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سرمقاله

     راه اندازی پرتال استان
 خراسان جنوبی
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   بهره مندی بیش از هزار و 200 نفر از 
خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی

 صفحه ۷

رشد 89 درصدی بیمه اجتماعی 
دختران و زنان روستایی

صفحه ۷

کشف یک راس الشه میش 
در کوله پشتی شکارچیان متخلف

صفحه ۷

فصل دوم مرمت 
خانه سنجرانی خوسف آغاز شد

صفحه  ۷

آماده سازی 140پایگاه
 اوقات فراغت تابستانی

صفحه ۷

8 /صفحه  نیست   انقالب  به  خدمت  توهین آمیز،  مطالب  گفتن  شیرازی:  مکارم  آیت ا...  نوشت/  طال  آب  با  باید  را  زاکانی  دکتر  گیرد/پیشنهاد  قرار  سوءاستفاده  مورد  نباید  اختیار«  به  »آتش  فرمان  راد:  سنایی   / تندروها  با  برخورد  برای  روحانی  به  هاشمی  محمد  خاص  توصیه  اصولگراها/  به  احمدی نژاد  وزیر  هشدار  است/  نامزد  یک  از  طرفداری  با  رابطه  در  احتماال  تخلفات  کشور:  وزیر 

محسن رضایی : 
باید انتخابات را پایان یافته بدانیم

 تا مردم ما از نتیجه انتخابات، بهره مند گردند

آیت ا... محسن غرویان:
باید تاکید بسیاری بر علم و دانش شود

 تا جامعه رنگ و بوی علم نه مداحی بگیرد

محمود واعظی :
هجمه ها و توهین ها به رئیس جمهور 

پس لرزه های انتخابات است

محمد دهقان :
رئیس جمهور به جاي اینکه پاسخ عملکرد خود 

را بدهد هنوز در فضاي انتخابات سیر مي کند

اسماعیل کوثری :
مشاورین رئیس جمهور می خواهند

 ذهن مردم را مشغول حاشیه ها کنند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرانجام یک شایعه

* سردبیر

سپرده گذاران  از  بخشی  برای  شایعه  روزها  این 
است. یک خبر،  پیدا کرده  راهبری  بانکی حکم 
منتشر  مجازی  فضای  در  جعلی  فیلم  یا  عکس 
می شود و سپرده گذاران نگران به سوی مؤسسه 
یا بانکی که درآن سپرده گذاری کرده اند، هجوم 
چرا  اما  بگیرند.  پس  را  خود  پول  تا  می آورند 
ورشکستگی  شایعه  براحتی  بانکی  سپرده گذاران 
و  می پذیرند  را  مجاز  مؤسسه  یا  بانک  یک 
آن  دلیل  می دهند.  نشان  واکنش  آن  به  نسبت 
نخست  کرد.  جست و جو  بخش  دو  در  باید  را 
افراد  برخی  غیرمسئوالنه  و  نادرست  روایت 
ورشکستگی  و  وخیم  وضعیت  درخصوص 
بانک ها در سال های گذشته بخصوص در شش 
در ذهن  را  آن  زمینه  پیش  که  است  اخیر  ماهه 
عملکرد  به  نیز  دلیل  دومین  کرد.  آماده  مردم 
 مؤسسات مالی و اعتباری...) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

دوچرخه سواری
 با اعمال شاقه در بیرجند

می کنند  سعی  دولت ها  و  است  شده  شناخته  پیشرفته  کشورهای  در  پاک  حمل ونقل  وسایل  از  یکی  به عنوان  دوچرخه   - کاری  نسرین 
دوچرخه  از  استفاده  گیرند.  بهره  زیست  محیطی  آلودگی های  و   تصادفات  میزان  سوخت،  هزینه های  کاهش  برای  مناسب  وسیله  این  از 
برای  تنها  که  است  ای  وسیله  دوچرخه   شود.  رعایت  جامعه  اجتماعی  فرهنگ  و  عرف  که  به شرطی  اما  است  امروز  جامعه  از ضروریات 
ورزش  سرگرمی،  عمومی،  نقل  و  حمل  با  هماهنگی  فیزیکی،  فعالیت  افزایش  پذیری،  انعظاف  از  عبارت  آن  مزایای  بلکه  نیست  مسابقه 
تواند  می  و  است  آسان  آن  به  دسترسی  که  است  هایی  ورزش  از  سواری  دوچرخه  راستا  این  زیست.در  محیط  به   کمک  و  سالمتی   و 
جایگزین مناسبی برای استفاده مداوم از خودرو باشد. دوچرخه سواری ورزشی هوازی است که به استقامت قلب و عروق کمک می کند. از مهمترین 
فواید دوچرخه سواری می توان به  باال بردن مصرف اکسیژن بدن، تقویت قدرت عضالنی پاها، تقویت توانایی بدن... ) ادامه خبر در صفحه 3 (

آوا گزارش می دهد:   صدور۵00 پروانه بهره برداری معدنی در استان  صفحه ۷

هر
س: م

عک

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان حاج محمدرضا عجمی 
جلسه یادبودی امروز یکشنبه 96/4/11 از ساعت 17 الی 18 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر
 منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های عجمی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای دکتر امین ا... گلرو
اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد

 تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب نماییم.

مدیریت و پرسنل شرکت پیشگامان افروز سالمت و تجهیز طب کویر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم 

کربالیی غالمحسین ترابی 
را به اطالع آشنایان و همشهریان گرامی می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد  امروز یکشنبه 96/4/11 

ساعت 16 الی 17 از محل غسالخانه برگزار می شود.حضور سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های : ترابی،حاجی پور و سایر بستگان

خدمات رایگـــان دفتر فنی کریـــاس                  شــــرح در صفحـــه 2

خیر بزرگوار جناب آقای ناصری  مدیریت محترم صنایع کاشی نیلوفر
درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید، فروغ مهرتان روشنی بخش  حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامت تان رویش زندگی است. به شکرانه سخاوت و مناعت 

جناب عالی در انجام کار خیر و تامین کلیه کاشی و سرامیک حسینیه محبان الحسین )ع( روستای چهکند به میزان 180متر بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را پیشکش 
محضر ارزشمندتان تقدیم می نماییم، توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانه شما باشد.

هیئت امنای حسینیه محبان الحسین )ع( روستای چهکند

جناب آقای مهندس شهرکی  رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن وتجارت خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس صاحبی  رئیس محترم اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان قاینات 

جناب آقای اسدالهی  معاون محترم اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان قاینات

بدینوسیله فرا رسیدن هفته صنعت ومعدن را حضور شما و تمامی زحمتکشان و فرهیختگان
پویش اقتصادی استان در امر صنعت و معدن تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مدیرعامل تولیدی لنت ترمز کاج لنت ) TSW( - علی توان پور

جناب آقاي مهندس شهرکي
ریاست محترم سازمان 

معاونین و همکاران 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي

روز صنعت و معدن  بر آن عزیزان و کلیه تولید کنندگان 
و تالشگران عرصه تولید و فعاالن سنگر اقتصادی تبریک و تهنیت باد

مجتمع کارخانجات کاشي و سرامیك فرزاد 
و شرکت آجر سفال فالح یازده

سرور ارجمند جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

10 تیرماه ، روز صنعت و معدن
 بر شما و مجموعه همکاران پرتالش تان

 در استان و صنعت گران عرصه تولید و اشتغال مبارک باد

شرکت صنایع غذایی ایثار قاینات )کارخانه آرد(

جناب آقایان گلرو
درگذشت مادر بزرگ عزیزتان را خدمت شما بزرگواران

 تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفرت 
و برای بازماندگان عزیز صبر جمیل آرزومندیم.

روزنامه آوای خراسان جنوبی

 لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون
خداوند قادر و متعال را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت مغتنم  بندگی  و حیات را از در مرحمت کرامت فرمود و قلوب رئوف و سخاوتمند خیرین  و نیک اندیشان عزیز را 
متوجه 350 معلول موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم(  و دستان بخشنده این عزیزان را به صندوق های جمع آوری نذورات این موسسه هدایت فرمود.

مردم عزیز و خیرین نیك اندیش!
 دستان کوچک نونهاالن، دستان پینه بسته پدران، دستان پرمهر مادران در ایام ا... عید سعید فطر مبلغ 1/900/000/000 ریال )معادل یک صد و نود میلیون تومان(  را به صندوق های نذورات موسسه هدیه نمودند

 تا مصداق حدیث شریف اکرم الضیف .... عنوان پر افتخار خدمتگزاران شایسته به معلولین را در دفتر خاطرات این شهرستان ثبت و برگ زرین دیگری به افتخارات و میهمان نوازی های مردم والیی شهرستان بیرجند 
برای همیشه تاریخ ثبت نمایند. اینجانبان ، مددجویان، مددکاران، مددیاران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه ضمن سپاس به درگاه بی نیاز از بذل و همت بلند مسئولین و مردم شریف استان علی الخصوص 

هدایت ها، حمایت ها و ارشادات شایسته نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت ا... عبادی، امام جمعه محبوب شهرستان جناب حجت االسالم  و المسلمین دکتر رضایی، استاندار معزز جناب آقای
 سید علی اکبر پرویزی، نماینده محترم مردم شریف بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب  آقای سید محمدباقر عبادی  قدردانی نموده و رجاء واثق داریم 

همواره از عنایت ویژه خداوند متعال ، ارشادات و حمایت های مسئولین معزز استان و همت بلند مردم شریف این مرز و بوم برای همیشه بهره مند خواهیم ماند.   والسالم علی من التبع الهدی 

  موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

جایـزه
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان که در رشته های 

ریاضی -  فیزیک و علوم تجربی رتبه اول را در شهرستان بیرجند کسب نمایند 
 5/000/000 تومان جایزه و اگر جزو 10 نفر اول کشوری که در روزنامه های

 سراسر کشور عکس شان چاپ شود
 جایزه به 10/000/000 تومان افزایش خواهد یافت. 

مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی روزنامه آوای خراسان جنوبی 
آماده می باشد.

ای کویر تو بهشت جان من             عشق جاویدان من ایران من

   تقدیر و تشکر   

        5 تا 12 تیرماه

 هفته مبارزه با مواد مخدر
آیا می دانید آسیب های مغزی ناشی

    از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی جبران ناپذیر است؟ 

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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ثبت نام هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد

تسنیم- ثبت نام دانشگاهیان جهت اعزام به عتبات عالیات )نجف،کربال و کاظمین( در هفدهین دوره از 10 تیرماه در سایت لبیک 
به نشانیwww.labbayk.ir آغاز شد و تا 22 ماه جاری در سایت لبیک ادامه خواهد یافت. ثبت نام دانشگاهیان سراسر کشور 

در 5 گروه شامل اساتید، دانشجویان متاهل، دانشجویان دختر، پسران دانشجو و کارمندان دانشگاه ها انجام می شود.

سرمقاله

آخرین وضعیت قیمت سکه

میزان- در حالیکه قیمت طال در بازارهای جهانی در 
حال کاهش است، قیمت انواع سکه در بازار ایران 
رشد کرد. قیمت طالی 18 عیار 139 تومان باال 
رفت و قیمت سکه امامی یک هزار و 750 تومان 
افزایش یافت. در این میان قیمت سکه تمام بهار 
آزادی بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه باقی ماند.
قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی نیز 
به ترتیب 500، 1000، و 500 تومان افزایش یافت.

قیمت ارز نیز در بازار ایران افزایش یافت بطوریکه 
رفت. باال  تومان   30 یورو  و  تومان   13 دالر 

پیاز از موز گران تر شده است!

کشاورزی  محصوالت  اتحادیه  رئیس  ایسنا- 
تولید  کمبود  دلیل  به  پیاز  قیمت  که  کرد  اعالم 
پیشی  بازار  در  موز  از  تقاضا  به  نسبت  عرضه  و 
گرفته است که انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی 
الگوی کشت مناسبی برای این محصول تعریف 
ادامه  کشاورزی  محصوالت  اتحادیه  رئیس  کند. 
داد: هنگامی که کشاورز با ضرر و زیان ناشی از 
فروخته نشدن محصول یا قیمت بسیار ناچیز آن 
بعدی کشت، قطعا آن  مواجه می شود، در فصل 
شدت  به  را  خود  کشت  یا  نمی کارد  را  محصول 
اتفاق  نیز همین  کاهش می دهد. در سال جاری 
افتاد و ضرر و زیان های کشاورزان سبب شد امسال 
دهند. کاهش  را  تولیدشان  اینکه  یا  نکارند  پیاز 

اعالم نتایج آزمون ورودی مدارس 
سمپاد؛ اواسط هفته جاری

استعدادهای  مدارس  ورودی  آزمون  ایسنا-نتایج 
درخشان در سال تحصیلی 97-96 اواسط هفته 
azmoon.medu. از طریق سامانه جاری 
ir اعالم می شود.آزمون ورودی دبیرستان های دوره 
استعدادهای درخشان سال تحصیلی  اول و دوم 
 15 و   14 و جمعه  پنج شنبه  روزهای   ،1396-97
بر  و  برگزار شد  ماه در سراسر کشور  اردیبهشت 
استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  اعالم  اساس 
 220 آزمون،  برگزاری  از  دوره  این  در  درخشان، 
دبیرستان های  ورودی  در  آزمون  داوطلب  هزار 
دور اول ثبت نام کردند که از این تعداد 16 هزار 
نفر پذیرفته خواهند شد.  همچنین 99 هزار دانش 
از این  آموز داوطلب دور دوم متوسطه بودند که 
تعداد، حدود  8000 نفر پذیرفته شده و به مدارس 

استعدادهای درخشان راه پیدا می کنند.

بیان خبرهای خوش  با  مرکزی  بانک  مقام  تسنیم-قائم 
از سیاست های  برای مسکن مهری ها گفت: در یکی 
در  سال   10 مدت  به  مهر  مسکن  منابع  شد  بنا  جدید 

اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود. 
کمیجانی به سیاست های بانک مرکزی در حوزه مسکن 
ابداعات  و  تا فرمول ها  از ساماندهی مالی مسکن مهر 
این  از  یکی  در  افزود:  و  کرد  اشاره  حوزه  این  در  جدید 
سیاست ها بنا شد منابع مسکن مهر به مدت 10 سال 
تمام  مهر  مسکن  تا  گیرد  قرار  مسکن  بانک  اختیار  در 
شود. ضمن آنکه حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 
است.  بخش  این  در  دولت  مسکنی  سیاست  دیگر  نیز 
همچنین سپرده قانونی بانک مسکن نیز کاهش یافت.
وی به افزایش وام مسکن و منابع مسکن مهر در دولت 
یازدهم اشاره کرد و گفت: امیداوریم تا اواسط سال اینده 

بهادار  اوراق  انتشار  همچنین  برسد.  اتمام  به  پروژه  این 
رهنی نیز نمونه از ابزارهای مالی دولت در حوزه مسکن 
است.قائم مقام بانک مرکزی به تشریح سیاست های این 
بانک در حوزه تسهیالت مسکنی نیز پرداخت و ادامه داد: 
برای اینکه نرخ های سود قابل تحمل باشد برای بافت 
های فرسوده نرخ سود به 8 درصد و مابقی 9.5 درصد و 
انداز  تعیین شده است. در صندوق پس  سایر 11 درصد 
یکم بنا شد سالی 94 هزار واحد ثبت نام صورت بگیرد که 
با تدابیر بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه 171 هزار نفر 
سپرده گذاری کرده اند.کمیجانی با بیان اینکه یک میلیون 
به اسم مسکن مهر ثبت شده است،  و 979 هزار واحد 

گفت:در دولت یازدهم 818 هزار واحد تا کنون تحویل داده 
شده که تا پایان دولت به 840 هزار می رسد و در مجموع 
تا شهریور یک میلیون و 840 هزار واحد تحویل داده می 
شود. وی همچنین درباره تورم تولید کننده در خردادماه 
نیز به بیان تازه ترین دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت 
و از تورم 6.5 درصدی در این بخش خبر داد و گفت: اگر 
به سیاست های انضباط گرا تن ندهیم و مدیریت نسبی 
نقدینگی  باالی  پتانسیل  نکنیم  دنبال  را  ارز  نرخ  ثبات 
کند.  سخت  را  کار  تواند  می  که  داریم  را  جامعه  در 
رییس  و  دولت  های  سیاست  راس  در  مهم  این  هرچند 
شد. نخواهد  طی  این  از  غیر  مسیری  و  است  جمهور 

خبر خوش برای مسکن مهری ها

تسنیم - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید پراید 
بدلیل الزام به رعایت برخی استانداردها خودبخود متوقف 
خواهد شد و فکر می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید 
آخر سال 97 خواهد بود.محمدرضا نعمت زاده در خصوص 
قرارداد ایدرو و رنو گفت: در این قرارداد نیاز به دقت خاصی 
است ما قبال با رنو همکاری داشتیم که این شرکت خوب 
نشان  حساسیت  بیشتر  ما  بنابراین  است  نکرده  عمل 
از رنو خواسته  اینکه ما  افزود: نکته دیگر  می دهیم.وی 

ایم قطعه سازان ایرانی را به کل زنجیره تامین قطعات 
که  قطعاتی  توانند  می  اینها  کنند.  متصل  خود  جهانی 
سازان  قطعه  از  خواهند  می  مختلف  کارخانجات  برای 
درباره  افزود:  زاده  نعمت  کنند.محمدرضا  استفاده  ایرانی 
اما  نمی شود االن چیزی گفت  پژو 2008  نهایی  قیمت 
نمی شود آن را با خودروهای کمتر از 50 میلیون تومان 
مقایسه کرد.وزیر صنعت با اشاره به دو برابر شدن تولید 
محصول جدید ایران خودرو در نیمه دوم سال افزود: هدف 

ما افزایش تولید است و هر چقدر تولید بیشتر شود قیمت 
هم متعادل تر می شود و قطعا روی قیمت اثر میگذارد.
تومان  میلیون   60 دریافت  علت  توضیح  در  زاده  نعمت 
 50 مبلغ  این  داشت:  اظهار  پرداخت 2008  پیش  بعنوان 
درصد دریافتی نیست و قانون حمایت از حقوق مصرف 
ندارد.وزیر صنعت  این خصوص  در  الزامی  هم  کنندگان 
در پاسخ به سوالی درباره زمان پایان تولید پراید گفت : 
با استانداردهایی که سال اینده اجرایی خواهد شد خود به 

خود پراید از چرخه خارج خواهد شد.وی ادامه داد: این بخاطر 
خود پراید نیست بخاطر استانداردهای اجباری است که در 
سال آینده ارتقاء خواهد یافت. بنابراین من فکر می کنم آخر 
عمر پراید از لحاظ تولید آخر سال 97 خواهد بود.وی با تاکید 
بر عدم نقل و انتقال حواله خودرو پژو 2008 گفت: هر کس 
حواله 2008 خریده سرش کاله رفته است. برای جلوگیری از 
تقلب، پژو 2008 تنها به نام کسی که ثبت نام کرده خواهد 
شد و هر کس حواله خرید سریع برود و پولش را پس بگیرد.

تولید پراید پایان سال ۹۷ متوقف می شود/خریداران حواله۲۰۰۸ کاله سرشان رفت 

بیش از 2۹۰ هزار نفر در آزمون
 اسخدامی دولت ثبت نام کرده اند

باشگاه خبرنگاران-مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار 
کرد: تا صبح شنبه دهم تیر ماه بیش از 290 هزار نفر در این آزمون ثبت 
نام کرده اند. حسین توکلی گفت: ثبت نام برای شرکت در این آزمون از 
عصر دوشنبه 29 خرداد 96 از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده 
است و داوطلبان برای ثبت نام تا روز یکشنبه 11 تیر ماه فرصت دارند 
در این آزمون ثبت نام کنند. وی با اشاره به نحوه پرداخت هزینه ثبت نام 
شرکت در این آزمون گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام 
از  دارد پس  داوطلبان ضرورت  لذا  انجام می شود  اینترنتی  به صورت 
پرداخت مبلغ 330 هزار ریال )33 هزار تومان( به صورت الکترونیکی و با 
کارت های عضو شبکه شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.

