بردار مرتعی 
نیز دیده شود. به گفته وی در قانون به ازای هر واگذاری معدنی 
الزم است یک مرتعدار حذف شود که پذیرش این موضوع توسط 
مرتعداران کمی مشکل است.چکشی ادامه می دهد: منابع طبیعی 
در هر سال به نحوی برای حفظ مرتع درگیر است. در سال های 
خشکسالی مدام یادآوری می شود کدام منطقه قرق شده است و 
مرتعدار باید دقت کند تا دچار زیان و جریمه نشود. در سال ترسالی 
و بهار خوب باید مدام مراقبت شود که با چرای بیش از حد بر 
مراتع فشار نیاورد و دوباره به سمت قرق کشیده شویم حال تصور 
کنید در این شرایط معدن نیز واگذار شود، آن هم در شرایطی که 
به ازای هر هکتار معدن ۴ واحد دامی باید حذف شود. این مسئول 
خواست تا تمام مسائل مربوط به حذف یک مرتعدار و واحد دامی و 
آنچه به معیشت این حانواده هاست را مد نظر قرار دهیم و در مقابل 
قول هایی که برای اشتغال به کار گیری این مرتعداران یا فرزندان 
شان به آنها برای کار در معادن داده می شود اما دست آخر آنی 
نیست که باید باشد!!! کارشناس مرتع اداره کل منابع طبیعی ارزش 
پوشش گیاهی، ارزش زیست محیطی،ارزش اقتصادی مرتع را از 
مهمترین مسائل مربوط در حوزه مرتعداری منابع طبیعی دانست. 
مسائلی که گاهی قوت غالب یک خانواده را تحت تاثیر قرار می 
دهد و عده زیادی از آن ها نیز به این عقیده استوارند که مرتع مانی 
و ساعی است اما معدن ذخیره ایست که روزی تمام می شود و به 
پایان می رسد آن هم در منطقه ای که بیشتر ذخایر معدنی مان در 
پایین دست فرآوری ندارد تا روستاییان را دلخوش به داشته های 
درونی زمین کند. وی وجود گیاهان دارویی خاص در منطقه را نیز 
عامل دیگری برای نگهداشت مراتع می داند و اعتقاد دارد: عایدی 
۵۰ میلیاردی از آنغوزه خود فقط بخشی در داشته های مرتعی این 
استان است چرا که در کنارش می توان به سایر گیاهان دارویی 
پر خاصیت و بی مانند در استان اشاره کرد که امروز ممد حیات 
بسیاری از بهره برداران است. به هر حال برآیند این گفتگو نشان 
می دهد زمین در خراسان جنوبی از درون تا بیرونش پر است از 
داشته های ارزشمند، داشته هایی که تنها با تعامل و دلسوزی همه 
آنهایی که قرار است به نوعی برداشتی از این داشته ها داشته 
باشند. پس چه خوب است که فرای از قانون ها و کاسبی های 
مقطعی راهی را در پیش بگیریم که در کنار استفاده از داشته های 
غنی زمین به دارایی هایی که آیندگان نیز در آن سهیم هستند نیز 
آسیبی وارد نشود. این مهم امکان پذیر نیست مگر با رعایت قوانین 
که به گفته نصرآبادی به خودی خود مشکل نداشته و فقط در اجرا 

و نظارت دستخوش تغییراتی می شود.
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دارایی های معدنی یا ارزش های منابع طبیعی
 مسئله این است!

بیرجند، شهری که ۱۰۳ سال پیش کالس شبانه آموزش انگلیسی داشت!

دانش  از  مفاصل  و  استخوان  تخصص  فوق  ناصح  غالمعلی  پروفسور  کاری- 
آموختگان مدرسه شوکتیه بیرجند در هفتاد و سومین گردهمایی فارغ التحصیالن و 
معلمان مدرسه شوکتیه مقیم تهران گفت: شما هم مثل من در جلساتی بوده اید که 
 افرادی در آن  نمی دانسته اند شما بیرجندی هستید هر وقت نام فرهنگ به میان 

می آمد مراد آن را بیرجند می دانستند و هر جا سخن از بیرجند به میان می آید 
مترادف آن را  فرهنگ می دانند و افتخار ماست که فرهنگی غنی و بکر داریم.

وی با بیان اینکه اگر یک نفر دارای فرهنگ باالیی باشد قطعا خانواده و جامعه هم از آن 
 بهره مند می شود،افزود:افتخار بزرگ ما فرهنگ بیرجند است وعوامل اجتماعی آن .
وی ادامه داد:  فرهنگ بر سه پایه بنیانگذاران، خدمتگزاران و پذیرندگان بنا شده است.

راه اندازی مدرسه شوکتیه با متد جدید آموزشی
همه شما می دانید که همزمان با تاسیس مدرسه شوکتیه در بیشتر نقاط کشور 
تصمیم به راه اندازی مدارس به سبک جدیدداشتند ولی موفق نشدند چون پایه 
سوم یعنی پذیرندگان همراه نبودند و مدرسه شوکتیه هر سه عامل  را با هم 
داشت. این نتیجه افکار جامعه آن روز بیرجند بود که  راه اندازی مدرسه شوکتیه 
با متد  تازه آموزشی به راحتی پذیرفته شد. وی تاکید کرد: اگر این سه پایه همراه 
باشد تفکر جامعه پیشرفت می کند. ناصح یادآور شد: امروز می خواهم داستانی 
از دوره ای که معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودم  نقل کنم که برای شما 
بسیار جالب خواهد بود. یکی از اساتید و پژوهشگران آمریکایی به نام خانم دکتر 
فون برای تدریس دوره ای دو ماهه به دانشگاه ما معرفی شد و من هم به عنوان 
مترجم و مهماندار همراه وی شدم. هر روز صبح از محل سکونت تا دانشگاه تمام 
وقت همراه ایشان بودم و در کالس های درس به عنوان مترجم بودم. روزی در 
بیمارستان آموزشی چند نفر از همشهریان را دیدیم ، من هم برای معرفی جلو 

رفتم و همه آنها را با نام آقای دکتر فالنی و خانم دکتر فالنی از فالن شهر به این 
استاد معرفی کردم که بیشتر بیرجندی بودند.  

این شهر شما چقدر جمعیت دارد؟
دکتر فون با تعجب گفت این شهر شما بیرجند چند میلیون نفر جمعیت دارد که در 
تهران و مشهد این همه پزشک بیرجندی دارد؟ آن زمان جمعیت بیرجند بیشتر از ۴۵ 

هزار نفر نبود. این پژوهشگر با تعجب گفت من باید این شهر بیرجند شما را ببینم.
چند روز بعد به من  خبر دادند خانم دکتر بدون اطالع رفته است و چون آن زمان 
موبایل و وسیله ارتباطی نبود به مدت ۴ روز از وی بی خبر بودیم و مورد شماتت 
رئیس دانشگاه هم قرار گرفتم که شما چطور مترجم و مهمانداری هستی که از 
مهمانت بی خبری! بعد از چهار روز خانم دکتر برگشت و من به طریقی گله مندی 
خودم را از غیبت بدون اطالع قبلی ایشان عنوان کردم و خانم دکتر فون گفت 
کنجکاوی به من امان نداد و با اتوبوس به بیرجند رفتم در گاراژ بیرجند با پسری ۱۲ 
ساله روبرو شدم و با احتیاط به انگلیسی به او گفتم زبان بلدی؟  تعجب کردم که این 

نوجوان باهوش انگلیسی در حد معقول حرف می زد. 
به او گفتم من ۴ روز استخدامت می کنم و مرا در این شهر بگردان و  جاهای دیدنی 
شهر را نشانم بده و در روز آخر به تو حقوق می دهم. پسر جوان این چند روز به 
 عنوان مترجم در کنار من بود روز آخر که قصد برگشت داشتم از داخل کیفم دالر 
درآوردم که به او بدهم ولی قبول نکرد. تعجب کردم و گفتم در تمام دنیا وقتی کاری 

برای کسی انجام دهی در قبال آن حقوق می گیری. 

