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 میانمار؛واژه ای آشنا که از مکانی روایت می کند که 
بیشترمان فقط نامش را با کشتار مردم مسلمان به 
خاطرمان سپرده ایم. میانمار کشوری است در آسیای 
جنوب شرقی. جمعیتی بیش از 60 میلیون دارد که 
89 درصد مردم آن به دین بودایی و فقط 4 درصد 
مسلمان هستند.مسلمانان این کشور یک زبان محلی 
به نام روهینگیا دارند که در واقع آنان را امروز به همین 
نام می شناسند و این زبان هم ترکیبی از عربی، فارسی 
و ترکی است که نشان دهندۀ این است که اسالم از 
منطقۀ آسیای غربی به آن منطقه رفته است.درباره 
گفت  باید  مردم هم  این  مسلمان شدن  تاریخچه 
دولت مستقلی بنام آراکان وجود داشت که 3 میلیون 
مسلمان در آن زندگی می کردند. مراودات آنان به 
توسعه اسالم انجامیده بود. دولت همسایه، بنام برمه 
پور که اکثر آنان بودایی بودند . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

ی 
دران

س: 
عک

کاری- هنر 300 ساله حوله بافی پس از چندین سال که به دست فراموشی سپرده شده بود توسط گروهی از بانوان هنرمند روستای 
 خراشاد احیا و روز گذشته در مراسمی با شکوه جشن ملی شدن این هنر به نام خراشاد برگزار شد. در این مراسم  مسوول امور بین الملل 
فرماندار  استان،   استانداری، مدیرکل میراث فرهنگی  بانوان  امور  و مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای دستی کشور، مدیرکل 
بیرجند و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی ، مردم روستای خراشاد را در شادی ملی شدن این هنر قدیمی همراهی کردند. 
براساس داوری های برنامه و مصوبات مربوط به شورای راهبردی انتخاب  شهرها و روستاهای ملی در تاریخ ۲9 فروردین امسال 
روستای خراشاد به عنوان روستای ملی توبافی ثبت شده است.الزم به ذکر است؛ هنر حوله بافی یا توبافی از هنرهای دستی اصیل 
خراسان جنوبی است که محصول آن از پنبه، ابریشم یا کرک تهیه می شود و برخی از روستاهای استان همچون خراشاد از این 
هنر سنتی ، درآمد صادراتی نیز دارند .گزارش خبرنگار اعزامی ما، حاکی از آن است که بازدید از کارگاه های حوله بافی ، برش کیک 
حوله سنتی روستای خراشاد ، اجرای موسیقی محلی و اهدای حوله به مسئوالن حاضر  از بخش های  مختلف  این جشن بود.

برگزاری جشن ملی شدن

 حوله بافی در خراشاد

اختتامیه جشنواره تواشیح و سرود های حماسی و انقالبی / صفحه7

اعزام تیم ووشوی بسیج استان به مسابقات کشوری در زنجان / برگزاری لیگ دسته اول تنیس روی میز جوانان و نوجوانان گرامیداشت شهید محسن حججی/ کشتی آزاد نوجوانان جهان؛ ایران با یک طال، یک نقره و سه برنز چهارم شد/ تصمیم عجیب سرمربی االهلی در آستانه بازی با پرسپولیس/ دستگیري سارق امام زاده نجم الدین )ع( روستای گیو شهرستان خوسف  / صفحه 6 

ایمانی: 
کفگیر هر دو جناح

 به ته  دیگ خورده است

مهدی چمران:
اگر می خواستیم، می توانستیم 

قالیباف را رئیس جمهور کنیم

هاشمی طبا: 
با دلقک  بازی نمی  توان رأی گرفت ؛ بُرد

 با هیچکدام از نامزدهای اصولگرا نبود

حمید رسایی:
احزاب در کشور چارچوب

 مشخصی ندارند

حجت االسالم موسوی الری:
به دنبال ساز وکار جدید

 در جبهه اصالحات نیستیم

 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8

دومین سالگرد درگذشت 

شادروان حاج اسد ا... زینل نژاد 
را با ذکر صلوات و فاتحه به روح پاکش گرامی می داریم.

روحش شاد

از طرف همسر و فرزندان

)هوالباقی(
به مناسبت هفتمین روز درگذشت مادری مهربان، دلسوز و فداکار

 و همسری عزیز مرحومه مغفوره

 کربالئیه سیده  زهرا حسینی  
)همسر کربالیی  جعفر درزی(

 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/6/21 از ساعت 3/30 الی 4/30 
بعدازظهر در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو

         برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد.
خانواده های: درزی ، حسینی و سایر بستگان

به مناسبت کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند
 بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با 60 درصد و بیمه آتش سوزی با 
50 درصد تخفیف از تاریخ 96/6/19 الی 96/6/23 صادر می گردد.

بیمه کار آفرین مدیریت خراسان جنوبی

بیرجند- خیابان طالقانی - روبروی بیمارستان امام رضا )ع( 
32213971 - 32228791 - 32226829

قابل توجه پزشکان محترم

اطالعیـه
 به اطالع اولیای محترم دانش آموزان استان خراسان جنوبی می رساند: 

خرید  شروع  و  مدارس  بازگشایی  رسیدن  فرا  زمان  به  عنایت  با 

رهبری معظم  مقام  منویات  تحقق  منظور  به  التحریر،   لوازم 

و  تولید  مقاومتی،  »اقتصاد  سال  شعار  بر  مبنی  العالی«  »مدظله 

اشتغال« و ضرورت حمایت از تولید ملی و صیانت از فرهنگ ایرانی- 

اسالمی و با توجه به ممنوعیت استفاده از نوشت افزار مروج فرهنگ 

بیگانه، مستدعی است خانواده های محترم از خرید لوازم التحریر 

منقوش به مظاهر غربی خودداری نمایند.

شورای پروژه مهر
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه حاجیه فاطمه آستانی نژاد 
)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

 را به اطالع دوستان و آشنایان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز سه شنبه 
96/6/21 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می شود. 

ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه جلسه ترحیمی پنجشنبه 96/6/23 
از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )ع( منعقد می گردد

 حضور شما سروران گرامی در این مراسم موجب امتنان است.

خانواده های: خسروی، آستانی نژاد و سایر بستگان

پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
 به مناسبت روز سینما

ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  به گزارش روابط عمومی 
خراسان جنوبی در متن پیام آمده است:

آنچه در سینما اتفاق می افتد، انعکاس شرایط اجتماعی است
 با توجه به تأثیر گذاری و جهت دهی این هنر ، فعاالن این عرصه 
می توانند با تولیدات خود، روح امید، شوق پیشرفت، انگیزه کار 
و تالش، اعتماد به نفس و اعتقاد به ارزش های اسالمی و ملی را 
در جامعه ترویج دهند و سهم بزرگ خود را در پیشرفت و تعالی 

کشور ایفا نمایند.
پاس داشتن روز ملی سینما ، ارج نهادن به فرهنگ و هنر است به همین مناسبت 21 شهریور

 روز ملی سینما را ارج نهاده و برای فعالین این عرصه به ویژه در استان خراسان جنوبی
 آرزوی موفقیت در تمامی امور از یزدان پاک را دارم.

در ضمن به همین مناسبت برای عالقه مندان به هنر هفتم از 19 شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس 
)6 مهر ماه سالجاری( بلیت سینماهای استان  به صورت نیم بها عرضه می شود.

احمد محبی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس طاهر موهبتی

مدیرعامل محترم و رئیس هیئت مدیره 
سازمان بیمه سالمت ایران

حال که پس از گذراندن مسئولیت های متناوب در سطوح عالی 
کشوری و با کوله باری از تجربه، بستر خدمت در عرصه جدید 

برایتان فراهم گردیده، این انتصاب را خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده 
 توفیقات روز افزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران از خداوند منان مسئلت می نمایم 
امید است که از این رهگذر بیش از پیش شاهد خدمات ارزنده شما در این استان محروم باشیم.

محمدرضا رضایی- مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی

یک سال از هجر غم انگیز مادری که مظهر عهد و وفا بود، 
گذشت و این یک سال را با یاد و بی حضورش چه تلخ به پایان 

بردیم و هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم.
اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان مرحومه

 معصومه صفار تنها  )همسر رضا قمری( 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

از طرف خانواده  قمری 

آگهــي مزایــده  
 شماره 53    

 یک سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از 
طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت 
فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400003 با کد 056 تماس حاصل نمایند.

تعداد 50 دستگاه خودرو )سبک ، سنگین و موتورسیکلت(  
زمان بازدید: به مدت 3 روز اداري از تاریخ  96/6/25  لغایت  96/6/27 از ساعت 

9/00   الي 14/00
محل بازدید و تسلیم پیشنهادات:

کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروي ایست و بازرسي شوکت آباد - پارکینگ 
مرکزي شوراي هماهنگي  

ضمنا بازدیدکنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاري مزایده کلیه استان ها 
مي توانند به سایت www.dchq.ir در صفحه اصلي - منو اصلي - بخش مزایده، 

مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه هاي جانبي از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، خالفي، مالیات مشاغل 
و نقل و انتقال سند و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.

 شناسه آگهی: 
81630

خانواده معزز قاصدی
خبر درگذشت دانش آموز ممتاز و با اخالق

شادروان کربالیی سعید قاصدی
 ما را سخت متاثر نمود. از درگاه ایزد منان برای آن زنده یاد 
 غفران الهی و  برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

مدیر،کارکنان،دبیران و دانش آموزان دبیرستان چمران

به مناسبت درگذشت
 فرزندی عزیز و برادری مهربان جوان ناکام مرحوم مغفور

شادروان کربالیی سعید  قاصدی
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/6/20 از ساعت

 15/30 الی 16/30 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(
 )واقع در فلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب امتنان است. 
خانواده های: قاصدی ، دهقانی
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آیین نامه اردوی دانش آموزان با ایمنی باالتر در حال تدوین است
 
سید محمد بطحایی با ابراز تاسف از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی گفت: محور جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درخصوص 
سانحه واژگونی اتوبوس با موضوع نشست کمیسیون آموزش مجلس از حیث تخصصی متفاوت بود و بیشتر به مباحث جاده ای و امداد حادثه دیدگان پرداخته شد. وزیر آموزش 
و پرورش گفت: بعد از بروز حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، اعزام دانش آموزان به اردو در زمان شب متوقف شده تا آیین نامه جدید مصوب و ابالغ شود.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

فلسطین و میانمار،آیینه ی 
تمام نمای وضع کنونی مسلمانان

*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( از فعالیت آنان نگران شد تا 

اینکه در سال 1784 به آنان حمله کرده و آراکان را 
به برمه افزود و نام دولت جدید هم میانمار شد. از 
آن زمان نگرانی نسبت به مسلمانان این منطقه که 
از قوم روهینگیا هستند فزونی یافت لذا تندروهای 
بودایی سعی دارند با آزار آنان، وادارشان کنند تا به 
مهاجرت  است  اسالمی  کشوری  که  بنگالدش 
نمایند و میانمار را از یک منطقه مسلمان نشین 
خالی کنند! دولت این کشور هم نسبت به این 
تحرکات ساکت و حتی گاها ارتش را به کمک 
افراطی ها می فرستد! دیری نیست که جریانات 
که  چرا  بگیرد  شکل  مسلمانان  میان  در  مسلح 
اند.  نگذاشته  باقی  آنان  تنفس  برای  راهی  هیچ 
درباره این اتفاقات که در یک منطقه جغرافیایی 
بیرون کشور رخ می دهند دو مدل کار مقطعی 
جواب می دهد: -1 اقدامات بشردوستانه که مردم 
به میدان بیایند و گروههای خیریه و پزشکی به 
کمک آنان بروند. -2اقدامات رسانه ای با محوریت 
شبکه های اجتماعی که اگر وابسته به یک اقدام 
میدانی خالقانه باشد خیلی بیشتر ضریب می گیرد. 
می توان با هشتگ های مطرح جهانی در این 
رابطه نیز همراهی کرد. تا فشار رسانه ای نباشد 
ظالمان دست بر نمی دارند. عالوه بر این، راه عالج 
مشکالت منطقه کاماًل معلوم است؛ »وحدت و 
قومی  ستیزه گری های  از  همگان  داشتن  برحذر 
دشمنان  رفتن  »نشانه  و  یک سو  از  مذهبی«  و 
آتش افروز« و »مجهز شدن مسلمانان به هر آنچه 
در میدان های گوناگون جنگ نرم و سخت« به آن 
نیاز دارند، از سوی دیگر؛ »فلسطین« و »میانمار« 
دو نمونه اند که وضع فعلی شان نتیجه ی واگذاشتن 
مسلمانان  شدن  گالویز  و  دشمنان  به  صحنه 
»اکثریت  سرزمین  جا  یک  است؛  یکدیگر  با 
بومیان« به اشغال »اقلیت مهاجمان« درمی آید 
دولت   یک  به دست  »اقلیت«  دیگر  جای  در  و 
این  میانمار،  و  فلسطین  بله،  می شود.  قتل عام 
مسلمانان  کنونی  وضع  تمام نمای  آیینه ی  دو، 
پیام های  و  اسالم  غربت  از  به خوبی  و  هستند 
نجات بخش آن در بخش بزرگی از جهان اسالم 
حکایت می کنند.در وضعیتی که سخنگوی کاخ 
سفید می گوید من می دانم که رییس جمهور 
از این گزارش ها مطلع است اما نمی دانم که 
گفتگوی خاصی با کسی در این زمینه داشته است 
یا خیر و صرفا به   گفتن اینکه ما وضعیت را 
توان می  کند،چگونه  می  بسنده  داریم   زیرنظر 

این احتمال را که همه این مشکل مانند دیگر 
رد  را  آمریکاست  زیر سر  اسالم  دنیای  مصائب 
کرد؟نه زبان روهینگیا بلدیم که با آن مردم میانمار 
را دلداری دهیم و نه حتی میگذارند صدایمان به 
گوش آنان برسد.فقط می توانیم دعا کنیم و یا 
با کمک های نقدی هرچند اندک خود، دردی 
دوا کنیم.به امید روزی که ظلم به اسالم پایان 
جهان  وحدت  از  جدیدی  عصر  شاهد  و  یافته 
اسالم و تعامل جهانیان با دنیای اسالم باشیم.

)@aminjm0 آی دی تلگرامی نگارنده(

قیمت سکه کاهش یافت

طال،  انواع  قیمت  دوشنبه  روز  بازار  در  ایسنا- 
شده   کاهشی  چین  یوان  از  غیر  به  ارز  و  سکه 
است؛ به گونه ای که سکه تمام طرح جدید 1۵ 
 2۶۰ و  میلیون  یک  و  شده  ارزان  تومان  هزار 
با 12۰۰  هزار تومان فروخته می شود.نیم سکه 
با  سکه  ربع  و  تومان  هزار   ۶۶۳ کاهش  تومان 
افت ۵۰۰۰ تومانی ۳74 هزار تومان قیمت دارد. 
ارزان شده و 2۵۰  سکه گرمی هم 4۰۰۰ تومان 
هزار تومان فروخته می شود.در بازار ارز نیز دالر 
بازگشته و ۳8۹۹  به کانال ۳8۰۰ تومانی  آمریکا 
تومان فروخته می شود.همچنین دالر مبادله ای 
۳۳۳۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری 
 18 گرم طالی  هر  نیز  بازار طال  است.در  شده 
و  هزار   12۵ تومانی   127۰ کاهش  با  نیز  عیار 
۶۳7 تومان قیمت دارد. هر مثقال طال با ۵8۰۰ 
فروخته  تومان   2۰۰ و  هزار   ۵44 کاهش  تومان 

می شود.

نحوه دریافت سود سهام 
عدالت متوفیان مشخص شد

خصوصی سازی  سازمان  نیوز-رئیس  اقتصاد 
سه  اطالعات  داشتن  دست  در  با  وراث  گفت: 
جلدی متوفیان و گواهی اصل وراثت می توانند 
علی  کنند.میر  مراجعه  عدالت  سهام  سامانه  به 
تعیین  زمان  خصوص  در  حسینی  پوری  اشرف 
به سامانه سهام  متوفیان  وراث  ورود  برای  شده 
عدالت گفت: وراث می توانند با در دست داشتن 
اصل  گواهی  و  متوفیان  جلدی  سه  اطالعات 
کنند. مراجعه  عدالت  سهام  سامانه  به  وراثت 

دیگری  فرد  هر  یا  و  وراث  افزود:  ادامه  در  وی 
اختیار  در  را  متوفیان  جلدی  سه  اطالعات  که 
عدالت  سهام  سامانه  به  می تواند  باشد  داشته 
در  و  کند  دریافت  صورتحساب  و  کرده  مراجعه 
صورت تمایل آورده سهام را افزایش دهد. رئیس 
 2۰ از  وراث  کرد:  تاکید  سازمان خصوصی سازی 
در  با  تا  دارند  فرصت  آینده  روز   12 تا  شهریور 
سامانه  به  متوفیان خود  اطالعات  داشتن  دست 
فرد  شبای  شماره  و  کنند  مراجعه  عدالت  سهام 
کنند. ارائه  عدالت  سهام  سامانه  به  را  متوفی 

ارائه شماره  از  پس  کرد:  تصریح  پوری حسینی 
به حساب  وراث سهام عدالت، سود  توسط  شبا 
انحصار  تعیین  از  واریز شده و پس  متوفی  فرد 

وراثت سود به دست وراث خواهد رسید.

شرکت  دو  با  مذاکره  از  پرورش  و  آموزش  وزیر  مهر- 
فرهنگیان  تکمیلی  بیمه  جدید  قرارداد  برای  بیمه گذار 
خبر داد و گفت: تا اول مهر و قبل از آنکه تاریخ قرارداد 
جدید  دستورالعمل  شود،  منقضی  فعلی  تکمیلی  بیمه 
بیمه تکمیلی ابالغ خواهد شد.سید محمد بطحائی در 
وزارت  بود  قرار  اینکه  به  پاسخ  ایسنا،  در  با  گفت وگو 

بیمه  برای  گذار  بیمه  شرکت  سه  با  پرورش  و  آموزش 
تکمیلی  بیمه  شود؛  مذاکره  وارد  فرهنگیان  تکمیلی 
فرهنگیان با چه روشی ادامه پیدا خواهد کرد اظهار کرد: 
اخیرا جلسه ای را برای اصالح روش بیمه تکمیلی برگزار 
مدیریت  توسعه  معاونت  در  همکارانم  افزود:  کردیم.وی 
بیمه گذار  با شرکت های  رایزنی  و پشتیبانی مذاکره و 
را شروع کرده اند و ظرف چند روز آینده نتایج مشخص 
بیمه  تاریخ قرارداد  آنکه  از  تا اول مهر و قبل  می شود. 
بیمه  جدید  دستورالعمل  شود،  منقضی  فعلی  تکمیلی 

تکمیلی ابالغ خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با سه شرکت بیمه 
دو  با  حاضر  حال  در  گفت:  شویم  نمی  قرارداد  طرف 
برآیند  و  شدیم  مذاکره  وارد  جدید  گذار  بیمه  شرکت 

نهایی به این بستگی دارد که مذارکرات به چه نتیجه ای 
برسد. اگر به نتیجه ای که می خواهیم برسیم و به نفع 
معلمان باشد، با همین دو شرکت قرارداد منعقد و اطالع 
اگر  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  کرد.  خواهیم  رسانی 
آغاز سال تحصیلی  تا  ایجاد نشود  برای خزانه  مشکلی 
پرداخت  مدارس  از سرانه  و بخشی  از مطالبات  بخشی 
می شود.سید محمد بطحایی درباره واریز سرانه مدارس، 
تحصیلی  سال  آغاز  تا  کنیم  می  تالش  اظهارداشت: 
بخشی  و  مطالبات  از  بخشی  تا  کنیم  تهیه  را  مبالغی 
از سرانه مدارس را پرداخت کنیم.وی افزود: اگر مشکلی 
با  کند  تامین  را  ها  پرداخت  و  نشود  ایجاد  خزانه  برای 
سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیده ایم تا بخشی از 
مطالبات را پرداخت کنیم.وزیر آموزش و پرورش تصریح 

کرد: زمان پرداخت سرانه مدارس و مطالبات فرهنگیان 
از  اینکه  محض  به  کرد:  بیان  است.وی  خزانه  دست 
از  بخشی  توانیم  می  باشیم  داشته  دریافتی  خزانه 
در  مهر،  گزارش  کنیم.به  پرداخت  را  سرانه  و  مطالبات 
پرداخت  عدم  مدارس  مشکالت  از  یکی  ها  سال  این 

سرانه بوده است .
 به طوری که بسیاری از مدارس به دلیل دریافت نکردن 
سرانه از وزارت آموزش و پرورش مجبور به دریافت وجه 
از خانواده ها برای اداره مدارس شده اند. همچنین یکی 
موقع  به  پرداخت  عدم  فرهنگیان  مشکالت  از  دیگر 
مطالبات همچون حق الزحمه امتحانات و حق التدریس 
به  موارد  این  افتد.تمام  می  تعویق  به  ها  ماه  که  است 

تامین خزانه دولت گره خورده است.

