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اهدای 926 واحد خون 

در شب های قدر
و عنوان کرد:  داد  استان خبر  در  قدر  اهدای خون در شب های  افزایش 17 درصدی  از  انتقال خون خراسان جنوبی  حسینی- مدیرکل 
بیان  با  پایگاه اهدا خون در خراسان جنوبی مراجعه کرده و 926 واحد خون اهدا شد. عاملی  در شب های قدر امسال 1039 نفر به دو 
این که از این تعداد 846 نفر آقا و 80 نفر خانم بودند افزود: 782 نفر بیرجند و 144 نفر نیز در طبس خون اهدا کردند. وی با اشاره به 
از این تعداد اهدا کننده مستمر بودند اضافه کرد: شاخص اهدای مستمر در این چند روزه 55/5 شده است. مدیرکل  این که 514 نفر 
انتقال خون به دو مرکز دیگر اهدای خون در قائن و فردوس اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل فاصله این دو شهر با مرکز استان و نبود 
پس  کرد:  خاطرنشان  عاملی  است.  نداشته  وجود  رمضان  ماه  و  قدر  های  در شب  اهدا  امکان  خون،  از  گیری  فرآورده  برای  تجهیزات 
)  7 در صفحه  خبر  ادامه   (  ... انجام خواهد شد.  هفته  در  روز  دو  روال گذشته،  مرکز طبق  دو  این  اهدای خون  کار  رمضان  مبارک  ماه   از 

سرمقاله

اولین سند شش دانگ فرودگاه های 
کشور به نام فرودگاه طبس

 صفحه ۷

 مرمت باغ اکبریه با بیش از 500 میلیون 
تومان درحال انجام است

 صفحه ۷

اجرای طرح همای رحمت
 برای اولین بار با همکاری نخبگان

صفحه ۷

پذیرش بیش از 6 هزار نفر 
در مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد در استان

صفحه ۷

پدر سردار شهید آتش دست
به فرزندش پیوست

صفحه  ۷

۱۷۷ پروژه عمرانی در شهرستان 
مرزی درمیان به بهره برداری می رسد 

صفحه 3

برخی دولتمردان یک صفحه از نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده اند / کنایه های یک اصولگرا به دولت/ سیدهادی خامنه ای: به بهانه حجاب نمی توان به کرامت انسانی لطمه زد / عضو جمنا: راهبرد تواضع و لبخند دولت به آمریکا، راه به جایی نُبرد / با عربستان مقابله به مثل جدی می کنیم / نماینده مجلس: اسالمی که عربستان از آن دم می زند اسالم آمریکایی است / آقای ترامپ، احتیاط کنید!    /صفحه 8

صادق زیباکالم؛
با خویشتنداری نگذارند فضای سیاست خارجی 

کشور به نفع تندروهای آمریکایی تغییر کند

محمدرضا بادامچی :
مخالفان دولت هم 

به میدان بیایند و کمک کنند

»مرتضی صفاری نطنزی« 
اقدام عربستان 

آتش بازی در منطقه است

چمران : 
معلوم بود که آمریکا

 بدعهدی می کند

حسین ا... کرم، دبیرکل انصار حزب ا...:
 آتش به اختیار 

علیه مسئوالنیم ، نه زنان 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

ُکند و بی اثر

*  هرم پور

  راهی را تصور کنید که برای رسیدن به مقصد چاره ای 
جز گذشتن از همان یک مسیر نیست، حاال اگر 
وجود  احتمال  باشد چقدر  بسته  راه هم  این یک 
دارد که بی راهه را انتخاب نکنیم؟ مسأله ای را در 
نظر بگیرید که برای حل کردنش نیاز به صحبت 
و تفاهم است، حاال اگر مسیر تفاهم و صحبت را 
ببندند و یا به مستندات وگالیه هایمان توجه نکنند، 
چقدر احتمال وجود دارد که راههای غیر عادی و 
شاید غیرقانونی را برای حل مسأله انتخاب نکنیم؟ 
استان یا شهری را در نظر بگیرید که مسؤوالن 
داده  قول  فقط  برای حل مشکالت شهروندانش 
نیاز  مشکالت  حل  برای  که  جایی  در  حاال  اند، 
وجود  ها  قول  این  به  اعتماد شهروندان  به  مبرم 
یا  و  شوند  کم  ها  و عمل  زیاد  ها  قول  اگر  دارد 
از روند طبیعی اش  راه، حل مشکل  ادامه ی  در 
خارج شود چقدر احتمال وجود دارد که نوع رفتار، 
همان  در  شهروندان  اقدام  و  گفتمان  ادبیات، 
 مسیر طبیعی باقی بماند؟ ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

فروش آهک و گچ 
زیر کار ممتاز جانبازان

تلفن فروش:

09034812330 -32235265

جناب آقای مهندس محسن شخم گر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان بیرجند
 که نشان از درایت و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه  تبریک عرض نموده 

 از درگاه خداوند متعال برایتان موفقیت روزافزون مسئلت می نماییم.
برادر و خواهر

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه فاطمه فتن  )همسر محمود داور پناه( 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/3/29 از ساعت ۱۷/۱5 الی ۱8/۱5 در محل 

هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

داورپناه ، فتن و سایر بستگان

آشنایی با خدمات 
موسسه خیریه 

توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع(

 شرح در صفحه آخر

قابل توجه پزشکان 
و متقاضیان سرمایه گذاری 

فروش ، معاوضه ، مشارکت 
در احداث ساختمان تجاری اداری 

)مطب پزشکان( 360 متر
 آدرس: طالقانی 7

09305210371 - حسینی

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:
3۱ خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱395 از طریق سامانه www.tax.gov.ir  می باشد.

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

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526
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نام نویسی چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر از امروز

توکلي سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نام نویسی از داوطلبان از تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ تا دوشنبه پنجم تیر ادامه 
انجام می پذیرد،گفت: داوطلبان برای نام نویسی باید به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنندهمچنین دفترچه راهنمای 
ثبت نام که شامل شرایط نام نویسی و تاریخ برگزاری آزمون است نیز همزمان با آغاز نام نویسی در این درگاه اینترنتی منتشر می شود.

سرمقاله

) ادامه سرمقاله( ُکند و بی اثرشان به مردم می دهند، 

مدیرانی که نه از مردم شناخت دارند و نه از زیرساخت 
های یک مدیریت  توانمند. ما در آینده ضربه های 
محکمی از این مدیران با سیاق مدیریتی که از آن در 
باال نام برده شد، خواهیم خورد. مدیرانی که چابک، 
توانمند و سریع نیستند، مدیرانی که بیشتر از مدیریت 
هایشان،  فربه و چاق و ُکند هستند،  و البته ضربه 
هایی که نه تنها خسارت های جانی و مالی برای 
شهروندان خواهد داشت، بلکه عقب ماندگی های 
تاریخی این استان را باز هم تشدید خواهد کرد.  نمی 
دانم، شاید تصور و آرزوی حضور مدیران کوماندویی 
در استان ما مثل آنچه در بسیاری از استانها شاهدش 
هستیم، تصوری باطل و آرزویی محال باشد،  شاید 
هم با کمی بیرون آمدن از پوسته ی انفعال و مصلحت 
اندیشی و منفعت بینی، و با کنار گذاشتن رودربایستی 
های بی معنای سیاسی و اجتماعی، این خطر بزرگ را 
بتوان از سر استان دور کرد. این هم همتی می خواهد 
که مطالبه اش را باید مردم و رسانه ها از مدیران 
اجرایی کشور و استان داشته باشند، وگرنه سرنوشت 

همان است که گفته شد.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳04۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(         

ابالغیه جدید دولت درباره مسکن مهر

خراسان- در حالی که بر اساس مصوبه ۲۳ اسفند 
سال گذشته دولت، مقرر شده بود مبلغ هزار و 500 
عمومی  تاسیسات  ایجاد  منظور  به  ریال  میلیارد 
و  راه  وزارت  اختیار  در  مهر،  مسکن  های  سایت 
شهرسازی قرار بگیرد، طبق ابالغیه روزهای اخیر 
یک مسئول ارشد اجرایی به 5 عضو کابینه، تصریح 
در  مبلغ  این  اختصاص  از  هدف  که  است  شده 
مصوبه سال ۹5، “جلوگیری از حوادث غیرمترقبه 
است. بوده  انسانی”  گیر  همه  های  بیماری  و 

دیروز اوج مصرف برق رکورد شکست

روز  برق  مصرف  اوج  نیرو،  وزارت  به گزارش  
شنبه که در ساعت ۱4 و ۱7 دقیقه ظهر اتفاق 
به طوری که نسبت  بود؛  امسال بی سابقه  افتاد 
به مدت مشابه جمعه با افزایش بیش از ۶ هزار 
برق  مصرف  اوج  شد.همچنین  روبرو  مگاواتی 
مدت  با  مقایسه  در  خردادماه،  هفتم  و  بیست 
اختالف  و  داشت  افزایشی  روند  پارسال  مشابه 

مصرف به حدود هفت هزار مگاوات رسید.

ُکند و بی اثر

*هرم پور

ها  این  کم.  خیلی  قطعاً   )۱ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (

بی  و  ُکند  های  مدیریت  که  ایست  نتیجه  همان 
اثر در سرنوشت شهرها و شهروندانش می گذارد 
و متأسفانه این نتیجه، نتیجه مثبت و قابل قبولی 
نیست. به این چند مثال توجه بفرمایید! در شهری 
مثل بیرجند و در استانی مثل خراسان جنوبی، یکی 
از صنوف تمایل به گران شدن گوشت و جلوگیری 
از عرضه ی ارزان آن دارد، برای چند روزی قصابی 
ها خالی از گوشت می شود، آستانه ماه رمضان است 
تکاپوی  در  و  فشار  تحت  شدت  به  شهروندان  و 
مهیا کردن گوشت! چه اتفاقی می افتد؟ مردم به 
قصابی های خانگی و خارج از محدوده ی نظارت 
از  تعدادی  حتی  آورند،  می  روی  سازمانی  های 
روستانشینان مرزی از کشور همسایه گوشت ارزان 
وارد می کنند، و این درحالیست که از آن طرف هر 
روز رادیو و تلویزیون و رسانه ها از بیماری وبا ما را 
می ترسانند! یک مثال دیگر. در شهری مثل بیرجند 
با شروع تابستان و گرمای هوا مصرف آب افزایش 
پیدا می کند، سوء مدیریت، ساخت و سازهای خارج 
از محدوده و انشعابات غیرقانونی به همراه مشکالت 
پرجمعیت  روستاهای  در  آب  قطعی  باعث  فنی، 
حاشیه شهر می شود، مردم برای تأمین آب شرب، به 
قنات های اطراف روستا روی می آورند، خطر باز هم 
در کمین است.  مثالی دیگر. در شهری مثل بیرجند 
که شهری جوان و پرانرژیست، علیرغم سکوت معنا 
دار سازمانهای متولی برای وضعیت جوانان شهر، هر 
شب دهها موتور سوار در حاشیه بلوار فرودگاه دور 
هم جمع می شوند و خارج از دغدغه های جانی 
و مالی و در غیاب هرگونه  نظارتی که حداقل در 
سالمتشان  کننده  تضمین  حادثه  وقوع  صحنه 
باشد، به نمایش مهارتهایی می پردازند که  اعجاب 
آور و دلهره انگیز است، چون مکانی برای تخلیه 
انرژی آنها وجود ندارد، چون اولویت های ورزشی 
و فرهنگی در این شهر کاماًل متفاوت تعریف شده 
اند. مثالی دیگر.  در همین شهر در کوچه ها، خیابانها، 
شریانها و مسیرهای اصلی شهر برای هفته ها بسته 
می شوند و شهروندان از گوشه و کنار راهی باز می 
کنند و هر روز از کنار خطر به سالمت می گذرند، 
در حالی که دهها تابلو به همین شهروندان هشدار 
می دهند و یک دهم آن برای تسریع درپایان پروژه 
ها به پیمانکار هشدار داده نمی شود.  خالصه اینکه 
در شهر برای عبور از قانون، بهانه فراوان است، اما 
ایجاد  به دست مردم دادن  بهانه  برای  این حقی 
نمی کند. بعضی از مدیران این بهانه های کوچک 

و بزرگ را با مدیریت های . . . ) ادامه در ستون مقابل( 

با مبالغ مختلف یارانه چقدر می توانید وام بگیرید؟

پراید
در نتایج تست موسسه ایمنی بزرگراه های آمریکا، خودرو 
پراید بدترین خودرو سواری شناخته شده که می تواند جان 
پراید  بیاندازد  به خطر  به طرز وحشتناکی  را  سرنشینانش 
در تست تصادف، دچار انحراف شدید در ستون، درب ها و 
سقف می شود. کابین سرنشینان تاب برمی دارد، در خودرو 
باز می شود و داشبورد هم صدمه شدید به پای راننده می زند. 
جلوی خودرو به شکلی جمع می شود که بسیاری از قطعات 
کاپوت مانند موتور هم در تصادف شدید وارد کابینه می شود. 
در تست تصادف، خودروی پراید به سختی امتیاز دو ستاره از 

پنج ستاره را به خود اختصاص می دهد.

پژو 206
خودرو پژو ۲0۶ از نظر ایمنی، سه ستاره از پنج ستاره موسسه 
ویژگی های  جمله  از  است.  گرفته  را   Euro NCAP
ایمنی پژو ۲0۶ این است که در هنگام وقوع سانحه رانندگی و 
تخریب کاپوت خودرو، جابجایی موتور به سمت داخل کابین 
نبوده و به سمت زمین )پایین( جابجا می شود و درنتیجه به 

راننده و سرنشین کنارش آسیب وارد نمی کند.
سمند

تست تصادف خودرو داخلی سمند به دلیل بومی بودن آن، 
به  توجه  با  است.  نگرفته  انجام  اروپایی  توسط موسسات 
اینکه پلت فرم این خودرو شبیه پژو 405 است، احتماال به 

سختی حائز سه ستاره خواهد شد. 
تیبا

فیلم تست تصادف این خودرو نشان می دهد که در خودرو 
تاب  هم  سقف  ستون های  می شودو  باز  تست،  هنگام 
برمی دارد کهنشان می دهد وضعیت ایمنی خودرو مناسب 
نیست و احتماال به سختی بتواند دو ستاره ایمنی را به دست 

آورد و در واقع سطح ایمنی این خودرو مناسب نیست.
تندر90

سطح ایمنی تندر۹0 درسطح مناسبی قرار دارد و توانسته 
ایمنی را به خود اختصاص دهد. قطعات  است سه ستاره 
داخلی تند ۹0 طوری طراحی شده که هنگام فشرده شود. 

همچنین از آنجایی که مخزن سوخت در کف خودرو و به 
دور از کمک فنرها قرار گرفته، اگر تصادف از عقب رخ بدهد 
کمترین احتمال برای سوراخ شدن آن توسط اجزای کمک 

فنر وجود دارد. 
پژو پارس

زیرین  قسمت  و  شاسی  مثل  خودرو  زیرین  قسمت های 
کالف بدنه، مقاومت خوبی دارند ولی قسمت های باالیی 
بدنه چندان از استحکام باالیی برخوردار نبوده و می تواند 
هنگام واژگونی خودرو به سرنشینان آسیب وارد کند. پژو 
پارس با توجه به پلتفرم مشابه با خودروی 405 احتمااًل به 

سختی می تواند حائز سه ستاره شود.

وضعیت وحشتناک ایمنی خودروهای زیر 50 میلیون تومان 

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با 
اعالم صدور ۲4 میلیون کارت هوشمند ملی تا کنون گفت: 
کارت هوشمند ملی با پرداخت حداکثر ۳۱ هزار تومان توسط 
مردم و طی یک ماه صادر می شود و به دست مردم می 
رسد.سیف اله ابوترابی درباره رقم پرداختی مردم به منظور 
دریافت کارت هوشمند ملی نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه 
مجلس به منظور صدور این کارت ۲0 هزار تومان به حساب 
خزانه واریز می شود و برای طی مراحل تکمیل ثبت نام ، 
عکس و ارسال مدارک به محل صدور کارت و برگشت آن 

حداکثر ۹ هزار تومان و مبلغ ۲ هزار تومان هم بابت تحویل 
کارت در منازل مردم توسط دفتر پیشخوان و پست دریافت 
تا  درخواست  ثبت  زمان  از  مردم  اساس  این  بر  شود؛  می 
دریافت کارت هوشمند ملی خود باید حداکثر ۳۱ هزار تومان 
پرداخت کنند. ابوترابی خاطرنشان کرد: دریافت بیش از این 
رقم توسط ثبت احوال، دفاتر پیشخوان یا پست خالف است 
و در صورت مواجه شدن با این موضوع مردم می توانند دفتر 
متخلف را معرفی کنند .وی با اعالم تحویل کارت هوشمند 
ملی طی مدت یک ماه در سال جاری اظهار کرد: از آن جا 

که این کارت ها وارداتی است، قبال صدور آن ۶ ماه طول 
می کشید اما این زمان را کاهش دادیم و هم اکنون تحویل 
کارت از زمان تکمیل ثبت نام تا دریافت آن، یک ماهه انجام 
می شود.علت کیفیت پایین عکس های چاپ شده روی 
کارت هاوی همچنین درباره کیفیت پایین عکس های چاپ 
شده روی کارت هوشمند ملی خاطرنشان کرد:عکس هایی 
که روی این کارت ها جای می گیرد روتوش نمی شود اما 
اکنون به اتحادیه عکاسان تاکید کرده ایم روی این موضوع 
کار و فرمتی را تعیین کنند تا عکس با کیفیت تر باشد.وی 

اعالم کرد: به زودی به منظور ابطال کارت های قدیمی و 
زمان بندی تعویض آن ها طرح فراخوان خواهیم داشت که 

جزئیات آن اعالم می شود.