من در کنار شما تجربه کسب کردم و شما بدهکار نیستی!
اما جواب این پسر بیرجندی شجاع و فهیم برایم جالب بود. او گفت: من در این ۴ روز 
برای تمرین  و پیشبرد زبان انگلیسی ام در کنار شما بودم و تجربه کسب کردم و االن 
شما به من بدهکار نیستی. مناعت طبع و فهم این نوجوان ۱۲ ساله همشهری که از 
دالر گذشت نمونه دیگری از فرهنگی بودن این شهر است که شهرت آن از مرزهای 
کشور رد شد. خانم دکتر فون در مقاله ای که در رسانه های خود درباره بیرجند نوشت 
به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه بیرجند شهر کویری است که خانم های خانه دار 
اول صبح جلوی در خانه را آب پاشی و جارو می کنند و خاکروبه را جمع آوری می 
کنند تا بعدا به محلی منتقل شود، دوم اینکه از منش عاقالنه پسر بیرجندی گفت 
که از پول گذشت تا آموزش ببیند. دکتر ناصح تاکید کرد: باید افتخارات بیرجند را 
همه جا بگوییم و آن را معرفی کنیم. وی یادآور شد: دو سال قبل یک موسسه زبان 
انگلیسی تبلیغات زده بود که برای اولین بار در ایران کالس اکابر انگلیس برگزار می 
شود. به این آموزشگاه زنگ زدم و  خودم را معرفی کردم و گفتم این درست نیست 
چرا که برای اولین بار در ایران ۱۲9۳ یعنی حدود ۱۰۳  سال پیش کالس انگلیسی 
شبانه در بیرجند داشتیم. آنها بعد از دیدن مدارک که از آن زمان داشتم تعجب کردند 
و برایشان قابل باور نبود که در شهر  فرهنگی بیرجند ۱۰۳ سال پیش کالس شبانه 

انگلیسی برگزار می شده است.

آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را رشیک سفره بی ریای نیازمندان تحت پوشش نمایند.
)با مجوز سازمان بهزیستی(

شماره حساب جاری: ۴۰۰۰/۱۱۱/۱۶3۹۰3۵/۱
کارت بانک ملت: 

۶۱۰۴33۷۹۲۹۷۵۱3۹۲
کارت بانک توسعه تعاون: 
۵۰۲۹۰۸۱۰۱۸۱۲۵۴۴۹

جهت دریافت کمک های نقدی 
*************

به منظور تحویل کمک های غیر نقدی 
)برنج، روغن، مرغ و گوشت و...( دفتر موسسه به 

آدرس: بیرجند خیابان جمهوری  بین جمهوری 3 و خیابان قائم
 طبقه فوقانی  پخش رنگ محمدزاده  - تلفن: 3۲۲۱۰۹3۲ 

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان( موسسه خیرهی مهر ماندگار

نظر به اینکه آقای هادی ایمانی فرد فرزند محمد )مالک( به شماره ملی ۵۶۳۹۹۲۹۱۲۱  به استناد ۲ برگ استشهادیه 
گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره یک نهبندان منضم به تقاضای کتبی، جهت دریافت سند مالکیت المثنی 

نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره ۲۳۲۹۶ سری ب مربوط به یک دانگ و یک 
یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان درآمده است به مساحت کل ۱۷۹/۵ مترمربع پالک ۶۹۴ 
فرعی مجزا شده از۶۴۴ فرعی از  یک - اصلی واقع در شهر نهبندان بخش ۵ نهبندان به نشانی نهبندان بلوار معلم پالک ۵۴ به دلیل 
نامعلوم مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد که یک دانگ و یک یازدهم دانگ از ششدانگ پالک مزبور در دفتر امالک 
جلد ۲۶ صفحه ۴۲۲ ذیل ثبت ۴۰۰۳  به نام آقای هادی افغانی )مشهور به ایمانی فرد( ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است و فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد و دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد، لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت ، مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند، مالکیت نزد خود می باشد باید از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی ، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶
سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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موفقیت و انرژی

عبور از ترس

خود را تشویق کنید

به خاطر کوچکترین کار خوبی که انجام می دهید خود 
را ستایش و تشویق کنید، شما عادت کرده اید برای 
کارهای بد و نادرست خود هزاران بار خود را سرزنش 
کنید اما یک بار هم خود را شایسته عشق و ستایش 
ندانسته اید. هیچ کدام از کارهای مثبت خود را کوچک 
و بی اهمیت تلقی نکنید. پیامد احساس گناه که نقش 
اصلی را در از بین بردن اعتماد به نفس بازی می کند 
سرزنش خود است، سرزنش خود یک برخورد بسیار 
غذا  خوردن،  غصه  است،  خود  با  نامالیم  و  خشن 
نخوردن، عصبانی شدن از جمله برخوردهای خشن با 
 خود می باشد. تشویق به موقع و تنبیه کافی موجب 
می شود آن تعهد اجتماعی در شما پررنگ تر شود و این 

دو نقش موثری در کسب  موفقیت دارند. 

رابطه خوش بینی و موفقیت در زندگی

بر روی چیزی تمرکز کنید که قدرت کنترل آن را داشته 
باشید. خود را درگیر مسائلی که از عهده تان خارج است 
نکنید. شاید نتوانید گرم شدن کره زمین را کنترل کنید، 
اما می توانید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. 
 شاید نتوانید کل سیستم شرکت را کامپیوتری کنید، اما 
 می توانید خودتان را با مهارت های عرضه و تقاضای

مدرن مجهز کنید.
وقایع را ارزیابی کرده و از متهم کردن خود دست 
بردارید. همیشه یک راه دیگر برای نگاه کردن به 
موقعیت های گوناگون وجود دارد. “لغو سفر هوایی 
باعث شد من به مالقات مهمی که برنامه ریزی کرده 
بودم، نرسم.” کاری است که شده؛ تنها کاری که از 
 دست تان بر می آید این است که ببینید چه کاری را 

می توانید جایگزین آن امر کنسل شده بکنید.
به اندازه “کافی” فکر کنید. زمانی که توجه خود را به 
نداشته ها معطوف می کنیم، به راحتی از فکر کردن به 
چیزهایی که داریم محروم می شویم. به عنوان مثال 
اگر در حال خواندن این مقاله هستید می توانید به خود 
بگویید به اندازه کافی وقت، هوش و ذکاوت دارید و به 

کامپیوتر و اینترنت هم دسترسی دارید.
به قدرت نسل آینده توجه کنید. کودکانی که از پدر و 
مادرهای افسرده متولد می شوند گرایش بیشتری به 
افسردگی دارند. کودکانی که دارای والدین خوش بین 
هستند، خودشان نیز بالطبع خوش بین تر هستند. شما 
کدام گروه را انتخاب می کنید؟ البته باید توجه داشته 
باشید که حتی اگر والدین شما منفی گرا بودند، خودتان 
باید مصمم شوید که بدبینی را کنار بگذارید و افکار 
منفی را از خود دور کنید. شاید انجام این کار قدری 
دشوار باشد اما اگر قدری تمرین کنید، خوش بینی به 

مرور زمان ملکه ذهن تان خواهد شد.

میوه و سبزی ها نقش موثری
 در جلوگیری از بروز سنگ کلیه

در  موثری  نقش  تازه  سبزی های  و  میوه 
افراد مبتال  از بروز سنگ کلیه دارند،  جلوگیری 
صورت  به  را  میوه ها  می توانند  بیماری  این  به 

میوه های  کنند.  مصرف  منجمد  حتی  یا  خام 
حاوی اسید سیتریک از جمله مرکبات می توانند 
باشند.  موثر  کلیه  سنگ  بروز  از  جلوگیری  در 
نوشیدن مایعات به ویژه آب که تصفیه آن برای 
کلیه  سنگ  بروز  از  می تواند  است  آسان  بدن 

پیشگیری کند.

راهکار برای
 غلبه بر یبوست

ممکن است برای غلبه بر یبوست به مصرف یک 
ملین تحریک کننده نیاز داشته باشید که هرچه بیشتر 
 حرکات عضالت روده را تحریک می کند. اما بدن

 

می تواند به این داروها وابسته شود و بازگشت به حالت 
عادی اجابت مزاج دشوار شود، از این رو بیش از دو هفته 
از آنها استفاده نکنید. اگر بیش از سه هفته از آخرین 
باری که بدون زحمت اجابت مزاج داشته اید، می گذرد، 
بهترین گزینه مراجعه به پزشک است. چرا که ممکن 

است دالیل دیگری چون افسردگی داشته باشد.

درمان خار پشته 
در خانه

خار پاشنه بیماری سردی است، بنابراین اگر بیمار در حّد 
امکان از غذاهای گرمی در رژیم غذایی خود استفاده 
کند، خار پاشنه سریعتر بهبود خواهد یافت. برای مثال، 

تداوم در مصرف سیر، درد خار پاشنه را بهبود خواهد داد.
بیمار  برای  لبنیات  جمله  از  سرد  غذاهای  مصرف 
التهابی غیر  بود. مصرف داروهای ضد  مضّر خواهد 
استروییدی)مثل استامینوفن، بروفن، مفنامیک اسید و 
ایندومتاسین( به عنوان مسّکن، تزریق کورتون به عنوان 

ضّد التهاب، برای درد پاشنه موثر است. 

عوارض پوکی
 استخوان 

شکستگی استخوان، مخصوصا در ستون فقرات یا لگن، 
جدی ترین عوارض بیماری پوکی استخوان هستند. 
شکستگی لگن اغلب ناشی از زمین خوردگی است و 

عوارض جانبی پس از عمل این نوع شکستگی می 
 تواند منجر به ناتوانی جسمی و حتی مرگ فرد شود.
حتی  فقرات  ستون  شکستگی  موارد،  از  بعضی  در 
در صورتی که زمین نخورده باشید، اتفاق می افتد و 
استخوان های ستون فقرات  می توانند تا حدی ضعیف 

شوند و منجر به کمردرد،  کاهش قد و قوز می شوند.

