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به فکر جوانان باشیم

* هرم پور

تا یکی دو شب  داد  از سالها فرصتی دست  بعد 
تماشای  برای  رمضان  مبارک  ماه  های  از شب 
دوباره  رمضان  جام  والیبال  و  فوتسال  مسابقات 
روی سکوهای سیمانی سالن ورزشی بنشینم  و 
مثل همان سالهای قبل،  همراه چند هزار جوان 
پرانرژی و عزیزی که تیم مورد نظرشان را تشویق 
می کردند، داد و هواری بکشم. حاال بگذریم از 
اینکه نه داد وهوار ما میان آن همه سر و صدا، 
ها  تشویق  اینکه  نه  بود؛  خور  در  هواری  و  داد 
گاهی واقعًا تشویق!!  فی الجمله در میانه ی  راه، 
گالب به صورت مبارک ِهمه،  فحش و ناسزایی 
به همراه بطری آبی  هم به داور بیچاره و بازیکن 
 نگون بخت یا هوادار تیم مقابل حواله داده می شد 
و  گوشها  روی  دست  نوبتی  اجبار،  سر  از  که 
و  بشنوم  چیزی  نه  تا  گذاشتم  می  هایم  چشم 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... ببینم!!    چیزی   نه 

 رشد ۴۸ درصدی حمل زغالسنگ  در راه آهن شرق  صفحه ۷

هر
: م

س
عک

از فرصت هم مرزی 

افغانستان
استفاده نمی شود

حسینی- صبح دیروز جلسه ای با حضور روسای اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون استان برای رفع مشکالت واحد های تولیدی و اجرایی 
کردن ساز و کار های سیاست های اقتصاد مقاومتی برگزار شد. معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری با تاکید بر اهمیت ارتباط بخش 
خصوصی و دولتی بیان کرد: دولت نیز به دنبال کاهش تصدی گری بوده و نیازمند حمایت بخش خصوصی است. سرفرازی با بیان اینکه باید به 
سمتی برویم که امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت:  بنابر اجرای سیاست های اصل ۴۴، باید این امر را محقق کنیم. وی تصویب بخش 
 نامه و قوانینی که قاعده چندانی ندارند را موجب تنش در حوزه اقتصادی و برهم زننده امنیت دانست و ادامه داد: بخشی از اعتبارات کمک های 
فنی و اعتباری برای ان دسته از واحد هایی که در حوزه صنعت و کشاورزی دارای ظرفیت رقابتی هستند ....   )مشروح  در صفحه 7 ( 

جناب آقایان رضا و مرتضی گلرو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگ عزیزتان 

مرحومه فاطمه جعفری
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستاریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 
 درمانگاه ولی عصر )عج( و داراالیتام

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد محدودی از 
واحدهای مسکونی واقع در پروژه صیاد شیرازی که در مرحله تکمیل و نصب انشعابات می باشد را به 
صورت نقد و اقساط به همراه وام به متقاضیان واگذار نماید.  تلفن تماس:  09151614178 - 32228262

هیئت مدیره اتحادیه فرهنگیان

جناب آقای مهندس علی بهدانی 
مدیر کل محترم اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی 

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت و شایستگی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی روز افزون شما را 

از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم. 

همکاران شما: خانی نژاد ، ملک آبادی، راستکار، نوفرستی راد،یعقوبی، اسفهرودی

جناب آقای مهندس علی بهدانی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

مدیر کل اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی
 که مبین درایت، شایستگی، تعهد و توانمندی اجرایی شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان، سربلندی و توفیقات روز افزون
 در مسئولیت جدید برایتان آرزومندیم.

از طرف: شجاعی، برنا ، فروزش ، بیجاری، عرب ، مزگی نژاد ، عربزاده ، بابایی

قابل توجه همشهریان عزیز
خدمات ذیل در بیمارستان شهید دکتر رحیمی )تأمین اجتماعی( ارائه می گردد:

درمانگاه جراحی عمومی با حضور آقای دکتر مراد هاشمزهی 
 همه روزه ساعت 15

درمانگاه جراحی عمومی با حضور آقای دکتر سعید کیقبادی
 روزهای زوج ساعت ۸ صبح

آندوسکوپی همه روزه صبح )مراجعه حضوری به اورژانس(
جهت اخذ نوبت به صورت تلفنی با شماره 32۴50900 و یا به صورت مراجعه 

حضوری به درمانگاه بیمارستان اقدام فرمایید.
https://telegram.me/infohos
بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

به یک نفر نیروی آقا لیسانس نرم افزار مسلط  به سیستم 
دوربین مدار بسته و شبکه نیازمندیم.     32450702

 به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 شادروان رمضان فروتن
 )پدر شهید حسن فروتن( 

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 1396/۴/1۴ از ساعت 
17/30 الی 1۸/30 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

واقع در سه راه اسدی برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است. 

خانواده های فروتن و سایر بستگان

 

جناب آقای علی بهدانی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل اداری و مالی  
استانداری

 تبریک عرض می نماییم 
و  توفیقات روز افزون و سالمتی شما را         

از درگاه ایزد منان آرزو داریم.

خانواده های: بهدانی ، خراشادی 
قانونی

 

جناب آقای دکتر  قائمی
 ریاست محترم دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند 

جناب آقای دکتر حسینی
 مدیر عامل محترم مجمع

 خیرین سالمت خراسان جنوبی 
تبریک صمیمانه ما بابت به ثمر رسیدن 

تالش ها و پیگیری های مداوم شما 
بزرگواران با پذیرش اولین بیماران 
رادیوتراپی در مرکز شیمی درمانی

 ایران مهر را پذیرا باشید.

مهندسین مشاور پارس نقش
حسین صباغ 

14 تیــرمــاه 
سالروز تصویب قانون تاسیس دهیاری های 

خودکفا و روز دهیار
 بر دهیاران و زحمت کشان عرصه عمران و آبادانی

 و توسعه فرهنگی، اجتماعی روستاها تبریک و تهنیت باد

حسین مالکی بیرجندی- بخشدار مرکزی بیرجند

سرکار خانم مرضیه مهتدی
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت مادر مهربان تان را تسلیت عرض نموده

 از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران الهی و برای  
شما و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت داریم.

خانواده  محمدنژاد
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 امشب ، آخرین مهلت دریافت کارت آزمون سراسری

نسیم- مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان کنکور سراسری ۹۶ که تاکنون پرینت کارت خود را از سایت سازمان سنجش دریافت کردند، گفت: فرداشب آخرین مهلت 
دریافت کارت است. حسین توکلی افزود: آزمون  سراسری  سال ۱۳۹۶ در صبح و بعدازظهر پنج شنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ برگزار می شود و داوطلبان تا چهارشنبه ۱۴ تیر فرصت دارند 
پرینت کارت آزمون خود را دریافت کنند. تا صبح روز سه شنبه تعداد ۶۵۰ هزار و ۱۳۵ داوطلب معادل ۶۹.۸۹ درصد افراد پرینت کارت خود را از سایت سازمان سنجش دریافت کردند.

سرمقاله

قیمت سکه کاهش یافت

قیمت  آزاد،  بازار  شنبه  روزسه  معامالت  جریان  در 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۴۰۰ 
تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۵۰ 
تومان رسید. در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، نیم 
سکه ۶۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۸۰ هزار و 
۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است. 
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۲۵ دالر و ۴۰ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۷۸۶ 
تومان است. هر دالر آمریکا  نیز ۳۷۸۲ تومان است.

آخرین آمار از ثبت نام در سامانه کارورزی

میزان - طبق آخرین آمار از زمان شروع به سامانه 
کارورزی تا به حال بیش از ۲۷۰ هزار نفر در این 
اجرایی  مراحل  در  که  کرده اند  نام  ثبت  سامانه 
تا ۶ ماه تحت آموزش قرار  این طرح کاروزران ۴ 
می گیرند و ماهانه تا سقف ۳۱۰ هزار تومان حقوق 
دریافت می کنند که مسئولیت بیمه مدنی کارورزان 

نیز در این طرح بر عهده دولت است.

نرخ بیکاری افزایش یافت

مهر- نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر در بهار 
امسال به ۶. ۱۲ درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
آن  از  نرخ حاکی  این  تغییرات  روند  رسید.  بیکار( 
است که این شاخص نسبت به بهار پارسال ۰.۴ 
درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۵، معادل ۰.۱ درصد 
نرخ  تغییرات فصلی  بررسی  افزایش داشته است. 
نسبت  نرخ  این  نشان می دهد،  افراد  این  بیکاری 
به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱۳۹۵( برابر۱.۵ 
 )۱۳۹۵ )زمستان  قبل  فصل  به  نسبت  و  درصد 

معادل ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

نامه وزیر صنعت به صدا و سیما
 برای توقف تبلیغ دو محصول

معاون وزیر صنعت با انتقاد از نحوه تبلیغ در صدا 
تلویزیونی  و سیما گفت: متاسفانه در شبکه های 
کارشناسان  گفته  به  که  می شود  تبلیغ  موادی 
سبب گرفتگی عروق می شود اما هیچ برخوردی 
با آن نمی شود متاسفانه از این دست کاالها چه در 
فضای تبلیغات شهری و چه در صدا و سیما زیاد 
داریم به طوری که شخص وزیر صنعت مجبور شد 
در مورد تبلیغات دو کاال به رئیس صدا و سیما نامه 

بنویسد و خواستار توقف این تبلیغات شود.

ایسنا/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیی با بیان این که 
ایران  در  سالمندی  سمت  به  جمعیت  رشد  نرخ  حرکت 
متاثر از دنیاست، اظهار کرد: حضور افراد سالمند در کنار 

افراد جوان در جامعه مشکل جمعیتی نبوده بلکه کاهش 
ساز  مشکل  جمعیتی  تعادل  خوردن  بهم  و  باروری  نرخ 
ابالغ  یادآور شد:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  است.وزیر 
سیاست های جمعیتی از سوی رهبر معظم انقالب نیز 
بوده  در کشور  ناگوار  اتفاق  این  بروز  از  جلوگیری  برای 
است، زیرا با کاهش نرخ باروری، نرخ سالمندی افزایش 
یافته و جامعه به سمت پیری می رود.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ریزی در جهت اجرای 
فقر  بدون  سالمندی  داشتن  برای  حمایتی  های  طرح 
نرخ  حرکت  موضوع  اکنون  هم  کرد:  اظهار  جامعه  در 
نبوده  کننده  نگران  سالمندی  سمت  به  جمعیت  رشد 

ولی قابل توجه بوده و باید برای آن برنامه ریزی انجام 
سالمندان  اجتماعی  بحث  در  کرد:  یادآوری  شود.وی 
سالمندی  های  باشگاه  ایجاد  با  شود  می  تالش  نیز 
بازنشستگی نیستند، در  افرادی که عضو صندوق های 
مند  بهره  آن  خدمات  از  و  شده  عضو  ها  باشگاه  این 
فقر  پیشگیری  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  شوند.وزیر 
اعالم  وزارتخانه  این  های  برنامه  دیگر  از  را  سالمندی 
و  شناسایی  سالمند  افراد  طرح  این  در  گفت:  و  کرد 
بر  عالوه  تا  شوند  می  متصل  حمایتی  نهادهای  به 
شوند.ربیعی  مند  بهره  نیز  رایگان  درمان  از  مستمری 
از  آنان  شرایط  با  متناسب  سالمندی  اشتغال  داد:  ادامه 

و  فنی  سازمان  و  بوده  وزارتخانه  این  های  برنامه  دیگر 
حرفه ای مکلف شده تا آموزش های الزم برای مشاغل 
و  شخصی  های  مهارت  ارتقای  منظور  به  را  سالمندی 
افراد  این  از  نام  ثبت  زودی  به  و  کند  ارایه  آنان  شغلی 
ششم،  برنامه  قانون  کرد:  یادآوری  کند.وی  می  آغاز  را 
تا کمیته سالمندی را  شورای عالی رفاه را مکلف کرده 
تشکیل دهد و در راستای زندگی با کرامت سالمندی در 
سالمندان  راستا  این  در  افزود:  کند.ربیعی،  اقدام  شهرها 
تحت پوشش مراکز نگهداری سالمندان قرار می گیرند 
در  توام  زندگی  بضاعت،  بی  های  خانواده  سالمندان  و 
کنند. تجربه  را  سالمندان  از  نگهداری  مرکز  و  خانه 

وزیر کار: سالمندان فقیر شناسایی می شوند

به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  تسنیم-وزیر 
طرح پرداخت تسهیالت از صندوق توسعه ملی گفت: 
با  اشتغال  های  برنامه  از  یکی  عنوان  به  طرح  این 
شد  ارائه  مجلس  به  گذشته  سال  در  روستا  بر  تمرکز 
بر  دارد.  قرار  مجلس  صحن  در  رسیدگی  نوبت  در  و 
اساس این طرح برنامه ای که در حوزه اشتغالزایی اجرا 
و  مزیت«   - »روستا  بر  تمرکز  قالب  در  کرد،  خواهیم 
»روستا - مهارت«   است. در قالب این طرح بنا نداریم 

با پول پاشی و پرداخت تسهیالت اشتغال ایجاد کنیم، 
آموزش های  مبنای  بر  روستاها  در  زایی  اشتغال  بلکه 
فنی و حرفه ای مبتی بر سیار و الکترونیک است.این 
تسهیالت  طرح  قالب  در  یازدهم  دولت  کابینه  عضو 
بانک های کشاورزی،  اشتغالزایی صندوق توسعه ملی 
توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانک 
آموزش  برای  نیاز  منابع مورد  های عامل تسهیالت و 
های فنی و حرفه ای پرداخت خواهند کرد.وی با تاکید 

را  بیشترین سهم  کوچک  و  خرد  های  بنگاه  اینکه  بر 
الکترونیک  و  دارند، گفت: های مجازی  اشتغالزایی  در 
را یکی  تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی  است.وزیر 
شغلی  های  فعالیت  رسته  در  اشتغال  ضعف  نقاط  از 
طراحی  ۸۰درصد  زمینه  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
اختیار چینی ها قرار دارد. ضمن  زیور آالت و طال در 
های  ظرفیت  نیز  کفش  و  پوشاک  بخش  در  که  این 
دارد. وجود  طراحی  بخش  در  خوبی  بسیار  اشتغال 

جزئیات طرح پرداخت تسهیالت از صندوق توسعه ملی

هشدار وزیر بهداشت درباره
 مصرف آنتی بیوتیک در کشور

سال  از  دنیا  در  بیوتیک  آنتی  مصرف  گفت:  بهداشت  وزیر  فارس- 
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده که با افزایش مقاومت 
میکروبی همراه است.سید حسن قاضی زاده هاشمیاظهار داشت: ۲۰ 
درصد از مصرف آنتی بیوتیک ها در مراکز بهداشتی و درمانی و ۸۰ 
درصد در بخش سرپایی و به نیز به صورت خود درمانی توسط مردم 
مصرف می شود و کارشناسان اعتقاد دارند که ۵۰ درصد از آن، غیر 
ضروری است. وزیر بهداشت یادآور شد: ۵۰ درصد از نسخه های پزشکی، 
حاوی آنتی بیوتیک است و در سالهای گذشته توانسته ایم تعداد اقالم 
دارویی در نسخ را از ۳.۴ به ۲.۷ قلم کاهش بدهیم اما از هر ۱۰ دارویی 
که در نسخه تجویز می شود، حداقل یک قلم، آنتی بیوتیک است.

درخواست وزیر نیرو از مردم؛
 ۵ تا ۱۰ درصد درمصرف آب صرفه جویی کنید

مهر- وزیر نیرو گفت: اگر هر فرد ۵ تا ۱۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد، 
تابستان امسال را بدون دغدغه و مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.حمید 
چیت چیان گفت: علیرغم همه اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین آب 
هنوز تعدادی از مشترکان با خطر کمبود آب مواجه هستند که تنها راهکار 
برطرف شدن آن، مدیریت مصرف است.وی گفت: در ابتدای دولت یازدهم 
حدود ۵۶۰ شهر دچار تنش آبی )میزان مصرف و تولید آب سر به سر است( 
بودند و االن حدود ۳۰۰ شهر دچار تنش آبی هستند و ۲۶۰ شهر از تنش 
خارج شدند.چیت چیان افزود : با احداث سدهای جدید، تامین منابع آبی 
جدید، اجرای طرح های متعدد انتقال آب در ۴ سال گذشته توانستیم ۸۶۰ 

مترمکعب ظرفیت جدید آب و تصفیه خانه اب ایجاد کنیم.

خروج شورای رقابت از قیمت گذاری ۳ خودرو

مهر- رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت سه خودروی پژو ۲۰۰۸، 
پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمت گذاری، به دلیل 
در  شیوا  است.رضا  شده  انجام  خودروها  این  بازار  در  انحصار  عدم 
شورای  اینکه  بر  تاکید  با  خبرنگاران  با  خود  امروز  خبری  نشست 
دستورالعمل  بلکه  نمی دهد،  صورت  را  خودروها  قیمتگذاری  رقابت 
بانک  از  بخشی  تورم  گفت:  می کند،  ابالغ  و  تدوین  را  قیمتگذاری 
مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره وری نیز در آن 
لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمتگذاری تدوین می شود، بر این 
اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵ درصد تصویب 
شده است. شیوا گفت: به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و 

پژو ۳۰۱ از حیطه قیمتگذاری شورای رقابت خارج شده اند.