جزئیات بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان از زبان »بطحایی«

عصر اعتبار- شبکه بانکی با اجرای طرح ضربتی اعطای 
پایان هفته  تا  ابتدای مردادماه سال جاری  از  ازدواج  وام 
هفتم به بیش از ۳۶۰ هزار نفر از متقاضیان، وام پرداخت 
جاری  سال  مردادماه  اول  در  طرح  اجرای  از  قبل  کرد. 
تعداد افراد در صف )ثبت نام در سامانه وام ازدواج( بالغ 
هفتم  هفته  پایان  در  که  است  بوده  نفر  هزار   ۵۰۰ بر 
در  افراد  از  نفر   24۵.۰۰۰ تعداد   طرح ضربتی  اجرای  از 

صف سامانه کاهش یافته است.در طول هفت هفته از 
اجرای طرح، تعداد ثبت نام کنندگان جدید در سامانه وام 
مدت  به  نسبت  که  بوده  نفر  هزار   12۵ بر  بالغ  ازدواج 
مشابه گذشته و روال سابق، ثبت نام در سامانه با رشد 
در  افراد  است.تعداد  شده  مواجه  درصدی   1۰۰ بی سابقه 
صف سامانه وام از بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای طرح  
به 2۳۰ هزارنفر در روز 1۹ شهریور 1۳۹۶ کاهش یافته 

است. الزم به ذکر است که عدم تعادل در تعداد پرداختی 
وام و کاهش تعداد متقاضیان در صف به دلیل ثبت نام 
حدود 12۵ هزار نفر متقاضی جدید در طول اجرای طرح 
است.در مجموع تعداد پرداختی وام ازدواج از ابتدای سال 
 ۵۰ از  بیش  که  بوده  فقره  هزار   ۶۹2 بر  بالغ  تاکنون 
اول  هفته  هفت  به  مربوط  فقره(  هزار   ۳۶۰( آن  درصد 

اجرای طرح بوده است.

پرداخت ۳۶۰ هزار فقره وام ازدواج در هفت هفته اول اجرای طرح ضربتی 

 نتایج آزمون سراسری احتمااًل 
اواخر هفته اعالم می شود 

تسنیم- طبق اعالم حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش قرار 
بود تا نتایج کنکور کارشناسی سال ۹۶ در دهه سوم شهریور اعالم شود.

برهمین اساس نتایج آزمون سراسری سال ۹۶ احتمااًل اواخر هفته جاری 
یا اوایل هفته آینده )شنبه( اعالم خواهد شد.دانشگاه آزاد اسالمی نیز زمان 
اعالم نتایج کنکور کارشناسی سال ۹۶ را اعالم کرده است، بنا به گفته های 
امیررضا شاهانی رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی، 
نتایج نهایی آزمون کارشناسی این دانشگاه تا تاریخ 2۳ شهریور ۹۶ اعالم 
به تسنیم می گوید در مقطع کارشناسی  می شود.آن گونه که شاهانی 
پذیرش دانشگاه آزاد به دو صورت با آزمون و بدون آزمون است که ۹۶ 

درصد ظرفیت پذیرش رشته محلهای این دانشگاه بدون آزمون است.

جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

مهدی فرزانه معاون بیمه و خدمات سالمت آتیه سازان حافظ در مورد 
اضافه  و  حذف  برای  بیمه شدگان  مهلت  و  جدید  قرارداد  اجرای  زمان 
نام خود و افراد تحت تکلفشان در لیست بیمه، گفت: قرارداد جدید از 
تاریخ یکم شهریور شروع شده است و بیمه شدگان تا تاریخ 1۵آبان ماه 
فرصت دارند نسبت به تغییرات حذف و اضافه مورد نظرشان اقدام کنند. 
بازنشستگانی که در قرارداد سال ۹۵ حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود 
و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا 1۵ 
آبان سال جاری مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام 
کنند. فرزانه افزود: بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته بیمه تکمیلی 
درمان آتیه سازان حافظ تحت پوشش بودند، در قرارداد سال ۹۶ نیز 

پوشش بیمه برای آنها برقرار است.

تمهیدات ستاد مرکزی اربعین برای تردد در مرزها

میزان- حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت:  برای اینکه 
جمعیت بسیار زیاد مرز مهران کمتر شده تا زائران بتوانند راحت تر از مرز 
خارج شده و برای زیارت به عراق بروند، امسال تصمیم گرفتیم با همکاری 
عراق، مرز خسروی به مرزهای مورد استفاده در اربعین اضافه شود. وی خاطر 
نشان کرد: برنامه ای از پیش تعیین شده تحت عنوان یکطرفه کردن مرز در 
ایام مراسم راهپیمایی اربعین، وجود ندارد.وی در خصوص کاربرد مرز سوماری 
در ایام اربعین عنوان کرد: با هماهنگی که با کشور عراق انجام دادیم، مرز 
سومار به عنوان مرز احتیاط در نظر گرفته شده است تا در شرایط ویژه، برخی 
زائران خاص از این مرز تردد کنند. ذوالفقاری اذعان داشت: در ایام اربعین 
تردد برای عموم مردم از مرز سومار ممنوع است و تنها 4 مرز شلمچه، چزابه، 

مهران و خسروی برای این امر در نظر گرفته شده است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی اخطاریه افراز
پیرو آگهی های دعوت افراز پالک های 1529 و 1530 – اصلی بخش 2 بیرجند مندرج در روزنامه های شماره 3343 - 
94/7/22 و 3718 - 95/11/20- آوای خراسان جنوبی نظر به اینکه اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند مالک مشاعی پالک 
2208 - اصلی )تجمیعی پالک های 1529 و 1530- اصلی( بخش 2 بیرجند تقاضای افراز سهام مشاعی خود از پالک مذکور 
را از این اداره نموده است. لذا بدینوسیله مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم اخطار که عملیات افراز در تاریخ 96/6/28 
با حضور نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل خواهد آمد. لذا مالکین مشاعی در محل حضور داشته باشند. عدم حضور سایر 

مالکین مشاعی مانع از افراز نخواهد بود. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازی به مالکین مشاعی ابالغ خواهد شد.

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد  350 گرمی    کیلویی 2000 تومان
جگر مرغ خرید جدید         کیلویی 2400 تومان

* خیار شور یک                 دبه ای  9500 تومان

* خیار شور نول              دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه             دبه ای24000 تومان

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

پیتزا پازل با سود قابل توجه تضمیني 
و موقعیت و دکوراسیون عالي به 

فروش میرسد! جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره

 0935٤6٧23٧٧تماس بگیرید

محل ثبت نام بدون آزمون 
)کافی نت پرشین نت(

دانشگاه آزاد اسالمی 
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

آدرس: بین غفاری 25 و 2٧ 
  323٤231٤ - 091986٤8868محمدی

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند
 در حال تصفیه 

 شماره ثبت: 2779     شناسه ملی: 10360044723 )نوبت اول(

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/8/10 شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 
بیرجند منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران حقیقی 
و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات 
احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس 
شهرستان بیرجند - خیابان عدل - بین عدل 17 و 19 فرعی اول - پالک 24 دفتر تعاونی 

مراجعه و یا با شماره 09156664693 تماس حاصل فرمایید.
 این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی به اطالع عموم 

می رسد. پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

مهدی اسدپور-  مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در حال تصفیه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*21 شهریور 1396* شماره 3881

مرمت 48 خانه تاریخی در خراسان جنوبی
گروه خبر- 48 خانه تاریخی امسال در خراسان جنوبی مرمت شده است . معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: این خانه های تاریخی جزو آثار ملی است که با مشارکت مالک مرمت شد.علی شریعتی منش افزود: برای مرمت این خانه های 
تاریخی یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شد.وی گفت: این خانه های تاریخی در شهرستانهای بشرویه، سرایان، خوسف، قاین و درمیان است. 

فرهنگی  یک  عنوان  ،خداقوت!به  عزیز  آوای 
استان   سیاسی  وهوای  حال  از  که  بسیجی  
پرده  پشت  سیاسی  مسایل  بعضی  از  وتاحدی 
موردتغییر  در  ات  مقاله  که  گویم  می  باخبرم 
استان  این  دلسوزان  تمام  دل  حرف  استاندار 
سرنوشت  با  کسانیکه  دست  وخوب  است 
به  اصال  خواندی!   را  کردند  می  بازی  مردم 
. نکن  توجه  تندروها  بعضی   حاشیه سازی های 

آنها کورکورانه فقط به فکر جناح خود هستند نه 
 منافع مردم و... به مقاله نویسانت خداقوت می گویم.

خدا را شاهد می گیرم بصیرت واقعی  که رهبر 
معظم دائما تاکید دارند،همانند نگاه تو به وقایع 
استان  وتوسعه  پایداری  که  باشی  پایدار  است. 
ومستقل  اللهی  ،حزب  خدوم  نیروهایی  مرهون 

همانندتواست. اجرکم عندا...
ارسالی به تلگرام آوا

اعالم  مخابرات  که  بودید  آورده  خبرهایتان  در 
به  مدارک  تحویل  برای  است که هرکس  کرده 
شد.  خواهد  اوقطع  ارتباط  نکند  اقدام  مخابرات 
برای  فقط  است  زورگویی  هرچه  چرا  دانم  نمی 
فکر  به  اصال  وادارات  ها  وسازمان  است  مردم 
فراخوان  همین  اش  نمونه  نیستند.  مردم  رفاه 
مردم  داد  به  که  نیست  کسی  آیا  مخابرات! 
آید درب خانه ها  نمی  برسد؟چرا خود مخابرات 
تا مدارک را بررسی کند یامردم از طریق اینترنت 

تصویرمدارک را بفرستند؟
915...238

را  ما  پیام  که  اوای  از  تشکر  باعرض  و  سالم 
رساند  می  استان  محترم  مسئولین  گوش  به 
فضای  در  که  )مطهری10(هستیم  ساکن  .ما 
سبزش وسایل بازی نیست و یا هم خراب است 
.خواهشمندم رسیدگی کنید چون درآن محدوده 

پارکی برای بازی بچه ها وجود ندارد.
915...451

با سالم از شهرداری خواهشمندیم خیابان عمار 
سعدی  خیابان  به  و  دهند  امتداد  را  شهر  مهر 
فلکه  عصریک  ولی  خیابان  اول  و  کنند  وصل 
و  شود  زیبنده  شهر  ورودی  هم  تا  کنند  درست 
اراضی  شود.این  درست  بنزین  پمپ  مسیر  هم 
به حالت خیابان هست و باید تسطیع و آسفالت 
شود.دیگر بهانه ندارید که باید زمین را خریداری 
فضای  ایجاد  جای  آن  درمجاورت  ،حتی  نمایید 

سبزهم هست.
915...352

یکی از کارهای خوب دولت که  اخیرا انجام داد 
حذف ارز مبادالتی برای مسافران خارج از کشور. 
نمی  خارج  سفر  که  من  وامثال  من  است.حق  
رویم  ضایع می شد. ان شاا... که ارز  تک نرخی 

شود تا جلوی رانت ها گرفته شود.
ارسالی به تلگرام آوا

شهر  میرسد  استان،بنظر   ... محترم  مدیرکل 
بیرجند بعنوان مرکز استان با وجود چندین هتل 
مراکز  و  متعدد  های  شیک،مسافرخانه  و  مجلل 
و  چندمنظوره  ورزشی  های  خوابگاهی،سالن 
استخرهای متعدد شنا ،وجود دو استادیوم بزرگ 
دسترسی  راه  و  فرودگاه  از  مندی  ورزشی،بهره 
میزبانی  زمینه  در  باال  پتانسیل  وجود  با  مناسب 
های  کنفرانس  و  سمینارها  ورزشی،  مسابقات 
است.استفاده  گرفته  قرار  توجهی  کم  مورد  ملی 
بکارگیری  یعنی  ها  استادیوم  و  ها  سالن  این  از 
بدون  و  هزینه  کمترین  با  موجود  امکانات  از 
صرف هزینه های گزاف برای ایجاد سالن های 

بالاستفاده جدید.
ارسالی به تلگرام آوا

چرا  جنوبی   خراسان   ... اداره  کل  مدیر  سالم 
اعضاء  اعتراض  رغم  علی  را  تعاونی...  جلوی 
در  سکونت  سال   6 از  بعد  االن  ؟  گیرید  نمی 
از  قسط   57 پرداخت  و  مهر  مسکن  های  خانه 
وام بانک مسکن تقاضای پول های 6و7میلیونی 
می کنند آنهم بدون هیچ سند و مدرکی! کار به 
پاسخگو  باید  هم  شما  بکشد  وزارت  مسوالن 
باشید! به هوش باشید و تا اتفاقی نیفتاده فکری 
بردارید و یک  سری به تعاونی مربوطه بزنیدو 
قالب  در  بشنوید! صحبتها  را  اعضاء  صحبتهای 

پیامک نمی گنجد. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا جان ؛لطفا به گوش مسئولین مربوطه 
دانشگاه  به  نور  پیام   مسیر  در  تاالر...  برسانید. 
بیرجند هر شب شلوغ است و محلی برای پارک 
ماشین ها ندارد. چند مورد بوده که خدا رو شکر 
چاره  حادثه  وقوع  از  قبل  لطفا  گذشته،  خیر  به 
ای بیندیشند و مجدد جاهایی که در مسیر جاده 
قرار دارند و چسبیده به جاده ای پر تردد هستند 
مجوز  را  پارکینگ  بدون  و  2متری  فاصله   و 

ندهند. ممنون
939...230

آوا تو را به خدا از مسئوالن درخواست کن جلوی 
سوء استفاده از بیت المال را بگیرند.درشماره قبل 
نوشته  المال  بیت  ومیل  حیف  مورد  در  روزنامه 
...از  آقای مدیر کل  بودم  بودید.من خودم شاهد 
خرید  مبل  اش  خانه  برای  مان  همسایه  مغاز 
وماشین اداره... امد ومبل ها رابه خانه ایشان برد! 
یکی دیگر از دوستان می گفت که مدیر سازمان...

ومیل   حیف  با  مبارزه  متولیان  از  خودش  که 
اداری است برای اسباب کشی خانه اش  وفساد 

 از وانت مزدای اداره استفاده می کرد و...
915...214

آوا سالم لطفا راهنمایی و رانندگی فکری به حال 
خیابان هایی که تبدیل به زمین فوتبال شده بر 

دارند.به خصوص بلوار شهید همت مهر شهر
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

موضع سازمان های مردم نهاد استان

سمیرا قاسمی- سازمان های مردم نهاد یا 
َسَمن ها در کلی ترین معنای خود، به سازمانی 
اشاره می کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت 
محسوب نمی شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان 

واسطه بین فرْد فرِد مردم و قوای حاکم و حتی 
خود جامعه ایفا می کند. بسیاری از سازمان های 
مردم نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند 
و بودجه آن ها هم از راه کمک های مردمی و در 
مواردی نیز با کمک سازمان های دولتی، تأمین 
می شود. در برخی مواقع بعضی از سازمان های 
و  وظایف  و  هستند  نیمه مستقل  مردم نهاد 
کارهای دولتی را نیز انجام می دهند. تعداد این 
بر  تأکید  با  و  زیاد است  قبیل سازمان ها بسیار 
غیرسیاسی  و  غیرانتفاعی  داوطلبانه،  اصل   3
یا  مؤسسه  هر  و  می شوند  تأسیس  و  تشکیل 
خود،  اعضای  نیاز  به  توجه  با  غیردولتی  بنیاد 
فعالیت مشخصی مانند دین، آموزش،  موضوع 
فرهنگ،  اشتغال،  زیست،  محیط  بهداشت، 
یا  و  سالمندان  زنان،  کودکان،  جوانان،  هنر، 
موضوعات تخصصی و علمی را پی می گیرد. در 
همین راستا با چند تن از جوانان که به صورت 
کرده  اندازی  راه  را  هایی  سازمان  خودجوش 
مشکالت،  درباره  آنان  از  و  گفتمی  سخن  اند 
درخواست، اهداف و برنامه های آنان پرسیدیم.

تأسیس مجمع جوانان
 برای پیگیری مطالبات سمن ها

و  جوانان  مجمع  رئیس  چی«  قهوه  »رضا 
مؤسس کانون پرورش افکار پارند است که از 
درحوزه  نهاد  مردم  سازمان  قالب  در   94 سال 
های اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کند؛ به 
گفتۀ وی در اردیبهشت 94 بزرگترین همایش 
کارآفرینی استان توسط این کانون برگزار شده 
است. وی خاطر نشان کرد که حتی برای اوقات 
موفقیت  باشگاه  قالب  در  سنین  تمام  فراغت 
این  بیشتر  البته  که  کنیم  فعالیت می  نشاط  و 
فعالیت ها جنبه آموزشی نیز دارد. »قهوه چی« 
افزود: این کانون با 9 نفر بعنوان عضو اصلی در 
حال فعالیت می باشد، که البته در برخی فعالیت 
کنند.  می  همکاری  آنان  با  هم  نفر   50 تا  ها 
تأسیس  از  پارند  افکار  پرورش  کانون  مؤسس 
مجمع جوانان خبر داد و گفت: انگیزۀ و هدف 
اصلی مجمع این است که در بیان مطالبات تمام 
سمن های فعال جوان را در راستای اهداف و 
رسالت سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان 

زیر نظر سازمان ورزش و جوانان یاری نماید.

تفکرات اشتباه درباره
جنبه مالی سمن ها

»قهوه چی« ادامه داد: در تالش هستیم که این 
مجمع به عنوان مجموعه ای رسمی  شناخته 
شود تا اغلب مشکالت، چالش ها،کمبودها و به 
نوعی صدای سازمان های مردم نهاد و جوانان 
را به گوش مسئوالن و دیگر دست اندر کاران 
تفکرات  برخی  متأسفانه  وی  گفتۀ  به  برساند. 
و  مشکالت  از  یکی  به  که  ها  سمن  مورد  در 
است   این  است،  شده  تبدیل  عمده  معضالت 
که همه فکر می کنند این سازمان های مردم 
نهاد  از همه جهات و به ویژه  جنبه مالی تأمین 
هستند و حاال که می خواهند کار فرهنگی و 
می  خود  بودجه  با  پس  دهند  انجام  اجتماعی 
توانند و دیگر نیاز به هیچ یاری و کمکی  ندارند. 
وی اضافه کرد: اگر سمنی تشکیل می شود به 
دلیل این است که در مورد موضوع یا حوزه ای  
باید  و  کرده  احساس  جامعه  در  ضعف  و  خأل 
در راستای مرتفع کردن مشکالت اجتماعی و 
کاستی های موجود در جامعه تمام تالش ها به 

کار گرفته شود.

 سنگ اندازی به جای تقویت
رئیس مجمع جوانان خاطر نشان کرد که شاید 
بتوان این نکته را عنوان کرد  که در کشورهای 
را  اجتماعی  از  کارهای  پیشرفته حجم زیادی 
سمن ها انجام می دهند و حتی در حوزۀ اقتصاد 
هم در برخی از کشورهای جهان مانند چین 50 
درصد تولید اقتصاد بر عهده همین سازمان های 

مردم نهاد است. »قهوه چی« تصریح کرد که در 
این مورد هنوز فرهنگ سازی درستی صورت 
به  که  ما  استان  در  به خصوص  است  نگرفته 
جای اینکه این سمن ها را تقویت کنند با سنگ 

اندازی ها و بی تفاوتی های زیاد عماًل در حال 
به حاشیه راندن سمن ها هستند. به گفتۀ وی 
فعالیت های سمن ها را تنها به بخش آموزش 
به  اجرایی چندانی  اند و کارهای  محدود کرده 
آنان داده نمی شود و ادارات و سازمان ها فقط 
در برخی حوزه های آموزشی که خودشان وقتی 
برای پرداختن به آن ندارند به سمن ها محول 
مسئوالن  حتی  که  کرد  عنوان  وی  کنند.  می 
حتی  و  فرماندار  و  استاندار  مانند  استان  عالی 
دیگر سازمان ها می توانند در کنار خود مشاوری 
از بین جوانان همین سمن ها  یا مجمع جوانان 
غرض  بدون  جوانان  امور  در  تا  باشند  داشته 

ورزی و ترس مشاوره های مفیدی بدهند.