ساخت ۱۰ هزار مسکن اجاره ای اقشار 
کم درآمد در مرحله دریافت زمین

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه در حال دریافت 
زمین از سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت 10 هزار واحد مسکونی 
قرار است در سراسر  این واحدهای مسکونی  اجاره ای هستیم، گفت: 
کشور و برای دهک های یک و 2 احداث شود و به افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی تعلق خواهد گرفت، هر چند در این طرح افرادی 
که تحت پوشش نباشند از سوی بنیاد مسکن گزینش خواهند شد. حق 
شناس خاطرنشان کرد:در قالب طرح مسکن حمایتی ساخت مسکن 
ملکی نیز دیده شده است و برای 10 هزار واحد تسهیالت 40 میلیون 
تومانی و برای تسهیالت خرید مسکن ملکی به تعداد 20 هزار واحد تا 

سقف فردی 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.          

سود باالی بانکی صدای معاون اول را هم درآورد

یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس  اول  معاون  تسنیم- 
موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، از این 
موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و افزود: ما قدر این ثبات 
را وقتی بیشتری می دانیم که به گذشته برگردیم.وی با بیان اینکه 
انتظار داشتیم در کنار این سیاست ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکی 
همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعالم 
می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما 
نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. وی تصریح کرد که با 
چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی 
بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار 

رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.

سرانجام یک شایعه

* سردبیر

مؤسسات  عملکرد   )1 صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

که  برمی گردد  غیرمجاز  اعتباری  و  مالی 
ساماندهی  طرح  درقالب  و  قوانین  براساس 
سایر  در  ادغام  با  یا  منحل  غیرمجاز  مؤسسات 
دادند.  شکل  را  جدیدی  مؤسسه  مؤسسات، 
حال پس از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی 
که طی ماه های اخیر خبرساز و حاشیه ساز شده 
بود، اکنون دامنه شایعات به بانک های بزرگ و 
اخبار  و  شایعات  است،  رسیده  نیز  کشور  مجاز 
اقتصاد  کلیت  بلکه  مردم  تنها  نه  که  نادرستی 
کشور را نشانه گرفته است.نگارنده قصد توصیف 
وضعیت بانکی کشور را ندارد اما سرمقاله امروز 
شایعه  یک  از  پس  فضای  از  تجسم  یک  با  را 
برد. می  پایان  به  درخواست  یک  و   دروغ 
معتبرترین  از  یکی  امروز  همین  کنیم  فرض 
دروغین  شایعه  با  کشور  های  بانک  بهترین  و 
ورشکستگی مواجه شود شایعه ای که من و شما 
با یک فوروارد ساده در فضای مجازی و یک بحث 
 کوچک در جمع خانوادگی به آن دامن زده ایم.
بخش  شایعه  این  انتشار  فردای  شک  بدون 
اعظمی از سپرده گذاران به بانک مذکور مراجعه 
از  ای  عمده  بخش  که  هم  بانک  نمایند.  می 
به  شده  متعهد  سود  تامین  برای  را  ها  سپرده 
وام  یا  گذاری  سرمایه  طریق  از  گذاران  سپرده 
به سایرین هزینه نموده است در تامین پرداخت 
های درخواستی دچار مشکل می شود و به این 
صورت در اولین ساعات روز پس از شایعه یک 
به  گذاران  سپرده  یکباره  هجوم  دلیل  به  دروغ 
یک معضل بزرگ و کم کم مسیری برای تبدیل 

شدن به واقعیت برشکستگی نزدیک می شود.
این  به  باید  داریم  قبول  را  باال  تجربه  اگر 
این  در  که  باشیم  داشته  ویژه  توجه  درخواست 
برای  ما  مالی  و  بانکی  شایعات  متشنج  فضای 
حفظ آرامش جامعه و اقتصاد بسیاری از خانواده 
هایی که به خاطر همین مسایل دچار مشکالت 
آن  به  زدن  دامن  از   ، شوند  می  ای  عدیده 
خودداری کنیم و با توجه به توصیه های بانک 
مرکزی صرفا در موسسات و بانک های دارای 

مجوز سپرده گذاری نمائیم .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را 
به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

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

09159658659

آگهی تغییرات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی 

آموزشگاه های آزاد فناوری اطالعات امور مالی و بازرگانی شهرستان بیرجند

در راستای صورتجلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فناوری اطالعات، 
امور مالی و بازرگانی شهرستان بیرجند مورخ 1394/03/17 و صورتجلسه 1396/3/10 هیئت مدیره، 
انتخاب خانم فاطمه صحرادار به عنوان نایب رئیس و خزانه دار هیئت مدیره و آقای عارف عارف نیا به عنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن تایید می گردد.  ضمنا انجمن صنفی مذکور به شماره 131-3/2-12 در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق 
مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن 

صنفی معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

راه  سامان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت  سعادت )سهامی خاص( 

4682 و شناسه ملی 10360061525

مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
خانم   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1396/03/20
آقای ولی  و  به کد ملی 0942526971  مهری قالسی 
رضا سعادتی به کد ملی 0653031548 و آقای حسین 
ابراهیمی مهر به کد  ملی 3621607080 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
 2-  خانم سمیه ابراهیمی مهر به کد ملی 3610292601 
به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه ابراهیمی مهر به کد 
ملی 3621394001 به عنوان بازرس  علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای 
خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب 
مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت سامان راه سعادت )سهامی خاص( به شماره ثبت 4682 و شناسه ملی 10360061525
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 1- آدرس شرکت از محل قبلی خیابان رجایی - رجایی 2- پالک 61 کدپستی 9816944954 به آدرس جدید خراسان 
جنوبی شهر بیرجند- توحید خیابان نبوت - کوچه نبوت 20- پالک 8- طبقه همکف با کدپستی 9718844855 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و  در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت سامان راه سعادت )سهامی خاص( به شماره ثبت 4682 و شناسه ملی 10360061525
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم مهری قالسی به کد ملی 
0942526971 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ولی رضا سعادتی به کد ملی 0653031548 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و آقای حسین ابراهیمی مهر به کد ملی 3621607080 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
2- آقای حسین ابراهیمی مهر به کد ملی 3621607080 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین ابراهیمی مهر )مدیرعامل( 
و مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960345 محکوم علیه آقای مسعود و محمد جانفدا محکومند به پرداخت 

مبلغ 407/512/261 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له اسد خراشادی زاده فرزند حسن و پرداخت مبلغ 19/500/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 6992 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه 
شخص ثالث آقای محمد حسین جانفدا که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه به مساحت 66/54 مترمربع واقع در خیابان 
نسترن - نسترن 2- پالک 8 به صورت دو طبقه روی پیلوت اجرا گردیده که ارزش واحد مذکور در طبقه همکف با احتساب 
انشعابات به مبلغ 1/122/200/000 یک میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/04/27 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950119 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقایان محمد یعقوبی 
و مسلم قنبری متضامناً محکوم هستند به پرداخت مجموعاً مبلغ 220/866/000 )دویست و بیست میلیون و هشتصد و شصت و 
شش هزار( ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی در حق محکوم له آقای ذبیح اله پورصادق و مبلغ 10/000/000 )ده میلیون( 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه احدی از محکوم علیهما جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی یک 
باغ به انضمام نیم ساعت آب از چاه موسوم به چاه رضایی واقع در روستای محمد آباد تقاب )که حسب نظر کارشناس منتخب 
دادگستری ملک مذکور قطعه زمینی است به مساحت 1143 مترمربع از شمال و شرق حصارکشی شده با بلوکه های سیمانی 
به ارتفاع یک متر و از غرب متصل به منزل مسکونی و به صورت 70 درصد مشجر با گونه درختان انگور و 30 درصد غیر مشجر. 
درختان انگور در مرحله محصول دهی می باشد که نهایتا نیم ساعت آب مبلع یکصد میلیون و باغ مورد نظر به مبلغ دویست میلیون 
ریال و مجموعا سیصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این 
اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهما قصد دارد در تاریخ 1396/04/26 از ساعت 9 الی 
9/30  صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه 
کارشناسی مبلغ 300/000/000 )سیصد میلیون( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل 
از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی 
فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی 
را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده 
حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار 
مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم 
مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه حضرت ابوالفضل العباس )ع( قهستان به شماره ثبت 159
به اطالع کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه حضرت ابوالفضل العباس )ع( قهستان می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی این موسسه جمعه 96/4/23 ساعت 9 صبح در محل دفتر موسسه واقع در مجتمع فرهنگی حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( شهر قهستان برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می گردد در محل مذکور حضور بهم 
رسانند. ضمنا از افرادی که متقاضی عضویت در هیئت مدیره و بازرسین می باشند خواهشمند است تقاضای کتبی 

خود را حداکثر تا تاریخ 96/4/20 به دفتر موسسه تحویل نمایند. 
و  به گزارش هیئت مدیره  بازرسان - استماع و رسیدگی  و  انتخاب اعضای هیئت مدیره  دستور جلسه: 

بازرسان -  تصویب ترازنامه سال های 94و 95- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت ابوالفضل العباس )ع( قهستان

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 

09155614880 - 09303107002
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده
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کمک میلیاردی مردم خراسان جنوبی به بازسازی عتبات عالیات
صدا و سیما- مردم خراسان جنوبی در 3 ماه نخست امسال یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان گفت: 800 میلیون 
تومان از این کمکها نقدی و500 میلیون تومان غیر نقدی شامل  3 هزار متر سنگ و 500 متر قالی به عراق است.جوینده افزود: از این رقم 50 میلیون تومان برای بازسازی حرم امام الحسین)ع(، 20 
میلیون تومان برای بازسازی حرم ابالفضل العباس)ع(،14 میلیون تومان برای بازسازی حرم امامین عسکریین و مابقی کمک ها برای ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا)س( در نجف اشرف هزینه می شود.

مداوم  جابجایی  بخاطر  سیما  و  صدا  از  سالم 
شبکه ها و حذف و اضافه برخی کانال ها واقعا 
سپاسگزارم. صبح به صبح با ذوق میزنم کانال 
پیش  و  پس  کانال  چندتا  ببینم  اتوماتیک  یابی 

شده و چتد تا کم و زیاد
915...778
باعرض سالم بیمه شده تامین اجتماعی هستم 
روز جمعه ازساعت19 الی19.30دقیقه درسامانه 
شدن  باوصل  که  کردم  گیری  شماره  نوبتدهی 
گویا  تلفن  گردیدم  ساعت خوشحال  نیم  از  بعد 
متخصص  برای  سخنرانی  دقیقه  چند  از  بعد 
صبح  زدم  را  2یک  کلید  عمومی  یک  کلید 
نه  تا  یک  از  بعد  زدم  را  دو  شب  و  عصر  یک 
بالخره 9 که متخصص ارتوپدی بود تلفن گویا 
لطفا  ندارد  حضور  نظر  مورد  پزشک  فرمودند 
مدیران تامین اجتماعی فکری برای وقت مردم 
عمومی  روابط  به  دفعه  چندین  مورد  بکننداین 

اعالم گردیده
915...796
به شهرداری  پیدا شد  خبری  اگر یک  آوا  سالم 
معرفی کنید بابت این کانال سراب وقعا درشان 
به همه  پیکر  درو  بی  نیست چنین  استان  مرکز 

چیز میماند جز کانال آب دست مریزاد
915...335
می  نگاه  را  بیرون  پنجره  از  جمعه  روز   ، سالم 
راننده  که  دیدم  را  پراید  دستگاه  یک  که  کردم 
زباله  سطل  جلوی  بود  هم  مسنی  مرد  که  آن 
توقف کرده ومشغول تفکیک و جمع کردن زباله 
و انتقال آن به داخل قسمت سرنشین خودرو بود 
را  ام  توجه  که  چیزی  اما  بود  عادی  برایم  این 
بود   ..... کد  با   .... تلفنی  آژانس  آرم  نمود  جلب 
فردا مسافر هم سوار  آقا  این  گفتم  با خودم  که 
خواهد کرد ، بیچاره مسافرانی که ممکن است در 
اثر آلودگی فضای خودرو مریض شوند و نفهمند 

جریان چی بوده ، شما قضاوت کنید .
915....811
سالم آوا لطفأ به گوش براداران زحمتکش نیروی 
تقاطع  خطرهای  چراغ  بیان  برسونین  انتظامی 
شهید برگی و وحدت یا جمع کن یا درست کن 

یک سالی هست خاموشه باتشکر. 
938...309
از سرمقاله امروز آوا ممنونم گویا دعوای قدرت 
در این استان تمامی ندارد یک روز اصالح طلب 
طلب  اصالح  با  اصولگرا  روز  یک  اصولگرا  با 
اصالح  و  اصولگرا  با  اصولگرا  اخیر  هم  حاال 
طلب با اصالح طلب به نظرم بگردید یک ردی 
از انگلیس در پس این تفرقه اندازی های حرفه 
ای پیدا خواهید کرد استان و توسعه آن پیشکش 
ارسالی به تلگرام آوا
علوم  دانشگاه  رئیس  اقای   ، استاندار  آقای 
پزشکی ، اقایان نماینده ، رییس محترم سازمان 
مدیریت سالم ؛ می دانم دعای خوبی نیسن ولی 
انشاا... برای یک سرماخوردگی ساده هم که شده 
سروکارتان به بیمارستان ولیعصر بیفتد و فقط و 
فقط یک آمپول کوچک برای شما پس از ساعتی 
انتظار برای ویزیت پزشک تجویز شود و پس از 
تزریقات  محترم  همکاران  برای  انتظار  ساعتی 
به  شما  درمان  دوره  که  ای  هنگامه  در  انشاا... 
برسد  آمپولتان  تزریق  نوبت  باشد  رسیده  پایان 
فهمید دانم می  بفهمید که می  را  مردم  درد   تا 
اینقدر  که  شما  کنم  می  خواهش  عاجزانه  اما   
تعداد  اید  کرده  درمان  حوزه  در  خوب  کارهای 
من  کنید  زیاد  ولیعصر  اورژانس  در  را  پرسنل 
پول  شود  نمی  که  دانم  می  و  کارمندم  خودم 
و  پرسنل  حقوق  خرج  را  تجهیزات  یا  عمرانی 
اضافه کردن نیرو کرد و باید مجوز ها از تهران 
و مجلس بیاید  اما  لطفا لطفا لطفا فکری برای 
اگر   . بردارید  بیمارستان  انسانی  نیروی  کمبود 
دیوارهای بیمارستان را طال کنید ولی یک خانم 
برای تزریقات زن و مرد آنهم حداقل 10 تا 15 
نفر در هر یک ربع بگذارید نمی دانم می شود 
درست  را  کار  انسانی  نیروی  این  داشت  انتظار 
تحویل دهد اگر کسانی که مجوز استخدامی را 
پرسنل  به  کنند  نمی  رحم  مردم  به  دهند  نمی 
باید  که  کنند  رحم  بیمارستان  آن  کش  زحمت 
یک تنه جوابگوی این همه مریض باشند . آقای 
دکتر قائمی شما همیشه منشا خیر بودید و فکر 
لطفا  نیاندازد  زمین  را  شما  وزیر حرف  کنم  می 
در اتاق وزیر بهداشت بنشینید و تا مجوز جذب 
نیروی انسانی برای بیمارستان ها را ندادند دست 
از سرشان برندارید باور کنید بزرگترین صالحات 

و باقیات باشد 
ارسالی به تلگرام آوا
چه  کارگران  ما  محترم  شهردار  مدیح  دکتر 
برای  باید  روزی  شبانه  که  کردیم  گناهی 
کار  اضافه  مبلغ  یک  تا  کارکنیم  شهرداری 
که  حقوق  باشد  هایمان  وبچه  زن  سفره  سر 
اگر  بانک  های  قسط  طرف  یک  از  ریزید  می 
به  وچه  خودمان  به  اخطارچه  ندیم  بانک  قسط 
ضامن می فرستندواز طرفی دیگر تابستان است 
بخدا  را  شما  رضا  امام  پابوس  برویم  میخوام 
زن  شرمنده  تا  نمایید  پرداخت  را  کارها  اضافه 

وبچه هایمان نباشیم
915...635
استاندار،نمایندگان آقایان  ،به  جان  آوا  سالم 
،مدیرکل  داران  ،فرمانداران،شهردارن،بخش 
که  خدا  ازخشم  بترسند  ...بگو  ها،روسا،معاونها 
بلندشده  درمانده  و  ضعیف  بندگان  دل  آه  از 
دار  دنیا  خدا  خدایی  سوزاست،به  وخانمان 

مکافات است. عبرت بگیرید.
935...579

از  یکی  به عنوان  نسرین کاری - دوچرخه 
وسایل حمل ونقل پاک در کشورهای پیشرفته 
شناخته شده است و دولت ها سعی می کنند از 
هزینه های  کاهش  برای  مناسب  وسیله  این 
سوخت، میزان تصادفات و  آلودگی های زیست 

 محیطی بهره گیرند. 
امروز  جامعه  از ضروریات  دوچرخه  از  استفاده 
است اما به شرطی که عرف و فرهنگ اجتماعی 
جامعه رعایت شود. دوچرخه  وسیله است که 
تنها برای مسابقه نیست بلکه مزایای آن عبارت 
فیزیکی،  فعالیت  افزایش  پذیری،  انعظاف  از 
سرگرمی،  عمومی،  نقل  و  حمل  با  هماهنگی 

به  محیط زیست  ورزش و سالمتی و کمک 
.در این راستا دوچرخه سواری از ورزش هایی 
 است که دسترسی به آن آسان است و می تواند 
جایگزین مناسبی برای استفاده مداوم از خودرو 
است  هوازی  ورزشی  سواری  دوچرخه  باشد. 
که به استقامت قلب و عروق کمک می کند. 
توان  می  سواری  دوچرخه  فواید  مهمترین  از 
تقویت  بدن،  اکسیژن  مصرف  بردن  باال  به  
قدرت عضالنی پاها، تقویت توانایی بدن برای 
کاهش  و  الکتیک  اسید  ساخت  از  جلوگیری 
درصد چربی بدن اشاره کرد و از دیدگاه قدرتی 
ورزش  یک  عنوان  به  سواری  دوچرخه  نیز، 

قلبی-عروقی بر دویدن ارجحیت دارد.

دوچرخه سواری
 در کشورهای پیشرفته جهان

استفاده  آن  از  مختلف  کشورهای  در  مردم   
دور  بسیاری  های  توریست  امروزه  کنند.  می 
چین  در  کنند.  می  طی  دوچرخه  با  را  دنیا 
و  شوند  می  سوار  دوچرخه  مردم  درصد   37
این  از  مردم  درصد   60 چین   شانگهای  در 
برند.اما  در  وسیله برای رفت و آمد بهره می 
آمریکا بعد سالمتی آن بیشتر است. در بلژیک 
شود   می  انجام  وسیله  این  با  آمدها  رفت  نیز 
کشور  این  ملی  ورزش  سواری  دوچرخه  و  
دوچرخه  یک  حتما  اصیل  بلژیکی  یک  است. 
لباس  با  اتومبیل  جای  به  و  دارد  قیمت  گران 
رود.   می  خیابان  به  سواری  دوچرخه  کاله  و 
نیز  روشی سالم  دوچرخه سواری در سوئیس 
برند. می  لذت  آن  از  مردم  و  بوده  تردد   برای 
 در ژاپن 15 درصد رفت و آمدها به محل کار 
با دوچرخه است. در چند سال گذشته بیش از 
کشور  این  مردم  توسط  دوچرخه  میلیون   10
ژاپن  مردم  بیشتر  امروز  است.  شده  خریداری 
ترافیک شهری  از  جلوگیری  و  برای سالمتی 
و استفاده نکردن از قطارهای متروی شلوغ و پر 
ازدحام از دوچرخه استفاده می کنند. در فنالند نیز 
 مردم حتی برای مسافرت از آن استفاده می کنند 
و  دار  خانه  زنان  فنالندی،  های  توریست 
بازنشستگان از این وسیله به شکل سنتی بهره 

می برند. در سوئد یک خانواده چندین دوچرخه 
دارد. در دانمارک 37 درصد مردم در طی روز از 
این وسیله استفاده می کنند وحتی دوچرخه به 
توریست ها رایگان داده می شود. اما هلندی ها 
رابطه شان با دوچرخه بسیار خوب است. در هلند 
بیش از 25 درصد رفت و آمد شهری با دوچرخه 
دوچرخه  ویژه   خطوط  حتی  شود  می  انجام 
دوچرخه  و  دارد  وجود  ها  خیابان  در  سواری 
سواران  راه های رفت و آمد مخصوص دارند.  
هلند  آمستردام  شهری  معضات  از  یکی  حاال 
تعداد  که  چرا  است  دوچرخه  پارکینگ  کمبود 
دوچرخه ها در خیابان ها 4 برابر اتومبیل هاست!