به فکر جوانان باشیم

* هرم پور

شنیدم  بعدها  چند  هر    )  ۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

زد  و  آنچنانی!!  شده  دعوا  شب  دو  یکی  که 
دیدنی!!  و  شنیدنی  آمده  میان  به  خوردی  و 
روی  ها،  لحظه  همان  ها،  شب  همان  همانجا، 
توهین ها،  و  بین تشویق ها  قیامت  در  سکوها، 
اهمیت  و  جایگاه  از  چقدر  ما  که  آمد  خاطرم  به 
چقدر  و  غافلیم،  استان  جوانان  برای  ورزش 
جوانان ما محروم و البته محجوبند که سالهاست 
هنوز  برای تماشای یک بازی، ساعت ها روی 
سکوهای سخت و سرد و سیمانی می نشینند یا 
دختر و پسر عزیز ما برای تماشای یک کنسرت، 
َگرد  و  خاک  و  درد  و  رنج  ها  ساعت  مجبورند  
بهترین  آنوقت  کنند،  تحمل  را  سکوها  همین 
دانشگاهها  را  امکانات  مجهزترین  و  ها  سالن 
ماهی  و  باشند  داشته  اختیار  در  ارگانها  سایر  یا 
 چند ده میلیون تومان فقط هزینه نگهداری اش
همایش  آن  در  یکبار  سالی  مثاًل  که  بدهند  را 
ُپز   آن  ی  میانه  یکباردر  دوسالی  یا  شود  برگزار 
میزبانی یک رویداد مهم ورزشی را بدهند. سؤال 
سالن  این  نگهداری  برای  شما  است.  این  من 
کنید،  می  هزینه  تومان  میلیون  دهها  ماهی  ها 
هزینه  استان  این  جوانان  نگهداری  برای  چقدر 
آب  خوش  شعارهای  ورای  در  چقدر  کنید؟  می 
و رنگتان برای شعورشان و برای شأنشان احترام 
ها   و تشویق  و حرارت  اشتیاق  و  با شور  قائلید؟ 
ها  شب  این  در  من  که  انرژی  شدید  تخلیه  و 
در سالن های ورزشی دیدم هیچ گمان ندارم به 
اینکه ده نفر از جمع چند هزار نفری این جوان 
دورهای  دور  توان  و  نای  مسابقه،  اتمام  از  بعد 
بی پروای خیابانی یا حوصله ایستادن سرکوچه و 
بازار و مزاحمت های ناموسی و یا رمق و اشتیاِق 
باشند.  داشته  را  روزها  این  مرسوم  های  جوانی 
یا  ورزش  وزارت  با  جوانان  ملی  سازمان  ادغام 
جدا کردن دوباره شان از هم، گم کردن سوراخ 
جوانان  و  ورزش  وزارت  اگر  کنید  باور  دعاست، 
برای ورزش این جوانان گام های مؤثر و عملی، 
نه شعاری و دوربینی بردارد، نیمی از معضالت و 
آسیب های اجتماعی و نیم بیشتری از آسیب ها 
و دغدغه های  روحی و روانی جوانان ما حل و 
فصل خواهد شد. متأسفانه ما حداقل در استانهای 
استان ما  یافته ای چون  کویری و کمتر توسعه 
که جوانانش سرشار از استعدادند و پر از انرژی، 
نه به اندازه شایستگی های آنان، و نه به اندازه 
ایم.  برنداشته  برایشان  گامی  هایشان  بایستگی 
و  نو  نگاهی  با  که  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید 
جدید و واقع بینانه، در کنار مجمع خیرین مدرسه 
خیرین  مجمع  سالمت،  خیرین  مجمع  و  ساز 
ورزشگاه ساز یا مجمع خیرین خوابگاه ساز برای 
جوانان و دانشجویان هم داشته باشیم. همه ی 
زمانه ای که آسیب ها  این است؛ در  حرف من 
کرد. تدبیر  توان  می  هم  باز  است،  کرده  فرق 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(         
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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

آگهی مناقصه شماره 96/۱۰
موضوع مناقصه: نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز تلفن فردوس 

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب 

سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/4/14 تا پایان وقت اداری 96/4/24 و تحویل اسناد پایان 

وقت اداری 96/5/4 و بازگشایی پاکت ها 96/5/8
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده 
 بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 

به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران - میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبی  

اتاق شماره 124  تلفن تماس: 32424000-056  فاکس 32424004 -056

مخابرات منطقه خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 952776 اجرایی آقای سید محمد صادق موسوی محکوم به پرداخت مبلغ 344/045/848 ریال در حق آقای حمیدرضا برزگران و مبلغ 7/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت 
گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه، اموال شامل 1- دستگاه قرقره پیچ اینورتردار با اینورتر 37 کیلووات هیوندا مدل آن 100 و 2 دستگاه الکترو موتور به قدرت 5 اچ پی و 2 اچ پی و سایر تجهیزات - ابعاد 

کلی دستگاه 1/2* 01/*1/2 متر به ارزش 45/000/000 ریال 2- دستگاه قرقره پیچ معمولی با موتور 2 اچ پی و سایر تجهیزات - ابعاد کلی دستگاه 1/5* 0/5*1 متر به ارزش 20/000/000 ریال 3- قرقره پالستیکی به قطر 50 
سانتیمتر و عرض 20 سانتیمتر 20 عدد به ارزش 6/000/000 ریال 4-3 دستگاه ترانس اصالح جوش پانل )نقطه جوش( مدل دی ان دبلیو 20 با توان 20 کاوی آ- ساخت چین به ارزش 36/000/000 ریال 5-2 دستگاه بتونیر 250 
لیتری با الکتروموتور 2/2 کا دبلیو و سایر تجهیزات به ارزش 30/000/000 ریال 6- دستگاه شات کریت با موتور تک سیلندر دیزلی و پمپ پیستونی با هد 80 متر، کمپرسور هوا، حدود 30 متر شیلنگ فشار قوی سیمی 2 و 2/5 اینچ 
با فشار 450 پی اس ای به ارزش 150/000/000 ریال 7- دستگاه شاخه کن مفتول تا طول 1/2 متر دارای 2 دستگاه موتور 2/2 کا دبیلو و سایر تجهیزات مرتبط، ابعاد کلی دستگاه 2*1/2*0/6 متر به ارزش 30/000/000 ریال 
8- دستگاه پانل ساز دستی با تجهیزات مربوطه 2 عدد ترانس  و 2 عدد جک پینیوماتیک ابعاد کلی دستگاه 3 در 2/2 در 1 متر به ارزش 80/000/000 ریال توقیف و جمعا به مبلغ 397/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است 
از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 96/5/1 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید 

به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
شیبانی- قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه )نوبت اول(
اتحادیه شركت هاي تعاوني مرزنشینان خراسان جنوبي    تاریخ انتشار:  96/4/14

 /15 تاریخ  یکشنبه  ساعت10روز  راس  جنوبي  خراسان  مرزنشینان  تعاوني  هاي  شرکت  اتحادیه  اول(  )نوبت  سالیانه  عادي  عمومي  مجمع 
96/05 در محل دفتر اتحادیه واقع در خیابان پاسداران- خیابان رسالت رسالت 2- پالک 88 تشکیل مي گردد. بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت 
اتحادیه درخواست  اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. لذا از شرکت هاي تعاوني عضو   مي گردد جهت 
مي گردد موضوع را در جلسه هیئت مدیره آن شرکت تعاوني مطرح و یک نفر نماینده به منظور شرکت در جلسه مجمع مذکور با امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره 
 به این اتحادیه معرفي نمایند. ضمناً داوطلبین هیئت بازرسی مکلفند حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی به دفتر اتحادیه مراجعه و مدارک مربوطه را تحویل نمایند.

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و هیئت بازرسی 2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 95  3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 4- 

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت بازرسی برای مدت یک سال مالی

 هیئت مدیره اتحادیه  شرکت هاي تعاوني مرزنشینان خراسان جنوبي

آگهی ابالغ رای كمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به كارفرمای شركت گلسافر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت گلسافر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی حاجی رضائی با کد شناسایی 
بیمه 68918094 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی استاد کار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور 
را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده شماره 96/2/م
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت )نوبت اول(

 بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط )با نرخ سود 12 درصد( در قالب 
قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک ، دریافت 
برگ درخواست شرکت در مزایده به مدیریت شعب خراسان جنوبی واقع در انتهای خیابان مدرس، میدان جماران، مدیریت بانک تجارت )طبقه سوم( 
و  تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/24 مراجعه فرمایند. بازگشایی پاکت ها در تاریخ 96/5/1 رأس ساعت 10 صبح در 
محل ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی واقع در تهران به نشانی تهران به اداره مهندسی و امالک واقع در خیابان آزادی، بین خیابان های نواب 
و اسکندری ، ساختمان بانک تجارت  انجام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی 

پاکت ها صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. 
ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد.

 توضیحات: 
1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد  قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک 

تجارت واریز گردد.
2. شرکت کنندگان مبلغ 200/000ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد 

نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(
3. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در 

پاکت الک و مهر شده )دربسته(تسلیم گردد.
4. کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد.

5. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.  6- اولویت فروش با پیشنهاد نقدی می باشد
7. هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

خراسان جنوبی تلفن 32445033 - 056     66927220 -021
مساحت شرحشماره پروندهردیف

عرصه
 )متر مربع(

مساحت تقریبی 
اعیان

 )متر مربع(

قیمت پایه 
)ریال(

شرایط توضیحات
پرداخت

یک باب ساختمان ت 3535-63
مسکونی واقع در 

شهرستان بیرجند، 
خیابان مدرس، 

بیست متری سوم 
غربی )سید جمال 
الدین اسدآبادی( 

پالک 15، پالک ثبتی 
249/17/399

متصرف دارد، 360332/259/080/000/000
تخلیه و کلیه 
هزینه های 
مترتبه به 

عهده خریدار 
می باشد

25 درصد 
نقد 

مابقی در 
اقساط 
36 ماهه

مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(

09159658659



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*14  تیر 1396* شماره 3824

تولید 9600 تن فرآورده دامی در خراسان جنوبی
صدا و سیما- عشایر خراسان جنوبی بهار امسال ۹ هزار و 600 تن انواع فرآورده های دامی تولید کردند . مدیرکل امور عشایر استان گفت: عشایر 
استان 8 هزار و 500  تن شیر ،320 تن کرک مو و پشم و 800 تن گوشت قرمز تولید کردند.غالمرضا قوسی افزود: با تولید فرآورده های دامی ۹0 
میلیارد تومان در آمد نصیب عشایر شد.وی گفت: تولید فرآوده های دامی عشایر استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال  5 درصد افزایش دارد.

اماکن  در  سیگار  کشیدن  میگن  اینکه  سالم  با 
عمومی ممنوع آیا فقط مربوط به مکانهایی است 
که سرپوشیده هستند؟ آیا در کافه ای که در پشت 
آنجا  در  خود  فرزندان  با  ها  خانواده  و  است  بام 
چندساعتی را می گذراند می توانند شاهد سیگار 
کشیدن دختری با کمتر از 20 سال سن باشند که 
 با دوستان دختر و پسر خود به انجا آمده است ؟
 خواهشمند است مسوالن ذیربط پاسخگو باشد. 

شاید ما در اشتباهیم و به نوعی عقب افتاده!!! 
۹15...018

موثرترین کار در جلوگیری از پارتی بازی در حوزه 
دستگاههای  و  شرکتها  در  اشتغال  و  استخدام 
دولتی باید توسط سازمان بازرسی انجام شود و این 
سازمان باهمکاری سازمان برنامه  و بودجه مسوول 
صدور مجوز، و خزانه معین استان مسوول پرداخت 
حقوق کارکنان می تواندخیلی موثرتر در این زمینه 
حرکت کند. این سازمان نباید منتظر گزارش بماند، 

خودش حرکت، جستجو و شناسایی کند.
۹15...305

بلکه  آزادی  میدان  شهری  تلویزیون  این  سالم 
تبلیغات  هزینه  یا  کنند  نمی  روشنش  که  خرابه 
ان باال هست که کسی سفارش پخش نمی دهد
چرا شهرداری به جای این هزینه ها در جاهای 
کند  می  هزینه  اگر  یا  کند  نمی  هزینه  بهتری 
مرکز  مثال  برساند  سرانجام  به  را  آن  الاقل 
مصرف  بی  شهری  تلویزیون  یک  و  استان 
۹15...151

منبع  بزرگ  زباله  سطلهای  بگم  خواستم  سالم 
افرادی  اینکه  خصوصا  است  آلودگی  و  میکرب 
دائم زباله ها را به هم می ریزند و آنها را اطراف 
سطلها پراکنده می کنند و هم اینکه سطلها درست 
شسته  هم  اگر  شوند  نمی  و ضدعفونی  شستشو 
روان  خیابان  یا  جویها  توی  آلوده  آبهای  بشوند 
میشه که خودش باعث پراکنده شدن میکربها و 
کثافات میشه وبه تمیزی وزیبایی شهرصدمه میزند 
لذا از شهردار محترم خواهش میکنم نحوه جمع 
آوری زباله به روال سالها قبل که یک شب درمیان 

از جلوی درب منازل جمع می شد برگردد
۹15...823

سالم آوا..می خواستم به عرض دادستان بیرجند 
نیروی  برادران  وتالش  کار  از3ماه  بعد  برسانید 
انتظامی واگاهی در مورد سرقت از منزل من سارق 
قضایی)دادگاه  مراجع  وتحویل  دستگیرکردن  رو 
پرونده  اینکه  اعالم  با  قاضی  اما  انقالب(دادن 
ناقص هست پرونده رو مختومه اعالم کرد حاال 
که  انتظامی  ،نیروی  مالباخته  یک  موندم  من 

خستگی تو تنشون موند و یک سارق آزادو...
۹15..106

سالم یکی از بهترین مقاله نویسان شما،آقای هرم 
را حس کرده  مردم  درد  پور هستند.شخصی که 
به گوش مسئولین می رساند.تو جمعی بحثی  و 
موردش  در  حرفها  این  که  آنی  و  آید  می  پیش 
صدق می کند ناراحت می شود.اگه اونا این کاره 

نبودند.چرا از مقاله ی روز شنبه ناراحت بشوند؟
۹03...205

اگر به تریج و قبای مسئوالن شهرداری بر نمی 
خورد عرض می شود که در خیابان 40  متری و 
60 متری یک شهر آفتابی و گرم درخچه خرزهره 
نیست  تر  کارند،عقالنی  نمی  یوکا  بوته  و  سمی 
برای افزایش فضای سایه و زیبایی شهر اقاقی و 
یا نارون یا چنار می کاشتید؟؟به قسمت دوم بلوار 
غفاری و درختان اقاقیا در خیابان مقابل نمایشگاه 
همچنین  شود  نمی  کنید،واقعا  توجه  المللی  بین 

زیبایی را در جاهای دیگر احساس کرد
ارسالی به تلگرام آوا
سالهای سال است که چهارراه باشگاه فرهنگیان 
گردش به راست آزاد بوده حاال یک دفعه برای چه 
منطقی این چهارراه را گردش به راست را ممنوع 

کرده اند و رانندگان بی خبر را جریمه می کنند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم، لطفا درخواست اهالی روستای بهدان را به 
مسولین آب و فاضالب روستایی بیرجند برسانید 
حدود یک ماه است که آب لوله کشی  قسمت سر 
هم   میباشد.کسی  قطع  مدرسه(  روبروی   ( پشته 

جوابگو نیست. سپاس
۹15...686

سالم هل جزاالحسان االاحسان  دیروز مامورین 
محترم راهنمایی و رانندگی من جمله اقایان ... با 
اینکه موتور این حقیر رو خوابوندن ولی بر خودم 
الزم دونستم که از برخورد خوب این بزرگواران 
قدر دانی و تشکر کنم .خیلی ممنونم از راهنمایتون
۹15...۹7۹
آوا این موضوع زباله گردها رو چه کسی میخواد رفع 
و حل کنه آخه طرف با ماشین صد میلیونی دیدم 
امده داره زباله گردی میکه ! دیدم که میگم !مردم 
مسئوالن هم دیدن آقای شهرداری که برای همه 
چیز جریمه میزارید برای این موضوع هم جریمه و یا 
یک تدبیری کنید.نکند مافیای زباله هم داریم در این 
شهر!آخر هوا گرم است تابستان و مگس و... خوب 
اینا میان پالستیک هارو پاره میکنن و میگردن زشته 
و کلی آلودگی داره،مطمئنم عده کمی زباله گرد هم 

وضع مالی بدی دارند!
۹10...277

از منکر که  به معروف و نهی  امر  این دوستان 
میگیرند  گرد  میز  و  کنند  می  برگزار  جلسات 
قصد ندارند از اتاق جلسات خودشان بیرون بیان 
شده  خیلی  ببینند  نزدیک  از  رو  شهر  وضع  و 
حرف چندین مادر رو شنیدم که اظهار ترس از 
این وضع شهر کردن باور کنید برخی نقاط شهر 

پاتوق افراد نابکار شده است
۹35...3۹5

نسرین کاری - روز چهاردهم تیر به پیشنهاد 
فرهنگ  شوراي  تصویب  و  ایران  قلم  انجمن 
رسمي  تقویم  در  قلم(  )روز  عنوان  به  عمومي، 

