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اتوبوس؛ آلوده 
فرسوده/ پُردوده!

این  رئیس  نیک  شد.  برگزار  خدمات  کمیسیون  های  نامه  بررسی  کار  دستور  با  بیرجند  شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
تسهیالت  از  استفاده  با  را  بوس  مینی   15 و  اتوبوس   15 داد:  ادامه  و  کرد  قرائت  شهرداری  درخواست  موضوع  با  را  اول  نامه  کمیسیون 
افتتاح حساب در این بانک داریم. بهترین عضو شورای  نیاز به  بانکی از طریق پست بانک به شهرداری واگذار شده است و برای این کار 
کردیم می  حذف  شهر  از  را  ناوگان  این  پیش  سال  باید 2  و  است  سال  تا 7  بین 5  شهر  های  اتوبوس  مفید  عمر  کرد:  عنوان  هم   شهر 

در پی این نامه از غالمپور مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری دعوت به حضور در شورا شد که وی توضیح داد: با توجه به سیاست های ابالغی 
دولت قرار شد سهمیه هایی برای 18 شهر کشور برای خرید اتوبوس در نظرگرفته شود. وی با تاکید بر این که ناوگان شهری کامال فرسوده شده و 7 سال 
 است اتوبوسی واگذار نشده تا در شهر بکارگرفته شود اضافه کرد: توانستیم 20 سهمیه اتوبوس بگیریم، شده تصمیم برآن شد  ... ) ادامه خبر در صفحه 7 (

سرمقاله

     ساماندهی و بازپیرایی
 دو موزه استان خراسان جنوبی

 صفحه ۷

       وانت میوه تسهیالت ویژه 
برای کارکنان شهرداری 

 صفحه ۷

برپایی غرفه های فرهنگی، سالمتی 
و مذهبی در استان

صفحه ۷

امتیازی برای 
مؤدیان خوش حساب

صفحه ۷

استقرار پادگان نظامی در نهبندان 
در دستور کار مسئوالن قرار گیرد

صفحه  ۷

خراسان جنوبی با 86 درصد، 
دومین استان بیابانی در ایران

صفحه 3

مردم را به برجامیان و دلواپسان تقسیم  کردید، حاالچه پاسخی دارید؟ / احتمال تاسیس حزب »اصولگرایان معتدل« از سوی ناطق نوری   / حزب ا... : در مورد ورود زنان به استادیوم، آتش به اختیار عمل می کنیم / شنیده ها درباره حضور رئیسی و قالیباف در مجمع تشخیص مصلحت  / آمریکا : ایران ما را آزار می دهد / ترامپ : در برجام ایرانی ها برای همه چیز جنگیدند ؛ آن روزها تمام شد   /صفحه 8

علی مطهری :
آقای روحانی در سخنرانی اخیر خود در جمع 

پزشکان جمله ای فرمودند که نیاز به توضیح داشت

سخنگوی شورای نگهبان  : 
مدیران دولتی 

بین متخلفان انتخاباتی بودند

میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت :
روحانی باید نگاه جناح گرایانه خود

 در انتخاب کابینه دوازدهم را کنار بگذارد 

باهنر:
 برای آینده مردم ساالری

 به شدت نگرانم

حسام الدین آشنا:
روزهای دشواری در راه است؛
 اتحادمان را آسان نشکنیم . 

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

خوبی ها فراموشمان نشود

*  هرم پور

این سرمقاله خیلی خالصه است، به خالصه گی 
خبرهایی که گاهی از البالی کارهای بزرگ، در 
سکوت و  ناخواسته به بیرون درز می کند. بله ، 
بزرگند که  آنقدر  کارها  از  بعضی  ناخواسته. چون 
اسیرشان  جمالت  و  کلمات  زندان  در  توان  نمی 
کرد، حتی نمی توان به قالب تصویرشان کشید، 
مهم تر آنکه  شاید با قالب های امروزی زندگی 
را  بزرگ  کارهای  کرد،  تصورشان  حتی  نتوان 
و  دهند،  می  انجام  بزرگ  انسانهای  معمواًل 
و  آنها  گمنامی  انسانها،  این  و  کارها  این  بزرگی 
من  کارهاست.  این  انجام  در  شان   ادعایی  بی 
از  کارها،  این  کردن  واگویه  که  نیستم  معتقد 
ارزشش کم می کند، بر عکس معتقدم هر کدام 
از این کارهای بزرگ، صندوقچه اسراری درونشان 
خوشبختی  برای  و  یافت  را  آن  باید  که  دارند 
از  هیچکداممان  کرد.  رمزگشایی  آینده  و  امروز 
ای  رسانه  از  هیچکداممان  آید،  نمی  بدمان  پول 
)  2 صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... نیستیم،  فراری   شدن 

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیرکل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس اسفندیاری
رئیس محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی
را خدمت شما بزرگواران و تمامی تالشگران عرصه کشاورزی تبریک عرض نموده 

و توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

بدینوسیله هفته جهاد کشاورزی و سالگرد تاسیس جهاد سازندگی
 به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره(

 را که یادآور مجاهدت ها و زحمات شبانه روزی جهادگران از سال های آغازین انقالب اسالمی
 تا به امروز است، خدمت شما و همکاران محترم و تمامی تالشگران مجموعه جهاد کشاورزی استان
 تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون برای تمامی فعالین عرصه تولید خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت ستاره کیان ایرانیان
مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

آگهی جذب و استخدام فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی

شرکت های آب و فاضالب شهری 
زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور و وزارت نیرو در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و به 
استناد مجوزهای استخدامی، فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های برتر را 
که لیست آنها در آگهی استخدام درج گردیده است پس از انجام مصاحبه 
استخدامی و گزینش درصورت دارا بودن شرایط الزم، استخدام می نماید 
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط اولیه استخدام و انجام مراحل 
ثبت نام از تاریخ 96/03/13 لغایت 96/04/13 به سایت شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور به آدرس www.nww.ir مراجعه نمایند.

سرکار خانم شیرزائی 
مسئول محترم آموزش بیمارستان امام رضا )ع( 

درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه باریتعالی علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

امیر پور و همکاران واحد آموزش بیمارستان امام رضا )ع(

ثبت نام مدرسه فوتبال ایران جوان بیرجند

آموزش تخصصی دروازه بانی زیر نظر محمود دانش

محل های ثبت نام:  1- بین مدرس 2 و4 - مهرسازی امین
 2- خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت - لوازم ورزشی ایران اسپرت  

3- بین توحید 2 و4 - دفتر باشگاه

09361885626 - هامونی        09158636005 - دانش

  باید 2 سال پیش این ناوگان را از شهر حذف می کردیم
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ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی پزشکی اعالم شد

 )Ph.D( جام جم- رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: نتایج مرحله اول آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۳۹۶ در سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی اعالم شده است. داوطلبان مجاز تا ۲۸ خرداد فرصت دارند انتخاب رشته کنند.

سرمقاله

 معاینه رایگان بیماران سرطانی

ایرنا - بنیاد بیماری های نادر اعالم کرد:  پرفسور 
نصرت ا... فیروزیان، فوق  تخصص هماتولوژی و 
بیماران  آلمان،  مقیم  آنکولوژی )سرطان شناس( 
به  تیرماه  سرطانی کشور را روزهای یکم و دوم 
 صورت رایگان معاینه می کند.بیماران برای بهره مند
شدن از این طرح می توانند روزهای پنجشنبه و 
جمعه، یکم و دوم تیرماه از ساعت ۹صبح تا ۱7 
پارسیان  پزشکی  تصویربرداری  مجتمع  به  عصر 
خیابان  نبش  شمالی،  جمالزاده  خیابان  در  واقع 
نصرت مراجعه کنند.ضروری است بیماران پیش 
از مراجعه به مجتمع با شماره تلفن ۸۸۹۲۸۶۸0 
و شماره همراه 0۹۱۲۶۳۹۹۶۱۲ تماس بگیرند و 

برای معاینه رایگان نام نویسی کنند.

مردم نگران سپرده های خود نباشند

 ایرنا - رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری ثامن به 
مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در این 
موسسه نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و 
 تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود.
 وی تاکید کرد: نقدینگی مورد نیاز مردم تامین است 

و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

زمان اعالم نتایج امتحانات نهایی 

و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس  مهر- 
نهایی  امتحانات  یافتن  پایان  به  اشاره  با  پرورش 
اعالم  از  خردادماه،   ۲۵ تاریخ  در  آموزان  دانش 
نتایج اولیه طی ۱0 روزآینده خبر داد.دانش آموزان 
می توانند تا یک هفته پس از اعالم نتایج در صورت 
خود  مدرسه  به  امتحان  یک  نمره  به  اعتراض 

مراجعه کنند تا به اعتراض آن ها رسیدگی شود.

هشدار نسبت به ایمیل هایی
 با عنوان ابالغ الکترونیک

تسنیم- حجت االسالم و المسلمین شهریاری اظهار 
داشت: مردم به ایمیل های غیر واقعی که تحت 
 عنوان ابالغ های الکترونیکی به دستشان می رسد
 اعتماد نکنند زیرا این ایمیل ها جعلی هستند. وی 
افزود: این ایمیل هاخواننده را ترغیب به باز کردن 
مذکور  های  کند.پیوست  می  نامه  های  پیوست 

آلوده به بدافزار جاسوسی هستند.

خوبی ها فراموشمان نشود

*هرم پور

تشکرها  از  هیچکداممان   )۱ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (

و  شویم،  نمی  خسته  مردم  های  سپاس  و 
دوستی  نوع  زیبای  حس  ارضای  هیچکداممان 
ادعایی عوض نمی کنیم. پس چه  با بی  را  مان 
فرهیخته  شهروند  انسانی،  گاهی،  که  شود  می 
زند  لذتها می  این  به همه  پا  ای، مدیری، پشت 
و همه خوشی هایش را به یک لحظه عشق بازی 
این  نیست؟  عبادت  این  کند؟  می  معامله  خدا  با 
غرق شدن در محبت خدا نیست؟ این قدم جای 
پای رفتار علی)ع(  گذاشتن و اثبات ارادت واقعی 
وقتی  قبل  هفته  یکشنبه  نیست؟  خاندان  این  به 
شنیدم دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و تیم پرتالش همراهش آن جوان شانزده  
ساله قطع نخاع عراقی را جراحی کرد و به جای 
دریافت حق الزحمه چند میلیونی عمل، فقط از او 
خواست تا وقتی به کربال و بارگاه ملکوتی حضرت 
از طرف  نماز  دو رکعت  سیدالشهداء مشرف شد؛ 
او و همکارانش در کنار حرم مطهر حضرت ثارا... 
بخواند و دعایشان کند، برای چندمین بار به ایرانی 
بودن و خراسانی بودنم افتخار کردم، افتخاری که 
بی دلیل نبود، افتخاری که واقعاً مایه فخر بود و 
دکتر  و  همکارانش  و  قائمی  دکتر  مباهات.  مایه 
قائمی ها و  همکاران غمخوارشان، در هر کجای 
این سرزمین شاید دوست نداشته باشند که از این 
عشق بازی هایشان با خدا صحبتی به میان مردم 
بیاید، آنها به به جای حق الزحمه دنیایی، به حق 
الرحمه بهشتی رضایت دادند،کاری که  شاید حتی 
جمعی از مردم یا همکارانشان انتقادهایی هم به 
و  ایشان  اما  باشند،  داشته  رویکردهایی  اینچنین 
خدایش معامله  ای کرده اند که هم از لذتش و 
هم از سود بی پایانش فقط خودشان خبر دارند و 
بس. پس دلشان شاد و معامله شان پر برکت، پس 
دستانشان پرتوان و نیت های خیرشان پراز نور و 

روزه هایشان بیش از پیش قبول. 
ما از این پزشکان و از این مردم بزرگوار و از این 
خیل انسانهای مهربان کم نداریم، فقط گاهی کمتر 
قدرشان را می دانیم، گاهی با شرایط جامعه دل 
 آزرده شان می کنیم، گاهی نیمه خالی را به ُرخ 
ُپر می شویم.  های  نیمه  خیاِل  بی  و  می کشیم 
فراموش  های  تابلو  بسازیم،  الگو  آنها  از  باید  ما 
نشده تجربه و نیت های  پاک، تا فرزندان امروز 

و فردایمان هیچگاه خوبی ها را فراموش نکنند!
با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر   )لطفا 
یادداشت های روزنامه را به شماره 0۹۳04۹4۳۸۳۱ 

ارسال فرمایید(

مخالفت وزارت بهداشت با فروش شیر فله ای 

ایسنا- معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاکید بر مخالفت این 
وزارتخانه با فروش لبنیات سنتی، به مردم و صنف لبنیات توصیه کرد 
 که به مصرف و فروش لبنیات پاستوریزه روی آورند.دکتر علی اکبر
سیاری ضمن اشاره به روند رو به کاهش ابتال به تب مالت در دو سال 
اخیر اظهار کرد: به مردم توصیه می کنیم حتما از لبنیات پاستوریزه 
اینکه در دو سال گذشته شاهد  با وجود  و استریلیزه استفاده کنند. 
کاهش موارد ابتال به تب مالت بوده ایم، ولی ما همیشه نگران این 
مسئله هستیم و باید مراقبت کنیم؛ چون این موضوع به دامداران به 
خصوص در موارد سنتی نیز مربوط است. دامداران باید به دام های 
از  استفاده  را در مورد  بزنند و مقررات بهداشتی فردی  خود واکسن 

لبنیات و ارتباط با دام رعایت کنند.

تسنیم- مشموالن سهام عدالت تا پایان شهریور ۹۶ مهلت 
خود  بانکی  شبای  شماره  سهام،  سود  دریافت  برای  دارند 
را وارد سامانه سهام عدالت کنند.در پی راه اندازی سامانه 
سهام عدالت از اسفندماه سال گذشته و به دنبال آن آغاز 
ثبت شماره شبای حساب بانکی مشموالن در این سامانه از 
اواخر فروردین ماه امسال، مشموالن برای دریافت سود سهام 
عدالت سالیانه خود تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند تا 
اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود در این سامانه 
به نشانی www.samanese.ir کنند.بر این اساس مشموالن 
ارائه شماره حساب شبای  باید در خصوص  سهام عدالت 
بانکی خود برای دریافت سود این سهام باید مواردی را رعایت 

کنند که در این راستا برای داشتن شماره حساب شبا نیاز به 
باز کردن حساب جدید تحت هیچ عنوانی توسط مشموالن 
دارند. شبا  آنها شماره  بانکی  تمامی حسابهای  و  نیست 

همچنین شماره حساب شبا مورد نظر برای دریافت سود 
سهام عدالت نباید به حساب مسدود شده تعلق داشته باشد. 
به عالوه این که اگر مدت زمان زیادی است که مشموالن از 
یک حساب استفاده نکرده اند یا روی آن چک برگشتی دارند 
می توانند در مورد مسدود یا فعال بودن آن حساب از بانک 
مربوط سوال کنند.افزون بر این؛ شماره حساب شبا بانکی 
مشموالن سهام عدالت که متعلق به حسابهای ۲ امضا و 
هر گونه حساب مشترک است نیز برای دریافت سود سهام 

مشموالن  می افزاید:  گزارش  نمی شود.این  پذیرفته  عدالت 
سهام عدالت برای دریافت سود سهام خود نمی توانند شماره 
حساب شبا مربوط به حسابهای حقوقی و شرکت را برای 
سهام عدالت استفاده کنند.همچنین سود سهام عدالت به 
انفرادی واریز می شود؛ مثال اگر اعضای خانواده ۳  صورت 
نفر هستند باید به ازای هر کدام از آنها یک شماره حساب 
شبا که به نام خودشان باشد وارد شود.بر پایه این گزارش؛ 
برای کودکان و افراد تحت تکفل زیر سن قانونی نیز باید 
شماره حساب شبا بانکی به نام خود آنها وارد سامانه شود. 
بعالوه این که سود سهام عدالت به حساب سرپرست خانوار 
یا قیم قانونی فرد واریز نمی شود.به عالوه این که زمانی که 

شماره شبای حساب بانکی توسط مشموالن برای دریافت 
سود سهام وارد سامانه این سهام می شود، تنها پیامکی که از 
سوی این سامانه برای افراد ارسال می شود، در صورتی است 
که شماره حساب شبا وارد شده با نام مشمول سهام عدالت 
مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل به پیامک های دیگر 
که تحت عنوان سهام عدالت از شماره های ناشناس ارسال 
می شوند نباید مورد توجه مشموالن قرار گیرد.گفتنی است؛ 
مدت زمان تطبیق و تایید یا رد شماره حساب شبا یا نام فرد 
در حدود ۱۵ روز است و سازمان خصوصی سازی از طریق 
بانک مرکزی و بانک های عامل شماره حساب شبا اعالم 

شده را با نام فرد تطبیق می دهد.

 مشموالن سهام عدالت تا ِکی برای ثبت شماره شبای بانکی فرصت دارند؟

 در میان خودروهای پرتیراژ داخلی، خودروهای پراید و پژو 40۵
همیشه نامزد اصلی خروج از چرخه تولید بوده اند؛ اما همواره 
به علت درآمدزایی باالی این دو خودرو، این مباحث محقق 
نشده است و مردم همچنان مجبور به خرید خودروهای دو 

دهه قبل دنیا هستند.
این بار در حالی الزام پایان تولید خودروهای پراید و پژو 40۵ 
از سوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی مطرح 
شده است که بسیاری براین باورند این بار هم بحث خروج 
به  مخصوص  جاده  تولید  خطوط  از  مذکور  خودروی  دو 

نتیجه ای نخواهد رسید. این درحالی است که کارشناسان و 
فعاالن بازار درباره خروج پراید و 40۵ از چرخه تولید معتقدند 
انجام  با  می شود  باعث  خودروسازان  گسترده  البی های 
نوین  پوششی  شاهد  دوباره  ناچیز،  بسیار  تغییرات  برخی 
برای همان دو خودروی قدیمی باشیم؛ مشابه اتفاقی که 
برای وانت آریسان افتاده است که با موتور پیکان، جایگزین 
پیکان وانت شد.نکته قابل توجه در این زمینه، استاندارد 
این  عموما  که  است  یادشده  محصوالت  کیفی  پایین 
خودروها در پایین ترین رده های کیفی از نظر استانداردهای 

به رغم  اخیر  تعیین شده قرار داشته و در طول سال های 
افزایش قیمت هایشان ارتقای کیفی خاصی در آنها اتفاق 
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  اکبریان،  عزیز  است.  نیفتاده 
معادن مجلس در این زمینه گفت: با توجه به مشکالت و 
نواقص استانداردی خودروهای فعلی به خودروسازان اعالم 
پراید  تولید خودروی  پایان سال جاری خط  تا  است  شده 
باید متوقف شود. اکبریان در ادامه افزود: سازمان استاندارد، 
متولی اعالم کیفیت خودروهاست و این سازمان با توجه به 
تولیدی کشورمان  از کیفیت خودروهای  گزارش هایی که 

در اختیار دارد به این نتیجه رسیده که پراید باید به عنوان 
تولید خداحافظی  از خطوط  در سال جاری  اولین خودرو، 
کند. بر همین اساس کمیسیون صنایع مجلس نیز بر این 

روند تاکید خواهد داشت.
دیگر  درباره  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس   
خودروهای تولیدی نیز گفت: سازمان ملی استاندارد درباره 
آنالیزهای کیفی خودروهای دیگر نیز باید گزارش دهد تا 
این کمیسیون نسبت به ادامه تولید یا عدم تولید خودروها، 

متناسب با درجه کیفی آنها تصمیم  بگیرد.