بی توجهی خراسان جنوبی
 به سمن ها نسبت به دیگر استان ها

مؤسس کانون پرورش افکار پارند خاطر نشان 
کرد که استان ما به سمن ها بی توجهی می 
کند در حالیکه در دیگراستان ها  مانند زنجان، 
گلستان، گیالن مسئوالن از بین جوانان همین 
مجمع مشاورانی انتخاب کرده اند. »قهوه چی« 
از  مسئوالن  مشاوران  عموما  که  را  مورد  این 
بین خودشان و سازمانشان است را یک نقص 
دانست و افزود: چون از خود سازمان هستند و 
محدودیت هایی دارند و همواره تنها دنبال منافع 
توانند  نمی  باشند،  می  مدیران خود  و  سازمان 

گاهی به درستی مشاوره بدهند.

 نبود تخصص گرایی در انجام کارها
 به گفتۀ وی تعداد سمن های استان زیاد می باشد
فعال می  نهاد  مردم  ولی کمتراز 20 سازمان   
مورد   15 تنها  شاید  جوانان  حوزه  در  و  باشند 
باشند که واقعا فعالیت می کنند. رئیس مجمع 
جوانان خاطر نشان کرد که شاید فعاالنی که در 
این عرصه ها هم هستند به دلیل سابقه طوالنی 
چندین ساله کار و آشنایانی که در سازمان های 
وگرنه  باشند،  می  فعال  اند  کرده  پیدا  مختلف 
ها  سازمان  با  همکاری  و  فعالیت  شروع  برای 
اینکه  از  بیش  بوده و  به زمان طوالنی  احتیاج 
باشد،  همکاری  مالک  سابقه  و  کاری  رزومه 
همکاری  برای  انتخاب  افراد مالک  با  آشنایی 
شده است. »قهوه چی« بیان کرد که غالبا هیچ 
انتخاب و نگاه تخصص گرایی وجود ندارد و بر 
پایه روابط و شناخت است که می توان فعالیتی 
در عرصه های مختلف سازمان های مردم نهاد 
داشته باشیم، البته که برخی سازمان  ها هم که 
می  ها  با سمن  برخی طرحها  اجرای  به  ملزم 
باشند بدون در نظر گرفتن حوزه فعالیت آنها و 
بعضی اوقات به صورت نوبتی اقدام به همکاری 
با این سازمان ها می نماید که این اقدامی کامال 
اشتباه است. وی تصریح کرد که این در حالی 
است که چون آن سمن در مورد آن حوزه شاید 
اطالعاتی نداشته باشد و تجربه ای هم ندارد به 
جای انجام درست کار به آن صدمه بزند و نگاه 

ها را در مورد سمن ها منفی کند.

با هزینه خودم دانش آموختگان
 را به مسابقات می برم

»مرضیه شهریاری«، دبیر اجرایی سمن ستارگان 
علم و خرد نیز در حوزۀ علمی و پژوهشی کار 
انجام می دهد و جامعه هدف آنان دانش آموزان 
رباتیک،  قبیل  از  هایی  رشته  در  که  باشد  می 
نجوم، هوا فضا، نانو شیمی و خالقیت آموزش 
با  را  آموزان  این دانش  به گفتۀ وی  می دهد. 
هزینه خود به مسابقات کشوری می برد و دبیر 
مجمع جوانان هم می باشد. وی افزود: دانش 
کشوری  مسابقات  به  هرساله  استان  پژوهان 
دانشگاه  سینا  ابن  جشنواره  شریف،  نادکاپ 
تهران و مسابقات نوآوری و ابتکارات که در یزد 
برگزار می شود، شرکت می کنند و در بعضی از 
رشته ها دانش پژوهان به مسابقات بین المللی 
هم اعزام می شوند و با توجه به اطالع رسانی 

بیرجند  از  متأسفانه  پرورش  و  آموزش  وزارت 
شرکت کننده نداریم و یا اگه هم داریم با تالش 
خود دانش آموز و هماهنگی این موسسه انجام 

می شود.

آموزش توسط بهترین
 اساتید دانشگاهی

 »شهریاری« درباره سمن خود گفت: اعضای 
آن عالوه بر 9 نفر اصلی یک هزار و 200 نفر 
عضو دارد که دانش آموزان هستند و از اساتید 
دانشگاهی دانشگاه های برتر استفاده می کند و 
این اساتید در ابتدا باید مجوز آموزش آن رشته 
را از تهران دریافت کنن تا بتوانند در این سمن 
فعالیت داشته باشند. وی اظهار کرد که اگر ما 
بخواهیم مجوز و نامه نگاری برای یک فعالیت 
را به جای خراسان جنوبی از تهران دریافت کنیم 
زمان خیلی کمتری طول می کشد و همکاری 
آنان خیلی بیشتر است. به گفتۀ وی تمام سازمان 
همکاری  ها  سمن   با  توانند  می  ادارات  و  ها 
کنند، چون تمام موضوعات مرتبط با سمن ها را 
دارند، البته ادارات موظف به فعالیت با سازمان 
باید بدانندسمن ها  اما  های مردم نهاد نیستند 
که  دارند  خوبی  های  ظرفیت  و  ها  پتانسیل 
اجتماعی،  فرهنگی،  های  فعالیت  در  طبیعتا 

پژوهشی می توانند موثر باشند.

سمن ها را جناحی نکنید
دبیر اجرایی سمن ستارگان علم و خرد عنوان 
کرد: مسئوالن و مردم مجمع جوانان را به عنوان 
نماینده جوانان بدانند که شاید کارهای مربوط 
به جوانان تسهیل پیدا کند. »شهریاری« بیان 
کرد که نگاه مدیران ما معموال جناحی است و 
اگر باب میل آنان چه اخالقی چه حجاب نباشد 
برخورد سازنده ای صورت نمی گیرد. به گفتۀ 
سیاسی  گرایش  اگر  موارد  برخی  در  حتی  وی 

بهتر  باشیم  داشته  را  سازمان  آن  مذهبی  و 
این  حالیکه  در  کنند  می  توجه  ما  به  بیشتر  و 
اشتباه است و سازمان های مردم نهاد باید بی 
طرف و آزاد باشند. وی خاطر نشان کرد که ما 
هم مانند جوانان نخبه که تجلیل می شوند و 
حتی در پست های ادارات در اولویت قرار دارند، 
هستیم چون ما هم نخبه های اجرایی اجتماعی 
ایده و حتی پروژه های  آییم و  به حساب می 
ما اجرایی شده است، باید بیشتر توجه شود در 

حالیکه اصال اینگونه نیست.

خواستار جلسه ای مخصوص 
با استاندار

دبیر مجمع جوانان استان بیان کرد که در حدود 
یک سال قبل جلسه ای با حضور استاندار برگزار 
شد که در آن جوانان استان خواستار جلسه ای 
جداگانه مختص با جوانان و سازمان های مردم 
نهاد شدند و در آنجا قول دادند که جلسه ای 
خصوصی با سمن ها داشته باشند ولی این اتفاق 
هر  که  کرد  تصریح  نیفتاد. »شهریاری«  اصال 
شود می  گذاشته  جوانان  حوزه  در  ای   جلسه 
در  چه  و  جوانان  و  ورزش  فدراسیون  در  چه   
تمام  دیگر،  های  سازمان  در  چه  و  استانداری 
اقشاری که در این حوزه فعال اند از ورزشکاران 
و نخبگان و خیرین می آیند که اکثراً مشکالت 
اولویت قرار می گیرد. به گفتۀ وی تا  آنان در 
بتوانیم  ما  تنها  ای  جلسه  در  که  نشده  کنون 
در  و  کنیم  مطرح  را  خود  خاص  مشکالت 
که  استان  عالی  نماینده  تنها  از  داریم  خواست 
جلسه ای مخصوص با سمن ها و یا چون تعداد 
آنان زیاد است با همین مجمع جوانان که حدود 
چند ماهی از تشکیل آن می گذرد برگزار کنند.

مجمع جوانان دغدغه
جوانان را می گوید

سازمان  مؤسس  نژاد«،  باقری  »امیرمحمد 
پازلیک شرق می باشد که در سه حوزۀ میراث 
کند.  می  کار  طبیعت  و  گردشگری  فرهنگی، 

حوزه  در  زیادی  کارهای  تاکنون  وی  گفتۀ  به 
های میراث فرهنگی و گردشگری و برگزاری 
تورهای مختلف، بزرگداشت مفاخر استان، حفظ 
تنوع زیست محیطی و درختکاری  و گسترش 
انجام داده اند. وی در مورد تعداد اعضای سازمان 
خود هم گفت: 9 نفر اعضای اصلی آن می باشد 
و 3  است  زیاد  آن  فعالیت  های  حوزه  و چون 
حوزه دارد تعداد آن هم بستگی به آن فعالیت 
خاص دارد و خود او نیز یکی از اعضای مجمع 
جوانان می باشد. مؤسس سازمان پازلیک شرق 
جوانان  و  ورزش  که سازمان  کرد  نشان  خاطر 
 و استانداری جزو تنها سازمان هایی می باشد 
دیگر  ولی  کنند  می  حمایت  ها  سمن  از  که 
سازمان ها هم باید کمک کنند تا بتوانند فعالیت 
های مختلف را انجام دهند و آنان را به رسمیت 
بشناسند. »باقری نژاد« در مورد مجمع جوانان 
دغدغه  این  جوانان  مجمع  اعضای  گفت:  هم 
چون  ها  سمن  که  کنند  ایجاد  خواهند  می  را 
جوانان عهده دار آن هستند می توانند دغدغه 
و کمبودهای جوانان را بشناسند و بعد با کمک 

مسئوالن، آن ها را اجرایی کنیم.

 بروکراسی اداری از مشکالت اصلی 
عضو مجمع جوانان تأکید کرد که سمن ها را 
جامعه  برای  مفیدی  کار  تا  کنیم  می  تأسیس 
انجام دهند و تنها مربوط به یک سازمان خاص 
احتیاج  ها  سمن  افزود:  نژاد«  »باقری  نباشند. 
دارند که یک حوزۀ بزرگی به آنان داده شود و 
حتی برخی از فعالیت های اقتصادی را از حوزه 
هایی مانند محیط زیست و اجتماعی و فرهنگی 
به آن ها داده شود تا انجام دهند. وی با بیان 
اینکه سازمان های مردم نهاد احتیاج دارند که 
از  گفت:  شود،  آنان  از  متنوعی  های  حمایت 
این حمایت ها مالی و معنوی است که  جمله 
در سیستم اداری برخی از ادارات چندین هفته 

به  را  ما  و  شویم  می  درگیر  ها  ماه  گاهی  و 
رسمیت نمی شناسند. به گفتۀ وی درگیری در 
این بروکراسی اداری، جوانانی را که تازه با هزار 
ایده و امید وارد این عرصه می شوند را نا امید 
می کند و امیدواریم که از این به بعد با تأسیس 
مجمع جوانان و به رسمیت شناختن آن دیگر 

الزم نباشد درگیر این موارد شوند.

به جوانان فضا و موقعیت داده شود
مؤسس سازمان پازلیک شرق اظهار کرد: نکته 
ای که مهم است این می باشد که به هر حال 
زندگی خرج دارد و هر کسی باید دنبال کار خود 
باشد و اگر سمن ها ببینند که دیگر نمی توانند 
کاری انجام دهند و سازمان های مختلف هم از 
آن ها حمایت نمی کنند، ادامه فعالیت مشکل 
می شود. »باقری نژاد« بیان کرد: نکته دیگری 
که وجود دارد این است که مسئوالن ما گمان 
می کنند چون جوانان سابقه چندانی ندارند پس 
آگاهی و توانایی الزم را برای انجام خیلی امور 
ندارند و به آن ها فضا و موقعیت داده نمی شود 
تا ببیند که می توانند این کار را انجام دهند یا 
که از عهده آن بر نمی آیند. وی خاطر نشان کرد 
که مانند استاندار اصفهان که مشاوران جوانی 
در حوزه گردشگری دارد و همه سمن های آن 
جوانان هستند و با همراهی دیگر نهادها فعالیت 

می کنند.

فصلی شدن کارهای سمن ها 
عضو مجمع جوانان تأکید کرد که اگر بخواهیم 
پروژه و کاری انجام دهیم از شروع طرح تا پایان 
و اجرایی شدن آن شاید چندین ماه طول بکشد 
برای  و  است  شده  فصلی  ما  کارهای  حتی  و 
دریافت مجوز باید از چندین صافی رد شویم تا 
باالخره شاید مجوز صادر شود. به گفتۀ »باقری 
نژاد« اکنون در استان ما کم ترین امکانات برای 
شادی و نشاط و اوقات فراغت جوانان وجود دارد 
و اصال به این مسئله توحه نمی شود که هر چه 
مراکز تفریحی برای جوانان بیشتر باشد آسیب 

های اجتماعی هم کاهش می یابد. وی تصریح 
کرد که با این وجود امروزه نگاه به جوانان بهتر 
نشده  انجام  کاری  عمرانی  حوزه  در  ولی  شده 
است و تا زمانی که تمام سازمان ها خود را ملزم 

به رفع مشکالت جوانان نکنند هیچ پیشرفتی 
انجام نمی شود.

سازمان های مردم نهاد،
 بازوی راست دولت هستند

با  جوانان  این  های  درخواست  پاسخ  برای 
امور  دفتر  مدیرکل  محمودی«،  »عصمت 
اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
خواست  در  جواب  در  که  کردیم  گو  و  گفت 
کرد:  عنوان  جوانان  این  مطالبات  و  های 
سازمان های مردم نهاد یکی از شاخص های 
احتماعی در هر جامعه و کشوری می باشد. وی 
نشانه سرمایه  ها  کرد که حضور سمن  اظهار 
اجتماعی فعال در هر جامعه ای می باشد که 
کارها را به شیوه تیمی انجام می دهند. به گفتۀ 
وی این هیئت ها باید نظام مند شوند و جامعه 
داشته  نظارت  ها  آن  بر  تنها  هم  مسئوالن  و 
امور  مدیرکل  نباشد.  کار  در  کنترلی  و  باشند 

نشان  خاطر  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
کرد که هر چه تعداد سازمان های مردم نهاد 
به  ها  آن  از  معمواًل  و  است  بهتر  باشد  بیشتر 
شود  می  برده  نام  دولت  راست  بازوی  عنوان 
بسیاری  چون در حل مشکالت جامعه کمک 
می کنند. »محمودی« ادامه داد: این به دلیل 
آن است که سمن ها بایدها و نبایدهای اداری 

را ندارند و مردمی و مستقل هستند.

سمن ها موثر
 در کاهش آسیب اجتماعی

وی تأکید کرد که حتی دیده شده است که این 
سازمان های مردمی در حل مشکالت اجتماعی 
و کاهش پدیده های آسیب های اجتماعی موفق 
بوده اند. به گفتۀ وی ذات سمن ها در فعالیت 
های اجتماعی است و آمده اند که فعالیت کنند 
و حوزه هایی که اکثراً فعالیت های آنان موفق 
مسائل  و  زیست  اعتیاد، محیط  در  کرده  عمل 
امور  مدیرکل  باشد.  می  هنری  و  فرهنگی 
اجتماعی و فرهنگی خاطر نشان کرد که سمن 
ها از آنجا که غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند 
تعامل با آنان اجتناب ناپذیر است. »محمودی« 
در مورد این خواسته جوانان که چرا استاندار و 
باقی مسئوالن مشاوری برای امور جوانان از بین 
این سمن ها انتخاب نمی کنند، عنوان کرد: تا 
استاندار به این نتیجه نرسد که در آن بخش نیاز 

می باشد این کار را انجام نمی دهد.

دریافت مجوز برای سمن ها 
از 3 ارگان

وی تصریح کرد که سمن ها برای دریافت مجوز 
حتما باید به استانداری، سازمان ورزش و جوانان 
و یا بهزیستی مراجعه نمایند. به گفتۀ وی این 
سازمان ها نباید منتظر طرحی از جانب ما باشند 
بلکه خود آنان باید فعال بوده و طرح های خود را 
که در راستای  اساس نامه آن ها می باشد برای 
ما بفرستند تا به آنان مجوز انجام آن را بدهیم. 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی خاطر نشان 

کرد که اولین سمن ها از سال 84 ثبت شده اند 
در حالی که قبل از آن هم سمن داشته ایم ولی 
به صورت سازمانی و واحد نبود ولی االن فعال 
شده اند و بیشتر در مسائل اجتماعی موفق عمل 

این درخواست  اند. »محمودی« در مورد  کرده 
هم  اقتصاد  عرصه  در  توانند  می  که  ها  سمن 
خوب عمل کنند اگر به آنان فضا داده شود، گفت: 
هر کاری که بخواهند انجام دهند اگر در اساس 
نامه آنان و چارت کاری شان باشد و مجوز داشته 
باشند، مسئله ای نیست و می توانند انجام دهند. 
وی اظهار کرد که استانداری حمایت های زیادی 
از سمن های داشته است و آن ها را به سازمان 
های دیگر هم معرفی می کند و باقی موارد به 
نحوۀ عملکردشان بستگی دارد. به گفتۀ وی در 
مورد اینکه قسمتی از منابع آن کاری که انجام 
می دهند را به آنان بدهیم هم کامال درست است 

و همواره این کار انجام شده است.

کارها به تشکل های قوی داده شود
کرد:  تأکید  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
البته باید توجه داشت که کارها به تشکل های 
احتماعی قدرتمند داده شود تا بتوانند به درستی 
اینکه  با بیان  از عهده آن برآیند. »محمودی« 
مجمع جوانان و این سمن هایی که گفت و گو 
کرده اند زیر 29 سال می باشند و تا این سن زیر 
نظر ادراه ورزش و جوانان هستند و بعد از 29 
سالگی تحت نظر استانداری قرار می گیرند به 
همین دلیل باید کارهایی که می خواهند انجام 
دهند با آنان هماهنگ کنند. وی ادامه داد: هر 
چند با تمام این اوصاف ما بازهم به آنان کمک 

می کنیم و حمایت های زیادی انجام داده ایم.

سمن ها پل ارتباطی جامعه با دولت
»مریم مهرور«، معاون امور جوانان اداره ورزش 
و جوانان استان هم در مورد سمن ها عنوان کرد 
که این سازمان ها نقش بسیار مهمی به عنوان 
واسطه بین مردم و جامعه و دولت دارند که با 
توجه به انگیزه و توان باالی جوانان عضو آن 
توانند در حل مشکالت مربوط به جوانان  می 
و انعکاس آن به  مراجع ذی صالح موثر باشند. 
وی ادامه داد: سمن ها بهترن عرصه مدیریتی 
برای جوانان می باشد که آنان را برای ورود به 
جامعه و تصمیم گیری های بزرگ تر و مهم تر 
آماده می کند تا امور دولت را تسهیل کنند. به 
گفتۀ وی 15 درصد از مبلغ تفاهم نامه با سمن 
ها به عنوان حق الزحمه عوامل اجرایی به آنان 

تعلق می گیرد.

مجمع جوانان فقط برای انتقال 
مشکالت و دیدگاه ها است

معاون امور جوانان این اداره اظهار کرد که نمی 
توانند مجوزی برای سمن های دیگر صادر کند 
و این مجمع تنها به منظور شرکت مؤثر سمن 
ها در ستادهای ساماندهی استان، انتقال دیدگاه 
ها و مشکالت و نظرات سمن ها به مراجع ذی 
صالح می باشد. »مهرور« تأکید کرد که سازمان 
های مردم نهاد جوانان باید از وزارت ورزش و 
جوانان مجوز فعالیت تخصصی خود را دریافت 
فعال  سمن   11 اینکه  به  اشاره  با  وی  کنند. 
جوانان وجود دارند، تصریح کرد: این سازمان ها 
در حوزه های مختلف علمی- پژوهشی، ورزشی، 
فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند. وی برای 
بهبود عملکرد این سازمان های مردم نهاد هم 
پتانسیل  و  ها  ظرفیت  شناخت  که  کرد  اظهار 
از  برخی  واگذاری  و  آنان  عضو  جوانان  باالی 
بکارگیری  اجرایی،  های  دستگاه  توسط  امور 
جوانان  از  استفاده  و  آنان  بروز  علم  و  دانش 
نخبه در تصمیم گیری ها، می تواند به این مورد 
کمک کند. به گفتۀ وی همچنین از دیگر عوامل 
می توان به تعامل مؤثر سازمان های مردم نهاد 
جوانان با سایر سمن ها، معرفی و ارائه خدمات 
و فعالیت های انجام گرفته توسط سمن ها به 
جامعه، حضور فعال و مؤثر مجمع استانی سمن 
ها در ستادهای ساماندهی استان و شهرستان در 
جهت شناخت بیشتر این سازمان ها را نام برد.

