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سرمقاله

ما آزادی بیشتری  می خواهیم

* هرم پور

َیْحَفُظوا  َو  أَبْصاِرِهْم  ِمْن  وا  »َیُغُضّ از  کار  دیگر   
 ُفُروَجُهْم«  گذشته است، همانطور که از »کان اهلل 
بیخ  آزادی  گذشت،   خواهد  هم  رحیما«  غفورا 
گوشها آنچنان صدا کرده و زیر زبانشان مزه که 
گاهی فاجعه بارتر از آنچه در خانه هستند بیرون 
می آیند، آنهم به بهانه ی آزادی! دیگر قدم زدن 
در خیابانهای شهر لذت بخش نیست، زناِن هزار 
قلم آرایش و دختراِن عریان نما، با موهای بافته 
و افتاده، آرامش روح و روان مردم را برده اند و 
ایمان ها را یکی یکی به داخل زندان بی غیرتی 
کشیده اند و بر باد فنا داده اند. دیوارهایی که در 
مدتهاست  بود،  انتخابات صحبت کشیدنش  ایام 
که کشیده شده اند، یک طرفش زنان و دختران 
بی حجابی که به هیچ قید و بندی وصل نیستند 
و  آن طرفش زنان و دخترانی که برای حفظ حیا 
و خانواده هایشان  آبرو و حجاب خود  و  وشرف 
مجبور به خانه نشینی شده اند. تف به این آزادی  
هم  ما  مسئوالن  از  را  غیرت  که  قیدی  بی  و 
این بی قیدی که خیابانهای  به  برده است، تف 
فروشگاه  و  عشوه  و  ناز  نمایشگاه  را  شهرمان 
الابالی گری کرده است، تف به این بی تفاوتی 
که هر روز، خانواده ای را به خزان می برد و عفت 
و غیرت دختری و پسری را چون مار در چنبره ی 
زهرآگینش خفه می کند! در این سکوت مرگبار 
مسئوالن و در این وانفسای فروش ایمان، صدها 
انتظار داشتن از روحانیت محترم و دستگاههای 
فرهنگی و دینی  ارزشی و البته نیروی انتظامی 
این طبقات  بیجا و بی سبب نیست، که حداقل 
بی تفاوِت بی درِد بی قید را با قالب های جامعه 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   ( کنند....  آشنا   اسالمی 

دعـوت بـه همکـاری
 یک شرکت معتبر تولیدی - صنعتی به یک نفر همکار

 با توانمندی های ذیل نیاز دارد:
کارشناس حسابداری با حداقل سه سال سابقه کار مفید، آشنا 
به حسابداری صنعتی متقاضیان محترم می توانند درخواست 
کتبی و رزومه خود را حداکثر تا پایان 96/۳/4 به آدرس 

hamkartgb @ yahoo.com ارسال نمایند.

جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
درگذشت پدر بزرگوارتان 

حجت االسالم و المسلمین حاج سید عبدالجواد هاشمی

 را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات 
و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مدیر کل و پرسنل اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی 

پنجمین سالگرد
 درگذشت همسر و مادر عزیزمان

مرحومه حاجیه فاطمه سلطان تهوری 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

مباشری 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان محمد صاعدی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/۳/۳ از ساعت 5 الی 6 
 بعدازظهر در   محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار  می گردد.

خانواده های: صاعدی، خسرویان، کیانی

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت همسر، پدری مهربان و برادری عزیز مرحوم مغفور

 شادروان علیرضا مشمولی مقدم
الی 5:۳۰  ساعت 4:۳۰  از  چهارشنبه 96/۳/۳  امروز  یادبودی  جلسه 
بعدازظهر در محل مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( واقع در خیابان 
غفاری ، بیست متری جرجانی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مشمولی ، مساح و سایر فامیل وابسته 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان و دلسوز زنده یاد

 حاج سید عبدالحسین گلشنی 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/۳/۳ از ساعت
 4:۳۰ الی 5:۳۰ بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: گلشنی، کریم پور، بیرجندی و سایر بستگان 

آگهی مناقصه عمومی شماره 4۱ شرکت کویرتایر  )نوبت اول(

اعالم حریق  دارد: طراحی سیستم  نظر  شرکت کویرتایر در 
به  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  کارخانه  های  ساختمان 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت ها، افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود پس از بازدید و 
دریافت اسناد مناقصه، پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مناقصه به همراه 
رزومه سابقه فعالیت و مستندات هویتی تا پایان وقت اداري روز شنبه 96/03/20 در پاکت 
دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بیرجند،کیلومتر 11جاده کرمان کارخانه کویرتایر 
متقاضیان جهت  بازدید  تلفن: 32255366 -056 ضمنا  نمایند.  و رسید دریافت  تحویل 
آشنایی و اطالع از وضعیت کارخانه از تاریخ 96/3/1 لغایت 96/03/20 در ساعات اداری 

الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

اصالحیه آگهی انتخابات نظام پزشکی 
پیرو انتشار آگهی ثبت نام هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در مطبوعات محلی 

مورخ 96/3/1  به اطالع می رساند: با توجه به تغییر جدول زمان بندی برگزاری
 این انتخابات ، زمان آغاز ثبت نام متقاضیان متعاقباً اعالم خواهد شد.

ستاد هماهنگی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان خراسان جنوبی

 

شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی
گو مشت خاک ما هم، بر باد رفته باشد

پرشور از »حزین« است امروز کوه و صحرا
مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد

روزی هک سختی اه و مرارت اهی  راه عشق را هب جان خرید و مرداهن قدم رد راه اتسیس مراکز 
او  هک  نهالی  سرعت  هب  دانست  نمی  شت،  گذا دیار  این  عالی  آموزش  توسعه  و  آموزشی 

استان  رتین  دااگشنهی  از  یکی  هب  جنوبی  خراسان  و  شود  می  تبدیل  بار  رپ  و  تنومند  ردختی  هب  کاشت 
مشتااقن  زبان   ورد  یادش  دنیبب  هک  نیست  او  اینک  هک  ردد  و  ردیغ   شد.  خواهد  تبدیل  کشور  اهی 

است  عالی  تحصیالت  و  فرهنگ  و  علم 
است. شده  ثبت  عالم  جریده  رب  او  انم  و 

یاد  زنده  همیشه  استاد  ردگذشت  سالگرد  دهمین 

علوی   ... عبدا سید  دکتر 
بیرجند نور  ایپم  و  زپشکی  علوم  و  اسالمی  آزاد  اهی  دااگشنه  ر  بنیانگذا

فرستیم. می  ردود  همت  بلند  مرد  آن  اتبناک  روان  هب  و  داریم  می  گرامی  را   
تیمورپناه  - علوی 
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 راه اندازی سامانه کاهش طالق در ۱۰ استان

میزان- حبیب ا... مسعوی فرید عاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به ادامه برنامه  های سازمان بهزیستی 
کشور در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، برنامه مدونی 

ترسیم شده است که بخشی از آن ها در ۳ ما آینده عملیاتی خواهد شد.

میوه های قاچاق را بشناسید

اینکه  بیان  با  مهاجران  حسین  مهر-سید 
بازار  در  خارجی  ممنوعه  میوه های  توزیع 
بسیار کاهش یافته است، اظهارداشت: در حال 
حاضر تنها ۴ قلم میوه خارجی در بازار عرضه 
می شود که میزان آن نیز بسیار اندک است. 
وی میوه های قاچاق موجود در بازار را شامل 
انگور شیلی، سیب سبز فرانسوی، بخشی از 
و  کرد  عنوان  آووکادو  و  بازار  در  موجود  انبه 
افزود: قیمت هرکیلوگرم انگور شیلی بین۲۵ تا 
۲۷ هزار تومان، سیب فرانسوی بین ۱۴ تا ۱۶ 
هزار تومان، انبه بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان و هر 

عدد آووکادو ۱۵ هزار تومان است. 

شرایط تحت کفالت قرار دادن
 والدین از سوی بیمه شدگان

اجتماعی،  تأمین  مقررات  و  قوانین  براساس 
افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی می توانند 
به تبع از وی از خدمات این سازمان برخوردار 
از گروه هایی که می توانند تحت  شوند.یکی 
والدین  گیرند  قرار  شدگان  بیمه  تکفل 
گرفتن  قرار  پوشش  تحت  برای  آنهاست. 
و  تمام  پدر ۶۰سال  والدین، می بایست سن 
پدر  معاش  باشد.تامین  تمام  سال  مادر ۵۵ 
هیچ  از  و  باشد  بیمه شده  عهده  به  مادر  و 
به  یا  و  نکنند  دریافت  مستمری  سازمانی 
ماده  موضوع  پزشکی  کمیسیون  تشخیص 
باشند.همچنین،  کارافتاده  از  قانون  این   ۹۱
در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها 

بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی نباشند.

ربیعی: ایرانی ها کد اشتغال می گیرند

در  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کد  تعیین  برای  ای  برنامه  هستیم  صدد 
طوری  به  کنیم  اندازی  راه  ایرانیان  اشتغال 
که هر فرد بر اساس مهارتی که دارد بتواند 
با  کد اشتغال دریافت کند. وی اظهارداشت: 
ایرانی  هر  اشتغال  توانیم  می  اشتغال  کد 
اختصاص  با  کرد:  تصریح  کنیم.وی  رصد  را 
کار  بازار  برای  توانیم  می  اشتغال  کد 
سیاستگذاری کنیم و برنامه ۱۰۰ روز نخست 
برای اشتغال نظام صالحیت حرفه ای است 
که در کنار آن هر ایرانی در کنار کد ملی کد 

اشتغال هم دریافت می کند.

سرمقاله

ما آزادی بیشتری  می خواهیم

* هرم پور

و  ببند  و  بگیر  از  حرف  اول (   از صفحه  ادامه سرمقاله   (

حرف  نیست،  کسی  دستان  بر  انداختن  دستبند 
نیست،  بر گلوی کسی  نفس  راه  تنگ کردن  از 
از  حرف  نیست،  آزادی  از  جلوگرفتن  از  حرف 
از آشنا ساختن و  بدست آوردن آزادیست، حرف 
مقید کردن و ملزم نمودن طبقاتی از جامعه برای 
پذیرفتن قالب جامعه اسالمیست. در وانفسایی که 
گرفته  روحانیت  از  متولیان  این  ی  همه  دستان 
کارزار  میدان  این  در  هم  را  انتظامی  نیروی  تا 
هجمه  آنچنان  و  اند  بسته  پشت  از  فرهنگی 
ما  کنند،  عادی  را  چیز  همه  دیگر  که  اند  آورده 
به عنوان شهروندان بیرجندی مطالبه ی آزادی 
همراه  به  دغدغه  بدون  خواهیم  می  ما  داریم، 
معلم  و  مدرس  های  خیابان  در  هایمان  خانواده 
و توحید قدم بزنیم بدون اینکه چشم هایمان به 
سنگ فرش خیابان دوخته باشد، ما می خواهیم 
در محل کارمان فقط کار کنیم، ما می خواهیم 
شهرمان   اطراف  تفرجگاههای  به  جمعه  یک 
و  دختران  آغوشی  اینکه شاهد هم  بدون  برویم 
پسران در دشت و کوه  باشیم و به زحمت جمع 
آالت  و  ویسکی  و  مشروب  های  بطری  کردن 
گاهی  خواهیم  می  ما  بیفتیم،  فسادشان  و  قمار 
سنتی  های  خانه  سفره  به  دوستانمان  همراه  به 
رفتارهای  اینک شاهد  بدون  برویم  اطراف شهر 
مشمئز کننده دختران و پسران و گاهی زنان  و 
مردان شهرمان در پستوهای بی حیایی باشیم، ما 
به فروشگاههای بزرگ  برای خرید  می خواهیم 
شهر برویم بدون اینکه دختران فروشنده به جای 
و  کنند  تبلیغ  را  خودشان  کاال،  فروش  و  تبلیغ 
کنسرت  خواهیم  می  ما  بفروشند،  را  عفتشان 
که  بیاموزند  فرزندانمان  اینکه  بدون  برویم 
 سرلخت کنند یا مختلط برقصند، ما می خواهیم 
به  اینکه  بدون  کنیم  شرکت  ها  جشن  در 
دینی  هنجارهای   یا  و  شود  توهین  مقدساتمان 
و عرفی و اعتقادی و سیاسی شکسته شود یا خط 
 قرمزها زیرپا گذاشته شود! ما آزادی می خواهیم! 
چه کسی می خواهد این آزادی را به ما بدهد؟ 
سطرها  این  نوشتن  دلیل  به  که  کسی  همان 
نمود؟  خواهد  تهدید  یا  کرد؟  خواهد  گالیه  فردا 
شرافتی  بی  از  و  شد  خواهد   قلم  به  دست  یا 
آن  یا  کرد؟  خواهد  دفاع  زبون  های  آدم  برخی 
و  پیدا  های  سیاست  دام  به  نخواسته  که  کسی 
با چشمان بسته فقط  وار  بیچاره  افتاده و  پنهان 
به جلو می رانندش؟ بیرجند سنگر فتح نشده ی 
این سالهاست که دشمناِن دوست نما و دوستاِن 
دشمن صفت برای فتحش برنامه ها دارند. جناب 
استاندار! جناب فرماندار! مسئوالن محترم شوراها 
و کمیسیون ها و کمیته های مختلف! آمار فساد 
خانه ها و دستگیری ها در پارتی های شبانه و 
های  ریزش  و  اجتماعی  بار  فاجعه  های  آسیب 
ارزشی و وقایع خوفناک خوابگاههای دانشجویی 
و وضعیت استخدام های پوششی در شرکت ها 
اگر  بعدش  استفاده  سوء  هزاران  و  مؤسسات  و 
 دست شماست، آمار خون به دل شدن خانواده ی 
شهدا و استخوان در گلو بودن جانبازان و آزادگان 
دل  به  آشوب  و  چشم  در  اشک  و  ایثارگران  و 
آن  شما  ماست.  دست  هم  ارزشی  های  خانواده 
طرف خاکریز، ما این طرف؛ در کارزار زورآزمایی 
آمارها و دلها، حرف آخر را حرفی چونان ذوالفقار 
علی می زند که تیغ بر هوای نفس بکشد و سر 
و  عجالتًا  کند.  جدا  گری  الابالی  و  فساد  تن  از 
سخت  کارزاِر  این  میدان  مرد  شما  خجالتًا،  
دل  به  خونابه  سکوتتان  با  حداقل  نیستید، 
دلسوزان نریزید، آزادی ما را به ما باز گردانید و 
برای ما هم حقی قائل باشید، اگر جامعه اسالمی 
قوانینش  البته  صد  و  اسالمیست  حکومتش  که 
هنوز در برخی حوزه ها و در مقام اجرا با اسالم 
اسالمی  نماد  حجاب  دارد،  فاصله  ها  فرسنگ 
بودن است، بی تعارف به دل خودمان می گوییم 
»الفاتحه«. بله! ما طالب آزادی بیشتری هستیم، 
ما می خواهیم جرمی مرتکب شویم و آنهم اینکه 
در جامعه ای که حکومش اسالمیست، اسالمی 
زندگی کنیم، لطفا آزادی بدهید و کمکمان کنید!
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

نیامده ایم که عده زیادی را اخراج کنیم 

کرد:  اظهار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  موقت  تسنیم-سرپرست 
رشته  در  که  مشکالت  برخی  دلیل  به  دانشگاه  گذشته  در 
محل های خود داشت با وزارت علوم ارتباط 
اصالح  روند  این  اکنون  که  نداشت  خوبی 
در  که  دانشگاه  رشته های  تمامی  و  شده 
دارد. آمده، مجوز  امسال  دفترچه دکترای 
نوریان تصریح کرد: اگر مدیری در دانشگاه 
اگر  اما  ندارد،  وجود  آن  تغییر  بر  دلیلی  کند،  کار  آزاد خوب 
مدیری آدم خوبی باشد، اما عملکرد کاری خوبی نداشته باشد، 
باید تغییر کند.وی اظهار داشت: برخی می گویند ما آمده ایم 

که عده زیادی را اخراج کنیم، این حرف اصال صحیح نیست.

مهر- محمد نهاوندیان  با اشاره به حضور 
موفقیت  کرد:  تأکید  انتخابات  در  مردم 
در اقتصاد و اشتغالزایی نیز تنها با حضور 
پیشرفت  کلید  خورد؛  خواهد  رقم  مردم 

ما در اقتصاد، حضور خالقانه مردم است. 
الزم  محیط  ایجاد  را  دولت  وظیفه  وی 
تولید و  برای مشارکت گسترده مردم در 
به  اظهار کرد: دستیابی  و  اشتغال عنوان 
رشد مستمر اقتصادی سرمایه نمی خواهد، 
بلکه  ندارد،  الزم  هم  فناوری  حتی 
مردم محوری، سرمایه رشد اقتصادی است. 
سرمایه  هم  شوند،  اقتصاد  وارد  مردم  اگر 
و  می شود  ساخته  تکنولوژی  هم  می آید، 
هم مدیریت صحیح حاکم خواهد شد؛ این 

رویکرد در مقابل رویکردی است که همه 
چیز را از دولت مطالبه می کند. مسئول 
دفتر رئیس جمهور، دیگر وظایف دولت در 
ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را 
فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار 
باید  دولت  افزود:  و  برشمرد  کارآفرینی  و 
رقابت آفرین  اقتصادی  مقررات  و  قوانین 
را تدوین کند؛ ضمن اینکه یکی دیگر از 
وظایف دولت در این حوزه، مبارزه با انحصار 

و رانت زایی است.

دولت  شعار  به  اشاره  با  نهاوندیان  محمد 
دوازدهم مبنی بر »ریشه کنی فقر تا پایان 
سال ۱۴۰۰« تصریح کرد: سه گروه محروم 
دولت  پایان  تا  که  دارد  وجود  کشور  در 
دوازدهم توانمند خواهند شد؛ این گروه ها 
توانایی  که  هستند  خانوارهایی  شامل 
خانوارهایی  دیگر  گروه  ندارند،  کردن  کار 
ولی  دارند  کردن  کار  توانایی  که  هستند 
کار ندارند و گروه سوم خانوارهایی هستند 
که هم توانایی کار دارند و هم شاغلند، اما 

درآمد آنها کافی نیست. دولت از گروه اول 
حمایت کرده و هزینه های آنها را متقبل 
خواهد شد، برای گروه دوم نیز شغل ایجاد 
گروه  توانمندسازی  راه حل  و  کرد  خواهد 
سوم، رشد اقتصادی و توسعه صادرات است 
تا درآمدهای کارگران محروم افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: طرح کارورزی )تاج( جزو 
فوریت های اجرایی دولت بوده و از خرداد 
ماه جاری آغاز شده است و منتظر تشکیل 

دولت دوازدهم نخواهیم ماند.