برای پیشگیری از خون دماغ
چه کنیم؟

برای  پیشگیری از خون دماغ ضرورت دارد که افراد 
نکاتی همچون شست و شوی مکرر و چرب کردن 
بینی را رعایت کنند و افراد سالمند از نظر فشار خون 

مورد بررسی قرار گیرند. برخی از افراد به علت انحراف 
تیغه بینی دچار گرفتگی بینی شده که این مسئله 
موجب خون دماغ شدن در آنها می شوند که بهترین 
روش برای  جلوگیری از خون دماغ مراجعه به پزشک 
و برطرف کردن انحراف بینی است. در گرما هم خون 

دماغ شدن شایع تر است.

 قند خون باال در افراد غیردیابتی عملکرد قسمت هایی از مغز را که به واسطه بیماری آلزایمر تحت تاثیر قرار 
می گیرند کاهش می دهد. به همین دلیل است که در پزشکی، به آلزایمر دیابت نوع ۳ می گویند. از سوی دیگر 
رژیم کتوژنیک برنامه ای که چربی ها به جای قندها منبع اصلی تامین انرژی تان هستند  نشان داده که می 
تواند کارهای فوق العاده ای برای سالمت مغزتان انجام دهد. چربی های سالم، نوع پایداری از انرژی را برای 
بدن فراهم می کنند و این کامال بر خالف قند است که بیشتر افراد درگیر آن هستند. کودکان زمانی که به دنیا 
می آیند برای رشد مغزی و دریافت انرژی بر چربی متکی هستند که آن را از شیر مادر دریافت می کنند. برای 
اینکه مغز بتواند درست کار کند انرژی زیادی الزم است و از نگاه بیولوژیک، پایدارترین نوع انرژی برای سالمت 

بهینه مغز چربی های سالم هستند.

زمان مصرف دارو: دوز منفرد در طول شبانه روز: نحوه مصرف دارو در این نوع درمان در طول ماه رمضان تغییر نمی کند 
چرا که این روش تداخلی با روزه داری ندارد، در مورد این نوع نحوه مصرف باید گفت در صورتی که الزم است دارو با 

معده خالی مصرف شود، بهترین زمان مصرف یک ساعت قبل سحری یا دو ساعت بعد افطار می باشد. 
دوز چندگانه در طول شبانه روز: بیمارانی که مجبور به مصرف روزی دو یا چند بار دارو هستند، ممکن است پس از 
مشورت با پزشک معالج خود امکان روزه داری داشته باشند. اما بررسی این موضوع و دستورات الزم برای  مصرف 

دارو تنها با نظر پزشک میسر است.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو
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توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضانمصرف چربی های سالم را افزایش دهید

بار دیگر ماه رمضان به روز دهم رسید و بار دیگر یاد عام الحزن 
پیامبر )صلی ا... علیه و آله(  دل هایمان را غمخانه ساخت. فرا 
رسیدن سالروز وفات ام المومنین ، مادر ام ابیها و ائمه معصومین 
علیهم السالم ، همسر شجاع و فداکار و بی مثل نبی ، غمخوار 
روزهای تنهایی و غربت پیامبر  رسید.  حضرت خدیجه نخستین 
همسر پیامبر )ص(  بود و تا خدیجه )س(  زنده بود نبی گرامی 
اسالم )ص( همسری اختیار نفرمودند. سبقت به اسالم و خدمات 
او به پیامبر )ص( زیاده از آن است که ذکر شود. در فضیلت آن 
حضرت همین بس که والده مکرم حضرت صدیقه طاهره )سالم 

ا... علیها( هستند.

آن حضرت هنگام رحلت چند وصیت به پیامبر)ص(  نمودند و با 
آن همه فداکاری و انفاق مال، به پیامبر )ص( عرض کردند: »یا 
 رسول ا...! مرا ببخشید که در حّق شما کوتاهی کردم«. پیامبر )ص( 
فرمودند: »حاشا و کاّل! من از شما تقصیری ندیدم بلکه منتهای 
سعی و کوشش خود را در حّق من نمودی. شما در خانه من 
زحمات زیادی را متحمل شدی و اموالت را در راه خدا بذل و 
بخشش نمودی«. آنگاه خدیجه )س(  عرض کرد: یا رسول 
ا... شما را وصیت می کنم فاطمه )س( بعد از من یتیم و غریب 
است. کسی از زن های قریش او را اذیت نکند، کسی به صورت 
او لطمه ای نزند، به روی او داد نزند و مکروهی نبیند. آن حضرت 

اولین زنی است که پیامبر )ص(  را تصدیق نمود، اول زنی است 
که در مکه با رسول خدا )ص( نماز جماعت خواند، اول زنی 
است که ایمان خود را در مکه میان مشرکین اظهار نمود، اول 
زنی است که در مقابل دشمن از رسول خدا )ص( دفاع نمود و 
اول زنی است که ایمانش به درجه کمال رسید. حضرت خدیجه 
با وجود اینکه بخش عمده ای از زندگی اش در دوران جاهلیت سپری 
گردیده که در آن عصر و زمان از پاکدامنی و عفت و توجه به 
ارزش های معنوی خبری نبوده ولی در همان دوران نیز او به پاکدامنی 

شهره بوده و اشتهار به طهارت روح داشته است.

دهم رمضان وفات حضرت خدیجه )سالم ا... علیها( تسلیت باد

آیه روز

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که ]رمه 
 های خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل آیه ۱۰(

سخن روز

با اینکه بعضی وقت ها غیر ممکن به نظر می رسد، با این حال نیازی نیست که خودت را در غم هایت غرق 
کنی. شرایط هر چقدر هم بد باشد، می توانی مطمئن باشی که فردای روشن تری در انتظارت خواهد بود. 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

0۹1۵۸۲۵۴1۷۲

تخریب و گودبرداری محمدی
0۹۱۵۵۶۳۷0۷4 

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    0۹1۵۷۲1۲۳۵۹ 

0۹۳۶۴۷۸۲۶0۵ -0۹۳۶۴۷۸۲۵0۶

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0۹1۵۵۶۵۸۲۶۸ - 0۹1۵۶۶۹۳۵1۵ 

نقد و اقساط

۳۲۴۳۵۶۸۶ - 0۹۳۶۵۲۳۷01۴-0۹1۵۷0۶۳۲۲0 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید ۳چهار انگشت
1۴:۳0۲۳1۶:1۵شروع سانس

متری شش و نیمژن خوک
1۷:۴۵۲1شروع سانس

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان )نقد و اقساط( 
1۸ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  0۹1۵۵۴۳۸۷۶0- ۳۲۴۵۷0۳۳

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

مرکـز فـروش مینی کیـس های 
قدرتمند  سرعت باال

رم DDR3    فقط۶۵0 هزار تومان
 ساعت کاری: 1۸ الی ۲0

آدرس: حاشیه پاسداران15    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

به یک همکار آقا و یک همکار 
خانم جهت کار در کارگاه و دفتر 

مصالح فروشی نیازمندیم. 
)مراجعه فقط حضوری( آدرس: 
بلوار شعبانیه - تقاطع بقیه ا... )عج(

  0۹1۵۲۶۵۹۴۳۳- غالمی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در 
زمینه خدمات بانکی )کارت خوان( 

نیازمندیم.
 طالقانی ۲، ساختمان آلما، طبقه دوم 

واحد ۲0۴   ۳۲۲1۳۷۳۵

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳1۵ -0۹۳۹۶۸۴۳۳۷1
                                   

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
افتتــاح شــد 

انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 
آدرس: روبروی انقالب 10

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد

بیرجند-  پاسداران ۳-  جنب مسجد  امام حسین )ع(
0۹۱۵۸۶۱00۵۶ -  ۳۲۲۱۱000- ۳۲۲۲۲۷۱۱  مدیریت: جاویدان پور

ی حسینیون تهیه غذا
شله مشهدی اصل

حلیم مخصوص با سرآشپز مشهد

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

  09333193047
هیئت قرآنی شهدای محراب  هدیه: 30 هزار تومان



۵
پنجشنبه * 26 اردیبهشت 1398 * شماره 4350

7 کیلومتر از باند دوم شوسف - نهبندان زیر بار ترافیک رفت

 کاوش-رئیس اداره راه و شهرسازی نهبندان گفت: هفت کیلومتر از باند دوم شوسف - نهبندان از کیلومتر 23 تا 30 بازگشایی شد. صحراگرد روز گذشته افزود: این محور با 
اعتبار 12 میلیارد تومان احداث، تمامی تابلوهای ایمنی در جاده نصب و پس از تایید پلیس و راهداری بازگشایی شده است که نقش موثری در ایمنی راه و کاهش تصادفات 
دارد. وی بیان کرد: هفته گذشته نیز پنج کیلومتر از باند دوم محور شوسف - نهبندان از پلیس راه نهبندان به سمت شوسف با اعتبار هشت میلیارد تومان زیر بار ترافیک رفت.