)Ava.news16@gmail.com(

جوانان طلبکار؛ مسئوالن بدهکار

عکس:حسینی
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مهر- ناسا اعالم کرده طی روزهای گذشته بزرگترین اشعه های ناشی از طوفان های خورشیدی طی ۱۲ سال گذشته در فضا پرتاب شدند. کارشناسان تخمین می زنند شعله هایی از این طوفان طی 
 چند روز آینده به زمین برسد و خاموشی ایجاد کند. به گفته کارشناسان CME )تخلیه اشعه های خورشیدی( از شعله هایی ایجاد می شود که احتمااًل طی چند روز آتی به زمین می رسند و به ماهواره ها، 
شبکه های مخابراتی و سیستم های برقی روی زمین آسیب می رسانند. این درحالی است که شعله های مربوط به طوفان های خورشیدی پیشین ارتباطات رادیویی را به مدت یک ساعت روی زمین مختل کردند. سه شنبه *21 شهریور 1396 * شماره 3881

خبرها از گوشه و کنار

چالش »نهنگ آبی« تمام شد 

مشرق- مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
درباره چالش »نهنگ آبی« توضیحاتی ارائه کرد.

حسن کریمی قدوسی گفت: باید تاکید کنم که 
نهنگ آبی به مانند چالش سطل آب یخ، یک چالش 
است و نه یک بازی رایانه ای. بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای از سه ماه پیش از این موضوع مطلع بوده اما 
آن را رسانه ای نکرده چرا که می دانست تاثیر منفی 
می گذارد. همان تاثیری که امروز در سطح جامعه 
شاهد آن هستیم. وی با بیان این که سازندگان این 
چالش دستگیر شده اند گفت: از آنجا که نهنگ آبی 
نیاز به یک ادمین برای تایید و اعالم مراحل دارد، 
با دستگیری سازندگان آن عمال دیگر این چالش 
وجود ندارد. اما پرداختن به آن سبب می شود آدم های 
سودجو به فکر کپی کردن آن در کشور بیفتند و 
بحران جدیدی را در سطح کشور ایجاد کنند. تا 
بی خبر  چالش  این  وجود  از  مردم  پیش  روز  چند 
با خبررسانی های گسترده ای که  اما اکنون  بودند 
انجام شده کنجکاوی افراد برانگیخته شده است.

یادداشت

بحران هویت و  رهاورد 
غرب زدگی در جامعه

* یاسر متانت 

امروزه هدف فرهنگ های مهاجم هویت زدایی 
است و در پی آن بحران هویت که در جامعه فعلی 
شاهد آن هستیم. هویت فرهنگی یک ملت یکی 
از مولفه های شناختی آن ملت محسوب می شود 
که از دیدگاه مذهبی، ملی و فردی در یک بستر 
 مناسب همچون خانواده، اجتماع نهادهای تربیتی و 
یا  هویت  تولید  تواند  می  گروهی  های   رسانه 
هویت زدایی کند. نسل های جوان جامعه باید از 
گذشتگان این سوال را جویا شوند که قباًل چگونه 
بوده ایم و چه بر سر هویت ما آمده است و اکنون 
باید چگونه باشیم؟ امروز فرهنگ های مهاجم با 
روش های جدید در پی آنند که درصدد مقابله با 
هویت اسالمی و دینی انسان ها برآیند و نهایت 
انسان را ماهیت دنیایی او قلمداد کنند. بحران هویت 
یعنی انسان خویشتن خویش را چنان گم کند که 
مفقوداالثر شود، نه گذشته خود را به یاد آورد و نه 
 تصوری برای آینده داشته باشد. اگر گذری بر نام های 
انسان ها و مکان ها در دوران پهلوی اول و دوم 
داشته باشیم گویای یک دگرگونی فرهنگی است، 
گویای یک فرهنگ غربی شده. هرگاه مسلمانان 
از اصل خویش فاصله گرفتند دچار بحران شدند. 
و  مشروطه  جمله  از  مختلف  اعصار  روشنفکران 
بودند.  بیماری  نیز دچار همین  بعد آن  دوره های 
کالم  نفوذ  که  داشتند  مصونیت  کسانی  فقط 
الهی و رهبران الهی در آن ها ریشه دار بود و به 
راستی بیماری عصر ما غرب زدگی است. هرگاه 
سری به بوتیک های لباس و فروشگاههای لوازم 
 خانگی بزنید، آنچه به چشم می خورد مارک و برند 
شرکت های بزرگ غربی است که مخاطبان زیادی 
فقط به خاطر نوع برند به سراغ خرید آن می روند 
این  از  مملو  زندگیشان  محیط  و  هایشان  خانه  و 
 اجناس است. کاله، کفش، پیراهن حتی اگر تولید 
گذاشته  کنار  باشد  هم  تر  کیفیت  با  اش  داخلی 
پس  در  خارجی،  کیفیت  بی  برند  گاه  ولی  شده 
اولیه  ارزش  برابر  چندین  دکوراسیون شیک،  یک 
به فروش می رسد. این ماجرا شامل لوازم خانگی 
داخلی هم می شود. وقتی کارخانه های داخلی یکی 
روند و کاالی  تعطیلی می  به  رو  از دیگری  پس 
کند.  می  پیدا  ای  فزاینده  رشد  قارچ  قاچاق چون 
کارگر ایرانی خانه نشین می شود و بازار متالطم 
غرب به واسطه برندبازِی ما، به آرامش می رسد. این 
همان غرب زدگی و بحران هویت است. پیر ُمراد 
 ما حضرت امام خمینی )ره( خطاب به دولتمردان 
می فرماید: » و بر دولت ها و دست اندرکاران است 
 ... که از متخصصین خود قدردانی کنند، و آنان را با 
کمک های مادی و معنوی تشویق به کار کنند و از 
ورود کاالهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری 
کنند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. 
و در جای دیگر خطاب به جوانان می فرماید: و از 
جوانان، دختران و پسران می خواهم که استقالل، 
آزادی و ارزش های انسانی را ولو با زحمت و رنج، 
فدای تجمالت، عشرت ها و بی بند و باری ها و 
حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال 
آنان  بی وطن به شما عرضه می شود نکنند که 
 جز تباهی شما ... به چیز دیگری فکر نمی کنند و 
می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب 

مانده و به اصطالح آنان نیمه وحشی نگه دارند.«
جالل آل احمد در کتاب غرب زدگی خود بحران 
هویت و غرب زدگی را به خوبی به تصویر می کشد: 
» آدم غرب زده شخصیت ندارد ... اگر دست برقضا 
اهل سیاست باشد از کوچکترین تمایالت راست و 
چپ حزب کارگر انگلیس خبر دارد و سناتورهای 
مملکت  حکومت  وزرای  از  بهتر  را  آمریکایی 
مفسر»تایم«  رسم  و  اسم  شناسد.  می  خودش 
پسر  رسم  و  اسم  از  را  کرونیکل«  »نیوز   و 
 عمه اش بهتر می داند و از بشیر و نذیر راستگوترشان 
می پندارد ... به هرصورت اگر یک وقتی بود که با 
یک آیه قرآن و یا خبر منقول عربی همه دهان 
جایش  سر  مخالفی  هر  و  شد  می  بسته   ها 
جمله  یک  نقل  باب  هر  در  حاال  نشست،  می 

بندد.« می  را  دهان  همه  فرنگی  فالن  از 

چرخ سینمای استان خوب نمی چرخد
برگزاری جشنواره فیلم و عکس در فردوس

مناسبت ها 

21 شهریور؛ روز سینما 

 ۲۱ ایران،  به  سینما  ورود  پی  در  آسمونی- 
و  سینماتوگراف  دستگاه  ورود  روز  ماه،  شهریور 
سرآغاز آشنایی ایرانی ها با پرده سینما به عنوان 
سینما  ملی  روز  شد.  نامگذاری  سینما  ملی  روز 
برای اولین بار در در بهمن سال 78 اعالم شد 
روز  پیرامون  نظراتی  اظهار  دوران  همان  در    و 
جشن  چهارمین  سرانجام  شد.  بیان  سینما  ملی 
بزرگ سینمای ایران در سال ۱379 در روز ۲۱ 
صدمین  بزرگداشت  ایام  با  مقارن  شهریورماه 
سالگرد حیات سینمای ایران در مجموعه ورزشی 
انقالب برگزار شد. اما در تقویم رسمی سال 9۱ 
در مقابل ۲۱ شهریور ماه عبارت روز ملی سینما 
پی  در  را  بسیاری  واکنش های  که  شد  حذف 
داشت. در تمام این سال ها، سینما در هر دوره 
و زمانه ای به شکلی درآمد؛ گاه هنر ناب بود، گاه 
وسیله تبلیغ و گاه، اسباب تفریح و سرگرمی و گاه 
زمینه ای برای انتقال پیام. اما امروزه سینما ابزاری 
است توانمند در دست هنرمندانی که می کوشند به 
نگریستن معنای تازه ای ببخشند. هنر فاخر سینما، 
هنر،  این  دهی  جهت  و  تأثیرگذاری  به  توجه   با 
می توانند با تولیدات خود، روح امید، شوق پیشرفت، 
 انگیزه کار و تالش، اعتماد به نفس و اعتقاد به 
ترویج  جامعه  در  را  ملی  و  اسالمی  های  ارزش 
کنند و سهم بزرگ خود را در پیشرفت و تعالی کشور 
ایفا نمایند، و یا اینکه با فیلم های خود، نسلی ناامید، 
پشیمان، متکی به بیگانه و تحقیرشده را پرورش دهند.

خواندنی ها

عواملی که پاور بانک را 

تبدیل به یک بمب می کند !

فردا- امروزه برای اینکه به راحتی بتوانید گوشی، 
تبلت و دیگر وسایل الکتریکی کوچک تان را شارژ 
کنید، پاوربانک هایی وارد بازار شده اند که کار را برای 
شارژکردن گوشی ها به خصوص در سفرها راحت 
کرده اند. برخی از نمونه ها شاید بتوانند بیش از 3 
بار گوشی تان را شارژ کنند. اما مسئله بسیار مهم 
درباره پاور بانک ها ایمنی شان در هنگام استفاده از 
آنها است. از آنجایی که این پاور بانک ها مخزنی 
امکان  هستند،  شما  الکتریکی  وسایل  شارژ  برای 
آتش گرفتن و منفجر شدن آنها، وجود دارد. ما اینجا 
به چند عاملی که به طور بالقوه باعث آتش سوزی و 

انفجار پاور بانک ها می شوند، می پردازیم:
باتری  کیفیت  بانک ها:  پاور  ضعیف  کیفیت   *
پاور بانک ها برای عملکرد کلی آنها بسیار حیاتی 
است. کیفیت پایین باتری ها می تواند عاملی باشد 
تا پاور بانک ها منفجر شوند. بیشتر هزینه ای که 
برای ساختن پاور بانک ها می کنند، روی باتری آنها 
متمرکز می شود. اکثر شرکت ها از باتری های لیتیوم 
پاور  ساخت  برای  پلیمر  لیتیوم  باتری های  و  یون 
بانک های خود استفاده می کنند. در این بین برخی 
از شرکت ها برای اینکه هزینه ها را پایین بیاورند، از 
باتری های لیتیوم یون که ارزان تر هستند، استفاده 
می کنند. استفاده از این نوع باتری ها می تواند خطر 
بسیار بزرگی برای ایمنی آنها ایجاد کند. توجه داشته 
باشید که پاور بانک های ارزانتر ایمنی بسیار کمتری 

نسبت به انواع استاندارد و گران قیمت را دارند.
* استفاده نادرست و نامناسب: استفاده نادرست از 
باتری نیز می تواند جزء عواملی باشد که به منفجر 
شدن پاور بانک بیانجامد. استفاده نادرست از باتری 
یعنی که آنها را در محیط نا امن مثل دمای و یا 
رطوبت باال قرار داده باشید. بسیاری از مردم سعی 
نامناسب  محیط  در  را  بانک ها  پاور  که  می کنند 
قرار ندهند، چون کم و بیش از خطرهای احتمالی 
باخبرند. اما گاها پیش می آید که روی پاور بانک ها 
آب ریخته شود و یا ناخواسته در محیط گرم رها 
شود که اینگونه سهل انگاری ها ممکن است به یک 
فاجعه ختم شود. یکی دیگر از مواردی که ممکن 
است به ندرت پیش بیاید بازی کردن با پاور بانک ها 
در هنگام شارژ کردن آنها است. به هیچ وجه با پاور 
بانکی که کامال شارژ شده است، بازی نکنید. اگر 
قصد پاک و تمیز کردن پاور بانک ها را دارید، سعی 
کنید زمانی این کار را انجام دهید که شارژشان کامال 
خالی شده باشد و با یک دستمال خشک پاک کنید.
پاور  یک  بانک خوب:  پاور  یک  ویژگی های   *
بانک خوب و استاندارد باید مدار خود را به خوبی 
عایق بندی کرده باشد. تا به آسانی اتصال کوتاه 
نکند. اتصال کوتاه می تواند مقدار قابل توجه ای از 
نیروی باتری را درکسری از ثانیه خارج کند. این 
دشارژ شدن می تواند خطر آفرین باشد. یکی دیگر 
نوعی  این است که  استاندارد  پاوربانک  مزایای  از 
که  وقتی  تا  باشد،  داشته  داخلی  اتومات  سیستم 
دمای آن به طور ناخواسته به حد بحرانی باال رفت، 
بتواند به صورت خودکار خاموش شود. تا جایی که 
امکان دارد، از جنس های بی هویت و ارزان خریداری 
نکنید. ممکن است پول کافی برای خرید یک جنس 
مرغوب را نداشته باشید، اما صدماتی که جنس های 
ارزان قیمت ممکن است به شما و لوازم تان وارد 
کنند در پاره ای از مواقع جبران ناپذیر خواهد بود.

نسرین کاری- در سال ۱379 در چهارمین جشن 
بزرگداشت صدمین  با  همزمان  و  ایران  سینمای  بزرگ 
به  ماه  شهریور   ۲۱ که  بود  ایران  به  سینما  ورود  سال 
عنوان »روز ملی سینما« شناخته شد و هر سال جشن 
۲۱ شهریور  و  شود  می  برگزار  روز  این  در  سینما  خانه 
ماه به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد. سینما یک 
حضور  فیلم  و  اکران  و  است  هنری  و  فرهنگی  مکان 
دسته  جمعی تماشاگران در این مکان سرگرمی و جاذبه 
خاص خود را دارد.کیفیت نامطلوب سینماهای موجود در 
از  استان  و نمایش ندادن  فیلم های سینمایی به روز 
مهم ترین عللی است که سینماهای استان را با بحران 
مسئوالن   زمینه  این  در  که  است  کرده  مواجه  مخاطب 
اندیشی  چاره  استان  در  فرهنگی  بخش  این  برای  باید 
کنند. مشکل فیزیکی یکی از مشکالت این حوزه بوده، 
به این معنا که سینما متناسب با جمعیت در استان وجود 

ندارد و این مورد ازمشکالت مهم محسوب می شود.

فرهنگ  “سینما رفتن” هنوز در استان 
به خوبی جا باز نکرده است

با سرانه درآمد خانوار  مردم خراسان جنوبی مردمی 
هزینه های  تأمین  در  مردم  از  برخی  هستند،  پایین 
اولیه زندگی خود درمانده اند و تماشای فیلم در سینما 

نیز نباشد. آنها  اولویت های چند دهمی  شاید در 
رفتن  آن  نمونه های  از  یکی  که  فرهنگی  تفریحات 
با خانواده به سینما است، در فرهنگ مردم این استان 
از  بیشتر  مردم  و  است  نکرده  باز  جا  خوبی  به  هنوز 
را  خود  فراغت  اوقات  و  می برند  لذت  بودن  هم  دور 
سینما  به  می گذرانند.رفتن  خانوادگی  دورهمی های  با 
تنها به تعدادی از جوانان که قصد دارند اوقات فراغت 
می شود  بسنده  بگذرانند،  سالم  تفریحات  با  را  خود 
از  میزبانی  افتخار  استان  سینماهای  صندلی های  و 

قشرهای مختلف مردم را هنوز کسب نکرده است.

تمایل به “سینما رفتن” ندارم

فیلم  اینکه اهل تماشای  بیان  با  از همشهریان  یکی 

و  فیلم  تماشای  به  فقط  اوقات فراغتم  گاهی  و  هستم 
سریال می گذرد؛ اما چندان تمایل رفتن به سینما ندارم  
هم  را  سینمایی  فیلم های  می دهم  ترجیح  افزاید:   می 
در  فیلم  تماشای  است   معتقد  او  کنم.  تماشا  خانه  در 
که  زمانی  دارد.  کمتری  هزینه  و  بیشتری  لذت  خانه 
همه  با  هم  آن  اندکی  هزینه  با  را  فیلم  یک  می توانم 
تماشا  منزل  در  میهمانانم  حتی  و  خانواده  اعضای 
سینما  در  آن  دیدن  برای  باال  هزینه   باید  چرا  کنم 
یک  عنوان  به  کنم  می  فکر  که  بدهم؟اینجاست 
از همشهریان  برخی  فرهنگی  چطور  شهروند شهری 
حاضر نیستند از صنعت کشورشان حمایت کنند  و به 
اقتصاد کشور کمکی شود!  شهروند دیگری از کیفیت 
می گوید:  و  می کند  گله  شده  ساخته  فیلم های  پایین 
ندارد  اقتصادی  و اصال صرفه  است  بلیط سینما گران 
که برای تماشای فیلم های بی کیفیت به سینما برویم، 
داریم  اطمینان  فیلم  کیفیت  از  که  زمان  هر  بنابراین 
سینما  به  آن  تماشای  برای  خانواده  با  می کنیم  سعی 
سینما  بلیط  قیمت  که  است  ذکر  شایان  البته  برویم. 
در استان ما به نسبت استانهای چون تهران از قیمت 

باشد! نیمه بها می  خوبی برخورداراست و تقریبا 

7 سینمایی فعال در استان

معاون امور هنری وسینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی عنوان می کند:  اکنون 7 سینما در 
شهرهای بیرجند، فردوس، قاین، طبس، سرایان، نهبندان 
دایر است. سید علی زمزم یادآور می شود: در مدت دو سال 
گذشته  تعداد سینماها در خراسان جنوبی از 4 به 7 رسیده 
است که از مهم ترین دالیل آن رشد آمار فروش فیلم ها 
 در استان خراسان جنوبی بوده است. وی اضافه  می کند: 
سربیشه  نهبندان،  سرایان،  بشرویه،  های  شهرستان 
رغبت  دالیل  به  هستند.زمزم  سینما  فاقد  درمیان  و 
دهد:  می  ادامه  و  کند  می  اشاره  سینما  به  جوانان  کم  
گسترش امکانات جدید سمعی و بصری از جمله اینترنت 
را در البالی  آثار سینمایی  بهترین ورژن  که آخرین و 
سایت های سینمایی می توان  در کمترین زمان دانلود 
است.  شده  سینما  به  جوانان  رغبت  عدم  موجب   کرد 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاونت  سرپرست 
سینمایی،  فضاهای  بهسازی  جنوبی  خراسان  اسالمی 
روز  به  اکران  ها،  خانواده  به  مناسب  تسهیالت  ارائه 
تولید  مناسب،  تبلیغات  و  تهران  با  ها  فیلم  همزمان  و 

فیلم های ارزشی و نه صرفا جشنواره  ای را از  جمله 
راهکارهای جذب مخاطبان  به سینما عنوان کرد.