سه گروه محروم کشورتا پایان دولت دوازدهم توانمند خواهند شد

برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
در  و  مجلس  علنی  صحن  در  بودجه  و 
از  تسهیالت  اعطای  الیحه  بررسی  خالل 
برای  ملی  توسعه  صندوق  منابع  محل 
ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق 
مرزی  و  عشایری  یافته،  توسعه  کمتر 
گفت: برای اینکه دولت موظف شود نرخ 
بیکاری به 8.۶ دهم تغییر دهد مجلس در 
برنامه ششم پیش بینی کرد که ۷۷۰ هزار 

میلیارد تومان ساالنه سرمایه گذاری شود.
وی ادامه داد: ایجاد ۵۵ هزار شغل در سال 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۱ ساالنه  نیازمند 
برای  ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت 
همان  این  و  است  کشاورزی  و  اشتغال 
می خواهیم  ما  که  است  مجلس  مصوبه 
بر  تاکید  با  کنیم.نوبخت  عمل  آن  به 
اینکه دولت از مجلس تقاضا نکرده است 
که از صندوق توسعه ملی برداشت انجام 

به  مجلس  الیحه  این  طبق  دهد، گفت: 
تسهیالت  برای  که  می دهد  اجازه  دولت 
ملی  توسعه  صندوق  از  روستائیان  به 
اساسنامه  در  که  چرا  کنند  استفاده 
جلسه  در  و  است  مطرح  این  صندوق 
آقای  همراه  به  ماه  آبان  که  ویژه ای 
با  ایشان  بودیم  الریجانی خدمت رهبری 
صراحت بیان کردند که دولت در این باره 
الیحه ای به مجلس بدهد و مجلس هم با 

فوریت به آن رسیدگی کرده و اجرا شود.
اشاره  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
برای  درخواستی  هیچ  دولت  اینکه  به 
استفاه از منابع صندوق توسعه ملی ندارد، 
خاطرنشان کرد: این تکلیفی است که در 
و  است  داده شده  دولت  به  برنامه ششم 
شما  را  تومان  میلیارد  هزار   ۷۱ رقم  این 
رو  این  از  و  کرده اید  تعیین  نمایندگان 

مغایر با برنامه ششم نیست.

صحبت های نوبخت درباره »اشتغال در روستاها«

زمان آغاز آموزش زائران حج

دار  اولویت  اسناد  دارندگان  که  این  بر  تاکید  با  محمدی  ایرنا- 
نویسی در کاروانهای حج  نام  برای  تمتع هر چه سریعتر  حج 
اقدام کنند، گفت: با تکمیل کاروان های 
حج آموزش حجاج آغاز خواهد شد. رئیس 
سازمان حج و زیارت با بیان این که آموزش 
آغاز  رمضان  مبارک  ماه  از  زائران حج ۹۶ 
می شود، گفت: کارشناسان حوزه مسکن، 
تغذیه و تدارکات سازمان حج و زیارت با حضور دو ماهه در کشور 
عربستان و تالش جدی توانستند امکانات بسیار خوبی را برای 
حجاج ایرانی فراهم آورند.وی گفت:  آموزش کارگزاران حج نیز هم 

اکنون هم در استان ها و بصورت متمرکز در حال اجرا است.

محدودیت های رانندگی »نوگواهینامه ها«

فارس-سردار تقی مهری به محدودیت  هایی که برای گواهینامه های 
جدید پایه سه تعلق می گیرد اشاره و اظهار داشت: این افراد از ساعت 
۱۲ شب تا ۵ صبح اجازه رانندگی ندارند و 
را  برون شهری  جاده های  در  رانندگی  اجازه 
نیز ندارند. همچنین تا سه ماه اجازه ندارند 
دارای  افراد  حضور  بدون  و  تنهایی  به  که 
پلیس  کنند؛رئیس  رانندگی  گواهینامه 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اضافه کرد: این افراد باید مثلثی 
به نام راننده جدید را در جلو و عقب شیشه خودرو نصب کنند تا 
دیگر رانندگان بدانند که این افراد تازه گواهینامه را دریافت کردند. 
دستورالعمل های جدید در نیمه اول سال ۹۶ اجرا خواهد شد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها 
هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان 

تاریخ انتشار: 96/03/03

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان ساعت ۱8 روز شنبه تاریخ ۹۶/۰۳/۲۷ 
در محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید، موسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۵- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 

سال ۹۶- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری - افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق واگذاری سهام جدید
انتخاب بازرس قانونی شرکت از بین موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای یک سال

هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان 

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2

16:1518:1520:15شروع سانس

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰9۱59639۰65 - علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*3 خرداد 1396* شماره 3792

وجود   با  شهرداری  محترم  مسوالن  توجه  قابل 
جمهوری،اگر  خیابان  وسط  آهنی  های  نرده 
آتش سوزی در بازار روی دهد،نیروهای امدادی 
چگونه امداد رسانی خواهند کرد؟؟؟لطف تجدید 

نظر فرمایید.
915...537

عزیزان  شما  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
خواستم بگم چهار روستا به نام کم چاه وکوشک 
شون  فاصله  که  هستند  نوک  و  گزیک  و  آباد 
ولی  باشد  می  کیلومتر  یک  آبرسانی  شبکه  تا 
تانکر  با  اخیر  با وجود خشک سالیهای  متاسفانه 
آب آشامیدنی مردم تامین میشه خواهشا مسوالن 
این  به  خدمتی  و  کاری  یه  وفاضالب  آب  اداره 
روستاییان عزیز بکنند چون هر وقت مراجعه می 

کنیم می گویند بودجه نیست با تشکر 
915...552

های  سهمیه  اختصاص  با  پرورش  و  آموزش 
مقاطع  آموزان  دانش  نام  ثبت  در  مختلف 
از  را  جامعه  اقشار  از  بسیاری  عمال  مختلف 
امکانات آموزشی مدارس ویژه خود مانند عالمه 
و....محروم  حسین  حلی،نمونه،تیزهوشان،امام 
با  خودساخته  ظالمانه  قوانین  این  است  کرده 
آیا  دارد  همخوانی  شرعی  موازین  از  کدامیک 

عدالت این است؟
933...304

باسالم ضمن تشکر از شهردار محترم باتوجه به 
اینکه در ابتدای بلوار شعبانیه بعد از میدان قائم 
مشکالت  اما  ممنونیم  شده  احداث  پارک  )عج( 
ندارد  آب  ندارد  پارکبان  جمله  من  دارد  زیادی 
پارک  نامگذاری  مهمتر  همه  از  ندارد  روشنایی 
بنام  شود  می  پیشنهاد  دارد  امکان  اگر  است 
پارک  جنوبی  ضلع  گردد  نامگذاری  قائم  پارک 
پیاده روها آسفالت نشده و منظرهی خوبی ندارد 
انشاء  پرسنل خدوم  و  از شهردار محترم  ممنون 

ا... پیگیری شود
915...241

با سالم اهالی مدرس 48 رحیم آباد هرچه نامه 
برای گاز و..... متاسفانه در استانداری بی جواب 
روستا  همان  اینجا  کاش  ای  شود  می  بایگانی 
باقی می ماند دیگر تردد این همه خودرو و افراد 
ناباب نبود این همه گرد خاک و اذیت نبود 40 
برکت  از  و  رفتند  دنیا  از  ها  خیلی  گذشت  سال 
جمهوری اسالمی بی بهره آن به همت مسئوالن 
وتعدادی هم پیر و از کار افتاده که امروز و فردای 
دارند ای به امید تو ای کاش مسئوالن بداند که 
ولی  راحت  چقدر  مردم  به  کمک  لذت  و  ثواب 

افسوس آخرت..،،،،،،،؛،،،،،،،
915...495

انتصاب و  باشید..  باعرض سالم وخسته  سالم.. 
آقای دکتر حسن روحانی  انتخاب مجدد جناب  
بی  بار،،با  دومین  برای  جمهور  محترم  ریاست 
سابقه ترین رأی در تاریخ ایران را، به جامعه ملت 
ایران بخصوص خراسان جنوبی ،تبریک و تهنیت 

عرض مینمایم.. باتشکر ازروزنامه خوب آوا..
915...927

پیاده  به  توجهی  محترم  شهرداری  چرا  باسالم 
یه  واقعا  نمیکنن   معلم  خیابان  ورودی  روهای 

نگاه بندازن ببین کمی شرم آور نیست ؟!
936...245

اداره کل راه و شهرسازی دو  سالم آوای عزیز. 
پیمانکاران راههای  سال شده که هی  پولی به 
روستایی پرداخت نکرده و هر چی پیگیری کردیم 
هیچ  استانداری  و  راه  کل  مدیر  با  مکاتبه  حتی 
نتیجه ای نگرفتیم بطوریکه همه شرکتها تعطیل 
و ورشکسته شدند امیدواریم مدیر کل راه با همت 

بیشتر و با وجود دولت جدید فکری بردارن.
915...907

با سالم در آستانه ماه مبارک رمضان نمایشگاه 
ضیافت بر پا میشود سوال من از معاونت محترم 
اصناف  اتاق  محترم  اعضا  و  داخلی  بازرگانی 
معمول  طبق  چرا  است  این  بیرجند  شهرستان 
در  افاغنه  برادران   ، قانون  ،برخالف  همیشه 
نمایشگاه حضور دارند؟ آیا برای تشکیل نمایشگاه 
هماهنگی با اتحادیه های صنفی صورت میگیرد 
یا با اداره امور اتباع بیگانه ؟!؟! چرا اتحادیه های 
مربوطه به اعضای خود اطالع رسانی نمی کنند؟! 
بخصوص نمایشگاه ضیافت امسال که اکثر غرفه 
ها در اختیار برادران افاغنه هستند ! ! لطفا حداقل 

یک نفر پاسخگو باشد .
915...329

تقاضا  روستایی  وفاضالب  آب  سالم،ازمسئولین 
علی  کشی  لوله  آب  برای  ترفکری  سریع  دارم 
آباد لوله بردارید خیلی آشغال و رسوب داره دائم 
یا  تمیزکنیم  باید  میاد  بند  فیلترهاش  و  شیرها 

هزینه تعویضش رو بدیم. 
915...596

سالم،لطفا برای روشنایی جاده ورودی علی آباد 
لوله فکری بردارید.شب ها خیلی تاریکه،موتوری 

ها بدون چراغ میرن خطرناکه! 
915...596

گوش  به  را  دانشجویان  ما  صدای  جان  آوا 
دانشکده  های  اتوبوس  برسان  مسئوالن 
کشاورزی هر یک ساعت یک اتوبوس دارد اکثرا 
بعد از ظهرها شلوغ است و حتی تعداد خانم ها 
زیاد است و واقعا جواب گوی تعداد افراد نیست 
930...396

شهر  های  قصابی  از  کدام  هیچ  است  روز  چند 
را  دلیلش  وقتی  و  ندارند  قرمز  گوشت  بیرجند 
پرسیدم می گویند علت آن کم بودن قیمت تمام 
شده گوشت برای ما است که صرفه نمی کند.آوا 

تخصص خودته پیگیری کنی!
 933...351

اعزام 982مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی در ماه مبارک رمضان

 ایرنا - سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی گفت: 982 مبلغ مذهبی به مناسبت آغاز ماه رمضان) ششم خرداد( برای امر تبلیغ به مناطق مختلف این استان 
اعزام می شوند.حجت االسالم احمد رضایی روز سه شنبه به ایرنا، افزود: از این تعداد 735 نفر مبلغان استان و 247 نفر اعزامی از حوزه های علمیه مشهد 

مقدس و قم هستند. به گفته وی مهمترین نکته ای که در ماه رمضان باید مورد توجه روحانیان و مبلغان باشد موضوع ترویج اخالق اسالمی است.

نت
نتر

س: ای
عک

جوالن کیف قاپها در خیابان های مجازی
ایرنا - اعتماد کرد و بهایش را پرداخت به همین سادگی، 
بی آنکه بداند در سایه این اعتماد، چه ترفندی خفته است، 
در واقع حکایت آن خیاطی است که خودش هم در کوزه 
کرد،  تصور می  دیگران  برای  را  که مرگ  خیاطی  افتاد، 

نه خودش...
داستان او و امثال او و حتی من یا شما، در بسیاری از موارد 
،حکایت همان خیاطی است که در روزگار قدیم دکانی بر 
به  را  او  راه گورستان داشت، وقتی کسی می مرد و  سر 
گورستان می برد از جلوی دکان خیاط می گذشت، یک 
روز خیاط فکر کرد که هر ماه تعداد مردگان را بشمارد و 
آویزان کرد و یک  به دیوار  چون سواد نداشت کوزه ای 

مشت سنگ ریزه کنار آن گذاشت. 
به گورستان می  را  از جلوی دکانش جنازه ای  هر وقت 
بردند یک سنگ داخل کوزه می انداخت و آخر ماه کوزه را 
خالی می کرد و سنگها را می شمرد،کم کم بقیه دوستانش 
شده  سرگرمی  یک  برایشان  و  فهمیدند  را  موضوع  این 
بود و هر وقت خیاط را می دیدند از او می پرسیدند چه 
خبر؟ خیاط می گفت امروز سه نفر در کوزه افتادند. روزها 
فوت  از  که  مردی  روز  یک   . مرد  هم  خیاط  و  گذشت 
او رفت و مغازه را بسته  خیاط اطالعی نداشت به دکان 
یافت از همسایگان پرسید : خیاط کجاست ؟ همسایه به 
چنین  نیز  ما  افتاد.حکایت  کوزه  در  هم  :  خیاط  گفت  او 
است، خطرات و ترفندهای کالهبرداران را می دانیم اما 
برایمان درس عبرت نمی شود.اگر یک زمانی کیف قاپی 
در کوی و برزن و خیابان ها بود که البته هنوز هم چنین 
است، کیف قاپی در فضای مجازی نیز رایج شده است به 
گونه ای که در سایه اعتماد بی جای افراد، این شیادان در 
فضای مجازی جوالن می دهند این جرم یعنی برداشت 
های غیرمجاز به حدی گسترش یافته که در صدر جرائم 
سایبری قرار دارد.شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که بر 
روی مبل تکیه داده اید، بی دغدغه از حاشیه ها و صدای 
همهمه کودکانتان، ناگهان پیامک های تلفن همراه، یکی 
پس از دیگری وارد گوشی شما می شود و امانتان را می 
برد، پیامک ها را باز می کنید، برداشت از کارت شما، یک 
ادامه  ... همین طور  میلیون ریال، یکصد میلیون ریال و 
دارد، دنیا روی سر شما خراب می شود و پیش خود می 
گوید،این پیام ها از کجا و چگونه ارسال می شود، کارتم 
که در دست خودم است، رمزش را که کسی نمی داند، 

موضوع چیست؟ 
از این دست کالهبرداری ها در فضای مجازی تحت عنوان 
برداشت های غیرمجاز بسیار است اما هر یک تحت عناوین 
مختلف صورت می گیرد، گاه اعتماد بیجا به دیگران، گاه 
مثل  بودن،  خرافی  مسائل  دنبال  به  گاه  و  اخاذی  پی  در 
فالگیری. اگر داستان به همین جا یعنی برداشت غیرمجاز 
ختم شود، خوب است، چه بسیار افرادی که فریب خورده و 
اعتماد کرده و آرامش و خانواده خود را از دست داده اند. با 
این اوصاف گفته می شود، از بین جرائم سایبری 43 درصد 
جرائم در فضای تلگرام انجام می شود این در حالی است 
های  برداشت  به  مربوط  نیز  سایبری  جرائم  بیشترین  که 
غیرمجاز است. این در حالی است که کارشناسان و همچنین 

پلیس فتا با انعکاس اخبار مرتبط در این حوزه، هشدارهای 
الزم را به شهروندان ارائه داده اند اما همچنان شاهد این 
دست از کالهبرداری ها در فضای مجازی هستیم. به نمونه 
برداشت های  از جنس  ها  این دست کالهبرداری  از  ای 
شده  منتشر  ها  روزنامه  حوادث  در صفحات  که  غیرمجاز 

است، اشاره می کنیم:

کالهبرداری فالگیر در فضای مجازی 
و اخاذی 300 میلیون ریالی

به عنوان مثال اخیرا اعالم شد که یک فالگیر که اقدام 
به اخاذی300میلیون ریالی در شبکه های اجتماعی کرده 
بود، دستگیر شد. در این خبر آمده بود که فردی حدود دو 
ماه گذشته، در شبکه اجتماعی با گروه فالگیری آشنا می 
معرفی  فالگیر  را  خود  که  خانمی  با  مدتی  از  بعد  و   شود 
با دادن  ارتباط برقرار می کند ، شخص فالگیر  کرده است 
از  سوء استفاده  با  و  داده  فریب  را  پوچ،  شاکی  وعده های 
می  کند.  اخاذی  ریال  300میلیون  وی  اش  از  سادگی 
شناسایی  متهم  پلیس،  کارشناسی  اقدامات  با  نهایت  در 
نامبرده دستگیر شد و  از اخذ دستور مقام قضایی  و پس 
در بازجویی  های فنی مشخص شد، متهم با این روش از 

چندین نفر دیگر هم کالهبرداری کرده است که صراحتا 
این  از  اعتراف و هدف  اینترنتی  به موضوع کالهبرداری 
افراد  همواره  است.  کرده  عنوان  مالی  منافع  کسب  کار، 
سودجو مسائل خرافاتی را به شکل مدرن در شبکه های 
و  سادگی  از  شیادان  این  تمام  می دهند،  رواج  مجازی 
عموم  و  را  برده  بهره  نهایت  خود  های  طعمه   زودباوری 
شهروندان می توانند با کسب مهارت های زندگی و افزایش 
این  به  و  کرده  مدیریت  را  خود  زندگی  نفس  به  اعتماد 
ترتیب زمینه بروز آسیب های ناشی از مشکالت فالگیری 

و رمالی را از بین ببرند. 

تغییر چهره برای اخاذی
 از دوست در فضای مجازی 

در مورد دیگری که جای شگفتی دارد، انتشار خبری است 
در  دوستش  از  چهره  تغییر  با  فردی  که  موضوع  این  با 
فضای مجازی اخاذی کرده است. در این پرونده، خانمی 
ناشناس  شخصی  که  داشته  عنوان  پلیس  به  مراجعه  با 
با  اجتماعی  های  از شبکه   یکی  در  آیدی  از طریق یک 
فریب، فیلمی از وی اخذ و تهدید به انتشار فیلم در فضای 
مجازی می  کند. با اقدامات انجام شده و مستندات ارائه 
شده مشخص شد متهم که از دوستان نزدیک وی بوده 
به دلیل مشکل فیزیکی و از روی حسادت به شاکی طی 
ترفندی با استفاده از کاله گیس و تغییر چهره ، خود را به 
عنوان پسر معرفی و با فریب اقدام به اخذ تعدادی عکس 
و فیلم برهنه از وی کرده است، پس از مدتی به انگیزه 
برهم زدن آرامش زندگی اش اقدام به ارسال عکس ها و 

با  متهم  نهایت  در  است.  کرده  همسرش  برای  فیلم  ها 
اقدامات فنی کارشناسان این پلیس شناسایی و پس از اخذ 
بزه خود معترف  به  این پلیس داللت و  به  دستورقضایی 
با شاکیه عنوان کرد .  اختالف  و  را حسادت  انگیزه اش  و 
و  ارسال  دادسرا  به  متهم  همراه  به  گزارشی  پرونده طی 
برای وی قرار صادر شد. بارها کارشناسان فتا، اعالم کرده 
اند که ارسال عکس و فیلم در شبکه های اجتماعی برای 
دیگران اشتباه است، این امر می تواند زمینه های اخاذی و 
هتک حیثیت را برای مجرمان حرفه ای به وجود آورد. از 
برای  لذا  است،  جامعه  اساسی  رکن  خانواده  دیگر  سوی 
باید  مجازی  فضای  در  تهدید  هرگونه  از  خانواده  حفظ 
بدانیم مجرمین نیز در این فضا در کمین افراد بوده و پس 
از اخذ تصاویر و مطالب خصوصی، اقدام به تهدید خواهند 
یا  انتشار هرگونه عکس  از  برای حفظ خانواده  کرد پس 

فیلم خصوصی در این فضا باید جدا خودداری کرد. 