کاهش 5ماهه صدور کارت ملی هوشمند

گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد ایران؛ 
رکود مسکن عمیق تر شد

اقتصاد  درصدی   ۱۲.5 رشد  از  حکایت  مرکزی  بانک  جدید  گزارش 
ساختمان  بخش  در  فعالیت  حال  عین  در  دارد.   ۹5 سال  در  ایران 
همچنان رکودی عمیق معادل 0.8- واحد درصد داشته است.در بخش 
»ساختمان«، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق 
شهری در سال ۱۳۹5 به قیمت های جاری نسبت به دوره مشابه سال 
قیمتی  اعمال شاخص های  با  است.  یافته  کاهش  درصد   ۱4.۱ قبل 
قیمت  به  خصوصی  های  ساختمان  افزوده  ارزش  تعدیل  و  متناظر 
های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان های دولتی، 
نرخ رشد بخش »ساختمان« در سال ۱۳۹5 )به قیمت های ثابت سال 

۱۳۹0( در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد می شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وحدت )نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 96/3/29

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/4/14 در محل 
شرکت )نبش پاسداران 14( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موارد ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا به اطالع می رساند با توجه به ماده 19 آیین 
نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه  رای و غیر عضو یک رای خواهد 
بود. کسانی که تمایل به شرکت در انتخاب هیئت مدیره و بازرس دارند تا تاریخ 96/4/14 تقاضای خود را به 

شرکت ارائه دهند.

دستور جلسه: بررسی گزارش هیئت مدیره و بازرس- بررسی صورت حساب های مالی سال 1395- 
تغییرات سرمایه و اعضا - بررسی بودجه سال 1396- تصویب مبلغ باز پرداخت سهام- انتخاب بازرس- بررسی 

خط مشی هیئت مدیره و اختیارات آنان                                                                  هیئت مدیره

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن فرزانگان )در حال تصفیه( )نوبت سوم(
شماره ثبت: 1254    شناسه ملی: 10360029850

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20959 مورخ 95/11/30 و در اجرای ماده 225 الیحه اصالح 
قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن فرزانگان )در حال تصفیه( شماره ثبت 1254 
)اعم از حقیقی و حقوقی( دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک و مستند 
خود حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی بیرجند، استقالل 7 ، پالک 3 مراجعه نمایند. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه 

در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار شرکت آگهی خواهد شد.
محمد حسن زارع فرد - مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن فرزانگان )در حال تصفیه(

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

درب اتوماتیک سید مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09303107002 - 09155614880

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

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

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
خوراک عدسی با گوشت موجود است

پیتزا 6000 تومان با نوشابه و سس رایگان
تلفن سفارشات : 09159634292 - 32236351

صیاد شیرازی واحد 90  تلفن:  09157014292  مدیریت اسماعیل زاده

مجهز به دستگاه کارت خوان سیار

ک رایگان
پی

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

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  

ثبت نام از گروه های سنی شیرخوار، نوپا، نوباوه، پیش دبستانی 1، پیش دبستانی 
2، )6 ماه تا 6 سال( آغاز شد.

ضمنا در ایام تابستان کالس های زبان انگلیسی ، نقاشی ، قرآن ، خالقیت ثبت نام می شود 
15 جلسه 30 هزار تومان

مهلت ثبت نام تا 96/4/10       شروع کالس ها: 96/4/10
غفاری 16 - پالک2         32450925

پیش دبستـانی و مهـد کودک دو ستـاره باغ آرزوهـا

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس 
کناف و... با قیمت مناسب   

09156633230- برگی

تور باکو ویـژه خـرداد و تیـر 
مستقیـم از بیرجنـد

گارانتی هتل 4* تاپ
قیمت استثنایی950000 تومان

زمینی و هوایی ) گروهی(
لیدر یک گشت شهری با ناهار،بیمه 

،ویزا،یک روز گشت خارج شهر،استخر و 
ماساژ رایگان اتوبوس vip تک صندلی

حرکت جمعه هر هفته
09159618005 -05632221719

میناب سیر شرق

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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ین

ضم
د ت
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ص

قابل توجه توریست ها ، راهنمایان تو ر و افرادی که می خواهند
 انگلیسی را در کوتاه مدت کاربردی بیاموزند

آموزشگاه کیاست برگزار می کند:
آموزش زبان انگلیسی و عربی گردشگری و هتلداری

مقدماتی - متوسطه - پیشرفته
با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

* آموزش مکالمه انگلیسی کاربردی
* یادگیری لغات و عبارات مرتبط با توریست و گردشگری و ضرب المثل های انگلیسی

* آموزش نکات گرامری ضروری
* آموزش تلفظ صحیح

* تکنیک تمرین و تکرار جهت به خاطر سپاری                         برای اولین بار در استان
* مرتبط بودن موضوعات دوره از مقدماتی تا پیشرفته

* آشنایی با اصطالحات تخصصی در مسافرت های خارجی
* دریافت گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی

آدرس: خیابان طالقانی، طالقانی 16 - طبقه اول  تلفن: 32236080

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

قسمت اول  سریال شهرزاد2 رسید

توزیع قسمت های بعد: دوشنبه  ها 
بین مطهری 4 و2 - نمایندگی سروش



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
دوشنبه*29  خرداد 1396* شماره 3812

با عرض تشکر از مساجد و تکایای محترم ؛ امسال 
وضعیت برنامه ریزی قرآن به سر گذاشتن و دعای 
این  قرائت  نبود کاش ساعت  جوشن کبیر خوب 
ادعیه و سخنرانی ها از قبل اعالم می شد تا مردم 
 برنامه ریزی مناسب تری می داشتند و می توانستند
با زمانبندی بهتری به این مراسمات برسند انشاا... 

برای سال آتی بهتر برنامه ریزی شود
910 ... 0۳9
همانند  شهر  مرکز  به  خواهشا  استاندار  آقای    
ازحالشان  بزنید و  روستا های حاشیه شهر سری 
آگاه شوید تا ماهم ببینم که مسئولی از دولت تدبیر 

وامید هم سری به ما ساکنین طرح فرزان زد
915...492

ندارد  تفریحی و گردشگری خوبی  یرجند منطقه 
لطفا برای تعطیالت یک فکری بردارید

915....486
به  باید  واقعا ما کارگران شهرداری  آقای شهردار 

گدایی بیفتیم تا اضافه کار ما رو پرداخت کنید 
901....۳58

دعوت می کنم از مسئوالن سازمان اتوبوسرانی 
چهکند  اتوبوس  ایستگاههای  در  روز  یک  که 
اصال  اینکه  بشن   واحد  شرکت  اتوبوس  منتظر 
سرساعت خاصی نمیاد بماند ؛گاهی اوقات شاید 
من  نظر  بیاد.به  اتوبوس  ساعت  یک  فاصله  با 
عالوه بر رانندگان ؛مسئوالن هم باید جوابگوی 
تردد  نظمی  بی  سر  مردم   رفته  دست  از  زمان 
توانایی پوشش  اگر واقعا  باشند.درپایان  اتوبوسها 
دادن منطقه را ندارید اطالع رسانی کنید تا مردم 

منطقه فکری به حال خودشون بردارند
ارسالی به تلگرام آوا
بود  گفته  که  عزیزی  همشهری  جواب  در 
هواپیما  جلوی  های  صندلی   نمایندگان 
استفاده  تشریفات  سالن  از  و  نشینند   می 
بگویم  باید  نمی فهمند  را  و درد مردم  می کنند 
 عزیز دل من اوال همه را با یک چوب نزن دوما 
نماینده هایی داریم که اگر به نظرم برایشان هواپیمای 
ارزد چون برای مردم  اختصاصی هم بگیرند می 
 تالش می کنند و اما در نقطه مقابل نماینده هایی
 داریم که فقط برای سیاسی بازی خوب و  سرشان 
درد می کند که در یک موضوعی بخواهند انتقام 
منافع  به  کار  وقتی  اما  بگیرد  مجلس  تریبون  از 
یا  نیست  وظایفشان  حوزه  در  یا  رسد  می  مردم 
 . نداد  دولت  کردیم  پیگیری  ما  گویند  می  هم 
دوستی داشت می گفت برخی معلوم نیست ملت 
را چگونه شناخته اند که می خواهند بپذیریم بعد 
از کلی انتقاد صریح  و گاها توهین آمیز سیاسی از 
یک شخصیت وزیر و یا ...  آیا در حالت عادی آن 
مسوول رغبتی برای کار برای مردم حوزه انتخابیه 
 آن نماینده دارد ؟ تازه بعد اینهمه خرابکاری می آیند
و می گویند ما برای حق مردم در مجلس فالن 
موضوع را فریاد زدیم آقا جان ما نخواهیم شما با 
را  باید کجا  کنید  را خراب  فعلی  این مدل وضع 
تا مردم هم  باشیم  با مردم صادق  لطفا  ببینیم ؟ 

واقعیت ها را بدانند
ارسالی به تلگرام آوا
واقعارجای نگرانی دارد که تنها بیمارستان مجهز 
خراب  یکسره  آن  اسکن  تی  دستگاه سی  استان 
باشد و مریض بیچاره مجبور باشد برای یک عکس 
سی تی اسکن به شهرستانهای مجاور یا بیمارستان 
امام رضا برود و یک ماه منتظر نوبت باشد مگر آن 
همه بودجه و پولی که از بیماران می گیرید صرف 
چه کاری می کنید؟ بجای ساخت وسازهای الکی 
دراطراف بیمارستان به فکردستگاه های جدید و نو 

باشید .باتشکر از آوا 
921 ... ۳42
و  کها  پار  به وضعیت  تابستان  آمدن فصل  چرابا 

روشنای ان توجهی نمی شود
915 ... ۳60

سالم خدمت روزنامه آوا ؛ موقع انتخابات برای من 
یارانه شما که قطع  آمد که  تعدادی دیگر اس  و 
گردیده بود آخر همین ماه به حساب شما ریخته 
یارانه  از  شد  تمام  که  انتخابات  ولی  شد  خواهد 
خبری نشد فقط یک اس آمد که داریم راجع به شما 

تحقیق می شود فقط گفتم خودتان قضا وت کنید
915 ... 0۷9

با سالم درختان حاشیه فلکه جماران به سمت باال  
داره خشک  ازتشنگی  اعظم )ص(  پیامبر  بلوار  تا 
میشه مگه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
زحمت  باید  چندسال  درختها  بر  ندارد  نظارت 
یه درخت راکشید تا به رشد و نمائی برسه بعدم 
متاسفانه بخاطرندادن آب ازبین بره گناهشون اینه 
که زبان ندارند بگن ماتشنه ایم خدامیداند اگه منزل 
مسکونیم کناراین درختها بود به بخاطر رضای خدا 
و ثوابش آبشون می دادم فراموش نکنیم فردای 

قیامت جواب باید پس بدیم
915 ... 402
باسالم وادب لطفا راهنمایی بفرمایین  فرمانداری 
محترم ، چرا برای برخی خانواده ها بالفاصله بعد 
از تولد نوزاد جدید یارانه واریز می شود اما برای 
بعضی ها نظیرحقیراالن بیش از دو ماه شده واریز 

نشده؟لطفاعلت وراهنمایی...ممنون 
990 ... 802
درخواست  که  جوانی  پیام  ازاینکه  وتشکر  سالم 
کمک بخاطر قطع اب وبرق خانه اش روز پنج شنبه 
کرده بود چاپ کردید خوب است پیگیر باشید ببینید 

ادارات موسسات خیریه کمک کرده اند یاخیر
915 ... ۳48
به  که  ای  عده  یارانه  انتخابات  درسته شب  واقعا 
دالیلی قطع شد دوباره برقرار بشه ولی یارانه نوزاد 
بنده سه ماه هست هنوز واریز نشده هر جا هم رفتم 

کسی پاسخگو نیست
915 ... 684

نیاز سنجی روستای خور برای ایجاد طرح ضربتی ایجاد اشتغال در زمینه صنایع دستی
دادرس مقدم-  مسئول میراث فرهنگی خوسف از اجرای مطالعات اولیه نیاز سنجی طرح ضربتی تولید و اشتغال در روستای خور خبر داد گفت: این طرح که از سوی سازمان میراث فرهنگی 
کشور با هدف ایجاد اشتغال از طریق احیای صنایع دستی در ۷2 روستای ایران اجرا می شود، روستای هدف گردشگری خور نیز به عنوان منتخب استان این طرح در آن اجرایی خواهد شد. 

صالحی افزود: بر اساس این طرح دو رشته سنگ تراشی و پارچه بافی در این روستا شناسایی شده است که هم اکنون در رشته سنگ تراشی 12 نفر و رشته پارچه بافی ۳ نفر مشغول به کارند.

های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر   - ایرنا   
سیاست  بیان  با  جنوبی  خراسان  صنعتی 
دولت تدبیر و امید در حمایت از صنعتگران 
و ثبیت نرخ ارز در چهار سال اخیر، گفت: با 
این اقدام مردم دریافتند، ثبات اقتصادی در 
جامعه ایجاد شد و این مهم تمایل سرمایه 

گذاران را به فعالیت در صنعت افزایش داد.
صنعت  در  گذاری  سرمایه  به  افراد  تمایل 

خراسان جنوبی رو به افزایش است
شورای  نشست  سومین  در  جرجانی  عباس 
اطالع رسانی شرکت شهرک های صنعتی 
تولیدی  واحدهای  از  یکی  محل  در  استان 
شهرک صنعتی بیرجند افزود: دولت امکاناتی 
را از جمله ابالغ مجدد طرح رونق واحدهای 
تولیدی، در اردیبهشت ماه در دستور کارقرار 
با بانک های  ارتباط نشستی  داد، و در این 
های  اقدام  تا  شد  بینی  پیش  استان  عامل 

الزم در سال 96 به زودی آغاز شود.
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  وی  گفته  به 
بیرجند،  شهرستانهای  در  تولیدی  واحد   6
با  بودند  بانک  گرو  در  که  طبس  و  قاینات 
به  مجددا  جدید  گذار  سرمایه  به  واگذاری 

چرخه تولید بازگشت.

با همکاری بانک ها
تمایل به سرمایه گذاری
در حال افزایش است

صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
ها  بانک  همراهی  و  همکاری  داد:  ادامه 
به  گذاران  سرمایه  و  مردم  شد،  سبب 
زیرساخت  دارای  که  واحدهایی  سمت 
به  میل  و  شوند  ترغیب  اند  آماده  های 

سرمایه گذاری در استان افزایش یابد.
سرمایه   ،96 سال  در  کرد:  اظهار  جرجانی 
زیرساخت  که  واحدهایی  سمت  به  گذاران 
ها  بانک  آورند،  می  روی  است،  آماده  آنها 
بودن  پایین  جمله  از  خوبی  بسیار  شرایط 
میزان پرداخت اولیه، نحوه مزایده و واگذاری 
راحت تر را در قالب طرح رونق تولید لحاظ 
می کنند. وی با اشاره به اینکه صنعت دچار 
بازگشت  برای  امیدواری  اما  است،  بحران 
مجدد رونق وجود دارد، یادآور شد: به دلیل 
از  تعدای  از سال 9۳،  بعد  اقتصادی  شرایط 
با  شدند،  خارج  تولید  چرخه  از  که  واحدها 
به   95 و   94 های  سال  شده  اتخاذ  تدابیر 
ترتیب 1۷ و 11 واحد مجددا راه اندازی شد.

اجرای طرح پایش
واحدهای صنعتی استان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی به 
پایش واحدهای صنعتی در سال 95 اشاره 
 600 طرح  این  اجرای  در  افزود:  و  کرد 
استان  صنعتی  واحدهای  بین  نامه  پرسش 
به جز واحدهای بزرگ توزیع به نحوی که 
آزمایی  راستی  سپس  و  خودآزمایی  ابتدا 
اساس  بر  کرد:  تاکید  جرجانی  شد.  انجام 
شاغالن  درصد   ۳9 شده،  انجام  پایش 
درصد   4۳ و  دیپلم  فوق  و  دیپلم  واحدها 
درصد   82 مجموع  در  که  بودند  دیپلم  زیر 
تحصیلی  مدرک  دارای  نیروی  از  واحدها 

باالی فوق دیپلم استفاده نکردند.

الزمه توسعه استان
افزایش ارتباط صنعت

و دانشگاه است

این کارشناس ارشد شهرک های صنعتی با 
تاکید به افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه ، 

واحدهای  پایش  نتایج  اساس  بر  کرد:  بیان 
صنعتی، رشته هایی را که در استان تدریس 
دارندگان  یا  ندارند  نیاز  کارخانه  شود،  می 
مدرک تحصیلی باال تمایل چندانی به حضور 

در واحدهای تولیدی ندارند.