جمهوري اسالمي ایران به ثبت رسید.
پیشینه ای  ما  سرزمین  در  قلم  به  توجه  البته   
دیرینه دارد.سده ها پیش در ایران باستان، تیرگان 
)سیزدهم تیر( یکی از مهم ترین جشن های ایران 
باستان بوده که آیین های مخصوصی داشته و 
یکی از آن ها پاسداشت قلم بوده است. یکی از 
دالیلی که برای این جشن ذکر شده، این است 
پیشدادی  پادشاه  “هوشنگ”  روز،  این  در  که 
ایران، نویسندگان و کاتبان را به رسمیت شناخت 
و آنان را گرامی داشت، مردم جشن گرفتند و آن 
جشن به یاد ارجمندی قلم بر جای ماند. دلیل 
دیگری هم که برای این جشن ثبت شده، این 
است که به نوشته ی ابوریحان بیرونی، سیزدهم 
تیر، روز ستاره ی تیر یا عطارد است و چون عطارد، 
کاتب ستارگان است، می توان سیزدهم تیر را روز 
نویسنده نامید.پس از انقالب نیز نویسندگان و 
سپانلو  محمدعلی  چون  سرشناسی  شاعران 
سیزدهم تیرماه را به عنوان روز قلم و نویسنده 
پیشنهاد دادند، تا این که چهاردهم تیر از جانب 
انجمن قلم با این عنوان نام گذاری شد. با این 
حال این مناسبت هنوز چندان در میان مردم و 

حتی اصحاب قلم و اندیشه شناخته شده نیست.
استانی  پای صحبت هم  به  روز  این  بهانه  به 
گاهی  و  دارند  قلم  به  دستی  که  رفتیم  هایی 
برای من و شما می نگارند شعری، قصه ای ، 

متن ادبی و هر آنچه که از دل برآید:

احساسات  و  تجربیات  تواند  می  قلم 
انسان را عرضه کند

اشعار  کتاب  نویسنده  اسالمی  رضا  محمد 
“شبانه های تغزل” بیان می کند: قلم عنصری 
و  علم  و  تمدن  فرهنگ،  تشکیل  در  ضروری 
ساده  بسیار  دستگاه  یک  است.  انسانی  هنر 
احساسات  و  فکر  که  زغال  از  مغزی  با  چوبی 
می  کاغذ  سفید  سطح  بر  ذهنش  از  را  آدمی 
نام  به  مهمی  افزار  نرم  از  راه  این  در  و  کشد 

بیان و افزار ادبیات سود می برد. 
که  بیرجندی  ساله   51 نویسنده  نویسنده  این 
در زمینه موسیقی و شعر فعالیت دار ادامه می 
دهد: یعنی این ابزار می تواند، تجربیات، عقاید 
و احساسات یک انسان را که با از بین رفتن او 
نیست می شوند، در البالی الیاف سفید کاغذ، 
بنشاند و عمر آنها را به اندازه صفحات دفتر و 

کتاب طوالنی کند و آنها را دست نخورده پیش 
روی نسل های آینده عرضه نماید. آری قلم، با 
همین قد و قامت کوچک و شکل ساده، تمدن 
انبوهی  و  است  کرده  خود  مدیون  را  بشری 
برای  را  فرهنگی  و  تاریخی  علمی  تجارب  از 
تجمیع افکار بشری نگاشته است، چه برای هم 
عصران نویسنده و چه برای نسل های آینده، 
برای  چه  زبانان.  هم  و  میهنان  هم  برای  چه 
منطق،  نماد،  قلم  واقع  در  ملل.  و  اقوام  سایر 
علم و تعقل و فهم و شعور است، که پروردگار 

به آن قسم یاد می نماید.

یک نویسنده را باید 
با مخاطبان خاص خودش سنجید

 “اسالمی” که عضو کانون هنرمندان خراسان 
جنوبی هم هست درباره ویژگیهای یک نویسنده 
می گوید: به نظر من یک نویسنده را به نمی 
توان تنهایی سنجید و باید در وحله اول او را با 
مخاطبان خاص خودش سنجید. یک نویسنده 
کشش  سطح  در  ولی  بگوید  سخن  ساده  باید 
کسی  خود،  خاص  مخاطبان  فهم  و  ذهنی 
با  نویسد،  می  مقاله  پزشکی  جامعه  برای  که 
کسی که در یک روزنامه اجتماعی برای عامه 
نباید، لحن و قلم  قلمفرسایی می کند، طبیعتاً 
یکسان داشته باشند.دومین صفت یک نویسنده 
خوب از نظر بنده، واقع بین بودن او نسبت به 
مسایل هست. اغراق نکردن در مورد واقعیتها، 
یک  سوم  وی صفت  گفته  بودن.به  منطقی  و 
از  دوری  و  نوشتن  مفید  و  مختصر  نویسنده، 
اطاله کالم و طاقت فرسا شدن متن می باشد 
و صفت چهارم، بیان مطالب صحیح و ضروری 
برای مردم، بدون خود سانسوری کردن است.او 
خاطرنشان می کند: استفاده از واژگان صحیح 
از نظر معنایی و امالیی، چون  و بدون اغالط 
همین گستر ش نگارش اشتباه را بین خوانندگان 
وی بدنبال خواهد داشت و در آخر اینکه  رعایت 
و  ادبانه  بی  گفتمان  از  پرهیز  و  نگارش  عفت 
گستاخ مآبانه و غیر ادیبانه و دوری از هجو و 
لودگی و مسخره نمودن افراد یا اقوام می باشد، 
که همانا موجبات افول فرهنگی جامعه را بدنبال 
داشته و در واقع توهین به مقام قلم خواهد بود.

ایرانیان از دیرباز بروی الواح گلی
 و سنگ نوشته ها طراحی

 و نگارش می گردند
نویسنده همشهری درباره جایگاه قلم در ایران و 

استان عنوان می کند: ایرانیان از دیر باز  عاشق 
نگارش بوده اند و این مطلب را از سنگ نبشته 
الواح گلی و  بر  قوانین  تدوین  الواح گلی،  و  ها 

سنگی و اختراع خط میخی  براحتی می توان 
دریافت.در واقع تمایل به نگارش و کتابخوانی و 
تاسیس کتابخانه های بزرگ پیش از اسالم هم 
موید همین مسئله می باشد.بعد از حمله اعراب به 
ایران، در زمان هارون و نهضت ترجمه، جنبش 
فراوانی  های  کتابت  و  علمی  وانقالبهای  ها 
موضوع  به  کریم  قرآن  گرفت.اهتمام  صورت 
دانش و قلم باعث رشد کتابت و کتابخوانی در 

جوامع مسلمان گردید.

خراسان جنوبی از دیرباز مهد فرهنگ و 
علم آموزی بوده است

اسالمی با بیان اینکه  خراسان جنوبی، که در 
بدلیل زمینه های علم آموزی و فرهنگ  واقع 
مدارس  وجود  شده،   انجام  تاریخی  سازیهای 
کالسیکی که همزمان با پایتخت در این استان 
فعال بوده، یک استان فرهنگی و علمی محسوب 
می شود می افزاید: تعداد کثیر فارغ التحصیالن 
در  که  متخصصین  و  پزشکان  و  مهندسان  و 
سراسر کشور مشغول خدمت بوده و از این استان 
برخاسته اند، و کتابهایی که فقط در شرح معرفی 
افراد نگاشته شده، خود موید  و بزرگیهای این 
این مدعاست. وی معتقد است: خراسان جنوبی،  
در واقع بدلیل زمینه های علم آموزی و فرهنگ 
مدارس  وجود  شده،   انجام  تاریخی  سازیهای 
کالسیکی که همزمان با پایتخت در این استان 
استانی فرهنگی و علمی محسوب  بوده،  فعال 
می شود.تعداد کثیر فارغ التحصیالن و مهندسان 
و پزشکان و متخصصین که در سراسر کشور 

مشغول خدمت بوده و از این استان برخاسته اند، 
و کتابهایی که فقط در شرح معرفی و بزرگیهای 
این افراد نگاشته شده، خود موید این مدعاست.

سرنوشت  در  استان  معنوی  پدرهای 
کشور تاثیر زیادی داشته اند

معنوی  پدرهای  شود:  می  یادآور  اسالمی   
ُملک  همین  نقاط  اقصی  از  علوم  از  بسیاری 
بوده  گذار  تاثیر  کشور  سرنوشت  در  استان،  و 
کتابهای  چاپ  و  نشر  فرهنگ  بالتبع،  و  اند 
مفید و موثر، بسیار در یک چنین اقلیم علمی 
است.وجود  داشته  رشد  بسیار  -فرهنگی 
با  شخصی  و  عمومی  قدیمی  های  کتابخانه 
نسخ خطی حتی در برخی از بخشها و روستاها 

در این باب بسیار مورد توجه می باشد.

خدا به قلمی 
قسم خورده که پاک باشد

شهروند 45 ساله دیگری بیرجندی با اشاره به آیه 
نون والقلم ومایسطرون عنوان می کند: نام خداوند 
و پیامبرمقدس است ولي خداوند دراین آیه به قلم 
قسم یادکرده است. سامان اکبر پور که گاهی در 
جراید قلم می زند و دستی بر انتقاد دارد ادامه می 
دهد: به نظرشما به کدام قلم خدا قسم یادکرده 
است. به قلمي که پاک هست نه قلم و نویسنده اي 
که براي اهداف و مطامع اصحاب قدرت بنویسد. 
متاسفانه من دررابطه باجایگاه قلم درایران اطالع 
متأسفانه  خودمان  استان  در  ولي  ندارم  دقیقي 
خیلي محافظه کارانه و باترس ازمسئوالن مطالب 
نوشته مي شود. وی با بیان اینکه مدرسه شوکتیه 
نشانگر از فرهنگ غنی استان است و بیان می 
تحصیل  به  قدیم  از  ها  جنوبی  خراسان  کند: 
عالقه مند بوده اند و اهل قلم و دانش هستند. 

قلم حرفهایی را می زند
 که زبان عاجز از آن است

اشعار  مجموعه  نویسنده  تاجدینی  محمدرضا 
در  کامپیوتر   رشته  دانشجویی  که  سبز  امید 
تعریف قلم می گوید: ابزار نوشتن و به تصویر 
کشیدن تخیالت ذهنی و واقعیت های جامعه. 
از آن  زبان عاجز  زند که  را می  قلم حرفهایی 
است. قلم با فکر و تعقل روی کاغذ می نگارد.  
به نظر من  اینکه  بیان  با  نویسنده جوان   این 
یک نویسنده باید قدرت تخیل بسیار باالیی و 
در کنار آن مطالعه و اطالعات باال، سطح روابط 
عمومی باال و آگاه به مسائل روز داشته باشد. می 
افزاید: دوستانی هستند که بیش از صدها کتاب 
و نوشته دارند اما در آخرین کار دیده شده اند و 
به شهرت رسیدند. نویسنده مجموعه آشعار “امید 
سبز”  تصریح می کند: نویسندگی فقط دست به 
قلم بودن و تایپ کردن نیست، نویسنده باید در 
زمان نوشتن کامال خود را فراموش کند و فقط 
نویسد عملی  را که می  در ذهن خود مطالبی 
تصور کن، خالقیت و نو آوری و به روز بودن از 

ویژه گی های یک نویسنده است.

خراسان جنوبی نویسندگان مشهور 
و به نامی داشته است

نویسندگان  جنوبی  خراسان  تاجدینی  گفته  به 
 150 از  بیش  است.  داشته  نامی  به  و  مشهور 
خراسان  استان  از  باال  و  یک  درجه  هنرمند 
نام  به  اساتید  وی  گفته  به  هستند.  جنوبی 
افتخار  با  زادگاهشان  فارسی  زبان  و  ادبیات 
تمام  در  حاظر  حال  در  است.  جنوبی  خراسان 
ایران آنگونه که شایسته است ما قدردان قلم 
جنوبی  خراسان  در  نیستیم.  عزیز  دستان  به 
هنرمندان  کانون  اعضای   و  رفیعی  جناب 
نگه  زنده  عامل  و  دارند  خوبی  بسیار  خدمات 

داشتن تمام هنر و هنرمندان هستند.

قلم تقدس خاصي دارد که صاحبان آن 
ارزش و اعتبار او را به حق مي دانند

پیشکسوت   شاعر  و  نویسنده  طالیی”  “نجمه 
اهل فردوس که چندین کتاب مصور در زمینه 
کودکان دارد نیز در زمینه قلم می گوید: وقتي 
و  اهمیت  حسب  بر  شریعتي  دکتر  شادروان 
مي داند  خود  تنهایي  توتم  را  آن  قلم،  اعتبار 
را  عقد ه هایش  تنهایي  حساس  لحظات  در  و 
بدو مي سپارد، پس قلم تقدس خاصي دارد که 
به حق  را  او  اعتبار  و  ارزش  آن  قلم  صاحبان 

مي دانند و هیچ همتایي را برایش جز خودش 
تصور ندارند.نجمه طالیی می گوید: ارزش قلم 
همیشه و در هر عصري نمایان است به شرطي 
اعتبار  به  که  باشد  افرادي  دست  در  قلم  که 
از قلم در راه خدمت به خلق  قلم ارج نهند و 
کار  به  تنگ  دست  و  محروم  افراد  ویژه  به  و 
اینکه  بیان  با  کودکان  کتاب  نویسنده  اندازند. 
خوش  و  قلم  صاحب  افراد  دست  به  قلم  اگر 
فکر و بلند اندیشه باشد جایگاهي رفیع و استوار 
از ضروریات جامعه و  قلم  اظهار داشت:  دارد، 
امور  انتظام  و  نظم  و  جامعه  تهذیب  در  مردم 
و اخالقیات و باروري آرمان هاي مقدس است.

بسیاري از انقالب ها 
 از آثار قلمي نشات مي گیرد

بیان  در  دختر”  یه  متل  “اتل  کتاب  نویسنده 
مشکالت اهل قلم می گوید: مشکالت قلم و 
اما  بوده و هست  زیاد و همیشه  قلم  صاحبان 
چنانچه کسي در برابر مشکالت مصدر کاري 
که  کرده  موثر  و  اهمیت  درخور  کاري  باشد، 
حال قلم به دستان فعلي اینگونه است.طالیی 
اثري  هر  مي دانیم  که  همانطور  مي گوید: 
خواسته باشد خلق شود، ابتدا از آثار قلم و تتبع 
و کوشش اهل قلم این اثر خلق مي شود و هر 
مطلبي در هر سطح و خواننده اي خواسته باشد 
به وجود بیاید، باید قلم ها به تکاپو افتاده و اثر 
همین  قلم  ارزش  در  گفت:  آید.وی  وجود  به 
نهضت ها،   انقالب ها ،  از  بسیاري  که  بس 
تحوالت فرهنگي اجتماعي از آثار قلمي نشات 
کنیم،  توجه  مسئله  به  عمیق  اگر  مي گیرد؛ 
شکل  قلمي  آثار  و  قلم  از  حرکتي  هر  ابتداي 

مي گیرد، پس از ارزش زیادي برخوردار است.

نبود حمایت  مسئوالن 
از  مشكالت اهل قلم

وی می افزاید: براي انعکاس مسائل سیاسي، 
مباحث  باید  حتمًا  مردم  و مشکالت  اجتماعي 
انعکاس  تحقیق  اهل  و  قلم  صاحبان  توسط 
توسط  نبودن حمایت هاي الزم  کند. وی  پیدا 
از  را  استان  دست اندرکاران  و  مسئوالن 
ارزش  گفت:  و  کرد  بیان  قلم  اهل  مشکالت 
برابر  در  موانع  برداشتن  و  آثار  به  شدن  قائل 
و  آنان  آثار  انتشار  و  چاپ  براي  در  قلم  اهل 
همچنین معرفي و تبلیغ آثار چاپ شده توسط 
ارزش کار  به منظور معرفي و  دست اندرکاران 
صاحب قلم یکي از راه هاي رفع مشکالت است.

اهل قلم استان  در سرنوشت کشور تاثیر شگرفی داشته اند
به بهانه روز قلم:

مدرسه شوکتیه، نشانگر فرهنگ غنی خراسان جنوبی است

 مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی استان جنـاب آقـای درویشی

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

میهمان نشست ارتباط مردمی مسئولین استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
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خیابانی برای تبدیل انرژی گام های افراد به نیروی برق
  
ایسنا- لندنی ها نخستین خیابان هوشمند دنیا را ابداع کرده اند که قادر به تبدیل کردن انرژی گام های انسان به جریان برق است. خیابان برد در لندن واقع شده و به تازگی 
مجهز به نوعی فناوری پایدار برای تبدیل کردن انرژی قدم های افراد به جریان برق است. به یمن استفاده از پیاده رویی به مساحت 10 متر مربع، خریداران می توانند به مولدهای 
تولیدکننده برق تبدیل شوند. انرژی جنبشی برداشت شده در خیابان به جریان برق تبدیل می شود و برق الزم برای برق رسانی به المپ های خیابان و ... استفاده خواهد شد. چهارشنبه *14 تیر 1396 * شماره 3824

یادداشت

 تابستان بچه ها را 
هدر ندهیم!

