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حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی:
از نظر سپاه،

 منتخب مردم محترم است 

علی الریجانی : 
شوخی رئیس مجلس 

با وزیر بهداشت

ظریف : 
آمریکا چنان شبکه اي از تحریمها راتنیده است

 که خود در تله آنها گرفتار خواهد شد

سلیمی نمین : 
دو جریان  دنبال ایجاد اختالف

 بین دولت و سپاه هستند

نماینده ولی فقیه در سپاه:
 انقالبی زدایی
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مدیراِن آتش به اختیار!

*هرم پور

بنویسم؛  از چیزهای خوب  خیلی دلم می خواهد 
خواننده  جگر  خواندنشان  با  که  چیزهایی  همان 
حال بیاید و دلش خنک شود و قلبش امیدوار به 
فردا. نه که نیست. اما آنقدر نیست که بتوان  ُپزش 
را داد و روی آن حساب باز کرد. تازه کم کم  سعی 
می کردم بلبشوی اعتباربندی های عمرانی استان 
یا نابسامانی های فرهنگی و مشکالت اجتماعی 
و مخاطرات متعدد اقتصادیش را فراموش کنم که 
برای  بهزیستی  و  امداد  کمیته  به  دعوتم  پیامک 
از من »آزمون ُوسع« بگیرند داغم را تازه  اینکه 
کرد. مسؤولین محترم! دستمریزاد! عهد کرده ام 
داغتان را همینجا تازه کنم و یک ُکشتی حسابی 
با شما راه بیندازم که وقتی لِنگ شدید؛ از آن باال 
حداقل اعتراف بگیرم که این دیگر چه صیغه ای 
بود که بر تن و بدن مردم بیچاره انداختید؟ ولی 
این بماند برای بعد دیروز فرصتی دست داد تا کمی  
 پیاده در شهر قدمی بزنم..... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

نقشه های مسئوالن 
برای گل نرگس 

حسینی- صبح دیروز کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان با حضور موهبتی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار 
شد. بررسی نتایج مصوبه کاشت درخت »پائولوئیا« به صورت پایلوت در خراسان جنوبی اولین موضوع مطرح شده در این جلسه بود که 
ولی پور مطلق رییس سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که با توجه به وضع خاک و افزایش شوری آن باید با مالحظه بیشتری به 
این کار ورود پیدا کرد ادامه داد: اگر این درخت االن کاشته شود بعد از 10 سال ، 315 میلیون تومان در هکتار سود ...   )مشروح  در صفحه 7( 

برگزاری جشنواره گل نرگس در استان مصوب شد؛ زمان و سطح نامعلوم

 می روم اما استان را رها نمی کنم صفحه 3

آگهی مزایده 

فروش امالک مازاد بانک سپه 

شرح در صفحه آخر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری عزیز، پدری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان محمد علی رجب پناه 
مراسم یادبودی امروز چهارشنبه 96/5/4 از ساعت 5/30 الی 6/30 بعدازظهر  در محل مسجد آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های : رجب پناه ، توانپور و سایر بستگان

بقا مختص ذات پاک اوست 
به مناسبت سومین روز درگذشت برادری مهربان و دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان محمد علی نوری )گیو( ) دایی خاندان اردشیری و فروتن( 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/5/4 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد جامع علوی )حائری( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: نوری گیو ، اردشیری ، فروتن و سایر بستگان 

قیمت متراژنام محصول

95.000 ریال1 الی 500دیوار پوش سفید ساده 

90.000 ریال500 الی 1000دیوار پوش سفید ساده 

86.000 ریال1000 و باالتر دیوار پوش سفید ساده 
140.000 ریال1 الی 500دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130.000 ریال500 و باالتر دیوار پوش روکش دار لمینتی 
130.000 ریال1 الی 500دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

120.000 ریال500 و باالتر دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

سیمین پالست ایرانیان 
شرکت سیمین پالست ایرانیان اولین و تنها تولید کننده دیوار پوش pvc  درخراسان جنوبی
مفتخر است محصوالت تولیدی خود را در نمایشگاه با تخفیف ویژه به شما عزیزان ارائه نماید.

وعده دیدار: 2 الی 6 مرداد ماه 1396 
نمایشگاه بین المللی بیرجند، سالن B، غرفه 30

تولیدات در حال حاضر شامل دیوار پوش با قالب 8 میل در 3 طرح V  لبه گرد، V لبه تخت 
و 25 سانتی بدون درز می باشد.

آدرس کارخانه:  بیرجند، شهرک صنعتی ، نبش مبتکران 1
آدرس دفتر فروش: بیرجند، ضلع شرقی میدان جماران 

تلفن تماس:  05632444823- 5- 05632255571
Telegram Channel:@siminplast    09157200411 -09151824807  :تلفن همراه

لیست قیمت محصوالت ویژه نمایشگاه 

فروش یا معاوضه ساختمان سه طبقه 
واقع در حسین آباد سادات

 5 کیلومتری شهر ،  360 متر زیربنا 
198 متر زمین ، 3 نبش، صفر

 با بهترین مصالح و کیفیت ، پنجره دو 
جداره   فی: 220 میلیون تومان 

09151614966 - امیرآبادی
09153634974 - حسین پور 

هتل مقدم با کلیه امکانات جهت ادارات ، خوابگاه ها و...  فروش یا اجاره داده می شود. 32222827 - 32223837

اطالعیــه 
فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«   به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری

 به مقام ارزشمند »بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«

 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر کانون های بازنشستگی 
سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط حداکثر تا پایان 15 مرداد ماه 1396  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

 ( ديم) وًبت  وُبىذاندر   مسنًويقطؼٍ سميه  2 فزيش آگُي مشايذٌ

 ادارٌ مل راٌ ي شُزساسي خزاسان جىًبي

 
سا اص طشيق هضايذُ تِ فشٍش تشساًذ هتقاضياى هي تَاًٌذ جْت دسيافت  ًْثٌذاىضْش دس  هسكًَي قطعِ صهيي 2 ايي اداسُ كل دس ًظش داسد

هشاجعِ ٍ هذاسك  http://mrud-skh.irيا آدسس ايٌتشًتي  ًْثٌذاىساُ ٍ ضْشساصي  ُاداس تِ آدسس :  70/70/69  تا تاریخهذاسك 
 3فريش  پاكت قيد گردد مرتًط تٍ مسايدٌ ضمىاً ، در رييتِ دتيشخاًِ هشكضي اسسال ًوايٌذ .  96/70/69تاریخ سا حذاكثش تا 

 .قطعٍ زميه مسكًوي  در وُثىدان
 

 تذمزات : 
 ضشكت كٌٌذگاى دس هضايذُ هي تايست پيطٌْادّاي خَد سا دس پاكتْاي جذاگاًِ اي الك ٍ هْش ضذُ قشاس دادُ ٍ تِ ضشح ريل عول ًوايٌذ.  -1
% كل قيمت پايٍ مسايدٌ قاتل دريافت در كليٍ ضعة تاوك َاي استان 5پاكت الف( اصل ضماوت وامٍ تاوكي معادل  -

)سيثا غير قاتل ترداضت تمركس يجًٌ   3204023211112تٍ حساب ضمارٌ ي يا ياريس يجٍ وقد )اصل فيص تاوكي( 
 سپردٌ( تاوك ملي تٍ وام ادارٌ كل راٌ ي ضُرسازي خراسان جىًتي

فشم تكويل ضذُ  -2فشم تكويل ضذُ تقاضاي ضشكت دس هضايذُ تا دسج هثلغ پيطٌْادي دس ّش هتش هشتع تا اهضاء هتقاضي  -1پاكت ب (  -
 كپي ضواًتٌاهِ تاًكي يا فيص ٍاسيضي  -3ضشايط خاظ ضشكت دس هضايذُ 

 ضذُ دس جذٍل ريل اسسال ًوايٌذ. تِ آدسس اعالم سفارضي پستّوِ پاكتْا سا دس لفاف هٌاسة قشاسدادُ ٍ هذاسك سا تا   -

دسغذ ٍ يا غيش اص سپشدُ ّاي هطخع ضذُ دس پاكت الف ، هثْن ، هخذٍش ٍ يا تحَيل ضذُ دس  5تِ پيطٌْادات فاقذ سپشدُ ، كوتش اص  -2
 خاسج اص هَعذ هقشس تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

تِ اداسُ دسآهذ ٍ ّضيٌِ ّاي عولياتي اداسُ كل ساُ تشًذگاى هضايذُ هَظفٌذ حذاكثش ظشف هذت دُ سٍص كاسي جْت تسَيِ حساب  -3
ٍضْشساصي خشاساى جٌَتي هشاجعِ ًوَدُ ٍ اغل فيص پشداختي سا تِ اهَس هالي اداسُ كل تسلين ًوايٌذ عذم پشداخت تْاء صهيي دس هْلت 

شدد . كِ دس ايٌػَست سپشدُ تَديعي تِ گ هقشس اًػشاف اص خشيذ تلقي ٍ هَسد هضايذُ تِ تشًذگاى دٍم تا سعايت هقشسات هشتَطِ ٍاگزاس هي
 ًفع اداسُ كل ضثط ٍ هتقاضي ّيچگًَِ ادعايي ًخَاّذ داضت.

  كليِ ّضيٌِ ّاي هتعلقِ ضاهل ًقل ٍ اًتقال ، ّضيٌِ آهادُ ساصي ، عَاسؼ ٍ هاليات هتعلقِ ٍ غيشُ كالً تِ عْذُ تشًذُ هضايذُ هي تاضذ . -4

 دس هحل اداسُ كل اًجام خَاّذ ضذ. 23/70/69شنبه  دوروز  6ساعت تاصگطايي پاكات ساس  -5

كساًي كِ هطوَل اليحِ قاًًَي ساجع تِ هٌع هذاخلِ ٍصساء ٍ ًوايٌذگاى هجلسيي ٍ كاسهٌذاى دٍلت دس هعاهالت دٍلتي ٍ كطَسي هي تاضٌذ حق  -6
 ضشكت دس هضايذُ سا ًذاسًذ .%

 ك مًردوظزمالامشخصات 

        

 مزاجؼٍ مىىذ. وُبىذانراٌ ي شُزساسي  ٌ*متقاضيان محتزم شزمت در مشايذٌ مي تًاوىذ جُت اطالع اس مًقؼيت دقيق اراضي بٍ ادار   
                                                                                                 

 
 ادارٌ ريابط ػمًمي

 ادارٌ مل راٌ يشُزساسي خزاسان جىًبي

يف
رد

 

َز قيمت پايٍ  مساحت پالك ثبتي شُز ماربزي
 متز مزبغ )ريال(

مبلغ قابل پزداخت بابت 
درصذ قيمت 5سپزدٌ

 پايٍ مشايذٌ

   تحًيلآدرس  آدرس ملل
 مذارك

 
 6102/778/644/1 ًْثٌذاى مسكًوي 1

 اغلي
تقاطع تلَاس اهام  27.000.000 1.800.000 300

 علي ٍ كطاٍسص
 -تيشجٌذ

 –تلَاس ضْيذ آٍيٌي
اداسُ  -تلَاس جام جن

كل سا ُ ٍ ضْشساصي 
 خشاساى جٌَتي 

 6103/778/644/1 ًْثٌذاى مسكًوي 2
 اغلي

تقاطع تلَاس اهام  22.040.000 1.900.000 232
 علي ٍ كطاٍسص

شناسه : 64986
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سودسهامعدالتبه150هزارتومانمیرسد

مهر- میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران با اعالم اینکه دارندگان سهام عدالت که صورتحساب 
یک میلیونی دارند ۱۲۵هزارتومان و با صورتحساب۵۳۰هزارتومانی،۶۵هزار تومان سود علی الحساب می گیرند و در آینده اگر سه شرکت مهم سهام عدالت از جمله هلدینگ 

خلیج فارس مجمع خود را برگزار کنند این سود به ۱۵۰هزارتومان خواهد رسید.

سرمقاله

توضیحات بانک مرکزی 
درباره »تغییر واحد پول«

بانک مرکزی که در موضوع تغییرواحد پول ملی اطالع 
رسانی ضعیفی از خود نشان داد سرانجام سکوت را 
شکست و اعالم کرد : هیئت وزیران در جلسه خود 
به ریاست روحانی، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت 
در خصوص الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور 
را بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران 
شد.همانگونه  تعیین  ریال«   ۱۰« برابر  و  »تومان« 
که اشاره شد، آنچه در جلسه هیئت وزیران مطرح و 
تصویب شده گزارش کمیسون اقتصادی در خصوص 
الیحه اصالح نظام بانکی بوده و مفاد آن زمانی به 
مرحله اجرا در خواهد آمد که مجلس شورای اسالمی 
تا  اساس  این  بر  برساند.  به تصویب  را  این الیحه 
زمان تصمیم و رای مجلس محترم شورای اسالمی 
تغییری در واحد پول کشور ایجاد نخواهدشد. ضمنًا 
خبر »تغییر میزان صفرهای پول« در زمان استفاده از 

»خودپرداز بانک ها« صحت ندارد.

هزینه هوشمند کردن کارت های ملی

میزان -سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
هوشمند ۳۱  ملی  کارت  برای صدور  دریافتی  رقم 
کارت  این  دریافت  برای  مردم  و  است  تومان  هزار 
مبلغ بیشتری پرداخت نکنند.سیف ا... ابوترابی گفت: 
برای صدور کارت ملی هوشمند باید ۲۰ هزار تومان 
تومان جهت  هزار  خزانه، ۹  به حساب  واریز  بابت 
تکمیل فرآیند ثبت نام، عکس و ارسال و مراسالت 
و همچنین ۲ هزار تومان بابت تحویل پرداخت شود 

که مجموع مبلغ ۳۱ هزار تومان می شود.

موسسات غیرمجاز 60درصد پول سپرده 
گذاران را در بخش مسکن حبس کردند

 
ولی ا... سیف در یادداشتی تلگرامی آورد: گسترش 
دامنه فعالیت موسسات غیر مجاز و جذب نقدینگی 
قابل توجهی توسط آنها ،باعث  رقابتی دیگر در بین 
شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و 
عمالً پول مردم که قرار بود برای سرمایه گذاری در 
به وسیله ای  استفاده شود، مبدل  اشتغال  و  تولید 
برای سودجویی ناصواب آن ها گردید. سرمایه  گذاری 
بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از ۶۰ 
درصد سپرده گذاران در این بخش با سودای افزایش 
قیمت تورمی، که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این 
بازار، در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات 

را در پرداخت وجوه سپرده گذاران رقم زد.

اختیار! به  آتش  مدیراِن    

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱(

زن«  »قدم  ناِی  و  ها  قدم  اما  نشد،  تمام   شهر 

بیرجند،  قلعه ی  پایین  پله های  تمام شد. روی 
نشسته  ساله  ده  چند  بلنِد  کاج  های  زیردرخت 
با مشکالتی  و  با خودم فکر می کردم   و  بودم 
بیرجند  اینکه  رفتم؛  می  کلنجار  بودم  دیده  که 
به  آتش  نیازمند  استان،  از  دیگری  هر شهر  یا  
اختیاری  به  آتش  اجتماعیست،  های  اختیاری 
و  قانون  بر  مبتنی  عمل  ی  حوزه  در  که  هایی 
از  برخاسته  البته  و  باشد  نگری  آینده  و  منطق 
دلسوزی و شناخت و نیاز. سرنوشت دهها کودک 
خیابانی و دهها کودک کار را که نگاه می کنم، 
در البالی پرونده ها و صورتجلسات  کمیسیون 
های اجتماعی استان و شهرستان ها منتظر تعین 
تکلیف و تصمیم است، ده سال هم که بگذرد باز 
این  در  معتاد  هزاران  است!  همین  وضعیت  هم 
شهر سامان خودشان و دودمان خانواده هایشان 
را بر باد فنا می دهند و هنوز ما گرفتار تصمیم 
که  هستیم  مدیرانی  مضحک  های  برنامه  و  ها 
بعد دوباره تکذیب،  باال تصویب می کنند و  آن 
و این پایین خودشان هم نمی دانند که چه می 
فاجعه  شهر  ترافیک  بکنند؟  باید  چه  و  خواهند 
آمیز و به شدت مشکل آفرین شده است. بیرون 
آمدنمان از خانه ها با خودمان و سالم برگشتنمان 
های  تقاطع  خداست!  با  ها  خانواده  آغوش  به 
چهارراههای  و  متعدد  خیابانهای  مختلف، 
اقدام  و  آسیب  و  عیب  رفع  نیازمند  گوناگون،  
وقتی  خورد،  می  کور  گره  که  ترافیک  مناسبند، 
اعتراض می کنی می گویند در شورای ترافیک 
حوزه  در  نداریم!!  منطقه  این  برای  ای  مصوبه 
ها،  دهی  نوبت  وضعیت  درمان  و  بهداشت 
وضعیت زیر میزی گرفتن ها، وضعیت و شرایط 
تقسیم  نامتعادل  وضعیت  همراهان،  اسکان 
چگونگی  امکانات،  کمبود  متخصص،  نیروهای 
و  مشکل  سراسر  همه  و  همه  ها،  پاسخگویی 
کم،  ها  بودجه  عمرانی،  های  حوزه  در  معضلند. 
و  متوازن  غیر  ها  اولویت  نادرست،  ها  تصمیم 
اقتصادی  های  حوزه  در  ای.  جزیره  عملکردها 
شعارها زیاد، ادعاها باال و انتظارات باالتر و البته 
نارضایتی ها خیلی باالتر. در حوزه های فرهنگی 
ها  خالقیت  به  دادن  میدان  زیاد،  ها  نیازمندی 
سیاسی  های  حوزه  در   . کمتر  ها  نظارت  کم، 
بی  دلسوزانه  اقداماِت  و  کارها  بیشمار،  دعواها 
زیاد،  ها  آل  ایده  مذهبی  های  حوزه  در  مقدار. 
روزها  این  کم.و...و...و...خالصه  مؤثر  اقدامات 
بیشتر از هر زمانی حس می کنم نیازمند مدیرانی 
اختیاری  به  اختیار و عملکردهای آتش  به  آتش 
شرایطی  در  هستیم.  آنها  از  حمایتی  اقدامات  و 
که اکثر برنامه ها ومصوبات، قالبی و کلیشه ای 
و گاهی خنده آورند، در شرایطی که برنامه ریز 
هیچ امیدی به اجرا ندارد و همانطور برای خالی 
می  مصوبه  باال  به  دادن  آمار  و  عریضه  نبودن 
گذراند و ابالغ می کند، در شرایطی که اگر قرار 
حرکت  فعلی  شده  گذاشته  کار  ریل  روی  باشد 
مقصد  بی  و  غیراصولی  و  ُکند  حرکت  شود؛ 
مانیفست  اساس  بر  حرکت  وقتی  بود،  خواهد 
های رایج اداری، حرکت به عقب، یا دور باطل 
یا در بهترین شرایطش درجا زدن است، ما واقعًا 
نیازمند حرکتهای آتش به اختیاری هستیم. مدیر 
آتش به اختیار، مدیر شجاع، اهل ریسک و اهل 
دلسوزیست؛ آنهم در جبهه ای مثل جبهه محروم 
خراسان جنوبی که گاهی همه جز مردِم خودش 
اند. آتش به اختیاری در چنین  فراموشش کرده 
جبهه ای سه اسلحه کارآمد می خواهد؛ مطالبه 
صحیح  و  درست  قانوِن  محوریت  مردم،  گری 
های  صندلی  و  میز  به  مدیران  بودن  نچسب  و 
حرمت  وحفظ  ها  حریم  رعایت  با  مدیریتی. 
مدیران  وقتی  ها،  اسلحه  این  از  استفاده  با  ها 
اختیار  به  آتش  حوزه  هر  در   ما  مؤثرین  و  ما 
شدند، تازه معبری باز می شود که برای رساندن 
باقیست. زیادی  های  فرصت  آخرش  به  نیرو 
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(         

علم الهدی: همه جای کشور ما میدان جنگ است

در خراسان رضوی گفت: همه  فقیه  ولی  نماینده 
جای کشور ما میدان جنگ است و کانون میدان های 
جنگ در دانشگاه است چون دشمن هر صحنه و 
عرصه ای دستش بیاید آن را میدان جنگ نرم قرار 
می دهد. آیت ا... سیداحمد علم الهدی تصریح کرد: 
تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی در هر قشری برای دشمن یک میدان 

است اما از همه بیشتر، دانشگاه برای او میدان اصلی است.