استقرار 384 واحد تولیدی
شهرک های صنعتی/

311 کارخانه فعال است
 

به گفته جرجانی از ۳84 واحد تولیدی مستقر 
درصد   24 استان،  های صنعتی  در شهرک 
مستمر فعالیت دارند، ۳8 درصد زیر ظرفیت 

و 19درصد فعالیت مقطعی دارند.
به  مربوط  تهدید  بیشترین  کرد:  اضافه  وی 
۳8 درصد واحدهای تولیدی است که کمتر 
گذشته  سال  از  کارند،  مشغول  ظرفیت  از 
رصد شدند تا به جمع واحدهای راکد ملحق 
از ۳84 واحد  اینکه  بیان  با  نشوند. جرجانی 
با طرفیت های مختلف  تولیدی ۳11 مورد 
فعالیت دارند اظهار کرد: ۳۷ درصد واحدها با 
اشباع بازار رو به روند، 26 درصد دچار تغییر 

الگوی مصرف و نبود تقاضا، واردات کاالی 
مشابه و 26 درصد نیز توان رقابت ندارند.

در  استان  صنعتی  های  شهرک  مدیرعامل 
اولیه واحدهای  تامین مواد  ادامه به مشکل 
ارتباط  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  تولیدی 
۳0 درصد واحدها یکسان نبودن کیفیت در 
تحویل مواد اولیه را مهم می دانند و هفت 

درصد مواد نامرغوب استفاده کردند.
جرجانی عنوان کرد: مشکل بی ثباتی قیمت 
سال گذشته حرفع شد، اما 2۷ درصد واحدها 

در این زمینه گالیه داشتند.

هزینه های حمل و نقل
در استان باالست

وی اظهار کرد: 21 درصد واحدها با مشکل 
باال بودن هزینه حمل و نقل مواد اولیه رو 
ی  هزینه  افزایش  در  عامل  این  روند،  به 
های  زیرساخت  باید  است،  تاثیرگذار  تولید 
حتی  و  زمینی  ریلی،  نقل  و  حمل  سیستم 

هوایی خراسان جنوبی توسعه پیدا کند.
جرجانی یادآور شد: مشکلی با قوانین تامین 
اجتماعی نداریم، مشکلی که در نیروی کار 
محصول  شده  تمام  قیمت  است،  گذار  اثر 
است، برای مناطق محرومی مانند خراسان 
شود،  لحاظ  متفاوتی  شرایط  باید  جنوبی 
در  بیمه  حق  پرداخت  برای  کارفرما  سهم 
درصد   2۳ تهران  مانند  جنوبی  خراسان 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  است. 
صنعتی استان می گوید: 21 درصد مشکل 
تامین  بیمه  به  مربوط  تولیدی  واحدهای 

اجتماعی از لحاظ پرداخت هاست.
ماشین  درصد   20 اینکه  بیان  با  جرجانی 
است،  فرسوده  تولیدی  واحدهای  آالت 
و  تعمیر  های  هزینه  بودن  باال  افزود: 
را  انرژی  مصرف  آالت،  ماشین  استهالک 

نیز به شدت افزایش داده است.

تغییر خط تولید واحدهای بدون 
توجیه اقتصادی به صالح است

هایی  بررسی  اساس  بر  کرد:  بیان  جرجانی 
توجیه  تولیدی  واحدهای  برخی  شده  انجام 
اقتصادی ندارند به مدیران عامل این واحدها 
پیشنهاد شد با استفاده از طرح رونق تولید به 

تغییر الگوی مصرف روی بیاورند.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان با اشاره 
به اینکه ارایه تسهیالت رونق به واحدهای 

منطقی  ندارند  اقتصادی  توجیه  که  تولیدی 
ادامه  برای  برخی واحدها  داد:  ادامه  نیست، 
کار باید نسبت به تغییر الگوی مصرف و به 

روز رسانی خط تولید اقدام کنند.

بازسازی ماشین آالت
در اولویت کارخانه ها باشد

از  ماشین آالت  بازسازی  گفته جرجانی،  به 
هایی  شرکت  که  است  هایی  اولویت  دیگر 

تولیدی باید در این زمینه اقدام کنند.
واحدهای  به  رونق  تسهیالت  ارایه  به  وی 
درصد   60 باالی  های  طرح  و  تولیدی 
کرد  اشاره  پارسال  استان  فیزیکی  پیشرفت 
جهاد  واحدهای  ارتباط  این  در  افزود:  و 
نظر  در  صنعتی  های  شهرک  با  کشاورزی 
جداگانه  جهاد  واحدهای  امسال  شد،  گرفته 

تسهیالت دریافت خواهند کرد.
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
استان اضافه کرد: پارسال در مجموع 16۳ 
از  فیزیکی  پیشرفت  باالی 60 درصد  طرح 
و  معدن  صنعت،  سازمان  کشارزی،  جهاد 

نام  ثبت  وزارت صنایع  زیرمجموعه  تجارت 
کردند که 106 واحد بررسی شد.

طرح   41 تعداد  این  از  داد:  ادامه  جرجانی 
توسط بانک ها بررسی شد که با مسئوالن 
طریق  از  که  شد  بسته  قرارداد  طرح   ۳5
سامانه بهینه یاب 8۳ میلیارد ریال تسهیالت 
طرح رونق به این طرح ها پرداخت شد. به 
گفته وی، برخی واحدها به عنوان واحدهای 
 ۳8( بودند  فعال  ظرفیت  زیر  که  قرمز  خط 
گذشته  سال  که  هستند  خطا  دچار  درصد( 
تسهیالت سرمایه در گردش دریافت کردند.

پرداخت 2 هزار و 350 میلیارد ریال 
از محل طرح رونق اقتصادی به 

واحدهای صنعتی
 

واحد   268 مجموع  در  کرد:  عنوان  وی 
تسهیالت  از  یاب  بهینه  سایت  طریق  از 
 6۷0 و  هزار  مبلغ  به  گردش  در  سرمایه 

کردند. استفاده  ریال  میلیارد 

برای  مجموع  در  کرد:  اظهار  مسئول  این 
پیشرفت  درصد   60 باالی  های  طرح 
واحدهای   268 و  واحد(   ۳5( فیزیکی 
دریافت  گردش  در  سرمایه  که  صنعتی 
از محل  ریال  میلیارد   ۷۳0 کردند، هزار و 

پرداخت شد. یاب تسهیالت  بهینه  سایت 
میلیارد   540 همچنین  کرد:  اضافه  وی 
بانکها  توسط  مستقیم  صورت  به  ریال 
 ۳50 و  هزار   2 مجموع  در  شد،  پرداخت 

میلیارد ریال از محل طرح رونق اقتصادی 
به  یاب  بهینه  و سایت  مستقیم  به صورت 

پرداخت شد. واحدهای صنعتی 
استان  صنعتی  های  شهرک  مدیرعامل 
پایان  در  دولت  اینکه  به  توجه  با  افزود: 
 96 سال  در  طرح  ادامه  برای  قبل  سال 
حال  در  ها  پرونده  برخی  کرد،  موافقت 
بررسی است، به زودی به حدود 60 واحد 

پرداخت شد. تسهیالت 

طرح های تخفیفی
به تشویقی تبدیل شد

دیگری  اقدام  امسال  شد:  یادآور  جرجانی 
انجام  که در شرکت شهرک های صنعتی 
سازمان  در  ها  دستورالعمل  تمام  شد، 
به  و  شد  رسانی  روز  به  کوچک  صنایع 
شرکت  سایت  در  کامل  فایل  صورت 
این  بیان  با  مسئول  این  است.  موجود 
تبدیل  تشویقی  به  تخفیفی  های  که طرح 
موقع  به  که  هایی  واحد  شد:  یادآور  شد 
و  ساخت  درصد   ۳5 تا  شود  اندازی  راه 
کار  پایان  و  برداری  بهره  پروانه  و  ساز 
 50 بر  عالوه  درصد   ۳0 تا  شود  اخذ  آن 
واحد  آن  اقساط  محروم،  مناطق  درصد 
بخشیده خواهد شد. وی افزود: در مجموع 
 24 تا   2۳ استان  در شهرک های صنعتی 
در  است  تعطیل  تولیدی  واحدهای  درصد 
سال 92 این عدد 28.5 تا 29 درصد بود.

رقم  این   95 سال  ابتدای  داد:  ادامه  وی 
به 28 درصد رسید و بعد از تصویب طرح 
پنج  عدد  این  تولیدی  واحدهای  رونق 
مجموع  از  اکنون  یافت،  کاهش  درصد 
۳54 واحد ، ۷4 واحد در اختیار بانک است 
و 40 واحد به دلیل اینکه توجیه اقتصادی 
از  جرجانی  گفته  به  است.  تعطیل  ندارند، 
نواحی  مجموع واحد تولیدی شهرک ها و 
صنعتی استان، حدود 150 واحد مربوط به 

است.  بیرجند  شهرستان 

واحد سازه فوالدی تعطیل شده
در بیرجند با دریافت تسهیالت

رونق یافت 

افزود:  جلسه  این  در  اقتصادی  فعال  یک 
عنوان  به  تقریبا  وی  مدیریت  تحت  واحد 
و  پیچ  فلزی  های  سازه  کارخانه  نخستین 
مهره ای خراسان جنوبی سال 85 راه اندازی 
و سال 94 رسما تعطیل شد و مردادماه سال 

اعضای  برخی  و  مدیریت  تغییر  با  گذشته 
رونق  تسهیالت  از  استفاده  و  مدیره  هیات 

تولید مجدد آغاز به کار کرد.
پایان سال  تا  لطیفی،  رضا  گفته محمد  به 
این  کارکنان  نفر   20 تا   15 حدود  گذشته 
چهار  با  پارسال  اواخر  بودند،  بیمه  واحد 
تجهیزات  ریال  ۷00مبلیون  و  میلیارد 
خریداری شد، با افزایش ظرفیت کارخانه، 
به  ها  شده  بیمه  96تعداد  فرودین  اواخر 

حدود ۷0 تا 80 نفر رسید .
وی بیان کرد: با کمک و مشاوره کارشناسان 
تعداد  این  استان،  صنعتی  های  شهرک 
کارگر جذب شد و با افزایش ظرفیت تولید، 
خواهد  نفر   100 حدود  به  نیروها  تعداد 
چالش  از  را  مسکن  بازار  رکود  وی  رسید. 
و  دانست  واحدهای  چنین  رو  پیش  های 
ساخت  و  مسکن  بازار  هرچه  کرد:  تاکید 
قبیل  این  فعالیت  بگیرد  رونق  سازها  و 
ادامه  وی  شد.  خواهد  بیشتر  ها  مجموعه 
این مسایل سبب شد رقابت ها خیلی  داد: 
و  تاب  و  تب  از  بعد  ویژه  به  نزدیک شود، 
دلیل  به  کارخانه  بازار  استان،  تقسیم  اولیه 
وجود کارخانه های مشابه اشباع شد، امروز 
از پنج پروژه در دست اجرای این کارخانه 
مابقی  و  استان  به  مربوط  پروژه  یک  تنها 

مربوط به خارج از استان است.

تولیدی  عمده مشکل واحدهای 
انتقال مواد اولیه و محصول است

از  یکی  اقتصادی،  فعال  این  گفته  به 
مواد  انتقال  موضوع  عمده  مشکالت 
جایی)شرق  در  است،  محصوالت  و  اولیه 
های  بحث  در  که  ایم  گرفته  قرار  کشور( 
کننده  تعیین  نقش  نقل  و  حمل  رقابتی 
استان حل  در  مهم  امر  این  اگر  دارد،  ای 
در  رقابت  برای  بسیار خوبی  موقعیت  شود 

استان های مختلف خواهیم داشت.
نقل  و  حمل  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 
را بسیار سخت می کند، عنوان  رقابت ها 
سرمایه  ریال  میلیارد   20 مجموع  در  کرد: 
میلیون   ۷00 و  میلیارد  چهار  و  گردش  در 
تالش  شد،  انجام  تجهیزات  خرید  ریال 
داریم امسال تجهیزات به روز رسانی شود 
و متناسب با نیاز بازار نسبت به جذب نیرو 

ایفا کنیم. اشتغال نقش بهتری  و 
افزایش  به  اشاره  با  اقتصادی  فعال  این 
تولید  میزان  است:  گفته  تولید  ظرفیت 
به  اکنون  بود،  تن   ۳00 گذشته  در  ماهانه 
از  نیروها  تعداد  و  یافت  افزایش  تن   400
افزایش  نیز  نفر   80 ۷0تا  به  20نفر  15تا 
تولید  چرخه  به  مجدد  بازگشت  و  یافت 

این کارخانه شد.  بهبود وضعیت  سبب 

آموزش نیروهای کار
به منظور بهره وری 

اندازی  راه  از  بعد  شد:  یادآور  لطیفی 

منظور  به  نیروها  تمام  کارخانه،  دوباره 
های  دوره  نیرو،  ارتقای  و  وری  بهره 
این  گذرانند.  می  را  الزم  آموزشی 
در  مهم  مباحث  از  یکی  اقتصادی  فعال 
آموزش  را  تولیدی  واحدهای  مدیریت 
و  دانست  بازارها  نیاز  با  متناسب  نیرو 
صورت  این  غیر  در  کرد:  نشان  خاطر 
زیان  و  با ضرر  کارخانه  و  کم  وری  بهره 

رو به رو خواهد شد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی:

تمایل به سرمایه گذاری در صنعت استان رو به افزایش است
جوابیه شرکت مخابرات استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
تلفن در  نام  مورخ 96/0۳/22 در خصوص ثبت 
خیابان 9 دی به اطالع می رساند ایجاد امکانات 
انجام  واقعی  تقاضای  با  متناسب  ساخت  زیر  و 
زمانی  بازه  در  نام هایی که  ثبت  کلیه  و  میشود 
مربوطه انجام شده اند هم اکنون دایر شده است 
اگر متقاضی ثبت نام نموده که هنوز دایر نشده 
الزم  بررسی  تا  مراجعه  موردی  تواند  می  است 
به  احتمالی  جدید  تقاضای  برای  پذیرد  صورت 

موقع برای ثبت نام اطالع رسانی خواهد شد.

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
می  گرامی  شهروند  اطالع  به   96/0۳/20 مورخ 
رساند نصب یک دستگاه سرپناه ایستگاه اتوبوس 

برای محل مذبور در دستور کار سازمان قرار دارد.

اصالحیه جوابیه نیروی انتظامی استان

در  استان  انتظامی  نیروی  جوابیه  درج  پی  در 
مندرج  مطلب  به  عطف   ،  95 خرداد   2۷ تاریخ 
می  اصالح  مورخ 96/۳/18  پیام شما  در ستون 
گرد: » به اطالع می رساند برابر قوانین تردد و 
توقف وسایل نقلیه سنگین در معابر درون شهری 
که  ای  نقلیه  وسایل  تردد  اما  باشد  می  ممنوع 
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   21۳1 214۳و  کدهای 

جرائم رانندگی اعمال قانون می باشد.«

استان  مخابرات  مسئوالن  به  واحترام  سالم  با 
خطوط  کشیدن  به  نسبت  عاجزانه  تقاضامندیم 
کنند. عاجل  اقدامی  دستگرد  برای  ثابت  تلفن 
روستاهای دورافتاده استان از تلفن مستقیم بهره 
مند هستند اما دستگرد چسبیده به شهر است این 
امکانات را ندارد. با راه اندازی این مهم از شبکه 

اینترنت  بهرمندیم
915...18۳
سالم. چند روز پیش به همراه چند تن از  اهالی 
در خیابان بعثت یک بزمجه دیدیم که بی درنگ 
به اداره  حفاظت محیط زیست تماس گرفتیم تا 
را به دامن طبیعت برگردانند،  این جانور کمیاب 
اما پس از گذشت چند ساعت و به رغم درخواست 
های پی درپی از ماموران  آن اداره  خبری نشد ! 
درنهایت از آتش نشانی آمدند و بدون هیچ گونه 
کشتند  را  حیوان   آن  گیری  زنده  برای  تالش 
!!! لطفا اداره  حفاظت محیط زیست توضیح دهد 

وظیفه اش در اینگونه مواقع چیست؟
ارسالی به تلگرام آوا
و  راه  اداره  از  تشکر  واحترام،ضمن  سالم  با 
به  نسبت  است  خواهشمند  استان،  ترابری 
بیرجند حتما  راه  پلیس  از  بعد   ، آبیاری درختان 
حتما اقدام عاجل کنند که در حال خشک شدن 
میباشد. با توجه به گرمای شدید، نیازمند توجه 
بیشتر می باشد که متاسفانه اصال توجه نمیشود 

و درختان در حال خشک شدند.
915...18۳
یا  شهرسازی  و  راه  اداره  به  لطفا  آوا،  سالم 
فلسطین  خیابان  وضع  به  که  بگویید  شهرداری 
غربی فلکه سوم سجادشهر رسیدگی شود چون 
چرا  است!  شده  تیکه  چهل  پتوی  شبیه  دقیقا 
شهرداری به جای لکه گیری ها ی متعدد درست 
و حسابی آسفالت نمی کند؟ خیابان ها پر از دست 

انداز شده اند!
915...861
سالم، مساجدی که می دانند در شب های قدر 
می  مذهبی  مراسم  انجام  برای  زیادی  جمعیت 
آیند این امکان وجود ندارد که برای سال های 
آینده برای مردم زیر اندازی تهیه کنند که مردم 

رو زمین ننشینند؟ اجرکم عند ا...
915...121
چرا در مدارس دولتی مدام می گویند که وجهی 
از والدین اخذ نمی کنند در حالی که در عمل این 

