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سرمقاله

هنوز با هم و در کنار هم
 کار داریم

*  هرم پور

پیروزی  جشن  برگزاری  روزهای  پایان  از  پس 
 منتخبین شورای شهر و دعوتی ها و میهمانی هایی

هم  تجمل  از   رخنمایی  آنها  از  برخی  که 
داشتند، کم کم روزهای فکر و اندیشه و دوری 
های  واقعیت  به  نگاه  و  انتخاباتی  احساسات  از 
روزها  این  است.  رسیدن  فرا  حال  در  رو  پیش 
بدشان  و  خوب  های  انتخاب  به  شهروندان  هم 
بار  به  شورا  منتخبین  هم  و  اندیشند  می  بیشتر 
سنگینی که در روزهای آینده بر دوششان گذاشته 
خواهد شد. واقعیت ماجرا این  است که حمایت 
همان  به  منحصر  خود،  منتخبین  از  شهروندان 
و چه  نیست  انداخته شده  در صندوق  رأی  تک 
 بسا مهم تر از نقش آن یک رأی، هدایت های

و  پیشنهادات  نظرات،  با  مردم  که  بعدیست 
انتقادهایشان - چه مستقیم و چه غیر مستقیم- 
اعضای شورا را نسبت به آن مستفیض می کنند. 
علیرغم برخی محسنات شورای قبلی اما یکی از 
دالیل مهم عدم توفیق این شورا و به دل ننشستن 
اقداماتشان در جلب نظر مردم و نیز عدم توفیق 
در تدوین و طراحی و اجرایی کردن برنامه های 
 مناسب، فاصله ای بود ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

5 آسیب اجتماعی بومی 

روی میز پژوهشگران 

جهانگیری در دولت آینده با اقتدار معاون اول رئیس جمهور می ماند / درخواست عجیب احمدی نژاد از مردم! / عضو حزب اعتماد ملی: پاشنه آشیل دولت یازدهم وزارت کشور است / فالحت پیشه: هیچ رأیی قابل احترام تر از رأی دیگری نیست / رئیس کمیسیون امنیت ملی : وقت آن رسیده جبهه واحد تشکیل دهیم / رمضان شریف:حمایت از ملت فلسطین راهبرد ثابت جمهوری اسالمی است / صفحه8

سعبد جلیلی :

بیش از هر زمان دیگری به تشکیل 
»دولت در سایه« نیازمندیم

اکبر ترکان :

اصولگرایان تا 40 سال دیگر 
به قدرت بر نمی گردند

محسن رضایی 

اقدامات آل سعود 
منطقه را به نا امنی می کشد

مرتضی مبلغ،

دوز اصالح طلبی دولت دوازدهم
به طور طبیعی باالتر خواهد بود 

جهانگیری: 

نباید شیرینی انتخابات
 با بداخالقی به کام ملت تلخ شود

سیدمحمود میرلوحی: 

شرط اصالح طلبان 
برای حمایت از  الریجانی

       تدوین بانک اطالعات پژوهش های 
حوزه مواد مخدر استان شروع شد

 صفحه ۷

       جشن گلریزان برای آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد برگزار خواهد شد

 صفحه ۷

مخالفت با افزایش قیمت گوشت در 
راستای حقوق مصرف کنندگان است

صفحه ۷

خرید تجهیزات برای شهرهای 
دارای تنش آبی

صفحه ۷

خدمات درمانی برای 
دو هزار بیمار خاص در استان

صفحه ۷

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

برزجی-  5 آسیب اجتماعی بومی خراسان جنوبی به عنوان اولویت در اقدامی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت علوم به پژوهشگران 
واگذار شده است. به گزارش آوای خراسان جنوبی اولین کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان در سال جدید روز گذشته با حضور معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار برگزار شد. در این کارگروه نماینده دانشگاه بیرجند گفت: وزارت علوم و وزارت کشور در اقدامی مشترک پژوهش 
در زمینه 5 آسیب اجتماعی بومی خراسان جنوبی را آغاز نموده اند که این امر به دانشگاه بیرجند محول شده است. محمدی ادامه داد: 
با توجه به اولویت های اعالم شده 10 عنوان به صورت کامل پژوهش شده و ۲ عنوان دیگر هم در حال انجام است. وی با بیان اینکه 
پژوهش های انجام گرفته در قالب کتاب منتشر خواهد شد عنوان کرد: رونمایی از این پژوهش ها تا پایان خرداد انجام می گیرد. محمدی 
این  با پژوهشگران این طرح  گفت: تمامی داده های جمع آوری شده در  از دستگاه های اجرایی  از عدم همکاری برخی  انتقاد  ضمن 
پژوهش ها به صورت محرمانه بوده است. ساماندهی کودکان کار نیز از دیگر دستورات این کارگروه بود که  مقرر شد با اجرای طرح 
 ) 7 ادامه خبر در صفحه  تفکیک زباله توسط شهرداری و تامین بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه این مهم ساماندهی شود.  ...  ) 

ان
است

ل 
رتا

 : پ
س

عک

عملیات گازرسانی به 2 شهر و 45 روستا از توابع درمیان انجام می شود
 صفحه۷

جناب آقای مهندس محمد علی محمدی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
برای بازماندگان صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت داریم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند

به یک نفر مهندس عمران )آقا( مسلط به کار راهسازی 
با حداقل 10 سال کار جهت سرپرست پروژه نیازمندیم.

09155622245

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

 پروژه 1419 واحدی دهلکوه بیرجند
شرح در صفحه 2 

فرزند عزیزمان 

آقای سید معراج موسوی خواه 
کسب دیپلم افتخار به پاس قرار گرفتن

  در جمع سی درصد برتر استانی در نهمین دوره روز
  و مسابقه بین المللی ریاضیات کانگورو  در ایران 1396 
در پایه پنجم ابتدایی موسسه آموزشی امام حسین )ع(

 را به شما تبریک عرض نموده، همچنین از زحمات بی دریغ 
مدیر محترم جناب آقای  جعفر نصرالهی  و معلم محترم جناب آقای غالمرضا اسماعیلی 

و سایر دست اندر کاران آن موسسه کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
موسوی خواه و بانو

جناب آقای مهندس محمد علی محمدی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 

خبر درگذشت مادر گرامی تان
را  این ضایعه  فراوان گردید. صمیمانه  تاثر  و  تاسف   موجب 
خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض 
برای  و  درجات  علو  و  الهی  غفران  مرحومه  آن  برای  نموده، 

داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس محمدی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده
 از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما و خانواده محترم 

شکیبایی  و  سالمتی خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان

برادر بزرگوار 

جناب آقای محمدعلی محمدی 
مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان بیرجند

درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده 
از درگاه پروردگار نهایت رحمت و بخشایش را برای آن مرحومه 

و شکیبایی و سالمتی برای جناب عالی و خانواده محترم خواستاریم 

کارخانه شیر ستره

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 1526
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معاون وزیر صنعت : کاالی بدون شناسه قاچاق است

ایرنا- یدا... صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرایی شدن سامانه شناسه کاال تاکید 
کرد: کاالهای بدون این شناسه، قاچاق محسوب می شوند. به گفته وی، در تهیه این شناسه واردکنندگان یا تولیدکنندگان با 

مراجعه به سامانه به آدرس ntsw.ir و ثبت نام، نسبت به تولید شناسه کاال اقدام می کنند.

سرمقاله

نامه نگاری مجلس با سیف ؛ موسسات 
مالی غیرمجاز را تعیین تکلیف کنید

مهر- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس کل 
بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان بندی و اقدامات مشخص 
پایان  تا  مجلس  به  غیرمجاز  مالی  موسسات  درمورد  اجرایی 
ولی اهلل  به  نامه ای  در  پورابراهیمی  شد.محمدرضا  جاری  هفته 
سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان بندی و 
اقدامات مشخص برای تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین 
شد.پورابراهیمی در این نامه تصریح کرده است چنانچه بانک مرکزی 
در زمینه تعیین تکلیف موسسه کاسپین اقدام موثری انجام ندهد، 
مجلس شورای اسالمی مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی خود، 
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  رفاهی  معاون 
کم  افراد  یارانه  کارت  گفت:  اجتماعی 
امنیت  بسته  اقالم  تهیه  برای  برخوردار 

دریافت  برای  افراد  و  شده  شارژ  غذایی  
خواهند  فرصت  ماه   ۴ خود  بسته های 
برنامه  طبق  گفت:  میدری  داشت.احمد 
امینت  بسته  گرفته،  صورت  ریزی های 
روز  از  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  غذایی 
اختیار  در  ماه  خرداد   ۹ شنبه  سه 
قرار  شده  شناسایی  نیازمند  اقشار 
کار  تعاون،  وزیر  رفاهی  معاون  می گیرد 
و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه پیش 
امنیت  بسته  توزیع  برای  بینی های الزم 

غذایی از سوی وزارت تعاون صورت گرفته 
بسته  این  در  که  اقالمی  گفت:  است، 
پیش بینی شده اند عبارت اند از گوشت 
برنج، خرما،  روغن،  قرمز، گوشت سفید، 
حبوبات و سایر اقالم مورد نیاز که در ماه 
خانواده ها  استفاده  مورد  رمضان  مبارک 
قرار می گیرد. میدری در خصوص نحوه 
بین  در  غذایی  امنیت  بسته های  توزیع 
اقشار نیازمند خاطرنشان کرد: مبلغی که 
برای افراد یا خانواده های نیازمند در نظر 

واریز  آن ها  یارانه  به حساب  گرفته شده 
اقالم  تهیه  برای  این مبلغ تن ها  و  شده 
بینی شده و خانواده ها  پروتئینی پیش 
از طریق دستگاه های  بود  نخواهند  قادر 
کنند.  دریافت  را  مبلغ  این  پرداز  خود 
به رقم در نظر گرفته شده  اشاره  با  وی 
برای بسته های امنیت غذایی خانوارهای 
یک  افراد  برای  کرد:  اذعان  برخوردار  کم 
نفره، رقمی معادل ۳۰ هزار تومان در نظر 
نفره،  دو  خانواده های  است.  شده  گرفته 

برای  می کنند.  دریافت  تومان  هزار   ۶۰
ازای  به  نیز  باال  به  نفره   ۳ خانواده های 
هر نفر ۱۰ هزار تومان به مبلغ ۶۰ هزار 
کرد:  تصریح  وی  می شود.  افزوده  تومان 
کارکنان  مصرف  تعاونی  فروشگاه های 
مصرف  تعاونی  فروشگاه  )اسکاد(،  دولت 
سپه،  فرهنگیان،  فروشگاه  روستائیان، 
فروشگاه  جمله  از  شهروند  و  رفاه  اتکا، 
اقالم  این  توزیع  برای  که  هستند  هایی 

در نظر گرفته شده اند.

خبر های جدید از توزیع بسته امنیت غذایی

خراسان - رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در  قطعا  تولید  یارانه  اینکه  بر  تاکید  با 
منابع  درباره  پرداخت می شود  سال ۹۶ 
دولت  انتخاباتی  وعده  تحقق  برای  الزم 
معیشت  سطح  کردن  برابر   5 بر  مبنی 
اقشار ضعیف گفت که اینها ارقام زیادی 
هدفمندی  و  بودجه  محل  از  و  نیست 
بدون افزایش قیمت حامل های انرژی به 

راحتی در یک دوره ۴ ساله قابل تامین 
نحوه  درباره  نوبخت  است.محمدباقر 
جاری  سال  در  هدفمندی  قانون  اجرای 
گفت که در بودجه سال ۹۶ تصریح شده 
ها  یارانه  هدفمندی  منابع  از  دولت  که 
برای افزایش مستمری خانواده های تحت 
یارانه  افزایش  و  اشتغال  افزایش  پوشش، 
تولید استفاده کند. رییس سازمان برنامه 

اقشار  یارانه  افزایش  به  اشاره  با  بودجه  و 
ضعیف توضیح داد: اقشار کم درآمد توجه 
سال  از  خود  زندگی  در  را  دولت  خاص 
جاری احساس می کنند. وی یادآور شد: 
پرداخت   ۹۶ سال  در  قطعا  تولید  یارانه 
توانند می  تولیدکنندگان  و  شود   می 
بر روی این یارانه حساب کنند و برنامه 
کنند. تنظیم  پایه  این  بر  را  خود  های 

دولت  سخنگوی  نوبخت  محمدباقر 
مستمری   و  یارانه  اکنون  داشت:  اظهار 
نوبخت  است.  شده  برابر   ۳.۴ قشر  این 
وعده  این  اجرای  برای  الزم  منابع  درباره 
هم توضیح داد که تعداد افرادی که جزو 
طرح  مشمول  و  هستند  ضعیف  اقشار 
و  میلیون   ۱۲ تا   ۱۰ حدود  شوند  می 

حداکثر ۱5 میلیون نفر هستند.   

نوبخت: منابع افزایش یارانه اقشار ضعیف به راحتی قابل تامین است

بخشنامه جدید بانک مسکن 
درباره وام مسکن زوجین

بانک مسکن اعالم کرد: امکان پرداخت تسهیالت خرید مسکن 
شد.هر  فراهم  زوجین  به  جوانان  مسکن  پس انداز  حساب  از 
کدام از زوجین، چنانچه در حساب پس  انداز مسکن جوانان، 
سپرده گذاری قبلی،  انجام داده باشند و هم اکنون یا در آینده، موعد 
 دریافت تسهیالت خرید مسکن آنها فرا رسیده باشد، می  تواند

 هر دو، با دریافت تسهیالتشان از بانک مسکن،  در مجموع، یک 
آپارتمان خریداری کنند. این امکان جدید که مخصوص زوجین  
و از طریق حساب پس  انداز مسکن جوانان، در نظر گرفته شده، 
طریق  از  را  مسکن  متقاضی  خانوارهای  مسکن  خرید  قدرت 

تجمیع تسهیالت مسکن،  فراهم می آورد.

زمان اعالم نتایج نهایی گزینش
 پذیرفته شدگان »آزمون استخدامی سال 95«

ایسنا- سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش 
نفره پذیرفته شدگان مرحله  از دریافت لیست ۶۰۰  و پرورش 
و  آموزش  گذشته  سال  استخدامی  آزمون  ظرفیت  تکمیل 
پرورش از سوی سازمان سنجش خبر داد و گفت: تالش می 
کنیم تا یک ماه دیگر گزینش معرفی شدگان مرحله تکمیل 
ظرفیت را نیز به اتمام برسانیم و نتایج نهایی را در تیرماه اعالم 
کنیم. شاپور محمدزاده افزود:به احتمال قوی دوره های یکساله 
از  فرهنگیان  دانشگاه  در  شدگان  پذیرفته  حرفه ای  صالحیت 
ابتدای مهر ماه شروع شود. قرار است یک آزمون جدید دیگر 

نیز در خردادماه برگزار شود. 

وزیر نیرو: مردم کمک کنند

متوسط  طور  به  گفت:  نیرو  وزیر  تسنیم- 
استفاده از وسایل سرمایشی از جمله کولر ها 
حدود ۳۰ درصد از کل مصرف برق کشور را 
شامل می شود و پیش بینی این است که در 
وسایل  این  برق  مصرف  نیز  امسال  تابستان 
سرمایشی به حدود ۲۰ هزار مگاوات برسد.وی 
اضافه کرد: امیدواریم در تابستان سال جاری 
نیز مردم فهیم کشورمان برای کاهش مصرف 

برق خود به ما کمک کنند.

خوش خبری آقای وزیر درباره
 رشد در بازار مسکن

عباس آخوندی زیر راه و شهرسازی در پاسخ 
به پرسشی در خصوص زمان خروج مسکن از 
رکود و رشد بازار مسکن خاطرنشان کرد: همه 
شاخص های پیش نگر نشان می دهد که بازار 
مسکن در آستانه رشد قرار داشته و با توجه به 
ورود بسیار گسترده جریان سوداگرانه به این 
بازار در سال های گذشته که منجر به احداث 
از سکنه  دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی 
شد؛ این بخش بیشترین لطمه را از سیاست 

های غلط دوره گذشته دید.

 رونمایی از سکه جدید 5 هزار ریالی؛ 
توزیع از نیمه خردادماه آغاز می شود

ایرنا- ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از 
طرح جدید سکه 5 هزار ریالی رونمایی و از توزیع 
بزرگداشت  با  همزمان  خردادماه،  نیمه  در  آن 
سالروز رحلت حضرت امام خمینی)ره( خبر داد.

پست بانک جریمه بدهکاران تسهیالت 
خرد تا سقف 70 میلیون ریال را بخشید

کرد  پست بانک ایران،اعالم  عمومی  روابط   ایرنا- 
بدهکارانی که تا پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ بدهی 
اصل تسهیالت آنان تا سقف 7۰ میلیون  ریال 
است می توانند با پرداخت اصل و سود قرارداد 
خود به صورت یکباره از این فرصت ایجادشده 
پایان  تا  تسهیالت  شوند.بدهکاران  بهره مند 
به  نسبت  دارند  فرصت  امسال  شهریورماه 
تسویه نهایی مطالبات اقدام و از این بخشودگی 
استفاده کنند.این افراد برای بهره مندی از این 
های  اداره  و  بانک  های  شعبه  به  بخشودگی 

ستادی در سراسر کشور مراجعه کنند.