پراید تا پایان سال 96 بازنشسته می شود

همه خانوارهای دارای معلول
 تا سال ۹۷ مسکن می گیرند

فارس- رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار خانوار در کشور 
دارای دو معلول هستند، گفت : تا پایان سال آینده خانوارهای دارای معلول 
می توانند مسکن بگیرند. انوشیروان محسنی بندپی گفت: هم اکنون 4۳ 
هزار مسکن برای معلوالن در دست احداث است که بین ۲0 تا ۸0 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و امسال برای نخستین بار توانستیم ردیف بودجه 
برای این منظور بگیریم.وی هدفگذاری برای تکمیل مسکن خانوارهای 
دارای دومعلول را تا پایان سال ۹7 عنوان کرد و گفت : از ۱۱هزار خانوار 

دارای دو معلول تاکنون به حدود ۲۹00 خانوار، مسکن واگذار شده است.
وی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری به چهار هزار خانوار دارای دو 

معلول مسکن واگذار شود و مابقی تا پایان سال ۱۳۹7 صورت گیرد.

فرصتی دوباره برای موتورسیکلت های فاقد بیمه 

ایسنا- شرکت های بیمه مکلفند برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه 
که از اول تیر ماه لغایت ۳۱ شهریور سال جاری، بیمه نامه شخص ثالث 
خریداری می کنند، ۱00 درصد مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه مذکور را 
دریافت نکنند.بر اساس تصویب مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی، 
جریمه تاخیر در صدور بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها بخشیده 
شد و بیمه مرکزی  اعالم کرد که شرکت های بیمه مکلف شده اند که از 
 تاریخ یکم تا ۳0 اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اعطای بخشودگی معادل ۱00 درصد
مبلغ جریمه موضوع بند )ب( ماده ۲4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد 
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 
۱۳۹۵ به بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه 

اقدام کنند.این مهلت تا ۳۱ شهریور سال جاری تمدید شد.

اطالعیه مهم در مورد ثبت نام و تسلیم اظهارنامه 
قابل توجه صاحبان مشاغل 

صاحبان محترم مشاغل در ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1395 باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
1- چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از مراجع ذیصالح )مانند پزشکان، وکال، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسین مشاور و ...( بیش 
از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل  ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یکی از این محل ها بنا بر اعالم مؤدی 
به عنوان محل اصلی فعالیت  مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد )در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به 

تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود( این مؤدیان میبایست صرفاً یک اظهارنامه برای تمام این محلهای فعالیت تسلیم نمایند.
2- چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور 

و ارائه یک اظهارنامه برای آن محل می باشند. 
3- چنانچه یک مؤدی دارای فعالیت های مختلف )اعم از انفرادی یا مشارکتی( در محل های متعدد باشد، باید برای هر یک از محل های فعالیت خود، 
به صورت مجزا ثبت نام نموده و اظهارنامه مالیاتی مربوط را تا سررسید مقرر حسب مورد در قالب های انفرادی یا مشارکتی به طور جداگانه تسلیم نماید. 
4- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مؤدی می تواند برای 
کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نماید، انجام داده و یک اظهارنامه واحد برای این محل های 

فعالیت ارائه نماید. 
5- مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، باید به عنوان یک مؤدی )در قالب مشارکت( در نظام مالیاتی ثبت 
نام نموده و شناسه مشارکت مدنی دریافت کنند. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطالعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر 

شریک را اعالم نمایند. این مؤدیان باید اظهارنامه مالیاتی خود را در چارچوب یک فرم اظهارنامه مشارکتی تسلیم نمایند.  
6- چنانچه چند مؤدی با مشاغل متفاوت یا یکسان، بدون وجود رابطه شراکت، در یک محل فعالیت دارند، هر یک از مؤدیان باید به طور مجزا در نظام 

مالیاتی ثبت نام و تا سر رسید مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نماید.
7- مؤدیانی که در بخشی از سال در یک محل فعالیت داشته و در بخشی دیگر در محل دیگری فعالیت نموده اند، باید با مراجعه به سامانه ثبت نام، 

نسبت به اصالح تاریخ شروع و خاتمه فعالیت هر محل اقدام و برای هر محل، به طور جداگانه اظهارنامه تسلیم نمایند.
8- مؤدیانی که در یک مکان بیش از یک فعالیت داشته و قبالً با توجه به موضوع فعالیت در بیش از یک بند از بندهای الف، ب و ج موضوع ماده 95  
قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصالحیه 1394/04/31 ثبت نام نموده اند، برای عملکرد سنوات 1395 و به بعد مکلفند با توجه به مفاد ماده )2( 
آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م اصالحیه مصوب 1394/04/31 ثبت نام خود را ویرایش کنند و تحت یکی از گروه بندی های سه گانه جدید 

قرار گیرند و متناسب با آن اظهارنامه مالیاتی خود را تا سررسید مقرر تسلیم نمایند.

قابل توجه صاحبان مشاغل
 شرایط بهره مندی از تسهیالت مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصالحی مصوب 13۹4/04/31 

قانون مالیات های مستقیم
بنا به اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در 
قطعیت پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل، سازمان امور مالیاتی کشور آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم  * ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 
95 اصالحی قانون مالیات های مستقیم )مصوب 1394/04/31( که میزان فروش کاال و خدمات سال 1395 آنها کمتر از )1.560.000.000ریال( باشد، را 
از انجام بخشی از تکالیف مقرر در قانون مذکور معاف کرده و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول  می نماید.  نحوه تعیین مالیات و 
پرداخت آن: میزان مالیات عملکرد  سال 1395 برای صاحبان مشاغل گروه سوم که دارای شرایط فوق الذکر  باشند، با افزایش )8( درصد نسبت به مالیات 
قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین و مبلغ آن برای مؤدیانی که امکان پرداخت یکجا، تا پایان خرداد ماه را ندارند، حداکثر تا  )4( ماه به صورت 
مساوی تقسیط  می گردد. برای بهره گیری از  این تسهیالت، مؤدیان باید تقاضای خود را در همان مهلت تسلیم اظهارنامه با تکمیل فرم مربوط در سامانه 
تسلیم اظهارنامه الکترونیکی)به نشانی www.tax.gov.ir( به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم و فرم رسید دریافت نمایند. عدم پرداخت به موقع مالیات یا 
اقساط، مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات از 
جمله مواد 137 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل 

فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر )8 درصد( قرار گیرد.
توجه : تسلیم اظهارنامه مالیاتی خارج از چارچوب تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 به معنای عدم تمایل مؤدی به 

استفاده از تسهیالت فوق الذکر است. موارد خارج از شمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1395
در موارد زیر مودیان، مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1395 نمی شوند و برای اجتناب از جرائم مالیاتی باید 

اظهارنامه خود را خارج از چارچوب تبصره ماده قانونی موصوف در مهلت مقرر )پایان خرداد ماه( تسلیم نمایند:
1- مؤدیانی که فرم مربوط را برای استفاده از تسهیالت تبصره  ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، در مهلت مقرر قانونی )1396/03/31( تکمیل و به 

صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند.
2- مؤدیانی که متقاضی اعمال مقررات قانونی راجع به کسر وجوه از درآمد مشمول مالیات خود ازجمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیات های مستقیم 

درخصوص درآمد عملکرد سال 1395 هستند.
3- کلیه صاحبان مشاغلی که فعالیت و یا درآمد آنها به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف است، از قبیل مشمولین مواد 134 و 142 و  بند ل ماده 139 

قانون مالیات های مستقیم، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و در شمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم قرار نمی گیرند. 
* نکته1: مودیان محترم می توانند با مراجعه به "راهنمای سریع تعیین گروه" در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور )www.Tax.gov.ir( و پاسخ به سواالت 

مطرح شده، از گروه مالیاتی خود مطلع شوند.
 نکته 2: آخرین مهلت تسلیم تقاضای استفاده از تسهیالت مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصالحی قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد.

اطالعیه مهم

قابل توجه صاحبان مشاغل - درخصوص تسلیم اظهارنامه جایگزین
در اجرای تبصره ماده )100( اصالحی قانون مالیات های مستقیم )مصوب 1394/04/31( سازمان امور مالیاتی کشور آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم * ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصالحی قانون موصوف که میزان فروش کاال و خدمات سال 1395 آنها کمتر از )1.560.000.000ریال( باشد را از انجام بخشی از 

تکالیف مقرر در قانون مذکور معاف کرده، بر این اساس میزان مالیات عملکرد  سال 1395 برای این مؤدیان، با افزایش )8( درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین گردیده است. )برای آگاهی بیشتر  از شرایط بهره مندی از این تسهیالت می توانید به اطالعیه های پیشین در سایت سازمان امور مالیاتی 
به نشانی www.tax.gov.ir  مراجعه نمائید.(

تسلیم اظهارنامه مالیاتی خارج از چارچوب تبصره ماده )100( قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 به معنای عدم تمایل مؤدی به استفاده از تسهیالت فوق الذکر است. لذا کسانی که مشمول بهره مندی از تسهیالت تبصره ماده )100(  می باشند و پیش از این، اظهارنامه عملکرد سال 1395 را تسلیم نموده اند، چنانچه 
متقاضی استفاده از این تسهیالت باشند ضروری است  تا پایان خرداد ماه سال جاری  با مراجعه به سامانه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی )به نشانی www.tax.gov.ir(  با انتخاب گزینه اظهارنامه جایگزین، فرم تقاضای بهره گیری از تسهیالت تبصره)100( قانون مالیات های مستقیم را تکمیل و رسید دریافت نمایند.

* نکته: مؤدیان محترم می توانند با مراجعه به "راهنمای سریع تعیین گروه" در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور )www.Tax.gov.ir( و پاسخ به سؤاالت مطرح شده، از گروه مالیاتی خود مطلع شوند.

اطالعیه های مهم اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
قابل توجه صاحبان محترم مشاغل )کسبه(

ضمن قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب)ع(، موارد ذیل در خصوص تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط صاحبان محترم مشاغل به استحضار می رسد: 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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تکایا  و  مساجد  امنای  هیات  از  تشکر  ضمن 
های  شب  مثل  مراسمی  در  کنم  می  خواهش 
احیا که جنبه معنوی دارد برای دعوت از صاحب 
احیا  از هم سبقت نگیرید شب  منصبان روحانی 
در چند مسجد که خودم مراجعه کردم یا آقای ... 
بودند یا مدیر کل و یا ... و سخنانشان به جای 
معنویت به گزارش عملکرد شبیه بود یادمان باشد 

شب های احیا را اشتباه نگیریم
930 ... ۷۷0

مالک  خیابان  در  سکونت  سال   ۷ از  بعد  سالم 
اشتر مهر شهر  شهرداری محترم دو هفته قبل 
ماشین  و  رفت  و  کرد  خیابان  قیرپاشی  به  اقدام 
با  را  قیر ها  های عبوری هم در طول دو هفته 

خودشون بردند و رفتند. 
915...515
و  آموزش  محترم  اداره  بگم  خواستم  سالم  
به  مدارس  مسئوالن  میدونی  که  شما  پرورش.. 
الکی خودتو خراب  نمیدن چرا  حرف شما گوش 
میکنی و میگی مدارس هنگام ثبت نام از دانش 
آموزان پول نگیرن.. پارسال هم گفتی.. تازه نه که 
نگرفتن بلکه زیاد هم گرفتن.. اگه پول ندی مگه 
میزارن داخل مدرسه بشی؟،، لطفا پیگیری کنید.. 
915...92۷
راهور  پلیس  محترم  ریاست  توجه  قابل  سالم 
خراسان جنوبی و سایر مسولین نهادهای زیربط  
علیرغم پیگیری های مکرر در خصوص خیابان 
شهید فهمیده 15 که متاسفانه تموم تردد خودرو 
علی الخصوص خودروهای سنگین از این خیابان 
اهالی  شدید  وازار  اذیت  وباعث  شود  می  انجام 
نیست  پاسخگو  هم  نهادی  هیچ  است  شده 
منطقه  اینجا  اند  دراشتباه   سخت  .دوستان 
اهالی  زمانی  چه  تا  اتوبان  نه  هست  مسکونی 
باید شاهد عدم مدیریت باشن چرا انتهای خیابان 
بلوار الهیه را دوطرفه نمی نمایید حتما باید شاهد 
فکر  به  که  باشید  خطرناک  وحوادث  تصادف 
بیفتید؟ اگر واقعا قادر به انجام این کار نیستید تا 
از طریق مراجع قضایی اقدام نماییم منتظر اقدام 

خوب وبه موقع شما هستیم .باتشکر از آوا  
915....233

ثابت  تلفن  خطوط  برای  که  بارشده  چند  سالم 
شهرک دستگرد پیام میدم ولی هیچ خبری نمیشه 
اصال  برم که  تلفن همراه هم  قربون دکل های 
مسئولین  پیداکنی  دسترسی  اینترنت  به  نمیتونی 
مخابرات باالغیرتا کار مارو راه بندازین.شمارو به 

همین ماه پر برکت خدا قسم میدم.
903...۷80
شهرداری خیابان سپیده می بینه و همه امکانات و 
تالشش رو برای اونجا داره ولی مجتمع روبه رویی  
یاس مربوط به کارکنان مظلوم ناجا که انگار روی 
زمین نیست و مسئولین شهرداری در دیدن اطراف 
اون کور شدن لطفا اطالع رسانی و پیگیری کنین
938...818
شنیده می شود که دستور آمده  در ... مدیرانی که 
از جناح دولت فعلی نیستند باید ازگردونه مدیریت 
خارج شوند ! خداکندکه این مطلب شایعه ودروغ 
باشد و اال پیوند زدن سرنوشت فرزندان بیگناه این 
ملت با سیاست و عدم توجه به شایسته ساالری 
نیروهای نخبه تعلیم و تربیت بخاطر همراه نبودن 

با عزیزان در افکار سیاسی فاجعه وخیانت است .
915....303

ضمن عرض خسته نباشید به ماموران راهنمایی 
و رانندگی خواهش می کنم به اتوبوسهای خطوط 
واحد شهری هم نظارت کنند چون با سرعت باال 
وتخلفات دیگر هیچ وقت جریمه نمی شوند و برای 
 من همیشه مبهم بوده که چرا جریمه شامل حالشان

 نمی شود.ممنونم اگه رسیدگی شود.
903....859

از پلیس تشکر می شود بخاطرکاهش کمین زدن 
پلیس دروشهری و برون شهری  ضمنا اگر یک 
بزرگواری بفرمایند تابلوی راهنمایی و رانندگی به 
جریمه و رانندگی تغییر دهند جالب تر است چون 

تا بحال کسی از پلیس، راهنمایی ندیده متشکرم
915....186 
چرا درخت کاج می کارید که از شدت گرما آتش 
می گیرد و جز گرما و نازیبایی هیچ چیز دیگری 

ندارد واقعا نمی فهمید؟!
915...345

جوابیه پارک علم و فناوری استان

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم 
و فناوری درباره گزارشات اخیری که در روزنامه 
اذهان  تنویر  برای  را  ، مطالبی  بود  آوا درج شده 
شود.  می  درج  عینا  که  کرده  ارسال  خوانندگان 
عدم  درباره  مطالبی  گزارشات،  این  از  یکی  در 
همکاری پارک علم و فناوری با یک شرکت به 
بازاریابی مطرح شده بود که معتقد بود  اصطالح 
از مخترعان حل نمی کند.  پارک عمال مشکلی 
شنیدن این حرف از فردی که خود تا کنون هیچ 
اختراعی به ثبت نرسانده جای تعجب ندارد ،پارک 
اما  است  سراب  جنوبی  خراسان  فناوری  و  علم 
برای کسانی که از ما انتظار دارند زحمات چندین 
متخصصان  و  مخترعان  محققین،  ساله  چند  و 
کافی  تجربه  که  ای  عده  اختیار  در  را  استانمان 
در این حوزه ندارند قرار دهیم که این امر هرگز 
معتبر،  برند  با  شرکتی  اگر  شد.  نخواهد  محقق 
همکاری  برای  کار  در  صداقت  و  موفق  رزومه 
جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان پا پیش نهد، از 
از فناوران  این که یکی  نماییم.  آن استقبال می 
در گزارش دیگری عنوان کرده بود که به دلیل 
برتر شدن در نمایشگاه علم تا عمل سال 1390 
از نهاد ریاست جمهوری مبلغ 16 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت نموده و اکنون پارک می خواهد 
آن را پس بگیردگفتنی است طرح این فرد در آن 
نمایشگاه هیچ رتبه ای نیاورد و فقط یک طرح از 
استان برگزیده کشوری شد که متعلق به شخص 
میلیارد   8 اعتبار  ابالغ  به  توجه  با  بود.  دیگری 
فناوری  و  علمی  معاونت  سوی  از  روی  تومان 
رئیس جمهور در سال 1390 به کلیه شرکت های 
فناور مستقر در پارک، متناسب با طرحشان رقمی 
به عنوان تسهیالت حمایتی جهت توسعه طرح ها 
از گذشت 4  بازپرداخت آن پس  اعطا گردید که 
سال از سال گذشته شروع شده است و به هیچ 
وجه از همان ابتدا هم بالعوض نبوده و نیست.این 
فرد عنوان کرده بود که از کشور فرانسه برایشان 
دعوتنامه ارسال شده و همچنین سه ثبت اختراع 
با عناوین میل سوپاپ بهبود یافته XU7، کاهنده 
فن  کنترل  و   ELM1468 سوخت  مصرف 
دیجیتال در حوزه صنعت خودرو دارند که با عنایت 
به درخواست ما از روزنامه فقط گویا گواهی ثبت 
اختراع میل سوپاپ بهبود یافته XU7 موجود بود 
ثبت  و همین یک  است  نرسیده  ثبت  به  بقیه  و 
اختراع نیز مبنی بر مستندات موجود، حق مالکیت 
و  باشد  می  غیر  به  متعلق  و  گردیده  واگذار  آن 

دعوتنامه مذکور نیز تا کنون ارائه نگردیده است.

جوابیه های فرماندهی انتظامی استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/03/23 به اطالع می رساند پلیس 
تخلفات  با  مستمر  طور  به  رانندگی  و  راهنمایی 
نقلیه در سطح معابر درون  رانندگی کلیه وسایل 
شهری با قاطعیت هر چه بیشتر برخورد می نماید 
است. تخلفات  زاییده  تصادفات  معتقدیم  که  چرا 

اتفاق  هم  تصادفی  نشود  انجام  تخلفی  چناچه 
پیشگیری  راههای  از  یکی  افتاد چرا که  نخواهد 
تخلفات  با  برخورد  همین  تصادفات  وقوع  از 
رانندگی می باشد،انتظار می رود رانندگان محترم 
ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به حساسیت 
شغلشان با جدیت هر چه بیشتر قوانین و مقررات 
آنرا  و  نمایند  رعایت  را  رانندگی  و  راهنمایی 
ذکر  شایان  دهند  قرار  خودشان  زندگی  سرلوحه 
است علت تصادف یاد شده برابر اعالم کارشناس 
و  شده  داده  تشخیص  جلو  به  عدمتوجه  تصادف 
موثر  فنی  نقص  و  عیب  فاقد  نظر  مورد  اتوبوس 
در تصادف بوده است.که بزودی اقدام خواهد شد.

گاز تعدادی از مشترکان بیرجند ۲۹ خرداد قطع می شود
دادرس مقدم-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از قطع 8 ساعتی گاز تعدادی از مشترکان بیرجند در 29 خرداد خبر داد. دشتی اظهار کرد: به منظور انجام عملیات وصل گرم و 
توسعه شبکه فاز 2 واحدهای مسکونی ارتش گاز تمام مشترکان واقع در شهرک 04 ارتش واقع در بلوار شهید ناصری روز دوشنبه 29 خرداد از ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت قطع 
خواهد بود. وی از مشترکان واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات الزم در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند.