گونه نیست! مسئوالن از خواب بیدار شوید
915...151
تعطیالت  و  تابستان  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
گردشگری  های خوب  مکان  داشتن  و  تابستانی 
و باستانی در شهر از همین ابتدا مسئوالن محترم 
فکری بردارند اندیشه ای  نمایند تا امستال بتوانیم 

توانمند تر در استقبال از مسافرین عمل نمایند!
9۳5...۳98
تا نسبت به  شهردار محترم لطفا دستور فرمایید 
جمع آوری زباله های حاشیه میدان ولی عصر و 
چهار راه طوس که از سوی فروشندگان میوه به 
وجود آمده اقدام شود آیا حق شهروند دیدن چهره 

کثیف و آل.ده فضای سبز و معابر است
9۳6...8۷5
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روزه دار

سحرگاهان به قصد روزه داری
 شدم بیدار از خواب و خماری
برایم سفره ای الوان گشودند

 به آن هر لحظه چیزی را فزودند
خالصه لقمه ای از هرچه دیدم
 کمی از این کمی از آن چشیدم
پس از آن ماست را کردم سرازیر

درون معده ام با اندکی سیر
وختم حمله ام با یک دو آروغ
 بشد اعالم بعداز خوردن دوغ
خالصه روزه را آغاز کردم
 برای اهل خانه ناز کردم

برای اینکه یابم صبر و طاقت
 نمود م صبح تا شب استراحت
دوپرسِ  کلّه پاچه با دو کوکا

 کمی یخدر بهشت یک خورده حلوا
به افطاری برایم شد فراهم

 زدم تو رگ کمی از زولبیا هم
وسی روزی به این منوال طی شد
 نفهمیدم که کی آمد و کی شد
به زحمت صبح خود را شام کردم
 به خود سازی ولی اقدام کردم
اگرچه رد شدم در این عبادت

 به خود سازی ولیکن کردم عادت
خدایا ای خدای مهر و ناهید

 بده توش و توانی را به» جاوید«
که گیرد سالیان سال روزه
 اگرچه او شود از دم رفوزه

* محمود ناصری

خلبان هواپیمای مسافربری
سایر  کنار  در  داشتند،  چشم  به  تیره  های  عینک  هردو  که  نابینا  خلبان  دو 
خدمه پرواز به سمت هواپیما آمدند، در حالی که یکی از آنها عصایی سفید 
در دست داشت و دیگری به کمک یک سگ راهنما حرکت می کرد. زمانی 
پر  را  ناگهانی مسافران فضا  که دو خلبان وارد هواپیما شدند، صدای خنده 
از  پس  و  رفته  پرواز  کابین  سمت  به  خلبان  دو  تعجب  کمال  در  اما  کرد. 
معرفی خود و خدمه پرواز، اعالم مسیر و ساعت فرود هواپیما، از مسافران 
با  توام  های  زمزمه  حال،  همین  در  ببندند.  را  خود  کمربندهای  خواستند 
ترس و خنده در میان مسافران شروع شده و همه منتظر بودند، یک نفر از 
دوربین  شبیه  چیزی  یا  شوخی  یک  فقط  ماجرا  این  کند  اعالم  و  برسد  مخفی بوده است. اما در کمال تعجب و ترس آنها، هواپیما شروع به حرکت راه 

روی باند کرده و کم کم سرعت گرفت. هر لحظه بر ترس مسافران افزوده 
می شد چرا که می دیدند هواپیما با سرعت به سوی دریاچه کوچکی که در 
انتهای باند قرار دارد، می رود. هواپیما همچنان به مسیر خود ادامه می داد 
و چرخ های آن به لبه دریاچه رسیده بود که مسافران از ترس شروع به جیغ 
و فریاد کردند. اما در این لحظه هواپیما ناگهان از زمین برخاست و سپس 
مسافران  میان  در  آرامش  و  بازگشته  عادی  حالت  به  آرام  آرام  چیز  همه 
دیگری  به  خلبانان  از  یکی  خلبان،  کابین  در  هنگام  همین  در  شد.  برقرار 
دیرتر  ثانیه  چند  مسافرها  باالخره  روزا  همین  از  یکی  باب،  گوید:  می 
شروع به جیغ زدن می کنن و اون وقت کار همه مون تمومه ... ./ تاالب

یه زنم نداریم که ... 
* یه زنم نداریم، این متاهالی فامیل کم سر به سرمون بزارن بگن یواش 

یواش داره بوی ترشیت بلند میشه!!!
* یه زنم نداریم بریم وام ازدواج بگیریم.

توروخدا  بگیم  بدیم  نشون  دانشگاهمون  دخترای  این  به  نداریم  زنم  یه   *
از سرکچلم بردارین. دست 

تورو  نمیخوام من  پول و ماشین و خونه  بگه: من  بهمون  نداریم  یه زن   *
فقط!! میخوام 

تا  میمونم  منتظرت  بگه  بهمون  زندان  افتیم  می  وقتی  نداریم  زنم  یه   *
برگردی عزیزم !!

باشیم،  گذاشته  جا  رو  کلید  هم  ما  و  باشه  رفته  برق  نداریم  هم  زن  یه   *

خودش بدوه بیاد در رو باز کنه !
* یه خانوم نداریم وقتی کارمون گیره بهش بگیم دعا کن اونم بگه ایشاال 

دست به خاکستر بزنی طال شه آآآآآقااااا .
* یه زن هم نداریم، روز تولدش یادمون بره، بهش بر بخوره، قهر کنه بره، 

دیگه برنگرده از دستش راحت بشیم.
* یه زن هم نداریم، دو کالس بیشتر از ما درس خونده باشه ، تا دهنمون 

باز شه بگه: هیس ! شما وقتی سواد دار شدی می تونی نظر بدی !
* یه زن هم نداریم، موبایلمونو هی چک کنه ببینه با کی صحبت کردیم و به کی 

اس ام اس فرستادیم. بعد ببینه هیستوریش رو پاک کردیم بعد حرص بخوره !
* یه زنم نداریم بریم یه روز محضر طالقش بدیم. / بیتوته

داستان طنز

بود  کرده  خطایی  که  را  االغش  مال  روزی 
کرد  می  عبور  آنجا  از  که  شخصی  زد،  می 
حیوان  چرا  مرد  ای  گفت:  و  نمود  اعتراض 

زبان بسته را می زنی؟
از  که  دانستم  نمی  ببخشید  گفت:  مال 
او  به  دانستم  می  اگر  خویشاوندان شماست 

اسائه ادب نمی کردم؟!

 پیاز هم َدِخل میوا شده:کنایه از اینکه آدم بي سروپاخود را در ردیف بزرگان وارد کرده است.

پِنَدري َسِر موِرشِك بُِخورِديِه: انگار سر مورچه خورده است. کنایه از اینکه زیاد حرف مي زند.

کاریکاتور من دست خواهرم! - سید محمد سیاحرسول آذرگون قاب عکس تست ساده سالمت جسمی:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

سالم بر آوایی ها

خواهم  می  اجازه  چیز  هر  از  قبل   - تندرو 
گریزی به صعود تیم ملی به جام جهانی بزنم. 
اوال که بنده هرگز این صعود مفتضحانه را 
تبریک نخواهم گفت. این ضعیف کشی ها 
چه معنی دارد؟ خب اجازه دهید تیم حریف 
یک شوت در چارچوب داشته باشد. ناسالمتی 
ما پیرو مکتب آقاتختی هستیم. بعدشم چه 
معنی دارد صعود زودهنگام؟ اصال مردم ما 
بدون استرس و دغدغه، زندگی به کامشان 
زهر می شود. همه هم دهان مبارک را باز 
می کنند که ما را کی روش به جام جهانی 
برد، آره دیگه مرغ همسایه گاوه، هم شیر 
میده هم گوشت، هم تخم میزاره. این تیم 
را حمید استیلی هم می برد جام جهانی؛ آن 
هم چهار هفته زودتر. همین علی منصوریان 
خودمان به جز مو چه کم دارد از این چشم 
معصوم  این طفل  چقدر  هر  پرتغالی؟!  آبی 
فاتحه  کند  می  تالش  شجاعی  مسعود 
دیگر  نفر  ده  بخواند،  را  تاکتیک  و  سیستم 
که  توپی  آن  کنند.  می  خنثی  را  تالشش 
مسعود به بیرون زد االن در مدار کره زمین 
قرار گرفته و از داده هایش می توان در آب 
و هوا شناسی استفاده کرد. عده ای هم این 
وسط فرصت را مغتنم شمرده اند و در خیابان 
ها به اعمال خالف اخالق عمومی می پردازند 
که خب این شادی ها هیچ معنی ندارد. شرم 
کنید و دائم در پی هر بهانه ای تا پاسی از 
نیمه شب در خیابان بوق بوق کنان، روی 
اعصاب ملت رژه نروید. دوستان، ُهرم این 
ما گرفته  از  را  نای همه چیز  بدجور  روزها 
و امان حوصله را بریده که خب این مساله 
از یک  سبب شده تیغ نقدمان کند شود و 
تبر آخته مبدل به یک چاقوی پنیربری گردد. 
قرار مان هم بر این بود که من حرف بزنم 
و شما فقط پیام تایید و تمجید بفرستید؛ مع 
االسف از هفته پیش تا همین چند دقیقه قبل 
عده ای از دوستداران بیکارمان گیر سه پیچ 
پیامک روانه می  اند و پشت سر هم  کرده 
مطلب  تندرو  مستعار  نام  با  چرا  که  کنند 
اینکه  اول  چیست؟  معنایش  و  نگاری  می 
کاش این قدر جوان عالف نمی داشتیم، در 
ثانی من به گور مرحوم بنی صدر و اعوان و 
انصارش می خندم که اهل بازی سیاسی باشم. 
من نهایتش فقط منچ بلدم و کمی مارپله. فقط 
چون خاطر مبارک هواداران ابری نشود، به 
زودی راز اسم مان را برمال می کنم. بدرود

انگشتانتان را 30 ثانیه در آب سرد حدود 2 درجه بگذارید، اگر نوک 
انگشتانتان به رنگ سفید یا آبی شد، شما با مشکل گردش خون مواجه 

هستید و بهتر است با یک پزشک مشورت کنید !

کارشناسان: برای خنک شدن در تابستان به فکر ایده های ارزان قیمت باشید

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.
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تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009    شماره کارت مجازی: 6037991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*

موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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اضطراب شدید خود را چگونه درمان کنیم

همیشه در زندگی روزهای بد وجود دارد. وقت هایی که 
کند.  کمکتان  که  نیست  هیچکس  می کنید  احساس 
زمان هایی که فکر می کنید هیچ امیدی ندارید. اضطراب 
آزاردهنده می شود که تصور خواهید کرد  آنقدر  گاهی 

دیگر نمی توانید هیچوقت زندگی شاد داشته باشید. 
این  قدم  اولین  کنید:  پرت  لحظه  همان  را  حواستان 
است که هر کاری انجام دهید تا بتوانید همان لحظه 
از  این منظور، یکی  برای  را متوقف کنید.  اضطرابتان 
پرت  فوراً  را  حواستان  که  است  این  روش ها  بهترین 
چیزی دیگر کنید. این یکی از معدود زمان هایی است 
که تکنولوژی می تواند کمکتان کند. تلویزیون را روشن 
کنید. چراغ ها و رادیو را روشن کنید. به یکی از دوستان 

نزدیکتان زنگ بزنید. 
خودتان را از لحاظ جسمی خسته کنید:  خستگی جسمی 
جلوی خستگی فکری را می گیرد. پس سعی کنید تا 
می توانید خودتان را از نظر جسمی خسته کنید. بیرون 
رفته و بدوید و وقتی خسته شدید، صبر کنید تا کمی 

انرژی تان برگردد و بعد دوباره به دویدن ادامه دهید. 
اضطراب  هایتان را بنویسید: گاهی اوقات اضطراب باعث 
می شود افکارتان از کنترل خارج شود. گاهی اوقات این 
افکار اصاًل مربوط به اضطرابتان نیستند. فقط فکرهایی 
هستند که نمی توانید از ذهنتان بیرونشان کنید. همه آنها 
را بنویسید. هر چیزی که از ذهنتان می گذرد را روی 
کاغذ بیاورید. وقتی از سرتان بیرون  آوردیدشان، دیگر 

کمتر به آنها فکر خواهید کرد.
وقتی  اینکه  آخر  و  بریزید:  برنامه  یک  و  بپذیرید 
ندارید،  امیدی  هیچ  می کنید  احساس  لحظه  آن  در 
آن  احساس  به  که  دهید  فرصت  خودتان  به  باید 

لحظه تان فکر نکنید.

شازده کوچولو گفت: اهلی کردن یعنی چی؟ روباه گفت: 
یک چیزی است که پاک فراموش شده. معنیش ایجاد 
ایجاد عالقه کردن؟ روباه گفت:  عالقه کردن است.  
معلوم است. تو االن واسه من یک پسر بچه ای مثل صد 
هزار پسر بچه ی دیگر. نه من هیچ احتیاجی به تو دارم نه 
تو هیچ احتیاجی به من. من هم واسه تو یک روباهم مثل 
صد هزار روباه دیگر. اما اگر منو اهلی کردی هر دوتامان 
به هم احتیاج پیدا می کنیم. تو واسه من میان همه ی 

عالم موجود یگانه ای می شوی من واسه تو.
شازده کوچولو گفت: کم کم دارد دستگیرم می شود. یک 
گلی هست که گمانم مرا اهلی کرده باشد. روباه گفت: 
بعید نیست. رو این کره ی زمین هزار جور چیز می شود 
دید.اما اگر تو منو اهلی کنی انگار که زندگیم را چراغان 
کرده باشی. آن وقت صدای پایی را می شناسم که باهر 
صدای پای دیگر فرق می کند: صدای پای دیگران مرا 
وادار می کند تو هفت تا سوراخ قایم بشوم اما صدای پای 
تو مثل نغمه ای مرا از سوراخم می کشد بیرون. تازه، نگاه 
کن آن جا آن گندم زار را می بینی؟ برای من که نان بخور 
نیستم گندم چیز بی فایده ای است. پس گندم زار هم مرا 
به یاد چیزی نمی اندازد. اسباب تاسف است. اما تو موهات 
رنگ طال است. پس وقتی اهلیم کردی محشر می شود!

شازده کوچولو اثر انتوان دوسنت اگزوپه ری 
ترجمه:احمد شاملو

عادت کرده ایم  آنقدر که یادمان رفته است شب
 مثل سیاهی موهایمان ناگهان می پرد و یک روز 
آنقدر صبح می شود که برای بیدار شدن دیر است

نداشتن انعطاف یکي از بدترین نقطه ضعف ها است. مي 
توانید بیاموزید که شتابزدگي را کنار بگذارید، ترس را با 
اعتماد به نفس و تنبلي را با نظم و انظباط جایگزین کنید.

آن ماه که گفتی ملک رحمانست
این بار اگرش نگه کنی شیطانست

رویی که چو آتش به زمستان خوش بود
امروز چو پوستین به تابستانست

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت 
ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم
 پیغمبرانت ای نگهدار دلهای پیامبران.