* علی نیکنام

تابستان  ایام  در  مدارس  تعطیلی  مسئله  شاید 
برای دانش آموزان دوران ابتدایی و راهنمایی بسیار 
دلچسب و شیرین باشد اما باید قدری جلوی این 

لذت بی حد و اندازه را هم گرفت!
این خوشحالی بی حد و عدد در حالی رخ می دهد که 
دانش آموزان تمام روز را در خانه و یا پای تلویزیون 
می گذرانند که باید برای این معضل چاره اندیشی 
کرد تا بچه ها به بهترین نحو از اوقات فراغت خود 
استفاده کنند. اولین چیزی هم که برای پر کردن 
اوقات فراغت کودکان به ذهن ها می رسد ثبت 
نام در کالس های جورواجور است؛ برخی از اولیا در 
این مورد آنقدر زیاده روی می کنند که تمام روزها و 
ساعات کودک به نحوی پر می شود که لذت اوقات 
فراغت در کام کودکان تلخ می شود. این موضوع 
بر خالف کودکانی است که تمامی ساعت هی روز 
خود را پای تلویزیون و یا بازی های کامپیوتری و 
یا بازی با سایر کودکان محل سپری می کنند. باید 
برای اوغات فراغت بچه ها در ایام تابستان برنامه 
ریزی دقیقی هم به منظور آموزش و هم برای تفریح 
صورت گیرد. همه ما فصل تابستان را فصل تعطیلی 
مدارس می دانیم در حالی که امام خمینی )ره( با 
تعطیلی مدارس معنا  به  زیبا  اما  یک جمله کوتاه 
بخشیده و فرموده اند: » مدارس تعطیل می شود اما 

تعلیم و تربیت هرگز تعطیل نمی شود.«
قطع به یقین آموزش یکی از نیاز های هر انسان 
و کودک است حال آنکه این آموزش در سال های 
اخیر گستره وسیعی پیدا کرده تا جایی که شرکت در 
کالس های آموزش فوتبال تا کالس های زبان 
خارجه و برنامه های کامپیوتری در آن گنجانده می 
شود. اما برای اینکه هر آموزشی برای فرزندان مفید 
به فایده باشد باید ابتدا از استعداد ها و نیاز های هر 
کودکی آگاه شد، چه بسیار کالس های مختلفی که 
کودکان در آن شرکت کرده اند اما در پایان بهره ای از 
آن نبرده اند. از این رو پیشنهاد می شود برای اطالع 
از استعدادهای کودکان خود به مراکز مجاز سنجش 
استعداد رفته و با این کار مسیر حرکت فرزند خود را 
در عرصه های مورد عالقه او تضمین کنید. یکی از 
مهم ترین دغدغه های هر خانواده ای برای نحوه 
سپری کردن اوقات فراغت فرزندان خود، هزینه های 
گزاف بسیاری از کالس های آموزشی است. اگر 
خانواده ای تنها به فکر گذران اوقات فراغت فرزند 
خود به صورت موقتی و نه دائم است توصیه می 
شود از کالس های ارزان قیمت که در کانون ها 
و یا فرهنگسراها برگزار می شود استفاده کنند زیرا 
نظر  در  تابستان  برای  اغلب  ها  کالس  این 
گرفته می شوند. کالس هایی که در این مکان 
ها برگزار می شود هزینه های مناسب تری را دارند 
و کودکان می توانند با هفته ای سه جلسه شرکت 
در این کالس ها از مزایای آنها برخوردار شوند. در حالی 
که کالس های زبان های خارجی که با نام و نشان 
های متعدد در سطح شهر برگزار می شود عالوه 
بر کالس های تابستان در کلیه سال هم برگزار 

می شوند و مدارک معتبری را هم ارائه می دهند.
شرکت در این کالس ها بیشتر جنبه تخصصی 
دارد و اگر کودکی در این کالس ها شرکت کرد 
هزینه های او به عنوان هزینه فایده محسوب می 
شود و می تواند پس از فراگیری علوم، از آنها کسب 
درآمد نیز کند. در برنامه ریزی برای اوقات فراغت، 
اولویت ها باید مورد توجه قرار گیرد و نیازها براساس 
درجه اهمیت آنها برآورده شوند. اگر در خانواده ای 
قبیل خوراک  از  کودکان  اساسی  و  اولیه  نیازهای 
و پوشاک هنوز برآورده نشده است درست به نظر 
زیادی صرف خریدن دوربین  نمی رسد که هزینه 
فیلمبرداری شود و یا اگر نوجوانی نیاز به کالس های 
است  الزم  درسی  لحاظ  از  و  دارد  کمک آموزشی 
به درس  از ساعات موظف خود  غیر  به  را  زمانی 
خواندن بپردازد درست آن است که اولویت اول به 
این مهم، اختصاص یابد و وقت کمتری را صرف 
تماشای سریال های تلویزیونی کند. با توجه به موارد 
ذکر شده بدیهی است تا در این فرصت اندک سه 
ماهه تابستان، برنامه ریزی برای انواع کالس های 
تا  انجام شود  به نحو احسن  آموزشی و تفریحی 
ویژه  های  توانایی  از  تابستان  پایان  در  فرزندان 

نسبت به سال گذشته برخوردار شده باشند.

شغل های مرگبار دنیا
ممکن  هستید؟  خود  برای  جدید  شغلی  دنبال  به  آیا 
است جالب باشد برایتان که بخواهید به این لیست نگاهی 
بیاندازید. ده شغل که احتمال مرگ و میر در آنها به نسبت 
سایر مشاغل، بسیار زیادتر است. رتبه بندی این لیست بر 
اساس آمار و اطالعات کشور ایاالت متحده آمریکا می باشد 

و ممکن است در سایر کشورها متفاوت باشد.

رانندگی کامیون
نسبت مرگ ۲۷ نفر از هر 100/000

% 12 از میانگین مرگ و میر کل سال متعلق به رانندگان 
کامیون میباشد. به طور میانگین ۹0۵ نفر در سال گذشته بر 
اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. رانندگان 
کامیون قبل از ورود به جاده تحت تعالیم مختلف و دشواری 
رانندگان  متاسفانه  است.  خوب  البته  که  گیرند  می  قرار 
خودروهای سواری در نزدیکی کامیون ها دچار سردرگمی 
می شوند و می خواهند هر چه سریعتر و با بی پروایی از این 
وسایل سبقت بگیرند. بیش از %۷0 سوانح حمل و نقلی به 
همین دلیل رخ می دهد. مسئله دیگر در رابطه با رانندگان 
از  از حد آوردن به خود است. برخی  کامیون، فشار بیش 
این افراد بدون استراحت و بطور مستمر به رانندگی می 
باعث  و  است  خطرناک  بسیار  مسئله  این  که  پردازند 

بوجود آمدن حادثه و خسارات جبران ناپذیری می شود.

ماموران برق
نسبت مرگ ۳۴ نفر از هر 100/000

تیرهای  از  باید  افراد  این  بسیار خطرناکی است.  شغل 
عظیم الجثه به طور عمود باال روند که و با وجود وسایل 
ایمنی و ابزارهای محافظ، باز هم تعداد ۳۶ نفر در سال 

گذشته جان خود را سر این کار از دست دادند.

کارگران پشت بام
نسبت مرگ ۳۵ نفر از هر 100/000

باال رفتن، زانو زدن، خم شدن، حمل تجهیزات سنگین، 
گرما، باد و ساعات طوالنی کار اکثر فعالیت های کارگران 
پشت بام را تشکیل میدهد. این فشارهای فیزیکی اغلب 
موجب بی دقتی در کار می شود و کارگران هم همیشه 
با خود تجهیزات ایمنی به همراه ندارند. وقتی با بی دقتی 

اید زیرا عالوه بر  کار می کنید دچار اشتباه بزرگی شده 
صدماتی از قبیل شکست استخوان، سوختن با قیر داغ و 
دیگر خطرات احتمالی، بزرگترین خطر بیش روی شما لیز 

خوردن و افتادن از نردبان و داربست ها است.

کشاورزان و دامداران
نسبت مرگ ۳۸ نفر از هر 100/000

در  بزرگ  ابزارهای  و  وسایل  با  کار  مواقع  در  همیشه 
مدت زمان طوالنی، احتمال وقوع اتفاق های ناگوار وجود 
دارد. کسب و کار در مزارع با خانواده های کوچک و کم 
جمعیت و انجام کارهای تکراری و یکسان برای ساعات 
طوالنی و استفاده از تجهیزات و مواد شیمیایی می تواند 
نامناسب  های  آموزش  همچنین  باشد.  بسیار خطرناک 
و غفلت های لحظه ای و نا آگاهی میتواند خسارات و 
صدمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. عالوه 
بر این در مواقع نگهداری حیوانات همیشه احتمال لگد 

خوردن به جمجمه و صورت وجود خواهد داشت.

ماموران شهرداری
نسبت مرگ ۴۲ نفر از هر 100/000

آوری  جمع  به  که  افرادی  یا  شهرداری  مامورین 
بریده  مانند  خطراتی  با  همواره  پردازند،  می  ها  زباله 

شدن دست ها با شیشه و اشیای برنده دیگر، مسموم 
حتی  یا  و  شیمایی،  و  صنعتی  های  شیرابه  با  شدن 
صدمه دیدن در حین ریختن زباله ها در داخل ماشین 

مخصوص، دست و پنجه نرم می کنند.

کارگران ساختمان
نسبت مرگ ۶1 نفر از هر 100/000

این کارگران زحمت کش هستند که اسکلت ساختمان های 
جدید، پل ها و سازه های بزرگ در جهان را می سازند. 
بدیهی است افرادی که این شغل را انتخاب می کنند باید 
زیرا  باشند،  برخوردار  ذهنی  و  کامل جسمی  از سالمتی 
یک قدم اشتباه می توانند آنها را از چندین طبقه به پایین 
بیاندازد و موجب مرگ شود. حتی با استفاده از بهترین 
و مجهزترین وسایل ایمنی و وجود قوانین سختگیرانه 
برای متوقف کردن کار در آب و هوای نامساعد، باز هم 

آمار مرگ و میر کارگران بسیار زیاد است.

چوب بُر ها
نسبت مرگ ۸1 نفر از هر 100/000

کارگران چوب بُری معمواًل باید در مکان های سخت و 
نامناسب به قطع درختان بپردازند. در تپه های مرتفع و با 
وجود وزش باد شدید که باعث افتادن تنه درخت می شود. 

عالوه بر این ساعات طوالنی کار معموال باعث خستگی و 
کاهش سطح هوشیاری می شود و همین مسئله زمینه 
تازگی  به  البته  شود.  می  مختلف  حوادث  بروز  ساز 
ایمنی  وسایل  گیری  بکار  با  بُری  چوب  های  شرکت 

مجهز، جان بسیاری از کارگرانشان را نجات داده اند.

خلبانان و پرسنل پرواز
نسبت مرگ ۸۸ نفر از هر 100/000

بسیاری از مردم فکر می کنند که شغل خلبانی فقط به 
جا به جا کردن مسافران و وسایل تجاری ختم می شود. 
در صورتی که خلبان هایی هستند که وظیفه دارند برای 
ارزیابی خاک یک منطقه، خود را در معرض این گرد و 
بسیار  تواند  که می  دهند  قرار  مواد شیمیایی  یا  و  خاک 
خطرناک باشد. برخی از خلبانان باید در زمین هایی فرود 
آیند که فاقد باند پرواز است و یا آنقدر نزدیک به سطح زمین 
پرواز کنند که توسط رادار های دشمن شناسایی نشوند. در 

سال گذشته 101 خلبان جان خود را از دست دادند.

ماهیگیران
نسب مرگ 1۴۲ نفر از هر 100/000

به طور معمول صنعت ماهیگیری جزء پر تلفات ترین و 
خطرناک ترین کارها به حساب می آید. استفاده از تجهیزات 
و ابزار های سنگین، آب و هوای طوفانی دریا، موج های 
سرکش، و از همه مهم تر کمبود فضا برای جا به جایی، از 

خطرات آشکار این شغل بشمار می آید.

کارگران برج های تلفن
نسبت مرگ 1۸۴ نفر از هر 100/000

در سال 200۶، 1۸ نفر از کارگران برج های تلفن جان خود 
را از دست دادند. البته به نسبت شغل های دیگر این تعداد 
مرگ و میر بنظر کم می رسد. ولی واقعاً چرا این شغل اینقدر 
خطرناک است؟ شرکت های تلفن همراه، همواره در صدد 
ساخت دکل های مخابراتی بیشتر و بلندتر و در نتیجه با امنیت 
کمتر هستند. اما این کارگران تحت پوشش شرکت های بیمه 
قرار ندارند و اگر فردی در این شغل آسیب ببیند از پیمانکار 
مربوطه مبلغ بسیار کمی را دریافت می کند. به همین دلیل این 
شغل از امنیت بسیار کمی برخوردار است. عجایب جهان

14 تیر؛ روز قلم

روز چهاردهم تیر ماه به پیشنهاد انجمن قلم ایران 
و تصویب شوراي فرهنگ عمومي ،به عنوان ) روز 
قلم ( در تقویم رسمي جمهوري اسالمي ایران به 
ثبت رسید. البته توجه به قلم در سرزمین ما پیشینه ای 
دیرینه دارد. سده ها پیش در ایران باستان، تیرگان 
)سیزدهم تیرماه( یکی از مهم ترین جشن های ایران 
باستان بوده که آیین های مخصوصی داشته و یکی 
از آن ها پاسداشت قلم بوده است. یکی از دالیلی 
که برای این جشن ذکر شده، این است که در این 
روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان و 
کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت، 
ارجمندی  یاد  به  مردم جشن گرفتند و آن جشن 
قلم بر جای ماند. دلیل دیگری هم که برای این 
جشن ثبت شده، این است که به نوشته ی ابوریحان 
بیرونی، سیزدهم تیرماه، روز ستاره ی تیر یا عطارد 
است و چون عطارد، کاتب ستارگان است، می توان 

سیزدهم تیرماه را روز نویسنده نامید.
شاعران  و  نویسندگان  نیز  انقالب  از  پس 
تیر  سیزدهم  سپانلو  محمدعلی  چون  سرشناسی 
را به عنوان روز قلم و نویسنده پیشنهاد دادند، تا 
این که چهاردهم تیر از جانب انجمن قلم به عنوان 
این مناسبت  این حال  با  نام گذاری شد.  قلم  روز 
هنوز چندان در میان مردم و حتی اصحاب قلم و 

اندیشه شناخته شده نیست.

مناسبت ها

کاریکاتور آب انبار روستای خور خوسف - علی نظامیمحمد کارگر قاب عکس درمان کمر درد با این ورزش ها )۲(:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

کم استرس ترین مشاغل دنیا عنوان  به  دانشگاه  استاد  گزارشات،  آخرین  به  توجه  با 
این حوزه  در  است.  معرفی شده  ترین شغل  کم  استرس  
خطرات  و  دارد  وجود  رشدی  به  رو  شغلی  فرصت های 
بهداشتی آن نیز بسیار کم است و در عین حال در زمینه 
حقوق نیز ثبات نسبی خوبی وجود دارد. همچنین بررسی 
موسسه های  که  داده  نشان  نیز  آمریکا  در  کالج   12۵1
خصوصی حقوق بسیار بیشتری را به اساتید خود پرداخت 
می کنند. متوسط حقوق استاد دانشگاه در این گزارش ۶2 
هزار و ۵0 دالر اعالم شده است. دوزندگی و خیاطی هم در 
رده دوم کم  استرس ترین مشاغل قرار گرفته است. انعطاف 
در زمان کار مزیت بزرگی در این شغل بوده است. معموال در 
این شغل مردم به خیاط سفارش می دهند و هر وقت سفارش 
آن ها آماده شد بازمی گردند که این نشان دهنده انعطاف در 
زمان کار خیاطان است. تکنیسین مدارک پزشکی نیز در رتبه 

سوم کم استرس ترین مشاغل جای گرفته است. شغلی که 
تنها وظیفه اش به روز نگه داشتن مدارک بیماران و دادن این 
مدارک و اطالعات به پزشکان، متخصصان و خود بیماران 

است. فهرست 10 شغل کم استرس به به شرح زیر است:
1. استاد دانشگاه

2. دوزندگی و خیاطی
۳. تکنسیسن مدارک پزشکی

4. جواهر فروش
۵. تکنیسین آزمایشگاه پزشکی

۶. شنوایی سنج
۷. متخصص تغذیه
۸. متخصص مد مو

۹. کتابدار
10. اپراتور سوراخ کاری با مته/ اقتصاد ایران

خبرها از گوشه و کنار

جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث

* قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده 
تنظیم شده ، از 2۹ خرداد برای همه شرکت های 

بیمه الزم االجرا شده است.
خودرو،  فروش  زمان  در  توانند  می  افراد   *
تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند 
یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و 

فرزند منتقل کنند.
* منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث 
در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از 
دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه 
گذاران با شیوه جدید رفع می شود. در شیوه جدید در 
صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به 
صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان 
دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به 

نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
* از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت 
یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه 
رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم 
مسبب  راننده  که  حوادثی  و  رانندگی  و  راهنمایی 
آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است. نیروی 
انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای 
شماره پالک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار 
می دهند تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.
بیمه  از  خودرو  سرنشین  همانند  نیز  راننده   *
خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه 
برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.
* در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای 

تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
* شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان 

و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند.
* اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن 
عالیم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت 
بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، 
نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که 
در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به 

مسببان ذی ربط مراجعه کند.
در  گر  بیمه  باشد،  کامل  پرونده  مدارک  اگر   *
صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز 
نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

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

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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افسردگی زیر سایه شبکه های اجتماعی

گسترش فناوری های ارتباطی بر ابعاد مختلف زندگی 
انسان تاثیر گذاشته است. زمان و مکان اهمیت خود را از 
دست داده اند و افراد به شکلی بسیار ساده تر می توانند 
در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. سرعت 
به موضوعاتی  ندادن  اهمیت  و  ماندن  ناشناس  عمل، 
مانند جنسیت، قومیت و طبقه اجتماعی فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی را به رسانه ای محبوب تبدیل 
کرده است.رسانه های اجتماعی که امروزه به بخشی 
اند ذهنیت و  تبدیل شده  انسان  زندگی  از  جدانشدنی 
گرایش کاربران را تغییر می دهند و تاثیرات مثبت و 
منفی بسیاری بر افراد و جامعه دارند. این نوشته نگاهی 

کوتاه به این تاثیرها دارد.
تاثیرات مثبت رسانه های اجتماعی این است که  از   
در حوزه تجارت بسیار مفید هستند. رسانه های سنتی 
تجارت مانند تبلیغات رادیو و تلویزیون و آگهی های 
های  هزینه  و  اند  داده  از دست  را  خود  کارایی  چاپی 
بسیار سنگینی دارند. اما با رسانه های اجتماعی تاجران 
و صاحبان صنایع می توانند به صورت مستقیم و رایگان 
با مشتریان خود در ارتباط باشند و تنها گزینه آنها زمان 
و انرژی خواهدبود.برقراری ارتباط با افراد، هر کجا که 
بسیار  ها  شبکه  این  طریق  از  زمانی،  هر  در  و  باشند 
راحت شده است. شبکه های اجتماعی تقریبا تمام موانع 

ارتباطی را از میان برداشته اند. 
یکی از مهم ترین تاثیرات مثبت شبکه های اجتماعی 
در این راستا ایجاد بستری مناسب برای متحد کردن 
انسان  مشخص  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  مردم 
توانند  ها می  این جنبش  است.  اجتماعی  و  دوستانه 
سوی  از  باشند.  داشته  جامعه  در  انگیز  شگفت  تاثیر 
دیگر نمی توان تاثیرات منفی رسانه ها و شبکه های 

اجتماعی را نادیده گرفت.