برداشت غیر مجاز
 در پی بهم خوردن رابطه دوستی

 
دوستی  رابطه  برقراری  با  جوانی  پسر  دیگری،  مورد  در 
برداشت  به  اقدام  او  اعتماد  از  سوء استفاده  و  دختری  با 

غیر مجاز از حسابش کرده بود. به گفته شاکیه، شخص 
از  غیرمجاز  صورت  به  ریال  میلیون   20 مبلغ  ناشناسی 
با بررسی های فنی مبلغ  حسابش برداشت کرده بود که 
برداشتی صرف خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض 
به صورت اینترنتی شده بود که با تحقیقات بیشتر متهم 
خود  اعترافات  در  متهم  شد.  شناسائی  معلوم  هویت  به 
با شاکیه  ماه  به مدت شش  داشت، سال گذشته  اذعان 
انجام  او  برای  هزینه هایی  مدت  این  در  و  بودم  دوست 
دادم و پس از مدتی که خواستار پایان این رابطه شدم، 
از  نشد.  شده  انجام  مخارج  پرداخت  به  حاضر  شاکیه 

اعتمادی که  به  توجه  با  و  دوستی  زمان  در  که  آنجایی 
اختیار  در  را  خود  عابربانک  کارت  داشت  من  به  شاکیه 
من قرار داد، من نیز در فرصتی مناسب رمز دوم کارتش 
به  دادن  پایان  از  پس  و  کردم  فعال  مبادا  روز  برای  را 
شاکیه  حساب  از  برداشت  به  اقدام  دوستی مان،  رابطه 
تلفن همراه کردم.  پرداخت قبض و خرید شارژ  درقالب 
متهم در اظهارات خود اعتراف کرد که انگیزه او از این 
داده  انجام  برای شاکیه  بوده که  کار جبران هزینه هایی 
است. سرانجام با توجه به اقدامات صورت گرفته، پرونده 
به همراه متهم تحویل دادسرا شد. این پرونده نیز جنس 
دیگری از برداشت های غیرمجاز است در حالی که باید 
به صورت  را  خود  بانکی  کارت  رمز  بیشتر  امنیت  برای 
دوره ای تغییر دهیم و کارت و رمز عبور خود را به هیچ 
جرم  به  ارتکاب  زمینه  تا  نگذاریم  کسی  اختیار  در  وجه 

برای کسی فراهم نشود. 

اخاذی از مردان با دادن
 پیشنهاد رابطه نامشروع 

داشتن  دست  در  با  متاهل  فردی  دیگری  پرونده  در 
داشت  اذعان  و  مراجعه کرده  پلیس  به  مرجوعه قضایی 
مدتی  از  پس  مجازی  فضای  در  آرزو  هویت  به  فردی 
غیر  وعده های  با  اجتماعی  شبکه های  در  من  با  رابطه 
اخالقی اقدام به 13 میلیون تومان کالهبرداری کرده و 
رابطه  اجتماعی  با بالک کردنم در شبکه های  بالفاصله 
اختالفات  به  توجه  با   . است  کرده  قطع  من  با  را  خود 
خانوادگی و مشکالت مالی شاکی این امر مسبب تشدید 
به  توجه  با  لذا  بود،  شده  او  برای  خانوادگی  اختالفات 
کار  در دستور  اسرع وقت  در  پرونده  حساسیت موضوع، 
کارشناسان پلیس قرار گرفت و پس از انجام تالش های 
شبانه روزی کارشناسان دایره مبارزه با جرایم پلیس فتا، 
متهم به هویت راضیه، که خود را با هویت جعلی آرزو در 
فضای مجازی معرفی کرده بود، شناسایی شد، سپس با 
دستور بازپرس پرونده دستگیر و به پلیس فتا به همراه 
تجهیزاتی که از وی کشف و ضبط شده بود داللت داده 
گرفته  فنی صورت  و  شفاهی  بازجویی های  از  پس  شد. 
توسط افسران دایره ادله دیجیتال این پلیس، متهم منکر 
توسط  کالهبرداری  که  کرد  اعالم  و  شده  ارتکابی  بزه 
که  کارهایی  نامبرده  و  گرفته  صورت  دوستانم  از  یکی 
داده  انجام  را  شده  می  تحمیل  وی  به  دوستش  توسط 
است و از موضوع شکایت اطالعاتی در اختیار ندارد، در 
نهایت با توجه به ارائه مستندات موجود علیه متهمه وی 
سرانجام لب به اعتراف گشوده و در اظهارات خود بیان 
داشت که این کار را به دلیل مشکالت مالی انجام داده 
و از مردهایی که درخواست های ارتباط نامشروع داشتند 
پول اخذ می کردم و آنها را بالفاصله بالک می  کردم. با 
شد  گوشی  های وی مشخص  و  پرینت حساب  بررسی 
میلیون   300 حدود  در  مبلغی  نفر   14 از  کنون  تا  متهم 

ریال دریافت کرده است.

خطر برداشت های غیرمجاز
 برای گروه سنی نوجوان و جوان 

غیرمجاز،  های  برداشت  به  مرتبط  های  پرونده  بین  در 
سهم نوجوانان و جوانان شاید بیشتر از اقشار دیگر باشد، 
به این منظور ضرورت دارد تا والدین نظارت های بیشتر 

باشند  از فضای مجازی داشته  فرزندان خود  استفاده  به 
البته به صورت غیر مستقیم تا مورد سوء استفاده شیادان 
قرار نگیرند. ستوان دوم میثم عباسی چهارلنگی یکی از 
کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی 
انتظامی)فتا( در این زمینه گفت: در دنیای واقعی، اینکه 
فرزندان ما کجا هستند، با چه کسانی هستند و چه کاری 
انجام می دهند، بسیار مورد توجه والدین قرار می گیرد، 
اما در دنیای دیجیتال، جایی که حتی کودکانی نوپا نیز 
وی  کنند.  سپری  آن  در  را  زیادی  زمان  است  ممکن 
اضافه می کند: تفاوت بین نظارت مسئوالنه و جاسوسی 

به عامل »مچ تو گرفتم« بستگی دارد. اگر فرزندتان از 
آگاه  دارید،  نظارت  وی  آنالین  های  فعالیت  بر  اینکه 
نبوده و پس از مشاهده رفتاری مشکوک از وی بالفاصله 
با هشدار جدی شما مواجه می شود، نتیجه ای جز ایجاد 
داشت.  نخواهد  همراه  به  کودک  برای  رنجش  و  شوک 
وی تاکید کرد: والدین می توانند به طور منظم صحت 
از  استفاده  چگونگی  یادگیری  با  را  کودکان  های  گفته 
سایت  وب  مشاهده  برای  وب  مرورگر  تاریخچه  بخش 
هایی که توسط کودکان بازدید شده و موارد دانلود شده، 
نیاز  تری  دقیق  و  بیشتر  اطالعات  به  اگر  کنید.  بررسی 
دارید، می توانید از نرم افزارهای کنترل والدین استفاده 
نظارتی  افزارهای  نرم  کرد:  تصریح  همچنین  وی  کنید. 
رایج به دو دسته تقسیم می شوند، نرم افزارهای مسدود 
کننده به والدین اجازه می دهند تا فهرستی از وب سایت 
سایت  وب  به  دسترسی  و  کرده  تهیه  تایید  مورد  های 
وب  از  بازدید  برای  تالش  کنند.  مسدود  را  دیگر  های 

از  برخی  و  ذخیره شده  و  ثبت  نشده،  تایید  های  سایت 
می  هشدار  پیام  ارسال  طریق  از  والدین  به  افزارها  نرم 
دهند. همچنین، می توانید زمان و مدت استفاده از رایانه 
نرم  را  افزارها  نرم  از  دیگر  دسته  وی  کنید.  محدود  را 
هایی  داده  تمامی  ضبط  و  ثبت  که  دانست  افزارهایی 
را ذخیره  بازدید می شوند  یا  دانلود  ارسال، دریافت،  که 
مشخص  زمانی  فواصل  در  افزارها  نرم  این  کنند،  می 
اقدام به عکس برداری از صفحه نمایشگر می کنند. اگر 
زمان کافی برای مشاهده تمامی داده ها را ندارید، می 
توانید با انتخاب کلیدواژه ها به عنوان مثال مواردی که 
کنید.  دریافت  هشدار  هستند،  ارتباط  در  پورنوگرافی  با 
مسدود  امکان  پیشرفته  افزارهای  نرم  برخی  گفت:  وی 
کردن، ضبط و مشاهده فعالیت رایانه کودک به صورت 
زنده و از راه دور را برای والدین فراهم می کنند، رایانه 
در  داخلی  والدین  کنترل  تنظیمات  دارای  های شخصی 
های  نسخه  عرضه  با  و  بوده  خود  عامل  های  سیستم 
در  نیز  بیشتری  های  ویژگی  عامل،  های  جدید سیستم 
این زمینه ارائه می کنند. چهارلنگی اضافه کرد: بر همین 
افزارهای  نرم  از  استفاده  به  نیازی  است  ممکن  اساس، 
دیگر برای نظارت بر فعالیت های رایانه ای فرزند خود 
نداشته باشید، بدون در نظر گرفتن اینکه از چه سیستم 

مانند  وب  مرورگرهای  اکثر  کنید،  می  استفاده  عاملی 
دارای  سافاری  و  فایرفاکس  کروم،  اکسپلورر،  اینترنت 
بخش تاریخچه هستند که فهرستی از وب سایت هایی 

که بازدید شده اند را ارائه می کنند. 

 فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورید 

و  تشخیص  مرکز  رئیس  نفس  نیک  علی  سرهنگ 
نیروی  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  پیشگیری 
می  توصیه  هموطنان  به  گفت:  زمینه  این  در  انتظامی 
امنیتی  نکات  رعایت  با  باشند  داشته  دقت  همواره  کنیم 
دادن  قرار  از  و  نخورند  را  سودجو  افراد  تبلیغات  فریب 
اجتماعی  های  شبکه   در  خانوادگی  و  خصوصی  تصاویر 
شهروندان  به  همچنین  کرد:  اضافه  وی  کنند.  اجتناب 
اعتماد  افرادی  به  مجازی  فضای  در  شود  می  توصیه 
کاملی  شناخت  و  خانواده  باشند  اعتماد  مورد  که  کنید 
از  استفاده  در  گفت:  نفس  نیک  باشند.  داشته  آنها  از 
خصوصی  و  امنیتی  تنظیمات  اجتماعی  های  شبکه  
مربوطه را انجام دهند تا هر فردی به اطالعات شخصی 
اضافه  وی  باشد.   نداشته  دسترسی  کاربران  و خصوصی 
صورت  در  کرد  درخواست  هموطنان  از  فتا  پلیس  کرد: 
پلیس  از طریق سایت  را  آن  موارد مشکوک  با  مواجهه 
فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش 

مردمی گزارش کنند. 

43 درصد جرائم سایبری
 در تلگرام انجام می شود 

عنوان  با  مجازی  فضای  حوزه  در  جرائم  دست  این  از 
سیدکمال  سردار  است،  بسیار  غیرمجاز  های  برداشت 
هادیان فر رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در این زمینه 
از بین جرائم سایبری 43 درصد جرائم در فضای  گفت: 
تلگرام انجام می شود و این در حالی است که بیشترین 
غیرمجاز  های  برداشت  به  مربوط  نیز  سایبری  جرائم 
است. وی افزود: با رشد فناوری اطالعات و گوشی های 
هوشمند در 11ماه سال گذشته جرائم سایبری 63 درصد 
افزایش یافته است این در حالی است که 43 درصد جرائم 
نیست.  کشور  در  آن  سرور  و  افتد  می  اتفاق  تلگرام  در 
جرائم  درصد   80 جرائم  افزایش  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
قضائی  مقامات  به  را  جرائم  از  برخی  و  شود  می  کشف 
فر  قرار می گیرد. هادیان  و مورد رسیدگی  داده  گزارش 
مجاز  غیر  های  برداشت  سایبری  جرائم  بیشترین  گفت: 
بود  درصد   53 جرائم  این  میزان   94 سال  در  که  است 
رییس  است.  یافته  کاهش  درصد   32 به   95 سال  در  و 
پلیس فتا با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب 
سایبری  جرایم  آمار  باالترین  جزو  همچنان  بانکی  های 
میلیون   360 از  بیش  حاضر  حال  در  و  دارد  قرار  کشور 
کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست 
مردم به طور متوسط بیش از 4 تا 5 کارت بانکی وجود 
دارد، افزود: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از 

با  توانند  اینگونه جرایم دارند و می  بروز و کاهش وقوع 
پیاده سازی آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از 
سرقت ها و کالهبرداری های صورت گرفته در این حوزه 
به گفته وی، مزاحمت، هتک حرمت و  را کاهش دهند. 
کالهبرداری در رتبه های بعدی جرایم سایبری قرار دارد. 
هادیان فر افزود: پرونده های نوع یک درکمتر از 10روز 
، نوع دو ظرف 15روز و نوع سه ظرف 35روز کشف می 
اینترپل  سازمان  که  نرمی  که  است  حالی  در  این  شود 
پلیس  در  گفت:  وی  است.  46روز  از  بیش  کرده  اعالم 
فتا پرونده ها به صورت متوسط آن هم از نوع سه ظرف 
35روز کشف می شوند. با وجود توصیه های پی در پی 
پلیس و کارشناسان امر در مورد برداشت های غیرمجاز، 
همچنان شاهد افزایش آمار در این زمینه هستیم در حالی 
که شهروندان باید هوشیاری خود را نسبت به این موضوع 
افزایش داده و به راحتی به افراد ناشناس در کانال های 
با وجود گسترش  نکنند چرا که  اعتماد  تلگرامی  مختلف 
فضای مجازی، ترفند تبهکاران نیز هر روز متنوع تری می 
شود که البته کالهبرداران فضای مجازی دالیل مختلفی 
برای رسیدن به اهداف خود دارند که برخی از این اهداف 
شخصی و برخی دیگر با انگیزه کسب مال نامشروع اقدام 

به کالهبرداری در فضای مجازی می کنند. 

خطرات و ترفندهای کالهبرداران را می دانیم اما برایمان درس عبرت نمی شود

بهای اعتماد، سیری چند؟

عکس:اینترنت



پشت خاکریز

خاطره ای از سردار رحیم صفوی

از  بعد  روز  چهل  حدوداً  اردیبهشت،  دهم  روز 
بیت  الى  عملیات  المبین،  فتح  عملیات  پایان 
المقدس با هدف آزادسازى خرمشهر شروع شد. 
براى دشمن غافلگیرانه بود. فکر نمى  کرد ما این 
مجدداً  کوتاه  زمان  این  توى  را  نیرو  از  استعداد 
عملیاتى  منطقه  وسعت،  نظر  از  کنیم.  آماده 
بیت المقدس دو برابر فتح المبین بود. به یارى 
انجام شد.  خداوند متعال عملیات در سه مرحله 
عملیات واقعًا سختى بود. مخصوصًا مرحله آخر 
علت  این  به  و  بودیم  آورده  کم  نیرو  ما  که  را 
عملیات را یک هفته متوقف کردیم. براى مرحله 
سوم و آزادسازى خرمشهر دو تیپ از سپاه و یک 
تیپ از ارتش را از منطقه عملیاتى فتح   المبین به 
کمک گرفتیم. آن شب را من تا صبح بیدار بودم. 
افتادم.  بعد از نماز صبح از فرط خستگى خواب 
خواب دیدم خدمت امام رسیدم و نقشه عملیات 
را  آقا خرمشهر  و گفتم  ارائه کرده  را خدمتشان 
آزاد کردیم. امام بسیار خوشحال و شاد شدند و 
مبارک  لبخند  من  کردند.  زدن  لبخند  به  شروع 
خوشحالى  از  و  دیدم  خواب  در  را  بزرگوار  آن 
حضرت امام از خواب پریدم. هنوز خرمشهر آزاد 
آقاى رضایى گفتم: من اآلن  به  بود. من  نشده 
این خواب را دیدم و یقین دارم که ما به همین 
صبح  ده  ساعت  مى  گیریم.  را  خرمشهر  زودى 
همان روز اولین یگان ما وارد خرمشهر شد. بچه 
هاى لشکر 8 نجف اشرف اولین نیروهایى بودند 
که بعد از نزدیک به دو سال وارد خرمشهر شدند. 
عراقى  ها تصور چنین پیشرفتى در کار بچه  ها 
هلیکوپتر  با  صبح  همان  در  حتى  و  نداشتند  را 
هلیکوپترهاى  کردند.  مى   خرمشهر  وارد  نیرو 
آنها آنقدر مطمئن بودند که به راحتى پایین مى  
آر.  با  را  آنها  از  یکى  ها  بچه   که  آنجا  تا  آمدند 
پى. جى سرنگون کردند. خالصه عراقى  ها قصد 
آنها  نیروهاى  انبوه  و  داشتند  جنگیدن  و  ماندن 
بیانگر این واقعیت بود. ده هزار نفر  درون شهر 
از نیروهاى آنها درون خرمشهر به اسارت دالور 
مردان اسالم در آمد. جنگ بسیار سخت و خسته 

کننده  اى بود. 
امام  حضرت  اعالمیه  و  خرمشهر  سازى  آزاد 
روحیه  باالى  بسیار  تقویت  باعث  رابطه  این  در 
رزمندگان اسالم شد. عملیات الى بیت المقدس 
ده  ساعت  و  شد  شروع  اردیبهشت  دهم  روز 
صبح روز سوم خرداد نیروهاى ما وارد خرمشهر 
شدند که ساعت دو بعدازظهر از اخبار سراسرى 
شادى  و  گردید  اعالم  خرمشهر  سازى  آزاد 
زایدالوصف مردم را به دنبال داشت. پیام حضرت 
روحیه  بسیار  شد،  صادر  روز  همان  در  که  امام 

آفرین و خط دهنده بود.
 بعد از عملیات بیت المقدس فرماندهان سپاه 
با  شهدا  هاى  خانواده   از  گروهى  همراهى  به 
دیدار،آن  آن  در  که  داشتند  دیدار  امام  حضرت 
حضرت از وحدت حاصل بین رزمندگان و نتیجه 
کار آنها رضایت کامل خاطر خود را اعالم کردند. 