خبر ویژه

*28 اردیبهشت به مناسبت روز موزه بازدید از موزه 
های زیر پوشش اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری رایگان است.
*دانشجویان دانشگاه بیرجند بزرگترین سامانه معرفی 
اصناف خودرو در کشور را با عنوان “آسان سرویس” 

طراحی و راه اندازی کردند.
و  هزار   4 گفت:  قاین  دامپزشکی  شبکه  *رئیس 
500 کیلوگرم کنسانتره دامی تاریخ گذشته از سوی 

دامپزشکی قاین کشف و توقیف شد.
* تهوری که سال ها رئیس هیئت جودو خراسان 
جنوبی بود، به عنوان سرپرست این هیئت منصوب شد

*به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان 137 نفر 
در طرح ملی آموزش حقوق شهروندی در خراسان 

جنوبی فعالیت می کنند.
* نخعی، کارشناس هواشناسی گفت: از امروز و روز 
جمعه به تناوب افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در 

برخی نقاط شمالی استان دور از انتظار نیست.
*مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با بیان اینکه امسال 
210 هکتار از اراضی زیر کشت خاکشیر قرار دارد، 
گفت: پیش بینی می شود 120 تن خاکشیر از مزارع 

شهرستان برداشت شود.
*معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: 
اکنون 36 واحد پرورش مرغ تخم گذار در استان فعال 

است که 50 درصد تولید آنها مازاد بر نیاز استان است.
*معاون فنی و امور عمرانی فرماندار نهبندان گفت: 225 
طرح عمرانی با میانگین پیشرفت فیزیکی بیش از 70 

درصد در شهرستان در دست اجرا است.
*5 دانشجوی افغان در یک دوره 6 ماهه تکمیلی و 5 
دانشجوی دیگر به صورت ترکیبی و آنالین از خدمات 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بهره مند شدند.

حوادث

اخبار کوتاه

   در جلسه ساماندهی امور جوانان فردوس چه گذشت!!

 وقتی دیگران می خواهند برای جوانان تصمیم بگیرند

آسمان پروانه ای شد

پروانه ها آفت نیستند
بیرجند میزبان هزاران  حسینی- چند روزی است 
قطعه از گونه ای پروانه می باشد که با خلق صحنه 
هایی زیبا در آسمان شهر خودنمایی می کنند. البته 
حضور این حجم از پروانه نگرانی هایی را نیز برای 
کشاورزان و مزرعه داران ایجاد کرده و قصد سم 
با  را دارند. در همین راستا  آنان  با  پاشی و مبارزه 
دری کارشناس سازمان حفاظت از محیط زیست 
علت  که  این  بیان  با  وی  کردیم.  گفتگو  استان 
زیاد بودن تعداد پروانه ها ، بارندگی های اخیر می 
باشد، ادامه داد: با افزایش مراتع، علف ها و گیاهان 
یک ساله، تعداد این پروانه ها نیز بیشتر می شود و 
 تکثیر می یابند. وی با تاکید بر این که این پروانه ها 
از  کرد:  خاطرنشان  ندارند،  خطری  و  نبوده  آفت 
گیاهان،  افشانی  گرده  طبیعت،  برای  دیگر  سوی 
زیاد شدن ذخیره بانکی ژن و تولید گیاه بیشتر نیز 
مفید هستند به همین جهت توصیه به سم پاشی 
برای از بین بردن آن ها اشتباه است. به گفته وی 
طبق تحقیقات فقط ممکن است برای دو گونه گیاه 
دارویی پنیرک و گل گاو زبان مشکالتی نه چندان 
جدی ایجاد کنند. پروانه ها تا زمانی که گیاهان سبز 
باشند، خواهند بود. این کارشناس محیط زیست با 
این که زیاد شدن برخی آفت ها، ریشه  اشاره به 
در عملکرد خود ما دارد، اضافه کرد: سم پاشی بی 
زنبورها  همچون  مفید  شده حشرات  موجب  رویه 
و پروانه ها که خود از بین برنده آفت ها هستند، 
نابود شوند. زمانی هم که دشمن آفت از بین برود، 
 تعدادش زیاد می شود. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری  

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

گوشت قرمز فقط از قصابی ها تهیه شود

افزایش 75 درصدی اعتبار بازسازی قنوات 

نیروی انتظامی با اتصال به روحانیت 
مقتدرتر می شود

ایرنا- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
گفت: نیروی انتظامی با اتصال به روحانیت و راس 
آن و مرجعیت دینی، سیاسی و معنوی می تواند روز 
به روز بر اقتدار و سرعت عمل خود بیافزاید. ادیانی 
روز گذشته در دیدار با نماینده ولی فقیه افزود: آمدیم 
تا این پیام را به همه مجموعه های انتظامی مستقر 
در استان اعم از مرزبانی و سایر بخش ها صادر کنیم 
که موفقیت ما و دنیا و آخرت ما این است که دست 
ما در دست علمای راستین و ربانی قرار گیرد. وی 
عنوان کرد: در این روزها که برخی برای مسئولیت 
دست از پا نمی شناسند، با توجه به اینکه روحانیت و 
مرجعیت مقام معنوی است، از این مسئولیت استنکاف 
می کردید اینها همان ستاره هایی هستند که انسان 
در شب تاریک راه خود را گم نمی کنند. نماینده ولی 
فقیه هم در این دیدار گفت: پیداست وجود امثال شما 
در نیروی خدمتگزار انتظامی جمهوری اسالمی، امروز 
این مجموعه را در یک جایگاه محبوب قرار داده است.

حضور نماینده استان در دوره کشوری 
مربیگری پارا گالیدر

صداوسیما- نماینده استان به دوره کشوری مربیگری 
پارا گالیدر اعزام شد. مهدی هادی نیا خلبان پروازی 
استان به سومین دوره آموزشی مربیگری پاراگالیدر 
کشور اعزام شد. در این دوره سرفصل های هواشناسی 
و تکنولوژی پرواز تا 27 اردیبهشت در انجمن ورزش 

هوایی کشور در تهران آموزش داده می شود.

مردم استان بیش از ۹ میلیارد ریال
 به سیل زدگان کمک  کردند

دادرس مقدم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 
تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و 200 میلیون ریال کمک های 
نقدی و غیر نقدی برای سیل زدگان جمع آوری شده 
است.شهریاری اظهار  کرد: محموله کمک های مردمی 
شامل 27 قلم جنس به ارزش تقریبی 500 میلیون ریال 
است. وی گفت: تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و 200 میلیون 
ریال کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده و 
مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون ریال از طریق صندوق ها و 

دستگاه ها برای سیل زدگان جمع آوری شده است.

4۵ میلیارد تومان برای حذف بخاری 
نفتی مدارس اختصاص یافت

کاوش-به گزارش آوا در دیدار روز گذشته استاندار با 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس که 
به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و 
مدیرکل نوسازی مدارس استان برگزار شد، مقرر شد 
در اولین گام مبلغ 25 میلیارد ریال برای حذف بخاری 
های نفتی به استان اختصاص یابد.همچنین در راستای 
مصوبات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان 
و با پیگیری روز گذشته  استاندار مقرر شد از طریق 
سازمان نوسازی مدارس کشور طی سال جاری و سال 
آتی بیش از 45 میلیارد تومان هزینه حذف تمام بخاری 
های نفتی تامین و این اقدام به شکل فوری انجام شود.
این گزارش حاکیست؛ همچنین مقرر شد با مشارکت 
سازمان نوسازی مدارس و استانداری اعتبار کالس 
های کانکسی که جمعیت باالتری داشته و دارای ثبات 
جمعیت هم باشند حذف و جایگزینی آن با کالس های 
مناسب صورت گیرد.با پیگیری های انجام شده سهم 
تخصیص منابع ملی نوسازی مدارس در امسال و سال 

آینده بیش از سه برابر می شود.