هنوز با هم و در کنار هم
 کار داریم

*  هرم پور

صورت  به  شورا  که   )  1 صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  
محسوس و علیرغم همه ی شعارهای داده شده، 
هم از مردم و هم از نخبگان جامعه گرفت و این 
تر  عمیق  و  بیشتر  روز  به  روز  گسل  و  گسست 
بی  دالیل  شناسی  آسیب  در  که  نخبگانی  شد؛ 
مهمی  جایگاه  قبل،  شورای  به  مردم  اعتمادی 
را دارند و متأسفانه هیچگاه یا به صوت مناسب 
قالب، الگو و برنامه ای برای استفاده از نظرات، 
طرح ها و پیشنهادات و احیانًا انتقادات آنان فراهم 
نشد. شورای شهر جدید بیرجند که تقریبًا با نگاه 
تغییر در فرایند های تصمیم و اجرا و یا حداقل با 
چنین انتظار و مطالبه ای از سوی مردم انتخاب 
خواهد  ها  روی صندلی  آینده   های  هفته  در  و 
از  گرفتن  درس  از  ناگزیر  سو  یک  از  نشست، 
تجربه  دیگر  سوی  از  و  قبل  شورای  اشتباهات 
از  جزئی  هرچند  هایی  بارقه  تقویت  و  آموزی 
قطع  طور  به  اینکه  کما  آنهاست،  های  موفقیت 
و یقین، می باید تضمین کننده ی حیثیت شهر و 
شهروندان و تأمین کننده ی بخشی از مطالبات و 
انتقادات آنها نیز  باشد. پیشنهاد شکل دهی یک 
فضاهای  در  شهری)منش(«  نخبگان  »مجمع 
و  عمرانی  های  حوزه  جمله  از  شهر  مختلف 
مذهبی،  و  فرهنگی  شهرسازی،  و  ترافیکی 
کنار  در  زیست محیطی  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
شورای شهر که نقش مشورتی برای شورای شهر 
را ایفا کند و ترازوی طرح ها و پیشنهادات اعضا 
قبل از تصویب در شورا باشد؛ در صورت عملی 
شدن می تواند هم جایگاه شورا را ارتقاء بخشد،  
هم وزن مصوبات آنها را سنگین تر کند،  هم از 
مجرای این مصوبات گره گشایی های بیشتر و 
های  گام  هم  و  باشد  داشته  مردم  برای  بهتری 
محکم تر و اساسی تری برای آرامش و آسایش 
صورت  در  معتقدم  شدت  به  من  بردارد.  مردم 
از  متشکل  مجمعی  یا  شورا  چنین  حضور  عدم 
بیرجند  شهر  شورای  نخبگان،  و  نظران  صاحب 
قبلی  شورای  که  رفت  خواهد  را  راهی  همان 
چهار سال در آن رفت و آمد کرد، و به جز اندک 
سودی  تنها  نه  هایش  تصمیم  سایر  مصوباتی، 
برای شهروندان نخواهد داشت بلکه ضرر و زیان 
روحی، مالی و جسمی آن هر روز و شب گریبان 
گرفت.  خواهد  را  ما  شهری  جامعه  از  بخشی 
عرصه  نخبگان  رسانه،  اصحاب  نظران،  صاحب 
های مختلف و مجربین حوزه های گوناگون به 
ویژه امور شهری، دلسوزان واقعی شهر و آشنایان 
به نیازها، ظرفیت ها و نقصان و کمبودهای شهر 
پیشنهاد  این  شدن  عملی  صورت  در  و  هستند، 
از سوی شورای شهر، دلسوزانه پای کار خواهند 
می  خوبی  به  شهروندان  هم  و  شورا  هم  آمد. 
همدیگر  با  کارشان  انخابات،  پایان  با  که  دانند 
تمام نشده و هنوز تا پایان راه، پیچ و خم های 
زیادی را برای رسیدن به موفقیت باید طی کنند؛ 
مسیری که با حضور عناصر نخبه ی راه شناس 
و متعهد و دلسوز، قطعًا بی خطرتر و سریع تر و 

لذت بخش تر پیموده خواهد شد.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(  
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 1396/3/10

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی ساعت 7 بعدازظهر روز 
یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲8 در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود 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. الزم به ذکر است چنانچه عضوی تمایل 
به کاندیداتوری به سمت بازرس را داشته باشد درخواست کتبی خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 

به شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی و یا فاکس ۳۲۴۴۴۰۹۹ - ۰5۶ ارسال فرماید.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال ۱۳۹5 - تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود - مبلغی بابت بازپرداخت به اعضای 

مستعفی- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ اجراییه )سند ذمه(
بدینوسیله به خانم خدیجه کمیلی فرزند حسن دارنده شناسنامه شماره ۴۱ و شماره ملی 5۲۳۹8۴۰۹7۰ به عنوان وام گیرنده و آقای 
سید ابوالفضل زهرائی فرزند سید علی دارنده شناسنامه شماره ۱۳۶۱ و شماره ملی 5۲۳۹۳7۱۰۱۶ به عنوان ضامن ابالغ می شود: 

بانک کشاورزی شعبه قهستان جهت وصول مبلغ ۲۱/۶۲۹/8۹۹ ریال طلب خویش )شامل مبلغ ۳/5۴۰/۰۰۰ ریال باقی مانده از اصل طلب و مبلغ 
۱8/۰8۹/8۹۹ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۹5/۶/۲8 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( مستند به قرارداد شماره ۶8۱7۰۴7۰5 
مورخ 8۱/۳/۲5 تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹5۰۰۲7۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه برطبق گزارش مورخ ۱۳۹5/۱۰/۱ پاسگاه انتظامی مربوطه آدرس شما به شرح مندرج در سند به نشانی 
درخش شناسایی نگردیده و همچنین ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار بدین شرح: بیرجند مدرس ۲۲ پالک ۴۱ بر 
طبق گواهی مامور اجرا میسر نبوده است، لذا بنا به درخواست بانک کشاورزی شعبه قهستان به عنوان بستانکار و به استناد ماده ۱8 آیین نامه اجرا 
به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این 

آگهی که تاریخ ابالغ محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/3/10     غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

میرشکار  مهدی  و  مسلم  پور-  فرهاد  علیهم حسین  محکوم  شماره ۹۶۰۲۰۴  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
له آقای سید محمد فاطمی و پرداخت مبلغ  به پرداخت مبلغ ۲/7۳۶/۹88/88۳ ریال در حق محکوم  محکومند متضامنا 
۱۱8/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه تریلی کامیون کشنده دانگ فنگ به 
شماره انتظامی ۱۴ ع ۲۳7 ایران 5۲ که حسب نظریه کارشناسی ماشین فوق نیاز به یک جفت الستیک و خوردگی اتاق 
جلو که نیاز به تعمیر و صافکاری دارد و شیشه جلوی کامیون شکسته می باشد که به مبلغ 85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی 
گردیده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

-

آگهی مزایده 16 قطعه زمین در مهرشهر )دهلکوه( شهرستان بیرجند
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور دفتر خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد صورتجلسه واگذاری اداره کل راه و 
شهرسازی استان خراسان جنوبی، قطعات ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید 

و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس مهرشهر )دهلکوه( خیابان مهر، مهر ۳ فرعی 8 دفتر پروژه مراجعه نمایند. 
۱- توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۹۶/۳/۱۰ لغایت ۹۶/۳/۲۹

۲- تحویل اسناد شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۶/۳/۳۱ به دبیرخانه پروژه به آدرس فوق الذکر تحویل و 
رسید دریافت دارید. 

۳- اخذ فرم های شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات منضم به فیش واریزی 5 درصد قیمت پایه مزایده به حساب شماره 
۱7۰۴5785۱۳ بانک ملت شعبه خیابان دانشگاه مشهد به عنوان سپرده فقط در ایام تعیین شده فوق امکان پذیر است. 

 ۴. به پیشنهادات فاقد سپرده یا کمتر از 5 درصد و یا مبهم و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. کلیه هزینه متعلقه شامل هزینه نقل و انتقال، انتشار آگهی، عوارض، مالیات متعلقه، هزینه کارشناسی و غیره کال به عهده 

برنده مزایده می باشد. 
۶. فرم شرایط خاص شرکت در مزایده و اطالعات مورد نیاز در زمان مراجعه متقاضیان ارائه خواهد شد. 

7. شرایط پرداخت: پرداخت 5۰ درصد بهای ملک به صورت نقدی و 5۰ درصد الباقی حداکثر ظرف ۳ ماه همزمان با 
تحویل قرارداد راه و شهرسازی از سوی فروشنده دریافت می گردد. 

8. در تاریخ ۹۶/۴/7 نسبت به بازگشایی، بررسی پیشنهادات و اعالم نتیجه در همان محل اقدام خواهد شد. 
۹. مزایده گذار در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

۱۰. زمین های یاد شده دارای تسهیالت ویژه می باشد به فرم شرکت در مزایده رجوع گردد.

شماره ردیف
قطعات

تعداد 
قطعات

مساحت تقریبی 
هر قطعه 
مترمربع

نوع 
کاربری

قیمت پایه عرصه 
مزایده )ریال( 

هر قطعه

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده )ریال(

1 1-601
تا 1-610

648/000/00032/400/000ملکی مسکونی10162

21-345
 تا 1-350

810/000/00040/500/000ملکیمسکونی6180

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور - خراسان جنوبی

1 درصد لوله بازکنـی 
00

ضمینی
ت تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686 
        09365237014 - 09157063220 خسروی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
چهارشنبه*10  خرداد 1396* شماره 3798

جاده  پیشرفت  در خصوص  که  عزیزی  دوست 
کنم  عرض  باید  بودند  گفته  مشهد  به  بیرجند 
استاندار  حضور  زمان  از  دقیقا  موضوع  این 
این  االنصاف  و  الحق  گرفت  رونق  جدید 
من  نظر  به  است  بلد  را  خود  کار  استاندار 
نه  کنیم  نگاه  مسوولین  کارآمدی  به  باید  ما 
قبلی  استاندار  که  همچنان  سیاسی  مسائل 
هیچ  اما  بود  امید  و  تدبیر  دولت  به  مربوط  نیز 
کارایی مناسبی برای استان نداشت من هم به 
همه  و  راه  کل  مدیر  و  استاندار  از  خودم  نوبه 

این حوزه تشکر می کنم زحمتکشان 
ارسالی به تلگرام آوا

سالم روزنامه آوای خراسان جنوبی لطفا به گوش 
آقای شهردار بیرجند برسانید که 5 ماه شده که از 
اضافه کاری خبری نیست آقای شهردار آخرش 
ماسرسفره  شد  رمضان  بکند  میخواهد  کار  چه 

افطار شرمنده زن وبچه شدیم
901...860

که  شما  از  دارم  خواهش  بیرجند  عزیز  شهردار 
برای رفاه حال ما مردم دستگرد نیروهای منطقه 
رو بفرستین دستگرد تا سگ های ولگرد رو جمع 
آوری کنن . به خاطری که دهیار دستگرد سرش 
یکبار  ماه  شش  هر  نمیکنه  وقت  شلوغه  خیلی 
فکرآبادانی  به  اصال  میزنن  جارو  رو  خیابونا  هم 

دستگرد نیس  .ممنون
915...775
935...032

تشکر از آقای هرم پور بابت سرمقاله 8 خرداد ، 
از عزل و نصب های جهاد  بد نیست که سری 
های خودخواهی  اوج  و  بزنید  استان   کشاورزی 

آبروی   ، کنید  نظاره  را  گشایی  عقده  و  سیاسی 
اصالح طلبان را هم بردند.

915...843
جناب   اقای استاندار  در   دولت احمدی نژاد ساعات 
ماه رمضان را تغییر دادن .لطف   بفرمایید   تصمیمی 

  اتخاذ  نمایید . با تشکر
915....915

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

هزینه تعویضش رو بدیم. 
915...596

بپرسید  راه  اداره  از مسولین  آوا.میخواستم  سالم 
این پل جاده شوشود کی قرارهست تکمیل شود 

صبر مردم این منطقه واقعا لبریز شده
915...661

با سالم رییس اداره آب روستایی زورتان فقط به 
مردم چهکند میرسه که ابشون دو روز قطع می کنید 
اگه کم آبی برای چی از شهر قطع نمی کنند باعث 

تاسف موقع انتخابات این جریان بر عکس میشه
915....150
سالم آوا مسئولین استان مدیران ادارات دولتی ،

ماه  این  و هنوز حقوق  اومد  رمضان  مبارک  ماه 
خدا  به  نشده.  واریز  ادارات  کارمندان  از  تعدادی 
جلوی خانواده خجالت زده ایم و در افطار و سحر 

دستمون تنگه چقدر بیخیالی...
933...092

شهرداری محترم اسفالت خیابان غفاری و اوینی 
کی انجام خواهد شد ؟ از شورای محترم ترافیک 
هم میخواهم سرعت گیر خیابان ارتش روبروی 

کلینک شهدا رو یا بردارن یا اسفالتش کنن
915...770

چه  شورا  این  بنویس  خدا  رو  تو  اوا  روزنامه 
قصوری که نکردند وما ساکت نشسته ایم خوبه   
گفتمانشون رادرجلسه شورا ی اخیر بشنوی غیر 
 مستقیم اقرار دارند در بحث زباله  کوتاهی کرده اند

بعد  واینک  نموده  اکتفا  مصوبه  یه  به  فقط  و 
نظارت  اجرا  بر  باید  که  خودشون  چندسال  از 
می کردن اعتراض می کنند که چرا راه نیفتاده 
بهانه  رو  اعتبار  کمبود  راحتی  به  هم  وشهردار 
سالمت  ارزش  نداشتند  بودجه  گیرم  ایا  میکنه 
مردم از دریافت وام کمتر بود.این گوشه ای از 
قضاوت  بیشتر  اینده  است  ماندگارشون  خدمات 

خواهد کرد.
ارسالی به تلگرام آوا

بیرجند  رانی  اتوبوس  سازمان  از  تشکر  ضمن 
وضعیت  بحث  در  اما  مردم  به  خدماتشان  بابت 
پیشنهاد  شهروند  یک  عنوان  به  ها  اتوبوس 
مسوولین  ساعت  یک  مدت  به  فقط  کنم  می 
اتوبوسرانی و شهرداری را سوار یک ماشین کنید 
شیشه های آن را پایین بکشید و ماموریت بدهید 
دنبال یکی از اتوبوس ها در شهر تردد کنند اگر 
ساعته  یک  ماموریت  این  از  بعد  بزرگواران  این 
در  سر  بیمارستان  ریوی  های  بیماری  بخش  از 
به عنوان یک شهروند تمام هزینه  نیاوردند من 
کنید  باور   . کنم  می  تقبل  را  ها  اتوبوس  تعمیر 
با این وضع اتوبوس های دودزا چند وقت دیگر 
و مشهد دستگاه های سنجش  تهران  باید مثل 
آلودگی و تعطیلی مکرر مدارس و ... را به انتظار 
بنشینیم لطفا مسوولین کمی جدی تر به مسائل 

زیست محیطی جامعه توجه داشته باشند 
910 ... 039

اجرای طرح سنجش سالمت نوآموزان از نیمه دوم خرداد

صدا و سیما- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: بیش از 15 هزار کودک بدو ورود به دبستان در نوبت سنجش سالمت قرار دارند که  در 14 پایگاه سنجش 
کودکان بدو ورود به دبستان بررسی می شوند.سید علی اکبر محمدی از سنجش 3 هزار کودک پیش دبستانی در طول سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود:سنجش سالمت 

جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی به صورت آزمایشی و اختیاری بوده است. وی گفت: دانش آموزان عشایری به صورت رایگان سنجش می شوند.

نت
نتر

س: ای
عک

وضع معیشتی عشایر سه قلعه به مرز بحران رسید

نشریات الکترونیکی و تخم ماکیان درفهرست جدید

شرکت مخابرات استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
به  پاسخگویی 118  در خصوص  مورخ 96/3/7 
اطالع می رساند : خرابی مربوط به سرور مرکزی 

118 بوده که رفع گردیده است.

دیگر برای عشایر رمقی نمانده است

گسترش چتر معافیت های مالیاتی برای رونق تولید

600 خانوار عشایر در چاه های اطراف سه قلعه 
در وضعیت اسفناک زندگی می کنند و وضعیت 
معیشت آنها بحرانی است.به گزارش خبرگزاری 
پوشش  زنگوله،  صدای  بیرجند،  از  تسنیم 
رنگارنگ و اصیل مردان و زنان، بوی دلنشین 
باران خورده، غذاهای طبیعی، چادرهای  خاک 
ساده عشایری، آواها و نواهای سنتی و نوای نی 
از جلوه های دلنشین زندگی عشایری و رویایی 
و  زرق  هزاران  وجود  با  شهرنشین  مردم  برای 
از  برق در زندگی شهری است.هر چند عشایر 
از  برخورداری  لحاظ  به  نظران  دیدگاه صاحب 
زندگی اجتماعی سالم، ساده زیستی، بهره وری 
برای  شده  تجربه  الگویی  خود،  دسترنج  از 
از  حمایت  که  هستند  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
در  جمعیتشان  کاهش  گره گشای  می تواند  آنها 
آن ها  امروزه  اما  باشد  شهرها  به  مهاجرت  اثر 
با مشکالت بسیاری مواجه هستند.ایل راه های 
و  دام  خوراک  کمبود  خشکسالی،  نامناسب، 
مشکالت کمبود آب از  مشکالت این روزهای 
با  مسئوالن  که  است  قلعه  سه  بخش  عشایر 
وجود پیگیری هنوز نتوانستند برای رفع آنها آن 

طور که باید اقدام کنند.

از بین رفتن سرمایه سال ها تالش
 و زحمت طاقت فرسای عشایر

600 خانوار عشایر در چاه های اطراف سه قلعه 
در وضعیت اسفناک زندگی می کنند و وضعیت 
است.خشکسالی های  بحرانی  آنان  معیشت 
سرمایه  رفتن  بین  از  آب،  کمبود  و  متمادی 
عشایر  فرسای  طاقت  زحمت  و  تالش  سال ها 
پی  در  را  دامداری  زمینه  در  قلعه  سه  بخش 
تغذیه  به سوء  خانوارها  این  از  بسیاری  داشت. 
دچار هستد و از بیماری های مزمن رنج می برند.

تسهیالت ناچیز

یکی از دامداران سه قلعه با گالیه از مشکالت 
ناچیز  میزان  و  دام  نگهداری  زمینه  در  عشایر 
یک  با  گفت:  بخش  این  در  دولتی  تسهیالت 
رأس  یک  حداقل  گفت  می توان  ساده  حساب 
نه  ماندن و  زنده  برای  دام سبک در یک سال 

پروار شدن به حداقل 120 کیلوگرم جو و 150 
کیلوگرم کاه نیاز دارد که به طور میانگین ساالنه 
ادامه  دارد.وی  هزینه  تومان  هزار   200 حدود 
که  است  حالی  در  هزینه ها  این  تحمیل  داد: 
نزدیک  قبال  در  دام  رأس  هر  به  گذشته  سال 
تومان هزینه نگهداری، فقط سه  به 200 هزار 
کیلوگرم جو یعنی 3 هزار تومان کمک شد. وی 
با اشاره به اقدام دولت برای پرداخت تسهیالت 
ارائه  و  دولت  حمایت  وجود  با  افزود:  عشایر  به 
تسهیالت، بانک ها برای اعطای وام 2 میلیونی 
داشتن ضامن را شرط می کنند این در حالی است 
که برای عشایر پیدا کردن ضامن سخت است 
و به همین دلیل خیلی از مواقع از دریافت این 
تسهیالت ناچیز هم محروم می شوند.وی اظهار 
داشت: همانطور که برای سایر آسیب دیدگان از 
خسارت  تومان  میلیاردها  دولت  طبیعی  بالیای 
چنین  هم  عشایر  برای  است  الزم  می پردازد 

تدابیری برای حل مشکالتشان اندیشیده شود.

دیگر برای عشایر رمقی نمانده است

امروز  گفت:  قلعه  سه  عشایر  از  دیگر  یکی 
با  و  عائله  سر  چهار  سه  با  کدام  هر  عشایر 
هستند  خود  فرزندان  شرمنده  داماد  و  عروس 
نتیجه  به  و  گفته  مشکالتشان  از  بس  از  و 
رفع  برای  و  آورده  روی  روزمرگی  به  نرسیدند 
آن ناامید شده اند.وی تاکید کرد: در حال حاضر 
تنها  و  است  نمانده  این قشر  برای  رمقی  هیچ 
تسهیالت  و  دولتی  حمایت های  به  امیدشان 
ارزان قیمت در زمینه تولید محصوالت دامی و 
اشتغال خانگی است که به نظر می رسد توجهی 
در این زمینه نمی شود.یکی دیگر از دامداران و 
دارد  اشاره  نکته  این  به  این بخش هم  عشایر 
که سالها پیش برای خرید دام تسهیالت گرفتم 
خود  برای  پرواربندی  و  دام  خرید  با  بتوانم  تا 
و خانواده ام اشتغال و درآمدزایی ایجاد کنم اما 
نتوانستم  هنوز  سال   10 حدود  گذشت  از  بعد 
با  افزود:  بازپرداخت کنم.وی  را  این تسهیالت 
از عشایر سه قلعه  استمرار خشکسالی ها خیلی 
مشکالت  دلیل  به  سبک  دام های  پرورش  از 
سوق  سنگین  دام های  سمت  به  علوفه  تامین 

بر خرید تضمینی گوشت قرمز  پیدا کردند.وی 
از دامداران و عشایر برای جلوگیری از واردات 
با  هم  عشایر  از  دیگر  کرد.یکی  تاکید  گوشت 
لزوم   و  عشایر  دام  جابه جایی  ضوابط  به  اشاره 
انتظامی،  نیروی  عشایری،  اداره  هماهنگی 
الزم  مجوزهای  دریافت  از  غیره  و  دامپزشکی 
خبر داد و گفت: عشایر به دلیل عمق مشکالت 
برخی مواقع بدون هماهنگی و دریافت مجوزها 
شبانه و به ناچار از منطقه کوچ می کنند تا درگیر 

بروکراسی های اداری نشوند.