اشعار

گلگون تنان عشق

* محمدحسین اخبارى

بوى بهار مى وزد از بوستان عشق
از عندلیب خون بشنو داستان عشق

پیغام فتح مى رسد از کاروان رزم
اى مر حبا به همت تان کارواِن عشق؟
با ذره بین اشک نگه کن به شهر خون

تا بنگرى کنون افق بى کران عشق
سود بشر زعشق خداییست جلوه گر

آرى کسى ندیده به دوران زیان عشق
نور خدا به چهره ى رخشان فاتحان
نتوان نمود وصف مگر بازبان عشق

اى شهر خون رها شده از چنگ بعثیان
فتحت مبارک است به رزمندگان عشق
گرازجفاى دشمن دون شهر خون شدى
خرم شوى دوباره به سعى وتوان عشق

ماوارثان مکتب خون و شهادتیم
تا جان بود به تن سر ما و آستان عشق

4
مهلت نقل و انتقاالت دانشجویان تمدید شد
 
ایسنا- معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تمدید مهلت نقل و انتقال دانشجویان تا دهم خرداد ماه جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود 7500 دانشجو تقاضای 
خود را در سامانه نقل و انتقال دانشجویی ثبت کرده اند. دکتر ابوالحسن ریاضی افزود: بر اساس مقررات نقل و انتقاالت سازمان امور دانشجویان، درخواست ها صرفا به منظور مهمانی 
صورت می گیرد و برای موارد دیگر هیچ انتقالی صورت نخواهد گرفت و درخواست های مهمانی نیز باید تابع شرایط خاص باشد در غیر اینصورت به آنها ترتیب اثر داده نمی شود. چهارشنبه *3 خرداد 1396 * شماره 3792

یادداشت

حکایت افراد سودجویی 
که آسایش مردم برایشان 
اهمیتی ندارد!

*  یاسر محمدى

هر  با   96 انتخابات  حماسه  در  ایران  مردم 
پاى  را  خود  بودند  که  جا  هر  تفکرى  و  دیدگاه 
تعیین  در  را   خود  و  رساندند  رأى  اخذ  صندوق 
شده  اخذ  کردند.آرا  سهیم  کشور  سرنوشت 
کسب  با  توانست  مستقر  دولت  و  شد  شمارش 
آرایى بیش از ۲۰ میلیون براى چهار سال دیگر 

در مهم ترین رکن اجرایى کشور باقى بماند.
جمهور  رئیس  به  که  کند  مى  ایجاب  اخالق 
تبریک  اش  دوباره  انتخاب  براى  مردم  منتخب 
گفته شود و عالوه بر آن به مردم نیز باید گفت 

که پیروز اصلى این میدان بودند.
حال این نکته را باید متذکر شویم که درست 
توانسته  خوبى  رأى  با  جدید  دولت  رئیس  است 
باقى  ریاست  مسند  بر  دیگر  سال  چهار  براى 
این  از  ایران  مردم  از  نیمى  از  بیش  و  بماند 
بین  این  در  آیا  ولى  هستند  حال  خوش  اتفاق 
باید حقوق شهروندى و حقوق عمومى مردم زیر 
پا گذاشته شود و هنجارهاى اجتماعى با شادى 
هاى بیش از حد خارج از عرف خدشه دار شود؟ 
انتخابات  از  بعد  نامتعارف  از شادى هاى  سخن 
است که احتماال تا چند شب ادامه خواهد داشت؛ 

شب هایى که به صبح پیوند مى خورند.
افراد  بعضى  براى  گاهى  که  هایى  شادى 
شود  مى  لعب  و  لهو  مجالس  به  تبدیل  سودجو 
که  کارى  »هر  میخواهند  مشخص  طور  به  و 
بعضى  هایى  کار  دهند؛  انجام  بخواهد«  دلش 
و  شرع  و  عرف  هاى  چهارچوب  تمام  از  مواقع 
خود  که  کسانى  شود.قطعا  مى  خارج  نیز  قانون 
تدوین گر و تصویب کننده ى حقوق شهروندى 
هستند با اینگونه هنجارشکنى ها مخالف بوده و 
نخواهند کرد.نمى شود  تأیید  را  رفتارها  اینگونه 
نزدیکى  تا  تا  مردم  آسایش  که  افرادى  گفت 
صبح برهم مى زدند و مى زنند طرفداران رئیس 
کسانى  همان  ها  این  هستند؛  منتخب  جمهور 
والدت  بهانه  به  شعبان  نیمه  شب  در  هستند 
اصطالح  به  مجالس  )عج(  عصر  ولى  حضرت 
پاکوبى را با موسیقى هاى حرام به پا مى کنند.

انتظامى  نیروهاى  که  است  این  به  امیدشان 
آن  هنجارشنکنى  در  شعبان  نیمه  عید  شب  در 
به  اکنون  که  همینگونه  کنند؛  نمى  دخالت  ها 
بازگشایى راه بندان خیابان هاى شهر انتقاد کرده 
و آن را دخالت پلیس در شادى مردم مى نامند.

شادى  پیروزى  براى  که  نیست  این  سخن 
نکنید.شادى کردن ها باید در حد و اندازه و در 
قد و قواره جامعه ى اسالمى بدون هتک حرمت 
ارزش ها باشد، بدون تخریب شخصیت و وجهه 
طرف مقابل در انتخابات که این رفتارها به دور 
از اخالق اسالمى و انسانیست بوده، شادى بدون 

آزار و اذیت مردم پسندیده است.
آیا خارج از وقت در نیمه هاى شب که زمان 
استراحت و آرامش مردم است با توجه به اینکه 
باالخره طیفى از مردم مسن هستند یا اینکه در 
از کار  بستر بیمارى به سر مى برند و یا خسته 
آغاز  براى  قوا  تجدید  و  استراحت  براى  روزانه 
اند  کرده  مراجعت  خانه ى خود  به  دیگر  روزى 
درست نیست که با هیاهو کردن و ایجاد آلودگى 
حقوق  عرف  از  خارج  رفتارهاى  و  صوتى  هاى 

شهروندى همشهریان خود را خدشه دار کنیم.
فرهنگ ایرانى اسالمى ما کجا رفته ؟

انسانیت و انصاف ما کجاست که به خود اجازه 
خود  به  راحتى  به  را  دیگران  حقوق  به  تجاوز 
عملکرد  و  رفتار  در  کمى  است  دهیم.بهتر  مى 
گونه که خودمان مى  و همان  کنیم  تأمل  خود 
پسندیم که دیگران به حقوقمان احترام بگذارند، 
پس ما هم بدون هیچ چون و چرایى به حقوق 

دیگران باید احترام بگذاریم.
کردن  شادى  ابراز  گونه  این  اینکه  از  جداى 
اینکه  براى  پس  میباشد  نیز  قانون  خالف  ها 
شخصیت خود افراد زیر سوال نرود و وجهه ى 
خود و کاندیداى منتخب خدشه دار نشود باید در 

رفتار خود تجدیدنظر کنند.

سوم خرداد

روز مقاومت،ایثار و پیروزی

در  فتح خرمشهر  روز  به عنوان  سوم خردادماه 
 ، مقاومت  روز  و   )1361( المقدس  بیت  عملیات 
آزادسازى   . است  رسیده  ثبت  به  پایدارى  و  ایثار 
خورشیدى   1361 خرداد  سوم  روز  در  خرمشهر 
پس از ۵۷8 روز اشغال به عنوان مهم ترین هدف 
عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق 
توسط ارتش جمهورى اسالمى ایران به فرماندهى 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  شیرازى  صیاد  على 
اسالمى به فرماندهى محسن رضایى انجام گرفت 
عملیات  چهارم  مرحله  پى  در  آزادسازى  این   .
بیت المقدس که از 1 تا ۴ خرداد 1361 انجام شد، 
محقق گردید . امام خمینى )ره( در 3 خرداد 1361 
به مناسبت آزادى خرمشهر پیامى خطاب به ملت 
ایران صادر کرد . در اولین بخش این بیانیه آمده 
است :با تشکر از تلگرافاتى که در فتح خرمشهر به 
اینجانب شده است ، سپاس بى حد بر خداوند قادر 
که کشور اسالمى و رزمندگان متعهد و فداکار آن 
را مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر 
بزرگ خود را نصیب ما فرمود .در جریان آزادسازى 
و  کشته  عراقى  نیروى  هزار   16 حدود  خرمشهر 
زخمى شدند و همچنین 19 هزار نفر نیروى عراقى 
در  ایران   . درآمدند  ایرانى  نیروهاى  اسارت  به 
جریان عملیات ۲6 روزه بیت المقدس که به آزادى 
خرمشهر انجامید 6۰۰۰ کشته )۴۴6۰ کشته سپاه 
 . داد  مجروح  هزار  و ۲۴  ارتش(  کشته  و 1۰86 
آزادسازى خرمشهر از لحاظ نظامى نقطه عطفى 
 . مى شود  شناخته  عراق  و  ایران  تاریخ جنگ  در 
در ایران از این عملیات و روز به عنوان نمادى از 
پیروزى ، مقاومت و ایستادگى در برابر دشمن یاد 
مى شود . شوراى عالى انقالب فرهنگى سوم خرداد 
را در تقویم رسمى ایران به عنوان روز مقاومت ، 

ایثار و پیروزى نامگذارى کرده  است .

مناسبت ها مصاحبه اختصاصی آوا با دارنده اولین پروانه شتر شیری در کشور

  درمان دیابت؛ و بستنی با شیر شتر!
حسینى- اصالتا از ایل بهلولى است و خون عشایرى در رگ دارد. 
“افشین کاظمى” ۴1 ساله  کارشناس گیاهان دارویى است اوکه پس 
از پایان  تحصیالتش کارهاى متفاوتى از قبیل نجارى، منبت کارى 
و تاسیسات را انجام داده است .اما آنچنان که خود مى گوید  به هیچ 
کدام از این کارها عالقه نداشته وعاقبت به چهارچوب و طبیعت اصلى 

خود یعنى دامدارى بازگشته است.

گوشت برزیلی بازار ما را کساد کرد

   او که کار را با گله 3۵۰ راسى گوسفند شروع کرده است.  ادامه 
مى دهد: تقریبا 3 سال کار مى کردیم ولى با تنش هاى موجود در 
جامعه کار زیاد رونق نداشت. کاظمى مى افزاید: ما دامداران با هزار 
زحمت و در وضع  خشکسالى تولید داشتیم ولى زمانى که گوشت وارد 
بازار کردیم، گوشت برزیلى هم آمد  و  فروش ما را کساد کرد. ادامه 
مى دهد  پس از آن یک گاودارى 3۵ راسى ورشکسته را خریدارى 
کردم  مدتى کار کردیم و جهاد کشاورزى شهرستان و استان هم 
در خیلى موارد مثل دادن سم و آجرهاى مکمل غذایى و لوله براى 
آبشخور به ما کمک کردند که جاى قدردانى دارد. به گفته این دامدار 
هم استانى، با ان که تولید شیر به یک تن رسیده بود اما تولید و 

فروش جوابگوى هزینه ها نبود و این کار نیز کنار گذاشته شد.

تولید شیر شتر منحصر به فرد است 
و تا االن رقیبی نداشتیم

کاظمى که در تمام این مدت شتر بیابانى نیز داشته ، این بار به 
سراغ اهلى کردن شتر و پرورش شتر شیرى مى رود. وى با بیان این 
که پس از مدتى تکثیر و تولید ما باال رفت ادامه مى دهد: سال 96 
اولین پروانه شتر شیرى در کشور را گرفتیم  حاال    3۵ نفر شترشیرى 
و  تمام مجموعه  ۷۰ نفرى  است . مى افزاید:  تولید شیر شتر منحصر 

به فرد است و تا االن که رقیبى نداریم وبازار خوب است.

اولین بار تولید بستنی با شیر شتر!

وى با بیان این که از این طریق براى 18 نفر  مستقیم شغل ایجاد 
شده است عنوان مى کند: تولید محصوالتى از قبیل نمد براى کفش 

، جوراب و زانو بند از پشم شتر و کره ، کشک، و حتى براى اولین بار 
تولید بستنى از شیر شتر را در کنار کار خود داریم.

فروش خارج از استان بیشتر از داخل است

این پرورش دهنده شتر  با اشاره به این که فروش شیر در خارج 
استان بیشتر است بیان مى کند: داخل استان اجازه فروش نداریم زیرا 
که شیر باید با برندهاى خاص و پاستوریزه توزیع شده و سیب سالمت 
غذا و دارو را داشته باشد.که این کارها فرآیند خاص خود را دارد و از 
نظر هزینه اى براى من مقدور نیست. کاظمى با تاکید بر این که نمى 
توانم کارخانه راه اندازى کنم ادامه مى دهد: شیر را هم به کارخانه 
نمى دهم زیرا آنطور که مى خواهم نمى توانند کار را انجام دهند و از 
طرفى چون شیر شتر زیاد نیست که بخواهد کارخانه مخصوص داشته 
باشد برایشان صرف نمى کند. وى ازمسئوالن درخواست مى کند: با 
این همه خون دلى که خوردیم و کار را به نتیجه رساندیم انتظار داریم 
مسئوالن نیز با ما همکارى کنند و تسهیالت پایین و مدت دار به 
ما بدهند. کاظمى با اشاره به این که کار پرورش شتر دیربازده است 
اضافه مى کند: تسهیالتى که االن مى دهند 1۲.۵ درصد و یک ساله 

بوده و بازپرداخت آن مشکل است.

پزشکان طب سنتی 
بیشترین استفاده کنندگان از شیر شتر

این دامدار هم استانى  پزشکان طب سنتى را بیشترین استفاده 
کنندگان از محصوالت خود عنوان مى کند و مى افزاید: استان هاى 
خراسان رضوى، اصفهان، تهران، قم، کرمان، یزد و حتى سیستان 
بلوچستان که رتبه اول شتر در کشور را دارد از محصوالت ما براى 
درمان استفاده مى کنند. کاظمى با بیان این که درباره شتر هر نوع 
کار عملیاتى که بخواهید مى توانیم انجام دهیم خاطر نشان مى کند: 
این کار تجربه اجدادى ما است که جمع آورى کرده و مورد استفاده 

قرار داده ایم.

درمان دیابت و متوقف کردن پیشرفت HIV مثبت

با شیر  وى به طرح هاى پژوهشى که براى درمان بیمارى ها 
بیماران دیابتى  انجام داده بود اشاره و عنوان مى کند: براى  شتر 
که روزانه مجبور هستند بین ۴۰ تا 6۰ واحد انسولین تزریق کنند، 

از شیر شترهایى که با گیاهان دارویى موثر در افزایش تولید پروتئین 
شبه انسولین در شیر تغذیه شده اند استفاده مى کنیم. کاظمى اضافه 
مى کند: شیر شتر بین 1۵ تا ۴۰ واحد در هر لیتر پروتئین شبه انسولین 
دارد ولى این پروتئین در شیر شترها با تغذیه گیاهان دارویى بین ۴۰ 
تا 6۰ واحد تغییر داشته است. وى همچنین از نگه داشتن پیشروى 
بیمارى HIV  با این محصول خبر مى دهد و بیان مى کند: براى 
مثال خانمى در استان با این بیمارى مواجه شده بود که با مصرف 
شیر شتر پیشرفت آن متوقف شد. که شیر را به دلیل مشکالت مالى 
رایگان در اختیارش قرار مى دهیم. این پرورش دهنده شتر در استان 
به درمان ناراحتى اعصاب با مصرف شیر شتر تغذیه شده از گیاهان 
الوان و استخودوس اشاره مى کند و مى گوید: خود من پس از 8 
سال مصرف دارو، با مصرف یک سال شیر شتر درمان شدم.کاظمى 
خانم دکتر نواب زاده را از اولین افرادى مى داند که شیر شتر را به شهر 
معرفى کرد و بیماران زیادى را براى درمان فرستاد. وى مى افزاید: 
مریضى هاى دیگرى هم مثل کیست ها و فیبرم ها که خانم ها درگیر 

آن هستند با مصرف شیر شتر بهبود پیدا کرده اند.

هر 5 نفر شتر ایجاد یک شغل واحد

کاظمى با اشاره به شعار سال و اهمیت اشتغال به هم استانى ها 
توصیه مى کند: هر ۵ نفر شتر یک شغل واحد براى یک خانواده 
۴ تا ۵ نفره با زندگى در حد عرف ایجاد مى کند. شتر نسبت به 
بیمارى آن هم در حد صفر  باقى دام ها مقاومت بیشترى دارد و 
اندازه  به  نفر شتر  این که جیره غذایى هر 1۰  بیان  با  است. وى 
صبر  شتر  خود  مانند  باید  شتردار  شود:  مى  یادآور  است  گاو  یک 
داشته باشد. دارنده اولین پروانه شتر شیرى با تاکید بر این که باید 
به مردم و بازار شیر شتر و فواید آن را بشناسانیم اضافه مى کند: 
به من پیشنهاد دادند بستنى شیر شتر را ثبت اختراع کنم ولى به 
قدرى سنگ اندازى مى کنند که ترجیح مى دهم بستنى را درست 
کنم و فرزندم از آن استفاده کند. در زمان حاضر همین بستنى را با 
عسل طبیعى خودمان، براى بیماران دیابتى تولید مى کنیم. کاظمى 
حتى  و  یزد  و  اصفهان  تهران،  خوزستان،  هاى  استان  به  تاکنون 

گلستان شتر شیرى فرستاده است.

سال هاست که با فرا رسیدن خرداد ماه، بسیارى 
از دانش آموزان و دانشجویان درصدد جدى گرفتن 
بیشتر دروس خود بر مى آیند. اگرچه آشنایى و بهره 
گرفتن از راهکارهاى به خاطر سپردن بهتر مطالب 
موثر هستند اما بهتر است این حقیقت را نیز به خاطر 
داشته باشیم، ورود حجم فراوانى از مطالب که باید 
در فاصله زمانى ۴ ماه و نیم با گذر از حافظه کوتاه 
گرفتند،  مى  جاى  مدت  طوالنى  حافظه  در  مدت، 
آن هم در طول مدت کوتاه، نظام مغز را با اختالل 
دارید که  آگاهى  نیز  این موضوع  مواجه مى کند.از 
محیطى،  شرایط  هوشى،  ضریب  چون  عواملى 
وضعیت خانوادگى و اقتصادى، نوع تغذیه و شرایط 
اقلیمى نیز تاثیرات فراوانى در روند یادگیرى دارند. با 
تمام اینها اگر از بهره هوشى متوسطى نیز برخوردار 
باشید، استفاده از راهکارهاى ارائه شده در این نوشته 
به منظور افزایش یادگیرى، براى تان کارآمد خواهند 
هاى  تکنیک  که  دارد  وجود  احتمال  این  البته  بود. 
نداشته  یکسانى  کارآیى  افراد  تمام  براى  برشمرده، 
باشند اما شاید برخى از این راهکارها در کنار روش 
هاى شخصى که خود آنها را به کار مى گیرید، تغییر 
چشمگیرى در روند یادگیرى تان به وجود آورد. این 

تکنیک ها را با هم مرور خواهیم کرد:

1- از خودکارها یا هایالیترهای رنگی 
استفاده کنید

استفاده از خودکارها یا هایالیترهاى رنگى در هنگام 
مطالعه مى تواند در به خاطر سپردن بهتر مطالب به 

شما کمک کنند.

