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سرمقاله

  
مرگ بر جاده های مرگ!

*هرم پور

  هرکجای ایران که »جاده ی مرگی« داشتند، 
که  بود  جالب  برایم  .دیروز  اندیشیدند.  ای  چاره 
در خبرها می خواندم برای مشکالت جاده مرگ 
استان  و  استان  آن  استانداران  شمالی،  خراسان 
تا  اند  کرده  برگزار  مشترکی  نشست  گلستان 
مرگ  و  کنند   ماجرا  حل  و  بیندیشند  ای  چاره 
مسؤوالن  از  برخی  غریب  های  تفاوتی  بی  باد 
ما را که ناله ی غمبار کودکان بی مادر و مادران 
زنان بی شوهر و شوهران  و  فرزند  پدران بی  و 
عزیزانشان  نعش  تا  و  تابند  برنمی  را  بی همسر 
انبوه  در  شده  مچاله  آهن  های  پاره  البالی  از 
مرگ  جاده  همین  در  انباشته  های  خیالی  بی 
بیرون نیاید، کاری نمی کنند. امروز می خواستم 
های  داده  دست  از  عزیز  ی  همه  از  همینجا،  
را  عزیزانشان  از  عکسی  بخواهم  مرگ  جاده 
چند  یا  روز  یک  اصاًل  تا  بفرستند  روزنامه  برای 
روز از صفحات روزنامه را به درج عکس هایشان 
اختصاص دهیم. خیلی می شد و شاید هفته ها 
چاپ  را  عکس  آخرین  تا  انجامید  می  طول  به 
)ادامه سرمقاله  در صفحه 2 ( بعد،  کنارش...   کنیم و 

قابل توجه همشهریان گرامی

مـزون آتـور 
عرضه کننده انواع البسه زنانه 

واقع در خیابان مدرس- بین مدرس 5 و7 افتتاح گردید.

تلفن: 056-32226583
مدیریت: جمشيدی پور

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد

افتخار برگزیده شدن آن مجموعه به عنوان

 صادرکننده نمونه ملی در سال 1396 
 موجب مسرت گردید. ضمن تبریک خدمت جناب عالی و همکاران محترم تان 

توفیق بیش از پیش برای خدمت رسانی موثر به مردم شریف این خطه را
 از خداوند منان آرزومندیم.

نمایندگی کاشی فرزاد شهرستان بشرویه

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب رتبه اول شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد 
در بين ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور 

را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی و همکاران تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

ابوالفضل فرج زاده
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر خراسان جنوبی

به تعدادی چرخکار ماهر نيازمندیم.   09153635925 - جعفرپور

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت مادری مهربان و همسری دلسوز 

مرحومه  فاطمه  قابل )همسر مرحوم  حاج  ناصرآدینانی(
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/8/8  از ساعت 2:30 الی 3:30 بعدازظهر

در محل حسينيه مسجد رضوی )واقع درخيابان 17 شهریور( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: آدینانی، قابل و سایر بستگان

جناب آقای حاج محمد بندگان
ضایعه درگذشت مادرخانم گرامی تان 

مرحومه شهربانو  دالکه 
را خدمت جناب عالی و خانواده های داغدار تسلیت عرض نموده، ضمن تقدیر و تشکر از اهدای نقدی شما 
به داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( از خداوند منان آمرزش و شادی روح آن مرحومه را مسئلت می نماییم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( - موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب رتبه اول در سه سال متوالی در سطح ملی و استان 

را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی و همکاران تان
 و همچنین تعاونگران،کارگران و کارآفرینان می باشد 

ضمن تبریک این موفقیت، دوام توفیق شما را از خداوند متعال خواستاریم.
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب رتبه اول شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد
 در بين ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور 

را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی و همکاران محترم تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، مزید توفیقات شما را آرزومندیم.

اتحادیه تاسیسات مکانیکی و انجمن صنفی شرکت های خدماتی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی همسری دلسوز، مادری مهربان و خواهری گرانقدر 

مرحومه کربالئیه بی بی زهره بلبلی
»بازنشسته آموزش و پرورش«

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز از دست رفته امروز دوشنبه 96/8/8 ساعت 2 
بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن 

مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.
خانواده های: قوامی فر، بلبلی ، زاهدی نیا و سایر فامیل وابسته

لباقی
هوا

 اکنون که در راستای منویات مقام معظم رهبری و اهداف صالحه بنياد مستضعفان انقالب اسالمی جهت محروميت زدایی و توسعه 
مناطق کم برخوردار موفق به کسب باالترین مبلغ پرداختی جهت طرح های اشتغالزایی روستایی در سطح کشور موضوع تفاهم نامه 

چهارجانبه بنياد مستضعفان انقالب اسالمی، معاونت محترم توسعه ریاست جمهوری، استانداری خراسان جنوبی و بانک سينا 
که موجب رونق اقتصادی در سطح استان و اشتغال جوانان این مرز و بوم گردیده اید را محضر جناب عالی و همکاران محترم تان 
در آن شعبه تبریک و تهنيت عرض می نمایيم. توفيقات روزافزون تان را در خدمت به مردم شریف استان خراسان جنوبی آرزومندیم.

مدیر کل و پرسنل اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آاقی افرسی
ریاست محترم بانک سینا  شعبه خراسان جنوبی

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

                 کز کار خلق یک گره بسته وا کند

پدر مهربانم!! 8 سال می گذرد 
و هنوز رفتنت در باورمان نمی گنجد... 

هنوز فراموش نکرده ایم
روزهای پردرد بی تو بودن را...

بعد از تو دیگر درس های زندگی 
برایمان مفهومی ندارد!!
 ای کاش می دانستی 

زندگی چه ظالمانه به ما آموخت که
 بی تو نفس بکشيم، راه برویم و تماشا کنيم...

“خيالت چون هميشه تکيه گاهمان است
خانواده ذوالفقاری و مرور خاطراتت تسلی بخش لحظه هایمان”  
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وزیر ارتباطات: زائران اربعین از سیم کارت های عراقی استفاده کنند 
 
تسنیم-محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به دو برابر شدن کانال های ارتباطی ایران با عراق، گفت: رسیدن به تفاهم برای کاهش 
تعرفه ارتباطی از سوی دو کشور ایران و عراق نیازمند هماهنگی است که از طریق سفارت هر دو کشور در حال انجام است.وی همچنین عنوان کرد: ما منتظر اقدام طرف 
عراقی برای کاهش تعرفه و خدمات اینترنتی هستیم اما تا آن زمان به زائران ایرانی توصیه می کنیم هر زمان وارد عراق شدند از سیم کارت های عراقی استفاده کنند.

توجه و رویکرد خاص به فرهنگ و هنر استانها
صالحی  عباس  سید   - کاری  نسرین 
در  رسانه  اهالی  ضیافت  اینکه  به  اشاره  با 
نمایشگاه مطبوعات باشکوه است  افزود:چرا 
که رسانه خط ارتباط رسانه با رسانه و رسانه 
سال   ۴ طی  شد:  یاداور  است.وی  مردم  با 
تئاتر  بودجه  افزایش  برای  اتفاقاتی  گذشته 
رخ داد اما پویش جریان تئاتر در کشور  با 

برخی تکاپوها هماهنگی نمی کند.

سالن های فرهنگی
 نیازمند حمایت

مربوط  مسائل  درباره  ارشاد   وزیر 
بخش  کرد:  بیان  کشور  تئاتر  حوزه  به 
تهران  در  کوچکی  های  سالن  خصوصی 
طراحی کرده اما انتظار داریم این سالن ها 
این  در شهرستان ها ساخته شود وساخت 
سالن ها حمایت های دولت را نیاز دارد.

سال  بودجه  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
های  سالن  ساخت  برای  هایی  کمک   ۹۷

جدید تئاتر دریافت کنیم. 

مصرف فرهنگ و هنر 
کم از نان روزانه ندارد

وی با بیان اینکه مصرف فرهنگ و هنر 
به  کمک  افزود:   ندارد  روزانه  نان  از  کم 
اجتماعی  مسائل  دهنده  کاهش  فرهنگ 
استان  به  سفر  در  کرد:  تاکید  وی  است. 
استان  با  ارشاد  وزارت  فرهنگی  تفاهم  ها 
ها را خواهیم داشت تا نقشه راه با توجه به 
ظرفیت ها و آمایش استان هاترسیم شود. 
لشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حوزه  در  ای  رسانه  فشار  گاهی  اینکه  به 
بهداشت و مدرسه ها کمک کرد تا مراکز 
نامناسب برای خدمات بهداشتی و آموزشی 

هم  ارشاد   وزارت  داد  ادامه  شوند  معرفی 
این  تا  طلبد  می  را  ای  رسانه  نگاه  این 
نشان  خاطر  وی  شود.  تر  عریان  شرایط 
را  تاثیر خود  بیگاه  و  گاه  نگاه رسانه  کرد: 
گذاشته که باید در ادارات کل ارشاد استان 

ها به کار گرفته شود.

رویکرد من استانی است 

من  رویکرد  اینکه  کرد  تصریح  وی 
ها  شهرستان  ادارات  باید  و  است  استانی 
شهر  در  را  ها  آن  و  کنیم  تر  امیدوار  را 
استان  به  تا  کنیم  داری  نگه  خودشان 
به  اشاره  با  کنند.وی  خدمت  خود  های 
نوع  استان  هر  فرهنگی  سند  در  اینکه 
و  هنر  عمومی  حرکات  و  ها  جشنواره 
افزود  کرد  خواهیم  تدوین  را  فرهنگ 
سطح  در  استان  رویدادهای  نوع   باید 

منطقه ای و ملی طراحی شود.

گردشگری مذهبی و 
عمومی در کنار گردشگری ادبی

ایده  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  صالحی 
و  عمومی  گردشگری  کنار  در  ما  های 
است.  ادبی  گردشگری  ایجاد  مذهبی، 
و  داخلی  توریسم  برای  تواند  می  ایران 
وی  کند.  ایجاد  ادبی  گردشگری  خارجی 
اظهار کرد: بخش های فرهنگی جذابی در 
ایران وجود دارد که می تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد.صالحی عنوان کرد  قدم هایی 
در این زمینه برداشته ایم که هم با سازمان 
در  استانی  کل  ادارات  و  فرهنگی  میراث 
سند فرهنگی استانی به بحث گذاشته می 
اینکه  بیان  با  ارشاد  و  فرهنگ  شود.وزیر 
گفتگوهایی در رابطه با برگزاری اجراهای 

ها  استان  در  موسیقی  ای  صحنه  و  زنده 
گذشته  دوماه  طی  داد:  ادامه  دارد  وجود 
در  امیدواریم  و  شده  انجام  ها  گفتگو  این 
شاهد  موسیقی  و  تئاتر  کتاب،  فیلم،  حوزه 
قانون  با یک  باشیم که فضای کشور  این 
قانونی  های  دغدغه  بدون  و  شود  اداره 
و  دنبال  را  موسیقی  هنری  اتفاقات  مسیر 

اجرا کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نمایشگاه مطبوعات بیان کرد:

سرمقاله

مرگ بر جاده های مرگ!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(چند صفحه ی خالی دیگر 

و  بعدش  روزهای  برای  بگیریم  نظر  در  هم 
قرار  و  هستند  ما  بین  در  اکنون  که  عزیزانی 
جاده  این  قربانی  آینده  روزهای  و  فردا  است 
فایده؟  آخرش چه  گفتم  پشیمان شدم.  شوند! 
همین را می دانم که قانون، عرف، ساز و کار 
مردمی  مطالبات  منطقی طرح  روند  و  معمول 
و  متواتر  به صورت  ای  مطالبه  اگر  گوید؛  می 
بی  نیست،  اغماض  قابل  شد،   تکرار  فراوان 
توجهی به آن باعث ایجاد و همپوشانی ظرفیت 
های درونی جدید می شود و این ظرفیت های 
به  شدن  تبدیل  قابلیت  زمان  مرور  به  جدید 
سیاسی  های  ریزش  و  بزرگ  های  نارضایتی 
و  همکاری  عدم  اعتمادی،  بی  اجتماعی،  و 
موارد،  برخی  در  البته  و  با سیستم  ناهماهنگی 
از  ای  نمونه  کنند.  می  پیدا  را  جامعه  با  تقابل 
چنین مطالبه ای، ماجرای غم انگیز همه روزه 
ایست که درجاده ای به نام »جاده مرگ« تکرار 
می شود، مسافرانی که هیچگاه به مقصد نمی 
رسند و خانواده های بی شماری که تا ابد در داغ 
فرزند و همسر و خواهر و برادرشان رخت عزا بر 
تن می کنند... و صدها طومار و دهها کمپین 
و پویش و هزاران هزار امضایی که به پایشان 
ثبت شده و البته همگی فریادهایی که تاکنون 
به هیچ کجا نرسیده اند!! به دوستی که در نماز 
به  اعتراض  طومار  زیر  قبل،   ی  هفته  جمعه 
وضعیت جاده های استان را امضا می کرد گفتم 
اگر طوماری به طول 100 کیلومتر هم از بیرجند 
تا قاین روی زمین پهن کنید و امضا بزنید، تا 
نخواهند و تا متفاوت تر از آنچه امروز هست، 
نشنوند،  کاری از پیش نخواهد ر فت و برایش 
مثال آوردم که دستاورد این هزاران امضا و دهها 
امروز؟  به  تا  بوده  چه  طومار  صدها  و  کمپین 
مسؤولی به استان سفر کرده؟ اعتباری تخصیص 
داده شده؟ مدیری عذرخواهی کرده؟ پیمانکاری 
حداقل  یا  شده؟  توبیخ  ای  اداره  شده؟  برکنار 
آمار کشته ها و مجروحین پایین آمده؟ یا هم 
نفرین خانواده های این قربانیان درحق مسببین 
و سهل انگاران و بی تفاوت ها تبدیل به دعا  و 
ثنا شده؟ قطعاً »نه«.  و تلخی این »نه« گفتن را 
چه کسی باید بر سر مسؤولین غفلت زده و سهل 
انگار بزند؟ و چه وقت باید بزند؟  وقتی سفیر 
با  مرگ خویشاوندی از مسؤوالن و مدیران را 
خود همراه کرد؟ یا وقتی که چشمه های اشک 
مردم این دیار مثل . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( چشمه ها و قنات های آبشان خشکید؟ 

من کار طومارها و کمپین ها و اعتراض های محدود 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را تمام شده 
می دانم. دستمریزاد و خدا قوت. همین و تمام. در 
کشوری که هنوز به فضای مجازی به همان نگاه 
مجازش می نگرند، حرف از طومار و کمپین زدن 
کمی زود است. آنهم بر سر خون هموطنان و هم 
استانی ها. یا حداقل اثری که برای آنها قائلم، نقش 
حمایت و پشتیبانی از اقدامات عملیاتِی مهم ترین 
جمع تأثیرگذار استان یعنی مجمع نمایندگان خراسان 
جنوبیست. علیرغم اینکه مشکالت جاده مرگ مربوط 
به حوزه ی یک نماینده محترم در مجلس است، اما 
همپوشانی های مجلسی قطعاً در چنین مواردی بکار 
می آید نه جای دیگر. در شرایطی که چندان اهتمامی 
برای حل مشکالت اولویت دار استان از سوی مدیران 
کشوری دیده نمی شود و در وضعیتی که تلفات جاده 
برای مدیران  بزرگ  آبرویی  بی  به یک  ی مرگ، 
استانی به جهت عدم توان اقدام و عدم تأثیرگذاری 
فریادهایشان در حال تبدیل شدن است، من احساس 
می کنم زماِن  دادن اسلحه به سرباز دیگری برای 
جنگ و جهاد در این میدان کارزار یا شال و کاله 
کردن مجمع نمایندگان و خیز برداشتنشان برای طرح 
موضوع استیضاح یک وزیر فرار رسیده است. ما باید 
بپذیریم که متأسفانه و به دالیل مختلف خراسان 
جنوبی البی قوی در راهروهای مجلس ندارد که اگر 
می داشت اینچنین با بی مهری و بی تفاوتی مضحک 
مسؤولین روبرو نمی شد.اما این را هم باید بپذیریم که 
کار از نوشتن یک متن پیش از دستور و خواندن آن 
در صحن مجلس - حتی با داد و فریاد-  گذشته و 
کلید حل ماجرا یک اقدام هماهنگ  از سوی مجمع 
نمایندگان برای شکستن ُمهر سکوت کمیسیون ها و 
خم کردن سر و گردن مسؤولین بی خیال و مغرور 
برخی حوزه ها به پیشگاه دادخواهی مردم خراسان 
جنوبیست که هیچ ارزشی برای خون های به ناحق 
ریخته شده در این جاده ی مخفوف و مرگبار قائل 
نیستند. من احساس می کنم عتاب و خطاب طومارها 
در آینده ای نه چندان دور به جای مسؤوالن کشوری 
به سمت وسوی مدیران استانی و حتی نمایندگان 
محترم نشانه خواهد رفت و لذا برای جلوگیری از این 
واقعه ی تلخ و افتادن در ورطه ی خودمشغولی های 
فرصت سوز، الزم است هر چه زودتر اقدمی شایسته 
وبایسته انجام پذیرد، اقدامی که واقعاً اقدام باشد، نه 

یک نمایش تکراری و خسته کننده.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3831 ارسال فرمایید(

آب  بحران  تخصصی  نشست  برزجی- 
نمایشگاه  روز  دومین  با  همزمان  رسانه  در 
ارتباطات  حوزه  اساتید  حضور  با  مطبوعات 
ومحیط زیست و جمعی از فعاالن رسانه ای 
آوا،  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به  شد.  برگزار 
هادی خانیکی استاد حوزه ارتباطات از مسئله 
و گفت:  یاد کرد  بحران  به عنوان یک  آب 
بحران آب به مرحله ای رسیده است که آن را 
باید در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ دید 
و به آن پرداخت. وی با تاکید بر اینکه بحران 
آب باید به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود 
خاطر نشان کرد: رسانه ها به شکل عام و 
خاص در کنار نهادهای رسمی و  دولتی به 

آب بپردازند.
خشونت با کم آبی نسبت مستقیم دارد

برگزاری 13  از  ارتباطات  استاد حوزه  این 
مخلف  های  دانشگاه  در  تخصصی  نشست 
برای آب خبر داد و گفت: باید این گفتمان ها 
را کاربردی و فعال کنیم.  وی با بیان اینکه 
مسئله آب را نمی شود صرفا به حکومت 

و جامعه نسبت داد افزود: مسائل اقتصادی و 
سیاسی بحران آب را بیشتر کرده است. وی 
با اذعان به اینکه  تحقیقات نشان می دهد 
نسبت  آبی  کم  با  گری  افراطی  و  خشونت 
مستقیم دارد ادامه داد: مسئله آب در جامعه 
ما و جامعه های جهانی پیامدهای سیاسی و 

فرهنگی دارد. 

