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سرمقاله

 نقدی بر ما »رسانه ای  ها« ! 

   *هرم پور

به  رسانه  یک  واقعی  قوام  و  قوت،  قدرت،    
نیست.  اش  روزانه  بازدیدهای  یا  و  تیراژ  تعداد 
ندارد.  بستگی  آن  به  هم  بقایش  و  تداوم 
به  رسانه  یک  بقای  و  دوام  قوام،  قدرت، 
استانهایی  معدود  جزو  ما  است.  بودنش  مردمی 
شهرها  تعداد  و  جمعیتمان  نسبت  به  که  هستیم 
ای  رسانه  مجوزهای  سرانه   وشهرستانهایمان، 
بیشتر از حد انتظاری داریم  و این یعنی اینکه مردم 
 استان ما دردهایی دارند و فریادهایی و البته دغدغه ها 
و  ادبی  فرهنگی،  گفتمان  با  که  هایی  نگرانی  و 
زبان رسانه می خواهند آن را به مسؤولین، مدیران، 
تصمیم سازان و برنامه ریزان منتقل کنند. با اذعاِن 
بی تکرار به قدرت رسانه ها و اعتراِف آشکار به 
دسِت باالدستی مطبوعات و با تأکید بر اینکه تقریبًا 
به صورت روزانه در بیرجند به عنوان مرکز استان، 
چهار یا پنج روزنامه و ویژه نامه برای پرداختن به 
مباحث استان منتشر و دهها سایت و کانال خبری 
با هدف اطالع رسانی فوری از مسائل استان به روز 
می شوند،  اما بازخورد آنها به صورت واقعی چیزی 
جز افزایش دامنه تبلیغاتی گسترده برای سازمانها 
و ادارات و نهادها و البته گزارش های اجتماعی با 
 محتوای معمواًل تکراری چیز دیگری...ادامه در صفحه ۲
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جنابآقایمهندسهاشمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرعاملشرکتگازاستانخراسانجنوبی
 تبریک عرض نموده، توفیق خدمتگزاری روز افزون شما را 

از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

بیمهکارآفرین-مدیریتخراسانجنوبی

سردارسرتیپدوممجیدشجاع
فرماندهمحترمانتظامیاستانخراسانجنوبی

فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را خدمت جناب عالی، همکاران محترم و 
تمامی تالشگران عرصه امنیت و انضباط اجتماعی تبریک عرض می نماییم.

هیئتمدیرهوکارکنانشرکتدانوعلوفهشرق

جنابآقایحاجمحمدمعینی
مدیرمحترمکاروان39014

جنابآقایحاجعلیجلیلیمعاونمحترم
جنابآقایحاجعلیحسینپورعواملمحترم

خدای سبحان را شاکریم که توفیق شرکت در آزمون عبودیت و  بندگی را به ما عنایت فرمود، 
بی شک حالوت این سفر روحانی و معنوی و به یاد ماندنی، با تالش بی وقفه شما بزرگواران 

دوچندان گردید. با سپاس فراوان دعای خیرمان بدرقه راهتان باد.

جمعیاززائرانکاروان39014بیرجند-حجتمتع1396

جنابآقایحاجمهدیسبزهکار
مدیرمحترمکاروانحج39017بیرجند

جنابآقایحاجمجیدعسکری
جنابآقایحاجحسینجعفری)عواملمحترمکاروان(

به توفیق الهی حالوت سفر روحانی حج تمتع با مدیریت و تالش های مجدانه شما مضاعف 
گردید. ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از شما بزرگواران، از خداوند سبحان توفیق بیش از پیش 

در امر خدمت به زائران بیت ا... الحرام را برایتان مسئلت می نماییم.
قاسمی،فتاده،مجنونی،دلپسند،نوروزی،نبئی،غیرتی

هفته نیروی ااظتنمی
 را به فرماندهی محترم نیروی 

انتظامی خراسان جنوبی و تمامی 
سخت کوشان خستگی ناپذیر و 

مدافع نظم و امنیت کشور 
تبریک عرض می نماییم.

روابطعمومیسازمانمنطقه
ویژهاقتصادیخراسانجنوبی

مراسم تشییع جنازه بزرگ خاندان

مرحومحاجغالمرضانعیمیپور
)بازنشستهآموزشوپرورش(

 امروز دوشنبه 96/7/17 ساعت 15 
از محل غسالخانه برگزار می گردد،  حضور 

شما سروران گرامی موجب امتنان  است.

خانوادههای:نعیمیپور،بازرگان،مودی،
دکترغالمرضاخزاعی،برهانی،سبزهگر

وسایربستگان

هفته نیروی ااظتنمی
 بر سروقامتان عرصه نظم و امنیت 

گرامی باد

روابطعمومیانجمنمعتادان
گمنامخراسانجنوبی

جنابآقایدکتررفیعیپور
رئیسمحترمسازماندامپزشکیکشور

جنابآقایدکتراصغرزاده
سرپرستمحترمادارهکلدامپزشکیخراسانجنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را که نشان از درایت و کارآمدی تان می باشد 
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

روابطعمومیسازمانمنطقهویژهاقتصادیخراسانجنوبی

تبریک عرض نموده، امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجربیات و توانمندی های 
خود در اعتالی آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید

 سربلندی و موفقیت تان را از خداوند منان خواهانیم.
 روابطعمومیسازمانمنطقهویژهاقتصادیخراسانجنوبی

جنابآقایمهندسهاشمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیرعاملشرکتگازخراسانجنوبی

لباقی 
هوا



2
دوشنبه * 17 مهر 1396 * شماره 3902

صدور ۴۰۴ هزار کاراکارت برای بازنشستگان و کارمندان دولت

مهر- ایمان آقا کریم  علمدار مدیر ملی طرح کاراکارت از صدور ۴۰۴ هزار کاراکارت خبر داد و گفت: در راستای توسعه طرح و با عنایت به نگاه ویژه مقام عالی وزارت 
مبنی بر افزایش معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و کارمندان دولت فاز دوم کارا کارت با افزایش طول مدت بازپرداخت اقساط کارا کارت به ٢۴ماهه آغاز شده 

است که در این مرحله بصورت آزمایشی با فروشگاه های رفاه و اتکا کار دنبال شده است.

سرمقاله

 نقدی بر ما »رسانه ای  ها« ! 

   *هرم پور

در  ها  رسانه  نیست.   )1 صفحه  از  سرمقاله   )ادامه 

خراسان جنوبی آنچنان که باید و شاید ُقرب و 
منزلتی در میان مدیران ندارند و مدیر، مسؤول و یا 
دست اندرکاران امر، آن نگاه ویژه و گاهی همراه 
با ترس و بیمی را که از یک رسانه ی مستقل و 
مردمی باید در دل داشته باشند با بی تفاوتی های 
فاحش، فرار از پاسخگویی و یا دور زدن تکالیفشان 
مهم  بخش  متأسفانه  سپارند.  می  فراموشی  به 
تری از این ماجرا به سیاست ها و عملکرد رسانه 
در  و چه  مطبوعاتی  در فضای  استان چه   های 
فضای مجازی بر می گردد. با احترام به فضای 
و سیاسی  اجتماعی  در حوزه های  چند صدایی 
ولی واقعیت این است که تحلیل محتوای رسانه 
های استان،  برآیند دقیق و مثبتی از همسویی و 
 همدلی آنها در شاهراه توسعه، پیشرفت و آبادانی 
در  بسا  و چه  نمی دهد  بدست  خراسان جنوبی 
برخی موارد، رسانه های استان به خنثی سازی 
عملکردهایشان و به تخطئه ی نگاههای عمرانی 
و توسعه ای همدیگر مبادرت می کنند. در سوی 
دیگر، دست و پنجه نرم کردن رسانه ها با مشکالت 
اقتصادی، آغوش باز و وسوسه انگیز برخی جریانها، 
عناصر و گروههای سیاسی برای استفاده ابزاری 
شده  باعث  الجرم  و  کرده  نمایان  را  آنها   از 
تریبون های در سایه ای برای آنها ایجاد شود که 
پس از مدتی نیت رسانه یعنی خدمت به مردم 
ارگان  به یک  را  رسانه  آن  و  برده  زیر سؤال  را 
تبدیل  خاصل  جریان  یا  گروه  یک  از  رسمی 
نماید. متأسفانه چندان جالب نیست که در این 
اقدامات سطحی و غیرحرفه ای برخی  از  میان 
دیگر از رسا های استان هم نام ببریم که به نام 
مردم، اقدامات ضد مردمی و به نام دلسوزی برای 
استان، فرصت سوزی می کنند؛ رسانه هایی که با 
پشت صحنه های مشخص و تأمین های مالی و 
 برمال شده، به تنش و تحریک و فرصت سازی
  برای فرصت طلبان غیردلسوز  مبادرت می نمایند.

من بر این عقیده هستم که عمق نفوذ یک رسانه 
ها، نه به تعداد سالهای کم و زیاد حضور و انتشارش 
و نه به پشتوانه های مالی و فنی و گرافیکی اوست، 
بلکه عمق نفوذ یک رسانه، به میزان توجهش به 
دردهای واقعی استان و به مقدار جرأت و جسارت 
انعکاس  و  انتشار  برای  تالشش  و  استقالل  و 
مشکالت مردم است. خالصه ی کالم در این چند 
سطر عریضه اینکه ما رسانه های خراسان جنوبی، 
می توانستیم بیش از آنچه اکنون هستیم ، مؤثر و 
برای پیشرفت استانمان مفید تر باشیم. تشتت، هر 
سو رفتن، و عدم . . .  )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

و  الزم  و  مقعول  های  همپوشانی   ) سرمقاله  )ادامه 

ضروری ما به ویژه در ایام و فرصت های خاص 
 باعث شده تا مسؤولیت پذیری مسؤوالن در پاره ای
موارد کم، پاسخگویی ها ناقص و مطالبات مردمی 
برآورده نشده باقی بمانند. در فضای امروز استان 
که یک فرصت تاریخی بی بدیل را در اختیار ما 
گذاشته است، کم کاری، تعلل، غفلت و کوبیدن 
 بر طبل اختالف ها و چسبیدن به غیر اولویت ها
بازخواست  ای  توسعه  های  اولویت  رهاکردن  و 
فردای ما را از طرف مردم به دنبال خواهد داشت. 
به نظر می رسد زمان یک انسجام رسانه ای با 
رعایت حق استقالل هر رسانه در بیان عقایدش، 
و فرصت یک همپوشانی گسترده فکری و موج 
رسیده  فرا  استان  توسعه  نفع  به  مردمی  آفرینی 
است. ما برای اقتصاد مقاومتی چه کردیم و چه 
برای  خشکسالی،  برای  بیکاری،  برای  نوشتیم؟ 
کشاورزی،  اقتصاد  برای  گردشگرمحور،  توسعه 
برای دهها مؤلفه  و  فناوری  برای توسعه علم و 
توسعه ای استان، با یک محور و یک هدف و یک 

نیت همسو، چقدر نوشتیم؟ 
 در شرایطی که اغلب رسانه های استان در دغدغه ها،
فراوانی  اشتراکات  هایشان  نیت  و  ها  دلسوزی 
دارند، گسست های رسانه ای، معطوف شدن به 
غفلت  و  فایده  بی  و  زودگذر  جریانهای  و  وقایع 
از رنج و درد واقعی مردم استان، به هیچ عنوان 
شایسته نیست، چه رسانه ی خودمان باشد، چه هر 

رسانه ی دیگری.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴3831 ارسال فرمایید(    

حذف رشته های فاقد متقاضی
 و بازار کار دانشگاه علمی، کاربردی

علمی  جامع  دانشگاه  رئیس  امید  حسین  محمد 
کاربردی اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و ٢۰۰ هزار 
دانشجو در حوزه مهارتی توسط این دانشگاه در کشور 
تربیت شده اند و در حال حاضر نزدیک به 5۰۰ هزار 
دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل و مهارت 
آموزی هستند.امید در مورد انتقاد از برخی رشته های 
این دانشگاه گفت: هر ترم رشته های این دانشگاه 
بازنگری می شود و اگر رشته ای فاقد بازار و متقاضی 
باشد حذف می شود و به جای آن رشته ای جدید 
بسته به نیاز افراد طراحی می شود. هیچ مشکلی با 

حذف رشته های فاقد متقاضی نداریم. 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده دو بخشی می شود

فارس- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس الیحه 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات ٢ بخشی شده و همه 
معافیت های مالیاتی برداشته می شود.هادی قوامی افزود: طبق الیحه اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده به جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کاالهای 
اساسی و 1٢ درصد برای کاالهای غیراساسی می شود و همه معافیت های 
مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می شود.

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع 
مشکالت اجرایی این قانون در مدت 1۰ سال اجرای آزمایشی آن در همه 

کمیسیون های مجلس برای اصالح قانون در دست بررسی قرار دارد.

آزمون  برگزاری  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  تسنیم- 
آینده، گفت: آزمون ها برای  استخدامی دیگری در چند ماه 

آمادگی کنکور به دوره ابتدایی نیز کشیده شده است.

سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: با سه ساله شدن آموزش فنی و حرفه ای در دوره 
متوسطه دوم نیاز ما به نیروی انسانی در بخش هنرآموز و 
آموزش های فنی و حرفه ای بیشتر خواهد شد.وی افزود: در 
تا ۴  که  را  انسانی  نیروهای  بازنشستگی  مشکل  تالشیم 
سال آینده قابل توجه است در برنامه جامع نیروی انسانی 
حل کنیم و اگر ظرفیت فعلی دانشگاه شهید رجایی توانایی 
تأمین مستقیم نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش را نداشته 
باشد از طریق تفاهم نامه با دانشگاه های دارای امکانات حل 
شود. اگر این ظرفیت وجود نداشت دانشگاه شهید رجایی 
به همراه سایر دانشگاه ها در بحث آموزش فنی و حرفه ای 

فعالیت کند. برهمین اساس با سایر دانشگاه ها قرارداد منعقد 
را  نیرو  بتوانیم کمبود  می کنیم که به صورت کوتاه مدت 
جبران کنیم.وزیر آموزش و پرورش درباره کمبود نیرو با سه 
ساله شدن هنرستان ها،گفت: این کمبود نیرو به تدریج شیب 
نسبتا زیادی در اموزش فنی و حرفه ای پیدا خواهد کرد و در 
بین دانش آموزان پسر کمبود معلم قابل توجه خواهد بود. 
اما امیدواریم با روش انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاه ها از 
ظرفیت دانشگاه هایی که در حوزه تربیت معلم تجربه دارند, 
استفاده کنیم.بطحایی در خصوص آزمون استخدامی آموزش 
و پرورش در بهمن، عنوان کرد: صحبت های مقدماتی انجام 
شده است و امیدواریم اواخر دی این آزمون را برگزار کنیم اما 

اعالم تاریخ دقیق منوط به تأیید سازمان امور استخدامی است 
که تا دو هفته آینده مشخص می شود.وی ادامه داد: در این 
باره اختالف نظری با سازمان امور استخدامی درباره میزان 
کمبود نیروی انسانی وجود دارد که باید برطرف شود و به یک 
عدد ثابت برسیم و براساس آن ظرفیت, آزمون استخدامی را 

برگزار کنیم.
کرد:  بیان  معلمان  رتبه بندی  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رتبه بندی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید به صورت 
انطباق و همبستگی بین نظام پرداخت ها اجرا شود و در قالب 
یک الیحه به تأیید مجلس برسد. بودجه های سنواتی در 

بحث انتظار از رتبه بندی ما را محدود می کند.

برگزاری آزمون استخدامی دیگر در آموزش و پرورش

پرداخت چند مرحله ای سود
 سهام عدالت قطعی شد

مهر- پوری حسینی گفت: شرکتهای سرمایه پذیر صورتهای مالی خود را 
تیرماه مصوب نموده و از اول مرداد تا پایان اسفند ماه فرصت دارند که سود 
تقسیم شده را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمایند و سازمان 
خصوصی سازی با نهایت قدرت و دقت بیش 5۰۰ میلیارد تومان از 3۴۰۰ 
میلیارد تومان را دریافت کرده است. که این رقم 15 درصد از کل سود سهام 
مصوب شرکتهای سرمایه پذیر که ناشی از عملکرد سالی مالی است، خواهد 
بود.بر خالف تصور ما تقسیم سود سهام عدالت چند روزی است به تاخیر 
افتاده و پس از هماهنگی های الزم با دستگاههای مربوطه، ان شاا... از چند روز 
آینده این امر آغازخواهد شد. و مرحله به مرحله سود واریز خواهد شد که اطالع 
رسانی های بعدی جزییات بیشتری را در اختیار مشمولین قرار خواهد داد.

فروش اینترنتی بلیت پروازهای اربعین ممنوع شد

مهر- مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عرضه بلیت پروازهای اربعین از طریق 
سایت ها و یا عامالن فروش مجازی، ممنوع است.علی اصغر باریکانی 
اظهار داشت: در جلسه ای که صبح یکشنبه به منظور تعیین زمان 
فروش و نحوه ارائه بلیت در مسیر نجف و بغداد در ایام اربعین حسینی 
که با حضور مدیران عامل سایت های مجازی ارائه دهنده تسهیالت 
بلیت برگزار شد، مقرر گردید ارائه و فروش بلیت در مسیر مذکور، در 
های  شرکت  توسط  صرفا  جاری  سال  آبانماه   ٢٢ لغایت   13 روزهای 
هواپیمایی و نمایندگان فروش این شرکتها انجام شود.وی تصریح کرد: 
مقرر است به منظور اتخاذ تصمیمات نهایی در کنترل بازار فروش، 

جلسه ای مشترک با حضور سازمان های زیربط برگزار شود.