بها نیم  بلیط 
سینما هفته  هدیه 

جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   مدیرکل 
نیز می گوید: سینما یکی از شاخصه های توسعه یافتگی 
بیشتر  در  اکنون  هم  که  شود  می  محسوب  فرهنگی 
شهرستان های استان سینما راه اندازی شده است. احمد 
محبی با بیان اینکه از ۱9 تا ۲4 شهریور جاری به مناسبت 
افزاید:  می  بود  خواهد  بها  نیم  سینما  بلیط  سینما  هفته 
تجهیزات  سربیشه  و  زیرکوه  شهرستان  دو  در  همچنین 
و  درمیان  در  و  است  انجام شده  اندازی سینما  راه  برای 
سینمایی  وزارت  از  سیار  سینمای  تقاضای  هم  خوسف 
کشور شده است. وی درباره مهمترین شاخص برنامه های 
هفته سینما جشنواره فیلم و عکس در فردوس نام برد و 
ادامه می دهد: ۱000 اثر به دبیرخانه رسیده که شامل 67 
فیلم از 43 نفرو 68 فیلمنامه از ۲9 نفر و 870 عکس از 68 
نفر بوده است و اختتامیه جشنواره در مجتمع فرهنگی و 
هنری فردوس برگزار می شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
عنوان می کند:  در سال ۱393 تعداد صندلی سینماهای 
خراسان جنوبی یک هزارو ۱30 صندلی بود، اکنون این آمار 
به یک هزار و 950 صندلی افزایش یافت. وی همچنین 
یادآور شد ۲3 آموزشگاه سینمایی در استان مشغول فعالیت 
هستند و بطور گسترده درباره امور سینمایی برنامه دارند. 
مکاتبه  سازمانها  و  ادارات  با  اینکه  بیان  با  محبی 
سالن  از  خود  فرهنگی  های  برنامه  برای  تا  ایم  کرده 
فرهنگ  حتی  دهد:  می  ادامه  کنند  استفاده  سینماها 
هم  یارانه  فرهنگی  نهاد  این  از  حمایت  برای  ارشاد   و 
و  مسئوالن  همه  کرد:  امیدواری  ابراز  وی  دهد.  می 
و  بهتر  استان  سینمای  چرخه  تا  کنند  همکاری  مردم 
بهمن  سینما  اینکه  یادآوری  با  وی  بچرخد.  تر  خوب 
بازسازی شده و محیطی متعارف  و معقول دارد خاطر 
نشان می کند: سینما فردوسی بیرجند نیاز به بازسازی 
این  تعمیر  و  بازسازی  برای  ارشاد  و  فرهنگ  که  دارد 
سینما با همکاری سپاه و شهرداری اعالم آمادگی می کند. 
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نرمش هایی برای تقویت مچ دستان

مرهمی بر لب های خشکیده کودکان کویری؛ خیران با آب آمدند
  در ۲6 تیرماه سال جاری  گزارشی با عنوان » نذری 
منتشر  می بخشند«  حیات  که  وقف هایی  زندگی/  برای 
شد تا عطش آب در شهرستان های مرزی را  به گوش 
خیران و مسئوالن برساند. کمتر از دوماه از زمان انتشار 
پیشنهاد  درمیان  شهرستان  جمعه  امام  که  گزارش  این 
بود،  داده  را  نذرآب  نام  به  اجتماعی  پویشی  افتادن  راه 
اتیلن  پلی  آب  مخزن  کننده  تولید  شرکتهای  از  یکی 
 « و  نذر«  کالته   « روستای  دو  به  آبرسانی  برای 
درمیان  شهرستان  محروم  روستاهای  از  دونخی« 
خیران  این  کمک  با  اکنون  شد.  عمل  میدان  وارد 
و  بازگشته  روستا  دو  این  به  رونق  مسئوالن،  سایر  و 

است. زده  لبخند  دردمند  اهالی  به روی  امید 

آبرسانی در روستاها نصب تجهیزات 

فرماندار درمیان در گفتگو با مهر بیان کرد: با پیگیری های 
 خیران، دو مخزن ذخیره آب در روستاهای » کالته نذر« و
» دونخی«  نصب شده است. محمد بشیری زاده با بیان 
روستاها  این  اهالی  به  64 جفت کفش  اینکه همچنین 
اهدا شده است، افزود: این خیران برای کمک به محیط 
نیز  نذرطبیعت  مردمی  پویش  قالب  در  درمیان  زیست 
قول مساعدت داده است. وی، بیان کرد: حل مشکل از 
مردم  و  باعث خوشحالی مسئوالن  گزارش  این  طریق 

شده و امید است استمرار داشته باشد.

اولین هدف مان  رضای خدا، 
برای  کمک به محرومان است

کوالئیان از افراد نیکوکاری است که در امر آبرسانی به 

این دو روستای محروم استان خراسان جنوبی، اولین گام 
ها را برداشت. وی با بیان اینکه رضای خدا و کمک به 
محرومان از جمله اهدافمان برای آبرسانی به این دو روستا 
است، گفت: با خواندن گزارش منتشر شده و عکس های 

حالت  گرمازدگی  و  دلیل خستگی  به  که  ای  بچه  دختر 
تاثیر قرار گرفتیم و در  بود، تحت  به خود گرفته  سجده 
راستای مسئولیت ناشی از این آگاهی در حد وسعمان اقدام 
ها  پیگیری  با  داد:  ادامه  زمینه  این  در  کوالئیان  کردیم. 
توانستیم به نام و آدرس روستاهای قید شده در گزارش 
دست یابیم تا بتوانیم قدم خیری برای حل مشکالتشان 
برداریم. وی اظهار کرد: دو مخزن ۱0 هزار لیتری پلی 
اتیلن سه الیه برای آب شرب این دو روستا فرستاده ایم 
که امید است گام کوچکی برای کاهش مشکالت ناشی 

از خشکسالی در این دو روستا باشد. 

آبرسان  تانکرهای  کمک  به  مخازن  این 
شرکت آب و فاضالب پر می شوند

مردم  مخزن،  دو  این  نصب  با  کرد:  بیان  کوالئیان 
تابستان  سوزان  آفتاب  در  و  جاده  کنار  نیستند  ناچار 
اینکه  بیان  با  خیر  این  بمانند.  آبرسان  تانکر  منتظر 
برای  موثری  و  اولیه  انرژی  حرکت  این  است  امید 
میدان  به  آب   نذر  پویش  قالب  در  خیران  سایر  ورود 
هستیم  کشتی  یک  سوار  هموطنان  همه  گفت:  باشد، 
که باید برای به جلو راندن آن نیز با یکدیگر همکاری 
کنیم. وی ادامه داد: آگاهی مسئولیت می آورد، نباید 
عبور  راحتی  به  هموطنان  سایر  مشکالت  کنار  از 
کنیم. به هم کمک  ها  آن  رفع  برای  باید  بلکه  کنیم 
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خلقوخویآقایانتغییرمیکند!

صبح   ۱۰ درساعت  آقایان  مغز  پژوهش ها   براساس 
و ۷ بعد از ظهر بسیار فعال است، اما در حدود ساعت ۲ 
بعد از ظهر با افت شدیدی مواجه می شود.کارشناسان 
امیدوار هستند از این یافته ها برای کمک به درمان افراد 
کنند. استفاده  افسردگی  و  خواب  مشکالت  به  مبتال 
بسیاری از مردان شاغل پس از صرف نهار و در زمان 
بعد از ظهر دچار احساس افسردگی، خستگی و کسالت 
می شوند، بازده کاری آن ها افت پیدا کرده و اغلب دچار 

بی انگیزگی موقت و خواب آلودگی می شوند.
مغزی  اسکن  بررسی  با  تحقیق  این  در  کارشناسان 
داوطلبان مرد در ساعت های مختلف روز دریافتند فعالیت 
منطقه پوتامن مغزی که با بخش پاداش دهی در ارتباط 

است در ساعات بعد از ظهر افت عملکردی پیدا می کند.
بر این اساس کارشناسان به آقایان توصیه می کنند برای 
جلوگیری از افت توان جسمی و عملکرد ذهنی در ساعات 
بعداز ظهر، در وعده غذایی ناهار مواد غذایی تازه و سالم 
لبنیات،  چرب،  کم  پروتئین  سبزیجات،  و  میوه  حاوی 
حبوبات و غالت مصرف کنند. همچنین بعد از یک الی دو 
ساعت از مصرف ناهار از نوشیدنی هایی، چون چای یا قهوه 
استفاده کنند که باعث افزایش تمرکز ذهنی آن ها می شود. 
می تواند  نیز  آجیل  دانه های  و  تلخ  شکالت  خوردن 
سبب رفع احساس خستگی و کسالت شود و در نهایت 
جویدن آدامس بدون شکر برای مدت زمان ۱۵ دقیقه 
سبب رفع حالت خواب آلودگی در افراد می شود. از جمله 
دیگر راهکار های برطرف کردن احساس خواب آلودگی 
در آقایان در ساعات بعد ازظهر قدم زدن با فاصله نیم 
ساعت از صرف غذا به مدت یک ربع است، همچنین انجام 
باعث  نیز می تواند  و هوازی ساده  ورزش های کششی 

بهبود گردش خون و جلوگیری از خواب آلودگی شود.

بهلولوداروغهبغداد

آن  در  بهلول  که  اجتماعی  در  بغداد  داروغه  روزی 
حضور داشت، گفت: تاکنون هیچ کس نتوانسته است 
مرا گول بزند.بهلول گفت: گول زدن تو چندان کاری 
ندارد، ولی به زحمتش نمی ارزد. داروغه گفت: چون 
از عهده ات خارج است، این حرف را می زنی و اال 

مرا گول می زدی.
ثابت  اال  و  دارم  کار  االن  که  حیف  گفت:  بهلول 
داروغه  ندارد.  کاری  زدنت  گول  که  کردم  می 
گفت: حاضری بروی کارت را انجام بدهی و فوری 
جایت  از  که  آن  به شرط  بله  گفت:  برگردی؟بهلول 

تکان نخوری.
داروغه قبول کرد و بهلول رفت و تا چندین ساعت 
داروغه را معطل کرد و باالخره بازنگشت.داروغه پس 
این  گفت:  و  کرد  زدن  غر  به  شروع  معطلی  این  از 

اولین باری است که این دیوانه مرا گول زد.

عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند،
 تا هر چیزی که عادالنه است قدرتمند باشد، 
و هر چیزی که قدرتمند است عادالنه باشد.

برندگان وجود دارند، بازندگان وجود دارند، 
و افرادی وجود دارند که هنوز یاد 

نگرفته اند چطور پیروز شوند.

خیــر کـــن بــا خـلق، بهـر ایزدت
یــا بـــراِي راحــت جــان خـودت

 تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر
در دلت نـایــد ز کین نـاخوش صور

هر چقدر در زندگی پیش می رویم برایمان 
سخت تر و سخت تر می شود، ولی در مبارزه با 

دشواری ها ژرف ترین قدرت قلب رشد پیدا می کند.

انسان باید آنقدر بزرگ باشد که اشتباهات خود 
را قبول کند، آنقدر باهوش باشد که از آنها سود ببرد

 و آنقدر قوی باشد که آنها را اصالح کند.

کنید  می  احساس  که  باشید  شاغالنی  جزو  شما  شاید 
احساس  یا  است  کم  تان  وقت  ولی  زیاد   کارهایتان 
می کنید با وجود تالش و زحمت بسیار، موفق به انجام 
همه کارهایتان نمی شوید و به طور مرتب از کارهایتان 
کارها،  افتادن  عقب  است  ممکن  یا  افتید  می  عقب 
 سبب استرس دایمی شما و در نهایت احساس کاهش
ارزشمندترین  زمان،  شود.  کار  محیط  در  تان  کارایی 
منبعی است که هر فردی در اختیار دارد، منبعی مفید و 
در عین حال در دسترس. با این حال، این که نمی دانیم 
این منبع قابل دسترس چه زمانی به پایان می رسد، از 
شگفتی های زمان است. به همین دلیل استفاده عاقالنه 
و منطقی از زمان و مدیریت آن برای کسب موفقیت در 
ای  ویژه  اهمیت  کار،  جمله  از  زندگی  های  جنبه  همه 
می یابد. در ادامه به راهکارهایی برای مدیریت زمان در 

محل کار اشاره خواهیم کرد.
ترین  رایج  المثل،  ضرب  این  طالست!«  »وقت 
مدیریت  درباره  ما  فرهنگ  در  که  است  اصطالحی 
ها توانایی  از  زمان  مدیریت  رود.  می  کار  به   زمان 
زمان  بهینه  کنترل  به  که  است  هایی  مهارت  و 
درراستای  موثر  راهی  زمان،  مدیریت  شود.  می   منجر 
صرفه جویی در وقت و مهار کردن آن برای دستیابی 

به موفقیت بیشتر است. 
به طور خالصه مدیریت زمان در قالب یک فرمول ارائه 

کنندگان  ضایع  مقابل  در  مناسب  واکنش  شود:  می 
 = هماهنگ  و  منظم  زمانی  ریزی  برنامه    + وقت 

مدیریت زمان

 چرا مدیریت زمان؟
به طور کلی افرادی که در محیط کار، زمان خود را به 
درستی مدیریت می کنند و وقت شناس هستند، به طور 
معمول محبوب تر، موفق تر و معتبرترند و در پیشبرد 
از سوی  بود.  تر خواهند  کننده  اهداف مجموعه کمک 
دیگر،  افرادی که به حضور و انجام کار سر وقت مقرر 

اهمیت نمی دهند، از درجه اعتبار خود می کاهند.

زمان خود را تقسیم بندی کنید
همه  خود  روزانه  و  هفتگی  ماهانه،  ساالنه،  برنامه  در 
وظایف و فعالیت هایی را که باید انجام شود، بگنجانید؛ 
بودجه بندی زمان سبب می شود زمان کاری خود را تنها 

به انجام چندکار محدود نکنید.

برنامه زمانی خود را واقع بینانه بچینید
طور  به  و  خود  توان  با  متناسب  را  خود  کاری  برنامه 
و  سنگین  برنامه  چیدن  کنید.  تنظیم  ای  بینانه  واقع 
غیرواقع بینانه، عالوه بر این که انرژی شما را کاهش 
می دهد، در صورت انجام نشدن، شما را مایوس و دلزده 

خواهد کرد. از طرفی تنظیم برنامه ای سبک که کمتر 
 از میزان توانمندی شما باشد، سبب می شود بسیاری از 
زمین  بر  دارید،  را  ها  آن  انجام  توان  که  هایی  فعالیت 
همراه  به  را  خودتان  حتی  و  مافوق  نارضایتی  و  بماند 
داشته باشد. از سارقان زمان دوری کنید! در هر محیط 
را سرقت می کند:  امور وقت شما  برخی  انجام  کاری 
طوالنی  همراه،  گوشی  از  زیاد  استفاده  گردی،  وب 
... عالوه بر این که  شدن تماس های تلفنی کاری و 
برد،  بین خواهد  از  را  از وقت مفید شما  زیادی  میزان 

وجهه نامناسبی از شما در نزد دیگران خواهد ساخت.

برنامه های خود را پلکانی تنظیم کنید
کاری  برنامه  در  است  بهتر  زمان،  بهتر  مدیریت  برای 
خود، از فعالیت های سبک و کوچک آغاز و به تدریج 

برنامه را سنگین تر کنید.

از زیاده گویی اجتناب کنید
یکی از مواردی که در مدیریت زمان بیشتر نادیده گرفته 
می شود، اجتناب از صحبت های غیرضروری است. اگر 
چه ارتباط اثربخش با همکاران و مافوق الزم است اما 
اجازه ندهید صحبت های خارج از موضوع، پرداختن به 
حواشی، انتقادهای بی اثر و مکرر و گپ های طوالنی با 

همکاران، وقت مفید شما را بیهوده تلف کند.

 منظم باشید
داشتن نظم و انضباط کاری تا حد بسیاری به مدیریت 
زمان کمک خواهد کرد. وقت شناسی، نگهداری منظم 
فایل های مورد نیاز، تفکیک فایل ها و وسایل مرتبط و 
غیر مرتبط، دور ریختن کاغذهای غیرضروری و حذف 
فایل های ناکارآمد و قرار دادن وسایل در سرجای خود، 
وجوی  که صرف جست  بسیاری  وقت  شود  می  سبب 
موارد مورد نیاز می کنید، به حداقل برسد. برای ایجاد 
عادت نظم، از ابزارهایی مانند تقویم رومیزی، کاغذهای 
افزارهای  نرم  و  موبایلی  های  اپلیکیشن   یادداشت، 

رایانه ای می توان استفاده  کرد.

مالک درونی کار باشید
اگر شما جزو افرادی هستید که فقط زمانی که مدیرتان 
بر شما نظارت می کند کار می کنید، تمرین کنید برای 
آغاز  فرد  درون  از  واقعی  کاری  تعهد  کنید.  کار   خود 
می شود؛ بنابراین اگر خود را مسئول و متعهد به کاری 
بدانید، قطعا زمان خود را بهتر مدیریت می کنید و خطا 

و اشتباه کمتری در کار مرتکب می شوید.
هیچ نظمی را در هیچ سیستمی در هیچ کجای دنیا پیدا 
از لسیت وجود  استفاده  بدون تهیه و  نخواهید کرد که 
داشته باشد. شما نمی توانید تمام کارها را در ذهن تان 

نگه دارید و همیشه یادتان بماند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]وظیفه من[ تنها ابالغی از خدا و ]رساندن[ پیامهای اوست و هر کس خدا و پیامبرش را 
نافرمانی کند قطعا آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. سوره الجن/ آیه 23

حدیث روز  

از بالهاي کمرشکن، همسایه اي است که اگر کردار خوبي را بیند نهانش سازد و اگر کردار بدي را بیند آشکارش نماید.
امامحسنعسکری)علیهالسالم(

سبک زندگی

مدیریت زمان در محل کار با چند توصیه کاربردی

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- آسوده وراحت- سرمربی 
سرشناس تیم ملی فوتبال آرزانتین 
کردستان-  استان  در  شهری   -2
پایتخت مصر- واحد پول عربستان 
هرسازمان  یزید-   پدر   -3
تروریستی مخفی 4- باد مشرق- 
رومانی  وجه-پایتخت  هیچ  به 
5- مخزن ثابت با متحرک ذخیره 
سیمان- یک دسته سرباز- خیس 
بردن-  سود  معما-  6-گشودن 
متعهد 7- داد و فریاد- بها- کلمه 
ریخته- 8-فرمانده-درهم  شرط 
رفته- هدر  9-به  توان  و  قدرت 
پزشک-برقرار و پا برجا 10- پوست 
این حیوان بالی جانش شده- نام 
جوی  صادق)ع(-  جعفر  امام  مادر 
خون 11-ورزش پایه- تاثر انگیز- 
تهی دست و بیچاره 12-آسمانی و 
معنوی- شهره آفاق- سحاب 13-

چهره نما- با سر به زمین خوردن 
14- مقابل خروج-حامله و باردار-

برای دفع چشم  بنیاد 15-  و  پایه 
بدگفته می شود- مترسک جالیزی

دادن- دشنام   -1 عمودی: 
پرچم  بردن  باال  برای  ای  برنامه 
در  پی  و  پیوسته  پادگان-  در 

فرستاده  نیرنگ-  و  حقه   -2 پی 
شده- کتف 3- سرزمین یعقوب- 
جستجو  سوزاندنی-  چوب 
یا  پالستیکی  روکش  قیمت-   -4
نایلونی- هنگام مصیبت می گویند 
بلغارستان- صحیح  بندری در   -5
رقابت کننده- خطوطی  بودن 6- 
را  ویدیوئی  تصویر  وضوح  که 
پایانی مسابقه  برد-  می  بین   از 

از  7- هدف ها- عجله و تندی- 
ابر   -8 جاهلیت  زمان  های  بت 
نزدیک سطح زمین- محل استقرار 

برنامه  عوامل  و  فنی  تجهیزات 
رقمی  یک  راستودیو-عددی  در 
تیز  ارباب-  مقابل  باغ شیراز-   -9
هوشی 10- بهاری در هم ریخته 
 -11 دارایی  و  افسار-ثروت   -
بزرگواری- سیم پیچ 12- شجاع و 
قوی- نهی کننده- ابزار درو کردن 
های  ماه  نخستین  در  13-حالتی 
حد  به  ضروری-  غیر  حاملگی- 
و  نرسیده 14-رمق-ظالم  مطلوب 
زورگو-ملخ دریایی 15- رودی در 
غرب ایران - زمانه - تکان، جنبش

جدول3881

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

اسراپازناولفنا1

وقاچبیخلتدار2

ایمارگجاسامم3

زتزرگویتکایا4

داعمابرهرتت5

هکیرابباهناریو6
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للمتینمااشن8
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کرابمامشنول11

تتنیگنسغمدلا12

برقترتسیراپل13

اسرهمقلبنامگ14

لوصولالهسراسخر15

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

کار خوب اتفاقی نیست

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

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

09157213571 - صالحی منش

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک 
نیازمندیم. حقوق باال + مزایا

آدرس: بازار نو - پوشاک دادرس
)مراجعه حضوری(

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی

شماره تلفن ثابت ُرند شما را 
خریداریم.   09120037534

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

فروش غذای آماده
 با موقعیت عالی و وسایل کامل 

با قیمت استثنایی  
09371609295

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

واگذاری به دلیل مهاجرت
فروشگاه استون )هود، گاز 
سینگ ، پکیج و رادیاتور( 

با موقعیت عالی )حاشیه بلوار 
صیاد شیرازی( با بهترین 
شرایط واگذار می شود.