جمعیت زمین 7 برابر شده اما خود 
زمین همانی است که بوده!

یک صاحبنظر حوزه محیط زیست نیز در 
است  مسنله  آب  بحران  گفت:  نشست  این 
اخیر به وجود آمد وگرنه در  که در سالهای 
نیم قرن پیش که بحران آب وجود  و  یک 
 ۷ به  اشاره  با  سنجری  میرمهرداد  نداشت. 
برابر شدن جمعیت کرده زمین خاطر نشان 
کرد: ما محیط زیستی ها اعتقاد داریم که تنها 
و  خاص  زیستی  توان  که  داریم  زمین  یک 

محدودی دارد.

 وی معضل کمبود آب را مربوط به  تمام 
دنیا دانست و گفت: سه بخش منابع، مردم و 
دولتمردان و نظام حکومتی در ایران و جهان 

در این معضل موثر است.

مشکل آب را جناح بندی نکنیم

این فعال حوزه محیط زیست  با بیان اینکه 
نمی شود تنها علت کمبود آب را بر گردن 
حکومتی ها انداخت عنوان کرد: همچنین  ما 
نمی توانیم خشکی دریاچه ارومیه را به گردن 

خشکسالی  بیندازیم.
میر سنجری با استناد به آمار موجود گفت: 
ایرانی ها در روز بیش از ۲00 لیتر آب مصرف 
می کنند در حالی که ۵ لیتر برای پخت و پز 

و آشامیدن کافی است.
وی با تاکید بر اینکه نباید مشکل آب را 
جناح بندی نکنیم و تقصیر را بر گردن جناح 
نگاه  همواره  افزود:  نیندازیم  راست  و  چپ 
سیاسی و حزبی بر مدیریت منابع اب و محیط 

زیست کشورملن غالب بوده. آیا آبی که برای 
های  بندی  جناح  به  داریم  نیاز  آشامیدن 
سیاسی مرتبط است؟میرسنجری در بخشی 
از سخنانش به این مسئله اشاره کرد که از 
600 دشت کشور 300 تا ازحیز انتفاع خارج 
شده و خاطر نشان کرد : وجود  300 دشت 
در معرض بحران نشان می دهد که  تنها راه 

حل بحران آب سد سازی نیست.
 روزنامه نگار حرفه ای برای آب نداریم 

مدیر روابط عمومی آب ایران نیز در واکنش 
 300 اینکه  بر  مبنی  سنجری  میر  گفته  به 

دشت از حیز انتفاع خارج شده  گفت : برخی 
آمار شما در زمینه دشت هایی که از بین رفته 
اند درست نیست و ممکن است برداشت های 
نادرستی در رسانه شود.. اسکویی تاکید کرد 
که این دشت ها ممنوعه شده اند نه اینکه 
ما  افزود:  ادامه  در  وی  بروند.  بین  از  کامال 
روزنامه نگار حرفه ای در زمینه محیط زیست 
و آب نداریم و متاسفانه سرمایه گذاری هایی 
با  گداشتیم  حوزه  این  خبرنگاران  برای  که 
ما  رود  می  هدر  به  حوزه  از  خبرنگار  خروج 
نیازمند خبرنگار متخصص حوزه آب هستیم.

بحران آب ، گزینه روی میز رسانه ها در دومین روز  نمایشگاه مطبوعات 

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

در صورت مشاهده نشانه های اولیه گازگرفتگی،فرد مسموم را در جریان هوای آزاد قرار 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیدهید و وسایل گاز سوز را خاموش نمایید.

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات(  

 09303107002
09155614880

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

آموزشگاه علمی امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

* کالس های تقویتی کلیه پایه ها در کلیه مقاطع تحصیلی
* کالس های کنکور کلیه رشته ها 

*  مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3   تلفن: 32232943

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

* پاچین منجمد                   کیلویی 8100 تومان
* خیار شور یک         دبه ای  10500 تومان
* خیار شور نول        دبه ای 13500 تومان

* خیار شور ویژه       دبه ای26000 تومان
تمـــامی خیــارشورهــا 

بــه شـرط تعـویض  می بــاشد

 پـرواز بیرجنـد - بغـداد
 96/8/13ویـژه اربعیـن

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی
05632449966

مبلغ 650 هزارتومان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*8 آبان 1396* شماره 3920

 ساخت 103 واحد مسکونی شهری و روستایی برای نیازمندان
گروه خبر-  امسال 103 واحد مسکونی شهری و روستاها برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( استان ساخته شد. مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد  متراژ 
واحدهای احداث شده را 60 متر اعالم کرد و گفت: برای احداث این واحدهای مسکونی یک میلیارد و 57 میلیون تومان از محل منابع امدادی هزینه شد.گل محمدی افزود: همچنین از آغاز امسال 
تاکنون 794 واحد مسکونی شهری و روستایی با هزینه 723 میلیون تومان از تعمیر جزئی و کلی، حصارکشی، ساخت حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه و انشعابات آب، برق و گاز بهره مند شدند.

پور
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 لطفا شهرداری یه نگاهی هم به خیابان اردیبهشت  
و  باریک  بسیار  خیابان  ورودی  باشد  داشته 
ردشدن  برای  ترافیک  همیشه  که  است  طوری 
قسمت  این  تعریض  است،پس  ورودی  این  از 
هایی  قول  به  شهردار  آقای  شد...خواهشا   چی 

که می دهید عمل کنید
915...907
اما  رفتند  و  آمدند  گوناگون  مسووالن   ها  سال 
هیچ کار زیربنایی و مفید برای این مرکز استان 
فراموش شده انجام ندادند و مشکالت عدم انتقال 
وشهرهای  استان  مرکز  به  چابهار  بندر  از  آب 
راه آهن،معضل بی کاری،کشتار جاده  تابعه،نبود 
ها و... همچنان موجود است.شورای شهر هم که 
 فقط درباره انتخاب شهردار خود را متعهد می داند 
عجیب  های  نامگذاری  و  تأسیس  فکر  به  و 
ما  است.عمر  میادین  و  ها  پارک  برای  وغریب 
وسیله  وبه  کی  این مشکالت  تمام شد.پس  که 
یکی  ها  شد؟فرصت  خواهد  برطرف  افرادی  چه 
مطالب صفحه  رفت...آیا  بین  از  دیگری  از  پس 
سه روزنامه چهارم آبان 96آوا درباره خشکسالی 
روستاهای استان را مسوولین خوانده اند و عکس 
های آن را دیده اند که چه قدرتکان دهنده است؟
ارسالی به تلگرام آوا
تاریخ  در  استانداری  غیرعامل  پدافند  کل  مدیر 
 96/8/6 اعالم کردند “ بیش از 400 برنامه در هفته ی

اجرا  جنوبی  خراسان  استان  در  غیرعامل  پدافند 
خواهد شد.” ضمن عرض خداقوت به ایشان سوال 
از 400  بیش  برگزاری  راستای  در  که  است  این 
برنامه ظرف مدت 7 روز آیا پیش بینی ساخت جان 
استفاده در زمان  استان جهت  برای مردم  پناهی 
وقوع اتفاقات احتمالی پرتوی شیمیایی و ... شده 

است ؟
915...574
باسالم ازحسن انتخاب شورای شهر در انتخاب 
رزومه  دارای   ، تجربه  با   ، شهرداری متخصص 
خوب ومهمتر  نیرویی ارزشی ، نهایت تشکر می 

گردد .ممنون از آوا برای چاپ
915...303
با سالم جواب شهرداری در مورد اتصال سه راه 
اسدی به موسی بن جعفر به کجا رسید؟به همه 
پیامها جواب داده می شود جز همین طرح! با تشکر
902...158
کانال  شود  می  پیشنهاد  شهرداری  به  سالم 
کبوتر خان که از صیاد شروع و تا بهشت متقین 
ادامه دارد رو پوشانده)سقف( که هم زیبایی به 
ازش  دیگر  کارهای  هم جهت  شود  داده  محل 
با  هستیم.  جوابتون  و  نظر  کرد.منتظر  استفاده 

تشکر یک شهروند دلسوز
915...004
با سالم به آوای عزیز، االن آقایی که مشابه مسی 
بارسلونا بود را نشون دادن که رفته باشگاه بارسلون 
چند نفر هم عکس گرفتن خود مسی بی تفاوت 
ردشد من تو خونم خیس عرق شدم چرا یه بچه 
به  این همه زحمت  و  بکند  باید  افتخار  مسلمان 
خودش بدهد که شبیه مسی شود مگر مسی غیر 
از فوتبالیست کی هست اونم با زهری که دقیقه 
93 به ما زدتو جام جهانی بعدش جوانان که آتشین 
که  نوشت  خواهند  چیزایی  اش  صفحه  تو  فردا 
آقای استاد مشایخی را روانه بارسلون خواهند کرد 

متاسفم که این آقا همه روشرمنده کرد
910...936
پلیس  رئیس  مودبانه  و  خوب  بسیار  برخورد  از 
... که به عنوان یه شهروند  محترم راهور استان 
به ایشان مراجعه کردم و مشکلم را مطرح کردم 
و در حالی که عازم ماموریت بودند اما نیم ساعت 
طول  ودر  دادند  اختصاص  بنده  به  را  وقتشان  از 
این نیم ساعت چند دفعه تلفن اتاقشان زنگ خورد 
ندادند،  جواب  را  تلفن  رجوع  ارباب  احترام  به  اما 
بسیار سپاسگذارم.خدا خیرشان بدهد.اگر در استان 
مدیرانی با این سطح فکر میداشتیم که هدفشان 
خوبی  برخورد  و  باشد  مردم  به  باید خدمت  فقط 
با ارباب رجوع ضمن حل مشکلشان داشته باشند 
نیروی  به  بود...بنده که دیدم نسبت  خیلی خوب 
بسیار  برخورد  با  راهور  پلیس  انتظامی مخصوصا 

خوب و مودبانه این بزرگوار به کلی عوض شد.
930...247
برق  اداره  و  آب  اداره  محترم  مدیریت  از  سالم 
پیگری   و  حضور  جهت  به  سربیشه  شهرستان 
در جلسه ده  گردشگری مبنی بر رفع مشکالت 

روستای استان است تشکر و قدردانی می گردد
915...220
سالم اهالی محله ولیعصر دستگرد روزانه حدود 
 50 تا60 ماشین از امام رضا 9عبور و مرور می کنند

و خانه هایی که در این کوچه واقع شده به علت 
آسفالت نبودن این کوچه زیرخاک است خواهشا 
مسووالن مربوطه فکری به حال ریه های اهالی 

این کنند.
915...447
تلویزیون  از  در گذشته سریالی   ، آوا جان  سالم 
پخش میشد به نام شب های برره که در آن پولی 
از مردم میگرفتند که به پول زور معروف بود . اما 
در حال حاضر در ... همان پول گرفته میشود چرا 
برای  مسافر  خواهد  می  فقط  که  ماشینی  برای 
پارکینگ  حق  نماید  سوار  یا  پیاده  لحظه  چند 
قبضی  اینکه  بدون  بگیرن  تومان   950 مبلغ  به 
صادر و ارائه گردد. مگر یک راننده آژانس چقدر 
از مسافر پول میگیرد که باید هزار تومان آن را 
در ورودی ... به عنوان ورودی و یا حق پارکینگ 
که پارکی هم در کار نیست بپردازد،ممنون از آوا 

که آوای دل ما مردم هستی
915...550

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

در نشست روزنامه آوا با مدیران مسئول رسانه های استان مطرح شد:

ای  و منطقه  حسینی- نقش رسانه های ملی 
و  ها  ظرفیت  بازتاب  و  استان  یک  معرفی  در 
مشکالت آن انکار نشدنی است. “جاده مرگ”  
 انتقال آب” ،“ در بسته کارخانه های شهرک های
“استانی   ، خارجی”  گذار  “سرمایه   ، صنعتی” 
فرهنگی” و کلید واژه های دیگری از این قبیل 
وابسته  نیز  آن  مشکالت  و حل  رسانه  ساخته 
است.  جامعه  از  بخش  همین  گری  مطالبه  به 
نیز  هایی  کاری  کم  تاکنون  متاسفانه  هرچند 
 شده و جای همدلی و همگرایی بین رسانه های 
گاهی  است.  خالی  جنوبی  خراسان  ای  منطقه 
نشر  مثبت  تیتری  با  را  موضوعی  رسانه  یک 
با  را  رسانه دیگری همان موضوع  و  می دهد 
تیتری کامال منفی و مخاطب چه در استان و 

در خارج از آن، می ماند که کدام حق است و 
کدام راه را باید رفت. همچنین با وجود استانی 
کویری  تاریخی،  روستاهایی  غنی،  فرهنگ  با 
زیبا و ظرفیت هایی از این قبیل در حوزه رسانه 
ملی نیز کم کاری هایی شده است. جای خالی 
استان،  بزرگان  پیرامون  های  مستند  ساخت 
مانند شهدای باقریه و عالمه فرزان، نمونه ای 
از این کم کاری ها است. پیرو نحوه همگرایی 
رسانه ها برای پروژه های توسعه ای استان و 
از آن ها به عنوان یک قدرت، جلسه  استفاده 
از خبرگزاری ها  با حضور مدیران تعدادی  ای 
و روزنامه های شاخص استان به همت روزنامه 

آوای خراسان جنوبی برگزار شد.

اتاق فکر رسانه ای برای توسعه استان

در  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  مسئول  مدیر 
 این جلسه با تاکید بر داشتن اتاق فکر رسانه ای
برای توسعه استان عنوان کرد: متاسفانه در زمان 
حاضر، رسانه های استان از یکدیگر فاصله گرفته 
اند و برای همدلی باید نشست های مشترک را 
بیشتر کنیم. صبح پنجشنبه در جلسه مشترک 
 مدیران تعدادی از خبرگزاری ها و روزنامه های 
آوای  روزنامه  همت  به  که  استان،  شاخص 
همگرایی  شد،  برگزار  جنوبی  خراسان  خراسان 
مطرح  جنوبی  خراسان  توسعه  برای  ای  رسانه 
به  اشاره  با  مقدم  جعفرپور  شد.  تاکید  آن  بر  و 
این که رقابت ها بین رسانه ها باید مثبت و در 
جهت توسعه باشد، ادامه داد: زمانی که وحدت 
و انسجام روی یک موضوع داشته باشیم نتیجه 
خواهیم داد. به گفته وی مدتی با همکاری بسیج 
و  کردیم  می  کار  مشترکا  را  موضوعاتی  رسانه 
بازخورد نیز داشت. وی خاطرنشان کرد: اکنون 
نیز آمادگی داریم میزبانی این جلسات، اردوهای 
رسانه ای، جلسات غیر رسمی و شب نشینی هایی 
را داشته باشیم زیرا که صحبت های عادی ما 
 رسانه ای ها قطعا منجر به نتایج بزرگی می شود.

دعوت از اساتید برجسته برای 
بررسی عملکرد رسانه های استان

با بیان  رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات نیز 
این که “ارتباط” و “ توسعه” به هم نزدیک بوده، 
عنوان کرد: “ توسعه” بیشتر واژه ای اجتماعی 
باید  آن  به  رسیدن  برای  و  اقتصادی،  تا  است 
کارکردهای رسانه ها را مد نظر قرار داد. قربانی 
 با بیان این که اکنون تعداد “من “ ها از “ما “ ها
 بیشتر شده است قربانی ادامه داد: کارکردهای 
رسانه ها اکثرا متفرقه بوده که زیاد کارساز نیست، 
از طرف دیگر برخی تیترهای رسانه های محلی 
در  است،  شده  ای  فرامنطقه  و  کشوری  بیشتر 
حالی که باید تیترها به سمت معرفی و مطالبه 
گری بروند. وی به برنامه دعوت از اساتید برجسته 
دانشگاه تهران در دور جدید خانه مطبوعات اشاره 
کرد و افزود: قصد داریم به طور عملی، کارکرد 

رسانه ها را بررسی کنیم که مشکل از کجا بوده 
و چه تیتر و مطالبی را بیشتر استفاده می کنیم. 
در این جا کسی بررسی نکرده که فالن رسانه 
چه جایگاه و تاثیری ایجاد کرده است، فقط به 
دنبال نشر مطالب هستیم و به عواقب آن فکر 

نمی کنیم.