کشف 7 هزار نخ سیگار قاچاق
 در نهبندان

فرمانده انتظامی نهبندان گفت: 7 هزار نخ سیگار خارجی 
قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان کشف 
شد. سرهنگ رحیمی افزود: مأموران انتظامی شهرستان 
دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام 
اتوبوس مشکوک و خودرو را برای بازرسی متوقف 
کردند. وی یادآور شد: ماموران در بازرسی از این خودرو 
هفت هزار انواع نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند 
که در این رابطه متهم با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

  دو ساعت فقط حرف های تکراری

از مصرف  ای  اطالعیه  در  دامپزشکی  اداره کل   
کنندگان فرآورده های خام دامی خواست با رعایت 
نکات بهداشتی و اصولی، ضمن حفظ سالمت خود، 
گوشت قرمز موردنیاز را فقط از قصابی ها تهیه کنند. 
به گزارش  آوا، در این اطالعیه از مصرف کنندگان 
فرآورده های خام دامی خواسته شده است با رعایت 
نکات بهداشتی و توجه به هشدارهای دامپزشکی 

از بیماری تب خونریزی دهنده تب کریمه کنگو 
جلوگیری کنند. بر این اساس الزم است با توجه به 
گرم شدن هوا و افزایش احتمال شیوع این بیماری، 
یا خرید  از کشتار غیرمجاز دام  مصرف کنندگان 
گوشت از قصابی های خانگی و یا تهیه گوشت 
فاقد مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی خودداری کنند.
همچنین با توجه به اینکه تماس انسان با خون و 

بافت های آلوده دام می تواند برای انسان بیماری زا 
باشد الزم است در صورت مواجهه با گوشت تازه )به 
صورت گرم( حتما گوشت و آالیش خوراکی )کبد، 
جگر، قلوه( را پیش از مصرف حداقل به مدت 24 تا 
48 ساعت در یخچال نگهداری کنند.این اطالعیه 
تصریح کرد: عالوه بر این می بایست حتی االمکان 
از  خوراکی  آالیش  و  گوشت  کردن  خرد  هنگام 

دستکش استفاده شود و الزم است افرادی که با دام 
سر و کار دارند هنگام کار از وسایل محافظت فردی 
از قبیل دستکش، ماسک، چکمه و لباس کار مناسب 
و عینک استفاده و بعد از انجام کار روزانه دست ها، 
وسایل و البسه کار را شست و شو و ضدعفونی کنند.
همچنین پیش از آغاز کار می بایست از عدم وجود 
خراش و جراحت پوستی اطمینان حاصل و از تماس 

مخاطی بدن با خون و ترشحات دام کشتاری پرهیز 
یا جراحت  ایجاد هرگونه زخم  شود و در صورت 
جلدی حین کشتار یا بروز عالئم بیماری به سرعت 
این  در  کنند.  مراجعه  درمانی  بهداشتی  مراکز  به 
اطالعیه از دامداران خواسته شده است با توجه به 
اینکه عامل انتقال این بیماری کنه می باشد، نسبت 
به سمپاشی دام و جایگاه نگهداری دام ها اقدام کنند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی گفت: امسال 13 میلیارد و 500 
بازسازی  و  احیا  برای  ملی  اعتبار  تومان  میلیون 
قنوات استان ابالغ شد که نسبت به سال قبل 75 
درصد افزایش یافته است.به گزارش ایرنا، غالمی 
روز گذشته در گفتگو با ایرنا افزود: با اختصاص 
کامل این مبلغ می توان 65 رشته قنات را از صفر 

تا 100 درصد در غیر اینصورت 115 رشت قنات را 
احیا و بازسازی کرد. وی با بیان اینکه هزینه مرمت 
هر رشته قنات توسط کارشناسان جهاد کشاورزی 
برآورد می  شود گفت: به طور تقریبی به ازای هر 
کیلومتر احیا و مرمت قنوات 150 میلیون تومان 
باید هزینه شود. وی اظهار کرد: برای احیا و مرمت 
قنوات 85 درصد هزینه از سوی دولت به صورت 

بالعوض و 15 درصد توسط بهره  برداران پرداخت 
می  شود. وی افزود: خراسان جنوبی از نظر تعداد 
قنوات رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و 
در زمان حاضر 6 هزار و 252 رشته قنات در استان 
وجود دارد که 40 درصد آنها احیا شده است.غالمی 
یادآور شد: پارسال هفت میلیارد و 800 میلیون تومان 
اعتبار برای احیا و مرمت قنوات استان ابالغ شد اما 

هشت میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص یافت. 
وی درباره تاثیر بارندگی های اخیر بر آبدهی قنوات 
گفت: بارندگی های مناسب امسال بعد از خشکسالی 
های چندین ساله سبب باال رفتن دبی آب قنوات 
هوابین شد. وی اظهار  کرد: بازسازی و احیای قنوات 
سبب شد امسال تعدادی از قنات ها بعد از سال ها 

خشک بودن، مجدد زنده و آبگیری شوند.

جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه  سربازی-   
شهرستان فردوس در سال جدید در حالی برگزار 
کننده  خسته  و  تکراری  های  حرف  جز  که  شد 
برای جوانان هیچ دستاوردی نداشت. عالوه بر این 
مدیریت جلسه را مدیران میانسال و بعضا کهنسالی 
به عهده داشتند که می خواستند برای جوانان تصمیم 
بگیرند و فقط تعداد افراد انگشت شماری نسبتا جوان 

به جلسه دعوت شده بودند.
به گزارش خبرنگار آوا، در این جلسه دو ساعته ابتدا 
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری فردوس ادغام دو 
سازمان ورزش و جوانان را موجب کمرنگ شدن 
توجه به مطالبات هر دو حوزه دانست و افزود: با 
توجه به آسیب ها و مشکالت اجتماعی که در حوزه 
جوانان در جامعه مشهود است الزم است وزارتخانه 
جوانان تاسیس شود.اسماعیلی تاکید کرد: به فرموده 
رهبری جوانانی که انقالب و جنگ تحمیلی را درک 
نکرده اند امروز در صحنه های انقالب رشادت هایی 
از خود نشان می دهند که امید را در دل انسان زنده 
می کنند. وی تصریح کرد: روحیه و نفس جوان 
مدیریت ویژه می خواهد والزمه این امر حضور فعال 

جوانان در صحنه است.

جوانان دنبال مشاغل اداری و راحت نباشند
معاون فرماندار فردوس از اینکه جوانان دنبال مشاغل 
انتقاد کرد و افزود: امروز با  اداری و راحت هستند 
سیاست چابک سازی دولت نباید برای اشتغال به 
سمت کارهای اداری برویم بلکه گستره حوزه اشتغال 
جوان  متاسفانه  که  است  تولیدی  کارهای  جوانان 
امروزی حاضر به ریسک پذیری در این بخش نیست.
در ادامه یکی از جوانان و افتخارآفرینان رزمی کار 

فردوس از اینکه دستور کار جلسه مدیریت اوقات 
فراغت جوانان است به شدت انتقاد و گفت: در حالی 
که مسئوالن نتوانسته اند برای اشتغال، مسکن و 
ازدواج جوانان کاری بکنند نباید صحبت از اوقات 

فراغت کرد.

انتقاد از نبود اعتماد و واگذاری
 پست های کلیدی به جوانان

وجودزاده خطاب به مسئوالن گفت: برای اشتغال 
جوانان چه کار کرده اید و اگر جوان شغلی نداشته 
باشد چگونه ازدواج کند و آیا با این وضع بازار و 
گرانی حتی جوانی که ازدواج کرده، تمایلی به فرزند 
آوری دارد؟ وی از اینکه در پست های کلیدی از 
ظرفیت و توان جوانان استفاده نمی شود نیز انتقاد 
کرد و افزود: در کدام سیستم راهبردی جوانان در 
راس امور هستند و جلسات جوانان امروز به سمت 
و سویی می رود که فقط رفع تکلیف شود و بگویند 
ما فالن جلسه را برگزار کردیم در حالی که هیچ 

خروجی برای جوان ندارد.

مسئوالن برای نیازهای اولیه جوانان
چه کار کرده اند

وی تاکید کرد: در حالی که جوانان دغدغه نیازهای 
اولیه خود را دارند آیا اصال به اوقات فراغت شان می 

اندیشند که بخواهیم برای آن برنامه ریزی کنیم.
 رئیس اداره ورزش و امور جوانان فردوس نیز با بیان 
اینکه حداقل باید ماهی یک جلسه برای ساماندهی 
امور جوانان برگزار شود، گفت: سال گذشته فقط سه 

جلسه برگزار شد و با توجه به کمبود اعتبارات، الزم 
از  بخشی  برای حل  دولتی  اداره های  است سایر 
مشکالت جوانان به ما کمک کنند. صادقی تصریح 
کرد: در حوزه گردشگری مقرر شده بناهای تاریخی 
شهرستان در اختیار موسسه حافظان تون قرار گیرد 
تا بتوانند در آنها تبلیغات محیطی انجام دهند ولی این 
موسسه خصوصی بدون کمک میرات فرهنگی قادر 

به انجام این کار نیست و باید کمک شود.

کارفرمایی که متقاضی کارگر افغانی است
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرهنگ 

کار در فردوس مغفول مانده و در زمان حاضر در همین 
فردوس کارفرمایانی داریم که از ما مجوز کارگر افغانی 
می خواهند. صولتی اضافه کرد: در حالی که بسیاری 
از جوانان بیکار هستند اما رغبتی به کارهای سخت در 
کارخانه ها ندارند و به عنوان نمونه کارخانه شمش 
منیزیم نیاز به 50 کارگر در خط تولید دارد ولی جوان 

فردوسی حاضر به کار در آن نیست.
وی افزود: برای جبران کمبود کارگر در این کارخانه 

مجبور شدیم از کارگرانی که بیمه بیکاری می گیرند 
به این کارخانه معرفی کنیم ولی آنها نیز بعد از چند روز 

کار را رها کرده اند.