پژمانفر: نواصولگرایی بازی با کلمات است

نصرا... پژمان فر با اشاره به اظهاراتی که اخیرا مبنی 
بر ضرورت ایجاد یک جریان نو در اصولگرایی تحت 
گفت:  است،  شده  مطرح  »نواصولگرایی«  عنوان 
اصولگرایی یک مسأله سیاسی نبوده و یک باور است.

وی نواصولگرایی را بازی با کلمات و سیاست بازی 
دانست و خاطرنشان کرد: عقیده اصولگرایی نمی تواند شکل دیگری را به 
نمایش بگذارد و اصولگرایان می توانند کنار هم حرکت مشترکی داشته باشند.

شوخی رئیس مجلس با وزیر بهداشت

علی الریجانی گفت: من در گذشته آشنایی با وزیر 
بهداشت نداشتم، حتی ذهنیتم نسبت به وی مثبت 
نبود.وی گفت در جلسه ای که با آقای ناطق نوری 
زاده  قاضی  آقای  دیدم.  را  بهداشت  وزیر  داشتیم 
را  سیاسیون  چشم  و  است  پزشک  چشم  هاشمی 
عمل می کند شاید به همین دلیل است که وضع سیاسی کشور ما به اینگونه 
است!وی اضافه کرد من بعدها فهمید آقای هاشمی آدم معقول و منطقی است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران در سفر اخیر خود به نیویورک 
خارجی  روابط  شورای  نشست  در 
جدید  تحریم های  وقت  هر  گفت: 
آن  مورد  در  شود  وضع  کنگره 
تصمیم گیری می کنیم. اما بگذارید 
باید  آمریکا  به شما بگویم.  چیزی 
تحریم ها  قبال  در  رویکردش  در 
تحریم  گاه  هیچ  کند.  تجدیدنظر 
است.  نبوده  سرمایه  آمریکا  برای 
نیست.  بدهی  جز  چیزی  تحریم 
تحریم  به  شروع  آمریکا  وقتی 
ایران کرد ما فقط ۲۰۰ سانتریفیوژ 
زمان  در  رقم  این  اما  داشتیم، 
سانتریفیوژ   ۲۰۰۰۰ به  مذاکرات 
می خواهید  اگر  پس  بود.  رسیده 
نتیجه  بدانید،  را  تحریم ها  حاصل 
سانتریفیوژ   ۱۹8۰۰ آن  خالص 
اینکه  بر  تأکید  با  است!ظریف 

تحریم هیچ نتیجه ای در بر ندارد، 
هم  هنوز  آمریکا  متأسفانه  گفت: 
تحریم را سرمایه می داند و روز به 
روز بر تعداد آن می افزاید. اگر روزی 

سیاست  بخواهد  آمریکا  که  برسد 
خود را تغییر دهد، چنان شبکه ای 
از تحریم ها را تنیده است که خود 
در تله آن ها گرفتار خواهد شد. من 
نیستم،  تحریم  از  استفاده  موافق 

هر  به  تحریم  از  استفاده  تمام. 
تحریم ها  است.  غیرسازنده  شکلی 
نباید  که  مردم  از  بخش هایی  به 
به  آسیب می زنند. تحریم هیچ گاه 

نتیجه دلخواه شما منجر نمی شود. 
سال  که  کسی  عنوان  به  بنابراین 
۱۹8۲ پایان نامه اش را در خصوص 
تحریم ها نوشته باید بگویم تحریم 

اثرگذار نیست.

حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه 
پیرامون  انقالب اسالمی  پاسداران 
وحدت بین سپاه پاسداران و دولت، 

اظهار داشت: سپاه پاسداران با امام 
انقالب  از  که  کرده  عهد  شهیدان 
انقالب  ارزش های  و  اسالمی 
پاسداری کند و خدمت گزار مردم و 
نظام جمهوری اسالمی ایران باشد.

تمامی  سپاه  اینکه  بیان  با  وی 
مظلومیت ها و برخوردهای ناشایست 
داشت:  بیان  می کند،  تحمل  را 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

به  نسبت  بی مهری ها  همه  کنار 
است. وفادار  اسالمی  نظام  ارکان 
در  فقیه  ولی  نماینده  جانشین 
پاسداران  سپاه  نظر  از  افزود:  سپاه 
که  شخصی  اسالمی  انقالب 

او  نظام  این  و  بوده  مردم  منتخب 
را به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
است.حجت االسالم  محترم  کرده، 
دیدار  به  اشاره  با  حاجی صادقی 
پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان 
جمهور  رئیس  و  اسالمی  انقالب 
انقالب  پاسداران  سپاه  داد:  ادامه 
اسالمی با هیچ کس نزاع شخصی 
و اختالف ندارد و »والیت« محور 
فعالیت های سپاه بوده و در راستای 
برای  را که  اقدامی  این محور هر 
مردم  به  خدمت  و  انقالب  بقای 
هیچ  و  داده  انجام  را  باشد  الزم 
به  اشاره  با  نداریم.وی  نگرانی 
آمریکایی  مقامات  یاوه گویی های 
جمهوری  علیه  آنها  تحریم های  و 
اسالمی ایران، اظهار داشت: اقتدار، 
اسالمی  ایران  قدرت  و  توانمندی 
است. کرده  عصبانی  را  استکبار 

دو جریان  دنبال ایجاد اختالف بین دولت و سپاه هستند

سلیمی نمین می گوید: دو جریان در داخل کشور به 
شدت دنبال ایجاد اختالف بین دولت و سپاه هستند. 
یکی آن جریانی که به شدت دلش برای بیگانه می تپد 
و دیگری جریانی که هنر چشمگیری دارد تا با ایجاد 
بلوا و جنگ روانی در جامعه خود را بازسازی و مطرح 
کند. نگاهی به وضعیت منطقه نشان می دهد که برای مصون ماندن از بحران 

ها ، حفظ وحدت و انسجام داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.

 انقالبی زدایی زنگ خطری جدی است

از  زدایی  انقالبی  فقیه در سپاه گفت:  نماینده ولی 
حجت  است.  کشور  برای  جدی  خطری  انقالب 
االسالم والمسلمین سعیدی اظهار کرد: خطرناک ترین 
هجمه ای که می تواند اسالم و انقالب را تهدید کند 
تصرف در مفاهیم انقالبی است.اینکه برخی انقالبی 
گری را مفاهیمی همچون تندروی، انفعال و هیجانی بودن توصیف می کنند 

بدعتی بیش نبوده و پیامد آن انقالبی زدایی از جامعه می باشد.

دولت فراجناحی نباید در حد شعار بماند

امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرادرباره 
فراجناحی بودن دولت دوازدهم، اظهار کرد: اینکه 
دولت بخواهد از نیروهای کارآمد فارغ از جناح بندی 
سیاسی آنها استفاده کند پسندیده است ولی این 
اتفاق باید عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند 
زیرا دولت های گذشته هم شعار فراجناحی بودن سر دادند اما هیچ وقت 

این اتفاق رخ نداد و در حد شعار باقی ماند.

از نظر سپاه، منتخب مردم محترم است
ظریف : آمریکا چنان شبکه اي از تحریمها راجانشیننمایندهولیفقیهدرسپاه:

 تنیده است که خود در تله آنها گرفتار خواهد شد

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـیآبادی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک 

حوزه ثبت ملک بیرجند
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

سند رسمی 
برابر رای شماره 1396/05/02-139660308001001376 
هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمان های  اراضی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بیرجند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
متقاضی آقای قدرت میرکاظمی مود فرزند سید علی به شماره 
بیرجند و کد ملی 0652786596  از  شناسنامه 10 صادره 
به  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
از  مساحت 2373 متر مربع قسمتی از پالک 1634 فرعی 
1156- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد پروین 
و لیلی پروین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخانتشارنوبتاول:1396/05/04
تاریخانتشارنوبتدوم:1396/05/19
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر

شماره ثبتی :721     شناسه ملی: 10360024135
تاریخ انتشار: 96/05/04

تاریخ  یکشنبه  روز  بیرجند ساعت 12  کارکنان کویرتایر  تعاونی مصرف  العاده شرکت  فوق  جلسه مجمع عمومی 
96/05/15 در محل نمازخانه شرکت کویرتایر تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستورجلسه:

1-تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس تعاونی( 
2- تصمیم گیری در خصوص ماده 12 بند ب اساسنامه )اصالح شرایط اختصاصی( 

هیئتمدیرهتعاونیمصرفکارکنانکویرتایر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139660308001001331-1396/04/31 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید 
شایسته فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 711 صادره از بیرجند و کد ملی0651762936 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به پالک 102 و 103 فرعی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 465/20 متر مربع به پالک 102 و 103 فرعی از 674- 
اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد ابراهیم بهلگردی و بانو خدیجه بهلگردی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتاول:1396/5/5تاریخانتشارنوبتدوم:1396/5/21
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

شناسه  و   398 ثبت  شماره  به   1396/02/07 تاریخ  در  خاوران  گوهر  عدالت  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
ملی14006732010 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

می گردد. 
موضوعشرکت: انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت با استفاده از وکال و کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر )پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی، ضمنا ثبت موضوعات فعالیت های مذکور به منزله صدور مجوز و اخذ 

پروانه فعالیت نمی باشد(
مدتموسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد مرکزاصلیموسسه:خراسان جنوبی - شهر بیرجند- طالقانی کوچه 
طالقانی18- خیابان آیت ا... طالقانی - پالک 27 - کدپشتی 9713915318  سرمایهموسسه: مبلغ 1000000ریال که کال 
نقدی می باشد. اولینمدیرانموسسه: آقای وحید تقی زاده به شماره ملی 0650170962 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
ام البنین دالکه به شماره ملی 0651939577 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان
حقامضایموسسه:آقای وحید تقی زاده به عنوان مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور موسسه از قبیل چک و سفته و غیره و همچنین کلیه اوراق عادی با امضای آقای وحید تقی زاده )مدیرعامل( به همراه 

مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اختیاراتمدیرعامل: طبق اساسنامه

روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو  شبانه روزی
32435686-09365237014  - 09157063220  خسروی

100 درصد 

تضمینی

صدوربیمهنامهمسئولیت با 30 درصد تخفیف 
صدوربیمهنامهبدنهاتومبیلبا 75 درصد تخفیف 

بیمهنامهشخصثالثبهصورتاقساطیطی10قسطمتوالی)کسرازفیش
حقوقی(ویژه نیروهای مسلح 

بیمهنامهشخصثالثبهصورتاقساطبدونسود)عموممردم(

قابل توجه  شرکت بیمـه کوثر ) سهامی عام( 

آدرس:چهارراهدومتوحید-نبشامامموسیصدرغربی
تلفن:32437439-056همراه:09155616096

نمایندگی:ابوالفضلصغیریکد:5190

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960538 محکوم علیها خانم لیال دستگردی فرزند علیجان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 183551900 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای سید جعفر هاشم آبادی و پرداخت مبلغ 
9000000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف سهم االرث محکوم لها به میزان یک شانزدهم از پالک ثبتی به 
شماره یک فرعی از 730 اصلی که متعلق به مرحوم عباس موذن واقع در خیابان حکیم نزاری-کوچه حکیم نزاری21 که حسب  
نظریه کارشناسی پالک فوق به صورت یک دربند مغازه دارای زیرزمین می باشد و دارای مساحت 41/55 متر مربع عرصه و 
مساحت 41/55 متر مربع اعیانی در طبقه زیرزمین و مساحت 41/55 متر مربع اعیانی در طبقه همکف می باشد و فوقانی مغازه 
 مورد بحث که به صورت ساختمان می باشد دارای پالک ثبتی 5 فرعی از 730 اصلی می باشد که ربطی به پالک مورد تقاضا 
نمی باشد لذا با توجه به اینکه ملک مذکور از جهت غرب به عمق یک متر و پخ به طول 2 متر و از حد جنوب به عمق 2/05 متر الی 
 2/20 برابر با نظریه شهرداری بیرجند عقب نشینی دارد که هنوز اجرا نشده است و قدمت ساختمان مذکور که از نوع اسکلت فلزی

)ستون ها قوطی بوده است( و آجر و نما سیمان شسته که ارزش عرصه به مبلغ 831000000 ریال و ارزش اعیان طبقه همکف 
41550000 ریال و ارزش اعیان طبقه زیرزمین 33240000 و ارزش مجموع اشتراک آب و برق 6000000 ریال که جمع کل 
پالک فوق به مبلغ 911790000 ریال لذا سهم االرث محکوم علیها از پالک فوق به میزان یک شانزدهم از عرصه و اعیان لذا 
قیمت یک شانزدهم پالک فوق به مبلغ 56986875 پنجاه و شش میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار و هشتصد و هفتاد و پنج 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/05/17 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*4 مرداد 1396* شماره 3841

 تولد بیش از 2 هزار دختر در خراسان جنوبی
صدا و سیما- 2 هزار و 254 دختر از آغاز امسال در خراسان جنوبی متولد شدند. دیرکل ثبت احوال استان گفت: در بهار امسال در گروه 
دختران فاطمه زهرا، فاطمه، زینب و نازنین زهرا دارای بیشترین فراوانی نام در استان بوده اند.علی پورحسین از نامگذاری 14 نوزاد خراسان 

جنوبی به نام معصومه از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.تاکنون 25 هزار و 797 زن در خراسان جنوبی به نام معصومه نامگذاری شدند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

برای  اقدامی  بزرگوار  مسؤالن  که  حاال  سالم 
برداشتن بازنشتگان شاغل پیرو تقاضاهای  مردم 
مظلوم نکردند ازخود بازنشستگان  شاغل تقاضا 
 کنیم به نفع جوانان برن کنار چون حقوق دومشان
باشند  جوابگو  الهی  عدل  دادگاه  در  باید  و   ...  

انشاا...آوا از انتشار حرف دل مردم ازت ممنونیم
902...146
مشکل  برق  شرکت  مسوالن  لطفا  سالم  با 
بروز  باعث  که    4 ذکریای  خیابان  تاریکی 
مشکالت زیادی شده است  را با نصب چند چراغ 

مرتفع نمایند. با تشکر
915...074
با  بیرجند  شهر  مسئوالن  به  آوا.خطاب  سالم 
اینکه مرکز استان است.ولی هیچ مرکز تفریحی 
وگردشگری جذابی ندارد.اصال به شهر رسیدگی 
افسرده  و  مرده  دلگیر،  شود.همانند شهری  نمی 

می باشد
903...579
وزین  ی  روزنامه  ازطریق  خواستم  ،می  سالم 
ایستگاه  در  مستقر  نشان  آتش  نیروهای  از  شما 
رسانی  امداد  بخت(بخاطر  فیروز  4)شهید  شماره 
به عزیزمان کمال تشکر و امتنان را داشته باشم 
،واقعا حسن خلق و صعه صدر و تالششان مثال 

زدنی بود،اجرشان با خدا...
935...173
...نیفته.آقای  بیمارستان  به  کافر  گذر  خدایا 
رو  تو  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  استاندار 
روز شما ساعت 6صبح  بکنید.یه  فکری  یه  خدا 
برخیزید نوبت پزشک بگیرید یا زنگ بزنید بخش 
نمیدن  جواب  گوشی  کسی  بیمارستان  های 
خواهشا پیگیری کنید؟اگر تونستید نوبت بگیرید 

سالم مارا هم برسانید؟ممنون اوا بابت انعکاس
915...262
باسالم وتشکر از آوا لطفن پیگیری کن آیا به این 

زودی درسایت اداری پارک احداث میشه یا نه؟
915...756
بهشت  به  سری  پیش  روز  چند  سالم  اهدا  با 
متقین زدم یا کمال تاسف چند صحنه از شستن 
از  کردن  تمیز  برای  که  شدم  همشهریان  قبور 
شلنک استفاده نموده و با اینکه تدکر نمودم وبا 
اینکه مبلغ چهل ملیون پرداخت نمودم و  کفتن 
هستم  مطمئن  هرچند  کردن  کشی  لوله  برایم 
سازمان بهشت متقین جوابگو کسی نیست ولی 
از سازمان آب خواهشندم رسیدگی نمایند ممنونم
930...101
روشنایی  بهبود  در  برق  اداره  از  تشکر  ضمن 
بازار امید است شهرداری نیز با قطع شاخه های 
درختان خیابان جمهوری به روشنایی این خیابان 

کمک نماید.
915...784
فضای  بازی  زمین  شهرداری  قبل  هفته  سالم 
خراب  مدرس  و  توحید  بین  بعثت  خیابان  سبز 
کرده و خرابه ها و نخاله هارو بحال خودش رها 
کردن و رفتن از شهداری بخواین برنامه ای که 

برای آنجا داره رو شرح بده
ارسالی به تلگرام آوا
سامانه  از  میشه  چطور  نمیدونی  جان  آوا  سالم 
پزشکی  دندان  وقت   ... بیمارستان  دهی  نوبت 
گرفت؟؟!آخه ده روز میشه که هر چی تماس می 

گیرم اپراتور میگه نوبت پر شده!!!
915...962
فرهنگ شهر ما بیشتر از این حرفاست که جوانان 
ما بخواهد واقعا دچار آسیب های اجتماعی مثل 
استعمال قلیان و سیگار و اخالقی بشوند فقط به 
برخورد  انجام گیرد  باید  نظر من هدایت درست 
به  نادر  موارد  در  )البته  نیست  جوابگو  گازانبری 

جز گروهی (
915...157
از شورای عزیز جدید شهر  می خواهیم با انتخاب 
شهرداری کاربلد و خوش سلیقه یک رنگ و رویی 
به شهر  بدهند. شهر و شهروندان واقعا نیاز به یک 
تحول در زمینه به خصوص  عمران و زیباسازی و 
ایجاد یا بهبود مناطق خوب تفریحی و گردشگری 
دارد. امیدواریم جواب اعتماد مردم را بدهید.                   
915....458

گی
 گر

س:
عک

خبری  نشست  کدخدائی-آخرین  مهران 
بیرجند صبح  امام جمعه  السالم رضایی  حجه 
دیروز با حضور نمایندگان رسانه برگزار شد.در 
این جلسه رضایی با تاکید بر وحدت و همدلی 
میان مردم و مسئوالن عنوان کرد: در موضوع 
نمایندگی ولی فقیه برخی عالقه به انتخاب من 
داشتند ولی  برنامه من این نبود وبرای حفظ 
وحدت و همدلی نماز عید فطر را با درخواست 
های مکرر خواهش کردیم که آیت ا... عبادی 
اقامه کنند. رضایی همچنین با اشاره به برنامه 
به  که  گفت:زمانی  بیرجند  در  خود  ساله   3
بیرجند آمدم فکر نمی کردم که 8 سال در این 
شهر بمانم و برنامه من 3 ساله بود که بخاطر 
ضرورت و انجام رسالت خود ماندگار شدم.وی 
درباره اختالف سلیقه با برخی ها  عنوان کرد 
با افرادی اختالف سلیقه دارم و نظرم این است 
هر جا باشم باید برای رهبر یاور جمع کنم زیرا 
که انقالب امانت خدا ، امام و شهداست و باید 

برای این انقالب و مردمش تالش کرد.