اشتغال عشایر

حل  برای  مشکالت  تعدد  وجود  با  افزود:  وی 
شاخصی  کار  قلعه  سه  عشایر  میان  در  آن 
در  عشایر  خانوار   600 و  است  نشده  انجام 
اسفناک  وضعیت  در  قلعه  سه  اطراف  چاه های 
زندگی می کنند.وی تصریح کرد: عشایر انتظار 
ضرر  تحمل  جز  که  سال ها  این  در  داشتند 
چیزی عایدشان نمی شود دولت اقدام به خرید 
این خواسته  نشدن  اما محقق  کند  دام هایشان 
سبب شد عشایر بیشتر دام هایشان را با شرایط 

سال به فروش برسانند.یکی از عشایر روستای 
این  در  عشایری  زندگی  گفت:  هم  غیاث  چاه 
ناچار  به  و  ندارد  ما سودی  برای  دیگر  مناطق 
دام های خود را فروخته و شغل خود را از دست 
دادیم و دولت باید فکری برای اشتغال عشایر 
کند تا روستاهای عشایری خالی از سکنه نشود.

اشتغال در حوزه عشایر 
به معضلی بزرگ تبدیل شده است

حوزه  در  اشتغال  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
عشایر بخش سه قلعه به معضلی بزرگ تبدیل 

اشتغال  برای  برنامه ای  نبود  دلیل  به  و  شده 
در  جوانان  برخی  قشر  این  معاش  امرار  و 
هستند. اجتماعی  آسیب های  خطر   معرض 
گفت وگو  در  سرایان  عشایر  امور  اداره  رئیس 
گالیه  درباره  بیرجند  در  تسنیم  خبرنگار  با 
یافته  اختصاص  تسهیالت  از  عشایر  از  یکی 
به  یافته  تخصیص  تسهیالت  داشت:  اظهار 
بود  تومان  میلیون   400 ابتدا  در  شهرستان 
 150 مسئوالن  فراوان  پیگیری های  با  که 

 650 به  و  داشت  افزایش  تومان  میلیون 
عشایر  بین  اعتبار  این  که  زیرسید  میلیون 
می شود. تقسیم  خشکسالی  از  دیده  آسیب 

افزایش تسهیالت عشایری

ناظران افزود: 138 نفر از عشایر برای دریافت 
میلیون   40 و   50 مبلغ  به  تسهیالت  این 
عشایر  نمایندگان  و  دهیاری ها  توسط  ریال 
شد:  یادآور  شدند.وی  شناسایی  شوراها  و 
 4 و  الحسنه  قرض  صورت  به  تسهیالت  این 
متقاضیان  به  کشاورزی  بانک های  در  درصد 

پرداخت می شود و افراد معرفی شده در بانک 
نزدیک  آینده  در  و  داده  پرونده  عامل تشکیل 
شهرستان  به  نیز  تسهیالت  این  دوم  بخش 
داده خواهد شد.وی با ارائه گزارشی از جمعیت 
سرایان  شهرستان  در  گفت:  منطقه  عشایری 
 472 و  هزار   6 شامل  خانواده   422 و  هزار 
می کنند  زندگی  عشایری  محله های  در  نفر 
هستند. قلعه  سه  در  خانوار   600 حدود  که 

از  تنها  عشایر  اشتغال  گذشته  از  افزود:  وی 

به  توجه  با  امروزه  اما  بوده  دام هایشان  طریق 
خشکسالی های پی درپی مراتع شهرستان فقیر 
شده است و عشایر با مشکالت معیشتی مواجه 
هستند.وی با اشاره به خروج دام ها از منطقه و 
بیکاری در بین عشایر افزود: دامداران و عشایر 
آوری  جمع  و  مرتعی  گیاهان  کاشت  به   باید 

گیاهان دارویی و تولید گوشت روی بیاورند.

دامداری به سبک قدیمی و سنتی
 دیگر توجیه اقتصادی ندارد

اینکه  بیان  با  امور عشایر سرایان  اداره  رئیس 
تسهیالت  نیز  قرمز  گوشت  تولید  زمینه  در 
سبک  دام های  پرورش  برای  یکساله  حداکثر 
با  می توان  داد:  ادامه  می شود  ارائه  سنگین  و 
به کارگیری صندوق خرد زنان عشایر در قالب 
تولیدات عشایر در موضوع صنایع دستی مانند 
بهتر  مدیریت  با  وقالیچه  قالی  گلیم،  جاجیم، 
دامداری  کرد:  تصریح  کرد.وی  اشتغال  ایجاد 
ندارد  توجیه  دیگر  سنتی  و  قدیمی  سبک  به 
و دامداران باید به سمت دامپروری صنعتی یا 
نیمه صنعتی حرکت کنند تا وابستگی حداقلی 
انرژی  همچنین  و  باشند  داشته  مراتع  به  را 
از علوفه باعث تولید و رشد دام  دریافت شده 

شود و برای پیاده روی صرف نشود.

آبرسانی سیار در شهرستان 
مرتب انجام می شود

بوم گردی  طرح  زمینه  در  کرد:  تاکید  ناظران 
و صنایع بسته بندی و صنایع دستی، می توان 
همچنین  کرد.وی  ایجاد  اشتغال  عشایر  برای 
گفت:  منطقه  عشایر  آب  وضعیت  درخصوص 
مرتب  صورت  به  شهرستان  در  سیار  آبرسانی 
پیگیری های  به  توجه  با  و  می شود  انجام 
تانکر  دستگاه  یک  آینده  در  شده  انجام 
خواهد  داده  اختصاص  شهرستان  به  دیگر 
به  بیشتری  توجه  مسئوالن  است  شد.امید 
تا  باشند  داشته  جامعه  زحمتکش  قشر  این 
عزیزان  این  مشکالت  شدن  برطرف  شاهد 
باشیم. شهرها  به  آنها  مهاجرت  کاهش  و 

 ایرنا - الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که 
شود،  فعلی  آزمایشی  قانون  جایگزین  است  قرار 
پوشش  تحت  بیشتری  کاالهای  تا  کرده  تالش 
چتر معافیت ها قرار گیرند.گسترش چتر معافیت 
های مالیاتی برای رونق تولید/نشریات الکترونیکی 
و تخم ماکیان درفهرست جدید قرار گرفته است 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این الیحه 24 
اسفند پارسال در مجلس اعالم وصول شد و اکنون 
در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار 
گرفته است.فصل دوم این الیحه به معافیت های 
مالیاتی اختصاص دارد که تفاوت آن با قانون فعلی 
مالیات بر ارزش افزوده، تفکیک معافیت ها به دو 
بخش کاال و خدمات است.در بخش معافیت های 
کاالیی 17 گروه کاال در زمره معافیت های مالیاتی 
قرار گرفته اند که نرخ آن در شرایط کنونی 9 درصد 
محاسبه می شود.نگاهی به فهرست معافیت های 
درنظر گرفته شده در حوزه کاال نشان می دهد که 
رویکرد دولت، کمک به تولید بویژه صنعت فرآوری 
در بخش کشاورزی، کاهش قیمت تمام شده برخی 
کاالهای خوراکی، توسعه بخش حمل و نقل و رونق 
بازار سرمایه بوده است.البته نهایی شدن این معافیت 
ها در گرو تصویب نهایی این الیحه در مجلس 
است. نگهبان  شورای  تایید  و  اسالمی  شورای 

بخش کشاورزی 
محصوالت  تنها  فعلی  قانون  در  که  حالی  در 
کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف هستند، در این الیحه تعاریف مربوط 
به فرآوری در صنعت کشاورزی دقیق تر شده است.
در این الیحه آمده است: بسته بندی، انجماد، پاک 
کردن، درجه بندی، پوست گیری و خشک کردن 
شود. نمی  محسوب  فرآوری  قانون  این  نظر  از 
همچنین چوب خام داخلی از معافیت های مالیاتی 
بخش کشاورزی مستثنی شده است.همچنین در 
حالی که در قانون فعلی دام و طیور زنده، آبزیان، 
زنبور عسل و نوغان در گروه کاالهای معاف از 
مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد، در الیحه جدید 

پیله ابریشم نیز به آن افزوده شده است.
از دیگر معافیت های بخش کشاورزی در الیحه 
مربوط به خوراک دام، طیور و آبزیان است در حالی 

که در قانون فعلی خوراک آبزیان مشمول مالیات 
است.همچنین معافیت گروه »کود، بذر، نهال و 
سم« همچنان در الیحه جدید به قوت خود باقی 
است.نکته دیگر اینکه آب مصارف کشاورزی نیز 
در الیحه جدید به معافیت های مالیاتی افزوده 
شده است تا قیمت تمام شده تولید محصوالت 
کشاورزی برای مصرف کننده ارزانتر شود در حالی 

که در قانون فعلی این بند وجود ندارد.

 معافیت کاالهای خوراکی 
در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده آرد خبازی، 
نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، 
پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه 
کودکان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 
است.اما در الیحه جدید قند و شکر از فهرست این 
معافیت ها حذف شده اند و در مقابل تخم ماکیان 
و پرندگان، انواع ماکارانی و ماست به این فهرست 
افزوده شده است.همچنین عنوان سویا به پروتئین 
سویا تغییر یافته، معافیت گروه نان به دو بخش نان 
های صنعتی و سنتی تسری یافته و شیرخشک 
نیست  کودکان  شیرخشک  به  منحصر  تنها  نیز 
لبنی  صنایع  در  که  صنعتی  های  شیرخشک  و 
کاربرد دارد را نیز در بر می گیرد.بر این اساس در 
الیحه جدید این معافیت ها شامل آرد خبازی، نان 
)صنعتی و سنتی( گوشت، تخم ماکیان و پرندگان، 
انواع ماکارونی، برنج، حبوب، پروتئین سویا، شیر 

ماست، پنیر و شیرخشک است.

 حوزه چاپ و نشر
در قانون فعلی در حوزه چاپ و نشر معافیت ها 

شامل کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ 
چاپ، تحریر و مطبوعات است اما در قانون جدید 
نشریات الکترونیکی نیز به جمع معافیت ها افزوده 
کاغذ  و  کاغذ  »خمیر  اساس  این  است.بر  شده 
)کاغذی  نشریات  مجله  روزنامه،  کتاب،  باطله، 
و  چاپ  کاغذ  تحریر،  دفاتر  انواع  الکترونیکی(  و 
تحریر« از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند اما 

خدمات آگهی و تبلیغات از این حکم مستثنی است.

 کاالهای اهدایی 
در زمینه کاالهی اهدایی که به صورت بالعوض 
در اختیار وزارتخانه ها و موسسات مختلف قرار 
می گیرد نیز دولت تمهیدات جدیدی را اندیشیده 
به  اهدایی  کاالهای  الیحه  این  اساس  است.بر 
موسسات  ها،  وزارتخانه  به  بالعوض  صورت 
خیریه  موسسات  احمر،  هالل  جمعیت  دولتی، 
از  وزیران  هیات  تایید  با  علمیه  های  حوزه  و 
معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.این در حالی 
است که در قانون فعلی، این معافیت به نهادهای 
عمومی غیردولتی نیز تسری داشت که در الیحه 
جدید برداشته شده است.همچنین دریافت هدایا 
تایید  با  فعلی  قانون  در  علمیه  برای حوزه های 
معاف  مالیات  پرداخت  از  هدایا  گیرنده  حوزه 
تایید هیات وزیران برسد. به  باید  اکنون  اما  بود 

 کاالهای همراه مسافر
کاالهای  به  کاالیی  های  معافیت  دیگر  گروه 
ورودی همراه مسافر باز می گردد که در الیحه 
جدید دولت، بند مربوط به قانون فعلی تکرار شده 
و آمده است: کاالهای ورودی همراه مسافر برای 

طبق  مقرر  معافیت  میزان  تا  شخصی  استفاده 
مقررات صادرات و واردات از مالیات معافند.

 اموال غیرمنقول 
در حالی که در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، 
را  غیرمنقول«  اموال   « کلی  عنوان  گذار  قانون 
مشمول معافیت ها کرده ، در الیحه جدید موارد 
استثنا قید شده است.بر این اساس »این معافیت 
قابل تسری به ارایه خدمات هتلداری، انبار داری، 
غرفه های نمایشگاهی و همچنین ارایه خدمات 
اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آالت منصوبه در 

آنها و تاسیسات شهربازی ها نخواهد بود.«

 واردات طال
در الیحه دولت واردات شمش طال توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده معاف شده است در حالی که در 

قانون فعلی چنین بندی وجود ندارد.

 بازار سرمایه و بخش خصوصی 
در الیحه دولت »هرگونه انتقال دارایی به صندوق 
های سرمایه گذاری، موضوع قانون توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 
همان  در  شرکا  غیرنقد  آورده  عنوان  به   1388
واحدهای سرمایه گذاری« از پرداخت مالیات بر 
این ترتیب  به  تا  افزوده معاف شده است  ارزش 
برخوردار  مالیاتی  های  معافیت  از  سرمایه  بازار 
شود.دیگر معافیت داده شده به بازار سرمایه، به 
باز  طال  مسکوکات  و  طال  انتقال  و  نقل  بحث 
طال  »انتقال  جدید  الیحه  طبق  که  گردد  می 
و مسکوکات طال به / از صندوق های سرمایه 
گذاری که دارای مجوز برای سرمایه گذاری در 
طال و مسسکوکات طال از سازمان بورس و اوراق 
است. معاف  مالیات  پرداخت  از  باشند«  بهادار 

محدود شدن معافیت های پزشکی
 و دارویی 

یکی از بندهای مربوط به معافیت های کاالیی 
باز می گردد که  دارو  به حوزه  دولت  در الیحه 

و  پیشگیری  داروهای  »واردات  آن  مبنای  بر 
کاالهای  و  گیاهی(  و  حیوانی  )انسانی،  درمانی 
مصرفی درمانی با تایید وزیران بهداشت در مان و 
آموزش پزشکی و جهادکشاورزی حسب مورد« از 
پرداخت مالیات معاف است.این در حالی است که 
در قانون فعلی انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، 
و  گیاهی(  و  حیوانی  )انسانی،  خدمات درمانی 
خدمات توانبخشی و حمایتی از مالیات معاف است.

 معافیت بخش های نظامی 
بند دیگر معافیت های کاالیی در الیحه دولت، 
این  بر  گردد؛  می  باز  نظامی  تجهیزات  حوزه  به 
اساس »رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، 
تجهیزات نظامی و اطالعاتی موضوع بندهای )پ(، 
امور گمرکی مصوب  قانون  )ت(، )ث( ماده 119 
1390 با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور« 
از پرداخت مالیات معاف است.این موارد در قانون 
امور گمرکی شامل »رادار و تجهیزات کمک ناوبری 
هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم 
نیست، تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، 
لوازم مخابراتی نظامی، مواصالتی، تانک و سایر 
ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص 
دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه 
اقالم و تجهیزات  یاد شده و  اقالم  برای ساخت 
اطالعات«  وزیر  کتبی  تأیید  با  اطالعاتی  خاص 
است.این در حالی است که در قانون فعلی رادار و 
ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه  تجهیزات کمک 
فهرست  و  بود  مالیاتی  معافیت  تنها مشمول  ها 
و  ترابری  و  راه  وزارت  مشترک  پیشنهاد  به  آن 

شد. می  تهیه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

تجهیزات پزشکی و نظامی
و  پزشکی  »تجهیزات  دولت  جدید  الیحه  در 
و  پژوهشی  مراکز  و  ها  دانشگاه  آزمایشگاهی 
نظامی«  منحصر  کاربرد  با  اقالم  و  تجهیزات 
مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده شده 
است.این در شرایطی است که در قانون فعلی » 
اقالم با مصارف فقط دفاعی )نظامی و انتظامی( و 
امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران می رسد.« مشمول این معافیت ها است.

معافیت ها در حوزه حمل و نقل
 و حمایت از تولید

مشمول  کاالهای  جدید  بندهای  از  یکی 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از  معافیت 
تولید  توان  که  گردد  می  باز  کاالهایی  واردات 
واردات  اساس  این  دارد.بر  وجود  کشور  در  آن 
معدنی،  ای  سرمایه  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
تشخیص  به  صنعتی  تولید  خط  و  کشاورزی 
آالت  ماشین  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
و تجهیزات سرمایه ای راهسازی و ریل گذاری 
و هواپیما، بالگرد)هلی کوپتر( لوکوموتیو و واگن 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.البته 
این معافیت باید با رعایت قانون حداکثر استفاده 
نیازهای  تامین  در  خدماتی  و  تولیدی  توان  از 
باشد. صادرات  امر  در  آنها  تقویت  و  کشور 

عکس:ایرنا
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جی پی اس مغز شناسایی شد

 
ایرنا- یک گروه بین المللی از محققان به رهبری پژوهشگران دانشگاه آمستردام موفق به کشف نورونی )سلول عصبی( شده اند که نقش آن مانند جی پی اس است. روزانه 
میلیارد ها نفر در سراسر جهان به راحتی محل کار، منزل یا دانشگاه را مسیریابی می کنند و به مقصد می رسند. در واقع قابلیت مسیریابی و ارزیابی محیط مربوط به 
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یادداشت

حکم روایی خوب شهری؛ 
چرا و چگونه ؟!

* سید محسن طباطبایی مزدآبادی

بحث حکم روایی را بانک جهانی در اواخر دهه 
۱۹۸۰ میالدی به عنوان راهکاری برای چالش های 
مدیریتی در سطح کشورها مطرح کرد و دامنه آن به 

سطوح خردتر یعنی شهرها نیز کشیده شد.
مجموع  از  عبارتست  شهری  روایی  حکم 
روش های برنامه ریزی و مدیریت عمومی شهر از 
سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی 
و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع 
متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه 

همکاری و کنش متقابل فراهم می آید.
متقابل  ارتباط  حکمروایی خوب شهری  الگوی 
عواملی همچون شهروندان، مدیران محلی، حکومت 
مدنی،  نهادهای  نهاد،  مردم  سازمانهای  ملی، 
گروههای ذینفع و ذی نفوذ، بخش خصوصی، بدنه 
علمی و دانشگاهی با یکدیگر، جوامع شهری را قادر 
می سازد تا به وفاق رسیده قوانین را صورت بندی، 
تکمیل و اجرا کنند و مقررات شهری را با قوانین 
گونه ای شفاف  به  و  اجرایی سازند  و  داده  انطباق 
شهر را به لحاظ عدالت اجتماعی، رفاه شهروندی 
و حفظ محیط  زیست اداره نمایند. حکم روایی خوب 
شهری به طور کلی به معنای فهم و درک متغیرها و 
عناصر مهم زندگی شهری از جمله رفاه شهروندان، 
توانمندسازی شهروندان جهت دستیابی به مزایا و 
اساسی  اصل  این  پاسداشت  و  شهروندی  حقوق 
است که نمی توان هیچ شهروندی را از دسترسی 
به ضروریات زندگی شهری مانند بهداشت، محیط  
و  مالکیت، آب  امنیت  پرورش،  و  آموزش  زیست، 
تغذیه مناسب، اشتغال و امنیت عمومی محروم کرد.