داشتن نقشه همکاری 
برای رسانه ها  

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات پیشنهاد کرد 
تعداد نشست های مدیران رسانه ها بیشتر شود 
تا جایگاه رسانه را بهتر معرفی کنیم و در کنار 
آن برای جایگاه خودمان نیز اهمیت قایل شویم. 
قربانی همچنین با تاکید بر داشتن نقشه همکاری 
برای هم مسیر شدن رسانه ها ، خاطرنشان کرد: 
بر  نگرش  نوع  به  مباحث  از  به خیلی  پرداختن 
می گردد، برای مثال خیلی اوقات از موضوعی 
حمایت نمی شود زیرا که می گویند فالنی به 
جایی وصل است و خط و خطوطی دارد، نیمی 
توان نام تجاری ذکر کرد در حالی که خود ما در 
روزنامه دنیای اقتصاد این کار را کردیم و موجب 
شد عالوه بر شناساندن کارخانه منیزیم اکسید 
سربیشه به کشور، بار کارخانه نیز به فروش برود.

رسانه های محافظه کار،
 مخرب توسعه هستند

هم  زعفران  روزنامه  مسئول  مدیر  زاهدی 
“توسعه”  که  این  به  اشاره  با  نشست  این  در 
نقشی چندگانه و چند رخساره ای دارد، اضافه 
 ، بپردازیم  آن  ابعاد  به همه  اگر بخواهیم  کرد: 
باید ابتدا دیدگاه ، نگرش و تکلیف رسانه خود 
را مشخص کرده و بر همان اساس پایه ریزی 
کنم. وی رسانه ها را به دو مدل “محافظه کار” 
و “ توسعه مدار” تقسیم کرد و افزود: دسته اول، 
رسانه هایی که متاسفانه در خدمت یک جناح 
قرار  دارند  ثروت  و  قدرت  که  خاصی  افراد  یا 
گرفته و به نفع اهداف آن ها کار می کنند، این 
نشریات مخرب کم هم نیستند و بیشتر منفی 
گرایی در آن ها موج می زند، یا نقد می کنند 

یا نق  می زنند! به گفته وی رسانه توسعه مدار 
همیشه یک سری تابوها را می شکند و تکلیف 
با “توسعه” مشخص کرده است. برای  خود را 
 مثال زمانی که حرف از اقتصاد می شود می داند 
تبلیغی  بکند؟  چه  است  قرار  و  چیست  منظور 
برای اقتصاد وابسته به خارج از استان باشد یا 

اقتصاد خودمان را پویا کند؟

“فرهنگ سازی” 
کار و تالش رسانه است

زاهدی نقش موثر رسانه ها در خودکفایی مردم 
ژاپن پس از بمباران هیروشیما را مثال زد و یادآور 
شد: آن ها تمام درها را به روی بیرون بستند تا 

در  نیز  ما  بایستند،  خودشان  پای  روی  بتوانند 
فقه “نفی سبیل” داریم یعنی زمانی که جایی 
بیگانگان بر مال و ناموس ما چیره شدند باید 
ارتباط را با آن ها قطع کرد، نفی کاپیتاالسیون 
روی  اقتصاد  در  اگر  بود.  موارد  همین  از  یکی 
پای خودمان بایستیم ، همان اقتصاد مقاومتی 
و باال بردن توسعه استان می شود. وی اضافه 
کرد: از طرفی، حرف از تولید استان که می شود، 
کارخانه هایی با درهای بسته تداعی می شوند ، 
روستاهایی که دیگر کسی در آن ها کار و تالش 
نمی کند و برخی موارد مانند یارانه تنبل پروری 
داده است. “بستر سازی” و “فرهنگ  رونق  را 
و  اجماع  است،  رسانه  تالش  و  ،کار  سازی” 
همدلی هم مشروط به اجماع نگرش و تشکیل 

اتاق فکر رسانه ای است. 

متاسفانه صاحب 
تفکری راهبردی نیستیم

مدیر مسئول روزنامه زعفران ادامه داد هنوز در 
استان جایگاه رسانه جدی گرفته نشده است، و 
ما نتوانسته ایم نفوذ در جامعه در جهت اهداف 
ترسیم شده سند چشم انداز 20 ساله کشور را 

ایجاد کنیم.
باید  ها  رسانه  که  این  بر  تاکید  با  زاهدی 
مثبت  اتفاقات  رخداد  و  مدیران  محرکه  موتور 
تفکر  متاسفانه صاحب یک  اظهار کرد:  باشند، 
برگزاری  خواستار  وی  نیستیم.  استراتژیک 
: افزود  و   جلسات در فواصل زمانی منظم شد 
 حداقل هر هفته و حتی هر ماه یک توافق رسانه ای 

داشته و اتاق فکرهایی داشته باشیم

بلواسازی های بی مورد در استان

در ادامه “سیف” روابط عمومی اداره کل صدا و 
سیمای استان نیز بیان کرد ابتدا باید از خودمان 
شروع کنیم عنوان کرد: مبانی اصالح فرهنگی 
دست ما رسانه ها است. وی با اشاره به این که 
خیلی اوقات در استان بلواسازی می شود، ادامه 
داد: یک رسانه به قدری درگیر حاشیه می شود 
که وقت، انرژی و سرمایه زیادی از دست داد و 

در نتیجه آن برای توسعه اتفاقی نمی افتد.  وی 
شد  سازی  حاشیه  مثال  برای  کرد:  خاطرنشان 
که “صدا و سیما خطبه های نماز جمعه حجت 
االسالم عبادی را سانسور کرده است”!  دالیل 
کوتاه سازی برنامه کامال حرفه ای بوده ولی چون 
برای مردم “رسانه یک رساله است” و زمانی که 
مطلبی را چاپ و نشر دادیم مستند می شود، باید 

خیلی مراقب نشر اکاذیب باشیم.

پیشنهاد: تولد ایده طرح های 
صدا و سیما در اتاق فکر رسانه

از  اداره کل صدا و سیما   مدیر روابط عمومی 
شروع ساخت مستندهایی برای شخصیت های 

مطرح استان و پخش آن در سال آینده خبر داد 
این بین شخصیت های  و اضافه کرد: هرچند 
پروفسور  مانند  دادیم  دست  از  نیز  را  متعددی 
معتمدنژآد که به هیچ عنوان اجازه ورود به ما 
نمی دادند. سیف همچنین با اشاره به این که 
 صدا و سیما بر عکس نشریات و خبر گزاری ها 
نمی تواند از خود دفاع کند یادآور شد: از اتاق 
 فکر استقبال می کنیم و شاید خیلی از طرح های

صدا و سیما نیز در همین اتاق بسته شود.

زمینه ورود هر قشری 
به عرصه خبرنگاری را باز گذاشته ایم!

قلندری سردبیر خبرگزاری ایسنا نیز در این جلسه، 
با انتقاد از این که رسانه های استان متحد نیستند، 
صورت  به  پراکنده  کارهای  کرد:  خاطرنشان 
شده، انجام  زیاد  مجازی  فضاهای  در  و   تیمی 

اگر  نداشتند،  توجهی  قابل  خروجی  هیچ  ولی 
پایدار  باید  باشیم  اتاق فکری داشته  قرار است 
بودن  باز  را  اصلی  مشکل  وی  باشد.  برقرار  و 
راه ورود برای هر قشری به عرصه خبرنگاری 
دانست و گفت: گاها افرادی ورود پیدا می کنند 
که نه دوره ای دیده اند و نه در رشته دانشگاهی 
حرفه ای در این زمینه تحصیل کرده اند. وی 
خواستار تشکیل تیم رسانه ای قوی شد و افزود: 
 خانواده هایی در شهر داریم که با سخت ترین

کم  مشکالت  این  و  کنند  می  زندگی  شرایط 
نیست ولی می توانیم با قدرت رسانه ای خود 

مشکالت را برطرف کنیم.

شروع کار از داخل رسانه ها 
 نقد پذیر باشیم

با  هم  تسنیم  خبرگزاری  مسئول  مدیر  زیراچی 
اشاره به این که گاها حقیقت ها دستکاری شده و 
این موضوع حاشیه هایی را ایجاد می کند، بیان 
کرد: متاسفانه این بین، توان و ظرفیت رسانه های 
دیگر هم درگیر شود. وی با اعتقاد بر این که ابتدا 
باید آسیب شناسی را از داخل شروع کرد و انتقاد 
پذیر باشیم، عنوان کرد: باید فارغ از دو دستگی و 
موارد سیاسی مطالبه گری کنیم و خیلی جلوتر از 

مسئوالن نیازهای استان را بشناسیم.

خواستار حضور مشاور رسانه ای قوی 
در استانداری هستیم

در  نیز  شبستان  خبرگزاری  سردبیر  رمضانی 
این نشست، ابتدا به سخن مقام معظم رهبری 
“مطالب  کردند  بیان  که  دولتمردان  جمع  در 
انتقادی روزنامه ها و رسانه ها از هر دو جناح 
را بخوانید و تحلیل کنید” اشاره کرد و گفت: ما 
در زمان استاندار قبل مشاور رسانه ای نداشتیم 
و االن هم نداریم، به عنوان اولین کار در جهت 
همگرایی باید خواستار حضور مشاور رسانه ای 
قوی در استانداری باشیم تا سند توسعه چشم 

انداز استان را تدوین کنیم.وی همچنین با اعتقاد 
بر این که مخالف کم کاری رسانه ها هستم، 
تصریح کرد: رسانه ها استان دست به زانو گرفته 
و قیام کردند، کمپین های مختلفی راه اندازی 
شده و سه شیفته کار کردن در جاده بیرجند قاین 
هم حاصل همین موضوع است. به گفته وی، 
مدیران هنوز نتوانسته اند مشکالت مالی و بیمه 
خبرنگاران را حل کنند، چطور از خبرنگاری که 
منتظر دریافت کارت هدیه از فالن سازمان است 

می توان انتظار گزارش انتقادی داشت. 

اگر رسانه قلم در جیب بگذارد، 
مشکالت استان بیشتر خواهد شد

خراسان  امروز  روزنامه  مسئول  مدیر  حیدری 
جنوبی هم با بیان این که اختالف بین رسانه ها 
تا حدی خوب است وموجب پیشرفت می شود، 
عنوان کرد: ولی در مسائل کلی استان وحدت 
نظر داریم، مخصوصا این که یک رسانه را شاید 
بتوان تحت فشار گذاشت ولی همه رسانه ها را 
نمی توان! وی با اشاره به این که اگر مطلبی ذره 
ای انتقادی باشد، باید با دادگاه و قاضی و ضامن 
سرکار داشته باشیم، اظهار کرد: باید این افراد را 
توجیه کنیم و مطمئنم اگر در جریان کار قرار 
بگیرند، به خیلی از شکایت ها حکم منع تعقیب 
می دهند. به گفته وی در استان دادگاه مطبوعات 
با  نمی شود. حیدری همچنین  برپا  داریم ولی 
تعارف،  بدون  ما  این که رسانه های  بر  اعتقاد 
ورشکسته هستند ، اضافه کرد: رسانه ورشکسته 
اگر  دولت  دهد،  انجام  یا  حرفه  کار  تواند  نمی 
های  رسانه  از  باید  خواهد  می  فرهنگی   کار 
منطقه ای مخصوصا مانند خراسان جنوبی که 
صنعت و اقتصاد مناسبی ندارد حمایت کند. وی 
در نهایت تصریح کرد: مسئوالن باید بدانند اگر 
من رسانه ای، قلم در جیب بگذارم مشکالت 

استان بیشتر خواهد شد.

واقعیت ها گفته نشود،
 هیچ گاه پیشرفتی نخواهیم داشت 

 مدت هاست که این مطلب را خوانده و می شنویم “

رسانه ها زمانی که به وضع آب، جاده، نبود رونق 
بپردازند،  قبیل  این  از  و مسائلی  استان  صنعتی 
سرمایه گذار را فراری می دهند” پیرو این مطلب 
جویا  را  جلسه  در  حاضر  مسئول  مدیران  نظر 
شدیم که همگی به اتفاق این مطلب را نقد و رد 
کردند.رمضانی سردبیر خبرگزاری شبستان با رد 
 این مطلب عنوان کرد: اگر قرار است واقعیت ها 
گفته نشود، هیچ گاه پیشرفتی نخواهیم داشت و 
نمی توانیم اعتبارات کالنی که مثال به استان های 
 شمالی کشور برای خشکسالی می رود را بگیریم.

مشکل اصلی بروکراسی های استان است

باید  ها  واقعیت  که  این  بر  اعتقاد  با  وی 

خاطرنشان  شوند،  بیان  ظریف  دیدی  با 
های  بروکراسی  اصلی  مشکل   کرد: 
دلیل  به  است، سرمایه گذاری که  استان  داخل 
در  اکنون  کرده،  فرار  استان  از  مشکل  همین 
داده  انجام  گذاری  سرمایه  میلیاردها  اصفهان 
این  نیز  ایسنا  خبرگزاری  سردبیر  است.قلندری 
افزود:  جمله را بهانه مسئوالن استان دانست و 
باالیی  گذاری  سرمایه  های  ظرفیت  استان  در 
داریم همانطور که برای خوسف به راحتی سرمایه 
روزنامه  مسئول  مدیر  شد.جعفرپور  پیدا  گذار 
آوای خراسان جنوبی، نیز تاکید کرد: آن چه که 
دست  قوانین  دهد،  می  فراری  را  گذار  سرمایه 
ها بانک  دهی  وام  نحوه  همچنین  و  پاگیر   و 
است، زمانی که یک وام 24 میلیاردی را در 38 ماه 
می دهند، سرمایه گذار نمی تواند بپذیرد. زیراچی 
مدیر مسئول خبرگزاری مهر هم با تاکید بر این 
که باید این مطالب را عنوان کرد، افزود: اگر این 
مطالب را نگوییم، سرمایه گذارهای خواهیم داشت 
اند ولی ورشکسته شده و مقروض به  که آمده 

بانک ها هستند.

پوشاندن مشکالت،
 فرار رو به جلو است

زاهدی مدیر مسئول روزنامه زعفران هم پوشاندن 
مشکالت استان را فرار رو به جلو دانست و ادامه 
داد: فردی که قصد سرمایه گذاری دارد، خودش با 
علم اقتصاد تمام جوانب را می سنجد و نیازی به 
آن چه که ما بخواهیم بپوشانیم ندارد! وی با اعتقاد 
بر این که باید برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن 
کرد، یادآور شد: باید در این استان مشکالت زمین، 
مجوز، بیمه و مالیات را حل کرد تا سرمایه گذاری 
که ریسک سرمایه گذاری در این منطقه را کرده، 
احساس راحتی داشته باشد. زاهدی همچنین با 
بیان این که استاندار روی مجمع مشورتی در استان 
مشورتی  های  کارگروه  کرد:  عنوان  دارد،  تاکید 
 فرهنگی، اقتصادی و زیربنایی راه اندازی شده اند 
اجتماعی هستم،  فرهنگی  کارگروه  دبیر  بنده  و 
می توان اتاق فکر مد نظر را در همین کارگروه 

تشکیل داد.
)Ava.news13@gmail.com(

ضرورت برگزاری اتاق فکر رسانه ای برای توسعه استان
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و
ضرب المثل محلی

شرط آزادی   

 

یکی از بزرگان عصر با غالم خود گفت که از 

مال خود پاره ای گوشت بستان و زیره بایی 

معّطر بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غالم 

آورد.  پیش  و  بساخت  بایی  زیره  شد  شاد 

غالم  به  گوشت  و  بخورد  آش  اش  خواجه 

سپرد. روز دیگر گفت بدان گوشت نخود آبی 

مزعفر بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غالم 

پیش  و  کرد  ترتیب  آب  نخود  و  برد  فرمان 

به  گوشت  و  بخورد  آش  اش  خواجه  آورد. 

غالم سپرد. روز دیگر گوشت مصمحل شده 

بود، گفت این گوشت بفروش و پاره ای روغن 

بستان و از آن طعامی بساز تا بخورم و تو را 

آزاد کنم. غالم گفت ای خواجه بگذار تا من 

همچنان غالم تو می باشم و اگر البته خیری 

در خاطر می گذرد نیت خدای را این گوشت 

پاره را آزاد کن.

از اتشی گرم که نشدم هیچی، از دودی هم کور شدم : هیچ خیری که نداشت هیچی شر هم رساند

از بس گفتم زبون ما مو بدرارد  : کنایه از تاکید زیاد

طنز نگاشت

شیخ و مرید

می  گذر  از صحرا  مردی  غفوری-  محمد 

. اوفتاد  شیخ  به  چشمانش  که   کردی 

هنگامی که دید شیخ خار مغیالن بر دوش 

همی کشیدی گریبان چاک کرد و نعره ها 

زدی و مرید حلقه به گوش او گشتی  ! شیخ او 

 را به مریدی خود پذیرفتی و او را حکمت ها

از  ها  پرده  و  آموختی  بسیار  فضایل  و   

 چشمانش کنار زدی تا او صاحب دانش ها

 و اسرار زمان خود گشتی .  