“مهربانی” مهمترین اصل “انسانیت”است 
اگر کسی از من کمکی بخواهد  یعنی 

من هنوز روی زمین ارزش دارم

بروز  موجب  که  است  مشاعر  اختالل  از  نوعی  آلزایمر 
مشکالت حافظه ای، رفتاری و فکری می شود. عالئم 
به  و  کنند  می  پیشرفت  کندی  به  معموال  بیماری  این 
های  درکار  که  جایی  تا  شود  می  تر  وخیم  زمان  مرور 
کند.  ایجاد می  اختالل  مره  روز  زندگی  و  روزانه  عادی 
بنا برگزارش سایت انجمن جهانی آلزایمر، نشانه  های 
از:  تضعیف حافظه و  هشداردهنده این بیماری عبارتند 
مختل  را  روزمره  زندگی  که  فراموشی  های  حالت  بروز 
می کند: یکی از شایعترین عالئم آلزایمر از دست دادن 
حافظه بویژه فراموش کردن اطالعاتی است که فرد بیمار 
اخیرا آن ها را به خاطر سپرده است. سایر موارد شامل 
پرسیدن  مهم،  ادهای  روید  و  ها  تاریخ  کردن  فراموش 
مکرر اطالعات مشابه و وابستگی به وسایلی مثل دفتر 
یادداشت و لوازم الکترونیکی برای به یاد آوردن موضوعات 
یا حل مسائل:  ریزی  برنامه  در  معمولی هستند. چالش 
برخی افراد ممکن است تغییراتی را در توانایی شان برای 
برنامه ریزی یا کارکردن با اعداد و ارقام تجربه کنند. آن ها 
 اغلب رسیدگی به صورت حساب های ماهانه را فراموش 
می کنند و در تمرکز کردن و انجام کارهای طوالنی تر با 
مشکل مواجه می شوند. مشکل در انجام کارهای معمول 
و ساده در منزل، محل کار و حتی تفریحات: مبتالیان به 
آلزایمر اغلب در انجام و تکمیل کارهای روزانه و معمول با 
مشکل مواجه می شوند. آن ها حتی برای رانندگی کردن 

تا یک مقصد آشنا، مدیریت هزینه های کاری و یا به یا 
دآوردن قوانین بازی های مورد عالقه شان دچار مشکل 
می شوند.سردرگم شدن در زمان و مکان: مبتالیان به 
آلزایمر نمی توانند تاریخ ها، فصول و گذر زمان را دنبال 
کنند. آن ها گاهی فراموش می کنند که کجا هستند و 

چگونه خود را به این محل رسانده اند.
۱. وسایلتان را جاسازی کنید

ده دقیقه طول می کشد تا جای وسایل )کلید، کیف پول، 
تلفن همراه، عینک و کفش( را که هر روز استفاده می کنید، 
پیدا کنید. با جاسازی وسایل از استرس گشتن به دنبال 
وسایلتان اجتناب می شود و از فشاری که بر حافظه  تحمیل 
می گردد، کاسته می شود. هنگامی  که کلید خود را هر روز 
بر می دارید، این کار را به عنوان یک نشانه انجام دهید 
و از خود بپرسید: همه ی وسایلی را که امروز نیاز دارم، 
برداشتم؟ برای مثال فلش مموری برای یک سخنرانی 

بزرگ، و کارت پرداخت عوارض جاده ای.
۲. شصت ثانیه، افراد را در ذهن 

خود مرور کنید
روش  پس  می شوید،  آشنا  یک شخص  با  امروز  حتما 
اسم  درستی،  به   تا  گیرید  کار  به  را  ساختار  و  تمرکز 
شخص را به خاطر بسپارید. تمرکز یک یادآوری کننده 
است، و با بی توجهی که باعث فراموش نمودن اسامی 
یعنی  ساختار  می کند.  مبارزه  می شود،  دیدار  اولین  در 

یک تصویر ذهنی فراموش نشدنی از اسم بسازید. این 
روش باعث همکاری هیپوکامپ مغز )بخشی از مغز( با 
بخش جلویی مغز می شود تا اطالعات را در حافظه ی 

درازمدت ذخیره کند.
۳. سریع به  هم ربط دهید

هنگامی که یک واقعیت فراموش شده روی نوک زبان 
شماست، به مواردی فکر کنید که به آن واقعیت مربوط 
است. اگر اسم یک هنرپیشه را فراموش کرده اید، فیلم ها ی 
مختلف و هم بازی هایش را به  خاطر آورید. خاطرات در 
نزدیکی ما هستند، بنابراین یک خاطره ی مجاور می تواند 
جرقه ای برای لغت یا اسمی باشد که به دنبال آن هستیم.

۴.یک قصه خوب بسازید
لیست کارهای روزمره را اینطور به خاطر آورید، با یک 
داستان تصویری خیالی همراه شوید که همه ی آن کارها 
را به هم ربط می دهد. برای مثال، اگر تخم مرغ و تمبر نیاز 
دارید و لباس ها را باید از خشکشویی بگیرید، فرض کنید 
یک تخم مرغ بزرگ دارید که روی آن یک تمبر بزرگ 
است، و تخم مرغ لیز می خورد و روی شلوارتان می افتد، 
پس باید به خشکشویی بروید. به کارگیری انرژی ذهنی، 
کمک  شما  به  که  می کند  خلق  را  شناختی  قالب  یک 
می کند تا اطالعات را بعدها بازیابی کنید. هر چقدر تصاویر 

خالقانه باشد، بیشتر به خاطر می ماند.

۵. بازی های معمایی انجام دهید
درعوض،  کافیست.  دیگر  متقاطع  و جدول های  سودوکو 
بازی های گوشی هوشمند که بر پایه فیزیک است را انجام 
تحقیق  یک  در  که   cut the rope بازی  مثل  دهید، 
قابلیت  و  کار  انجام  مهارت های  تمرکز،  داده شده  نشان 
افزایش می دهد.  انعطاف پذیری در موقعیت های جدید را 
همچنین بازی های معمایی و پیچیده و راهکارهای سازگار 
همچون civilization و Starcraft که حافظه را 
برای مسائل روزانه افزایش می دهد، برای مثال ماشینتان را 

کجا پارک کردید.

۶. نیروی حافظه را به کار گیرید
یا همکارتان  فرزند  به پوششی که همسر،  را  توجه خود 
استفاده می کند، متمرکز کنید، پوشش می تواند بلوز، کراوات، 
ژاکت، جواهرات یا کفش باشد. به رنگ، جنس و بافت توجه 
کنید و حداقل چهار جز را یادداشت کنید. شب هنگام، سعی 
کنید همه ی چهار جز را به خاطر آورید و فقط یادداشت های 
اندازه آنها را به  خود را بررسی کنید تا متوجه شوید چه 

خاطر می آورید.
۷. دست و پنجه نرم کنید!

مغز خود را با یک روش جایگزین برای کار کردن، مسواک 
زدن با دست دیگر، بستن وارونه ی ساعت مچی و هر آنچه 

که نیاز به تالش آگاهانه دارد، به چالش بکشید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

پس آن ]ماده  شتر[ را پی کردند و ]صالح[ گفت  سه روز در خانه  هایتان برخوردار شوید 
این وعده  ای بی  دروغ است. سوره هود، آیه 65

حدیث روز  

تکمیل روزه به پرداخت زکات یعني فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر )ص( کمال نماز است. 
امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

۷ روش برای اینکه دیگر چیزی را فراموش نکنید

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- آرزو - ملح - جفتها 
 - پاکیزه   - دهنده  غسل   -2
پیامبر  یک  پیروان   -3 خانم 
خونبها   - البیش  اوژن  اثر    -
ها  رنگ  از    - شده  دانسته   -4
5- پایه، بنیاد - رنگ طالیی - 
جمع ملت - عضوی در صورت 
 - اسم   - خورشتی  گیاهی   -6
اندازه  نوعی   -7 سابق!  روسیه 
گیری پارچه - ده، قریه - فساد 
مس  جنس  از  زهر-   -8 کننده 
 -9 باب   - پرواز  وسیله    -
مسکن   - کمتر   - هزار  پانصد 
و  پاک   - سایه  مقابل   -10
شیشه  برای  برندی   - پاکیزه 
تابه   - بر  میان  راه   -11 آالت 
 - گیاه  از  قسمتی   - پزی  نان 
نت پنجم 12- خبرها - غیرآن، 
آرام    - شده  اهلی   -13 جزآن 
 -14 زمان  از  قسمتی   - کننده 
وسیله   - وکیلی   - دهنده  خبر 
برف رویی 15- آرمیدن - جایی 
کوچک  جوی  وارد  نهر  آب  که 

شود- رسم شده 

عمودی:1- شهری در خوزستان 
-  مقابل کارگر 2- نوشتن، خط 
کش - بیماری که با سرفه همراه 
است - پایان 3- عزا - یک نوع 
نوشیدنی - شهری در قبرس 4- 
خاندان - بندگان - ثابت قدم - 
فرار از ترس 5- چرب زبان - پدر 
6- پرندگان - جمع رسول - از 
شمشیر  غالف   -7 خانه  وسایل 
8- صندلی  سوار   - فراموشی   -
خزنده   - سید   - عدل   - راحتی 

از  آنچه   - کاهیدن   -9 گزنده 
تبلیغ کننده  بماند -  باقی  چیزی 
مقابل   - گفت   - سراپرده   -10
 -12 سوال   - متکا   -11 برنده 
مفت - گفتار تهدید آمیز - ملخ 
دریایی - لب ریز 13- گشادگی 
و  هواپیما  پرواز   - کوه  دو  میان 
موقع و محل آن را نشان می دهد 
- پایه ، بن 14- فوری - جزیره 
اسید   -15 یقه  نوعی   - ونزوال 

سالیسلیک - اسکی مارپیچ
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انیردمساقلاوبا1
نکنابمرابارخ2
هردلاویلانار3
ایکالابیبننی4
کانمنلیبرسین5
هناشبانیملوسر6
دماوقاشوکنیو7
وممیاقهایسنز8
سردسلاتهلانی9
تدومیراهبریوک10
دمیسعنمریالم11
ااریرکیبامرح12
رلکاورنامامک13
ناوریوکریبدو14
دورولاموینارهم15

قابـل توجـه کلیـه شهرونـدان گرامـی 
تخفیفات ویژه فروشگاه کوروش
به مناسبت ماه مبارک رمضان 

)شربت های سان استار با 30 درصد تخفیف از قیمت مصرف کننده( 
فروشگاه کوروش - خیابان مطهری - روبروی استانداری سابق بین 21/1 و 23

به تعدادی بازاریاب در یک شرکت
 پخش معتبر مواد غذایی بهداشتی

 با حقوق ثابت و مزایا و بیمه نیازمندیم. 
09905096398/32437650

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 58
09155610111

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.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

به یک نفر نیروی مرد 
دارای گواهینامه خودرو 

جهت شیفت عصر 
نیازمندیم. 

32423265

فروش زمین 2 هکتاری در شمس آباد با موقعیت 
عالی )دیوار شده( به صورت قطعه 1000 متری 
هم به فروش می رسد.      09151648072

یک شرکت حسابداری معتبر 
به 3 نیروی حسابدار با حداقل

 2 سال تجربه کاری نیازمند است.
09151630252 -05632446283

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 

شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

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

09151602018 - 32233142
خسروی

لوله کشـی ساختمـان  نصب و تعمیر و سرویس کولر، پمپ ، آبگرمکن و 
انواع شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   09158651167 - شهریاری

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

شرکت گلچکان خراسان تعداد 4 بازاریاب 
 2 راننده و یک نیروی ساده نیازمند است. 

بین نواب صفوی 1و چهار راه مدرس
 جنب کارواش گنجی        09151259500

به 2 نفر همکار خانم
 آشنا به خیاطی نیازمندیم.

32406369 -09381800561

دعوت به همکاری
در راستای بهره برداری

از سالن های جدید و مجلل
 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

 جهت تکمیل نیروی کار خود
 به افراد ذیل نیازمند است.

مهماندار خانم وآقا
ساعت مراجعه : 10 صبح الی 13 

نبش توحید 33
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان



بدن ما مکانیسمی است که در آن خیلی چیزها در یک 
زمان اتفاق می افتد و خیلی وقت ها با اخطارهایی 
کمبودهایش را به ما نشان می دهد. اگر این اخطارها 
نادیده گرفته شوند منجر به مشکالت جدی تری می شوند. 
1. بی خوابی، زودرنجی و گرفتگی عضالت پا: نیاز 
به منیزیم و پتاسیم دارید)گوجه فرنگی، پرتقال، موزو 

 E اسفناج بخورید( 2. خشکی پوست: کمبود ویتامین
)سبزیجات، روغن، آجیل و ماهی( 3. میل به شیرینی 
جات: گلوکزتان کم است )شکالت تلخ یا عسل( 4. 
میل به خوردن یخ: کم خونی دارید )گوشت گاو و 
 C ویتامین  کمبود  لثه:  خونریزی   .5 مرغ(  تخم 
)مرکبات، اسفناج، فلفل قرمز و سبز، گوجه فرنگی، 

کاهو، گل کلم و کلم بروکلی( 6. ناخن ها و موهای 
حلقه  قارچ( 7.  و  )شیر   B ویتامین  کمبود  شکننده: 
اطراف مردمک چشم: معمواًل برای افراد باالی 5۰ 
سال بوجود می آید و کاماًل طبیعی است اما اگر برای 
جوانترها پیش بیاید غیر عادی است و نشاندهنده سطح 
کلسترول باالست که باید به پزشک مراجعه کنید.

این هشدارهای بدن را جدی بگیرید !
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والیبال زنان دور جدید تمرینات را آغاز کردند؛
مهسا کدخدا، بازیکن بیرجندی دعوت شده به تمرینات

و  جدید  سرمربی  همراهی  با  ایران  زنان  والیبال  ملی  تیم  ایرنا- 
سالن  در  یکشنبه  روز  صبح  از  را  خود  تمرینات  تیم،  این  ایرانی 
دوره  نوزدهمین  کرد.  آغاز  آزادی  در  زنان  والیبال  اختصاصی 
مرداد  شهریور   26 تا   18 از  آسیا  زنان  قهرمانی  والیبال  مسابقات 
ماه در شهر مانیل فیلیپین آغاز می شود که مهسا کدخدا جزء 31 بازیکن 
دعوت شده به این مرحله از تمرینات آماده سازی تیم ملی می باشد.

لیگ جهانی کاراته؛ 
عسگری با پنج پیروزی متوالی فینالیست شد

پیروزی  پنج  با کسب  ایران  کیلوگرم   75 منهای  وزن  کای  کاراته   
مقتدرانه متوالی به فینال لیگ جهانی کاراته اسپانیا رسید. به گزارش 
ایرنا و در ادامه پنجمین مرحله لیگ جهانی سال 2۰17 که با حضور 
برگزاری است،  از 67 کشور جهان در حال  از 8۰۰ کاراته کا  بیش 
بهمن عسگری و سجاد گنج زاده به عنوان نمایندگان تیم ملی ایران 
اند. در وزن منهای 75 کیلوگرم، بهمن عسگری  تاتامی رفته  روی 
از  کاروانیسکی  استفان  مقابل  نخست،  دور  در  استراحت  از  پس 
ماهر  ادامه جردن  در  و  یافت  بر صفر دست   8 برتری  به  انگلستان 
تکنیک  خوش  کای  کاراته  داد.  بر صفر شکست  پنچ  را  استرالیایی 
ایران در سومین مبارزه خود برابر لورنزو مارچی از ایتالیا 9 بر صفر 
پیروز شد و سپس نیکال کوزماس از یونان را 9 بر صفر درهم کوبید. 
عسگری در مبارزه مرحله نیمه نهایی نیز موفق شد با حساب چهار 
بر صفر از سد جو کالوی از انگلیس گذشته و به فینال صعود کند.

کیمیای تکواندو ایران پرچمدار مسابقات  جهانی کره

سوی  از  ایران  المپیکی  کار  تکواندو  بانوی  علیزاده  کیمیا  ایرنا- 
بیست و سومین دوره  به عنوان پرچمدار  فدراسیون جهانی تکواندو 
رقابت های قهرمانی جهان 2۰17 در کره جنوبی برگزیده شد. این 
رقابت ها در روزهای سوم تا نهم تیرماه در شهر موجو کره جنوبی برگزار 
می شود و تیم های ملی تکواندو ایران روز گذشته راهی این کشور شدند.

کاروان ورزشی ایران با 64مدال به کار خود پایان داد؛
هم گروهی با رژیم  صهیونیستی و انصراف از انجام بازی ها

رقابت های جهانی  دوره  پنجمین  در  ایران  کاروان ورزشی  پرونده   
ورزش کارگری در لتونی با کسب 64 مدال )36طال، 14نقره و14برنز( 
بسته شد. به نقل از ایرنا، کاروان 195 نفری ورزشی ایران درحالی 
میز،  روی  تنیس  مانند  هایی  رشته  که  یافت  دست  مهم  این  به 
کسب  برای  باالیی  های  ازشانس  فوتبال  مینی  و  فوتبال  شطرنج، 
مدال برخوردار بودند، اما به دلیل همگروهی با رژیم صهیونیستی و 
انصراف از انجام بازی از رسیدن به مدال در این رشته ها دور ماندند.

چپ دست ها واقعًا نابغه اند؟  

بافت  می دهد  نشان  صورت گرفته  تحقیقات 
در  مغز  نیم کره  دو  میان  رابط  عصبی  سلول 
راست دست  افراد  از  بزرگ تر  چپ دست  افراد 
افراد  از  برخی  که  معناست  بدان  این  است. 
نیم کره  دو  میان  بهتری  ارتباط  چپ دست 
مغزشان برقرار است و به همین دلیل پردازش 

اطالعات در مرکز فرماندهی بدنشان با قدرت 
اکثر  این که چرا  اما  انجام می شود.  بیشتری 
افراد چپ دست قدرت پردازش مغزی بهتری 
دارند، هنوز به درستی مشخص نیست. یک 
برای  که  دنیایی  در  زندگی  می گوید  نظریه 
راست دستها طراحی شده، چپ دستها را مجبور 
به استفاده از هر دو دست کرده که این نتیجه ای 
جز افزایش ارتباط میان دو نیم کره مغز ندارد.

راه حل درمان آفتاب سوختگی شدید

یک متخصص پوست و مو گفت: کسی که دچار 
آفتاب سوختگی شدید شده می تواند از کرم های 
کند،  استفاده  پایین  درجه  حاوی کورتون های 
این کرم التهاب پوست را کم می کند و بعد از 
آن می تواند از کرم ترمیم کننده برای بازسازی 
پوست استفاده کنند. صفیه چعباوی زاده  افزود: 

برای انجام آبرسانی پوست به وسیله کرم های 
این  آب  و  چربی  میزان  باید  کننده  مرطوب 
کرم ها به حدی باشد که احساس رطوبت به 
پوست دست دهد اما از طرفی احساس چربی 
و روغنی در پوست نداشته باشیم. یکی دیگر 
از مواردی که به آبرسانی پوست کمک می کند 
مصرف آب است هر چه بدن یک فرد دچار کم 
آبی شود عالئم را در پوست بیشتر نشان می دهد.