در  امروزه  شهری  خوب  روایی  حکم  الگوی 
بسیاری از کشورها و شهرهای جهان بکار گرفته 
می شود و ناگفته پیداست که حکمروایی شهری 
ابعاد و اضالع مختلفی دارد که شهرهای مختلف در 
چندین بعد مشخص سرمایه گذاری کرده و برنامه 

حکمروایی شهری را پیش می برند.
بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه 
با  و  مختلف  های  گونه  که  است  آن  از  حاکی 
خصوصیات متفاوتی از الگوی حکمروایی شهری 
وجود دارد و در کشورهای توسعه یافته نیز الگوی 
متحده  ایاالت  در  که  خورد  نمی  بچشم  یکسانی 
ویژگی برنامه ریزی آمریکایی محدودیت در قدرت 
مقررات  و  تأیید طرح ها  فلذا  است  گیری  تصمیم 
قانون  نهادهای  برعهده  که  است  قانونی  روندی 
و  باشد  می  شوراها  یعنی  مردم  منتخب  و  گذار 
اجرای مقررات شهرسازی برعهده اداره شهرسازی 
دولت محلی است. شهرداری ها که بیشتر متشکل 
با رأی مستقیم  از شهردار و شورای شهر هستند 
از  آنها  تابعیت  میزان  و  شوند  می  انتخاب  مردم 
قوانین فدرال و قوانین ایالتی معین است که در نظام 
مدیریت شهری امریکا شوراها بسیار اهمیت دارند و 
عناوین ارگان هایی که در مورد مسائل مربوط به 
برنامه ریزی و منطقه بندی صاحب اختیارند در هر 

ایالت ممکن است با دیگری متفاوت باشد.
گذار  قانون  نهاد  توسط  معمواًل  موارد  این  تمام 
محلی نظیر شورای شهر، شورای شهرک، انجمن 
شهر، هیأت ناحیه ای یا هیأت ناظران عالی ایجاد 
می شوند و می توانند اندازه های متفاوت داشته باشند 
و اعضایشان انتصابی یا انتخابی باشند و طول دوره 

خدمت افراد نیز در آنها متفاوت باشد.
و  نقش  شهرداری  اساسنامۀ  و  ایالتی  قانون 
مسئولیت آنها را تعیین می کند و در ایاالت متحده 
با محور موضوع  حکمروایی خوب شهری عمدتاً 
برای مثال  اجتماعی صورت گرفته که  مشارکت 
می توان به طرح ایجاد دپارتمان محله ای شهر 
ایجاد  طرح،  این  هدف صریح  کرد  اشاره  سیاتل 
فضا و بستری برای مشارکت مردم و ارتباط آنها 
با مقامات محلی شهر سیاتل بود و بنابراین رئیس 
این دپارتمان نه یک برنامه ریز حرفه ای بلکه یک 
این  طریق  از  و  بود  اجتماعی  دهنده  سازمان 
طرح و سازوکاری که تدوین کرده بود محالت 
فراخوانده  شهری  حکمروایی  مدار  به  شهری 
و  ریزی  بودجه  فرایند  در  آنها  صدای  و  شدند 
اختصاص بودجه به پروژه های محله ای شنیده شد.

پس از ریخته شدن مایعات 

بر روی لپ تاپ با آن چه کنیم؟

کلیک- اگر نمی دانید پس از ریخته شدن آب یا 
هر مایع دیگری بر روی لپ تاپ خود، چگونه مانع 

آسیب دیدن آن شوید، با ما همراه باشید:
قبل  حتی  تاپ:  لپ  کردن  خاموش   .1
برای خشک کردن  دنبال یک حوله  به  اینکه  از 
باشد، باید لپ تاپ را سریعا خاموش کنید. چنانچه 
صفحه کلید لپ تاپ عمل نمی کند، باید دکمه 
پاور آن را برای چند ثانیه نگه دارید تا لپ تاپ 
خاموش شود. . سپس کابل برق و تمام دستگاه 

های USB متصل به آن را جدا کنید.
2. باز کردن لپ تاپ و قرار دادن آن به 
صورت وارونه بر روی زمین: این کار باعث می 
شود آب کمتر به داخل لپ تاپ شما نفوذ کند. بهتر 
است پس از خاموش کردن لپ تاپ  خود، آن را در 
این حالت قرار دهید و باتری آن را سریعا خارج کنید.
3. خشک کردن مایعات سطح لپ تاپ 
انجام  برای  است  بهتر  تاپ:  لپ  روی سطح 
کاغذی  دستمال  یا  توالت  دستمال  از  کار  این 
توالت  دستمال  از  استفاده  شاید  کنید؛  استفاده 
برایتان مضحک باشد؛ اما این وسیله در دسترس 
ترین ابزار برای پاک کردن مایعات روی لپ تاپ 
است. ضخامت کم دستمال توالت باعث می شود 
به راحتی بتوانید آن را بین شکاف های لپ تاپ ها 
از  استفاده  دهید.  حرکت  کلید  صفحه  اطراف  و 
مخصوصا  مایعات  کردن  پاک  جهت  دستمال 
مایعات شیرین یک امر ضروری است؛ زیرا شکر 
دارد  مایعات شیرین حالت چسبندگی  در  موجود 
به  بعدها منجر  اگر خشک شود، ممکن است  و 

ایجاد مشکالت بزرگ تری شود.
4. باز کردن قطعات لپ تاپ و تمیز کردن 
قطعات: پس از پاک کردن مایعات روی سطح لپ 
تاپ، نوبت به باز کردن لپ تاپ، جداسازی قطعات 
آن از یکدیگر و تمیز کردن آن ها می رسد. با یک 
جستجو ساده در اینترنت می توانید با نحوه باز کردن 
لپ تاپ خود و جداسازی قطعات آن از یکدیگر آشنا 
باز کردن  از دست به کار شدن برای  شوید. قبل 
لپ تاپ، مطمئن شوید که الکتریسیته ساکن بدن 
شما تخلیه شده است. برای انجام این کار می توانید 
از وسایلی همچون بندهای ضد الکتریسته ساکن 
نفوذ  تاپ،  لپ  کردن  باز  از  پس  کنید.  استفاده 
مایعات به بخش های مختلف لپ تاپ را به دقت 
وارد بخش  را که  مایعاتی  و سپس  کنید  بررسی 
های مختلف شده اند، به بهترین شکلی که می 
توانید جذب و از محل مورد نظر خارج کنید. الزم 
به ذکر است که هر نوع مایعی به دلیل اینکه حامل 

فلز، شکر یا نمک است، می تواند رسانا باشد. 
در ضمن برخی از نوشیدنی ها و مایعات حالت 
اسیدی دارند و می توانند باعث زنگ زدگی قطعات 
حساس الکترونیکی شوند. حتی اگر آب مقطر فاقد 
یون )آب یون زدوده( هم وارد لپ تاپ شود، به 
می  تاپ  لپ  سطح  در  موجود  مواد  اینکه  دلیل 
آب  شوند،  تاپ  لپ  وارد  هم  آن  با  همراه  توانند 
به یک رسانا تبدیل می شود و این جریان رسانای 

ناخواسته می تواند به لپ تاپ آسیب بزند.
5. خشک کردن قطعات مختلف لپ تاپ: 
پس از تمیز کردن مایعات روی قطعات، آن ها را با 
گرمای مالیم یک المپ رشته ای یا چراغ مطالعه 
به آرامی خشک کنید. سپس هر چقدر هم که تمام 
قطعات لپ تاپ به خوبی خشک شده باشند، باید 
قبل از مونتاژ مجدد لپ تاپ و روشن کردن آن 

حداقل یک روز صبر کنید.
6. بستن لپ تاپ و روشن کردن آن

7. امتحان کردن لپ تاپ: صفحه کلید و تاچ 
پد لپ تاپ، آسیب پذیرترین بخش های آن در برابر 
مایعات هستند. پس از روشن شدن لپ تاپ، تک 
تک کلیدهای صفحه کلید را امتحان کنید و تاچ پد 
را هم با اسکرول کردن و یا کلیک کردن، امتحان 
کنید. چنانچه صفحه کلید یا تاچ پد به درستی کار 
نکرد، دو احتمال وجود دارد؛ یا آن ها کامال خشک 
نشده اند و یا آسیب دیده اند. در چنین مواقعی باید 
لپ تاپ خود را دوباره باز کنید و بخش های مختلف 
صفحه کلید و یا تاچ پد را مجددا با دقت خشک 
کنید. در صورتی که پس از خشک کردن قطعات، 
مشکل همچنان ادامه داشت، باید اقدام به تعویض 
آن کنید. اگر کامپیوتر اصال روشن نشد، باز هم جای 
نگرانی وجود ندارد. شما می توانید هارد لپ تاپ 
خود را خارج کنید و پس از قرار دادن آن در یک 
محفظه و اتصال آن به یک لپ تاپ دیگر، اطالعات 

ارزشمند خود را به یک هارد دیگر انتقال دهید.
لپ تاپ خود را همیشه از مایعات دور نگه دارید. 
اما ممکن است باز هم آب یا هر مایع دیگری به 
طور تصادفی بر روی آن بریزد. در صورتی که پس 
از ریخته شدن مایعات بر روی لپ تاپ سریعا اقدام 
کنید، شاید بتوانید لپ تاپ خود را نجات دهید.

خواندنی ها گفتگوی اختصاصی آوا با علی اشتری جوان ورزشکار دو و میدانی دعوت شده به تیم ملی:

مصمم تر از قبل در مسابقات حضور پیدا می کنم
روز  هشتمین  متولد   اشتري  علي  کاری-  نسرین 
همان  از  آمد  بدنیا  بیرجند  در   ۸6 سال  فروردین  ماه  از 
خیابان  و  کوچه  در  و  شد  عالقمند  ورزش  به  کودکی 
با همکالسی هایش فوتبال بازی می کرد. ولی کم کم 
احساس کرد در دو و میدانی بیشتر می تواند موفق باشد 
و حرفه ای این رشته را دنبال کرد. او اکنون  دانشجوي 

رشته مهندسي برق قدرت دانشگاه دولتي بیرجند است. 

دومیدانی ورزشی سخت و طاقت فرسا؛
 باید عاشق آن باشی

دوومیداني  کند:  می  عنوان  بیرجندی  جوان  ورزشکار 
رشته اي است  که اگر واقعا عاشقش نباشي بسیار سخت 
و طاقت فرساست و هرگز نمي تواني در تمرینات آن دوام 
بیاوري ولي اگه با عالقه وارد این رشته  شدی  هرگز از 
آن نمی توانی دل بکنی  و به قول خودم کار هر کس 
نیست خرمن کوفتن گاو نر مي خواهد و مرد کهن. اشتری 
با بیان چون دنبال کارهای  سخت و پر هیجان هستم  و 
عالقه زیادي به نتیجه گرفتن در کارهایم دارم  و چون 
دومیدانی یک رشته انفرادي و سخت  است دوست داشتم 
در آن موفق بشوم و امیدوارم بتوانم همچنان پیشرفت کنم 
وروزای خوبی داشته باشم. وی با اشاره به اینکه  اوایل 
پدر و مادرم چون نگران تحصیلم بودند با ورزش کردن 
ریزي  برنامه  اما چون  ام مخالفت می کردند  ای  حرفه 
دقیقي  در کارهایم داشتم و در کنار تحصیل ورزش هم 
ادامه مي دادم و متوجه شدند و موفقیت و پیشرفت من 
را در ورزش دیدند حمایت خیلي زیادي از من کردن که 

واقعا حمایت بسیار خوبی از من داشتند.

برای بار دوم به تیم ملی دعوت شدم

ورزشکار همشهری یاد آوری می کند:  براي بار دوم مثل 
سه سال پیش به تیم ملي دوومیداني جوانان در ماده پرش 
طول دعوت شدم. رسیدن به تیم ملي فرایند بسیار دشواري 

و  درخشید  خوب  کشوري  مسابقات  در  باید  اول  دارد،  را 
رکوردهایي که مد نظر تیم ملي هست را بزنیم که بسیار 
رکورد هاي سختي و مشکلی است  و قطعا با تمرین یکي 
دو ماهه نتیجه بخش نخواهد بود و باید با تمرین پیوسته و 
مداوم حدود دو سال نتیجه کار را  ببیني، به اولین اردوي تیم 
ملي که دعوت شویم  رکوردهایي را از ما مي خواهند که 
باید ثبت کنیم و برنامه می دهند تا براي اردوي  بعدي به 
رکورد دلخواه مربیان برسیم. وی ادامه می دهد خدارا شکر 
تاکنون هرگز مشکل دعوا و بداخالقی در حین بازی برایم 
پیش نیامده است  و امیدوارم چنین حرکات بدور از شخصیت 
و فرهنگ خانوادگي ام از من سر نزند قطعا جنبه رقابت در 

مسابقات هست اما هرگز اخالق را زیر پا نگذاشتم. 

هزینه های ورزش دو و میدانی باالست

از  بسیاري  گالیه  کمبودها  درباره  اینکه  بیان  با  وی 
مسئوالن دارم می افزاید: رکورد ورودي مسابقات جهاني 
و آسیایي با رکورد رسمي که من در مسابقات ثبت کردم 
رکوردها  این  به  رسیدن  براي  ولي  ندارد  چنداني  فاصله 
نیازمند یه شرایطي هستم از جمله مربي خارج از استان 
که  بزرگ  مربیان  از  اما  باال،  تجربه  و  علمي  سطح  با 
اي حدود ۱۰ میلیون تومان را براي ثبت قرارداد  هزینه 
از من مي خواهند که پرداخت چنین هزینه اي براي من 
واقعا دشوار است. اگر عنوان می کنم مربي خارج از استان 
به مقام کشوری  چون در شهرمان  مسئوالن و مربیان 
بسنده می کنند اما من  نیاز به سطح تجربه باالتري دارم. 
وی درباره امکانات ورزشي دوومیدانی می گوید: براي 
تمرین هایم مثل کفش و لباس مناسب نیاز دارم، به عنوان 
مثال کفش میخي مخصوص دوومیداني حدود ۸۰۰،۹۰۰ 
هزار تومان قیمت دارد، همچنین در بیرجند مکان مناسب 
دونده هاي  باید گفت  که  متاسفانه  نیست.  تمرین  براي 
استانمان با کمترین شرایط کار مي کنند زمین خاکي و 
نامناسب آزادی و استادیوم غدیر که در فاصله بسیار زیاد 

از شهر قرار دارد و هزینه رفت و آمد هم زیاد می شود.

رکورد کشوری من 
پرش طول باالی 5 متر بوده است

اشتری با بیان اینکه بعد از مسابقات کشوري که به لطف 
خدا مدال طال را کسب کردم  ادامه می دهد: رکورد رسمي 
ثبت شده من در ماده پرش طول ٥/6 بوده سپس  به اردوي 
تیم ملي دعوت شدم  متاسفانه از طریق هیچ اُرگاني حمایت 
نشدم حتي ریالی هم به من کمک نشده است و این اتفاقات 
ابراز تاسف می کند: برای  من را  کمی دلسرد کرد. وی 
رسیدن به هدفم مسئوالن می گویند شما مدال جهاني و 
آسیایي بگیرید ما از شما حمایت مي کنیم غافل از اینکه 

من برای رسیدن به این مقام ها نیاز به حمایت آنها دارم و 
باید پایه ورزشکار قوي شود تا نتایج خوب بدست آید. وی 
خاطر نشان می کند: هزینه تغذیه من در ماه عالوه بر تغذیه 
عادي و رژیم غذایي خودم که در ماه حدود 6۰۰،٧۰۰ هزار 
تومان هست البته هزینه مکمل هم هست در سال حدود 
٣ میلیون تومان  می شود. اشتری اشاره می کند: من و 
هر ورزشکار دیگر در لحظه مسابقه باید تمرکز کافي داشته 
باشیم و ذهنم فارغ از هرگونه افکار بي دلیل باشد که یک ماه 
قبل از مسابقات تمرینات روانشناسي و آرامش دارم که خودم 
را در شرایط مسابقه قرار مي دهم. در تمرینات و تالش پدر 

و مادرم مي افتم و مصمم تر در مسابقه حاضر مي شوم.

خبرها از گوشه و کنار

علت اصلی مرگ مرحوم کیارستمی 
اعالم شد  

افکار نیوز- علیرضا زالی در مورد آخرین جزئیات 
فوت مرحوم کیارستمی گفت: علت اصلی مرگ وی 
در فرانسه خونریزی حاد تحت پرده مغزی به دلیل 
تزریق داروی هپارین با دوز باال بوده است به طوری 
که روزانه 24 هزار واحد هپارین به وی تزریق شده 
است. وی افزود: حکم پرونده مرحوک کیارستمی 
در ایران قطعی نیست ولی صادر شده و طی همین 
روزها اعالم می شود ولی در فرانسه گفته اند که 
درمان را به دلیل آمبولی ریه آغاز کرده اند در حالی 
که در ایران دو روز قبل آمبولی ریه رد شده بود.
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کاریکاتور چشمه مرتضي علي )ع( طبس- شكیب زاده شهرام رضایی قاب عکس چطور یک ماهی تازه و سالم انتخاب کنیم؟

داده نما، آوای خراسان جنوبی

ماهی تازه: پوست براق، چشم روشن، باله های مرطوب و آبشش قرمز

ماهی فاسد: پوست کدر، باله های خشک، آبشش خاکستری
 اگر آن را در دست بگیرید ُدم سست و رو به پایینی دارد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 953943 اجرایی آقای غالم محمدنژاد محکوم به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال در 
حق آقای مصطفی خزیمه نژاد و مبلغ 8/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال  بدهی محکوم 

علیه ملک به پالک ثبتی دو فرعی از 4324 اصلی بخش 1 بیرجند و به مبلغ 160/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از 
طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/3/31 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 1396
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند       شناسه ملی: 10360003553   شماره ثبت : 52   تاریخ انتشار : 1396/3/10

 به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند و خوسف و سربیشه و درمیان( می رساند :
 مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( پنجشنبه  تاریخ 1396/4/1 ساعت 18 در محل سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند 
ابتدای سجادشهر برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود راس روز و ساعت مقرر در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانند.
توصیه مهم: همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است. 

آن دسته از اعضایی که به هر دلیلی خود نمی توانند در جلسه حضور یابند به همراه وکیل خود شخصا با ارائه کارت شناسایی معتبر 
به دفتر شرکت درساعت اداری )8 الی 14( مراجعه نموده و برای دریافت وکالت نامه رسمی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای می باشد. بدیهی است وکالت نامه های دست نویس 
یا فرم وکالت بدون مهر و شماره ثبت دفتر شرکت فاقد اعتبار است. متقاضیان سمت بازرسی برای سال مالی 1396 ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت نام و تکمیل پرونده با ارائه اصل مدارک )شناسنامه - کارت ملی- یک قطعه عکس 4×3 - حکم 
کارگزینی برای شاغلین و عدم سوء پیشینه برای بازنشستگان( در ساعت اداری به آدرس دفتر شرکت )پاسداران 18( مراجعه فرمایند.

 )ثبت نام بازرسی و تعیین وکالت بعد از تاریخ اعالم شده پذیرفته نخواهد شد(
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان  2- طرح و تصویب صورت های مالی 1395 )ترازنامه – عملکرد سود و زیان سال مالی 
1395 3- طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1396 4- تعیین میزان استرداد سهام در سال مالی 1396 

5- انتخاب بازرسین برای سال مالی 1396 )3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل( 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 954288- 942363 -942364 - 951030 -951267 -953879 - 954009- 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  محمد  فرزندان  خداداد  عصمت  و  طوبی  ها  خانم  اجرایی   960057  -  954500
474/240/724 ریال در حق آقایان و خانم ها 1. زهرا علی پور 2. حیدر صحرائی بویک 3. سعید حسینی 4. 