شکارچی، پرنده ای را به دام انداخت. پرنده گفت: ای مرد 
بزرگوار! تو در طول زندگی خود گوشت گاو و گوسفند بسیار 
خورده ای و هیچ وقت سیر نشده ای. از خوردن بدن کوچک 
و ریز من هم سیر نمی شوی. اگر مرا آزاد کنی، دو پند 
ارزشمند به تو می دهم تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند 
اول را در دستان تو می دهم. اگر آزادم کنی پند دوم را وقتی 
که روی بام خانه ات بنشینم به تو می دهم. پند سوم را وقتی 
که بر درخت بنشینم. مرد قبول کرد. پرنده گفت:پند اول 
اینکه:  سخن محال را از کسی باور مکن.مرد بالفاصله او را 
آزاد کرد. پرنده بر سر بام نشست..گفت پند دوم اینکه: هرگز 
غم گذشته را مخور.برچیزی که از دست دادی حسرت 
مخور.پرنده روی شاخ درخت پرید و گفت : ای بزرگوار! 
در شکم من یک مروارید گرانبها به وزن ده درم هست. 
ولی متاسفانه روزی و قسمت تو و فرزندانت نبود. و گرنه با 
آن ثروتمند و خوشبخت می شدی.مرد شگارچی از شنیدن 
این سخن بسیار ناراحت شد و آه و ناله اش بلند شد. پرنده 
با خنده به او گفت: مگر تو را نصیحت نکردم که بر گذشته 

افسوس نخور؟ یا پند مرا نفهمیدی یا کر هستی؟
پند دوم این بود که سخن ناممکن را باور نکنی. ای ساده 
لوح ! همه وزن من سه درم بیشتر نیست، چگونه ممکن 

است که یک مروارید ده درمی در شکم من باشد؟
مرد به خود آمد و گفت ای پرنده دانا پندهای تو بسیار 

گرانبهاست. 

نبردهاي زندگي همیشه به نفع قویترین ها 
پایان نمي پذیرد بلکه دیر یا زود برد 
با آن کسي است که بردن را باور دارد

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، 
آنست که بعد از هر زمین خوردنی 

برخیزی. )مهاتما گاندی(

تبی دارم که می سوزد جهان را
به موال تا به مغز استخوان را
بیاور دستمال خیس خود را
فرو بنشان تب آتشفشان را!

حماقتهایی هستند که با یادآوری
 آنها میخندیم و این حماقتها 

دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر
 قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های

 باال و واال را جست و جو کنیم

این سال ها همایش های مثبت اندیشی و خوشحال شدن 
عالمه  یک  هم  همینطوری  اند!  شده  زیاد  ثانیه  چند  در 
باورهای اشتباه در مورد شاد شدن به وجود آمده است که 
بعضی هایشان پایه و اساس علمی ندارند. در اینکه همه 
دلشان می خواهد خوشحال باشند و از مزایای خوشحال 
ها  این روش  اما  نیست  کنند. هیچ شکی  استفاده  بودن 
همیشه هم درست نیستند. ما باورهای اشتباه در این زمینه را 
به شما نشان می دهیم و ثابت می کنیم چرا اشتباه هستند.

1- موفقیت شغلی خوشحالترم می کند!
نخیر نمی کند! خیلی ها فکر می کنند همین که پست شان 
باالتر برود یعنی خوشبخت شده اند. کارمندها می خواهند 
مدیر بخش شوند و مدیران بخش می خواهند مدیرعامل 
شوند! همه منتظرند به جایگاه شغلی مورد نظرشان برسند تا 
دنیایشان غرق نور و شادی شود! جالب است بدانید تحقیقات 
برعکس این مسئله را ثابت کرده است؛ یعنی لزوما با باال 
رفتن موقعیت شغلی حالتان بهتر نمی شود بلکه هر چقدر 
انرژی مثبت بیشتری  خوش بین تر باشید و سعی کنید 
بفرستید، مقدار پیشرفت کاریتان هم رو به رشد می رود! 
آنهایی که استرس پیشرفت دارند، اگر به موقعیت دلخواه 
شان هم برسند، این استرس ها مانع احساس خوشحالی 
شان می شوند. حتی ممکن است آن موقع دیگر رمقی برای 

استفاده از منافعی که پیش رویشان است نداشته باشند!
راه حل: سعی کنید روی خوشحال کردن خودتان در زمان 

حال متمرکز شوید. ببینید چه کارهایی انرژی تان را باالتر 
می برد و احساس بهتری به شما می دهند. الزم نیست 
حتما کارهای بزرگی باشند. کوچکترین کارها هم در این 

زمینه می توانند مفید باشند
2- خوشحالی ژنتیکی است!

بهانه خوبی است نه؟ بگوییم احساس خوشحالی کردن به 
ژن های ما وابسته است؛ اینکه اجداد محترممان از طلوع 
خورشید ذوق زده می شده اند و حاال این ژن ها نصیب 
ما شده اند! آنهایی که ناراحت هستند هم بگویند اجداد ما 
ناراحت بوده اند و برای همین ما هم نمی توانیم خوشحال 
باشیم!هر دوی اینها ممکن است درست باشند اما فقط 50 
درصد! 50 درصد بقیه به خودمان بستگی دارد. اینکه چطور 
بتوانیم خودمان را تحت آموزش خوشحالی قرار بدهیمپ1 
زبان  یک  آموزش  اندازه  به  آموزش  این  نه  یا  کنید  باور 
خارجی تازه کارآمد است. سعی کنید خوشحال بودن را به 
یک عادت ذهنی تبدیل کنید تا متوجه تغییرات شوید. در غیر 
اینصورت شما صرفا تعدادی ژن باقی می مانید مگر اینکه 
تصمیم بگیرید عادت های خوشحال کننده را به زندگی 
تان اضافه کنید!راه حل: جلوی فکرهای منفی را بگیرید. 
سریع دست به کار شوید. کتابی تازه بخوانید، فیلمی کمدی 
ببینید یا حتی جدول حل کنید! یادتان باشد اگر به این فکرها 
میدان بدهید جز اینکه خودتان حال خودتان را بگیرید اتفاق 

دیگری نمی افتد.

3- شاد بودن به عوامل خارجی بستگی دارد!
یکی از جالب ترین تحقیقاتی که در زمینه شادی انجام 
شده است نشان داده فقط 10 درصد از احساس شاد بودن 
در طوالنی مدت به عوامل خارجی وابسته است، اینکه 
وضعیت کاریتان چطور است، اوضاع خانوادگی تان خوب 
نیست یا حتی روابط عاطفی تان افت کرده است، تاثیر 
زیادی روی حال و هوایتان نمی گذارد! می پرسید 90 
درصد بقیه به چه چیزی بستگی دارد؟ به مغز شما! این 
مغز شماست که با تجزیه و تحلیل دنیای اطرافتان می 

تواند باعث ایجاد احساسات خوشایند یا ناخوشایندشود.
راه حل: سعی کنیدفکرتان را به مثبت اندیشی عادت دهید. 
در شرایط ناخوشایندهم دنبال درس های تازه باشید. به 
مشکالت به چشم راهی برای رشد شخصیت تان نگاه کنید. 
اگر به تازگی نامزدیتان به هم خورده به این فکر کنید که 
چه مشکالتی پیش آمد. ممکن است به کمی زمان احتیاج 
داشته باشید تا از ماجرا دور شوید. تازه آن موقع است که 
متوجه نکات مثبت همین ماجرای به ظاهر تلخ خواهید شد.

4- شادی خریدنی نیست!
قبیل  این  از  و  نیست  چیز  همه  پول  که  است  درست 
جمالت، ولی قدرتش را هم دست کم نگیرید. تحقیقات 
اند خرج کردن پول برای کارهایی که نمود  نشان داده 
عینی ندارندمثل مسافرت کردن، نسبت به خرید چیزهایی 
که در زندگی روزمره تان جلوی چشمتان هستند، شما را 

خوشحال تر می کنند. حاال در مقایسه با این دو، خرج 
کردن پول برای مقاصد اجتماعی و عاطفی انرژی مثبت 
بیشتری دارد! افرادی که دوستانشان را دور هم جمع می 
یا حتی گاهی یک  به خیریه ها کمک می کنند  کنند، 
دسته گل ساده به مادرشان هدیه می دهند، خوشحالی 
توانید  می  بود.راه حل:  خواهد  تر  دوام  با  و  بیشتر  شان 
به خودتان هم هدیه دهید؛ مثال اگر وسایل تزئینی خانه 
تان تکمیل است این بار به جای اینکه سراغ خرید یک 
ظرف جدید بروید پولتان را نگه دارید و بعد از مدتی به 
یک مسافرت کوتاه بروید. مطمئنباشید این هدیه حالتان 

را بهتر خواهد کرد.
5- آدم های احمق خوشحال ترند!

ممکناست در ظاهر اینطور باشد اما مشکالت این آدم ها 
هم بیشتر است. در حقیقت رسیدن به خوشحالی غیرمعقول 
هدف نیست، بلکه عاقالنه شاد بودن هدف است! تحقیقات 
و  حال  کنند  می  سعی  که  باهوشی  افراد  اند  داده  نشان 
هوایشان را بهبود ببخشند نتایج مثبتی هم می گیرند. میزان 
خالقیت، نمرات آزمون های هوش و قدرت حل مسئله این 

افراد نسبت به بقیه باالتر می رود.
راه حل: درست است که فهمیدن مشکالت دنیای اطراف، 
ناخودآگاه ممکن است آزارنده باشد اما قابلیت هایی که بر اثر 
فهمیدن به دست آورده اید را دست کم نگیرید. از تجربیاتتان 

به نفع خودتان استفاده کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده  اند و ]نیز[ مشرکان در آتش دوزخند ]و[ در آن 
همواره می  مانند اینانند که بدترین آفریدگانند/ آیه ۶

حدیث روز  

کسی که از حق َدم می زند با سه ویژگی شناخته می شود: ببینید دوستانش چه کسانی هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت 
آن را می خواند؟ امام صادق )ع(

سبک زندگی

شادی خریدنی نیست!

7835
536

8614
659

328
341

4259
654

2893
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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753168294

614925783

829374516

276439158

931587462

485612938

147896325

362751849

598243671
 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی

 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

واگذاری فست فود 
با کلیه امکانات نبش 

مدرس 6۷
09۳00۲۳۴00۱
فروش پراید 88 - دوگانه کارخانه 

 نقره ای - بدون رنگ - بیمه تا برج ۱0
09۱۵86۵۳۵۳۱

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  6

09۱۵9۳۷۱0۵۳ - ۳۲۳۲۳۲9۲

آگهی استخدام
 شرکت پخش مروارید نگین دربند

 به تعدادی بازاریاب با سابقه نیازمند است
۱- بازاریاب تلفنی )خانم( ۳ نفر
۲- بازاریاب حضوری )خانم( 

لوازم آرایشی ۲ نفر
۳- بازاریاب آقا ۲ نفر

مزایا: حقوق اداره کار + پورسانت فروش + 
بیمه + هزینه ایاب و ذهاب

از کلیه عالقمندان به این حرفه دعوت می شود 
 به آدرس بین مطهری ۳ و ۵ مراجعه یا با شماره 

  ۳۲۳۲۲0۱۵۵ -09۱۵۵6۱9۳86
 ۳۲۳۲0۱۳8 - ۳۲۳۲0۱۴6 -09۱۵86۵۷9۲9

تماس حاصل نمایند.

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت

 درمقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
09۳6666۱6۵۴ - 09۱0۵۷۷60۲0- موسوی

شرکت مزمز شعبه بیرجند به تعدادی 
بازاریاب و موزع با حقوق و مزایای 

قانون کار و بیمه تکمیلی و پورسانت 
عالی نیازمند می باشد.

09۱۵66۷68۷۴-0۵6۳۲۲۳۱۵0۳ 

آگهــی استخــدام
شرکت پخش تک ستاره خاوران 
جهت راه اندازی الین جدید به 

تعدادی نیروی فروش و توزیع نیازمند 
است. متقاضیان دارای مدرک تحصیلی 

دیپلم و باالتر در ساعات اداری به 
دفتر شرکت واقع در خیابان شهدا ۴ 
ساختمان روبروی مسجد النبی )ص( 
طبقه دوم واحد ۵ و  6 مراجعه نمایند.

09۱۵۱60۱00۲ - شریفی
09۱۲۲۷۳0۳80 - یعقوبی

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
09۱۵96۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس ۲۷- انتهای پارک
  09۱۵۳۱۷۳۲۱8 - 09۱۵۱0۵۳۳۵۳

0۵6۳۲۴۴8696

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳۲۲۳۱۷۷۷  

 09۱۵۵6۱۱896 - چاجی

رنگ آمیزی و دکوراسیون داخلی

اجرای انواع رنگ های 
روغنی  پالستیک ، اکرولیک 

و مولتی کالر
09151630741 رحیمی

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل

جمهوری 8، داخل کوچه، روبروی آرایشگاه حمید  
۳۲۲۳۳۱۴۲ - 09۱۵۱60۲0۱8 خسروی

کار خوب اتفاقی نیست

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 



آب  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  کارشناس  فارس- 
بدن  و  است  پروتئین  کمی  مقادیر  دارای  ماست 
طور  به  پروتئین  مقدار  این  از  راحتی  به  می تواند 
از  که  افرادی  برای  بنابراین  کند.  استفاده  مطلوب 
جایگزین  عنوان یک  به  منع شده اند  شیر  خوردن 
رئیس  دادمهر  اکبر  علی  می شود.  توصیه  مناسب 

و  غذایی  فرآورده های  ارزیابی  و  نظارت  اداره 
غذا  سازمان  دریایی  و  دامی  منشأ  با  آشامیدنی 
هنگام  که  است  مایعی  ماست  آب  گفت:  دارو  و 
تهیه ماست از شیر جوشیده و غلیظ شده تشکیل 
می شود و روی سطح ماست قرار می گیرد که مقدار 
ماست  آب  هم چنین  دارد.  پروتئین  و  چربی  کمی 

کلسیم  معدنی خصوصا  مواد  زیادی  مقادیر  دارای 
و ویتامین های محلول در آب مثل ویتامین ب 2 
و  ویتامین ب 6 است به همین خاطر به فردی که 
باید چربی و پروتئین کمی مصرف کند و در مقابل 
به مواد معدنی و ویتامین نیاز دارد توصیه می شود 
آب ماست بیشتری را تا حد امکان مصرف کند.

آب ماست، جایگزین مناسبی برای شیر
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ایران میزبان اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته شد

ایرنا- به پیشنهاد فدراسیون جهانی والیبال معلولین، ایران میزبانی 
عهده  را  نشسته  والیبال  جهانی  لیگ  های  رقابت  از  دوره  اولین 
با  نشسته  والیبال  ملی  های  تیم  مدیر  رضایی«  »هادی  شد.  دار 
فدراسیون  میان  ای که  تفاهمنامه  اساس  بر  این خبر گفت:  اعالم 
ورزش های جانبازان و معلولین با فدراسیون جهانی والیبال معلولین 
لیگ جهانی  دوره  اولین  میزبان  عنوان  به  ایران  است،  منعقد شده 
والیبال نشسته مردان که سال 2018 برگزار می شود، معرفی شد. 
به  ایران  ورزش  جامعه  برای  بزرگی  افتخار  اتفاق  این  افزود:  وی 
نشسته  والیبال  جهانی  فدراسیون  اعتماد  از  نشان  و  رود  می  شمار 
خاطرنشان  نشسته  والیبال  ملی  های  تیم  مدیر  دارد.  کشورمان  به 
کرد: در این مسابقات که احتماال اردیبهشت ماه سال 97 برگزار می شود، 
تنها شش تیم اول دنیا در جدول رنکینگ جهانی مجوز حضور دارند.