سه شنبه های بدون خودرو
که  ای  وسیله  حجم؛  کم  و  ساده  دوچرخه  اما 
در همه جا می تواند استفاده شود و برای همه 
سنین است و شرایط فیزیکی خاصی نمی خواهد 
. از دوچرخه و سه چرخه نونهاالن تا دوچرخه 
های حرفه ای کم نظیر و مدرن و هوشمند و 
دوچرخه های ثابتی که می تواند در خانه ها و 
فضاهای سربسته باشند. این گفته ها تنها بخشی 
به  یعنی دوچرخه است.  این وسیله   از مزایای 
این فکر کنید که این وسیله فراتر از دنیای امروز 
است. اکنون در ایران روزهای سه شنبه به نام 
روز »بدون خودرو« نام دارد؛  اما چند نفر را می 
شناسید که در این روز دوچرخه سوار شده و به 
محل کار خود بروند! شاید اگر در این روز استفاده 
زیبا  آزاد شود، روزی  معابر  تمام  از دوچرخه در 
و به یاد ماندنی را شاهد باشیم.  افزایش معابر 
تواند  مخصوص دوچرخه ها در خیابان ها می 
کمک بسزایی به توسعه این رشته باشد. استفاده 
از این وسیله ساده و مفرح در دنیای امروزی یک 
زندگی  و  تحرکی  کم  در  غرق  که  ایرانی  فرد 
تغذیه  روند  و  مشکالت شهرنشینی  و  ماشینی 
ناسالم شده و میلیاردها ریال بار هزینه اقتصادی 
از لحاظ تامین سالمتی، مشکالت حمل و نقل و 
ترافیک شهری، ناسالم شدن هوا و محیط زیست 
شرایط  به  نگاه  با  شود.  می  تحمیل  دولت  بر 
تبدیل سیاست های عمومی و سیاسی  موجود 
حل  راهگشای  تواند  می  قطع  طور  به  دولت 
مشکالتی برای عموم مردم و حتی دولتمردان 
انجمن  شود.   بزرگ  شهرهای  گردانندگان  و 
ملل  سازمان  حتی  و  سواری  دوچرخه  جهانی 
در نام گذاری تنها یک روز در طی سال برای 
این وسیله و این ورزش باید تجدید نظر کنند. 

دوچرخه سواری
 با اعمال شاقه در بیرجند

به نظر  کند:  می  بیان  بیرجندی  همشهری 
داشتن  به  نیاز  احساس  به دلیل  امروز  می رسد 
زندگی سالم تر و شاداب تر، نگرش مردم تغییر 
وسایل  و  ورزش  به  مایلند  و شهروندان  کرده 
است:  معتقد  زاده    آورند.قاسم  روی  پاک 

خود،  مزایای  همه  کنار  در  فناوری  توسعه 
زندگی افراد را به کم تحرکی کشانده است که 
این بی تحرکی می تواند عواقب ناگواری را به 
همراه داشته باشد بنابراین امروزه در مدیریت 
ترافیک شهرهای دنیا توسعه دوچرخه سواری 
نقش بسیار مهمی دارد، به طوری که این کار 
استفاده  مورد  پیشرفته  کشورهای  بیشتر  در 
قرار گرفته است.به گفته وی کاهش ترافیک، 
پارکینگ،  و  پارک  جای  به  مربوط  مشکالت 
زیست محیطی،  آلودگی های  انرژی،  مصرف 
همچنین  و  رانندگی  تصادفات  خطر  ریسک 
سالمت  افزایش  اقتصادی،  صرفه جویی های 
مسافران و کمک به شبکه حمل ونقل عمومی 
از جمله مزیت های گسترش دوچرخه   سواری در 
شهر است. وی با بیان اینکه متاسفانه دوچرخه 
سوار در شهر بیرجند راننده به حساب نمی آید 
می افزاید: بارها شاهد بوده ام که دوچرخه سوار 
از کنار خودروی رد می شود ولی به چشم نمی 
برای دوچرخه سواران  آید و حقوق مشخصی 
تعریف نشده است و نکته جالب ماجرا آنجاست 
از  رو  پیاده  در  تواند  نه می  که دوچرخه سوار 

وسیله نقلیه اش استفاده کند و نه در خیابان!
اینکه  فرهنگسازی  برای  بیان  با  قاسم زاده  
دوچرخه سواری  نیازمند مطالعات جامعی است 
و همکاری همه نهادهای فرهنگی و همچنین 
افزاید:  می  می طلبد  را  گسترده  فرهنگ سازی  
انتظامی  نیروی  و  رسانه ها   و  سیما  و  صدا 
می توانند نقش مهمی در فرهنگ سازی  استفاده 
از این وسیله را ایفا کنند.به گفته وی این وسیله 
ساده می تواند از کودکی تا پیری، منافع زیادی 
ارزان،  کم،  هزینه  باشد.  داشته  بشر  برای  را 
تفریحی هیجان انگیز، ترددی راحت و آسان و 
کم هزینه مطمئنا می تواند راه نجات باشد. و 
مسئوالن شهرداری باید با برگزاری جشنواره و 
مسابقات استانی از دوچرخه سواران شهر حمایت 
کنند. این شهروند خاطر نشان می کند: مشکل 
بعدی دوچرخه سواری در شهر بیرجند سرباالیی 
و سرپایینی های بسیار است و اینکه هیچ الینی 
برای دوچرخه سواری در نظر گرفته نشده است. 
ضمن اینکه خیلی از خیابانها بخاطر کنده کاری 
ها و پستی بلندی های که دارد مناسب دوچرخه 

سواری نیست. 

ایجاد ایستگاه های  امانت دوچرخه 
فکر خیلی خوبی بود

بیرجند  در شهر  سواری  دوچرخه  ایستگاههای 
شاید تالش خوبی بود تا این فرهنگ را بتوانیم 
ماه  شبهای  در  کنیم  نهادینه  شهر  در  کم  کم 
جوان  و  پیر  سواری  دوچرخه  شاهد  رمضان 
از  که  بودم  روی  پیاده  پیست  در  مخصوصا 
هم  که  گرفتند  می  قرض  دوچرخه   ایستگاه 
که  زمانی  مدت  در  کنند.  تفریح  هم  و  ورزش 
در آنجا هستم چند نفر دیگر نیز برای گرفتن 
از  یکی  کنند  مراجعه می  ایستگاه  به  دوچرخه 
آنها دانشجو است و می گوید: امانت دوچرخه 
اکثر  و  بوده  خوبی  خیلی  فکر  ایستگاه  این  در 
دانشجوها در بیشتر مواقع  مخصوصا زمانهای  
برای ورزش به ایستگاه آمده و با امانت گرفتن 
دوچرخه دوچرخه سواری می کنند. وی با اشاره 
آوردن  امکان  و  هستیم  دانشجو  ما  اینکه   به 
وسایلی مثل دوچرخه از شهر خودمان برایمان 
مقدور نیست می افزاید: وجود این مراکز طرح 
خیلی خوبی بوده و مورد استقبال اکثر جوان ها 
به خصوص دانشجویان قرار گرفته است.جوان 

دیگری نیز ادامه می دهد: با توجه به وجود این 
مرکز در نزدیکی دانشگاه و مجاورت با ایستگاه 
پیاده روی قرار دارد نسبت به سایر ایستگاه ها از  
وضع بهتری برخوردار بوده و با استقبال بیشتری 
کارهای  از  بسیاری  انجام  برای  و  است  مواجه 
استفاده می کنم  از دوچرخه  شخصی در شهر 
حامد که بنا به گفته خودش برای انجام بسیاری 
از کارهای شخصی در شهر از دوچرخه استفاده 
می کند، هم می گوید: این ایستگاه ها از صبح 
تا شب پاسخگوی استقبال مردم هستند و برای 
قشر دانشجو به خصوص به صرفه بوده و نوعی 
میانسالی  شود.مرد  می  محسوب  نیز  ورزش 
متصدی  به  شناسایی  کارت  ارائه  حین  در 
امانت دوچرخه،  ضمن تشکر از انجام خدمات 
شهرداری می گوید: انجام این کارها عالوه بر 
شود  می  جوانان  شادابی  و  نشاط  باعث  اینکه 

نوعی ورزش و تخلیه انرژی نیز  هست.

اتومبیل شخصی دارم
 اما بیشتر دوچرخه سواری می کنم

مثل  نقلیه  وسایط  از  استفاده  گوید:  می  وی 
افزایش  به  تواند  می  اینکه  بر  عالوه  دوچرخه 
بنیه بدنی افراد کمک کند، عامل مهم دیگری 
در کاهش آلودگی های هوا است.وی ادامه می 
دهد: جایگزین نمودن دوچرخه به جای استفاده 
کاهش  خودروها  و  موتوری  نقلیه  وسیله  از 
پایین آمدن مصرف سوخت  ترافیک شهری و 
از  را نیز به دنبال دارد. وی می گوید: استفاده 
برای  فرهنگسازی  باعث  شهر  در  دوچرخه 
در  سواران  دوچرخه  مشاهده  و  شده  ورزش 
سنین مختلف باعت ترغیب سایر اقشار جامعه 
در استفاده از دوچرخه و انجام ورزش هایی از 
این قبیل می شود. وی خاطر نشان می کند من 
با وجود اینکه وسیله نقلیه دارم ترجیح می دهم 
با دوچرخه تردد کنم و از اینکار انرژی می گیرم.

امکان ایجاد الین دوچرخه سواری
 در خیابان ها وجود ندارد

وی درباره ایجاد الین دوچرخه سواری در شهر 
می گوید: با توجه به قدمت خیابان های شهر و 
کم عرض بودن خیابان ها و باال بودن هزینه ها، 
امکان ایجاد الین دوچرخه سواری در خیابان ها 
و بویژه بافت قدیمی جود ندارد و اگر قرار باشد 
الینی برای دوچرخه سواری در نظر گرفته شود 
نبود  با توجه به تنوع و کثرت مسیرها و بعضاً 
پیاده روهای عریض این امکان وجود ندارد.به 
سواری،  دوچرخه  فرهنگ  نبود  رسد  می  نظر 
و  مفید  وسیله  این  استفاده  از  نادرست  درک 
حذف امکان استفاده نوجوانان از این وسیله از 
دالیل کمرنگ شدن استفاده از دوچرخه در بین 
همشهریان است.خانم  دوچرخه سواری هم  با 
یادآوری مزایای ورزش و به خصوص دوچرخه 
درمیان  روز  کنم  می  سعی  گوید:  می  سواری 
ویا  بیایم.  بانوان   پارک  برای دوچرخه سواری 
مشکل را کوتاه بودن مسیر دوچرخه سواری و 
دور بودن پارک بانوان عنوان کرده و می گوید: 
با توجه به اینکه امکان دوچرخه سواری برای 
بانوان تنها در داخل محدوده پارک وجود دارد، 
مسیر حرکت خیلی محدود بوده و کم است که 
می  سوار  دوچرخه  بانوان  حوصلگی  بی  باعث 
شود. وی در ادامه می گوید:  اگر مسئوالن در 
حاشیه محیط داخلی پارک الینی برای دوچرخه 
سواری دور تا دور پارک در نظر بگیرند استقبال 
بانوان دوچرخه سوار را چندین برابر خواهد کرد.

دوچرخه سواری حرفه ای فقط
 در شهرهای بیرجند و قاین وجود دارد
دوچرخه سواری  هیئت  رئیس  باره  همین  در 
سه شنبه های  طرح  کند:  می  اظهار   بیرجند 
بسیاری  در  که  است  وقتی  چند  خودرو  بدون 
می شود  اجرا  کامل  به طور  کشور  استان ها  از 
خراسان  کوچک  شهرهای  در  طرح  این  حتی 
جنوبی هم در حال اجرا است.طباطبایی بیان می 
دنبال  راستای چندین هدف  در  این طرح  کند 
می شود که کمک به سالمت عمومی جامعه و 
کمک  و  هوا  آلودگی  شدن  کمتر  شهروندان، 
است.وی  اهداف  این  ازجمله  محیط زیست  به 

خاطر نشان می کند:اگر در خیابان های شهر 
مسیرهای امن برای عبور دوچرخه در نظر گرفته 
شود و ایستگاههای دوچرخه سواری زیاد شود 
.رئیس  بود  خواهیم  رشته  این  گسترش  شاهد 
می  تاسف  ابراز  بیرجند  دوچرخه سواری  هیئت 
کند که دوچرخه سواری حرفه ای در استان فقط 
در شهرهای بیرجند و قاین فعال است و دیگر 

شهرهای استان فعالیت چندانی ندارد.

 دوچرخه سواریی باعث 
کاهش ترافیک در شهر می شود

ضامن  سواری  دوچرخه   : کند  می  عنوان  وی 
سالمتی و تندرستی افراد است می افزاید: عالوه 
ترافیک  باعث کاهش  این دوچرخه سواری  بر 
می شود صرفه جویی در مصرف سوخت را هم 
در پی دارد .به گفته طباطبایی برای نهادینه شدن 
این فرهنگ باید مسئوالن همراه شوند و مشوقی 
استانی  ما  باشند مثال  اقشار جامعه  برای دیگر 
داریم که استاندارش  با دوچرخه به محل کارش 
می رود.وی با اشاره به اینکه  مسیرهای بیرجند 
کوتاه است و مردم و مسئوالن در کمتر از یک 
ربع می توانند با دوچرخه به محل کارشان برسند 
 ادامه می دهد: با این کار همچنین می توانیم 
در  را  قهرمانی  و  ای  حرفه  سواری  دوچرخه 
استان داشته باشیم و استعدادهای خوب ورزش 
گفته  دوچرخه سواری هم کشف می شوند.به 
عبور  برای  خاصی  مسیر  بیرجند  شهر  در  وی 
دوچرخه سوار وجود ندارد و می تواند خطراتی را 
به همراه داشته باشد که انتظار می رود رانندگان 
وسایل نقلیه و موتور سواران احتیاط الزم را با 
مواجه شدن با دوچرخه سواران را به عمل آورند.

برای دوچرخه سواری
 مدیران ارشد پای کار بیایند

کارشناس مسائل اجتماعی استان با بیان اینکه 
خودرو  بدون  سه شنبه های  طرح  اجرای  برای 
 ابتدا باید مدیران ارشد پای کار بیایند، می گوید: 
اگر در ابتدا استاندار معاونان و فرماندار و سایر 
باال  بینش  و  مثبت  دید  با  استان  کل   مدیران 
به طورقطع  مردم  کنند  استفاده  دوچرخه  از 

آمد. خواهند  پای کار  حرکت  این  دیدن  با 
همکاری  طرح  این  اینکه  بیان  با  پورمحمدی 
سازمان محیط زیست را می طلبد که دغدغه های 
محیط زیستی ازجمله آلودگی ماشین ها را دارند، 
می افزاید : همچنین دستگاه ورزش استان که 
به دنبال سالمت افراد جامعه و گسترش ورزش 
همگانی است نیز می تواند در این راه قدم  بردارد 
و در کنار این دو دستگاه راهنمایی و رانندگی 
که به دنبال کنترل ترافیک و کاهش تصادفات 
رانندگی است نیز با اجرای این طرح بار بسیاری 
از دوشش برداشته خواهد شد.وی بابیان اینکه 
برای  فرهنگ سازی  اصلی  بار  آموزش وپرورش 

نشان  خاطر  می کشد،  دوش  به  را  آینده  نسل 
استفاده  برای  آموزان  دانش  آموزش  کند:  می 
می تواند  حرکت  این  گسترش  و  دوچرخه  از 
باشد. فرهنگ  این  گسترش  برای  بستری 

استفاده از دوچرخه کسر شأن نیست
وی با اشاره به استفاده از دوچرخه در بسیاری از 
کشورهای جهان بیان می کند: در کشورهایی 
با جمعیت میلیاردی نظیر چین و هند استفاده 
است. افتاده  جا  و  مرسوم  بسیار  دوچرخه  از 

همچنین  اجتماعی  کارشناس  این  گفته  به 
از  دولتی  ارشد  مقامات  اروپایی  کشورهای  در 
هنوز  فضا  این  اما  می کنند  استفاده  دوچرخه 
شکل  جنوبی  خراسان  استان   و  ما  کشور  در 

نگرفته که باید برای انجام آن اقدام کرد..

الزمه زیرساخت های مناسب
 برای فرهنگ دوجرخه سواری 

معاون ترافیک شهرداری بیرجند هم دراین باره 
بهینه سازی  بیان می کند: در راستای رونق و 
خیابانهای  در  بنیادی  کارهای  ترافیک  فرهنگ 
انجام  شهر  میادین  و  جمهوری  جمله  از  شهر 
می  نشان  خاطر  حسینی  مهندس  است.  شده 
ساماندهی  شهر  در  ترافیک  جامع  طرح  کند 
شده و آمار برداری آن صورت گرفته است. وی 
از  استفاده  و  اینکه دوچرخه سواری  بر  تاکید  با 
وسایل نقلیه عمومی باید در جامعه نهادینه شود 
می افزاید: برای شروع این کار نیاز به همکاری 
تا  گرفته  شهرداری  از  مربوط  سازمانهای  همه 
استانداری و راهنمایی رانندگی می باشد. حسینی 
تاکید می کند: اگر زیر ساخت های الزم ایجاد 
برای  مخصوصی  الین  آینده  در  توان  می  شد 
دوچرخه سواران درخیابانهای شهر ایجاد کرد که 
هم از ترافیک زیاد مخصوصا در خیابانهای اصلی 
شهر کم شود هم کاهش آلودگی محیط زیست و 
تامین سالمت همشهریان را داشته باشیم .به گفته 
وی دوچرخه سواری و استفاده از این وسیله نقلیه 
با یک برنامه هدفمند باید شروع شود و استمرار 
ان با برنامه جامع بهتر و زیرساخت ها دقیق تر 
می شود  که در دستور کار شهرداری می باشد. 