ابوالفضل خداداد 5. محمد کارگر 6. حسن کیکاووسی 7. محمدرضا محسنی 8. علی خسروی و جمعا به مبلغ 22/958/875 ریال 
حق االجرا در حق دولت گردیده است  و در قبال بدهی محکوم علیه دو دانگ از ششدانگ ملک 1402/249/4605 اصلی و شماره 
ثبت 43397 دفتر 280 صفحه 94 دهستان شهاباد بخش دو بیرجند واقع در خیابان نیرو هوایی 1 منزل جنوبی به مساحت طبق 
سند 258/1 مترمربع با زیر بنای حدود 170 مترمربع با نمای آجر سفال معرفی و توقیف و به مبلغ 500/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1396/3/27 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

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

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

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 
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شخص دروغگو را مورد شناسایی کنید

 به احتمال زیاد شما نیز با دروغگوهای که همواره در 
جستجوی فردی هستند تا فریبش دهند مواجه شده اید. 
اما تشخیص دروغ آنقدرها هم که به نظر می رسد دشوار 
نیست. تجزیه تحلیل گر و متخصص زبان بدن، دکتر 
لیان گلس معتقد است، اگر فردی فریبکار است باید در 
برخوردها توجه خاصی به حاالت چهره و زبان بدن او 
نمود. وی کتابی در این زمینه نوشته به نام: زبان بدن 
دروغگویان. پس از خواندن این کتاب، نمونه هایی از 
مواردی که کمک می کند تا فرد دروغگو را تشخیص 

دهید برایتان آورده ایم. دوباره فریب نخورید!
چرخاندن سر: هنگامی که سوال صریحی می پرسید، و 
مخاطب شما سرش را می چرخاند، بهتر است چشمان 
درباره  شخص  این  شاید  بردارید:  او  روی  از  را  خود 

موضوعی دروغ می گوید.
شانه ها، تنفس و صدا: هنگامی که فردی عصبی است 
فریب دهد،  را  تا شما  در عین حال تالش می کند  و 
نفس هایش سنگین می شود، صدایش خفیف می گردد 

و شانه هایش باال می رود.
در  راحتی  احساس  دروغگو:  فرد  ایستادن  استایل 
مکالمات معمولی با افراد آشنا امریست طبیعی، اما اگر 
مخاطب شما مضطرب است، شاید عالمت هشدار است. 
در کل، فرد دروغگو تالش می کند تا در فاصله دوری از 

شما قرار بگیرد تا به او شک نکنید.
دروغگو  افراد  کنند:  می  بیان  به سختی  را  افکارشان 
تالش می کنند تا نه تنها شما بلکه خودشان را نیز متقاعد 
کنند. تکرار کلمات کمک می کند تا افکار خود را منسجم 
نمایند. همچنین افرادی که نمی خواهند صادق باشند 

اغلب به سواالت پاسخ هایی مشابه می دهند.

داستان کتاب قلعه حیوانات  درباره گروهی از حیوانات اهلی 
 است، که از بهره کشی بیش از حد مالک مزرعه از خود خسته 
به  دست  او  علیه  جمعی  دسته  اقدامی  در  و  اند  شده 
گیرند.  می  دست  در  را  مزرعه  کنترل  و  زده  شورش 
پس از این انقالب حیوانی، خوک ها که هوش بیشتری 
نسبت به بقیه حیوانات دارند، ریاست را عهده می گیرند. 
سپس، حیوانات با توجه به توانایی هایشان، مسئولیت 
ها و پستها را میان خود تقسیم می کنند و برای خود 
قوانین جدیدی وضع می کنند، که مهمترین آنها عبارتند 
 از: همه حیوانات با هم برابرند.  هیچ حیوانی دیگری را  

نمی کشد.  چهار پا خوب است و دو پا بد.
اما پس از گذشت مدتی میان خوک ها اختالف ایجاد 
می شود، و یکی از دو خوک پرنفوذ مزرعه، با استفاده از 
سگ های وحشی که آنها را به صورت مخفیانه تربیت 
کرده است، خوک پرنفوذ دیگر را فراری می دهد و به 

تنهایی تمام قدرت را در دست می گیرد.
پس از آن، دستور می دهد تا عده ای از حیوانات مزرعه 
بقیه  و  اعدام شوند  فراری  با خوک  به جرم همکاری 
حیوانات را مجبور به کار کردن بیش از حد و دریافت 
غذای روزانه بسیار کم می کند. در جای جای این کتاب 
به کرات با کاراکترهایی آشنا می شویم که هریک سمبل 

طبقه یا قشر خاصی از جامعه هستند. 
قلعه حیوانات نوشته جورج اورول

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، 
چون زندگی آنقدر طوالنی نیست

 تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

 به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما
 می شوند. این حرفهای اعمال شما می شوند. به اعمال 
خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما می شوند

ای کاش برات من براتی بودی
کز مفلسیم خط نجاتی بودی
باهلل که آنچنان براتی می بود
گر از طرف تو التفاتی بودی

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا 
در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده 
مرا در این روز ازدوستان نزدیکت به مهربانی خودت.

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام 
را اجدادم! دیگر بس است، 

راهم را خودم انتخاب می کنم

بسیاری از آدم ها تالش می کنند تا مهربان، مراقب و دلسوز 
باشند. اما برای برخی از مردم همیشه این تالش ها نتیجه 
نمی دهد. رفتارها یا عادت های بدی وجود دارند که آدم ها 
را غیرجذاب و آزاردهنده نشان می دهند و معموال کسی 
نمی خواهد اطراف این گونه آدم ها باشدممکن است است 
آدم ها از وجود ویژگی های بد، در خودشان آگاه نباشند، اما 
این دلیل نمی شود که دیگران آن را نادیده بگیرند. بنابراین 
اگر شما هم این عادت ها و رفتارها را در خودتان پیدا کردید 

تالش کنید آن ها را اصالح کنید.
 1. اگر مجذوب خود هستید

بسیاری از مردم این کار را بدون آن که متوجه باشند 
است،  خودتان  روی  فقط  شما  تمرکز  می دهند.  انجام 
فقط درباره خودتان صحبت می کنید و توجهی ندارید 
برای  که دیگران هم در کنار شما ممکن است حرفی 
گفتن داشته باشند.  فکر می کنید تنها شخص مهم شما 
این حرف ها در مورد شما صدق می کند،  اگر  هستید. 
کسی  با  نمی خواهد  کس  هیچ  است.  تغییر  زمان  حاال 

دوست باشد که تنها مراقب خود است.
2. اگر تمرکز شما فقط به بیرون است

 و درون را نادیده می گیرید
زیبایی واقعی از درون، قلب و روان ما می آید. زیبایی ظاهر 
قاعدتا نباید موضوع مهمی باشد. اما آدم هایی که رفتارهای 
غیرجذاب دارند، تصور می کنند که زیبایی بیرونی همه چیز 

است. این آدم ها بهتر است در آیینه نگاهی عمیق به خود 
بکنند و آنچه در اعماق آن ها نهفته است را ببینند: یک فرد 

زشت، این همان چیزی است که باید آن را تغییر دهند.
3. اگر همیشه در مسابقه و رقابت هستید

آدم هایی هستید که همیشه  از  آن دسته  از  آیا شما هم 
از دیگران بهتر هستند، بیشتر و بهتر می بینید و بیشتر و 
بهتر کارها را انجام می دهید؟ اگر چنین است، شما از جمله 
آدم های غیرجذاب هستید. ما باید بیشتر مراقب دوستان مان 
خاص  زمان های  هم،  آن ها  که  بدهیم  اجازه  و  باشیم 
خودشان را داشته باشند. اگر آن ها از ترس خود بر ارتفاع 
غلبه کردند و به ارتفاع ده متری رفتند، نگویید »این که 
چیزی نیست من سی متری می روم«. بگویید »واووو، چه 

عالی. من به تو افتخار می کنم.«
4. اگر دوستان خود را دشمن می بینید

افرادی که غیرجذاب به نظر می رسند، همیشه با دوستان 
خود در جنگ و دعوا هستند. به جای این که با هم باشند و 
از بودن با دوستان لذت ببرند و از آن ها مراقبت کنند، دایم 
به پشت سر خودشان نگاه می کنند و نگران این هستند که 
از پشت خنجر بخورند. دوستان شما، دشمنان شما نیستند؛ 

آن ها متحدان شما هستند.
5. ارزش خود را از دیگران طلب می کنند

شما قطعا فرد غیرجذابی هستید اگر به طور مدام از دیگران 
می خواهید که چرا شما را آنچنان که خودتان فکر می کنید 

مهم نمی شمارند. به عنوان مثال، دو تا از دوستان بدون شما 
به جایی می روند. این موضوع برای آن ها مهم نیست، اما 
برای شما چرا. از این موضوع بگذرید، آن ها هنوز دوستان 
آن ها  کنار  در  شما  وقتی  آن ها  زندگی  ولی  هستند  شما 

نیستید متوقف نمی شود. 
6. اگر همیشه رئیس هستید

یکسان  همه  برای  بازی  زمین  دوستی،  گروه  یک  در 
همیشه  می خواهد  که  هستید  کسی  شما  اگر  است. 
تصمیم ها را بگیرد، همیشه رییس باشد یا همه کارهای 
دیگران را کنترل کند، مطمئنا به روشی غیرجذاب عمل 

می کنید.
7. اگر دبه در می آورید

که،  کسی  و  باشیم  صمیمی  دوستی  می خواهیم  اگر 
صداقت  باید  باشند،  ما  کنار  در  باشند  مایل  دیگران 
داشته باشیم. افرادی که در رفتارهای ناپسند مشارکت 
می کنند، اغلب صادق نیستند. در مورد همه چیز دروغ 
و  بیاورند  در  سر  چیز  همه  از  خواهند  می  و  می گویند 
چه  مختلف  چیزهای  مورد  در  واقعا  که  نمی داند  کسی 
فکری در سر دارند. بله، صداقت بهترین سیاست است.

8. اگر گستاخ هستید
برخورد  دوستان شان  با  توهین آمیز  شکلی  به  اغلب 
در  درشت،  و  زمخت  حرف های  با  را  آن ها  و  می کنند 
جمع خجالت زده می کنند. دوستان واقعی، افرادی هستند 

زمانی  اگر  و  می رسیم  آرامش  به  آن ها  کنار  در  ما  که 
حرفی زدند و یا کاری کردند که خیلی مطابق میل ما 
نباید رفتارمان به گونه ای باشد که باعث رنجش  نبود، 
دید خود  با  بشود، چرا که هر کس  آن ها  و شرمندگی 
نگاه شان  ندارد که همه،  لزومی  و  نگاه می کند  دنیا  به 

با ما یکی باشد.
9. اگر غیرقابل اعتماد هستید

در  شما  می خواهد  کمک  شما  از  دوستی  وقتی  آیا 
دسترس هستید؟ یا وقتی کسی به شما نیاز دارد همیشه 

مشغول و گرفتار هستید؟
یک  این  کند،  حساب  شما  روی  نمی تواند  کسی  اگر 
است.  شغلی  یا  و  دوستی  رابطه  در  غیرجذاب  ویژگی 
به طور مشابه، اگر شما همیشه خواهان کمک دیگران 
هستید بدون آن که به درخواست کمک دیگران جواب 
بدهید، یکی دیگر از ویژگی های غیرجذاب بودن است 

که کسی در دوستی آن ها را نمی پسندد.
10. اگر همیشه منفی هستید

که  دارید  عادت  اگر  نیست.  ویژگی جذاب  بدبینی یک 
بدبینی  عینک  با  و  باشید  بدگمان  چیز  همه   به  دایما 
کنید  سعی  کنید،  نگاه  وضعیت ها  و  چیزها  همه  به 
نگاهی دوباره به خودتان بکنید. هیچ کس مایل نیست 
و  مثبت  نگاهی  جای  به  که  کند  دوستی  شخصی  با 

واقع نگر، به همه چیز از دریچه تنگ بدبینی نگاه کند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز پنجم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر شده  
اند مسلما در این ]امور[ برای مردمی که تعقل می کنند نشانه  هاست. سوره النحل / آیه ۱۲

حدیث روز  

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگي و تشنگي را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگي آخرت را بیابند. 
امام رضا علیه السالم

سبک زندگی

کارهایی که باعث تنفر مردم از شما می شوند

4137
139

5721
8543

632
3197

945
815

5347
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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416937285

539248617

278516934

627351498

843692751

951784362

784169523

165423879

392875146

کار خوب اتفاقی نیست

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش مسکن مهر در مکان عالی 
طبقه همکف ، هزینه امتیاز آب، 

برق و توکاری با خریدار 
همت 2 ، فرعی 2، منزل چهارم    

09155610262

زمینی به مساحت بیش از 400 الی 
500 متر با  کاربری مذهبی جهت 

احداث حسینیه یا مسجد و حسینیه 
به قیمت مناسب خریداریم

09038404465

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

کارگاه ضایعات آسیاب مواد پالستیک همراه با 
یک عدد دستگاه آسیاب و پرس همراه با پروانه 

کسب واگذار می گردد. 
09155624495

پخش تراکت تبلیغاتی/ صد در صد 
تضمینی    09374092908

اصالحیـه
 یک رسانه )خبرگزاری( با قالب فرهنگی - اجتماعی و مذهبی
 جهت تکمیل تیم خبری خود از بین عالقه مندان به حوزه خبر و 

گزارش دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند 

با ارسال درخواست خود به پیوست رزومه فعالیت های مرتبط با 

 frnewskhj     @yahoo.com این حوزه به آدرس ایمیل

همکاری خود را اعالم فرمایند. بدیهی است برای کلیه

 پذیرفته شدگان دوره آموزشی مرتبط برگزار و پس از تایید 

قرارداد خرید خبر و گزارش منعقد می گردد.

96

دعوت به همکاری
یک موسسه فرهنگی جهت تکمیل نیروی اداری خود از میان افراد با شرایط 
ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند درخواست خود را به 

ایمیل                      @  ANPj1396  ارسال نمایند.
شرایط الزم:

1- خانم 2- آشنا به کامپیوتر 3- روابط عمومی باال 4- حداقل مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم  5- ساکن بیرجند

پس از ارسال ایمیل جهت انجام مصاحبه حضوری با متقاضیان تماس گرفته 
باشد( می  الزامی  تماس  های  تلفن  و  کاری  رزومه  )ارسال   خواهد شد. 

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب خانم 
و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
آدرس: خیابان محالتی تقاطع 
استقالل، اول سپیده کاشانی

 09157639200

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

قالیشویــی ملکــه

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی ویژه ماه مبارک رمضان )اقساطی(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 18 ماه گارانتی )بدون قید و شرط(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

yahoo.com 



يکي از شايع ترين مشکالت روزه داران در ماه رمضان 
گرسنگی و کمبود مواد غذايی ازم برای بدن است. 
راه هايی برای غلبه بر گرسنگی و تشنگی وجود دارد 
که در آن توصيه مي شود از مرکبات که منبع خوب 
ويتامين  C هستند ، بطور مستمر استفاده و درصورت 
تمايل به آبميوه و يا کمپوت ، حتماً از نوع خانگي و با 

ميزان قند کمتر استفاده شود. روزه داران می بايست 
مصرف روغن هاي جامد نباتي و حيواني ، کره ، خامه 
، سس سفيد ، انواع دسرها ، شيريني ها و شکالت 
را کاهش دهند و از دانه هاي گياهي از قبيل پسته ، 
بادام، فندق ، بادام زميني و ... استفاده کنند. پرخوري 
در هنگام  افطار  و سحر مضرات زيادي به همراه دارد 

البته عالوه بر پرخوري ، پر نوشي نيز مي تواند براي 
بدن مضر باشد يکي از مضرات مصرف زياد مايعات 
بي حالي، ضعف و درد معده است همچنين مايعات 
به همان سرعت که جذب مي شوند دفع مي شوند.

معاونت بهداری 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

توصیه های تغذیه ای درماه مبارک رمضان )1(
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وداع تلخ استقالل از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا

قهرمانان  ليگ  برگشت  ديدار  در  ايران  استقالل  فوتبال  تيم  ايرنا- 
وداع  تا  کرد  دريافت  گل   6 امارات  العين  مقابل  آسيا  های  باشگاه 
استقالل  فوتبال  تيم  باشد.  داشته  ها  رقابت  از  دوره  اين  از  تلخی 
تهران در مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه 
هازبن زايد شهر دبی با قضاوت »کو هيونگ جين« از کره جنوبی 
بر يک مغلوب   6 نتيجه سنگين  با  و  امارات رفت  العين  به مصاف 
شد. کايو کارلوس در دقايق 19 و 33 ، عمرعبد الرحمان در دقيقه 
49 و 60، لی ميونگ جو در دقيقه 56 و ناصرالشمرانی در دقيقه 75 
گلزنان تيم العين بودند و تک گل استقالل را کاوه رضايی در دقيقه 
 92 با گل دقيقه  82 به ثمر رساند. استقالل ها که در ديدار رفت 
از  بودند،  به برتری رسيده  پنالتی  از روی نقطه  »کاوه رضايی« 
ابتدای اين ديدار با حمالت زياد تيم عربی در الک دفاعی فرو 
باشند. نداشته  گفتن  برای  حرفی  رفت  ديدار  برخالف  تا  رفتند 

نتایج نمایندگان ایران 
در رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان

رقابت  در  ميز  روی  تنيس  ملی  تيم  جوان  بازيکن  احمديان  امين 
های قهرمانی جهان در شهر دوسلدورف آلمان بر حريف خود پيروز 
شد و ندا شهسواری بازيکن المپيکی کشورمان در اين رقابت مقابل 
مقدماتی  مرحله  ايرنا،  گزارش  به  خورد.  شکست  گمنام  حريفی 
انفرادی تنيس روی ميز قهرمانی جهان از روز سه شنبه  مسابقات 
9 خرداد ماه جاری در شهر دوسلدورف آلمان از سر گرفته شد و ندا 
شهسواری برابر حريفی از ماکائو با نتيجه 4 بر يک شکست خورد. 
صبا صفری ديگر بانوی ملی پوش ايران نيز برابر حريفی از اسپانيا 
4 بر صفر بازی را واگذار کرد. در بخش مردان اما امين احمديان با 
نتيجه 4 بر صفر ورزشکاری از اسلوونی را از پيش روی برداشت.

معجون ضد عطش برای روزه داران

کرد:  بيان  رژيم درمانی  تغذيه  متخصص  يک 
افراد بايد رژيم غذايی خود را در وعده های سحر 
از  بتوانند  افطار به گونه ای تنظيم کنند که  و 
تمامی گروه های غذايی به مقدار کافی استفاده 
کنند همچنين از آنجايی که امسال ماه رمضان 
با روزهای طوالنی سال مقارن شده است بهتر 

است اشخاص افطار سبک ميل کرده و پس 
از حدود 15 تا 20 دقيقه شام بخورند. کورش 
افطار  زمان  در  افراد می توانند  افزود:  صمدپور 
ليوان  داخل يک  را  تازه  ليمو ترش  عدد  يک 
آب ولرم چکانده و آن را به همراه چند عدد 
پنير،  به همراه  نان  کنند. مصرف  ميل  خرما 
سبزی و گردو، شير برنج، ِفرنی و حلوا از ديگر 
گزينه های مناسب در وعده افطار به شمار می آيد.

تب كنگو به راحتی قابل پیشگیری است

ابتال  افزايش حشرات  و  گرما  فصل  با شروع 
می يابد،  شيوع  ناقل  بيماری  های  انواع  به 
حيوان  ناقل  بيماری های  از  کنگو  کريمه  تب 
به انسان است که از طريق کنه منتقل شده 
تاکيد  دامپزشکان  بسيار خطرناک می باشد.  و 
تاييد  مورد  مراکز  از  گوشت  تهيه  می کنند، 

گوشت  کردن  فريز  و  دامپزشکی  و  بهداشتی 
قبل از مصرف در دمای فريزر به مدت سه تا 
چهار ساعت، ويروس تب کنگو را از بين می برد. 
پختن درست و کامل گوشت مصرفی نيز همين 
اثر را خواهد داشت. اگر حيوان آلوده در روزهای 
ذبح کننده دستکش  و  ذبح شود  بيماری  اوج 
اگر دستش خراش  يا  باشد  نداشته  به دست 
بردارد، ويروس بالفاصله به او منتقل می شود.