اعالم  ضمن  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ایلنا- 
و  صعب العالج  خاص،  بیماران  دستورالعمل  در  بازنگری 
سرطانی در نشست شورای عالی بیمه گفت: هزینه های 
بیماران شیمی درمانی و رادیوتراپی برای بیماران سرطانی 
بیماران هیچ  و  ارائه خواهد شد  رایگان  دولتی  مراکز  در 
هزینه ای برای آن پرداخت نخواهند کرد.وی با اشاره به 
اینکه دبیرخانه شورای عالی بیمه بسته حمایتی بیماران 
پیوند  اس،  ام  هموفیلی،  تاالسمی،  دیالیز،  شامل  خاص 

و  درمانی  شیمی  به  نیاز  که  سرطانی  بیماران  و  کلیه 
بر  داشت:  بیان  است  را مصوب کرده  دارند  درمانی  پرتو 
این اساس، مصوبات بیماران دیالیزی شامل تمام هزینه 
های خدمات دیالیز در بخش های دولتی، عمومی و غیر 
دولتی به صورت 1۰۰ درصد تحت پوشش بیمه پایه قرار 
برای  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  گرفت.وزیر 
در حال حاضر  قبلی  داروهای  بر  ام اس عالوه  بیماران 
داروی ریپوکسی مب تحت پوشش قرار گرفته است بیان 

داشت: بیماران پیوند کلیه به شکل کامل تحت پوشش 
بیمه پایه قرار می گیرند.وزیر کار تاکید کرد که تمامی 
هزینه های بیماران شیمی درمانی برای تزریق در مراکز 
دولتی و تمامی لوازم مصرفی رایگان ارائه خواهد شد و 

بیماران هیچ هزینه ای برای آن پرداخت نخواهند کرد.
بیماران  برای  دولتی  مراکز  در  رادیوتراپی  افزود:  وی 
ای  هزینه  بیمار  و  شود  می  رایگان  صددرصد  سرطانی 
مقرر  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  کرد.به  نخواهد  پرداخت 

شد کمیته ای ذیل شورای عالی بیمه به منظور پاسخ به 
کتاب ارزش نسبی خدمات ایجاد شود.

خبر خوب ربیعی برای بیماران خاص، صعب العالج و سرطانی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه با شناسه ملی 
 10360026838 و شماره ثبت 946 ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 96/7/30 در محل مسجد امام 
حسن مجتبی )ع( سربیشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاد تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 

رای می باشد. دستور جلسه:   1- اصالح ماده  6  اساسنامه )مرکز اصلی عملیات تعاونی(
 هیئت مدیره تعاونی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
خواهان طیبه اکبری دادخواستی به خواسته الزام به معرفی به بانک جهت اخذ تسهیالت واحد اختصاصی در 
پروژه مسکن مهر 3 و اخذ تاییدیه  از اداره راه و شهرسازی به همراه پرداخت کلیه خسارات وارده شامل سود 
مشارکت، جرائم تاخیر در معرفی ناشی از قصور مدیرعامل تعاونی مذکور به طرفیت روح اله زراعتکار )مدیرعامل 
تعاونی مسکن مهر 3( تسلیم اتاق تعاون خراسان جنوبی نموده که با ارجاع به کمیسیون داوری ویژه بخش 
تعاون به کالسه 9611 ثبت و به تاریخ 1396/8/21 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده که به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 
فوق تعیین و اعالم می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی و ضمائم دادخواست به دفتر کمیسیون داوری 
اتاق تعاون واقع در بیرجند - خیابان پاسداران 38- پالک 6 مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه داوری حضور 

یابد در غیر این صورت کمیسیون غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
دبیرخانه کمیسیون داوری ویژه بخش تعاون

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداری های تابعه

تاریخ انتشار: 96/7/17
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان 
جنوبی و فرمانداری های تابعه ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 96/8/4 در محل سالن اجتماعات فرمانداری 
بیرجند برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم  رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا 
متقاضیان عضویت در سمت بازرس می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
 یک هفته به آدرس خیابان مطهری جنب استانداری خراسان جنوبی دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1396 4- تعیین مبلغی برای بازپرداخت اعضای مستعفی 
5- تعیین پاداش هیئت مدیره  6- تعیین حق الزحمه بازرس 7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 

مدت یک سال مالی                                                                                     هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

با توجه به اینکه محکوم علیه آقای علیرضا امیرآبادی زاده فرزند غالم در پرونده کالسه 1367/ ج اجرای احکام کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب بیرجند به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال از بابت دیه به محکوم لهم ورثه مرحوم کرم طالبی فرزند غالم و 
مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال هزینه اجرا در حق دولت محکوم گردیده و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی پژو آردی به شماره 
انتظامی 953 ب 35- ایران 52 به رنگ سبز یشمی مدل 1384 دارای مشخصات الستیک ها 70 درصد و بدنه سمت راست دارای رنگ 
می باشد و موتور و گیربکس سالم و بیمه نامه معتبر تا تاریخ 1396/6 می باشد که با این شرایط خودروی فوق به مبلغ پنجاه و هفت میلیون 
ریال کارشناسی شده است و از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1396/8/03 از ساعت 12 الی 13 در دفتر اجرای احکام کیفری 
دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فرخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رامین احمدی- دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

ملی  شناسه  و  ثبت 4815  شماره  به  )سهامی خاص(  سپهر  گستر  فاوا  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360063210 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح زیر اصالح گردید:
مشاوره و نظارت بر پروژه های انفورماتیکی، امنیت شبکه و اطالعات کامپیوتری ، طراحی وب سایت های شخصی، شرکتی و سازمانی 
کلیه فعالیت های حوزه داده های مکانی، تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، خدمات شبکه های اطالع رسانی، ورود 
و به روز رسانی اطالعات سامانه های نرم افزاری به جز تولید نرم افزارهای مذهبی و فرهنگی و رسانه ای و رسانه پرداز فعالیت پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2- تعداد 
اعضای هیئت مدیره شرکت از 3 نفر به 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.3- آدرس شرکت از 
آدرس قبلی به آدرس جدید خراسان جنوبی شهر بیرجند - مدرس کوچه شهید آیت اله مدرس 11 )شهید یعقوب نژاد( خیابان 
 شهید آیت اله مدرس پالک 0 طبقه اول- با کدپستی 9713754389 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت  اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ) تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(، اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه، 
اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فاوا گستر سپهر )سهامی خاص( به شماره ثبت 4815 و شناسه ملی 
10360063210 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-  خانم ندا قربانی به شماره ملی 0889076375 و آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی 0650776070 و خانم 
مریم داورپناه به شماره ملی 0942163613 و خانم اکرم باقریان به شماره ملی 0653184001 و آقای محسن حسین پور به شماره 
ملی 0919968538 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای مسعود زارعی به شماره ملی 
0652055826 به عنوان بازرس اصلی و آقای امین مزگی نژاد به شماره ملی 0640053599 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشار ، انتخاب بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فاوا گستر سپهر )سهامی خاص( به شماره ثبت 4815  و شناسه ملی 
10360063210 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-  خانم ندا قربانی به شماره ملی 0889076375 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن زاده به شماره 
ملی 0650776070 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم داورپناه به شماره ملی 0942163613 به سمت منشی هیئت 
مدیره و خانم اکرم باقریان به شماره ملی 0653184001 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن حسین پور به شماره 
ملی 0919968538 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره  انتخاب گردیدند. خانم ندا قربانی به شماره ملی 0889076375 به عنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید.  2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای 
خانم ندا قربانی )مدیرعامل(  به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.  با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین 
سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

ثبت نام آغاز شد
شهریه دوره های رباتیک و 
صنایع دستی ویژه سنین 

6تا17 سال دختران و پسران

آدرس مدرس 13 پالک 7 طبقه اول انجمن علمی آموزشی آترین

با تخفیف ویژه ی

 هفته ی کودک و نوجوان

09152207448 
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 آغاز برداشت زرشک در قطب تولید این محصول
گروه خبر- برداشت زرشک از باغ های زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد.مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 15 هزار و 
13 هکتار از باغ های استان زیر کاشت زرشک است که 12 هزار و 839 هکتار آن بارور است. رضایی پیش بینی کرد: امسال 18 هزار تن زرشک از باغ های 

زیرکشت این محصول برداشت شود. وی افزود: بیشترین سطح کشت زرشک خراسان جنوبی با 4 هزار و 233 هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد.
 تا کی قرار است استان ما دچار آزمون خطا باشد ؟
تا کی به چند هدف در استان باید پرداخته شود 
در  باید  که  میکنم  عرض  شهروند  عنوان  به 
استان اهداف واحد باشد و مسئوالن امر ازجمله 
مدیران  سایر  و  استاندار  و  مجلس  نمایندگان 
یک  داشتن  با  دلی  هم  با  استانی  های  دستگاه 
هدف واحد به عنوان مثال در 10سال آینده استان 
ما باید به جایگاه صادرات در محصول کشاورزی 
یا استان در صنعت  باشد  در فالن درجه و رتبه 
که  استان  ضعف  نقاط  برسد  نقطه  این  به  باید 
شناسایی شده اند و می دانیم که بحران آب داریم 
 میدانیم منابع بانک ها به خارج از استان می رود 
می دانیم نیروهای غیر بومی آنچنان که باید و 
نمی سوزانند ما  دیده  رنج  مردم  برای   شاید دل 
گزاری  بیاییم یک هدف  دیگر  است...  آخر بس 
نقطه  به  تا  باشیم  داشته  آینده  سال  چند  برای 

تعالی برای شکوفایی استان برسیم
936...777
آن  در  اصال  شهر  مهر  وضع  عزیز  آوای 
شود نمی  دیده  باشد  احساس  قابل  که   مهری 
چرا مسئوالن موارد را از نیزدیک لمس نمی کنند 
تلفن  واحد  های  ایستگاه  به  نیاز  نظافت  مانند 
 آب و مراکز تفریحی و خرید مناسب نمی کنند.

ما هم جزعی از شهر به حساب می آییم آخر...
935...395
با سالم چند وقت پیش برای انجام عمل جراحی 
بد  خیلی  وضع  متاسفانه  بیمارستان...رفتم  به 
شد... می  مشاهده  بیمارستان  درسطح  نظافت 
انتظار میرود مسئوالن بیمارستان درجهت زیبایی 
الاقل  تا  دهند  انجام  بیشتری  تالش  ونظافت 
بیمار و همراهش احساس خوشایندی نسبت به 

امر محیط بیمارستان داشته باشند...
915...574
استان  نظارتی  دستگاههای  استحضار  به 
میرسانیم که مدیران غیر بومی استان از خودرو و 
رانندگان ادارات به عنوان اموال شخصی استفاده 
کرده و برای رساندن زن و بچه به مدرسه و خرید 

استفاده میکنند، چه کسی نظارت می کند؟
939...929
شهرداری  برای  زحمتی  اگه  سالم  عزیز  آوای 
وگرنه  کند  آسفالت  را   24 ظفر  نیست  بیرجند 

ماشینهای ما داغون میشود
915...357
لطفا نمایندگان مجلس نگذارند. که مسئولین با 
نفر در جاده ها   گفتن علت کشته شدن هزاران 
کنند. مسئولیت  رفع  هست  انسانی  خطای 
ثبت  دستگاههای  به  مجهز  ما  خودروهای  اگر 
وسایل  های  راننده  ساز شود.اگر  حادثه  تخلفات 
ساز  حادثه  تخلفات  مکررا  که  و کسانی  سنگین 
و  روانشناس  مشاوره  تحت  شوند  می  مرتکب 
کشته  کمتر  نفر  گیرند.دهها  قرار  بیشتر  آموزش 

خواهیم داد.
922...647
مشکالت  همه  باید  ،حتما  بدونم  خواستم   سالم 
روبروی چشم مسئوالن باشه که ببینند ؟ معلوم 
هست این اداره راهداری چیکار میکنه ؟ چرا به 
زری  قلعه  معدن  مثل  فرعی  های  جاده  وضع 
مثل  جاها  از  بعضی  آسفالت  آنقدر  نمیرسید؟ 
اطراف هم  کنده شده که اگه الستیک ماشین 
گناه  آخه   ،،، میترکه  صد  در  صد  داخلش  بیفته 
بخاطر  که  چیه  محروم  مناطق  کارمندهای  ما 
 نداشتن پارتی و رابطه باید بدترین و دورترین جاها 
خدمت  ای  جاده  حتی  صفر  امکانات  با  هم  آن 
مهم  شما  برای  محروم  مناطق  مردم  ،یا  کنیم 

نیستن یا مشکالت ما ؟
915...667
با سالم خدمت مدیرکل ومسئوالن اداره کل راه 
و ترابری روستایی خراسان جنوبی تقاضامند است 
که جاده روستای فریز بخش مرکزی بیرجندکه 
اقدامات  باشد  می  2کیلومتر  از  کمتر  افکشت  از 

زیرسازی وآسفالت آن را انجام دهید باتشکر
915...782
به اعتقاد کارشناسان یکی از راههای کاهش حوادث 
جاده ای استان توسعه حمل و نقل ریلی است با 
نزدیک  آینده  در  توان  نمی  فعلی  دولتی  اعتبارات 
جذب  با  بتوان  بود.شاید  امر  این  تحقق  شاهد 
مشارکت مردمی از طریق فروش اوراق مشارکت یا 

راههای مشابه  شاهد کاهش این زمان بود
915...100
فروشگاه های بیرجند هیچ کدام قیمت مصوبی 
یک  کنید  می  مراجعه  هرجا  به  ندارند  گویا 
شما  به  مختلف  قیمت  چندین  به  را  محصول 
قیمت می دهند از هایپر مارکت گرفته تاسوپری 
مراکز  از  بار  چند  هر  نظارتی  سیستم  کوچه  سر 
؟  میکند  نظارت  شهر  خرید  مشخص  و  عمده 
در  و  انبوه  خریدهای  که  افرادی  به  نسبت  آیا 
بیرجند شنیده می شود که احتکار میکنند  و در 
وقت مناسب در بازار توزیع میکنند و سود های 
میلیاردی نیز  می برند آگاهی دارند ؟ اشراف به 
مسائل ریز بازار و کسب و کار دارند؟ یا فقط دو 

الی سه سوپر ساده را بازرسی می کنند؟!
ارسالی به تلگرام آوا
برای کسب تجربه و دیدن مراسمات مذهبی به 
روستای محمود آباد در این ایام به طور تصادفی 
رفتیم و خیلی جای تشکر داشت از مردم با غیرت 
روستا و عزاداری مرتب و با نظم آنها و جای بسی 
تشکر دارد که از پول خود مردم و خیرین حسینیه 
البته هنوز  بزرگی در این روستا بنا شده بود که 
نیمه ساز است تجمیع عزاداری چندین هیئات در 

این روستا و در فضای مناسب قابل تقدیر بود
ارسالی به تلگرام آوا

 سرمایه هایی که زغال می شوند

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

هجوم آفت به باغ های بشرویه

ها  رنج  از  “گذر  سریال  برزجی-  عصمت 
 “که سه سال قبل از شبکه ملی پخش می شد 
را قطعا همه ما دیده ایم سریالی که با تصویر 
کشیدن رنج روستاییان در خفقان دوران پهلوی 
می خواهد تغییرات ساختاری روستاها را به رخ 
برای ما همین بس که  جامعه بکشد و بگوید 
امروز کودکان ما به خصوص دختران در روستاها 
میزهای  پشت  شهرنشینان  مثل  توانند  می 
های رده  در  که  بسا  چه  و  بنشیند   تحصیل 
نیز  جلوتر  را  پا  شهری  کودکان  از  تحصیلی 
سایر  از  بیش  سریال  این  در  آنچه  بگذارند. 
مفاهیم قابل توجه بود   ظلمی   است که در آن 
دوران به زنان روستایی کشور می شد. زنان در 
روستاها اصال آزادی عمل نداشتند و نمی توانستد 
غیر از محیط خانواده و زندگی در جامعه فعالیت 
دیگری داشته باشند. در این سریال از زمانی که 
تا  می آموزد،  را  نوشتن  و  خواندن  “سواد  “دنیا 
انتهای داستان تالش می کند نقش زنان را در 
روستا تقویت کند.این شخصیت در عین حال که 
با تفکر کتایون و مهندس و خان مبارزه می کند 
راه اندازی  از آن طرف در تالش است تشکلی 
از  نه کار،  را که نه سواد دارند و  زنانی  تا  کند 
او  کند.  شاغل  و  باسواد  تشکل  همین  طریق 
و  می کند  بازاریابی  محصوالتشان  برای  حتی 
را  روستایی کشور  جامعه  زنان  کم کم شرایط 
ارتقا می دهد.شاید  صحنه هایی که این فیلم از 
دوران قدیم روستا به نمایش گذاشته بود را من 
و هم ساالنم درک نکنیم اما قطعا یکی دو نسل 
قبل از ما به چشم خود دیده اند که دوران خفقان 
پهلوی و پیش از آن چه رنج هایی را روستاییان 

به خصوص زنان و دختران تحمل می کردند. 
روزگاران  در  نیز  جنوبی  خراسان  روستاهای 
روستاهای  از  بدتر  مراتب  به  وضعیتی  گذشته 
ها  خشکسالی  همین  داشتند  کشور  شمالی 
کمبودهای  و  داشت  وجود  نیز  سالها  آن  در 
و  همه  نداری  و  فقر  آموزشی،  بهداشتی، 
به  روستاییان  دوش  بر  تر  سنگین  باری  همه 
خصوص زنان و دختران بود. اما با تغییر نظام 
وضعیت  اسالمی  جمهوری  نظام  به  استبدادی 
به نفع روستاییان و محرومین تغییر کرد  و از 
ها  تمام تالش  انقالب  ابتدایی  سالهای  همان 
مردم  برای  برابر  وضعیتی  که  رفت  سمتی  به 
سال  که  امسال  اما  کند.  فراهم  روستا  و  شهر 
اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نام گذاری شده 
در این گزارش می خواهیم گذری به وضعیت 
زنان و دختران روستایی  استان داشته باشیم و 
از آنچه که مسئوالن برای تحقق این شعار در 
بگوییم. صاحب  اند سخن  داده  انجام  روستاها 
نظران توسعه روستایي براین باورند که شناخت 

توانمندیها و مهارت هاي زنان، به خصوص زنان 
روستایي وهدایت استعدادهاي آنان مي تواند در 
قشرعظیم  این  هاي  ظرفیت  از  برداري  بهره 

اجتماعي موثر واقع شود.