روزی شیخ مرید را گفت :  یا مریدا اینک 

ها  حکمت  خود  و  ما  مجاهدات  به  که 

آموختی خود را در آزمون ها آزمایش باید 

کرد تا صدق نفس بر تو معلوم گردد !

مرید که در مطاوعت شیخ راه هایی بس 

صعب العبور را گذرانیده بود این سخن را 

نیز گوش گرفت و راهی سازمان سنجش 

شدی تا ثبت نام کنکور کردی .. !

معلوم  حقایق  و  کردندی  گذر  روزها  چو   

گشتی سازمان سنجش مرید را نامبر وان 

فضایل و علوم اعالم کردی.

تهذیب  به  که  را  مرید  سازمان  رئیس 

یافتی  خوانقاه  در  را  بود  مشغول  نفس 

 : گفتی  و  کردی  عیان  او  بر  را  حقایق  و 

را  بودندی و کنکور  مریدا تو خیلی خفن 

لوله کردندی و همه علوم را ترکاندندی و 

نفر اول شدندی ! رئیس سازمان چو خبر  

مرید را بداد و برفت : یا مریدا تو در رشته 

ی طبابت قبول شدندی ...

گلو  در  آب  بشنید  سخن  این  که  مرید 

از خشم  و   دادی  قورت  را  مانده  مبهوت 

گریبان چاک داد و دیوارهای خانه را همی 

 آوار کردی و به سوی شیخ رفتی و نعره ها

را  مرید  حاالت  که  شیخ   . زدندی  او  بر   

هرگز  دیگر  و  گذاشتی  فرار  به  پا  دیدی 

مریدی را کنکور دادن نفرمود !!

حمید برزگر- در گذشته تا حدود صد سال پیش که 

 ، نداشتند  تصفیه شده  آب  کشی  لوله  هنوز  ها  خانه 

ها  خانه  آب  مخزن  زیر  در  »زیرآب«  نام  به  چیزی 

تعبیه می شد تا از آن برای تخلیه آب استفاده شود. 

زیر آب به چاهی راه داشت و روش باز کردنش به این 

 ترتیب بود که کسی به درون حوض رفته و زیر آب

 را باز میکرد تا لجن ته حوض از زیر آب به چاه برود 

و آب پاکیزه شود. اما در این میان گاهی کسی که با 

 صاحب خانه دشمنی داشت به قصد ضربه زدن به او ،

ذخیره  تمام  تا  میکرد  باز  را  خانه  آب  زیر  مخفیانه   

آب پاکیزه به چاه برود.صاحب خانه وقتی خبردار می 

شد آهی از نهاد بر می آورد و می گفت » زیر آبم را 

زده اند.« بعد ها این جمله تبدیل به مثالی شد برای 

زمان هایی که کسی در دشمنی با دیگری به بدگویی 

، تخریب ، نان بُری و... او می پردازد.

بین رفتن زیر آب های  از  و  با گذشت سال ها  حاال 

فیزیکی و لوله کشی خانه ها به نظر می رسد ، روزانه 

شدن  زده  اثر  بر  مردم  نهاد  از  که  هایی  آه  میزان 

های  گذشته  برابر  صدها   ، آید  می  بر  آبشان  زیر 

رسمی  غیر  های  گزارش  از  یکی  در  حتی  دوراست. 

بر  مردم  نهاد  از  آمده  بر  های  آه  میزان  شده  ادعا 

سال  اول  ماهه  شش  در  زیرآبشان  شدن  زده  اثر 

آه هایی است که مردم به خاطر  با کل  برابر   ۱۳۹۵

ابتدای سال  تا  زده شدن زیر آبشان در طول تاریخ 

۹۵ از نهادشان برآورده اند. حاال ممکن است بگویید 

آبشان زده  زیر  که شاید در گذشته همه کسانی که 

از نهادشان برنیاورده باشند.اما کارشناسان  آه  شده 

معتقدند که آه از نهاد برآمدن یک عمل ناخودآگاه و 

غیر ارادی است که با »زده شدن زیر آب« و بر اثر 

ترشح هورمون »اکسی سوتین « روی می دهد. پس 

آمار زیر آب زدن باالست در حالیکه  چرا این روزها 

دیگر زیر آبی هم وجود ندارد؟ عده ای معتقدند این 

در  که  ترتیب  این  به   ، شده  نهادینه  ما  در  موضوع 

زدن«گوشت  آب  »زیر  نیاکانمان  مداوم  رفتار  اثر 

تو  رفته  تر  علمی  عبارت  به  و  استخونمون  به  شده 

با  و  است  رحمانه  بی  واقعا  نظریه  این  اما  ما.   DNA

شناسان  رفتار  آید.اما  نمی  در  جور  انسانی  دیدگاه 

بر این باورند که »زیر آب زدن« یک رفتار اکتسابی 

، حسود  کم هوش   ، افراد شکست خورده  که  است 

گاهی  و  دشمنی  راه  در  روانی  نظر  از  بیمار  گاهی  و 

بندند.همچنین  می  کار  به  زندگی  در  موفقیت  برای 

وقتی یک فرد شایسته به جایگاهی دست می یابد ، 

همه ناشایستگان جمع میشوند تا زیر آبش را بزنند 

و جایگاه او را به دست آورند.

و  ، حسود  ، کم هوش  روانی  بیمار  ما چقدر  مگر  اما 

ناشایسته داریم؟  شکست خورده داریم؟ مگر چقدر 

را  آن  باید  »زیر آب زدن«  موفقیت  برای  که  آنجا  از 

تعدادشان  و  افراد  این  داد.همیشه  انجام  مخفیانه 

از  گیری  آمار  راه  از  فقط  ما  و  ماند  خواهند  مخفی 

زیرآب خوردگان میتوانیم به تعداد افراد ناشایست ، 

کم هوش، حسود و شکست خورده جامعه دست پیدا 

کنیم. می توان ساعتها در مورد این بیماری حرف زد 

اما من به همین اندازه اکتفا میکنم و فقط توصیه می 

سرزمین  این  خداوند  باشید.  آبتان  زیر  مراقب  کنم 

دور  زنی  آب  زیر  و  ، خشکسالی  ،دروغ  از دشمن  را 

نگاه دارد.

مراقب زیر آبتان باشید

راه راه- بچه ها دقت کنید. این منطقه یکی از مناطق 

مهم جهان یعنی خاورمیانه است. کشور ما هم یکی از 

نزدیکترین کشورها به خاورمیانه است و ما حق دخالت 

در امور این منطقه را داریم.

در خاورمیانه ملت های متمدنی با خوبی و خوشی دور 

ایران  تروریست  ملت  اینکه  تا  کردند  می  زندگی  هم 

پیدایش شد. هرررررر! هرررررر! )صدای هشدار پیامک 

تلفن همراه ترامپ می آید و او پیام را می خواند. واریز به 

حساب، مبلغ ده میلیون دالر، از طرف امارات(

 - کجا بودیم؟ آها! ملت تروریست ایران منشأ جنگ های

 زیادی شده اند. جنگ جهانی اول و دوم، جنگ با عراق، 

جنگ افغانستان و ویتنام و جنگ ستارگان.

- آقا اجازه؟ جنگ ستارگان که تو فیلماس فقط!

- همونم تقصیر ایرانه دیگه... اَه

- خب ادامه میدیم... در کنار ایران، ملت های متمدن 

و دموکراسی خواه و با سبقه تاریخی زیادی هم وجود 

)واریز  هرررررر!  هرررررر!  بحرین،  امارات،  مثل:  دارند 

به حساب، مبلغ صد میلیون دالر، از طرف دوست شما 

بحرین( عربستان و... .

از کشورهای  میدونید!  بهتر  تون  همه  که  هم  اسرائیل 

متمدن با تاریخ شش میلیون ساله. هرررررر! هرررررر! ) 

واریز به حساب، مبلغ پانصد میلیون دالر، از طرف دوست 

دیرینه ات اسرائیل(

- آقا! آخه شش میلیون سال پیش که اصال آدمی وجود 

نداشت روی زمین؟

- خب دلیل نمیشه. زمین اسرائیل که وجود داشت. از اون 

موقع هم اون زمین مال اسرائیل بوده پس تاریخ اسرائیل 

از اونموقع هست... از این مقدمه که بگذریم می رسیم 

که  فارس  منطقه. خب خلیج  نقاط مهم جغرافیایی  به 

همتون می دونید مال عربستانه هرررررر! هرررررر! )واریز 

به حساب، یک میلیارد دالر، از طرف دوست همیشگی 

ات عربستان(

داره.  قرار  عربستان  مرکز  در  هم  دماوند  مرتفع  قله 

مبلغ: هر چی  به حساب،  )واریز  -هرررررر! هرررررر!- 

ات  همیشگی  دوست  طرف  از  تو،  واس  دارم  هزینه 

عربستان( همچنین رشته کوه های هیمالیا -هرررررر! 

هرررررر!- ) ایندفعه دیگر ترامپ پیام را نمی خواند و از 

محتوای آن مطمئن است(

 آلپ، رودخانه می سی سی پی -هرررررر! هرررررر!- 

-هرررررر!  است  عربستان  برای  هاوایی  جزایر  و 

هرررررر!- )ترامپ از صدا کالفه می شود و پیام را می 

خواند: داداش! جون من یه دروغی بگو که خودت باور 

کنی الاقل! دمت گرم. دوست همیشگی ات عربستان(

اگر ترامپ معلم جغرافیا بود

جمالت قصار از فامیل دور

زندگیم  تو  که  هایی  شکست  بیشترین    *
کهباید  بود  هایی  دروغ  خاطر  به   , خوردم 

می گفتم , اما نگفتم.
* آقای مجری ما بی تربیت نیستیم ، تربیت داریم 

منتها صالح نمیدونیم ازش استفاده کنیم.

داستان طنز

تندرو - به در خواست تنی چند یا کیلویی چند 
 از شما دوستان به نقد »چهارشنبه های سیاه«
بد  سیاه  های  چهارشنبه  اوال  پردازم.  می 
است. به واقع همین حرکت هاست که باعث 
می شود آرمان های بزرگ تقلیل یابد به یک 
خاصیِت  بی  پسنِد  عامه  مضحِک  حرکت 
منفعل که من آدم حسابِی درس خوانده و 
روشنفکر ازش خوشمان نمی آید. هرچقدر 
که چرت و پرت های آن مجری دلقک فراری 
می تواند کل یک آرمان را یک شبه به فنا دهد، 
حرکات سخیف این ضعیفه آن ور آبی هم 
خواهد توانست همین کار را بکند. از آزادی 
 های یواشکی بگیر تا چهارشنبه های سیاه 
و در آینده ای نزدیک دوشنبه های قهوه ای. 
آن موهای شبه اسکاچ ظرفشویی اش؛  با 
زنیکه کله کج. ثانیا بزرگی فرموده، بنده هم 
همین جا تکرار می کنم: ما اجازه نخواهیم 
ما  چیزی.  چه  کند  نمی  فرقی  هم  کال  داد. 
کال اجازه نخواهیم داد. چه معنی دارد یک 
اصال زن،  باشد.  اجتماعی  دنبال حقوق  زن 
حقوق می خواهد برای چه؟ همین نفقه که 
آن  چیست؟  برای  مگر  فرموده  مقرر  شرع 
مهریه هم به جای اینکه عامل سعادت نوع 
بشر شود، توسط همین شما، موجب حقارت 
و  برای شوهران  تهدید  عامل  و  مذکر  نوع 
عامل بازدارنده جوانان از امر ازدواج گشته 
بشکفد موقع  بی  که  ای  شکوفه  خب   و 

 بی ثمر خواهد افتاد.
 اینها دیگر شورش را درآورده اند. می گویند 
می خواهیم برویم استادیوم. خب ضعیفه، در 
استادیوم آن همه مذکر سرگردان نشسته، 
تو کجا خواهی نشست؟ زنان را همین بس 
نر.  شیران  زایند  و  نشینند  هنر/  یک   بود 
غیر از این هر فعالیتی بیهوده خواهد بود. آن 
شراره های آتش را از زیر مقنعه بیرون نساز 
 تا جوانان ما بدین وسیله در دام توطئه های
ارزنده  که  دانی  نمی  مگر  نیفتند.  غرب   
حجاب  حفظ  زن  هر  زینت  ترین 
عده  آن  یکی  وسط  این  حاال  است. 
گویند  می  که  کند  جمع  و  بگیرد  را  ای 
هایی آزادی  چه  که  ببینید  را   عربستان 
شکر  عربستان  است!  داده  زنانشان  به   
اضافی خورده با امارات، آنهم سر یک ظرف 
با قاشق مشترک. به جز این بود که تا همین 
دیروز فرق شلغم و چغندر را نمی دانستند 
برای  صورت  هر  به  راست.  و  چپ  بعالوه 
سه  طرح  بنده  مهلکه،  این  از  رفت  برون 
را هم  ها  استان  کردن  فرد  و  زوج  فوریتی 
به مجلس می فرستم که انشاا... با تصویب 
آن زن ها در یک استان مجزا سکنی خواهند 
گزید که کنترلشان هم راحت تر خواهد بود. 
ای کاش روزی فرا برسد که توانایی های 
صورت  آن  در  که  شود  زیاد  مان  فضایی 
مردان را به مریخ بفرستیم و زنان را هم به 
ونوس. بالطبع زمین هم باشد برای بندگان 
خالص که نفس نمی کشند جز برای عبادت. 

و در انتها شعری تقدیم تان.
 بدرود.

آن شبی را به یاد دارم که با صدای تو بی خواب 
شدم/با سردرد و خس خس سینه/سرمست 
نگاه به آن کتاب شدم/از هگل تا پوپر رو پیش 
چشمات/با تمام وجود نقدیدم/بانوی مهر و 

عشق و آیینه/تا سحرگاه ابدی با من باش.

ُمو دل ُمو َمه که پَلواِر شما بُوم

َهمو ُدماِد َسر باِر شما بُوم

شما پُز َدی که ما ُدوماد َدِرم

ُمو َهم پُزُدوم، هواداِر شما بُوم 

 ُمو ِدل ُمو َمیه ِگرسوِز شما بُوم

ِچنوِن خاِل روی پُِز شما بُوم

َهمو ُدماِد بُوم ِکه دل شما َمه

نمام ِکه قوِز  روی،قوِز شما بُوم

 ُمو دل ُمو َمه که ُدماِد شما ُشوم

ِچنوِن شاِخ شمشاِد شما ُشوم

اجل   زیتَر  بِیَه  و  ُمو  َصَحِب

َهمو، ویاُلی ُخَرشاِد شما ُشوم

 ُمو َمیوم که  چراغ طوری شماُشوم

ِچنوِن  ترشُی و شوری شما ُشوم

ببخَشه ی دل ُمو َمه زوتَر بمیَری

َصَحِب   باِغ   انُگوری  شما ُشوم

 ُمو دل ُمو َمه چراغ گاز شما بُوم

مطیع َدیَره و ساز شما بُوم

اگر دختر ُخوَره َوُمو تَپُونَدی

ُمو بَس که محرم راز شما بُوم

* محمدحسن هاشی

چهارشنبه های سیاه

بود  گل  معلم  کتک  که  گذشته  در  چیزنا-  
از  بسیاری   ، بود  ُخل  خورد  نمی  که  هر  و 
خانواده ها با هر سیلی یا ضربه شیلنگی که 
دانش آموز نصیبش می شد ، با تصور اینکه 
به سوی بزرگ شدن  فرزندشان گامی مهم 
برداشته ، موجی از رضایت سلول های بدنشان 
هایشان بچه  اینکه  از  و  نوردید  می  رد   را 
خوشحال   ، اند  سپرده  الیقی  افراد  به  را 
داشتند  را  دلش  که  ای  عده  والبته  بودند 
هایی  کتک  خانه  در  گاهی  نیز  ،خودشان 
دادند  می  هدیه  فرزندانشان  به  را  مکمل 
انجام  به  را  زمینه  این  در  خود  رسالت  تا 
بودند  البته  میان  این  در  باشند.  رسانده 
ژن  دلی  نازک  که  هایی  خانواده  معدود 
غالبشان بود و از شرایط راضی نبودند و بچه 
آوردند. می  بار  نوازش  و  ناز  با  را   هایشان 
و سبک  که شیوه  باورند  این  بر  دانشمندان 
بر   ، تکنولوژی  گسترش  و  مدرن  زندگی 
تاثیراتی  انسان ها  روی ساختارهای سلولی 
مخربی می گذارد و از جمله اینکه امروز ژن 
ها شده است  انسان  غالب  ، ژن  دلی  نازک 
که  اند  رسیده  باور  این  به  ها  انسان  اکثر  و 

تنبیه بدنی کاری اشتباه است.
برابر  در  مقاوم  نسلی  هنوز  میان  این  در 
تغییرات ، مثل شیر ایستاده اند و با ژن های 
پایبندند. قدیمی  های  شیوه  به  مقاومشان 
و  بسته  را  پایشان  و  دست  قانون  چند  هر 
اغلب   ، هم  به  هایشان  دندان  فشردن  با 
نگاه هایی از سر خشم به دانش آموزان می 
 کنند و با سعه صدر ، جلوی خود را می گیرند 
کش  خط  و  شیلنگ  و  چوب  به  دست  و 

تمام  دالوران  این  از  بعضی  اما  برند.  نمی 
با  و  نوردند  می  در  را  رو  پیش  مرزهای 
 رشادت تمام به جان دانش آموزان می افتند
گوهر  این  دلسوزی  از سر  هایی  کتک  با  و   
دیرپای خشم و بغض و خشونت را به نسل 

بعدی منتقل می کنند.
حال عده ای با این اندک بازماندگان دوران 
طالیی تنبیه چنان برخورد می کنند که انگار 

فاجعه ای رخ داده است.