با 3 سال سابقه کار
09357701139

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

به یک نیروی آقا )با تجربه( 
 جهت کار در فست فود نیازمندیم.
09353694511 - 09353315656

به چند شاطر نان خانگی 
با تنور هیزمی جهت کار 

در منزل خودشان به صورت 
مشاغل خانگی نیازمندیم.

09378672087

به نیروی خانم جهت کار در غذای آماده 
واقع در انتهای بلوار معلم نیازمندیم.
09120840193 -32342008

فروش زمین مسکونی در 
سجادشهر   09153620119 

صدوربیمهنامهثالثدراقساط 6 ماهه
بیمهآسیانمایندگیاقدامی

نبشغفاری۰۹1۵1۶۰۴۴۵۷-1۶

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 



با بازگشت زائران از سفر معنوی حج و بدنبال برگزاری 
مراسم استقبال دوستان و آشنایان از ایشان، احتمال 
افزایش  ویروسی  بیماریهای  برخی  شیوع  و   انتقال 
می یابد. دکتر محمد جعفر صادقی، مدیر پیشگیری 
و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد از استقبال کنندگان خواست با توجه 

به در پیش بودن فصل سرماخوردگی، حتی االمکان 
روبوسی  و  دادن  از دست  با حجاج،  دیدار  زمان  در 
خودداری کنند. وی افزود: از شایع ترین بیماری هایی 
که ممکن است حجاج به آنها مبتال شوند، بیماری های 
ناراحتی های  و  کلیوی  گوارشی،  تنفسی،  و  ریوی 
در  بیماریها  این  که  است  روماتیسمی  و  عضالنی 

سالمندان، زنان باردار، کودکان و افرادی که سیستم 
ایمنی ضعیف تری دارند شایعتر است. صادقی خاطر 
نشان کرد: یکی از ناراحتی هایی که حجاج پس از 
بازگشت با آن مواجه می شوند، دردهای روماتیسمی و 
استخوانی و نیز گرفتگی های عضالنی است. توصیه 
می شود پس از بازگشت از سفر حج، فعالیت های بدنی 

و ورزشی داشته باشند تا کوفتگی ناشی از فعالیت های 
بدنی این سفر مرتفع گردد. وی از حجاج خواست در 
صورتیکه تا یک هفته پس از بازگشت دچار عالئم 
گوارشی )تب،اسهال واستفراغ(شدید و تا دوهفته پس 
از بازگشت دچار عالئمی مانند سرفه وتنگی نفس 

شدید بودند حتمًا به یک پزشک مراجعه نمایید.

توصیه هایی که حجاج پس از برگشت باید رعایت کنند
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اعزام تیم ووشوی بسیج استان به مسابقات کشوری در زنجان 

حسینی- دبیر هیأت ووشو خراسان جنوبی، از اعزام تیم ووشو بسیج 
استان به مسابقات کشوری ووشو بسیج خبر داد و عنوان کرد: این 
برگزار  زنجان  در  شهریور   22 و   21  ،  20 های  تاریخ  در  مسابقات 
می شود. الزم به ذکر است اعضای تیم یاسین حداد، مجتبی پردل، 
خسروی،  الیاس  برقی،  حمید  چوپانی،  محمدرضا  پور،  نجف  دانیال 
محمد امیر مرادی و علی معروف و مربی مجید خرمشاد می باشند.

برگزاری لیگ دسته اول تنیس روی میز جوانان و نوجوانان 
گرامیداشت شهید محسن حججی

این  میز،  روی  تنیس  فدراسیون  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دوره از مسابقات با حضور 2۶ تیم از استان های مختلف کشور طی 
روزهای 1۶ و 1۷ شهریور در سالن ورزشی دانشگاه صنعتی اراک 
برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم آکادمی قائمی قم بر سکوی 
دامپرور  های  تیم  و  دوم شد  آبادان  نفت  پاالیش  ایستاد،  قهرمانی 
اراک و نیک سپار یزد به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند. 
قالب هشت گروه سه و  به صورت دوره ای در  ابتدا  رقابت ها  این 
چهار تیمی برگزار و از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود کردند.

کشتی آزاد نوجوانان جهان؛ 
ایران با یک طال، یک نقره و سه برنز چهارم شد

ایرنا- تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در پیکارهای قهرمانی جهان در 
یونان با کسب یک نشان طال، یک نقره و سه برنز و کسب 53 امتیاز 
نوجوانان  آزاد  رقابت های کشتی  گرفت.  قرار  رده چهارم جهان  در 
جهان روزهای 1۷ تا 19 شهریورماه در آتن پایتخت یونان برگزار شد 
و در پایان تیم ایران در وزن 54 کیلوگرم توسط »مهدی عشقی« به 
مدال طال، در وزن 85 کیلوگرم توسط »عباس فروتن« به مدال نقره 
و در اوزان ۶9، ۷۶ و 100 کیلوگرم توسط »محمد نخودی«، »میثم 
زارع« و »سید مهدی هاشمی« صاحب مدال برنز شد و با 53 امتیاز 
به عنوان چهارم رسید. تیم ایران سال گذشته در رقابت های جهانی 
گرجستان با یک مدال طال و 2 مدال نقره و 3۷ امتیاز هشتم شده بود.

تصمیم عجیب سرمربی االهلی در آستانه بازی با پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال االهلی عربستان قبل از دیدار برگشت برابر تیم فوتبال 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، تصمیم گرفت ›عبدالفتاح العسیری‹ 
یکی از بهترین بازیکنان این تیم در این بازی حضور نداشته باشد. که این 
باعث تعجب رسانه های سعودی شده است. به گزارش ایرنا، عسیری دیدار 
رفت را به خاطر آسیب دیدگی  از دست داد و رسانه های عربستانی یکی از 
دالیل افت االهلی در نیمه دوم را نبود این بازیکن عنوان کردند، اما در 
کمال تعجب ربروف تصمیم گرفته است که این بازیکن را با وجود رفع 
آسیب دیدگی  در فهرست بازیکنان اصلی بازی برگشت تیمش قرار ندهد.

عوارض مصرف مداوم کله پاچه  

از  بسیاری  گفت:  تغذیه  متخصص  یک 
بیماری های دوران میانسالی و سالمندی نشات 
گرفته از الگوهای غلط غذایی در دوران جوانی 
است، بنابراین جوانان به صرف این که از سالمت 
کافی برخوردارند، نباید با خوردن افراطی کله 
پاچه زمینه ابتال به بیماری های مختلف را در 

با  جعفریان  کوروش  دکتر  فراهم  کنند.  آینده 
بیان این که مصرف کله پاچه در کشور ما بیش 
از سایر کشورهاست، افزود: بسیاری از کشورها 
تمایلی به خوردن کله پاچه ندارند، اما در ایران 
اغلب آن را به عنوان یک غذای مقوی به ویژه 
در صبح  می دانند، اما باید در نظر داشت که این 
غذا یک منبع غنی از کلسترول، اسید چرب و 
پورین است و مصرف آن خیلی توصیه نمی شود.

بعد از ظهرها سر ساعت ۲ خواب تان 
می گیرد؟ شاید مغز جایزه می خواهد!

طی تحقیقاتی که نتیجه اش همین یک ماه 
آزمایشی  در  جوان  مرد  شد 1۶  منتشر  پیش 
استرالیایی  پزشکان  توسط  که  کردند  شرکت 
هدایت می شد. در حالی که این افراد مشغول 
کار فکری بودند تیم تحقیق هم فعالیت مغزی 

کرد.  می  گیری  اندازه  دستگاه  با  را  ها  آن 
 10 خاصی  های  ساعت  طی  شد  مشخص 
صبح، 2 بعدازظهر و ۷ بعدازظهر فعالیت مغز 
کند می شد و شخص نیاز به تجدید انرژی دارد. 
در نهایت آزمایشات نشان داد مغز ساعت 2 افت 
یک  مثل  پاداش  کمی  با  که  دارد  بیشتری 
یا  چای  فنجان  یک  یا صرف  دوستانه  گپ 
قهوه می توان دوباره کارآیی را به مغز برگرداند.

دستگیري سارق امام زاده نجم الدین )ع( روستای گیو شهرستان خوسف 

فرمانده انتظامي شهرستان خوسف از دستگیري سارق امام زاده نجم الدین روستاي گیو  در 
این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ کاظم صادقي در 
تشریح این خبر گفت: با اعالم سرقت از مزار امام زاده نجم الدین روستاي گیو ، ماموران 
رسیدگي سریع پرونده را در دستور کار قرار دادند که پس از بررسي و تحقیقات الزم به فردي 
نوجوان ساکن همان روستاي محل امامزاده مشکوک شدند. وی اظهار داشت: مأموران با 
تحقیقات دامنه دار و گسترده به فردی مظنون شدند که پس از شناسایي محل اختفای متهم، 
او را در محل سکونتش دستگیر و به مقر انتظامي داللت دادند. وی افزود: متهم دستگیر 
شده در که در تحقیقات و بازجویي های پلیسی به دو فقره سرقت از امام زاده اقرار کرد که 
متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام شد. سرهنگ صادقي خاطرنشان کرد: از شهروندان 
انتظار داریم ضمن توجه به هشدارهاي پلیسي براي رعایت نکات بازدارنده از سرقت ها، در 
صورت وقوع سرقت، مراتب را به پلیس 110 اعالم کنند تا پي گیري سریع تری به عمل آید.

اتهام قتل عمد برای خواننده رپ 

جام جم آنالین- خواننده رپ با مشخص شدن علت مرگ پدرخوانده اش، در 
برابر اتهام قتل عمد قرار گرفت. حمیدرضا 24 ساله خواننده رپ ایرانی است 
که 24 مرداد امسال در جریان درگیری با شوهر مادرش در خانه باعث مرگ 
او شد. این خواننده رپ در جریان تحقیقات قضایی مدعی شده بود قصد 
کشتن شوهر مادرش را نداشته است. روز درگیری چون متوجه شده پیرمرد 
دوباره مادرش را کتک زده، برای ترساندن وی به آنجا رفته تا او را مجبور 
کند دیگر با مادرش بدرفتاری نکند و وی با او درگیر شده و بعد از چند روز 
وی در بیمارستان فوت کرده است. اما کارشناسان پزشکی قانونی به بازپرس 
پرونده اعالم کردند علت مرگ مرد میانسال، خونریزی و آسیب مغزی بر اثر 
اصابت جسم سخت به آهیانه راست متوفی است. اینک خواننده رپ در برابر 
اتهام قتل عمد قرار گرفت و روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.

یک کشته براثر واژگونی پراید در بخش دستگردان طبس

ده  جاده  در  پراید  سواری  دستگاه  یک  واژگونی 
برجای  کشته  یک  طبس  طاق  تپه   - محمد 
گذاشت. به گزارش صدا و سیمای استان، جانشین 
رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر واژگونی یک 
دستگاه پراید در جاده روستای ده محمد- تپه طاق 
طبس راننده پراید مصدوم و به بیمارستان مصطفی 

خمینی )ره( طبس منتقل شد که به علت شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. سرهنگ نیک 
مرد علت این حادثه را توجه نکردن راننده به جلو  عنوان کرد. وی گفت: همچنین براثر برخورد 
پراید با یک دستگاه موتور سیکلت در روستای کریت طبس راکب موتور سیکلت زخمی و به 
بیمارستان مصطفی خمینی )ره( طبس منتقل شد. جانشین رئیس پلیس راه استان علت این 
حادثه را بی احتیاطی راکب موتور سیکالت به علت  عدم رعایت حق تقدم عنوان کرد.

فواید بی نظیر یک میوه گرمسیری

فیبر  از  نارگیل سرشار  دانید  همانطور که می 
بوده که در عمل هضم و گوارش مفید است. 
همچنین این میوه حاوی آهن و سایر موادمعدنی 
می باشد، اما توجه داشته باشید که نارگیل میزان 
باالیی چربی دارد. مصرف یک تکه نارگیل 2 
میلی گرم آهن به رژیم غذایی اضافه می کند 

که در حدود 11 درصد از نیاز روزانه توصیه شده 
محسوب می شود. متابولیسم بدن آهن را برای 
کمک به حمل اکسیژن از میان جریان خون به 
تمام بخش های بدن مصرف می کند. یک تکه 
نارگیل همچنین حاوی 1۶0 میلی گرم پتاسیم 
بوده که به تنظیم ضربان قلب کمک خواهد 
کرد. همچنین حاوی 51 میلی گرم فسفر برای 

تقویت دندان ها و سیستم اسکلتی است.

یکی از موادغذایی سرشار از 
منیزیم، پتاسیم و کلسیم را بشناسید

از  کلسیم  و  پتاسیم  منیزیم،  نیوز-  بهداشت 
حفظ  برای  بدن  که  است  موادمعدنی  جمله 
استخوانهای سالم و عملکرد طبیعی ماهیچه ها 
به آنها نیاز دارد. این موادمعدنی به حفظ تعادل 
مایعات در بدن، هدایت تکانه های الکتریکی، 

کمک  سالم  فشارخون  و  عصبی   انتقاالت 
می کند. مغزها و دانه های خاصی حاوی پتاسیم، 
منیزیم و کلسیم است. مصرف دانه کدوتنبل 
خشک شده، بادام، بادام هندی و پسته میزان 
افزایش  را  بدن  در  موادمعدنی  این   دریافت 
می دهند. دانه کنجد نیز میزان باالیی کلسیم 
دارد که می تواند به انواع نان،  غذاهای دریایی 
و یک نوع سس به نام تاهینی اضافه شود.

شربت ضد سرفه کاماًل طبیعی و یک 
منبع بی نظیر ضد بیماری را بشناسید

هر چند سرفه واکنش طبیعی بدن برای بیرون 
راندن بعضی از ترشحات و ذرات از ریه ها است، 
به  ناراحت کننده است  ولی در مواقعی خیلی 
طوری که مانع از خواب و استراحت خودمان و 
دیگران  می شود. اما جالب است بدانید که آب 

آناناس ماده ای به نام الیتیک دارد که باعث 
یا موکوس می شود. طی  ریه  ترشحات  دفع 
تحقیقاتی که در سال 2010 منتشر شد تاثیر 
ثابت  سرفه  درمان  در  را  میوه  این  آب  خوب 
گردید. آب آناناس نیز آنزیمی به نام برومالئین 
با خاصیت ضد درد و ضد تورمی دارد. ین ماده 
عوارض ناشی از آسم و مشکالت تنفسی را 
درمان و با سلول های سرطانی می جنگد.

31104

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
از 96/6/19 الی 96/7/6 
قیمت بلیت نیم بها خواهد بود

سینمـا فردوسـی
        زادبوم                                اکسیدان

18:154:1520:1521:45شروع سانس

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

مینی
تض

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی
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نماینده شورای شهر: 

بعضی از مسئولین در شأن خود نمی بینند 
لباس بسیجی بپوشند

قوسی - صبح روزگذشته ستاد گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس شهرستان بیرجند به ریاست فرماندار بیرجند 
برگزار شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند گفت: 
ایثارگری  سربلندی و عزت نظام اسالمی مرهون 
 رزمندگان و خون مطهر شهدا است، لذا برنامه هایی
 در جهت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان 

داد:  ادامه  است. فالحی  دیده شده  تدارک  بیرجند 
ها، پایگاه  همه  در  اثربخش  برنامه  یک   حداقل 
حوزه ها و کانون های بسیج پیش بینی شده است. 
وی اضافه کرد: حدود 5 یادواره شهدا در قالب افتخار 
و آبروی محله ها اجرا می شود. اعزام راویان دفاع 
مقدس به مدارس و مساجد بیرجند، گردهمایی و 
قدردانی از زحمات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، 
رژه 9 گروهان نمونه بسیج به نمایندگی از گردان 
سایر  با  همزمان  علی  امام  و  المقدس  بیت  های 
نیروهای مسلح در روز آغازین هفته دفاع مقدس از 
دیگر برنامه های این هفته می باشد.فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج بیرجندخاطرنشان کرد: به دلیل تقارن 
هفته دفاع مقدس با ایام محرم و هفته احیای امر به 
معروف، تیم های تذکر لسانی به ایفای نقش خواهند 
پرداخت. فالحی ادامه داد: در هفته پیش رو حدود 
400 نفر برای این بحث، آموزش تخصصی دیده 
اند. وی افزود: نمایشگاه بزرگ استانی با محوریت 
ادوات نظامی و مسائل فرهنگی و مذهبی در محل 
ادامه عبدالرزاق  برپا می شود.در  باقریه  امامزادگان 
نماینده شورای شهر و دانشگاه علوم پزشکی گفت: 
فضاسازی محیط خیلی موثر است اما گاهی خطری 
و  عقیدتی  لحاظ  به  بعضی  که  احساس می شود 
اساتید  بعضی  افزود:  اند. وی  دچار مشکل  فکری 
در دانشگاه ها به حداقل تبریک و گرامیداشت یاد 
شهدا توجه نمی کنند و بعضی شان دوست ندارند 
چفیه بسیجی را روی شانه شان بگذارند و بعضی از 
مسئولین ادارات در نظام جمهوری اسالمی از حقوق 
نظام برخوردار هستند ولی در شان خودش نمی داند 
لباس بسیجی بپوشد. این نشان می دهد عالوه بر 
فضاسازی ظاهری باید به فضاسازی فرهنگی هم 

گرایش داشته باشیم.

اختتامیه جشنواره تواشیح
 و سرود های حماسی و انقالبی

تواشیح  شهریور،جشنواره  شنبه 19  یک  رضایی- 
و سرود های حماسی و انقالبی با مشارکت بخش 
فرهنگی و اجتماعی سپاه انصار الرضا)ع( ،حوزه ی 
هنری خراسان جنوبی  وسازمان  بسیج هنرمندان 
خراسان جنوبی با موضوع دفاع مقدس، به کار خود 
پایان داد.از بین 14 اثر در بخش سرود ،6 اثر برگزیده 
شد که گروه» احلی من العسل« بشرویه،»مدرسه 

امیرآباد«،به  عصر  ولی  »پایگاه  و  نواب صفوی«  
ترتیب اول تا سوم شدند.در بخش تواشیح نیز از 10 اثر 
 ،4 اثر برگزیده شد که، گروه »ذکر «، »نورالرضا)ع( «
مقام های  ترتیب  به  بیرجند  بیت)ع(«  اهل  و» 
نخست تا سوم را کسب کردند.قنبری، رییس بسیج 
هنرمندان:هدف این جشنواره شناسایی استعدادها در 
گروهای  افزود:سطح  کرد. وی  عنوان  استان  تمام 
شرکت کننده بسیار باال بود و داوران با اختالف بسیار 
کمی این گروها را برگزیدند.کریمیان،رییس حوزه ی 
هنری گفت:سرود یک کار گروهی است و روحیه 
کار گروهی را به جامعه و مخصوصا جوانان منتقل 
می کند.در سال های پیش تنها 8 اثر در حوزه دفاع 
مقدس داشتیم که امسال این تعداد به 28 اثر رسیده 
است.قاسمی،فرمانده سپاه انصار الرضا عنوان کرد: 
مقام معظم رهبری توجه زیادی به هنر دارند،هنری 
که ما را به مقصد برساند،هنری که ابزار باشد بدرد نمی 
خورد،هنری مفید است که برای جامعه مفید باشد و 
به عروج وحرکت آن کمک کند.مضمون سرودهای 
ما حین انقالب و بعد از انقالب در پی نشان دادن 
استکبار ستیزی و معرفی دشمنان نظام بوده است.در 
حاشیه این مراسم  علی اکبر درانی پور معاون حوزه 
هنری استان و دبیر این جشنواره  در گفت گو با خبر 
نگار ما عنوان کرد: این جشنواره به جهت ترویج و 
اشعار انقالبی و حماسی برای نسل جوان می تواند 
نقش مهمی ایفا کند وی ابراز امیدواری کرد در سال 
های آینده و سایر برنامه های دفاع مقدس و انقالبی 
شاهد حضور افراد بیشتر و حمایت مسئوالن مربوطه 

برای خلق آثار هنری مرتبط با این حوزه باشیم.