نت
نتر

س: ای
عک

خراسان جنوبی با 86 درصد، دومین استان بیابانی در ایران
شناسایی کانون های فرسایش پذیر و بارورسازی ابرها در استان راهکار موثر برای بیابان زدایی  است

فقط 7 درصد از اعتبارات بیابان زدایی استان  تخصیص یافته است

و  جمعیت  ششم  یک   - کاری  نسرین 
تحت  جهان  مساحت  چهارم  یک  همچنین 
تاثیر اثرات منفی  بیابان زایی قرار دارد. بیابان 
خشک  و  فراخشک  اقلیم  داراي  ای  منطقه 
آن  ساالنه  بارندگي  متوسط  میزان  که  است 
کمتر از 50 میلیمتر و درصد پوشش گیاهي 
باشد  باشد  درصد  ده  از  کمتر  اش  چندساله 
بیابانزایي به فرایند تخریب سرزمین، نابودی 
زیست  بوم هاي طبیعي یا کاهش توان تولید 
زیستي اراضي در مناطق خشک،نیمه خشک و 
خشک و نیمه مرطوب ناشي از عوامل انساني و 
محیطي گفته می شود. استان خراسان جنوبی 
با  بیش از 15 هزار و۷9 میلیون هکتار وسعت، 
به خود  را  حـدود 9 درصـد مساحت کشـور 
اختصـاص داده است. این استان با قرار داشتن 
بر روی کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره 
شمالی دارای منابع آبی بسیار ضعیف و نزوالت 
جوی کم، تبخیر سالیانه بسیار شدید و پوشش 
بیابان ها  اندک به شدت مورد حمله  گیاهی 
است طوری که از عرصه های طبیعی آن، 36 
درصد بیابانی و 50 درصد را مراتع کم تراکم 
بیابانی تشکیل می دهد به بیانی دیگر استان 
خراسان جنوبی با  12 میلیون و 981 هزارو  
بیابانی و مراتع کم  اراضی  304 هکتارهکتار 
تراکم بیابانی، دومین استان بیابانی کشور است 
که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی 86 

درصد مساحت استان را شامل می شود.

  ۸ میلیون هکتار عرصه بیابانی

اداره کل منابع  بیابان  اداره  آمار رئیس  بر  بنا 
طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در سال 
گذشته، با توجه به تقسیمات سازمان جنگل ها 
8 میلیون هکتار از عرصه های استان بیابانی 
است  موضوعی که چندان خوشایند نیست.

مهندس یوسفی با بیان اینکه  از نظر فرسایش 
بادی هم در این سال ها با الحاق طبس، بیش 
به وسعت یک  بادی  فرسایش  کانون  از 28 
میلیون و 386 هزار هکتار در منطقه ایجاد شده 
است می افزاید: کانون های بحرانی که ساالنه 
حدود  202 هزار و 505  میلیون ریال  خسارت  
به منابع زیستی و اقتصادی استان تحمیل می 
کنند. وی یاد آور می شود: 3 میلیون و 121 
هزار هکتار مناطق تحت فرسایش بادی  استان 
است اما برای نیمی از این عرصه یعنی یک 
میلیون و 65۷ هزار هکتار طرح بیابان زدایی 
تهیه شده که در قالب آن فعالیت های مقابله با 
بیابان و تثبیت شن های روان انجام می شود.

۶ درصد بیابان زدایی

درصد    6 در  تاکنون  وی  محاسبات  بر  بنا 
عرصه های بیابانی تحت فرسایش خراسان 
اما در  انجام شده  جنوبی  کارهای  کنترلی 
مورد راضی بودن از این حجم کار پاسخ می 
دهد: پوشیده نیست که سطح عملیات انجام 
بادی  فرسایش  مشکالت  جوابگوی  شده 
نیست. خشکسالی 18ساله ادامه دارد. وسعت 
مراتع کم تراکم بیابانی هم با توجه به وضع  
اقلیمی حاکم و کاهش نزوالت جوی در حال 

و 54۷  میلیون   ۷ استان  در  است.   افزایش 
بیابانی  تراکم  کم  های  عرصه  هکتار  هزار 
متراکم  نیمه  هم  هکتار  و 115  هزار  و939 
است و سال به سال از وسعت عرصه های 
نیمه تراکم کاسته وبه کم تراکم اضافه می 

شود که این خود زنگ خطری است .

کاهش اعتبارات بیابان زدایی

ماده  اعتبارات  که  این  از  است  مند  گله  او 
180 هم به بخش بیابان پرداخت نمی شود و 

مشکالت منابع اعتباری در استان زیاد است اما 
خوشبختانه بودجه های ملی وضع بهتری دارد.  
پارسال 4 میلیارد تومان به این بخش اختصاص 
یافت اما اعتبار استان یک دهم آن، یعنی 390 
میلیون تومان بود. او دید وسیع  مسوالن در 
توزیع اعتبارات را ضروری می داند و می گوید: 
با توجه به مسایل و مشکالت فرسایش بادی 
که حتی در زمستان هم ادامه دارد اختصاص 

اعتبار بیشتر به بیابانزدایی ضروری است.

3۶ درصد
 عرصه طبیعی استان بیابانی است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان می 
کند:  خراسان جنوبی  با قرار داشتن بر روی 
کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی 
دارای ذخائر منابع آبی بسیار ضعیف و نزوالت 
جوی کم، تبخیر سالیانه بسیار شدید و میزان 
پوشش گیاهی اندک است.علیرضا نصرآبادی 
با بیان اینکه  این وضع موجب گردیده که از 
همه  عرصه های طبیعی استان 36 درصد را 
عرصه های بیابانی و 50 درصد را مراتع کم 
تراکم بیابانی تشکیل دهد می افزاید:  به بیانی 
میلیون  با  12  جنوبی  خراسان  استان  دیگر 
بیابانی و  و 981 هزار و 304  هکتار اراضی 
مراتع کم تراکم بیابانی، دومین استان بیابانی 
کشور می باشد که با توجه به اوضاع  اقلیمی 
و جغرافیایی 86 درصد مساحت استان را شامل 
می شود.وی یاد آور می شود:  به اینکه بطور 
پراکنش  با  و  کم  بارندگی  توان  می  اختصار 
نامناسب، میزان تبخیر ساالنه بیشتر از میزان 
پوشش  فقر  ساالنه،  جوی  نزوالت  ریزش 
تغییر  و  فرساینده  بادهای  وجود  و  گیاهی 

ویژگیهای  از  را  اراضی  اصولی  غیر  کاربری 
این  که  آورد.  شمار  به  استان  بیابانی  نواحی 
باشد. می  بیابانزایی  توسعه  در  موثر  عوامل 

لزوم مشارکت همه دستگاها
 در برنامه هدفمند بیابان زدایی

نصرآبادی خاطر نشان می کند: همه دستگاهها 
از  هدفمند  ای  برنامه  قالب  در  باید  افراد  و 
اساسی ترین راهکارهای مقابله با بیابان زایی 
است مشارکت کنند. مدیر کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری  استان  با بیان اینکه  اولین قدم 
الزام  قانونمند کردن  برنامه  این  اجرای  برای 
رعایت شاخص ها و معیارهای بیابان زایی در 
همه طرح ها و برنامه های دستگاههای موثر 
ادامه می  زایی است  بیابان  پدیده  از  و متاثر 
دهد: ضمن آن که فرهنگ سازی، فقرزدایی، 
ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع محلی 
از  برداری  بهره  اقتصادی کردن واحدهای  و 
نمودن  ملحوظ  با  کشاورزی  اراضی  و  مراتع 
از  پایدار  توسعه  و  مدیریت  مبانی  و  اصول 
مهمترین اصول بیابان زدایی پایدار می باشد.
به گفته وی استفاده از انرژی خورشیدی برای 
احیای  بیابانی.  مناطق  در  کنی  بوته  کاهش 
کویرهای مرطوب، اجرای پروژه بزرگ مقیاس 
بین المللی ظرفیت سازی اجرای برنامه اقدام 
تواند  می  نیز   کشور  در  زدایی  بیابان  ملی 
اجرای  و  تهیه  نصرآبادی  باشد.  مهم  بسیار 
اکوتوریسم  برداری  بهره  الگویی  های  طرح 
داند  می  بیابانزدایی  برای  دیگر  راهکار  را 
اطراف  بادشکن  احداث  طرح  افزاید:  می  و 
مزارع حساس به فرسایش و   جلب مشارکت 
مردم در بیابان زدایی با تمرکز حمایت های 
قانونی ، تسهیالتی، فنی، آموزشی و ترویجی 
و افزایش تنوع گونه ای در عملیات بیولوژیک 
با ارجحیت استفاده از گونه های بومی مقاوم به 
خشکی، شوری  باید در دستور کار قرار گیرد. 

اعتبارات بیابان زدایی تنها 7 درصد 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان با 
بیان اینکه در سال  گذشته 353 هکتار نهال 
مدیریت  ر  هکتار   648 و  هزار   20 و  کاری 
روان آب های سطحی و  13 هزار و 8۷6 

داشته  استان  در  بذرکاری   عملیات  هکتار 
ایم  می افزاید: همچنین 12۷ کیلومتر احداث 
بادشکن زنده )حاشیه مزارع(،  551 کیلومتر 
احداث بادشکن غیرزنده و  تهیه طرح های 
بیابانزدایی انجام گرفته است.  نصرآبادی یاد 
اعتبار مصوب  در سال 1395  می شود:  آور 
بیابانزدایی استان از محل منابع ملی و استانی 
124 میلیون و 412 هزار تومان  بوده که از 
این مبلغ فقط  9 میلیون و 908 هزار تومان  
است. کرده  پیدا  تخصیص  درصد   ۷ معادل 
فرسایش  تشدید  کند:  می  نشان  خاطر  وی 

بادی، افزایش ریزگردها و طوفانهای گرد و 
تبدیل  و  مراتع  نابودی پوشش گیاهی  غبار، 
این مناطق به اراضی بیابانی،کاهش کیفیت 
و کمیت آبهای سطحی و زیرزمینی،کاهش 
فقر  تشدید  نتیجه  در  که  حاصلخیزی خاک 

در مناطق خشک و بیابانی و افزایش بیکاری 
تبعات  از  دیگر  و هزارن مشکل  و مهاجرت 
بیابانزایی می باشد. وی عنوان می کند: میزان 
و  زیستی  منابع  به  بادی  فرسایش  خسارت 
اقتصادی در کانونهای بحرانی فرسایش بادی 
استان سالیانه حدود  20 میلیون  و 252  هزار 

و پانصد تومان  برآورد گردیده است.

بیابان نتیجه فعالیتهای 
مخرب زیست محیطی 

کارشناس محیط زیست استان  هم بیان می 
کند: بیشترین دالیل فرسایش و افزایش بیابان 

در جهان و بویژه در وسعت کوچکتر در استان 
اثر  در  زمین  کره  جهانی  شدن  گرم  شامل  
فعالیت های مخرب زیست محیطی و رعایت  
نکردن مسائل زیست محیطی توسط برخی 
هدایتی  رویا  شود.  می  جهان  کشورهای  از 
زاده ادمه می دهد:  کاهش نزوالت جوی و 
کاهش میزان رطوبت هوا و بالتبع آن خشک 
پوشش  شدن  خشک  و  زمین  سطح  شدن 
گیاهی سطح خاک و  بهره برداری بی رویه 
و روز افزون از منابع آب زیر زمینی و کاهش 
میزان رطوبت خاک ها و خشک شدن تاالب 
ها هم بسیار موثر است.وی درباره  مهمترین 
و  بیابان  کاهش  برای  اصولی   راهکارهای 
افزایش بیابان زدایی  عنوان می کند:  برنامه 
و  کاری  بوته  قبیل  از  استانی  اجرایی  های 
بذرکاری با گیاهان بومی و سازگار با شرایط 
طبیعی منطقه ، اجرای طرح های آبخیزداری 
و آبخوان داری، مالچ پاشی  مفید است  وی 
اجرایی  های  برنامه  کند:   می  نشان  خاطر 
ملی از قبیل شناسایی کانون های فرسایش 
از  کارهایی   انجام  و  استان  و  کشور  پذیر 
ابرها در استان های متاثر  بارورسازی  قبیل  
راهکارهاست. دیگر  از  شدید  خشکسالی  از 

بیابان زدایی  برای اجرای طرح های 
بودجه ای اختصاص نیافته است

اشاره  با  استان   زیست  محیط  کارشناس 
های  طرح  اجرای  راستای  در  اینکه  به 
اداره  به  ای  ویژه  اعتبار  ردیف  زدایی  بیابان 
است  نیافته  اختصاص  زیست  محیط  کل 
مدیریت  اعتبارات  جذب  با  اما  افزاید:   می 

خشکسالی  از  دیده  آسیب  چهارگانه  مناطق 
ها،  و مرمت چشمه  ایجاد  قبیل  از  اقداماتی 
آب انبارها ، توزیع علوفه و دان جهت تغذیه 
محیط  توسط  تانکر  با  آبرسانی  وحوش، 
است.هدایتی  گرفته  انجام  استان  زیست 
زاده مهمترین تاثیر افزایش بیابان در زندگی 
و  کشاورزی  اراضی  سطح  کاهش  را  انسان 
بالتبع آن کاهش میزان تولیدات محصوالت 
افزاید:   می  و  داند  می  برد  نام  کشاورزی 
حرکت ریزگردها در سطح اراضی مسکونی و 
کشاورزی که در حوزه انسانی منجر به ایجاد 
حوزه  در  و  گردیده  انسان  به  جدی  آسیب 
باغات  و  مزارع  نابودی  سبب  نیز  کشاورزی 
و کاهش سطح اراضی کشاورزی می گردد.

جوابیه های فرماندهی انتظامی استان

حتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
توجه  حسن  از  تشکر  ضمن   96/03/22 مورخ 
زمانبندی  رساند   می  آگاهی  به  محترم  شهروند 
میزان  اساس  بر  رانندگی  و  راهنمایی  چراغهای 
تردد و تعداد تصادفات به وقوع پیوسته و با توجه 
به شرایط و موقعیت مکانی تقاطع انجام می شود 
تقاطع مورد نظر در ساعت 24 حالت چشمک زن 

آن فعال می شود.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/3/18به اطالع می رساند برابر قوانین 
تردد و توقف وسایل نقلیه سنگین در معابر درون 
شهری ممنوع می باشد اما تردد وسایل نقلیه ای 
که حامل مواد نفتی و قابل اشتعال می باشند و 
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه جهت باربری 
محدودیتی  شده  تعیین  های  مکان  در  تخلیه  و 
ندارند اما توقف این وسایل نقلیه در معابر درون 
شهری با توجه به مخاطراتی که متصور می باشد 
)توقف  رانندگان  جانب  از  تخلف  و  بوده  ممنوع 
باسکول(برابر  قبض  نداشتن  و  ممنوع  محل  در 
اخذ  قانون  موجب  به   2131 2143و  کدهای 

جرائم رانندگی اعمال قانون می باشد.

عکس:اینترنت



4
محافظت بدن در برابر اشعه ایکس با صفحات پلیمری
  
ایسنا- محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با استفاده از کامپوزیت های پلیمری موفق به ساخت صفحات پلیمری و ابداع روشی نوین برای محافظت از بدن در مقابل 
اشعه ایکس شدند. دکتر مرشدیان، مجری این طرح گفت: برای مقابله با آسیب این اشعه ها به بدن با سرب، سرب دارای معایبی است که از آن جمله می توان به مواردی چون 
سمیت آن و دفع در محیط اشاره کرد. بر این اساس تالش شده است با استفاده از کامپاندهای پلی الفینی، جایگزینی برای سرب معرفی شود که معایب سرب را نداشته باشد. یکشنبه *28 خرداد 1396 * شماره 3811

یادداشت

بی احترامی به اصحاب رسانه 
و خبرنگار تمامی ندارد!

* نسرین کاری

در  مادر«  پاي  »زیر  سریال  بازیگران  از  یکی 
پایان نشست خبري این فیلم خطاب به خبرنگاران 
خبرنگاري  سوال  به  پاسخ  در  فراوان  توهیني  با 
شبیه  نعمت اله  سعید  دیالوگ هاي  اینکه  بر  مبني 
به فیلم هاي مسعود کیمیایي است، گفت: متاسفانه 
هیچ بار شناخت و تحلیلي در شماها وجود ندارد! 
یعني همه شما افرادي هستید که پیش پا افتاده ترین 
سوال ها را براي به چالش کشاندن ما بازیگرهایي که 
یک سال زحمت کشیدیم و این سریال را ساختیم 
او در  دارید!  ندارید و یک سري سوال کسالت آور 
ادامه توهین هایش در پاسخ به خبرنگاري که چند 
سوال تکنیکي از او پرسیده بود، گفت: نقد و بررسي 
یعني چي؟ آقاي خمار! خبرنگار مربوطه گفت: من 
خمار نیستم و جعفري باز هم ادامه داد: نه انگار یک 
چیزي انداختي باال! در ادامه خبرنگاران سایر رسانه ها 
به لحن و صحبت هاي وی اعتراض کردند، اما او باز 
هم ادامه داد: فقط بلدید بگویید به ما بي احترامي 
مي کنید! این از بي سوادي شماست. شما حتي براي 
یک  صرفا  همه تان  و  ندارید  سوال  هم  خودتان 

کارمند هستید که براي کارتان اینجا آمدید! 
نگارنده به عنوان عضوی از خبرنگاران  قصدی 
مبنی بر تخریب شخصی ندارم، اما بیان چند نکته 
را مهم می دانم، نخست اینکه در هر جامعه ای 
و  آزادی  و  فرهیختگی  نشان  کشوری  هر  در  و 
دموکراسی آن در آزادی و پویایی مطبوعاتش و رفتار 
هنرمندانش منعکس می گردد، اینکه امروزه ما شاهد 
بد رفتاری ها و بی ادبی ها به خبرنگاران و روزنامه 
نگاران هستیم چه چیزی را منعکس می کند؟ دوم 
اینکه، فارغ از اینکه خبرنگار چه شکلی است، چه 
پوششی دارد  از چه رسانه ای آمده می بایست در 
جایگاه وزیر، وکیل، بازیگر، خواننده و  که ادعای 
فرهنگی بودن داریم به جایگاه خبرنگاری احترام 
بگذاریم و چنانچه جواب سوال را نمی دانیم، پاسخ 
سوال را نمی خواهیم بدهیم و یا از سوال خوشمان 
نیامد با جمله ی: لطفاً سوال بعدی رفتاری فرهیخته 
تر از خودمان به نمایش بگذاریم. چرا که خبرنگار 
طبق قانون نماینده افکار عمومی است و قانون به 
وی اجازه سوال پرسیدن داده است و ما چه کاره 
هستیم که روبروی آن بایستیم؟ سوم ، خبرنگاران 
بیکار هستند که سر وقت آمدند؟ آن ها فقط به شما 
احترام گذاشتند، خانم کنترلتان را از دست داده اید، 
فحاشی کرده اید  بی احترامی و بی ادبی کرده اید، 
به یکی از شریف تریت همکاران ما تهمت خماری 
زدید  به چه حقی ؟ شاید باید کمی چشمانمان را 
بازتر کنیم تا ببینیم آمار خماری در قشر خبرنگار 

بیشتر است یا در میان دوستان شما ؟
مسلم است که اگر خبرنگاران نبودند شما نبودید 
و اگرهم بودید این هنرمند نبودید، خیلی دلم می خواهد 
جایگاه  برای  اما  بپردازم  موضوع  این  به  بیشتر 
هنرمندی و بازیگری حرمت قائلم، برای هنرمندی 
که سالیان سال زحمت کشید و خاک صحنه خورد 
حرمت قائلم، برای همین خانم! که همین خبرنگاران 
خبر بیماری اش را منتشر کردند نه از سر دلسوزی 
به  استوار  و  قوی  چقدر  که  جهت  این  از  برایتان 
کارش ادامه می دهد و در خور تشویق است خانم 
بازیگر برخورد شما با خبرنگاران برخورد با شخص 
نیست برخورد با جایگاه دموکراسی است، آرام باشید 
و دلجویی کنی، مطمئنم این قشر شریف شما را می 
بخشد و بیشتر از پیش کنارتان خواهند بود، جمشید 
مشایخی، عزت ا... انتظامی، مرحوم داوود رشیدی، 
محمد علی کشاورز، مرحوم علی حاتمی، شهاب 
حسینی و خیلی های دیگر شاید 90 درصد جامعه 
بازیگران هیچگاه چنین رفتاری نکردند. و نکته آخر 
به  خبرنگاری  وقتی  روزگاری  زیباست  چه  اینکه 
لباس  بهترین  برنامه ی خبری دعوت می شود، 
را  موضوع  بم  و  زیر  بپوشد،  را  اش  رسمی  های 
استخراج کند و با سواالت فنی مصاحبه شونده را 
به چالش بکشد! کمی به شرافت و رسالت کاریمان 

بیشتر فکر کنیم ، خودمان را جدی تر  بگیریم.