درد من محرومان شهر و فرهنگی 
کار نکردن است

را  بیرجند  شهر  بزرگ  درد  بیرجند  جمعه  امام 
نکردن  کار  فرهنگی  و  زیاد  محرومان  وجود 
دانست و افزود: درد من از بیرجند محرومانی 
است که استخوان آنها شکسته است و دیگری 
وی   . است  شهر  این  در  فرهنگی  کار  ضعف 

ادامه داد این انقالب باید مشکالت محرومان 
مسئوالن  و  نیست  انقالب  وگرنه  کند  حل  را 
کم  فرهنگی  کار  زیرا  بدهند  شعار  فقط  نباید 
به  را  استان  اینکه  بیان  با  رضایی  ایم.  کرده 
گفت:پیگیر  کرد  نخواهم  رها  عنوان  هیچ 
گذشته  مانند  و  بود  خواهم  مشکالت  حل 
کرد. خواهیم  حل  داخل  در  را  استان  مشکل 

من  مثبت  کرد:کارهای  عنوان  همچنین  وی 
متعلق به پدر و مادر و خانواده و حجه االسالم 
ا.. ربانی و  نابغ آیتی وآیت  دالوری گازاری و 
ثقه االسالم و همچنین شهید شهاب و رحیمی 
و فاضل که مظلوم بود خواهد بود وی با تاکید 

است  زمان  امام  به  متعلق  ها  خوبی  اینکه  بر 
بوی  که  کسی  هر  با  ام  زنده  تا   : داد  ادامه 
کنم  می  مبارزه  وجودم  همه  با  بدهد  فرعون 

با  اشاره به فعالیت های  . امام جمعه بیرجند 
در  من  فعالیت  کرد:  اظهار  شهر  این  در  خود 

آدینه«  برنامه فرهنگی»  برگزاری  19  استان 
و انتشار مجموعه عظیم قرآنی که حاصل نیم 
قرن تالش من در این عرصه است و همچنین 
و  قرآن  گروه  ایجاد  و  بیرجند  مصلی  تاسیس 
علوم از جمله کارهایی است که انجام داده ام.

بیرجند  از  سیاسی  مسائل  بخاطر  من 
طور  مجازی  فضای  در  اما  روم  نمی 

دیگری بازتاب شد 
و  افتخار  با  کرد:  تاکید  بیرجند  جمعه  امام 
راه  و  روم  می  استان  از  خود  مکرر  درخواست 
جوادی  ا...  آیت  و  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 

پروری  شاگرد  به  و  داد  خواهم  ادامه  را  آملی 
خواهم پرداخت زیرا برای رشد باید از چیزهایی 
تا  به آن برسیم رضایی بیان کرد:  جدا شویم 

باید به قلب حوادث بروم و به انقالب و امام و 
شهدا و نظام کمک کنم و چون در تهران بودم 

و در وزارت خانه ، وزارت علوم ، تربیت مدرس و 
شورای فرهنگی کشور فعالیت داشته ام تصمیم 
به برگشت گرفته ام و قصد ندارم به کار اجرایی 
قلب  و  تهران  به  دهم  می  ترجیح  اما  بپردازم 
حوادث بروم و بتوانم کمکی به این نظام کنم .

امام جمعه روح یک شهر است
امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه امام جمعه 
امام  کرد:  نشان  خاطر  است  شهر  یک  روح 
نبودم  روح  من  و  است  شهر  یک  روح  جمعه 
ودرد  شهر  روح  بعدی  جمعه  امام  امیدوارم  و 
مردم باشد.رضایی مشکالت فرهنگی ما را به 

روز نبودن دانست و ادامه داد: حوزه ها قدیمی 
و  انسانی  نیروی  چون  نیستند  قوی  و  هستند 
فکر نداریم تا نیروها وارد می شوند آنها را می 

است  اندیشه  در  فرهنگ  افزود:  شکنیم.وی 
اول  ان  برای  و  نیست  زوری  فرهنگی  کار  و 

اندیشه  که  زمانی  و  شود  عوض  باید  اندیشه 
عوض شد گفتمان عوض می شود و با تغییر 

گفتمان ، رفتار عوض می شود.

کارکردن عیب نیست 
رضایی با اشاره به اینکه کار کردن عیب نیست 
در  ولی  نیست  عیب  کردن  کار  کرد:  تصریح 
و نق  ایراد گرفتن  و  دادن  استان فقط فحش 
در  برد چون  نمی  پیش  را  کار  که  است  زدن 
نباید عیب باشد.وی  شهر فرهنگی کار کردن 
در پاسخ به یکی از خبرنگاران که چه توصیه 
ای برای مردم دارد گفت: مردم خوب هستند 

وبرای حفظ وحدت ، بخشش ، پخش محبت 
،  رشد با قران و اهل بیت باید بیشتر تالش 
هفته  این  جمعه  نماز  بیرجند  جمعه  کنند.امام 

کرد:  تصریح  و  دانست  خود  حضور  آخرین  را 
با فکر بزرگ می روم وتالش می کنم بیشتر 

به استان رسیدگی کنم و از رسالت خود کوتاه 
نخواهم آمد.امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه 
رسانی  خدمت  وظیفه  برخی  اینکه  رغم  علی 
کردن  خراب  جز  کاری  اما  دارند  را  مردم  به 
گفت: طی هشت  اند،  نداشته  دیگر  مسئوالن 
سال خدمتی که در استان داشته ام از هیچکس 
را مدیون مردم  ندیدم و همواره خود  ناراحتی 
می دانم.وی با بیان اینکه تا زنده ایم از مبانی 
دفاع  استکبارستیزی  و  توحید  دین،  انقالب، 
مبارزه  بدهد  استکبار  بوی  که  کسی  هر  با  و 
سال  هشت  طی  داشت:  اظهار  کرد،  خواهیم 
خدمتی که در استان داشته ام به قدر وسع به 

استان خدمت و  محرومین، مردم و روحانیون 
رسیدگی کرده ام.

از هیچ دولتی
 یک ریال اعتبار نگرفته ام

تمام  در  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  جمعه  امام 
طول خدمت از هیچ یک از دولت ها حتی یک 
اعتباری دریافت نشده است، عنوان  ریال هم 
کرد: به اقتضای سخنرانی هایی که سالیانه در 
خوشبختانه  ام  داشته  کشور  جمعه  ائمه  جمع 
با  شناسند.وی  می  اندیشه  با  را  بیرجند  امروز 
مشکالت  ترین  مهم  از  یکی  اینکه  به  اشاره 
ما در کشور و استان به روز نبودن است، بیان 
و  کار  نیروی  کشور  در  فرهنگ  تغیییر  کرد: 
ها  انسان  اینکه  بیان  با  دارد.وی  نیاز  اندیشه 
را باید شکوفا کرد نه اینکه آن ها را شکست، 
افزود: همه باید نگاهی باز داشته باشیم چراکه 
قرآن و گرایش های علمی می تواند در آینده 

استان تاثیر داشته باشد.

عالقه ای به دو قطبی شدن جامعه 
به خاطر خودم ندارم

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه  
مورد  استان  در  اما  ام  دنبال کرده  را  اقداماتی 
قبول واقع نشده است، ادامه داد: شهدای باقریه 
باید در سطح استان بزرگ ترین مرکز فرهنگی 
و اندیشه ای قرار بگیرد.وی افزود: تالش های 

عنوان  به  نزاری  حکیم  تا  شد  انجام  زیادی 
مرکز عظیم فرهنگی استان  شناخته شود ولی 
با  االسالم رضایی  نشد.حجت  انجام  متاسفانه 
روم، گفت:  استان می  از  با عشق  اینکه  بیان 
چارچوب  در  طلب  اصالح  گرای  اصول  من 
نظام و رهبری هستم و عالقه ای به دو قطبی 
شدن جامعه به خاطر خودم ندارم.وی با اشاره 
به حمایت برخی از مردم در جهت ادامه دادن 
در  دیگر  کرد:  عنوان  استان،  در  خود  فعالیت 
را  فرهنگی  و مسئولیتی  نیستم  ماندنی  استان 

در جای دیگر ادامه خواهم داد.
)Ava.news21@gmail.com(

می روم اما استان را رها نمی کنم
خداحافظی امام جمعه بیرجند

من یک اصولگرای اصالح طلب هستم

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق  استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
خراسان  آوای  وزین  روزنامه   96/04/18 مورخ 
جنوبی در خصوص نصب تیر در خیابان جوادیه 
به اطالع می رساند اجرای پروژه و نصب تیرها د 
رخسایان جوادیه به منظور ترمیم و اصالح شبکه 
و اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از سقوط پایه 
کاهش  و  ولتاژ  وضعیت  بهبود  و  فرسوده  عای 

تلفات شبکه می باشد

جوابیه اداره کل بهزیستی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
از معلولین  مورخ 96/04/25 “ضمن عذرخواهی 
عزیز به اطالع می رساند سهم آورده بهزیستی 
شده  پرداخت  کامل  طور  به  مستضعفان  وبنیاد 
است ولی انجمن خیرین مسکن ساز استان هنوز 
سهم خودرا پرداخت نکرده است وشرکت نیزقبل 
نمیدهد.  مبلغ،واحدهاراتحویل  کامل  ازپرداخت 
بهزیستی  طریق  از  که  ومکاتباتی  پیگیری  لذابا 
وخیرین مسکن ساز کشور انجام شده مقررگردید 
توسط  استان  ساز  مسکن  خیرین  انجمن  سهم 
انجمن خیرین کشور پرداخت شود که امیدواریم 

درآینده نزدیک انجام شود.”

عکس:ایرنا
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ساخت مار رباتیک امدادگر برای پیدا کردن بازماندگان یک حادثه

ایسنا- دانشمندان دانشگاه استنفورد ربات انعطاف پذیری ساخته اند که متورم می شود و برای پیدا کردن بازماندگان یک حادثه و حرکت از میان خرابه ها، خود را فشرده می کند. مار 
رباتیک جدید به شکل یک لوله  است و از ماده ای نرم ساخته شده و پمپی در  یک سر آن و به سر دیگر هم یک دوربین متصل است. این سیستم قادر است با متورم کردن یک سر خود 
در مقایسه با سر دیگر، گوشه ها را دور بزند و با استفاه از دوربین و الگوریتم های تفسیرکننده مشاهدات، مقصدش را تعیین کند. نمونه اولیه این ربات از پالستیک ارزان ساخته شده است. چهارشنبه *4 مرداد 1396 * شماره 3841

»اینترنت اشیاء« چیست و چه چالش هایی را به همراه دارد؟
اینترنت اشیاء به عنوان مرحله  ای اصلی در تکامل فضای 
مجازی که حریم خصوصی را دربر می گیرد، در آینده ای 
برنامه ریزی  و  آمادگی  لزوم  که  می شود  فراگیر  نزدیک 
بر عهده مسئوالن  آن،  با  مواجهه  با چگونگی  رابطه  در 

فرهنگی و فناوری کشور است. 
امروزه فناوری جدیدی در آستانه ظهور است که با نام 
اینترنت اشیاء »Internet Of Things« شناخته شده 
است. تحلیل  ها بیانگر آن است که این فناوری نوین که 
به عنوان مرحله  ای اصلی در سیر تکاملی فضای مجازی 
تمامی  آینده  در  که  آن  بر  عالوه  است،  شده  قلمداد 
داد،  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  بشر  زندگی  عرصه های 

کاربردهای فراوانی را نیز در عرصه نظامی خواهد داشت.
این  پیوند  فناوری،  تحوالت  در  توجه  قابل  نکات  از 
و  کارکردها  با  جدید  فناوری های  توسعه  و  تحوالت 
فعالیت های نظامی بوده که ایده جهانی سازی را بیش تر 
از  تاریخچه بسیاری  به  نگاهی  متبادر می سازد.  به ذهن 
رسانه ها و تکنولوژی ها هم چون رادیو و اینترنت این نکته 
را روشن می سازد. تولد رادیو با توجه به مقتضیات دوران 
اینترنت به خواسته وزارت دفاع آمریکا  جنگ و پیدایش 
پیوند  کشور،  این  کامپیوترهای  شبکه   از  حفاظت  برای 
و  اقتصادی  اهداف  ارتباط  و  نقش  بنابراین  است.  خورده 
سیاسی قدرتمندان در توسعه فناوری های نوین و تحوالت 

این حوزه را نمی توان انکار کرد.

اینترنت اشیاء

که  هستند  اشیاء  از  شبکه  ای  واقع  در  اشیاء  اینترنت 
می توانند )با کمک کامپیوتر و از طریق ارتباط اینترنتی( 
با سایر اشیاء ارتباط برقرار کنند. “اشیاء” می  تواند شامل هر 
“چیزی” باشد که قابلیت جمع آوری داده  ها، کنترل شدن 

و یا ارتباط از راه دور را داشته باشد.
اریک فیسچر، متخصص با تجربه آمریکایی در زمینه  
دانش و فناوری، به تحلیل این قابلیت جدید یعنی اینترنت 
اشیاء »Internet Of Things« پرداخته که نتایج آن 
توسط مرکز تحقیقات کنگره آمریکا منتشر شده است. وی 
در توضیح اینترنت اشیاء )IoT( به شبکه  ای از اشیاء اشاره 
می کند که می توانند )با کمک کامپیوتر و از طریق ارتباط 
اینترنتی( با سایر اشیاء ارتباط برقرار کنند. “اشیاء” می  تواند 
داده  ها،  آوری  قابلیت جمع  که  باشد  “چیزی”  هر  شامل 
کنترل شدن و یا ارتباط از راه دور را داشته باشد. به عنوان 
نمونه خودروها، اسباب و وسایل مختلف خانگی، ابزارآالت 
پزشکی، شبکه  های الکتریکی، ابزارآالت مختلف صنعتی و 
ساختمانی و ... مثال  هایی از این “اشیاء” هستند. به عبارت 
دیگر، “اینترنت اشیاء” در برگیرنده  تعداد زیادی از اشیاء به 
هم وابسته است. در حقیقت، این پدیده به عنوان مرحله  

اصلی در سیر تکامل فضای مجازی شناخته شده است.
عملکرد  که چگونگی  گزارش  این  از  بخشی  ادامه  در 

و تاثیر این فناوری جدید را توضیح می دهد، آمده است:
دو ویژگی اصلی می  تواند “اشیاء” مختلف را به عنوان 
هویتی  مشخصه  دهد.  قرار  اشیاء”  “اینترنت  از  بخشی 
اشیاء هوشمند، یک  این  از  اینترنتی. هر کدام  ارتباط  و 
آدرس پروتکل اینترنتی )IP( مختص به خود را خواهند 
اطالعات  دریافت  یا  ارسال  به  که  ابزاری  تا  داشت 
می  پردازد، قابل تشخیص شود. این اشیاء هوشمند، قادر 
توانایی  که  دهند  تشکیل  را  سیستم  هایی  بود  خواهند 

ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. 
اریک فیسچر، متخصص با تجربه آمریکایی در زمینه  
دانش و فناوری، به تحلیل این قابلیت جدید یعنی اینترنت 
آن  نتایج  که  پرداخته   »Internet Of Things« اشیا 

توسط مرکز تحقیقات کنگره آمریکا منتشر شده است.
بالقوۀ زیادی در ایجاد  چنین سیستم  هایی توانایی  های 
تغییرات اساسی در خانه  ها، محل  های اجتماع، شرکت  ها 
و حتی شهرها و بخش  های مختلف اقتصادی در سطوح 
داخلی و بین المللی برای هر کشور دارند. اگرچه، تمامی 
جزییات در مورد اثرات طبیعی و پیش بینی شده در مورد 
“اینترنت اشیاء”، با عدم قطعیت همراه است، اما تحلیل  گران 
اقتصادی، پیش بینی کرده اند که این فناوری، سهم قابل 
داشت.  خواهد  آینده  دهه   اقتصادی  رشد  در  را  توجهی 
بخش  هایی که در آینده، خواه  ناخواه متاثر از این فناوری 
مدیریت  انرژی،  کشاورزی،  از:  عبارت اند  بود،  خواهند 

دولتی، بهداشت و درمان، تولید و صنعت و حمل و نقل.
این فناوری، در ابرساختارهای بزرگ تری نیز می  تواند مورد 
“شهرهای  در  خاص  طور  به  گیرد،  قرار  بهره برداری 

هوشمند” که در آن پیشرفت  های شتابانی در زمینه  هایی 
هویدا  شهری  خدمات  سایر  و  نقل  و  حمل  همچون 
کرده اند  بینی  پیش  اقتصادی،  تحلیل  گران  بود.  خواهد 
که این فناوری، سهم قابل توجهی را در رشد اقتصادی 
آینده،  در  که  بخش  هایی  داشت.  خواهد  آینده  دهه  
بود، عبارت اند  فناوری خواهند  این  از  متاثر  خواه  ناخواه 
و  بهداشت  دولتی،  مدیریت  انرژی،  کشاورزی،  از: 

درمان، تولید و صنعت و حمل و نقل.