خشکسالی باری گران 
بر دوش زنان روستایی 

وضعیت خشکسالی های اخیر در استان باعث 
مهاجرت مردان روستا به شهر و برهم خوردن 
توازن جنسیتی شده است، مهاجرت مردان باعث 
سرپرست  جوان،  دختران  حتی  و  زنان  تا  شده 
خانواده  اعضای  معیشت  فشار  و  شوند  خانوار 
آنان قرار بگیرد.  زنان روستایی و  روی دوش 
اما  دارند،  زیادی  فعالیت های  اگرچه  عشایری 
به دلیل آن که مالک عوامل تولید و به ویژه زمین 
و واحدهای تولیدی نیستند و به عبارتی در بخش 
اطالعات  می کنند،  فعالیت  اقتصاد  غیررسمی 
آنها  اقتصادی  مشارکت  کیف  و  کم  از  دقیقی 
و   85 سال  سرشماری  مقایسه  نیست.  موجود 
90 نشان می دهد که تعداد بهره برداران زن طی 
پنج سال بیش از 25 درصد افزایش یافته است، 
حال آن که تعداد بهره برداران مرد در همین دوره 
زمانی تنها دو دهم درصد افزایش داشته است. 
اگرچه این ارقام گویای مشارکت اقتصادی زنان 
نشان دهنده  اما  نیست،  عشایری  و  روستایی 

افزایش مشارکت آنها است. 

احیای حوله بافی، نمونه ای  بارز از 
توانمند شدن زنان روستایی 

زنان روستایی و عشایری خراسان جنوبی هم 
در  پیشرفت  برای  زیادی  های  فرصت  اکنون 
امور اجتماعی و اقتصادی خود دارند طرح هایی 
که دولت های مختلف به منظور توانمند سازی 
این زنان اجرایی کرده به نوعی روزنه امید را به 
روی آینده ای روشن زنان و دختران روستایی و 
عشایری باز نموده است. امروزه زنان روستایی 
و عشایری خراسان جنوبی در تمامی زمینه ها 
دامی،  فرآوری محصوالت  از جمله کشاورزی، 
توانند  می  و...  دارویی  گیاهان  دستی،  صنایع 

توانمند هایی خود را به جامعه ثابت کنند. 
برای  روستایی  زنان  از تالش های  بارز  نمونه 
داشتن درآمد مستقل احیای صنعت حوله بافی 
در استان  است. فاطمه ذاکریان بانوی 54 ساله 
متولد روستای خراشاد به عنوان یکی از فعاالن 
شرکت  در  حضور  با  مقاومتی  اقتصاد  عرصه 
دستی  هنر  این  توانست  خراشاد   زنان  تعاونی 
اقتصادی  این شغل خانگی رونق  با  و  احیاء  را 

روستا  در  ساکن  خانواده های  برای  بسیاری 
ایجاد کند.وی در بیان خاطرات خود به یکی از 
رسانه ها گفته بود که هنر توبافی جزو هنرهای 
منسوخ شده محسوب می شد که تعداد بسیار 
کمی از بانوان روستایی به آن اشتغال داشتند . 
ایده احیای این هنر به ذهن این بانوی تالشگر 
خطور می کند و او با تالش های زیادی بانوان 
پشت  دوباره  که  کند  می  مجاب  را  روستایی 
به  را  هنر  این  چرخ  و  نشسته  توبافی  دارهای 
با تالش های  . خانم ذاکریان  حرکت درآورند 
فراوان موفق می شود محصوالت تولیدی زنان 
روستایی را در بازارهای داخلی و حتی خارجی به 
فروش رساند و از این رو اقتصاد روستایی را با 

تالش بانوان پویا کند. 

تسهیالت برای اشتغال بانوان 
روستایی با بهره تک رقمی

شناسایی  دولت،  تالشهای  از  دیگر  یکی 
بانوان  برای  اشتغال  ظرفیت  دارای  روستاهای 
امور  دفتر  مدیرکل  خصوص  این  در  که  است 
بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی  می 
سیاست  شدن  اجرایی  منظور  به  دولت  گوید: 
های اقتصاد مقاومتی در تالش است که طرح 
اشتغال  ظرفیت  دارای  روستاهای  شناسایی 
از  در گام نخست  اجرا کند که  را  بانوان  برای 
هر شهرستان یک روستا به عنوان پایلوت)نمونه 
که  نخعی  شود.نفیسه  می  انتخاب  آزمایشی( 
چندی پیش به یکی از این روستاها سفر کرده 
بود  هدف از اجرای طرح یاد شده را شناسایی 

زنان  ویژه  اشتغالزایی  های  اجرای طرح  زمینه 
روستایی و فراهم کردن زیرساخت های ایجاد 
اشتغال به صورت حرفه ای عنوان می کند و یاد 
آور می شود  : در آینده ای نزدیک این طرح در 
تمام روستاهای دارای ظرفیت اشتغالزایی اجرا و 
یافت  خواهد  تعمیم  استان  روستاهای  تمام  در 
به زندگی در  تثبیت جمعیت و میل   ، .نخعی  
برمی  طرح  این  مزایای  از  را  روستایی  مناطق 
شمرد و می گوید: برای رونق تولید و در راستای 
تحقق برنامه  های اقتصاد مقاومتی و بر اساس 
تفاهم نامه میان دفتر امور روستایی بانک عامل 
) سینا ( و صندوق کارآفرینی تسهیالت بانکی با 
بهره تک رقمی برای ایجاد و توسعه طرح های 

تولیدی روستایی و در مناطق محروم پرداخت 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  می شود.مدیر 
استانداری اظهار می کند:  طبق توافق صورت 
گرفته به طرح های خود اشتغال زایی تا سقف 
100 میلیون ریال، طرح های کار آفرینی 300 
میلیون ریال و طرح های دارای قابلیت پشتیبانی 
یک میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 

می شود .

عزم جدی خراسان جنوبی برای 
به ثمر نشستن صندوق های

 اعتباری خرد زنان روستایی  

 راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 
نیز به عنوان الگوی موفق اقتصاد مقاومتی در 
راستای توانمند سازی زنان روستایی  و فراهم 
به منابع مالی که  آنها  کردن شرایط دسترسی 

با  شود  درآمد  تولید  و  اشتغال  ایجاد  به  منجر 
جدیت تمام در خراسان جنوبی دنبال می شود 
رئیس  طرح  این  های  سیاست  خصوص  در   .
سازمان جهاد کشاورزی می گوید: نهادینه کردن 
مشارکت زنان روستایی در راستای فعالیت های 
روستایی  توسعه  و  کشاورزی  بخش  مختلف 
و  روستایی  آسیب پذیر  زنان  به  ویژه  توجه  و 
خانوار،  سرپرست  زنان  اولویت  با  عشایری 
صندوق  تشکیل  کلی  سیاست های  جمله  از 
خاطر  است.وی  روستایی  زنان  خرد  اعتبارات 
نشان می کند :همچنین توسعه و ترویج مشاغل 
در  عشایری  و  روستایی  زنان  مناسب  خانگی 
راستای افزایش تولیدات کشاورزی، ارتقاء سطح 

زنان  شغلی  و  اجتماعی  مهارت های  و  دانش 
به منظور رفع محرومیت  روستایی و عشایری 
دانشی و آمادگی آن ها و بهبود وضعیت خانوار و 
ارتقاء و بهبود وضعیت اقتصادی و استانداردهای 
زندگی خانوارهای روستایی و عشایری و کاهش 
از جمله  اشتغاالت درآمدزا  ایجاد  از طریق  فقر 
صندوق ها  این  تشکیل  اجرایی  سیاست های 
است.ولی پور مطلق از فعالیت  حدود هفت هزار 
نفر در 166 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 
خبر می دهد و می  افزاید: تعداد اعضا در این 
 31885 سرمایه  با  نفر   6984 صندوق،  تعداد 

میلیون ریال است.

سرمایه ی میلیاردی زنان 
در شرکت های تعاونی روستایی

 
 تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نیز زمینه 

ای برای حضور فعال زنان روستایی و عشایری 
است. که به گفته مدیر سازمان تعاون روستایی 
استان خراسان جنوبی در زمان حاضر  18شرکت 
تعاونی روستایی زنان در سطح استان فعالیت می 
و  عضو  نفر  با 3545  ها  شرکت  این  و  کنند  
سرمایه ای بالغ بر دو میلیارد و یکصدو سی و 
سه میلیون ریال توانسته اند برای 40نفر اشتغال 
ثابت ایجاد کنند. به گفته ی محسن اسفندیاری 
سیاست  های  اجرای  قالب  در  ها  شرکت  این 
تصدیگری  به  اساسی،اقدام  قانون   44 اصل 
مرکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی،راه 
شیرینی  شامل  تولیدی  های  کارگاه    اندازی 
و  خرید  گالب،  و  گیاهی  عرقیجات  خانگی، 
فروش و بسته  بندی محصوالت کشاورزی،راه  
اخذ  و  اعتباری  مصرف،واحد  فروشگاه  اندازی 
بافی،تولید  کودک،خیاطی،پارچه  مهد  مجوز 
پایگاههای  اندازی  بومی،راه  نهال،پرورش مرغ 
از  وخارج  داخلی  اردوهای  آموزشی،برگزاری 

استان....نموده اند.

 خراسان جنوبی،  استانی خاص 
در اعتبارات  آموزشی زنان روستایی  

  
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
نیز عنوان می کند که    بانوان   امور  جنوبی در 
که  است  استان هایی  جمله  از  جنوبی  خراسان 
زنان  آموزش  طرح  در  مجزا  اعتباری  ردیف 
روستایی دارد.  شراره شیبانی  در این خصوص 
به خبرنگار آوا می گوید: در تمامی نشست هایی 
که با زنان و دختران روستایی و عشایری داریم 
نیازهای آنان را شناسایی و متناسب با آن دوره 
های آموزشی برگزار می کنیم. وی از آموزش 
عشایری  و  روستایی  زنان  برای  متنوع  های 
این  تمامی  برد و می گوید:  نام می  استان  در 
آموزش ها با هدف راه یابی جامعه هدف به بازار 

کسب و کار است. 

345 میلیون اعتبار برای آموزش زنان 
روستایی و عشایری

وی خاطر نشان می کند: در روستاهایی که طرح 
شاهد  اکنون  ایم  نموده  اجرا  را  آموزشی  های 
بهبود وضعیت زنان در مشارکت های اجتماعی 
و اقتصادی هستیم. وی از افزایش اعتبارات ویژه 
آموزش زنان روستایی و عشایری در استان خبر 
می دهد و می گوید: آنچه پیش بینی کرده ایم 
آموزش  برای  تومان  میلیون   345 امسال  باید 
جامعه هدف ما تخصیص یابد که انتظار می رود 

70 درصد این اعتبار به استان برسد. 

طغیان آفات به دنبال خشکسالی های 18 ساله 
در خراسان جنوبی قامت کشاورزان را زیر بار 
تا درختان  مشکالت خم کرده و موجب شده 
باغداران تبدیل به زغال شود.خبرگزاری  میوه 
از 18  بیش  دار خشکسالی  ادامه  مهر-سریال 
خورده  کلید  جنوبی  خراسان  در  است  سال 
به  به شکلی  بار  زلزله خاموش هر  این  است. 
استان  این  مردم  زندگی  نمایش  پرده  روی 
بارندگی ها، بی آبی، فرونشست  می آید.کاهش 
های زمین، مهاجرت ها از روستاها همه عنوان 
این  در  که  هستند  انگیزی  غم  های  غصه 
سالی  چند  آمده اند.اما  در  نمایش  به  سریال 
دیگری  قصه  سریال  این  ادامه  در  که  است 
هم به نمایش درآمده است و آن طغیان آفات 
حالت  خشکسالی ها  تداوم  اثر  در  که  است 
درختان  و  باغات  به  و  گرفته  خود  به  فورانی 
آنقدر  آورده  هجوم  استان  کشاورزی  مزارع  و 
عصیان این آفات زیاد است که کاری از دست 
سموم قوی هم ساخته نیست و کشاورزان فقط 
نظاره گر مرگ درختان هستند. در شهرستان 
به عنوان خشک ترین شهر کشور  بشرویه که 
نیز معرفی شده است خشکسالی آفات چوبخوار 
شهرستان  این  درختان  و  باغات  جان  به  را 
که  کهنسالی  درختان  و  است.باغات  انداخته 
سال ها در برابر بی آبی دوام آورده بودند را حال 
این آفات کوچک از پای درآورده است.درحال 
به 361 هکتار  آفات چوبخوار  حاضر متاسفانه 
از باغات این شهرستان خسارت وارد کرده که 
این امر موجب ناامیدی کشاورزان سختکوش 

این منطقه شده است.

مهاجرت روستاییان 
حاصل خشکیدگی باغات

اصغری کشاورز و باغدار دیگری در باغ روستای 
کرند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی در 
روستا همه محصوالت را از جمله نخود و لوبیا، 
جو و گندم، انار و گردو و... داشتیم که در کنار 
دامداری  مشغول  ما  فرزندان  محصوالت  این 
که  ست  چندسالی  افزود:  می شدند.وی  نیز 
آب  کمبود  و  خشکسالی ها  وجود  با  متاسفانه 
را  و....  بادمجان  گوجه،  چون  محصوالتی 
نمی توان دیگر کشت کرد.اصغری بیان کرد: از 
رونق افتادن کشاورزی در این باغ روستا سبب 
شده تا جوانان و فرزندان ما مهاجرت کنند چرا 
که با نابودی باغات و درختان که تمام سرمایه 
ندارد. اشتغالی وجود  و  درآمد  دیگر  ما هستند 
چندسال  داشت:  اظهار  روستایی  باغدار  این 
خاطر  به  باغ  این  گردوی  درختان  تمام  پیش 
کم آبی از بین رفت و حال نیز آفات چوبخوار 
زردآلوهستند،  درختان  بردن  بین  از  حال  در 
آنها 20  ثمر نشستن  به  برای  ما  درختانی که 
به  کوچک  آفات  این  را  کرده ایم  تالش  سال 

سرعت می خشکانند.

برش درختان تنها راه چاره کشاورزان
با  گفتگو  در  که  ست  دیگری  باغدار  اکبری 
خبرنگار مهر بیان کرد: پس از چند سال تالش 
شاخه  حال  درختان  به  آبدهی  و  کوددهی  و 

دیگری  از  پس  یکی  درختان  تک  تک  های 
به این آفت مبتال و خشک می شود.وی افزود: 
برای جلوگیری از شیوع این آفات در بین سایر 
درختان مجبور به قطع و برش سریع درختان 
هستیم.پنج سال است که برای به ثمر نشستن 
دست  خشکسالی  شرایط  این  با  مان  درختان 
می بایست  که  حال  و  ایم  کرده  نرم  پنجه  و 

شاهد محصول دادن  آنها باشیم با حمله آفات 
هستیم. شاهد  را  آنها  خشکیدگی  چوبخوار 
در  تاکنون  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  اکبری 
باغم  از  تا 4 مرتبه حدود 200 درخت  طی 3 
این  مدتی  از  بعد  بازهم  اما  ام  داده  برش  را 
آفات سایر درختان را مورد حمله قرار می دهند 
برش  و  قطع  چاره  راه  تنها  حاضر  درحال  اما 
آنها را به  از برش  اینکه پس  درختان است و 

خارج از باغ منتقل کرده و بسوزانیم.

هزینه های از دست رفته
مرادی یکی از باغداران بشرویه نیز اظهار کرد:پنج 
سال است که برای به ثمر نشستن درختان باغم با 
 این شرایط خشکسالی دست و پنجه نرم کرده ام.
محصول  شاهد  می بایست  که  حال  افزود:  وی 
به  چوبخوار  آفات  حمله  با  باشم  درختان  دادن 
را شاهد هستم.مرادی  آنها  درختان خشکیدگی 

گفت: کرم چوبخوار از سرشاخه ها به سمت تنه 
درختان رفته و همه درخت را خشک می کند و 
تا سایر درختان  به قطع درخت هستیم  مجبور 
آسیب نبیند و تاکنون نزدیک به 2 هزار درخت 
خشک شده را داریم که بایستی قطع کرده و دور 
بریزیم.وی بیان کرد: برای به ثمر نشستن درختان 
سال گذشته 15 میلیون تومان کود حیوانی در باغ 
تمام  درختان  شدن  خشک  با  حال  اما  ریختم 

سرمایه و هزینه های من نیز از بین رفت.

خشکسالی علت حمله آفات چوبخوار
حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی بشرویه نیز 
با بیان اینکه بشرویه در سال زراعی گذشته با 
بارندگی 19 و 8 دهم میلی متر کم باران ترین 
زراعی  سال  در  افزود:  است  بوده  ایران  شهر 
جاری نیز متاسفانه تاکنون تنها حدود 60 میلی 
متر بارندگی داشته ایم.وی خشکسالی های پیاپی 
در بیست سال گذشته و کاهش آبدهی قنوات 
و چشمه سارها و کاهش رطوبت نسبی هوا و 
کمبود آب را علت جمله آفات چوبخوار در باغات 
میوه های هسته دار از قبیل زردآلو، قمسی، هلو، 
شلیل، شفتالو، گیالس، آلوو گوجه و باغات انار، 
بادام و گردو دانست.به طور میانگین 32 درصد 
آفت  هجوم  مورد  بشرویه  شهرستان  باغات 
کشاورزی  جهاد  مدیر  اند  گرفته  قرار  چوبخوار 
باغات  سطح  داشت:  اظهار  بشرویه  شهرستان 
آلوده به آفات چوبخوار معادل 361 هکتار شامل 
119 هکتار باغات درختان میوه هسته دار، 178 
هکتار باغ انار، 56 هکتار باغ بادام و 8 هکتار باغ 
گردو است.وی با بیان اینکه به طور میانگین 32 
درصد باغات شهرستان دچار این آفت شده اند، 
انار 10  دار 38 درصد،  به درختان هسته  گفت: 
اثر  در  بادام 20 درصد، گردو 60 درصد  درصد، 
حمله آفات چوبخوار خسارت وارد شده است.وی 
گفت: متاسفانه باغات شهرستان دچار حمله آفات 
چوبخواری از قبیل کرم خراط، سوسک چوبخوار 
شاخک بلند، سوسک سرشاخه خوار و سوسک 
های پوست خوار شده که به محصوالت باغداران 

خسارت وارد می کند.