پارک علم و فناوری استان، ظرفیتی برای تبدیل علم منطقه به صنعت و ثروت 

فناوری  و  علم  پارک  حسینی-  الهام  سیده 
توسعه  و  پیشرفت  با  روزها  این  که  است  سازمانی 
مقام  تاکیدات  طرفی  از  و  بنیان  دانش  های  شرکت 
به طور چشم گیری  آنان  از  به حمایت  معظم رهبری 
این  برای معرفی  مطرح شده است. در همین راستا و 
سازمان با حاجی رضایی مسئول روابط عمومی و امور 
وی  کردیم.  گفتگو  فناوری  و  علم  پارک  الملل  بین 
پارک  المللی  بین  تعاریف  لحاظ  به  که  این  بیان  با 
علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان 
آن  اصلی  هدف  کرد:  عنوان  می شود  اداره  حرفه ای 
افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ 
و  شرکتها  میان  در  رقابت  توان  افزایش  و  نوآوری 
محیط  در  دانش  و  علم  بر  متکی  که  است  مؤسساتی 
پارک فعالیت می کنند. حاجی رضایی فعالیت ها برای 
مدیریت  و  انگیزش  ایجاد  را،  هدف  این  به  دستیابی 
مراکز  دانشگاه ها،  میان  در  فناوری  و  دانش  جریان 
بازار  و  خصوصی  های  شرکت  توسعه،  و  پژوهش 
رشد  و  ایجاد  علمی  پارک  یک  افزود:  و  کرد  معرفی 
رشد  مراکز  طریق  از  را  نوآوری  بر  متکی  شرکتهای 
وی  گفته  به  می نماید.  تسهیل  زایشی  فرآیندهای  و 
ارزش  با  خدماتی  همچنین  فناوری  و  علم  پارکهای 
و  مناسب  تأسیسات  و  کاری  فضاهای  و  باال  افزوده 
می نمایند.  ارائه  پارک  در  مستقر  مؤسسات  به  کیفی 
سراسر  در  ها  پارک  این  که  این  بیان  با  رضایی  حاج 
کارهای  و  کسب  و  فناوری  توسعه  کلی  هدف  با  دنیا 
به  توجه  با  داد:  ادامه  شده اند  تشکیل  محور  دانش 
سطح  در  کالن  های  سیاستگذاری  و  محیطی  وضع 
مأموریتهای  و  چشم اندازها  پارک،  خارجی  و  داخلی 
پارکها  این  افزود:  وی  کنند.  می  دنبال  را  متفاوتی 
که  هستند  مهمی  زیرساختی  مکانیسمهای  دارای 
تولید  و  دانشگاهی  تحقیقات  های  یافته  انتقال  باعث 
رشد  تسریع  عامل  نهایت  در  شده،  مضاعف  دانش 

اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای میشوند. 
عمومی  خدمات  به  پارک  عمومی  روابط  مسئول 
و  فنی  و  آموزشی  و  ای  مشاوره  رسانی،  اطالع   ،
تخصصی ارائه شده در این سازمان اشاره کرد و یادآور 
امکان  تسهیل  شامل  اعتباری  و  مالی  خدمات  شد: 
شناسایی  تحقیقاتی،  و  خدماتی  اعتبارات  از  استفاده 
جذب  در  تسهیل  سرمایه گذاران،  جذب  و  مالی  منابع 

می  تحقیقاتی  پروژه های  و  طرح ها  مصوب  اعتبارات 
شود. به گفته حاجی رضایی در پارک ها و شهرک های 
علمی و فناوری این امکان به سادگی فراهم است که 
حاصل ابداعات و نوآوری های پژوهشگران به نام خود 

آنان ثبت و حقوق آنان محفوظ بماند.

40 شرکت موفق به اخذ 
رتبه دانش بنیانی از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گردیده اند

فناوری  و  علم  پارک  که  این  به  اشاره  با  وی 
هدف  با   1390 ماه  اردیبهشت  در  جنوبی  خراسان 
تبدیل  و  منطقه  علمی  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده 
آن به صنعت و در نهایت ثروت افتتاح شد اضافه کرد: 
های  عرصه  در  کشور  در  پارک  این  کم  سن  علیرغم 
تالش  علیرغم  اما  درخشید.  خوش  بسیار  گوناگون 
چراکه  بود  مانده  ناشناخته  استان  در  شده  انجام  های 
استان خراسان جنوبی با آنکه مهد علم و فرهنگ می 
فناوری در جایگاه حقیقی خود قرار  به لحاظ  اما  باشد 
کرد:  خاطرنشان  پارک  عمومی  روابط  مسئول  ندارد. 
های  نامه  تفاهم  انعقاد  از  اعم  شده  انجام  کارهای  با 

گوناگون با دستگاه های اجرایی، مکاتبه با رسانه های 
کشوری  های  فعالیت  نمودن  مشروح  و  استانی  درون 
از مسئوالن  برخی  و  مردم  آشناسازی  در  پارک، سعی 
استان با این مقوله نمودیم. به گفته حاجی رضایی اگر 
واحد یا شرکتی در مرکز رشد حائز شرایط رشدیافتگی 
باشد، به مرحله تجاری سازی )استقرار در پارک علم و 
فناوری( ارتقاء می یابد. وی به 160 شرکت و موسسه 
رشد  مراکز  و  استان  فناوری  و  علم  پارک  در  فناور 
 40 داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  بیرجند  فناور  واحدهای 
معاونت  از  بنیانی  دانش  رتبه  اخذ  به  موفق  شرکت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری گردیده اند.

برای راه اندازی یک مرکز رشد در شهرستان 
باید یک طرح توجیهی نگاشته شود

حداقل  به  اشاره  با  پارک  عمومی  روابط  مسئول 
رشد  مراکز  اندازي  راه  و  تأسیس  برای  الزم  شرایط 
کرد:   عنوان  ها  پارک  به  وابسته  فناوري  واحدهاي 
باید  شهرستان  در  رشد  مرکز  یک  اندازی  راه  برای 
شرایط  حداقل  که  شود  نگاشته  توجیهی  طرح  یک 
نگارش  اتمام  از  پس  و  شده  گنجانده  آن  در  مدنظر، 

تخصصی  کامال  ای  جلسه  در  باید  توجیهی  طرح  این 
از آن دفاع شود  تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

مجوز تاسیس مرکز رشد صادر نماید.

حمایت های معنوی و مادی پارک علم و فناوری

ادامه  در  همچنین  پارک  عمومی  روابط  مسئول 
فناوری  و  علم  پارک  حمایتی  چتر  که  این  بیان  با 
گردد  می  بخشبندی  معنوی  و  مادی  جنبه  دو  به 
سازی  فراهم  تخصصی،  های  مشاوره  کرد:  عنوان 
ای،  منطقه  های  نمایشگاه  در  شرکت  حضور  امکان 
و  دولتی  گذاری  سرمایه  جذب  المللی،  بین  و  ملی 
های  معرفینامه  و  ها  گواهینامه  اعطای  خصوصی، 
از جمله مواردی است که به عنوان  نیاز شرکت  مورد 
همواره  که  شود  می  یاد  آن  از  معنوی  های  حمایت 
عمدتا  را  مادی  های  حمایت  وی  است.  بوده  برقرار 
در قالب پرداخت تسهیالت به شرکت ها و موسسات 
ها  پرداختی  این  ارقام  کرد:  اضافه  و  دانست  مستقر 
آن  در  طرح  که  است  ای  مرحله  با  متناسب  عمدتا 
تامین  محل  شد:  یادآور  رضایی  حاجی  دارد.  حضور 
این تسهیالت هم یا بودجه حمایتی است که از سوی 
یا  و  ابالغ می شود  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
پژوهش  به صندوق  پارک  از طریق  معرفی شرکت  با 

و نوآوری کشور پرداخت می گردد. 

اعطای قریب به 25 میلیارد ریال تسهیالت 
به شرکت های فنآور

استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  مسئول 
تاسیس  ابتدای  از  این که  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
به  ریال  میلیارد   25 به  قریب  فناوری  و  علم  پارک 
شده  پرداخت  تسهیالت  فناور  موسسات  و  ها  شرکت 
آن  ریال  میلیارد  پانصد  و  میلیارد   6 کرد:  اظهار  است 
پایان  تا  و  است  گردیده  پرداخت  اخیر  ماهه   9 در 
به  پرداختی  تسهیالت  میزان  همین  به  نیز  امسال 
از سال  قبل  تا  شرکت های خواهیم داشت. همچنین 
1392 هیچ شرکت دانش بنیانی در استان نبود و همه 
بنیانی  دانش  رتبه  استان،  بنیان  دانش  های  شرکت 

خود را از ابتدای سال 1392 به بعد اخذ نموده اند. 

چرا باید از کارت ملی هوشمند 

استفاده کنیم؟

مجموعه ای  هوشمند،  ملی  کارت  دانشجو- 
خود  در  را  زیستی  و  هویتی  فردی،  اطالعات  از 
دارد و به علت تدابیر امنیتی ویژه، به راحتی قابل 
جعل نیست.همچنین کارت  شناسایی ملی )از نوع 
الکترونیکی( مزایای بسیاری از جمله فراهم شدن 
امکان امضای دیجیتالی و همچنین تصدیق هویت 

افراد به شکلی مطمئن تر را به همراه دارد.
کاربردهای اصلی کارت ملی هوشمند: 
کارت هوشمند ملی می تواند به عنوان یک کلید 
هدفمند  مانند  کاربردهایی  برای  مناسب  ورود 
کردن یارانه ها، سالمت الکترونیکی و کاربردهای 
انتخابات و سایر خدمات شهروندی مورد استفاده 
قرار گیرد و با ارائه سه کاربرد اصلی »شناسایی«، 
این  دیجیتال«  »امضای  و  هویت«  »تصدیق 
امکان را فراهم می کند تا بتوان از آن به عنوان 
یک ابزار چندکاره استفاده کرد. اولین وظیفه کارت 
ثبت نام،  زمان  در  است؛  شناسایی  هوشمند  ملی 
نام خانوادگی،  نام،  مانند  اطالعات صاحب کارت 
روی  قبیل  این  از  مواردی  و  تولد  محل  تاریخ، 
کارت ثبت می شود. به این ترتیب هر جا نیاز به 
اطالعات هویتی صاحب کارت باشد، وی می تواند 
دیجیتالی  صورت  به  و  دهد  ارائه  را  خود  کارت 
موجب  الکترونیکی  شناسایی  شود.  شناسایی 
دیگر  کاربرد  می شود.  شناسایی  در  تقلب  کاهش 
کارت ملی هوشمند، تصدیق هویت است؛ تصدیق 
اینجا تنها به عکس محدود نمی شود،  هویت در 
صاحب  انگشت(   )اثر  بیومتریکی  اطالعات  بلکه 
به صورت  و  قرار می گیرد  نیز روی کارت  کارت 
ترتیب  این  به  است.  بررسی  قابل  الکترونیکی 

امکان جعل هویت به حداقل می رسد.
یکی از کاربردهای مهم دیگر که برروی کارت 
ملی هوشمند قرار می گیرد، کاربرد امضای دیجیتال 
است. به این ترتیب، صاحب کارت می تواند اسناد 
کنند.  امضا  دیجیتال  فضای  در  را  الکترونیکی 
اسناد  و  متون  بودن  غیرجعلی  تشخیص  امروزه 
فراوانی  اهمیت  سایبری  فضای  در  الکترونیکی 
و  دیجیتالی«  »امضای  از  اساس  براین  و  دارد 
تکنیک های رمزنگاری برای رسیدن به این اهداف 
با  اینترنت  در  ارسالی  پیام های  می شود.  استفاده 
به  قانونی  شکل  الکترونیکی،  گواهی  از  استفاده 
یک  گیرنده  دیجیتال،  فضای  در  می گیرد.  خود 
سند می تواند از طریق امضای شخص فرستنده، 
این اطمینان را حاصل کند که سند جعلی نیست. 
بار  امضاکننده  برای  سند،  یک  امضای  همچنین 
قانونی به همراه دارد و نمی تواند آن را انکار کند. 
کارت ملی هوشمند این بستر را هم برای فرستنده 
و هم گیرنده سند فراهم می کند که اسناد را امضا 

و صحت آن را بررسی کنند.
ویژگی های بیومتریک: یکی دیگر از امکاناتی 
که در کارت هوشمند ملی قرار دارد، ویژگی های 
بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت 
صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت ذخیره 
کارت  از  استفاده  امنیت  ترتیب  این  به  و  می شود 
به طور قابل مالحظه ای باال می رود. برای استفاده از 
کارت حتماً باید صاحب آن حضور داشته باشد تا اثر 
انگشت وی به صورت دیجیتالی با اثر انگشتی که 
به هنگام ثبت نام در کارت ذخیره شده است، مقایسه 
و تطبیق داده شود و سپس اجازه استفاده از امکانات 
کارت به وی داده می شود.  اطالعات درون کارت 
هوشمند ملی به صورت رمزنگاری شده نگهداری 
می شوند و خود کارت از دسترسی های غیرمجاز به 
آن جلوگیری می کند. در واقع یکی از مزایای اصلی 
کارت هوشمند ملی، نسبت به کارت ملی کاغذی 
فعلی، همین امنیت باالی آن چه به لحاظ بصری و 

چه به لحاظ دیجیتالی است. 
کاربردهای کارت هوشمند ملی: از جمله 
به  می توان  هوشمند  کارت  مزایای  مهم ترین 
شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر 
اساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک به صورتی 
سیستم  هم  و  کارت  صاحب  هم  کارت،  هم  که 
تصدیق  را  یکدیگر  دو  به  دو  بتوانند  بهره برداری 
هویت کنند، امضای دیجیتال، پردازش اطالعات، 
تغییر اطالعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای 
مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور کارت، 
دسترسی به اطالعات بر حسب مجوزهای دسترسی 
و به صورت کامال امن، استفاده کارآمدتر از خدمات 
به صورت  دولتی  خدمات  ارائه  الکترونیک،  دولت 
بیمه ای  خدمات  از  بهره مندی  سریع،  و  ساده 
الکترونیکی، بهره مندی از خدمات حمایتی دولتی، 
حذف بسیاری از کاغذ بازی های اداری، انجام سریع 
امور اداری و دسترسی به بسیاری از خدمات جانبی و 
الکترونیکی اشاره کرد.  داخل کارت هوشمند تراشه 
اطالعات  از  فراوانی  دارد که حجم  حافظه وجود 
بنابراین،  کرد.  بارگذاری  آن  روی  می توان  را 
کارت های  تمامی  روزی  که  نیست  ذهن  از  دور 
داخل کیف های جیبی با هم تجمیع شوند و همه 
هوشمند  کارت  تراشه های  روی  آنها  اطالعات 
ملی قرار بگیرد. به این ترتیب عالوه بر اطالعات 
هویتی، طیف وسیعی از اطالعات و حتی اطالعات 
بانکی را می شود داخل این کارت ها گنجاند و رسمًا 

تمامی کارت های دیگر را از رده خارج کرد. 

خواندنی ها

خبرها از گوشه و کنار 

تغییر رنگ خودرو امکان پذیر می شود 
 

برنا- رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: 
تغییر رنگ خودرو اصولی دارد، بطوریکه باید رنگ 
خودروساز  که  باشد  رنگ هایی  جزء  نظر  مورد 
خودروهایی با این رنگ تولید کرده است. سرهنگ 
ترحمی با بیان اینکه برای تغییر رنگ خودرو، مالک 
باید با مراجعه به مراکز شماره گذاری یا تعویض 
پالک در سراسر کشور درخواست خود را ارائه دهد 
افزود: پس از بررسی و انجام کار کارشناسی از سوی 
کارشناس عالی پلیس راهنمایی و رانندگی در کوتاه 
ترین زمان ممکن نتیجه به مالک خودرو اعالم می 
شود. وی ادامه داد: پلیس هیچگاه با تغییر رنگ به 
رنگ های ترکیبی، رنگ های استتار و یا رنگ هایی 
که مربوط به خودروهای یک دستگاه یا نهادی مانند 
است،  ها  تاکسی  یا  امدادی  های  دستگاه  پلیس، 
موافقت نمی کند و مالک خودرو در صورت تایید و 
صدور مجوز می تواند نسبت به تغییر رنگ خودرو 
اقدام کند و پس از تغییر رنگ، پلیس از وضعیت جدید 
خودرو بازدید می کند. اگر مالک خودرو به صورت 
خودمختار و بدون مجوز رنگ خودرو را عوض کند، 
تخلف وی به هیئت رسیدگی به موضوع ماده 5 
قانون رسیدگی به تخلفات و 30 قانون رسیدگی به 

تخلفات راهنمایی و رانندگی ارجاع داده می شود.