بزرگترین مجتمع گلخانه ای استان
 آماده واگذاری به جوانان است

رئیس اداره جهاد کشاورزی فردوس نیز با بیان اینکه 
بزرگترین مجتمع گلخانه ای استان در شهرستان 
است،  واگذاری  آماده  کامل  زیرساخت  با  فردوس 
افزود: در زمان حاضر استقبالی از سوی جوانان برای 
کار تولیدی در این مجتمع نشده است. مهمیز افزود: 

32 واحد گلخانه ای آماده واگذاری است و حتی بانک 
کشاورزی تسهیالت الزم برای راه اندازی گلخانه می 
دهد و ما نیز آماده آموزش متقاضیان و اعزام آنان به هر 

نقطه از کشور برای آموزش عملی هستیم.
وی تاکید کرد: برای هر واحد سند تک برگی نیز صادر 
می شود و این همه امکانات و زیرساخت ها در شرایط 
فعلی بیکاری و اوضاع اقتصادی دولت با استقبال بسیار 

کم جوانان مواجه شده است.

اعتراف فرماندار به بر زمین ماندن 
خواسته ها و مشکالت جوانان

فرماندار فردوس هم که در آخرین دقایق جلسه 
و  ها  خواسته  اینکه  به  اذعان  با  یافت  حضور 
مانده  زمین  روی  بر  جوانان همچنان  مشکالت 
گفت: علیرغم تمام تالش ها هنوز گره های زیادی 
در حوزه جوانان بسته مانده که تعامل دستگاه های 
اجرایی می تواند راه گشا باشد. میرزایی افزود: با 
توجه به کمبود شدید اعتبارات توان ما در زمان 
حاضر فقط شنیدن خواسته های جوانان است که 
البته با همکاری تمام اعضای ستاد می توان بخش 

کوچکی از این مشکالت را حل کرد.

گله جوانان به عدم خروجی این جلسه
در ادامه جلسه پس از تبادل نظر و ارائه گزارش برخی 
اعضای جلسه درباره برنامه های هر کدام از نهادهای 
جوانان  فراغت  اوقات  سازی  غنی  برای  ذیربط 
تصمیماتی گرفته شد. در پایان این جلسه جوانان 
حاضر در جلسه در گفتگو با خبرنگار ما از اینکه این 
جلسه دو ساعته نیز مانند بسیاری از جلسات دیگر 
برای جوانان خروجی نداشت گله و شکایت داشتند.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خراسان جنوبی منصوب شد

غالمی- طی حکمی، مجید پور عیسی به عنوان رئیس 
سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی منصوب شد. 
باحکم محمد باقرنوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس 
 سازمان برنامه و بودجه کشور، »مجید پور عیسی« 
و  برنامه  سازمان  در  آرین  محمدهادی  جایگزین 
بودجه استان شد. مجید پورعیسی پیش از این معاون 
برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شمالی بود، 
که پس از آن به عنوان مشاور معاون امور مجلس، 
استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور مشغول به فعالیت بود.گفتنی است محمدهادی 
آرین به مدت 4 سال به عنوان رئیس سازمان برنامه و 

بودجه در استان فعالیت کرد.
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قیمت خرید گندم به ۱7۰۰ تومان افزایش یافتمرمت ۲5 بنای تاریخی خراسان جنوبی   

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
بالغ بر 25  با اعتباری  سال گذشته 25 بنای تاریخی استان 
میلیارد ریال مرمت شد. به گزارش آوا، شریعتی منش در بازدید 
از بناهای تاریخی شهرستان بیرجند اظهار کرد: سال گذشته 25 
بنای تاریخی خراسان جنوبی مرمت شد و برای مرمت این آثار 
تاریخی 25 میلیارد ریال هزینه شد. وی  گفت: این پروژه ها 
در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی و مشارکت در مرمت 

بناهای تاریخی بخش خصوصی است. وی بیان کرد: مهم ترین 
این پروژه ها شامل مرمت و سامان دهی مجموعه باغ جهانی 
اکبریه، قنات جهانی بلده فردوس، بافت های تاریخی بیرجند، 
آسبادهای  همچنین  فردوس  تون  شهر  و  خوسف  بشرویه، 

تاریخی استان بوده است.
شریعتی منش افزود: سال گذشته 20 اثر نامنقول، 3 اثر منقول 
تاریخی، 7 اثر ناملموس، 5 اثر طبیعی در فهرست ملی به ثبت 
رسیده و 13 اثر تاریخی نیز تعیین حریم حفاظتی  شده و 4 
کاوش باستان شناسی نیز انجام شده است. معاون اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان 
اثر   1700 دارای  جنوبی  خراسان  استان  شد:  یادآور  جنوبی 
شناسایی شده است که از این تعداد  873 اثر در فهرست آثار 
ملی و سه اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. 
شریعتی منش خاطرنشان کرد: این استان دارای یک روستای 

جهانی صنایع دستی در رشته توبافی یا حوله بافی است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
خراسان جنوبی گفت: قیمت پایه هر کیلوگرم گندم تضمینی  
هزار و 700 تومان است بنا بر میزان کیفیت محصول این 
قیمت افزایش هم خواهد داشت. به گزارش آوا و به نقل از 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، مهدی عصمتی پور 
امسال  کشاورزان  گندم  تضمینی  خرید  برای  کرد:  اظهار 
است. فعال  استان  در شهرستان های  مرکز جمع آوری   1۹

شده  آغاز  کشاورزان  از  گندم  تضمینی  خرید  افزود:  وی 
است و هیچ گونه نگرانی بابت پرداخت بهای گندم تحویلی 

کشاورزان به مراکز خرید وجود ندارد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
از  خریداری شده  گندم  بهای  داد:  ادامه  خراسان جنوبی 
پرداخت  آن ها  به حساب  وقت  اسرع  در  امسال  کشاورزان 
کیلوگرم  هر  پایه  قیمت  کرد:  بیان  عصمتی پور  می شود. 
گندم تضمینی  هزار و 700 تومان است بنا بر میزان کیفیت 

محصول این قیمت افزایش هم خواهد داشت.
وی یادآور شد: با توجه به ورود بیش  از حد دالالن به خرید 
گندم و جلوگیری از این مشکل، از کشاورزان انتظار داریم 
برای تحویل محصول خود به مراکز خرید و جمع آوری گندم 
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  کنند.  مراجعه 
کشاورزی خراسان جنوبی سطح زیر کشت محصول گندم 
کرد:  بیان  و  دانست  هکتار   650 و  هزار   18 را  استان  در 
میزان برداشت گندم از اراضی زیرکشت بیش از 64 هزار 
از  تن پیش بینی شده است. عصمتی پور عنوان کرد: یکی 
مهم ترین دغدغه های کشاورزان و بهره برداران و همکاری 
آن ها با دالالن تأخیر در پرداخت بهای محصول است که 
برای  نگرانی  جای  هیچ  و  شده  رفع  امسال  موضوع  این 
کشاورزان وجود ندارد. وی گفت: پارسال 10 هزار و 550 
تن گندم تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد که تمام 

مطالبات آنان در ماه های اول پرداخت شد.
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 نشانه هایی از پایان 
خوش اختالفات ایران و آمریکا

به نقل از رویترز ، نخست وزیر عراق گفت: نشانه هایی 
وجود دارد که به رغم تشدید تنش بین ایران و آمریکا 
طی روزهای گذشته، این اختالفات با پایان خوشی 
حل وفصل خواهد شد. عادل عبدالمهدی از تماس های 
بغداد با هر دو متحد خود یعنی ایران و آمریکا  خبر داد 
و احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا را رد کرد و 
تاکید کرد که جنگی روی نخواهد داد. او گفت: نه 
ایران و نه آمریکا خواهان جنگ نیستند. بغداد با هر دو 

کشور در تماس است.

هدف آمریکا از گرد و خاک 
سیاسی به روایت ذوالنور

حجت االسالم مجتبی ذوالنور  رئیس کمیته هسته ای 
مجلس با اشاره به حضور ناو آمریکا در خلیج فارس 
گفت: این اقدامات صرفاً گرد و خاک های سیاسی 
قطعًا  و  است  امتیاز  اخذ  برای  آمریکا  تهدیدات  و 

آمریکایی ها دست به اقدام نظامی نمی زنند.

آقای روحانی پاسخگو باشید

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به اظهارات منتسب به 
آقای  نوشت:  دولت،  اختیارت  درباره  رئیس جمهور 
دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری است که بیشترین 

اختیارات را دارد.

دستیار بوش: نمی توانم باور کنم
 که از تاریخ عبرت نگرفتیم

الیس جردن دستیار دولت جرج دبلیو بوش رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا گفت: واقعا نمی توانم باور 
کنم که از تاریخ عبرت نگرفتیم و در حال تشدید تنش 

با ایران هستیم که منطقه را بی ثبات تر می کند.