اینترنت اشیا در خدمت کاربردهای نظامی

که  است  عرصه هایی  از  دیگر  یکی  نظامی،  عرصه 
اینترنت اشیاء بر آن تاثیر فراوانی خواهد داشت. با وجود 
آن که این فناوری در حال حاضر به صورت کامل محقق 
نشده و در آستانه ظهور قرار دارد،  تحقیقات گسترده ای در 

زمینه کاربردهای نظامی آن صورت گرفته است.
بین الملل  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  از  گزارشی  در 
Strategic Technologies Pro�  ( یا   ”CSIS“

gram( تحت عنوان »استفاده از اینترنت اشیاء به عنوان 
نیروهای  اثربخشی  و  بهره  وری  افزایش  برای  اهرمی 
چگونگی  و  فناوری  این  نظامی  کاربردهای  به  نظامی« 

بهره برداری بهتر از آن در این راستا، اشاره شده است.
تعریف  واشنگتن مستقر است، طبق  این مرکز که در 
خود، در طول 50 سال گذشته بر ارائه راه  حل  برای مسایل 
حاضر  حال  در  است.  داشته  تمرکز  جهان  سیاسی  مهم 
دانش پژوهان این مرکز به ارائه  دیدگاه  های استراتژیک 
خود به منظور کمک و حمایت فکری از تصمیم گیران و 

تصمیم سازان اصلی کشور، می  پردازند.
با  گزارشی  در  بین الملل  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز 
اینترنت اشیاء به عنوان اهرمی برای  از  عنوان »استفاده 
به  نظامی«  نیروهای  اثربخشی  و  بهره  وری  افزایش 
بهره برداری  چگونگی  و  فناوری  این  نظامی  کاربردهای 

بهتر از آن پرداخت )دانلود(
دهه   چندین  در  که  شده  داده  نشان  گزارش  این  در 
را  اساسی  نقش   ،)DoD( آمریکا  دفاع  وزارت  گذشته، 
شبکه  های  سنسورها،  بر  مبتنی  فناوری  های  پیشبرد  در 
کامپیوتری و تکنولوژی  های ارتباطی بر عهده داشته است 
و از این میان، تکنولوژی  های ارتباطی، پایه  اساسی فناوری 
“اینترنت اشیاء” را شکل داده اند. در ادامه این گزارش، به 
نقش وزارت دفاع آمریکا در پذیرش فناوری های اینترنت 
اشیا و تالش آن در راستای پیشرفت سریع این فناوری در 

تجهیز نیروهای نظامی اشاره شده است:
»در اواخر دهه 1990، وزارت دفاع آمریکا، یک میدان 
آن  کمک  به  تا  کرد  تشریح  را  »شبکه-مرکز«  نبرد 
اشتراک گذاری اطالعات و همکاری را بهبود ببخشد. این 
میدان به سه حوزه فیزیکی، اطالعاتی و شناختی تقسیم 
نیرومحرکه   این میدان،  می شد و در واقع، تعریف کردن 
و  دفاعی  و  نظامی  حوزه  های  در  اخیر  دگرگونی های 
بر  مبتنی  فناوری  های  کارگیری  به  و  پذیرش  نهایت  در 

“اینترنت اشیاء” شده است.
نیروهای  تجهیز  دنبال  به  آمریکا  ارتش  اکنون، 
هوشمند  تلفن  های  با  خود  کار  نیروهای  و  نظامی 
همچنان  آمریکا  دفاع  وزارت  اگرچه  و  است  تجاری 
مختلفی  تکنولوژی  های  در  را  نوآوری  و  خالقیت 
کنترلی  سیستم  های  و  پیشرفته  سنسورهای  همچون 
به پیش می  برد، به نظر می  آید که در موضوع استفاده از 
فناوری  هایی همچون “اینترنت اشیاء” برای فعالیت  های 
عادی و روزمره، به منظور افزایش بهره  وری، اثربخشی 

و صرفه  جویی در مصرف؛ اندکی عقب مانده است.«

CSIS

 به نظر می  آید که وزارت دفاع آمریکا در موضوع استفاده 
از فناوری  هایی همچون “اینترنت اشیاء” برای فعالیت  های 
عادی و روزمره، به منظور افزایش بهره  وری، اثربخشی و 

صرفه  جویی در مصرف؛ اندکی عقب مانده است.
هم چنین در این پروژه، ضمن اشاره به شرایط کنونی در 
کاربردهای نظامی »اینترنت اشیاء«، راه  هایی برای استفاده 
از این فناوری در ارتش و نیروهای نظامی  موثر و بهتر 

آمریکا پیشنهاد شده است:
با  مرتبط  فناوری  های  از  استفاده  کنونی،  شرایط  در 
اینترنت اشیاء، به کاربری  های رزمی و درگیری  های نظامی 
کنترل،  )فرمان،  مختلف  سیستم  های  می  شود.  محدود 
ارتباط، پردازش، اطالعات، پایش و شناسایی(، از میلیون  ها 
سنسور استفاده می کنند که مبتنی بر پلتفرم  های مختلفی 
از  درک صحیحی  کردن  ارائه  آن ها،  و هدف  کرده  عمل 
نیروها و تهدیدات میدان نبرد )در زمین، هوا و دریا( است. 
از  استفاده  به عنوان مثال، در سیستم  های کنترل آتش، 
سنسورهای شبکه  ای و تحلیل  های دیجیتالی موجب شده 
تا امکان پاسخ  های خودکار به تهدیدهای متعدد، به صورت 
همزمان وجود داشته باشد و توان آتش مرگ بار با دقت 

باال، همواره در دسترس باشد.
در  اشیاء،  اینترنت  با  مرتبط  فناوری  های  از  استفاده 
پردازش،  ارتباط،  کنترل،  )فرمان،  مختلف  سیستم  های 

اطالعات، پایش و شناسایی(
اینترنت  فناوری  حوزه  با  مرتبط  فناوری  های  از  برخی 
اشیاء در حوزه  های غیررزمی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند 
فرایندهای  اثربخشی  و  بهره  وری  افزایش  موجب  که 
زیربنایی شده است. به عنوان نمونه، از این فناوری برای 
تمرین  ها و شبیه  سازهای نظامی استفاده شده است تا با 
شرایط  مختلف،  کننده  های  دریافت  و  سنسورها  کمک 
واقعی صحنه  نبرد به درستی شبیه سازی شود. وزارت دفاع، 
موبایلی  فناوری  های  همچون  موضوعاتی  بر  هم چنین، 
سرمایه گذاری کرده است. علی  رغم وجود چالش  هایی در 
پذیرش و بهره  برداری فراگیر از فناوری “اینترنت اشیاء”، 
پتانسیل بسیار زیادی پیش روی این فناوری وجود دارد تا 
تحولی نو در ادوات نظامی مدرن ایجاد کنند تا با کاهش 
هزینه  ها و افزایش اثربخشی، نیروهای نظامی را کارآمدتر 

و مقاوم  تر در برابر تهدیدهای مختلف قرار دهد.
سطوح  در  فناوری  این  از  گسترده تر  استفاده   اگرچه 
مختلف نیروهای نظامی زمان بر خواهد بود، اما هم  اکنون 
نیز می  توان با کاربری  های در دسترس  تر و دقیق، منجر به 

کاهش هزینه ها و افزایش بهره  وری شد.

مقایسه سربازان امروزی 
با نیروهای رزمی آینده

این مرکز،  پیشنهادات ذکر شده در گزارش  از جمله 
استفاده از فناوری های اینترنت اشیاء برای فعالیت های 
که  همان طور  است.  آینده  سربازان  تجهیز  و  نظامی 
امکان  امروزه  که  حالی  در  شده،  داده  نشان  شکل  در 
دسترسی افراد معمولی به تلفن های هوشمند به سادگی 
سیستم های  از  نظامی  نیروهای  اما  است،  شده  فراهم 
حالی  در  این  می  کنند.  استفاده  نبرد  میدان  در  ساده تر 
بهتر  تجهیز  به  اشیاء  اینترنت  فناوری های  که  است 
نمونه،  به عنوان  و  نظامی کمک خواهد کرد  نیروهای 
جسمانی  سالمت  که  می کند  فراهم  را  امکان  این 
شده  داده  اطالع  فرماندهان  به  زمان،  هر  در  نیروها 

و امر تصمیم گیری در لحظات سخت،  تسهیل گردد.

اینترنت اشیا و چالش حریم خصوصی

موضوع امنیت و حریم خصوصی، به عنوان یک مشکل 
اساسی بر سر راه “اینترنت اشیاء”به شمار می رود. به عنوان 
نمونه، احتمال حمله  اینترنتی به اطالعات شخصی افراد و 
هک کردن آن، یکی از این چالش ها است. نکته ای که در 
به  آمریکا  توجه کنگره  به نظر می رسد،  زمینه جالب  این 
مباحث حقوقی و مقررات در رابطه با این فناوری جدید، 
آن هم در زمانی که استفاده از آن هنوز فراگیر نشده است. 
به نظر می رسد مشکالت و اخبار مربوط به جاسوسی و 
ورود به حریم خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی، 
موتورهای جستجو و... موجب آن شده تا کنگره گام های 
نخستین خود در رابطه با این فناوری جدید را مطمئن تر 
بردارد. موضوع امنیت و حریم خصوصی، به عنوان یک 
مشکل اساسی بر سر راه “اینترنت اشیاء”به شمار می رود. 
اطالعات  به  اینترنتی  حمله   احتمال  نمونه،  عنوان  به 
شخصی افراد و هک کردن آن، یکی از این چالش ها است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که تاکنون در خصوص 
ارتباطی،  اطالعاتی  فناوری های  و  ابزارها  از  بسیاری 
دست،  این  از  مقرراتی  و  قوانین  پیش بینی  علی رغم 
گزارشات متعددی از رسوایی و تعدی به حریم خصوصی 
در  امنیت  به  مربوط  نگرانی های  و  شده  منتشر  کاربران 

خصوص اینترنت اشیا هم چنان پابرجاست.

اینترنت اشیا و چالش فرهنگی

تاکنون  آمریکا،  کنگره  تحقیقات  مرکز  گزارش  بر  بنا 
هیچ آژانس فدرالی مسئولیت کلی این فناوری را بر عهده 
نگرفته است و سازمان های مختلف، از کاربری  های این 
خود  ماموریت  های  و  اهداف  به  دستیابی  برای  فناوری 
بهره برده اند و هرکدام از این دستگاه  ها، مسئولیت استفاده  

خود از این فناوری را بر عهده داشته اند.
سرمایه گذاری  و  ورود  بر  مبنی  گزارشاتی  هم چنین 
شرکت های بزرگ اقتصادی بر پروژه های متعدد مبتنی بر 
این فناوری وجود دارد. بر این اساس، آن چه در این رابطه 
قطعی به نظر می رسد، ظهور و فراگیر شدن این فناوری در 
آینده ای نه چندان دور است که لزوم آمادگی و برنامه ریزی از 
پیش انجام شده در رابطه با چگونگی مواجهه با آن را روشن 
می سازد تا بتوان از مزایای آن استفاده و از اثرات منفی آن 
کاست. به ویژه آن که رهبر معظم انقالب نیز در بیانات 
خود در خصوص رویارویی با تحوالت به مواجهه فعاالنه، 
منظور شناخت  به  بنیادین  تحقیقات  و  مدیریت تحوالت 
تحوالت اشاره کرده اند. از سوی دیگر، رهبر انقالب، اهمیت 
فضای مجازی را به اندازه انقالب اسالمی دانسته اند و دور 
عنوان  به  که  جدید  تکنولوژی  این  که  نیست  ذهن  از 
مرحله  ای اصلی در تکامل فضای مجازی محسوب می  شود، 
بر جنبه  های گوناگون زندگی بشر تاثیرگذار خواهد بود و 
داشت  خواهد  مختلف  عرصه های  بر  بسیاری  پیامدهای 
فراوانی  مطالعات  و  تحقیقات  نیازمند  دلیل  همین  به  و 
فرهنگی  چالش های  به  می توان  نمونه  عنوان  به  است. 
احتمالی این فناوری نوین اشاره کرد که بدون شک در 
امروزه  از کشورها، درگیر آن خواهند شد.  آینده بسیاری 
تقریبا ابزارها و تجهیزات مختلف در هر خانه  ای را می  توان 
پردازش گر  یک  به  را  همگی  و  کرده  هوشمندسازی 
مرکزی متصل نمود. برای روشن تر شدن و ساده سازی 
اینترنت اشیاء در  این فناوری جدید، نمونه ای از کاربری 
محیط خانگی )مطالعه موردی - خانه  هوشمند( آمده است:
سطح  تمامی  در  یکدیگر،  به  متصل  ابزارهای 
را  هم  با  مرتبط  شبکه  های  از  وسیعی  گستره   خانه  ها 
تشکیل می  دهند. استفاده از این ابزارها و امکانات، موجب 
بهبود راندمان بهره  برداری از انرژی، باال رفتن امنیت خانه 
زندگی خواهد شد.  روزمرۀ  کارهای  نهایت تسهیل  در  و 
هر  در  مختلف  تجهیزات  و  ابزارها  تقریبا  امروزه 
خانه  ای را می  توان هوشمندسازی کرده و همگی را به یک 
پردازش گر مرکزی متصل نمود. از جمله  این سیستم  ها، 
می  توان به سیستم  های امنیتی خانگی، نور و تهویه  هوای 
حتی  و  سرگرمی  و  بازی  ابزار های  و  تلویزیون  ها  خانه، 
یخچال و فریزرها و ماشین لباسشویی و غیره اشاره کرد. با 
این اوصاف در آینده نزدیک بسیاری از وسایل خانه در حریم 
خصوصی قابلیت جذب اطالعات را دارند، که چالشی خواهد 
بود که از هم اکنون باید مسئوالن ذیربط فرهنگی و فناوری 
به فکر مدیریت آن باشند تا با کنترل تبعات منفی اینترنت 
اشیا، جامعه از مزایای این فناوری بهره مند شود./ مشرق

برنامه Paint، بازنشسته می شود

سال   ۳۲ از  بعد  دارد  قصد  مایکروسافت  برنا- 
حضور برنامه گرافیکی مشهور و ساده پینت )نقاشی(  
در نسخه های مختلف سیستم عامل ویندوز برنامه 
برنامه  این  است  قرار  کند.  بازنشسته  را  یادشده 
بی سروصدا از ویندوز 10 حذف شود. نسخه جدید 
Windows 10 Fall Cre� نام  به   10  ویندوز
ators که قرار است ماه آینده روانه بازار شود، فاقد 
برنامه پینت خواهد بود. البته مایکروسافت خود این 
خبر را رد یا تایید نکرده است. برخی منابع خبری 
Out� 3 وD Builder  حتی از حذف برنامه های

look Express از نسخه بعدی ویندوز 10 خبر 
می دهند. پینت اولین بار همراه با ویندوز 1 در سال 
19۸5 عرضه شد. این برنامه در اصل توسط شرکتی 
به نام زدسافت طراحی شده بود. مایکروسافت خود 
این برنامه را که پینت براش نام داشت به روز کرد 
و با تغییرات و به روزرسانی هایی عرضه کرد. از 
جمله مهم ترین این به روزرسانی ها پشتیبانی از 
فرمت های JPEG، TIFF و چند فرمت دیگر بود.

به نظر می رسد علت اصلی بازنشستگی برنامه 
ویرایش  گرافیکی  های  برنامه  عرضه  پینت 
متنوعی  بسیار  امکانات  از  که  باشد  تر  پیشرفته 
حاکیست  خبرها  برخی  حال  این  با  برخوردارند. 
که حذف پینت محدود به آمریکاست و در برخی 

کشورهای آسیایی و اروپایی رخ نمی دهد.

یادداشت

من از دنیای بدون کودک 
می ترسم ... 

*   پری اشتری

این روزها از خانه که بیرون می آیی باید آماده 
و  ملتمس  چشم  چندین  با  مواجهه  برای  باشی 
و  عقل  آور  رنج  دوراهی  سر  بر  که  ناچار  دست 
احساس مردت می کنند. گاهی باور می کنی این 
دنبال یک  به  که  نیاز  از سر  نه  نگاه های خیره 
سازماندهی و زیر نظر یک تشکیالت تکدی گری 
از خانه به سوی خیابان روانه شده اند و گاهی نیز 
با دیدن کفش های پاره و صورت آفتاب سوخته 
ای که هنوز ته مانده ای از کودکی درخود دارند، 
تاِب مقاومت از دست می دهی و ... چه بسیاریم 

ما که نمی دانیم باید دل رحم باشیم یا بگذریم؟
آمارها از افزایش تقریباً ۲ برابری کودکان کار 
خبر می دهد. در برابر آمارهای ریز و درشت، این 
افراد جامعه هستند که هر روز در مقابل معصومیت 
کودکان کار، دچار احساسات دلسوزانه شده و ناچار 
های  منطق  با  احساس  این  کردن  رو  در  رو  به 
اجتماعی می شوند و همین بالتکلیفی است که 
عذاب  چیز  هر  از  بیش  را  شهرها  شهروندان 
می دهد و نمی دانند که در مواجهه با این کودکان 

به اصطالح خیابانی باید چه کنند؟
کودکانی که کودکی نکرده بزرگ شده اند و به 
بر دوش  را  زندگی  بار سنگین  ناچارند  دلیلی  هر 
بکشند و چه آسان و ارزان عزت نفسشان فدای 
کودکان  با  که  کودکانی  شود.  می  نان  ای  لقمه 
ما فرقی ندارند و بی آنکه خود، این راه را انتخاب 
کرده باشند، سرنوشت و خانواده و فقر جامعه دست 
اند و آن ها را در این گرداب  در دست هم داده 
انداخته اند. کودکانی که اغلب نه در خانه جایگاه 
مناسبی دارند و نه جامعه پذیرای حضور آن هاست 
و این ها چه از طرف یک تشکیالت آمده باشند و 
چه به خاطر فقر اقتصادی به سوی خیابان کشیده 
شده باشند، بستر آماده ای برای بدترین و دردناک 

ترین آسیب های اجتماعی هستند.
و  توجهی  بی  مورد  که  امروز  خیابانی  کودکان 
بی عدالتی اجتماعی قرار گرفته اند، جوانان فردایی 
هستند که ناخودآگاه و بی آنکه خود بخواهند، علیه 
قوانین نانوشته جامعه قد علم می کنند و به وصله 
ناجور جامعه بدل می شوند. آن ها یا به خود یا به 
جامعه آسیب می رسانند و بزهکار نام می گیرند 
غافل از اینکه این ها مجرم نه که قربانیان معصوم 

فقر، اعتیاد، طالق و مهاجرت هستند.
بر اساس راهکارهایی که سازمان یونیسف برای 
آموزش  است،  داده  ارائه  کودکان  کار  با  مقابله 
کودکان و خانواده های آن ها و تأمین احتیاج های 
نهادها و سازمان های  این کودکان وظیفه  اولیه 
دولتی، شهرداری و سازمان های مردم نهاد است و 
همچنین باید به دیگر افراد جامعه نیز آموزش داده 
شود که به این کودکان به چشم یک تهدید نگاه 
نکنند، چرا که خوِد این کودکان بیش از هر کس 

دیگری در خطر هستند. 
به عالوه انجمن های مختلف با کمک سازمان های 
این  تحصیل  برای  را  شرایط  توانند  می  دولتی 
کودکان در ساعات فراغت ایجاد کنند و نهادهای 
انتظامی نیز با شناسایی و انهدام باندهای تکدی 
کنند،  می  سوءاستفاده  کودکان  این  از  که  گری 
امکان تفکیک نیازمندان واقعی از کالهبردارها را 
فراهم آورند. البته تمام این امکانات زمانی فراهم 
می شود که همه، اعم از مسئول و غیر مسئول، در 

مقابل این کودکان احساس مسئولیت کنند.
 لطفاً معصومیت های رو به زوال را 

جدی بگیریم ... .