دوچرخه سواری با اعمال شاقه در بیرجند

عکس: احسان توالعکس: احسان توال

الزمه مناسب سازی خیابانها و کوچه ها برای دوچرخه سواری

مسئوالن شهرداری با برگزاری جشنواره و مسابقات استانی از دوچرخه سواران شهر حمایت کنند
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یادداشت

اوقات فراغت در 
مراکز تفریحی یا فرهنگی

* علیرضا نفر

با رسیدن فصل تابستان خانواده ها با چالش 
ها  ارزش  راهی  دو  سر  بر  و  شده  روبرو  بزرگی 
»اوقات  کردن  پر  چگونه  گیرند؛  می  قرار 
فراغت فرزندان« مسئله سرنوشت سازی است 
نیاز  این  به  پاسخگویی  برای  ها  خانواده  که 
فرزند خود با دو گزینه مجموعه های تفریحی 

یا فرهنگی روبرو می شوند.
برای همه ی ما در زندگی بارها اتفاق افتاده 
است که بر سر دو راهی قرار بگیریم، دو راهی 
که برایمان مستلزم صرف هزینه است. هزینه های 
که  هایی  هزینه  هم  و  اقتصادی  و  مادی 
منوط به صرف وقت و انرژی است برای شکل 
گیری شخصیت و هویت فرد؛ شاید در هزینه های 
اما  کرد  پیدا  جبران  برای  راهی  بتوان  مادی 
برای  که  انرژی  و  وقت  چون  ها  هزینه  دیگر 
در  مطلوب  فردی  استعدادهای  بروز  و  ظهور 
شود،  می  گرفته  کار  به  فرد  پیشرفت  راستای 
جبران  قابل  تنها  نه  نرسد  ثمر  به  چنانچه 

نیست. هم  برگشت  قابل  بلکه 
با رسیدن فصل تابستان خانواده ها با چالش 
ها  ارزش  راهی  دو  سر  بر  و  شده  روبرو  بزرگی 
»اوقات  کردن  پر  چگونه  گیرند:  می  قرار 
پاسخگویی  برای  فرزندان«.  بیکاری  و  فراغت 
به نیاز فرزند خود با دو گزینه روبرو می شوند: 
ثبت نام در مکان ها و مجموعه های تفریحی 
یا فرهنگی. در واقع هر دو مجموعه ارزش ها را 
با  چگونه  باشد،  چگونه  که  آموزند  می  فرد  به 
برقرار کند، چگونه  ارتباط  اعضای جامعه  سایر 
با جامعه، جماعت، سازمان، گروه، و خانواده در 
تعامل باشد و چگونه به آنها متعلق شود. امروزه 
به  تفریحی  در مجموعه های  که  هایی  ارزش 
نامطلوب  و  نادرست  معموال  القا می شود،  فرد 
به  رسیدن  برای  را  فرد  که  چرا  شده  ارزیابی 
است.  گذاشته  ناکام  متعالی  و  انسانی  اهداف 
البته به نظر می رسد سالن های ورزشی تحت 
قاعده  این  از  بدنی  تربیت  سازمان  پوشش 
نامتعارف پیروی نمی کنند. مجموعه هایی که 
به  ناخواسته  یا  خواسته  را  نادرست  های  ارزش 
افراد القا می کنند عموما در مکان های نامناسب 
بی  و  غرب  تولیدات  کامپیوتری  های  بازی  با 
تحرک  بدون  و  کاذب  هیجان  گاهی  و  هیجان 
فیزیکی فرد، پر از خشونت و هزینه همراه است 
به  بازی های مجازی  از طریق  تنها  نه  که فرد 
مسیرهای پوچ و بی هدف منتهی می شود بلکه 
وادی  به  پا  کننده  شرکت  افراد  دیگر  با  تعامل 
روابط دوستانه و صمیمی پر مخاطره می گذارد. 
بیشتر بازی های رایانه در حقیقت شهری را برای 
مخاطب ترسیم کرده و بازی کننده در این محیط 
از پیش طراحی شده به اجرای ماموریت های می 
پردازد و این مسئله ای است که بار ها و در بازی های 
مختلف دیده ایم ولی توجه دقیقی به آن نداشتیم. 
آیا این شهرهای ساختگی  اینجاست که  سوال 
واقعیت  اساس  بر  و  خاصی  نیست  سوء  بدون 
و  واقعیت  کدام  اساس  بر  اند؟!  شده  طراحی 

کدام فرهنگ؟ اسالمی یا غربی؟
از همه گذشته، در این بازی ها ماموریت هایی 
به افراد محول می شود که شخص برای گذراندن 
مرحله بازی و ارتقاء سطح خود در آن بازی مجبور 
به انجام آن ماموریت ها است؛ در حقیقت پس از 
اتمام و انجام کامل آنچه طراح بازی می خواهد 
ماموریت  آن  اینکه  از  فارغ  اید،  شده  برنده  شما 
باید  حال  هر  به  است،  بوده  نادرست  یا  درست 
از  بازی  طراح  که  دلیل  این  به  فقط  شود  انجام 
شما می خواهد. اثرات سوء چنین مجموعه هایی 
و  جوانان  مخرب،  های  تفریح  و  ها  سرگرمی  با 
نوجوانان را از محیط امن خانواده و اجتماع سالم 
گسسته و آنان را به مسیر ضد ارزش های اخالقی 
سوق می دهد. اعتقاد به این که فرهنگ اصیل 
اسالم، عالی ترین نعمت الهی برای رشد و تعالی 
انسان است، مستلزم حرکت در این مسیر و همراه 

شدن با مجموعه های فرهنگی است.
مجموعه های فرهنگی، راه دوم پیش 
فرهنگی  های  مجموعه  ها:  خانواده  روی 
وسایل  مطلوب  و  درست  خوب،  های  ارزش  با 
روی  پیش  را  انسانی  اهداف  به  یابی  دست 
جوانان و نوجوانان قرار می دهد که خوشبختانه 
و  شده  مواجه  اقبال  با  هم  اخیر  های  سال  در 
رویکرد فرهنگی حلقه های صالحین مساجد نیز 

به آن سرعت بخشیده است. 
مدت  بلند  های  ریزی  برنامه  که  هایی  حلقه 
راهنما  با کمک  را  نوجوانان  و  جوانان  و  داشته 
های  برنامه  همراه  به  امن  و  سالم  محیطی  در 
مسیر  در  علمی  و  فکری  اردویی،  تفریحی، 

شکوفایی استعدادها و معنویت قرار می دهد.

به بهانه 11 تیر ماه؛

شهادت آیت ا... صّدوقي، شهيد محراب )1361ش(  
سالگی   22 در  شد.  متولد  یزد  در  صدوقی،  شهید 
اساتید  از  تحصیل،  سالها  پس  و  کرد  هجرت  قم  به 
نقش  انفالب  پیروزی  در  علمیه گردید.  برجسته حوزه 
یزد  امامت جمعه  به  انقالب،  از  بسزایی داشت و پس 
جمعه،  نماز  از  1360بعد  سال  در  گردید.  منصوب 
شهدای  ردیف  در  و  رسید  شهادت  به  منافقین  توسط 
زندگینامه  با  باشید  همراه  ما  با  گرفت.  قرار  محراب 

این شهید بزرگ از زبان خودشان: 

نسب واجداد

قمري  هجري   1327 سال  در  صدوقي  محمد  بنده 
متولد  یزد  در  روحاني  اي  خانواده  در  پیش  سال   75
شدم پدرم مرحوم اقا میرزا ابوطالب، یکي از روحانیون 
محمدیه  روضه  مسجد  در  و  بود  اتسان  این  معروف 
براي  تامه  مرجعیت  و  داشت  امامت  سمت  حظیره 
از اسناد و قبالجات و بطور  کارهایي که مردم داشتند 
کلي کارهایي که در آن دوره به دست روحانیت بود، 
این  در  کسي  کمتر  داشت  اي  العاده  فوق  تخصص 
تنظیم  شرعیه  اسناد  ایشان  مثل  توانست  مي  استان 
از  یکي  کرمانشاهي،  میرزا  مرحوم  فرزند  پدرم  کند 
فرزند  هم  ایشان  و  بود  استان  این  بزرگ  علماي 
بود سال  آخوند مال محمد مهدي کرمانشاهي  مرحوم 
ورود آخوند مالمحمدي به یزد، روشن نیست چرا که 
ایشان به وسیله فتحعلي شاه از کرمانشاه به یزد تبعید 
و  داریم  بودن  صدوقي  براي  که  مدرکي  تنها  شدند 
باشیم  مي  بزرگ  صدوق  مرحوم  هاي  نواده  از  اینکه 
همان لوح تاریخي جد بزرگ و جد دوم ماست که در 
بالصدق  کان  »الدي  هست  جمله  این  قبرشان  لوح 
به  که  کسي  الصدوق«  نحبل  من  هم  و  کیف  نطوق 
چنین  چگونه  گفت  مي  سخن  راستگویي  و  صدق 
این  به  و  باشد  نسل صدوق  از  او  آنکه  حال  و  نباشد 

جهت نیز شهرت ما صدوقي مي باشد.

وتحصیل کودکی 

بنده در سن 7 سالگي پدر و در سن 9 سالگي مادرم 
را از دست دادم و پسر عم و ابوزوجه ما مرحوم آمیرزا 
تحصیالت  بود  ما  قیم  و  سرپرست  کرمانشاهي  محمد 
قدیمه را تا حدودي لمعه و قوانین در مدرسه عبدالرحیم 
خان زیر نظر اساتید آن زمان خواندیم در سال 1348 
در  رفتیم،  اصفهان  به  تحصیالت  ادامه  براي  قمري 
دارد  نام  صادقع  امام  مدرسه  حال  که  چهارباغ  مدرسه 
خوب  خیلي  هم  پیشرفتمان  و  بودیم  تحصیل  مشغول 
بود که متاسفانه یک زمستان بسیار سردي پیش آمد و 
توقف براي ما خیلي سخت شد شاید متجاوز از بیست 
چیز  تقریبًا همه  کار،  و  و کسب  آمد  برف سنگین  روز 
از دست مردم گرفته شد هر روز از صبح، دنبال ذغال 
میگشتیم  بر  خالي  دست  ظهر  و  رفتیم  مي  چوب  و 
وار  روز  یک  آبادي  نجف  علي  سید  مرحوم  اینکه  تا 
دچار  ها  طلبه  همه  که  دید  و  شد  باغ  چهار  مدرسه 
تا  دو  یکي  تا  داد  دستور  بعد  و  هستند  سوخت  کمبود 
ها  طلبه  بین  و  بیندازند  را  مدرسه  بزرگ  چنارهاي  از 
تقسیم کنند پس از مدتي که خیلي به سختي گذشت از 
طریق قمشه و آباده به طرف یزد حرکت کردیم و این 
سفر قریب بیست و نه روز طول کشید و باالخره با هر 

زحمتي که بود خودمان را به یزد رساندیم.

مهاجرت به قم

یک سال بعد یعني در سال 1349 قمري براي ادامه 
تحصیالت با خانواده به طرف قم رفتیم و اقامت ما در 
شهر قم بیست و یک سال بطول انجامید مرحوم شیخ 
علمیه  حوزه  مدیر  و  موسس  یزدي  حائري  عبدالکریم 
قم وقتي که در قم ما را شناخت، مورد لطف و محبت 
رفتن  که  رسید  جایي  به  کار  کم  کم  و  داد  قرار  خود 
از  خدمت ایشان براي بنده مثل واجبات بود و بعضي 
آمد خدمتشان  براي طالب پیش مي  گرفتاري ها که 
عرض مي کردم و ایشان هم کمک هایي توسط بنده 
تحصیالت  در  ما  پیشرفت  نمودند  مي  علم  اهل  به 
ا  آیت  1355 قمري  در سنه  اینکه  تا  بود  خیلي خوب 
حائري از دار دنیا رفتند بعد از درگدشت ایشان در اثر 
فشار پهلوي که مي خواست همه اهل علم را از لباس 
سخت  خیلي  عمل  اهل  بر  اوضاع  کند  خارج  روحاني 
موثر  خیلي  و  شد  علم  اهل  از  توسالتي  بعداً  که  شد 
جهت  به  بود  خیلي سخت  دوره  آن  در  تحصیل  افتاد 
مرجع  که  چرا  نداشت  مرجعي  قم  زمان  آن  در  اینکه 
تقلید مرحوم آسیدابوالحسن اصفهاني بودند که ایشان 
هم در نجف اقامت داشتند آقایان مرحوم آیت ا صدر 
و مرحوم آیت ا خوانساري و مرحوم آیت ا حجت، این 
زحمت  هم  خیلي  و  داشتند  را  حوزه  سرپرستي  سه 
به علت  بروجردي  ا  آیت  وقتي که مرحوم  تا  کشیدند 
در  و  شدند  بستري  فیروزآبادي  بیمارستان  در  کسالت 
فکر  به  مدرسین  و  علم  اهل  از  بعضي  خالل  همین 
خاطر  همین  به  و  بیاورند  قم  به  را  ایشان  که  افتادند 
ارسال شد و اشخاصي  از قم به خدمتشان  نامه هایي 
کردند  مالقات  ایشان  با  روحانیت  از  نمایندگي  به 
بیمارستان  به  صدر  آقاي  داماد  اتفاق  قم  به  هم  بنده 
به  بروجردي  ا  آیت  مرحوم  همراه  به  بعد  و  رفتیم 
آقاي  آمدن  براي  کوشش  و  سعي  عمده  آمدیم  قم 

بود  خمیني  ا  آیت  حضرت  ناحیه  از  قم  به  بروجردي 
بشود  انجام  کار  این  داشتند که  اصرار  ایشان خیلي  و 
اي  عمده  قسمت  حائري  ا  آیت  مرحوم  فوت  از  پس 
اینکه  بر  عالوه  و  افتاد  ما  دوش  به  حوزه  کارهاي  از 
نظر  زیر  طالب  هاي  شهریه  تقسیم  مدارس،  تولیت 
بنده بود تدریس هم داشتم و حداقل چهار پنج درس 
ا  آیت  ا خوانساري،  آیت  آقایان  به درس  و  گفتم  مي 
هم  قم  اطراف  در  رفتم  مي  بروجردي  ا  آیت  حجت، 
مقداري زراعت داشتم در آن وقت حافظه من معروف 
گرفتند من  ده هزار طلبه شهریه مي  وقتي که  و  بود 
دفتر و دستکي در موقع پرداخت نداشتم، هر کس که 

شهریه مي گرفت در خاطرم بود و دیگر احتیاجي نبود 
مي  منزل  به  که  شب  و  بنویسم  را  مبلغ  و  اسم  که 
رفتم به هر کس هرچه داده بودم، یادداشت مي کردم 
بود  قوي  حافظه  همان  روي  گفتم  مي  که  هم  درس 
که  روزها  بعضي  و  نداشتم  مطالعه  به  نیاز  خیلي  که 
به درس مي رفت، آقایان وقتي که مي دیدند عبارت 
نکرده  مطالعه  قباًل  من  که  فهمیدند  مي  خوانم  نمي 
معذلک  ولي  ام  افتاده  کار  از  و  پیر شدم  که  حاال  ام، 
مرتبه  را سه چهار  دعایي  یا  حاال هم که یک حدیث 

مي خوانم حفظ مي شوم.

امام خمینی)ره( با 

امام خمیني در تدریس فلسفه، عرفان، فقه و اصول 
امام خمیني  اول شناخته مي شدند در آن وقت  استاد 
همه  که  بودن  حوزوي  مبارز  خیلي  مدرسین  از  یک 
اي  العاده  فوق  آقاي  یک  اینکه  عنوان  به  را  ایشان 
باالگرفت  خیلي  هم  شان  تدریس  شناختند  مي  است، 
و با اینکه آقایان مراجع هم بودند ولي تدریس ایشان 
خمیني  امام  که  هست  یادم  کرد  پیدا  اولویت  قم  در 
در مسجد ما نزدیک محله یخچال قاضي تدریس مي 
آقاي  یک  ایان  و  شد  مي  پر  تقریبًا  مسجد  و  کردند 
اصول  و  فقه  و  عرفان  و  فلسفه  به  مشهور  معروفي 
 1349 سال  در  بنده  شدند  مي  شناخته  اول  استاد  و 

با  ورود،  از  پس  روز  سه  دو  شدم  قم  وارد  که  قمري 
امام خمیني آشنا شدم و کم کم آشنایي ما باال گرفت 
روز  شبانه  مدت  تامام  در  گاه  و  کشید  رفاقت  به  و 
بودیم،  قم  در  که  مدت طوالني  این  در  بودم  ایشان  با 
انس ما عمده با ایان بود و نمي شد هفته اي بگذرد و 
دو سه جلسه در خدمتشان نباشیم و یادم نمي رود که 
از  که  مشوي  طبري  حدیث  رمضان،  مبارک  ماده  یک 
نشیني  در شب  را  کتاب  این  دوره  و  را  کتاب»عبقات« 
هایي که با ایشان و چند تن دیگر از دوستان داشتیم از 
اول به آخر مفصاًل خوانده شد و از جمله کساني که براي 

آمدن من به یزد سفارش زیاد کرد آقاي خمیني بود.

بازگشت به یزد

در سال 1330 شمسي که براي انجام کاري به یزد آمدم 
مرحوم حاج آقا وزیري از روحانیون سرنشان یزد پیشنهاد 
ماندن ما را داد و در این باره خیلي سعي و کوشش نمود و 
تلگرافاتي هم به قم شد آقایان قم با اینکه در پاسخ تلگراف 
نوشته بودند که بودن من در قم ضرورتش بیشتر است مع 
الوصف پذیرفتند و ما براي همیشه وارد یزد شدیم در اینجا 
که ماندني دیم در کنار درس و بحث، بعضي از کارها را 
شروع کردیم از جمله تعمیر مدارس، مدرسه ا»خان« خیلي 

خراب بود و مدرسه عبدالرحیم خان هم مرکز زباله بازار 
شده بود و مسجد روضه محمدیه را هم تعمیر نمودیم و 
خالصه اینکه کارهایي را که مربوط به روحانیت نمي شود، 
شروع کردیم در سال 1341 که قضیه انجمین هاي ایالت 
مستقیم  تماس  خمیني  امام  با  من  والیتي شروع شد  و 
داشتم و خیلي ها اینجا رفت و آمد مي کردند و مدیریت 
جمع کردن آقایان روحانیون و تلگراف کردن راجع به این 
انجمن ها تقریباً زیر نظر بنده بود مجالس فوق العاده اي 
هم بود و تقریباً هر روز و هر شب یک اجتماع روحاني 
تشکیل مي شد و الحمد هلل در اثر سعي و کوشش و فشار 
آقاي خمیني، دولت مجبور شد که این پیشنهاد را لغو کند 
بعد از اینکه این قضیه تمام شد، قضیه آن شش ماده پیش 
آمد که از طرف شاه پیشنهاد شده بود و همه دیدند که 

این بدتر از آن قضیه انجمنهاي ایالتي و والیتي است و 
کسي هم که از اول مخالفت کرد، آقاي خمیني بود بعضي 
از آقایان هم از اول حاضر به همکاري نبودند ولي کم کم 
کار به جایي رسید که آنها هم ناچار شدند و گوشه و کنار 
تلگرافاتي مي زدند و اعالمیه هایي مي دادند و اینجا هم 
هایي صادر  اطالعیه  و  تلگرافاتي شد  روحانیت  ناحیه  از 
گردید در آن موقع از طرف ساواک یک کسي پیش ما 
آمد و گفت که مامور مراقبت شما هستم، شما چه نقشي 
دارید؟ ما هم علناً نقش خود را نگفتیم و کارهایي را هم 
انجام داده بودیم و اطالعیه ها و تلگرافات را همه نشانش 
دادیم و گفتیم در این راه تا آخر هم هستیم، هر اقدامي که 
قرار است از طرف ساواک نسبت به ما بشود زودتر انجام 
بدهید، ولي چون بهانه صحیحي نداشتند، نتوانستند مار 
تعقیب کنند وقتي که کار باال گرفت و هر  شهر و دیار 
با آقاي خمیني موافقت کرد، قضیه 15 خرداد در تهران 
اینجا هم طبق  با 12محرم  بود  مصادف  که  افتاد  اتفاق 
سنت همیشگي مجلس مفصلي در مسجد مالاسماعیل و 
با جمعیت فوق العاده اي برگزار شد خبرها مرتب مي رسید 
در عصر  آقاي خمیني  مفصل  خبر سخنراني  از جمله  و 
عاشورا در مدرسه فیضیه علیه شاه که در آن موقع به قدري 
به نظر مردم بعید مي آمد که حساب نداشت کي قدرت 
داشت که اسم شاه را بي وضو ببرد و آقاي خمیني در آن 
روز چنان شاه را کوبید که اصاًل آبرویي براي او نماند و 
گفت که کاري نکن که مثل روزگار پدرت بشود که وقتي 
از اینجا رفت، مردم خندان باشند و جشن بگیرند و بقیه 
آن سخنراني که حتماً شنیده اید شب بعدش هم ایشان 
استاني  از هر شهر و  بعد  بردند و  به تهران  را گرفتند و 
یزد  از  هم  بنده  و  قم  از  نجفي  آقاي  مشهد،  از  گروهي 
رفتم اوضاع در تهران به قدري وخیم شده بود که به هر 
خانه اي پا مي گذاشتي، صاحبخانه مي ترسید، حتي وقتي 
وارد خانه نزدیکان هم مي شدیم بند از بندشان پاره مي 
شد ما در تهران ماندیم تا وقتي که از طرف ساواک گفتند 
بودیم  آقاي میالني  منزل  در  یادم هست  بروید  باید  که 
وهمه مهاجرین اهل علم شهرها هم بودند که پاکروان 
علیه ما  آنجا آمد و گفت آقایان باید تا پنجشنبه از تهران 
برحسب  بردند  را هم  ها  خیلي  و  رفتند  ها  خیلي  بروند، 
ظاهر نتیجه اي از مسافرت و گردهمایي گرفته نشد مگر 
شهرت اینکه براي استخالص آقاي خمیني همه به تهران 
رفتند و جریحه دار شدن قلوب مردم که این هم خودش 
نتیجه بزرگي بود و انزجاري از مردم نسبت به دستگاه پیدا 
شد باالخره امام بر حسب ظاهر آزاد شدند و به قم آمدند 
چند روزي در خدمتشان بودیم که عازم مکه شدم و پس 
از مراجعت از مکه دوباره چندصباحي در فم ماندم و اغلب 
روزها و شب ها در خدمت ایشان بودم که گروهي از یزد 
آمدند و ما را به سوي یزد حرکت دادند در مدتي که ایشان 
در قم بودند قبل از تبعید شدن به ترکیه، گاهي دستوراتي 
مي رسید و ما هم عمل مي کردیم. یادم هست که آقاي 
فلسفي را براي سخنراني دعوت کرده بودیم و جلسه خیلي 
عظیم تشکیل مي شد که در شب پنجم خبر رسید که امام 
را به ترکیه تبعید کردند گفته شد که مجلس ادامه داشته 
باشد یا تعطیل شود؟ ما در جواب گفتیم اگر بناست حرفي 
نزنید و مجلس عادي برگزار بشود، چنین مجلسي نتیجه 
اي ندارد ولي اگر موضوع، تعقیب مي شود و مي توانید 
از خودگذشتگي نشان بدهید و علیه اقدامي که کرده اند، 
صحبتي بکنید مجلس برقرار باشد باالخره بعد از دو سه 
روز دستور آمد که آقاي فلسفي را جلب و به تهران اعزام 
کنند، ما هم به شهرباني رفتیم و با رئیس شهرباني خیلي 
به غروب  نزدیک  به هر حال  و  درشت صحبت کردیم 
ایشان را به تهران اعزام نمودند ماهیانه هم یک کمک 
مالي مستمر مي شد و گاهي هم کمک فوق العاده اي 
ما هم  و  مبارزات شروع شد  اینکه  تا  گرفت  انجام مي 
یا اعالمیه  اگر اطالعیه  را شروع کردیم و  اینجا مبارزه 
اي از نجف صادر مي گردید متن آن به وسیله تلفن براي 
ما خوانده مي شد امام که به پاریس تشریف بردند اوضاع 
بهتر و جنبش مردم هم زیادتر شد مراوده و مراسالت و 
تلفن نیز بین ما شدت بیشتر پیدا کرد و اعالمیه هاییي را 
که امام در پاریس صادر مي کردند اینجا به وسیله تلفن 
ضبط مي شد و ما آن را به اطالع علماي مشهد و تبریز 
و شیراز و استانهاي دیگر مي رساندیم و آنها هم تلفني 
ضبط مي کردند و در خود یزد هم به مقدار کافي چاپ و 
پخش مي شد خود بنده هم اعالمیه هاي خیلي زیادي 
دادم و اولین کسي که درباره سینما رکس آبادان اعالمیه 
داد و گناه را به گردن دولت گذاشت بنده بودم و دو روز 
بعد هم از طرف امام اعالمیه اي صادر شد و بعد براي 
امام به پاریس رفتیم و در حدود 12 روز که در  زیارت 

پاریس بودیم صحبتهایي بین ما و ایشان انجام گرفت.