این  حذف  با  دانید  می  عزیز  دوستان 
بازماندگانی که توانسته اند راه خود را در این 
کارزار سخت آموزش ، باز کرده و به آموزش 
اندک  های  حقوق  با  و  یابند  راه  پرورش  و 
افتد؟ می  اتفاقی  چه   ، کنند  زندگی   معلمی 

طعم  آموزان  دانش  دیگر  صورت  این  در   
همه  از  و  ها  حقارت   ، ها  خشم   ، ها  عقده 
فکر  آیا  چشید.  نخواهند  را  خشونت  مهمتر 
دچار  آنها  آموزش  این صورت  در  کنید  نمی 
خواهد  بله  شد؟  خواهد  کاستی  و  کمبود 
، وقتی خشم و  کنید  تبعات آن فکر  به  شد. 
 ، یابد  کاهش  روانی  های  عقده  و  خشونت 
کاهش  جامعه  در  خشونت  و  وجنایت  جرم 
می یابد.تصور کنید در این صورت چه ضربه 
اقتصاد و اشتغال جامعه خواهد خورد  به  ای 
وکیل   ، پلیس   ، پزشک  روان  زیادی  عده   .
زندگی  کنید  تصور  شد.  خواهند  بیکار   ... و 
بی هیجان  و  یکنواخت  این جامعه چقدر  در 
خواهد شد ، دیگر نه جرمی ، نه جنایتی و نه 
داشتن  برای  بیایید  پس   . اعدامی  تماشای 
جامعه ای در خور ، با این نازنیِن خشمگیناِن 

سرشار از خشونت ، مهربان باشیم.

کتک هست ولی کم هست!

دیدنی ها

شعر طنز بیرجندی
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اصل قورباغه ای در روانشناسی 

اگر یک قورباغه را داخل یک ظرف آب جوش بیندازید
قورباغه چه می کند؟ سریع از آب بیرون می پرد! 

به خاطر اینکه احساس خطر می کند و به این نتیجه می 
رسد که باید فرار کند، حاال اگر همین قورباغه رو داخل 
یک ظرف آب سرد بیندازید و ظرف را روی شعله ی گاز 
قرار بدهید که آب به تدریج گرم شود قورباغه چه می 
کند؟ قورباغه متوجه تغییر دمای تدریجی آب نمی شود 
و زمانی که متوجه گرم شدن آب می شود ، دیگر نمی 
تواند تکان بخورد و از ظرف بیرون بپرد پس کم کم آب 
پز می شود!اصل قورباغه ای روانشناسی در زندگی ما 
انسان ها هم وجود دارد و خود را در بسیاری از عادات 
روزمره ی ما نشان می دهد ، فرد ممکن است از کنار 
یک سری موضوعات به آسانی بگذرد و اصال احساس 
نکند که این موضوعات کم کم به عادت های اصلی 

زندگی و در نهایت به شخصیتش تبدیل می شود
به عنوان مثال : معاشرت با آدم هایی که بحث اصلی در 
صحبت هایشان، زندگی دیگران و بدگویی از بقیه است 
، شاید بار اول و دوم از همنشینی با این جور آدم ها و از 
بدگویی کردن از دیگران عذاب وجدان بگیریم ولی وقتی 
عذاب وجدانمان را نادیده بگیریم و باز هم با این آدم ها 
معاشرت کنیم و این بحث ها را  ادامه بدهیم، بعد از 
مدتی چشمهایمان را باز می کنیم و می بینیم که تبدیل 
به آدمی شده ایم که همه ی زندگیمان صرف حسادت 
به دیگران و سرک کشیدن در زندگی بقیه شده است 
و  انرژی و عمرمان به جای کارهای مفید و مطالعه و 
ارتقای خود، در راه بدگویی و معاشرت با انسان های بی 

ارزش و صحبت های بی ارزش تر شده است.

اندرو متیوس - آخرین راز شاد زیستن

زنگوله دور گردن

می گویند آقا محمد خان قاجار عالقه خاصی به شکار روباه 
داشت. تمام روز را در پی یک روباه با اسبش می تاخته تا 
جایی که روباه از فرط خستگی نقش زمین می شد. بعد 
آن بیچاره را می گرفته و دور گردنش، زنگوله ای آویزان 
می کرده در   نهایت هم ر هایش می کرد. تا اینجای داستان 
مشکلی نیست. درست است روباه مسافت، زیادی را َدویده، 
وحشت کرده، خسته هم شده، اما زنده و سالم است. هم 
جانش را دارد، هم ُدمش را. پوستش هم سر جای خودش 
است. می ماند فقط آن زنگوله!.از اینجای داستان، روباه 
هر جا که برود یک زنگوله توی گردنش صدا می کند. 
دیگر نمی تواند شکار کند، زیرا صدای آن زنگوله، شکار را 
فراری می دهد. بنابراین »گرسنه« می ماند. صدای زنگوله، 
جفتش را هم فراری می دهد، پس »تنها« می ماند. از همه 
بد تر، صدای زنگوله، خود روباه را هم »آشفته« می کند، 
»آرامش« اش را به هم می زند. دقیقا این   همان بالیی 
است که انسان امروزی سر ذهن ُپرتَنِش خودش می آورد. 
دنبال خودش می کند، خودش را اسیر توهماتش می کند. 
زنگوله ای از افکار منفی، دور گردنش قالده می کند. بعد 
خودش را گول می زند و فکر می کند که آزاد است، ولی 
نیست. برده افکار منفی خودش شده و هر جا برود آن ها 

را با خودش می برد.

اگر به هدفتان یقین دارید
 از اشتباهات هراس نداشته باشید
 حتی آن ها برایتان فرصت هستند

راز بهبود در این نیست که انرژی تان را برای مبارزه
 با خود قدیمی تان استفاده کنید، بلکه باید انرژی خود 

را بر روی ساختن خود جدیدتان متمرکز کنید.

ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما
درهم شده خلقی، ز پریشانی ما

بت در بغل و به سجده پیشانی ما
کافر زده خنده بر مسلمانی ما

هیچ انسانی به سعادت نمی رسد مگر اینکه دوبار 
زاده شود یک بار از مادر بار دیگر از خویش تا 

حقیقت درونش هویدا و حیات واقعی او آغاز گردد!

تمام خواسته هایتان توسط خداوند اجابت شده، 
برای دریافت الزم است هماهنگ شدن

 ارتعاشی با آن را بیاموزید

مرگ بخشی غیر قابل گریز از زندگی است و کودکان باید 
آن را درک کنند و راههایی را آموزش ببینند تا بتوانند این 
پدیده کامال طبیعی را بپذیرند.مرگ از جمله موضوعاتی 
است که صحبت کردن در مورد آن به خصوص با کودکان 
کم سن بسیار دشوار است علی الخصوص وقتی پای تکیه 

گاه خانه یعنی پدر در میان باشد.
والدین باید بدانند صحبت با کودک درباره مرگ مثل هر 
موضوع دیگری است که کودکان در مورد آن سوال دارند. 
والدین نباید از پاسخ دادن طفره بروند و متناسب سن شان 
به آنها پاسخ دهند. اگر کودکان پاسخ درست در این مورد 
دریافت نکنند از خیال پردازی استفاده می کنند که می 

تواند از نظر شخصیتی به کودک آسیب بزند.
ای  خانواده  برای هر  است  اتفاقاتی که ممکن  از  یکی 
اتفاق بیفتد، از دست دادن پدر خانواده است. مرگ پدر، 
کودکان را بسته به سن و سالشان با مسائلی روبه رو می 
تنها بزرگ تر و سرپرست  به عنوان  کند. مادر خانواده 
مسئله  باید  کودکان،  به  فرد  ترین  نزدیك  و  باقیمانده 
برای کودکان توضیح  به گونه ای  را  پدر  نبود  مرگ و 
توضیح،  بر  عالوه  ببینند.  را  آسیب  کمترین  که  دهد 
شرایط را باید طوری مدیریت کرد که کودکان از فقدان 
پدر در عذاب دوچندان نباشند و دچار اختالالت روانی 
دیگر نشوند. در ادامه به برخی از این راهکارها و مهارت 

ها خواهیم پرداخت.

حقیقت را رویایی جلوه ندهید
یا  رفته«  مسافرت  به  »پدرت  نگویید؛  دروغ  کودک  به 
جمالتی از این دست که حقیقت را کتمان می کنند، باعث 
می شود که کودک همیشه چشم انتظار باقی بماند. عالوه 
بر این شما مجبور می شوید همیشه در حال دروغ گفتن 
باشید و نقش بازی کنید که این فرزندتان را نسبت به شما 

بی اعتماد می کند.
بگذارید، کودک در مراسم باشد

توی  نباید  »بچه س  نیست«،  خوب  براش  »بچه س 
می  سبب  که  دست  این  از  جمالتی  و  باشه«  مراسم 
نگه  دور  سوگواری  مراسم  از  کامال  شما  کودک  شود 
به  سال   6 کودک  اگر  نگیرید.  جدی  را  شود  داشته 
باال دارید، اجازه دهید که در مراسم سوگواری شرکت 
کرده و عزاداری کند. اینکه کودک را دور نگه دارید و 
ناگاه او را به خانه ای وارد کنید که پدرش قرار نیست 
هرگز بازگردد، او را دچار سردرگمی، افسردگی و چشم 

انتظاری و عدم پذیرش مسئله می کند.
در مورد بهشت اغراق نكنید

در مورد جای خوب پدر، اغراق نکنید. آنقدر زیاده روی نکنید 
که کودک گمان کند که در جهنم به سر می برد و برای 
درک خوبی ها باید به جایی برود که پدرش هم آنجا منتظر 
او است. »خدا همه آدم خوب ها را پیش خودش می برد« 
یا »بابا چون خیلی خوب بود، خدا بردش پیش خودش« 

سبب می شود کودک میل به خودکشی پیدا کند. عالوه بر 
این شما این باور را به کودک می دهید که همه  آدم های 
خوب رفته اند پیش خدا پس همه  آنهایی که زنده مانده اند 
آدم های بدی هستند. در اطالعاتی که به کودک می دهید 

دقیق و صادق باشید.
او را دچار سردرگمی نكنید

کودکی که پدرش را از دست می دهد، می شود مرکز 
توجه و دلسوزی تمام اطرافیان و نزدیکان و همه عالوه 
بر محبت های گاه افراطی، نسبت به آینده و فعالیت های 
او نیز احساس تکلیف می کنند. بنابراین دستورات و امر و 
نهی های متفاوتی از جانب پدربزرگ، عمو، دایی، شوهر 
خاله و...صادر می شود و هر کدام چیزی می گویند. در 
واقع شبه  پدرها، کارشان را از همان روز اول آغاز می 
کنند. این وظیفه شماست که اجازه ندهید تنوع آموزه ها، 

او را دچار سردرگمی کنند.
ترحم نكنید

دلسوزی ها و محبت ها نسبت به کودک، همانطور که 
عنوان شد از همان روز اول آغاز می شود؛ از نوازش گرفته 
تا تن دادن به تمام خواسته های معقول و نامعقول کودک. 
کودک شما باید بداند که قوانین هیچ تغییری نکرده اند 
و همان قدر که به او نزدیك می شوید و محبت کرده و 
سعی می کنید در شرایط سختی که دارد کنارش باشید، به 

همان میزان هم بر سر اصول خود باقی مانده اید.

به کودک مسئولیت سنگین ندهید
مراقب باشید، حتی به صورت زبانی به کودک مسئولیتی 
بیشتر از ظرفیتش ندهید. گاهی مادران پس از مرگ یا جدایی 
همسرشان، به پسر خود می گویند: »تو مرد خانه هستی«. یا 
پدران به دختر خود می گویند »حاال که مامان نیست، تو باید 
مثل یك خانم رفتار کنی«. اجازه دهید کودک، همان کودک 

باشد و رفتارهای کودکانه اش را ابراز کند.
نشانه ها و یادگاری ها را پنهان نكنید

گاهی اوقات افراد فکر می کنند اگر یادگاری های فرد از 
دست رفته را پنهان کنند کودک او را فراموش می کند؛ در 
حالی که کودکان با این روش نه تنها کسی را فراموش نمی 
کنند بلکه احساس می کنند دیگران در حق او بی مهری 
کرده اند. بهتر است یك آلبوم عکس از او تهیه کنید یا حتی 
از میان یادگاری هایش چیزی را به کودک بدهید تا نگه 
دارد و از این طریق، کسی را که دوست داشته اما از او جدا 

شده است را به خاطر بیاورد.
مراقب کلمات خود باشید

به خاطر داشته باشید، زخم کلمات روی روان کودکان به این 
آسانی ها التیام نمی یابد. اگر مجبورید کودکتان را به تنهایی 
بزرگ کنید، او مسئول این شرایط نیست. پس هنگامی که 
اشتباهی مرتکب می شود یا شیطنت می کند، به او احساس 
گناه ندهید کودک به اقتضای سن خود رفتار می کند؛ پس 

هیچ گاه به او نگویید به خاطر تو از خودم گذشته ام.
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اراکاشوینکام4
تنحماوراندولا5
نیمملینهالا6
اادنورفامارگ7
وتیاندکدراکل8
لاهسدهزیافای9
درابشمنزتسس10
نااقنیسرهکرتا11
دمنتدارالامش12
یهرهاطهنیسمش13
مرادنیدنارماک14
هرسکینلگنرمم15

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 29
09155610111

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش یا معاوضه یک واحد تجاری 
صفر )دفتر کار( ، حدودا  ۸۰ متری 
بسیار شیک، از مجتمع اردیبهشت 

واقع در خیابان بهشتی ۶ و ۸
۰۹۰۳۴۵۹۲۸۹۴  

یک مغازه پیتزا ساندویچی با کلیه 
تجهیزات واقع در ابتدای خیابان 
مدرس، ابتدای خیابان شیرین 

 جنب کفشدوزک با درآمد تضمینی 
واگذار می گردد.
۰۹۳۸۵۲۳7۰۳۳

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات ۰۹1۵۸۲۵۴17۲ 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

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

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- ساختمان آلما - واحد 203
32233854 -32236199

به تعدادی بازاریاب آقا 
با تجربه و روابط عمومی باال

 با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه 
نیازمندیم.

09033660103
سمساری و لوازم خانگی

خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

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

یک فروشنده با سابقه در زمینه موبایل
 و لوازم جانبی ، حقوق 400 نیازمندیم.

آدرس: روبروی  هیئت محبان 09155628654

به یک فروشنده با روابط عمومی باال 
به صورت دو شیفت نیازمندیم.

32230473 -09155623752

شرکت پخش سراسری مهرگان 
پخش حافظ »مزمز« جهت تکمیل کادر 

فروش خود بازاریاب با سابقه،آقا و خانم 
با حقوق ثابت،بیمه و پورسانت عالی 

استخدام می نماید.
32231503 -09156676874

ساعت تماس: 8لغایت 15

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹1۵۵۶1۲۹۴۹ - ۳۲۳۳1۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

9159639065 
 علـی آبادی 

عرضه مستقیم
 انواع سیمان 

گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی
50 پاکت = حمل رایگان
  09155611722

شمـــس آبــادی
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راه اندازی اولین سالن اسکواش استاندارد 
خراسان جنوبی در قاین

اولین سالن اسکواش استاندارد خراسان جنوبی در شهر قاین به بهره 
برداری رسید.  این سالن با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
 استاندار و جمعی از مسئوالن شهرستان در کنار ورزشگاه شهید امین زاده 
قاین به بهره برداری رسید. رئیس اداره ورزش و جوانان  قاین گفت: 
این سالن با مساحت ۲۵۰ متر مربع، ۲ کورت اسکواش دارد و برای 
افزود:  است.قطبی  شده  هزینه  تومان  میلیون   ۲۱۰ آن  اندازی   راه 
با کمک خیران در  هم اکنون 7 طرح چمن مصنوعی و ۴ زورخانه 
شهرها و روستاهای شهرستان قاین در حال ساخت است که تا آخر 

امسال به بهره برداری می رسد.

تیم کاراته بانوان خراسان جنوبی 
به مسابقات بین المللی اعزام می شود

حسینی- رئیس هیئت کاراته استان با بیان این که تیم منتخب کاراته بانوان 
خراسان جنوبی )برترین های لیگ آزاد استان( به مسابقات بین المللی 
 سبک شین کاراته در یزد اعزام می شوند عنوان کرد : این تیم متشکل از

 6۰ ورزشکار و داور به این رقابت ها که ۱۱ و ۱۲ آبان در سالن ورزشی شهید 
 صدوقی یزد برگزار می شود اعزام خواهند شد. احمدی پیما خاطرنشان کرد: 

مربیگری این تیم را خانم ها ایلخانی و بنایی بر عهده دارند.