Ava.news13@gmail.com . عکس از : حسینی

 

 
  (دٍمهضايذُ ػوَهي )ًَتت 

 
  ّاي  اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتخيضداسي خشاساى جٌَتي دس ًظش داسد تْشُ تشداسي ٍ احياء هحصَل فشػي هشتؼي آًغَصُ سا دس لالة عشح

ًسثت تِ اخز اسٌاد ضَد دس صَست توايل  دػَت هي ريل اص عشيك هضايذُ هٌذسج دس ايي آگْي ٍاگزاس ًوايذ. لزا اص هتماضياى تْشُ تشداسي
 لكاًِ اػالم ًوايٌذ. تشاي ّش تِ ػٌَاى تْشُ ها ساپيطٌْادي خَد  ليوتًظش الذام ًوَدُ ٍ  تاصديذ اص هٌاعك هَسد ،هالحظِ هفاد عشح ،ضايذُه

 

 هساحت عشح ًام ضْشستاى ًام
 ذيهف

 ضاىيه
 هحصَل

 ًشخ
 (اليس)ِيپا

 تؼْذات
 يياياح

 يتزسپاض

 ييتضو هثلغ عشح دٍسُ
 يكاس كپِ يكاس كپِ سيال

 58.833.333 سالِ سِ 03 033 41450 7867 0863 ضاّكَُ نهبندان
 6.833.333 سالِ يک 13 413 17100 8073 1433 اسفٌذياس پيكَُ طبس

 بشرویه

 ٍ سشًذ
 0.333.333 سالِ يک 83 433 80807 8161 4733 ذيخذاآفش

 81.733.333 سالِ سِ 3 5833 78475 7308 8746 فتح آتاد اسسک

 
 4/69/ 3 پاياى ٍلت اداسي لغايت  27/3/69اص  : تاریخ توزیع اسناد مساید

  01/4/69حذاكثش تا پاياى ٍلت اداسي هَسخ  زمان تحویل پاكتهاي مسایده:
اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتخيضداسي خشاساى  -سِ ساُ هؼلن -خياتاى استص -تيشجٌذ آدرس محل توزیع اسناد مسایده:

 دتيشخاًِ كويسيَى هؼاهالت )اهَس لشاسدادّا(جٌَتي 
  ٍاسيض ٍجِ ًمذ ضاهل ضواًتٌاهِ تاًكي يا هغاتك جذٍل فَق مبلغ و نوع سپرده شركت در مسایده:

سالي جلسات اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ  00/4/69هَسخ  صبح 6ساػت  زمان و محل بازگشایي پاكت هاي مسایده:
 آتخيضداسي خشاساى جٌَتي

 یده:شرایط مسا
سسيذُ فالذ سپشدُ يا اهضاء هطشٍط ٍ هخذٍش ٍ يا پس اص اًمضاي هذت همشس دس آگْي ٍاصل ضذُ تشتية  ّايتِ پيطٌْاد -5

 اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 . تاضٌذ داساي اٍلَيت هيپيطٌْاد دٌّذگاى دس ضشايظ هساٍي  دس همايسِ تا سايش ضشكتْاي تؼاًٍي تْشُ تشداسي -8
 ٍ www.nrskh.irاص عشيك ٍب سايت اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍآتخيضداسي خشاساى جٌَتي تِ ًطاًياسٌاد ايي هضايذُ  – 0

 . هي تاضذ لاتل دسيافت يا تا هشاجؼِ حضَسي تِ آدسس فَق ٍاًي هٌالصات پايگاُ اعالع سس
 

 سٍاتظ ػوَهي اداسُ كل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتخيضداسي خشاساى جٌَتي
 
 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه  960264 اجرایی آقای محمد علی عسگری محکوم به پرداخت مبلغ 86/432/325 ریال در حق آقای 

محمد زارع و مبلغ 4/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه آقای محمدعلی عسگری یک دستگاه سواری 
خودرو پژو 405 به شماره شهربانی 13 ی 931 ایران 32 به رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1379 که با مشخصات ظاهری سپر جلو و آینه سمت راست 
شکسته و الستیک ها 30 درصد می باشد توقیف و به مبلغ 40/000/000 ریال کارشناسی گردیده خودروی پراید یه شماره شهربانی 15 د 719 ایران 
32 به رنگ سبز متالیک مدل 1383 که با مشخصات ظاهری خودرو فوق تمام رنگ بوده و دوگانه دستی و الستیک ها 30 درصد می باشد توقیف و به 
مبلغ 60/000/000 ریال کارشناسی  گردیده و قرار است از طریق مزایده روز  سه شنبه تاریخ 1396/4/20 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 16-14 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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 954092 - 951901 اجرایی خانم حوا دهقانی محکوم به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال در حق آقای 
سید علی نقی حسینی و مبلغ 111/749/536 در حق بانک قوامین و مبلغ 8/650/250 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در 

قبال بدهی محکوم علیه 3/74 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان درآمده و به پالک ثبتی 3912 فرعی از 1 فرعی از 1402 اصلی 
بخش 2 بیرجند دهستان شهاباد انتقالی از مسکن و شهرسازی واقع در بیرجند خیابان کارگران بین کارگران 21 و 23 فرعی اول پالک 13 متعلق به یدا... 
زارعی فرزند محمدعلی و حدود اربعه ملک شماال به طول 9/40 سانتیمتر درب و دیواریست به کوچه شرقا به طول 6 متر دیوار به دیوار پالک 3913 فرعی 
جنوبا به طول 9/40 سانتیمتر دیوار به دیوار پالک 3914 فرعی غربا به طول 6/10 سانتیمتر دیوار به دیوار پالک 3915 فرعی و میزان عرصه مطابق سند به 
متراژ 56/87 متر مربع و میزان اعیان شامل 1- همکف و زیرزمین هر کدام به مساحت 45 مترمربع جمعا 90 مترمربع و انشعابات منصوبه آب و برق و گاز هر 
کدام یک انشعاب توقیف و به مبلغ 290/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/4/7 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 16-14 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

آغاز ثبت نام کالس های ترم تابستانی 

در همه مقاطع دبستان، متوسطه اول و دوم ، کنکور با روش های ویـژه
کالس های سنتی نه، ابتدا تعیین سطح و اشکال یابی سپس کالس موضوعی، 

جهت بهینه سازی زمان و هزینه
المپیاد - روش های تست زنی برای آمادگی آزمون های تیزهوشان و نمونه

بازی و ریاضی 
استفاده از تجربیات بهترین مشاوران 

کشوری و استانی
 آزمون های مستمر و ارائه برنامه ریزی درسی

 روزانه در تابستان همراه با مشاوران گزینه 2 ویژه کنکوری ها

 آموزشگــاه اشــراق

آدرس: مدرس 32 - پالک 51
تلفن تماس: 32448240- 32432434 - 09155611281

با همکاری برترین اساتید استان

www.gozine2 . ir

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند

 شماره ثبت: 260     شناسه ملی: 10360011575    تاریخ انتشار: 96/3/28

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 
کارگران برق بیرجند راس ساعت 18 روز یکشنبه تاریخ 96/4/25 در محل سالن اجتماعات 
از کلیه اعضا دعوت می شود  امور برق بیرجند واقع در خیابان بهشتی برگزار می شود. 
بهم رسانند. ضمناً  این مجمع حضور  در  به موضوعات ذیل  نسبت  اتخاذ تصمیم  جهت 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به 
جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرسی می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار 
 آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

دستور جلسه: 
 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 1394- 1395
 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 4- تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 96 5- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال 94- 95 6- تعیین خط مشی آتی شرکت
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چگونه درباره حقوق مذاکره کنیم؟

ترین کار صحبت در  در مصاحبه های شغلی سخت 
این  از  از کارفرماها  مورد میزان حقوق است، بسیاری 
طریق حتی شخصیت شما را میسنجند ! راهنماهایی 

کارشناسان این حوزه را حتما بخوانید.
که  وقتی  کنید:  ثابت  همه  به  را  خود  اعتبار  و  ارزش 
صحبت درباره مسائل مالی می شود خود را کامال نشان 
 دهید. در هنگام قبول یک شغل جدید سعی کنید از
ایده ها و استراتژی های جدیدی برای مقابله با چالش 
ها استفاده کنید. هرچقدر یک کارفرما به شما بها دهد 
حقوق بیشتری هم می دهد. در مورد چیزی که از خود 

بروز می دهید کامال روشن عمل کنید.
درباره  کارفرما  به  کنید:  فکر  هم  دیگر  پیشنهادات  روی 
صحبتها و پیشنهادات قبلی خود با مدیران دیگر هم بگویید. 

آن اطالعات می تواند قدرت چانه زنی شما را باال ببرد.
کمی جستجو کنید:  در وب سایتهای اجتماعی  می توانید 
دورنمایی از ویژگی های کارفرمای آینده تان به شما نشان 
دهد. با توجه به این دورنماها می توانید بفهمید که از 

کارفرما چه میزان دستمزدی توقع داشته باشید.
قبل از انجام کار پیشنهاد دهید که برای شما پروژه ای در 
نظر بگیرند: اگر کارفرما حقوق درخواستی را قبول نکرد 
می توانید به او پیشنهاد دهید که یک پروژه کوچک به 

شما اختصاص بدهد تا خودتان را به او ثابت کنید. 
وقتی که ابتدا از در وارد می شوید و می خواهید خود را 
به او نشان دهید، کارفرما دوست دارد میزان درخواست 

حقوق را بررسی کند.
رودررو  ارتباط  کنید:  مذاکره  شخصا  حقوق  درباره 
از تماس تلفنی تاثیر دارد. مردم در  با کارفرما بیشتر 
مالقات های رو در رو بهتر می توانند درباره مسائل 

مالی مذاکره نمایند.

اگر بخواهیم خالصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن را در 
یک جمله بیان کنیم، بی تردید می توان گفت هنر شفاف 

اندیشیدن درباره خطاهای شناختی ذهن انسان است.
هنر شفاف اندیشیدن در ۹۹ فصل تنظیم شده و می توان 
حدس زد که نویسنده، بیش از آنکه به تهیه یک فهرست 
جامع و مانع فکر کند، به خطاهای شناختی و قضاوتی 
ذهن انسان تکیه کرده و سعی کرده با بستن محتوا روی 
یک عدد جذاب )و استفاده از تکیه گاه ها و لنگرهای 
ذهنی(، جامع بودن، قابلیت خوانده شدن سریع و زیاد 

بودن فهرست خطاها را به خواننده القا کند.
کتاب هنر شفاف اندیشیدن در واقع یک گردآوری است. 
گردآوری دقیق و ظریف با مثال های زیبا و کاربردی 
از کتابهای متعددی که در زمینه تصمیم گیری نوشته 
شده اند. این را از فهرست طوالنی منابع در انتهای کتاب 

هم می توان مشاهده کرد.
)مانند  منابع  از  بسیاری  به  اشاره  حال، ضمن  این  با 
در  کانمن(،  دنیل  نوشته  کند  و  سریع  تفکر  کتاب 
منبع  به  می تواند  می کرده  احساس  که  فرصت هایی 
در  حتی  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  نکند،  اشاره 
مثال ها هم دقیقاً مثال نویسندگان دیگر را به عنوان 

مثال خود مطرح کرده است.
کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته ی رولف دوبلی - 

ترجمه عادل فردوسی پور

۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان 
اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه 

نسبت به آن واکنش نشان می دهند .

رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را 
که دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است که 
کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم.

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا که سنگ صبور است و محرم راز است

ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد
کبوتری که زیادی بلند پرواز است

خدایا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود 
کند و پناه می برم به تو از آنچه تو را بیازارد واز 
تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم 

ونافرمانی تو ننمایم ای بخشنده سائالن

یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر
 از باال به پائین چشم بدوزد که ناگزیراست 
او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

سالمی  عادات  هستند  قوی  روحیه  دارای  که  افرادی 
طوری  را  خود  رفتار  و  افکار  عواطف،  آنها  دارند.  نیز 
در  آنها  موفقیت  به  منجر  که  گیرند  می  کنترل  تحت 
رعایت  افراد  این  که  نکاتی  این  به  گردد.  می  زندگی 
می کنند توجه کنید تا شما نیز بتوانید از لحاظ روانی 

قدرتمند تر شوید.
1. آنها معموال وقتشان را با ابراز تاسف

 به حال خود تلف نمی کنند
این افراد معموال نمی نشینند تا بخاطر شرایط نامساعد 
و یا نحوه برخورد دیگران با خود احساس تاسف کنند. 
درعوض، مسئولیت کلیه کارهای خود را برعهده گرفته 
و این را کامال درک می کنند که زندگی همیشه راحت 

و منصف نیست.
2. آنها اختیار قدرت خود را از کف نمی دهند

و  کنند  کنترلشان  دیگران  که  دهند  نمی  اجازه   آنها 
نمی گذارند تحت سلطه دیگران باشند. آنها جمله هایی 
از قبیل » احساس خوبی به رئیسم ندارم«  را نمی گویند 
کنترل  تحت  را  خود  احساسات  دانند  می  اینکه  برای 
دارند و این اختیار را دارند که چگونه به احساس خود 

واکنش نشان دهند.
3. آنها از انعطاف پذیربودن خجالت نمی کشند

افراد قدرتمند از تغییرات نمی هراسند بعالوه از تغییرات 
مثبت استقبال کرده و دوست دارند منعطف باشند. آنها 

می دانند که تغییر اجتناب ناپذیر است و باور دارند که 
استعدادهای خود را باید با تغییرات وفق دهند.

4. آنها انرژی خود را روی مسائلی که خارج 
از کنترلشان باشد هدر نمی دهند

یا  و  ترافیک  از  افراد  این  که  بینید  نمی  معموال  شما 
عوض،  در  کنند.  شکایت  چمدان  شدن  گم  خاطر  به 
خودشان  بوسیله  که  است  چیزهایی  روی  تمرکزشان 
تنها  وقتها  بعضی  دانند که  آنها می  باشد.  کنترل  قابل 

چیز قابل کنترل، نگرش خود آنهاست.
5. آنها نیازی نمی بینند که همیشه

 موافق دیگران باشند
همواره  نیست  نیازی  که  دانند  می  قدرتمند  افراد  این 
پذیرای رای دیگران باشند. از » نه« گفتن و یا در مواقع 
برای  آنها  ترسند.  نمی  دیگران  با  مخالفت کردن  لزوم 
می  اما  کنند  می  تالش  بودن  مهربان  و  بودن  عادل 
شوند،  می  ناراحتی  باعث  دیگران  که  زمانی  در  توانند 

آنها را کنترل کنند.
6. آنها از خطرات پیش بینی شده نمی ترسند

آنها معموال به آب و آتش نمی زنند و کارهای احمقانه 
نمی کنند اما درمورد پیامدهای پیش بینی شده بی پروا 
هستند. این افراد قبل از تصمیم گیری های بزرگ در 
و  را سبک  آن  جوانب  تمام  و  بررسی  کامال  آن  مورد 
دهند  انجام  اقدامی  اینکه  از  قبل  و  کنند  می  سنگین 

همه جنبه های بالقوه کار را در نظر می گیرند.
7. آنها به گذشته نمی چسبند

آنها حسرت گذشته را نمی خورند و آرزو نمی کنند که 
ای کاش اوضاع فرق می کرد. آنها با استفاده از اتفاقات 
افزایند.  می  خود  های  دانسته  و  تجربیات  به  گذشته 
فراموش  معموال  را  تلخ  تجربیات  آنها  صورت،  هر  در 
کنند.  نمی  خیالبافی  باشکوه  روزهای  برای  و  نکرده 
 درعوض در زمان حال زندگی کرده و برای آینده خود

برنامه ریزی می کنند.
8. آنها معموال یک اشتباه را بارها 

و بارها تکرار نمی کنند
کامال  را  رفتارهایشان  و  کارها  مسولیت  افراد  این 
برعهده گرفته و از اشتباهات خود درس می گیرند. در 
با  بعالوه  بارها تکرار نمی کنند.  را  اشتباه  نتیجه، یک 
آینده تصمیمات  از اشتباه در  از تجربه حاصل  استفاده 

بهتری می گیرند.
9. آنها از موفقیت دیگران بیزار نیستند

به  و  گیرند  می  جشن  را  دیگران  موفقیت  افراد  این 
آنها تبریک می گویند. آنها حسود نیستند و یا با دیدن 
عوض،  در  کنند.  نمی  باخت  احساس  دیگران  موفقیت 
کامال می فهمند که موفقیت در اثر تالش فراوان بدست 
موفقیت  به  رسیدن  برای  که  دارند  دوست  و  آید  می 

سخت تالش کنند.

10. آنها با دیدن اولین شکست دست 
از تالش نمی کشند

این افراد شکست را بهانه ای برای ترک تالش نمی بینند. 
در عوض، شکست را یک شانس برای رشد و بهبود می 

دانند. آنها آنقدر تالش می کنند تا نتیجه بگیرند.
11. آنها از تنها بودن نمی ترسند

افراد قدرتمند تحمل تنها ماندن را دارند و از سکوت نمی 
ترسند. از این نمی ترسند که با افکارخود تنها باشند و بعالوه 
از زمان تنهابودن به صورت مفید استفاده می کنند. از خلوت 
کردن با خود لذت می برند و برای سرگرم شدن وابسته به 
حضور دیگران نیستند و می توانند به تنهایی هم شاد باشند.

12. آنها حس نمی کنند که دنیا 
به آنها بدهکار است

این افراد خود را طلبکار از زندگی نمی دانند. آنها با این 
ذهنیت بزرگ نمی شوند که دیگران باید مراقب آنها باشند 
و یا دنیا باید چیزی به آنها بدهد. در عوض ، به دنبال 
شانس هایی بر اساس شایستگی های فردی خود هستند.

13. آنها به دنبال نتیجه گیری فوری نیستند
گرچه این افراد برای مشاغل جدید و یا بهبود سالمت 
خود تالش می کنند اما توقع ندارند که سریع به نتیجه 
برسند. در عوض، از توانایی ها و وقت خود برای بهترین 
تغییرات  ایجاد  نتیجه استفاده می کنند و می دانند که 

واقعی وقت گیر است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و اگر پس از محنتی که به او رسیده نعمتی به او بچشانیم حتما خواهد گفت گرفتاریها 
از من دور شد بی  گمان او شادمان و فخرفروش است. سوره هود آیه ۱۰

حدیث روز  

هر کس کار نیکي انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.
امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

افرادی که از نظر روانی قوی هستند چه کارهایی نمی کنند ؟

طراح: نسرین کاری                        

شاعر  کوچک  نام   -1 افقی: 
بزرگ ایران فردوسی -  هر چیز 
ارزشمند و قیمتی مانند در و گوهر 
تجاری  عالمت   - ویران   -2
اقتصادی  بنگاهی   - محصول 
پولهای  مردم  که  دولتی  یا  ملی 
سپارند  امانت  به  آن  در  را  خود 
3- قسمتی از پا - هر نوع ماده 
شیمیایی)جامد-مایع- ترکیب  و 
گاز( می گویند که در ملکول های 
خود دارای کربن باشد- پدر - راه 
پول  واحد   -4 شده  کوچک 
پایین  مقابل   - پیغمبر   - ژاپن 
سهولت،   -5 صاحب  بزرگ،   -
آسانی - همراه کلنگ - مرطوب 
شهرستانهای  از   - فرستاده   -6
شرقی استان هرمزگان - دوش، 
کتف 7- پایتخت کشور اتریش- 
نارنجستانی  باغ   - اکتیو  و  فعال 
تیره   - مرد  همراه   -8 شیراز  در 
و مشکی - ایستاده، برپا - زینت 
 - افسوس  و  اندوه    -9 سر 
دردمند شدن - همراه مشق می 
آید 10- شوره زار - منسوب به 
بهار - دوستی 11- سابقا دولت 
آباد بود - برحذر داشتن -  نقره 
توابع  از   - خانه  گرداگرد   -12
 -13 یازده   - کوچک   - قزوین 
اندک - ایمنی - جایز - عنصری 
شیمایی 14- نویسنده، منشی - 

برزن - جاری 15- نامی پسرانه 
- روز رستاخیز

ویکتور  از  اثری   -1 عمودی: 
نویسنده  و  شاعر  هوگو،  ماری 
فرانسوی2- برنده - حرف سفره 
اولین   -3 گرم  نیمه   - نوروزی 
نمد،زین - غالف   - عدد التین 
حیات  مایع   -4 گوهر   - شمشیر 
شمالی  شهر   - دودمان  ذریه،   -
- اجداد 5- مادر باران - پیمانه - 
نامی پسرانه 6- زینت بخش کف 
 -7 دفعه   - موهبه  جمع   - اتاق 
مقابل همان  نیستان -   بلی -  
آگاه  بصیر،   - کشنده  ماده   -8
مسلسل  با  پوش  زره  اتومبیل   -

بلند   -9 کجاست؟  توپ-  و 
فرنگی  اتاق   - کوبنده   - مرتبه 
10- عضو پرواز پرنده - خواروبار 
 -11 خلسه  و  خواب   - فروشی 
رامین  معشوقه   - پوشیده  راهرو 
گرگانی  اسعد  فخرالدین  سروده 
تیره  هجری-  پنجم  قرن  شاعر 
 - زرنگ  زیرک،   -12 تاریک  و 
چهره   - صندلی  همراه   - بینی 
جایگاه    - پیشتاز  عدد   -13
بعد   - درنده  چرنده  و  حیوانات  
تازه  و  تر   -14 نابینا   - یکم  از 
شعله   - زن  همراه   - شاداب  و 
کتابی   -15 آتش  زبانه  آتش، 
ترجمه و  استون  اروینگ   از 

 فریدون گیالنی.
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اینیجریوتسبراخ1
یرصنعساناکدرو3
ربگلاکرتایاش3
ویدیمارگهپال4
اروالحسانربپ5
ندزمتسدلینما6
یمتااینکدلاو7
وکادانالکاجه8
نانبهیادابید9
ینهمرراهنیزر10
زنارمعنیماوا11
دوروسایرکلاد12
اودتایبیرملی13
ندالیرنفنوراو14
تیلوسمهنارتیدم15

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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 

  T.S1 یک دستگاه بستنی قیفی نیک
به فروش می رسد. فی: 10 میلیون

09۳06۴10۴۴0

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

09151602018 - ۳22۳۳1۴2
خسروی 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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

بازسازی منازل قدیمی 
0915561۴۳65 -0915۷210۴2۴

۳2۳181۴9

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

09105۴510۷۷  حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان همراه با کارگر ماهر 
 اقدامی

برق خورشیدی 12 ولت و 220 ولت
جهت روشنایی ویال ، مصارف خانگی ، 

کانکس ها، پمپ آب، کفکش و چاه آب 
هزینه تعمیر و نگهداری صفر

091516۳1۴98

به یک نفر نیروی مرد 
دارای گواهینامه خودرو 

جهت شیفت عصر 
نیازمندیم. 