2- برای تمرکز بهتر از موسیقی های 
مناسب استفاده کنید

رنج  فعالى  بیش  چون  اختالالتى  از  اگر  خصوصا 

مى برید، استفاده همزمان از موسیقى هاى مناسب، به 
افزایش تمرکزتان منجر خواهد شد.

3- در فواصل درس خواندن 
مکان حضور خود را تغییر دهید

مطالعه  براى  مکان  بهترین  ها  کتابخانه  اگرچه 

به شمار مى آیند اما گاهى الزم است به مکان هاى 
دیگرى چون کافى شاپ رفته و روند مطالعه خود را 

پیگیرى کنید.

4- صدای خود را 
در هنگام  مطالعه مطالب ضبط کنید 

برخى از دانشجویان بر این باورند، زمانى که صداى 
ضبط شده خود را مى شنوند، مطالب را بهتر به خاطر 

مى سپارند.

5- گاهی نیز استراحت کنید

ساعات طوالنى درس خواندن، بدون اندکى استراحت 
کردن، نتیجه معکوسى را به همراه خواهد داشت.

6- زمانی که استرس دارید 
دست از مطالعه بردارید

گاهى استرس حاصل از نتیجه آزمون سبب مى 
شود، تمرکز خود را از دست بدهید و نتوانید به خوبى 
مطالعه کنید. بنابراین بهتر است در چنین زمان هایى 
بگویید،  خود  به  و  برداشته  کردن  مطالعه  از  دست 
خود  براى  را  جریان  و  است  آزمون  یک  تنها  این 

ساده تر بگیرید.

7- از راهکارهای بصری کمک بگیرید

براى به خاطر سپردن فهرستى از مطالب، از تصاویر 

کوچک در کنار مطالب استفاده کنید. با انجام این کار، در 
زمان حضور در آزمون و در مواقعى که ذهن تان کامال 
خالى مى شود، تصاویر براى به خاطر سپردن مطالب به 

کمک شما خواهند آمد.

8- تغذیه مناسب 
در این دوران را جدی بگیرید

برخى از دانش آموزان و دانشجویان بر آن باورند که 
با غذا خوردن بیش از اندازه احساس خواب آلودگى مى 
کنند. اما زمانى که به جاى خوردن غذاهاى پرحجم، 

میوه ها را جایگزین مى کنند، احساس بهترى دارند.

9-  یادداشت برداری کنید

یادداشت  با  کتبى  هاى  آزمون  مورد  در  خصوصا 
بردارى، در هنگام پاسخ دادن به سواالت، پاسخ را بهتر 

به خاطر خواهید آورد.

10- نمره ای که از آزمون دریافت می کنید 
نشانگر تمامی عملکرد شما نخواهد بود

چندان هم نگران نمره دریافتى خود نباشید. اگر 
نمره شما پایین هم باشد، دنیا به پایان خود نخواهد 

رسید. بنابراین با دیدن نمره خود شوک نشوید.
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مهم ترین تفاوت زنان و مردان 
از دید روانشناسی

یکی از شگفتی های آفرینش، وجود تفاوت ها بین زنان 
و مردان است. بیولوژیست ها و پژوهش گران، پس از 
بررسی و تحقیق های متعدد، به این نتیجه دست یافتند 
که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از 
صفت های اصلی به صورت ذاتی، با هم فرق داشته، به 

گونه ای متفاوت از یکدیگر، عمل می کنند.

مردها دارد،  بسیاری  اهمیت  مردان  برای  استقالل   - 
می خواهند که در مورد مسائل مالی و معامالت و سایر 
موارد مشابه، مستقل عمل کنند. مخالفت همسر یا عدم 
توجه او به این نکته، می تواند مشکالت و موانعی در 
زندگی مشترک ایجاد کند زیرا مرد تصور می کند که به 

احساس استقاللش، لطمه خورده است.
- زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند 
و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان 
می دهند.مردان، هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، 
بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه 

دلیل و منطق دارند.
- زنان می خواهند مورد حمایت باشند و به این حمایت 
اهمیت می دهند،اگر زن حس کند از طرف همسرش 
مورد بی توجهی و بی مسئولیتی قرار گرفته، به شدت 
آزرده می شود و واکنش های عاطفی شدید نشان می 
است  آن  دارد،  اهمیت  ها  زن  برای  آنچه  زیرا  دهد. 
احترام می گذارد، آنان  به   که حس کنند همسرشان 

بی وقفه به آنها توجه دارد و سالمت، شادابی، عقاید و 
حتی تغییرات او برایش مهم است.

- زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرند. مردان 
در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند.

بعضی آدم ها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد سخت و 
ضخیم و بعضی جلد نازک، بعضی جلد سیمی و فنری 
هستند. بعضی اصاًل جلد ندارند. بعضی از آدم ها با کاغذ 
کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی. بعضی 
از آدم ها ترجمه شده اند.بعضی از آدم ها تجدید چاپ 
می شوند و بعضی از آدم ها فتوکپی یا رونوشت آدم 
های دیگرند. بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ می 
شوند و بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند.بعضی از 
آدم ها عنوان و تیتر دارند، فهرست دارند و روی پیشانی 
بعضی از آدم ها نوشته اند: حق هرگونه استفاده ممنوع 
و محفوظ است.بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند. 
فروش  به  تخفیف  درصد  چند  با  ها  آدم  از   بعضی 
می رسند و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی 
شوند.بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت، بعضی از آدم 
ها جیبی هستند و می شود آن ها را توی جیب گذاشت، 
بعضی از آدم ها را می توان در کیف مدرسه گذاشت.

بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی و معّما دارند و 
بعضی از آدم ها فقط معلومات عمومی هستند.بعضی از 
آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلط چاپی 
دارند. بعضی از آدم ها زیادی غلط دارند و بعضی غلط 
های زیادی!از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و 
از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت. و با بعضی از 

آدم ها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست.
بی بال پریدن / قیصر امین پور

زندگی را شادمانه آغاز کن، نشنو 
که چه می گویند ، نه ببین که چه می کنند . 

زندگی از آن توست ، شاد زندگی کن

تو می توانی تمام آن چیزها باشی 
که رویایی در دلت بود اگر عزم آن کنی
 که بکوشی، اگر خود را بیشتر باور کنی

دل زان بت پیمان گسلم می سوزد
برق غم او متصلم می سوزد

از داغ فراق اگر بنالم چه عجب
یاران چه کنم، وای دلم می سوزد

شهرت چون رودی است که اشیاء سبک 
و تو خالی را در سطح نشانده و اشیاء گران

 و پر مغز را در قعر خود فرو می برد

این که هر روز نوزادی متولد می شود، 
یعنی خداوند هنوز به آینده

 انسان امیدوار است

شاید فقط به دنبال شغل نیستید، بلکه به دنبال یک شغل 
خاص می گردید. شغلی که رضایت شما را جلب کند. شغلی 
که خوشحالتان کند، شغلی که زندگی شما را تامین کند و 
از همه مهمتر شغلی که مسیر روشنی به سمت آینده ای 
خبرهای  حامل  نمی خواهیم  باشد.  داشته  کننده  امیدوار 
بستگی  این ها  اوقات همه  اکثر  اما  باشیم،  برای شما  بد 
به رفتارهایی دارد که شما انتخاب می کنید، نه آنچه که 
کارفرمای شما قول می دهد. البته این بدان معنی نیست که 

هدف ها دستیافتنی نیستند.
شما بابت جایگاهی که در آن قرار

گرفته اید، پول دریافت می کنید
خود  ناکافی  دستمزدهای  از  جدیدی ها  نسل  از  بسیاری 
انجام  را  کار  دو  این  از  یکی  در حالی که  شاکی هستند 
می دهند: آن ها به دنبال افزایش دستمزد نیستند، یا این که 
وقت نمی گذارند بفهمند چه کارهایی این افزایش حقوق 
در  کارفرمایان  که  است  این  می کنند.حقیقت  تضمین  را 
ازای کمترین دستمزد ممکن، بهترین کار را از کارمندان 
می خواهند. پس اگر فکر می کنید که به خاطر حضور به 
موقع تان سر کار، آن ها تصمیم می گیرند حقوقی بیشتر از 
آنچه که خودتان پذیرفته اید به شما بدهند، باید بگوییم در 
اشتباه هستید. اگر حقوق بیشتری می خواهید، باید به دنبال 
آن باشید، یا آنقدر از خودتان قابلیت نشان دهید که آن ها  

گزینه ای جز افزایش حقوق شما نداشته باشند.

  وقتی درخواست کار می کنید،
 رزومه شما معنای چندانی ندارد

آیا می خواهید بدانید اکثر زومه ها از کجا سر در می آورند؟ 
در اکانت ایمیلی که هیچکس آن ها را نگاه نمی کند. اکثر 
شغل ها توسط دوستان، ارتباط های شبکه ای و توصیه های 
ترجیح  آدم ها  است.  زندگی همین  پر می شوند.  شخصی 
را می شناسند، چه  با کسانی کار کنند که آن ها  می دهد 
موکلی که تصمیم می گیرد کدام شرکت اجازه بازاریابی او 
را برعهده داشته باشد و چه کارفرمایی که تصمیم می گیرد 
چه کسی را برای خرده کاری  هایش انتخاب کند.اگر یک 
شغل فوق العاده می خواهید، روزمه خود را آماده کنید، اما 
کمی صبر کنید تا به شبکه ارتباطی خود دسترسی پیدا کنید 
و ببینید چه کسانی را می شناسید. به دنبال معارفه  و آشنا 
شدن با یکدیگر باشید. با آن هایی که می خواهید کار کنید 
قرار مالقات بگذارید تا کمی آن ها را بشناسید. در غیر این 

صورت، کسی به شما توجه نمی کند.
  اگر می خواهید آموزش ببینید، باید 
آغوشتان را برای یادگیری باز کنید

نسل جدید به بی تحمل بودن، محق بودن و باقی چیزها 
معروفند. اما حقیقت این است که این خلق و خوها اغلب 
نتیجه عوامل محیطی هستند که از ضعف مدیریت و رهبری 
می خواهید  اگر  هزاره ای ها  نسل  شما  می گیرند.  نشأت 
آموزش ببینید، باید قابل آموزش باشید. اگر می خواهید یاد 

بگیرید باید به این کار تمایل داشته باشید. اگر می خواهید از 
تجربیات خود نهایت بهره را ببرید، باید بتوانید خوب ببینید. 

این یک رابطه یک سویه نیست.
هر محیط کاری موافقین و مخالفین خود را دارد 

مهم این است که شما از آن ها چه می سازید
هیچ محیط کاری »کامل« و بی عیب و نقص نیست. حتی 
بهترین آن ها یعنی محیط های کاری نسل هزاره پسند نیز 
چالش های خودش را دارد. ارزش واقعی که شما از محیط 
کار استخراج می کنید، بستگی به چیزهای مفیدی دارد 
که ارائه می دهید. ممکن است بدترین کارفرمای دنیا را 
داشته باشید، ممکن است بیشتر از آنچه که دوست دارید، 
کار انجام می دهید؛ اما در نهایت درس هایی که می آموزید 
نتیجه خط فکری خود شما هستند. می توانید به آن ها  به 
چشم عقوبت نگاه کنید یا به چشم فرصت. سعی کنید از 

دیگران درس بگیرید، مهم نیست چقدر کوچک باشد.
 موفقیت درازمدت یعنی دانستن 

چیزهایی که شما نمی دانید
بسیاری از جوانان سعی دارند با یک پرش خود را به باالی 
نردبان برسانند. 9 ماه در جایی کار می کنند و بعد آن جا 
در  اغلب  می روند.  دیگری  جای  سراغ  به  کرده  ترک  را 
مورد مهارت هایشان اغراق می کنند به امید این که حقوق 
باالتری نصیبشان شود. اما این به معنی موفقیت نیست. 
انجام می دهید، موفق  می خواهید در کاری که  واقعاً  اگر 

باشید؛ باید به دنبال فرصت های شغلی باشید و همچنین 
راه هایی برای آموختن چیزهایی که هنوز نمی دانید. کسی 
که شکست را تجربه می کند، از دانسته ها و ندانسته های 
خود هیچ شناختی ندارد. دانستن چیزهایی که نمی دانید، 
طول عمر شما را زیاد می کند و موجب می شود تا بتوانید 
با چالش های پیش رو مواجه شوید و بر آن ها فائق بیایید و 

مهارت های خود را افزایش دهید.
حقوق ماهیانه شما از آسمان نازل نمی شود

یکی از متواضع ترین چیزهای این جهان، کار کردن برای 
یک کسب و کار کوچک است این گونه می توانید تاثیر 
کارتان را در آن شرکت ببینید.اکثر کسانی که وارد نیروی 
کار می شوند به فکر حقوق، روزهای تعطیل و چیزهایی از 
این قبیل هستند. آن ها فکر می کنند تحصیالت دانشگاهی 
یعنی آن ها شایسته این امکانات هستند، بدون آن که سوالی 
از آن ها پرسیده شود. وقتی برای یک کسب و کار کوچک 
کار می کنید، متوجه می شوید که شغلی که دارید نتیجه 
سخت کوشی و تالش عده ای است که نان سر سفره شما 
می آورند. آن ها هر روز جاده را صاف می کنند تا زندگی را 
از  برای خود بسازند، شرکت را سرپا نگه دارند و مهمتر 
همه مطمئن شوند که شما حقوق ماهیانه خود را دریافت 
می کنید. اما این که فکر کنید که می توانید بدون کار کردن 
یا بدون اهمیت قائل شدن برای کارتان، فقط چک های 

حقوقتان را جمع کنید؛ دیدگاه اشتباهی است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و تا خدا کسانی را که ایمان آورده  اند خالص گرداند و کافران را ]به تدریج[ نابود سازد.
سوره آل عمران، آیه 141

حدیث روز  

چون خدا خیر بنده اي را خواهد او را نسبت به دنیا بي رغبت و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که این خصلتها داده 
شود خیر دنیا و آخرت داده شده . امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

حقایق ناگواری که نسل جدید جویای کار باید بدانند!

612549837
389672451
457831962
864793125
293154678
175268394
741926583
928315746
536487219

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

فروش زمین فرهیختگان ، متراژ 300 مترمربع 
قیمت 100 میلیون تومان ، کلیه انشعابات 
پرداخت شده است      09155316359

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09158668002

 705 R2 به یک راننده گریدر
و بیل مکانیکی در زابل نیازمندیم.

09155623441

به یک کمک نقشه بردار 
جهت کار در شهرستان زابل نیازمندیم.

09155623441 - زرگری

فروش نیسان آبی مدل 94 طرح لیزینگی 
اتاقدار به همراه کار در شرکت با حقوق 
عالی    09157916870 - علی آبادی

فروش باغ ویال واقع در دشت بجد همراه با یک 
ساعت آب ، سند ششدانگ ،  خانه ، آالچیق 
و انواع درختان میوه     09153614038

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 
شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       

 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

به تعدادی نیروی آرماتوربند و قالب بند 
دیوار بتنی نیازمندیم.

09362093184

دعـوت بـه همکـاری
 در راستای بهره برداری از سالن های

 مجلل و جدید مجموعه فرهنگی 
پذیرایی ایرانیان جهت تکمیل نیروی 
کار خود به افراد ذیل نیازمند است:

مهماندار خانم و آقا
سرایدار و نگهبان

نیروی خدماتی
ساعت مراجعه از 10 صبح الی 13

نبش توحید 33 - مدیریت مجموعه 
ایرانیان )رفیعی(

به تعدادی راننده با ماشین 
دوگانه سوز جهت کار در 
آژانس ترجیحا تمام وقت 

نیازمندیم.  09159369072

پیتـزا پاتیـل به همراه کلیه وسایل و تجهیزات
 به علت اعزام به سربازی زیر فی به فروش می رسد.

قیمت  توافقی
تلفن هماهنگی: 09150904595

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

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

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

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

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

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

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

و تایید قرار گرفته است

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

به تعدادی بازاریاب در یک 
شرکت پخش معتبر مواد 

غذایی بهداشتی با حقوق ثابت 
و مزایا و بیمه نیازمندیم

32437650
09905096398



غذاهای فراسودمند یا عملگرا شبیه غذاهای معمول 
روزانه ماست. اما وقتی مصرف می شوند عالوه بر 
خواص تغذیه ای مزایای سالمت بخش از خود نشان 
می دهد که خطر ابتال به بیماریهای سخت و مزمن را 
کاهش می دهند. این غذاها حاوی مواد سنتزی نبوده 
و کاماًل طبیعی است. پروبیوتیک ها عبارت است از 

مکمل میکروبی که از طریق متعادل سازی میکروبهای 
بومی روده، اثرات مفید بر بدن میزبان اعمال می کنند. 
در حالیکه پری بیوتیک ها نیز مواد غذایی هستند که 
توانند  می  و  باکتریهای خاص مصرف شده  بوسیله 
جهت افزایش رشد بقاء باکتریها به آنها افزوده شوند. 
مهمترین اثرات این فراورده ها تقویت سیستم ایمنی 

سم  اکسیدانی،  آنتی  های  ویژگی  بودن  دارا  بدن، 
زدایی و اثرات ضد التهابی است. این میکروبها جذب 
مواد معدنی بویژه کلسیم و منیزیم را از لوله گوارش 
افزایش می دهد و خطر دیابت نوع دو را کم می کند. 

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک )1(
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مهاجم استقالل بهترین بازیکن دیدار با العین شد

بهترین  عنوان  به  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  گلزن  مهاجم  ایرنا- 
بازیکن دیدار با العین امارات انتخاب شد. تیم فوتبال استقالل تهران 
دوشنبه شب در دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
تا  گذشت  امارات  العین  سد  از  گل  یک  با  آزادی  ورزشگاه  در  آ سیا 
شانس باالیی برای صعود داشته باشد. »کاوه رضایی« که تک گل 
این دیدار را در دقیقه 91 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند در پایان 
از سوی نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین بازیکن 
انتخاب شد و جایزه خود را دریافت کرد. این مهاجم در فصل جاری 
لیگ قهرمانان آسیا برای استقالل پنج گل به ثمر رسانده است.

جایزه ای که در پایان فصل به آزمون رسید

بازیکن تکنیکی و فنی  بهترین  مشرق- مهاجم ملی پوش کشورمان 
سال باشگاه روستوف انتخاب شد. فدراسیون فوتبال روسیه پس از اتمام 
این فصل لیگ برتر این کشور بهترین های هر باشگاه را اعالم کرد که 
در پی اعالم بهترین های هر باشگاه سردار آزمون، مهاجم ملی پوش 
انتخاب  روستوف  سال  بازیکن  تکنیکی ترین  عنوان  به  کشورمان 
شد. روستوف امسال کار خود را با قرار گرفتن در رده ششم جدول 
رتبه خوبی  این  به سال گذشته  برد و نسبت  پایان  به  لیگ روسیه 
برای آنها به شمار نمی آید زیرا در فصل گذشته نایب قهرمان شده بود.