پای روحانی بایستیم؛
 او را تنهاتر نگذاریم

پیش  روحانی که چندی  داماد  زاده،  کامبیز مهدی 
به عنوان معاون وزیر صمت منصوب شد اما در پی 
اعتراض های گسترده، موضوع این انتصاب منتفی شد 
در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: امروز زمان اتحاد 
است؛ نه کینه ورزی و گرفتن انتقام. رئیس جمهور پای 
عزت مردم ایران ایستاد و به همه نشان داده هم مرد 
مذاکره ایم و هم مرد دفاعیم. پای او بایستیم، او را 

تنهاتر  نگذاریم.

 دولت سعودی و بن سلمان
 این تنش ها را ایجاد کرده اند

روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی  کمال  سید 
با  آماده ایم  که  گفته ایم  همیشه  ما  گفت:  خارجی 
ریاض گفتگو کنیم. این دولت سعودی است و قبل 
از همه شاهزاده محمد بن سلمان که این تنش ها را 
ایجاد کرده است. اگر عربستان سعودی از گروه های 
تروریستی در سوریه حمایت نمی کرد و وارد جنگ 
یمن نمی شد شما فکر می کنید اوضاع تا به این میزان 

غیر قابل ترمیم بود؟

محمد مطهری: مردم را
 به لجبازی کشانده ایم

حجت االسالم محمد مطهری، آخرین فرزند شهید 
مطهری ، معتقد است: مسائلی مانند تعطیل کردن 
دستکاری  از  پس  جوانان  محبوب  برنامه  یک 
بسیار  ختم  یا  اقناع  هیچ گونه  بدون  آرا  ناموفق 
لجبازی  باعث  معروف  قاری  پرونده  سؤال برانگیز 

و عصبانیت مردم شده است. 

منبع اعالم قیمت مسکن در 
سایت های اینترنتی مشخص شد

ایلنا- طبق آخرین تصمیمات اخذ شده برای نحوه 
سایت های  در  مسکن  فروش  آگهی های  انتشار 
در  شده  ثبت  معامالت  آخرین  قیمت  اینترنتی، 
سامانه »سابا« وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین 
نامتعارفی  قیمت  آگهی  اگر  شد.  آگهی ها  قیمت 
این سایت  نسبت به آخرین معامله ثبت شده در 
از  اپلیکیشن ها  و  سایت ها  مدیران  باشد،  داشته 

انتشار آن آگهی خودداری خواهند کرد.

استفاده اجباری از رمز دوم
 یک بار مصرف به تعویق افتاد

طرح استفاده اجباری از رمز دوم یک بار مصرف که 
قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم 
ناتوانی برخی  افتاد.این تصمیم به دلیل  به تعویق 
بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه 
رمز دوم یک بار مصرف و وقوع مشکل در شماری 
از اپلیکیشن های بانکی، گرفته شده است. قرار بود 
رمزهای دوم ایستا از اول خرداد باطل شده و استفاده 
از رمز دوم یک بار مصرف اجباری شود. هدف از 
اجرای این طرح مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده در 

تراکنش های اینترنتی اعالم شده بود.

کارگران باید برای اردیبهشت
 چقدر حق مسکن دریافت کنند؟

پس از مصوبه سال گذشته شورای عالی کار مبنی 
بر افزایش حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول 
قانون کار، حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار 
تومان افزایش یافت. به گزارش مهر ، دستمزد تمام 
کارکنان مشمول قانون کار در اردیبهشت باید با اعمال 
حق مسکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت شود؛ ۶۰ هزار 
تومان از این مبلغ، مربوط به مابه التفاوت حق مسکن 

فروردین ماه است.

شرط مبهم دولت برای 
گران شدن آب و برق

در حالی که هیئت دولت در مصوبه 27 اسفندماه سال 
قبل تایید کرده بود بهای آب شرب و برق از ابتدای 
درصد  میزان 7  به  ساالنه  سال ۱۳۹۸  اردیبهشت 
افزایش یابد، طبق پیشنهاد 22 اردیبهشت وزارت نیرو 
که همان روز نیز به تصویب کابینه رسید، بند جدیدی 
به این مصوبه سال ۱۳۹7 افزوده شده که شامل این 
جمله است: “مشروط بر این که از قیمت تمام شده در 

سال مربوطه، تجاوز ننماید.”

بقاع جعلی تخریب می شود

ایرنا- مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان 
اوقاف و امور خیریه گفت: در صورت تایید کارشناسان 
این سازمان مبنی برجعلی بودن برخی بقاع فاقد سند و 
شناسنامه معتبر، پس از انجام مراحل قانونی این اماکن 
تخریب یا تغییر کاربری داده می شوند. حجت االسالم 
محمد نوروزپور افزود: اماکن مذهبی دارای سندیت و 
شناسنامه معتبر در قالب بقاع متبرکه شامل پیامبران، 

امامزادگان، علما، بزرگان و مشاهیرهستند.

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
با  اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام 
بیان اینکه متأسفانه در سال های اخیر به طور مکرر، 
اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران گره زده شد، 
عنوان کرد: بسیاری از کارها به تصمیم های آمریکا 
موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی 
نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد. ایشان 
»اعتماد به جوانان« را راه حل اصلی برشمردند و 
اعتماد  به نسل جوان  خاطرنشان کردند: هر جا 
کردیم و حداقِل امکانات را در اختیارش گذاشتیم، 
پیش رفتیم. رهبر انقالب، نیروی انسانی کارآمد، 
جوان، پرانگیزه و خستگی ناپذیر را ثروتی عظیم و 
بی نظیر دانستند و افزودند: هزاران گروه تحقیقاتی 
در داخل و خارج از دانشگاه ها وجود دارند که می 
توانند با ایده ها و فکرهای خوب و راه گشا، چرخه  
کارها در بخش صنایع و معادن و دیگر بخش ها 
را روان سازی و مسائل زمین مانده را راه اندازی کنند. 
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
شان به موضوع تالش ها و اقدامات ضد ایرانی 
آمریکا پرداختند و خاطرنشان کردند: در مواجهه با 
دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا عقب نشینی ما 
و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت و ایستادگی که 
تجربه  ما در جمهوری اسالمی نشان می دهد هر 
جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم. 

آمریکایی ها این بار نیز
 قطعًا شکست خواهند خورد

خود،  ادامه  سخنان  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
فعلی  شرایط  در  آمریکایی ها  طراحی  تبیین  در 
گفتند: آنها تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا 
با فشارهای شدید اقتصادی، اواًل نظام محاسباتی 
مسئوالن را به گونه ای تغییر دهند تا آنان مجبور به 
تسلیم شوند و ثانیاً مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
ایشان با تأکید بر اینکه طراحی و محاسبه  آمریکا 

همانند محاسبات چهل سال گذشته غلط است و به 
نتیجه هم نخواهد رسید، افزودند: آمریکایی ها این 
بار نیز قطعاً شکست خواهند خورد و در این موضوع 
تردیدی نیست. ایشان با تأکید بر اینکه هیچ کس 
نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوهای آمریکا 
را  خود  کار  معمواًل  ابرقدرت ها  افزودند:  بترسد، 
با تشر و هیاهو پیش می برند و هرگونه جا زدن 
انقالب  در مقابل این تهدیدها خطا است. رهبر 
از  آمریکا،  بر  عالوه  کردند:  خاطرنشان  اسالمی 
نباید  نیز  فارس  خلیج  منطقه   قارون های  ثروت 

ترسید زیرا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
با دست خالی آمریکای قلدرتر

 را هم شکست داده ایم
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: آمریکا 
در سال ۱۳۵7 و قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
کارتر  و  بود  فعلی  شرایط  از  قدرتمندتر  بسیار 
قدرت  هم  و  عقل  هم  زمان،  آن  رئیس جمهور 
بیشتری از رئیس جمهور کنونی آمریکا داشت و 
محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمور آنها بر همه  
امور مسلط و کاماًل تابع بود اما ملت ایران توانست 
با دست خالی همان آمریکا را شکست دهد، ضمن 
آنکه جوان های انقالبی امروز کمتر از سال ۵7 
نیستند و عمق اندیشه  انقالبی آنها نیز بیشتر است.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری 
اسالمی بیشتر نشده بلکه نسبت به چهل سال 
افزودند:  است  و صریح تر شده  آشکارتر  گذشته، 
باید بدانیم، کسی که با صدای بلند تهدید می کند، 

قدرت و توانایی او به اندازه  آن صدای بلند نیست.
مذاکره با آمریکا سّم است

ایشان با اشاره به برخی که می گویند مذاکره با 
آمریکا چه عیبی دارد، تأکید کردند: مذاکره با آمریکا 
تا وقتی به تعبیر حضرت امام، آدم نشده، سّم است؛ 
ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کشور سّم 