میلیون   5۰۰ و  میلیارد   ۲ خسارت 
تومانی به باغات بشرویه

سرچاهی اذعان داشت: حمله آفات چوبخوار به 
باغات شهرستان بشرویه مبلغی بالغ بر 2 میلیارد 
و 500 میلیون تومان خسارت وارد کرده است.

وی به روش های کنترل آفات چوبخوار در قالب 
مدیریت تلفیقی آفات اشاره کرد و افزود: نصب 
باغات،  در  نوری  های  تله  و  فرمونی  های  تله 
تارلو  آنتی  خمیر  و  سیمی  مفتول  از  استفاده 
آبیاری  آفت،  فعال  داالنهای  در  زئوزا  خمیر  یا 
کشت  باغات،  تغذیه  مدیریت  اعمال  و  مناسب 
گیاهان تله به منظور شکار حشرات کامل قبل 
از تخم ریزی در باغات، حذف درختان خشکیده 
موجود در باغات و انهدام آنها به منظور کاهش 
است. راهکارها  جمله  از  آلودگی  کانون های 

آلوده و  ادامه داد: هرس شاخه های بسیار  وی 
خشکیده و جمع آوری و انهدام و سوزاندن شاخه 
های قطع شده و جمع آوری الروها و حشرات 
کامل از عرصه و انهدام آنها از دیگر روش های 
مبارزه با آفات است.سرچاهی همچنین خواستار 
توجه کشاورزان و باغداران به بنرها، اطالعیه ها 
و دوره های آموزشی سازمان جهاد کشاورزی شد 
و تقویت باغات با عملیات باغی و زراعی از جمله 
اصالح شیوه های آبیاری، محلولپاشی کود، کود 
دهی از قبیل ورمی کمپوست، کمپوست، چالکود، 
هرس و تنگ کردن باغات را توصیه کرد.حال با 
وضعیت پیش آمده باغداران خسارت دیده نیازمند 
جهت  به  خدمات  سایر  یا  و  اعتبارات  اعطای 
هستند. آفات  این  سوی  از  وارده  خسارت  رفع 

“گذر از رنج ها”ی زنان روستایی خراسان جنوبی 
گزارش آوا از وضع اجتماعی و اقتصادی بانوان در سال  اقتصادی مقاومتی ، تولید و اشتغال 

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت
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ضرب المثل محلیو

داستان طنز

هرکس از زن خود ناراضيست، بلندشود

خود  زن  از  هرکس  گفت:  مجلسی  در  مال 
بلند شود. ناراضي است 

همه ي مردم بلند شدند جز يک نفر.
راضي  از زن خود  تو  مرد گفت:  آن  به  مال 

هستي؟ آن مرد گفت: نه ...
ولي زنم دست و پامو شکسته نمي تونم بلند شم!

اَز شوره َزمي بِگَذِري َو ِكش َمُكنِي: از شوره زمين بگذريد وکشت مکنيد نبايد از زمين شوره زار توقع کشت وزرع داشت.

 اَز ِكشِت بََدت خبر ُكنُم روِز ِدُرو: از کارهاي بدي که حاال ميکني روز آخر تو را با خبر خواهم کرد.

طنز نگاشت

آی خونه دار و بچه دار، کم کم

کارت یارانه تو بردارو  بیار

ناصر جوادی- حتمًا شما هم تا به حال با 
افراد زيادی روبه رو شده ايد که نسبت به 
مبلغ پايين يارانه نقدی شاکی بوده اند و با 
لحنی غرغرانه می گويند »آخه با ۴۵۵۰۰ 
شايد  حتی  يا  کرد؟«  ميشه  چکار  تومن 
و  بوده ايد  زنندگان  غر  آن  از  خودتان هم 
ديگران  و  خودتان  از  را  سوال  اين  بارها 
پرسيده ايد. جالب است بدانيد در تمام آن 
مدتی که ما منتظر فرا رسيدن روز هفدهم 
ماه و کمی بعدتر بيستم و باز کمی بعد تر 
بيست و چهارم و بعدترترش بيست و ششم 
و در نهايت تا ۴۵۵۰۰ تومان مان را دريافت 
کنيم و در حين خرج کردن سوال فوق را 
تکرار کنيم که »آخه با ۴۵۵۰۰تومن چکار 
ميشه کرد؟« عزيزان مان در بانک مرکزی 
مشغول فکر کردن برای پيدا کردن جواب 
مناسبی به اين سوال بودند و سر انجام نيز 
موفق شدند و از طرح يارا کارت رونمايی 
سرپرست  طرح  اين  اساس  بر  کردند. 
خانوارها می توانند به نسبت تعداد اعضای 
تا  بگيران،  يارانه  همان  يا  خانواده شان 
وام دريافت کنند.  تومان  ميليون  سقف ۵ 
بنابراين زين پس اگر کسی از شما پرسيد: 
با ۴۵۵۰۰ تومن چه کار ميشه کرد؟  آخه 
نگران درماندن از پاسخ نباشيد و سريع به 
او بگوييد: می شود با آن تا سقف ۵ ميليون 
تومان وام دريافت کرد. حاال فعال با اين که 
خاصی  کار  هم  تومان  ميليون   ۵ خود  با 
در  که  بحثی  نداريم،  کار  کرد  نمی شود 
پردازيم  به  آن  به  می خواهيم  حاضر  حال 
همان  که  است  مرکزی  بانک  ابتکار 
تالش  سال ها  حاصل  شد  اشاره  که  طور 
مهم  سوال  کردن  پيدا  برای  تفکرشان  و 
چند  هر  بود،  بگير  يارانه  قشر  پرتکرار  و 
محل مان  فروش  خانگی  لوازم  آقا  قاسم 
مدعی است که بانک مرکزی در حقيقت 
ذکر  بدون  را  هم صنف هايش  و  او  طرح 
که  سال هاست  آن ها  و  کرده  کپی  منبع 
صدور  و  اداری  مراحل  کردن  طی  بدون 
را  مشتريان شان  يارانه  کارت  کارت،  يارا 
کشوی  در  رقمی اش   ۴ رمز  انضمام  به 
سقف  تا  و  می گيرند  امانت  به  ميزشان 
يخچال سايد بای سايد ُدر اين ُدر به آن ها 
ادامه  در  آقا  قاسم  همين  می دهند.  وام 
کپی  وجود  با  مرکزی  بانک  که  می گويد 
پايبند  به تمام مفاد آن  کردن طرح آن ها 
نبوده و در  بند 16 بخش نامه اش بانک ها 
برای  خود  به تشخيص  تا  دانسته  مجاز  را 
نسبت  خانوار  يارانه  قطع  ريسک  پوشش 
متعارف  تضامين  ساير  يا  و  سفته  اخذ  به 
که  می گويد  او  کنند،  اقدام  وام گيرنده  از 
و  بگيران  يارانه  بين  رابطه  در  نمی خواهد 
بانک دخالت کند اما خودتان که می دانيد 
اگر کارتان به تضامين متعارف بانک بيفتد 
در راه گرفتن دو قران وام پدرتان به شکل 
آقا  قاسم  می آيد! حرف های  در  نامتعارفی 
پر بی راه هم نيست، بنابراين هيچی ديگر 
ما ترجيح می دهيم با در دست داشتن کارت 
يارانه مان به انضمام رمز ۴ رقمی اش به قاسم 
نرخ  کنيم،  مراجعه  صنف هايش  هم  و  آقا 
اگر  بانک ها  درصد   1۸ از  هم  سودشان 

مرکز  آماری که  اخيرا طبق  محمدعلی محمدپور- 
آمار ايران اعالم کرده بيشترين جمعيت بيکار کشور بين 
سنين 2۰ تا 2۴ سال قرار دارند. البته بازه ی زمانی 2۴ 
تا 3۰ سال هم تقريبا به همين شکل است. البد االن 
همه تان در حالی که داريد در صفحه نيازمندی های روزنامه 
می گوييد  می کشيد،  استخدامی ها خط  تلفن  شماره  دور 
ولی  ايشان.  خودمان می دانستيم خيلی زحمت کشيده 
بياييم موضوع را بشکافيم ببينيم به راستی چرا جوانان 

ما بيکار هستند و خيابان ها را دور دور می کنند؟ 

نظریه اول: 
تعداد جوانان بیشتر از تعداد كارهاست

يک جا  را  جوان  همه  اين  چرا  که  اين جاست  سوال 
داد:  پاسخ  آگاه  منبع  يک  جامعه؟  توی  ريختيم 
کرد:  اعالم  هم  وظيفه  نظام  سازمان  شد!«  »يهويی 
»حاال ما دو سال سرشان را گرم می کنيم، دوماه هم 
اضافه خدمت برايشان می زنيم، باالغيرتا بيشتر از اين 
نمی تونيم« همچنين از يکی از مسئوالن جويا شديم، 
برنامه  کاری مان  صبحانه  اولين  در  »شايد  گفت: 
قرار  دهيم«  جلسه  دستور  در  را  کارها  تعداد  افزايش 
منبع آگاه ما در پايان اين را هم خاطر نشان کرد که 
برای تعادل تعداد کار و جوانان داريم تعدادی شان را 
فرار مغزها می کنيم. خب اين هم راهی است فقط خدا 
فقط  تهش  که  ندهيم  فراری  را  مغزها  قدر  اين  کند 
منبع  از  بماند.  باقی  برايمان  پاچه  و  شيردان  سيراب 
آگاه خواستيم ما را هم فراری دهد که ما را لب مرز 

گرفتند و مجبور شديم يک موز برداريم و برگرديم.

نظریه دوم: 
جوانان تجربه و سابقه ندارند

مسن  کارمند  يک  سراغ  نظريه  اين  بررسی  برای 
داشت  که  حالی  در  ساله   ۸۵ کارمند  اين  رفتيم. 
ميزم  »من  گفت:  می نوشيد  ليوان  توی  زرد  روغن 
همين  در  نمی دهم«  گياهی  روغن  جوان های  به  را 
ما  به  آن جا  مدير  که  رفتيم  ادارات  از  يکی  به  زمينه 
باشند  داشته  کار  سابقه  سال  ده  بايد  »جوانان  گفت: 
در  و  ندارند.«  کار  سابقه  جوانان  و  شوند  استخدام  تا 
استخدام  جا  هيچ  وقتی  را  سابقه  اين  که  ما  پرسش 

نمی کنيد از کجا بايد بياورند گفت: »با من بحث نکن، 
البته در همين اداره، چشم مان به جوانی  اين قانونه« 
از  بود،  آنجا  کارمنِد  و  بود  شده  استخدام  که  برخورد 
استخدام  و  آورده ای  از کجا  کار  پرسيديم: »سابقه  او 
تربيت  »بی  گفتيم:  بی ادبان«  »از  گفت:  شده ای؟« 
درست جواب بده«. که گريه کنان پيش همان آقای 
اذيتم می کنن!«  دارن  اينا  و گفت: »دايی  مدير رفت 

و ما يک گالبی از روی ميز برداشتيم و فرار کرديم.

نظریه سوم: 
كار هست، جوانان كار نمی كنند

سوال  اين  کنيم  تامل  قدری  نظريه  اين  در  اگر  خب 

پيش می آيد که آيا برای اين حجم از فارغ التحصيالن 
همين  به  کرده  ايم؟  ايجاد  شغلی  فرصت  دانشگاهی 
مناسبت تصميم گرفتيم به مراکز آموزش عالی برويم 
رفتيم  وقتی  کنيم.  بررسی  نزديک  از  را  موضوع  تا 
ديديم توی يک کوچه تنگ و باريک بيست تا مرکز 
کدام  هر  جلوی  از  بعد  شده.  تاسيس  عالی  آموزش 
نام کنيم.  که رد شديم به ما تعارف زدند برويم ثبت 
يکی شان که داشت آبنبات تعارف می کرد و جلوی در 
کن  نام  ثبت  اينجا  »بيا  گفت:  بود  نشسته  حياط شان 
عمو ببينه« آن ديگری که زيرزمين خانه شان را مرکز 
آموزش عالی کرده بود گفت: »پول بده نيا. چهارسال 
ديگه هم بيا مدرکت رو از زيرزمين بگير« و مشغول 
آب و جارو زدن جلوی حياط   شان شد. جلوتر هم يکی 
پايان نامه  تعدادی  زالزالکش  و  شيربالل  بساط  ميان 
دونه  يه  بخر  تا شيربالل  »دو  می گفت:  و  می فروخت 
و  برداشتيم  شيربالل  يک  بنابراين  ببر«.  نامه  پايان 
فرار کرديم. ما به هر صورت از اين سه نظريه به اين 
نتيجه رسيديم که مسئوالن سخت مشغول کار هستند 
کم کاری  جوانان  اما  آورند  فراهم  را  اشتغال  زمينه  تا 
می کنند و سابقه کاری شان را از توی شکم مادرشان 
می گيريم  نتيجه  ما  نمی آورند.  بيرون  خودشان  با 
 جوانان بايد همين دنبال کار گشتن  و فرم توی ادارات 
بدهند  ادامه  را  شدن شان  تماس  منتظر  و  کردن  پر 
چون اين خودش يک جور کار است و ناشکری ست 
نتيجه  همچنين  نياوريمش.  حساب  به  کار  که 
می گيريم که ما رسانه ها و روزنامه نگارها هم بايد دست 
از سياه نمايی برداريم و ماست مان را بخوريم. تا بعد ...

چرا جوانان بيـکارند؟

َتن پاک ُکن ) تنباکو (

صاحبان  و  ها  جذامی  قديم  زمانهای  در 
دار  واگير  پوستی  بيماريهای  و  جراحات 
را از شهر ها رانده و نفی بلد می کردند.

زمانهای قديم در شهری يکی  گويند در 
از اين بيماران را بيرون کرده و در بيابان 
رها نمودند و به حال خويش وا گذاشتند. 
مرد بيمار چون شب رسيد و سرما بر وی 
مستولی شد  ناگزير بوته ها و علف های 
دور و بر خود را جمع کرده و آتش زد. از 

آن پس هر شب همين کار را می کرد.
بعد از چند روز متوجه می شود که زخمها 
و  کرده  پيدا  کاهش  پوستش  جراحت  و 
آزار آن خالص شده پس  از درد و  حتی 
برمی  خويش  عيال  و  اهل  نزد  شهر  به 
گردد. واقعه موجب حيرت و تعجب ُحکما 
پرسيده  و  شده  پيگير  چون  و  شود  می 
برگ  که  بينند  می  کنند  می  امتحان  و 
گشته  بيماری  بهبود  باعث  ها  بوته  آن 
پاک  تَن  را  گياه  آن  اسم  بنابراين  است. 
استعمال و  اثر کثرت  کن گذاشته که در 
به مرور ايام به تنباکو تبديل می شود ... .

بخت من خواب است، بیدارش کنید

بخت من خواب است بيدارش کنيد
گر که بيمار است تيمارش کنيد

مانده ام اين بخت است يا بَخَتک است
چون ُمدام از بهر من در ُجفتک است 

مرغ بخت از بام من تا بی نهايت پر کشيد
بر در بختم زمانه با مالت آستر کشيد 
گر کلنگی آيد از سوی سماوات خدا

می خورد بر فرق من، فرق سرم گردد دوتا 
گر ببارد سيل رحمت از فراز آسمان

قطره ای از آن نبارد بر زمين ُخشکمان 
گر نظر بر زر کنم مس می شود از بخت من
ُدر و گوهر می شود خر ُمهره ای در دست من
چون به باغ اندر شوم گل های آن پژمرده اند

بلبالن برتارک سبز درختان مرده اند
گر بکارم دانه های گندم و جو همچنين

می زند از بخت من خرزهره سر از اين زمين

* نمکستان

فروغ زال-  جمعی از دانشجويان در واکنش به تهمت های 
سازمان يافته مبنی بر »کپی کاری پايان نامه های دانشجويی« 

بيانيه ای صادر کردند. متن بيانيه بدين شرح است:
|copy from tebyan| به نام خدای مهربان

ما دانشجويان پر کار وپرتالش که شبانه روز خود را وقف 
تحقيق و پژوهش و جستجو و Ctrl+V گرفتن بی وقفه 
قبايمان  تريش  به  اتهام  اين  برخورد  دليل  به  ايم،  کرده 
و  مان  سمباده  از  تر  لطيف  ی  روحيه  شدن  کدر  نيز  و 
هايی  و محکم همچون ستون  بلند  رويی  از  برخورداری 
عظيم از سنگ پا، اين تهمت های ناروا را به داليل زير، 

|copy from rah rah| محکوم می نماييم
های  برنامه  با  تولد  بدو  از  همواره  مظلوم  نسل  1-اين 
تلويزيونی ای رشد کرده و گوشت و پوستش شکل گرفته 

که هر کدام کپی شده از يک برنامه خارجکی بوده اند.
ای  فله  و  عمده  پخش  شاهد  نوجوانی  اوج  در   -2 
سريال های چشم بادومی بوده که اين سريال ها عالوه 
هم  هايشان  بازيگر  حتی  سناريوهايشان،  بودن  کپی  بر 

از روی هم کپی شده و حتی غير قابل تشخيص بودند.
اجباری  خريد  حال  در  دانشگاه،  به  ورود  بدو   3-از 
کتاب های اساتيدی بوديم که با آن ها هفت هشت ده تا 
واحد پيش نياز و پس نياز داشتيم که خود از يک يا چند 

کتاب و جزوه اساتيد ديگر تشکيل شده اند و ما مامور به 
باال بردن تعداد چاپ اين کتاب ها بوده ايم.