شکست چهار بوکسور جوان ایران 
در رقابت های قهرمانی آسیا

چهار بوکسور ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با قبول شکست برابر 
حریفان از رسیدن به مدال بازماندند. به گزارش ایرنا، در ادامه پیکارهای 
با حضور 120  روز شنبه گذشته  از  آسیا که  قهرمانی جوانان  بوکس 
بوکسور از 23 کشور به میزبانی بانکوک مرکز تایلند در حال برگزاری 
است، روز گذشته چهار نماینده ایران روی رینگ رفته و با قبول شکست 
برابر حریفان از رسیدن به مدال بازماندند. »اشکان رضایی« در وزن 
مدال  به  میزبان  بوکسور کشور  مقابل  قبول شکست  با  کیلوگرم   56
بوکسور صاحب  مقابل  کیلوگرم  در وزن 64  رشید«  نرسید. »اشکان 
نام  ازبکستان شکست خورد و حذف شد و »مهدی ماکویی« در وزن 
75 کیلوگرم مقابل بوکسور قزاق تن به شکست داد. همچنین، »سید 
ازبکستانی  بوکسور  به  را  بازی  کیلوگرم  وزن 91  در  محمدموسوی» 
در  نیا« که  امروز، »رضا حسن  ها  رقابت  این  ادامه  در  واگذار کرد. 
مرحله یک چهارم نهایی وزن 81 کیلوگرم مقابل نماینده سوریه به 
پیروزی دست یافت تا ضمن صعود به نیمه نهایی، مدال برنزش را 
قطعی کند در این مرحله به مصاف بوکسوری از قرقیزستان می رود.

دور چهارم رقابت شطرنج غرب آسیا؛ 
علی نسب و نوروزی در صدر

ایرنا- استاد فیده بانوان شطرنج ایران »مبینا علی نسب« و استاد بین 
المللی »امید نوروزی« در پایان دور چهارم رقابت های شطرنج قهرمانی 
غرب آسیا موسوم به »زون 3.1« در صدر جدول رده بندی تا این مرحله 
قرار گرفتند. این رقابت ها از نهم تیرماه و با حضور 30 شطرنجباز مرد و 20 
بازیکن زن در 9 دور به روش سوئیسی در تهران در حال برگزاری است. 
فقط دو کشور عراق و سوریه در منطقه غرب آسیا به همراه نمایندگان 
ایران در این رقابت ها حضور دارند. این رقابت ها تا 16 تیر ماه ادامه دارد 
و قهرمان آن مجوز حضور در جام جهانی شطرنج را بدست می آورد.

نوشیدن فراوان آب هم مضر است!

بنظر می رسد نوشیدن آب نمیتواند برای انسان 
مشکلی ایجاد کند، ولی حقیقت این است که 
خوردن بیش از حد آب بسیار مضر است و در 
بعضی از مواقع حتا موجب مرگ نیز می شود. 
این نوع بیماری را با عنوان مسمومیت آبی می 
شناسند. بعید است موقعی که مشغول استراحت 

هستید برایتان اتفاق خاصی بیفتد، اما اگر در 
حال تحرک یا ورزش باشید با نوشیدن بیش 
از حد آب در معرض خطر قرار می گیرید. این 
مشکل به این خاطر است که شما فقط آب از 
دست رفته ی بدن خود را جایگزین می کنید 
ولی دیگر مواد الکترولیت مانند سدیم را تامین 
نمیکنید. مثاًل می توانید پتاسیوم بدنتان را با 
مصرف یک موز یا آب نمک بر طرف کنید.

محصوالت تفلون  باعث سرطان می شود؟

بین  که  است  ها  مدت  تفلونی  محصوالت 
بسیاری از مردم محبوب شده و به عنوان یک 
سطح نچسب مورد استفاده قرار می گیرد، با این 
حال بنظر می رسد که این مواد به طور کامل 
امن نیستند. دانشمندان عقیده دارند تفلون باعث 
سرطان نمی شود، اما هنوز هم خطرناک به نظر 

تفلون در خون، گرد  واقع ذرات  می رسد. در 
و غبار، غذا و آب مردم پیدا شده است. وقتی 
تفلون به حرارت باال برسد، مواد شیمیایی سمی 
آن آزاد می شود. این مواد برای سیستم ایمنی 
گرفته  قرار  آزمایش  مورد  که  حیوانات  بدن 
است مضر است و آن ها را دچار سرطان می 
کند در حالی که هنوز برخی از دانشمندان بر 
این باورند که تفلون برای بشر ضرری ندارد.

 توضیحات معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی  استان
 درباره علت مرگ زن شیرازی در محور فردوس به بجستان

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون  سرفرازی  سرهنگ 
فردوس  در محور  درباره علت مرگ زن شیرازی  خراسان جنوبی 
به بجستان توصیحاتی ارائه داد. وی در تشریح این موضوع گفت: 
بر  مبنی  جنوبی  خراسان  پلیس   110 های  فوریت  مرکز  اعالم  با 
فردوس،  شهرستان  در  خانیک  روستای  روبروی  در  خانمی  فوت 
حضور  با  افزود:  وی  شدند.  اعزام  موضوع  بررسی  جهت  ماموران 
با  از شیراز  پسرش  به همراه  که  خانم  این  ماموران مشخص شد 
حین  در  است  بوده  مشهد  عازم   405 پژو  خودروی  دستگاه  یک 
حرکت خودرو فوت کرده است. کارشناسان اورژانس با حضور در 
محل علت مرگ وی را کهولت سن و ایست قلبی اعالم کرده اند.

استفاده از رایانه و کاهش عمر انسان 

ثابت  تحقیقاتی  طی  زیست  محیط  مدافعان 
کرده اند که گرد و غبار صفحه نمایش رایانه 
ها خاصیت سمی دارد و میتواند آسیب های 
جدی عصبی به شخص وارد نماید. مطالعات 
نشان داده که استفاده ی بیش از 3 ساعت 
از رایانه، 2 سال از عمر انسان را کاهش می 

دهد. نشستن بیش از اندازه برای بدن مضر 
می  خسته  را  ها  چشم  مانیتور،  نور  و  است 
کلید  روی صفحه  ها  دست  وضعیت  و  کند 
می تواند آسیب های جدی به مچ وارد کند. 
متخصصین پیشنهاد می کنند برای بر طرف 
یک  تا  ساعت  نیم  هر  عوارض  این  کردن 
حرکات  و  شوید  بلند  رایانه  پشت  از  ساعت 
کششی انجام دهید و به چشم خود استراحت دهید.

شیر کم چرب مفیدتر از پر چرب؟!

شیر  که  باورند  این  بر  مردم  از  بسیاری 
چربش  پر  از  مفیدتر  و  بهتر  چرب  کم 
حال  در  روز  به  روز  عقیده  این  و  است 
زیرا  است،  اشتباه  کاماًل  اما  است.  افزایش 
شود  می  گرفته  شیر  از  چربی  که  هنگامی 
می  دست  از  نیز  ها  ویتامین  آن  همراه  به 

روند و برای جایگزین کردنش از ترکیبات 
خوب  چندان  که  میشود  استفاده  مصنوعی 
کم  شیر  تقویت  برای  که  این  بدتر  نیست. 
میشود  استفاده  خاصی  های  پودر  از  چرب 
را  شیر  در  موجود  کلسترول  میتواند  که 
تواند  می  چرب  کم  شیر  کند.  اکسیده 
قرار  تاثیر خود  را تحت  پالکت های خون 

دهد و خطر حمله قلبی را باال ببرد.

کرم های ضد آفتاب 
و شانس ابتال به تومورهای پوستی

با اینکه کرم های ضد آفتاب برای محافظت 
شما در برابر خطرات تابش نور خورشید است، 
آزمایشات نشان می دهد که استفاده مداوم از 
است.  خورشید  نور  از  تر  خطرناک  ها  آن 
گزارشها حاکی از این است که مواد شیمیایی 

را برای  آفتاب ها، شانس فرد  موجود در ضد 
تومورهای پوستی و همچنین بر هم زدن تعادل 
در  افزایش می دهد. همچنین  هورمونی وی 
خورشید  نور  معینی  مقدار  به  بدن  حقیقت 
برای گرفتن مواد مغذی مناسب نیازمند است. 
پزشکان پیشنهاد میکنند قبل از استفاده کرم های 
ضد آفتاب در حدود ده دقیقه زیر نور خورشید قرار 
بگرید و از سالمت کرم ها اطمینان حاصل کنید.

عجیب اما واقعی؛ کپسول آتش نشانی، خود حادثه ساز شد 

رکنا- عدم رعایت نکات ایمنی به هنگام شارژ کپسول خاموش کننده آتش موجب انفجار شدید و مصدومیت یک نفر 
شد. پس از شنیدن صدای انفجار و فریاد کمک خواهی شخص حادثه دیده، همسایگان سراسیمه به محل حادثه رفتند 
و با صحنه مصدومیت شدید کارگر کارگاه شارژ خاموش کننده مواجه شدند که بالفاصله ضمن تماس با سامانه 125 از 
آتش نشانی درخواست کمک فوری کردند. براساس این گزارش، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران به محض 
آگاه شدن از این حادثه به سرعت آتش نشانان به محل اعزام شدند. حمزه جوادی فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره 
این حادثه گفت: بنا به اظهار شاهدان، در یک کارگاه نا ایمن و غیر اصولی شارژ خاموش کننده آتش، شخصی در حال 
شارژ کردن یکی از خاموش کننده ها بود که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی، یک دستگاه خاموش کننده در حال شارژ 
به یکباره منفجر شد. وی افزود: براثر این حادثه این کارگر به شدت از ناحیه دست چپ و پای راست دچار آسیب و نیز 
شکستگی شد که نیروهای آتش نشانی بالفاصله کارگر مصدوم را از محل حادثه خارج کرده و پس از حاضر شدن عوامل 
اورژانس درمحل، وی را جهت مداوای اولیه و نیز انتقال به بیمارستان تحویل آنان دادند. این فرمانده آتش نشانی از مردم 

خواست تا موارد ایمنی را همیشه و در مورد همه وسایل رعایت کنند تا دیگر شاهد وقوع حوادث این چنینی نباشیم.

قتل 3 کودک در جنون مادر خراسانی  

ساله   29 مادر  گفت:  شمالی  خراسان  انتظامی  فرمانده  ایرنا- 
به  استان  این  سملقان  و  مانه  شهرستان  در  را  خود  فرزند  سه 
افزود: مادری 29 ساله در  قتل رساند. سردار علیرضا مظاهری 
شهرستان مانه و سملقان بر اثر جنون لحظه ای، سه فرزند خود را 
کشت. سردار مظاهری تصریح کرد: این مادر که فرزندی 6 ماهه 
ای را هم باردار بوده است، سه کودک 3 ساله، 6 و هشت ساله 
خود را کشت. وی با بیان اینکه این مادر باردار که بعد از کشتن 
سه فرزندش، خود را نیز حلق آویز می کند اما با تالش های انجام 
بهداری  نیروهای  توسط  اکنون  و  یافته  رهایی  مرگ  از  شده 
انتظامی بیان کرد: همسر  تحت مراقبت است. این مقام ارشد 
این زن 29 ساله کارگر و مدتی است منزل را ترک کرده است.

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

مدرسه شطرنج کیش
آخرین مهلت ثبت نام 15 تیر ماه 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

موسسه راه سفیــد برگـزار می کند:
* آمادگی و تقویت دروس پایه- تقویت حافظه  *آموزش تکنیک های مدیریت زمان- آموزش شیوه های مطالعه   * برگزاری کالس های دبیر پیگیر و داوطلب محور

30 نفــر اول از تخفیــف ویـژه برخـوردار می شــونــد     آدرس: طالقــانی 16     تلفــن: 32236081 

دبیرستـانی هـادبستـانی هـا

31104

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی کلیه ملزومات 

کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

09153634767

*  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
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پیش بینی هواشناسی از وزش باد همراه باگرد و خاک در خراسان جنوبی

ایرنا -رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: الگوی حاکم در نقشه های پیش یابی هواشناسی برای 
دو روز آینده گاهی وزش تندباد و گرد و خاک را نشان می دهند که در نواحی مرز شرق استان، سرعت وزش باد بیشتر خواهد بود. برهانی افزود: 
به لحاظ شرایط دمایی به تدریج روند افزایش دما آغاز شده و تا اوایل هفته آینده تداوم می یابد و به عبارتی روزهای آینده هوا گرم تر خواهد شد.

طرح دیده بان پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در دست اجرا  

پیشگیری   و  اجتماعی  معاونت  امیرآبادیزاده-   
اینکه  بیان  با  استان  قضایه  قوه  جرم  وقوع  از 
قوه قضائیه طرحی با عنوان دیده بان پیشگیری 
هدف  کرد:  عنوان  دارد،  اجرا  دست  در  جرم  از 
مردمی  تشکل  بزرگترین  تاسیس  قضاییه  قوه 
 ، نقش آفرینی  قابلیت  با  اجتماعی(  )شبکه 
عرصه های  در  جامعه،  اقشار  و  آحاد  برای 
اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی،  مختلف 
باشد.  می  جرم  وقوع  از  پیشگیری  راستای   در 
و  نخبگان  مشارکت  جلب  افزود:  نیا  وحدانی 
تالشهای  به  بخشیدن  انسجام  و  مردم  عامه 
نهادی و مردمی کشور، در راستای پیشگیری از 
وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در دستور کار 
قرار دارد.وی خاطر نشان کرد: طرح باز تاسیس 
»دیده  جدید  عنوان  با  اجتماعی  حفاظت  ستاد 
اجراست  و  دست  ،در  جرم«  از  پیشگیری  بان 
این زمینه همکاری  دارند در  تمایل  افرادی که 
نمایند،می توانند از طریق سامانه اینترنتی سجام 
 sajam.adliran.irالکترونیکی آدرس  به 

آمادگی خود را اعالم نمایند.

اولین اکران فیلم داستانی 
نازگل دختر عشایر 

کاری - فیلم داستانی نازگل دختر عشایر کاری از 
هنرمندان بومی شهرستان سربیشه برای اولین بار 
در استان و سربیشه  در روزهای 16 تا 18 تیر به 
روی پرده می رود. این فیلم به کارگردانی هادی 
بومی شهرستان  بازیگران  از  و جمعی  زاده  صباغ 
هفته  اواسط  از  و  گردیده  تولید  و  تهیه  سربیشه 
می  اکران  سربیشه  فرزین  استاد  سالن  در  جاری 
گردد.طیبه عابدینی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد 
افزود:  مطلب   این  بیان  ضمن  سربیشه  اسالمی 
اکران فیلم نازگل نشان داد که بضاعت و قابلیت 

در میان هنرمندان  وجود دارد  اگر حمایت بشوند. 
مسلما کارهایی از این دست که از دل فرهنگ و 
داشت.  خواهیم  فراوان  برخواسته  ما  جامعه  سنن 
ضمن  فیلم  این  کارگردان  زاده  صباغ  همچنین 
خرسندی از اینکه  با اکران فیلم نازگل دل مردم 
منطقه شاد می شود ، خاطر نشان کرد: امروز اگر می 
بینید فیلم نازگل اکران می شود به واسطه تالش و 
همت خانم عابدینی و اداره ارشاد شهرستان بوده 
والبته شخص مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان معاون محترم هنری که واقعا حمایت کردند. 

افزایش 60 درصدی کشف مواد مخدر 
توسط مرزبانان استان

کاری - جانشین فرماندهی مرزبانی استان عنوان 
کرد: در 48 ساعت گذشته مرزداران و مرزبانان با 
از واحدهای اطالعاتی و  تغذیه اطالعاتی مناسب 
و  اطالعاتی  دو عملیات کامال  در  دقیق  اشرافیت 
منسجم در مرز، توانستند دو نفر قاچاقچی معروف و 
فعال در امر حمل و نقل مواد مخدر را دستگیر نمایند. 
سرهنگ محمدرضا حیدری افزود: تیم های واکنش 
سریع بالفاصله مسیرهای احتمالی تردد را با گماردن 
دیده بان و اجرای طرح مهار تحت پوشش و انسداد 
موفق شدند  غافلگیرانه  اقدام  در یک  و  داده  قرار 
قاچاقچیان را به دام بیندازند که در این دو عملیات 
بالغ بر 100 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
و در دو دستگاه خودرو ضبط و توقیف و تعداد 5 نفر 
متهم دستگیر شدند. وی با اشاره به اینکه از ابتدای 
سال جاری افزایش 60 درصدی کشفیات مواد مخدر 
در مقایسه با سال قبل داشته ایم خاطرنشان کرد: 
از ابتدای سال جاری عملیاتهای برنامه ریزی شده 
متعدد علیه  قاچاقچییان و سوداگران مرگ در عقبه 
ی مرزی انجام گرفته است و تعداد 18 نفر متهم 
رابطه  این  تعداد 12 دستگاه خودرو در  دستگیر و 

توقیف و تحویل مراجع قضایی گردید.

برگزاری جلسه فوق العاده 
شورای شهر بیرجند

جم-شورای شهر بیرجند دوشنبه شب جلسه فوق 
یکنفر  به جز  که  .دراین جلسه  داد  تشکیل  العاده 
تمام اعضای شورا حضور داشتند.با تمدید سه ماهه 
بیمه  شرکت  با  شهرداری  پرسنل  تکمیلی  بیمه 
نوین و انجام  و برگزاری مناقصه عمومی در این 
مدت موافقت شد . همچنین اعضا شورا  صورت 
جلسه تنظیمی فی مابین مالک ملک واقع در طرح 
بازگشایی خیابان نارنج به سفیر امید در قبال واگذاری 
زمین معوض از سوی شهرداری را پذیرفتند.کاهش 
تعرفه های تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری 
ها-از دیگر مواردی بود که  مصوب شد در ادامه 
مبلغ  فوریت  قید  با  شهرداری  گردید  مقرر  جلسه 
بیمه  در خصوص  معلم  بیمه  به شرکت  پرداختی 
آتش سوزی منازل مسکونی شهر بیرجند و همچنین 
خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه به شهروندان 
رابرای اخذ تصمیم نهایی در خصوص پیشنهادات 

شرکت بیمه معلم به این شورا ارسال نماید

 37 میلیارد ریال سهام در تاالر بورس 
خراسان جنوبی معامله شد

دادرس مقدم-مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی، 
گفت: خرداد ماه سال 96 ، 15 میلیون و 507 هزار 
سهم به ارزش 37 میلیارد ریال در تاالر بورس استان 
داد و ستد شد.خرداد ماه 96 ، 37 میلیارد ریال سهام 
در تاالر بورس خراسان جنوبی معامله شد.هریوندی، 
افزود: مجموع معامله تاالر بورس استان در سه ماهه 
اول 96 به 148 میلیارد ریال رسید که 57 درصد آن 
مربوط به فروش سهام و 43 درصد مربوط به خرید 
سهام است.وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا 
تاالر  در  جدید  معامالتی  کد  ماه، 88  خرداد  پایان 
بورس منطقه ای استان افتتاح شد که 36 کد مربوط 
به خرداد ماه گذشته است.به گفته هریوندی در سه 
ماهه نخست امسال 326 نفر ساعت دوره آموزشی 

رایگان در تاالر بورس استان برگزار شد.