محرومیت 3 ماهه  دروازه بان پیشین استقالل

به گزارش »ورزش سه«، با حکم مرتضی تورک رئیس کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال، محسن فروزان دروازه بان پیشین استقالل تهران 
که لیگ شانزدهم در صبای قم حضور داشت، به مدت 3 ماه از هر 
گونه فعالیت رسمی در حوزه ی فوتبال محروم شد. در حکم منتشر 
از  گرفته  صورت  اقدامات  که  است  آمده  بازیکن  این  برای  شده 
جهت  به  که  است  ای  گونه  به  بازیکن  این  قانونی  همسر  سوی 
انتساب همسر وی به اهالی فوتبال و شخص مشارالیه و انعکاس 
و  بدون رعایت شئونات اسالمی و اخالقی  آن در فضای مجازی 
سپس در سطح افکار عمومی موجب ورود لطمه به اعتبار فوتبال 
و حسن شهرت فدراسیون فوتبال در افکار عمومی گردیده است.

سرمربی تراکتورسازی امروز مشخص می شود

جلسه هیأت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز روز گذشته در شرایطی 
برگزار شد که اعضا روی 2 گزینه به جمع بندی نهایی رسیدند و امروز 
سرمربی جدید مشخص می شود. وینفرد شفر از آلمان و اریک هامرن از 
سوئد گزینه های خارجی مربیگری بودند که در نهایت با توجه به تصمیم 
فدراسیون مبنی بر عدم جذب بازیکن و مربی خارجی برای باشگاه هایی 
که بدهی دارند این مسئله منتفی شد. جواد نکونام و یحیی گل محمدی 
دو گزینه نهایی هستند که امروز یکی از این اعضا معرفی می شوند. 

این محصوالت غذایی را نخورید 

وزارت  داروی  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط 
فرآورده های  برخی  اطالعیه ای  در  بهداشت 
غذایی را که به علت نداشتن مجوزهای قانونی 
الزم یا جعل اسناد مورد نیاز غیر مجاز دانسته 
و اسامی آنها را اعالم کرد: سوهان کنجدی 
فالفل  میزبان،  لیقوان  پنیر  آرمین،  عسلی 

اهورا، معجون  سای مهر، پشمک و حبوبات 
حصیری  بستنی  گلچین،  عسلی  مغز  چهار 
سویلی، زردچوبه مهستان، ادویه جات شرکت 
اخوان،  چاشنی ساز با نام چاشنی پارسا، شهد 
طبیعی انگور با نام شهدآذران ارومیه، شیرینی 
پنیر  و  امیر  نام  با  مهرآیین  سنتی  و شکالت 
نداشتن  علت  به  لیقوان  لبن  پاک  گوسفندی 
مجوزهای بهداشتی غیر مجاز شمرده می شوند.

بوئیدن سیب به رفع افسردگی  
استرس و وسواس ذهنی کمک می کند 

و  استرس  افسردگی،  رفع  به  سیب  بوئیدن 
نرگس،  بوی  می کند؛  کمک  ذهنی  وسواس 
اسطوخودوس، مریم، یاس و میخک طبی و 
در موارد خاص عنبر و مشک برای افسردگان 
و بوهایی مثل گالب، خیار تازه، بنفشه، نیلوفر, 

کافور و صندل برای افراد تندخو و پرخاشگر با 
سوءمزاج گرم مفید است. همینطور افرادی که 
بهتر  دارند،  پرخاشگری  یا  بی قراری  احساس 
است از رنگهای مالیم مثل آبی، سبز کمرنگ، 
بنفش مالیم یا صورتی کمرنگ و افرادی که 
احساس کسالت، خستگی و افسردگی دارند از 
رنگهای پر انرژی مثل زرد براق، نارنجی، قرمز 

و طالیی در محیط پیرامون خود استفاده کنند.

برخی از پرهیزهای افراد دچاِر
 غلبه سردی و خشکی

دم  و  بلغم  اخالط 4گانه سودا، صفرا،  از  بدن 
دارای طبع سرد  تشکیل شده است که سودا 
خشک،  و  گرم  طبع  دارای  صفرا  خشک،  و 
طبع  دارای  دم  تر،  و  سرد  طبع  دارای  بلغم 
گرم و تر است. مصرف بیش از حد بادمجان، 

غذاهای نمک سود مانند ماهی دودی، خیار شور، 
پنیر شور، گوشت گاو و گوشت حیوانات پیر، 
گوشت شتر و شتر مرغ، غذاهای مانده، لبنیات، 
کلم،  کاهو، ماهی، برنج سفید، عدس، ترشیها، 
سرکه، تمرهندی، غوره و آبغوره، سیب زمینی، 
گوجه  فرنگی، قارچ، لوبیاسبز، نخودفرنگی، ذرت، 
پرهیزها  جمله  از  ترش  میوه های  تمام  جو، 
برای افراد دچار غلبه سردی و خشکی است.   

غذاهای مفید برای افراد دچاِر 
غلبه سردی و خشکی  

گوشت بّره، کبوتر و گنجشک، مرغ محلی فربه، 
تخم مرغ محلی، گندم، لوبیا، سیب با پوست و 
دانه، گالبی، طالبی، به، بادام، خربزه، انگور، آب 
برنج  مصرف  صورت  در  شیرین،  آلو  نارگیل، 
استفاده  زعفران  و  سیاه  زیره  شوید،  از  حتماً 

ترخون،  ریحان،  نعناع،  مانند  سبزیها  شود. 
مرزه، جعفری، تره، ساقه کرفس، کنگر، چغندر، 
شلغم، ترب، هویج فرنگی، فندق، عسل، توت، 
کشمش، انجیر، خرما، هل، دارچین، زنجبیل، 
زعفران، زیره، ساالد فصل، شربت زعفران، فرنی 
بادام، نخود، کنجد، ارده، عسل، شیره خرما، یا 
انگور، پسته، گردو، فندق، نان سنگک کنجدی 
با کره محلی گاوی و مربای بالنگ با عسل.

پسران چاق با ریسک باالی 
سرطان روده مواجه اند

اولیه نشان می دهد کودکان  اگرچه مطالعات 
باالی  ریسک  معرض  در  وزن  اضافه  دارای 
ابتال به سرطان روده در بزرگسالی هستند اما 
هنوز کاماًل مشخص نیست که چقدر کاهش 
وزن ممکن است بر این خطر تاثیر داشته باشد. 

در واقع یافته ها نشان داده است مردانی که در 
سن ۷ سالگی اضافه وزن داشتند و همچنان در 
اوایل جوانی دارای اضافه وزن بودند در مقایسه 
با مردانی که هیشه وزن سالم داشتند دو برابر 
بیشتر در معرض ابتال به سرطان روده بودند. 
اضافه  دارای  همچنین مردانی که در کودکی 
وزن بودند اما در اوایل جوانی وزن سالمی داشتند 
در معرض ریسک باالی سرطان روده نبودند.

ناراحتی قلبی، عامل فوت مرد میانسال در جشن پیروزی آقای روحانی بود

تسنیم- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیالن گفت: سابقه ناراحتی قلبی فرد میانسال رشتی و هیجان توأم با شادی 
جان  به  اشاره  با  خیرخواه  جعفری  محمدرضا  روحانی شد. سرهنگ  پیروزی  در جشن  مرگ وی  به  منجر  و  قلبی  باعث سکته 
قلبی  ناراحتی  سابقه  داشت:  اظهار  رشت  شهر  ورزشگاه عضدی  در  جمهوری  ریاست  پیروزی  در جشن  میانسال  فردی  باختن 
این فرد و هیجان توأم با شادی، باعث سکته قلبی و منجر به مرگ او شده است. وی با بیان اینکه خانواده این شخص نیز در 
محل حادثه حضور داشتند بیان داشت: در گفت و گویی که با خانواده این مرد 42 ساله داشتیم آن ها اشاره به عدم رضایتشان 
از حضور او در جشن را داشتند که مورد قبول فرد قرار نگرفت و در نهایت، تاب هیجان و فشار وارده به خود را نیاورد. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیالن با اشاره به اینکه تجمعات خیابانی در چند روز گذشته باعث ایجاد مشکل برای مردم 
و عبور و مرور در خیابان ها شده است گفت: برابر اعالمیه وزارت کشور، هر گونه تجمعات در خیابان ها ممنوع است و در صورت 
مشاهده برخورد جدی با خاطیان صورت می گیرد . جعفری با اشاره به اینکه مردم با حضور گسترده خود، حافظ و پشتیبان نظام 
اسالمی هستند و در انتخابات ریاست جمهوری  آینده 4 ساله کشور را رقم زدند بیان داشت: برخی با سودجویی از این امر برای 
شهروندان در سطح خیابان و معابر ایجاد مشکل کردند و حقوق شهروندی را زیرپا گذاشتند که طبق قانون با آن ها برخورد می شود.

4 زخمی در حادثه رانندگی در بیرجند

دستگاه  یک  با  پراید  دستگاه  یک  برخورد 
آفرید.  حادثه  بیرجند  شهرستان  در  سمند 
استان  سیمای  و  صدا  خبرگزاری  از  نقل  به 
پراید  دستگاه  یک  برخورد  جنوبی،  خراسان 
ظهر   11:21 ساعت  در  سمند  دستگاه  یک  با 
شهید  خیابان  در  شنبه(  )سه  گذشته  روز 
جای  بر  زخمی  چهار  بیرجند،  شهرستان  قرنی 
دو  شامل  حادثه  این  های  زخمی  گذاشت. 
به  که  اند  بوده  کودک  یک  و  زن  یک  مرد، 
بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بیرجند منتقل 
شدند. علت این حادثه نیز در دست بررسی است.

کشف 100 کیلوگرم گوشت ماهی کوسه در شهر بیرجند

تشریح  در  بیرجند  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  ایرنا- 
کیلوگرم   100 بهداشتی  های  بازرسی  در  گفت:  خبر  این 
گوشت ماهی کوسه در یکی از فروشگاه های عرضه فرآورده 
با  علیزاده  حسن  دکتر  شد.  ضبط  و  کشف  دامی  خام  های 
بیان اینکه ماهیان بدون فلس در گروه ماهیان حرام گوشت 
قرار می گیرند، بیان کرد: در بازدیدهایی که روزانه از مراکز 
مقدار  این  شود،  می  انجام  دامی  خام  های  فرآورده  عرضه 
اداره  گوشت کشف و هماهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی از چرخه مصرف خارج 
از  2 سال گذشته است که خبر  بار در  برای نخستین  شد. 
شود. می  داده  بیرجند  شهرستان  در  کوسه  گوشت  کشف 

 قطره- دستگیری کبوترهایی که بین عراق و کویت مواد مخدر )178 قرص روان گردان ( جابجا می کردند.

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان جلسات افطاری شما در ماه مبارک رمضان می باشیم

ورودی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

چای، پنیر، سبزی و خرما رایگان

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

31104

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده 

امام صادق )علیه السالم(
بیایید شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  
کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته 
 در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

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

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، 
داخل صحن مسجد جواد االئمه )علیه السالم(    

تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 راه دین سختی های بسیاری دارد؛
»طالب جوان« مطهری های زمان بشوند

اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  مقدم-نماینده  دادرس 
امروز مطهری ها هستند که برای دنیا حرف دارند، 
درمیان  و طالب شهرستان  روحانیون  به  خطاب 

کرد  شهید  را  مطهری«  ا...  »آیت  دشمن  گفت: 
بگیرید.  را  ها  امثال مطهری  باید جای  و شماها 
آیت ا... سید علیرضا عبادی در دیدار با طالب و 
روحانیون شهرستان درمیان اظهار کرد: حوزه های 
علمیه قم و مشهد و اصفهان شاخه هایی است 
که شیخ طوسی پایه گذاری کرده است.وی افزود: 
آخر  در  السالم(  امام صادق)علیه  از  روایتی  طبق 
الزمان مرکز نشر اسالم شهر قم خواهد بود.عبادی 
انقالب  برکت  به  امروز  اینکه  به  اینکه  یبان  با 
اسالمی ایران، بسیاری از سختی های دوران قبل 
اند، سهل  دینی تحمل کرده  عالمان  انقالب که 
است  بوده  دورانی  ایران  در  است، گفت:  تر شده 
که انگلیس بر آن حاکم بوده و بیش از نیمی از 
بیان  دادند.وی  جان  گرسنگی  از  ایران  جمعیت 
داشت: زمانی که رضا شاه توسط انگلیسی ها به 
قدرت رسید، گفتند کسی حرف از امام حسین)علیه 
السالم( نزند، عالمان دینی را کشتند و حوزه های 
علمیه را بستند.وی افزود: آن دوران مکتب های 
جدید کومونیسم و لیبرال به جای اسالم به وجود 
اینکه در آن  با اشاره به  آوردند.نماینده ولی فقیه 
توانستند در روستای  دوران طلبه ها حداکثر می 
امروز  ساخت:  خاطرنشان  باشند،  تاثیرگذار  خود 
به برکت انقالب اسالمی دروازه های کشورهای 
مختلف مثل روسیه به روی عالمان دینی اسالم 
ایران  از حوزه های علمیه  باز است و درخواست 
برای حضور روحانیت در کشور خود دارند.نماینده 
ولی فقیه با بیان اینکه امروز مطهری ها هستند که 
برای دنیا حرف دارند، خطاب به روحانیون حاضر 
در جلسه گفت: دشمن »آیت ا... مطهری« را شهید 
کرد و شماها باید جای امثال مطهری ها را بگیرید.

 پیام استاندار به مناسبت سوم خرداد،
»روز مقاومت، ایثار و پیروزي«

استاندار خراسان جنوبی به مناسبت سالروز آزادی 
خردادماه،  :سوم  کرد  عنوان  درپیامی  خرمشهر 
یادآور حماسه ای ماندگار، فتحی بزرگ و افتخاري 
واالست که سرافرازانه براي اسالم و میهن عزیز، 
افتخار ابدي به هدیه آورد؛ فتحي که نه فتح خاک 
و سرزمین، بلکه فتح ارزش ها بود و نماد حقانیت و 
اراده خلل ناپذیر ملت ایران و ایثارگران جان برکفي 
است که با نثار جان و خون خود، پرچم حماسه و 
عزت و اقتدار ایران را به اهتزاز درآوردند.اینجانب 
مقاومت،  »روز  خردادماه  گرامیداشت سوم  ضمن 
ایثار و پیروزي« و اداي احترام به مقام شامخ شهدا 
و خانواده هاي مکرم و معظم شاهد و ایثارگر، به 
ویژه ایثارگران عزیز استان، از درگاه باري تعالي، 
عزت بیش از پیش ایران اسالمي و تداوم راه شهدا 

را مسئلت مي نمایم.

برگزاری مراسم اختتامیه مرحله نخست 
مسابقات قرآن دانشگاه های استان 

مسابقات  نخست  مرحله  اختتامیه  آیین  غالمی- 
قرآن دانشگاه های خراسان جنوبی دوشنبه شب با 
حضور حجت االسالم سید علیرضا عبادی نماینده 
ولی فقیه در استان در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار 

و از برترین های این مراسم  تجلیل شد.

طرح » افطار تا سحر« در پارک های 
خراسان جنوبی اجرایی می شود

مهر-رئیس ستاد اقامه نماز استان از اجرای طرح 
پارک  پنج  در  تا سحر«  افطار   « به چهره  چهره 
محوری استان طی ماه مبارک رمضان خبر داد.
ماه  کرد:  بیان  کمیلی  حسین  االسالم  حجت 
رمضان، ماه رسیدن به خداوند بوده و باید از تک 
اشاره  با  کرد.وی  استفاده  آن  های  لحظه  تک 
مبارک  ماه  ویژه  بینی شده  برنامه های پیش  به 
رمضان اظهار کرد: برگزاری مسابقه پیامکی نماز 
مبارک  ماه  این  بینی  پیش  های  برنامه  جمله  از 
از اجرای طرح  شده است.حجت االسالم کمیلی 
چهره به چهره » افطار تا سحر« در بوستان های 
محوری خراسان جنوبی خبر داد و افزود: اعزام ۳۰ 
از  نماز  قرائت  تصحیح  برای  مذهبی  کارشناس 

دیگر برنامه های ماه مبارک رمضان است.

اعزام ۹۸۲ مبلغ به مناطق مختلف 
استان

اسالمی  تبلیغات  مبلغین  امور  -مسئول  شبستان 
راستای  در  مبلغ   ۹۸۲ گفت:  جنوبی  خراسان 
مبارک  ماه  با  همزمان  اسالم  در  تبلیغ  گسترش 
نیازمند  روستاهای  و  شهرها  سراسر  به  رمضان 
استان اعزام می شوند.حجت االسالم علی کوثری 
نیا اظهار کرد: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان 
که  شوند  می  اعزام  استان  سراسر  به  مبلغ   ۹۸۲
از این تعداد ۲۴۷ مبلغ از مشهد و قم به شهرها 
اشاره  با  اعزام می شوند.وی  استان  روستاهای  و 
به اینکه ۷۳۵ مبلغ نیز از مبلغین بومی به سراسر 
استان اعزام خواهند شد،  ادامه داد: ۱۹۱ مبلغه و 
۷۹۱ مبلغ در ایام ماه مبارک رمضان به مناطقی 

که از قبل درخواست داشته اند، اعزام می شوند.

اختصاص۱۲۰ میلیارد تومان برای آب رسانی به روستاهای خراسان جنوبی 
تسینم -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان خبر داد.بسکابادی در بازدید از عملیات آبرسانی سیار به 
روستاهای استان اظهار کرد: در قانون بودجه امسال سه ردیف اعتبارات برای آب و فاضالب روستایی دیده شده که با تخصیص این اعتبارات مشکل آب آشامیدنی و بهداشتی ۹۳ 
روستای خراسان جنوبی که با تنش و یا بحران آبی مواجه هستند برطرف می شود.وی افزود: از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی سهم خراسان جنوبی بیش  از ۳۰ میلیارد تومان است.
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ساماندهی محله جلیلیان
 در گرو همکاری مسکن و شهرسازی

بیرجند  جلیلیان  محله  اهالی  از  جمعی  برزجی- 
خواستار  خود  سکونت  وضع  به  اعتراضی  در 
پیگیری مشکالت این محله شدند. نبود آسفالت 
و معابر، خدمات رسانی ضعیف برخی از دستگاه 
های اجرایی، از مهمترین این درخواست ها بود. 
شهردار بیرجند نیز در پاسخ به این گالیه ها به 
خارج  واقع  در  جلیلیان  محله  گفت:  آوا  خبرنگار 
از  محدوده شهر بوده اما از سالهای دور ساخت 
خارج  و  بدون ضابطه  محله  این  در  سازهایی  و 
است.  گرفته  انجام  شهری  قوانین  چهارچوب  از 
این  ساکنان  متعدد  مراجعه  به  اشاره  با  مدیح 
محله برای تعیین تکلیف شدن وضع سکونتشان 
طرح  به  محله  این  الحاق  موضوع  کرد:  تصریح 
و  شده   ۵ ماده  کمیسیون  وارد  شهری  تفصیلی 
موافقت نیز اخذ گردیده اما هنوز برای ساماندهی 
تحویل شهرداری نشده و فعال متولی آن مسکن 
زمان  تا  اینکه  بیان  با  وی  است.  شهرسازی  و 
را  آسفالت  کار  توان  نمی  معابر  شبکه  تصویب 
جمع  جمله  از  رسانی  خدمات  گفت:  نمود  آغاز 
آوری زباله در زمان حاضر نیز در این محل انجام 
این  در گرو تحویل  بیشتر  اما خدمات  می گیرد 
و  مسکن  سازمان  طریق  از  شهرداری  به  محله 
شد:  آور  یاد  بیرجند  شهردار  است.  شهرسازی 
نیز  هوایی  پل  احداث  بر  مبنی  مردم  درخواست 
توجیهی ندارد چرا که احداث این پل هزینه بسیار 
باالیی دارد  این در حالی است که  ساکنان این 

محله نیز بیش از ۱۰۰مالک نیستند.