از بی احتیاطی در كار با سنگ فرز شهروند  نهبندانی 
تا  حریق وانت پیکان شركت گاز بوتان بیرجند 

ساعت 8 صبح  روز گذشته فردی 41 ساله هنگام قطع درخت با دستگاه 
اين  سنگ فرز در روستای سياه خونين شهرستان نهبندان مصدوم شد. 
مصدوم که از ناحيه قفسه سينه و شکم دچار جراحت شده بود به بيمارستان 
شهيد آتشدست شهرستان نهبندان اعزام شد که متاسفانه به علت شدت 
جراحات در اتاق احياء بيمارستان جان خود را از دست داد. شنيده ها حاکی 
است فرد فوت شده کارمند يکی از ادارات دولتی در شهرستان نهبندان 
بوده است. همينطور ظهر روز گذشته يک دستگاه وانت پيکان متعلق 
به شرکت گاز بوتان بيرجند به علت نقص فنی دچار حريق شد. خبر ها 
حاکی از آن است که يکی از کارکنان شرکت گاز هنگام خاموش کردن 
آتش از ناحيه چشم دچار مصدوميت و به بيمارستان اعزام شده است. 

سارقان سابقه دار  با 10 فقره سرقت در سرایان دستگیر شدند

انتظامی شهرستان سرايان از کشف 10 فقره سرقت مغازه، احشام و منازل در شهرستان سرايان  جانشين فرماندهی 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ وطن دوست در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع سرقت 
های متعدد در شهرستان سرايان، موضوع به طور ويژه در دستور کار مأموران پليس آگاهی اين شهرستان قرار گرفت. 
وی بيان داشت: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی موفق شدند يکی از سارقان سابقه دار را در رابطه با سرقت 
های اخير شناسايی و دستگير کنند. جانشين فرماندهی انتظامی شهرستان سرايان با اشاره به اين که متهم دستگير 
شده سابقه قبلی سرقت داشته و سابقه دار است، افزود: متهم در بازجوئی های فنی به 10 فقره انواع سرقت  اعتراف 
کرد. سرهنگ وطن دوست با بيان اين که پس از تکميل تحقيقات، سارق دستگير شده با دستور مقام قضائی روانه 
زندان شد، تصريح کرد: تحقيقات در خصوص شناسايی و دستگيری همدستان احتمالی متهم ادامه دارد. وی با اشاره به 
اين که سارق دستگير شده اعتياد شديد به مواد مخدر داشت، گفت: در بسياري از سرقت هاي انجام شده سهل انگاري 
به شهروندان  پايان  در  بستر ساز وقوع سرقت شده است. سرهنگ وطن دوست  امر  اين  بوده که  مالباختگان محرز 
توصيه کرد ضمن توجه به هشدارهای پليس، نسبت به تهيه وسايل بازدارنده برای پيشگيری از سرقت اقدام کنند.

آیا كودک می تواند ویتامین C را 
به مقدار بیش از حد مصرف كند؟

نمو  و  رشد  و  سالمتی  برای  سی  ويتامين 
کودکان الزم است. اين نوع از ويتامين سلول 
در  را  ها  بافت  و  استخوان  قرمز خونی،  های 
شکل دهی و تعمير ياری داده و موجب حفظ 
سالمتی لثه، تقويت رگ های خونی و نيز به 

حداقل رساندن ميزان کبودی ناشی از سقوط 
و خراش پوست بدن کودک می شود. ويتامين 
سی از نوع ويتامين های محلول در آب است 
بدن خارج می  از  ادرار  به صورت  آن  مازاد  و 
شود. ولی با اين وجود هم ميزان زياد از اين 
نوع ويتامين عامل بروز تهوع، اسهال، سنگ کليه 
و )ورم معده( است. بچه ها در گروه سنی 1 تا 3 
سال نبايدبيشتر از 400 ميلی در روز مصرف کنند.

مراقب عالمت های زودهنگام 
بیماری ام اس باشید

ام اس مبتال  بيماری  به  تواند  هر کسی می 
برابر  دو  زنان  در  آن  به  ابتال  نرخ  اما  شود 
 60 تا   15 سنين  بين  آنهم  و  است  مردان 
سالگی. پس با معرفی عالئم آن با ما همراه 
در  اغلب  بی حسی،   .2 ديد  تاری   .1 باشيد: 

صورت 3. خستگی 4. مشکل داشتن در حفظ 
تعادل 5. اختالل در تمرکز فکر 6. مشکالت 
سرگيجه   .8 افسردگی   .7 روده  و  مثانه  در 
سوزن  احساس سوزن   .10 شديد  خارش   .9
شدن در دست و پا 11. مات بودن رنگ ها. اغلب، 
عالئم خود به خود در عرض چند هفته يا چند ماه 
ناپديد می شوند. اما اگر اين نشانه ها را مشاهده 
کرديد بالفاصله با پزشکتان در تماس باشيد. 

منع روزه داری 
برای بیماران دیابتی نوع یک

متخصص تغذيه گفت: بيماران ديابتی نوع 2 
می توانند با مشورت پزشک و با تنظيم کردن 
اين  بگيرند.  روزه  انسولين،  و  قرص  ساعت 
بيماران بايد حتما سحری بخورند و در صورتی 
که بايد قرص يا انسولين را در طول روز مصرف 

کنند يا مبتال به عوارض کليوی يا چشمی دچار 
ديابتی  بيماران  اما  بگيرند.  روزه  نبايد  شده اند 
نوع يک توصيه می شود روزه نگيرند. مرتضی 
صفوی افزود: بيمارانی که مبتال به پرفشاری 
خون خفيف تا متوسط هستند، می توانند روزه 
بگيرند اما بيماران مبتال به فشار خون شديد 
افت  به  مبتال  افراد  يا  ناگهانی  فشارخون  يا 
فشار خون، به گرفتن روزه توصيه نمی شوند.  

فردی كه در مال عام روزه خواری می كرد 
در شهرستان قاین دستگیر شد  

گشت  تيم  پليس،  خبری  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به 
عابر  زنی  گشت  هنگام  قاين  شهرستان  خودرويی 
کرد  می  خواری  روزه  مالعام  در  که  را  ای  پياده 
دستگير و به کالنتری منتقل کردند. فرمانده انتظامی 
استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشهود بودن 
طبق  مالعام  در  خواران  روزه  با  خواری  روزه  جرم 
روزه  افزود:  شجاع  مجيد  شود.  می  برخورد  قانون 
خواری در مالء عام از نظر شرعی حرام و مصداق جرم 
مشهود و قابل تعقيب است و معذوراتی مانند  بيماری 
و مسافرت مجوز روزه خواری در انظار عمومی نمی باشد.

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده

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

مدرسه شطرنج كیش
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

*  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 ...

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

و تایید قرار گرفته است

برق گرفتگی خانم ۷1 ساله را به كام مرگ برد

مدير مرکز مديريت حوادث و فوريتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
بيرجند گفت: 34 دقيقه بامداد روز گذشته حادثه برق گرفتگی در يکی 
از روستاهای اطراف عشق آباد طبس به مرکز پيام  اورژانس اعالم 
شد و آمبوالنس اورژانس 115 عشق آباد به محل حادثه اعزام گرديد.

علی دلخروشان افزود: کارشناسان اورژانس با خانم 71 ساله ای روبرو 
شدند که فاقد عاليم حياتی بود، وی به همراه احياء قلبی ريوی منتقل مرکز 
بهداشتی درمانی عشق آباد شد که عليرغم تالش کادر درماني فوت کرد.

دکتر دلخروشان بيان داشت: از ابتدای سال جاری 4 نفر بر اثر برق 
گرفتگی در استان فوت کرده اند که 2 مورد برق گرفتگی مربوط به کولر 
آبی بوده است و به مردم توصيه  می شود حتما تعميرات،راه اندازی و 
سرويس وسايل برقی از جمله کولر آبی حتما توسط افراد مجاز انجام شود .
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

کانون همبستگی فرزندان شاهد
 در استان گسترش یابد

دادرس مقدم-جمعی از اعضای »کانون همبستگی 
فرزندان شاهد خراسان جنوبی« دیروز با نماینده ولی 
فقیه دیدار کردند. آیت ا... عبادی، نماینده ولی فقیه در 
این دیدار ضمن تشکر از اعضای کانون همبستگی 
فرزندان شاهد استان، گفت: شجره طیبه شهادت راه 
آسمانی است که پدران آسمانی در پیش گرفتند و در 

در مقابل باطل و ظلم ایستادگی کردند.وی با بیان 
اینکه شهدا پرچم حق را در مقابل ظالمان و بدخواهان 
بدست گرفتند که هرگز نباید این پرچم بر زمین بیفتد، 
گفت: در گذشته جبهه تنها جبهه نظامی بود و شهدا 
در آن راه مجاهدت کردند و امروز می بینیم که عالوه 
بر جبهه نظامی، جبهه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی نیز وجود دارد.در ابتدای این جلسه محمد علی 
یعقوبی، عضو هیات مدیره کانون همبستگی فرزندان 
که  بود  استانی  اولین  جنوبی  خراسان  گفت  شاهد 
نمایندگی استانی کانون را راه اندازی کرد.عضو هیات 
مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد به طرح»نائب 
الشهید«، یکی از طرح های موفق اجرا شده توسط 
این کانون اشاره کرد و گفت: امسال در مراسم اربعین 
امام حسین)علیه السالم( طرحی به نام نائب الشهید را 
راه اندازی کردیم که طبق آن هر زائری به نیابت از 
یک شهید در ایام اربعین به زیارت امام حسین)علیه 

السالم( برود که استقبال خوبی هم از طرح شد.

عملیات گازرسانی به 2 شهر و 45 روستا 
از توابع درمیان انجام می شود

بیان کرد: عملیات  گاز  کاری-مدیر عامل شرکت 
گازرسانی به دو شهر گزیک ، طبس مسینا و 45 
روستا از توابع شهرستان در میان با اعتباری بالغ بر 
400 میلیارد ریال در حال اجرا است.دشتی افزود: این 
پروژه ها شامل اجرای 15 کیلومتر خط انتقال گاز ، 
467 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز، احداث و نصب 
1 ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری ، احداث و 
 ، تقلیل فشار گاز درون شهری  ایستگاه  نصب10 
احداث و نصب 4 ایستگاه حفاظت کاتدیک و نصب 
6300 علمک گاز می باشد.مدیر عامل شرکت گاز با 
اشاره به اینکه عملیات اجرایی گاز رسانی به شهرها 
و روستاهای مذکور با پیشرفت مناسبي در حال انجام 
است ، ادامه داد : پیش بینی می شود تا پایان سال 
جاری دو شهر طبس مسینا و گزیک و تعدادي از 
روستاهاي مذکور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

 منتخب شورای پنجم شهر بیرجند 
برخی خیابان ها  نور کافی ندارند

تسنیم-منتخب شورای پنجم شهر بیرجند گفت: باید 
خیابان های اصلی از نور کافی برخوردار شود که این 
امر در زمینه زیباسازی شهر بسیار موثر است.حجت 
االسالم مهدی عبدالرزاق نژاد، با اشاره به برنامه های 
عمران و آبادانی شهر بیرجند اظهار کرد: در شورای 
پنجم در زمینه کمک به عمران و آبادانی شهر بیرجند 
افزود:  شد.وی  خواهد  اجرایی  که  داریم  طرح هایی 
اعتقاد من این است که در شورای گذشته طرح های 
کالنی وجود داشت که نیمه کاره ماند و به اتمام و 
اجرا نرسید.وی یکی از طرح های نیمه کاره را طرح 
بافت فرزان دانست و بیان کرد: در راستای این طرح 
با وجود نشست هایی که با پیمانکاران انجام شد اما باز 
هم اقدام موثری انجام نشد که باید در شورای پنجم 
بررسی شود. عبدالرزاق نژاد افزود: اجرایی نشدن انتقال 
صنوف مزاحم را یکی از برنامه هایی عنوان کرد که 
در شورای چهارم اجرایی نشده است و تنها مقدمات 
آن انجام شده است. وی مشکل ترافیک در خیابان 
طالقانی، سه راه اسدی و خیابان مدرس را یکی دیگر 
از مشکالت شهر دانست و یادآور شد: ترافیک این 
خیابان ها مشکل جدی دارد و در این راستا در جلسات 
شورا گاهی مباحثی مطرح شده است اما راهکاری که 
منجر به خروجی شود نشده است و الزم است در 

شورای جدید بررسی شود. 

بافندگان فرش دستباف
  نیازمند حمایت دولت هستند

تسینم-رئیس اتحادیه فرش دستباف استان با بیان 
اینکه تنها 10 درصد بافندگان فرش دستبافت استان 
بیمه هستند گفت: بافندگان فرش دستباف نیازمند 
اظهار  هستند.کامیابی مسک  دولت  ویژه  حمایت 
از  اعم  خاص  مشکالت  دلیل  به  استان  در  کرد: 
خشکسالی، کم آبی و بیکاری میزان تولیدات فرش 
دستبافت بر خالف استان های دیگر پایین نیامده 
گذراندن  برای  مجبورند  استان  مردم  چون  است 

چرخه زندگی به این شغل ادامه دهند.

بازدید فرماندار خوسف
 از معدن مرمریت آرک

به همراه سرپرست  فرماندار خوسف  امیرابادی- 
صنعت، معدن و تجارت و تنی چند از مسئوالن 
بازدید  آرک  مرمریت  معدن  از  شهرستان  این 
کردند.سرپرست صنعت، معدن و تجارت خوسف 
در خصوص میزان ذخیره و استخراج این معدن 
هزار   180 معدن  این  قطعی  ذخیره  کرد:  اظهار 
تن و استخراج ساالنه آن 16 هزار تن می باشد.

معدن  اشتغال  میزان  به  بازدید  این  در  اکبری 
مرمریت آرک اشاره کرد و افزود: 25 نفر مستقیم 

در این معدن مشغول به کار هستند.

سرمایه گذاری 13 میلیارد ریالی در معادن خراسان جنوبی
صدا سیما-معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این سرمایه گذاری با صدور 5 پروانه بهره برداری ایجاد شده و بیشتر برای معادن 
آهن، مس، بنتونیت و کلسیت بوده است. ساالری افزود: همچنین در این مدت 6 فقره گواهی کشف برای معادن کرومیت، کلسیت، مرمر، مس و خاک صنعتی 
صادر شد که 397 هزار تن به ذخایر معدنی خراسان جنوبی اضافه کرد. وی گفت: در دو ماه گذشته  173 درخواست ثبت محدوده معدنی به این سازمان داده شد.
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حل معضالت اجتماعی نیازمند 

برنامه ریزي بلند مدت و صرف زمان است

اجتماعي  و  امنیتي  سیاسی،  مقدم-معاون  دادرس 
اجتماعي  فرهنگي-  کارگروه  جلسه  در  استاندارکه 
استان سخن مي گفت، با بیان این مطلب، افزود: 

مشکالت و آسیب هاي اجتماعي و فرهنگي همانطور 
که در بستر زمان به وجود مي آیند، حل آنها نیز نیازمند 
است.  بلندمدت  ریزي  برنامه  یک  و  زمان  صرف 
حسینی هشدارهاي محققان در خصوص آسیب هاي 
اجتماعي و تهدیدات متصور به سرمایه اجتماعي کشور 
و استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: ورود مقام معظم 
رهبري در چندین جلسه تخصصي و تاکید ایشان به 
مسئولین قوا خصوصاً دولت و وزارت کشور مبني بر 
پرداختن جدي به موضوع آسیب هاي اجتماعي مبین 
اهمیت این موضوع است که باید اقدامات عاجلي در 
راستاي شناخت آسیب ها و حل آنها به انجام برسد. 
وی موضوع آموزش هاي تخصصي و عمومي را مورد 
تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: آموزش ها نباید 
حالت معمول و متداول داشته باشد، بلکه این قبیل 
آموزش ها باید بر مبناي آسیب هاي اجتماعي ارائه و 
در پایان نیز نتیجه گیري مناسبي از آنها حاصل گردد.

قصاب متخلف بدلیل عرضه گوشت 
منجمد به جای گوشت تازه 
به مراجع قضایی معرفی شد

امیرآبادی-سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان 
منجمد  گوشت  کیلوگرم   25 ضبط  و  کشف  از 
گاوی که توسط قصاب متخلف به جای گوشت 
بازرسان  تازه به مردم عرضه می نمود خبر داد. 
نظارتهای  درحین  دامپزشکی  شبکه  نظارتی 
که  شدند  روبرو  متخلفی  قصاب  با  خود  روزانه 
گوشت منجمد گاوی را به جای گوشت تازه به 
مردم عرضه می کرد که در بازرسی از این واحد 
مقدار 25 کیلوگرم گوشت منجمد که در شرایط 
نامناسب کشف و ضبط گردید و فرد متخلف به 
ادامه  در  گردید.علیزاده  معرفی  قضایی  مراجع 
از  گفت هر گونه عرضه و فروش گوشت خارج 
ضوابط سازمان دامپزشکی تخلف بوده و به شدت 

با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

خدمات درمانی برای دو هزار 
بیمار خاص استان

کاری- مدیرکل کمیته امداد  ارائه خدمات درمانی 
و بهداشتی به مددجویان تحت حمایت را  یکی از 
شاخص ترین کارهای  این نهاد عنوان کرد و افزود: 
العالج و  بیمار صعب  از دو هزار  بیش  اکنون  هم 
نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند و از خدمات 
درمانی آن بهره مند هستند.سلم آبادی با اشاره به 
اینکه هزینه های درمانی بیماران صعب العالج و 
نیازمند بسیار باال است افزود: این نهاد به منظور،تامین 
حداقل هزینه های درمان و کاهش فشارهای روحی 
و جسمی خانواده های تحت حمایت تالش کرده 
بیمار   117 اکنون  هم  اینکه  اعالم  با  .وی  است 
خاص شامل 54 بیمار دیالیزی، 28 بیمار پیوند کلیه 
، 24 بیمار هموفیلی و تاالسمی و 11 بیمار ام اس 
تحت حمایت این نهاد هستند ابراز امیدواری کرد: با 
مشارکت مسئوالن دستگاه های اجرایی، مردم خیر و 
نیکوکاران بتوانن شرایط زندگی بیماران را به بهترین 
نحو ممکن بهبود بخشیم.مدیرکل کمیته امداد استان 
خاطر نشان کرد: این نهاد خدمات مختلف بهداشتی 
و درمانی را در قالب هزینه نگهداری، هزینه لوازم 
پزشکی، تجهیزات توانبخشی، ارتقای شاخص های 
بستری  هزینه های  فرانشیز  پرداخت  و  بهداشتی 
به بیماران تحت پوشش ارائه می کند .سلم آبادی 
یادآور شد: هم اکنون 100 حامی در قالب طرح شفا 
از بیماران صعب العالج و نیازمند تحت حمایت این 
نهاد حمایت می کنند و ماهیانه مبلغ 30 هزار تومان 

به حساب این بیماران واریز می کنند.

برگزاری  دوره گلیم بافی 
در مرکز آموزش صنایع دستی سرایان

فرهنگی،  میراث  مسئول  عرب  غالمی-محمد 
مقام  فرمایشات  تحقق  راستای  در  گفت:  سرایان 
معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و با توجه 
به اینکه صنایع دستی یکی از اصلی ترین و مهمترین 
محورهای اقتصاد مقاومتی و اشتغال خانگی و کسب 
درامد می باشد  دوره آموزشی گلیم بافی در شهرستان 

سرایان با شرکت 8 هنرجو برگزار شد.