شمارش معکوس برای بقا یا حذف باشگاه های بدهکار ایران 
از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا

 ایرنا - هشتم آبان ماه آخرین فرصت برای چهار تیم استقالل تهران، 
پرسپولیس، تراکتورسازی و نفت تهران است تا با تسویه حساب بدهکاری 
خود و گرفتن مجوز حرفه ای از لیگ قهرمانان آسیا حذف نشوند یا 
فوتبال  المللی  بین  لیگ  این  با  مطالبات  نشدن  پرداخت  درصورت 
خداحافظی کنند. بدهکاران دو باشگاه پرسپولیس و استقالل نزدیک به 
۵۰ تا 7۰ نفر اعالم شده است. روند کسب تفاهم این دو باشگاه با شاکیان 
به کندی پیش می رود. همچنین باشگاه تراکتورسازی باید مبلغی حدود 
سه میلیارد تومان را به 3۰ شاکی پرداخت کند که بعید به نظر می رسد 
این باشگاه در مدت زمان باقی مانده موفق به انجام این مهم شود. این 
درحالی است که در هفته های گذشته هشت تیم از باشگاه های فوتبال 
عربستان و سه تیم باشگاهی امارات به دلیل پرداخت نشدن بدهی ها و 
ناتوانی در گرفتن مجوز حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا از لیگ 

قهرمانان آسیا کنار گذاشته شدند.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به محرومیت طارمی

 ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه احتمال دارد سازمان بازرسی 
به پرونده محرومیت مهدی طارمی ورود پیدا کند،گفت: امضای قرارداد 

صوری حکم اختالس را دارد و بازرسی حتما به آن ورود می کند.

معجزه شگفت انگیز در این میوه پاییزی

انار یکی از میوه هایی است که پژوهش های 
بسیاری در زمینه فواید ضد سرطانی آن انجام 
شده است. به نظر می رسد این میوه می تواند 
به پیشگیری از عالئم سرطان کمک کند. انار 
حاوی پلی فنول ها است. از این رو، انار یک منبع 
آنتی اکسیدانی خوب در نظر گرفته می شود. 

 آنتی اکسیدان ها در زمینه مبارزه با رادیکال های
شوند،  می  سلولی  آسیب  موجب  که  آزاد    
ویتامین  از  سرشار  انار  کنند.  می  عمل  موثر 
C است و از این رو به تقویت سیستم ایمنی 
 بدن و حفظ و نگهداری از آن کمک می کند. 
روغن اساسی انار می تواند احساس خوشایندی 
موجب  همچنین  و  دهد  شکل  انسان  در  را 

آرامش ذهن شود.

نوشیدنی های معجزه گر

آخرین خبر- اگر شما جزء کسانی هستید که 
بر  گام  وزن  کاهش  جهت  درستی  مسیر  در 
می دارند،حتما از نوشیدنی های زیر در این امر 
بهره بگیرید. ۱- اسموتی توت فرنگی: ۱/۲ لیتر 
شیر، ۱ فنجان توت فرنگی، ۱/۲ فنجان جو، ۱ 
فنجان ماست طبیعی، ۱/۴ فنجان تخم کتان 

یا یک  نوشیدنی یک صبحانه کامل و  این   .
میان وعده مغذی است که شما را کامال سیر 
نگه می دارد. ۲- چای سبز: یک فنجان چای 
سبز، ۱ قاشق غذا خوری دارچین، کمی عسل، 
مقدار کمی فلفل قرمز چای سبز را آماده کرده 
و عسل، دارچین و فلفل را به آن اضافه کنید. 
چای سبز، فلفل و دارچین عمل سوخت و ساز را 

سرعت می بخشند.

جلوگیری از ورود دو تن ماده مخدر به استانهای شمالی

مأموران انتظامی خراسان جنوبی از ورود دو تن و 3۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۴8 ساعت گذشته به 
استانهای شمالی کشور، جلوگیری کردند. فرمانده انتظامی استان گفت: این میزان مواد مخدر شامل 
یک تن و جلوگیری از ورود دو تن ماده مخدر به استانهای شمالی96۰ کیلوگرم مرفین و بقیه تریاک، 
حشیش و هروئین است که در 3 عملیات جداگانه در شهرستانهای نهبندان، زیرکوه و بیرجند کشف و 
ضبط شد.سردار شجاع بیشترین کشفیات را از نوع مرفین دانست و افزود: این مواد در نهبندان از یک 
دستگاه کامیون حمل گاز که به سمت استانهای شمال کشور در حرکت بود کشف شد.وی گفت: در 
این عملیاتها، ۱۲ متهم دستگیر و 3 دستگاه خودرو نیز توقیف و تحویل مقامات قضایی شدند.فرمانده 
انتظامی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال ۲6 تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده 
است که نسبت به مدت مشابه پارسال 6۰ درصد افزایش دارد.سردار شجاع افزود: همچنین ۴3 باند 

مواد مخدر متالشی و 6۰۰ دستگاه خودرو نیز در نیمه نخست امسال، توقیف شده است.

به  اتصال  قابلیت  به  مجهز  الکترونیکی  دستگاه های  که  امروزه   
اینترنت، زندگی ما را فرا گرفته، الزم است درباره راه های کاهش 
تاثیرات منفی آنها بر بدن و سالمتی ما اطالعات بیشتری کسب 

کنیم. برای جلوگیری از آسیب های ارتوپدی بهتر است:
۱. هنگام استفاده از رایانه، از صندلی های استاندارد و راحت استفاده 
کنید ۲. بجای استفاده از یک انگشت موقع تایپ کردن در گوشی 
 .3 کنید.  استفاده  انگشت های خود  تمامی  از  کنید  رایانه، سعی  یا 

به  تا  کنید  رعایت  را  گوشی  و  رایانه  نمایشگر  از  مناسب  فاصله 
هیچ وجه گردن و کمر خود را برای مشاهده مطالب، به جلو خم 
نکنید ۴. پس از نهایتا ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت، از جای خود بلند 
شده و نرمش کنید برای جلوگیری از آسیب های چشم و اختالالت 
رایانه  نمایشگرهای  مخصوص  صفحات  از   .۱ است:  بهتر  بینایی 
برای کاهش نور استفاده کنید ۲. میزان نور نمایشگر رایانه و گوشی 
خود را تنظیم کرده و کاهش دهید. 3. سایز فونت بکار برده شده در 

صفحه نمایش خود را بزرگنمایی کنید. برای جلوگیری از اختالل 
در خواب و کاهش دریافت امواج بهتر است: ۱. از یک ساعت قبل 
از خوابیدن، گوشی و رایانه خود ر ا کنار بگذارید. ۲. گوشی را در 
حالت پرواز یا خاموش قرار داده و در غیر این صورت آن را از اتاق 
خواب خود دور کنید. 3. به هنگام حمل گوشی، سعی کنید آن را از 
بدن خود دور نگه دارید. ۵. سعی کنید مدت زمان مکالمات خود با 

گوشی را کوتاه کنید.

چگونه از تاثیر منفی دستگاه های الکترونیکی بکاهیم؟

قرص های روانگردان به جای اسمارتیز!

ماموران گمرک در جدیدترین عملیات مبارزه با مواد مخدر توانستند قرص های روانگردانی که 
در میان اسمارتیزهای رنگی جاسازی شده بود را کشف کنند.قاچاقچیان قصد داشتند تا از این 
طریق قرص های روانگردان را جابه جا کنند که ماموران حوزه 3 امانات پستی گمرک فرودگاه 
امام خمینی )ره( توانستند این ترفند را شناسایی و قرص های جاسازی شده را کشف و ضبط 
کنند.قرص های روانگردان به شکل ماهرانه ای به دلیل همرنگ بودن با شکالت های اسمارتیز 
مخلوط شده بود تا با این ترفند ماهرانه عملیات قاچاق قرص های روانگردان با موفقیت انجام 
شود اما ماموران گمرک با رصد اطالعات محموله و کنترل های پیشرفته توانستند مانع از قاچاق 
این محموله شده و آنرا توقیف کنند.تعداد تجهیزات کنترلی گمرک ایران در سالهای اخیر به 3 
برابر افزایش یافته و به کمک سامانه هوشمند و الکترونیکی شناسایی محموله های پرخطر به 

آسانی در گمرکات کشور صورت می گیرد.

معدوم کردن 200 کیلوگرم گوشت آلوده در بشرویه

دام  از کشتارگاه های  یکی  در  آلوده  قرمز  کیلوگرم گوشت   ۲۰۰
این  گفت:  بشرویه  دامپزشکی  شبکه  رئیس  شد.  معدوم  بشرویه 
مقدار گوشت متعلق به یک نفر شتر است که در بازرسی های روزانه 
بهداشتی از دام های ذبح شده در کشتارگاه دام این شهرستان به 
دلیل تب دار و عفونی بودن الشه ضبط و معدوم شد.سید حمید 
عبدی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دامپزشکی، نظارت بر 
عرضه  مراکز  و  کشتارگاه ها  در  دامی  خام  فرآورده های  سالمت 
است، از شهروندان خواست: از خرید گوشت خارج از چرخه نظارت 
حوزه  در  بهداشتی  تخلفات  هرگونه  و  کنند  اجتناب  دامپزشکی 

فراورده های خام دامی را به واحد نظارت شبکه اطالع دهند.

چه زمانی مصرف ماهی باعث بروز 
سکته می شود؟

تسنیم- یکی از نکات بسیار کلیدی در حوزه 
تغذیهآگاهی از »تداخالت مضر مواد غذایی« 
است به این معنی که مصرف برخی مواد غذایی 
بسیار  می تواند  غذایی  وعده  در یک  و  با هم 
مضر و خطرناک باشد. یکی از این موارد پرهیز، 

مصرف گوشت »ماهی« با برخی اقالم غذایی 
همزمان  خوردن   . است  دوغ  یا  ماست  مانند 
ماهی و ماست مخصوصاً در وعده شام می تواند 
افزایش  شدید،  ضعف  باشد.  پرعارضه  بسیار 
برص،  جنسی،  قوای  تحلیل  سکته،  احتمال 
لک و پیس، سردی معده، افزایش احتمال ابتال 
به MS، ناراحتی های عصبی و ... تنها برخی از 

عوارض خوردن ماهی همراه ماست است.

مضرات نوشیدن بیش از ۳ لیوان چای

میزان- مصرف بیش از 3 استکان چای در طول 
روز می تواند سالمت افراد را به خطر بیاندازد.
سبب  می تواند  چای  اندازه  از  بیش  مصرف 
جذب نشدن آهن و کلسیم در بدن شود.توصیه 
می شود افراد در طول روز بیش از 3 استکان 
چای ننوشند.برگ گیاه چای برای رسیدن به 

فرآوری شده و  دست مشتریان در کارخانه ها 
همین موضوع نیز سبب می شود تا حدود زیادی 
خواص غذایی چای از میان برود. چای دارای 
کافئین است و مصرف بیش از اندازه آن سبب 
می شود افراد دچار مشکالتی نظیر تپش قلب و 
مشکالت قلبی شوند. دم نوش هایی مانند گل 
بهترین  می توانند  آویشن  و  لیمو  به  گاوزبان، 

نوشیدنی های جایگزین چای باشند.

12 تمرین برای جلوگیری از آلزایمر

سالمت نیوز-  مغزتان را به چالش بکشید تا 
دچار آلزایمر نشوید. به این منظور تمرین های 
زیر را گاهی انجام دهید: ۱. با دست مخالف 
مسواک و شانه بزنید و بنویسید۲. ساعت را به 
دست راست ببندید. 3. کلمات را وارونه بگویید.

 ۴. از مسیر جدیدی به سر کار بروید.۵. پاتوق تان 

را عوض کنید. 6. درباره باورهایتان با تردید فکر 
کنید.7. جمالت یک صفحه از کتاب را از آخر به 
اول بخوانید. 8. کار جدیدی بکنید. 9. موبایل را 
همراه نبرید.۱۰. یک یا چند بیت شعر حفظ کنید
۱۱. جایی امن عقب عقب راه بروید.۱۲. حدس 
آزمایی  راستی  قابل  و  متنوع  شمارشی  های 
قدم  آنجا چند  تا  اینجا  از  که  این  بزنید)مانند 

است، در صف چند نفر ایستاده اند.

۳1104

   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

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



7
دوشنبه*8 آبان 1396* شماره 3920

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

همه مردم باید از شرایط 
اقتصادی متعادل و پایداری 

برخوردار باشند

از  باید  مردم  ولی فقیه گفت: همه  تسنیم-نماینده 
شرایط اقتصادی متعادل و پایداری برخوردار باشند 
نه اینکه برخی دارای شرایط اقتصادی بسیار خوب 
عوض  در  و  باشند  نجومی  حقوق  از  بهره مند  و 
باشند.عبادی  نداشته  خوردن  برای  آب  روستائیان 
در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار کرد: 
شاهد هستیم که امروزه بشر حریص بر سر مردم 
جنوب غرب آسیا و مردم میانمار چه می آورد که این 
اقدامات او یک منافع خام است و دلیل آزار و اذیت 
مردم میانمار از نظر کارشناسان وجود ذخایره نفتی 
است که استکبار برای به دست آوردن آن این مردم 
کشی را به راه انداخته است.عبادی بیان کرد: در یمن 
کارشناسی های  براساس  و  است  گونه  همین  هم 
انجام شده بزرگترین ذخایره نفتی در یمن پیش بینی 
شده که این ستمگران برای تلسط بر این ذخایر 
نفتی به راحتی مردم را می کشند و بیماری را توسعه 
می دهند. مدیرعامل شرکت گاز نیز در این دیدار از 
بهره مندی ۳ شهر و ۴۱ روستای خراسان جنوبی تا 
دو ماه آینده در استان خبر داد و گفت: ٩۳ درصد 
خانوار شهری استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
هستند. هاشمی بیان کرد: با اتمام گازرسانی به ۱7٩ 
روستای استان که در حال حاضر در دست اجرا است 

این درصد پوشش به حدود 56 درصد می رسد.

اولین جلسه دورهمی
 پدافند غیر عامل مخابرات

پیشه ور-همزمان با هفته پدافند غیرعامل ،اولین 
غیرعامل  پدافند  کمیته  اعضای  دورهمی  جلسه 
مخابرات منطقه خراسان جنوبی بدون اطالع قبلی و با 
حضور مسئول ارزیابی پدافند غیر عامل استان در روز 
گذشته  در محل اتاق مدیر مخابرات  با هدف اطالع 
رسانی و آمادگی همکاران در طول این هفته برگزار 
شد.در ابتدای جلسه، پویان صدر دبیر کمیته پدافند 
 غیرعامل مخابرات استان  به اقدامات و مانور های

از  رسانی  اطالع  و  سال  طول  در  شده  انجام 
 : افزود  و  کرد  اشاره  هفته  این  در  مختلف   طرق 
مانورهای پیش بینی شده این هفته از جمله قطع 
پاور برق بصورت سراسری و قطعی شبکه در یکی 
از مراکز بدون اطالع قبلی است.سپس عیدی زاده 
مدیر مخابرات استان  اظهار کرد: پدافند غیر عامل 
و همکاران  نهادینه شده  مخابراتی  مطقه  این  در 
بینی  آمادگی ویژه جهت اجرای مانور های پیش 
 شده را داشته باشند. وی خاطر نشان کرد: مانورها ،

و  باشد  می  بهبود  جهت  در  ضعف  نقاط  نمایش 
اقدامات و اطالع رسانی های انجام شده است.

تسهیالت ۸۸ میلیاردریالی بانک  
برای  اشتغالزایی جامعه هدف بهزیستی

عنوان  بهزیستی  های  مشارکت  معاون   - کاری 
کرد: براساس بودجه سال ٩6 تعداد ۴۳۳ نفر به وام 
اشتغالزایی معرفی شدند.حسن رحیمی با بیان اینکه 
این وام مبلغ ۸۸ میلیارد ریال بوده افزود: از این تعداد 
۱۸6 نفر مبلغ 6۰ میلیارد و ٩۰ میلیون ریال تسهیالت 
مند بهره  تعداد  شد:  یاداور  کردند.وی   دریافت 

از حق بیمه ۱۲۴ نفر و مبلغ آن 76۳ میلیون و 7۲۴ 
هزار ریال بوده است.رحیمی ادامه داد: افرادی که 
اند در  تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته 

شش ماه اول سال ۱۱6 نفر بوده اند.

فاز دوم اینترنت پر سرعت
 در ۵۰ روستای خوسف آغاز می شود

تسنیم-فرماندار شهرستان خوسف با بیان اینکه فاز 
دوم اینترنت پر سرعت در 5۰ روستای خوسف به 
زودی آغاز خواهد شد گفت: مشکالت واگذاری تلفن 
در مسکن مهر برطرف شده و اینترنت پرسرعت با 
حجم ۴ گیگ در خوسف راه اندازی می شود.محمد 
جمعیت  درصد   7۰ حدود  اینکه  بیان  با  شفیعی 
زندگی  روستایی  مناطق  در  خوسف  شهرستان 
می کنند اظهار کرد: باتوجه به تمرکز بخش کثیری 
از جمعیت شهرستان در نقاط روستایی نیازمند توجه 
ویژه جهت بهبود وضعیت ارتباطی در نقاط روستایی 
شهرستان هستیم.وی افزود: در روستاهای باالی 5 
خانوار حدود ۳5 درصد فاقد ارتباط تلفن ثابت و حدود 

۲۸ درصد فاقد ارتباط تلفن همراه هستند.