 هشدار پلیس نسبت به واگذاری درگاه بانکی به کسب و کارهای غیرقانونی

ایرنا- معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا نیروی انتظامی با اشاره به واگذاری درگاه  های بانکی از سوی کسب  و کارهای اینترنتی گفت: برخی کسب  و کارهای اینترنتی 
که مجوزهای فعالیت دارند و دارای درگاه چندین بانک هستند برخی از درگاه های بانکی خود را به کسب  و کارهای غیر مجاز واگذار می کنند. سرهنگ حسین رمضانی افزود: 
درگاه  های واگذار شده به کسب  و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیر قانونی همانند قماربازی و شرط بندی های اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده 
استفاده می  شود. وی ادامه داد: عمل مذکور موجب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه های بانکی کسب و کارهای اینترنتی می شود، لذا تاکید می  
شود چنانچه صاحبان اصلی کسب  و کارهای فوق نسبت به در اختیار قراردادن درگاه های بانکی اینترنتی به سایر کسب و کارهای غیر قانونی اقدام کنند پلیس فتا نسبت به 
معرفی آن ها به مقام قضایی اقدام خواهد کرد. معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک  ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با 
پولشویی نسبت به نظارت دقیق تر بر درگاه  های بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند و گفت: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسئولیت پذیری بیشتر نسبت 
به ایفای وظایف قانونی خود اقدام نمایند تا درگاه های موصوف در راستای جرایمی همچون قمار آنالین بستر ارتکاب جرم را تسهیل نکنند. سرهنگ رمضانی با اشاره به فعالیت 
حداقل 2۰ هزار کسب  و کار اینترنتی در کشور گفت: این 2۰ هزار کسب  و کار اینترنتی به صورت رسمی و غیر رسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کاالها 
و خدمات ارائه شده از درگاه های بانکی استفاده می  کنند. وی به کاربران پیشنهاد داد: برای دریافت اطالعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه های پلیس فتا می توانند به 
سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطالع دهند.

وحشت مردم از تیراندازي هوایي در حرم امام خمیني )ره (  تنها یک سوء ظن بود؛
مردم به شایعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی توجه نکنند

اخطار ایست و متعاقب آن تیراندازي هوایي توسط یکي از عوامل نیروی انتظامي حاضر در مرقد امام 
خمیني )ره( موجب وحشت عزاداران شد. یکی از عکاسان خبرگزاری ایرنا که براي پوشش مراسم 
شب قدر در مرقد مطهر حضور داشته است در تشریح این خبر گفت: مامور انتظامي که به یکي از 
افراد مشکوک شده بود فرمان ایست داد و سپس تیراندازي هوایي کرد. به گفته وي پس از توقف 
فرد مظنون معلوم شد وي عکاس حرم امام خمینی )ره( بوده است اما حاضرین به ظن بروز  اقدام 
تروریستی، سراسیمه و نگران شدند. با توجه به تهدیدات اخیر از مردم و شهروندان درخواست می 
شود به هشدارهای ماموران مستقر در تکایا و مساجد توجه کنند و با پیروی از فرمان صادره شده 
توسط پلیس زمینه بروز احساس نا امنی را در فراهم نکنند. عوامل انتظامی در سطح شهرها و محالت 
مستقر هستند و با اشرافیت اطالعاتی بحمدا... تا کنون موارد سوء امنیتی گزارش نشده است. مردم به 
شایعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی توجه نکنند و اخبار را از کانال های رسمی دریافت کنند.

راز شاد زیستن 
در ۷ ساعت و 6 دقیقه خواب شبانه

احساس شادمانی عمیق در زندگی نعمتی است 
که همه افراد از آن بهره مند نیستد. از میان 
حجم انبوه شیوه های شاد زیستن دانشمندان 
برای یک مورد اهمیت ویژه ای قائل هستند و 
آن چیزی نیست جز خواب کافی. زمانی که از 

خواب کافی صحبت می کنیم مقصودمان تنها 
یک عدد تقریبی 6 الی 7 ساعت استراحت در 
روز نیست؛ بلکه هدف یک عدد کاماًل دقیق با 
دقیقه و ثانیه است. کارشناسان معتقد هستند 
در  دقیقه   6 و  ساعت  هفت  که  افرادی  تنها 
طول روز می خوابند کاماًل احساس شادمانی 
دارند. بله؛ درست است دقیقاً همین 6 دقیقه 
می تواند ضامن حال خوب ما در زندگی باشد.

چه اتفاقی برای بدنتان می افتد
 اگر ناگهانی اینترنت را ترک کنید؟

محققان ایتالیا و بریتانیا به این نتیجه رسیدند 
که ترک ناگهانی شبکه های اینترنت می تواند 
فشار  و  قلب  افزایش ضربان  و  نگرانی  باعث 
خون شود. به عقیده آنها این عالیم می تواند 
یکی از دالیلی باشد که مردم را وادار می کند 

زمان هر چه بیشتری در دنیای مجازی بگذرانند. 
محققان ضربان قلب و فشار خون داوطلبان را 
اندازه گرفتند. پس از 15 دقیقه از آنها خواسته 
شد کار با اینترنت را متوقف کنند و دو دقیقه بعد 
دوباره ضربان قلب و فشارخون آنها اندازه گیری 
شد. بطور متوسط 3 تا 4 درصد اندازه ها بیش 
از زمان قبل از ورود به شبکه های اینترنت بود 
و در بعضی موارد این اختالف 1۰۰ درصد بود.

چگونه اسهال 
به سالمت بدن کمک می کند؟ 

تابستان که می شود اسم یک بیماری بیش از 
هر زمان دیگری به گوش می خورد؛ گرمازدگی. 
مشکلی که تبعات آزاردهنده بسیاری از جمله 
هر  طبیعی  صورت  به  دارد.  دنبال  به  اسهال 
فردی از گرفتار شدن در چنین شرایطی عذاب 

می کشد؛ ولی آخرین تحقیقات نشان داده است 
اسهال می تواند مانع ابتال به بسیاری از بیماری ها 
شود. در برخی موارد اسهال می تواند نشانه ای 
از یک بیماری خطرناک باشد؛ نشانه ای که در 
تشخیص زود هنگام آن نقش شایانی ایفا می 
کند. از طرف دیگر، بسیاری از میکروب هایی که 
های  عفونت  به  و  اند  شده  ایجاد  بدن  در 
خاموش بدل شده اند از بدن خارج می شوند.
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لیست مراکز فروش منطقه مرکز شهر و معصومیه  روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 مراکـز فـروش برتـر

فروشگاه دانا
 حاشیه میدان ابوذر - جنب ایستگاه اتوبوس

)کیوسک ابوذر(    09374031410

فروشگاه آقای دالکه
خیابان طالقانی- بین طالقانی 9-11

)سوپرمارکت نوین(    09011637166

فروشگاه آقای شریفی
بلوار صنعت و معدن-نبش صنعت و معدن3

)هایپرمارکت کوثر(     09151631614

فروشگاه آقای صباغی/ میدان شهدا-روبروی اداره ثبت اسناد)سوپرمارکت ناب(         09151631490

فروشگاه آقای زجاجی / خیابان منتظری- بین منتظری 14-12 )سوپرمارکت ارنج(    09159389638    

فروشگاه آقای وحدتی/ خیابان مطهری-بین مطهری15-13 )مواد غذایی  رضا(          09159626426

فروشگاه اصغر  /  میدان طالقانی-حاشیه میدان )دکه مطبوعاتی اصغری(                    09151641253

فروشگاه آقای برجسته/خیابان انقالب-نبش انقالب17 جنب میوه فروشی)سوپرمارکت سیمرغ(09158623246

فروشگاه آقای خرمی/خیابان شهید فایده روبروی ساختمان پرستاران )هایپرمارکت فایده(09151633868

فروشگاه آقای خاتونی / معصومیه-20متری شهید گازاری تقاطع شهید یوسفی)سوپرمارکت وحید(09153623505

فروشگاه آقای باقرزاده/معصومیه- جنب داروخانه- )سوپرمارکت زرین(                           09153634828
فروشگاه آقای کیوان زاده/سایت اداری- روبروی بیمارستان تامین اجتماعی )فروشگاه کیوان(09159632592

فروشگاه آقای محمدی/ خیابان طالقانی-نبش دادگستری )انتشارات مدرسه(                  09153614478

فروشگاه آقای ناطقی مطلق/خیابان طالقانی- نبش طالقانی12 )سوپرمارکت ابی(               09153619531

فروشگاه آقای خسروپناه/خیابان طالقانی - بین طالقانی7و5 )سوپرمارکت سیب(            09156635760

فروشگاه آقای بیجاری  /حاشیه میدان ابوذر )کتابسرای شهر(                                      09151981954
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7
آغاز مرمت آسبادهای سه گانه درح

غالمی- عملیات مرمت و باز زنده سازی یکی از آسبادهای سه گانه درح از توابع شهرستان سربیشه آغاز گردید. سرپرست میراث فرهنگی سربیشه عنوان کرد: در این مرحله 
اقداماتی شامل آوار برداری، استحکام بخشی پی و پایه های سنگی دیوارها، اجرای طاق و سقف آسباد و جاگذاری سنگ های آس با اعتباری در حدود یکصد میلیون ریال 
انجام خواهد شد. اتفاقی افزود: طرح مطالعه و مستند سازی بافت قدیم درح نیز در سال جاری با اعتبار200 میلیون ریال به صورت همزمان در این منطقه در حال اجرا می باشد.

پدرسردارشهیدآتشدست
بهفرزندشپیوست

گروه خبر- محمد علی آتش دست پدر سردار 
شهیدش  فرزند  به  آتش دست  احمد  شهید 
روز  آتش دست  علی  محمد  مرحوم  پیوست. 
گذشته در سن 94 سالگی به علت کهولت سن 
دار  مقدس  مشهد  در  بهمن   22 بیمارستان  در 
فانی را وداع گفت. پیکر مرحوم آتشدست امروز 
در  فرزندش  مزار  در جوار  و  تشییع  نهبندان  در 

این شهر به خاک سپرده می شود.

7۳درصدروانآبها
درشهرستانبشرویههدرمیرود

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رئیس  تسنیم- 
در  روان آب ها  درصدی   ۷۳ هدررفت  از  بشرویه 
بشرویه خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی ۶0 
میلی متری در سال گذشته ۱4 میلیون مترمکعب 
روان آب داشتیم که فقط ۳ میلیون مترمکعب آن 
با  رفیعی  از دسترس خارج شد.  مابقی  و  ذخیره 
اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه بیابان زدایی 
در بشرویه اظهار کرد: طرح بیابان زدایی در 24۱ 
هزار هکتار از اراضی شهرستان بشرویه در سال 
و  هزار  یک  توانستیم  تاکنون  و  شده  آغاز   84

۶25 هکتار جنگل کاری انجام دهیم.

اجرای8۳5هکتارآبیاریتحتفشارو
کمفشاردرشهرستانزیرکوهدرسال95

در  گفت:  زیرکوه  کشاورزی  مدیرجهاد  ایرنا- 
سال 95، 8۳5 هکتار آبیاری تحت فشار و کم فشار 
با صرف ۷0 میلیارد ریال بودجه در این شهرستان 
این  از  کرد:  عنوان  اسدی  بنی  است.  شده  اجرا 
رقم ۳50هکتار آبیاری تحت فشار و 485 هکتار 
کم فشار است که از محل بودجه دولتی و آورده 
بهره برداران اجرا شده است. به گفته وی در سال 
جاری قنات روستاهای »چشمه بید، گمج شیرخند، 
مغیالن، استند، دعوت، فخران، عباس آباد، بهمن 
آباد، دوست آباد و جیم آباد« با صرف 2میلیارد و 

250 میلیون ریال بودجه مرمت و احیا شد.

۱77پروژهعمرانیدرشهرستانمرزی
درمیانبهبهرهبرداریمیرسد

 ۱۷۷ امسال  گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
میلیون   ۶80 و  میلیارد   ۳2۷ اعتبار  با  پروژه 
بهره برداری  به  شهرستان  این  در  ریال 
برنامه ریزی  کمیته  در  بشیری زاده  می رسد. 
اعتبارات  درصدی   50 رشد  از  شهرستان  این 
سال  افزود:  و  داد  خبر  درمیان  شهرستان  در 
این  به  شده  یافته  اختصاص  اعتبار  گذشته 
ریال  میلیون   ۳00 و  میلیارد   ۱8۶ شهرستان 
تقریبا  جاری  سال  در  میزان  این  بوده  که 
کرد:  خاطر نشان  وی  است.  شده  برابر  دو 
از  که  اجرا  دست  در  و  تمام  نیمه  طرح های 
در  برخورداراست  باالیی  فیزیکی  پیشرفت 
شهرستان  برنامه ریزی  کمیته  اولویت کاری 

برای جذب اعتبار قرار گرفته است.

کارکارشناسیبرایفاضالب
مسکنمهرقاینانجامنشدهاست

 مهر- فرماندار قاین با انتقاد از انجام نشدن کار 
کارشناسی برای فاضالب مسکن مهر قاین، گفت: 
در زمان حاضر سبتیک های در نظر گرفته شده در 
این سایت جوابگوی فاضالب شهروندان نیست. 
کهن ترابی در نخستین کارگروه تخصصی سالمت 
و امنیت غذایی شهرستان قاین عنوان کرد: با توجه 
به اینکه این مجتمع یک مجموعه خصوصی است، 
توسط  مخازن  این  مرتب  کردن  خالی  جز  راهی 
تا  ندارد  هیئت مدیره و مدیرعامل مربوطه وجود 

در آینده به شبکه فاضالب شهری متصل شود.

۳5پروژهزیربناییوخدماتی
دربخشکشاورزیطبساجراییمیشود

در  گفت:  طبس  کشاورزی  جهاد  مدیر  مهر- 
سال زراعی جاری ۳5 پروژه زیربنایی و خدماتی 
در بخش کشاورزی طبس مصوب و تامین اعتبار 
شده است. بخشایی اعتبار مصوب این پروژه ها 
این  افزود:  و  عنوان کرد  تومان  میلیارد  را ۱۱.9 
میزان نسبت به سال گذشته ۳9 درصد افزایش 
 ۶.52 تاکنون  اینکه  بیان  با  وی  است.  داشته 
میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته است، 
ملی،  اعتبارات  محل  از  اعتبارات  این  داد:  ادامه 
استانی، دو درصد حاصل از نفت و گاز، ماده ۱80 

و کمک های فنی و اعتباری تامین شده است.

میزانشیوعافسردگیبیندانشجویان
غیربومیبیشترازدانشجویانبومیاست

ایسنا- رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان 
شیوع  میزان  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  دانشگاه 
از  بیشتر  غیربومی  دانشجویان  بین  افسردگی 
دانشجویان بومی است، گفت: دوری از خانواده 
ادامه  ساالری فر  است.  امر  این  دالیل  از  یکی 
و  اضطرابی  اختالالت  تحصیلی،  داد: مشکالت 
آمار  بیشترین  ارتباط  از  ناشی  مشکالت  خلقی، 

مراجعان را به خود اختصاص داده است. 

مردم ایران انقالب را
به پیروی از شهدا جلو می برند

با بیان اینکه شب  تسنیم- امام جمعه بیرجند 
قدر از شب های مقدس و متبرک اسالمی و بهار 
مردم  گفت:  است  قرآن  بهار  و  انسانیت  عرفان، 
ایران انقالب را به پیروی از شهدا جلو می برند.  
در  حجت االسالم رضایی بیرجندی شامگاه شنبه 
مراسم شب قدر در پارک آزادگان بیرجند اظهار 
نگاه  آن  در  که  دارد  موقعیت هایی  خدا  کرد: 
ویژه ای به بندگان می کند و درهای رحمتش بر 
روی مومنان باز می شود و انسان باید از این درها 

ورود کند تا مورد رحمت خداوند قرار گیرد. 

جشنتکلیفبرای
۱۲هزاردانشآموزاستانبرگزارشد

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه 
در طول سال تحصیلی برای ۱2 هزار دانش آموز 
دختر و پسر خراسان جنوبی جشن تکلیف برگزار 
نیز  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  طرح  گفت:  شد 
در بیش از ۱۳8 پایگاه از ۱0 تیرماه آغاز می شود. 
المعی با بیان اینکه در سال تحصیلی بیش از ۷00 
مبلغ مشاور مذهبی به مدارس استان اعزام شدند 
افزود: برگزاری جشن تکلیف یکی از فعالیت های 
گسترش  و  ترویج  زمینه  در  پرورش  و  آموزش 

فرهنگ نماز در مدارس است. 

برگزاریسومینشبلیالیقدردراستان

آیین  اسالمی  میهن  سراسر  با  همزمان  ایرنا- 
بیست  مناسبت  به  شنبه شب  قدر،  لیالی  معنوی 
حسینیه  مساجد،  در  رمضان  مبارک  ماه  سوم  و 
شد.  برگزار  جنوبی  خراسان  متبرکه  بقاع  و  ها 
قدر  های  شب  ویژه  مراسم  مناسبت  همین  به 
جعفر  مسجد  باقریه)ع(،  شهدای  امامزادگان  در 
صادق)ع(، حسینیه جماران، مصلی المهدی)عج(، 
مساجد  دیگر  در  نیز  و  علوی  جامع  مسجد 
مردم  مختلف  قشرهای  حضور  با  بیرجند  شهر 

آیین  شد.  برگزار  منطقه  این  والیتمدار  و   مومن 
شب های قدر در ۷2۱ مسجد محوری خراسان 
حجت  گفته  به  همچنین  شد.  برگزار  جنوبی 
امور  و  اوقاف  مدیرکل  هاشمی،  منصور  السالم 
خیریه امسال مراسم معنوی و پرفیض شب های 
قدر)۱9، 2۱ و 2۳ ماه مبارک رمضان( در جوار ۳9 

بقعه متبرکه استان برگزار شد.