خبرها از گوشه و کنار

با تبدیل ریال به تومان
اسکناس ها هم تغییر می کنند؟ 

اخیر  مصوبه  مرکزی  بانک  قائم مقام  آفتاب-  
به  ریال  از  پول  واحد  تغییر  درباره  دولت  هیأت 
جامعه  عرف  به  احترام  راستای  در  را،  تومان 
کمیجاني  اکبر  گفته  به  کرد.  اعالم  و  عنوان 
در  تغییراتی  ایجاد  امکان  آن،  شدن  اجرایی  با 
وجود  آینده  سال  آغاز  در  جدید  اسکناس های 
دارد. کمیجانی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی 
پولی  اصالح  معنای  به  را  ریال  مفهوم  با  آن 
مفهوم  شدن  عملیاتی  کرد:  تصریح  و  ندانست 
حال  در  نیست.  پولی  اصالح  معنای  به  تومان 
حذف  و  اصالح  برای  بسیاری  مطالعات  حاضر 
صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در 
لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع 
در آینده این موضوع به  و  است  نشده  پرداخته 
شکلی جامع و در قالب الیحه ای جداگانه مطرح 
خواهد شد. چراکه اصالح پولی فعالیت جامع تری 
است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و 
این  افزود:  وی  شود.  گرفته  نظر  در  حسابداری 
جدید  اسکناس های  در  که  دارد  وجود  امکان 
مالحظات رعایت شود. البته در این باره هرگونه 
تغییر و اصالح به مردم اطالع داده خواهد شد.

خواندنی ها

هیچ وقت پیش از خاموش کردن خودرو 
گاز ندهید !

مشرق- کاهش مصرف سوخت خودرو، یکی از 
راه های مدیریت اقتصاد خانوار است و می تواند 
تا حد زیادی در کاهش مخارج زندگی موثر باشد. 
از سویی، ایران هم یکی از کشورهای پرمصرف از 
این نظر است. هر دوی این موارد باید دالیل خوبی 
انگاشته شود برای اطالع از راههای صرفه جویی 
در  مصرف سوخت و عملی کردنشان نکات زیر را 

در نظر بگیرید:
خودرو  در  کمتری  وسایل  توانید  می  هرچه   *
بگذارید. هرچه خودرو سبک تر باشد، کمتر بنزین 

مصرف می کند.
* در باک بنزین خود را وارسی کنید که خوب 

بسته شود.
* هرچه زودتر به دنده های سبک بروید. 

* سبقت گرفتن از خودروها با افزایش سرعت 
سوخت  به  هم  افزایش  این  برای  و  است  همراه 

بیشتری نیاز است.
* تنظیمات خودرو را ماه به ماه وارسی کنید تا 

سوخت اضافه مصرف نکند.
* هرچندوقت یک بار ترمزهای خودرو را وارسی 
و اگر الزم بود آنها را تنظیم کنید. اگر ترمز کامال 
بیشتری  سوخت  و  زیاد  مقاومت  نباشد،  تنظیم 

مصرف می شود.
* موقع خرید خودرو تا جایی که نیازتان اجازه 
انتخاب  دهد سعی کنید خودروی کوچکتری  می 
کنید. هرچه خودرو کوچکتر و بالطبع سبک تر باشد، 

بنزین کمتری مصرف می کند.
تا  کنید  استفاده  رادیال  های  الستیک  از   *

اصطکاک کمتری بین تایر و جاده ایجاد شود.
* فرمان خودرو را ثابت نگه دارید البته تا جایی 
که ممکن است. هرقدر خط عوض کرده و در عرض 
خیابان حرکت کنید، خودروی شما مسافت بیشتری 

می پیماید و بنزین بیشتری هم می سوزاند.
* باک خودرو را زیادی پرنکنید چون ممکن است 

سرریز شود یا در سرباالیی های تند چکه کند.
* در سرباالیی زیاد گاز ندهید به این دلیل که 

بنزین زیادی مصرف می شود.
* پیش از خاموش کردن خودرو گاز ندهید.

* وسایل اضافی را که موجب ایجاد مقاومت در 
برابر باد می شوند، بردارید. مثال باربند یا باربند اسکی.

* وقتی خودرو را روشن می کنید، خیلی آرام پدال 
گاز را فشار دهید.

* فشار پایتان را ناگهانی یا به طور مداوم روی 
پدال گاز تغییر ندهید و با گاز یکسان برانید.

* اگر باید بیش از ۴0 ثانیه توقف کنید، نگذارید 
خودرو درجا کار کند.

* طوری برنامه ریزی کنید که مجبور نشوید برای 
بموقع رسیدن، با سرعت رانندگی کنید.

با  اگر  بیشتر.  مصرف  یعنی  بیشتر  سرعت   *
سرعت 90 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید، می 
توانید ۲1 درصد بیشتر از زمانی پیش بروید که با 

سرعت 110 کیلومتر در ساعت می رانید.
* کمتر از کولر استفاده شود و یا سعی شود که 
از کولر در مسیرهای سربالیی و پرترافیک استفاده 
صورت  به  کولر  از  شود  می  پیشنهاد  نشود، 

فاصله های زمانی کوتاه و چرخشی استفاده شود.
جالب است بدانید که میزان سوخت مصرفی به 
ازای هر کیلومتر در خودروی شخصی، هشت برابر 
یک دستگاه اتوبوس است. پس بیشتر رعایت کنید.

کاریکاتور روستای چنشت -  محسن نوفرستیمحمد علی رجبی قاب عکس راه هایی برای استراحت دادن به کمر

داده نما، آوای خراسان جنوبی
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ترس هایمان قابل درمان هستند

اصلی  دانشگاه عالمه طباطبایی  و مدرس  روانشناس 
ترین مشکل اختالالت فوبیک را اختالل در عملکرد 
شغلی و روابط بین فردی دانست و تاکید کرد که این 
بیماری احتیاج به درمان های تخصصی داشته و درمان 
گفت:»فوبیا  سده  براتی  فرید  است.دکتر  قطعی  آن 
که همان ترس های شدید است و به این نوع ترس 
ترس  از  است  عبارت  شود  می  گفته  هم  هراس  ها 
این ترس  یا محرکی که  از یک موقعیت  غیرمنطقی 
شدید بر روی کارکرد روانی و اجتماعی و شغلی فرد 
تاثیرگذار است.می توان به ازای هر محرکی یک فوبی 

داشته باشیم مثل فوبی خون، یا فوبی حیوانات و ....«
انواع مختلفی دارند که فوبی  ادامه داد:»فوبی ها  وی 
اجتماعی یکی از انواع این ترس های شدید است که فرد 
احساس ترس شدیدی دارد از اینکه مورد توجه و نظاره 
دیگران قرار گیرد و از اینکه عملکردش مورد ارزیابی 
دیگران قرار گیرد بسیار می ترسد مثل افرادی که از 

سخنرانی در جمع می ترسند.«
دکتر براتی افزود:»فوبی های مشخص و ویژه مثل ترس 
شدید از حیوانات از دیگر انواع فوبی است به عنوان مثال 
فرد ترس شدیدی از سوسک دارد و از رفتن به هر مکانی 
که احتمال می دهد در آنجا سوسک باشد اجتناب می 
کند.«این روانشناس در ادامه گفت:» کالسترو فوبیا نوعی 
دیگر از ترس های شدید است که فرد از محیط های 
تنگ و بسته بسیار می ترسد و هراس دارد مثل افرادی 
که از آسانسور ترس شدیدی دارند و قادر به استفاده از 
آسانسور نیستند.«وی افزود:»آگروفوبیا نیز ترس شدید 
همراه با وحشت از محیط های ناشناخته است که یکی از 
فوبی های پیچیده در کودکان و نوجوانان مدرسه هراسی 

است واین مورد بیشتر در کودکانی دیده می شود.

مراقب چشمانت باش

انتخاب  را  همسرم  »وقتی  گفت:  حکیمی  به  جوانی 
کردم، در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را 
در دنیا نیافریده است. وقتی نامزد شدیم، بسیاری را 
دیدم که مثل او بودند. وقتی ازدواج کردیم، خیلی ها 
را از او زیباتر یافتم. چند سالی را که را با هم زندگی 

کردیم، دریافتم که همه زن ها از همسرم بهتراند.«
این ها  از همه  بدانی  حکیم گفت: »آیا دوست داری 

تلخ تر و ناگوارتر چیست؟«
جوان گفت: »آری.«

با تمام زن های دنیا ازدواج کنی،  حکیم گفت: »اگر 
احساس خواهی کرد که سگ های ولگرد محله شما 

از آن ها زیباترند.«
جوان با تعجب پرسید: »چرا چنین سخنی می گویی؟«

نیست.  تو  همسر  در  مشکل  »چون  گفت:  حکیم 
طمع کار  قلبی  انسان  وقتی  که  است  اینجا  مشکل 
از شرم خداوند خالی  و  باشد  داشته  و چشمانی هیز 
باشد، محال است که چشمانش را به جز خاک گور 
چیزی دیگر پر کند. آیا دوست داری دوباره همسرت 

زیباترین زن دنیا باشد؟«
جوان گفت: »آری.«

حکیم گفت: »مراقب چشمانت باش.«

آنان که با افکاري پاک و فطرتي زیبا 
در قلب دیگران جاي دارند را هرگز هراسي

 از فراموشي نیست چرا که جاودانند

 وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان
 نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت
 کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن

مدامم دل پر از خون جگر بی
چـو شمع آتش به جان و دیده تر بی

نشینـم بــر سـر راهت شو و روز
که تا روزی تو را بر مـو گذر بی

تنها یک پرسش وجود دارد و آن این است: “چگونه 
کاری کنیم که عشق پابر جا بماند؟” قانون احتماالت 

یادت نره ، بالخره یک نفر خواهد گفت بله.

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها 
یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان

 یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

تعداد زیادی از اشتباهات در زندگی ما تکرار می شوند 
که قابل اصالح کردن هستند. اما برخی از مشکالت و 
گیرند،  قرار  غفلت  مورد  از حد  بیش  اگر  نیز  اشتباهات 
تبدیل به مشکالت جدی می گردند بنا براین بهتر است 
برخی  اینجا  در  کنید.  خودداری  مکررات  تکرار  از  که 
توصیه  آنها  از  اجتناب  راههای  و  رایج  خطاهای  ازاین 

می شود:
بی برنامگی و اهمال کاری

تمایلشان، در گیر بی  افراد علی رغم  چه می شود که 
برنامگی و اهمال کاری می شوند؟ شاید تصور شود که 
اهمال کاران افرادی تنبل اند و تعلل شان به خاطر بی 
میلی نسبت به انجام امور مختلف است. اما این خالف 
موکول   فردا  به  را  امروز  کار  که  افرادی  است.  واقعیت 
می کنند غالبا کارهایشان را به انجام می رسانند هر چند 

در آخرین دقایق و با تنش زیاد.
فقدان مطالعه کافی

فضای مجازی و دنیای تلگرام و الین و .. گویی اختیار 
را از دست خیلی از افراد گرفته است. افراد بخش مهمی 
از زندگی روزانه خود را صرف این دنیای رنگارنگ اما 
عایدشان  چیزی  هم  نهایت  در  و  کنند  می  فایده  کم 
وقت  مطالعه،  وقت  گویی  مجازی  فضای  شود.  نمی 
مالقاتهای حضوری و حتی وقت یک گپ کوتاه تلفنی 

با اقوام را از خیلی افراد ربوده است.

عادات بد غذایی
ناسالم،  و  کالری  پر  غذاهای  خوردن  به  کردن  عادت 
از  بسیاری  خوردن سالمت  هم  بر  یا  و  شدن  چاق  به 
چرب،  غذاهایی  خوردن  است.  شده  منجر  جامعه  افراد 
پرکالری، فست فودها، غذاهای سرخ کرده و دور شدن 
از فرهنگ غذایی سنتی مان، سبک زندگی بسیاری از 
این سبک  از  رویه  زیاد و بی  استفاده  افراد شده است. 
عالوه  و  انداخته  خطر  به  را  شما  سالمت  خوردن  غذا 
بر سالمت جسمانی، عدم رضایت از ظاهر و به موازات 
آن به خطر افتادن سالمت روحی را به همراه می آورد.

 عدم برنامه ریزی مالی و مصرف گرایی
در  که  است  رفتاری  سبکهای  از  یکی  گرایی  مصرف 
یافته  رواج  افراد  از  بسیاری  میان  در  اخیر  سال  چند 
قطعا  نشود  مدیریت  درستی  به  رفتار  این  اگر  است. 
به تبع آن برای خانواده مشکالت زیادی  برای فرد و 
به  کنید  سعی  همواره  پس  داشت.  خواهد  همراه  به 
موازات وضع مالی خود برنامه ریزی کنید و بیش از آن 
هزینه نکنید. حتی اگر کسانی را دارید که از جانب آنها 
حمایت مالی می شوید باز هم این کار را نکنید چرا که 
به فردی مصرف گرا می شوید تبدیل  نهایت شما   در 
 که توانایی کنترل بر اوضاع مالی تان را نداشته و اگر 
حمایتهای مالی برداشته شود احساس شکست و یاس 

خواهید نمود.

عدم تمایل برای کمک خواستن از دیگران
اما کمک  ارزشمند است  بودن همیشه  اگر چه مستقل 
خواستن در مواقع خاص و بحرانی نیز بخشی از مستقل 
بودن است. متاسفانه برخی از افراد برای اینکه بار خود را 
بر گردن دیگران نیندازند و یا به خاطر ترس از قضاوت 
دیگران و یا باور به اینکه خودشان قادرند همه مسایل را 
رفع کنند، از کمک خواهی از دیگران سر باز زده و با این 
اعتماد افراطی به خود و توانایی هایشان، مانع از ارزیابی 

دقیق مشکالت و کشف راه حلهای مختلف می شوند.
غفلت از استعدادها و توانایی های فردی

اولین و پرفایده  ترین دانستنی برای انسان، شناخت خود 
است. شناختی که بدون آن هیچ چیزی به درستی برای 
مؤثر  و  مفید  برنامه  ای  هیچ  و  نیست  شناختنی  انسان 
نخواهد بود. شاید مشکل خیلی از افراد این باشد که بدون 
توجه به عالیق و استعدادهای ذاتی شان، در زندگی طی 
مسیر می کنند و همین مساله باعث می شود که میزان 

رضایت شان از زندگی به شدت کاهش یابد.
فشار گروه

بسیاری از افراد کاری را انجام می دهند که بر مبنای 
فشار گروه، انتظارات اطرافیان و رسانه ها خود را مجبور 
به آن ببینند. فراموش نکنید که فعالیتهای گروهی این 
تجربه  تا  کند  می  مهیا  همگان  برای  را  خوب  فرصت 
بیندوزید و دوستان خوب زیادی  را  های  بسیار خوبی 

داشته باشید؛ پس جستجو کنید بر اساس فشار اطرافیان 
بر  و  باشید  خودتان  نکنید.  حرکت  دیگران  نیازهای  و 

اساس نیازهای خودتان عمل کنید.
خواب کافی و به موقع داشته باشید

بی توجهی به مساله خواب باعث خستگی دایمی، افت 
حافظه و بداخالقی های زیاد می گردد و عملکرد ذهن 
و بدن شما را با خلل جدی مواجه می سازد پس سعی 
کنید حداقل هشت ساعت در شبانه روز بخوابید، ساعت 
بیولوژیک بدن تان را تنظیم کنید و خود را مقید سازید 
از  و  بروید  رختخواب  به  شب  هر  معین  ساعتی  در  تا 
طی  در  جبرانی  خوابیدن  و  طوالنی  های  ماندن  بیدار 

روز خودداری کنید.
مراقب تغذیه تان باشید

در حد تعادل غذا بخورید و از خوردن غذاهای پرکالری و 
غیر مفید که صرفا سبب اضافه وزن می شود خودداری 
کنید. مصرف بیشتر آب، لبنیات، میوه و سبزیجات را به 

عادات غذایی خود اضافه کنید.
به طور منظم ورزش کنید

فعالیتهای بدنی، ذهن و جسم را قوی می سازد. افرادی 
که به طور مرتب ورزش می کنند از بدن و ذهنی سالم 
بهره مند هستند. از امکانات ورزشی محل زندگی تان 
اطالع کسب کنید و عادت به ورزش کردن را در طول 

زندگی حفظ کنید.
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شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ستايش خدايى را كه آسمانها و زمين را آفريد و تاريكيها و روشنايى را پديد آورد با اين همه 
كسانى كه كفر ورزيده  اند ]غير او را[ با پروردگار خود برابر مى كنند. سوره االنعام آيه 1

حدیث روز  

به پدرانتان نيكى كنيد تا فرزندانتان بر شما نيكى كنند و از زنان مردم ديده بپوشانيد تا زنانتان پاک دامن بمانند. 
حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

اشتباهات رایج زندگی را اصالح کنید 

1867
5426

798
8154
5347

2751
941

3596
8519

4

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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432571869

659428371

781693425

815236947

267984153

394715682

143857296

526385718

978162534

چلومرغ 6300 تومان
چلوقرمه سبزی

 5700 تومان
چلوکباب مخصوص 6700 

چلو جوجه  6700
و انواع غذاهای ایرانی

پیک رایگان به تمام نقاط شهر جلسات تا سقف 700 نفر پذیرفته می شود
تلفن سفارشات: 09150051239  مدیریت: 09368545254- مقدم

کار خوب اتفاقی نیست

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

قالیشویــی ملکــه

کاشی کاری و سنگ کاری
 در اسرع وقت پذیرفته می شود. 