۴- علمی و پژوهشی ترين حرکتی که در دوره ی چهار 
ترين  زيبا  پيرامون  تحقيق  ايم،  زده  کارشناسی  ی  ساله 

با  و خوش بر و رو ترين جزوه ی کالس بوده که گاها 
مواجه  آن  ی  نويسنده  پدر  هتاک  و  زننده  های   برخورد 

|copy from film hendi|می شويم
ترم اردوی  در  ها  بااليی  ترم  نصايح  طبق  همواره   -۵ 

 اولی ها، هيچ وقت کتابهای عمومی را نخريده و نکات 
در  عباسی  :»حضرت  اعالم شده  استاد  توسط  که  مهمی 
امتحان می آيند« را طبق يک سنت ديرينه کپی کرده ايم.

اصل  با  برابر  کپی  مستحضريد  همگی  که  همانطور   -6
است و جای حرف و حديثی نبايد باشد.

در پايان ضمن تاکيد بر داليل متقن و محکم و کوبنده و 
دندان شکن ذکر شده در باال، باز هم تاکيد می کنيم که 
بر اساس قرار داد: »هر چه بکاری همان را درو می کنی« 
و گندم از گندم برويد، جو ز جو« و » کبوتر با کبوتر، باز 
با باز«|copy from ganjor|، پايان نامه های خود 
را آينه ی چند سال آموزش و دانشجويی در دانشگاه می 
دانيم و از مسئولين محترم تقاضا داريم آبسرد کن حياط 
پشتی و کيفيت کوکو سيب زمينی سلف را پيگيری کنند.

به ما برخورده است!

صندوق پستيت رو چک کن!

بود که ديد  مردی در حياط خانه اش مشغول چمن زنی 
همسايه از خانه بيرون آمد. رفت سمت صندوق پستی، در 
آن را باز کرد. داخل آن را با دقت بررسی کرد و بعد محکم 
بعد دوباره مرد  را بست و رفت. چند دقيقه  در صندوق 
همسايه آمد بيرون و اين کار چند بار تکرار شد. مرد که از 
کار همسايه حسابی گيج شده بود رفت جلو و از همسايه 
پرسيد: مشکلی پيش اومده؟! همسايه جواب داد: معلومه 
که مشکلی هست! اين کامپيوتر خنگ جديدم همه اش 
ميگه نامه جديدی داری، صندوق پستيت رو چک کن!

من و افسوس گاو !

داشتم  شمال  جاد ه  تو  زیاد  سرعت  با  بار  یه 
منم   ! پرید وسط جاد ه  گاو  یه  یه دفه  میرفتم، 
شاکی  دستش  از  خیلی  و  ترمز  رو  زد م  محکم 
گاوه  دیدم  زد ن،  بوق  به  کردم  شروع   ! شدم 
همینجوری وایساد ه وسط جاد ه و د اره منو نیگا 
میکنه.  یعنی د رگیر جذبه ا ش شده بود م! اومدم 

پیاد ه شم؛ 
دیدم گاوه یه نگا به من کرد، یه نگاه به تابلوی 

محل عبور حیوانات! 
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خلق و خوی فرزندم تغییر کرده است!

به گفته ی کارشناسان عالئم استفاده نابجا و از دارو 
و سوء استفاده از دارو مشابه هستند، فرقی نمی کند 

چه نوع دارویی باشد، مجاز یا غیرمجاز. 
داروهای  از  مان  نوجوان  فرزند  بدانیم  کجا  از  حال 
و  کند؟  می  استفاده  سوء  سرفه  و  سرماخوردگی 

چگونه با او صحبت کنیم؟
آموز  دانش  یک  تواند  می  دارو  مصرف  سوء  گاهی 

ممتاز را در آستانه ی شکست قرار دهد.
بینید؟  می  فرزندتان  خوی  و  خلق  در  نوساناتی  آیا 
دهد،  می  نشان  خود  از  شیدایی  رفتارهای  گهگاه 
برآشفته می شود، غمگین  یا بی حال و حوصله می 
شود؟ آیا فرزندتان درمورد کارهایی که بعد از مدرسه 
انجام می دهد بیش از حد مخفی کاری می کند یا 
ممکن است هنگامی که نزدیک او یا وسایلش شوید، 

به طرز عجیبی مضطرب شود؟
حقایقی که در مورد مصرف این داروها به شیوه های 
نادرست وجود دارد و همچنین عوارض و خطرات آن 
را بدانید و پیش از صحبت با فرزندتان دقیقا معلوم 

کنید چه دارویی مصرف می کند. 
منتقل  را  تان  نیست که قضاوت  این  کار شما االن 
کنید، تنبیه و مجازات تعیین کنید و بعد هم اتاق را 
ترک کنید. باید با او حرف بزنید و این حرف زدن نیاز 
به کمی تالش و حوصله و زمان دارد اما حتما باید 

توضیح دهید که چرا نگران هستید.
پیش از اینکه مکالمه تان را شروع کنید، الزم است 
یک سری قوانین روزانه و ثابت وضع کرده و بعد از 
صحبت اعالم شان کنید، واضح و روشن. همچنین 
باید دقیقا بدانید تنبیهی که برای ترک این عادت در 

نظر گرفته اید چیست.

بهلول و شکستن سر استاد

روزی بهلول از کوچه ای می گذشت شنید که استادی 
قبول  را  )ع(  امام صادق  گوید:من  می  شاگردانش  به 
اینکه  !یک  مخالفم  کامال  او  با  مورد  در سه  اما   دارم 
می گوید:خداوند دیده نمی شود پس اگر دیده نمی شود 
وجود هم ندارد. دوم می گوید: خدا شیطان را در آتش 
جهنم می سوزاند در حالی که شیطان خود از جنس 
آتش است و آتش تاثیری در او ندارد. سوم هم می گوید 
:انسان کارهایش را از روی اختیار انجام می دهد در حالی 
که چنین نیست و از روی اجبار انجام می دهدبهلول تا 
این سخنان را از استاد شنید فورا کلوخ بزرگی به دست 
گرفت و به طرف او پرتاب کرد. اتفاقا کلوخ به وسط 
پیشانی استاد خورد و آن را شکافت ! استاد و شاگردان 
در پی او افتادند و او را به نزد خلیفه آوردند. خلیفه گفت: 
ماجرا چیست؟ استاد گفت: داشتم به  دانش آموزان درس 
می دادم که بهلول با کلوخ به سرم زد و آن را شکست 
!بهلول پرسید : آیا تو درد را می بینی؟ گفت: نه بهلول 
گفت : پس دردی وجود ندارد. ثانیا مگر تو از جنس 
خاک نیستی و این کلوخ هم از جنس خاک پس در تو 
تاثیری ندارد. ثالثا: مگر نمی گویی انسانها از خود اختیار 
ندارند؟ پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات نیستم. 

استاد دالیل بهلول دیوانه را شنید و خجل شد.

کسانی که می گویند اهمیتی نمی دهند مردم چه فکری 
می کنند معمواًل شدیدا مشتاق هستند که مردم فکر کنند 

آن ها اهمیتی نمی دهند که مردم چه فکری می کنند.

در پایان، موفق ترین افراد کسانی
 هستند که موفقیت آنها نتیجه رشد

 تدریجی و پایدار است.

عارف به دل ذره جهان می بیند
آنجا مه و مهر و کهکشان می بیند
کوری بنگر که چشم دانشور عصر

دست و سر کشتگان در آن می بیند

اگر توانایی فکر کردن با توانایی
 اقدام کردن همراه نشود،

 ذهن برتر در عذاب خواهد بود.

زمانی که یک در بسته می شود، در دیگری باز 
می شود؛ ولی ما اغلب به قدری طوالنی
 و با افسوس به در بسته نگاه می کنیم

 که دری که برای ما باز شده است را نمی بینیم.

آیا برای شما هم پیش آمده که مدام به یک نفر فکر 
کنید؟ مدام حرف ها و کارهای  او را مرور کنید و از 
آزارهایی که به شما رسانده، دلگیر شوید؟ زمانی که 
شریک زندگی، فرزندان یا دیگر افرادی که دوست 
شان داریم آزارمان می دهند، تا ساعت ها یا حتی 
روزها ذهن مان درگیر است. هنگام رانندگی، ظرف 
شستن یا حتی پیاده روی، تمام حرف ها و تصویرها 
در ذهن مان تداعی می شوند. 5 ساعت، 5 روز یا 
حتی 5 هفته هم می گذرد اما آنها نمی گذرند.به 
راستی چگونه می توانیم کسی را از سرمان بیرون 
کنیم؟ چگونه می توانیم طور دیگری برخورد کنیم 
وقتی تمام تصاویر چون فیلمی در مقابل چشمان مان 
رژه می روند؟البته ممکن است این موضوع تنها در 
مورد افراد نباشد. بلکه گاهی اتفاقی ناخوشایند هم 
می تواند تا مدت ها ذهن مان را درگیر خود کند. 
این افکار سمی هستند و نه تنها به روح بلکه به جسم 
ما نیز آسیب می رسانند. تحقیقات نشان می دهند 
که هورمون های منتشر شده از درگیری های ذهنی 
مدام، موجب بروز بیماری هایی چون سرطان، بیماری 

قلبی، افسردگی و خود ایمنی می شوند.
اگر بخواهیم فراموش کنیم اما نتوانیم چه؟

سالم  زندگی  یک  برای  را  تالشمان  تمام  ما   گاهی 
مواد  از  خوریم،  می  ارگانیک  غذاهای  کنیم،  می 

غذایی ناسالم می پرهیزیم، از مواد شیمیایی به ندرت 
استفاده می کنیم، سبزیجات می خوریم و... اما برای 
ذهن مان چه می کنیم؟ چگونه سموم را از افکارمان 
دور کنیم؟در اینجا چند روش کوچک اما تاثیرگذار 
با عمل به آنها می توانید در  ایم که  برایتان آورده 
مقابل افکار منفی خود مقاومت و افراد و اتفاقات آزار 

دهنده را از سرتان بیرون کنید.
1.کمتر حرف بزنید، بیشتر منتظر بمانید

هنگام مشکالت سعی کنید به جای حرف زدن های 
مدام، به خودتان زمان دهید. با صبر خواهید دید که 
چگونه مشکالت از کنارتان به سادگی می گذرند. به 

زمان اعتماد کنید، او کارش را خوب بلد است.
2.صبر کنید و منتظر اتفاقات پیش رو باشید

ما همیشه دوست داریم که نسبت به آدمها و شرایط 
آزار دهنده، سریع عکس العمل نشان دهیم. به همین 
به  پشیمانی  کوتاهی  مدت  از  پس  که  است  دلیل 
سراغمان می آید. یک روان شناس بودایی می گوید: 

»وقایع آزار دهنده را تنها نگاه کن.«
3.خوتان را سرزنش نکنید

خودتان را برای اتفاقاتی که افتاده، سرزنش نکنید. سعی 
 کنید از محیط هایی که شما را یاد گذشته تلخ تان 
می اندازد نیز دوری کنید. حرف هایی که شما شنیده 
اید یا بدی هایی که دیده اید، نتیجه یک سری اتفاقات 

بوده که حتی ممکن است سوتفاهمی بیش باشند. پس 
هیچ کس را برای نتیجه ای که به دست آمده سرزنش 
نکنید. روان شناسی می گوید: »اول آن اتفاق افتاد، بعد 
اتفاقی دیگر و پس از آن... به همین دلیل اتفاق نهایی 

نتیجه اتفاق های دیگر است.«
4.به فکر حل بزرگ ترین مشکل تان باشید

است، افتاده  برایتان  اتفاقی  چه  که  نیست   مهم 
بزرگ ترین مشکل، عصبانیت شماست؛ عصبانیتی 
که منجر به اتفاقات بد دیگر می شود. پس قبل از 
حل هر مشکل دیگری، به فکر عصبانیت خودتان 

باشید. ورزش کنید، مدیتیشن کنید، 
به پیاده روی بروید و هر کاری که شما را آرام می 
کند انجام دهید. این شمایید که نسبت به دیگران 

اولویت دارید.
5.در عصبانیت، تصمیم نگیرید

زمانی که شما عصبی و ناراحت هستید، نمی توانید 
به خوبی فکر کنید. به بیان دیگر، عصبانیت، ذهن را 
چروک می کند. پس اگر می خواهید که افکارتان 

روشن، واضح و خالقانه باشد، آرام باشید.
6.به فکر درک کردن دیگران نباشید

از خودتان بپرسید که آیا دیگران به طرز فکر شما 
اهمیت می دهند؟ اگر کمی خوب فکر کنید می 
ندارد،  آنها  برای  اهمیتی  نظر شما هیچ  که  بینید 

پس وقت و انرژی خود را صرف درک کردن دیگران 
نکنید. اصال شاید آنچه شما فکر می کنید، اشتباهی 

محض باشد.
7.افکارتان حقیقت ندارند

به فکرهایی که در سرتان است، اعتماد نکنید. زمانی 
را  که ما احساساتی چون تنش، ترس و عصبانیت 
تجربه می کنیم، شرایط روحی و فیزیکی ما نیز دچار 
دگرگونی می شود و افکار و ذهنیات مان نیز اگرچه 

واقعیت دارند اما حقیقت خیر.
8.از طریق مشکالت، رشد کنید

شده  حبس  خود  منفی  افکار  توسط  ما  که  وقتی 
رفتارهای  ناخوشایند،  اتفاقات  به  کردن  فکر  ایم، 
اتفاق  آنچه  مورد  در  قضاوت  و  دیگران  آزاردهنده 

افتاده، تنها عصبانیت ما را شدت می بخشد. 
عکس  همراه  به  داده  رخ  آنچه  مجموع  واقع  در 
اگر  شود.  می  آزردگی  موجب  که  ماست  العمل 
و  باشید  داشته  کنترل  افکارتان  و  بر خود  بتوانید 
دلیل احساساتی که تجربه می کنید را بیابید، در 
 واقع فرصت رشد را به خودتان داده اید. یک اتفاق

می تواند عالوه بر نتایج منفی، نتایج مثبتی چون 
کسب کردن تجربه و رشد بیشتر نیز داشته باشد. 
پس از مشکالت برای روشن شدن چراغ سبز زندگی 

تان، نه قرمز، استفاده کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و آیا آنها به پرندگانی که در باالی سرشان در پروازند ننگریستند که گاه بال های خود 
گشوده دارند و گاه می بندند؟! آنها راجز خدای رحمان نگه نمی دارد ، که او به هر چیزی 
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حدیث روز  

 کسی که مزِد اجیری را کم دهد، خداوند عملش را باطل می  گرداند و بوی بهشت را که از مسافت پانصد ساله به مشام 
می  رسد، بر وی حرام می  کند. پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

چگونه از شر فکر کردن به او خالص شوم؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- جمع سهم - همگان - 
برج ایفل آن مشهور است 2- قریه 
- سمت راست - واحد پول چین 
3- محل امن - رنج ها - رد شده 
4- نظرات انتخاباتی - زودرنج - 
پول قدرتمند آمریكا 5- پشیمانی - 
اشاره به شخص نامعلوم - جهنده 
 - آرمان   - سرخ نای   - اراده   -6
ماده گندزدا 7- گرفتگی - تسبیح 
جمع   - حقیر   -8 بودن  برابر   -
»زاویه« - آدمی، انسان 9- النگو 
اندازه گیری - صدویازده  دانش   -
های  آهنگ  از   - آزمایش   -10
میان   - ایرانی  قدیمی  موسیقی 
حیوانات  راندن  حرف   - بدن 
11- واحد پول ژاپن - از نام های 
مردان ایرانی به معنای »باران« - 
خویشتنداری 12- زاویه  كمتر از  
روی  ریز  خانه های   - درجه   90
عكس - دشمن 13- نرده - ترس 
 - عضوی  ورم   -14 باالپوش   -
برگه ای   -15 پاكیزگی   - راكب 
كه نشان می دهد فروشنده آمادگی 
اعالم  بهای  به  را  كاالیی  فروش 
دارد - كشوری كه در سال  شده 
1960 از انگلستان استقالل یافت 

و  پایتخت آن بریج تاون است.

فعالیت  انواع  از   -1 عمودی: 
 -2 فرنگی  باالی   - بانک ها 
 - هزارهزار   - سقف  فروریختن 
دستور 3- فلک - تازه و شاداب - 
وراج 4- مقابل حاشیه - لحظه كوتاه 
- از اقوام ایرانی - از شهرک های 
شمالی ایران 5- تصدیق آلمانی - 
پاسبان - پیام آوری 6- نام - پروژه 
دانشگاهی - مسیر- پسوند شباهت 
از   - خیاالت   - دودمانان   -7
ضمایر تازی 8- به هم ساییده - 
تازی  دریای   -9 خاک   - وسطی 
چندین   - اسفندیار  برادر  نام   -
به  مربوط  آگاهی های   -10 دفعه 

 - دل  به  خطاب   - صنعتی  امور 
پول كاغذی 11- سرزنش - بلند 
دارای  علم االبدان 12-   - آرمانان 
گاز  و  نفت  فن آوری  اول  جایگاه 
آفتاب  خدای   - زهر   - منطقه  در 
به   - موثر   - نوپیدا   -13 آزاد   -
حساب آوردن 14- باج - پیشوا و 
رهبر - مصرفش فقط طبق دستور 
پزشک جایز است 15- پایتخت آن 
دهلی نو است -  نام جد دوم رستم 
زال است كه پدر نریمان - شاعر 
و نمایشنامه نویس ایرلندی كه  در 
نوشته ها و اشعار و درام های او روح 

وطن پرستی جلوه كامل دارد
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123456789101112131415
ناتسبرعنسومزار1

ویرامداحهرایا2

شراخناملانیمس3

داسمیلسخسرات4

اندرمتسعمنگ5

رکلاهاتویوتو6

وتنامتنایدینو7

رالمهارفرما8

ناییزربهتیالو9

اهناداتتحارا10

مگلونهمینسن11

یربرکشمارماگ12

زایننادیمتالو13

انراواتشهیسور14

نیارکواهدافتسا15

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

را تجربه کنید.   09158668002
به یک مدرک لیسانس یا فوق دیپلم 

عمران یا مکانیک با حداقل 3 سال سابقه 
بیمه جهت اخذ گرید )رتبه( نیازمندیم.  

