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سرمقاله

تکلیف ما و 
رشیدپورهای زمانه!
*هرم پور

به  رئیس جمهور محترم  تاریخی!    مصاحبه ی 
تاریخ دوم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و نود 
و شش خورشیدی با اجرای آقای رشیدپور را حتمًا  
شما هم مالحظه فرمودید. مصاحبه ای که شاید 
انجام ندادنش بیشتر و بهتر از انجام دادنش مزیت 
و فایده داشت. مصاحبه ای که جریان جدیدی از 
رسانه آنهم با حضور نسلی از رسانه ای ها به نام 
ای هدیه  رسانه  به فضای  را  زمانه  رشیدپورهای 
کرد، رسانه ای هایی که دعوی حق مردم را دارند 
و در بزنگاههای مهم که سرنوشت ساز و تاریخی 
به  مقید  و  حیا  به  محجوب  پذیر،  سفارش  اند، 
رعایت همه ی الزامات رسانه ای می شوند!  جایی 
که دیگر مردم حضور ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

افتتاح کارخانه آشپزخانه های 
صنعتی با سرمایه  بیش از یک 

میلیارد  تومان  در  سربیشه
کارخانه تولید، تجهیز، نصب و راه اندازی آشپزخانه های صنعتی با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و با 
ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰ هزار دستگاه در شهرک صنعتی شهر مود شهرستان سربیشه افتتاح شد.معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری به همراه جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی دیروز در سفری به شهرستان سربیشه 
یک طرح اشتغالزایی را افتتاح و از چند طرح دیگر بازدید کردند..افتتاح کارخانه تولید، تجهیز، نصب ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

سهم 100 میلیارد ریالی استان 
نماینده ولی فقیه در استان: از صندوق توسعه ملی

پرستاران با محبت خود دردهای 
بیماران را تسکین دهند

صفحه ۷

حضور خراسان جنوبی 
در بزرگ ترین رویداد 

گردشگری کشور 
بزرگ ترین نمایشگاه گردشگری کشور امسال  با 
و  ظرفیت ها  معرفی  هدف  با  و  اجرایی  تغییرات 
برنامه های نوروزی استان ها از ۳ تا ۶ بهمن ۹۶ 
تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  در محل 
ظرفیت    ۳8 سالن  در  کرد.استان ها  کار  به  آغاز 
شرکت  گذاشت.۷۰  خواهند  نمایش  به  را  خود 

خارجی و ۴۳۰ شرکت  ... ) مشروح در صفحه ۷ (

عکس : بستانیعکس : رمضانی

صفحه ۷

اعتبار 420 میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری در کشاورزی/ نخستین همایش ملی فرصت های نوین بخش کشاورزی دربیرجند برگزار می شود/ تذکر نماینده مجلس برای عدم پرداخت بیمه بازنشستگی روستائیان و عشایر /صفحه ۷

۳۰ درصد به ظرفیت تولید محصوالت کویرتایر افزوده می شود / صفحه  7

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

حجت االسالم روحانی : 
ما پای قول خود در خصوص

آرامش و امنیت در زندگي مردم ایستاده ایم

علی مطهری:
هماهنگی کیهان با ترامپ

 علیه برجام قابل تأمل است 

محمد هاشمی:
سواالت گفت وگو با روحانی  

سطحی و غیرمعقول  بود 

حسین ذوالفقاری:
وعده های انتخاباتی یکی 

از دالیل اغتشاشات اخیر بود

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به بکارگیری ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت 
جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های استان خراسان جنوبی با 

مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- خیابان 

پاسداران- پاسداران 30    تلفن:  32445590-4
موضوع مناقصه: بکار گیری ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از تصرفات و رفع 

تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های استان خراسان جنوبی
کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

مدت پیش بینی انجام خدمات: 5  ماه شمسی
محل تامین اعتبار: طرح مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در 
حوضه آبریز کشور به شماره 1307005006 )اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه اسالمی( و سایر 

ردیف های اعتباری مرتبط
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 200.000.000 

)دویست میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
تاریخ  از  توانند  می  متقاضی  اشخاص  مناقصه:  اسناد  تحویل  و  دریافت  محل  و  زمان 
1396/11/04 تا 1396/11/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1396/11/21 خواهد بود.