09158640738 - گنجی  

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
09366661654 - 09105776020- موسوی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش 
پیکان وانت بنزینی مدل 92 

09335611664

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

را تجربه کنید.   09158668002

مدرک تحصیلی اینجانب علی امینی 
فرزند روح اله رشته حسابداری مفقود 
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب بهزاد ذاکری بند 
قرایی به شماره دانشجویی 913061052

) دانشگاه فرهنگیان( مفقود گردیده 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت مزمز شعبه بیرجند به 
تعدادی بازاریاب و موزع با حقوق و 
مزایای قانون کار و بیمه تکمیلی و 
پورسانت عالی نیازمند می باشد.

05632231503 
09156676874

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09151630741-  رحیمی

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09158651167 - شهریاری

به یک نفر دستیار ) آشنا به امور آرایشگری( 
جهت کار در سالن زیبایی محدوده انتهای غفاری 
نیازمندیم.   09138345070- 32341115 

پخش مواد غذایی به یک توزیع کننده 
با وسیله نقلیه نیسان  و ضامن معتبر جهت 
توزیع نیازمند است.     09368975977

به یک نفر سالن دار خانم 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 

ساعت کار 5/30 الی 12/30 شب 
09155625242 - 32446262

به یک  خانم جهت کار در گل فروشی 
نیازمندیم. ساعت کار 3 عصر الی 9 شب 

09155625242 - 32446262



بامیه ارزش غذایی باالیی دارد و فواید آن شامل آثار 
ضدالتهاب، کاهش قند و چربی  خون، مقوی، ضد 
سرطان و ضد میکروب است. مواد اصلی موجود در 
بامیه فالونوئید، موسیالژها، پروتئین های بوسیدیک، 
دیفن سین ها و تیونین است. بامیه منبع بسیار خوبی 
برای تامین ویتامین C، ویتامین A و تا حدودی 

موجود  ترکیبات  بدانید  است  جالب  است.  منیزیم 
در این گیاه و خواص بامیه مانع از اتصال باکتری 
هلیکوباکترپیلوری به عنوان عامل اصلی زخم معده 
و اثنی اشعر به مخاط معده و روده می شوند و از این 
رو یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین خواص بامیه 
کمک به درمان و ناراحتی های دستگاه گوارش است.

طبع بامیه سرد و  تر است. از دیگر فواید آن می توان 
به تقویت استخوان ها، کمک به کاهش قند و چربی  
ایمنی بدن،  خون، رفع کم  خونی، تقویت سیستم 
درمان یبوست و کمک به کاهش وزن اشاره کرد.

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

خواص بامیه برای حفظ سالمت بدن
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انتخاب مربی زورخانه ای خراسان جنوبی 
به عنوان مربی تیم ملی

به عنوان  استان خراسان جنوبی  پهلوانی  علی قمری مربی ورزش 
گزارش خبرگزاری  به  انتخاب شد.  نوجوانان کشور  ملی  تیم  مربی 
ورزشکار  سه  همچنین  جنوبی،  خراسان  استان  مرکز  سیما  و  صدا 
نوجوان استان امیر حسین دهقانی، محمد حسین بهدانی و سامان 
شیدری به اردوی تیم ملی نوجوانان و آماده سازی مستعدان ورزش های 
زور خانه ای و پهلوانی کشور دعوت شدند. الزم به ذکر است این 
اردو  از 4 تا 10 مرداد ماه جاری در استان کردستان برگزار می شود.

چهار نشان برنز دستاورد نمایندگان ایران 
در مسابقات بین المللی تنیس روی میز معلولین

ایرنا- تیم ایران در مسابقات آزاد بین المللی تنیس روی میز معلولین در 
کره جنوبی، موفق به کسب دو نشان برنز تیمی و دو نشان برنز انفرادی 
شد. تیم تنیس روی میز معلولین ایران با ترکیب مهدی جانفشان و 
مهدی رضاپور در کالس 2، حمیدرضا شیخ زاده و مهدی معصومی در 
کالس 4 و فریدون کامرانی، یوسف بچاری و علی یزدی در کالس 
9 در این رویداد ورزشی حضور یافت و در پایان با کسب 4 نشان به 
کار خود پایان داد. حسن جانفشان در کالس 2 و مهدی معصومی در 
کالس 4 موفق به کسب نشان برنز در بخش انفرادی شدند و در بخش 
تیمی نیز حسن جانفشان و مهدی رضاپور در کالس 2 و حمیدرضا شیخ 
زاده و مهدی معصومی در کالس 4 نیز دو نشان برنز برای تیم کشورمان 
این  در  ایران  نمایندگان  حضور  پرونده  نتایج  این  با  آورند.  ارمغان  به 
مسابقات بسته شد و کاروان اعزامی ایران امروز، به میهن باز می گردند.

مسابقات جهانی شمشیربازی؛ تیم اسلحه اپه ایران حذف شد

از گردونه رقابت های شمشیربازی  ایران  اپه مردان  تیم ملی اسلحه 
جهانی  های  رقابت  ادامه  در  ایرنا،  گزارش  به  رفت.  کنار  آلمان  در 
شمشیربازی که به میزبانی شهر »الیپزیگ« آلمان در حال برگزاری 
است، تیم اسلحه اپه ایران در جدول 32 تیمی به مصاف روسیه رفت و 
با قبول شکست 45 بر 31 به کار خود در این رقابت ها پایان داد و حذف 
شد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران با ترکیب محمد رضایی، 
طاهر عاشوری و محمد اسماعیلی ابتدا عربستان را شکست داده بود.

پیروزی پر گل بانوان ملی پوشان فوتسال ایران برابر میانمار

ایرنا- تیم ملی فوتسال بانوان ایران در اولین دیدار دوستانه خود در تایلند با 
نتیجه 8 بر صفر تیم ملی فوتسال میانمار را شکست داد. تیم ملی فوتسال 
بانوان ظهر روز گذشته به وقت تهران به مصاف تیم فوتسال بانوان میانمار 
ایران را فرشته کریمی)3گل(، سهیال ملمولی، فاطمه  رفت. گل های 
اعتدای، سحر پاپی )پنالتی(، فرزانه توسلی و آرزو صدقیانی به ثمر رساندند. 
این تیم قرار است روز شنبه هفتم مردادماه نیز به مصاف تیم میزبان برود.

غذا ها و تنقالت سالم
 برای یک سفر تابستانی

تابستانی  سفرهای  و  گرما  فصل  به  توجه  با 
رعایت چند نکته ساده قابل اهمیت است. توجه 
داشته باشید یکی از مواد غذایی مهم و حساس 
آب مصرفی است. از آب چشمه، نهر و رودخانه 
برای آشامیدن استفاده نکنید. اگر مجبور شدید 

در رستوران غذا میل کنید رستورانی را انتخاب 
و  کارکنان  رستوران، وضعیت  که ظاهر  کنید 
شرایط بهداشتی محیط مناسب و کارکنان آن 
کارت بهداشتی معتبر داشته باشند. در صورت 
مصرف مواد غذایی کنسروی قبل از مصرف 
حتماً 20 دقیقه بجوشانید. درطول راه، به عنوان 
تنقالت، مقداری آجیل مثل نخودچی، کشمش، 
خرما، انجیر خشک و ... همراه داشته باشید.

با بیش از دو ساعت رانندگی 
خنگ می شوید!  

های  بازه  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
طوالنی رانندگی و نشستن پشت فرمان خودرو 
مغز را پیرتر می کند. در واقع رانندگی بیش از 
2 ساعت سطح IQ فرد را می کاهد و عالوه 
بر آن در مهارت های شناختی او نیز تاثیر منفی 

رانندگی  داد  بر آن تحقیق نشان  دارد. عالوه 
خستگی و اضطراب ایجاد می کند و این امر 
به کاهش مهارت های شناختی فرد منجر می 
شود. کیشان باکرانیا یکی از محققان دانشگاه 
باید  البته  گوید:  می  باره  این  در  الیسستر 
ساعت  دو  از  بیش  روزانه  که  داشت  توجه 
رانندگی برای قلب فرد نیز ضرر دارد. تحقیق 
مذکور طی بازه زمانی 5 ساله انجام شده است.

ساختمان تجاری - مسکونی طعمه حریق شد

روز گذشته ساختمان تجاری - مسکونی در خیابان شهید فایده 
طعمه حریق شد. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند، با اعالم این خبر به ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی در ساعت یک و بیست دقیقه بامداد، آتش 
نشانان ایستگاه 1 به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده تیم اعزامی 
گفت: حریق از داخل انبار مواد غذایی واقع در زیر زمین ساختمان رخ 
داده و دود تمام ساختمان را فرا گرفته بود. عربی افزود: آتش 
نشانان پس از ایمن سازی محل به دو تیم تقسیم شدند، یک تیم 
اطفاء حریق و تیم دیگر نجات افراد گرفتار در ساختمان و تهویه 
دود را انجام دادند. در این حادثه یکی از آتش نشانان مصدوم که 
توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه به بیمارستان انتقال یافت.

دستگیري سارق حرفه اي مغازه در شهرستان بیرجند

سارق مغازه در شهرستان بیرجند دستگیر شد و 20 میلیون ریال طالی سرقتی از وی کشف شد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا امیرآبادی زاده فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند در تشریح این خبر گفت: در 
پي شکایت فردي مبني بر سرقت مغازه وي در یکي از محالت شهرستان بیرجند، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران انتظامي قرار گرفت. وي افزود: ماموران پلیس با بررسي سرنخ هاي بجامانده و انجام اقدامات تخصصي، 
یک سارق حرفه اي را شناسایي و با هماهنگي قضائي در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند. 
سرهنگ امیرآبادی زاده افزود: در بازرسي از مخفیگاه متهم مقادیری طال به ارزش 20 میلیون ریال و مبلغ 20 میلیون 
ریال وجه نقد سرقتي کشف شد. این مقام انتظامي با بیان این که متهم در تحقیقات پلیس به دو فقره سرقت مغازه 
در شهرستان بیرجند اعتراف کرده است، تصریح کرد: سارق دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانوني راهي مراجع قضائي شد. فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند در خاتمه از شهروندان خواست: ضمن رعایت نکات 
ایمني مغازه خود را در اسرع وقت به حفاظ نرده اي مطمئن و سیستم تصویري مجهز نموده و در طول شب حتي 
المقدور نسبت به روشنایي محل کسب و مغازه خود اقدام نمائید به نحوي که از بیرون داخل مغازه کاماًل دیده شود.

برای الغر شدن گردگیری کنید! 

در مطالعه دانشمندان مشخص شده است که 
غبار موجود در خانه، ترکیبی از سلول های مرده 
محیط  در  موجود  ذرات  سایر  و  گرده  پوست، 
طبیعی است که در فعالیت طبیعی سیستم غدد 
درون ریز تاثیر منفی داشته و فرایند سوخت وساز 
طبیعی بدن را مختل می کنند. شناسایی مواد 

معلق موجود در محیط زندگی و شناسایی تاثیر 
آنها بر عملکرد صحیح سیستم غدد درون ریز 
بدن نیازمند کار مطالعاتی و آزمایشی گسترده 
است که خوشبختانه محققان موفق به شناسایی 
برخی از این موارد شده اند. آنها معتقدند برخی از 
سمی  مواد  گروه  در  شیمیایی  ترکیبات  این 
قرار نمی گیرند. اما باید در نظر داشت که این 
مواد متابولیسم طبیعی بدن را تغییر می دهند.

گوش دردهایی که 
باید به آن توجه کرد

با بیان  یک متخصص گوش و حلق و بینی 
اینکه گوش درد ها اگر علت عفونی و التهابی 
داشته باشند، باید به طور جدی پیگیری و درمان 
شوند، گفت: در بعضی موارد اتفاق می افتد که 
درد های سینوسی، مفصلی، دندانی و گیجگاهی 

درد های گردن  یا حتی  در جلوی خود گوش 
ممکن است با گوش درد خود را نشان دهند. 
علی اصغر پیوندی بیان کرد: بنابراین، پیگیری 
گوش درد هایی که به این شکل بروز می یابند 
بیماری های  از  بعضی  هستند،  اهمیت  قابل 
گوش  است  ممکن  خطرناک،  گاه  و  مزمن 
درد، تظاهر اولیه آن باشد. بنابراین اگر منشا 
درد در گوش باشد درمانش اصاًل سخت نیست.

گریب فروت را 
با این داروها مصرف نکنید!

برخی  با  گریپ فروت  آب  و  میوه  مصرف  از 
آب  کارشناسان  گفته  به  کنید.  پرهیز  داروها 
داروها  برخی  تاثیرگذاری  گریپ فروت  میوه 
درمان  برای  که  را  داروهایی  خصوص  به 
فشار خون باال و ضربان نامنظم قلب استفاده 

می شوند مختل می کند. برخی از انواع داروهایی 
فروت  گریپ  مصرف  با  آنها  اثرگذارِی  که 
مختل می شود شامل موارد زیر است: داروهای 
همچون  کلسترول  آورنده  پایین  استاتین 
»زوکور«، داروهای کاهنده فشار خون همچون 
»پروکاردیا«، داروهای جلوگیری کننده از پس 
»ساندیمون«،  همچون  پیوندی  عضو  زدن 

داروهای ضد اضطراب همچن »بوسپیرون«.

یک کشته و چهار مجروح در واژگونی سواری پراید

دوشنبه شب بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اصلی بیرجند 
به زهان یک نفر جان باخت و چهار نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند. به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس 
راه خراسان جنوبی گفت: ساعت 21 و 10 دقیقه شب با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور 
اصلی بیرجند به زهان، بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به 
محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده 
کردند یک دستگاه پراید با پنج سرنشین که اعضای یک خانواده بودند به 
علت نامعلومی واژگون شده است که مصدومان به بیمارستان اعزام شدند. 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از مصدومان حادثه بر اثر 
شدت جراحات در بیمارستان جان باخت و علت حادثه در دست بررسی است.

31104

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

قابل توجه حجاج معزز ضمن آرزوی سالمتی و قبولی طاعات و عبادات

 "مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان"  09105331500-32224400  
آمادگی خود برای برگزاری مراسم استقبال و ولیمه شما در ظرفیت های 
مختلف سالن ها با در نظر گرفتن تخفیفات ویژه ) سرانه رزرو 9000 تا 12000 

تومان( اعالم می دارد.

*  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

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت ها آماده پذیرایی از مهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478
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تسلیم 6113 اظهارنامه مالیاتی اشخاص و صاحبان امالک اجاره ای

صدا و سیما-6 هزار و 113 اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال 95 توسط اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاره ای تا پایان تیر در خراسان جنوبی، تسلیم شد. سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان گفت: در بخش 
اشخاص حقوقی )شرکتها( 2هزار و 479 اظهارنامه مالیاتی تکمیل و ارسال شد که نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش دارد .پاک گهر افزود: همچنین در بخش صاحبان امالک اجاری 3 هزار و 684 اظهارنامه 
مالیاتی تکمیل و ارسال شد که نسبت به سال گذشته بیش از 19 درصد افزایش داشته است. وی از مشارکت مرد م در خوداظهاری، شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و همچنین آبادانی کشور و استان قدردانی کرد. 

چاپ و نشر کتب آموزشی در مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای طبس

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  رئیس  حسینی- 
طبس با تاکید بر این که اگر مهارت آموزی با دانش 
همراه شود موجب بروز استعدادها و ظهورخالقیت 
در مهارت آموزان خواهد شد، عنوان کرد: این مرکز 
در سال گذشته پژوهش محوری را در دستور کار 
خود قرارداده و توانسته است عالوه بر ثبت اختراع، 
آموزشی  کمک  و  آموزشی  های  دستگاه  ساخت 
نیز کارهای  در زمینه چاپ و نشر کتب آموزشی 
سازنده ای انجام دهد. کامرانی فرد در گفت و گو 
با آوا، ساخت بیش از 10دستگاه آموزشی و کمک 
آموزشی ، ترجمه  و تالیف 3 کتاب و چندین مقاله 
علمی را تنها گوشه ای از دستاوردهای کارآموزان و 
مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان 
در سال95 دانست و افزود: دستگاه تست عملکرد 
 ، بر(  ) سخت  برش سنگ  ، دستگاه  سردکنندها 
هوشمند  کنترل  دستگاه   ، زن  پولیش  دستگاه 
موتورخانه ، آدمک پرچم زن ، قطعه آنی گرما برای 
و  آموزان  مهارت  تالش  حاصل  نیز  پراید  خودرو 
مربیان می باشد. وی با بیان این که ریشه بسیاری 
از مشکالت جوانان در کمبود و یا نداشتن مهارت 
است، عنوان کرد: مراکز آموزش فنی و حرفه ای با 
داشتن امکانات خوب و محیط علمی ارزشمند می 

توانند این نقیصه را مرتفع نمایند.

طرح “سرباز اقتصادی” 
اجرایی می شود

از  خراسان جنوبی  بسیج   قشر  شورای  رئیس 
اجرای طرح سرباز اقتصادی در استان خبر داد و 
از فارغ التحصیالن  گفت: در این طرح قرار است 
رشته   های مرتبط به عنوان نیروی سرباز در کنار 

واحدهای اقتصادی استفاده شود.به گزارش تسنیم، 
رئیس  معارفه  و  تکریم  آئین  در  امیری  مصطفی 
کویرتایر  کارخانه  در  که  کارگری  بسیج  سازمان 
برگزار شد اظهار کرد: آیین نامه تکمیلی این طرح 
در سطح کشور نیز پیشنهاد شده که اگر جا بیفتد 
کمک خوبی به این بخش خواهد کرد. مدیرعامل 
شرکت کویرتایر با بیان اینکه دشمن از خود ما بر 
علیه ارزش های ما در رسانه ها موضع گیری می کند 
گفت: بسیج و تفکر بسیجی به خوبی جلوی دشمن 
ایستاده و دنیا را زنده می کند.محمدحسین زینلی 
در این جلسه  اظهار کرد: پاک ترین انسان ها در 
سطح کشور در بسیج نمود پیدا کردند که آثار آن 
فرمانده سپاه  در عرصه جهانی شاهد هستیم.  را 
هشت  گفت:  جلسه  این  در  نیز  )ع(  انصارالرضا 
 28 حاضر  حال  در  و  داشتیم  نظامی  دفاع  سال 
کیان  از  حیثیتی  و  فرهنگی  دفاع  که  است  سال 
اسالم داریم و جهاد دفاعی تنها با اسلحه، توپ و 
تانک نیست. قاسمی افزود: امروز هر آنچه داریم 
اوقات  گاهی  متأسفانه  و  هستیم  شهدا  مدیون 
سازمان  رئیس  می کنیم.  کوتاهی  صلح  زمان  در 
باید  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  کارگری  بسیج 
خراسان  بومی  کاالهای  تا  شود  فرهنگ سازی 
امید  استان مصرف شود، گفت:  جنوبی در داخل 
قرار  ایرانیان  پسند  مورد  ایرانی  کاالهای  است 
بگیرد چراکه این امر سبب رونق تولید در کشور 
در  کارگری  بسیج  اظهارکرد:  محمدی  می شود. 
و  کشوری  برتر  رتبه  به  و  یافته  گسترش  استان 
استانی رسیده و این کار ما را مشکل تر خواهد کرد 
چراکه سطح توقعات از بسیج کارگری استان باال 
رفته بنابراین باید بیشتر در این زمینه تالش کنیم.