امسالشعار»مرگبرآمریکا«درروزقدس
محکموکوبندهترازسالهایقبلاست

بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده  تسنیم- 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوسف  و  درمیان 
بیان اینکه وهابیت پشتوانه داعش بوده و از ارادت 
مردم به اهل بیت)ع( خشمگین است گفت: امسال 
در روز قدس باید شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اسرائیل« کوبنده تر از قبل باشد. حجت االسالم 
ماه   2۳ شب  مراسم  در  شنبه  شامگاه  عبادی 
بیرجند  امام حسین)ع(  در مسجد  رمضان  مبارک 
اظهار کرد: در بودجه سال 9۶ از سوی نمایندگان 
پیشنهاداتی برای افزایش بودجه انجام شد که در 
این راستا پیشنهاد دولت 4۳0 میلیارد تومان بود و 
با پیگیری های مسئوالن و نمایندگان بودجه تقریبًا 
دو برابر افزایش یافت و ۷40 میلیارد تومان مصوب 
شد. وی در ادامه بیان کرد: شب قدر با امامت پیوند 
خورده و امشب شب نزول قرآن است و باید بدانیم 
بدون والیت، قرآن هم نمی تواند مردم را هدایت کند 
و جایگاه اهل بیت)ع( در کنار قرآن است. وی اظهار 
داشت: والیت با قرآن و در کنار هم است و قرآن 
بدون اهل بیت)ع( نخواهد بود و باید بدانیم برخی 
به استناد قرآن به مسلمانان حمله می کنند که اینان 
همان داعش هستند و اسم قرآن را یدک کشیده اند. 

پذیرشبیشاز6هزارنفردرمراکز
درمانوبازتوانیاعتیاددراستان

تعداد  استان  بهزیستی  مدیرکل  کدخدائی- 
افراد پذیرش شده مراکز درمان و باز توانی اعتیاد 
را بالغ بر ۶۱4۳ نفر عنوان کرد. عرب نژاد درباره 
از  اعتیاد گفت:تعداد 9۷9نفر  یارانه مراکز درمان 
یارانه  دریافت  مشمول  مراکز  این  به  مراجعین 
 ۳4۳ و  ۱میلیارد  مبلغ   مجموع  در  و  اند  شده 
کمک  ی  حوزه  در  ریال  هزار   200 و  میلیون 

هزینه ی درمان معتادان هزینه شده است. 

نهمینهمایشملیپژوهشهایزبانو
ادبیاتفارسیدردانشگاهبیرجند

برگزارمیشود

ملی  نهمین همایش  دبیرخانه  تسنیم- مسئول 
دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهش های 
بیرجند از برگزاری نهمین همایش ملی پژوهش های 
زبان و ادبیات فارسی در ۱۶ و ۱۷ اسفندماه امسال 
خبر داد. محمدی عنوان کرد: محورهای عمومی 
همایش در قالب تمامی پژوهش های مرتبط با متون 
با توجه به  افزود:  ادبیات فارسی است.وی  زبان و 
قدمت تاریخی استان در منطقه قهستان و حضور 
نویسندگان  و  پژوهشگران   شاعران،  دانشمندان، 
بزرگ در این منطقه، تاکنون آن طور که باید و شاید 

زندگی و آثار آنها مورد تحقیق قرار نگرفته است.

ترسیب کربن  پروژه  اجرایی  مدیر 
بین المللی  طرح  گفت:  خراسان جنوبی 
سربیشه  آباد  حسین  دشت  کربن  ترسیب 
جزو ۱0 تجربه برتر قاره آسیا و اقیانوسیه 
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به  گرفت.  قرار 
در  امروز  ظهر  یاری  علیرضا  بیرجند،  از 
تجربه   ۱0 داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
به  در دستیابی  اقیانوسیه  و  آسیا  قاره  برتر 
توسط  که  کتابی  در  توسعه  پایدار  اهداف 
چاپ  تایلند  در   undp ای  منطقه  دفتر 
نام  که  شد  رونمایی  تهران  در  است  شده 

دشت حسین آباد در آن قرار گرفته است.

پروژه ترسیب کربن یکی از 
راه حل ها و پروژه های موفق است

این پرژوه های موفق  اینکه  بیان  با  وی 

ترسیب  با  مرتبط  پروژه های  بین همه  از 
این  کرد:  اظهار  است  شده  معرفی  کربن 
ملل  عمران  مرکزی  دفتر  که  است  کتابی 
پایدار  توسعه  حل  راه   ۱0 عنوان  با  متحد 
است. منتشر کرده  اقیانوسیه  و  آسیا  برای 

در  کربن  ترسیب   پروژه  اجرایی  مدیر 
کتاب  این  در  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
از  یکی  عنوان  به  کربن  ترسیب  پروژه 
برجسته  موفق  پروژه های  و  راه حل ها 
و  مراتع  احیای  افزود:  وی  است.  شده 
کاشت  روان،  شن های  تثبیت  بیابان ها، 
راه اندازی  خشکی،  به  مقاوم  گونه های 
طرح های  و  زودبازده  و  کوچک  صنایع 
طرح  مزایای  جمله  از  خوداشتغالی 

است. کربن  ترسیب  بین المللی 
کربن  ترسیب   پروژه  اجرایی  مدیر 

طرح  کرد:  نشان  خاطر  جنوبی  خراسان  
در   82 سال  از  کربن  ترسیب  بین الملل 
مراتع  احیای  هدف  با  سربیشه  شهرستان 
توسعه  گروه های  توانمندسازی  و  بیابانی 
آغاز  غیناب  حسین آباد  دشت  در  روستایی 
شد که تاکنون بیش از ۳0 هزار هکتار از 
 400 از  بیش  و  احیا  منطقه  این  اراضی 

ایجاد شده است. شغل 
شده  ایجاد  شغل های  کرد:  بیان  یاری 
بخش  در  کربن  ترسیب  پروژه  توسط 
منگوله  توبافی،  دستی  صنایع  های 
بلوچی،  گلدوزی  بافی،  عروسک  بافی، 
و  قالی بافی  پشتی بافی،  حوله بافی، 
سکه دوزی و در بخش کشاورزی پرورش 
شتر،  پرواربندی  روستایی،  گلخانه  قارچ، 

گاوداری و احداث باغ عناب است.

قاسمی- در دیداری که بین »خامسان«، 
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
جنوبی با »هاشمی«، سرپرست بنیاد نخبگان 
استان انجام شد، مقرر گردید تا بنیاد نخبگان 
اجتماع  شناخت  ارتقای  منظور  به  استان 
و  جامعه  واقعی  و شرایط  نیازها  از  نخبگان 
برای  بسترسازی  ضرورت  به  بنا  همچنین 
بومی  جامعه  در  نخبگانی  اجتماع  اثرگذاری 
به  در خدمت  معنوی  انگیزه های  افزایش  و 
مستعدین  داوطلبانه  همکاری  زمینه  جامعه؛ 
برتر که همان استعدادهای برتر دانشگاهی 
با جمعیت هالل احمر استان،  را  باشند  می 
در قالب طرح »همای رحمت« فراهم نماید.

این  در  استان  نخبگان  بنیاد  سرپرست 
نخبگان  بنیاد  همکاري  کرد:  عنوان  دیدار 
توزیع  برای  رحمت«،  »هماي  طرح  در 
رمضان  مبارک  ماه  در  غذایي  بسته هاي 

در  شرکت  و  محروم  خانوادهاي  بین  در 
و  افراد  این  با حضور  آسماني  مراسم سفرۀ 
جمعي از مستعدان برتر دانشگاهی می باشد. 

»هاشمی« خاطر نشان کرد که استعدادهای 
برتر دانشگاهی می توانند با مراجعه به سایت 
بنیاد ملی نخبگان استان برای حضور در این 

برنامۀ کاری، ثبت نام نمایند. 

توزیع 700 سبد غذایی بین نیازمندان

توزیع  از  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
و  داد  خبر  نیازمندان  بین  غذایی  سبد   ۷00
یک  رمضان  ماه  پایان  تا  کرد:  پیش بینی 

هزار و 400 سبد غذایی بین نیازمندان توزیع 
رمضان  در  افزود:  »خامسان«  شد.  خواهد 
امسال با مساعدت و تالش خیران، شرکت 
های خصوصی و مؤسسات مردم نهاد، عالوه 
اقالم  کیفیت  به  سبدها،  کمیت  افزایش  بر 
شده  ویژه  توجه  نیز  نیازمندان  به  اهدایی 
»همای  طرح  اینکه  بیان  با  وی  است. 
ماه  در  نیازمندان  تکریم  هدف  با  رحمت« 
استان  احمر  هالل  جمعیت  توسط  رمضان 
هالل  جمعیت  کرد:  اظهار  می شود،  اجرا 
برنامه ریزی  با  امسال  اردیبهشت  از  احمر 
با  که  مستمری  و  منسجم  ارتباط  دقیق، 
را  طرح  این  داشته،  عالقه مندان  و  خیران 

اجرا کرده است.

توزیع اقالم غذایی در دهه سوم رمضان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر ادامه داد: 

با تشکیل ستادهای طرح »همای رحمت« 
در شعب، تمهیدات الزم را در جهت اجرای 
ایم.  اندیشیده  ملی  برنامه  این  بهتر  هر چه 
را گستراندن  این طرح  رویکرد  »خامسان« 
سبدهای  توزیع  و  مهربانی  سفره های 
دانست  جامعه  محروم  اقشار  بین  غذایی 
خانواده های  به  کمک  که  کرد  تصریح  و 
بی سرپرست  خانواده های  شامل  بی بضاعت 
و  زندانیان  خانواده های  بدسرپرست،  یا 
رمضان  مبارک  ماه  طول  در  سالخوردگان 
قرار  احمر  هالل  جمعیت  کار  دستور  در 
همکاری  این  کرد:  نشان  خاطر  وی  دارد. 
در گام اول بصورت طرح »همای رحمت« 
در  جمعیت  برنامه های  اجرای  راستای  در 
دهه سوم ماه مبارک رمضان در قالب تهیه 
اقالم غذایی، ویژه مؤسسه خیریه  توزیع  و 

دختران زینب )س( برگزار شد.

اجرای طرح همای رحمت برای اولین بار با همکاری نخبگان

مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی:

اراضی  دانگ  شش  سند  اولین  کاری- 
فرودگاه  نام  به  کشور  در  ها  فرودگاه 
های  فرودگاه  کل  مدیر  شد.  صادر  طبس 
مستند  افزود:  خبر  این  اعالم  با  استان 
از  استان  های  فرودگاه  اراضی  سازی 
گردید  آغاز  گذشته  سال  اسفند   اواخر 
و  دارد  ادامه  جدیت  با  نیز  همچنان  و 
فرودگاه  اولین  عنوان  به  طبس  فرودگاه 
در کشور تمام اراضی آن به تملک شرکت 

شش  سند  اولین  و  آمده  در  ها  فرودگاه 
به  هتکار   ۶80 مساحت  به  کامل  دانگ 
و  ها  فرودگاه  تخصصی  مادر  شرکت  نام 
هادی  گردید.  صادر  ایران  هوایی  ناوبری 
مستندسازی  اینکه   به  اشاره  با  سالمی 
اراضی فرودگاه طبس به دلیل اینکه خارج 
معارض  هیچ  و  بوده   شهری  محدوده  از 
نداشت   وجود  آن  در  مردمی  مستثنیات  و 
می افزاید:  این فرودگاه متعلق به اراضی 

صورت  بیشتری  سرعت  با  بود  دولتی 
پذیرفت و با تالش و همکاری های مدیر 
فرودگاه  شرکت  مستغالت  و  امالک  کل 
ها و ناوبری هوایی ایران و مدیر کل امور 
ماه  فروردین   20 تاریخ  در  دولتی  امالک 
ثبتی  مراحل  و  گردیده  صادر  جاری  سال 
سند  و  رسید  پایان  به  ماه  خرداد   24 آن 
 ۶80۳520 میزان  به  تجمیلی  دانگ  شش 

مترمربع صادر شد.

اولین سند شش دانگ فرودگاه های کشور به نام فرودگاه طبس
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تاریخی  های  باغ  پایگاه  مدیر  قاسمی- 
اکبریه  باغ  بازسازی  و  ترمیم  از  استان 
حدود  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  بیرجند 
مرمت  برای  تومان  میلیون   50 و  پانصد 
شده  بینی  پیش  اکبریه  عمارت  و  باغ 
ترمیم   کرد:  اضافه  جنتی«  »محمد  است. 
و  باغ  سبز  فضای  عمارت،  مرمت  شامل 

تجهیزات حفاظتی می شود.
بر  جبهه  چند  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  کنیم،  می  کار  اکبریه  باغ  روی 
سازی  بام  شامل  موارد  این  که  کرد 
شود،  می  فرش  آجر  و  مرمت  که  عمارت 

و  اندرونی   فضای  مرمت  نیز  و  باشد  می 
داریم.  اجرا  دست  در  را   عمارت   بیرونی 
موزه  داخلی  فضای  همچین  وی  گفتۀ  به 
معماری  الحاقات  از  شناسی   باستان 
تزئینات  و  شود  می  پاک  متجانس  نا 
مرمت  هم  اکبریه  عمارت  ایوان  گچی 
خواهد شد. مدیر پایگاه باغ های تاریخی 
پیش  براساس  کرد:  نشان  خاطر  استان 
مرمت  کار  ماه  تیر  پایان  تا  باید  بینی 
دارد  امکان  اما  برسد  اتمام  به  اکبریه  باغ 
شود  باعث  مصالح  کمبود  مانند  مواردی 

افتد. تأخیر  به  زمان  این  کمی 

سامان دهی 2 موزه در باغ اکبریه
میراث  اداره کل  موزه  های  مسئول 
گردشگری  و  صنایع  دستی   فرهنگی، 
در  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  هم  استان 
این طرح موزه باستان شناسی و نمایشگاه 
شد.  خواهند  مرمت  و  ساماندهی  فرش 
عملیات  کرد:  بیان  شعیبی«  »غالمحسین 
به  اکبریه  عمارت  بنای  مرمتی  و  عمرانی 
باغ  میراث جهانی  پایگاه  مدیریت   همت 
عملیات  این  در  و  می شود  انجام  اکبریه 
فعال  موزه های  بازپیرایی  و  سامان دهی 
وی  شد.  خواهد  انجام  مجموعه  این  در 

سامان دهی  عملیات  اجرای  به دلیل  افزود: 

موزه  ثانوی  اطالع  تا  بازپیرایی،  و 

فرش  دائمی  نمایشگاه  و  باستان شناسی 

مستقر در این مجموعه تعطیل می باشد.

  مرمت باغ اکبریه با بیش از 500 میلیون تومان درحال انجام است

خراسان  خون  انتقال  مدیرکل  حسینی- 
اهدای  درصدی   ۱۷ افزایش  از  جنوبی 
خون در شب های قدر در استان خبر داد و 
عنوان کرد: در شب های قدر امسال ۱0۳9 
خراسان  در  خون  اهدا  پایگاه  دو  به  نفر 
خون  واحد   92۶ و  کرده  مراجعه  جنوبی 
این  از  که  این  بیان  با  عاملی  شد.  اهدا 
بودند  خانم  نفر   80 و  آقا  نفر   84۶ تعداد 
نیز در  نفر   ۱44 بیرجند و  نفر   ۷82 افزود: 
به  اشاره  با  وی  کردند.  اهدا  خون  طبس 
کننده  اهدا  تعداد  این  از  نفر   5۱4 این که 
اهدای  شاخص  کرد:  اضافه  بودند  مستمر 
مستمر در این چند روزه 55/5 شده است. 
دیگر  مرکز  دو  به  خون  انتقال  مدیرکل 
اشاره  فردوس  و  قائن  در  خون  اهدای 

دو  این  فاصله  دلیل  به  داد:  ادامه  و  کرد 

شهر با مرکز استان و نبود تجهیزات برای 

در  اهدا  امکان  خون،  از  گیری  فرآورده 

شب های قدر و ماه رمضان وجود نداشته 

ماه  از  پس  کرد:  خاطرنشان  عاملی  است. 

دو  این  خون  اهدای  کار  رمضان  مبارک 

مرکز طبق روال گذشته، دو روز در هفته 
خواهد شد. انجام 

افزایش 10 درصدی اهدای خون
در ماه رمضان

از  خون  اهدای  آمار  به  اشاره  با  وی 
و  هزار  کرد:   عنوان  رمضان  ماه  ابتدای 
و  هزار  که  ایم  داشته  کننده  مراجعه   805
به  شدند.  خون  اهدای  به  موفق  نفر   558
مشابه  نسبت  به  میزان  این  عاملی  گفته 
افزایش  درصد   ۱0 حدود  گذشته  سال  در 
داشته است. وی همچنین در ادامه توصیه 
ماه رمضان  در  استانی هایی که  کرد: هم 
مصرف  حتما  دارند  خون  اهدای  قصد 

مایعات خود را باال ببرند.