09154968378

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

09158254172

به دو نفر خانم برای کار در مرکز اقامتی 
به صورت شیفتی )یک روز درمیان( 
تمام وقت نیازمندیم.  32252276

درخواست کمک حسابدار خانم 
فروشگاه پالس - نبش حکیم نزاری 8 

 نیمه وقت 250- تمام وقت 350
32230223 - 09155628654  

استخدام 
نیروی خدماتی و آبدارچی 

خانم جهت همکاری
 در یک شرکت بازرگانی
 با حقوق مکفی و بیمه 

056 - 32214302
بین معلم 8 و 10- پالک 91

واگذاری مغازه به همراه دکور 
در خیابان معلم به دلیل جابجایی

09159644149
صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. بین رجایی 21 و 23       
09036240644

 خیابان پرستار 10، 205 متر
110 متر زیربنا، جنوبی
 فول امکانات )اوقافی(
 به فروش می رسد.
09155612199 

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

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

  09155614521 - زارع

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507- حسینی 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

ایزوگـام  شفیعـیبا 10 سال بیمه
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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
ضمی

د ت
رص

د د
ص

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

حمــل  اثاثیه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو )منشی، 

بازاریاب و مدیر فروش حرفه ای 
)خانم و آقا(( دارد.

}با روابط عمومی باال و قدرت بیان عالی{
تلفن: 09155628902 و 32239311
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تیم کاتا جودوی ایران به مقام سوم جهان دست یافت

برنز  سه  و  نقره  مدال  یک  کسب  با  ایران  جودوی  کاتا  تیم  ایرنا- 
یافت.  ایتالیا دست  به عنوان سومی رقابت های قهرمانی جهان در 
نهمین دوره رقابت های قهرمانی کاتا جودو جهان در شرایطی روز 
شنبه به میزبانی شهر »اولبیا« ایتالیا برگزار شد که تیم ایران که پس 
از شش سال با ترکیب کامل در این رویداد حاضر شده بود، با کسب 
یک مدال نقره و سه برنز باالتر از ایتالیا میزبان بر سکوی سوم جهان 
ایستاد، ژاپن قهرمان شد و عنوان نایب قهرمانی به تیم فرانسه رسید. در 
این دوره از رقابت ها و به صالحدید مسئولین فدراسیون جهانی، تیمها 
از برگزاری رقابت های جهانی در مسابقات جایزه بزرگ روی  پیش 
تاتامی رفتند و برترین ها جواز حضور در رویداد جهانی را کسب کردند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران؛ ایران صدرنشین گروه سوم شد

تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی فوتبال 
نوجوانان هند با نتیجه 3 بر یک گینه را شکست داد و در صدر گروه 
سوم قرار گرفت. به گزارش ایرنا، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت 
18 روز شنبه و در چارچوب مرحله گروهی جام جهانی نوجوانان هند 
برابر گینه قرار گرفت و موفق شد با شکست 3 بر یک این تیم در صدر 
گروه سوم قرار بگیرد. با توجه به اینکه پیش از این دیدار، بازی آلمان 
و کاستاریکا به عنوان هم گروهی های ایران در گروه سوم با برتری 2 
بر یک ژرمن ها به پایان رسیده بود، تیم ایران در پایان روز اول و به 
لطف تفاضل گل بهتر در صدر گروه سوم و باالتر از آلمان قرار گرفت. 
تیم کاستاریکا نیز در جایگاه سوم و گینه در رده چهارم قرار گرفت.

پایان رقابت های تنیس خاکی شهرستان بیرجند

خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان  استان  تنیس  هیئت  رییس 
کار  به  مردان  رده  در  بیرجند  خاکی  تنیس  های  رقابت  گفت: 
در  جنوبی  خراسان  تنیس  هیئت  رییس  حمیدی  داد.  پایان  خود 
کرد:  تصریح  بیرجند؛  از  جوان   خبرنگاران  باشگاه  با  گو  و   گفت 
با حضور  آزاد در بخش مردان  رقابت های تنیس خاکی رده سنی 
12 بازیکن در زمین  تنیس خاکی سرحدی بیرجند برگزار شد. وی 
هادی  زربان،  امیر  کار،  نیک  حسین  ها  رقابت  این  در  داد:  ادامه 
شواکندی و حسین جهانی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. 

هشدار؛ غذاهایی که 
کبد آقایان را نابود می کند!

غذایی  رژیم  دریافتند  انگلیسی  متخصصان 
میزان  ناسالم  افزایش  با  قندی  مواد  از  مملو 
چربی در کبد و خون مرتبط است. همچنین 
مصرف باالی مواد قندی می تواند سوخت و 
خطر  که  دهد  تغییر  شکلی  به  را  چربی  ساز 

ابتال به بیماری قلبی - عروقی را افزایش دهد. 
در این بررسی متخصصان انگلیسی سالمت 
کبد را در گروهی از مردان میانسال که سطح 
چربی کبد آنان باال یا پایین بود مورد مطالعه 
قرار دادند. بنابراین انباشت چربی افراطی در 
سطح  و  می زند  آسیب  بدن  سالمت  به  کبد 
می شود  موجب  مردان  بدن  در  چربی  باالی 
آنان به بیماری کبد چرب غیرالکلی مبتال شوند.

خوراکی های پاییزی 
برای کاهش التهاب و درد

برخی گزینه های غذایی مخصوص فصل پاییز، 
خاصیت کاهش التهاب و درد ناشی از بیماری 
از آنجا که افزایش  آرتریت روماتوئید را دارند. 
تشدید  عامل  خود  مفاصل  روی  فشار  و  وزن 
این  در  وزن  کاهش  است،  روماتوئید  آرتریت 

بیماران با پیروی از یک رژیم غذایی متعادل، 
چون:  موادی  مصرف  با  دارد،  زیادی   اهمیت 
1. آجیل 2. زردچوبه 3. ماهی سالمون 4. کدو 
تنبل 5. سیب 6. سیب زمینی شیرین )سایر مواد 
زمینی  سیب  بلوبری،  اکسیدان:  آنتی  از  غنی 
شیرین، هویج، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، 
پرتقال، بروکلی و طالبی( 7. کلم پیچ )حاوی فیبر 
باال برای احساس سیری طوالنی مدت است( 

ربودن یک کودک برای فروش به داعش

جام جم آنالین- 3 مرد برای رسیدن به سرمایه 200 میلیون تومانی کودک 8 
ساله ای را در مشهد ربودند و ادعا کردند اگر پول را خانواده اش ندهند فرزندشان را 
تحویل داعش می دهند. کیفرخواست پرونده سه عضو افغانی یک باند آدم ربایی که 
پسر هشت ساله هموطن خودشان را با انگیزه دریافت 200 میلیون تومان گروگان 
گرفته بودند در حالی صادر شد که متهمان در اظهاراتی وحشتناک خانواده کودک 
 را تهدید می کردند که فرزندشان را از مرزها خارج می کنند و به دست داعش 
می سپارند. ساعت 7 بعدازظهر سیزدهم شهریور گذشته، پرونده ای به اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی رسید که محتویات آن نشان می داد کودک هشت 
ساله افغانی توسط سرنشینان نقابدار یک دستگاه پی کی ربوده شده و به مکان 
نامعلومی انتقال یافته است. با دستگیری آدم ربایان، آنان در اعترافات خود به قاضی 
گفتند: ما در شرایط بد مالی قرار داشتیم و می خواستیم پول هنگفتی به دست آوریم. 

دستگیری پسری ۲۲ ساله، به جرم هک ۳6۵ حساب بانکی

از مشتریان سایت خود  پسر 22 ساله ای که  به دستگیری یک  اشاره  با  فتا،  پلیس  رئیس  تسنیم- 
کالهبرداری کرده بود اظهار کرد: شیوه و شگرد فرد دستگیر شده به این شکل بود که با راه اندازی یک 
سایت خرید اینترنتی در دنیای مجازی، شرایط فروش کاالی خود به مراجعه کنندگان این سایت را منوط 
به ثبت نام در سایت خود کرده بود و شرط عضویت در این سایت نیز پرداخت اینترنتی مبلغ 1000 تومان 
بوده است. سرهنگ محمدمهدی کاکوان اضافه کرد: زمانی که مراجعان قصد ثبت نام در این سایت را 
داشتند در هنگام پرداخت مبلغ اینترنتی حق عضویت، به صفحه ای جعلی هدایت می شدند که به محض 
وارد کردن شماره حساب و رمز عبور بانکی خود در این صفحه، این شماره و رمز عبور در اختیار این 
جوان 22 ساله قرار می گرفت. وی گفت: به دنبال انجام شکایت های صورت گرفته، همکاران من در 
پلیس فتا پایتخت موفق شدند این پسر 22 ساله را درحالی شناسایی و دستگیر کنند که سابقه این جوان 
دستگیر شده نشان می داد وی علی رغم اینکه فاقد هرگونه سابقه کیفری و تحصیالت دانشگاهی بوده 
ولی به صورت حرفه ای به روش های کالهبرداری سایبری همچون »فیشینگ« آشنا بوده است.

خوراکی هایی که 
پروتئین روزانه شما را تامین می کنند

عدم  یا  کاهش  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
مصرف غذاهای پروتئین دار، منجر به پرخوری 
و اضافه وزن می گردد. عالوه بر این، مصرف 
بدن  عضالت  ترمیم  و  رشد  برای  پروتئین 
ضروری است. اگر انتخاب های غذایی درستی 

در طول روز داشته باشید، به راحتی می توانید 
مقدار پروتئین الزم را دریافت کنید. به عنوان 
مثال با مصرف موادی چون: 1. آجیل )اگر نگران 
به یکی  را  آجیل  کالری خود هستید، مصرف 
 یا دو مشت در روز محدود کنید( 2. تخم مرغ 
 3. ماست چکیده 4. بوقلمون 5. پنیر 6. عدس 
7. پنیر سویا 8. کره دانه های چرب 9. تخم کدو 
)به دلیل داشتن چربی باال، در مصرف آن دقت کرد(

۸ عادت سالمی که
 باید به کودکان تان آموزش دهید

برای آموزش رفتارهای سالم به کودکان، تنبیه 
یا دادن پاداش به آنها راه حل مناسبی نیست 
بلکه شما باید بتوانید نقش یک الگوی مناسب 
را ایفا کنید. 8 عادت سالم را که تمام والدین باید 
به فرزند کودک یا نوجوان خود آموزش دهند، 

از این قرار است: 1. نوشیدن مقدار مناسب آب 
2. دقت به برچسب مواد غذایی  )کالری، مقدار 
چربی های اشباع شده و ترانس، میزان قند و 
نمک (3. خوردن غذاهای رنگارنگ )میوه ها 
 .5 صبحانه  منظم  مصرف   .4 سبزیجات(  و 
لذت بخش 6.  فیزیکی  فعالیت های  انتخاب 
 پرهیز از نشستن زیاد 7. لذت بردن از مصرف 
وعده های غذایی در کنار خانواده 8. تعامل با دوستان.

سم زدایی از بدن و کبد
 با ۳۰ ماده غذایی طبیعی

خاصی  طبیعی  عناصر  خوراکی،  ماده  هر 
به  آن سبب کمک  دارد که مصرف  در خود 
سالمت بدن یا حتی بروز بیماری می شود. در 
این مطلب 30 ماده غذایی به شما معرفی شده 
به طور  و  به سادگی  را  کبد  بویژه  بدن تان،  تا 

فرنگی،  کنگر  کنید: سیب،  طبیعی سم زدایی 
برزیلی،  بادام  )لبو(،  چغندر  ریحان،  آووکادو، 
کلم بروکلی، جوانه های بروکلی، کلم، هویج، 
یا  زرد  قاصدک  پیچ،  کلم  گشنیز،  گل کلم، 
کاسنی زرد، رازیانه، بذر کتان )دانه کتان(، سیر، 
خالص  روغن های  لیمو،  کلم برگ،  زنجبیل، 
ارگانیک، پیاز، جعفری، آناناس، اسفناج، زرد چوبه، 
گردو، آب شاهی یا آب تره و آب علف یا یونجه.

اولین علت داشتن یک پوست عالی  آرامش روحی 
برای  خوب  کار  یک  خواهید  می  اگر  پس  است. 
پوستتان انجام دهید در درجه اول باید فکری به حال 
روحیه تان بکنید. 1. هر چیزی که باعث آرامش و 
آسایش و شادی تان می شود انجام دهید. از استرس 
آب  توانید  می  تا   .2 کنید  مدیریت  را  آن  یا  دوری 

بنوشید 3. رنگین کمان میل کنید: انواع سبزی و میوه 
های رنگی استفاده کنید 4. در برابر نور آفتاب خود 
را محافظت کنید: البته نور آفتاب برای بدن ضروری 
اندازه یک کف  به  بدن  از  فقط یک قسمت  است. 
دست آن هم فقط نیم ساعت در برابر آفتاب قرار گیرد 
ویتامین D الزم روزانه بدن تان تامین می شود. ولی 

این قسمت نباید پوست صورت تان باشد 5. مواظب 
هوای دوروبرتان باشید: هر نوع دود سمی مثل قلیان، 
سیگار، آلودگی هوا برای پوست مضر است. اگر سیگار 
می کشید به سرعت آن را ترک کنید 6. بیشتر مراقب 
خودتان باشید: نداشتن فعالیت بدنی، غذای ناسالم و 
سیگار  باعث می شود همیشه پیرتر از سنتان به نظر برسید.

پوست شگفت انگیز برای تمام عمر می خواهید؟ این شش کار بدون خرج را انجام دهید!

قاتل ملیکای ۸ ساله، اعتراف کرد ! 

نمناک- پسر نوجوانی که درجنایتی تکان دهنده، ملیکای 8 ساله را دریکی 
ازمحله های شهرستان »هفتکل« خوزستان به قتل رسانده است، هنگامی 
که درحضورتیم جنایی صحنه قتل را بازسازی می کرد گفت:»پول تعمیر 
 دوچرخه ام را نداشتم به همین خاطر تصمیم گرفتم ملیکا را به قتل برسانم و 
گوشواره هایش را بدزدم.« این واقعه هولناک عصر سه شنبه چهارم مهر 
زمانی اتفاق افتاد که ملیکا برای بازی از خانه بیرون رفت اما به طورمرموزی 
ناپدید شد. 4 ساعت بعد و در جریان عملیات جست وجو، مأموران پلیس 
جسد دخترک را در خانه ای متروکه، نزدیکی خانه، کشف کردند. شواهد هم 
نشان می داد دختربچه خفه شده و گوشواره هایش به سرقت رفته است. 
پسر نوجوان پیش از این هیچ سابقه کیفری نداشته و تحقیقات نشان می دهد 
که او نوجوان آرامی بوده و در خانواده ای با سطح متوسط زندگی می کرد.

روز شنبه، واژگونی کامیون حامل مواد سوخت در مرز ماهیرود - استان خراسان جنوبی

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت 

 شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*
   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 4۸- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

۳11۰4

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

گچ کاری و گچ بری  
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
 )شهر و روستا(  
09159658659
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تمام مشکالت در قالب 
»فرهنگ و فرهنگ سازی« 

برطرف می شود
تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه هویت انسان 
در فرهنگ مشخص می شود و همه دین اسالم 
ما  فرهنگ  که  زمانی  تا  گفت:  است،  “فرهنگ” 
اسالمی و مبتنی بر آموزه های دینی نشود، امورمان 
با  دیدار  در  عبادی  آیت ا...  نیست.  شدنی  اصالح 
فرهنگ  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون 

همراه  هیئت  و  وی  به  خطاب  اسالمی  ارشاد  و 
است  اصلی شما  کار  هنر  و  فرهنگ  کرد:  اظهار 
و انسان در هیچ قالبی نمی گنجد چون موجودی 
اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  است.  فرهنگی 
فرهنگی  ذاتاً  که  است  این  انسان  اصلی  مسأله 
است و به گونه ای است که در یک ساعت می تواند 
تغییر کند و اینها به خاطر فرهنگ و موضوعات 
وزیر  معاون  است.  تاثیرگذار  که  است  فرهنگی 
اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  نیز  ارشاد  و  فرهنگ 
در بخش فرهنگی برای ارتباط و هماهنگی بیشر 
نیازمند راه اندازی مرکز هماهنگی هستیم، گفت: از 
بودجه دولت تنها بین ۳ تا ۳.۵ درصد به فرهنگ 
اختصاص می یابد. کاراندیش گفت: در این مدت 
کانون های فرهنگی هنری ما از 17 هزار به 2۳ 
 180 به   70 از  سینمایی  فیلم های  و  رسید  هزار 
به   ۳00 از  مدت  این  در  قرآن  حوزه  در  رسید.  
1000 موسسه قرآنی رسید که همه مجوز دارند 
و فرهنگ و ارشاد از 2 هزار موسسه قرآنی حمایت 
می کند و در زمینه مطبوعات در مدت 4 سال از 2 
هزار به 7 هزار رسیده است.وی با بیان اینکه برای 
به  نیاز  بین بخش های مختلف  بیشتر  هماهنگی 
راه اندازی مرکز هماهنگی است، گفت: خأل وجود 
این مرکز احساس می شود. در دوره قبل سفرها 
به خراسان جنوبی تعهداتی داشتیم که تقریبا انجام 
شده و تا پایان سال 9۵ تعداد 100 درصد تعهدات 
در استان های مختلف انجام شد و امیدواریم سال 

96 تعهدات ما اجرایی شود.