کمیته امداد میزبان همایش منطقه ای
 با حضور مدیران 5 استان کشور

امیرآبادیزاده-مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی 
عنوان کرد :همایش مدیران کمیته امداد منطقه 5 
کشور با حضور قائم مقام کمیته امداد مرکز،معاون 
اداری مالی و مدیر نظارت و بازرسی کمیته امداد 
برگزار  جنوبی  خراسان  در  روز   2 مدت  به  کشور 
می شود.سلم آبادی افزود: این همایش با رویکرد 
 5 امداد  کمیته  1مدیران  توانمندسازی  و  آموزش 
استان کشور از جمله کرمان سیستان و بلوچستان 
گلستان خراسان رضوی ،شمالی در اردوگاه یادگاران 

امام)ره( استان در حال برگزاری می باشد

۲5۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی سرایان 
زیر کشت زعفران قرار دارد

مهر-مدیر جهاد کشاورزی سرایان گفت: دو هزار و 
540 هکتار از اراضی کشاورزی سرایان زیر کشت 
ساالنه  اینکه  بیان  با  دارد.سلیمانی  قرار  زعفران 
این  کشاورزی  مزارع  از  زعفران  تن   10 بر  بالغ 
شهرستان برداشت می شود، اظهار کرد:  سرایان از 
نظر تولید زعفران در رتبه دوم استان قرار دارد.وی 
به پدیده قاچاق پیاز زعفران و اثرات آن بر اشتغال 
شهرستان اشاره کرد و گفت: زعفران یک محصول 
استراتژیک بوده و خروج آن از شهرستان ممنوع و 

با مجوز جهاد کشاورزی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 فنی و حرفه ای در تحقق شعار 
»اقتصاد مقاومتی« نقش کلیدی دارد

و  فنی  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  رضایی-نماینده 
حرفه ای سهم بزرگی در تاثیرگذاری اقتصاد مقاومتی 
دارد، گفت: جوانان از این فرصت استفاده کرده و 
برنامه  جزو  را  مهارت آموزی  آموزش های  کسب 
با  آیت ا... عبادی در دیدار  قرار دهند.  زندگی خود 
مدیران و کارکنان فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 
اظهار کرد: توصیف آنچه فنی و حرفه ای در مدیریت 
آن نقش دارد جزو ضروریات است چراکه این سازمان 
سهم بزرگی در تاثیرگذاری اقتصاد مقاومتی دارد و 
به افراد کمک می کنند تا روی پای خود بایستند. 
مدیرکل فنی و حرفه ای در این جلسه از تعهد 100 
درصدی پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته 
نسبت به سال 94 در بحث آموزش روستائیان و 
عشایر خبر داد.خوش آیند اظهار کرد: آموزش های 
مهمترین  مهارتی  نیروی  توانمندسازی  و  مهارتی 
وظیفه فنی و حرفه ای است.وی از وجود 19 مرکز 
دولتی در استان و 450 تا 500 حرفه شغلی خبر داد 
و  تصریح کرد: در مراکز دولتی آموزش ها به صورت 
رایگان است و همچنین خابگاه های شبانه روزی نیز 

در اختیار مهارت آموزان قرار می گیرد.

افزایش رشته های مرکز علمی کاربردی 
نیروی انتظامی خراسان جنوبی

گرایش  بدنی  تربیت  کاردانی  سیما-رشته  و  صدا 
کارکنان  ویژه  جسمانی،  آمادگی  پایه  گری  مربی 
رسمی ناجا به رشته های مرکز آموزش علمی - 
رئیس مرکز  اضافه شد.  انتظامی  نیروی  کاربردی 
آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی استان گفت: 
برای این رشته بدون آزمون،  40 دانشجو ازابتدای 
مهر پذیرش می شود. صباغ گل افزود: این دانشگاه 
از سال 93 تاسیس شده و هم اکنون با دو رشته 
کاردانی و دو رشته کارشناسی و تعداد 170 دانشجو 

فعال است.

پیاده روی برای عرض تبریک میالد 
حضرت معصومه)س(

صدا و سیما-300 نفر از بانوان دهستان منتظریه 
طبس مسیر این روستا تا امام زاده حسین بن موسی 
الکاظم)ع( را پیاده روی کردند. برای دومین بار است 
که این بانوان مسیر 18 کیلومتری روستای منتظریه  
برای  را  الکاظم)ع(  زاده حسین بن موسی  امام  تا 
با سعادت حضرت معصومه  تبریک میالد  عرض 

)س( پیاده روی می کنند.

نقش بی بدیل آموزش های
فنی و حرفه ای در پویایی جامعه

امور  و  عمومی  روابط  کل  مدیر  حسینی-  
های  کارکرد  و  نقش  به  استانداری  الملل  بین 
آموزشهای مهارتی اشاره و نقش این آموزشها را 
در ایجاد اشتغال و پویایی جامعه بی بدیل خواند.در 
سومین روز از هفته ملی مهارت مدیر کل روابط 
اداره  با مدیر کل  استانداری  عمومی و تشریفات 
آموزش فنی و حرفه ای دیدار کرد. بهاری با تاکید 
بر نقش روابط عمومی ها در انعکاس خدمات و 
فعالیت ها ی دولت عنوان کرد: روابط عمومي به 
عنوان قلب تپنده سازمانها و نهادها عمل مي کند 
و به عنوان چشم بیناي ادارات مطرح مي شود و 
قطعا پویایي روابط عمومي موجب رشد و بالندگي 
ادارات و مراکزمي گردد. اسالمی  مجموعه ها و 
رییس اداره روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
اداره  این  برنامه های  تشریح  با  نیز  ای  حرفه  و 
کل در هفته ملی مهارت ادامه داد: در این راستا 
گرفته ایم  کار  به  را  خود  تالش  استان  مجموعه 
و  ترویج  راستای  در  که  هفته  این  برنامه های  تا 
تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و معرفی این 
آموزش ها به مردم و به ویژه جوانان تعیین شده، 
در خراسان جنوبی هر چه با شکوه تر برگزار شود.

۱۳۸ میلیارد ریال به طرح های هادی 
روستایی استان اختصاص یافت

مهر- مدیرکل بنیاد مسکن از اختصاص 138 میلیارد 
ریال برای تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی 
در سال 96 خبر داد.  آسمانی مقدم اظهار کرد: بنیاد 
مسکن به عنوان متولی عمران روستایی موظف شده 
است که تا پایان برنامه پنجم برای تمام روستاهای 
باالی 20 خانوار طرح هادی تهیه و اجرا کند. وی با 
بیان اینکه از این مقدار یک میلیارد و 490 میلیون 
تومان برای تهیه و بازنگری طرح های هادی خواهد 
بود، بیان کرد: همچنین از این میزان 12 میلیارد 
هادی  طرح  اجرای  برای  تومان  میلیون   370 و 
اختصاص داده می شود. وی  ادامه داد: از این محل 
طرح هادی 19 روستای جدید آغاز و 150 روستای 
 نیمه تمام نیز ادامه اجرای طرح را خواهیم داشت.

بازروایی دفاع مقدس به زبان طنز بهترین 
راه انتقال رشادت های رزمندگان به جوانان

ایرنا-رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان 
دفاع  و  اسالمی  انقالب  بازروایی  گفت:  جنوبی، 
رشادت  انتقال  راه  بهترین  طنز  زبان  به  مقدس 
و دستگاه  است  به جوانان  اسالم  رزمندگان  های 
باید تالش کنند که در این مسیر  های فرهنگی 
گام بردارند.مجید کریمیان در حاشیه مراسم اولین 
یادواره طنز دفاع مقدس و گرامی داشت عملیات 
مرصاد،  افزود: طنز مایه قوی در انقالب و دوران 
هشت سال دفاع مقدس دارد، طوری که رزمندگان 
در کنار خلق حماسه ها و رشادت های بزرگ، بگو 

بخند طنز وار را تا لحظه شهادت به همراه داشتند.

برگزاری جشنواره گل نرگس در استان مصوب شد؛ زمان و سطح نامعلوم

ینم
: تس

س
عک

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

تخصصی  کارگروه  دیروز  صبح  حسینی- 
امور اقتصادی استان با حضور موهبتی مدیر 
کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
برگزار شد. بررسی نتایج مصوبه کاشت درخت 
»پائولوئیا« به صورت پایلوت در خراسان جنوبی 
اولین موضوع مطرح شده در این جلسه بود که 
ولی پور مطلق رییس سازمان جهاد کشاورزی 
با بیان این که با توجه به وضع خاک و افزایش 
شوری آن باید با مالحظه بیشتری به این کار 
ورود پیدا کرد ادامه داد: اگر این درخت االن 
میلیون   315  ، سال   10 از  بعد  شود  کاشته 
تومان در هکتار سود و درآمد آن خواهد بود 
در حالی که هزینه 450 میلیون تومان است. 
وی با اشاره به این که هنوز طرح تحقیقاتی 
انجام نشده است، پیشنهاد داد:  و کار جانبی 
این  پایلوت  طور  به  تحقیقات  مراکز  ابتدا 
این منطقه و  اگر در  انجام دهند و  را  کشت 
با این شرایط پاسخ داد، کشت فراگیر شود. این 
پیشنهاد با موافقت مدیر کل دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری و دستور ابالغ آن به 

ریاست جمهوری مواجه شد.

وجود دالالن 
و ضرر کشاورزان خوسفی

دستور کار این جلسه برگزاری جشنواره گل 
هکتار  داشتن 20  با  که خوسف  بود  نرگس 
سطح زیر کشت، و تولید 820 هزار شاخه گل 

این  تولید  را در  پنجم  در هر هکتار، جایگاه 
کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر  مودی  دارد.  گل 
گل  جشنواره  به  اشاره  با  خوسف  شهرستان 
آن  معرفی  هدف  با  گذشته  سال  نرگس 
نگاه  کردن  معطوف  و  گذاران  سرمایه  به 
این  کرد:  عنوان  ظرفیت،  این  به  مسئوالن 
گل دارای صرفه اقتصادی است، زیرا کم آب 
بر بوده و در فضای باز پرورش آن به خوبی 
انجام می شود. وی مشکالت این بخش را 
نبود  و  نرگس  گل  روی  تحقیقاتی  کار  نبود 
جایگاهی برای صادرات و در نتیجه پراکنده 
افزود:  و  دانست  آن  دستفروشی  و  فروشی 
فروش سنتی محصوالت موجب شده دالالن 
با قیمتی  را  به این عرصه ورود کنند و گل 
پایین تر از کشاورز خریداری کنند. به گفته 
مودی تاکنون کار خاصی نیز در فرآوری گل 
نرگس انجام نشده است. وی با این پیشنهاد 
که برگزاری جشنواره در خارج و داخل استان 
می تواند زمینه ورود سرمایه گذار و فرآوری 
آن را فرآهم کند اضافه کرد: این گل می تواند 

جذب گردشگر را نیز به همراه داشته باشد.

برگزاری جشنواره گل نرگس نیازمند 
100 میلیون تومان اعتبار است

در  کشاورزی  جهاد  رئییس  مطلق  پور  ولی 
گرفتن  برای  کرد:  بیان  سخنان  این  تکمیل 
ناله  با  توان  نمی  کشاورزی  حوزه  در  اعتبار 

باید  بلکه  کرد،  کاری  بودن  محروم  گفتن  و 
ظرفیت های خود را نشان دهیم و برای تقویت 
آنان کمک بگیریم. وی برگزاری جشنواره ملی 
را فرصتی مناسب دانست و ادامه داد: نیاز به 

100 میلیون تومان اعتبار برای این کار داریم.

شروع کار با گل نرگس
 را می توان به فال نیک گرفت

رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  کل  مدیر  سنجری 

این  در  که  این  بر  تاکید  با  نیز،  اجتماعی 
و کارهای  بازار، جلب مشتری  حوزه مشکل 
با  کار  شروع  کرد:  تصریح  داریم،  تحقیقاتی 
به فال نیک گرفت  توان  را می  گل نرگس 
و با برگزاری دبیرخانه، دریافت مقاالت، جذب 
سرمایه گذار و گردشگر کار خوبی انجام داد. 
وی همچنین از منطقه ویژه به عنوان ظرفیت 
اندازی  غنی برای جذب سرمایه گذار در راه 

واحد فرآوری و استحصال گل یاد کرد و ادامه 
داد: بهترین زمان برگزاری جشنواره نیز می 

تواند زمان اوج برداشت گل باشد.

راه اندازی دبیر خانه را به 
بخش خصوصی بدهید

به  هم  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس  صفدری 
راه اندازی مرکز مبادالت تجاری محصوالت 
راهبردی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به 

امکانات ، زیرساخت و نیروی انسانی موجود 
، اگر اطالعات بیشتری داده شود و همکاری 
و  گذار  سرمایه  جذب  برای  توانیم  می  کنید 
انجام  کار  مرکز  این  در  نرگس  گل  معرفی 
دبیرخانه  اندازی  راه  داد:  پیشنهاد  وی  دهیم. 
به بخش خصوصی بدهید و  نیز  را  جشنواره 
استانداری به عنوان مرجع دولتی نظارت داشته 
باشد. در پایان برگزاری جشنواره گل نرگس در 

استان مصوب و مقرر شد تا دبیرخانه توسط 
استانداری برای این جشنواره راه اندازی شود.

جشنواره  است  قرار  حاشیه:اگر  در 
ضعیف برگزار شود، 

ناشناخته بماند بهتر است
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  رمضانی 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به 
این که گل نرگس در میراث طبیعی با شماره 
249 به ثبت رسیده است عنوان کرد: دومین 
را  ثبت  کار  که  بعد خوزستان هستیم  استان 
انجام داده ایم. وی با یادآوری این که هر زمان 
اسم برگزاری جشنواره ملی می شود مو بر بدن 
مسئوالن سیخ می شود که قرار است باز آبروی 
استان برود عنوان کرد: اگر قرار است ضعیف 
برگزار کنید همینطور ناشناخته بماند بهتر است، 
ولی اگر بنا به انجام کار شایسته ای باشد اعالم 
گردشگری  تورهای  برگزاری  برای  آمادگی 
جشنواره می کنیم. به گفته رمضانی، خراسان 
جنوبی جشنواره خوبی ندارد زیرا که کار جمعی 
و مشارکتی بلد نیست.وی در پاسخ به این که 
دبیرخانه هر چه سریع تر برگزار شود تا اعتبارات 
به موقع برای فصل برداشت گل نرگس امسال 
برسد،  تاکید کرد: می خواهید زمانی که نرگس 
کاران نگران گل های پالسیده هستند نقاره 
بزنید که جشنواره داریم؟! یک سال کامل فکر 

کنید و با برنامه جلو بروید!

نقشه های مسئوالن برای گل نرگس 

در  نهبندان  بهزیستی  اداره  رئیس  قاسمی- 
جلسه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
عنوان کرد: یکی از آسیب های مهم اجتماعی 
شهرستان، اعتیاد می باشد و بهزیستی برای 
از طریق راهکارهای پیشگیرانه  با آن  مبارزه 
است.  داده  انجام  مؤثری  کارهای  درمانی  و 
سال96  در  بهزیستی  کرد:  اظهار  »بارانی« 
با استفاده از تیم های اجتماع محور و پایگاه 
سالمت اجتماعی تحت نظارت خود، تاکنون 

اقدام به برگزاری 40 کارگاه و کالس آموزشی 
در زمینه پیشگیری از اعتیاد نموده، که در این 
راستا به تعداد هزار و 200 نفر آموزش داده و 
بالغ بر 11 میلیون و 200 هزار تومان سرمایه 
گذاری کرده است. وی افزود: در مرحله درمان 
معتادان، بهزیستی 9 فرد معتاد را برای درمان، 
به کمپ های اعتیاد و کلینیک های متادون 
درمانی دولتی معرفی آن هزینه آن بالغ بر 2 

میلیون و 150 هزار تومان شده است.

تأسیس پایگاه های مددکاری 
در مناطق کمتر توسعه یافته

به گفتۀ وی بهزیستی برای پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی گوناگون اقدام به تأسیس پایگاه 
کمتر  مناطق  در  اجتماعی  مددکاری  خدمات 
توسعه یافته شهرستان کرده است. رئیس اداره 
بهزیستی نهبندان هدف از ایجاد این مکان ها  
را شناسایی آسیب های اجتماعی دانست و بیان 
کرد: بهزیستی با استفاده از ظرفیت اورژانس 

از  دسترس  در  و  سریع  خدمات   اجتماعی، 
قبیل مددکاری و مشاوره به مردم آن منطقه 
می رساند. »بارانی« درباره اعتیاد و طالق هم 
اظهار کرد: در شهرستان ما بخش عمده ای از 
طالق ها به دلیل اعتیاد و بیکاری می باشد، 
که بهزیستی با استفاده از مشاوره دولتی و غیر 
دولتی گام مهمی در این زمینه برداشته و نتیجه 
آن منجر به کاهش 25 درصدی طالق توافقی 
در سطح شهرستان شده است. وی تأکید کرد: 

اگر قرار است با اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
مبارزه شود باید نگاه جدی و مدبرانه ای داشته 
باشیم و کارها در این مرد نباید لحظه ای و 
بلکه همه دستگاه های ذیربط  باشد  موردی 
داشته  دستگاهی  بین  همکاری  هم  با  باید 
مؤثری  های  گام  و  اقدامات  بتوان  تا  باشند 
درمان  از  باید  یعنی  برداشت،  زمینه  این  در 
موضعی و موقت به این معضل ها پرهیز کرد.