مضاعف است. رهبر انقالب در تبیین این واقعیت 
افزودند: معنای حقیقی مذاکره، معامله و بده  بستان 
است و آنها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط قوت 
ایران هستند. ایشان افزودند: می گویند بیایید درباره  
موشک مذاکره کنیم، معنای حقیقی این حرف این 
است که شما باید بُرد و دقت موشک هایتان را کم 
کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم، نتوانید 
جواب بدهید. اما بدیهی است که کسی در ایران 
این حرف را نمی پذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها 
ادامه خواهد یافت. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
البته در عقالی ما کسی دنبال مذاکره نیست، مردم 
هم که دنبال مذاکره نیستند، فقط برخی گوشه وکنار 

حرفی می زنند.
اوباما نامه فدایت شوم

 برای ما می نوشت!
رهبر انقالب با اشاره به نامه های رئیس جمهور قبلی 
آمریکا به ایشان افزودند: اوباما که ظاهرش خیلی 
اتوکشیده تر از اینها بود یک نامه  فدایت شوم برای 
ما نوشت و بنده بعد از مدتی جوابی به او دادم، 
بالفاصله نامه  دوم را نوشت؛ می خواستم جواب 
بدهم که فتنه  ۸۸ پیش آمد و او با فراموش کردن 
همه  آن حرف ها و ابراز ارادت ها، با خوشحالی به 

حمایت و دفاع از فتنه و فتنه گرها شتافت.
جنگی نخواهد شد

رهبر انقالب با اشاره به اینکه آمریکا مجبور به 
عقب نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد 
شد، افزودند: بحث مقاومت، بحث برخورد نظامی 
نیست و اینکه برخی در روزنامه یا فضای مجازی 
مسئله  جنگ را مطرح می کنند، حرف بیخود و 
غلطی است. ایشان تأکید کردند: بنا نیست جنگی 
انجام بگیرد و انجام هم نخواهد گرفت، چراکه ما 
ابتدا به ساکن هیچ گاه دنبال جنگ نیستیم و آنها 
هم می دانند که جنگ به صرفه شان نیست. رهبر 

انقالب در پایان سخنان شان خاطرنشان کردند: 
رویارویی کنونی، برخورد اراده ها است و چون ما 
اراده ای قوی تر داریم و به خدا توکل می کنیم، 

ان شاءا... آینده  خوبی در انتظار ملت است.
اتحاد می تواند تهدید را به

 یک فرصت بزرگ تبدیل کند
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
نیز در این جلسه گفت: سال ۹7 سال سختی 
برای مردم کشورمان به ویژه از لحاظ فشار بر 
درآمدهای  کاهش  و  مردم  زندگی  و  معیشت 
دولت بود.رئیس جمهور با تاکید بر نیاز به وحدت 
و اتحاد در کشورگفت:کاری که ملت و مسئوالن 
در ماجرای سیل انجام دادند بی نظیر بود و به 
وحدتی شبیه آنچه در ماجرای سیل شاهد بودیم 
نیاز داریم چرا که آن اتحاد توانست یک تهدید 
را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند. وی با بیان 
اینکه با متحد بودن می توانیم از معضالت عبور 
اعتقاد و  کنیم، معیار دوستی در درون نظام را 
التزام به قانون اساسی برشمرد و اظهار کرد: اگر 
هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد و همه 
ظرفیت های قانون اساسی به کار گرفته شود 

می توانیم از مشکالت عبور کنیم.

ما شماره تلفن های زیادی از آنها داریم
به  توانیم  می  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
جایگزین  را  غیرنفتی  درآمد  نفتی  درآمد  جای 
کنیم، گفت: آمریکایی ها با محاسبات اشتباه و 
غلط فکر می کردند ظرف چند ماه می توانند 
تاریخ  و  آورند  در  زانو  به  را  ایران  بزرگ  ملت 
اما  کردند  تعیین  موضوع  این  برای  را  هایی 
مقاومت  و  ایستادگی  استقامت،  با  ایران  ملت 
جمهوری  تاریخ  در  را  زرینی  ساعات  و  روزها 
اسالمی ایران خلق کرد.وی با بیان اینکه ملت، 
رهبری، دولت و مجلس موجب ناکامی دشمن 
شدند، ادامه داد: امروز هم دشمن در پی زور و 
تزویر است، صبح ناوگانش را می فرستد و شب 
شماره تلفن می دهد. البته ما شماره تلفن های 
زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در 
آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده اند 
شماره تلفن واقعی آنهاست. وی افزود: برخی 
به اشتباه می گویند که ۶۰ روز مهلت دادیم تا 
۶۰ روز دیگر عمل کنند در حالی که ما از روز 
۱۸ اردیبهشت عمل کردیم و 2 تعهد را کنار 
گذاشتیم و 2 تعهد دیگر را نیز بعد از ۶۰ روز 

کنار خواهیم گذاشت.

رهبر معظم انقالب: مذاکره سّم است، جنگ هم نمی شود

به چند نفر ام دی اف کار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.
با حقوق و مزایای عالی  ۰۹۱۵۵۶۲۶۹۰۹

خبرآنالین- رئیس دیوان محاسبات از برگزاری 
نشستی برای حل و فصل افزایش حقوق ها خبر 
داد و گفت: تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 
۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان 
و  تومانی  هزار   ۴۰۰ افزایش  اعمال  و  سازی 
وجود  کارکنان  حقوق  به  درصدی   ۱۰ ضریب 
موضوع  پیگیری  به  اشاره  با  آذر  عادل  دارد. 
افزایش حقوق ها در دیوان محاسبات گفت: پس 
احکام  در خصوص  بخشنامه ای  دولت  آنکه  از 
مرتبط با افزایش حقوق ها بر اساس بودجه سال 
حسابرسان  سوی  از  ابهاماتی  کرد،  صادر   ۹۸
دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد.

به  اشاره  با  دیوان محاسبات کل کشور  رئیس 
محاسبات،  دیوان  با  بابایی  حاجی  نامه نگاری 
پیش  ابهامات  و  نامه  دریافت  با  کرد:  اظهار 
قرار  بررسی  مورد  دولت  بخشنامه های  آمده، 

گرفت و به این جمع بندی رسیدیم که تفاوت و 
انحرافاتی در زمینه افزایش ۱۸ درصدی حقوق 
اعمال  و  سازی  همسان  برای  بازنشستگان 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ضریب ۱۰ درصدی 
کرد:  تاکید  دارد. وی  کارکنان وجود  به حقوق 
برگزاری نشست  تا  نامه ای عنوان شد که  در 
دیوان  استخدامی،  امور  بین سازمان  سه جانبه 
محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برگزار 
شود تا ابهامات و اختالفات رفع و رجوع شود، 
افزایش  از آنکه به فرمول واحد در زمینه  پس 
ابالغ  و  اجرایی صادر  احکام  رسیدیم  حقوق ها 
در  مجلس  محاسبات  دیوان  رئیس  شود. 
خصوص زمان تعیین و تکلیف افزایش حقوق ها 
جمهور  رئیس  معاون  پاسخ  منتظر  کرد:  بیان 
هستیم اگر آقایان همکاری کنند حداکثر تا پایان 

اردیبهشت ماه می توانیم به جمع بندی برسیم.

فرصت دو هفته ای مجلس به وزیر
برای کنترل بازار مسکن

کمیسیون  رئیس  کوچی  رضایی  محمدرضا 
با اشاره به برنامه مجلس برای کنترل  عمران، 
قیمت مسکن، اظهار کرد: شرایط فعلی مسکن 
از ماه ها پیش قابل پیش بینی بود، لذا بنده برای 
جمهور  رئیس  به  نامه ای  وضعیت  این  کنترل 
بازار  کنترل  متاسفانه  افزود:  وی  کردم.  ارسال 
راه  وزارت  دیگر  کار های  الی  البه  در  مسکن 
این  که  حالی  در  است،  شده  گم  شهرسازی  و 
بخش می تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد، به 
نظر می رسد که یک وزیر به تنهایی قادر به اداره 
تمامی امور این وزارتخانه نیست. رضایی کوچی 
تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست گذاری های 
غلط دولت در حوزه مسکن شاهد افزایش قیمت 

آن هستیم و معتقدم اگر وزارت راه و شهرسازی 
از بخش مسکن جدا شود شرایط بسیار بهتری در 
حوزه مسکن رقم خواهد خورد. رئیس کمیسیون 
عمران گفت: ما به اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
هشدار داده ایم و وی برای کنترل بازار متالطم 
مسکن تنها دو هفته وقت دارد؛ بنده از الریجانی 

رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست کرده ام 
نمایندگان  به سواالت  پاسخ  برای  راه  وزیر  که 
درباره بازار مسکن به صحن علنی مجلس بیاید.

وی در پایان تاکید کرد: طرح تفکیک وزارت راه 
و شهرسازی از وزارت مسکن تا دو هفته دیگر در 

مجلس شورای اسالمی کلید خواهد خورد.

توضیحات جدید درباره نحوه افزایش حقوق ها