انقالب پیروزی 

پس از پیروزی انقالب، به فرمان حضرت امام، معظم له به 
امامت جمعه یزد منصوب گردید . ایشان به اقدامات فرهنگی 
و عمرانی فراوانی دست زد که می توان به تعمیر 18 مسجد، 
تاسیس و تعمیر 19 مدرسه علوم دینی، تاسیس سازمانهای 
خیریه و بنیاد صدوق قم به مساحت 220 هزار متر مربع 
در  فراوان  تاثیرگذاری  دلیل  به  نمود. وی  اشاره   .  .  . و 
جریان انقالب، به شدت مورد خشم دشمنان انقالب قرار 
داشت و چند بار نیز مورد سوء قصد قرار گرفت . سرانجام 
پرشکوه  نماز  از  بعد  ش(   . )ه   1360 سال  رمضان  در 
جمعه، مورد حمله منافقی سیاه دل قرار گرفت و در سن 
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به روزرسانی؛

 تنها راه پيشگيری از آلودگی 

متین- تنها راه پیشگیری از آلودگی دستگاه ها به 
باج افزار پتیا، به روزرسانی تمامی دستگاه های شبکه 
است و با توجه به آسیب پذیری هایی که این باج افزار 
ایجاد می کند، پیشنهاد می شود نرم افزار مایکروسافت 
آفیس، جهت جلوگیری از آلوده شدن به این باج افزار 

به روزرسانی شود.
پتیا  جدید  باج افزار  ایسنا،  از  ایتنا  گزارش  به 
است  گسترش  حال  در   )Goldeneye/Petya(
مشابه  بسیار  آن  عملکرد  نیز  و  گسترش  نحوه   و 
باج افزار واناکرای است. در حال حاضر این باج افزار 
شرکت های کامپیوتری، کمپانی های تولیدکننده برق 
از بانک ها را در کشورهای روسیه،  و نیز بسیاری 
اوکراین، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و هند، آلوده کرده 
 SMB است. پتیا مانند واناکرای، توسط آسیب پذیری
این  می کند.  پیدا  ویندوز، گسترش  عامل  سیستم 
باج افزار همانند یکی از فایل های ویندوز در سیستم 
برنامه  قربانی قرار می گیرد که ظاهرا توسط یک 
دیگر اجرا و راه  اندازی می شود. یک بار که این فایل 
اجرا شود تقریبا کار تمام است و تنظیمات سیستم 
قربانی را طوری تغییر می دهد که طبق برنامه ریزی 

خاصی سیستم دوباره راه  اندازی شود. 
همین که سیستم قربانی دوباره راه اندازی شود، 
اطالعات آن رمزنگاری شده و یک پیغام با محتوای 
اخاذی ظاهر خواهد شد. پتیا تفاوت هایی با دیگر 
این  خطرناک ترین  و  مهم ترین  دارد؛  باج افزارها 
تفاوت ها آن است که باج افزار فایل های روی یک 
سیستم را به صورت جداگانه آلوده نمی کند، بلکه 
کامپیوتر قربانی را راه اندازی مجدد کرده و سپس 
MFT مربوط به دیسک سخت قربانی را رمزگذاری 

 MBR می شود  باعث  رمزگذاری  این  می کند. 
دسترسی  نتیجه  در  و  شود  ناکارآمد  و  بی استفاده 
به تمامی اطالعات مربوط به فایل ها )نام، حجم و 

آدرس( را محدود می کند.
اگر پیام پتیا را دریافت کردید، فایل هایتان 
دیگر قابل دسترس نیستند: آخرین بررسی های 
اساسًا  باج افزار  این  که  است  داده  نشان  تحلیلی 
تخریب گر اطالعات بوده و حتی مهاجمین دسترسی 
به کلیدهای رمزنگاری و امکان بازگردانی اطالعات 
رمز شده را ندارند. عالوه بر این، ایمیل ارتباطی با 
مهاجمین نیز توسط سرویس دهنده مربوطه مسدود 
به  پرداخت هرگونه وجهی  از  جدا  لذا  است.  شده 
مهاجمین خودداری کنید. البته بنا به گزارش مرکز 
ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای(، تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی کاربران 

داخل کشور به این باج افزار دریافت نشده است.
 MBR باج افزار پتیا در واقع کد خود را به جای
می شود  موجب  نهایت  در  که  می کند  جایگزین 
پیامی  با چنین  هنگام روشن شدن سیستم کاربر 
مواجه شود: اگر در حال خواندن این متن هستید، 
فایل های شما رمزگذاری شده و دیگر قابل دسترس 
نیستند. احتماال شما در حال حاضر به دنبال راهی 
هستید که فایل های خود را بازیابی کنید، اما وقت 
سرویس های  بدون  هیچ کس  نکنید  تلف  را  خود 
شما  فایل های  بازگرداندن  به  قادر  ما  رمزگشایی 
نیست. با توجه به اسکرین شات های تهیه شده از 
از شما درخواست  باج افزار  این  آلوده،  دستگاه های 
مبلغی برابر 300 دالر برحسب بیت کوین می کند. 
پس از اجرا شدن باج افزار، سیستم قربانی هیچ گونه 
کارایی ندارد و در واقع بین سیستم قربانی و افراد 
حمله کننده یا هر شخصی دیگری هیچ راه ارتباطی 
وجود نخواهد داشت. پتیا تاکنون رایانه های بسیاری 
این  است.  کرده  آلوده  مختلف  کشورهای  در  را 
Ros� نام به  روسی  نفتی  بزرگ  کمپانی   باج افزار 
neft و نیز برخی از کمپانی های تولیدکننده برق 

بانک ها  از  تعدادی  آلوده کرده است.  را  اوکراینی 
پتیا  باج افزار  توسط  آلودگی دستگاه های خود  نیز 
این  در  کرده اند.  اعالم  خود  توییتر  در صفحه  را 
گزارش  اوکراین  توسط  آسیب  بزرگ ترین  میان 
شده است. هم اکنون دستگاه های متروی محلی 
باج افزار  این  توسط  اوکراین  فرودگاه  همچنین  و 
آسیب دیده اند. سه اپراتور ارتباطی اوکراین نیز در 

حمالت اخیر دچار آسیب شده اند.
حال  در  کنید:  به روزرسانی  را  آفیس  نرم افزار 
حاضر تنها راه پیشگیری از آلودگی دستگاه ها به 
دستگاه های  تمامی  که  است  این  باج افزار،  این 
پس  کنید.  به روزرسانی  را  خود  شبکه  روی 
آفیس،  مایکروسافت  نرم افزار  می شود  پیشنهاد 
باج افزار  این  به  شدن  آلوده  از  جلوگیری  جهت 
راهکاری  تاکنون  متاسفانه  شود.  به روزرسانی 
نشده  کشف  رمزشده  فایل های  بازگردانی  برای 
است، اما با توجه به این که این باج افزار فایل ها 
را در زمان بارگذاری مجدد سیستم عامل شروع 
به رمزنگاری می کند، در صورت عدم راه اندازی 
با قرار  آلوده شدن،  از  مجدد سیستم عامل پس 
دادن دیسک الیو می توان به فایل ها دسترسی داشت.

عکس از : ایسنا

خواندنی ها
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20 موضوعی که در پیری حتما 
به آن غبطه خواهید خورد   

یک ضرب المثل قدیمی هست که می  گوید جوانی را 
جوان ها به هدر می  دهند. شاید اگر بدانید پیرها به چه 

چیزهایی غبطه می  خورند بتوانید بهتر جوانی کنید :
۱-چرا وقتی می توانستم سفر کنم، نکردم!

۲- چرا زبان دومی نیاموختم!
۳-چرا وقتم را به خاطر رابطه ای تمام شده تلف کردم!

۴- چرا از خود در برابر نور آفتاب محافظت نکردم تا 
پوست سالم تر و بدون چروکی داشته باشم!

به  عالقه ام  مورد  خوانندگان  دیدن  برای  چرا   -۵
کنسرت نرفتم!

۶- چرا از انجام خیلی از کارها ترسیدم!
۷- چرا ورزش اولویت کارم نبود!

۸- چرا خود را گرفتار سنت ها کردم!
۹- چرا از کاری که دوست نداشتم استعفا ندادم!

۱۰- چرا بیشتر درس نخواندم!
۱۱-چرا باور نکردم زیبا هستم!

۱۲- چرا از گفتن دوستت دارم ترسیدم!
۱۳- چرا به راهنمایی های والدینم گوش ندادم!

۱۴-چرا خودخواه بودم!
۱۵- چرا تا این حد نظر دیگران برایم مهم بود!

۱۶- چرا به جای آنکه به رویاهای خودم فکر کنم به فکر 
براوردن رویای دیگران بودم

۱۷- چرا وقتم را صرف یادآوری خاطرات بد کردم و زمانم 
را از دست دادم. کاش افسوس گذشته را نمی خوردم!
۱۸- چرا کسانی را که دوست داشتم از خود رنجاندم!

۱۹- چرا از خود دفاع نکردم!
۲۰- چرا برای برخی کارها داوطلب نشدم!

به خودتان سخت نگیرید

و  موفق  سالمت،  شاد،  خواهد  می  دلتان  قطع  بطور 
پولدار و خشنود باشید، اما راه رسیدن به تمام این اهداف 

مهربانی و مالیمت است.
وقتی سعی می کنید که سریعتر بروید یا بی رحمانه 
را  خودتان  درواقع  کنید،  می  قضاوت  خودتان  درباره  
معطل می کنید. در حالیکه راه معنویتان در درد و رنج 
 یکسان پیشرفت نمی کند - ولی در آرامش پیشرفت

 می کند.ما فرشته ها از شما می خواهیم امروز به خودتان 
سخت نگیرید. حتی هنگامیکه با مسئولیتها و اهدافتان رو 

به رو می شوید، با مهربانی با خودتان رفتار کنید.
فکر کنید چطور یک اسب به توجه محبت آمیز و تعلیم 
خردمندانه در مقایسه با هل دادن ظالمانه پاسخ می دهد.

زنده ی  موجود  به  که  احترامی  آیا شما سزاوار همان 
دیگری می گذارید نیستید؟

اینجا مسیر مسابقه نیست که بدوید.
اگر به آرامی و گردش کنان بروید تا مردم، گلها، درختان، 
پرنده ها و سایر جزییات دوست داشتنی را در طول را 

ببینند، مسیرتان زیبا و بسیار لذت بخش است.
از روز لذت ببرید! امروز عجله نمی کنم، از همه لحاظ با 

خود به مهربانی رفتار می کنم.
به خود احترام می گذارم و خونسرد هستم.

وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار می کند 
با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید تا 

انتخاب هایش را محدود کند.به همین سادگی

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. 
برای من موفقیت با تکرار خطا

 و درون بینی آن بدست می آید.

به قبرستان گـذر کردم کم وبیش
بدیــدم قبـر دولتمنـد و درویش

نه درویش بـی کفن در خاک رفته
نه دولتمنـد برده یک کفن بیش

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل 
برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد

 آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما 
می شوند سرزنش نکنید خودتان را سرزنش
 کنید که بیش از حد از آن ها انتظار دارید

اگر نمی توانید شغل تان را عوض کنید، باید خودتان را 
تغییر دهید. قدم های ساده ای وجود دارد که اگر آن ها 
را بردارید می توانید حتی در استرس زاترین مشاغل هم 
با فرسودگی مقابله کنید.در ادامه شیوه هایی میسن که 
آن ها  از  فرسودگی  دوران  از  موفقیت آمیز  عبور  برای 
را  آن ها  گذراند.  خواهید  نظر  از  را  کرد  می  استفاده 
با  مقابله  در  شما  به  حد  چه  تا  ببینید  و  کنید  امتحان 

فرسودگی کمک می کنند:

١- از خواب خود کم نگذارید
فطر  از  کارش  دفتر  در  آنکه  از  پس  آریانا  هافینگتون 
در  و  برد  خوابش  یک باره  به  بی خوابی  و  خستگی 
مزایای  مدام  استخوان گونه اش شکست،  آن  نتیجه ی 
خواب  می کند.  یادآوری  دیگران  به  را  کافی  خواب 
شناختی  توانایی  و  خو  و  خلق  تنها  نه  شبانه  مناسب 
کمک  شما  مغز  به  بلکه  می بخشد،  بهبود  را  تان 
حالی  در  این  دهد.  پرورش  تازه  سلول های  می کند 
است که ارتباط محرومیت از خواب کافی با بسیاری از 
بیماری های روانی و جسمانی اثبات شده است و باعث 
اضافه  ساعات  جبران  برای  می شود.  زودرس  پیری 
خواب  به  می دهید،  انجام  که  کاری  هر  خود  کاری 
خود دست نزنید. اطمینان حاصل کنید هر شب خواب 

مناسب و کافی یکی از اولویت های تان است.

٢- ورزش کنید
برای حفظ سالمتی  اینکه  بر  تمرینات ورزشی، عالوه  
یکی  عنوان  به  می شود،  محسوب  نیاز  یک  بدن تان 
کاهش  و  خو،  و  خلق  کننده های  تقویت  بهترین  از 
نشان  شواهد  می شود.  شناخته  استرس  دهنده های 
عملکرد  بهبود  به  می تواند  روزانه  پیاده روی  می دهند 
بنابراین کمی  پیاده روی را در  افراد کمک کند.  ذهنی 
می توانید،  اگر  یا  و  بگنجانید  خود  روزانه ی  برنامه ی 
از مالقات های خود را در حال  مثل استیو جابز برخی 

پیاده روی انجام دهید.

۳- در طول روز چند استراحت 
کوتاه داشته باشید

استراحتی کوتاه در حد چند دقیقه میان جلسات  حتی 
کند.  ایجاد  بزرگی  تفاوت  می تواند  کاری  تلفن های  و 
میسن توصیه می کند در این فرصت های کوتاه خود را 
D و هوای  قرار دهید: »کمی  ویتامین  آزاد  در هوای 

تازه می تواند بسیار مفید واقع شود.«

۴- در تقویم خود 
برای مسافرت برنامه ریزی کنید

میسن در این باره می گوید: »داشتن برنامه ی مسافرت 
شما  پیش روی  راه  ادامه ی  برای  انگیزه  ی  تقویم،  در 

نیز،  مسافرت  تاریخ  شدن  نزدیک  با  می دهد«.  قرار 
برنامه  این  کردن  عوض  وسوسه ی  مقابل  در  باید 
تعطیالت  از  استفاده  می گوید  میسن  کنید.  ایستادگی 
می دهد:  استراحت  شما  ذهن  به  رفتن  مسافرت  و 
باز  کار خود  به  انگیزه  با  و  انرژی  با  اینکه چقدر  »از 

می گردید شگفت زده خواهید شد.«

۵- برای عصر ها و آخر هفته ها برنامه بریزید
هفته ی  به  این  می گوید  مورد  این  توضیح  در  میسن 
به  فقط  می شود  باعث  و  می بخشد  کمی  تنوع  شما 
دارید  دوست شان  که  کسانی  اگر  نشود.  خالصه  کار 
که  فعالیتی  در  نیز  می شوید  قائل  اهمیت  برای شان  و 
می گیرید  نظر  در  خود  هفته  آخر  یا  بعدازظهر ها  برای 
همسر،  مثل  است،  بهتر  بسیار  باشند،  داشته  حضور 

فرزندان و یا دوستان.

۶- زمان هایی موبایل خود را خاموش
 کنید یا در دسترس نباشید

براساس  که  دارد  وجود  متعددی  میسن می گوید دالیل 
آن ها باید در ساعات غیر کاری حداقل چند ساعت موبایل 
فناوری  »دنیای  می گوید  او  دارید.  نگه  خاموش  را  خود 
زده ی ما این احساس را در ما به وجود می آورد که باید 
همیشه پاسخ گو باشیم و همین باعث می شود خیلی ها بعد 

از ساعات کاری با ما در تماس باشند. با در دسترس بودن 
از راه دور، هر فردی در  ابزار های حل مشکل  یا  ایمیل 

معرض استرس مداوم و واکنش قرار می گیرد.«

۷- در سمینار یا کنفرانس ها شرکت کنید
خستگی  احساس  خود  کار  محل  در  که  زمان هایی 
در  شرکت  برای  خوبی  فرصت  می تواند  می کنید 
کنفرانس ها یا رویداد های کارآفرینی مربوط به صنعت 
در  »بودن  می گوید  این باره  در  میسن  باشد.  خودتان 
می کنند،  فکر  شما  مثل  که  کارآفرینانی  دیگر  کنار 

می تواند برای تان الهام بخش باشد.«

۸- در گروه به خصوصی عضو شوید
کسانی  از  متشکل  سازمانی  »به  می کند  توصیه  میسن 
بپیوندید که در موقعیتی مشابه قرار دارند«. خود او عضو 
می گوید  او  است.  کارآفرینان  سازمان  مدیره ی  هیأت 
»به این ترتیب در دوران سختی و آسانی، از حمایت و 

تشویق هم قطاران خود بهره مند خواهید بود.«

۹- دستاورد های خود را مرتب مرور کنید
میسن در این باره می گوید »من یک کمد پر از کارت ها 
و یک پوشه پر از ایمیل هایی دارم که ظرف این سال ها 

از سوی مشتریان خود دریافت کرده ام.«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا ایشان بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند آنها را هالک کردیم زیرا که 
گنهکار بودند. سوره الدخان آیه ۳۷

حدیث روز  

مومن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترین آنها این است که آدمی تنها حق را بگوید، هر چند بر ضد خود یا پدر و مادرش باشد 
و به خاطر آنها از حق منحرف نشود. امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

اگر حجم زیاد کاری شما را کالفه کرده، بخوانید

طراح: نسرین کاری                        

خانه  از  قسمتی   -1 افقي: 
دراستان  شهري   - قدیمی  های 
در   - گرم   -2 رضوي  خراسان 
روزگار کنوني - آواز بره 3- شش 
ضلعی - روبرو -  منسوب به نور  
باور   - قدیمی  لغت  در  آب    -4
)عج(  مهدي  حضرت  ظهور  به 
همراه  تلفن  گوشي  نوعي   -
5- بانگ - ضد آند - از پیمانها 
6- فراوان - مرکز اتم - کرکري 
در  شهری   - هندسي  شکل   -7
شبکه   - غربي  آذربایجان  استان 
رایانه ای 8- کوزه آب - غمباد - 
با هم و همگي 9- فتنه - کاسه 
بزرگ - آشکارا 10- دلیر - هویدا 
موزیک   - نشست   -11 آشنا   -
نظامي - زاپاس 12- راه منحرف 
- مرکز کشور ارمنستان - حرف 
و  پدر  خویشاوندي   -13 تمسخر 
غذاي   - کویت  پول   - مادري 
 - نامرئي  موجود    -14 نوروزي 
اثر ولتر - مرکز لبنان 15- غذاي 
ایتالیایي - منطقه اي تاریخي در 

بخش مرکزي رودان.