بیش از 11 هزار داوطلب از خراسان جنوبی 
در آزمون دانشگاه ها رقابت می کنند

ایرنا - نماینده تام االختیار دانشگاه بیرجند در برگزاری 
آزمون سراسری 1396 دانشگاه ها و موسسه های 
امسال  سراسری  آزمون  در  گفت:  عالی  آموزش 
آزمایشی  گروه  پنج  در  داوطلب   907 و  هزار   11

روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برای راهیابی به 
تحصیالت عالی با هم رقابت می کنند. به گفته ندا در 
آزمون سراسری امسال از این استان 6 هزار و 836 
نفر زن و بقیه مرد هستند که برای راهیابی به مراکز 
آموزش عالی در آزمون ثبت نام کردند. وی ادامه داد: 
آزمون داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و 
علوم انسانی، صبح روز پنجشنبه و گروه آزمایشی هنر 

بعد از ظهر ) 15 تیرماه( برگزار می شود.

ارسال ٤76 اثر
 به جشنواره شعر رضوی جوانه ها

اثر به دبیرخانه جشنواره ملی  صدا و سیما- 476 
شعر رضوی جوانه ها در خراسان جنوبی ارسال شد. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان 
اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 10 تیر 
بوده،گفت: به علت استقبال شاعران و فرهیختگان 
از جشنواره رضوی مهلت ارسال آثار به مدت یک 
هفته تمدید شد.احمد محبی افزود: آثار ارسالی از 
سوی شرکت کنندگان نباید در هیچ جشنواره و کتابی 

چاپ شده و باید تازه و بدیع باشد.

اعزام بیش از 250 نفر
 به اردوهای فرهنگی و ورزشی

پیشه ور- معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل 
بهزیستی  از پیش بینی اعزام بیش از 250 نفر از 
و  فرهنگی  اردوهای  به  حمایت  تحت  مددجویان 
ورزشی تابستانی سازمان بهزیستی کشور خبر داد 
و عنوان کرد: همه ساله و با شروع فصل تابستان 
، سازمان بهزیستی کشور به منظور ایجاد روحیه 
نشاط و شادابی و پر کردن بخشی از اوقات فراغت 
دانش آموزان و فرزندان مددجویان تحت حمایت ، 
اقدام به برگزاری اردوهای فرهنگی و ورزشی ویژه 
این عزیزان می نماید . رجبی ادامه داد: بر همین 
اساس سهمیه تخصیص استان در سال 96 از سوی 
سازمان متبوع ، تعداد 17 اردو در نظر گرفته شده 
که پیش بینی می شود جمعیتی بالغ بر 250 نفر از 
خدمات اردوگاههای شمال کشور برخوردار خواهند 
شد. وی خاطر نشان کرد: طی تابستان سال 95 نیز 
تعداد 225 نفر از مددجویان تحت حمایت با هزینه 
گروه  قالب 14  در  ریال  میلیون  بر 700  بالغ  ای 
مند  بهره  سازمان  اردوگاههای  خدمات  از  اردویی 
گردیده اند. الزم به ذکر است مدت زمان برگزاری 

هر اردو 8 روز می باشد.

٤۸درصد رشد در حمل زغالسنگ
 راه آهن شرق

امیرابادیزاده-مدیر کل راه آهن شرق  با یبان اینکه 
حمل زغالسنگ در راه آهن شرق در طول سه ماه 
نخست 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته  48 
درصد رشد داشته است افزود:در این اداره کل  177 
هزار و 100 تن بارگیري زغالسنگ انجام شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال 1395 که 119 هزار و 
295 تن بوده است 48 درصد رشد دارد. اقبالي گفت: 
در سه ماه سال جاري یک میلیارد و 586 میلیون و 
787 هزار و 260 تن کیلومتر بار ناخالص در این اداره 
کل حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته که یک میلیارد و 509 میلیون و 43 هزار و 
600 تن بوده است پنج درصد افزایش داشته است.

نمایشگاه » آثار فرهنگی و هنری« 
در استان برگزار می شود

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  مهر-معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از برگزاری 
نمایشگاه » آثار فرهنگی و هنری « همزمان با 18 
تیرجاری در بیرجند خبر داد.سید علی زمزم بیان کرد: 
نمایشگاه » آثار فرهنگی و هنری« به مناسبت روز 
 ملی عفاف و حجاب در نگارخانه شهر برگزار می شود
وی ادامه داد: این نمایشگاه از 18 تیر آغاز و تا پایان 
21 تیرماه نیز به روز عالقه مندان باز خواهد شود.

های  غرفه  شامل  نمایشگاه  این  کرد:  بیان  زمزم 
متعددی اعم از فروش محصوالت فرهنگی، پوستر، 

عکس و مد و لباس اسالمی خواهد بود.

ری
 اکب

س: 
عک

مشکالت  نقل و انتقال پول تجار ما با تجار افغانستانی باید رفع شود

استان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  قاسمی- 
اطالعات،  فناوری  کارگروه  اندازی  راه  از 
 ict ارتباطات و میکروالکترونیک یا همان
فناوری  توسعه  کارگروه  گفت:  و  داد  خبر 
دارد  نظر  در  استان  ارتباطات  و  اطالعات 
کار  و  کسب  رونق  به  کمک  منظور  به 
حوزه  در  فناورانه  طرح های  از  استان  در 
ارتباطات و فناوری اطالعات حمایت کند. 

را  این  آوا  با  گو  و  گفت  در  »هاشمی« 
و  دانست  نخبگان  بنیاد  توسط  فرصتی 
زیرمجموعه  کارگروه  این  کرد:  تصریح 
علمی  معاونت  فناوری  توسعه  ستاد 
باشد.  می  جمهوری  رئیس  فناوری  و 
های  کارگروه  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
خشکسالی  فرسایش،  آب،  فناوری  توسعه 
تجدیدپذیر  های  انرژی  زیست؛  محیط  و 

در  هم  سنتی  طب  و  دارویی  گیاهان  و 
باشد.  می  فعال  استان  نخبگان  بنیاد 
کارگروه  و   ICT کارگروه  وی  گفتۀ  به 
به  نیز  ساز  هویت  و  نرم  های  فناوری 
استان  در  که  زیادی  های  ظرفیت  دلیل 
و  کرد  اغاز  را  کارخود  امسال  دارد  وجود 
در همین راستا فراخوانی برای جذب طرح 
کردیم. ارائه  فناوری  در حوزه  های جدید 

ارئه شود ها  آینده طرح  ماه   2 طی 
که  کرد  عنوان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
فعاالن  و  شرکت ها  صنعت گران،  تمام  از 
ضمن  می شود،  درخواست  حوزه  این 
برای  نخبگان  بنیاد  سایت  به  مراجعه 
و  فناورانه  طرح های  ارائه  فرم  تکمیل 
 2 فرصت  در  مربوطه  مستندات  ارسال 
کرد  بیان  هاشمی  نمایند.  اقدام  ماهه 

در  و  ارزیابی  شده،  پذیرش  طرح های  که 
و  علمی  معاونت  به  شرایط  احراز  صورت 
شد  خواهد  ارجاع  جمهور  رئیس  فناوری 
تسهیالت  قالب  در  مقتضی  نحو  به  تا 
مشاوره ای  خدمات  و  اعتباری  و  مالی 
مدیریتی  و  فنی  مهارت های  ارتقاء  جهت 
گیرند. قرار  حمایت  مورد  کاری  تیم 
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تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
 900 آزادسازی  از  جنوبی  خراسان  استان 
داد  خبر  جنوبی  خراسان  در  معدنی  محدوده 
ناشی  معدنی  محدوده   200 حدود  گفت:  و 
از  که  استان  در  گذشته  سال  آزادسازی  از 
طریق آگهی فراخوان و مزایده  ای برگزار شد 
ثبت شده است.داوود شهرکی در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار کرد: اکنون 
خوب  بسیار  استان  در  سرمایه گذاری  فضای 
که  اقداماتی  با  خوشبختانه  افزود:  است.وی 
صدور  فرآیند  شفاف سازی  داده  انجام  دولت 
و  مکانیزه  کاماًل  معدن  حوزه  در  مجوزها 
الکترونیکی است و می توان از سراسر کشور 

داشت. دسترسی  شده  ثبت  محدوده های  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی بیان کرد: اتفاق دومی که در 
کشور رخ داد این است که در حوزه فعالیت های 
بیشتر  سرمایه گذاری  ریسک  چون  معدنی 
است شرایطی برای متقاضیان معدنی تعریف 
گذشته  در  کرد:  تصریح  است.شهرکی  شده 
همه می توانستند ثبت کنند و این امر به دلیل 
ناتوانی مالی باعث بلوکه شدن و راکد شدن 
و  کشور  در  معدنی  محدوده های  از  بسیاری 
جنوبی  خراسان  مانند  معدنی  استان های  در 
می شد.وی خاطرنشان کرد: در این راستا در 
استان با ابطال برخی محدوده های راکد و بال 

فعالیت دار  محدوده های  شناسایی  و  استفاده 
در سال های اخیر بخشی زیادی از محدوده 

معدنی شناسایی و آزاد شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا بالغ 

از  و  کردیم  آزاد  را  معدنی  محدوده   900 بر 
ورود  برای  مردم  به  عمومی  فراخوان  طریق 

کردیم  معرفی  اکتشاف  حوزه  سرمایه گذاران 
بود.شهرکی  خوبی  بسیار  ظرفیت  این  که 
اظهار داشت: حدود 200 محدوده معدنی ناشی 

از  از همین آزادسازی سال گذشته در استان 
طریق آگهی فراخوان و مزایده ای که برگزار 
کردیم ثبت شد.وی افزود: معدن از بخش های 
تولید  برای  استراتژیکی است که هرکشوری 
نیاز به مواد معدنی دارد و خوشبختانه استان 
خراسان جنوبی در اکثر مواد معدنی که نیازمند 
صنعت است غنی است.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: در 
این استان بالغ بر 42 نوع عنصر شناسایی شده 
است که بخشی منجر به شناسایی ذخیره ای 
باید  که  است  نشانه  حد  در  بخشی  و  شده 
برای دستیابی به ذخایرشان طرح های تکمیلی 

اکتشاف بزنیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ماهه   3 در  گفت:  جنوبی  خراسان  منطقه 
نخست امسال 10 میلیون لیتر فرآورده نفت 
گاز در بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود توزیع شد.

علی اصغر اصغری در گفت و گو با خبرنگار 
تسنیم دربیرجنداز توزیع 10 میلیون لیتر فرآورده 
نفت گاز در بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود در 

3 ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
58 درصد رشد داشته است.وی افزود: عرضه  
نفت گاز مرزی اعم از فروش، خرده فروشی 
در بازارچه و فروش به مرزنشینان در کاهش 

قاچاق فرآورده های نفتی نقش موثری دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  

بیان کرد: همچنین  منطقه خراسان جنوبی  
این امر در جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، 
افزایش رفاه مرزنشینان و جلوگیری از مهاجرت 
 3 تحویل  از  است.وی  موثر  بسیار  نیز  آنان 
میلیون و 396 هزار و هشتصد و دوازده لیتر 
جنوبی  خراسان  های  فرودگاه  در   ATK
این  گفت:  داد.اصغری  خبر  گذشته  سال  در 

میزان سوخت هوایی به 953 فروند هواپیما در 
فرودگاه های بیرجند و طبس تحویل شده که 
در مقایسه با سال 94 به میزان 2 میلیون و 863 
هزار و 220 لیتر مقدار 16 درصد رشد نشان 
می دهد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی  منطقه تصریح کرد: در تعطیالت نوروزی 
امسال سوخت هوایی تحویل شده به 55 فروند 

هواپیما در این فرودگاه ها به مقدار 131 هزار و 
530 لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از رشد 12 درصدی برخوردار بوده است.

وی بیان کرد: منطقه خراسان جنوبی یکی از 
مناطق 37 گانه شرق کشور دارای دو مرکز 
تاسیسات سوختگیری هواپیمایی در شهرستان 

های بیرجند و طبس است.

حضور  با  ای  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
تعاون  اتاق  و  اصناف  بازرگانی،  اتاق  روسای 
استان برای رفع مشکالت واحد های تولیدی 
و اجرایی کردن ساز و کار های سیاست های 

اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری با 
تاکید بر اهمیت ارتباط بخش خصوصی و دولتی 
بیان کرد: دولت نیز به دنبال کاهش تصدی 
گری بوده و نیازمند حمایت بخش خصوصی 
باید به سمتی  اینکه  بیان  با  است. سرفرازی 
به بخش خصوصی واگذار  را  امور  برویم که 
کنیم، گفت: بنابر اجرای سیاست های اصل 
44، باید این امر را محقق کنیم. وی تصویب 
بخش نامه و قوانینی که قاعده چندانی ندارند 
را موجب تنش در حوزه اقتصادی و برهم زننده 
امنیت دانست و ادامه داد: بخشی از اعتبارات 
کمک های فنی و اعتباری برای ان دسته از 
واحد هایی که در حوزه صنعت و کشاورزی 
دارای ظرفیت رقابتی هستند، در نظر گرفته 
شده است.وی با ابراز امیدواری برای بازگشایی 
بازارچه یزدان تا پایان سال جاری اضافه کرد:  

یکی از کارهایی که در 8 ماه گذشته در مرز 
استان انجام شده، افزایش تعداد باسکول ها و 
 برگشت بخشی از درآمدها به بازارچه ها است.

صادراتی  جوایز  ساله  چندین  قطع 
انگیزه فعاالن اقتصادی را کاهش داد

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی بیرجند هم با بیان این که این جلسه 
در راستای هم افزایی هر چه بیشتر متولیان 
است  شده  برگزار  دولتی  و  خصوصی  بخش 
عنوان کرد: همه مسئوالن برای حل مشکل 
اشتغال مسئول هستیم و اگر دست به دست 
موثری  کارهای  توانیم  نیزمی  دهیم  هم 

انجام دهیم تا نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
احتشام با بیان این که باید بهبود فضای کسب 
کار به صورت قاطع وهدایت اعضای اتاق ها 

به سمت رقابتی کردن مورد توجه قرار گیرد، 
بازارهای  در  ما  نقش  همچنین  داد:  ادامه 
جهانی کم رنگ شده و باید مورد توجه قرار 
جوایز  پرداخت  که  این  به  اشاره  با  گیرد.وی 
و  قطع   گذشته  سال  چندین  از  صادراتی 
داده  کاهش  نیز  را  اقتصادی  فعاالن  انگیزه 
خوبی  بودجه  جاری  سال  کرد:  اضافه  است 
برای مشوق های صادراتی دیده شده اما این 
 امر به تنهایی کفایت بازار رقابتی را نمی کند. 

سرمایه  برای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
همچنین  افزود:  کنیم،  انگیزه  ایجاد  گذاری 
باید بخش اقتصادی را به مردم واگذار کنیم.

 سوءاستفاده از مالیات بر ارزش افزوده ، 
یکی از مشکالت اصناف

بیان  با  نیز  اتاق اصناف  یزدان شناس رئیس 
اقتصاد  رونق  برای  این که بخش خصوصی 
مقاومتی با موانعی رو به رو می شود خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر نرخ سود بانکی و سپرده 
است. شده  بازار  رکود  موجب  تسهیل  های 

به گفته وی این موضوع موجب شده هزینه 
تولید ما نسبت به سایر کشورها افزایش یافته و 
کاالهای خارجی با قیمت ارزان تری به دست 
مصرف کننده برسند. رئیس اتاق اصناف قانون 
کار را یکی دیگر از مشکالت موجود بر سر 
بازاریان دانست و عنوان کرد: در این قانون، 
آنچه که برای کارگر، کارفرما و تولید کننده 
است.یزدان  نشده  گرفته  نظر  در  است،  الزم 
قانون کار را  باید  این که  بر  تاکید  با  شناس 
به نفع تولید کننده تغییر  دهیم تصریح کرد: 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  مشکل دیگراصناف، 
بوده چرا که از این نام سوء استفاده شده و در 

طول سال چندین بار مالیات اخذ می شود.