نهمین دوره طرح والیت دانشجویی 
در خراسان جنوبی  آغاز شد

از  دانشجویی  والیت  طرح  دوره  شبستان-نهمین 
و  خواهر  دانشجوی   1۳0 حضور  با  شهریور(   20(
را  کار خود  دانشگاه های خراسان جنوبی  از  برادر 
 آغاز کرد. مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی 
در مراسم افتتاحیه این طرح اظهار کرد: دانشجویان 
شرکت کننده در دوره از بین 500 دانشجوی ثبت 
نام کننده از سراسر استان بعد از گرفتن مصاحبه و 
گزینش؛ انتخاب شده اند.ابوذر صالحی گفت: امسال 
کالس ها به شکل کارگاهی تشکیل می شود و در 
این کارگاه ها هر دانشجو یک بحث را ارائه می دهد. 

فرصت 6 ماهه مردم شوکت آباد 
برای صدور سند مالکیت اعیان

بیرجند 6  آباد  شوکت  روستای  وسیما-مردم  صدا 
ماه فرصت دارند تا سند مالکیت اعیان برای آنها 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  شود.  صادر 
در نشست بررسی مشکالت زمین های روستای 
شوکت آباد گفت: طبق توافقی که با مسوالن اوقاف 
کشوری صورت گرفته شده است واگذاری اعیان 
 مسکونی در این روستا با دریافت حداقل 5 درصد
انجام می شود.حجت االسالم هاشمی افزود: مردم 
روستای شوکت آباد بیرجند 6 ماه فرصت دارند که 
5 درصد سهم ساالنه اوقاف را پرداخت کنند تا سند 
اساس بر  و  شود  صادر  آنها  برای  اعیان   مالکیت 
شد. خواهد  دریافت  هزینه  کارشناسی   قیمت 

مدیرعامل شرکت کویرتایر، عضو هیأت 
رئیسه انجمن ورزش های پهلوانی و 

زورخانه ای کشور شد

امیرآبادیزاده-طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون 
ورزشهای  انجمن  رئیس  و  کارگری  ورزشهای 
پهلوانی و زورخانه ای کشور، محمد حسین زینلی 
به عنوان عضو هیأت رئیسه انجمن ورزش های 

گردید.در  منصوب  ایران  ای  زورخانه  و  پهلوانی 
رئیس  حسینی  امیر  سید  امضاء  به  که  این حکم 
فدراسیون ورزشهای کارگری و علی سنگکی رئیس 
کشور  ای  زورخانه  و  پهلوانی  ورزشهای  انجمن 
رسید، آمده است: نظر به تعهد، اندیشه پویا، تفکر 
خالق، توانمندی های اجرایی و مدیریتی ارزشمند، 
انجمن  رئیسه  هیأت  عضو  عنوان  به  جنابعالی 
جمهوری  کارگری  ای  زورخانه  و  پهلوانی  ورزش 
انتصاب  حکم  شوید.  می  منصوب  ایران  اسالمی 
و  ورزش  سازمان  رئیس  پور  افضل  توسط  ایشان 
جشن  مراسم  در  جنوبی  خراسان  استان  جوانان 
 عید غدیر در زورخانه ابوتراب به ایشان اعطاء شد.

موفقیت دانشجویان دانشگاه بیرجند
 در  جشنواره کشوری قرآن و عترت 

امیرآبادیزاده-مسابقات سی و دومین جشنواره قرآن 
و عترت توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
بیرجند و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
با مشارکت چشمگیر دانشجویان دانشگاه بیرجند 
برگزار شد.بر اساس نتایج اعالم  شده توسط دبیرخانة 
مرکزی جشنواره از بین 400 نفر دانشجوی دانشگاه 
بیرجند که در بخش های مختلف این مسابقات به 
رقابت پرداختند، 4 نفر از دانشجویان این دانشگاه به  
عنوان برگزیده به مرحلة نهایی مسابقات راه یافتند .

 زنان، زمامدار بخش کشاورزی استان

تسنیم-رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
سهم بخش کشاورزی در تولیدات استان ۳2/2 درصد 
است و نسبت زنان شاغل بخش کشاورزی نسبت به 
 سایر بخش ها بیشتر است.ولی پور مطلق اظهار کرد: 
 8 علیرغم  جنوبی  خراسان  در  روستائیان  سهم 
سال خشکسالی به نسبت کشوری بیشتر است و 
مردان تالش  پای  به  پا  روستاها  زنان  درصد   50
کشاورزی  بخش  شاغل  زنان  نسبت  می کنندو  
نسبت به سایر بخش ها بیشتر است.وی گفت: 2۳/9 
تشکیل  زنان  را  بخش کشاورزی  درصد شاغالن 
 16/7 بخش ها  سایر  در  که  صورتی  در  می دهند 
درصد متعلق به زنان است.رئیس جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی 
در تولیدات استان ۳2/2 درصد است.ولی پور مطلق 
یادآور شد: بخش های کشاورزی سهم بسیار زیادی 
از اقتصاد استان را در خود جای می دهند و سهم زنان 
در این بخش بزرگ قابل توجه است و بهره وری 
بخش مناسب است در نتیجه سرمایه گذاری برای 
توسعه فعالیت های زنان و تثبیت اشتغال پایدار در 
بخش کشاورزی که نیاز به منابع آبی زیادی در این 
مشاغل ندارد توجیه پذیر است.وی افزود: از هر 100 
نفر زن شاغل در بخش کشاورزی 4/5 درصد دارای 
سایر  در  که  در صورتی  هستند  عالیه  تحصیالت 

بخش ها این رقم 51/6 درصد است.

روکش آسفالت حفاظتی در 45 کیلومتر 
از راههای بشرویه اجرا شد

دادرس مقدم-مسئول اداره راهداری و حمل و نقل 
حفاظتی  آسفالت  روکش  گفت:  بشرویه  ای  جاده 
راههای  از  نوع » فوگ سیل« در 45 کیلومتر  از 
اجرا  تومان  میلیون   900 اعتبار  با  شهرستان  این 
راستای  در  طرح  این  افزود:  خیری  محمد  شد. 
محورهای  نگهداری  و  ایمنی  ارتقای  افزایش 
ای  جاده  کاربران  حال  رفاه  برای  و  مواصالتی 
بشرویه  شهرستان  اینکه  بیان  با  شد.وی  اجرا 
روستایی  و  بین شهری  جاده  کیلومتر   7۳4 دارای 
است، افزود: روکش آسفالت جاده های شهرستان 
همه  ساله نسبت به تخصیص اعتبار و اختصاص 
قرار می گیرد. اداره  این  رایگان در دستور کار  قیر 
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آغاز صدور ویزا برای زائران پیاده روی اربعین در استان
جنوبی خراسان  زیارت  و  حج   تسنیم-مدیر 
 از صدور ویزا برای زائران پیاده روی اربعین 
صدور  گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان 
دارد. ادامه  اربعین  از  قبل  روز  دو  تا  ویزا 
زائران  از  نویسی  نام  کرد:  اظهار  نوفرستی 
همایش پیاده روی اربعین در  استان از یکم 
 samah.haj.ir سایت  در   شهریور 
شرکت   ۳4 افزود:  است.وی  شده  آغاز 

در  زائران   ویزای  صدور  کار  مسافربری 
و  حج  می دهند.مدیر  انجام  جنوبی  خراسان 
زائران  خود  که  نیست  نیازی  گفت:  زیارت 
پیگیر صدور ویزا باشند بلکه سفارتخانه ها و 
تهران،  شهرهای  در  عراق  کنسولگری های 
صدور  به  مبادرت  اهواز  و  کرمانشاه  مشهد، 
ستاد  تصمیم  به  توجه  با  و  می کنند  ویزا 
خراسان  زائران  ویزای  اخذ  محل  اربعین 

جنوبی کنسولگری عراق در مشهد است که 
این شرکت ها بعد از صدور ویزا آن را تحویل 
زائران می دهند.نوفرستی تصریح کرد: تاکنون 
200 نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و 
پیش بینی می شود امسال تعداد افراد بیشتری 
ویزا  سامانه  طریق  از  قبل  سال  به  نسبت 
دریافت کنند.وی با اشاره به هزینه های ثبت 
روادید  هزینه  گفت:  سماح  سامانه  در  شده 

40 دالر است که معادل ریالی آن برابر نرخ 
اعالمی روزانه بانک مرکزی دریافت می  شود 
و حق بیمه 172 هزار و 500 ریال به اضافه 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده است که جمعًا 
188 هزار ریال می شود.مدیر  حج و زیارت 
خراسان جنوبی افزود: هزینه خدمات درمانی 
)هالل احمر( 62 هزار ریال، حق الزحمه اخذ 
درصد   9 اضافه  به  ریال  هزار   100 روادید 

افزوده که جمعاً 109 هزار  ارزش  بر  مالیات 
ریال می شود و اگر زائر از طریق دفاتر زیارتی 
ثبت نام کند مبلغ 21 هزار و 800 ریال بابت 
که  می شود  اخذ  وی  از  ثبت نام  حق الزحمه 
تمام هزینه ها به صورت الکترونیکی دریافت 
یادآور شد: سال گذشته 7  می شود.نوفرستی 
هزار و 511 نفر از خراسان جنوبی در سایت 

سماح ثبت نام کردند.

انتصاب ائمه جمعه موقت بیرجند
امیرآبادیزاده- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند خطیبان موقت این شهر را منصوب کرد. حجت االسالم و 
المسلمین سید علیرضا عبادی، حجت االسالم محمد مختاری و حجت االسالم مجید نصیرائی را به عنوان امامان جمعه موقت بیرجند 
منصوب کرد.حجت االسالم مجید نصیرائی و محمد مختاری به ترتیب مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی و استاد حوزه و دانشگاه هستند.

قول پیگیری مشکالت تعاونی ها توسط مجمع نمایندگان استان در مجلس
 حسینی- بعد از ظهر دیروز جلسه هم اندیشی
نمایندگان  مجمع  با  استان  تعاونگران 
شد.  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  در 
تعاون  اتاق  رییسه  هیئت  عضو  جهانی 
مشکالت  بیان  را  جلسه  این  از  هدف 
ها اتحادیه  روسای  توسط  ها   تعاونی 
ادامه  و  کرد  عنوان  پیشنهاداتی  ارائه  و 
وزارت  ادغام  با   ،90 سال  داد:متاسفانه 
شد!  ویران  تعاونگران  خانه  کار،  با  تعاون 
تعاون  بخش  شدن  دیده  خواهان  وی 
رئیس  معاون  گردید.مردانی  استان  در 
با  نیز  استان،  های  تولیدی  اتحادیه 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره 
، کشور  در  تعاون  سهم  باالرفتن  بر   مبنی 
رشدی  تنها  نه  متاسفانه  کرد:  اضافه   
از  وی  ماندیم.  نیز  متوقف  بلکه  نداشتیم 
بانک توسعه تعاون تقاضای کمک بیشتری 
داشت و افزود: واحدهای تولیدی داریم که 
اگر در کمیته بحران مطرح شوند با رقم کم 
مشکلشان حل می شود و می توانیم به جای 
تعاونی   ، تولیدی  تعاونی های  اضافه کردن 

های بازمانده فعلی را راه اندازی کنیم.

نه با “کمبود” بلکه با “هیچی” بودجه 
مواجه هستیم

سهام  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس  براتی 
عدالت استان نیز از وجود 649 هزار و 220 
سهامدار در خراسان جنوبی خبرداد و عنوان 
کرد: 9۳ درصد جمعیت استان سهام دار سهام 
ردیف  در  جمعیت  نظر  از  و  هستند  عدالت 
خواستار  وی  هستیم.  کشوری  سوم  تا  اول 
های شرکت  سود  درصد  یک   تخصیص 
های  شرکت  های  هزینه  به  پذیر  سرمایه   
ما  به   90 خرداد  از  گفت:  و  شد  را  تعاونی 
و  است  نشده  داده  زمینه  این  در  ریالی 
“هیچی”  با  بلکه  “کمبود”  با  نه  االن 
رئیس  خرسندی  هستیم!  مواجه  بودجه 
هم  مصرف  های  تعاونی  های  اتحادیه 
مالیات  را  ها  تعاونی  این  مشکل  بزرگترین 
کرد:  و خاطرنشان  دانست  افزوده  ارزش  بر 

که  طور  آن  نظارت  خصوصی  بخش  در 
شود نمی  افزوده  ارزش  مالیات  بر   باید 
با یک  توانند  نمی  تعاونی های مصرف  و   
نزدیکی خود، رقابت  لوازم خانگی در  مغازه 
کمک  خواهان  پیشنهادی  در  وی  کند. 

های نقدی به تعاونی ها برای خرید جنس 
هایشان شد و ادامه داد: هر یک از درخواست 
های ما را که پیگیری کنید، تعاونی ها را از 

حالت احتضار خارج کرده اید!

اتحادیه های مرزنشینان
 از معافیت مالیات برخوردار نیستند

شرکت  اتحادیه  رئیس  خراشادی 
های  دهیاری  روستایی  تعاونی  های 
را  حوزه  این  مشکالت  نیز  استان 
های  دستگاه  نکردن  حمایت   برشمرد: 
اجرایی برای ادامه فعالیت تعاونی ها، صادر 
صالحیت  گواهی  پروانه  و  مجوز  نکردن 
ناکافی   ، خدماتی  های  تعاونی  برخی  برای 
در  اجرایی  های  دستگاه  اعتبارات  بودن 
و  ها  تعاونی  به  خود  های  بدهی  پرداخت 
تامین  و  کاالها   اطالعات،  تبادل  ضعف 
نیازمندی های در داخل تعاونی های استان 
وی  است.  مشکالت  این  جمله  از  کشور  و 
مرزی  بازارچه  ایجاد  مانند  راهکارهایی 

های بخشودگی  ها،  تعاونی   مخصوص 
  مالیات و بیمه و حذف بروکراسی های بی مورد

اسدزاده عضو هیئت مدیره  داد.  ارائه  نیز  را 
تعاون مرزنشینان نیز با اشاره به مشکالتی 
مرزنشینان،  برنج  مانند نصف شدن سهمیه 

درصد   70 به  درصدی   100 معافیت  تغییر 
کرد:  عنوان  قلم،   41 به   71 از  اقالم  و 
تواند کاالیی وارد کند  مرزنشین زمانی می 
که معادل آن صادرات انجام داده باشد و این 
خود فشاری مضاعف است! وی با تاکید بر 
این که تسهیالت اصال مناسب نیست اضافه 
معافیت  از  مرزنشینان  های  اتحادیه  کرد: 
مالیات برخوردار نیستند و در حالی که برخی 

متشکل از روستا ها و عشایر هستند. 

گالیه از کارشکنی های شهرداری
فرهنگیان  مسکن  اتحادیه  رئیس  فر  زارع 
های  کارشکنی  از  شدید  گالیه  با  استان 
مسکن  سایت  کرد:  عنوان  شهرداری 
فرهنگیان در کنار مسکن مهر کار خود را 
با عقد قراردادی با شهرداری و طبق نقشه 
ای که آن زمان به ما دادند شروع کرد ولی 
که  دارد  تقاضاهایی  شهرداری  ما  از  االن 
از  انتقاد  با  است! وی  نبوده  اولیه  نقشه  در 
این که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 

درباره  جمله  یک  حتی  خود  های  صحبت 
تعاون نگفته است خاطرنشان کرد: اگر قرار 
تعاون حذف شود رسما اعالم  است بخش 
و  جذب  دفتر  کارشناس  راد  اکبری  کنند! 
حمایت از سرمایه گذار استانداری در پاسخ 
مشکالت  کرد:  عنوان  اظهارات  برخی  به 
امور  حوزه  به  را  مسکن  های  اتحادیه 
و  کرد  خواهد  اعالم  استانداری  اقتصادی 
برای مشوق های بیمه ای نیز پیشنهاداتی 

بدهید تا از طریق وزارت دنبال کنیم.

معافیت مالیاتی تعاونی های 
مرزنشینان نیازمند پیگیری نمایندگان

مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست  گهر  پاک 
ماده 1۳۳  که طبق  این  بیان  با  استان هم 
های  اتحادیه  مستقیم  های  مالیات  قانون 
یادآور  معاف هستند  درصد  ها 100  تعاونی 
شد: تعاونی های مرزنشین به علت این که 
از  و حتی پس  اند  نشده  دیده  ماده  این  در 
پیگیری های ما در اصالحیه نیز نیامده است 
، معاف نیستند. وی از نمایندگان استان در 
را  موضوع  این  پیگیری  تقاضای  مجلس 
داشت. پاک گهر با ابراز امیدواری از تصویب 
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان 
سال افزود: با اجرای کامل قانون 169 ماده 
مالیاتی  فرارهای  از  جلوگیری  شاهد  مکرر 
خواهیم بود تا عدالت بین بخش خصوصی و 

تعاونی ها برقرار شود. 

تعاونی ها راغب به دریافت 
تسهیالت با سود 18 درصد نیستند

تعاون  و  توسعه  بانک  عامل  مدیر  معاون   
نیز تاسیس این بانک را در راستای حمایت 
از بخش تعاون دانست و بیان کرد: افزایش 
پیگیری  مجلس  در  را  بانک  این  سرمایه 
کنید زیرا که نمی توان با شرایط فعلی آن 
طور که باید از تعاونی ها حمایت کرد. وی 
همچنین با بیان این که تعاونی ها راغب به 
دریافت تسهیالت با سود 18 درصد نیستند 
سرمایه  بازپرداخت  مدت  باید  کرد:  عنوان 

یک  از  جنوبی  خراسان  برای  گردش  در 
سال به 2 سال افزایش یابد.

به شخصه با بخشودگی 
و معافیت های مالیاتی موافق نیستم!

حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، 
که  این  بر  اعتقاد  با  هم  خوسف  و  درمیان 
تعاونی های فعال در بخش تجاری مغفول 
استفاده  با  توان  می  کرد:  تصریح  اند  مانده 
پخش  و شبکه  توزیع  این ظرفیت خالء  از 
محصوالت  وی  گفته  به  کرد.  پر  را  استان 
دستی  صنایع  و  عناب  و  زعفران  زرشک، 
تبریز  و  تهران  مانند  شهرهایی  در  استان 
باشد.  سودآور  تواند  می  و  داشته  طرفدار 
استان  نمایندگان  مجمع  آمادگی  از  عبادی 
داد  خبر  ها  تعاونی  مطالبات  پیگیری  برای 
عبارت  کدام  کنید  مشخص  دقیق  افزود:  و 
و ماده قانون می خواهد تغییر کند تا ما نیز 
پیگیر باشیم.فالحتی نماینده قائن و زیرکوه 
متاسفانه  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  نیز 
سال   ۳8 در  ها  تعاونی  از  که  ای  تجربه 
جنوبی  خراسان  در  حداقل  داریم،  انقالب 
مثبت نیست ، هرچند در کنار تعاونی های 
داریم.  نیز  موفقی  های  تعاونی  منحل شده 
از  ما  خود  جاها  برخی  که  این  بیان  با  وی 
ظرفیت های موجود در استان استفاده نکرده 
بخشودگی  با  شخصه  به  کرد:  تصریح  ایم 
و معافیت های مالیاتی موافق نیستم! سعی 
داریم مدام در قانون سوراخی برای معافیت  
که  این  بر  تاکید  با  فالحتی  کنیم.  ایجاد 
تعاونی  و  ها  شرکت  کار  این  جای  به  باید 
ها را فعال کنیم بیان کرد: مالیاتی که داده 
می شود باز به خود فرد باز می گردد. وی 
خاطرنشان کرد: برای ارتقا منزلت و سودده 
درآمد  کسب  های  راه  و  ها  تعاونی  کردن 
بیشتر، تمرکز بر صنایع دست یو گردشگری 
منطقه و مرز همراه شما هستیم و طی هم 
اندیشی بین تعاونی ها، نمایندگان استان در 
مجلس و وزارت می توانیم موارد مطرح شده 

را پیگیری کنیم.
)Ava.news13@gmail.com(

نفرات برتر کنکور سراسری استان تجلیل شدند

نگرانی نماینده مردم بیرجند در مجلس از مظلومیت علوم انسانی
قاسمی- روز گذشته طي مراسمي با حضور 
مشاوران  مجلس،  در  مردم  های  نماینده 
از  دیگر  جمعی  و  استانداری  معاونان  و 
سراسری  برترکنکور  نفرات  از  مسئوالن 
سال 96  استان تجلیل شد. در این مراسم 
رئیس بنیاد ملی نخبگان استان با بیان اینکه 
شود،  می  قدردانی  برتر  نفر   26 از  اکنون 
موضوع  نخبگان  ملی  بنیاد  در  کرد:  اظهار 
سرآمدان  و  نخبگان  از  الگوسازی  و  تکریم 
و  علمی  های  جشنواره  و  المپیادها  و  علم 
نفرات برتر کنکور همواره مطرح می باشد. 
»هاشمی« با تأکید بر اینکه نیروی انسانی 
است،  جامعه  پیشرفت  برای  محرک  متور 
مأموریت  نخبگان ۳  ملی  بنیاد  عنوان کرد: 
شناسایی،  شامل  که  دارد  اساسی  و  اصلی 

حمایت و هدایت استعدادهای برتر است. 