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای  تجهیزات یگان حفاظت  

زیست  محیط  حفاظت  یگان  تسنیم-فرمانده 
اراضی  میلیون هکتار  از ۱۷  اینکه  بیان  با  کشور 
به  گفت:  حفاظت می شود  زیست کشور  محیط 
که  داریم  بان  محیط  یک  هزارهکتار  هر۶  ازای 
طوری  به  دارد  زیادی  فاصله  جهانی  نرم  با  این 
که در جهان به ازای هزار هکتار یک محیط بان 
وجود دارد.سرهنگ حمیدرضا خیلدار در بازدید از 
با  درمیان  مرزی  منطقه حفاظت شده شهرستان 
بسیار  جنوبی ظرفیت  استان خراسان  اینکه  بیان 
خوبی دارد اظهار داشت: حیات وحش خوب منطقه 
حفاظت شده درمیان نشان از آرامش حیات وحش 
و همکاری مردم در این زمینه است و ثابت کرده 
که مردم در امر محیط زیست سهیم هستند.وی با 
اشاره به کمبود نیروی محیط بان در کشور تصریح 
آموزشی  و  از تصویب الیحه ساختاری  :بعد  کرد 
حقوق  افزایش  و  بانان  محیط  از  حمایت  الیحه 
آنان نیز تصویب شد.فرمانده یگان حفاظت محیط 
و  یادآور شد: در سال گذشته هزار  زیست کشور 
۵۰۰ نفر محیط بان آموزش دیدند و امسال هم 

۴۰۰ نفر دیگر آموزش تخصصی می بینند.

۲۴ کیلومتر خط اصلی فاضالب 
بیرجند در ۳ بخش کاری اجرا می شود

تسینم-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گفت:  به 
 ۳ ، استان  تعهدات شورای مسکن  تحقق  منظور 
پیمانکار در سه جبهه کاری به متراژ تقریبی ۲۴.۵ 
کیلومتر در حال انجام کار هستند.هاشمی مقدم در 
جریان بازدید معاون سازمان ملی زمین و مسکن 
وزارت راه درباره روند اجرای این پروژه و مشکالت 
ارائه کرد و اظهار کرد: سازمان  پیش رو گزارشی 
انجام  به  ملی زمین و مسکن، مکلف شد نسبت 
اقدام کند.وی  زمین  واگذاری  و  تعهدات  باقیمانده 
و  آب  تأسیسات  احداث  برای  نامه  موافقت  افزود: 
فاضالب اراضی حد فاصل بلوار شهید صیاد شیرازی 
و شهید ناصری و تعاونی مسکن فاز ۲ ، ۰۴ بیرجند 
آماده  حال  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  که 

سازی و واگذاری است، مبادله شد.

کویر سه قلعه سرایان 
به اقامتگاه بوم گردی تجهیز می شود

صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  تسینم-رئیس 
دستی و گردشگری سرایان گفت: کویر سه قلعه 
این شهرستان که به بهشت منجمان ایران معروف 
برای  بوم گردی  اقامتگاه  به  تجهیز  حال  در  است 
گردشگران و کویرنوردان است.محمد عرب، اظهار 
سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذاران  استقبال  کرد: 
به  است  زیاد  بسیار  سرایان  قلعه  سه  کویر  در 
طوری که  سرمایه گذاران برای ایجاد ۳ اقامتگاه 
بوم گردی در این منطقه اقدام کردند.وی افزود: این 
اقامتگاه ها مجهز به تمام امکانات بوده و گردشگران 
و کویرنوردان می توانند در هر زمینه ای که به آن 

عالقه مند هستند از آن بهره ببرند.

راه اندازی سامانه صدور کارت 
شناسایی صنعتگران خراسان جنوبی

میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  غالمی-معاون 
از  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
راه اندازی سامانه صدور کارت شناسایی صنعتگران 
کارت  گفت:  زاده  عباس   . داد  خبر  دستی  صنایع 
شناسایی گواهی است مبنی بر تایید توان و سطح 
مهارت متقاضی در حرفه مورد درخواست، که پس از 

تایید به هنرمندان اعطاء می گردد.

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در 
گفت:  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه 
اجرای  برای  موجود  مشکالت  علل  از  یکی 
امر به معروف و نهی از منکر این است که در 

شیوه ها و ریشه ها مشکل داریم.
االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دبیران  اندیشی  اکبرپور در نشست هم  علی 
و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شوراهای 
اجرایی  روابط عمومی دستگاه های  مدیران 
استان اظهار داشت: اگر بنا است کشوری امن 
و فرهنگی داشته باشیم و اقتصاد، سیاست و 
فرهنگ ما سالم باشد ریشه همه این ها در 
اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.وی 
با تأکید بر اینکه خانه، مدرسه، اداره، جامعه و 
در نهایت کشور و جهان سالم و امن در گروه 
امر به معروف و نهی از منکر است، بیان کرد: 

اینقدر  معروف  به  امر  نیست  زیبنده  بنابراین 
قریب و مظلوم در جامعه حتی در بین متدین 
واقع شود.معاون هماهنگ کننده نماینده ولی 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی  فقیه در سپاه 
با بیان اینکه باید دلیل اینکه در اجرای این 
ریشه  ایم  شده  مشکل  دچار  الهی  فریضه 
واژه  این  هرچه  داشت:  عنوان  شود،  یابی 
های مقدس به حاشیه برود جای واژه های 
اضافه  شد.اکبرپور  خواهد  گشادتر  نامقدس 
ارزشی  های  انسان  هرچه  همچنین  کرد: 
به حاشیه بروند انسان های نااهل امور را به 
دست خواهند گرفت بنابراین نیاز است که در 

این حوزه ورود جدی داشته باشیم.
کار فرهنگی صبر و پشتکار نیاز دارد

مشکالت  دالیل  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
موجود بر سر اجرای امر به معروف و نهی از 

منکر این است که در شیوه ها مشکل داریم، 
اما  نداریم  مشکلی  شناخت  در  داشت:  بیان 
نشده  توجه  ها  ریشه  و  ها  به شیوه  اجرا  در 
ولی  نماینده  کننده  هماهنگ  است.معاون 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی  فقیه در سپاه 
تأکید کرد: اگر به ریشه ها بپردازیم و ریشه 
قطعا  کنیم  کار  اجتماعی  این معضل  در  ای 
اینکه  به  اشاره  با  است.اکبرپور  تاثیرگذار 
مشکل  دچار  ها  شیوه  در  گاهی  همچنین 
و  معروف  به  امر  در  بنابراین  افزود:  هستیم، 
ریشه شناسی  و  منکر شیوه شناسی  از  نهی 
کار  اینکه  بر  تأکید  با  است.وی  مهم  بسیار 
فرهنگی سخت و زمان بر  بوده اما باالخره 
فرهنگی  کار  کرد:  بیان  داد،  خواهد  نتیجه 
دارد. نیاز  پشتکار  و  صبوری  صبر،  حوصله، 
به معروف و  امر  معاون دولت و مردم ستاد 

نهی از منکر خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
قانون  هشتم  اصل  اساس  بر  داشت:  اظهار 
اساسی در جمهوری اسالمی دعوت به خیر، 
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است 
به  نسبت  مردم  عهده  بر  متقابل  و  همگانی 
یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
را  آن  کیفیت  و  حدود  شرایط،  که  دولت  به 

قانون معین می کند.
از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  در   
منکر نباید متعرض حیثیت مردم شد

قانون  ماده یک  به  اشاره  با  محمدرضا فخر 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
و  معروف  قانون  این  در  و گفت:  کرد  اشاره 
قول  فعل،  گونه  هر  از  هستند  عبارت  منکر 
به عنوان احکام  یا ترک فعل و قولی که  و 
اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین 

مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.وی 
معروف  به  امر  اجرای  در  اینکه  بر  تأکید  با 
حیثیت،  متعرض  توان  نمی  منکر  از  نهی  و 
جان، مال، مسکن، شغل، حریم خصوصی و 
بنابراین  داشت:  عنوان  شد،  اشخاص  حقوق 
در شوراهای امر به معروف قرار است مواردی 
را تذکر دهیم که مشخص و علنی بوده و نیاز 
به تجسس نداشته باشد.معاون دولت و مردم 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
قانون  این  طبق  همچنین  داد:  ادامه  جنوبی 
از منکر قلبی،  به معروف و نهی  امر  مراتب 
مراتب  که  است  عملی  و  نوشتاری  زبانی، 
و  مردم  آحاد  وظیفه  آن  نوشتاری  و  زبانی 
دولت است.فخر اضافه کرد: همچنین مرتبه 
عملی آن در موارد و حدودی که قانون مقرر 

کرده تنها وظیفه دولت است.

پر  انتخابات  برگزاری  از  پس  برزجی- 
بیرجند  شهرستان  در  اردیبهشت   ۲۹ شور 
برگزاری  روند  از  هایی  گالیه  شهروندان 
این انتخابات داشتند که نقص سیستم های 
صندوق مکانیزه و انتظارهای طوالنی مردم 
فرماندار   . بود  جمله  آن  از  رای  دادن  برای 
آوا  خبرنگار  به  این خصوص  در  نیز  بیرجند 
بیرجند  شهرستان  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
می  تجربه  را  مکانیزه  انتخابات  دوره  اولین 
دیده  الزم  های  بینی  پیش  قبل  از  کرد 

دو  تا  یک  حوزه  هر  ازای  به  و  بود  شده 
بتوانند  تا  بودند  دیده  آموزش  پشتیبان  نفر 
ارایه  را  الزم  های  کمک  شلوغی  مواقع  در 
دهند اما در برخی از شعب صندوق های اخذ 
رای دچار مشکل شده بود که صندوق کنار 
گذاشته شد و در برخی از شعب نیز دستگاه 
ترمینال مجری دچار نقص بود که با حضور 
به موقع تیم های فنی مشکل برطرف شد. 
شهروندانی  از  عذرخواهی  ضمن  ناصری 
که به خاطر این نقایص در صف های رای 

تمام  کرد:  اظهار  بودند  شده  منتظر  گیری 
انتظار  زمان  مدت  که  بود  این  بر  ها  تالش 
برای رای دهندگان کاهش یابد و در شعبی 
شهروندان  به  نیز  داشت  وجود  نقص  که 
کنند.  استفاده  نزدیک  شعب  از  شد  توصیه 
وی در خصوص کمبود تعرفه رای در برخی 
از مناطق شهرستان نیز خاطر نشان کرد: ما 
در مناطقی که نیاز به تعرفه رای بود ۳۰ تا 
اخذ   ۹۲ سال  که  رایی  از  بیش  درصد   ۵۰
از  برخی  در  اما  گرفتیم  درنظر  تعرفه   ، شده 

مناطق در ساعات اولیه شب با کمبود تعرفه 
مواجه شدیم که سریعا به شعب ارسال شد.
برخی  در  داد:  ادامه  بیرجند  فرماندار 
دلیل  به  نیز  شهر  حاشیه  روستاهای  از 
تعرفه  کبود  با  مردم  گسترده  استقبال 
نیز  مناطق  این  به  که  شدیم  مواجه 
. کردیم  ارسال  تعرفه  وقت  اسرع  در 
مبنی  گزارشی  هیچ  که  کرد  تاکید  ناصری 
با  گیری  رای  پایانی  ساعات  در  اینکه  بر 
نداشتیم. باشیم  شده  مواجه  تعرفه  کمبود 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی گفت: طرح ساماندهی و تبدیل شبکه 
هوایی به زمینی در خیابان های غفاری و معلم 
شهرستان بیرجند به زودی اجرا می شود.محمد 
ابراهیم شرکاء در گفت گو با تسنیم اظهار کرد: 
اواخر  در  غفاری   و  معلم  خیابان  شبکه های 
دهه چهل برای تامین برق مرکز آموزش ۰۴، 
باغ اکبریه، باغ رحیم آباد و استخر و کارخانه 
طول  گفت:  است.وی  شده  احداث  ارتش  یخ 
شبکه ها در ابتدا محدود به مسیرهای یاد شده از 
نیروگاه دیزلی بیرجند با ولتاژ ۱۱ کیلو ولت بوده 
که به تدریج با توسعه شهر و رشد مشترکین 
و اصالح سطح  توسعه شبکه ها   با  رابطه  در 
ولتاژ از ۱۱۰۰۰ ولت به ۲۰۰۰۰ ولت اقدام شده 
آنها  است.وی بیان کرد: رشد درختان و ورود 

به حریم شبکه ها، فرسودگی شبکه موجود در 
برخی محدوده ها و عدم امکان انجام عملیات 
جایگزینی آنها با توجه به مشجر بودن مسیرها، 

لزوم تامین برق مستمر و مطمئن در خیابان های 

مذکور با توجه به تعداد و نوع مشترکین از نظر 
لزوم  دالیل  اصلی ترین  از  تراکم  و  کاربری 
اجرای طرح ساماندهی در خیابان های معلم و 

نیروی  توزیع  غفاری است.مدیرعامل شرکت 

اهداف  از  یکی  افزود:  جنوبی  خراسان  برق 
مدنظر در اجرای پروژه، کمک به حفظ اشجار 
و عدم نیاز به هرس و شاخه زنی درختان و 
بهبود وضعیت مبلمان شهری است. شرکاء با 
بیان اینکه برای اجرای این طرح که در قالب 
۴ فاز به همراه تجهیزات حفاظتی تهیه شده 
میلیون  و ۶۷۴  میلیارد  بر ۳  بالغ  اعتباری  به 
تومان نیاز است افزود: از این میزان ۲ میلیارد 
توانیر  منابع شرکت  از  تومان  میلیون  و ۸۳۹ 
و مابقی از منابع داخلی تأمین خواهد شد.وی 
 ۷۱۳ آمده  عمل  به  توافق  اساس  بر  افزود: 
میلیون تومان هزینه آسفالت شکافی، ترمیم 
پیاده روها با همکاری شهرداری بیرجند تامین 
و پرداخت خواهد شد.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: این ۴ 

ولت  کیلو  شبکه های ۲۰  ساماندهی  با  طرح 
ترانس  دستگاه  و ۲۹  موجود  فشار ضعیف  و 
از ابتدای خیابان معلم تا تقاطع خیابان شهید 
خلیل طهماسبی و همچنین از ابتدای غفاری 
تا بیمارستان رازی اجرا می شود.وی با اشاره به 
اینکه این طرح از اوایل خردادماه به مدت ۲ ماه 
اجرا می شود گفت: بهبود وضعیت تلفات شبکه، 
حفظ فضای سبز و جلوگیری از شاخه زنی های 
فرسوده،  شبکه های  ساماندهی  بی مورد، 
زیباسازی مبلمان شهری با عنایت به تبدیل 
رضایت مندی  زمینی،  به  هوایی  شبکه های 
شبکه ها  شدن  زمینی  به  توجه  با  مشترکین 
جوی  عوامل  از  ناشی  خاموشی  کاهش  و 
دستاوردهای  از  را  شبکه  بر  درختان  تاثیر  و 
برشمرد. طرح  این  اجرای  نتایج  و  ارزشمند 

انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت  اجرایی  دبیر 
به  نسبت  اعتراض  مورد   ۷۰ تاکنون  استان 
به  روستا  و  اسالمی شهر  انتخابات شوراهای 
است.غیرتی  شده  ارسال  نظارت  های  هیئت 
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد 
انتخابات شوراهای  دوره  پنجمین  برگزاری  از 
برگزاری  به  نسبت  نفر   ۳۵ تاکنون  اسالمی 
به  خود  اعتراض  روستا  در  شوراها  انتخابات 

هیئت های نظارت شهرستانی اعالم کرده اند.
وی بیان کرد: حدود ۹۰ درصد این اعتراضات 
هستند  معتقد  مردم  که  است  این  به  مربوط 
بیشتر از تعداد افراد ساکن در روستا در انتخابات 
شورای روستا شرکت کرده و کسانی رأی داده 
اند که حق رأی دادن در روستا را نداشته اند.

انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت  اجرایی  دبیر 
خراسان جنوبی همچنین از دریافت ۳۵ مورد 

اعتراض نسبت به انتخابات شوراهای اسالمی 
مورد  تعداد ۱۹  این  از  گفت:  و  داد  خبر  شهر 
بیرجند بوده  انتخابات شورای شهر  به  مربوط 
انتخاباتی  انجام تخلف  ادامه داد:  است.غیرتی 
در حین رأی گیری و انجام تبلیغات در شب 
قبل از انتخابات از جمله اعتراض هایی است 
که مردم در این زمینه داشته اند.وی با اشاره به 
اینکه طبق قانون کاندیداها می توانند تا دو روز 

بعد از انتخابات اعتراضات خود را به هیئت های 
نظارت تحویل دهند، عنوان داشت: بعد از آن 
هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان و بخش 
موظف هستند ظرف مدت پنج روز به صورت 
مشترک به این اعتراضات رسیدگی و نتیجه را 
اعالم کنند.دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر 
انتخابات ادامه داد: بعد از اعالم نتیجه نیز افراد 
دو روز فرصت خواهند داشت تا اعتراض خود 

را به هیئت های نظارت باالدستی اعالم کنند.
غیرتی با بیان اینکه در این مرحله اعتراضات 
مربوط به انتخابات شوراهای اسالمی روستایی 
در هیئت نظارت شهرستان و اعتراضات مربوط 
عالی  هیئت  در  شهر  شوراهای  انتخابات  به 
نظارت استان رسیدگی خواهد شد، افزود: هیئت 
های نظارت ۱۵ روز فرصت رسیدگی داشته و 

بعد از آن نتیجه قطعی خواهد بود.