 - نیلگون  پرده   -1 عمودي: 

کاالي   - زراعت  در  اي  مرحله 
استان  در  شهری   -2 وارده 
دار  ازت  آلي  ماده   - کرمانشاه 
بدن - بخشي از اوستا 3- سارق 
- زندان تهران - ماهر 4- رسم 
چهار  استان  در  شهری   - کننده 
سگ   - بختیاري  و  محال 
 - درخت  جنگل   -5 فضانورد 
دستپاچه و حیرت زده - دمل - از 
 - چرخگاه   -6 برونته  خواهران 
معصیت - نام آلوز بازیکن برزیلي 
صاحبخانه   - جواهر  نوعي   -7
معروف  اثر   -8 وردي  اپراي   -

 - متبرك  خاك   -9 ژید  آندره 
اخالص   - براق  و  صاف  پارچه 
استوان  بندي  بسته  داراي   -10
بدکار   - درشت  و  گنده   - هاي 
شخص  سوم   - احشام  از   -11
میوه   - پیدایش  جاي   - جمع 
مربا 12- شادباش - پارچه های 
الدوله  مطیع  از  آثاری   - گرانبها 
مخفف   - منبر   - فراوانی   -13
من را 14- شرف و اعتبار - بچه 
کرمانشاه   تاریخی  شهر   - پرنده 
عضو   - مشخص  و  معلوم   -15

ناطق - شهری در ژاپن
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ویبماگرتنیانوچ1

اماماهباقاوبا2

لارامویوییریل3

انهمبانزیتسا4

دینشوردیماان5

وتاودسیدلوب6

لاوکجوروشیاسا7

یمادهریاداراس8

دالاوناریاینک9

ریوپاللیاسو10

چهجراسامرخمن11

ارورتسبیراسد12

لزانهنادهمیتی13

کیدزنسلاجمامد14

وننیمومعباصتعا15

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

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

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

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

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

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

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

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

و تایید قرار گرفته است

کار خوب اتفاقی نیست

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

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

قالیشویــی ملکــه

کارت تردد فرودگاهی اینجانب مرتضی عصمتی 
به شماره 2015 به تاریخ انقضا 96/04/1 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشی
 1- منزل واقع در امیرآباد 

ولی عصر)عج( 11دارای امتیاز
 آب ، برق و گازقیمت  کارشناسی
2-یک واحد در حد سفت کاری 

شده ، دو طبقه واقع در
حاجی آباد خیابان  مقداد

قیمت  توافقی
 یا معاوضه با خودرو
09151641120

آگهی نصب دکل مخابراتی

شرکت شاتل جهت توسعه سرویس های اینترنتی و تلفنی 
خود  نیازمند نصب دکل مخابراتی وفضا بر روی ساختمان های 

تجاری یا مسکونی 4 طبقه به باال می باشد.
مالکین متقاضی در صورت تمایل با شماره 09155624233 

همه روزه از ساعت 6 تا 10 شب تماس بگیرند
یک شرکت معتبر پشتیبانی دستگاه های 
کارت خوان جهت تکمیل کادر فنی خود 

نیاز به تعداد محدودی نیروی فعال
 در خصوص پشتیبانی و بازاریابی

 دستگاه های خود دارد. 
لذا از متقاضیانی که دارای شراط ذیل 

می باشند دعوت به همکاری می نماید.  
دارا بودن وسیله نقلیه 
)ترجیحا موتور سیکلت(

دارا بودن گوشی تلفن همراه 
با نسخه اندروید

09159371053 - 32323292

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105451077- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

آگهی استخدام
شرکت یکتا پخش شرق جهت تکمیل پرسنل خود به یک نفر حسابدار

 با مدرک حداقل لیسانس و یا فوق لیسانس و همچنین سابقه کاری  و مهارت در امور حسابداری

و حداکثر سن 30 سال نیازمند است.  متقاضیان با در دست داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی 

به آدرس دفتر شرکت  واقع در سجادشهر- امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه : 9 الی 12صبح       تلفن: 32327144-46



WiFi مخفف کلمات Wireless Fidelity می باشد 

و در حقیقت یک شبکه بی سیم است که مانند امواج 
رادیو و تلویزیون و سیستم های تلفن همراه از امواج 
شبکه  با  ارتباط  برقراری  کند.  می  استفاده  رادیویی 
دو  رادیویی  ارتباط  به یک  زیادی  بی سیم شباهت 
طرفه )مانند بی سیم پلیس( دارد. و اما خطرات امواج 

وای فای: 1. اختالل شناختی و عدم تمرکز 2. بی 
خوابی 3. عدم رشد و نمو اطفال بخصوص در دوران 
جنینی 4. اختالل در کار کرد مغز 5. کاهش باروری 
6. کاهش اسپرم و در نتیجه نازایی 7. تپش قلب 8. 
افزایش استرس. چندی پیش در فضای مجازی خبری 
بسیار دست به دست همه می چرخید، که اگر گلدان 

با کاکتوسی را در اطراف مودم قرار دهیم امواج وای 
فای را به خود جذب می کند. درواقع اینگونه نیست و 
این مطلب به هیچ عنوان صحت علمی ندارد چرا که 
این امواج امواج کوری هستند که بصورت پالس منتشر 
میشوند. اگر این گیاه بخواهد امواج وای فای را به خود 
جذب کند در آن هنگام وای فای نیز قطع خواهد شد.

تاثیر کاکتوس بر امواج وای فای صحت ندارد!
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 ایران با غلبه برآر   ژانتین به کسب عنوان پنجم امیدوار ماند

آر ژانتین  بر  غلبه  با  گذشته  روز  عطایی  بهروز  شاگردان  ایرنا- 
برنده  با  جهان  جوانان  قهرمانی  والیبال  پنجم  عنوان  کسب  برای 
رقابت  برگزاری  ادامه  در  کرد.  خواهند  دیدار  چین  و  کانادا  دیدار 
های والیبال قهرمانی جوانان جهان، شاگردان عطایی در نخستین 
تیم  دیدار  به  هشتم  تا  پنجم  عنوان  تصاحب  منظور  به  دیدارخود 
دو  از  بیش  گیرکه  نفس  و  جدال طوالنی  ودر یک  رفتند  آرژانتین 
ساعت به طول انجامید، این تیم را شکست دادند. در این دیدار که با 
ایران گیم های اول،چهارم  پایان رسید، نمایندگان  نتیجه 3 بر 2 به 
وپنجم را به ترتیب با نتایج 25 بر 23،25 بر 22 و 15 بر 10به سود 
خود خاتمه دادند و نتایج گیم های دوم وسوم را به حریف واگذار کردند.

 تکذیب محرومیت تیم فوتبال امید ایران 
از سوی فدراسیون

از  شده  منتشر  اخبار  ای،  بیانیه  انتشار  با  ایران  فوتبال  فدراسیون 
سوی برخی رسانه ها مبنی بر محرومیت تیم امید ایران از حضور 
در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، 
محرومیت  شایعه  به  نسبت  ای  بیانیه  صدور  با  فوتبال  فدراسیون 
تیم امید کشورمان از حضور در رقابت های مقدماتی قهرمانی زیر 
فوتبال  فدراسیون  بیانیه  متن  در  داد.  نشان  واکنش  آسیا،  23 سال 
فوتبال  تیم  محرومیت  بر  مبنی  عجیبی  خبر  درحالی  است،  آماده 
ایران در صورت عدم حضور مدیر تیم امید در رقابت های مقدماتی 
قهرمانی زیر 23 سال آسیا منتشر شده که این موضوع نشان دهنده 
روشن  پرسش  است.  المللی  بین  قوانین  از  نگارنده  اطالعی  بی 
تیم چه  کادر یک  از  نفر  نداشتن یک  اساسا حضور  که  است  این 
باشد؟  داشته  تیم  کل  محرومیت  یا  حضور  به  تواند  می  ارتباطی 
می  تاکید  موضوع،  این  قاطعانه  تکذیب  ضمن  فوتبال  فدراسیون 
کند که انتشار مداوم چنین شایعاتی که هیچ مبنای صحیحی ندارد.

 تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
همچنان در جایگاه سوم جهان

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آخرین رده بندی سازمان جهانی این 
رشته همچنان در جایگاه سوم قرار دارد. به گزارش ایرنا، آخرین رده 
اعالم  ژوئن 2017(  )ماه  جهان  ساحلی  فوتبال  ملی  های  تیم  بندی 
شد و در پی آن تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که پیش از این در 
ماه گذشته برای نخستین بار در تاریخ این رشته به رده سوم رنکینگ 
جهانی صعود کرده بود، این جایگاه را حفظ کرد. بر همین اساس، تیم 
های ملی فوتبال ساحلی برزیل با 4658 امتیاز، پرتغال با 3751 امتیاز، 
ایران با 3208 امتیاز، روسیه با 3109 امتیاز و تاهیتی با 3090 امتیاز به 
ترتیب در رده های اول تا پنجم رده بندی جهانی ایستادند. تیم ملی 
کشورمان فروردین ماه در رقابت های جهانی باهاما برای نخستین 
بار توانست عنوان سومی مسابقات قهرمانی جهان را از آن خود کند.

آیادرمورد خواص برگ مو می دانید؟

درخت انگور را »تاک« یا »مو« نیز می گویند. 
 ،)Levulose(برگ مو دارای ساکاروز، لوولز
کاروتن،  کوئرستین،   ،)Inosite( اینوزیت 
اجسام تانیک، بتائین، تارتاریک اسید، مالیک 
و  آهن  پتاسیم،  اسید،  اسکوربیک  اسید، 
سیلیکون  و خواصی چون موارد زیر است: 1. 

اسهال خونی  مو،  برگ های جوان  دم کرده 
را برطرف می کند 2. در رفع نقرس و زردی 
موثر است 3. استفراغ را برطرف می کند 4. 
در  مو،  و خشک شده  برگ های جوان  گرد 
رفع خونریزی های بینی و رحم موثر است 5. 
برگ درخت انگور، برای زکام و عفونت های 
روده، ضد عفونی کننده گران بهایی است 6. 
دم کرده برگ مو برای رفع واریس مفید است.

داروی گیاهی برای پوست چرب

برای بهبود پوست چرب به روش های طبیعی 
و گیاهی می توان از موارد زیر نیز استفاده کرد. 
روزانه یک قاشق غذاخوری روغن تخم کتان 
بخورید. مصرف روغن تخم کتان باعث تغذیه 
و مرطوب شدن اندام ها و سیستم گوارشی بدن 
اسیدهای  از  غنی  کتان  تخم  روغن  می شود. 

چرب امگا است و وقتی خورده شود، تولید چربی 
درمان های  از  یکی  می کند.  تنظیم  را  پوست 
خانگی برای کنترل پوست چرب ، شیر است. 
آب  با  یا مخلوط  تنهایی  به  را  می توانید شیر 
لیموترش به صورتتان بمالید. شیر، پوستتان را 
نرم و مرطوب می کند، بدون اینکه چربی آن را 
افزایش دهد. مصرف انواع میوه ها و سبزیجات 
چربی پوست را نیز به حالت تعادل می رساند.

یک کشته و چهار مجروح در تصادف خونین پراید با کشنده تریلی

جمعه شب بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با کشنده تریلی یک نفر جان باخت و چهار نفر 
روانه بیمارستان شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین نیکمرد جانشین رئیس 
پلیس راه استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: ساعت 20 و 53 دقیقه جمعه شب با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف جرحی در کیلومتر 15 جاده بیرجند به اسدیه حوالی سه 
راهی منطقه ویژه اقتصادی بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام 
شدند. وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پراید سفید 
رنگ با پنج سرنشین که از سمت اسدیه به بیرجند در حرکت بوده است با یک دستگاه کشنده تریلی 
بنز سفید رنگ به علت نامعلومی برخورد کرده است که بر اثر این تصادف یک نفر از سرنشینان پراید 
جان باخت و چهار نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان امام رضا )ع( اعزام شدند. سرهنگ نیکمرد تصریح 
کرد: صحنه تصادف توسط افسر کارشناس پلیس راه بازدید شد و علت تصادف بی احتیاطی از جانب 

راننده کشنده به علت عدم رعایت حق تقدم عبور هنگام ورود از فرعی به اصلی تشخیص داده شد.

دستگیری دو شکارچی متخلف 
و کشف یک راس آهو در شهرستان درمیان

فرمانده انتظامی درمیان در تشریح این خبر گفت: روز جمعه 
را که در حال  این شهرستان دو شکارچي متخلف  مأموران 
شکار حیوانات حفاظت شده بودند، دستگیر کردند. سرهنگ 
رأس  یک  الشه  شکارچیان  از  افزود:  بیگی  محمودزال 
آهوی شکار شده کشف شده است. وی با اشاره به این که 
پرونده شکارچیان غیرمجاز به محاکم قضایي براي رسیدگي 
در  ویژه  های  حساسیت  به  توجه  با  گفت:  است  ارسال شده 
حوزه محیط  زیست، پلیس با جدیت با متخلفان برخورد خواهد 
کرد. زال بیگی از شهروندان خواست اخبار مرتبط بامشاهده 
شکارچیان غیرمجاز و... را در اسرع وقت به پلیس اطالع دهند.

گوجه  سبز و درمان تومورها

چشم  به  زیاد  سبز  گوجه  بازار  در  فصل  این 
اما  است  گران  آن  قیمت  گرچه  خورد،  می 
این عقیده اند که گوجه  بر  تغذیه  متخصصان 
غذایی  ارزش  خوشمزه،  طعم  بر  افزون  سبز 
پخته  و  تازه  صورت  به  گوجه سبز  دارد.  هم 
درخورش ها مصرف می شود. این میوه غنی از 

ویتامین C، اسید مالیک و اسید سیتریک است، 
اما توجه داشته باشید مصرف زیاده از حد گوجه 
سبز باعث نفخ معده می شود. از خواص دیگر 
این میوه، خاصیت مسهلی آن است که بخوبی 
شناخته شده است. همچنین، بعضی از تحقیقات 
بیانگر خاصیت ضدقارچی و ضدباکتریایی این 
میوه هستند. تحقیقات نشان می دهد که این 
میوه می تواند خیلی در درمان تومورها موثر باشد.

پنج غذای اصلی
 برای بهبود سالمت چشم 

آیا تمام مواد مغذی مورد نیاز برای پیشگیری 
سیاه  آب  ماکوال،  دژنراسیون  مروارید،  آب  از 
می  دریافت  را  چشمی  مشکالت  دیگر  و 
کنید؟ جالب است بدانید که این مواد مغذی 
پیچ:  کلم   .1 از:  عبارتند  و  اند  دسترس  در 

منبعی از لوتئین و زیگزانتین 2. سیب زمینی 
توت   .3 بتاکاروتن  از  غنی  منبعی  شیرین: 
فرنگی: حاوی ویتامین C 4. ماهی سالمون: 
خداحافظی با خشکی چشم 5. چای سبز: منبع 
آنتی اکسیدان. )یک فنجان چای سبز عالوه 
آنتی  دلیل  به  بخشی،  آرامش  خاصیت  بر 
اکسیدان های موجود در آن ممکن است به 
کاهش خطر ابتال به آب مروارید کمک کند.

 B12 موادغذایی حاوی آهن و ویتامین

آهن و ویتامین B12 برای عملکرد سالم خون 
کالیفرنیا،  دانشگاه  براساس  باشند.  حیاتی می 
تولید هموگلوبین  برای   B12 آهن و ویتامین
ضروری بوده که برای حمل اکسیژن به سلول 
ها و بافت ها مفید است. پس تا معرفی موادی 
که سرشار از این آهن و ویتامین B هستند با 

ما همراه باشید: 1. شیر 2. گوشت 3. سبزیجات 
مانند:  غذایی  مواد  سایر  و  تیره 4.  سبز  برگ 
براساس  بادام زمینی.  بادام و  زرده تخم مرغ، 
ایاالت  در  قلب  و  ریه  خون،  ملی  انستیتوی 
متحده، فرآورده های سویا از جمله توفو نیز غنی 
همچنین  باشند.  می   B12 ویتامین  با  شده 
و  نخودها  آلو،  آب  شده،  خشک  های  میوه 
عدس ها نیز جزو منابع آهن به حساب می آیند.

33 فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وقوع 33 فقره تصادف طي هفته گذشته در معابر درون 
شهری استان خبر داد. سرهنگ  علیرضا رضایی گفت: هفته گذشته متاسفانه در اثر تصادفات درون 
شهری یک نفر فوت و 35 نفر مجروح شده اند که بیشترین آمار مجروحان مربوط به رانندگان و ترک 
نشین های موتورسیکلت با 60 درصد بوده است. وي علت 42 درصد از مجموع تصادفات را عدم 
رعایت حق تقدم، 33 درصد عدم توجه به جلو ،3 درصد عبور از چراغ قرمز و 22 درصد را نیز سایر علل 
دانست که بیشترین تصادفات بین ساعت 12الی14 حادث شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان همچنین از ثبت سه هزار و 780 فقره انواع تخلف رانندگي توسط مأموران پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان در یک هفته گذشته خبرداد که از این تعداد 597 تخلف،حادثه ساز بوده است. سرهنگ 
رضایی افزود : در این مدت تعداد 177 دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرو نیز که دارای 
تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده اند توقیف شده است که از این تعداد 22 راننده به علت نداشتن 
گواهی نامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه آنها توقیف و جهت سیر مراحل قانونی  به دادگاه اعزام شده اند.

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

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

09157213571 - صالحی منش

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

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

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

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد

31104

مهلت ثبت نام :

96/4/15

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن حمایت از بیماران ام اس استان خراسان جنوبی در نظر دارد
 جهت پیگیری امور روزمره انجمن و تسریع در امر خدمت رسانی به بیماران عزیز مبادرت به استخدام مدیرعامل

 با داشتن مشخصات ذیل نماید:
ترجیحا بازنشسته سازمان های دولتی - آشنایی به امور مالی و حسابداری - آشنایی به امور مذاکره و بازاریابی در جهت جذب

 کمک های مردمی - داشتن روحیه ارتباط با بیماران ام اس و پیگیری مشکالت آنها
عالقه مندان می توانند در ساعت اداری )8 الی 12 ظهر( درخواست کتبی خود را به آدرس دفتر انجمن واقع در شهرستان بیرجند

 خیابان شیرین، پالک 83 حداکثر تا تاریخ 1396/4/15 ارائه نمایند.
تلفن تماس: 09153623241- حیدری

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

چاپ سعادت جو 
)هفت رنگ(

چاپ سیلک، پالستیک های فروشگاهی 
نایلون، پوشه های دکمه دار

سررسید و ...

 با کمترین قیمت شهر
آدرس: خیابان فردوسی- چاپ سعادت جو 

09397403828 - 32432811

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنـگ عنبـــر 2 

16:1518:1520:1521:45شروع سانس

  مادر قلب اتمی
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
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پیش بینی هواشناسی از وزش باد شدید و تندباد در خراسان جنوبی

صدا و سیما- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی برای امروز و فردا وزش باد شدید و تندباد پیش بینی کرد.نخعی گفت: وزش باد در نواحی شرقی، 
شهرستانهای سرایان، سربیشه، زیرکوه ، درمیان و خوسف، گرد و خاک و در نوار مرزی، کاهش دید را نیز به دنبال دارد.وی گفت: سرعت وزش باد 
در برخی نقاط به 65 کیلومتر بر ساعت می رسد. کارشناس هواشناسی افزود: امروز و فردا دمای هوا در خراسان جنوبی 2 تا 3 درجه کاهش می یابد.