اعتماد به نفس ملی شاه کلید 
توسعه کشور

شناسایی  برای  که  کرد  نشان  خاطر  وی   
شهاب  طرح  نخبگان  تحصیلی  هدایت  و 
اجرا  پرورش  و  آموزش  کمک  با  را 
مسیر  طرح  این  وی  گفتة  به  کردیم. 
نخبه پروری را از ابتدا برای دانش آموزان 
های  انگیزه  تقویت  اگر  و  کند  می   فراهم 
ملی  نفس  به  اعتماد  جایگاه  و  علمی 
و  پیشرفت  مسیر  در  جامعه  شود  محقق 
ملی  بنیاد  رئیس  دارد.  می  بر  گام  توسعه 
نفس  به  اعتماد  اینکه  بر  تاکید  با  نخبگان 
ملی شاه کلید و عامل اصلی تمام پیشرفت 
ملی  بنیاد  افزود:  است،  کشور  توسعه  و  ها 

رشته  در  کنکور  برتر  رتبه   150 نخبگان 
و  تجربی  رشته  برتر  رتبه   100 ریاضی، 
های  رشته  برتر  رتبه   40 نیز  و  انسانی 
خود  پوشش  تحت  را  خارجه  زبان  و  هنر 
قرار می دهد. »هاشمی« ادامه داد: از این 

از  توانند  می  برتر  استعدادهای  این  بعد  به 
تسهیالت مختلف بنیاد استفاده کنند.

نهضت کنکور راه اندازی شود
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاون 
نیز از نمایندگان مجلس درخواست کرد که 
تا مشابه  کنند  پرورش کمک  و  آموزش  به 
استان های دیگر نهضت کنکور در خراسان 
بیان  با  شود. »حسینی«  اندازی  راه  جنوبی 
تمام  در  شهاب  ملی  طرح  امسال  اینکه 
هدایت  مرحله  در  استان  آموزشی  مناطق 
اجرایی می شود، اظهار کرد: مرحله هدایت 
طرح شهاب امسال در شهرستان بیرجند در 

کرد  اضافه  وی  شود.  می  اجرا  هفتم  پایه 
و  دینی  هویت  تقویت  طرح  این  از  هدف 
ملی افراد و ایجاد احساس  مسئولیت نسبت 
آنان  برای  ایفای نقش سازنده در کشور  به 
نخبگی  موضوع  در  وی  گفتة  به  است. 

کسی  اگر  و  نیست  خاصی  فرد  از  صحبت 
رتبه باالی علمی دارد باید برای جامعه مفید 

بوده و دارای سودمندی باشند 

 اجرا شدن طرح »دوست علمی«
 در استان

رئیس اداره پرورش استعدادهای درخشان و 
دانش پژوهان جوان استان هم در این مراسم 
از اجرای طرح »دوست علمی« در خراسان 
جنوبی خبر داد و عنوان کرد که با این طرح 
به دنبال ایجاد رابطه های علمی بین دانش 
هستیم.  هم  با  مختلف  های  استان  آموزان 
به  طرح  این  همچنین  افزود:  »راستگو« 

استعدادهای  کردن  شکوفا  و  کشف  منظور 
علمی  سطح  ارتقای  و  مستعد  دانش آموزان 
ویژه  به  دانش آموزان  آموزشی  های  محیط 
در مناطق کم برخوردار می باشد. وی اظهار 
کرد: استعداد برتر و هوش؛ اکتسابی نیست 
بلکه امری ذاتی  است. به گفتة وی  نخبگی 
به  نیاز  و  باشد  می  اکتسابی  تخصص  و 

تالش و پشتکار دارد.

تبدیل نکردن علم به ثروت
 حلقه مفقوده توسعه کشور

مجلس  در  زیرکوه  و  قائنات  مردم  نماینده 
از  تجلیل  مراسم  در  هم  اسالمی  شورای 
ایران در  برتر کنکور اظهار کرد:  رتبه های 
عرصه تولید علم و تدوین مقاالت رتبه های 
باالیی در سطح منطقه یا جهان کسب می 
حلقه  ثروت  به  علم  تبدیل  عدم  ولی  کند، 
مفقوده توسعه و پیشرفت در کشور می باشد. 
»فالحتی« عنوان کرد: این علم تولید شده 
اگر تبدیل به ثروت نشود، کارآمدی و سودی 
تاکید کرد که خراسان  نخواهد داشت. وی 
را زمانی طی  جنوبی مسیر توسعه ای خود 
می کند که نخبگان استان که مدارج علمی 
را تمام کردند به استان تعهد خدمت داشته 
باشند و دوباره برای کمک به مردم خود به 
کرد  درخواست  وی  بازگردند.  استان  همین 
بیرجند،  مدرم  نماینده  های  پیگیری  با  که 
درمیان و خوسف، آموزش و پرورش و بنیاد 
ملی نخبگان، این رتبه های برتر به صحن 
تهران  از چند مرکز علمی  و  بیایند  مجلس 

بازدید داشته باشند.

 علوم انسانی همچنان 
مظلوم واقع می شود

در  و خوسف  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
جلسه   این  در  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
برای  دوبال  ایمان  و  علم  که  کرد  تأکید 
افراد در کنار   انسان هستند و  تعالی  رشد و 
تجلیل علمی باید تجلیل فرهنگی و معنوی 
نیز شوند.حجت االسالم عبادی با اشاره به 
مظلومیت علوم انسانی، اظهار کرد: این علم 
چون درآمدی ندارد نسبت به آن در جامعه 
بی مهری می شود در حالی که تمام جنگ 
و  است  انسانی  علوم  براساس  دعواها  و  ها 
علوم دیگر در خدمت آن قرار می گیرند. به 
گفته وی باید بنیاد ملی نخبگان توجه ویژه 
ای به علوم انسانی داشته باشد و این نگرانی 
درآمدزایی  بر  ای  اندازه  به  که  دارد  وجود 
انسانی چون  علوم  که  تاکید شود  ها  رشته 

درآمد ندارد مغفول واقع شود.

قول مشاور استاندار
 به رتبه های برتر 

در  کارگر  و  کار  امور  در  استاندار  مشاور 
که  برتری  های  رتبه  به  جنوبی  خراسان 
که  داد  قول  هستند  کارگر  آنان  والدین 
که  شهری  هر  در  را  آنان  شب   ۳ اقامت 
»میرآبی«  کند.  تأمین  باشند،  داشته  تمایل 
افزود: همچنین به 26 نفر تجلیل شده کارت 
بخشی  که  شود  می  داده  رایگان  عضویت 
باشد ولی بخش  رایگان می  از خدمات آن 

دیگری هزینه اندکی دارد.
)Ava.news16@gmail.com( 
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حسن بیگی: کشورهای مسلمان
 دولت میانمار را تحریم کنند

ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت  ملی و 
سیاست  خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کشتار مسلمانان در میانمار، گفت: با توجه به منابع 
گاز طبیعی که در میانمار وجود دارد، این منطقه از 
سال های گذشته مورد توجه آمریکایی ها قرار داشته 
است. از سوی دیگر با شکست حتمی داعش در غرب 
آسیا، آمریکا در تالش است تا بقایای تروریست ها را 
در منطقه ای جدید به منظور تأمین اهداف خود به 
خدمت گیرد. وی افزود: بنابراین آمریکایی ها تمام 
تالش خود را می کنند تا با حمایت کامل از اقدامات 
وحشیانه دولت میانمار علیه مسلمانان مظلوم این 
منطقه، زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر خود در شرق 
آسیا فراهم کند. وی ادامه داد: کشورهای مسلمان 
باید دولت میانمار را تحت فشار و تحریم اقتصادی 

و انرژی قرار دهند.

جنایات میانمار زیر چتر حمایتی
 آمریکا و صهیونیست ها انجام می شود

تداوم  به  اشاره  با  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
بحران انسانی در میانمار و جنایات دولت این کشور 
علیه مسلمانان اظهار کرد: حادثه تلخی که در میانمار 
در جریان است، یک نسل کشی همه جانبه و آشکار 
است که در زیر چتر حمایتی آمریکا، رژیم صهیونیستی 
 و غربی های مدافع به اصطالح حقوق بشر انجام 
می شود و با سکوت آنها دست جنایتکاران میانماری 
برای نسل کشی مسلمانان باز گذاشته شده است. 
وی ادامه داد: اقدام عربستان سعودی در ایجاد جنگ 
درون تمدنی اسالمی و نسل کشی در بحرین، یمن 
و سوریه نیز به عنوان اجرای راهبرد اصلی آمریکا به 
این موضوع کمک می کند که مسلمانان و کشورهای 
اسالمی به خودشان مشغول باشند و نسبت به فجایع 

امروز میانمار هیچ اقدامی نکنند.

کواکبیان: مراکز نظامی ایران 
ربطی به »برجام« ندارد

مصطفی کواکبیان درباره ادعای آمریکایی ها برای 
مرجع  تنها  گفت:  ایران،  نظامی  مراکز  از  بازدید 
رسیدگی به برنامه هسته ای ایران آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است و حتی در برجام نیز چنین حقی 
برای آمریکایی ها و یا کشورهای طرف این قرارداد 
گنجانده نشده است. وی با تاکید بر اینکه مراکز 
طبق  افزود:  ندارد،  برجام  به  ربطی  ایران  نظامی 
ایران و گروه 1+5 منعقد شده،  قراردادی که بین 
انحراف  برای عدم  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
ایران از برنامه هسته ای خود اجازه بازدید از مراکز 
هسته ای کشورمان را دارد. وی تصریح کرد: مقامات 
آمریکایی با طرح ادعاهایی همچون بازدید از مراکز 
نظامی کشورمان تالش دارند در روند اجرای برجام 
از  ایران  اسالمی  تا جمهوری  کنند  ایجاد  اختالل 

ثمرات این تفاهم نامه چند جانبه استفاده ای نبرد.

ایمانی: کفگیر هر دو جناح
 به ته  دیگ خورده است

ناصر ایمانی یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: جای 
تاسف است که بگوییم اغلب نیروهای ما از هر دو 
جناح مربوط به دهه اول انقالب هستند و اگر دهه 
 اولی ها را کنار بگذاریم تقریبا هیچ مدیری نمی ماند. 
امروز کفگیرمان به ته دیگ خورده، این است. مدیران 
ما حاضر نیستند که مدیران جوان تر وارد میدان شوند 

و از این لحاظ خست به خرج می دهند.

واکنش ظریف به اظهارات
 وزیر امور خارجه عربستان

که  سوال  این  به  پاسخ  در  ظریف  محمدجواد 
حجاج پس از بازگشت به ایران از رفتار عربستان 
بسیار راضی بودند و اعالم می کردند برای اولین 
عربستان  رفتار  چقدر  کردند،  امنیت  احساس  بار 
سعودی منجر به از سرگیری روابط میان دو کشور 
انصاف می گویم  برای رعایت  خواهد شد، گفت: 
سازمان  و  رهبری  معظم  مقام  بعثه  زحمت  این 
حج و زیارت بود که باید از آنها برای سفر حجاج 
 تشکر کنیم. ما همواره حج را از روابط سیاسی جدا 
می کنیم. امیدوارم دولت عربستان به درک واقعی 
لحظه  این  تا  که  سیاستی  و  منطقه  شرایط  از 
یمن  ویژه  به  و  بحرین  عراق،  سوریه،  در  داشته 
که با فاجعه انسانی مواجه هستیم، برسد. امیدوارم 
هرچه سریع تر این کشور به درک واقعی از شرایط 
برسد و آن وقت خواهد دید که جمهوری اسالمی 
ایران برای تعامل مثبت آمادگی دارد. وی در پاسخ 
اخیر  اظهارات  به  شما  واکنش  که  سوال  این  به 
»عادل الجبیر« وزیر امور خارجه عربستان مبنی 
عربستان  و  ایران  روابط  خواندن  تمسخرآمیز  بر 
چیست،گفت: من معموال به اظهاراتی که مبتنی 

بر عقل و منطق نیست، پاسخ نمی دهم.

والیتی: برای آمریکا آبرویی 
باقی نمانده است

والتی با بیان اینکه آمریکا، از اینکه بتواند در منطقه 
نفوذ کند، مأیوس شده، گفت: امروز برای آمریکا نه 
آبرویی و نه جایی برای نفوذ در منطقه باقی مانده 
است. والیتی خاطرنشان کرد: پیروزی هایی که به 
دنبال شهادت شهید حججی به دست آمد، قابل 
چشم پوشی نیست و به نظر می رسد این پیروزی ها 

تحت تأثیر آثار معنوی این شهادت عظیم بود.

احزاب در کشور چارچوب مشخصی ندارند

با بیان اینکه در کشور ما حزب به  حمید رسایی 
معنای رایج در دنیا وجود ندارد، گفت: احزاب در 
کشور چارچوب مشخص ندارند و حد و مرزهای آن 
ثابت نیست، عمدتاً یک طیف و گرایش هستند که 
افراد در قالب آن فعالیت می کنند و موقع انتخابات 
به صحنه می آیند. مردم، نخبگان و گروه های مرجع باید تکلیف خود را 

با این وضعیت مشخص کنند و به سمت ایجاد احزاب قاعده مند بروند.

به دنبال ساز وکار جدید در جبهه اصالحات نیستیم

شورای  رئیس  نایب  الری  موسوی  حجت االسالم 
ساز  تشکیل  درباره  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
وکار جدید در اصالح طلبان اظهار کرد: اصالح طلبان 
تشکیالت ائتالفی زیادی دارند و بنا نیست در کنار 
و  وکار  ساز  اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورای 
تشکیالت جدیدی تأسیس شود. وی افزود: بنا داریم نواقص و معایب شورای 

عالی سیاست گذاری اصالح طلبان را بررسی کنیم.

قاسمی: نقض برجام را تحمل نمی کنیم

قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: همان طور 
که قبال بیان شده است ایران آغاز کننده نقض برجام 
نخواهد بود و در مقابل نقض برجام توسط هر کشور 
و  داشت  خواهد  را  الزم  عکس العمل های  دیگری 
نقض برجام توسط دیگران را تحمل نمی کند. وی 
افزود: برجام یک توافق دوجانبه نیست، بلکه یک توافق چندجانبه است که 
با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید این سازمان قرار گرفته است.

نامزد  طبا  هاشمی  مصطفی 
ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
نظرم  به  اینکه  بیان  با  جمهوری 
از  هیچکدام  با  بُرد  مناظرات  در 
نامزدهای اصولگرا نبود، فقط باخت 

بود،گفت: به نظرم شأن و شخصیت 
کسی که می خواهد رئیس جمهور 
مسائل  از  فارغ  کمی  باید  شود 

باشد. شخصی  و  ریز  و  جزیی 
 متاسفانه به مسائل مملکت و راه 
بنابراین  شد.  نمی  توجه  ها  حل 
دادن  نشان  نوع  آن  اصال  من 
را  حرف  و  کار،  بیان  شخصیت، 

خواهد  می  که  کسی  سطح  در 
شود،  نمی  مملکت  جمهور  رئیس 
از  دیگری  بخش  در  وی  دانستم. 

کاری  اینکه  بیان  با  خود  سخنان 
می  تصمیم  چگونه  مردم  ندارم 
گیرند اما اینکه یک آدم باید چگونه 
است،گفت:  مهمی  مسئله  باشد،  
یک  ناکرده  خدای  بخواهد  اینکه 
دربیاورد  بازی  دلقک  جوری 
و  بیاید  شان  خوش  ای  عده  که 
در  که  دهند  رای  او  به  و  بخندند 
شأن رئیس جمهور مملکت نیست.

برنامه،  فکر  باید  جمهور  رئیس 
کند  ارائه  و  باشد  داشته  اندیشه  و 
بکند  خواهد  می  کاری  چه  که 
دادند،  دادند.  رای  مردم  حاال 
بخواهد  اینکه  ندادند.  هم  ندادند 
دلقک  آوردن  رای  خاطر  به 
حرف  طوری  یا  دربیاورد  بازی 
در  باشد  برخی  خوشایند  که  بزند 
نیست. جمهور  رئیس  یک  شأن 

مهدی چمران رئیس سابق شورای 
شهر تهران و از چهره های برجسته 
به  گویی  و  گفت  در  اصولگرایان 
بیان ناگفته هایی از انتخابات اخیر 
کنار  دالیل  و  جمهوری  ریاست 
رفتن قالیباف در این انتخابات اشاره 
کرد. چمران در این مصاحبه که با 
»اعتماد« انجام داده است، با اشاره 
به انتخابات سال های گذشته تأکید 
آقای  می خواستیم  اگر  واقعا  کرد: 
قالیباف را رئیس جمهور کنیم و فشار 
تبلیغاتی می گذاشتیم، می توانستیم. 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
آقای  ماندن  برای  سازوکاری  چرا 
تعریف  اخیر  انتخابات  در  قالیباف 
امسال  کرد:  تصریح  نکردید، 
تصمیم بر ماندن آقای رئیسی شد. 
و  می ماند  قالیباف  اگر  افزود:  وی 

قطعا  می کرد،  کناره گیری  رئیسی 
رای رئیسی به سبد قالیباف نمی آمد. 
تیپ  رئیسی  آقای  طرفداران 
و  داشتند  مشخصی  شخصیتی 
شاید فقط ٢٠ تا ٣٠ درصدشان به 

قالیباف رای می دادند. چمران تأکید 
کرد: بعد از انتخابات مشخص شد 
که نزدیک به هفتاد درصد از آرای 

رفت.  رئیسی  رای  به سبد  قالیباف 
اصولگرا  برجسته  شخصیت  این 
از  رضایت  ابراز  ضمن  ادامه  در 
به  گفت:  اخیر  انتخابات  نتیجه 
رای  میلیون   1٦ آوردن  دست 

یکدست بعد از آن همه اختالف ها 
انشقاق های گذشته در مجموعه  و 
داشت. اهمیت  واقعا  اصولگرایی 

 اگر می خواستیم، می توانستیم قالیباف را رئیس جمهور کنیمهاشمی طبا: با دلقک  بازی نمی  توان رأی گرفت
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بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی در نظردارد: در چهارچوب ضوابط 

و مقررات و به منظور بسط و توسعه دفاتر کارگزاری و در راستای ارتقای سطح 

رضایت مندی شرکای اجتماعی خود، نسبت به ایجاد 3 کارگزاری در محدوده  

شعب بیرجند ، طبس و قاین از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه اقدام نماید. 

لذا ضمن دعوت به همکاری، کلیه عالقه مندان می توانند به منظور کسب 

 www.skh.tamin.ir اطالعات بیشتر به وب سایت این اداره کل به نشانی

مراجعه نموده و از تاریخ 96/7/1 لغایت 96/7/6 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی

با عنایت به عقد قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ
 بازنشستگان محترم این صندوق تا 1396/08/25 فرصت دارند به شرکت آتیه سازان حافظ جهت 
حذف و اضافه افراد تحت تکفل خود مراجعه نمایند. جهت رویت اطالعات خود نیز می توانند به سایت 
www.cspf.ir مراجعه فرمایند. در صورتی که تاریخ حذف افراد تحت تکفل حسب مورد )به دلیل از 
دست دادن شرایط برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی درمان( بعد از خاتمه مهلت مقرر باشد، به علت 
قطعی شدن اسامی بیمه شدگان حق بیمه مکسوره از بازنشسته به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

آدرس: خیابان توحید، تقاطع 15 خرداد، طبقه همکف،  بیمه سالمت، شرکت آتیه سازان حافظ
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