319 هکتار سامانه آبیاری نوین 
در شهرستان درمیان در دست اجراست

گفت: ۳۱٩  درمیان  کشاورزی  جهاد  مدیر   - ایرنا 
هکتار سامانه آبیاری کم فشار و تحت فشار با اعتبار 
۱۳ میلیارد و ۳٩۰ میلیون ریال در این شهرستان در 
دست اجراست.وحید ضیائیان افزود: از محل بودجه 
آبیاری تحت فشار و  نیز ۲5۱ هکتار  سال ۱۳٩5 
اجرا  شهرستان  در  فشار  کم  آبیاری  هکتار   ۳٩6
شد.وی بیان کرد: دولت به ازای اجرای هر هکتار 
سامانه آبیاری تحت فشار 7۰ میلیون ریال و برای 
اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار ۳۲ میلیون ریال 
کمک بالعوض پرداخت می کند و در طرح هایی 
که در سطح وسیع اجرا می شود، کشاورز فقط ۱5 
و ۳۰ درصد هزینه را پرداخت می کند و بقیه توسط 
از  بیشتر  دولت پرداخت می شود.وی بهره گیری 
افزایش محصول،  منابع آب، رشد بهتر گیاهان و 
امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری 
و جلوگیری از رویش علف های هرز را از مهمترین 

مزایای آبیاری تحت فشار ذکر کرد.

نت
نتر

س:  ای
عک

فرمانده انتظامی استان خبر داد

برگزاری همایش “نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی” در فردوس  

رزمایش واکنش در وضع اضطراري قطع برق در بیرجند 

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

  اجرای طرح همیار اقتصاد مقاومتی
گروه خبر- دانش آموزان استان برای اولین بار در کشور همیار اقتصاد مقاومتی می شوند. مسئول بسیج دانش آموزی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح فرهنگ سازی در خصوص استفاده از کاالی 
داخلی است گفت: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم با تشکیل تیم های ۳ تا 5 نفره در مدارس، دانش آموزان را به خرید و استفاده از کاالهای داخلی تشویق می کنند.اردونی همچنین با اشاره به آغاز 
هفته بسیج دانش آموزی، دیدار دانش آموزان با نماینده ولی فقیه و خانواده شهدا، برگزاری سومین کنگره شهدای دانش آموزی  و حضور پرشور در مراسم ۱۳ آبان را از جمله این برنامه هاعنوان کرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی:

مدیرعامل بنیاد برکت

 به استان سفر می کند

اینکه  بیان  با  نمایندگان  مجمع  تسنیم-رئیس 
گزارشی از مشکالت مردم استان مطرح شده است 
گفت: در دیدار با مدیر عامل بنیاد برکت و رئیس 
به  شد  مقرر  خمینی)ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
سید  االسالم  کنند.حجت  سفر  جنوبی  خراسان 
محمدباقر عبادی دیدار خود را با مدیر عامل بنیاد 
 برکت و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 
همراه  به  دیدار  این  افزود:  کرد.وی  تشریح 
فرماندار بیرجند، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز 
مردم  شد.نماینده  انجام  جنوبی  خراسان  مدارس 
شهرستان های بیرجند درمیان و خوسف در مجلس 
گفت: در این دیدار مشکالت حوزه انتخابیه مطرح 
شد و برخی دیگر از مشکالت مردم استان بازگو 
شد.عبادی افزود: این دیدار صمیمی بود و تاکنون 
بنیاد برکت سرمایه  گذارهای خوبی در استان داشته 
مجمع  رئیس  عنوان  به  داشت:  اظهار  وی  است. 
اجرایی  ستاد  رئیس  از  جنوبی  خراسان  نمایندگان 
فرمان امام خمینی )ره( و مدیر عامل بنیاد برکت 
تقاضا کردیم به خراسان جنوبی سفر کنند که مقرر 
شد قبل از سفر جمع بندی اولیه درخصوص استان 

صورت گیرد. 

تحصیل 141 هزار دانش آموز  
زیر سقف های فرسوده

امیرآبادیزاده- ۱۴۱ هزار و 75۰ دانش آموز خراسان 
جنوبی در مدارس تخریبی و نیازمند به بازسازی و 
تعمیر تحصیل می کنند. مدیر کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان گفت: ۱7 درصد مدارس 

خراسان جنوبی معادل هزار و 5۳۰ کالس درس 
تخریبی و ۴6 درصد مدارس معادل ۴ هزار و ۱۴۰ 
کالس درس، نیاز به مقاوم سازی و بازسازی دارند.
بازسازی  و  سازی  مقاوم  افزود:  بیکی  محمدرضا 
میلیارد   6۱۱ به  نیاز  استاندارد،  غیر  مدارس  این 
 ۳7 گفت:  دارد.وی  اعتبار  تومان  میلیون   ۱۰۰ و 
درصد مدارس باقیمانده خراسان جنوبی استاندارد و 
مستحکم هستند که ۳ هزار و ۳۳۰ کالس درس را 
شامل می شود.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان با اشاره به وضعیت مدارس مسکن 
این  در  را  خیران  و  مسئوالن  بیشتر  توجه  مهر، 
خصوص خواستار شد و افزود: در خراسان جنوبی 
۲6 هزار و ۱6۳ واحد مسکن مهر وجود دارد که 77 
مدرسه با 7۲۰ کالس درس باید در آنها ساخته شود.

بیکی گفت: تاکنون ۲۰ مدرسه با ۱۸5 کالس درس 
در مسکن مهر ساخته شده و ۱۴۰ کالس هم نیمه 

تمام است که به ۱6 میلیارد تومان نیاز دارد.

خراسان جنوبی مقام اول  
جذب و پرداخت تسهیالت اشتغالزایي

امیرآبادیزاده-در جلسه بررسی مشکالت طرح های 
تفاهم نامه چهارجانبه با حضور دکتر رضوی معاون 
توسعه روستایي و مناطق محروم کشور، سعیدی کیا 
رئیس بنیاد مستضعفان، برزگري رئیس بنیاد علوي 
و پیشرو رئیس بانک سینا و مدیران کل 5 استان؛ 
خراسان هاي رضوي، جنوبي و شمالي، گلستان و 
سمنان به همراه روساي بانک سیناي استان هاي 
برگزار گردید. در این جلسه مشکالت و موانع پیش 
روي متقاضیان تسهیالت بررسي و تدابیر الزم اتخاذ 
گردید و در انتهاي جلسه جناب دکتر رضوي استان 
خراسان جنوبي را به عنوان استان پیشتاز در پرداخت 
تسهیالت معرفي نمود. باتوجه به انعقاد تفاهم نامه 
چهارجانبه و اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به 
خراسان جنوبي از محل این تفاهم نامه، این استان با 
پرداخت بیش از ۱6۰ میلیارد ریال و ایجاد ۳6۱ شغل 
رتبه اول در کشور کسب نموده است. و به همین 
جهت در جلسه اي که باحضور جناب دکتر رضوي 
معاون توسعه روستایي و مناطق محروم کشور و 
سعیدي کیا رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد و از 
فارسي رئیس بانک سینا شعبه بیرجند قدر دانی شد

جلسه ستاد دهه وقف خراسان جنوبی 
برگزار شد

شبستان-جلسه ستاد دهه وقف با حضور مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه و اعضای ستاد اداره کل اوقاف 
استان برگزار شد.حجت االسالم هاشمی در این جلسه 
وقف را احسان ماندگار و اقدام خداپسندانه ای دانست 
و اظهار کرد: از طریق وقف مي توان بخش قابل 
توجهي از مشکالت و تنگناهاي جامعه را شناخت و 
اموال و دارایي هاي افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت 
رفع آنها به کار بست.وی ادامه داد: این سنت حسنه 
و صدقه جاریه در طول تاریخ اسالم از پایه های ایجاد 
تمدن عظیم اسالمی بوده است و مؤمنان پاک اندیش 
و پارسا هر یک به فراخور حال خویش بدین امر اهتمام 
ورزیده و از خویش میراثی جاودان به یادگار گذاشته اند.

کشف بیش از 2 تن مواد مخدر فقط در 24 ساعت 
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۲ 
استان  در  مخدر  مواد  کیلوگرم  و ۳۰۰  هزار 
خبر داد و گفت: این مقدار مواد مخدر در ۴۸ 
ساعت گذشته طی سه عملیات جداگانه در 
زیرکوه  و  بیرجند  نهبندان،  های  شهرستان 
کشف شد.به گزارش ایرنا سردار مجید شجاع 
در جمع خبرنگاران افزود: از این مقدار یک 
سایر  مابقی  و  مرفین  کیلوگرم  و ٩6۰  هزار 
بوده  تریاک  و  مواد شامل هروئین، حشیش 
است.وی با بیان اینکه از این مقدار مواد مخدر 
۲ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت گذشته 
کشف شد گفت: ۲ تن مرفین از این مواد در 
جاسازی از یک خودروی حمل گاز به دست 
شهرستان  انتظامی  نیروی  توسط  که  آمد 
نهبندان کشف شد.فرمانده انتظامی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: این مقدار مواد مخدر قرار 

بود از خراسان جنوبی به سمت استان های 
شمالی کشور خارج شود که مورد ضربه قرار 
این استان زمین گیر و ۱۲ نفر  گرفت و در 

قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

کشف 26 تن موادمخدر
در سال جاری

جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  همچنین  وی 
استان  در  مخدر  مواد  انواع  تن   ۲6 تاکنون 
 6۰ گذشته  سال  نسبت  به  که  شد  کشف 

درصد افزایش کشفیات را نشان می دهد.
سردار شجاع یادآور شد: در این مدت اعضای 
۴۳ باند از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر و 

بیش از 6۰۰ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.
انتظامی  نیروی  عمده  وظایف  از  یکی  وی 

توزیع  و  واردکنندگان  با  امان  بی  مبارزه  را 
مواد مخدر در سطح کشور عنوان  کنندگان 

باب  این  در  انتظامی  نیروی  گفت:  و  کرد 
قانونی دارد تکلیف شرعی  تکلیف شرعی و 

از این باب که به فرموده مقام معظم رهبری 
از محورهای  و فرمانده معظم کل قوا یکی 

اصلی کارهای پلیس، مقابله بی امان با ورود 
ادامه  است.وی  کشور  داخل  به  مخدر  مواد 

داد: از طرفی به لحاظ قانونی و تکلیفی که 
قانون بر عهده نیروی انتظامی گذاشته، مقابله 
و برخورد با قاچاقچیان و ورود مواد مخدر به 
داخل کشور جزو محوری ترین و اصلی ترین 
انتظامی  نیروی  اولویت های  ماموریت ها و 
است.فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 
شهدای  انتظامی  نیروی  خصوص  این  در 
گرانقدری در جای جای میهن اسالمی تقدیم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده و 
این راه هنوز هم ادامه دارد.وی بیان کرد: امید 
است با تالش های گسترده، بی امان و شبانه 
روزی کشفیات مواد مخدر و مقابله با اشرار و 
قاچاقچیان که کماکان در دستور کار ماست 
و اولویت اول فرماندهی انتظامی قرار دارد به 
نحو احسن به اجرا بگذاریم تا همچنان امنیت 

را در استان و سایر نقاط کشور تامین کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 
گفت: همایش منطقه ای “نقش گیاهان دارویی 
با  کاربردی  صورت  به  مقاومتی”  اقتصاد  در 
به  دارویی  گیاهان  پتانسیل  شناسایی  هدف 
گزارش  می شود.به  برگزار  فردوس  در  زودی 
تسنیم، علیرضا نصرآبادی با سفر به شهرستان 
برنامه ریزی  جلسه  در  شرکت  و  فردوس 
اقتصادی  در  دارویی  گیاهان  نقش  “همایش 
مقاومتی” که به پیشنهاد امیرحسنخانی نماینده 
فردوس در مجلس و با هدف شناسایی پتانسیل 
گیاهان دارویی برگزار شد اظهار داشت: اگرچه 
مهم  همایش  این  در  ما  برای  مقاالت  ارائه 
است ولی مهمتر خروجی این همایش است 

تا راهبردها در راستای استفاده هر چه بیشتر 
عملیاتی  استان  داوریی  گیاهان  پتانسیل  از 
شود.وی شناسایی پتانسیل ها، فراوری گیاهان 
دارویی و چرخه صادرات را سه محور مهم این 
همایش برشمرد و تاکید کرد: باید با برگزاری 
در بخش  استان  توانمندی های  این همایش 
گیاهان دارویی معرفی و مشکالت این حوزه 
بررسی و راهکارها عملیاتی شود.معاون سیاسی 
فرماندار فردوس نیز در این جلسه بیان کرد: 
این همایش به منظور ایجاد اشتغال و رونق 
برگزار  دارویی  گیاهان  بخش  در  اقتصادی 
می شود و چهار شهرستان فردوس، بشرویه، 
دخیل  موضوع  این  در  طبس  و  سرایان 

خواهند بود.حسین اسماعیلی افزود: در حاشیه 
برای  نیز  غرفه هایی  همایش  این  برگزاری 

برپایی نمایشگاه توانمندی های گیاهان دارویی 
شهرهای مذکور پیش بینی شده تا ظرفیت های 
منطقه عرضه شود.دبیر همایش نقش گیاهان 

دارویی در اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در تالش 
هستیم از افراد و شرکت های موفق در زمینه 

فرآوری و صادرات گیاهان داوریی به منظور 
انتقال تجارب به بهره برداران گیاهان دارویی 
جهت سخنرانی در این همایش دعوت کنیم 

مهم  بسیار  ما  برای  همایش  این  خروجی  و 
است تا به سرنوشت برخی همایش ها که به 
ارائه چند مقاله و سخنرانی ختم می شود دچار 
نشویم.در ادامه این جلسه که برخی مسئوالن 
فرمانداری  معاونت های  و  طبیعی  منابع 
شهرهای فردوس، بشرویه، سرایان و طبس 
مرتبط  بخش خصوصی  مدیران  و همچنین 
با گیاهان دارویی حضور داشتند در زمینه هر 
برگزار کردن همایش بحث  چه کاربردی تر  
شهرستان  هر  شد  مقرر  و  شد  نظر  تبادل  و 
با بهره گیری از پتانسیل بخش دانشگاهی و 
بخش خصوصی با تمام توان در این همایش 

شرکت کنند.

دومین  با  همزمان  دیروز  امیرآبادیزاده-صبح 
روز هفته پدافندغیرعامل رزمایش واکنش در 
شرایط اضطراري با قطع برق شهري با حضور 
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي، 
کارشناسان اداره کل پدافندغیرعامل استانداري 
بزرگداشت  هفته  هاي  برنامه  ارزیابان  و 
پدافندغیرعامل در بیرجند برگزار شد.  رزمایش 
قطع برق و واکنش اضطراري در دو مرحله و با 
قطع برق قسمت انبار شرکت نفت استان برگزار 
های فرآورده  پخش  شرکت   شد.مدیرعامل 
نفتي استان با بیان اینکه در مرحله اول این 

میگردد،  قطع  سراسري  برق  شبکه  رزمایش 

سراسري  شبکه  قطع  از  پس   : کرد  تسریح 

برق دیزل ژنراتور مستقر در انبار نفت در مدار 

قرار خواهد گرفت و از این طریق تداوم چرخه 

سوخت رساني در حوزه عملکردي شرکت نفت 
استان را شاهد خواهیم بود.وی با بایان تمام 
دیزل ژنراتورهاي موقت در کلیه تاسیسات این 
 شرکت آماده به کار هستند خاطرنشان ساخت :

در صورت وقوع هرگونه تهدید، آسیب پذیري 
ناشي از این تهدیدات و به تبع آن قطع شبکه 
سراسري توزیع برق دیزل ژنراتورهاي موجود 
قرار خواهند گرفت.مدیرعامل  در مدار  سریعاً 
استان،  نفتي  های  فرآورده  پخش  شرکت 
با اشاره به اینکه یکي از اهداف مهم پدافند 
غیرعامل مقاوم سازي زیرساخت ها و تداوم 

چرخه خدمات رساني است افزود : در خصوص 
تهدیدات سایبري نیز پیش بیني هاي خوبي 
سایبري  امنیت  لحاظ  از  و  است  آمده  بعمل 
وضعیت مطلوبي داریم.وی، با اشاره به برگزاری 
رزمایش اطفاء حریق با رویکرد پدافند غیرعامل 
در هفته هاي آینده اظهار کرد : سعي ما در کمیته 
 پدافند غیرعامل شرکت پخش فرآورده هاي

هاي  رزمایش  برگزاري  از  استان  نفتي 
تخصصي شناسایي نقاط ضعف و رفع کاستي 

هاي موجود است.
)Ava.news20@gmail.com(

معرفی خراسان جنوبی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

رشد 700 درصدی خرید توافقی محصوالت

دادرس مقدم-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی در بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها به معرفی توانمندی 
پردازد می   مطبوعات  زمینه  در  استان   های 
و  مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست 
به  آبان(  )ششم  گذشته  روز  ها  خبرگزاری 
طور رسمی با شعار ‘رسانه های آزاد، انسجام 
اجتماعی، پیشرفت ملی’ افتتاح شد.آیین آغاز به 
کار نمایشگاه مطبوعات امسال با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، سید 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و جمعی از مدیران و اهالی 

آغاز مراسم؛ معاون  از  بود.پیش  رسانه همراه 
مختلف  غرفه های  از  جمهوری  رئیس  اول 

موسسات مطبوعاتی، نشریات، خبرگزاری ها و 

پایگاه های خبری بازدید کرد.بنابراین گزارش 
 5۴ ماهنامه،   ۱۰۰ نمایشگاه  از  دوره  این  در 

هفته نامه، ۳۰ دوهفته نامه، ۲۰ دوماهنامه، 5۲ 

فصلنامه، بیش از ۱۱5 رسانه برخط )خبرگزاری 
غیرسراسری  رسانه   7۰ خبری(،  پایگاه  و 
 6۰ از  بیش  و  استانی(  و  منظقه ای  )محلی، 
دارند. حضور  مطبوعاتی  موسسه  و  روزنامه 

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کل 
جنوبی نیز در کنار سایر ادارات کل استان ها 
حضوری فعال در این نمایشگاه دارد و روزانه 
ارسال  کل  اداره  این  توسط  استان  نشریات 
می  قرار  بازدیدکنندگان  اختیار  در  و  شده 
افتتاح  اولیه  در ساعات  گزارش  گیرد.بنابراین 
خمینی  امام  مصلی  در  مطبوعات  نمایشگاه 
ارشاد  و  اداره کل فرهنگ  تهران، غرفه  )ره( 
باالی  استقبال  با  جنوبی  خراسان  اسالمی 

بازدیدکنندگان و بیرجندی  های مقیم تهران 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  روبرو شد.مدیرکل 
خراسان جنوبی نیز همزمان با گشایش بیست 
خبرگزاری  و  مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و 
بازدید  نمایشگاه  در  استان  این  غرفه  از  ها 
کرد.احمد محبی در این بازدید ضمن تقدیر 
به منظور  استان  از خانه مطبوعات  و تشکر 
همکاری در برپایی این غرفه در این رویداد 
بزرگ کشوری، بر ارتقای کیفیت آنها تاکید 
کرد.عالقه مندان می توانند با مراجعه به غرفه 
۴56 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تا 
۱۲ آبان  همه روزه از ساعت ٩:۳۰ تا ۲۰:۳۰ با 

مطبوعات خراسان جنوبی آشنا شوند.