۱۶۰ تن عسل 
در خراسان جنوبی تولید می شود

از  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تسنیم-رئیس 
پیش بینی تولید 160 تن عسل در خراسان جنوبی 
خبر داد.هاشم ولی پورمطلق اظهار کرد: سال گذشته 
با فعالیت 700 بهره بردار 155 تن عسل در خراسان 
جنوبی تولید شد.وی افزود: پیش بینی می شود امسال 
160 تن عسل در استان برداشت شود و این عسل 
مصرف  استان  داخل  در  اینکه  بر  عالوه  تولیدی 
رضوی  خراسان  تهران،  استان های  می شودبه 
می شود. ارسال  هم  همجوار  استان های  دیگر  و 

5 آسیب اجتماعی بومی روی میز پژوهشگران استان
خراسان  بومی  اجتماعی  آسیب   5 برزجی-  
مشترک  اقدامی  در  اولویت  عنوان  به  جنوبی 
به  علوم  وزارت  و  کشور  وزارت  سوی  از 
گزارش  به  است.  شده  واگذار  پژوهشگران 
آوای خراسان جنوبی اولین کارگروه اجتماعی 
و فرهنگی استان در سال جدید روز گذشته با 
حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار برگزار 
بیرجند  دانشگاه  نماینده  کارگروه  این  در  شد. 
اقدامی  گفت: وزارت علوم و وزارت کشور در 
مشترک پژوهش در زمینه 5 آسیب اجتماعی 
که  اند  نموده  آغاز  را  جنوبی  خراسان  بومی 
این امر به دانشگاه بیرجند محول شده است. 
محمدی ادامه داد: با توجه به اولویت های اعالم 
شده 10 عنوان به صورت کامل پژوهش شده 
و 2 عنوان دیگر هم در حال انجام است. وی با 
بیان اینکه پژوهش های انجام گرفته در قالب 
کتاب منتشر خواهد شد عنوان کرد: رونمایی از 
این پژوهش ها تا پایان خرداد انجام می گیرد. 
محمدی ضمن انتقاد از عدم همکاری برخی از 
دستگاه های اجرایی با پژوهشگران این طرح  
گفت: تمامی داده های جمع آوری شده در این 

پژوهش ها به صورت محرمانه بوده است. 

اعالم آمادگی سازمان برنامه و بودجه 
برای تامین اعتبارات تفکیک زباله

ساماندهی کودکان کار نیز از دیگر دستورات این 
کارگروه بود که  مقرر شد با اجرای طرح تفکیک 
زباله توسط شهرداری و تامین بودجه آن توسط 
ساماندهی  مهم  این  بودجه  و  برنامه  سازمان 
استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  نماینده  شود. 
اعالم کرد: اعتبارات سال 96 رشد خوبی داشته 
و به تبع آن اعتبارات شهرداری ها نیز افزایش 
یافته است لذا شهرداری بیرجند می تواند برای 
بحث تفکیک زباله از محل منابع داخلی خود 
هزینه کند و در عوض سازمان برنامه و بودجه 
عمرانی  های  پروژه  در  را  نیاز  مورد  اعتبارات 

شهرداری تامین خواهد نمود. 

از یک تابلو و دو کارمند نمی شود انتظار 
کار فرهنگی داشت!

کارگروه  این  در  نیز  خوسف  فرماندار  شفیعی 
سومین  خوسف  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با 

جمعیت  لحاظ  به  و  استان  وسیع  شهرستان 
هشتمین شهرستان خراسان جنوبی محسوب 
می شود گفت: با این وجود برخی ادارات فقط 
یک تابلو و دو کارمند در این شهرستان دارند 

در  خاصی  اقدام  انتظار  آنها  از  توان  نمی  که 
مسایل اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم. وی 
این شهرستان  امکانات در  به کمبود  اشاره  با 
اظهار کرد: حتی برای برگزاری یک همایش 
نیز فضای مناسبی در شهرستان وجود ندارد. 
فزاینده  مهاجرت  و  بیکاری  خشکسالی،  وی 
را  استان  به مرکز  از شهرستان خوسف  مردم 
از مواردی برشمرد که اگر مدیریت نشود می 

از  طالبی  دکتر  شود.  تبدیل  آسیب  به  تواند 
اعضای هیئت اندیشه ورز این کارگروه نیز بر 
توجه به مسئله خودکشی تاکید کرد و گفت: با 
توجه به خودکشی هایی که اخیرا دربیرجند رخ 

داده شهرداری باید با نصب تابلوهای تبلیغاتی 
جلوی پل های هوایی را مسدود نموده و کسبه 
اطراف این پل ها نیز مراقب هرگونه اقدامی 
مشکوکی در این مکان ها باشند. رئیس جهاد 
دانشگاهی استان نیز از اجرای طرح پویش ریه 
طرح  اجرای  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  سبز 
های موفق در زمینه مسایل اجتماعی نیازمند 
است.  ها  سازمان  همه  مشارکت  و  همکاری 

های  حوزه  در  اجرایی  های  دستگاه 
اجتماعی نباید جزیره ای عمل کنند

استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
ای  جزیره  از  انتقاد  با  نیز  جنوبی  خراسان 
عمل کردن دستگاه های اجرایی در مباحث 
اجتماعی  گفت: در حوزه مسائل اجتماعی و 
می  صرف  زیادی  سرمایه  و  وقت  فرهنگی 
به  ندارد  وجود  واحدی  نگاه  چون  اما  شود 
با  حسینی   محمد  سید  رسیم.   نمی  نتیجه 
به  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره 
باتوجه  افزود:   اجتماعی  آسیب  های  حوزه 
به تأکیداتی که در سال های اخیر در بحث 
سرمایه های اجتماعی گوشزد شد اقداماتی در 
قوه  محوریت  با  اجتماعی  های  آسیب  حوزه 
مجریه آغاز شده است.وی خاطر نشان کرد: 
های  دستگاه  که  است  نیاز  راستا  همین  در 
متولی برای جذب و تخصیص بیشتر اعتبارات 
دستگاه  از  این حوزه  به  داده شده  اختصاص 
های باالدستی تالش بیشتری انجام دهند.وی 
برتوجه جدی به بخش پژوهش و آموزش در 

بحث آسیب های اجتماعی، تاکید کرد.

امیرآبادی-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان از خرید تجهیزات الزم برای شهرهای 
دارای تنش آبی استان خبر داد. هاشمی مقدم 
خاطرنشان کرد: فاز دوم تجهیزات تأمین آب 
مورد نیاز شهرهای دارای تنش آبی از محل 
اسناد خزانه اسالمی خریداری شده است.وی 
تجهیزات حدود  این  برای خرید  کرد:  تأکید 

یک میلیارد تومان هزینه شده است.به گفته 
وی؛ سال گذشته نیز مبلغ یک میلیارد تومان 
الزم  تجهیزات  خرید  برای  محل  همین  از 
طبس  بیرجند،  شهرهای  آب  تأمین  برای 
این  به  درمیان  و  قاین  آباد،  حاجی  گلشن، 
مدیرعامل  است.  یافته  اختصاص  شرکت 
کرد:  تصریح  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

این  دو  فاز  در  شده  خریداری  تجهیزات 
آبی  تنش  دارای  شهر  شش  بین  اعتبارات 
طبس  فردوس،  قاینات،  بیرجند،  جمله  از 
گلشن، حاجی آباد و طبس مسینا توزیع می 
تعهد شرکت  به  اشاره  با  مقدم  شود.هاشمی 
منظور  به  شهروندان  آب  تأمین  بحث  در 
و  اضطراری  شرایط  در  آب  تأمین  مدیریت 

بررسی  ضمن  نمود:  تصریح  مصرف  پیک 
راستای  در  تأسیسات  وضع  نیازسنجی  و 
خرید  برای  تأسیسات  نوسازی  و  بهسازی 
داد:  ادامه  اقدام شد.وی  نیاز  مورد  تجهیزات 
میلیارد   2 مبلغ  به  الکتروپمپ  دستگاه   10
ریال و 6 دستگاه تابلو برق به مبلغ 2 میلیارد 
است که خریداری  تجهیزاتی  از جمله  ریال 

کابل،  متر   1500 وی؛   گفته  است.به  شده 
پمپاژ  برای  افقی  الکتروپمپ  دستگاه  یک 
بیرجند، 178 قطعه شیرآالت اصلی  مرکزی 
لوله  متر   1500 و  شهر   6 برای  اتصاالت  و 
آبده فوالدی برای 4 شهر استان هم از دیگر 

اقالم خریداری شده می باشد.
)Ava.news20@gmail.com(

قصابان  اخطار   « خبر  درج  پی  در  حسینی- 
پیگیری  و  گذاری«  نرخ  کمیسیون  به  شهر 
بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  با  آوا،  های 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گفتگو کردیم 
که عنوان کرد: نرخ گوشت قرمز در آذر 95 ، 
بازرسی 28 هزار  و  نظارت  توسط کمیسیون 
تومان تعیین و اجرایی شده بود. تهوری ادامه 
داد: بر اساس تقاضای اتحادیه مواد پروتئینی 

در اسفند 95 مجوز برای افزایش قیمت موقتی 
10 درصدی بر نرخ نامه قبلی داده شد. وی 
اتحادیه صنفی  درخواست  با  که  این  بیان  با 
مواد پروتئینی در سال جاری جلساتی برگزار 
یکم  در  گذاری  نرخ  کمیته  کرد:  اضافه  شد 
خرداد و کمیسیون نظارت در 2 خرداد با حضور 
کارشناسان و اتاق اصناف برگزار گردید و در 
این جلسات قیمت گوشت براساس مدارک و 

خصوصا قیمت پایه دام زنده، 31 هزار تومان 
تعیین، تصویب و اجرایی شد.رئیس اداره نظارت 
و بازرسی با تاکید بر این که این سازمان در 
راستای حقوق مصرف کنندگان با افزایش بی 
رویه و غیر کارشناسی گوشت مخالفت کرده 
است یادآور شد: تمهیدات الزم درباره تامین 
دام از طریق جهاد کشاورزی، اتحادیه دامداران 
و واردات دام اندیشیده شده است تا نیاز شبکه 

های توزیع برای دام زنده مرتفع شود.تهوری 
نرخ  در  زنده  دام  قیمت  که  این  به  اشاره  با 
گذاری های قبلی بین 14 هزار تا 15 هزار 
تومان بوده است اعالم کرد: بر اساس آخرین 
صورت  به  زنده  دام  قیمت  شده  اعالم  نرخ 
میانگین 15 هزار و 500 تومان افزایش یافته 
گوشت  قیمت  افزایش،  این  به  توجه  با  و 
است.به  بوده  برخوردار  مناسبی  افزایش  از 

گفته وی ، طبق نرخنامه کمیسیون، گوشت 
بدون  گردن  راسته  ران،  نر،  بزغاله  گوسفند 
بدون  سردست  و  تومان  هزار   34 چربی 
همچنین  است.  شده  تومان  هزار   33 چربی 
گردن  راسته  ران،  نر،  بره  گوسفند  گوشت 
سردست  و  تومان  هزار   35 چربی  بدون 
باشد. می  تومان  هزار   33 چربی  بدون 

)Ava.news13@gmail.com(

مدیرکل فرودگاه های استان از نصب کنسول 
پرواز  مراقبت  برج  در  کشور  داخل  تولید 
این  نصب  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند  فرودگاه 
کنسول به جذب پرواز بیشتر،  ارتقای ایمنی 
و به کار بهینه پرسنل متخصص کنترل پرواز 
گفت وگو  در  سالمی  می کند.هادی  کمک 
برج  کنسول  نصب  به  اشاره  با  تسنیم،  با 
اظهار کرد:  بیرجند  فرودگاه  پرواز در  مراقبت 
و  حمل  و  هوانوردی  به  متعلق  سیستم های 
دقیق  بسیار  و  گرانقیمت  بسیار  هوایی  نقل 

پرواز  مراقبت  کنسول های  ساخت  و  است 
خارجی  شرکت های  توسط  این  از  پیش 
اقتصاد  اینکه  دلیل  به  و  می گرفت   صورت 
از ظرفیت داخلی  مقاومتی را رعایت کرده و 
با  را  شده  یاد  کنسول  کنیم  استفاده  کشور 
توجه به نیاز فرودگاه به  شرکت آوا سیستم 
در تهران سفارش داده و برای فرودگاه بیرجند 
خریداری کردیم.وی از نصب این کنسول در 
فرودگاه بیرجند خبر داد و افزود: این کنسول 
در فرودگاه بیرجند به عنوان نخستین فرودگاه 

و به عنوان پایلوت نصب شده است.مدیرکل 
فرودگاه های خراسان جنوبی تصریح کرد: رفع 
فرودگاه  این  در  نیز  یاد شده  اشکال کنسول 
حال  در  و  عملیاتی  و سیستم  گرفته  صورت 
استفاده است.سالمی گفت: کنسول ایرانی از 
نظر کیفیت و عملکرد  مشابه کنسول ایتالیایی 
و با گرفتن مشکالت و ایرادات آن حتی بهتر 
از آن است.وی اظهار داشت: همزمان با نصب 
کنسول یاد شده سیستم سوئیچینگ جدیدی 
الکترونیک نصب  کنترل  مرکز  در قسمت  را 

کردیم که آن نیز سیستم پیشرفته ای است که 
با همت پتانسیل داخلی از سیستم های ساخت 
مورد  در  است.وی  شده  استفاده  کشورمان 
امکانات این سیستم اظهار داشت: این سیستم 
ارتباطات کنترلر با خلبان را دریافت می کند و 
روی فرکانس ها و کانال های مرتبط پخش و 
ضبط می کند یعنی همه مکالمات یک خلبان 
با کنترلر ضبط و ثبت و نگهداری می شود و 
در صورت بروز اتفاق می توان از آن به عنوان 

جعبه سیاه ثانویه استفاده کرد.

با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  حسینی- 
پژوهشی  فعالیت حوزه  از  استان  مواد مخدر 
داد و عنوان  با مواد مخدر خبر  مبارزه  ستاد 
کرد: تعداد اولویت های طرح های پژوهشی 
استان 10 عنوان می باشد. زندی ادامه داد: 
در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر در اولویت قرار دادن موضوع مبارزه با مواد 

ناحیه  از  ابالغی  فرامین  همچنین  و  مخدر 
رئیس جمهور ، مبارزه با این پدیده شوم در 
ابعاد در حال اجرا می باشد. به گفته  تمامی 
به  استان  حساس  موقعیت  به  توجه  با  وی 
عنوان کریدور حمل مواد مخدر، کار فرهنگی 
در حوزه پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
شورای  دبیر  باشد.  می  مطلوبی  وضع  در 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تعداد اولویت 
های پژوهشی ملی را 22 عنوان اعالم کرد 
اولویت های  تعداد  نیز  افزود: 232 عنوان  و 
خاطر  زندی  باشد.  می  نامه  پایان  پژوهشی 
نشان کرد: از 10 عنوان طرح های پژوهشی 
استان ، 3 پژوهش در حال اجرا، 3 طرح در 
حال تدوین و 3 پایان نامه حمایت شده است. 

با  پژوهشی  برگزاری جلسه  به  اشاره  با  وی 
معاونان پژوهشی دستگاه های سراسر استان 
جلسه  این  خروجی  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
پژوهش  اطالعات  بانک  تدوین  شروع   ،
اطالعات  بانک  و  مخدر  مواد  حوزه  های 

پژوهشگران استان بود. 
)Ava.news13@gmail.com(

کنسول ایرانی در برج مراقبت پرواز فرودگاه بیرجند نصب شد

تدوین بانک اطالعات پژوهش های حوزه مواد مخدر استان شروع شد

مخالفت با افزایش قیمت گوشت در راستای حقوق مصرف کنندگان است

خرید تجهیزات برای شهرهای دارای تنش آبی

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت:

در  استان  های  زندان  کل  مدیر  قاسمی- 
گفت و گو با خبرنگار آوا از برگزاری جشن 
گلریزان در نیمه ماه مبارک رمضان خبر داد 
و افزود: این مراسم در 20 خرداد مصادف با 
میالد امام حسن مجتبی )ع( در سالن غدیر 
سپاه با حضور جمعی از مسئوالن و خیرین 
برگزار خواهد شد.»هاشمی« اظهار کرد که 
در سال گذشته در ستاد دیه برای اولین بار 
با  نفر   115 و  رقمی شد   3 ها  آزادی  تعداد 
مبلغ حدود 7 میلیارد و 200 میلیون تومان 
ذکر  مبلغ  این  از  داد:  ادامه  شدند.وی  آزاد 

از  تومان  میلیون   750 و  میلیارد  یک  شده 
میلیارد و   3 و حدود  دیه کشور  طرف ستاد 
گذشت  به  مربوط  آن  تومان  میلیون   500
شکات بوده و مابقی هم در مراسم گلریزان 
جمع آوری شده و یا وام بوده است.مدیرکل 
از  که  شکات  گذشت  بر  تأکید  با  ها  زندان 
گفت:  است،  زندانیان  آزادی  اصلی  عوامل 
های  راه  از  دیگر  یکی  هم  بهره  بدون  وام 
از  توانند  می  که  است  زندانیان  به  کمک 
بانک های عامل ملی، ملت، تجارت و رفاه 

دریافت کنند.

130 زندانی جرائم غیرعمد
 در انتظار آزادی

با  استان  های  زندان  کل  مدیر  »هاشمی« 
تا کنون هم  ابتدای سال 96  از  اینکه  بیان 
آزادی  تومان  میلیون   600 مبلغ  با  نفر   19
جرائم  زندانی   130 کرد که  عنوان  داشتیم، 
نفقه  مالی،  بدهی  دیه،  شامل  که  عمد  غیر 
و مهریه می باشد هم در انتظار آزادی می 
زن  نفر   4 تعداد  این  از  وی  گفته  باشند.به 
هستند و برای آزادی تمام آنان 12 میلیارد 

جشن  در  امیدواریم  که  است  نیاز  تومان 
شود.وی  آوری  جمع  آن  از  مبلغی  گلریزان 
شده  کمک  مبالغ  این  از  که  کرد  اظهار 
بالعوض  روش  به  افراد  بدهی  درصد   50
درصد   50 برای  و  شود  می  پرداخت 
باقیمانده هم یا باید وام بگیرند و یا شکات 
از شکایت خود بگذرند. مدیر کل زندان ها 
بالعوض  مهریه،  برای  اینکه  به  اشاره  با 
بگیرند،  وام  باید  تنها  و  شود  نمی  پرداخت 
جشن  برگزاری  از  ما  هدف  که  کرد  تأکید 
نفع  به  تنها  نه  زندانیان  آزادی  و  گلریزان 

فرد زندانی و خانواده آن است که سرپرست 
خود را از دست دادند، بلکه شاکی هم با آزاد 
برسد  به پول خود  تواند  این فرد می  شدن 
جلوگیری  بیشتر  اجتماعی  های  آسیب  از  و 
معظم  مقام  که  کمکی  مورد  در  شود.وی 
رهبری برای آزادی زندانیان در نظر گرفته 
اند گفت و تصریح کرد: که کمک ایشان به 
نیست  تقسیم  قابل  و  بوده  صورت کشوری 
به  که  دارد  ای  پرونده  تعداد  به   بستگی  و 

ستاد دیه کشور ارسال کنیم.
)Ava.news16@gmail.com(

جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار خواهد شد

عکس:محمدی
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن َقَراَ فى َشهِر َرمضاَن آَیة ِمن ِکتاِب ا... کاَن َکَمن َخَتَم الُقرآَن ِفى َغیِره ِمن الُشُهوِر

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل این است که در ماه 
هاى دیگر تمام قرآن را بخواند. )بحار االنوار ج93، ص346(

جهانگیری: نباید شیرینی انتخابات
 با بداخالقی به کام ملت تلخ شود

برخى  به  واکنش  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
اظهارات مطرح شده درباره صحت انتخابات 29 
اجازه  نباید کسى به خود  اردیبهشت اظهار کرد: 
با بداخالقى و سخنان  را  انتخابات  دهد شیرینى 

نادرست به کام ملت تلخ کند.