از فرصت های خوب هم مرزی 
با افغانستان، استفاده مطلوب نمی شود

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند هم 
از  یکی  را  پول  انتقال  و  نقل  جلسه  این  در 
مشکالت موجود در فعاالن اقتصادی دانست 
و گفت: بین نقل و انتقال پول تجار ما با تجار 
افغانستانی مشکالتی وجود دارد که باید رفع 
شود.خامه زر با اشاره به مرز مشترک خراسان 
جنوبی با افغانستان بیان کرد: علی رغم فرصت 
های خوبی که با افغانستان داریم، از آن به طور 
مطلوب استفاده نمی شود.گفتنی است در این 
جلسه مقرر شد ظرف مدت دو هفته، ساز و کار 
اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی، فرصت 
ها و نقاط ضعف استان شناسایی و به همراه 
راهکارهای پیشنهادی به دفتر امور اقتصادی 

استانداری خراسان جنوبی تحویل گردد.
)Ava.news13@gmail.com(

فرصتی برای معرفی طرح های ICT بومی فراهم شد

۹۰۰ محدوده معدنی در استان آزادسازی شد

توزیع ۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در بازارچه مرزی خراسان جنوبی
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رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان جنوبی:

از فرصت هم مرزی افغانستان استفاده نمی شود

کدخدایی-کارگاه مبارزه با پولشویی به همت معاونت 
همکاری  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  آموزشی 
از  همتی،  دکترحسن  حضور  با  و  تایر  کویر  شرکت 

شد.همتی،  دیروز،برگزار  ایران  حسابداری  مشاهیر 
عضو تاالر مشاهیر حسابداری ایران در کارگاه مبارزه 
با پولشویی گفت: هر اقدامی که موجب قانونی جلوه 
دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیر 
آثار  دارای  که  اطالق می شود  پولشویی  است  قانونی 
زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: با توجه به متنوع بودن روش های کسب 
پولشویی  شیوه های  خالف،  اعمال  از  حاصل  سود 

سیستم  نوع  جرم،  چون  عواملی  که  است  متنوع  نیز 
انجام  اقتصادی و قوانین و مقررات کشور که در آن 
حسابداری  مشاهیر  تاالر  است.عضو  متفاوت  می شود 
انواع مختلفی دارد،  پولشویی  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
تصریح کرد: پول های خاکستری، پول  سیاه و پول های 
کثیف از انواع پولشویی است.همتی ادامه داد: پول های 
انجام  یا  از فروش کاال  خاکستری درآمدهای حاصل 
دادن کارهای تولیدی که دولت از آن ها بی اطالع است 
به  اشاره  با  انجام می شود.وی  مالیات  از  فرار  برای  و 
قاچاق  قاچاق،  پول های  شامل  سیاه  پول های  اینکه 
پول هایی  نیز  کثیف  پول های  گفت:  می شود،  کاال 
هستند که آغشته به خون هستند و مربوط به نقل و 
تاالر مشاهیر حسابداری  انتقال موادمخدر است.عضو 
نیز  پولشویی  جرم  ویژگی های  خصوص  در  ایران 
به  و  است  پیچیده  فرایندی  پولشویی  کرد:  تصریح 

عنوان جرم ثانویه از آن یاد می شود.

بانک  شعب  مدیر  اعالم   بر  مقدم-بنا  دادرس 
سرمایه  راهبرد  سمینار  جنوبي،  خراسان  مسکن 
 97 و   96 هاي  بازار مسکن سال  تحلیل  و  گذاري 
شود.در  می  برگزار  بیرجند  در  تیرماه  دو  بیست   ،
حوزه  به  بخشي  رونق  و  ارتقاء  برای  سمینار  این 
سرمایه  جامعه  گیري  بهره  هدف  با  و  مسکن، 
فروشندگان  و  خریداران  سازندگان،  گذاران، 
هاي  رشته  دانشجویان  و  امالک  مشاوران  مسکن، 
یکي  و صنایع،  مدیریت، عمران،حسابداري  اقتصاد، 
خواهد  سخنرانی  مسکن   بازار  ارشد  تحلیلگران  از 
کرد.گفتنی است:در این سمینار سرفصل هایي نظیر 
بررسي جذابیت مسکن در سال هاي آینده، ارزیابي 
و  رهن  بازار  بیني  پیش  ساختماني،  مصالح  بازار 
اجاره، مهارت و روش علمي پیش بیني دوره هاي 
برپا  6 ساعت  مدت  به  بازار مسکن   رکود  و  رونق 
و  راه  کل  اداره  مسکن،  بانک  شود.استانداري،  مي 

شهرداري  اي،  حرفه  و  فني  آموزش  شهرسازي، 
سازمان  اسالمي،  انقالب  مسکن  بنیاد  بیرجند، 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  و  مهندسي   نظام 
کنند. مي  همکاري  سمینار  این  برگزاري  برای 

توانند  سمینار،می  این  در  شرکت  برای  عالقمندان 
کل  اداره  هاي  عمومي  روابط  به  مراجعه  طریق  از 
یا  و  ساختمان،  مهندسي  نظام   ، شهرسازي  و  راه 
ثبت  برای  استان  مسکن  بانک  شعب  به   مراجعه 

اقدام کنند. نام 

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی
 در بیرجند

سمینار راهبرد سرمایه گذاري و تحلیل بازار مسکن 
هفته آینده برگزارمی شود
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امام علی عليه  السالم می فرمایند :
جوُد الُوالِة بَِفيِء الُمسلِميَن َجوٌر وَختٌر

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.
)غرر الحكم : ح 4725(

عارف در مجلس بماند، بهتر است

نام  مطرح شدن  به  اشاره  با  امينی  ابراهيم  سيد 
گزینه های  از  یكی  عنوان  به  عارف  محمدرضا 
سياسيون،  از  برخی  سوی  از  تهران  شهرداری 
این موضوع را مطرح كرده  گفت: هر كسی كه 
و  است  كرده  عنوان  را  خودش  شخصی  نظر 
كه  دالیلی  و  توجيحات  بر  بنا  فردی  هر  طبيعتا 
عضو  این  كند.  بيان  را  خود  نظر  می تواند  دارد، 
حزب اعتماد ملی و منتخب شورای شهر تهران 
بر این عقيده است كه مردم به دكتر عارف برای 
حضور در مجلس رای داده اند و صحيح نيست 
كه ایشان از نمایندگی مجلس استعفا دهد و به 

عنوان شهردار تهران مشغول به كار شود.

کوچکی نژاد: جلسه با سوال کنندگان
 از روحانی نوعی معامله است

جبار كوچكی نژاد  با اشاره به جلسه جمعی از نمایندگان 
دولت با برخی سوال كنندگان از رئيس جمهور درباره 
اعتباری گفت: در واقع برگزاری  موسسات مالی و 
جلسه نوعی معامله است تا افراد از طرح سوال خود 
از روحانی منصرف شوند در حالی كه طرح سوال 
باید روند قانونی خود را طی كند. وی با تاكيد بر لزوم 
رعایت قانون بيان داشت: نمی شود آقایان خارج از 
كميسيون بنشينند و خودشان به یک نتيجه برسند؛ 

این روش درستی نيست.

واکنش یک اصالح طلب دیگر
به پیشنهاد آتش بس زاکانی

علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصالحات با اشاره 
از  اینكه  بر  مبنی  زاكانی  عليرضا  اخير  توئيت  به 
سوی هر دو جناح باید آتش بس برقرار شود، گفت: 
معتقدم تعبير آتش بس یک تعبير سنگينی است،  
مگر ما قهر هستيم؟ مردم كنار هم هستند و هيچ 
قهری وجود ندارد كه بخواهد آشتی صورت بگيرد.
اكنون تعبير آتش بس به معنای این است كه در 
كشور جنگ وجود دارد. این سخنی فراتر و سنگين 
تر از قهر است. مگر در كشور جنگ وجود دارد كه 

اكنون نيازمند آتش بس است؟

وزیر کشور:  شورا نگاه سیاسی 
به انتخاب شهردار نداشته باشد

به  سياسی  نگاه  شورا  اینكه  بيان  با  كشور  وزیر 
انتخاب شهردار )تهران(  نداشته باشد، گفت: نباید با 
نگاه سياسی در انتخاب شهردار شایسته ساالری را 
زیر سوال برد و باید تنها شایسته ساالری در عزل و 
نصب ها وجود داشته باشد. امروز یک نگاه سياسی 
واحد در اكثر نهادهای رسمی همچون مجلس، شورا 
و ریاست جمهوری شكل گرفته كه مطالبه به حق 
مردم این خواهد بود رأیی  كه داده اند چه خواهد شد. 
 بی تردید حضور مردم در انتخابات قدرت نمایی بزرگی 
در عرصه جهانی بوده است كه باید قدردان این مردم 

باشيم و قدردانی ما انجام كار برای مردم است.

سروری: اعتبار »احزاب« به مطالبه گری 
از »دولت« و »مجلس« است

احزاب  كشورها  برخی  در  گفت:  سروری 
جریان سازی می كنند در حالی كه در كشور ما این 
طور نيست و ما شاهد شخصيت محوری هستيم 
و این یكی از مشكالت اساسی ما است كه برای 
اصالح  آن همه نهادهای قانونی و ذیربط از جمله 
جمعيت  دبيركل  بيایند.  قضيه  پای  باید  مجلس 
این سؤال كه  با طرح  اسالمی  انقالب  رهپویان 
از  باید  اینكه  جز  چيست  احزاب  حقوقی  اعتبار 
صورت  در  افزود:  كند،  مطالبه  مجلس  و  دولت 
دارد  وجود  احزاب  از  حمایتی  چه  مطالبه گری 
حزبی،  كار  خاصيت های  از  یكی  كه  حالی  در 

مطالبه گری است.

کابینه دولت باید طوری باشد که کشور 
را به بیست سال پیش باز نگرداند

غالمعلی حدادعادل درباره كابينه دولت دوازدهم 
باشد  طوری  باید  دوازدهم  دولت  كابينه  گفت: 
های  تنش  و  پيش  سال  بيست  به  را  كشور  كه 
دیگری  بخش  در  وی  نگرداند.  باز  زمان  آن 
در  منافقين  كنفرانس  به  اشاره  با  سخنانش  از 
فرانسه گفت: فرانسه با ميزبانی از منافقين چگونه 
می تواند مدعی مبارزه با تروریسم باشد البته هر 
اما  كرده  اعتراض  موضوع  این  به  ما  دولت  چند 

به اعتقاد ما این اعتراض باید بيش از این باشد.

آن طور که باید، خدمتگزار مردم نبودیم

حاشيه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  نایب 
جلسه ترحيم مرحوم نيری گفت: در طول مدتی 
روی  او  تمركز  و  نگاه  شناختم  را  نيری  من  كه 
بود.  آنان  به  رسيدگی  و  نيازمندان  و  محرومان 
قرآن  و  اسالم  مذهب،  از  آنچه  داد:  ادامه  وی 
به محرومان است، ولی  توجه  می فهميد، همين 
نيری  اما  نبودیم  باید، خدمتگزار  كه  آن طور  ما 

این گونه نبود و این كار او ارزشمند است.

باید جلوی دخالت دولت  در ساختار 
سیاسی  احزاب را گرفت

جلوی  باید  اینكه  بيان  با  كنعانی مقدم 
را  احزاب  سياسی  ساختار  در  دولت ها  دخالت 
می رسند،  قدرت  به  وقتی  دولت ها  گرفت،گفت: 
تعيين  برای  یاركشی  و  یارگيری  به  شروع 

بلندگوی خود از حنجره احزاب می كنند.

برای عمل به تعهدات، در خدمت روحانی هستیم

اميد مجلس  محمد رضا عارف رئيس فراكسيون 
با اشاره به آن چه در دیدار فراكسيون اميد با حسن 
روحانی در روزهای آتی مطرح خواهد شد، گفت: 
آقای  دوم  دولت  برجستگی های  كه  داریم  اعتقاد 
روحانی باید از لحاظ پاسخگویی به مطالبات مردم 
بيشتر باشد. مطالبات مردم روشن است و روحانی هم تعهد كرده و ما هم 

برای عمل به تعهدات و به خصوص جوانگرایی در خدمت وی هستيم.

میرسلیم: دولت باید بداند نیازمند انتقاد است

سيد مصطفی ميرسليم در توئيترشخصی خود نوشت: 
آن چه حق است به كارگيری روش علمی و مشفقانه 
در انتقاد به دولت است. منتقدان باید بدانند چگونه این 
روش را به كار گيرند و آن را با تحقير و توهين و 
سرزنش و هتاكی اشتباه نكنند. دولت هم باید بداند 
نيازمند چنان انتقادی است و آن را تشویق كند. این همكاری متقابل رمز 
موفقيت در اصالح انحرافات و سرعت بخشيدن به پيشرفت كشور است.

آینده تاریکی در انتظار آل سعود خواهد بود

مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير  رضایی  محسن 
كرد:  اظهار  منطقه  تحوالت  به  اشاره  با  نظام 
خالف  كارهای  به  دست  سعود  آل  حكومت 
موازین بين الملل و موازین اسالم زده است و در 
همه جا از جمله یمن، بحرین و جدیدا در قطر به 
بن بست سياسی برخورد كرده است. وی افزود: وضعيت امروز عربستان 

بد است و آینده تاریكی در انتظار آل سعود خواهد بود.

نهاد  فرهنگی  شورای  مسئول 
اینكه  بيان  با  جمهوری  ریاست 
آقایان زاكانی و توكلی بيكار هستند 
آتش  مانند  كلماتی  نشينند  می  و 
گفت:  كنند،  می  مطرح  را  بس 
وگرنه اگر ما وارد گود شویم وقت 
نداریم كه بنشينيم و این كلمات را 

طراحی كنيم! 
اكرمی  رضا  سيد  االسالم  حجت 
بس«  »آتش  مفهوم  به  اشاره  با 
عليرضا  سوی  از  تازگی  به  كه 
های  چهره  از  بعضی  و  زاكانی 
گفت:  است،  شده  مطرح  اصولگرا 
اختالف  به  اگر  حتی  انتقاد  و  نقد 
امر  یک  جامعه  برای  برسد  هم 
به  منتهی  است  ضروری  و  مفيد 
انتقاد  و  نقد  از  اینكه غرض  شرط 
عقلی،  علمی،  عالمانه،  اصالح  و 

باشد.  خيرخواهانه  و   اجتماعی 
اصولگرایی  كه  ام  گفته  بارها  من 
اصالح  و  طلبی  اصالح  بدون 
طلبی بدون اصولگرایی امر معقول 

و مجربی نيست. این عضو جامعه 
من  داد:  ادامه  مبارز  روحانيت 
می  عرض  زاكانی  آقای  خدمت 
نامه  زاكانی! همين  آقای  كه  كنم 

اوليه شما كه اعالم آتش بس بود با 
اتهام شروع شده است. 

شما گفته اید كه طرف مقابل شما 
مرعوب و مفتون غرب هست! خود 

این نقض غرض است. وی گفت: 
و  مناظرات  بنشينيم  است  بهتر 
انتقادات را روبروی همدیگر بگویيم 

تا بتوانيم به نتيجه خوبی برسيم.

 آقایان زاکانی و توکلی بیکار هستند!
مسئول شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری :

 آیت ا... جنتی دبير شورای نگهبان 
در دیدار با كاركنان شورای نگهبان، 
رفتارهای  برخی  از  گالیه  ضمن 
در  گفت:  تبليغاتی،  و  انتخاباتی 

جمهوری اسالمی نباید به گونه ای 
باشد كه مثل غربی ها به هر قيمت 
البته باید از برخی  رأی جمع كنند، 
در  درست  و  خوب  عملكردهای 

انتخابات نيز تقدیر كرد. دبير شورای 
نگهبان افزود: در حالی كه مسئول 
یک نهاد تمامی كاركنان و منصوبين 
خود را از تمام فعاليت های انتخاباتی 

شاهد  دیگر  طرف  از  می كرد.  منع 
بودیم برخی دستگاه های كشور ستاد 
مدیران  همه  و  بود  شده  انتخاباتی 
نامزد  یک  خدمت  در  معاونان   و 

در آمدند. واقعاً اینها چه جوابی دارند؟ 
به هر حال این تخلفات به دستگاه 
اميدواریم  كه  شد  منعكس  قضایی 
مجلس  رئيس  شود.  رسيدگی 
خبرگان رهبری ضمن انتقاد از برخی 
حمالت غيرمنصفانه در داخل كشور 
عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
افزود: مگر امام نفرمود كه اگر سپاه 
نبود، كشور هم نبود؟ آیا فكر نمی كنند 
امنيت  سر  بر  چه  نباشد  سپاه  اگر 
كشور می آید؟  سپاه پاسداران انقالب 
مشغول  مختلف  ابعاد  در  اسالمی 
تنها  نمی گویم  من  است.  خدمت 
سپاه مشغول خدمت به نظام است 
اما آن نهادی كه جلوی خطرات سينه 
امكانات  كمترین  با  و  می كند  سپر 
جهادی  خدمات  ارائه  به  هزینه  و 
است. انقالبی  نهاد  این  می پردازد، 

شاهد بودیم برخی دستگاه های کشور ستاد انتخاباتی شده بود 
آیت ا... جنتی در دیدار کارکنان شورای نگهبان:

كارگاه های زنده صنایع دستی در باغ تاریخی رحيم آباد بيرجند * عكس: ایرناآخرین روزهای كنكوری ها * عكس : تسنيم

قابل توجه مودیان محترم 
مالیات بر ارزش افزوده: 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر 
سامانه  از طریق  بهار 96  دوره  افزوده  ارزش 
 www.evat.ir حداکثر تا 15 تیرماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی

نصب، نگهداری و تعمیرات مخابرات، شبکه، سانترال
 دوربین و بی سیم را به متخصصین بسپارید

فراسو ارتباط   تلفن تماس: 32430457 - 09159644896
آدرس: تقاطع خیابان رسالت با شهید کاوه

همکار محترم جناب آقای دکتر گلرو
مصیبت درگذشت مادر بزرگ محترمه را حضور جناب عالی و کلیه بازماندگان 

تسلیت عرض می نماییم.
روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی
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