دفاتر کارگزاری رسمی تأمین اجتماعی
 4 برابر می شوند

بیان  با  استان  اجتماعی  تأمین  قاسمی- مدیرکل 
اینکه تاکنون فقط یک دفتر کارگزاری فعال تأمین 
اجتماعی در استان آن هم در بیرجند   داشته ایم، 
کارگزاری   ۳ تأسیس  مجوز  اکنون  کرد:  اظهار 
دیگر را گرفته ایم که در شهرستان های بیرجند، 
قائن و طبس ایجاد می شوند. »درویشی« عنوان 
برای تأسیس کارگزاری  کرد که در همین راستا 
ادامه  وی  شود.  می  برگزار  مهر   در 20  آزمونی 
نفر   100 حدود   نیز  مهر   ششم  تا  یکم  از  داد: 
اند. به گفتۀ وی  برای این آزمون ثبت نام کرده 
امیدواریم از بین متقاضیان، افرادی پس از کسب 
نمره قبولی در آزمون و طی مراحل گزینشی حائز 
پایان  تا  ها  کارگزاری  این  اینکه  تا  شرایط شوند 
بیمه  به  بهتر  خدمات  ارائه  برای  استان  در  سال 

شدگان وکارفرمایان راه اندازی کنیم.

اجرای عملیات برگردان در 4 شهر استان

پیشه ور -مسئول روابط عمومی مخابرات خراسان 
جنوبی  از عملیات برگردان :  در شهرهای قاین 
و  زهان ، نیمبلوک و خضری خبر داد و افزود: به 
دلیل عملیات برگردان ، ارتباطات تلفن های ثابت، 
همراه و دیتا  دچار قطع و  اختالل خواهد شد. به 
گفته رمضانی : این موضوع از  تاریخ 20 مهر از 
ساعت 24 به مدت 24 ساعت ادامه خواهد  داشت .

دیدار نماینده بیرجند، خوسف ودرمیان
 با رییس مجلس شوراي اسالمي

گروه خبر- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس دیروز با رییس مجلس شوراي اسالمي 
دیدار کرد عبادی در این نشست موضوع کمبود 
آب براي روستاییان خراسان جنوبی که حتي براي 
آشامیدن هم آب ندارندرا مطرح کرد. در این دیدار 
به وضع آبرساني سیار به قریب به ۵00 روستاي 
باره  ودر  شد  اشاره  هم  جنوبي  خراسان  استان 
و  بحث  شود  انجام  باید  کارهایی  چه   که   این 
گفتگو شد. عبادي در تشریح جزئیات این نشست 
بیان کرد: از جمله راه حل هایي که براي کنترل 
وضعیت آبي استان ارائه شد، مدیریت آبخیزداري 
است که درخواست ما از رئیس محترم قوه مقننه 
این بود که در الیحه بودجه سال آینده رقم قابل 
منطقه  این  در  آبخیزداري  موضوع  براي  توجهي 
بخش  مدیریت  اینکه  بیان  با  بدهند.وي  قرار 
آبخیزداري از اهمیت مضاعفي در خراسان جنوبي 
برخوردار است، اظهار کرد: عدم کنترل و مدیریت 
باران هاي فصلي در استان سبب شده تا چندین 
برابر ذخایر آب سفره اي که امروز در این بخش 
هم با کمبود فراوان و کاهش آبدهي آن مواجهیم، 
برود.نماینده  هدر  ها  آب  از  توجهي  قایل  میزان 
در  مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم 
ادامه گفت: موضوع بعدي که در نشست با دکتر 
الریجاني مطرح شد، مسئله اشتغال روستاییان با 
توجه به خشکسالي هاي چندین ساله اخیر بوده 
است که بایستي حرکت به سمت حمایت از صنایع 
دستي و کارهاي مشابهي محور کار قرار بگیرد.

می
 مقا

س:
عک

ری
 اکب

س: 
عک

ری
 اکب

س: 
عک

 جشنواره غذای محلی ویژه سالمندان در بیرجند برگزار شد
گروه خبر- جشنواره غذاهای محلی و سنتی با حضور سالمندان در بوستان آزادی بیرجند برگزار شدعرب نژاد در حاشیه جشنواره غذاهای محلی و سنتی اظهار کرد: با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند برنامه ورزش صبحگاه و قرائت زیارت عاشورا با حضور سالمندان در بوستان آزادی بیرجند برگزار شد. وی افزود: بعد از مراسم ورزش صبحگاهی یک برنامه در قالب جشنواره 
غذای محلی و سنتی که به مناسبت هفته سالمند برگزار و در این جشنواره بیش از ۳۵ نوع غذای محلی و سنتی که توسط پیشکسوتان دستگاه های اجرایی تهیه شده بود به نمایش گذاشته شد.

امروز نمایشگاه کتاب
 افتتاح می شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  غالمی- 
کتاب  نمایشگاه  کرد  عنوان  جنوبی  خراسان 
گفته  شود.به  می  افتتاح  دوشنبه  امروز  استان 
خراسان  کتاب  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  محبی 
در  صبح   9:۳0 ساعت  مهر(   17( امروز  جنوبی 
خراسان جنوبی  المللی  بین  نمایشگاه های  محل 

در خیابان غفاری بیرجند گشایش می یابد

بازدید معاون وزیر  فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  از خانه فرهنگ بیرجند

دادرس مقدم- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از خانه فرهنگ بیرجند 
مروج  همراه  به  مروستی  کاراندیش  کرد.  بازدید 

الشریعه استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از پروژه در حال ساخت خانه فرهنگ استان بازدید 
کرد.در این بازدید احمد محبی، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گزارشی از روند ساخت خانه فرهنگ 
استان ارائه کرد. عملیات ساخت این پروژه از سال 
90 آغاز شده و هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت 
به مساحت 2  زمینی  در  پروژه  این  دارد،  فیزیکی 
هزار متر مربع و در 4 طبقه در حال ساخت است.

عرضه شیر کامل در استان
 فقط با بسته بندی پاستوریزه 

برزجی- رئیس سازمان دامپزشکی کشور که سابق بر 
 این مدیرکل دامپزشکی استان بود طبق وعده هایی 
که قبال داده طرح عرضه شیر کامل را در خراسان 
در  رفیعی  دکتر  کند.  می  دنبال  جدیت  با  جنوبی 
توسط  کامل  شیر  طرح  اجرای  از  آوا  با  گفتگو 
ها  کارخانه  گفت:  و  داد  خبر  لبنیاتی  کارخانجات 
موظف خواهند بود که شیر را  با سه و نیم درصد 
چربی بدون هیچگونه کاستنی و افزودنی در بسته 
بندی های پاستوریزه عرضه کنند. وی با بیان اینکه 
شیر بدون هویت مخاطرات زیادی برای شهروندان 
دارد افزود: کارخانه های لبنیاتی از این پس همان 
شیر دوشیده شده از گاو را گرما داده و به صورت 
کامل عرضه خواهند کرد. دکتر رفیعی  خاطر نشان 
کرد: هم اکنون نیز برخی از کارخانه ها پاکت های 
شیر را با سه و نیم درصد چربی به بازار ارایه می کنند 
که کامال این موضوع در آزمایشگاه های دانشگاه 
علوم پزشکی قابل پیگیری است و امیدواریم که 
میزان عرضه فله در آینده نزدیک به صفر برسد.
وی گفت: هم اکنون روزانه 14 تن شیر فله توزیع 
بود. روز  در  تن  میزان 20  این  قبال  می شود که 

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد
 از تاالر شهر بیرجند بازدید کرد

غالمی- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از تاالر شهر بیرجند بازدید 
کرد.کاراندیش مروستی، به همراه استاندار و مدیر 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از تاالر شهر بیرجند 
بازدید کرد.تاالر بیرجند در سال 1۳86 تصویب شد 
و در سال 1۳91 کلنگ زنی شد. این پروژه قرار بود 
۳6 ماه بعد از کلنگ زنی به بهره برداری برسد که 
بعد از گذشت ۵ سال هنوز به بهره برداری نرسیده 
است ولی در دو سال اخیر پیشرفت قابل توجهی 
داشته است.این پروژه با زیربنای 11 هزار و ۵00 متر 
شامل بخش های مختلف هنری و فرهنگی از جمله 
کارگاه های نقاشی، کوزه گری،  دو سال آمفی تئاتر و 

سالن موسیقی به ظرفیت 600 نفر خواهد بود.

تکلیف فروشگاه ها 
به نگهداری تخم مرغ در یخچال 

گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  برزجی- 
هستند  موظف  مرغ  تخم  عرضه  های  فروشگاه 
نگهداری  یخچال  در  حتما  را  ها  مرغ  تخم  که 
کنند.دکتر رفیعی در گفتگو با آوا عنوان کرد: تخم 
های سالن  در  بازار  ی  شده  عرضه  هایی   مرغ 
 مرغداری نیز با شرایط دمای 10 درجه بسته بندی می شود
لذا مناطق عرضه نیز باید حتما تا لحظه فروش در 
یخچال نگهداری کنند. وی با بیان اینکه اگر تخم 
مرغی در فضای آزاد بود بیش از 7 روز قابل استفاده 
نیست افزود: اما اگر در مراکز عرضه نیز تخم مرغ 
 در یخچال نگهداری شود پس از فروش می توان
دکتر  کرد.  نگهداری  یخچال  در  روز   4۵ تا   ۳0
رفیعی  ضمن تاکید بر اینکه شهروندان حتما باید 
به تاریخ درج شده روی تخم مرغ توجه کنند افزود: 
در صورتی که فروشنده تخم مرغ را خارج از فضای 
یخچال داشت حتما باید تاریخ روز عرضه شده باشد.

منطقه حفاظت شده  درمیان نیازمند توجه مسئوالن 

خالی شدن حساب های بانکی با تخلفات در فضای مجازی

معاون وزیر ارشاد خبر داد:

63 درصد افزایش داشت

ارشاد  معاون توسعه، مدیریت و منابع وزارت 
از اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
اعتبار به مجتمع فرهنگی و هنری بیرجند خبر 
فرهنگی  مجتمع های  واگذاری  گفت:  و  داد 
به بخش خصوصی جزو سیاست های کشور 
اما بخش خصوصی برای ورود به این  است 
بخش راغب نیست.به گزارش تسنیم علی اصغر 
کاراندیش  در دیدار با استاندار با اشاره به 14 
مرکز فرهنگی در خراسان جنوبی اظهار کرد: از 
این تعداد 8 مرکز در حال بهره برداری و مابقی 
در حال احداث هستند.وی با بیان اینکه برخی 
 از این مجتمع ها نیازمند بازسازی کف پوش،
این قبیل هستند  از  حل مشکالت صوتی و 
نیازمند  مجتمع ها  تعمیر  راستا  این  در  افزود: 
تامین  بحث  در  و  است  استاندار  حمایت 
ارشاد ورود خواهد کرد. نیز وزارت  تجهیزات 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با اشاره به وجود 11 شهرستان 
در خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا در 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات 
76 پست سازمانی و 81 نیرو فعالیت می کنند.

کاراندیش تصریح کرد: واگذاری مجتمع های 
فرهنگی به بخش خصوصی جزو سیاست های 
کشور است و با توجه به اینکه درآمد در حوزه 
برای  خصوصی  بخش  نیست  زیاد  فرهنگی 
ورود به این بخش راغب نیست.وی با اشاره 
بیرجند  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  پروژه  به 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه ها 
در سال 91 آغاز شده است و در حال حاضر 
12 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از هزینه کرد 4 میلیارد تومانی در پروژه 
بیرجند خبر داد و  مجتمع فرهنگی و هنری 
یادآور شد: در این راستا ۳1 میلیارد تومان دیگر 
اعتبار نیاز است.کاراندیش اظهار کرد: امسال 

نیز برای این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و 200 میلیون تومان پیش بینی شده است.وی 

از برنامه های پیش روی وزارت ارشاد اسالمی 
هنری  فرهنگی  مجتمع  مجدد  فعالیت  به 
بیرجند، تسریع در تکمیل مجتمع فرهنگی و 
هنری شهر قاین اشاره کرد و گفت: در استان 
1۵ مجتمع فرهنگی و هنری در حال احداث 
است که با حمایت وزارتخانه و استانداری برای 
افزایش سرانه فرهنگی در استان انجام می شود.

کاراندیش بیان کرد: در بحث بودجه سهم اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از 
سهم بودجه هزینه ای در سال گذشته و امسال 
حدود 2 درصد و تملک آنچه تخصیص یافته 
حدود 0.۳  و آنچه ابالغ شده 1.7 درصد بوده 
است در این راستا درخواست تخصیص ویژه 
نسبت به این اعتبارات به اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان وجود دارد. وی نبود زمین 
مناسب برای احداث کتابخانه مرکزی بیرجند را 
یکی از مشکالت استان عنوان کرد و یادآور 
شد: در این راستا از استانداری خراسان جنوبی 

تقاضا می شود نسبت به واگذاری زمین مناسب 
اقدام کند.کاراندیش با بیان اینکه یکی دیگر 

از مشکالت ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کمبود خودرو است گفت: در این راستا 
از استانداری درخواست داریم در بحث تامین 
را  استان  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  خودروی 
حمایت کنند.وی به مجتمع فرهنگی هنری 
برای  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  فردوس 
تجهیز این مجتمع سال گذشته 400 میلیون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه  توسط  تومان 

اسالمی پرداخت شد.

سازی  برند  لزوم  بر  استاندار  تاکید 
رشته های هنری استان

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم برند سازی ملی 
و بین المللی برخی رشته های هنری استان 
تاکید کرد و گفت: برند سازی همیشه به سمت 
اما  است  داده شده  اقتصادی سوق  کاالهای 
برند سازی در حوزه فرهنگی و هنری استان 

مهدی  شود.محمد  واقع  توجه  مورد  باید  نیز 
مروج الشریعه نیز در این دیدار افزود: در استان 

برند  به سمت  هنری  در 2رشته  باید  حداقل 
سازی ملی و بین المللی حرکت کرد اما کمتر 
به این موضوع پرداخته شده است.وی گفت: 
کاری  وظایف  های  شاخه  تمامی  در  اینکه 
تالش جدی داشته باشیم بسیار ارزشمند است 
 اما باید در حد اعال با ارتباط با وزارتخانه ها
کرد:  بیان  کرد.وی  استفاده  نیز  آنها  توان  از 
های نهاد  یا  ها  انجمن  ها،  تشکل   برخی 
 مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر باید به کاری های
اقتصادی  های  حوزه  در  اشتغالزا  و  تولیدی 
برای  کرد:  اظهار  الشریعه  شود.مروج  متصل 
ابتدای  از  اعتباری  و  فنی  تامین کمک های 
سال جاری برای نخستین بار اقدامات بسیار 

ارزنده ای توسط دولت آغاز شده است.

حوزه های اشتغالزای
بخش فرهنگ و هنر احیا شود

وی یادآور شد: دایره تامین کمک های فنی و 
اعتباری منحصر به پروژه های اشتغالزا در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت، صنایع دستی و غیره 
 ختم نمی شود بلکه باید با نگاه اندیشمندانه ای
حوزه های اقتصادی اشتغالزای مربوط به بخش 
فرهنگ و هنر را نیز احیا کرد.وی با بیان اینکه 
در حوزه فرهنگ و هنر نیازمند ایجاد تشکل 
و انجمن هستیم، عنوان کرد: به عنوان مثال 
برخی مولفان برای تولید کتاب خود در نازلترین 
از       باید  که  اند  مواجه  مشکالتی  با  شرایط 
کمک های فنی و اعتباری مشکالت آنها را رفع 
کرد.وی تاکید کرد: اهالی خراسان جنوبی بدانند 
اگر کسی توانایی تالیف یا ترجمه کتابی دارد 
 برای بخش انتشار آن نخواهد ماند و می توان
به این افراد کمک کرد.استاندار خراسان جنوبی 
جشنواره  و  بزرگداشت  برگزاری  برای  افزود: 
کمک  حتما  جنوبی  خراسان  مفاخر  معرفی 
خواهیم کرد اما جشنواره ها باید جامع دیده شود.

استان  راهبردی  محصوالت  معرفی 
نیازمند پیوست فرهنگی

وی به محصوالت استراتژیک استان از جمله 
و  کرد  اشاره  انار  و  عناب  زعفران،  زرشک، 
استراتژیک  محصوالت  صادرات  شد:  یادآور 
به خارج از کشور نیاز به انجام کار فرهنگی 
محصوالت  از  کدام  هر  داد:  ادامه  دارد.وی 
معرفی  برای  استان  تولیدی  استراتژیک 
نیازمند یک پیوست فرهنگی است، هر کدام 
یک جشنواره بین المللی می خواهد و برای 
برگزاری هر جشنواره در کنارتان خواهیم بود.
وی بیان کرد: فرهنگ سازی که توسط حوزه 
فرهنگ و هنر پایه گذاری شود سبب ایجاد 
خواهد  استان  توسعه  برای  جدید  فضاهای 
شد لذا هر گونه سرمایه گذاری را می طلبد.