۳2۴2۳265

* رم 8G: 1۷000 تومان
* رم 16G: 22000 تومان

* فلش 8G: 20000 تومان
* فلش 16G: 26000 تومان

*CD خام: ۳50 تومان
*DVD پرینکو: 5۴0 تومان
* گیرنده دیجیتال: 59000 تومان
* کرایه انواع باند، فلشر و پروژکتور و ...

فــروش ویــژه آغـــاز شــد

بین مطهری ۴ و 2 - نمایندگی سروش

آغاز پیش فروش سریال شهرزاد

توزیع: دوشنبه 96/3/29

بین مطهری 4 و2 - نمایندگی سروش

درب اتوماتیک سید مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09۳0۳10۷002 - 0915561۴880



به شکل شیمیایی  و  زیتون  تفاله  از  پومیس  روغن 
بدست می آید، این روغن به طور مجدد از بازپسگیری 
جداسازی  های  حالل  بکارگیری  براثر  زیتون  تفاله 

کننده و با فعل و انفعاالت شیمیایی حاصل می شود.
شناسایی روغن تفاله زیتون برای مردم قابل شناسایی 
نیست بلکه تنها از طریق فرآیند آزمایشگاهی می توان 

این روغن بی کیفیت را شناسایی کرد. طرز تهیه آن نیز 
به این صورت است که باقی مانده حاصل از تفاله زیتون 
که هنوز دارای مقداری روغن است را با هگزان فراوان 
روغن  عنوان  با  و  می کنند  استخراج  زیاد  حرارت  و 
حاصل از تفاله زیتون یا پومیس به فروش می رسانند. 
بنابراین مصرف کنندگان باید نسبت به مضرات استفاده 

از این فراورده آگاه باشند و در هر بسته بندی که به یکی 
از نام های مذکور برخوردند از خرید آن اجتناب کنند و 
موضوع را به اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اطالع دهند.

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

روغن زیتون  پومیس غیرخوراکی است
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اعالم نتایج مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شهرستان بیرجند 

روابط عمومی هیات پینگ پنگ شهرستان بیرجند اعالم کرد: مسابقات 
قهرمانی پینگ پنگ شهرستان بیرجند، شیفت ۴ الی 5:30 جام رمضان، 
سرحدی  شهید  سالن  در  حذفی  دو  به صورت  بازیکن   ۱۴ حضور  با 
بیرجند برگزار و آقایان امیرحسین دستجردی اول، مرتضی قاسمی دوم، 
سجاد سفید روز و امین عباسی مشترکاً سوم شدند. مسئولیت برگزاری 
مسابقات را  مصطفی ابراهیم آبادی بر عهده داشت. ضمناً مسابقات آزاد 
شهرستان بیرجند، جام رمضان دوشنبه 96/3/۲9 ساعت ۲۱ )آقایان( و 
مسابقات آزاد بانوان شهرستان بیرجند ، سه شنبه 96/3/30 راس ساعت 

۲۱ در سالن شهید سرحدی شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

رقابت های ورزشی کارگران جهان؛
 تیم کشتی ساحلی ایران قهرمان شد

رقابت  دوره  پنجمین  در  ایران  کارگران  ساحلی  کشتی  تیم  ایرنا- 
مدل  با کسب چهار  رشته کشتی ساحلی  در  کارگری  های جهانی 
نیوساد  نام  به  ایران  تیم کشتی ساحلی کارگران  طال قهرمان شد. 
روز گذشته )شنبه( از ساعت ۱۱ و 30 دقیقه به وقت محلی در شهر 
ریگا به مصاف حریفان رفتند و با کسب چهار مدال طال قهرمانی 
وزن 70  در  پورحسینی  مهدی  سید  کرد.  خود  آن  از  را  رشته  این 
کیلوگرم ابتدا کشتی گیر فرانسه را سه بر صفر مغلوب کرد و در دومین 
مصاف خود با قبول شکست مقابل کشتی گیر اتریشی حذف شد. 

دو مدال برنز سابریست های ایران در آسیا مسجل شد

دو نماینده سابریست ایران به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا 
در هنگ کنگ صعود و مدال برنز خود را قطعی کردند. به نقل از ایرنا، 
این رقابت ها از ۲5خردادماه در هنگ کنگ آغاز شد که نمایندگان ایران 
در بخش سابر با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاک دامن، محمدفتوحی و 
محمد رهبری به مصاف حریفان خود رفتند. عابدینی، پاکدامن و فتوحی 
هر کدام با پنج پیروزی و یک باخت و رهبری با چهار پیروزی و یک 
باخت به جدول اصلی رقابت ها راه یافتند. عابدینی نیز با شکست عجیب 
برابر حریف کره جنوبی خود از رسیدن به جمع هشت نفر و کسب مدال 
بازماند و درنهایت دهم شد. عابدینی شانس اول طالی این مسابقات بود.

 سومین روز رقابت های کارگری 
با پنج مدال برای دوومیدانی کاران ایران

نقره  دو   ، با کسب ۲ مدال طال  ایران  تیم دوومیدانی کارگران  ایرنا- 
و یک برنز توانست در پایان سومین روز از پنجمین دوره رقابت های 
جهانی ۲0۱7، ۱3 مدال را برای کاروان ورزش کارگری ایران صید کند. 
ورزشکاران کشورمان در مواد دو پنج هزار متر، 800 متر، ۲00متر، پرتاب 
وزنه ، پرش طول ، ۴ در ۴00متر تیمی مردان و در بخش زنان در مواد 800 
متر،پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک به مصاف حریفان رفتند.

 مصرف همزمان این دو دارو
 یعنی »مرگ« 

و  داروها  اطالع رسانی  مرکز  کارشناس  یک 
سموم، درباره مصرف همزمان دو دارو که باعث 
گرگرفتگی، افزایش ضربان قلب، تپش قلب، 
تهوع، استفراغ و مرگ ناگهانی می شود، هشدار 
داد. نسیم شاهرخ با هشدار نسبت به مصرف 

همزمان داروی مترونیدازول و الگزیرها اظهار 
حاوی  خوراکی  محلول های  الگزیرها  داشت: 
دارو هستند که مقدار اندک و مجازی از اتانول 
به منظور کمک به حل شدن دارو توسط کارخانه 
از  بسیاری  است.  شده  اضافه  آنها  به  سازنده 
داروهای مورد استفاده در درمان سرماخوردگی، 
سرفه و دل پیچه به شکل الگزیر در داروخانه ها 
در دسترس هستند؛ مانند الگزیر دی سیکلومین.

هشدار! به محض سوار شدن به ماشین 
کولر را روشن نکنید!

داشبورد   ، آمده  بعمل  تحقیقات  به  توجه  با 
خودرو،صندلی، جعبه کولر و در واقع همه اشیا 
در  است که  از پالستیک ساخته شده  خودرو 
محیط در بسته ماده ای بنام بنزن، سمی که 
از خود ساتع می  را  موجب سرطان می شود 

کنند. ماده بنزن عالوه بر ایجاد سرطان موجب 
مسموم کردن استخوان های شما هم می شود 
گلبولهای  کاهش  و  خونی  کم  باعث  که  که 
سفید خون می شود.قرار گرفتن طوالنی مدت 
در معرض این ماده موجب سرطان خون و خطر 
برخی سرطان های دیگر را نیز افزایش می دهد.

همچنین می تواند موجب سقط جنین در زنان 
باردار شود. شکی نیست که این بو را می شناسید.

گرمای هوا مارها را به منازل 
در شهرستان بیرجند کشاند

هفته گذشته در اثر گرمای هوا، 6 مار به منازل مسکونی شهر بیرجند 
خراسان  استان  مرکز  وسیما  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  شدند.  وارد 
شهرستان  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  عملیات  مسئول  جنوبی، 
بیرجند در تشریح این خبر گفت: این مارها در مناطق شمال و شمال 
غرب، سمت معصومیه شهر بیرجند و بیشتر از نوع غیر سمی بودندکه 
به  محمدیان  شدند.  آوری  جمع  و  شکار  نشانی  آتش  ماموران  توسط 
شهروندان توصیه کرد برای جلوگیری از ورود مارها به داخل منازلشان، 
منافذ ورودی اطراف درب منزل و حیاط را ببندند. وی، ۴ مورد حبس 
در آسانسور  و ۱۱ مورد حریق را  از دیگر حوادث گزارش شده اعالم 
کرد و افزود:  7 مورد آن مربوط به آتش گرفتن درخت وخاشاک بود.

 تیم تروریستي داعش در مرز کرمانشاه منهدم شد

از  تیم تروریستي تکفیري داعش  ۲۱ جمعه شب یک  ساعت 
مرز سومار وارد کشور مي شوند که بالفاصله نیروهاي نظامي 
هوا  و  اطالعات  اداره  ارتش،  انتظامي،  نیروي  سپاه،  از  اعم 
محدوده  رجا،  گزارش  اساس  بر  شوند.  مي  عمل  وارد  نیروز 
اي که گمان مي رفت این عناصر داعشي در آنجا قرار داشته 
علت  به  ولي  شد  بمباران  هوانیروز  بالگردهاي  توسط  باشند 
تاریکي هوا معلوم نبود که این افراد به هالکت رسیده اند یا 
نه. به همین دلیل رصد دقیق نیروهاي اطالعاتي وامنیتي بر 
انجام  از  بعد  ساعاتي  اینکه  تا  داشت،  ادامه  کماکان  منطقه 
این  اعضاي  از  نفر   ۴ بامداد(   ۲ ساعت  )حدود  عملیات  این 

شدند. دستگیر  گیالنغرب  شهرستان  قالجه  گردنه  در  تیم 

آلزایمر را از خود دور کنید! 

یادآوری،  مشکالت  و  حافظه  دادن  دست  از 
برای  ژینکو  از  استفاده  تحقیقاتی،  شواهد 
تقویت حافظه و ادراک مغزی را تأیید می کند، 
سرعت  کاهش  و  درمان  برای  بویژه  ژینکو 
زوال عملکرد مغزی که در بیماری آلزایمر رخ 
می دهد کاربرد دارد، ژینکو همچنین می تواند 

بیماری  عالئم  درمان  و  کنترل  در  خوبی  به 
پارکینسون به کار آید. ژینکو از قدیمی ترین 
درختان جهان است و عصاره برگ های آن در 
بهبود جریان خون از طریق عروق به مغز مفید 
است. قسمت مورد استفاده این گیاه، برگ و 
میوه است و اثرات مهم آن آنتی اکسیدان، 
محرک گردش خون، افزایش توانایی ذهنی 
و همینطور محافظت کننده از بافت عصبی است.

دیگر روغن نارگیل مصرف نکنید!

به جای مصرف غذاهای سرشار از چربی اشباع 
شده،  سرخ  غذایی  مواد  قرمز،  گوشت  مانند 
غذاهای شیرین و روغن نارگیل از خوراکی هایی 
با چربی اشباع اندک مانند مرغ بدون پوست، 
و  زیتون  روغن  حبوبات،  و  آجیل  ماهی ها، 
فراورده های لبنی کم چرب استفاده کنید. روغن 

نارگیل دارای 8۲ درصد چربی است در حالی که 
گوشت گاو 50 درصد و کره 63 درصد داراست. 
توصیه می شود در مصرف چربی های اشباع به 
شدت اعتدال را رعایت کنید. کره، پنیر و گوشت 
قرمز دارای چربی  های اشباع فراوان هستند که 
خطر بیماری های قلبی را افزایش می دهند. به 
نقل از سازمان بهداشت جهانی، مردان و زنان نباید 

بیشتر از 30 و ۲0 گرم چربی اشباع مصرف کنند.

ترشک مصرف کنید! 

آوردن فشار خون و چربی خون  پائین  جهت 
ترشک سبزی مناسبی بوده و به بیماران دارای 
فشار خون وچربی خون باال توصیه شده. جهت 
رفع کم خونی از دم کرده ریشه ترشک روزی 
سه فنجان نوشیده شود این گیاه دارای میزان 
آهن باالیی است. جهت رفع ترشحات زنانه از 

این گیاه استفاده، اما کسانی که اسید اوریک 
نمایند.  خودداری  گیاه  این  خوردن  از  دارند 
رشک، گیاه شبیه اسفناج و بومی قاره اروپا بوده، 
در مناطق معتدل کشور ایران  رویش می کند  و 
از قدیم االیام به عنوان یک سبزی مفید و مؤثر 
از آن استفاده می شده است. درگیاه  ترشک 
پتاسیم اگزاالت، تارتاریک اسید، سدیم، پتاسیم، 
ویتامین سی، کلسیم و فسفر نیز وجود دارد.

 53 نفر در تصادفات رانندگی درون شهری خراسان جنوبی مجروح شدند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی از مجروح شدن 53 نفر در تصادفات رانندگی درون 
اثر  بر  نفر   53 گفت:  خبر  این  تشریح  در  رضایی  علیرضا  ایرنا، سرهنگ  گزارش  به  داد.  خبر  استان  شهری 
بیشترین  افزود:  وی  شدند.  مجروح  گذشته  هفته  در  استان  شهری  درون  رانندگی  تصادف  فقره   ۴7 وقوع 
آمار مجروحان مربوط به رانندگان و ترک نشین های موتورسیکلت با 57 درصد بوده است. وی 3۲ درصد 
به  تصادفات  درصد   3۲ همچنین  داشت:  بیان  و  کرد  اعالم  تقدم  حق  نکردن  رعایت  دلیل  به  را  تصادفات 
دلیل توجه نکردن به جلو، 9 درصد تجاوز از سرعت قانونی و ۲7 درصد به دلیل دیگر تخلفات رانندگی رخ 
۲۲ به قوع پیوسته است. وی تصریح کرد: در هفته گذشته  تا   ۱8 بیشترین تصادفات بین ساعت  نیز  داد و 
چهار هزار و ۴۱۴ فقره انواع تخلف رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی ورانندگی استان خراسان جنوبی 
 ۱۴5 مدت  این  در  کرد:  اضافه  همچنین  وی  است.  بوده  ساز  حادثه  مورد   5۱5 تعداد  این  از  که  شد  ثبت 
راننده   3۴ و  توقیف  بودند  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات  دارای  که  ۱6دستگاه خودرو  موتورسیکلت،  دستگاه 
به دلیل نداشتن گواهینامه وسیله نقلیه آنها توقیف و برای سپری شدن مراحل قانونی به دادگاه اعزام شدند.

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

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

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

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

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

31104

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

اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی از مصرف گوشت دام هایی که خارج از کشتارگاه ها و بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی ذبح می شوند ، جداخودداری نمائید.
 معاونت توسعه و مدیریت منابع

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

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

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

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

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

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

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

و تایید قرار گرفته است

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ

 در خدمت مردم
آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 

پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 
09353694511 - 09353315656

پیک رایگان

طبخ با روغن کنجد

ساعت کارویژه

 ماه مبارک رمضان

 21:30 تا 3 بامداد

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2

16:151821:3023شروع سانس

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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7
پیش بینی هواشناسی از وزش تند باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی

ایرنا -رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی گفت: بر اساس نتایج حاصل از خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی در سه روز آینده گاهی وزش تند باد و گرد و 
خاک و در ساعت های بعد از ظهر افزایش موقت ابر در استان پیش بینی می شود.رضا برهانی افزود: بر اساس همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز قدری از 
شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد. وی وضعیت جوی 24 ساعت اول بیرجند تا ظهر امروز را صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش موقت ابر و وزش باد و گرد و خاک ذکر کرد 

رعایت حقوق شهروندی موجب افزایش 
احساس تعلق مردم به نظام مي شود

دادرس مقدم-معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي 
استانداري در دومین جلسه ستاد صیانت از حریم 

استان سخن  و حقوق شهروندي  امنیت عمومي 
احساس  افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت،  مي 
تعلق افراد جامعه به نظام، سبب مي شود سرمایه 
مشارکت  آن،  تبع  به  و  یافته  افزایش  اجتماعي 
اجتماعي نیز افزایش یابد.حسیني، با تسلیت ایام 
شهادت حضرت علي)ع( و محکوم نمودن عملیات 
تروریستي تهران، از همه دستگاه هاي امنیتي و 
انتظامي که در راه امنیت جمهوري اسالمي ایران 
ستاد  کرد.رئیس  تشکر  و  تقدیر  کنند  مي  تالش 
صیانت از حریم امنیت عمومي و حقوق شهروندي 
استان، با بیان اینکه یکي از بزرگترین ضعف ها 
در حقوق شهروندي، عدم توجه به اجراي دقیق 
هاي  دستگاه  در  مسئولین  از  برخي  توسط  آن 
مجري این امر است ، خاطر نشان کرد: در ارائه 
گزارش عملکرد بعضاً مي شنویم اقدامات مناسبي 
عمل  مقام  در  اما  گرفته،  صورت  زمینه  این  در 
شاهدیم فاصله زیادي با حالت مطلوب وجود دارد.

پزشکان متخصص
 در بیمارستان ها حضور دارند

پیشه ور-چندی پیش شهروندی درتماس باروزنامه 
خرداد   15 و   14 تعطیل  روزهاي  کرد  عنوان  آوا 
ولی  بیمارستان  به  روده  انسداد  علت  به  بیماری 
عصر بیرجند مراجعه کرده که در بیمارستان دکتر 
متخصصي و دکتر کشیک هم حضور نداشته و بعد 
به حال  اند که دیگر  پیدا کرده  از تماس  حضور 
بیمار  تاثیري نداشته است. و به علت انسداد و پارگی 
روده عفونت وارد خون مریض شده و بیمار از دنیا 
رفته است.در این باره یعقوب پور مدیر روابط عمومی 
موضوع  این  رد  با  پزشکی  دانشگاه  الملل  وبین 
اظهار کرد: در تمام ایام سال حتی تعطیالت)عالوه 
برپزشک عمومی( پزشک متخصص طب اورژانس 
 در همه ساعات شبانه روز حضور دارد. وی تاکید کرد:

عالوه بر آن پزشک متخصص زنان ، بیهوشی و 
اطفال نیز در بیمارستان مقیم می باشند. وی  خاطر 
نشان کرد: پزشکان داخلی و رادیولوژی و رزیدنت 

این رشته ها نیز در بیمارستان زندگی می کنند.

ساماندهی و بازپیرایی
 دو موزه استان خراسان جنوبی

کاری- مسئول موزه های استان عنوان کرد  دو 
موزه مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند 
ساماندهی می شود. شعیبی گفت: با توجه به شروع 
عملیات عمرانی و مرمتی بنای عمارت اکبریه به همت 
مدیریت پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه و ساماندهی 
تا  مجموعه،  این  در  فعال  های  موزه  بازپیرایی  و 
اطالع ثانوی موزه باستانشناسی و نمایشگاه دائمی 
باشد. می  تعطیل  مجموعه  این  در  مستقر   فرش 

امتیازی برای مؤدیان خوش حساب

صدا و سیما-مؤدیان مالیاتی که در سالهای گذشته 
براساس  مالیاتشان  بودند،اظهارنامه  خوش حساب 
سوابق، قطعی می شود.مدیر کل امور مالیاتی استان 
و  کاال  فروش  گفت: صاحبان مشاغلی که حجم 
خدمات آنها در طول سال و یا ده برابر درآمد مشمول 
 30 آنها،  قبل  سال  از  کمتر  شده،  قطعی  مالیات 
میلیارد ریال و در مورد مشاغل صرفا خدماتی کمتر 
از پانزده میلیارد ریال باشد، درآمد مشمول مالیات 
و مالیات تعلق گرفته خود را مطابق سوابق، تسلیم 
کنند و اسناد و مدارکی دال بر تعلق مالیات بیش 
از مبلغ اظهار شده بدست نیاید، اظهارنامه مالیاتی 
سال 95 این افراد مورد قبول و برگه  مالیات قطعی 
آنها تا یایان مهر 96 صادر و به آنها ابالغ می شود.