فصل دوم مرمت خانه سنجرانی آغاز شد

میراث  کل  اداره  نمایندگی  مسئول  قاسمی- 
شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خوسف از آغاز به کار عملیات مرمت خانه سنجرانی 
اوایل  از  واقع در روستای فریز شهرستان خوسف 
تیر به صورت مشارکتی خبر داد. »علی صالحی« 
در گفت و گو با آوا اظهار کرد فاز اول مرمت خانه 
است،  شده  ملی  ثبت   82 سال  در  که  سنجرانی 
حدود 4 سال پیش انجام شد که بیشتر رفع خطر 
از این مکان بوده است. وی افزود: فصل دوم این 
کامل،  به صورت  سازی  بام  اجرای  شامل  مرمت 
به  داخلی  نماهای  کاهگل  اجرای  و  برداری  الیه 
همراه نبش گچی، آوار برداری و اجرای کف حیاط 
و اجرای پوشش تخریب شده مطبخ می باشد. به 
شامل  آن  مرمت  مراحل  کامل  اجرای  وی  گفتۀ 
کف سازی، مرمت ایوان ها، نماهای داخل، پشت 
بام است که در این فصل با مبلغ 37 میلیون تومان 
به مدت 3 ماه انجام خواهد شد. مسئول نمایندگی 
میراث فرهنگی خوسف خاطر نشان کرد که حدود 
 40 درصد این مبلغ برعهده صاحب ملک می باشد.

از ویژگی های   »صالحی« عنوان کرد که یکی 
که  است  آن  در  متعدد  تزئینات  وجود  بنا  این 
 این خانه ماندگار، متعلق به دوره قاجار می باشد.

کشف یک راس الشه میش وحشی
 در کوله پشتی شکارچیان متخلف 

داخل  از  وحشی  میش  رأس  یک  الشه  کاری- 
زیرکوه کشف  کوله پشتی شکارچیان متخلف در 
زیست  محیط  حفاظت  نمایندگی  شد.سرپرست 
زیرکوه در گفت و گو با خبرنگار  آوا عنوان کردمحیط 
بانان زیرکوه حین عملیات گشت و کنترل اجرای 
از مناطق آزاد این  مقررات شکار و صید در یکی 
شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر 
شکارچی متخلف شدند.تقی زاده افزود:شکارچیان 
غیر مجاز قصد داشتند الشه میش وحشی شکار 
شده را بوسیله دو عدد کوله پشتی  از منطقه خارج 
بانان شناسایی و دستگیر  کنند که توسط محیط 
شدند .وی ادامه داد:از متخلفان دستگیر شده عالوه 
بر الشه میش وحشی،پنج فشنگ گلوله زنی،یک 
عدد دوربین چشمی و ضبط شد.سرپرست نمایندگی 
نرخ  افزود:براساس  حفاظت محیط زیست زیرکوه 
و  ضرر  مطالبه  لحاظ  به  وحشی  جانوران  بهای 
زیان وارده به محیط زیست،جریمه قابل پرداخت 
بابت صید و شکار غیر مجاز یک رأس کل وحشی 
است. شده  تعیین  ریال  میلیون  یکصد  معادل 

جمع آوری افزون بر 2.5 میلیارد ریال 
زکات فطریه و کفاره درخراسان جنوبی

مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون  غالمی- 
عید  روزهای  گفت:  جنوبی  خراسان  امداد  کمیته 
زکات  ریال  میلیون  و 620  میلیارد  فطر 2  سعید 
رفیعی  آوری شد.  استان جمع  فطریه و کفاره در 
افزود: زکات فطره جمع آوری شده نسبت به سال 
گذشته 12 درصد افزایش یافت که نشانه افزایش 
اعتماد عمومی به این نهاد است. وی گفت: همزمان 
با عید فطر 940 پایگاه ثابت و سیار برای جمع آوری 
فطریه و کفاره از سوی کمیته امداد در استان بر پا 
شد. وی ادامه داد: مردم خیر استان با گذاشتن یک 
میلیارد و 540 میلیون ریال فطریه و یک میلیارد و 
80 میلیون ریال کفاره در پاکت های توزیع شده، 
کردند. کمک  استان  محرومان  و  نیازمندان  به 

روسای ادارات حفاظت محیط زیست 
سربیشه و فردوس معرفی شدند

دادرس مقدم-طی مراسمی روسای جدید ادارات 
فردوس  های  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
سوی  از  حکمی  طی  شدند.  معرفی  سربیشه  و 
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  آرامنش  پرویز 
رییس  به عنوان  روانان  خراسان جنوبی، مسعود 
جدید حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه 
حفاظت  اداره  رئیس  عنوان  به  ارشادی  سعید  و 

محیط زیست شهرستان فردوس معرفی شدند.

راه اندازی پرتال خراسان جنوبی

استانداری  عمومی  روابط  مقدم-مدیرکل  دادرس 
گفت: در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات و تحقق دولت الکترونیک، پرتال 
راه   www.portal.sko.ir آدرس  به  استان 
اندازی شد. علی بهاری افزود: این پرتال با هدف 
معرفی کامل و جامع استان در بخش های مختلف 
سرمایه  آموزشی،  درمان،  و  بهداشت  گردشگری، 
شهری،  خدمات  کشاورزی،  اقتصادی،  گذاری، 
محیط زیست، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، حمل و 
نقل، مذهبی، بانک اطالعات مشاغل، ادارات، دفاتر 
پیشخوان، مشاهیر، بانک ها و اخبار استان راه اندازی 
شده است.وی اظهار کرد: همچنین مهمترین قابلیت 
پرتال شامل پنجره واحد خدمات الکترونیک، بانک 
اطالعاتی مدیران دستگاه های اجرایی) شامل تصویر 
و نام مدیر، آدرس، شماره تلفن، دورنگار و آدرس 
اینترنتی اداره ( معرفی اولویت های سرمایه گذاری، 
جاذبه های گردشگری، امکان دریافت و ثبت جاذبه 
های معرفی شده از سوی مخاطبان و امکان دریافت 
و نمایش اطالعات مربوط به منازل و مکان های 
 تفریحی و مالکان آنها برای بهره مندی عموم است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

لزوم انجام فعالیت های فرهنگی
 با مدیریت جهادی

شبستان:نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه دشمن در حال حاضر برای ضربه زدن به 
حوزه فرهنگ و دین بسیار کار می کند، گفت: به 
همین دلیل دایره فعالیت سازمان تبلیغات اسالمی 

هم باید گسترده تر شود.آیت ا...عبادی در دیدار با 
امام جمعه  مدیر موسسه قرآن و مدرسه کشور و 
تربت جام اظهار کرد: در مقطی از تاریخ کشور که 
سلطه انگلیس را شاهد بودیم، درهای حوزه های 
مراسم  مانند  مذهبی  های  برنامه  و  بسته  علمیه 
عزاداری تعطیل شد که این ضربه بزرگی به فرهنگ 
کشور زد.وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز هم امروز 
کشور  در  را  مذهبی  های  برنامه  همان  قطع  آثار 
می بینیم، افزود: هر چند که با پیروز شدن انقالب 
اسالمی ایران، جبران مافات شد؛ اما اگر انقالب نمی 
شد دیگر همه چیز رفته بود.نماینده ولی فقیه با اشاره 
به اینکه برخی افراد هستند که کالم موثری دارند و 
در حوزه فرهنگی می توانند موثر واقع شوند، گفت: 
وقتی یک فرد دارای نوآوری و خالقیت و ابتکارات 
در حوزه فرهنگی است، از این موضوع ساده نگذرید 
و او را در کار وارد کنید.آیت ا... عبادی با بیان اینکه 
کشور  فرهنگ  حوزه  به  زدن  ضربه  برای  دشمن 
بسیار تالش می کند، گفت: فعالیت های فرهنگی در 
کشور باید با مدیریت جهادی و ابتکاری انجام شود.
وی گفت: امروز با توجه به ارتباطات و امکاناتی که 
وجود دارد، اگر هماهنگی در پیاده کردن برناهه های 
فرهنگی صورت گیرد و کار با رویکرد جهادی انجام 
شود، بسیاری از برنامه ها قابل اجرا است.نماینده ولی 
فقیه بر استفاده از تجربه افراد خوش فکر و تاثیرگذار 
در حوزه فرهنگ و لزوم همتاسازی و انتقال تجربه 
استفاده  با  اظهارداشت:  تاکید کرد و  به جوان ترها 
از تجربیات و انتقال آن به جوان ترها و ابتکارات 
را  موثری  افراد  زمان،  کمترین  در  می توان  جدید 
تربیت کرد که در حوزه فرهنگ خوب کار کنند.

پیش بینی برداشت بیش از 48 هزار تن 
محصول هندوانه

- ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی پیش بینی کرد در سال جاری 48 هزار و 
503 تن محصول هندوانه دیم و آبی به ارزش 218 
میلیارد و 263 میلیون ریال در استان برداشت شود. 
هاشم ولی پور مطلق بیان کرد:برداشت محصول 
هندوانه از اواسط خرداد ماه آغاز می شود و تا اوایل 
آبان ادامه دارد.وی سطح زیرکشت هندوانه را 2 
هزار و 948 هکتار ذکر کرد و افزود: هزار و 575 
هکتار آبی و بقیه دیم است. وی گفت: بیشترین 
سطح زیرکشت هندوانه آبی با 420 هکتار مربوط 
به شهرستان زیرکوه و بیشترین سطح زیرکشت 

دیم مربوط به قاین با هزار و 100 هکتار است.

رونق اقتصاد خوسف با توسعه کشاورزی 
این منطقه میسر است

غالمی-فرماندار خوسف با اشاره به اینکه به زودی 
1.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای اشتغال 
روستاها ابالغ می شود گفت: رونق اقتصاد خوسف با 
توسعه کشاورزی این منطقه میسر است.شفیعی در 
جلسه بررسی مشکالت بخش کشاورزی خوسف 
اظهار کرد: حدود 90 درصد مردم شهرستان به کار 
کشاورزی مشغولند و دولت از تمام توان و ظرفیت 
خود طی چهار سال گذشته برای رفع مشکالت این 
بخش استفاده کرده است. وی از تشکیل شورای 
مشورتی توسعه بخش کشاورزی از میان خبرگان 
کشاورزی شهرستان خبر داد و افزود: هدف این شورا 
شناسایی اولویت ها و نیازهای هر بخش و  پیگیری 

هر چه بهتر مشکالت کشاورزان است.

ارتقاء قطار طبس - تهران 
به درجه یک لوکس تهویه دار

صدا و سیما-قطار طبس- تهران به دلیل شرایط آب 
و هوایی منطقه و گرمای هوا، به درجه یک لوکس 
تهویه دار ارتقاء یافت. مدیر کل راه آهن شرق گفت: 

این قطار به درجه  با تعویض واگنهای  ارتقاء  این 
یک بلور سبز،انجام شد که با این تعویض امکان 
تهویه واگنها در زمان خاموش بودن دیزل فراهم 
شده است.اقبالی افزود: پیش از این، تا زمان روشن 
شدن دیزل، سیستم تهویه واگنها روشن نمی شد و 

این سبب نارضایتی مردم شده بود.

برپایی نمایشگاه عکس
 اساتید موسیقی کشور در بیرجند

صدا و سیما-نمایشگاه عکس اساتید موسیقی کشور، 
همزمان با 24 استان در بیرجند گشایش یافت. در 
این نمایشگاه 39 اثر از مجموعه عکس ها و اسناد 
اساتید موسیقی ایران و تصاویری از اجراها کنسرتها 
و آهنگ سازی و نوازندگی دهه های 20 ، 30 و 
40 به نمایش گذاشته شده است.این نمایشگاه مدت 
دو روز، صبح ها از ساعت 8 تا 12:30 و عصرها از 
ساعت 18 تا 20 در نگارخانه بهمن بیرجند دایر است.
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بهره  از  اجتماعی  تامین  مدیرکل  حسینی- 
مندی هزار و 283 نفر از خدمات مشاوره ای 
ابتدای  استان طی  دو ماهه  این سازمان در 
سال خبر داد. درویشی با اشاره به این که مرکز 
اجتماعی  تامین  پاسخگویی  و  اطالع رسانی 
از  تلفنی  تماس های  پاسخگوی  مستقیم 
این  کرد:  عنوان  است   1420 شماره  طریق 
مرکز به عنوان رابط بیمه شدگان، مستمری 
بگیران و مخاطبان سازمان و اطالع رسانی و 
هدایت مراجعان حضوری به واحدهای صف و 

ستاد را به عهده داشته است.به گفته وی این 
واحدها، عالوه بر اطالع رسانی در بسترسازی 
فرهنگی اجتماعی مناسب فرآیندهای اجرایی 
نیز همکاری دارند.مدیرکل تامین اجتماعی با 
در  ای  مشاوره  خدمات  بیشترین  اینکه  بیان 
حوزه  به  مربوط  جاری،  سال  ابتدای  دوماهه 
فنی بیمه شدگان بوده است ادامه داد: در این 
گرفته  مشاوره  زمینه  این  در  نفر  مدت 497 
اند.درویشی به بیش از 354 نفری که درباره 
افزود: کمترین مشاوره مربوط به بخش امور حوزه درآمد اطالعات گرفته اند اشاره کرد و خدمات بخش مستمری بگیران و 365 نفر در 

نام نویسی با 67 مورد بوده است.وی با اشاره 
به این که روند تماس ها با مرکز مشاوره تامین 
اجتماعی رو به رشد بوده است، خاطرنشان کرد: 
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ، فاز اول 
مرکز ارتباطات مردمی سازمان )CRM( در 
مرداد سال 95 افتتاح شد و اکنون در فاز دوم 
از تیرماه سال جاری در استان ها و شهرستان 
حضوری  مراجعان  به  پاسخگویی  نیز   ها 
بدون   1420 شماره  با   تلفنی  تماسهای  و 
است. شد  خواهد  انجام  شماره  پیش  گرفتن 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان خراسان جنوبی از صدور 500 پروانه 
و  داد  خبر  استان  در  معدنی  بهره برداری 
گفت: تاکنون بیش از 2.5 میلیارد تن انواع 
شناسایی  جنوبی   خراسان  در  معدنی  مواد 
گفت وگو  در  شهرکی  است.داوود  شده 
کرد:  اظهار  بیرجند  در  تسنیم  خبرنگار  با 
حوزه  در  که  است  استانی  جنوبی  خراسان 
ذخایر  نظر  از  و  است  معدن شاخص کشور 
است.وی  کشور  معدنی  برتر  استان   5 جزو 

جزو  نیز  معادن  تعداد  نظر  از  اینکه  بیان  با 
نظر  از  افزود:  هستیم  کشور  برتر  رتبه های 
برتر کشور  استان  استخراج جزو 10  میزان 
هستیم و ظرفیت های اکتشافی بسیار خوبی 

داریم که در حال انجام است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
خوبی  بسیار  موقعیت های  و   حاضرمنابع 
گفت:  دارد  وجود  معدن  حوزه  فعاالن  برای 
زغال،  مانند  معدنی  مواد  از  بعضی  در 

که  بنتونیت  و  صنعتی  خاک های  منیزیت، 
ویژگی خاص استان است مزیت ویژه داریم.

در  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  شهرکی 
استان  چند  جزو  تزئینی  سنگ های  حوزه 
شاخص کشور است تصریح کرد: اینها همه 
ظرفیت هایی است که توانستیم به کار ببریم.

به  باید  این ظرفیت ها  وی خاطرنشان کرد: 
در  راستا  این  در  که  شود  استفاده  درستی 
توسعه اکتشاف و شناسایی مواد معدنی فلزی 
خوبی  زمینه های  مس  و  طال  لیتیوم،  مانند 

صنعت،  سازمان  است.رئیس  شده  ایجاد 
یادآور شد:  معدن و تجارت خراسان جنوبی 
فرآوری سنگ های تزئینی، تولید محصوالت 
آهن،  مس،  مانند  موجود  ذخایر  پایه  بر 
است  بسیار خوب  کرومیت  و  منیزیت  طال، 
با  دهد.شهرکی  رشد  را  می تواند صنعت  که 
اشاره به میزان استخراج تعداد معادن استان 
اظهار داشت: تاکنون 500 پروانه بهره برداری 
معدنی در استان صادر شده است.وی با بیان 
مواد  انواع  تن  میلیارد   2.5 از  بیش  اینکه 

شده  شناسایی  جنوبی  خراسان  در  معدنی 
 25 از  بیش  یازدهم  دولت  در  افزود:  است 
شده  شناسایی  استان  ذخایر  مجموع  درصد 
است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: این نشان از توجه ویژه 
به بحث ذخایر معدنی به عنوان ظرفیت هایی 
درونی استان است که در اقتصاد مقاومتی بر 
آن تأکید شده است که پایه اقتصاد را باید بر 
به  صادرات  به  نگاه  با  و  درونی  مزیت های 

عنوان ظرفیت های بیرونی بگذاریم.

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جنوبی از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره 
ملی جوانه های شعر رضوی خبر داد و گفت: 
تاکنون 270 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
احمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  است.به  شده 
محبی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار 
به جشنواره 10 تیر ماه اعالم شده بود، افزود: 
با توجه به استقبال شاعران و فرهیختگان از 
مهلت  هفته  یک  مدت  به  رضوی  جشنواره 
ارسال  شاهد  تا  شود  می  تمدید  آثار  ارسال 
آثار بیشتری به دبیرخانه باشیم.وی ادامه داد: 

تاکنون بیش از 270 اثر به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده که روزانه شاهد ارسال آثار بیشتری 
هستیم و امید می رود این استقبال همچنان 
اجرایی جشنواره ملی  باشد.مدیر  داشته  ادامه 
جوانه های شعر رضوی خراسان جنوبی با تاکید 
بر اینکه آثار ارسالی از سوی شرکت کنندگان 
نباید در هیچ جشنواره و کتابی چاپ شده باشد، 
تصریح کرد: آثار ارسالی باید تازه و بدیع باشد.

در  برگزیده  افراد  جوایز  خصوص  در  محبی 
این جشنواره، تصریح کرد:جایزه نفر اول لوح 
سپاس و تندیس جشنواره و 3 میلیون تومان، 

به  جشنواره  تندیس  و  سپاس  لوح  دوم  نفر 
لوح  نیز  سوم  نفر  و  تومان  میلیون   2 همراه 
یک  همراه  به  جشنواره  تندیس  و  سپاس 
میلیون تومان است و از نفر سوم تا هشتم نیز 
به هر نفر مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می شود.

وی اظهارکرد: اهدا جوایز در جشنواره منوط 
به حضور فرد شاعر و خواندن شعر در جشنواره 
غایب  جلسه  در  فرد  که  در صورتی  و  است 
باشد جایزه ای به وی تعلق نمی گیرد. مدیرکل 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
این  قسمت های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با 

جشنواره نیز بخش ویژه است، تصریح کرد: در 
این بخش آثاری که محتوای آن حول محور 
رضوی  آموزه های  و  الهام  با  انسانی  کرامت 
باشد مورد توجه است و به برندگان این بخش 
مبلغی  و  جشنواره  تندیس  سپاس،  لوح  نیز 
نقدی متناسب با کیفیت اثر وی اهدا می شود. 
محبی اظهارکرد: پس از اتمام جشنواره تمام 
آثار منتخب در قالب یک مجموعه به چاپ 
فرهنگی  مختلف  بخش های  در  و  می رسد 
کرد:  بیان  می شود.وی  توزیع  نیز  هنری  و 
عالقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه 

استان به آدرس بیرجند خیابان شهید محالتی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
شماره  با  نیز  نیاز  صورت  در  و  کنند  ارسال 
نمایند. حاصل  تماس   056-32323399

بهره مندی بیش از هزار و 200 نفر از خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی

ارسال 2۷0 اثر به جشنواره شعر رضوی جوانه ها

کاری - مدیرکل بهزیستی استان  بیان کرد:  
 89 روستایی  دختران  و  زنان  اجتماعی  بیمه 
درصد رشد داشته است. علی عرب نژاد افزود: 
برای  مسکونی  واحد   348 امسال  پایان  تا 
بهزیستی  حمایت  تحت  معلول  خانواده های 
بهره برداری می رسد. وی  به  خراسان جنوبی 
با بیان اینکه  طرح آموزش و مشاوره ازدواج 
یکی از طرح های سازمان بهزیستی است که 
این طرح با هدف کنترل و کاهش طالق در 
استان اجرا می شود افزود:  غربالگری مشاوره 

آسیب های  از  پیشگیری  هدف  با  ژنتیک 
که  است  طرح هایی  از  دیگر  یکی  اجتماعی 
از سال گذشته آغاز و تاکنون 4 هزار و 600 
گرفتند. قرار  طرح  این  پوشش  تحت  نفر 

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی خاطر نشان 
هدف  با  دانش آموزان  مشارکت  طرح  کرد: 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی سال گذشته 
شرکت  نفر   900 طرح  این  در  که  شد  اجرا 
کردند.عرب نژاد با اشاره به ارائه خدمات روان 
اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه ها 

و پایگاه های خدمات اجتماعی افزود: از ابتدای 
دولت تاکنون به 35 هزار و 581 نفر خدمت 
ارائه شده است.وی با بیان اینکه هزار و 800 
سالمندان  توانمندسازی  طرح  زیرپوشش  نفر 
قرار گرفتند اظهار کرد: بیمه اجتماعی زنان و 
دختران روستایی تا پایان سال گذشته تعداد 89 
درصد رشد داشت.مدیرکل بهزیستی خراسان 
جنوبی یاد آور شد:   در اجرای طرح کمک به 
پرداخت بخشی از شهریه کودکان سه دهک 
پایین درآمدی مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون 

 338 مبلغ   و  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال 
میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت رفاه از 
امور کودکان  به دفتر  سوی بهزیستی کشور 
شد.عرب نژاد  داده  تخصیص  نوجوانان   و 
افزود: دفتر امور کودکان و نوجوانان اداره کل 
بهزیستی استان درخصوص حمایت از کودکان 
مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی طرح 
کمک به پرداخت بخشی از شهریه کودکان 
سه دهک پایین درآمدی را در استان اجرا کرد 
و سال گذشته 95 هزار و 348 کودک با سرانه 

بهر ه مند  این طرح  از  ماه  ریال در  400 هزار 
شدند که در مجموع اعتباری بالغ بر 2 میلیارد 
و 600 میلیون ریال هزینه هزینه شده است.