معارفه   و  تودیع  مراسم  گذشته  روز  کاری- 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
درمیان با حضور  فرماندارشهرستان درمیان 
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  و 
هاشم  مراسم  این  در  شد.  برگزار  جنوبی 
محیط  حفاظت  مدیرکل  حکم  با  آزموده 

اداره  سرپرست  عنوان  به  استان  زیست 
درمیان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
منصوب شد و از تالش های محمد دادی، 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  سابق   رئیس 
شهرستان درمیان تقدیر شد.فرماندار درمیان  
حفاظت  منطقه  کرد:  عنوان  مراسم  این  در 

شده درمیان به عنوان یکی از ظرفیت های 
و  معرفی  نیازمند  شهرستان  گردشگری 

حمایت مسئوالن است.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  زاده  بشیری  محمد 
های  گونه  وجود  و   بودن  بفرد  منحصر 
به  خاص   توجه  جانوری  متنوع  و  متعدد 

کرد:   تاکید  است.وی  الزامی  منطقه  این 
زیست  محیط  حفظ  در  مردم  مشارکت 
زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار است و  
آموزش، آگاه سازی و تعامل با شهروندان در 
جذب مشارکت مردمی و حفاظت از محیط 
زیست نقش انکارناپذیری دارد.وی تعامل با 

مردم و همکاری با سایر دستگاه ها اجرایی 
برای  شهرستان و همچنین فرهنگ  سازی 
محیط  حفظ  راستای  در  همگانی  مشارکت 
نمایندگی  کاری  های  اولویت  از  را  زیست 
محیط زیست در شهرستان درمیان ذکر کرد.
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قاسمی-رئیس پلیس فضای تولید و مبادله 
از رشد  )فتا( خراسان جنوبی  ناجا  اطالعات 
92 درصدی جرائم در فضای مجازی استان 
در 6 ماهه ابتدای سال خبر داد و اظهار کرد: 
متاسفانه بیشتر مجرمین در این حوزه از 20 
تا 2۵ سال سن دارند که به علت نا آگاهی و 
کنجکاوی بیش از حد مرتکب جرم شده اند. 
خبری  نشست  در  گذشته  روز  »محمدپور« 
تصریح کرد که بیشترین عناوین مجرمانه به 
4 دسته کالهبرداری رایانه ای با 47 درصد 
 افزایش، برداشت غیر مجاز از حساب های
اعمال  انتصاب  رشد،  درصد   6۳ با  بانکی 
خالف واقعیت با 40  درصد و نشر و نقض 
اضافه  دارد. وی  اختصاص  حریم خصوصی 

کرد که جرم انتصاب اعمال خالف واقعیت 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوران  در 
به  است.  یافته  افزایش  درصد   40 شوراها 
خصوصی  فیلم  و  عکس  نشر  وی  گفتۀ 
بالغ بر ۳9 درصد در 6 ماهه سال نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته رشد داشته و 
همچنین کاله برداری رایانه ای 47  درصد 
بانکی  و برداشت غیر مجاز از حساب های 

6۳ درصد افزایش داشته است.

کشف 70 درصدی جرائم مجازی
فتا عنوان کرد که کشف جرم  پلیس  رئیس 
نیز نسبت به سال گذشته 27  درصد افزایش 
باقی مانده در دست دارد، یعنی 70 درصد جرایم وقوع یافته کشف  اتفاق شده است و ۳0 درصد  کشور  از  خارج  یا  و  باشد  می  بررسی 

افتاده است. »محمد پور« شایعه اینکه پلیس 
لوگو  و  مجوز  تلگرامی  های  کانال  برای  فتا 
را شدیدا تکذیب کرد  اصالت صادر می کند 
و گفت: مرجع صدور مجوز فرهنگ ارشاد و 
با بیان  سازمان صنعت و معدن هستند. وی 
به  مجازی  فضای  جرائم  در  افزیش  اینکه 
در  استانی  هم  کاربران  افزایش حضور  دلیل 
این فضا می باشد، افزود: در چنین فضاهایی 
که اطالعات افراد کم هم باشد متاسفانه افراد 
منفعت طلب هم سوء استفاده می کنند. به گفتۀ 
 وی یادگیری سواد مجازی یکی از اولویت های 
پیشنهاد می کنیم که  جامعه کنونی است و 
مجازی  فضای  سواد  نهضت  متولی  ارگانی 
باشیم. مجرمانه  اعمال  شاهد  کمتر  تا  شود 

اختصاص بیش از یک میلیارد تومان اعتبار به مجتمع فرهنگی و هنری بیرجند 

موتور سواران، نصف بیشتر متوفیان تصادفات استان
قاسمی- فرمانده راهنمایی و رانندگی استان 
با بیان اینکه ۵4 درصد متوفیان در تصادفات 
اظهار  است،  سواران  موتور  به  مربوط  استان 
مجروحین  از  درصد   ۵۳ همچنین  کرد: 
تصادفات از موتور سیکلت سواران هستند و 
۵9 درصد از تصادفات دورن شهری هم یک 
طرف آن موتورسواران می باشند. »رضایی« 
موتورسوراران  مانور  همایش  در  گذشته  روز 
قانون مند استان عنوان کرد که  ۳۵ تا 40 
درصد مجروحین موتورسوار تا سن 18 سال 
است  این  دهنده  نشان  خود  این  و  هستند 
ندارند.  گواهینامه  حتی  آنان  از  بخشی  که 
جزء  نقلیه  وسایل  آنجاکه  از  کرد:  بیان  وی 
همین  به  است.  بشر  زندگی  جدانشدنی 
توجه  مورد  باید  نیز  ترافیکی  امنیت  دلیل 
قرار گیرد و این همایش به علت در مالعام 

انجام شد تا همه تشویق شوند که قوانین و 
موتور  گفتۀ وی  به  کنند.  رعایت  را  مقرارت 
ارزان تر و سریع تر می باشد  سیکلت چون 

مورد توجه به ویژه جوانان قرار گرفته و به همین 
دلیل راکبان آن باید قوانین را بیشتر از خودروها 
رعایت کنند چون موتورسوران در تصادفات 

هستند. آسیب  معرض  در  دیگران  از  بیشتر 
اهداء 120 کاله ایمنی 

بین موتورسوارن قانونمند

از  بیش  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
کرده  شرکت  مانور  این  در  موتورسوار   ۵00
نفر   120 به  قرعه  قید  به  کرد:  اظهار  اند، 
شود.   می  اهداء  ایمنی  کاله  افراد  این  از 
تعداد  این  از  که  کرد  تصریح  »رضایی« 
رانندگی،  و  راهنمایی  را  آن  مورد  تامین 70 
و  استان  ترافیک  شورای  ایمنی  کاله   ۳0
ها پایانه  نقل  و  حمل  سهم  را  کاله   20 

کرد:  نشان  خاطر  وی  اند.  گرفته  برعهده 
هرچند که تعداد وسایل نقلیه نسبت به سال 
84 افزایش چشم گیری داشته است ولی باید 
گفت تعداد تصادفات کاهش یافته است و  آن 
سازی،  فرهنگ  مردم،  خود  توجه  دلیل  به 
همکاران راهنمایی و رانندگی و دیگر سازمان 

ها و نیز بهبود وضع جاده ها می باشد.
)Ava.news16@gmail.com(
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
َطلَبُت َفراَغ القلِب فَوَجدُتُه في ِقلَِّة الماِل

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.
)مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810(

آشنا: ترامپ در بن بست است؛
 کیهان تیتر می زند »برجام در بن بست«

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنش به  
تیتر کیهان علیه برجام - »برجام در بن بست« - 
نوشت: چرا وقتی ترامپ در بن بست قرار می گیرد 

کیهان تیتر می زند برجام در بن بست است؟

فاطمه هاشمی: پدرم فرمانده 
جنگ نبود، فرمانده صلح بود

اخیر  به اظهارات  فرزند آیت ا...  هاشمی رفسنجانی 
فرماندهی سپاه مبنی بر اینکه آیت  ا... هاشمی در 
دوران جنگ نقش فرماندهی جنگ را برعهده نداشت، 
گفت: آن آقایی که گفته هاشمی در جنگ مسئولیتی 
نداشت، درست گفته اند چرا که هاشمی فرمانده صلح 
بود و برای صلح به جبهه ها می رفت و زمانی که با 
امام صحبت می کرد حرف از صلح می زد. جلسه او با 
سپاهی ها و ارتشی ها نیز برای این بود که هرچه زودتر 

صلح را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.

خّرم: ائتالف اصالح طلبان و 
اصولگرایان معتدل بی معنی است

پیشروی  حزب  مرکزی  شورای  عضو  خّرم  احمد 
مبنی  عارف  محمدرضا  اظهارات  درباره  اصالحات 
بر ائتالف نکردن اصالح طلبان در انتخابات آتی با 
اصولگرایان معتدل و دالیل آن، گفت: با توجه به اینکه 
در ساختار سیاسی و حزبی به رشد کافی نرسیدیم، 
ائتالف دو جریان و جبهه بی معنی است. وی افزود: در 
دو انتخابات گذشته به دلیل اینکه یک خطر مشترک 
اصالح  میان  تعامل  داشت،  وجود  جریان  دو  برای 

طلبان و اصولگرایان معتدل انجام شد.

مستقل های مجلس با وزش باد 
به سرعت تغییر جهت سیاسی می دهند

کواکبیان یکی از دالیل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی 
نیرو را ساختار غیرحزبی نمایندگان شهرستان ها دانست 
که منافع حوزه انتخابیه را بر مصالح کلی ترجیح می دهند 
و خاطرنشان کرد: کما این که عده ای از به اصطالح 
مستقل ها که با وزش باد به سرعت تغییر جهت سیاسی 
می دهند و همان گونه که قبال گفتم عکس سلفی 
آنان با ما بوده و زنبیل یادگاری آنان با دیگران است.

پاسخ فرمانده سپاه به ترامپ: مسائل را 
جایی جز میز مذاکره حل می کنیم

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل 
سپاه پاسداران در واکنش به سخنان ترامپ، با بیان 
اینکه اگر آمریکایی ها هدف نهایی خود از طرح این 
 گونه مسائل را مذاکره با ایران درباره منطقه قرار داده اند،
مسیری کاماًل اشتباه را انتخاب کرده اند، تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد مسائل منطقه را 

جایی غیر از میز مذاکره حل کند.

ترامپ: ایران به کره شمالی 
کمک مالی می کند

تکرار  ضمن  ای  مصاحبه   آمریکا  رئیس جمهور 
تهران،  که  کرده  ادعا  خود  ایرانی  ضد  مواضع 
برجام،  توافق  و  است  منطقه  در  بد«  »بازیگری 
در  بیشتر  ایران  گفت:  وی  است.  »وحشتناک« 
فکر  اما  است   مشکل  ایجاد  حال  در  خاورمیانه 
می کنم که آنها به کره شمالی کمک مالی می کنند 
و در حال تجارت با کره شمالی هستند که البته از 
نظر آنها این موضوع ربطی به برجام ندارد اما به 
نظر من این موضوع به توافق و روح آن ربط دارد. 
ایران چه خواهیم کرد.  درباره  ما  خواهیم دید که 

سناتور آمریکایی: ایران همکاری 
صددرصدی در برجام داشته است

دایان فینستین، سناتور ارشد ایالت کالیفرنیا با اشاره به 
تصمیم دونالد ترامپ برای عدم تأیید پایبندی ایران به 
برجام گفت: ایران همکاری صد در صدی )در زمینه 
این  از  واشنگتن  کناره گیری  و  است  داشته  برجام( 
توافق هسته ای، پیام بدی را برای دشمنان و رقبای 

آمریکا همچون کره شمالی ارسال می کند.

الریجانی حتی یک جلسه انتخاباتی نداشته است

جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: هنوز تا 
انتخابات بعدی زمان زیادی باقی مانده و معلوم نیست 
چه تحوالت و آرایش های سیاسی در کشور شکل 
می گیرد. وی گفت: آقای الریجانی نه جلسه ای برای 
انتخابات تشکیل داده و نه در این مورد با کسی صحبت 
کرده است، بنده جزو نیروهای نزدیک به وی هستم ولی تا حاال حتی یک بار 

هم در مورد بحث ریاست جمهوری و کاندیداتوری با ما صحبت نکرده است. 

 تعداد تخلفات در آرا به میلیون هم نمی رسید

گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
سرنوشت  در  تاثیری  گرفته  صورت  تخلفات 
هم  میلیون  به  آن  تعداد  و  نداشت  انتخابات 
نمی رسید. در کل انتخابات که بیش از ۴۳ میلیون 
رای به صندوق ها ریخته شده بود حدود 12 هزار 
تعرفه بدون مهر داشتیم هرچند که پیش آمدن چنین موضوعاتی طبیعی 

است، اما با آن برخورد کردیم.

ظریف: پاسخ درخوری به »ترامپ« خواهیم داد

ظریف در پاسخ به این سوال که قرار است ترامپ 
تا چند روز آینده راهبرد خود در قبال ایران و برجام 
را اعالم کند و موضع ایران در این مورد چه خواهد 
بود، اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران سیاست 
خودش را در منطقه مستقل از لفاظی های دیگران 
دنبال می کند و بعد از اینکه ترامپ مطالب خود را مطرح کند که البته تقریبًا 

مشخص است، جمهوری اسالمی ایران پاسخ درخوری را خواهد داد.

دیدار معاون وزیر ارشاد به همراه استاندار با نماینده معزز ولي فقیه در استان * عکس: مقامی بازدید استاندار خراسان جنوبی و معاون وزیر ارشاد اسالمی از تاالر شهر بیرجند * عکس:اکبری  استقبال استاندار خراسان جنوبی و تنی چند از مدیران ستادی و استانی از معاون وزیر ارشاد اسالمی  و برگزاری نشست صمیمانه با اصحاب فرهنگ و هنر استان * عکس ها: اکبری-قاسمی

آخر  ماه های  در  بنده  گفت:  عارف 
سال ۹2 برای ورود انتخابات مجلس 
دهم در تهران، بحث ائتالف نسبی 
را مطرح کردم بدین صورت که دو 

از  اصولگرا  و  اصالح طلب  جریان 
فهرست ۳۰ نفره خود در تهران، 1۰ 
نفر را به  طور مشترک انتخاب کنند 
و معتقد بودم این رویکرد پیام مهمی 

برای مردم به همراه داشت که اگر این 
دو جریان در تاکتیک ها اختالف نظر 
دارند، در اصول همراهند و هنگامی 
که این پیشنهاد موردپذیرش جریان 

کردم  پیشنهاد  نگرفت،  قرار  رقیب 
هر یک از طرفین، ۵ نفر را از طرف 
مقابل در فهرست خود قرار دهند که 
مورد  حدودی  تا  پیشنهاد  این  البته 

استقبال قرار گرفت ولی در ماه های 
نفی  اساس  از  پیشنهادها  این  بعد، 
چنین  اساساً  که  شد  تکذیب  و 
حال  است،  نشده  انجام  مذاکره ای 
نخبگان  از  برخی  با  شخصاً  آن که 
بودم. کرده  مذاکره  اصولگرا  جریان 

تاکیدم این است که مذاکره و تالش 
برای تفاهم و تعامل، مشی جریان 
راستا  همین  در  و  است  اصالحات 
وارد  حتی  مقاطعی  در  می توانیم 
در  شد:  یادآور  وی  شویم.  ائتالف 
حالی که جریان رقیب سعی داشت 
پیروزی  که  کند  وانمود  این طور 
انتخابات  در  اصالحات  جریان 
بوده،  تصادفی  و  اتفاق   ۹2 سال 
با تداوم مسیر  ما هم قصد داشتیم 
جریان  حقانیت   ۹2 سال  پیروزی 
برسانیم. اثبات  به  دیگر  بار  را  خود 

امروز  گفت:  کشور  کل  دادستان 
 اقتدار قوه قضائیه را از بین بردن ،

به نفع کی تمام می شود؟ دشمن 
این پروژه را از مدت ها قبل کلیک 
زده که یکسری دستگاه ها و قوایی 
که می توانند در برابر انحرافات و 
کج روی ها بایستند و اجازه ندهند 
تضعیف  را   کند  پیدا  ورود  دشمن 
وقتی  داد:  ادامه  منتظری  نماید. 
و  با جعل  در یک فضای گسترده 
برانگیز  سوال  نسبتی  سندسازی 
دهند،  می  قضائیه  قوه  رئیس  به 
گفت:  وی  هستند؟  چه  دنبال  به 
گاهی قوه قضائیه با نامهربانی هایی 
این  رسالت  ولی  شود،  می  مواجه 
مجازات  و  جرم  با  برخورد  قوه 
متخلفین و مجرمین است. تضعیف 
قوه به نفع هیچ کس نیست، چرا 

اجرای  قضائیه  قوه  وظیفه  که 
کشور  کل  دادستان  است.  عدالت 
قضایی  دستگاه  وقتی  کرد:  بیان 
بخواهد برخورد کند، انگ سیاسی 

می زنند. وقتی قوه قضائیه با معاون 
نزدیکان  و  سابق  جمهور  رئیس 
می  برخورد  سابق  جمهور  رئیس 
نزدیکان دولت  با  کند و همچنین 

گویند  می  کند،  می  برخورد  فعلی 
سیاسی برخورد می کند. این چنین 
نیست و قوه قضائیه سیاسی برخورد 
نمی کند. اسناد موجود است. آقایان 

تریبون به دست می آورند و انگ 
که  بدانند  ولی  زنند،  می  سیاسی 
 قوه قضائیه بر اساس اسناد برخورد 

می کند.

می توان با اصولگرایان در مقاطعی وارد ائتالف شد 
وقتی قوه قضائیه با نزدیکان دولت فعلی

 برخورد می کند، می گویند سیاسی برخورد کرده
محمدرضاعارفرئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان:

جناب سرگرد رادفر
 رئیس محترم اداره کفالت و موارد خاص معاونت وظیفه عمومی فا. ا خراسان جنوبی

هفتهنیرویانتظامیفرصتی است تا ضمن تبریک این هفته خدمت جناب عالی 
و همه پرسنل غیور و جان برکف نیروی انتظامی در کلیه بخش ها

 از حسن اخالق ،پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین درحوزه مسئولیت شما تشکر نموده 
و برایتان آرزوی توفیق نماییم.

از طرف خانواده مشمول نظام وظیفه