مطالعات انتقال آب از دریای عمان
 به استانهای شرق کشور بررسی شد

مهر-طرح مطالعاتی انتقال آب دریای عمان به سه 
استان خراسان جنوبی، رضوی و سیستان و بلوچستان 
با حضور مسئوالن سه استان بررسی شد. نشست 
مشترک مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای 
خراسان جنوبی و رضوی و سیستان و بلوچستان و 
نیز نمایندگان شرکت مشاور مطالعات طرح انتقال 
آب از دریای عمان به استان های شرق کشور ،به 
میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار 
شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
با اشاره به دالیل نیاز آبی بخش شرب و صنعت استان 
در افق بلندمدت و حتی میان مدت، اظهار کرد: به دلیل 
 کمبود منابع آبی موجود در استان در خصوص طرح 
انتقال آب از خارج از حوضه آبریز چاره اندیشی شده 
که یکی از راه های ممکن انتقال آب از دریای عمان 
است. در ادامه نماینده شرکت مجری مطالعات طرح 
انتقال آب از دریای عمان،با بیان اینکه رشد جمعیت در 
شرق کشور بسیار کم بوده و حتی در برخی از نقاط  نیز 
منفی بوده است،اظهار کرد: با ریشه یابی این موضوع 
بسیاری از عوامل این رشد منفی، به نبود صنعت و 
های  دشت  کم  توان  اثر  در  که  پایدار  کشاورزی 
این منطقه و کاهش منابع آبی است،باز می گردد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

اعتماد شرط اولیه مردم و مدیران
 برای تغییر نوع مدیریت است

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه اگر بین مردم 
نوع  می توان  باشد  داشته  وجود  اعتماد  مدیران  و 
مدیریت را تغییر داد گفت: اعتماد شرط اولیه بین 
مردم و مدیران است و اگر جلب اعتماد باشد می توان 
شیوه ها را تغییر داد. آیت ا... عبادی در دیدار با مدیران 

و کارکنان جهاد کشاورزی اظهار کرد: مسئله جهاد 
کشاورزی که هم بخش کشاورزی و هم نهادهای 
مرتبط با آن را شامل می شود مسئله بسیار مهمی 
است.وی یادآور شد: در بحث مشکل آب نیز ورودی 
و خروجی آب قابل سنجش است اما در این راستا 
چاه  احداث  برای  مجوزهایی  غیرمجاز  به صورت 
صادر شد که به علت برداشت بی رویه در این منطقه 
فاجعه ای رخ داد و امروز با مشکل کم آبی روبه رو 
هستیم.وی با بیان اینکه کسانی که انگیزه کشاورزی 
دارند در حال کنترل آب های ورودی از غرب کشور 
هستند اظهار کرد: کسی که انگیزه کشاورزی دارد 
باید جلوی هدر رفت آب را بگیرد که متأسفانه این 
کم  جبران  و  است  نگرفته  تاکنون صورت  کارها 
کرد:  اظهار  ولی فقیه  دارد.نماینده  آسیب هایی  آبی 
وزارت کشاورزی باید زمینه ای را برای بازار فروش 
محصوالت کشاورزان فراهم کند تا محصول روی 
دست کشاورز نماند و یا دالالنحاصل دسترنج آنها را 
به یغما نبرند.عبادی با اشاره به مشکالت پیش آمده 
برای کشاورزان گفت: در محصوالت اصلی مانند 
گندم سخن از خودکفایی گندم بود اما در رسانه ها 
واردات  این  که  نقل شد  برخی مسئوالن  زبان  از 
گندم است که این بسیار اشتباه است.وی با اشاره 
به اینکه شرایط آب و هوایی مثل گرما و سرما در 
اختیار انسان نیست گفت: اما بسیاری از آسیبها در 
اختیار انسان است و سالها تکرار می شود که در این 
راستا باید با این آسیب ها برخورد شود.مدیرکل جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی در این دیدار با بیان اینکه 
بحث اشتغال یکی از مباحث مهم اقتصاد مقاومتی 
است گفت: در این راستا 34 درصد سهم اشتغال 
مطلق  ولی پور  است.  کشاورزی  حوزه  در  استان 
یادآور شد:سال گذشته در استان خسارت سرمازدگی 
بسیاری داشتیم که در این راستا دولت 100 میلیارد 
استان  به  بالعوض  و  خاص  تسهیالت  تومان 
اختصاص داد. وی با بیان اینکه قبال 185 میلیون 
مترمکعب کسری مخزن در استان داشته ایم افزود: 

اکنون  135 متر مکعب کسری، جبران شده است.

فرماندار بیرجند: از فطریه برای
 کمک به محرومان استفاده شود

ایرنا - فرماندار بیرجند گفت: از فطریه به عنوان 
به  کمک  برای  مذهبی  و  فرهنگی  واجب  یک 
محرومان در حد کمال استفاده شود.علی ناصری در 
جلسه کارگروه نظارت بر جمع آوری زکات فطریه 
بیرجند افزود: محرومان و افرادی که نیازمند واقعی 

زکات هستند بطور عادالنه و با دربرگیری مناسب از 
خیرات جمع آوری شده استفاده کنند.وی اظهار کرد: 
موسسه و خیریه های وابسته به سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( با معرفی نامه و کارت 
معتبر در جمع آوری زکات فطریه اقدام کنند.وی 
یادآور شد: برای نخستین بار تصمیم گیری شد که 
در روستاهای پرجمعیت حاشیه شهر صندوق جمع 
آوری فطریه مستقر شود.وی تصریح کرد: در سال 
های قبل چهار راه ها و میدان های سطح شهر انواع 
صندوق ها مستقر شد که این اقدام شکل مناسبی 

نیست و باید ساماندهی شود.

 برگزاری مراسم  گرامیداشت 
شهدای هفتم تیردر محل امامزادگان باقریه

 
غالمی-در جلسه ی نهایی برنامه ریزی راهپیمایی 
روز جهانی قدس و ستاد بزرگداشت مراسم شهدای 
هفتم تیردر محل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان برگزار گردید.رضائی، از ادارات خواست به دلیل 
راهپیمایی  عمومی  رضایت  افزایش  و  هوا  گرمی 

از  کنندگان، زیر ساخت های الزم جهت میزبانی 
حضور گسترده مردم در مراسم روز جهانی قدس 
را فراهم نمایند.وی بیان نمود مراسم راهپیمایی روز 
این  روز جمعه  جهانی قدس ساعت 10:30صبح  
هفته از میدان ابوذر آغاز خواهد شد وپس از طی 
مسیرهای خیابان ارتش و خیابان پاسداران به مسجد 
امام حسین )ع( منتهی خواهد شد. در ادامه جلسه 
حسین رضائی  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
بهشتی و 72 تن از یاران امام و انقالب بر برگزاری 
باشکوه مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در استان 
تاکید نمود. وی زمان برگزاری مراسم گرامیداشت 
شهدای هفتم تیر در بیرجند را عصر روز چهارشنه 
نمود. بیان  باقریه  امامزادگان  محل  در  تیر  هفتم 

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند 
با دستور کار بررسی نامه های کمیسیون خدمات 
برگزار شد. نیک رئیس این کمیسیون نامه اول 
با موضوع درخواست شهرداری قرائت کرد  را 
و ادامه داد: 15 اتوبوس و 15 مینی بوس را با 
استفاده از تسهیالت بانکی از طریق پست بانک 
به شهرداری واگذار شده است و برای این کار نیاز 
به افتتاح حساب در این بانک داریم.بهترین عضو 
شورای شهر هم عنوان کرد: عمر مفید اتوبوس 
های شهر بین 5 تا 7 سال است و باید 2 سال 
 پیش این ناوگان را از شهر حذف می کردیم

استفاده از مینی بوس به جای اتوبوس 
در مناطق با سرانه پایین جمعیت

در پی این نامه از غالمپور مدیر عامل سازمان 
اتوبوسرانی شهرداری دعوت به حضور در شورا 
شد که وی توضیح داد: با توجه به سیاست های 
ابالغی دولت قرار شد سهمیه هایی برای 18 
شهر کشور برای خرید اتوبوس در نظرگرفته 
با تاکید بر این که ناوگان شهری  شود. وی 
اتوبوسی  کامال فرسوده شده و 7 سال است 
واگذار نشده تا در شهر بکارگرفته شود اضافه 
کرد: توانستیم 20 سهمیه اتوبوس بگیریم، از 
طرفی با کارشناسی های انجام شده تصمیم 
مانند  مسافر  کم  مناطق  برای  تا  شد  برآن 
از مینی بوس استفاده شود. مدیر  سجادشهر 
عامل سازمان اتوبوسرانی با اشاره به این که 
بوس  مینی  و  اتوبوس  تعداد  این  در مجموع 
نشان  خاطر  است  شده  تومان  میلیارد   10
تنفس  ماه   8 با  ماهه   60 بازپرداخت  کرد: 
که  بوده  درصد   18 تسهیالت  سود  و  است 
4 درصد را شهرداری پرداخت کرده و مابقی 
پردازد.  می  ها  یارانه  سود  محل  از  دولت  را 

های  اتوبوس  وجود  اصلی  مشکل 
دودزا در بافت اصلی شهر است

طرح  این  به  شورا  اعضای  از  یکی  بهترین 
اعتراض کرد: کمک دولت این بین کجا است؟ 
دولت موظف است 30 درصد از قیمت بلیط را 
بپردازد ولی 10 سال است که ریالی پرداخت 
نکرده است. وی با اشاره به این که دولت از 
13 میلیارد فقط 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
را پرداخت می کند اضافه کرد: شهرداری مانده 

2 میلیارد نیست خودمان پرداخت می کنیم.
کند!بهترین  عمل  خود  وظیفه  به  دولت   
افق 10 سال  باید  که  این  بیان  با  همچنین 
دیگر بیرجند را نیز در نظر بگیرید اضافه کرد: 
از  بسیاری  در  االن  بوس که  مینی  به جای 
است،  شدن  حذف  حال  در  بزرگ  شهرهای 
اتوبوس خریداری کنید. به گفته وی مشکل 
خطوط 5 نفره نیست بلکه مشکل اصلی وجود 
برای شهروندان  اتوبوس های دودزا و مضر 
در بافت اصلی شهر است. این عضو شورا با 
صدای بلند خطاب به اعضا تاکید کرد: ساعتی 
بین 120 تا 160 بار اتوبوس در خیابان طالقانی 

عبور می کند. تا کی مردم تحمل کنند؟

با این تعداد فقط 30 درصد از ناوگان 
شهری جایگزین می شوند

غالم پور در پاسخ به این گفته ها عنوان کرد: 
در زمان حاضر وجود اتوبوس ها در مناطق با 
سرانه پایین جمعیت هدر دادن اموال بیت المال 
است که برای 10 مسافر اتوبوس می فرستیم، 
شما باید جلوی مارا بگیرید! وی با تاکید بر این 
که حداقل تا سال 96 نخواهیم توانست ناوگان 
اتوبوسرانی شهر را توسعه دهیم اظهار کرد: با 
این تعداد نیز فقط 30 درصد از ناوگان جایگزین 

می شود.سلیم یکی دیگر از اعضای شورا نیز 
اضافه کرد: چرا در  تایید سخنان غالمپور  با 
هستیم  مواجه  بودجه  کمبود  با  که  شهری 
خودمان را از بین می بریم؟ االن از مینی بوس 
اضافه  اتوبوس  دیگر  سال  دو  کنیم  استفاده 
اعضای  صدای  که  طور  کرد.همین  خواهیم 
شورا در مخالفت با نظر یکدیگر اوج می گرفت  

پس از 20 ثانیه فقط همهمه و بحث سلیم با 
عصبانیت اتاق را ترک کرد.

بحث  این  به  دادن  خاتمه  برای  پور  غالم 
اتوبوس  ها پیشنهاد داد 6 مینی بوس و 18 

خریداری شود که با اکثریت آرا موافقت شد.

به جای تغییر مصوبه شورا شهرداری 
از میزان سود خود در قرار داد کم کند

نامه بعدی قرائت شده درخواست شرکتی بود 
پارکینگ  برای  شهرداری  قرارداد  طرف  که 
های شهر از جمله خیابان جمهوری است. این 
نامه که هفته گذشته نیز مطرح شده بود این 
بار با این محتوا که پایین بودن نرخ ها موجب 
شده 13 نفر از متصدی های پارکینگ های 
محلی بیکار شوند، به شورا ارسال شده بود. 
در همین راستا شاکری مدیر عامل سازمان 

رفاهی تفریحی شهرداری توضیح داد: االن 
تعرفه پارکینگ جمهوری 500 تومان و باقی 
خیابان ها 300 تومان است، اگر همه جا 500 
ندارد.بهترین  مشکلی  پیمانکار  باشد  تومان 
و  نکند  تغییر  شورا  مصوبه  که  داد  پیشنهاد 
در عوض آن شهرداری از سود 46 درصدی 
خود در این قرار داد صرف نظر و یا درصدی 

کم کند.در پایان مقرر شد سازمان رفاهی و 
تفریحی نظر خود را کتبا پس از مذاکرات با 

پیمانکار به شورا اعالم کند.

در حاشیه:
این  در  شورا  اعضای  از  یکی  شناس  یزدان 
جلسه با اشاره به این که مدام برای شهرداری 
تعهداتی ایجاد می کنیم که پراکنده و در افق 
های مختلف است اضافه کرد: االن 12 میلیارد 
مصوب شد و 10 میلیارد نیز برای کمپوست 
بدهی  تا  کنید  موافقت  بودید.  کرده  موافقت 
های شهرداری را مصوب بیاورند و بدانیم در 
این 4 سال اکنون کجا قرار داریم. بهترین در 
پاسخ بیان کرد: طبق اطالعات رسمی بنده، 
تا پنجشنبه هفته گذشته شهرداری بالغ بر 14 
میلیارد و 200 میلیون تومان به مردم بدهکار 

هستم! مخالف  ها  متمم  این  با  من  است! 

انتحاری  کمربند  یا  کنم  اسیدپاشی 
ببندم که پاسخ من را بدهید

در ابتدای جلسه و قبل از شروع دستور کار، 
فردی به داخل اتاق جلسات آمد و در حالی 
بود، خطاب  گرفته  در دست  را  ای  نامه  که 
شورا  عضو  دو  طاهری  و  نژآد  عبدالرزاق  به 
عنوان کرد: آقایان مگر شما نماینده مذهب 
و دین و حقوقدان و مدافع مردم نیستید؟ من 
2 سال و نیم است که پیگیر نامه ام هستم 
حتما باید اسیدپاشی کنم یا کمربند انتحاری 
ببندم که پاسخ من را بدهید؟ وی با بیان این 
که زمینش در حاشیه میدان سفیران امید در 
طرح بازگشایی خیابان نارنج قرار گرفته بود 
ادامه داد: کمیسیون ماده 5 با کار زمین من 
اند  فرستاده  که  تهران  به  اما  کرده  موافقت 
تکلیف من چیست؟  اند.  داده  بازگشت  آنان 
بود  درمانده  و  به شدت مضطر  فرد که  این 
پیگیری  قول  و  اعضا  های  از صحبت  پس 
اندکی آرام شد. صباغ رئیس کمیسیون عمران 
درباره این نامه بیان کرد: مشکل زمین این 
باید استاندار، شهردار و  فرد، استانی است و 
راه و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی 
افزود:  وی  کنند.  دفاع  پرونده  این  از  تهران 
شهرداری دو قطعه زمین در شمال شهر به 
فرد پیشنهاد داده است که ما به التفاوت آن 
با قیمت زمین خود را نمی تواند پرداخت کند.
نزاع لفظی بین دو عضو شورا، شرکت نکردن 
قالیبافان از زمان تایید صالحیت های کاندیدا 
از  شورا  رسمی  جلسات  از  کدام  هیچ  در  ها 

دیگر حاشیه های این جلسه بود.
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در  سیار  صورت  به  میوه  فروش  قاسمی- 
میادین ومعابر شهر غیر قانونی می باشد و 
شهرداری و سازمان میدان میوه و تره بار با 
این گروه از فروشنده ها برخورد می کنند،گاه 
جریمه های سنگینی  هم برای آنان در نظر 
می گیرند، افرادی نیز به مراجع قانونی ارجاع 
شود؛  می  ضبط  آنان  بار  یا  شوند  می   داده 
وانت  تازگی  به  شدیم  خبر  با  حال  بااین 
بارهای میوه  میوه سراز خود شهرداری هم 
در آورده اند جایی که گفته می شود  .یک 
در  پارکینگ شهرداری،  در  طالبی  فروشنده 
باره اظهار کرد: مأمور جریمه میدان  همین 
میوه و تره بار به ما گفت می توانیم به شرط 
ان که میوه ها را ارزان تربدهیم درپارکینگ 

وانت  راننده  .این  کنیم   کاسبی  شهرداری 
باابراز رضایت از این کارافزود با اینکه ارزان 
تر می فروشم ولی بیشتر فروش داشته ام و 
سود کرده ام، چون مردم داخل شهر چندان 
نمی خرند و هر جایی هم نمی توان فروخت 

چون امکان جریمه شدن زیاد است.

فروش میوه ارزان تر، تسهیالتی
 برای پرسنل شهرداری

این سؤال  گرفتن جواب  و  راستا  در همین 
که چرا چنین اجازه ای به برخی از وانت ها 
داده می شود و آیا اصاًل این کار  قانونی می 
سازمان  عامل  مدیر  عباسی،  با  نه  یا  باشد 
تماس  شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین 

گرفتیم که وی عنوان کرد: چون در شرح 
وظایف ما است و به نوعی تسهیالت برای 
هر  در  و  شدیم  قائل  شهرداری  نیروهای 
ماه حدود 2 بار چنین فروشنده هایی برای 
مناسب  قیمت  با  خود  محصوالت  فروش 
تری به شهرداری می روند. به گفتۀ وی این 
تسهیالت تنها برای سازمان شهرداری می 
باشد و اگر به سازمان دیگری بروند قانونی 
افزود:  میادین  سازمان  عامل  مدیر  نیست. 
درخواستی  چنین  هم  دیگری  سازمان  اگر 
تا  بدهد  درخواست  تواند  می  باشد،  داشته 
صادر  آنان  برای  کار  این  مجوز  و  پیگیری 
بیرجند  در  که  کرد  اظهار  »عباسی«  شود. 
رضا،  امام  عبادی،  بلوار  نقطه   4 از  غیر  به 

میوه  که  شهرسازی  و  راه  میدان  و  عشایر 
دیگر  در  دارند  فروش  حق  سیار  فروشان 
جریمه  و  باشد  می  غیرقانونی  شهر  نقاط 

غفاری  بازار  در  وی  گفتۀ  به  شد.  خواهند 
در  تمهیداتی  هم  دارد  قرار  شهر  درجنوب 
دست  و  ماشین  هر  که  شده  گرفته  نظر 

فروشی که ثبت نام کند در آنجا جا نمایی 
می شود و می تواند محصوالت خود را به 
درست  حال  در  همچنین  و  برساند  فورش 

کردن بازارهایی در شمال شهر هم هستیم 
که این تمهیدات در آنجا نیز اجرایی شود.
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نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان 
در مجلس با بیان اینکه ظرفیت وجود مرز در 
خوبی  به  سربیشه  و  نهبندان  شهرستان های 
تثبیت  مقوله  گفت:  نگرفته  قرار  توجه  مورد 
جمعیت در استان و استقرار پادگان نظامی در 
شهرستان نهبندان باید در دستور کار قرار گیرد.