 اهدای 926 واحد خون در شب های قدر

طرح بین المللی ترسیب کربن سربیشه جزو طرح های برتر قاره آسیا و اقیانوسیه معرفی شد
ری
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
عاء أَعَجزالّناٍس َمن َعَجَز َعِن الدُّ

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
)بحاراالنوارج/ 93 ص/ 294( 

برخی دولتمردان یک صفحه از
 نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده اند

استاد برجسته حوزه علمیه قم اظهار کرد: یکی از 
امام  دیدگاه  از  مبنای والیت  که  گفته  دولتمردان 
این  میراث  دموکراسی  و  بود  مردم  نظر  )ع(  علی 
امام معصوم است، این حرف عجیبی است، او یک 
صفحه از نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده است. 
با رأی مردم  امام  پایان خاطر نشان کرد:  وی در 
انتخاب نمی شود و نباید با یک صفحه نهج البالغه، 

نظام حکومتی اسالم را دگرگون نشان دهیم.

کنایه های یک اصولگرا به دولت

مهدی محمدی تحلیلگر مسایل سیاسی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: می گویند اجازه بدهید درباره 
مسایل غیرهسته ای مذاکره کنیم. عیبی ندارد؛ فقط 
خوب است از حاال معلوم کنند و به مردم هم بگویند 
بعد که مذاکره کردند و احیانا توافق شد و آمریکا 
تحریم ها را برنداشت، یا برداشت ولی به یک بهانه 
دیگر دوباره اعمال کرد، کدام بخش از امنیت ملی را 
برای دور »بعدتر« مذاکرات پیشکش خواهند کرد؟!

سیدهادی خامنه ای: به بهانه حجاب 
نمی توان به کرامت انسانی لطمه زد

خامنه ای  سیدهادی  المسلمین  و  حجت االسالم 
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: در اسالم 
و  حجاب  مثل  احکام  برخی  بهانه  به  نمی توان 
این طور موارد، به کرامت انسانی لطمه زد، حال 
شما ببیند که چقدر ما در جامعه مان از توجه به 

این موارد اسالمی دور هستیم.

عضو جمنا: راهبرد تواضع و لبخند
 دولت به آمریکا، راه به جایی نُبرد

عضو شورای مرکزی جمنا گفت: متاسفانه دولت در 
مقابل آمریکا از خود ضعف نشان داد و متواضعانه 
پیش رفت و طرف مقابل نیز متوجه این موضوع 
شد که دولت ما در قبال این فشارها کاری انجام 
نمی دهد و زمانی که کمترین مقاومت در مقابل 
مقابل  طرف  ظلم  نگیرد،  صورت  اجحاف ها  این 
بیشتر خواهد شد. روستا آزاد با بیان اینکه راهبرد 
تواضع و لبخند به آمریکا راه به جایی نبرد، یادآور 
شد: برخی با خوش بینی تن به ظلم دادند که باید 

در این موضوع تجدیدنظر کنند.

با عربستان مقابله به مثل جدی می کنیم

به  شلیک  کرد:  اظهار  فالحت پیشه  حشمت ا... 
یک صیاد بی دفاع که هیچ ابزار نظامی در اختیار 
ندارد، خالف کنوانسیون های بین المللی و اصل 
ما  است. وی گفت:  فارس  خلیج  در  همجواری 
ایران  علیه  عربستان  ایذایی  اقدامات  برابر  در 
اقدام  این  و  کرد  خواهیم  جدی  مثل  به  مقابله 
از  ایرانیان  از پیش  انزجار بیش  باعث  عربستان 

دولت سعودی خواهد شد.

نماینده مجلس: اسالمی که عربستان از 
آن دم می زند اسالم آمریکایی است

سید حمزه امینی نماینده مجلس شورای اسالمی 
گفت: عربستان سعودی که ادعای ام القرای دنیای 
کارهایی  از  هیچ یک  می کشد،  یدک  را  اسالم 
که انجام می دهد با دین اسالم سنخیت ندارد و 
اسالمی که آنها دم از آن می زنند اسالم آمریکایی 
و  سلفی  و  تکفیری  گروه های  از  حمایت  است. 
تجهیز آنها برای کشتن برادران و خواهران دینی 

از عمده ترین کارهای مسئولین عربستانی است.

آقای ترامپ، احتیاط کنید!

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
نظام درباره نوع رفتار جمهوری اسالمی در قبال 
رئیس جمهور آمریکا، مطلبی را در صفحه توییتر 
خود منتشر کرد. رضایی در این مطلب آورده است:

با  را  و سیلی  با خنده  را  ما خنده  ترامپ،  »آقای 
سیلی پاسخ می دهیم؛ پس احتیاط کنید.«

مصوبه سنا نقض آشکار برجام است

بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  مشاور 
اینکه مصوبه اخیر سنای آمریکا نقض آشکار برجام 
است، خواستار اظهار نظر صریح هیئت نظارت بر 
اجرای برجام برای انجام عمل متقابل شد. منصور 
حقیقت پور در واکنش به مصوبه اخیر سنای آمریکا 
اقدامات بی ثبات کننده  با  مقابله  با عنوان »قانون 
نقض  مصوبه  این  کرد:  اظهار   ،»S۷۲۲ ایران 
بر  نظارت  هیئت  و  است  برجام  آشکار  و  کامل 

اجرای برجام باید االن صریح اظهارنظر کند.

واشنگتن پست: اجماع سناتورها
 علیه ایران کم سابقه بود

روزنامه واشنگتن پست اجماع نمایندگان مجلس سنای 
این کشور برای تصویب طرح تحریم های جامع علیه 

ایران را کم سابقه و غیرمعمول دانسته است.

العبادی: اگر تمام دنیا را هم به ما 
بدهند با ایران دشمنی نخواهیم کرد

اجازه  گفت:  عراق  نخست وزیر  العبادی  حیدر 
و  ایران  درگیری  میدان  عراق  که  نمی دهیم 
آمریکا شود یا خاک عراق مکانی برای دشمنی 
به  را  دنیا  تمام  فرمانروایی  اگر  و  باشد  ایران  با 
را  عراق  مجانی  بازسازی  وعده  اگر  یا  بدهند  ما 

بدهند، حاضر نیستیم با ایران دشمنی کنیم.

مخالفان دولت هم به میدان بیایند و کمک کنند

محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس 
گفت: ما در مقطع حساس خارجی و شرایط پیچیده 
به دولت  این شرایط  باید در  داخلی قرار داریم و 
کمک کنیم اگر برای کشور ارزش قائل هستیم باید 
کمک کنیم. وی تصریح کرد: هم اکنون در شرایط 
پیچیده اقتصادی قرار داریم نباید پشت دولت را خالی کرد حتی مخالفان و 

منتقدان دولت هم به میدان بیایند و به دولت کمک کنند.

چمران: معلوم بود که آمریکا بدعهدی می کند

مهدی چمران رئیس شورای تهران، اظهار کرد: 
آمریکایی،  طرف  که  نیست  باری  اولین  این 
اقدام به نقض برجام می کند مسئله بدعهدی ها 
و کارشکنی های آنان همچون داستانی طوالنی 
شده است. وی ادامه داد: براساس تجربه ای که 
از نحوه رفتار آمریکا داریم، معلوم بود که بدعهدی می کنند و تعهدات 

شان را اجرا نمی کنند.

اقدام عربستان آتش بازی در منطقه است

مرتضی صفاری نطنزی رئیس کمیته روابط خارجی 
در  بوشهری  صیاد  شدن  کشته  به  واکنش  در 
تیراندازی از سوی گارد مرزبانی عربستان سعودی 
اقدامات در حقیقت آتش بازی در  این گونه  گفت: 
منطقه حساس کنونی است. وی تصریح کرد: اهداف 
این کشورها مشخص است لذا ما نباید خود را درگیر بازی های آنها کنیم 

اگرچه باید نسبت به این اقدام برخورد و موضع گیری مناسب داشته باشیم.

دانشگاه  استاد  زیباکالم  صادق 
همان  نوشت:  ایران  روزنامه  در 
مختلف،  کشورهای  در  که  گونه 
وجود  متفاوتی  فکری  جریان های 
نحله های  هم  آمریکا  در  دارد، 
متعدد فکری و سیاسی وجود دارد 
آمریکا  بندی سنتی  در بخش  که 
»عقاب ها«  و  »کبوترها«  به 
مطابق  می شوند.  تقسیم 

کالسیک  و  کلی  تقسیم بندی 
و  اوباما  باراک  آقای  آمریکا 
در  بودند.  »کبوتر«ها  از  دولتش 
»عقاب ها«  جریان،  این  مقابل 
زود  خیلی  گروه  این  هستند. 
نظامی  حل های  راه  سمت  به 
می روند. ناگفته پیداست در آمریکا 
»عقاب« ها  در  جریانی  همواره 
کمتر  چیزی  به  که  داشته  وجود 

جمهوری  نظام  سرنگونی  از 
وقتی  نمی دهند.  رضایت  اسالمی 
ترامپ  آقای  مواضع  می خواهیم 
به  توجه  نیازمند  کنیم،  تحلیل  را 
تقسیم بندی درونی آمریکا هستیم.
به  است  الزم  شرایطی  چنین  در 
وزن سنگین »کبوترها« در آمریکا 
ترامپ  برای  عرصه  تا  شود  توجه 
سیاست  پیشبرد  و  شده  تنگ تر 
ترامپ  برای  را  ستیزی«  »ایران 
االن  شاهدیم  ما  کنیم.  پرهزینه 
روحانی  تنش زدای  سیاست های 
چنین  در  است.  نشسته  بار  به 
داخل  تندروهای  به  باید  شرایطی 
خویشتنداری  با  کرد  توصیه 
خارجی  سیاست  فضای  نگذارند 
کشور به نفع تندروها در واشنگتن 

تغییر وضعیت دهد. 

انصار  دبیرکل  کرم،  حسین  ا... 
که  بیانیه ای  توضیح  در  حزب ا... 
انصار  هماهنگی  شورای  سوی  از 
گفت:  است،  شده  منتشر  حزب ا... 
اصل حضور زنان در ورزشگاه مردان 
جامعه حفظ  عفاف  که  در صورتی 
حرف  هم  این  ندارد.  مانعی  شود، 
عظامی  آیات  حرف  نیست.  من 
جعفر  و  شیرازی  مکارم  همچون 
سبحانی است. آنها می گویند ورود 
زنان به ورزشگاه ها جایز نیست به 
مردان،  بازی  زمان  در  اینکه  دلیل 
اشکال  مورد  زنان  عفاف  و  عفت 
گویم  می  اینکه  اما  می شود.  واقع 
به  است  شده  سیاسی  مسئله  این 
به  برخی  واقعا  که  است  دلیل  این 
دنبال این هستند که بگویند اسالم 
با حضور زنان مخالف است. حرف 

غلطی است. جریان غرب گرای ما 
تصور می کند اسالم با حضور زنان 
است  نمایشی  این  است.  مخالف 
می خواهند  آنها  می دهند.  آنها  که 
بگویند دانشجویان و اساتید حزب ا... 
به  آتش  که  هستند  این  دنبال  به 
اختیار را علیه زنان برای جلوگیری 
کار  به  ورزشگاه ها  به  آنها  ورود  از 
ببرند. خیر این گونه نیست. ما آتش 

به اختیار علیه مسئوالنی هستیم که 
قادر نیستند تصمیم درست بگیرند و 
قادر نیستند وضعیت را طوری آرایش 
دهند که این اتفاق نیفتد. زمانی که 
بانوان جامعه ما تلقین شود که  به 
ورودشان به ورزشگاه ها آزاد نیست، 
که  حالی  در  می شوند.  تحریک 
مخالفتی با حضور زنان وجود ندارد. 

آنچه مشکل است، حواشی است.  

  آتش به اختیار علیه مسئوالنیم ، نه زنان تک ترامپ و پاتک ایران از نگاه زیباکالم
 توضیح دبیرکل انصار حزب ا... درباره بیانیه  این تشکل: 

برگزاری آیین شب قدر در شهر اسدیه شهرستان درمیان * عکس:ایرنابرگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری در بیرجند * عکس: ایرنابرگزاری مراسم معنوی شب قدر در بیست و سومین شب ماه رمضان در بیرجند * عکس: ایرنا
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طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
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هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس پسرانه غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 27 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب رفاهی، کارگاهی، 
آزمایشگاهی، کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب برای سال تحصیلی 97-96 در مقاطع 
پیش دبستانی، دبستان )دوره های جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های 

مجزا ثبت نام می نماید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر شخصا مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت 
نشانی: انتهای مدرس 22

دبستان دوره اول: 32433990    دبستان دوره دوم:  32422500
دبیرستان دوره اول متوسطه: 32446340 

تلفن همراه مدیر عامل: 09151614363

قسمت ششم: مطالعه در 50 ثانیه
آشنایی با واحد روابط عمومی و امورفرهنگی  موسسه 

واحد روابط عمومی و امور فرهنگی  با داشتن دو عضو جوان ، خالق و 
کارشناس یکی از فعال ترین و پرکارترین واحد هاي اجرایی موسسه خیریه 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(  می باشد که مسئولیت اطالع  رسانی و 
ارتباطات مردمی را به عهده دارند. این واحد از یک سو با حضور در نمایشگاه ها 
و جشن ها به انتشار بسته هاي معرفی و تبیین اهداف موسسه می پردازد و از 
سوي دیگر با ایجاد بستر هاي مناسب براي حضور و مشارکت خیرین ، عموم 
مردم را به همراهی با اهداف موسسه دعوت می کنند. نیروهاي داوطلب از 
طریق واحد روابط عمومی به موسسه می پیوندند و بر اساس تخصص و توان 

در واحد هاي مختلف مجتمع ساماندهی می شوند.
 ، مسئوالن  بازدید  برنامه  تنظیم  واحد  این  اصلی  های  برنامه  دیگر  از 
حمایت  جلب  و  آشنایی  جهت  مؤسسه  این  از  مردم   آحاد  و  مدیران 
های مادی و معنوی آنان و مهم تر اینکه از نزدیک در جریان مشکالت 
ایثار   ، بودن  شاکر  صفت  نهایت  در  و  گیرند  قرار  جامعه  از  قشر  این 
 ، فداکاری ، کمک به همنوع و ... را در جامعه ترویج نمودن، می باشد
همچنین  با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از درآمد موسسه از مشارکت 
های مردمی به دست می آید تبلیغات در این مرکز جایگاه ویژه ای داشته و 

به همین منظورتبلیغات متعددی نظیر نصب بنر - بیلبورد - درج اگهی های 
مختلف در جراید محلی استان و حتی کشوری و تیزرهای تلویزیونی انجام 
گردیده است. در این واحد امور فرهنگی ،تفریحی جهت مددجویان،سالمندان 
 خانه امید و پرسنل به صورت روتین صورت می گیرد که در ذیل به پاره ای 

از این موارد اشاره می شود :
1-  هماهنگی برای برگزاری برنامه اردوی داخل پارک های سطح شهر و 

اماکن زیارتی اطراف شهر جهت مددجویان  و سالمندان
 2-   اردوی زیارتی، ساحتی مشهد و طبس و ساری برای مددجویان و سالمندان

3-  استفاده مددجویان و سالمندان از برنامه سینما به صورت رایگان با 
اکران هر فیلم

 4-  حضور در باشگاه های ورزشی برای تمرینات ورزشی مددجویان و پرسنل
5-  حضور در مسابقات ویلچر رانی، دوو میدانی، پرتاب وزنه معلولین در 

سطح استان و کشور که همراه با کسب مدال بوده است
6-  برگزاری جشن در مناسبت های مختلف 

7-  برگزاری نماز جماعت و زیارت عاشورا 

8-  بازدید از مراکز دیگر مثل کهریزک و فیاض بخش برای پرسنل
 9-  دعوت از کلیه سازمان ها، اصناف و مدارس و دانشگاه ها برای بازدید

10-  حضور در سطح شهر جهت جذب مشارکت ها در ایام عید فطر- برات 
عید قربان و مناسبت های دیگر

11-  فعال بودن سایت مرکز و اطالع رسانی از فعالیت های موسسه در 
سایت و فضای مجازی

 12-  حضور مددجویان  و سالمندان در جلسات مختلف مثل محرم و رمضان
13-  هماهنگی جهت جمع آوری فطریه و کفاریه در عید فطر و گوشت 

در عید قربان
14-  معرفی مرکز در جراید و تبلیغ در مناسبتهای مختلف

15-  حضور گروه سرود مرکز در جشن های مختلف
 16-  تهیه امکانات رفاهی جانبی برای پرسنل مثل بلیت سینما ،استخر و روزنامه
 17-  حضور گروه های سنتی و عروسکی برای اجرای برنامه های شاد
 18-  دعوت از هیئت های عزاداری برای مناسبت های مختلف در مرکز
 19-  برگزاری مسابقات نظیر والیبال - تنیس روی میز و فوتسال برای پرسنل

همشهریان نیک اندیش می توانند شادی و ثواب جلسات مختلف 
نظیر تولد ، دعاهای معنوی خانوادگی و یا هیئتی خود را با هماهنگی 
واحد روابط عمومی مؤسسه به شماره 32252050 داخلی 239 با 

اهالی این خانه شریک شوند .
منتظر دیدارتان هستیم

شماره حساب های موسسه :
بانک ملی شعبه حکیم نزاری:

0105625232002   
بانک توسعه تعاون :

4000-317-1647394- 1 
شماره کارت بانک پاسارگاد:
5022291900043355 

تلفن: 32252050 -32252060     دورنگار: 056-32252070
www.tavanaliakbar.ir :سایت
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