جهانگیری در دولت آینده با اقتدار 
معاون اول رئیس جمهور می ماند

که  این  بر  مبنى  سوالى  به  شریعتمدارى  محمد 
گفته مى شود شما در دولت دوازدهم معاون اول 
رئیس جمهور خواهید بود،آیا صحبتى با شما در 
اول  معاون  گفت:  است،  گرفته  باره صورت  این 
ایشان  و  هستند  جهانگیرى  آقاى  جمهور  رئیس 

ان شاءا... با اقتدار تشریف خواهند داشت.

درخواست عجیب احمدی نژاد از مردم!

احمدى نژاد و بقایى در اقدامى عجیب درخواست 
و  احمدى نژاد  محمود  داشتند.  مردم  از  متفاوتى 
تخلیه  بهانه  به  عجیب  اقدامى  در  بقایى  حمید 
ساختمان محافظان احمدى نژاد، با اعالم شماره 
پول  آنها  به  خواستند  مردم  از  شخصى  حساب 
اند  گفته  کارشان  توضیح  در  نفر  دو  این  بدهند. 
پول را براى تامین هزینه فعالیت هاى فرهنگى و 

اجتماعى شان مى خواهند.

عضو حزب اعتماد ملی: پاشنه آشیل 
دولت یازدهم وزارت کشور است

جوادى حصار عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد 
ملى در رابطه با اولویت هاى دولت دوازدهم گفت: 
پاشنه آشیل دولت یازدهم در چهار سال گذشته، 
وزارت  گذشته  سال  چهار  در  بود.  کشور  وزارت 
کشور و مدیران استانى آن همسویى و هماهنگى 
الزم را با راى مردم و برنامه هاى دولت نداشتند. 

فالحت پیشه: هیچ رأیی قابل
 احترام تر از رأی دیگری نیست

حشمت ا... فالحت پیشه،عضو اصولگراى کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى: 
سرنوشت کشور بر هر موضوع دیگرى ارجحیت دارد 
و تمام کسانى که پاى صندوق هاى رأى حاضر شدند 
این امر را مدنظر قراردادند، بنابراین تمامى آرا مردم ایران 
محترم است و هیچ رأیى قابل احترام تر از رأى دیگرى 
نیست. ضمن آنکه انتخابات همیشه بردوباخت دارد، مهم 
این است که این قضیه بردوباخت بعد از شمارش آرا 
به اتمام برسد و کار آغاز شود. طرف پیروز باید اخالق 
پیروزى و طرف شکست خورده هم اخالق شکست 
را رعایت کنند و به این مباحث پایان دهند. خواهش 
مى کنم از طرفین انتخابات به این صحبت ها پایان دهند 
زیرا انتخابات پایان یافته و تمام مردمى که در آن شرکت 

کردند به آرمان هاى انقالب رأى دادند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی : وقت
 آن رسیده جبهه واحد تشکیل دهیم

کمیسیون  رئیس  بروجردى«  »عالءالدین 
شوراى  مجلس  خارجى  سیاست  و  ملى  امنیت 
و  انتخاباتى  تخلفات  مباحث  درباره  اسالمى 
از سوى برخى  آرا  حالل و حرام اعالم کردن، 
انتخابات موفقى  شخصیت هاى سیاسى ،گفت: 
بسیار  مردم  حداکثرى  حضور  و  شد  برگزارى 
بود  اى  گونه  به  عظمت  این  بود.  چشمگیر 
و  کردند  اعتراف  خارجى  خبرنگاران  همه  که 
اینکه  بیان  با  گفتند.او  تبریک  کشورها  سایر 
ما از مرحله انتخابات عبور کردیم، گفت: امروز 
نام  به  واحد  جبهه  یک  است  رسیده  آن  زمان 
ملت بزرگ ایران با رهبرى مقام معظم رهبرى 
مشکالت  حل  به  باید  همچنین  بگیرد.  شکل 
داخلى و در رأس آن مسایل اقتصادى بپردازیم.

رمضان شریف:حمایت از ملت فلسطین 
استراتژی ثابت جمهوری اسالمی است

قدس  و  انتفاضه  ستاد  رئیس  شریف  رمضان 
بیان  با  اسالمى  تبلیغات  هماهنگى  شوراى 
برخى  سران  با  دیدار  از  ترامپ  هدف  که  این 
با  آنها  روابط  عادى سازى  اسالمى  کشورهاى 
رژیم صهیونیستى است، گفت: مقابله با اسرائیل 
ثابت  استراتژى  فلسطین  ملت  از  حمایت  و 

جمهورى اسالمى است.

مشاور نخست  وزیر  پاکستان: 
نمی  خواهیم ایران از ما ناراضی شود

نخست وزیر  خارجى  امور  مشاور  عزیز  سرتاج 
حفظ  براى  دیپلماتیک  تالش  گفت:  پاکستان 
اولویت  ایران  با  دوستانه  روابط  گسترش  و 
سیاست خارجى اسالم آباد است که ادامه دارد. 
نمى  خواهیم  عنوان  هیچ  به  کرد:  تأکید  عزیز 
نوع روابط  ناراضى کنیم و در  از خود  را  ایران 

با عربستان تجدید نظر خواهیم کرد.

کوربین: اگر نخست وزیر شوم از
 توافق هسته ای با ایران حمایت می کنم

جرمى کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس، در اولین 
مناظره تلویزیونى اش اعالم کرد که اگر در انتخابات 
سراسرى پیروز شود از » آنچه باراک اوباما در توافق 

هسته اى با ایران حاصل کرد، حمایت مى کند.«

شرط اصالح طلبان برای حمایت از  الریجانی

سیدمحمود میرلوحى عضو شوراى عالى سیاست 
هیات  انتخاب  به  اشاره  با  طلبان  اصالح  گذارى 
نایب  دو  اینکه  شرط  به  گفت:  مجلس  رییسه 
مجلس  رییس  براى  نشوند  حذف  فعلى  رییس 
اگر  اما  مى کنیم.  هزینه  الریجانى  آقاى  یعنى 
چنین توافقى صورت نگیرد ریسک کار الریجانى باال مى رود و یا اینکه 

ممکن است راى پایینى داشته باشد این شرایط خوبى نخواهد بود.

دوز اصالح طلبی دولت دوازدهم باالتر است

مرتضى مبلغ، فعال سیاسى اصالح طلب گفت:دوز 
اصالح طلبى دولت دوازدهم به طور طبیعى باالتر 
خواهد بود. خود اصالح طلبان در سال هاى گذشته 
ملى  منافع  فکر  به  که  دادند  نشان  عینى  به طور 
مى کنند  تالش  کشور  تعالى  براى  و  هستند 
بگیرد  پیش  را  رویه اى  چنین  هرشخصى  ندارند.  نیز  هیچ ادعایى  و 

اصالح طلبان از او حمایت مى کنند.

اقدامات آل سعود منطقه را به نا امنی می کشد

محسن رضایى در صفحه شخصى اینستاگرام خود 
نوشت: دخالت آل سعود در امور داخلى کشور مستقل 
قطر به بهانه دوستى با ایران، تجاوزگرى را به اوج 
خود رسانده است. این اقدامات غیرقانونى آل سعود 
منطقه را به آستانه ناامنى خواهد کشاند. وى گفت: 
حکام سعودى با این اقدامات گور خود را مى کنند و باید منتظر قیام بزرگ 

ملت هاى منطقه و مردم مسلمان عربستان علیه خود باشند.

سعبد جلیلى با بیان این که انتخاب 
نهایى مردم محترم است و باید به 
آن احترام گذاشت اما آن بخش از 
جامعه که به غیر از رئیس جمهور 
نگاه  بر  باید  اند  داده  راى  منتخب 
و گفتمان خود تاکید و آن را براى 
مردم تبیین کنند، اظهار کرد: نباید 
به خاطر نتیجه یک انتخابات منفعل 
شد؛ به نظر مى رسد امروز بیش از 
یک  تشکیل  به  دیگرى  زمان  هر 

»دولت در سایه« نیازمندیم. عضو 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ادامه داد: متاسفانه در کشور ما بعد 
پیروز  که  جریانى  انتخاباتى  هر  از 
کارهاى  وارد  شود  مى  انتخابات 
روزمره مى شود و جریانى هم که 
منفعل  کند،  مى  واگذار  را  نتیجه 
اینها اشتباه  مى شود که هر دوى 
فرصت  ما  امروز  حداقل  و  است 
منظر تخصصى  از  تا  داریم  خوبى 

و  کنیم  نگاه  مختلف  مسایل  به 
کارشناسانه  و  جدى  رصد  ضمن 
کنار  در  کشور،  واقعى  مشکالت 
به  دارد  را  بازیگر  نقش  که  دولت 
مثابه تماشاگر به تحلیل رفتار دولت 
اگر  که  این  بیان  با  وى  بنشینیم. 
و  انقالب  مسیر  در  توانست  دولت 
خدمت به مردم خوب حرکت کند 
باید تقویت و پشتیبانى شود، گفت: 
اگر هم خداى ناکرده در مسیر خود 
باید  اوال  و خطا شد،  اشکال  دچار 
اشتباهاتش بیان و ثانیا کمک شود 
تا خطاهایش تصحیح شود. جلیلى 
افزود: عالوه بر دو نگاه تاییدى و 
نگاه  باید  دولت،  براى  تصحیحى 
»تکمیلى« هم وجود داشته باشد تا 
به موضوعاتى که مورد غفلت واقع 

شده است توجه شود.

اصولگرایان تا 40 سال دیگر به قدرت بر نمی گردند
اکبر ترکان مشاور روحانى گفت: به 
نظر من اصولگرایان تا40 سال دیگر 
کارشان  و  نمى گردند  بر  قدرت  به 
تمام شده است. عملکرد اصولگرایان 
در گذشته باعث شده که این وضعیت 
براى اصولگرایان پیش بیاید. البته از 
این نکته نباید بگذریم که ما جریان 
اصولگرایى را قبول داریم و معتقدیم 
این جریان ریشه در انقالب اسالمى 
دارد.  امام)ره(  فرمایشات حضرت  و 
به همین دلیل نیز همه ما خود را 
همه  معتقدیم  و  مى دانیم  اصولگرا 
جریان هاى سیاسى باید خود را مقید 
به اصول نظام و انقالب بدانند. با این 
وجود برخى به نام اصولگرایى دکان 
با  ما  دلیل  به همین  و  باز کرده اند 
برخى دکان ها که به نام اصولگرایى 
باز مى شود اما محتواى اصولگرایى 

ندارد، مشکل داریم و آنها را قبول 
نداریم. وى افزود: البته از این نکته 
از  برخى  که  شد  غافل  نباید  نیز 
گروه ها و احزاب اصولگرا مانند جامعه 
مبارز  روحانیت  جامعه  مدرسین، 
احزاب  از  اسالمى  موتلفه  وحزب 
تاریخ  تأثیرگذار  و  ریشه دار  قدیمى، 
انقالب اسالمى هستند که خدمات 
زیادى به انقالب و کشور کرده اند. با 
این وجود برخى گروه هاى اصولگرا 

در طول زمان، کارکرد و قابلیت هاى 
خود را از دست داده اند و نتوانسته اند 
خود را با شرایط جدید جامعه انطباق 
دهند.ترکان عنوان کرد:  به نظر من 
یکى از مهم ترین چالش هاى جریان 
شرایط  با  انطباق  عدم  اصولگرایى 
جدید و همراهى با مطالبات جدید 
جوان  نسل  خصوص  به  و  مردم 
تا  دهند  افزایش  را  خود  استهاى 
بتوانند نظر مردم را به خود جلب کند.

اکبر ترکان مشاور رئیس دولت دوازدهم :
بیش از هر زمان دیگری به تشکیل »دولت در سایه« نیازمندیم

سعید جلیلى عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

فصل گالب گیرى * عکس: تسنیمجزءخوانى در حرم مطهر حضرت معصومه)س( * عکس: تسنیمرونمایى و نخستین اجراى سمفونى روح ا... *  عکس: تسنیم

بخش اول:  مطالعه  در 90 ثانیه
 مرکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی و جسمی باال و زیر 14 سال به مرکزی 
اطالق می شود که توسط افراد حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی 
تاسیس می گردد و تحت نظارت آن سازمان معلولین واجد شرایط را به صورت 
شبانه روزی نگهداری و به آنان خدمات توانبخشی،مراقبت های اولیه پزشکی و 
 پرستاری ارائه می شود. موسسه عظیم توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( موسسه ای
همت  به  استان  نیاز  بر  بنا  شهریورماه 1376  در  که  باشد  می  امنایی  هیئت 
واالی تعدادی از خیرین و بهزیستی شهرستان بیرجند ، در شهرک شهید مفتح 
)معصومیه( با 80 مددجو از سراسر خراسان بزرگ و 30 مددیار و مسئول آغاز به 
کار نمود. امروزه این مرکز در نوع خود بزرگترین موسسه مجهز بخش خصوصی 
جهت نگهداری و توانبخشی به 300 معلول عقب مانده ذهنی- جسمی و همچنین 
ظرفیت 100 سالمند در شرق کشور می باشد که در فضایی به وسعت 51500 متر 
مربع و زیربنایی با ظرفیت نهایی 400 نفر در تمامی زمینه های نگهداری ، درمان ، 

توانبخشی، رفاهی و تفریحی مشغول فعالیت است.
قابل ذکر است : هزینه نگهداری هر مددجو در ماه بالغ بر یک میلیون و 500 هزار 
تومان می باشد که 30 درصد از طریق یارانه بهزیستی و 70 درصد به لطف شما 

نیکوکاران پرداخت می شود.
واحد های فعال موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

تاسیس  ابتدای  از  فعال موسسه  واحد  اولین   1( بخش شبانه روزی پسران: 
می باشد. سرکار خانم غالمی کارشناس علوم تربیتی مدیریت این بخش را با نیروی 
انسانی قریب به 35 نفر و تعداد 168 مددجو بر عهده دارند که این معلولین بر 
 اساس بهره هوشی تفکیک شده و در دو قسمت ایزوله و تربیت پذیر خدمات رسانی 
می شوند. بخش ایزوله دارای 71 مددجو  بوده  که از لحاظ جسمی  و ذهنی مشکل 
داشته ولی مددجویان بخش تربیت پذیر از نظر جسمی سالم  و قادر به استفاده از 

برنامه های اردویی و تفریحی می باشند .
2(  بخش شبانه روزی خواهران: این بخش در سال 1383 تاسیس شده است. 
اکنون با مدیریت سرکار خانم عبدالشاهی کارشناس روانشناسی و نیروی انسانی 

قریب به 22 نفر مددیار خانم  به 105 مددجو دختر به صورت شبانه روزی خدمت 
رسانی می کنند.

3( بخش روزانه : با 9 نفر پرسنل  50 مددجو در ساعات اداری مشغول فعالیت 
می باشد. شایان ذکراست این بخش با تغییر مجوز از زیر 14سال به باالی 14 سال 
تبدیل به کارگاه های جامع حرفه آموزی شده که محصوالت تولیدی آن مورد توجه 

عموم قرار گرفته و به فروش می رسد.
 3560 امید:  خانه  سالمندان  رفاهی   ، اقامتی  آپارتمان   مجموعه   )4
جهت  مددیار   10 و  لوکس  و  مجهز  طبقه   3 در  که  دارد  بنا  زیر  مترمربع 
این  ساخت  هزینه  باشد.  می  کشور  سطح  سالمندان  به  ویژه  خدمات  ارائه 
مجموعه بالغ بر دو میلیارد تومان بوده است که توسط خیرین محترم به بهره 
دارند. اقامت  آقا  و  خانم  سالمند   30 حاضر  حال  در  و  است  رسیده   داری 

5(  واحدهای درمانی موسسه شامل بخش های ذیل می باشد:
الف- پرستاری : سرکار خانم دکتر زمانی پزشک عمومی به همراه  7 نفر کارشناس 
پرستاری و 2 نفر بهیار به صورت شیفتی در طول شبانه روز ، درمان معلولین و 

سالمندان موسسه را به عهده دارند.
کارشناس  سروری  خانم  سرکار  فنی  مدیریت  با  درمانی:  کار  کلینیک  ب- 
کار درمانی و یک نفر دستیار تجربی به پذیرش مددجویان بخش ها و داخل 
اکنون  هم  است  ذکر  شایان  نمایند.  می  دهی  سرویس  توانخواهان  به  شهر 
 کلینیک فیزیوتراپی به همت خیرین تجهیز و در خدمت مددجویان می باشد.

ج- گفتار درمانی: جناب آقای بختیاری کارشناس گفتار درمانی در حال حاضر 
فعال می باشد.

نفر  مدیریت یک  با  که  توانپزشکی  زیرمجموعه  است  واحدی  ارتز پروتز:  د- 
کارشناس ارشد سرکار خانم پرتوی فر و یک دستیار تجربی با 2 نفر در حال خدمت 

به جامعه هدف می باشند.
ذ-کلینیک دندانپزشکی: جهت درمان و معاینه دندان های معلولین این موسسه 

با حضور دکتر شاهی فعال می باشد.
ر- هیدروتراپی)آب درمانی( : با هدف استفاده معلولین و همشهریان عزیز در 
سال 1387 با حضور استاندار وقت در 2 بخش سالن ویژه معلولین و سایر عموم 
کلنگ زنی شد که تا به امروز 50 درصد پیشرفت عمرانی داشته و با توجه به 
مساعدت استاندار محترم امیدواریم سالن ویژه معلولین در نیمه اول سال 1396 

به بهره برداری برسد.
6(  فعالیت های فوق برنامه موسسه در زمینه های ذیل جهت تقویت 

ارتباط و روحیه معلولین می باشد:
الف- بازی درمانی : این واحد یکی از جذاب ترین آیتم های مورد استفاده برای 
مددجویان بوده که شامل اتاق بازی مجهز به وسایل بازی و سرگرمی  جهت استفاده 

آنان می باشد.  
ب- موسیقی درمانی: مسئول بخش روزانه و موزیسین استانی جناب آقای 
صالحی با اجرای موسیقی زنده و هیجانی در هر بخش به صورت روتین سعی در 

ایجاد آرامش روحی و روانی و همچنین ایجاد نشاط و شادی مددجویان دارد.
ج- واحد اردو و مسابقات: از دیگر فعالیت های موسسه بوده که باعث می شود 
مددجویان از محیط بیرون موسسه استفاده کنند که این امر در ایجاد روحیه  و 

نشاط برای جامعه  هدف بسیار کارآمد و موثر می باشد.
7(  مشارکت های مردمی: این واحد به منظور جذب کمک ها و هدایای خیرین 
 محترم با 7 نیروی انسانی داخل و خارج از موسسه مشغول  فعالیت می باشند.
8(  روابط عمومی و امور فرهنگی:  با دو نفر کارشناس روابط عمومی با هدف 
شناساندن موسسه به جامعه ، تعامل  نیکو با خیرین ، ارگان های دولتی ، بر پایی 
جشن ها در مناسبت های مختلف به دلیل ایجاد روحیه و نشاط  برای سالمندان، 

مددجویان و پرسنل فعالیت می کنند.
9(  آشپزخانه : این واحد با نیروی انسانی بالغ بر4 نفر به صورت شیفتی در حال 

فعالیت می باشد.
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توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(
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آری ، این خاک مقدس موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( می باشد