)Ava.news12@gmail.com(

رشد 89 درصدی بیمه اجتماعی دختران و زنان روستایی

قاسمی- مدیرکل آموزش و پرورش استان 
عنوان کرد تابستان امسال تعداد 140 پایگاه 
دانش  فراغت  اوقات  سازی  غنی  برای 
در  جنوبی  خراسان  پسر  و  دختر  آموزان 
گرفته  نظر  در  دوره های مختلف تحصیلی 
شده است. »عباس المعی« روز گذشته در 
نشست مشترک شورای معاونان اداره کل با 
و  ها  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیران 
مناطق استان، با تأکید بر اینکه هماهنگی و 
همسویی نهادها و موسسات برای برگزاری 
فراغت  اوقات  سازی  غنی  های  کالس 
استقبال  صورت  در  افزود:  دارد،  ضرورت 

کالس  این  افزایش  امکان  آموزان  دانش 
دارد. وی تصریح کرد که 22  نیز وجود  ها 

کانون فرهنگی و تربیتی، 15مرکز دارالقرآن، 
45سالن  آموزی،  دانش  12پژوهش سرای 

و  تربیتی  فرهنگی-  اردوگاه   9 ورزشی، 
و  مرکزی  های  هسته  مدارس،  از  برخی 

و  آموزش  فراغت  اوقات  پایگاه های  اصلی 
پرورش را در استان تشکیل می دهند.

فراغت  اوقات  های  پایگاه  رویکرد 
تعامل ،همیاری و همکاری می باشد

مدیرکل آموزش و پرورش رویکرد آموزش در 
پایگاه های اوقات فراغت را تعامل همیاری و 
همکاری دانست و عنوان کرد که موازی کاری 
دستگاه ها و تشکیل کالس های اوقات فراغت 
در فضاهای نامناسب نه تنها بازدهی الزم را 
دانش  استقبال  عدم  ساز  زمینه  بلکه  ندارد 
آموزان از این کالس ها می شود. »المعی« 
غنی  های  پایگاه  فعالیت   : کرد  نشان  خاطر 
از  استان  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  سازی 
که  است  شده  آغاز  رسمی  طور  به  قبل  روز 

هر کدام حداقل 16 جلسه می باشد. به گفتۀ 
وی این کالس ها در قالب فعالیت ها و برنامه 
های فرهنگی، هنری، علمی، قرآنی، ورزشی 
بهداشت و کمک  و  در رشته های مختلف 
شود.  می  برگزار  آموزی  مهارت  اولیه،  های 
علوی،  بنیاد  نظیر  اردوهایی  برگزاری  از  وی 
انوار مرزی، شوراهای برتر دانش آموزی، زیارت  
اولی های حرم علی بن موسی الرضا)ع(، همیار 
گردشگر و برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، 
مسابقات نماز، عترت و قرآن  به عنوان دیگر 
برنامه های آموزش و پروش استان  برای پر 

کردن اوقات فرافت دانش آموزان یاد کرد.

آماده سازی 140پایگاه اوقات فراغت تابستانی

صدور ۵00 پروانه بهره برداری معدنی در خراسان جنوبی

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اصالح   طرح های  اجرای  از  جنوبی  خراسان 
این  گفت:  و  داد  خبر  استان  مراتع  احیای  و 
و  بیابانی  دشتی،  عرصه های  در  طرح ها 
می شود.علیرضا  انجام  استان  کوهستانی 
تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نصرآبادی 
فنی  بخش های  در  کرد:  اظهار  بیرجند  در 
منابع  حوزه  در  مهمی  و  گسترده  طرح های 
اجرای  از  دارد.وی  وجود  استان  طبیعی 
دارویی  گیاهان  از  بهره برداری  طرح های 
گیاهانی  گفت:  و  داد  خبر  استان  صنعتی  و 
مانند آنغوزه، وشا و کتیرا از جمله این گیاهان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  هستند.مدیرکل 

استان خراسان جنوبی تصریح کرد: اما در حال 
حاضر با این شکل بهره برداری از این گیاهان 
ارزش و خروجی اقتصاری کمی به استان بر 

می گردد و ظرفیت عظیمی در راستای گیاهان 
دارویی استان وجود دارد.نصرآبادی ادامه داد: 
فرآوری  و  بسته بندی  صنایع  روی  بر  باید 

که  چرا  شود  کار  نیز  استان  دارویی  گیاهان 
این موضوع می تواند در ارتقای شاخص های 
معیشتی و در آمدی و اشتغال منطقه موثر باشد.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
راستا  این  در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
بخش  قالب  در  که  افرادی  و  تعاونی ها 
یک  هستند  ملزم  می شوند  وارد  خصوصی 
را  گیاهان  این  از  مراقبت  برنامه های  سری 
انجام دهند تا به کیفیت آن هم آسیبی وارد 
نشود.وی اظهار داشت: اما محدودیت هایی که 
در این زمینه وجود دارد کمبود اعتبار است که 
در این راستا مسئوالن باید برنامه های خاصی 
فرآوری  و  بسته بندی  صنایع  ایجاد  برای 

گیاهان دارویی ایجاد کنند.
به اجرای طرح های اصالح و  وی همچنین 
این طرح ها  بیان کرد:  اشاره و  احیای مراتع 
کوهستانی  و  بیابانی  دشتی،  عرصه های  در 
از  همچنین  می شود.نصرآبادی  انجام  استان 
اجرای طرح های مرتع داری در استان خبر داد 
و افزود: در قالب طرح های مرتع داری صدور 
بیشتری  پروانه های چرای دامدارانی که دام 

دارند طرح مرتع به خود آنها واگذار می شود.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
این  در  کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان 
عرصه های  و  احیا  در  مشارکت  کار  راستا 

مرتع داری استان نیز حفظ می شود.

طرح های اصالح  و احیای مراتع در خراسان جنوبی اجرا می شود
نت

نتر
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عکس:اینترنت
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امام سجاد علیه السالم فرمودند: 
َم ا... لَُه َفُهَو ِمْن اَْغَنى النـاس َمْن َقَنَع بِما َقسَّ

هر كس به تقسیم الهى قانع باشد از بى  نیـازترين مـردم اسـت.
)كشف الغمه: ج 2، ص 102(

وزیر کشور: تخلفات احتماال در رابطه 
با طرفداری از یک نامزد است

عبدالرضا رحمانى فضلى در رابطه با احضار تعدادی 
از استانداران و فرمانداران به قوه قضائیه در رابطه 
با تخلفات انتخاباتى گفت: بايد به همه پرونده ها 
به همه تخلفات  بايد  قوه قضائیه  رسیدگى شود. 
در هر جايى كه صورت گرفته است، رسیدگى كند.
وی در پاسخ به اين سوال كه اتهامات اين افراد 
چیست، اظهار كرد: من چندان در جريان پرونده 
اين افراد نیستم. معموال اين تخلفات در رابطه با 

طرفداری از يک نامزد است.

هشدار وزیر احمدی نژاد به اصولگراها

پرويز كاظمى، وزير تعاون دولت نهم گفت: تقريبا 
10 سالى مى شود كه برنامه ها و سیاست ورزی 
قرار  مردم  پسند  مورد  ديگر  اصولگرايى   های 
نمى گیرد. اگر مى خواهند در عرصه سیاسى كشور 
فعالیت كنند اين راه و روشش نیست چون دارند 

برعکس عمل مى كنند.

توصیه خاص محمد هاشمی 
به روحانی برای برخورد با تندروها

محمد هاشمى در خصوص بهترين واكنش نسبت 
به رفتارهای اين روزهای تندروها در قبال منتخب 
اكثريت مردم ايران، بیان كرد: تجربه ای كه در دوران 
مرحوم آيت ا... هاشمى رفسنجانى داشتیم، سکوت 
بود. وی درباره اينکه تندروها به دنبال چه هستند 
گفت: تندروها از شکستى كه در جريان انتخابات 
متحمل شدند، عصبانى هستند و به گونه ای درصدد 
جبران آن برآمده اند در غیر اين صورت هیچ دلیل 
ندارد. وجود  كارها  اين  برای  ديگری  منطقى 

سنایی راد: فرمان »آتش به اختیار« 
نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد

معاون سیاسى سپاه با تاكید بر اينکه برای اجرای 
شناخت صحیحى  به  نیاز  اختیار  به  آتش  فرمان 
هوشمندانه  متدين،  نیروهای  گفت:  دارد،  وجود 
اجازه سوءاستفاده از اين فرمان رهبری را ندهند.

مشاوران رئیس جمهور می خواهند
 ذهن مردم را مشغول حاشیه ها کنند

رئیس  مشاوران  گفت:  سپاه  كل  فرمانده  مشاور 
جمهور مى خواهند با مطرح كردن مسايل حاشیه ای 
اذهان مردم را مشغول كنند تا ديگر به مسايل مهمتر 
مانند تولید، اشتغال و اقتصاد فکر نکنند و به همین 
منظور نیروهای انقالب را مانع رسیدن به اهداف 
دولت جلوه مى دهند در حالى كه نیروهای انقالب 
قصد كمک به دولت ها را دارند و دولت ها بايد با 
برنامه هايى كه دارند از اين فرصت استفاده كنند. 
اسماعیل كوثری تاكید كرد: سپاه دقیقا در چارچوب 
قانون با مجوز فرمانده كل قوا و بدون كسب منفعت 
مى كند. حركت  مردم  منافع  تامین  راستای  در 

آیت ا... مکارم شیرازی: گفتن مطالب 
توهین آمیز، خدمت به انقالب نیست

در  شیرازی  مکارم  آيت ا...  اطالع رسانى  پايگاه 
از اين مرجع تقلید نوشت: مسلّم  مطلبى به نقل 
سوی  از  تفرقه افکن  و  توهین آمیز  مطالب  است 
هركس باشد، كار زشت و ناپسندی است و خداوند 
كوچکى  اقلیت  يقین  به  نیست.  راضى  آن  به 
هستند كه به سراغ اين كارها مى روند، نیروهای 
به  تا  كنند  نکوهش  را  كار  اين  بايد  اواًل  انقالب 
افراد را  اين گونه  ثانیاً  حساب آنها گذارده نشود و 
نه  كار  اين  كه  بگويند  آنها  به  و  كنند  نصیحت 
اتحاد. به  خدمت  نه  و  است  انقالب  به  خدمت 

عروس و دامادها از لیست
 سیاه ترامپ خارج شدند

نقل  به  رويترز  خبرگزاری  اسپوتنیک،  گزارش  به 
نويسد:  مى  آمريکا  خارجه  امور  وزارت  منابع  از 
افراد  فرمان رئیس جمهور در خصوص منع ورود 
از كشورهای ايران، يمن، لیبى، سوريه، سومالى و 
همسرشان  كه  دامادهايى  و  عروس  برای  سودان 

شهروند آمريکا هستند، استثنا قائل مى شود. 

پیشنهاد 300 هزار دالری منافقین به  
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین

سازمان تروريستى منافقین، به محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین، پیشنهاد كرد 300 هزار 
دالر دريافت كند و در ازای آن در گردهمايى منافقین 
كه در حومه پاريس برگزار مى شود، سخنرانى كند.
گروهک منافقین هر ساله متن هايى را تهیه مى كند و 
با پولى كه به عناصر سیاسى بین المللى مى دهد از آنها 
مى خواهد آن متن ها را به عنوان سخنرانى بخوانند.

ایران حتی یک بایت اطالعات شخصی 
کاربرانش را از ما دریافت نکرده است

بنیانگذار تلگرام در صفحه  پاول دوروف مدير و 
اسالمى  جمهوری  به  اشاره  با  خود  شخصى 
نوشت: »در ايران كه شبکه های اجتماعى مانند 
فیس بوک و تويیتر فیلتر است، تلگرام حدود 40 
يک  حتى  كشور  اين  دولت  دارد.  كاربر  میلیون 
بايت اطالعات شخصى كاربرانش را از ما دريافت 
كه  كرد  اشاره  نکته  اين  به  وی  است«.  نکرده 
مختلف  كشورهای  در  بازار  جذب  برای  »صرفًا 

حاضر نیستیم اصول مان را زير پا بگذاريم.«

پیشنهاد دکتر زاکانی را باید با آب طال نوشت

خانه سوز،  اختالفات  اين  »با  نوشت:  توكلى  احمد 
پیشنهاد دكتر زاكانى را بايد با آب طال نوشت كه گفت 
حتى يک طرفه هم شده آتش بس دهیم تا اصالحات 
اساسى به دست دولت انجام شود.« زاكانى گفته بود : 
بايد از جنجال پرهیز كرد و حتى آتش بس يک طرفه 
داد و با ايجاد آرامش، فرصتى به عموم مردم داد تا با بازشناسى سره از ناسره، راه 

اصالح اساسى جهت گیری مسئوالن كشور را فراهم آورند.

جامعه باید رنگ و بوی علم ، نه مداحی بگیرد

 آيت ا... محسن غرويان در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اينکه چه پیشنهادی برای كابینه دوم داريد،گفت: 
نخست اينکه اين مسیر اعتدال را با حفظ اخالقیات 
و همراهى مردم ادامه دهد. بايد تاكید بسیاری بر 
بگیرد. علمى  رنگ  جامعه  تا  شود  دانش  و  علم 

جريانات تاسف انگیر اخیر نشان داد فضای كشور به سمت مداحى رفته 
است در حالى كه بايد جو علم و دانش غلبه كند تا كشور پیشرفت كند.

محسن رضایی : باید انتخابات را پایان یافته بدانیم

محسن رضايى در يادداشتى نوشت: بايد انتخابات 
را پايان  يافته بدانیم تا مردم ما از نتیجه انتخابات، 
بهره مند گردند؛  دولت به وعده های اشتغال، تولید و 
رفع محرومیت ها عمل كند و ديگران هم در تحقق 
اين  ادامه جنجال های  شعار سال، همکاری كنند. 
روزها، هم اخالق را مخدوش مى سازد و مهم تر از همه اين كه بايد در شرايط 

تحريم های اقتصادی جديد و تهديدات منطقه ای، دشمن را نا امید كرد.

قضايى  و  حقوقى  كمیسیون  عضو 
رئیس جمهور  آقای  گفت:  مجلس 
عملکرد  پاسخ  كه  اين  جای  به 
و  بدهد  را  سال  چند  اين  در  خود 

برای حل مشکالت كشور  اقدامى 
بیراه  و  بد  به  شروع  باشد  داشته 
در  هنوز  و  كرده  ديگران  به  گفتن 
وی  مى كند.  سیر  انتخابات  فضای 

را  ديگران  مدام  روحانى  داد:  ادامه 
خودش  مى كند،  بدگويى  به  متهم 
تخريبى  كنايه های  باالترين  از 
استفاده مى كند ولى  علیه منتقدان 

علیه  تخريب  به  متهم  را  ديگران 
خود مى كند. اين رفتار رئیس جمهور 
واقعا دست همه سیاست بازان عالم را 
در عالم سیاست بسته است. دهقان 

ادامه عنوان كرد: در واقعیت و  در 
كار،  كردن  تعطیل  در  هم  عمل 
دست همه را بسته و نمونه جديدی 
در مديريت اجرايى است كه هیچ 
كاری نکرده و از همه طلبکار است؛ 
يعنى در طول عمرمان هیچ كس 
را نديديم كه اين گونه به ديگران 
بد و بیراه گفته و ديگران را متهم 
به بدگويى به خود كند. وی افزود: 
شأن  خالف  واقعا  رفتار  نوع  اين 
نظام جمهوری اسالمى بوده و من 
تعجب مى كنم ايشان در چه تصور و 
تخیلى است؟ مشکالت كمر مردم 
را خم كرده است، مشکل كاسپین 
خوابیدن  و  مالى  موسسات  و 
كارخانه ها  شدن  تعطیل  و  بازار 
تبديل  جدی  بحران  به  همگى 
شده اما چه كسى پاسخگو است؟

آوری  فن  و  ارتباطات  وزير 
كه  اين  بیان  با  اطالعات 
رئیس  به  توهین ها  و  هجمه ها 
انتخابات  پس لرزه های  جمهور 
جدی  سیاست  گفت:  است، 
كنونى  فضای  كردن  آرام  دولت 
دولت  ابتدای  در  تا  است  كشور 
دوازدهم بتواند با آرامش، قدرت 
و قوت سیاست های اعالمى خود 

را اجرايى كند. 
كه  اين  بیان  با  واعظى  محمود 
پس لرزه ها  اين  امیدواريم  ما 
بايد  كرد:  اظهار  يابد،  پايان 
رقابت های  فصل  كه  بدانیم 
به  بايد  و  يافته  پايان  انتخاباتى 
سمت و سوی همکاری و رفاقت 
ارتباطات  وزير  كنیم.  حركت 
كشور  و  دولت  كه  اين  بیان  با 

تصريح  است،  آرامش  نیازمند 
درگیری ها  هجمه ها،  اين  كرد: 
نفع  به  به هیچ وجه  اختالفات  و 

دولت، مردم و كشور نیست. 

شدن  آرام  دولت  جدی  سیاست 
تا  است  كشور  كنونى  فضای 
و  قدرت  با  بتواند  دوازدهم  دولت 
قوت سیاست های اعالمى خود را 

اجرايى كند. وزير ارتباطات و فن 
مجموعه  افزود:  اطالعات  آوری 
در  بتواند  است  درصدد  دولت 
و  ماموريت  دوازدهم  دولت 

معظم  مقام  كه  را  خواستى 
توقع  دولت  از  مردم  و  رهبری 
بتواند  و  كرده  اجرايى  را  دارند 

برای آن برنامه ريزی كند. 

هجمه ها  به رئیس جمهور پس لرزه های انتخابات است
سید محمود واعظی وزیر ارتباطات :

برپايى نمايشگاه عکس اساتید موسیقى كشور در بیرجند * عکس : صدا و سیماتمرين دريايى جزيره پاک در اسکله تفريحى كیش * عکس : ايرناخنک شدن به سبک تابستان * عکس : مهر

رئیس جمهور به جای حل  مشکالت مدام بد و بیراه می گوید
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :

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

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

د مدت
ط بلن

ا اقسا
 ب

ـاهـه
12 م

 

آگهي استخــدام
 شرکت همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاري ایران به منظور تکمیل کادر تخصصي خود

 در حوزه پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري، در بیرجند از واجدین شرایط و عالقه مندان سخت کوش 
دعوت به همکاري مي نماید:  

      شرايط مورد نياز:
* داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر

* رشته تحصيلي: مديريت، حسابداري، اقتصاد، صنايع
Microsoft Officeو نرم افزارهاي Windows آشنايي با *

* داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت )ويژه برادران(
متقاضیان محترم مي توانند جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

بيرجند - خيابان معلم -خيابان فردوسی - مجتمع پارس - طبقه اول
     ساعت مراجعه 13تا 17 هر روز   

فروشـی یـا معاوضـه 
 ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه امتیازات 
مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند بلوار معلم، حاشیه خیابان فردوسی 
در پنج سقف: )زیرزمین تجاری - همکف مغازه تجاری - سه طبقه واحد 

تجاری باالی مغازه( با زیر بنای293 متر      09151613680