و  تودیع  مراسم  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
استان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  معارفه 
برگزار شد. مدیر سابق سازمان تعاون روستایی 
در  فعالیت  سال   ۳ حدود  مدت  در  گفت: 
سازمان تعاون روستایی، خواستیم درصدی از 
قرار  خود  راه  چراغ  را  سازمان  این  اساسنامه 
دهیم. اسفندیاری اضافه کرد: در خرید توافقی 
ایم داشته  درصدی   7۰۰ رشد   محصوالت 
دام،  خوراک  زیرساختی،  مباحث  در  و 
پرواربندی، سطح آبیاری تحت فشار کارهای 
در  داد:  آمار  وی  است.  گرفته  خوبی صورت 
6 ماه ابتدای سال جاری بیش از ۱6هزار تن 
گندم به صورت تضمینی با هر کیلویی ۱۳۰۰ 
تومان و همچنین 75۰۰ تن جو و ۱۲۴ تن کلزا  

تضمینی از کشاورزان خریداری شده است که 
امسال خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۱۳۰۰ تن کمتر بوده است.

آب حکم طال را دارد
افزود:  روستایی  تعاون  سازمان  سابق  مدیر 
تن  هزار   5۸ مجموع  در  امسال  ابتدای  از 
محصول   ۸۲ شامل  کشاورزی  محصوالت 
زراعی، دامی و پروتئینی خریداری شده است. 
تعاون  سازمان  که  این  بیان  با  اسفندیاری 
دارد،  قوی  بسیار  مویرگی  شبکه  روستایی 
فروش  و  خرید  برای  ای  پنجره  کرد:  اظهار 
محصوالت کشاورزی در کشور و خارج کشور 
باز شده است.  از شرکت ها  به روی تعدادی 

وی خاطرنشان کرد: وضع آب در این استان 
حاد است و حکم طال را دارد.در ادامه رییس 

جدید سازمان تعاونی روستایی گفت: در استان 
۲۰۰ تشکل و تعاونی وجود دارد که با توجه به 

توانمندی ها و پتانسیل های موجود هنوز از همه 
ظرفیت ها استفاده نشده است. قربانی افزود: تنها 

راه رسیدن به رشد در روستاها ایجاد تعاونی ها 
است مهمترین اصل برای اعضا آموزش های 

فردی است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز 
با بیان اینکه خراسان جنوبی دومین استان در 
کشت فراسرزمینی است گفت: تعاون روستایی 
باید  و  است  کشاورزی  بخش  توانمند  بازوی 
برای خرید محصوالت کشاورزی بازار مناسب 
کنیم.ولی پورمطلق  فراهم  مقدورات  حد  در  و 
فراسرزمینی  کشت  زمینه  در  اینکه  بیان  با 
سنگینی  عقبه  کار  این  که  هستیم  مدعی 
به  نگاه  افزود:  است  ثمر رسیده  به  اما  داشته 
بردن  باال  آفات،  از  پیشگیری  بهره برداران، 
سالمت جامعه، میزان تغذیه در جامعه، مبارزه 
با آفات و نقش پیشگیری در حوزه کشاورزی 
و دامداری، رسیدگی به جامعه روستایی حوزه 
گسترده است که نیاز به یک جامعه پویا داریم.
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کسی که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسی است که به دنبال سراب بیابان راه پیماید. 
او هر چه تندتر رود دورتر می  افتد.

)امالی مفید: ص42، ح11(

کواکبیان: یا روحانی اصولگرا شده 
 یا اصولگرایان اصالح طلب شده اند

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس 
نمایندگان  سخنان  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اصولگرای مجلس در موافقت با منصور غالمی وزیر 
اصولگرا  عزیزان  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
جایشان را به اصالح طلبان داده بودند یا آقای روحانی 
شده اند. اصالح طلب  اصولگرایان  یا  شده  اصولگرا 

رای مجلس به دو وزیر پیشنهادی؛
 کابینه تکمیل شد

با رای اعتماد نمایندگان مجلس دو وزارتخانه علوم 
مجلس  نمایندگان  شدند.  تکلیف  تعیین  نیرو  و 
وزرای  بررسی صالحیت  از  بعد  اسالمی  شورای 
پیشنهادی علوم و نیرو، به غالمی و اردکانیان رای 
اعتماد دادند. نمایندگان مجلس با ۲۲۵ رای موافق 
به اردکانیان وزیر نیرو و ۱۸۰ رای موافق به غالمی 

وزیر علوم اعتماد کردند.

پدرخوانده ها اجازه اجرایی شدن 
دستورات را هم نمی دهند

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در واکنش 
به سخنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
در صحن شورای شهر تهران گفت: صنایع خودرو، 
صنایع الستیک و صنایع سیمان بدشان نیاید، اما 
مشکل اصلی آلودگی هوا به همین ها بازمی گردد. 
حتی  نمی دهند  اجازه  مافیایی،  پدرخوانده های 

دستورات رئیس جمهور الزم االجرا باشد.

کدخدایی: جنجال سپنتا نیکنام نتیجه 
قانون گریزی مجلس و دولت است

درخصوص  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
روند تصمیم گیری شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام 
منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که این روزها به 
دست آویزی برای هجمه به این شورا تبدیل شده 
به  مربوط  نگهبان  شورای  »تصمیم  است،گفت: 
روزهای اخیر نیست و قبل از انتخابات اردیبهشت 96، 
اتخاذ شده و ابالغیه آن را به مجلس و دولت ارجاع 
داده بود که متأسفانه آنها اجرا نکردند. وی تاکید کرد: 
»دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیارات قانونی خود 

عمل می کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد.

آمانو در تهران: ایران به
 تعهداتش پایبند بوده است

گفت:  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل 
تاکید  وی  می دهد.  انجام  را  تعهداتش  تمام  ایران 
به  هستند  دخیل  برجام  در  که  کسانی  همه  کرد: 
تعهدات شان عمل کنند. آمانو ادامه داد: »از ژانویه 
۲۰۱6 ، آژانس بین المللی انرژی اتمی، بر تعهدات 
است. داشته  نظارت  برجام  طبق  ایران  هسته ای 

مهاجری  مسیح  االسالم  حجت 
جمهوری  روزنامه  مسئول  مدیر 
روزنامه  این  سرمقاله  در  اسالمی 
افرادی که در سطح  نوشت: وقتی 
برابر  در  ریاست جمهوری  نامزدی 

طوری  نفر  میلیون  ده ها  چشمان 
درباره عملکرد مسئولین نظام سخن 
می گویند که هر بیننده و شنونده ای 

احساس می کند در این کشور کاری 
به نفع مردم انجام نشده و همه جا 
را فساد گرفته و هر کس به قدرت 
می رسد، درصدد چپاول ثروت کشور 
برمی آید، طبیعی است که افراد فاقد 

درباره  واقعی  تحلیل  و  اطالعات 
تصوری  نظام  از  جامعه  مسائل 
منفی پیدا کنند و به همه مسئولین 

با  اگر  بدبینی  این  شوند.   بدبین 
به  افرادی  و  شود  همراه  ناامیدی 
مواجه  و  زندگی  مشکالت  دلیل 
شدن با درهای بسته قوای سه گانه 
است  طبیعی  شوند،  سرخورده 
شوند.  عادی  غیر  اقدامی  مرتکب 
خودسوزی  به  اقدام  افراد  بعضی 
می کنند، بعضی به جان نزدیک ترین 
دیگر  بعضی  و  می افتند  خود  افراد 
به تصور انتقام از مسئولین درصدد 
نمونه هایی  که  برمی آیند  جنایتی 
شاهد  گذشته  هفته  در  را  آن  از 
است: زخم هایی  معتقد  بودیم. وی 
که در مناظره ها و تبلیغات تهاجمی 
پیکر  بر  ریاست جمهوری  انتخابات 
نظام وارد شد، هنوز تازه است و این 
روزها اولین چرک های خود را بروز 

داده است.

آمانو  یوکیو  دیدار  در  رئیس جمهور 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با اشاره به اینکه آژانس تا این 
مرحله در نحوه اجرا و ثبات توافق 
برجام نقش مثبت و سازنده ای داشته 
است، گفت: مجموعه همکاری های 
ایران با آژانس کامل و قابل توجه 
بوده است. رئیس جمهور افزود: اراده 
ما مبتنی بر انجام همکاری بلندمدت 
با آژانس در چارچوب مقررات بین 
المللی است و امیدواریم با توجه به 
همکاری کامل ایران در سال های 
اخیر، آژانس هر چه سریعتر نتیجه 
بودن  آمیز  صلح  بر  مبنی  نهایی 
را  ایران  ای  هسته  برنامه  ماهیت 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  کند.  اعالم 
بخواهد  که  طور  هر  کشور   یک 
چندجانبه  توافقات  با  تواند  نمی 

گفت:  کند،  برخورد  المللی  بین  و 
بین  معاهدات  و  مقررات  استحکام 
المللی بسیار مهم است. روحانی با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
کرده  اعالم  بارها  که  طور  همان 

بود  نخواهد  کشوری  اولین  هرگز 
که از برجام خارج می شود، گفت: 
و  پایبند  برجام  به  نسبت  زمانی  تا 

از منافع  بتوانیم  متعهد هستیم که 
شویم.  مند  بهره  آن  در  شده  قید 
ایران  همکاری  اینکه  بیان  با  وی 
موجب  گام  به  گام  باید  آژانس  و 
شود، طرف  دو  اعتماد   تقویت 
 

به  برجام  دهیم  اجازه  نباید  گفت: 
دار  خدشه  مهم،  دستاوردی  عنوان 

شود.

مسیح مهاجری: زخم هایی که در مناظره ها 
بر پیکر نظام وارد شد، هنوز تازه است 

روحانی: تا زمانی به برجام پایبند و متعهد هستیم
  که از منافع آن بهره مند شویم 

یک شرکت بیمه ای مکمل درمان در نظر دارد: 
بین  از  پزشکی(   اسناد  )رسیدگی  شده  واگذار  امور  انجام  جهت 
داوطلبان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های گروه 
علوم   -3 مامایی   -2 پرستاری   -1 اولویت  ترتیب  به  پزشکی  علوم 
آزمایشگاهی 4- رادیولوژی )تکنولوژی پرتوشناسی( 5- فیزیوتراپی 
6- هوشبری 7- اتاق عمل 8- مدارک پزشکی 9- بهداشت خانواده 
10- بهداشت مبارزه با بیماری ها 11- روانشناسی بالینی به صورت 
حجمی با عنوان کارشناس رسیدگی با اسناد پزشکی در شهرستان 
بیرجند 3 نفر و شهرستان نهبندان 1 نفر استخدام نماید. از متقاضیان 
 96/08/13 تاریخ  تا  حداکثر  آید  می  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد 
مدارک مورد نیاز را به آدرس: تهران- صندوق پستی 19395-3116 

)توسط پست پیشتاز( ارسال نمایند.
الف : شرایط عمومی 

تابعیت جمهوری اسالمی  2- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه 
عمومی یا معافیت دائم 

 حداکثر سن 35 سال )افرادی که دارای کارت پایان خدمت وظیفه 
می باشند مدت نظام وظیفه به 35 سال اضافه می گردد(

توانایی ارائه تضمین کافی برای سپردن وثیقه
ب: مدارک موردنیاز

درخواست همکاری با قید استان و شهرستان مورد نظر
تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط

یک قطعه عکس 4*3

آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند ثبت نام می کند
 کالس های کنکور )تجربی ، ریاضی ، انسانی( -کالس های کنکور زبان  ، هنر

کالس های کنکور تیزهوشان ششم ، نهم-کالس های تقویتی و تکمیلی
  کلیه پایه ها و مقاطع تحصیلی- مشاوره تخصصی کنکور وآموزش مهارت های

 تحصیلی )شیوه های برنامه ریزی ، مطالعه ، تست زنی(

شروع ثبت نام: 96/7/25    تلفن تماس: 32441152

اطالعیه مهم اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
هشدار به مؤدیان محترم مالیاتی    شناسه آگهی: 100705

طی روزهای اخیر متأسفانه مشاهده شده که برخی افراد سودجو و فرصت طلب با شیوه هایی متقلبانه سعی دارند تا با سوء استفاده از عدم آگاهی مؤدیان و مراجعین محترم سازمان امور مالیاتی، با 
ادعاهای واهی مبنی بر انجام برخی امور مالیاتی همچون تخفیف های گوناگون، بخشودگی جرائم مالیاتی، پرداخت الکترونیکی بدهی ها و جرائم مالیاتی از طریق ارسال نامه هایی با جعل نام و نشان 
سازمان امور مالیاتی، حاوی یک عدد لوح فشرده )CD( حسابداری، به دفاتر شرکت ها، مراکز تجاری، فروشگاه ها و ... و با پیشنهاد و ترغیب به نصب اپلیکیشن ها و نرم افزارهای جعلی ارسال شده بر 
روی CD با اتصال به اینترنت، ضمن درخواست واردکردن اطالعات حساب توسط مؤدی )شامل شماره کارت، رمز دوم اینترنتی، کد CCV2، تاریخ انقضا، نشانی پست الکترونیکی و ...( اقدام به سرقت 

وجوه از حساب های مؤدیان، از طریق انتقال به کارت یا حساب نامشخص خود می نمایند.
لذا به اطالع مؤدیان گرامی می رساند:

1( سازمان امور مالیاتی هیچ گونه لوح فشرده، نرم افزار، اپلیکیشن، پیامک، نمابر یا نامه الکترونیک و ... متضمن درخواست اطالعات شخصی حساب های بانکی ) از قبل شماره، تاریخ انقضا، رمز دوم و ... 
کارت بانکی( به مؤدیان محترم ارسال نکرده و اصوالً تقاضای چنین اطالعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کالهبرداری است.

2( مطابق قوانین و ضوابط موجود، تمامی موارد مشمول تخفیف و محدوده بخشودگی جرائم مالیاتی، فقط در چارچوب حدود قانونی قابل تعیین بوده و به صورت شفاف و قابل دسترس در اختیار عموم 
مردم قرار دارد و هرگونه ادعایی مبنی بر برخورداری از امکان ویژه اخذ تخفیفات فراقانونی، کذب محض و به نوعی اقدام به کالهبرداری است.

3( تمامی پرداخت های مالیاتی صرفاً می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعالم شده سازمان در نزد خزانه داری کل کشور و به نام مالیات )با استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی 
مستقر در ادارات امور مالیاتی، پرداخت از طریق درگاه های الکترونیکی اینترنتی یا مراجعه مستقیم به شعب بانک های اعالم شده و واریز بدون واسطه وجه به حساب خزانه و ...( صورت پذیرد و مؤدیان 

می بایست از هرگونه پرداخت نقدی، با واسطه اشخاص متفرقه، خارج از مجاری تعیین شده توسط سازمان به ویژه واریز به حسابهای شخصی یا به نام اشخاص، جداً خودداری فرمایند.

بنابراین، خواهشمند است مؤدیان گرامی با آگاهی از این موارد و حفظ هوشیاری کامل، از قرارگرفتن در دام کالهبرداران و اخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این قبیل افراد و ترفندهای به 
کار گرفته شده از سوی آنها، ضمن مراجعه به دفتر حراست اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- میدان شهدا - خیابان دانشگاه و یا تماس با شماره 05632396209 و ارائه 

اطالعات الزم، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

 با   گرامی داشت یاد و خاطره تمامی شهیدان سرافراز خصوصا شهید محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزی 

آغاز هفتـه بسیج دانش آمـوزی
 را به تمامی تالشگران مخلص عرصه های انقالب اسالمی تبریک و 
 تهنیت ، دوام توفیقات مجاهدان راه شهدا را از خداوند منان خواستاریم.

سازمان بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی
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