توضیح فرماندار بیرجند درباره دو نقص انتخاباتی در ۲9 اردیبهشت 

اجرای امر به معروف ونهی از منکر در شیوه ها وریشه ها دچار مشکل است

در اولین اتاق فکر امور جوانان استان بیان شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی:

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی:

حرف جوانان خریدار ندارد

طرح  تبدیل شبکه هوایی به زمینی خیابان های غفاری و معلم بیرجند اجرا می شود

۷۰ مورد اعتراض نسبت به انتخابات شوراهای خراسان جنوبی دریافت شد

کاری- اولین اتاق فکر امور جوانان استان با 
با حضور  ملی جوانان  احیا سازمان  محوریت 
افضل پور مدیرکل ورزش و جوانان ، مهرور 
هیت  اعضای  از  جمعی   ، امورجوانان  معاون 
علمی دانشگاه های استان و تعدادی از روسای 
سمن ها در اداره ورزش و جوانان مرکز استان 
استان  جوانان  و  ورزش  شد.مدیرکل  برگزار 
عنوان کرد به دستور رئیس جمهور مقررشده 
همین  به  و  شود  احیا  جوانان  ملی  سازمان 
منظور وزارت ورزش و جوانان از تمامی استان 
ها درخواست تشکیل اتاق فکر کرده است تا 
تمامی ابعاد آن را بسنجد.وی بااشاره به وظیفه 
فعالیت  گذشته  در  که  جوانان  ملی  سازمان 
خوبی داشته است افزود: این سازمان وظیفه 
ستادی و نظارتی دیگر دستگاه های اجتماعی 

را دارد. فعالیت می کنند  امور جوانان  که در 
افضل پور ادامه داد: وظیفه این سازمان ایجاد 
اشتغال، مسکن، مبارزه با آسیب های اجتماعی 
است  سازمانی  فرا  دستگاه  یک  بلکه  نیست 
کنند. همکاری  اجرایی  های  دستگاه  باید  و 

مدیرکل ورزش و جوانان تاکید کرد: فرهنگ 
جوان باوری را باید در جامعه ترویج دهیم و از 
ظرفیت جوانان در همه حوزه ها استفاده کنیم.

قناد معاون اسبق امور جوانان در اداره ورزش 
و جوانان استان نیز در این جلسه با تاکید بر 
اینکه تلفیق این دو سازمان موجب خرد شدن 
استخوان های جوانان شد عنوان کرد: سازمان 
ملی جوانان ۱۰وظیفه اصلی دارد و به نوعی 
ناظر دستگاه های اجرایی است اما هیچ یک 
ادامه  کنند.وی  نمی  همکاری  ها  دستگاه  از 

دل  در  جوانان  امور  به  رسیدگی  بودجه  داد: 
ورزش تزریق می شود.قناد افزود: سازمان ملی 
مقام  باالترین  در  خوبی  جایگاه  باید  جوانان 
کشور و استان داشته باشد تا بتوان کاری کرد.
شهریاری نماینده سازمان ستارگان علم و خرد 
از بی توجهی برخی مدیران به رسیدگی امور 

جوانان گالیه و انتقاد کرد و ادامه داد: ابتدا باید 
جوان را به مدیران معرفی کرد و بعد از پاسخ 

به چندین سوال شاید حرف ما را بشنوند.

در حاشیه:
در دعوت نامه برای میهمانان این اتاق فکر 

فقط  بود که  مدیرکل دعوت شده  از چندین 
امور  و  بانوان  امور  نماینده  دو  ازاستانداری 
حضور  عدم  که  داشتند  حضور  اجتماعی 
مدیران در این جلسه نشان دهنده بی توجهی 
به جوانان بود.در این نشست که از ۲ساعت به 
طول انجامید مقررشد بر حضور مدیران تاکید 
افراد  نظرات  و  جلسه ای دیگر تشکیل شود 
حاضر به وزارت ورزش و جوانان ابالغ شود.در 
اخرین ستاد امور جوانان که سال ۹۴به ریاست 
خدمتگذار استاندار پیشین و به دبیری اداره کل 
ورزش و جوانان استان برگزار شد که برخی 
صراحت  به  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  از 
بیان کردند لزومی برای گزارش دهی به اداره 

ورزش و جوانان نمی بینند.
)Ava.news12@gmail.com(

عکس:کاری

عکس: تسنیم
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امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:
ما َعَرَف اَ... َمن َعصاُه

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند
)تحف العقول ص294(

نوبخت: از برنامه موشکی عقب 
نمی نشینیم اما جهان را قانع می کنیم

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره برجام موشکی 
گفت: اگر منظور از برجام موشکی این است که از 
سیاست های گفته شده عقب بنشینیم، خیر چنین 
برنامه ای وجود ندارد، اما اگر منظور این است که 
جهان را یعنی برخی قدرت های جهان را متقاعد 

کنیم چنین چیزی وجود دارد.

نامه ستاد رئیسی به وزیرکشور

انتخاباتی حجت االسالم سیدابراهیم   رئیس ستاد 
ارائه  عدم  از  کشور  وزیر  به  نامه ای  طی  رئیسی 
شفاف نتایج به تفکیک صندوق های اخذ رای انتقاد 
کرد.در متن این نامه آمده است: پیرو مکاتبات و 
از  پیگیری های گذشته و علی رغم گذشت 4 روز 
اجرای انتخابات متاسفانه وزارت کشور از ارائه شفاف 
به تفکیک صندوق های اخذ رای خودداری  نتایج 
قانون،  وفق  فرمایید  دستور  است  می کند.شایسته 

نتایج شمارش آراء به تفکیک صندوق اعالم گردد.

محجوب: به انتخاب غرورانگیز روحانی 
می بالیم؛ علی برکت ا...

اجتماعی  عضوکمیسیون  محجوب  علیرضا 
در  مردم  گسترده  حضور  به  اشاره  با  مجلس، 
اردیبهشت   29 انتخابات  گفت:به  اخیر،  انتخابات 
ماه و انتخاب غرور انگیز آن یعنی حسن روحانی 

می بالیم ؛ علی برکت ا... .

عضو حزب موتلفه: جمنا از قالیباف 
خواست که انصراف دهد 

موتلفه  مرکزی حزب  ترقی، عضو شورای  حمید 
تأکید کرد: دلیل انصراف قالیباف به خاطر کاهش 
آرا پس از مناظره سوم بود و جمنا از او خواست 
که انصراف دهد. بر اساس میثاق نامه جمنا آقای 
قالیباف از ادامه رقابت های انتخاباتی منصرف شد 
و باوجودآنکه میثاق نامه را به امضا نیاورده بود، 

اما به تعهد خود عمل کرد.

مجلسی: مردم به توسعه، صلح
 و رفاه اقتصادی رأی دادند

از  قبل  روحانی  حسن  گفت:  مجلسی  فریدون 
انتخابات برای دولت دوم خود آن چه را که شعار 
می داد بیشتر حول محور مسائل اقتصادی و رفاه 
مردم توضیح می داد. به نظر منی که اعتقاد دارم کل 
مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی ایران در 
ارتباط با سیاست خارجی و مسائل بین المللی تغییر 
پیدا می کند، آرای قاطع به روحانی به استناد قول 
دوباره او در حکم کلید ثانوی برای حل مشکالت 
تحریم های دو جانبه، تجدیدنظر در سیاست خارجی 
ایران و کمتر شدن صداهای مخالفینی که از جنگ 
هراسی ندارند، بازمی گردد، چراکه مردم به توسعه، 

صلح و رفاه اقتصادی رأی دادند.

مسئولی که یک نفر باید مراقب قرص 
خوردنش باشد، کارایی ندارد

افرادی  گفت:اگرچه  نقوی حسینی  سیدحسین 
در مجامع مشورتی  و تجربه کافی،  باال  با سن 
کارایی باالیی دارند اما ما در حوزه اجرا نیاز به 
نیروهای جوان و تازه نفس داریم چرا که بیش 
از 60 درصد جمعیت کشور زیر 30 سال هستند 
می شویم.  محسوب  جوان  کشور  یک  ما  و 
این  معتقدم  کرد:  تاکید  ورامین  مردم  نماینده 
اجرا مسئولی که  در حوزه  است که  امر طبیعی 
انرژی الزم را ندارد و فردی باید استخدام شود 
و مواظب قرص های این مسئول باشد؛ قطعا در 

حوزه اجرا کارآمدی نخواهد داشت.

انفجار در منچستر حاصل رقص شمشیر 
ترامپ با رئیس تروریست ها است

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
نظام در واکنش به انفجار اخیر در شهر منچستر 
انگلیس، پیامی توئیتری منتشر کرده است.در این 
را  تروریستی در منچستر  انفجار  آمده است:  پیام 
حاصل رقص شمشمیر ترامپ با رئیس تروریست 

ها در عربستان سعودی دانست. 

حمله منچستر عزم ما را تقویت می کند

ابراز  ضمن  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال 
با آسیب دیدگان حادثه شهر منچستر  همدردی 
انگلیس و بستگان آنها تاکید کرد: این حمله که 
گفته می شود تروریستی بوده است، تنها عزم ما 
را برای ادامه همکاری با دوستان انگلیسی خود 
علیه کسانی که چنین اعمال غیرانسانی مرتکب 

می شوند را تقویت می کند.

عربستان: با ایران مذاکره نمی کنیم

وزیر دفاع عربستان در مصاحبه با مجله امریکایی 
فارن افرز، در جواب سؤالی درباره آینده روابط ایران و 
عربستان با طرح ادعاهای واهی گفت: ایران نماینده 
سه مسأله اصلی در منطقه یعنی ایدئولوژی های بدون 
مرز، بی ثباتی و تروریسم در منطقه است!محمد بن 
سلمان در ادامه مدعی شد: هیچ جایی برای مذاکره 
با کشوری که ایدئولوژی های خود را به دیگر مناطق 
صادر می کند و در تروریسم سهیم است و به نقض 
حاکمیت دیگر کشورها می پردازد، وجود ندارد. اگر 
ایران روش خود را تغییر ندهد، عربستان در صورت 

همکاری با تهران ضرر خواهد کرد.

در صورت لغو برجام ، طرحی غافلگیرکننده داریم

ایران گفت:  اتمی  انرژی  رئیس سازمان   صالحی 
برای یک لحظه هم که شده، تصور کنیم ترامپ 
برجام را لغو کند؛ چه کسی از این موضوع بهره مند 
خواهد شد؟ ایران به فعالیت های هسته ای خود باز 
خواهد گشت و ما حتی فعالیت هایمان را تسریع 
خواهیم کرد. )در صورت لغو برجام( ایران طرحی به نام B دارد که شما را 
غافلگیر خواهد کرد، اما قصد نداریم )در حال حاضر( از آن استفاده کنیم.

صداوسیما در روزهای آخر بی طرف نبود

مردم  اصالح طلب  نماینده  کواکبیان  مصطفی 
با  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
جریان  در  صداوسیما  بی طرفی  عدم  به  اشاره 
صداوسیما  کرد:  خاطرنشان  انتخاباتی،  تبلیغات 
که  گذاشت  کنار  را  بی طرفی  آخر  روزهای  در 
در  که  آسیب هایی  از  باید  ما  شدند،  متوجه  حاصله  نتایج  با  الحمدا... 

انتخابات داشتیم برای انتخابات بعد عبرت بگیریم.

حاجی دلیگانی: خواهان ابطال سند ۲۰۳۰ هستیم

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: دادخواستی را 
به دیوان عدالت اداری داده وامیدوارم آن را با توجه 
به اهمیتش هرچه زودتر، مورد رسیدگی قراردهد. 
که  است  دولت   2030 سند  ابطال  ما  تقاضای 
برخالف قانون اساسی انجام شده است. بخش هایی از این سند قابل حذف 

و یا قابل اصالح نیست که دولت بخواهد بخش هایی ازآن را اجرا نکند.

پاسخ  در  مرتضوی  صولت  سید 
تخلف  بروز  درباره  سوالی  به 
و  اردیبهشت   29 انتخابات  در 
االسالم  حجت  رسمی  اعتراض 
اظهار  نگهبان  شورای  به  رئیسی 
گسترده  تخلفات  مستندات  کرد: 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
رئیسی جمع  آقای  انتخاباتی  ستاد 
ارسال  نگهبان  به شورای  بندی و 
شده است. وی افزود: ما به شورای 
محترم نگهبان اعتماد داشته و این 
شورا را امین می دانیم لذا هر نظری 
که از سوی این نهاد اعالم شود می 
پذیریم. مرتضوی در ادامه با اشاره 
به هزینه های انجام شده در ستاد 
بیان کرد:  حجت االسالم روحانی 
ما درهر استان کمتر از 60 میلیون 
تومان هزینه کردیم که بخشی از 

تامین  مردم  خود  را  ها  پول  این 
پاسخ  در  مشهد  شهردار  کردند. 
در  ماندن  خصوص  در  سوالی  به 
پیروزی  به  توجه  با  شهرداری 
اصالح طلبان در انتخابات شورای 
شهر مشهد بیان کرد: من از یک 
سال پیش اعالم کرده بودم دیگر 
در شهرداری مشهد نخواهم ماند و 
در فرصت باقی مانده با تمام توان 
این  در  همکارانم  که  زحماتی  از 
چهار سال کشیده اند دفاع می کنم.

هر  در  ام  آماده  کرد:  تاکید  وی 
شهردار  دو  با  زمانی  هر  و  کجا 
این  عملکرد  خصوص  در  قبلی 
کنم. مناظره  شهرداری  دوره 

سوال  به  پاسخ  در  مرتضوی 
به  رفتن  خصوص  در  خبرنگاری 
دوران  اتمام  از  پس  قدس  آستان 
شهرداری مشهد گفت: هنوز هیچ 
من  به  کجا  هیچ  از  پیشنهادی 
زیرپای  جاروکشی  و  نشده  داده 
زائران را افتخاری بزرگ می دانم.

به وعده هایی که داده ایم، عمل می کنیم

رئیس جمهوری پس از دیدار با رهبر 
معظم انقالب و در جوار بارگاه مطهر 
محضر  به  امروز  گفت:  راحل  امام 
امام خمینی )ره( آمده ایم تا به ایشان 
گزارشی دهیم که مردم خوب ایران 
همانطور که ایشان پیش بینی کرده 
بودند، عمل کردند. روحانی تصریح 
کرد: آمده ایم تا به محضر امام راحل 
که  همانگونه  که  دهیم  گزارش 
داشتند  باور  و  بودند  فرموده  ایشان 
قدرت حضور و مشارکت مردم ایران 

در همه جا می تواند گره گشا باشد.
ما  عزیز  امام  جای  افزود:  وی 
خالی بود که بعد از حدود 39 سال 
حضور  شاهد  انقالب  پیروزی  از 
پای  مردم  بی نظیر  و  شکوهمند 
روحانی  باشد.  رای  های  صندوق 
یادآور شد: حضور45 میلیونی مردم 
در  بار  نخستین  برای  انتخابات  در 
تاریخ رقم خورد و ما امروز به محضر 
امام خمینی )ره( آمده ایم تا به ایشان 
بگوییم راهی که ایشان به ما آموخته 

اند را ادامه خواهیم داد. وی با تاکید 
صندوق های  پای  مردم  حضور  بر 
رای ادامه داد: امروز بار دیگر مردم 
قطار  به  همه  که  گرفتند  تصمیم 
انقالب باز گردند و همه  آنهایی که 
پیاده شدند به این قطار سوارشوند.
وی با تاکید براین که امروز احساس 
می کنیم حضور، مشارکت و فداکاری 
و نشاط مردم بار مسئولیت ما را صد 
چندان کرده است، خاطرنشان کرد: 
همه تالش ما بر این است که به 
ایم  داده  مردم  به  که  هایی  وعده 
عمل کنیم و در مقام عمل خواست 
تاکید  را تحقق بخشیم. وی  مردم 
کرد: به آینده کشور و کمک ملت 
که  امیدوار هستیم، می دانیم  ایران 
اگر راه جهاد وتالش را ادامه دهیم، 

پیروز خواهیم شد.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی:
منتظر اعالم نظر شورای نگهبان درباره تخلفات هستیم

نماینده حجت االسالم رئیسی در ستاد انتخابات کشور:

مردم طبس پیروزی مجدد دکتر روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری جشن گرفتند * عکس: ایرنانمایشگاه و کارگاه سوزن دوزی زنان بلوچ در باغ تاریخی اکبریه بیرجند دایر شد* عکس:ایرنامراسم گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر* عکس :تسنیم

صاحبان مشاغل و کسبه محترم )اشخاص حقیقی(:
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال 

و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 15۲6

 فراخوان به کارگیری مشاور

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به تهیه برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری مطابق با شیوه نامه 
 واگذاری تهیه، بررسی و تایید برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصالحات شهر ابالغی از سوی سازمان شهرداری ها

و دهیاری کشور به شماره 19479- 95/05/05 اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به همکاری دارند دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت اسناد به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه فرمایند.

دکتر عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند 

جناب آقایان حسین سیرتی و حمید برزگر 
انتخاب شایسته شما بزرگواران را در

 شورای روستای جالل
 تبریک عرض نموده و موفقیت شما عزیزان را آرزومندیم.

خانواده های: مهدی آبادی ، برزگر

آگهی فراخوان عمومی )حسابرسی( نوبت اول

شهرداری بیرجند در نظر دارد: بر اساس مجوز شماره 95/2066/ش - 
95/09/22 شورای اسالمی شهر بیرجند و به استناد بند 30 ماده 76 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران عملیات حسابرسی 1395 خود، مناطق دوگانه و سازمان های تابعه را به موسسات 
و شرکت های دارای مجوز فعالیت معتبر از جامعه حسابداران رسمی کشور دارای رتبه الف و 
ب در خصوص کنترل کیفیت موسسات حسابرسی بر اساس آخرین رتبه بندی واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت ها و موسسات واجد شرایط و متقاضی همکاری دعوت می گردد جهت 
دریافت اسناد و شرایط فراخوان به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 3-05632222200 تماس حاصل فرمایند.

دکتر عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند 

در آستانه ماه ضیافت الهی شایسته است 
از باب »َمن لَم یَشُکِر الَمخُلوق لَم یَشُکِر الَخالِق« 

مراتب تقدیر و تشّکرم را از 

آقـای نـادر ناصـری
 که زحمات بی دریغ شان را در راستای بهبودی و سالمت جسمانی فرزندم 

»مشکات« مبذول داشته اند، تقدیم نمایم.

  ابراهیم حسینی

اکنون که پس از یک سال تالش و مجاهدت های علمی به پایان سال تحصیلی 96 - 95 
نزدیک می شویم، شایسته است از باب »َمن لَم یَشُکِر الَمخُلوَق لَم یَشُکِر الَخالَِق« مراتب تقدیر 

و تشکرم را از کادر ُمجّرب و پرتالش مدرسه حضرت رقیه )س( به ویژه از حضرات بزرگوار:

سرکار خانم انصاری فرد  مدیریت محترم 
سرکار خانم حیدری  معاونت مدرسه

سرکار خانم بنی اسدی  معّلم کالس پنجم 
سرکار خانم خندان  معّلم کالس ششم 

دخترم »مشکات« تقدیم نمایم.

   ابراهیم حسینی