)Ava.news16@gmail.com(

اسدزاده - مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید ظهر روز گذشته در نشست خبری 
رضوی  خدام  کاروان  فعالیت  اینکه  بیان  با 
خورشید  آسمان  زیر  مردمی  های  جشن  و 
آغاز  رضوی  قدس  آستان  1386در  سال  از 
سال  دهمین  در  امسال   کرد:  شد،عنوان 

حضور ،در چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، 
طبس و بیرجند و در طول هفته چند روستای 
خواهند  رضوی  خدام  کاروان  میزبان  استان 
برای  از شنبه هفتم مرداد  این کاروان  بود.و 
بود.عربزاده  استان خواهد  یک هفته مهمان 
رونمایی از ضریح مزار  سید حامد علوی در 

روستای چنشت، دیدار با خانواده های شهدا و 
جانبازان، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار 
و فرمانداران را از جمله برنامه های خدام حرم 
رضوی دانست.وی همچنین از افتتاح مسجد 
امام هشتم  امین)ص( در شب میالد  محمد 
،شرکت در نماز جمعه و حضور خدام در برنامه 

زنده صدا و سیمای استان خبرداد و محوری 
ترین برنامه در هر منطقه را جشن زیر سایه 
این  عامل  مدیر  گفته  کرد.به  بیان  خورشید 
در  متبرک  نمک  بسته  هزار   50 جمعیت، 
این جشن ها  و بیش از دو هزار عدد نبات 
متبرک در بیمارستانها توزیع می شود و بیش 

و 20  میزی  رو  و عکس  پوستر  هزار  ده  از 
می  توزیع  ها  اداره  در  فرهنگی  بسته  هزار 
شود . همچنین برای اولین بار طرح کمپین 
یک جهان مهربانی در قالب پویش مردمی و 

مسابقات فرهنگی در حال انجام است.
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افزایش بودجه تامین فضای فیزیکی برای جوانان کارآفرین استان

سرمایه گذاری 12 میلیونی نهبندان برای پیشگیری از اعتیاد

دهمین حضور کاروان خدام رضوی درخراسان جنوبی

رئیس پارک علم و فناوری از نماینده بیرجند، خوسف و درمیان درخواست کرد:

فناوری  و  علم  پارک  رئیس  حسینی- 
خوسف  بیرجند،  نماینده  از  جنوبی  خراسان 
برای  که  این  درخواست  با  درمیان  و 
پارک  بودجه  میلیاردی   3 تا   2 افزایش 
شود،  رایزنی  مجلس  در  فناوری  و  علم 
کرده  تحصیل  جوانانی  جا  این  کرد:  عنوان 
نیازی  و  هستند  کارآفرین  خود  که  داریم 
شوند. حمایت  باید  اما  ندارند،  استخدام  به 

عبادی  االسالم  حجت  دیروز  ظهر  از  بعد 
نماینده بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بازدید 
خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  کرد. 
مرکز   4 به  اشاره  با  دیدار  این  در  جنوبی 

رشد فعال در بیرجند، قائن، طبس و فردوس 
عنوان کرد: مشکل اصلی این مرکز بودجه و 

ساختمان برای جوانان است. به گفته ناصری 
اگر پارک علم و فناوری فضایی برای جوانان 

تامین نکند، از مالیات معاف نخواهند شد. وی 
با اشاره به این که وزارت علوم فقط حقوق 

باید  را  را می دهد و زیرساخت ها  کارکنان 
استان تامین کند اضافه کرد: مدیران استان 

و  شناسند  نمی  را  فناوری  و  علم  پارک  نیز 
دیدگاه های دیگری دارند. رئیس پارک علم 
و فناوری به زمین هایی که در اختیار بنیاد، 
اشاره  است  بیرجند  دانشگاه  یا  و  شهرداری 
شود  روشن  دیدگاه  این  باید  افزود:  و  کرد 
که زمین قرار است در اختیار فرزندان همین 
استان قرار بگیرد. ناصری تقاضای رایزنی با 
آستان قدس رضوی را نیز داشت تا اعتباری 
از این طریق به پارک برای تامین فضا برسد.
نماینده بیرجند، خوسف و درمیان هم با بیان 
این که پارک علم و فناوری روند تکاملی در 
استان داشته است خاطرنشان کرد: این پارک 
ها زمینه اشتغال باالیی دارند و می توانند در 

جهش  موجب  مقاومتی،  اقتصاد  چهارچوب 
االسالم  حجت  شوند.  اقتصادی  و  علمی 
گری  البی  و  سیاسی  قدرت  میزان  عبادی 
هایی  استان  نسبت  به  را  جنوبی  خراسان 
مانند اصفهان و مشهد کمتر دانست و یادآور 
مجلس  به  که  ای  بودجه  تغییر  امکان  شد: 
می آید خیلی کم و سخت است اما با مکاتبه 
بودجه  افزایش  حتما  حضوری  مراجعات  و 
پارک و تخصیص اعتبارات ملی را پیگیری 
مکاتبه  قول  همچنین  وی  کرد.  خواهیم 
آستان  تولیت  رئیسی  االسالم  حجت  با 
قدس رضوی را برای  تامین ساختمان داد.

)Ava.news13@gmail.com(

پرداخت ضربتی وام ازدواج تا یک ماه آینده
شعب  مدیرستادی  گذشته  روز  قوسی-صبح 
خبری  نشست  در  استان  کشاورزی  بانک 
اهالی رسانه به تشریح آخرین وضع تسهیالت 
ازدواج پرداخت. حسین نجفی بیان کرد: هفته 
گذشته دستورالعملی از طرف بانک مرکزی در 
الحسنه  مورد طرح ضربتی تسهیالت قرض 
ازدواج به سیستم بانکی ابالغ شده است که 
انتظار تا شهریور  به تمام مزدوجین در صف 
از  داد:  ادامه  وی  شود.  پرداخت  تسهیالت 
در  نفر  به 1077  نزدیک  جاری  سال  ابتدای 
سامانه تسهیالت، بانک کشاورزی را انتخاب 

تسهیالت  نفر  تعداد 652  ازین  که  اند  کرده 
شان را دریافت کرده و 425 نفر در صف انتظار 
هستند که اعتبار آن تخصیص داده شده است. 
بانک کشاورزی در راستای حمایت و مساعدت 
مزدوجین تا یک ماه آینده به تمام این افراد 
تسهیالت پرداخت می کند. نجفی اضافه کرد: 
برای دریافت تسهیالت تنها یک ضامن الزم 
است و مدت بازپرداخت 48 ماهه و با نرخ سود 
4 درصد می باشد. مدیر ستادی شعب بانک 
کشاورزی خاطرنشان کرد: مبلغ کل تسهیالت 
پرداختی در سال گذشته 33011 فقره به ارزش  

5460 میلیارد ریال بوده است و همچنین در 
سال گذشته تعداد 1764 فقره تسهیالت ازدواج 

به مبلغ 168 میلیارد ریال پرداخت شده است. 
در ادامه نجفی بیان کرد: به استناد بند »و« 

مانده  جاری،  سال  بودجه  قانون   16 تبصره 
یارانه ای  بابت تسهیالت اعطایی  تسهیالت 
دولت برای حوادث غیرمتقربه و مسکن روستایی 
و تسهیالت خسارت دیدگان بخش کشاورزی 
که مانده اصل بدهی حداکثر 400 میلیون ریال 
باشد، سود به همراه وجه التزام این تسهیالت 
به شرطی که اصل تسهیالت شان را کامال 
پرداخت کنند بخشیده می شود. وی ادامه داد: 
در همین رابطه در سال گذشته نزدیک به 82 
میلیارد ریال بخشودگی سود و 10 میلیارد برای 
وجه التزام مورد بخشودگی قرار گرفته است. 

عکس:اینترنت

عکس:اکبری
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19 درصد جمعیت کشور تک فرزند
همایش پیامدهای تک فرزندی در سالمت خانواده برگزار شد

سمیرا قاسمی- مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت با بیان اینکه کشور اکنون بیش از 24 میلیون خانوار دارد، اظهار 
کرد: حدود 19 درصد افراد آنان تک فرزند هستند که 4 میلیون و 800 
نفر می شوند. محمد اسماعیل مطلق روز گذشته در همایش پیامدهای 
در  وزارت  این  های  برنامه  مهمترین  خانواده،  در سالمت  فرزندی  تک 
رابطه با  سیاست های کلی جمعیت را ارتقای پویایی و جوانی جمعیت 
با افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیالت مناسب براي 
 مادران، تحکیم بنیان و پایداری خانواده و ارتقای امید به زندگي عنوان کرد. 
وی افزود: در وزارت بهداشت سیاست های کلی خانواده بر حسب اولویت 
است که می توان به ایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقای سالمت همه 
جانبه خانواده ها، اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم 
سالمندان اشاره کرد. به گفتۀ وی همچنین ساماندهی نظام مشاوره ای و 
آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای 
ترویج و تسهیل ازدواج موفق و قوانین تشویقی، از دیگر سیاست های این 

وزارتخانه می باشد.
افزایش باروری در کشور/ اصل مهم برای فرزندآوری آگاهی است

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده گفت: نرخ باروری کلی کشور در 
5 سال گذشته رو به افزایش می باشد و باروري کلي در کشور از 1.2 به 
1.8 رسیده است. اسماعیل مطلق اضافه کرد: در خراسان جنوبی نیز این 
نرخ 2.5  می باشد. به گفتۀ وی برخي از عوامل موثر بر نرخ باروری افزایش 
میانگین سن ازدواج، کاهش تعداد ازدواج، افزایش فاصله بین ازدواج و تولد 
فرزند، افزایش طالق و طالق عاطفی، تمایل به تک فرزندي و آسیب هاي 
اجتماعي می باشد. وی همچنین در مورد ازدواج اظهار کرد: در کشور و 
هم در خراسان جنوبی کاهش داشته ایم و بالعکس طالق رو به افزایش 
بوده است. مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده تصریح کرد: وزارت 
بهداشت به مهمترین اهداف خود که سالمت و مراقبت از نوزاد تا سالمند و 
افزایش امید به زندگی می باشد، رسیده و اگر 70 هزار مرگ وجود داشته 

است در کنار آن یک میلیون و 520 هزار نفر متولد شده اند.ا سماعیل 
 مطلق مهمترین راهکار برای افزایش فرزندآوری را آگاهی مردم نسبت به 

آسیب هایی که فرزندان تنهای آن ها می بینند، عنوان کرد.
نادیده گرفتن آسیب ها دلیل بر نبود آن ها نیست

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی هم با بیان 
اینکه اگر آسیب های اجتماعی را نادیده بگیریم و انکار کنیم دلیل بر نبود 
آنان نیست، در مورد ویژگی های خانواده متعالی اظهار کرد: در چنین 
خانواده ای باید فضای معنوی، عقالنیت، مدیریت، محبت و صداقت، زیاد 
باشد. نفیسه نخعی درباره نقش خانواده ها در کاهش آسیب های اجتماعی 
در فرزندان، افزود: توجه به معاشرت، افزایش روحیه همکاری و ارتقای آگاهی 
هم از عوامل مؤثر است. وی تأکید کرد: بیکاری یکی از عواملی است که نقش 
مهمی در ایجاد آسیب ها دارد و همچنین همان طور که رشد تکنولوژی 
مفید می باشد، ضررهایی هم دارد. به گفتۀ وی برای اینکه کودکان بهتر 
پرورش یابند باید الگوهای مناسب رفتاری به آنان معرفی کنیم و آنان را از 
قوانین و مقررات جامعه آگاه و اعتماد به نفس فرزندان خود را افزایش دهیم.

آسیب های جسمی و روانی تک فرزندان
استاد پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

هم در این همایش عنوان کرد: تک فرزندی عوارض فردی، جسمی و 
روانی بر روی آن فرزند دارد. نوذر نخعی با بیان اینکه فاصله سنی والدین 
از فرزندان یکی از معضالت است، افزود: وقت کم والدین برای فرزند و 
دنیای دیجیتال از آسیب های اصلی می باشد. وی ادامه داد: امروزه از آنجا 
که والدین وقت چندانی برای فرزندان خود ندارند، در نتیجه مهدکودک، 
مدرسه، تلویزیون و اینترنت جای آنان را گرفته است. به گفتۀ وی در 
تک فرزندانی که از تمام عوامل محروم هستند، 8.5 درصد نرخ بزهکاری 
افزایش می یابد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
به اینکه تک فرزند آوری ابعاد مختلفی دارد، بیان کرد: حفظ ذخایر طبیعی 
و رسیدگی همه جانبه و کامل را می توان از خوبی های آن دانست ولی 
باال رفتن توقع آن کودک در آینده، نقص در مدیریت ارتباط، اضطراب، 
 کاهش اعتماد به نفس، طمع و رفتارهای پرخطر از آسیب های آن می باشد.

افزایش سواد و ثروت، کاهش فرزند/ تک فرزندی بحرانی نیست
جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم در این 
جلسه اظهار کرد: در آمارهایی که منتشر شده است وضع باروری در شهرها، 
خانواده ها با سواد باال، زنان شاغل و وضع اقتصادی باال نسبت به روستاها، 
خانواده های بی سواد، زنان خانه دار و وضع اقتصادی پایین، کمتر می 

باشد و کاهش چشم گیری دارد. حسن عینی زیناب افزود: این کاهش 
در ازدواج و تک فرزندی نیز دیده می شود. وی تصریح کرد: با این وجود 
اکنون در جامعه ما تک فرزندی مسئله حاد و بحرانی نیست چون سن 
جمعیت جوان در رده سنی تک فرزند می باشد و با افزایش سن آنان 
مسلماً تمایل به فرزندان دیگری دارند و این روند افزایش خواهد یافت. به 
گفتۀ وی امروزه تک فرزندی نتیجه گذر تحوالتی از جمله بهداشتی، گذر 
از جامعه سنتی به مدرنیته می باشد و شرایط شغلی و اقتصادی هم در آن 
 نقش دارد که اگر این مسائل رفع شود، این مشکل هم برطرف خواهد شد.

روند تک فرزندی در 30 سال گذشته افزایش داشته است
معاون فنی دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم 
در این باره عنوان کرد: افزایش روند تک فرزندی در بازه زمانی 30 سال 
رخ داده است، پس نباید انتظار داشته باشیم که در مدت یک سال بر طرف 
شود. محمد اسالمی تصریح کرد: هرچند تک فرزندی افزایش داشته ولی در 
مقابل آن تشکیل خانواده و دو فرزند داشتن هم از سال 85 تا 95 افزایش 
داشته است. وی تأکید کرد که ارتقای سطح سواد سالمت از مهمترین 
راهکارهای افزایش فرزندآوری می باشد و تمام شرایط مطلوب را هم باید 

برای آنها فراهم کنیم.

عکس:توال

1- منزل فروشی واقع در اميرآباد خيابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای 
امتياز آب ، برق و گاز با قيمت کارشناسی ۲- یک واحد در حد 

سفت کاری شده ، دو طبقه واقع در حاجی آباد، خيابان مقداد17  
قيمت توافقی یا معاوضه با خودرو     ۰۹1۵1۶۴11۲۰

اطالعیــه
قابل توجه بازنشستگان کشوری استان
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش در نظر دارد:  

 دو کاروان فوق العاده
در مرداد ماه به عتبات عالیات اعزام نماید. در صورت تمایل به دفتر 
کانون )طالقانی 11( حداکثر تا تاریخ 96/5/10 مراجعه فرمایید. 

نام مزایده گذار:  بانک سپه   موضوع مزایده : فروش امالک مازاد بانک سپه 

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه ) ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف
قطعه4050 از بلوک صنایع 1

شیمیایی)سروشان پلیمر سابق(
کارخانه 7/800/000/000 47301600صنعتی

ماشن آالت4/350/000/000
بیرجند - شهرک صنعتی- خیابان پویندگان 

4 قطعه 4050 از بلوک صنایع شیمیایی
محل طرح واگذای شرکت شهرکهای صنعتی می باشد و متقاضی می 
بایست شرایط شرکت شهرکهای صنعتی را جهت جانشینی دارا باشد

20 درصد نقد الباقی 
36 قسط متوالی 

2254 فرعی از یک اصلی2
 از 644 فرعی 

نهبندان - بلوار غدیر- خیابان باهنر 438/994/376 1008430ورزشی
12- باشگاه ورزشی 

531/018/548 سهم مشاع از 3/718/000/000 
سهم عرصه و اعیان

نقدی

326 فرعی از 25017 فرعی از 3
249 اصلی بخش 2 بیرجند

20 درصد نقد الباقی سند ششدانگبیرجند- مدرس 26 پالک38 3/960/000/000حدود360225مسکونی
36 قسط متوالی 

شماره پروانهمعدن گرانیت تاالران 4
نوع ماده  بهره برداری

معدنی
میزان استخراج 

خراسان جنوبی- شهرستان نهبندان 12/150/000/000سالیانه
بخش شوسف-روستای خواجه دو چاهی 

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله صالحیت فنی، توان 
مالی و... مورد تایید سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی مسئول فنی، ارائه طرح بهره 

برداری، تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد 

نقد و اقساط
 )20 درصد نقد الباقی 

طی 36 ماه(  1031/14486
84/10/7

4000تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه 
واقع در خراسان جنوبی- بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.  الف- مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/5/14  ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/5/24 ج: کلیه اموال و امالک عرضه 

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبیشده با وضعیت موجود به فروش می رسد د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.  ه: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد. 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید
056 - 32387125

آگهی مزایده شماره 2/96

آگهی مناقصه های شماره 96/11 و 96/12 و96/13 
شناسه: 65622

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمینموضوع مناقصه
 شرکت در 

مناقصه
نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات 96/11

خراسان جنوبی طبق شرایط منضم به طرح 
قرارداد

57000000 ریال

نگهداری سایت های BTS و انتقال و دیتای 96/12
شهرستان های بیرجند- قاین- سربیشه 

نهبندان- درمیان طبق شرایط منضم به طرح 
قرارداد

505000000 ریال 

نگهداری سایت های BTS و انتقال و دیتای 96/13
شهرستان های طبس- فردوس- بشرویه و سرایان 

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

192000000 ریال 

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200000 ریال برای هر مناقصه 
به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند. 

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/5/4 تا پایان وقت اداری 96/5/14 و تحویل اسناد پایان وقت 
اداری 96/5/24 و بازگشایی پاکت ها 96/5/29 

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به شرح فوق و 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. 
جنوبی خراسان  مخابرات  جانبازان-  میدان  پاسداران-  بلوار  بیرجند-  اسناد:  تهیه   محل 

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

مخابرات منطقه خراسان جنوبی 