نظر افضلی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: با 
توجه به اینکه اقتصاد شهرستان های نهبندان و 

سربیشه بر پایه کشاورزی و دامداری است و 
از آنجایی که خشکسالی ها 18 ساله در استان 
دنبال  به  است  داشته  تداوم  جنوبی  خراسان 
خشکسالی بر اقتصاد این منطقه تأثیر گذاشته 
و باعث افزایش مشکالت و محرومیت در این 
منطقه شده است.وی افزود: کمبود باران، کمی 
آب و خشکسالی اقتصاد زندگی مردم را ناتوان 
کرده و باید آمایش سرزمینی را مطالعه و بررسی 
کرد که به چه طریق می توان معیشت مردم را از 
کشاورزی و دامداری جایگزین کرد و یا همان 
حداقل های موجود را تثبیت کرد.نماینده مردم 
شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس 
با بیان اینکه هنوز 70 درصد از اشتغال مردم 
منطقه برپایه کشاورزی و دامداری است اظهار 
داشت: جایگزین شغلی مناسبی در این سال ها 
صورت نگرفته است در صورتی که با استفاده از 
ظرفیت پتانسیلی که در این شهرستان ها وجود 
دارد می توانسیم مشاغل دیگریی را جایگزین 
دهیم.افضلی  قرار  منطقه  این  مردم  اشتغال 
گفت: معادن موجود در شهرستان های سربیشه 

و نهبندان و وجود مرز مشترک با افغانستان در 
این خصوص حرف نخست را می زند و وجود 
مرز ماهیرود و همچنین بندر خشک می تواند 
افق آینده خوبی را برای این منطقه روشن کند 
که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: 
ظرفیت وجود مرز در شهرستان های نهبندان و 
سربیشه به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است 
و با وجود داشتن معدن در این دو شهرستان 
اما صنایع بزرگی که می توانست شکل بگیرد 
تشکیل نشده است و تنها در سربیشه معدن 
که  است  کرده  فراهم  خوبی  اشتغال  منیزیم 
این  برای ظرفیت های دیگر  باید  این مسئله 
مردم  شود.نماینده  انجام  نیز  شهرستان ها 
شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس 
با بیان اینکه تاکنون زیرساخت ها مانند برق 
در معادن شاهکوه شکل نگرفته است اظهار 
فروشی  خام  هنوز  شاهکوه  معادن  داشت: 
دارند و اخیراً ایمیدرو اکتشافاتی را انجام داده 
که معادن سیلیس در دهسلم، مس و بنتونیت 
و دیگر پتانسیل ها در شهرستان های نهبندان 

و سربیشه وجود دارد و این معادن باید فعال 
علت  به  است  درست  گفت:  شوند.افضلی 
خشکسالی دچار کمبود آب هستیم اما با وجود 
کویرهای بکری مانند کویر دهسلم و حیدرآباد 
می توانیم ظرفیت جذب توریست و گردشگر را 
در منطقه تقویت کنیم  و از طرفی وجود صنایع 
دستی و قالی بافی در منطقه می تواند به این 
جاذبه های گردشگری کمک کند.وی با اشاره 
به مهاجرت های اهالی منطقه به دیگر نقاط 
استان افزود: به دلیل وجود بسیاری از مشکالت 
که علت اصلی آن خشکسالی و نبود آب است 
مهاجرت  شهرها  به  روستاها  از  زیادی  عده 
کرده که همه موارد می طلبد تا همه دست به 
دست هم بدهیم و مشکالت منطقه را برطرف 
کنیم چرا که خالی شدن روستاها و شهرهای 
مرزی از جمعیت متعاقباً عواقب امنیتی را در 
بر خواهد داشت.نماینده مردم شهرستان های 
خاطرنشان  مجلس  در  نهبندان  و  سربیشه 
کرد: خراسان جنوبی از زیرساخت های راه آهن 
و جاده دوبانده محروم است و سرمایه گذاران 

سرمایه گذاری  برای  چندانی  تمایل  خارجی 
در این استان ندارند و از طرفی در مرحله ای 
تنها  منطقه  این  در  بگوید  دولت  نیستیم که 
کند. پیدا  ورود  سازی  خصوصی  بخش  باید 
از  تعدادی  درآمد  منبع  کرد:  تصریح  افضلی 
مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان تنها 
از راه یارانه است پس باید معیشت، امنیت و 
پیشرفت در منطقه مدنظر باشد و دولتمردان 
توجه ویژه ای به این شهرستان ها داشته باشند.
استان  در  جمعیت  تثبیت  مقوله  افزود:  وی 
به ویژه در شهرستان های  خراسان جنوبی و 
سربیشه و نهبندان باید نگاه امنیتی باشد چرا 
که خالی شدن مرز از جمعیت متعاقباً مسائل 
برخواهد  در  کشور  و  استان  برای  امنیتی 
سربیشه  شهرستان های  مردم  داشت.نماینده 
و نهبندان در مجلس بیان کرد: قرار بود چند 
پادگان  نهبندان  شهرستان  در  گذشته  سال 
نظامی ایجاد شود که حضور این مکان یعنی 
حضور نیروی انسانی در منطقه که متأسفانه 
است. مانده  مغفول  همچنان  مسئله  این 

استقرار پادگان نظامی در نهبندان در دستور کار مسئوالن قرار گیرد

وانت میوه تسهیالت ویژه برای کارکنان شهرداری

  باید 2 سال پیش این ناوگان را از شهر حذف می کردیم

قاسمی- مسئول فرهنگی و اجتماعی سپاه 
ایده  اینکه  بیان  با  استان  )ع(  انصارالرضا 
شروع  قبل  سال  از  سالمت  های  غرفه 
درصد   10 گذشته  سال  گفت:  بود،  شده 
آن کلید خورد ولی مشکالتی پیش آمد که 
نشد. »علی  میسر  آن  اجرایی شدن  امکان 
فرخنده« عنوان کرد که این طرح فرهنگی 
اجرایی  حال  در  استان  تمام  در  باشد  می 

غرفه  این  که  کرد  اظهار  وی  است.  شدن 
در  بیرجند  در  سالمت  و  فرهنگی  های 
ایستگاه های سالمت و پارک شعبانیه برپا 
توحید ر حال  پارک  اند ولی هنوز در  شده 
آماده شدن می باشد. به گفتۀ وی همچنین 
آب  و  تون  پارک  قائن،  جنگلی  پارک  در 
و  بشرویه  در  ای  زاده  امام  فردوس،  گرم 
فرشاد  روستای  و  گلشن  باغ  در  و  درمیان 

است. انجام  حال  در  گلشن  طبس  خرو 

توزیع تولیدات صنایع دستی 
در غرفه ها

مسئول فرهنگی و اجتماعی سپاه بیان کرد 
غرفه  این  های  جاذبه  بردن  باال  برای  که 
ها در کنار مسائل آموزشی و دادن دمنوش 
و  هنری  تولیدات  افرادی  مختلف،  های 

فروش  به  آن  در  را هم  صنایع دستی خود 
این  در  کرد:  اضافه  »فرخنده«  رسانند.  می 
غرفه ها مسائل و نکات تربیتی و سالمتی 
گفته خواهد شد و تا پایان تابستان هم ادامه 
دارد چون تنها در همین دو فصل می باشد 
در  و  دارد  زیادی  گردشگر  مناطق  این  که 
دیگر فصول کارایی ندارد. وی تصریح کرد 
که در این غرفه ها در کل عالوه بر مسائل 

دینی،  و  مذهبی  مسائل  ترویج  سالمتی، 
فرهنگی  محصوالت  توزیع  و  سخنرانی، 
وارد  سپاه  اینکه  دلیل  وی  گفتۀ  به  داریم. 
این کار شده توجه نکردن باقی سازمان ها 
و شهرداری در این زمینه ها در این مکان 
های شلوغ بود و اگر سال بعد شهرداری وارد 

شود ما دیگر این کار را نخواهیم کرد.
)Ava.news16@gmail.com(

برپایی غرفه های فرهنگی، سالمتی و مذهبی در استان

اتوبوس؛ آلوده/ فرسوده/ پُردوده!

عکس:حسینی
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
نیا ال َیأَمُن َیوَم الِقیاَمِة إاِل َمن خاَف ا... فی الدُّ

هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.
)بحار االنوار،ج 4،ص 19(

مردم را به برجامیان و دلواپسان تقسیم 
 کردید، حاالچه پاسخی دارید؟

مجلس  دولت،  گفت:  انقالب  رهبر  عالی  مشاور 
تصویب  موضوع  به  برجام  از  صیانت  کارگروه  و 
تحریم های جدید بی تفاوت و منفعل نباشند. حداد 
این تحریم های جدید و  با  اکنون   : افزود  عادل 
پی در پی آیا انصاف حکم نمیکند بگویند حق با 
کسانی بود که دلواپس بودند؟ آنها که دیروز مردم 
رابه برجامیان و دلواپسان تقسیم میکردند و آنها 
را با زشت ترین الفاظ اهانت میکردند، امروز چه 

پاسخی دارند؟ آیاخودشان نگران نیستند؟

احتمال تاسیس حزب »اصولگرایان 
معتدل« از سوی ناطق نوری

پارس نوشت: علی اکبر ناظق نوری معتقد است 
از اصالح طلبان  بایستی  با حسن روحانی  همراه 
عبور نمایند و این برای وجهه وی در میان علما 
مناسب نیست که با اصالح طلبان یکی انگاشته 
ناطق  اینکه  برای  اند  کرده  پیشنهاد  برخی  شود. 
نوری خود را نماد اعتدال نشان دهد و همچنین 
به علما، عالمت دهد که همچنان اصولگراست، 
عنوان حزب خود را »اصولگرایان معتدل« برگزیند.
بر اساس رایزنی ناطق نوری، در صورتی که وی 
بر تاسیس حزب به جمع بندی برسد، احتمال می 
مصطفی  مقتدایی،  مرتضی  الریجانی،  علی  رود 
سیدمحمدعلی  آخوندی،  عباس  پورمحمدی، 
شهیدی محالتی و.. در راس این حزب قرار گیرند.

حزب ا... : در مورد ورود زنان به 
استادیوم، آتش به اختیار عمل می کنیم

رییس کنونی شورای هماهنگی حزب ا... با انتشار 
دانشجویان  که  کرد  اعالم  تشکل  این  بیانیه 
حزب ا... دانشگاه تهران در واکنش به حضور بانوان 
در مسابقه والیبال ، ماننداّول انقالب شکل گرفته 
است تا امر آتش به اختیار امام خامنه ای را به سان 
این  به اجرا درآورند. در  امام  نامه  بندمیم وصیت 
اواسط  از  باردیگر  دانشجویان   : است  آمده  بیانیه 
سال 1٣٧4در برابر اساتیدغرب گرایی قرار گرفتند 
که ازسوی بخشی ازدولت وقت حمایت می شدند.

شنیده ها درباره حضور رئیسی و 
قالیباف در مجمع تشخیص مصلحت

نماینده نوشت :  در دوره جدید مجمع تشخیص 
سنگین تر  دبیرخانه  مأموریت  نظام،  مصلحت 
می شود و قرار است تغییری در ترکیب اعضاء نیز 
صورت بگیرد. گفته می شود احتمال معرفی آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع تشخیص 
است،  حاکی  شنیده ها  است.  زیاد  نظام  مصلحت 
سیدابراهیم  حجت االسالم  و  قالیباف  محمدباقر 
ادوار  »نماینده  فدایی  حسین  همچنین  رئیسیو 
تشخیص  مجمع  جدید  ترکیب  در  مجلس« 

مصلحت نظام حضور خواهند داشت.

گزینه های کابینه  جدید روحانی 

از  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  نوشت:  اعتماد 
گزینه های شنیده شده خودشان برای وزارتخانه ها 
در کابینه دوازدهم می گویند. در مورد سیاسی ترین 
رفتن  ظاهرا  کشور،  وزارت  یعنی  وزارتخانه 
نام  نمایندگان  اغلب  است.  قطعی  رحمانی فضلی 
وزارتخانه  این  برای  را  شریعتمداری«  »محمد 
و  الری«  »موسوی  نام  اما  می کنند  مطرح 
این وزارتخانه مطرح  برای  بانک« هم  »مرتضی 
 است. یکی از نمایندگان تهران هم گفته است :
به  نوبخت  جای  به  احتماال  نجفی  محمدعلی 
جای  به  نوبخت  و  رفت  خواهد  برنامه  سازمان 
نهاوندیان به دفتر رییس جمهور؛ البته او پیش بینی 
سازمان  در  کار  ادامه  برای  نوبخت  شانس  کرده 
برنامه و بودجه بیشتر است. همین طور به گفته او 
به وزارت  نعمت زاده  به جای  یا ویسه  نوروز  زاده 
صنعت، حسین مرعشی به جای خانم احمدی پور 
به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حاجی 
یا نوبخت به جای دانش آشتیانی به وزارت آموزش 
و پرورش خواهند رفت. در عین حال رفتن وزیر 

صنایع ، وزیر علوم و وزیر کشور قطعی است.

ترامپ : در برجام ایرانی ها برای همه 
چیز جنگیدند ، آن روزها تمام شد

توافق  از  انتقاد  ضمن  آمریکا  رئیس جمهور 
مذاکرات  جریان  در  گفت:  ایران  با  هسته ای 
برای  با تمام قوا  ایرانی ها  توافق،  این  به  مربوط 
همه چیز جنگیدند. وی اظهار کرد: باید گفت که 
توافق برجام یک توافق کامال بد بوده است. آنها 
باعث  توافق کرده اند که  با دولتی  اوباما(  )دولت 
است.  خاورمیانه  در  بی ثباتی  و  خشونت  ایجاد 
با تمام قوا برای همه  )ایران(  ترامپ افزود: آنها 
چیز جنگیدند و ما به اندازه کافی تالش نکردیم. 
اکنون  اما حاال آن روزها تمام شد و  وی گفت: 

ورق های بازی دست ما است.

آمریکا : ایران ما را آزار می دهد

ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش 
و  آمریکا  دادن  آزار  با  ایران  شد،  مدعی  آمریکا 
فارس  خلیج  در  بین المللی  دریایی  فعالیت های 
ضدکشتی  پیشرفته  کروز  موشک های  ارسال  و 
برای شورشیان در یمن در ساحل دریای سرخ، 
برای دو آبراه که در تجارت جهانی اهمیت زیادی 

دارند، یک تهدید تلقی می شود. 

باهنر: برای آینده مردم ساالری به شدت نگرانم

باهنر گفت: در غیبت احزاب قدرتمند و شناسنامه 
دار و ضابطه دار ، برای آینده مردم ساالری دینی 
به شدت نگران هستم و فکر می کنم نهایتا به سر 
منزل مقصود نرسد که خود یک مقوله دیگر است. 
وی نبود احزاب را یکی از معضالت اصلی جریان 
های سیاسی بر شمرد و  افزود : اصولگرایان باید در شعارهایی که مطرح 

می کنند بتوانند صداقت و توانمندی خود را ثابت کنند.

خواسته معاون احمدی نژاد از روحانی

باید  روحانی  گفت:  دهم  دولت  پارلمانی  معاون 
نگاه جناح گرایانه خود در انتخاب کابینه دوازدهم 
را کنار بگذارد. میرتاج الدینی با اشاره به موضع 
تند و رادیکالی روحانی در جریان انتخابات، ابراز 
جمهوری  ریاست  مناظرات  در  روحانی  داشت: 
مواضع رادیکال و سنگینی را در پیش گرفته بود که قطعا باید روش خود 

را اصالح کند تا در کشور و در بین مردم دچار مشکل نشود

آشنا : اتحادمان را آسان نشکنیم

دولت  در  جمهور  رئیس  فرهنگی  مشاور 
نشکنیم.  آسان  را  اتحادمان  گفت:  یازدهم 
در  آشنا  الدین  حسام  ایسنا،  گزارش  به 
مواجهه  در  نوشت:  توئیتری  یادداشتی 
به  همیشه  از  بیش   ، ترامپ  آمریکای  با 
روزهای  نیازمندیم.  ملت  امید  و  دولت  تدبیر  رهبری،  راهبری 

نشکنیم.  آسان  را  اتحادمان  است؛  راه  در  دشواری 

در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
ارسال  از  خود  خبری  نشست 
گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی 
این شورا به قوه قضائیه خبر داد و 
از وزیر کشور هم به این خاطر که 
انتخابات  از  دوره  این  در  پذیرفت 
گیری  رای  و  شود  اجرا  قانون 
 ، نشود  انجام   12 ساعت  از  پس 
کرد:  اعالم  کدخدایی  کرد.  تشکر 
طبق روال، گزارش هایی در زمینه 
که  داشتیم  انتخاباتی  تخلفات 
قضائیه  قوه  در  دوستان مان  برای 
دولتی  مدیران  و  کردیم  ارسال 
بودند  انتخاباتی  متخلفان  بین  هم 
شدند. معرفی  قوه  این  به  که 
تعرفه،  نرساندن  و  کمبود  از  وی 
تأخیر در آغاز رأی گیری و تبلیغات 
عنوان  به  خاص  نامزدی  نفع  به 

و  کرد  یاد  سرفصل ها  این  عمده 
افزود: این تخلفات دسته بندی شده 
و برای قوه قضائیه ارسال شده است. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 

به سؤال خبرنگار صدا و سیما در 
مورد امکان نقض شدن آرا در طول 
نظارت  واسطه  به  انتخابات  فرایند 
گفت:  نگهبان  شورای  استصوابی 

تخلفات باید برای قوه قضائیه احراز 
شود و احراز جرم برعهده این نهاد 
اگر  نگهبان صرفاً  و شورای  است 
می تواند  دهد  رخ  مهمی  تخلف 

نسبت به ابطال و یا توقف فرایند 
مجازات  اما  کند  اقدام  انتخابات 
در  جرمشان  احراز  به  منوط  افراد 
قوه قضائیه و تصمیم قضات است. 

علی مطهری در یادداشتی نوشت: 
جناب آقای روحانی رئیس جمهور 
در  اخیر خود  در سخنرانی  محترم 
جمع پزشکان جمله ای فرمودند که 

نیاز به توضیح دارد. 
ایشان فرمودند: »امیرالمومنین  )ع(

نظر  را  حکومت  و  والیت  مبنای 
می داند.  مردم  انتخاب  و  مردم 
به  را  او  شما  که  کس  هر  گفت 
عنوان ولّی خودتان و رهبر جامعه 
اطاعت می کنم،  برگزینید من هم 
می کنم.  اجرا  و  می شنوم  هم  من 
امیرالمومنین )ع(مبنای حکومت و 
خواست  مردم،  رای  را  فرمانروایی 
این  می داند.  مردم  آرای  و  مردم 
سخن ایشان قطعا ناظر به مسئله 
امامت نیست، بلکه همان طور که 
مقصودشان  می دهد  نشان  قرائن 

یعنی  امام  حکومت  تحقق  شرط 
و  است  مردم  انتخاب  و  رای 
تایید  را  نیز همین  )ع(   سیره علی 
رسول  رحلت  از  پس  کند.  می 
اکرم )ص( زمانی که مردم به هر 
دلیلی علی رغم نص پیامبر اسالم 
نشان  اقبال  دیگری  شخص  به 
حفظ  خاطر  به  حضرت  آن  دادند،  
مسلمین  وحدت  و  اسالم  اساس 
با  مواردی  در  حتی  و  نکرد  قیام 
خلیفه اول و دوم همکاری داشت و 
طرف مشورت آنها بود، ولی پس از 
مرگ خلیفه سوم و اقبال مردم به 
امیرالمومنین )ع( و اتمام حجت بر 
او، حکومت و خالفت را پذیرفت، 
در حالی که قبل از آن نیز امام بود 
و از سه شأن امامت یعنی مرجعیت 
بیان دین و والیت معنوی و زعامت 

سیاسی،  تنها شأن زعامت سیاسی و 
رهبری اجتماع را در اختیار نداشت.

بنابراین مشروعیت امامت به معنی 
و  خدا  ناحیه  از  شیعه،  نظر  مورد 
تحقق  شرط  اما  خداست،   رسول 
یک شاخه آن یعنی زعامت سیاسی 
و رهبری جامعه، رای و نظر مردم 
و به عبارت دیگر مقبولیت شخص 

امام نزد مردم است. 
امام  سوی  از  غیبت،  دوره  برای 
عنوان  با  عام  نصب  )عج(  عصر 
صورت  الشرایط«  جامع  »فقهای 
گرفته و نصب خاص آن با انتخاب 
مردم صورت می گیرد که طبعا اگر 
زمان  مانند  باز  نباشد،  مردم  اقبال 
فقیه  ولی  و  امام  معصوم حکومت 

قابل تحقق نخواهد بود.
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 32422410
کافی نت دانشجو

جــه
تو توجــه

کافـی نت 

دانشجـو

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

 امکان خرید

د مدت
ط بلن

 با اقسا

 ماهه
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