مورخ  شنبه  روز  ساعت 9:30 صبح  ها:  پاکت  بازگشایی  برگزاری جلسه  تاریخ و محل 
1396/11/21 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدارک الزم جهت دریافت اسناد: 
)شامل 500.000  ریال  هزار(  پنج  و  و چهل  )پانصد  مبلغ 545.000  به  واریزی  فیش  الف: 
به حساب سیبا شماره   باید  افزوده( که  ارزش  بابت  ریال  اسناد و 45.000  بابت هزینه  ریال 
2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان 

جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد.
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

شناسه آگهی: 134451

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
» ایجاد هر نوع اعیاني و حفاري و دخل و تصرف در بستر 

رودخانه ها، انهار طبیعي، کاناالهاي عمومي و مسیل ها ممنوع است «

نجات آب
کشاورزی در
گرو آگاهی

جناب آقای غالمرضا اشرفی
سرپرست محترم اداره کل 

تعاون ، کار  و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده 

ضمن تشکر از زحمات جناب آقای سنجری
 برایتان از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

خانـدان محتـرم خسـروي 
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ي شما

از خداوند صبري عظیم براي شما خواستاریم.

حمید حاجي زاده و بانو 

غـزل جـان
 اندوه ما، در غم از دست دادن مادر بزرگ عزیز از راه دور در واژه ها نمي گنجد. 

تنها مي توانیم از خداوند برایت صبر و براي آن مرحومه روحي شاد و آرام 
طلب کنیم.

شکیال و شکیبا حاجی زاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر مهربانمان 

مرحومـه کنیـز  پرویزیـان 
»همسر مرحوم خسرو خسروی«

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه 96/11/4
 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین برگزار می شود. 

ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته جلسه ترحیمی روز جمعه 
96/11/6 از ساعت 10/15 الی 11/15 صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(

 برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های خسروی و سایر بستگان

ی(
لباق

هوا
(

جناب آقای دکتر اصغرزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
که موید تجربه، تخصص و عملکرد  درخشان تان

 در منطقه و استان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

مدیریت رستوران شمس العماره

به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد
 درگذشت بزرگ خاندان

شادروان غالمرضا زربان 
و چهارمین سالگرد درگذشت 

مرحوم محمدرضا زربان 
جلسه یادبودی روز پنجشنبه 96/11/5 از ساعت 14

 الی 15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران 
ارجمند موجب شادی روح عزیزان از دست رفته و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده زربان و سایر فامیل وابسته

مرکز معاینه فنی 1902 موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 
از تاریخ 96/11/4 از ساعت 8 صبح الی 8 شب به صورت تمام وقت 

آماده خدمات رسانی به همشهریان گرامی می باشد. 
)پنجشنبه تا ساعت 15( 

ضمنا خودروهای دوگانه )گازسوز( کارخانه نیز در این مرکز 
پذیرش می گردد.

تلفن نوبت دهی: 09155629200

همکار  محترم 
سرکار خانم مهندس پروین خسروی

خبر درگذشت والده گرامی تان موجب تاسف و تاثر تمامی همکاران در این 
مجموعه تولیدی گردید، صمیمانه این ضایعه را خدمت شما و سایر بازماندگان 

محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات 
و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

آگـهـی مـزایـده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: فروشگاه زندان شهرستان فردوس

 را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 2 روز نسبت به دریافت 
فرم های مزایده به آدرس زندان شهرستان فردوس مراجعه نمایید 

 همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09151202005 تماس حاصل فرمایید. 
ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

ثبت نام کربال - زمینی
            اعزام ها از 11 بهمن لغایت 13 اسفند ماه 96

محل ثبت نام 
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات، ساختمان آوا

دفتر خدمات مسافرتی ،جهانگردی و زیارتی عماد
32224113

جنـاب آقـای مجتبی گرگـی
همکار محترم خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
اینکه اثر هنری جناب عالی از نماز باران بیرجند، نگاه جهانیان را 

متوجه راز و نیاز و احساسات پاک مردمان این دیار نمود،
با تبریک این موفقیت به شما، امیدواریم در مسیر شناساندن 

سرزمین پراستعداد خراسان جنوبی همواره سربلند باشید.

از طرف واحد عکس روزنامه آوای خراسان جنوبی
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معاونوزیرنیرو:قیمتبرقافزایشنمییابد

ایسنا - همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تاکنون صحبتی برای افزایش 
قیمت برق انجام نشده و هیچ تصمیمی در این رابطه به ما ابالغ نشده است. لذا صراحتا باید اعالم 

کرد که در شرایط فعلی قیمت برق افزایش نمی یابد.

سرمقاله

تکلیف ما و 
رشیدپورهای زمانه!
* هرم پور

) ادامه سرمقاله  از صفحه 1 ( جایی که دیگر مردم حضور 

ندارند تا حرفی از پوپولیسم باشد یا یکجانبه گرایی! 
که  مخاطبشان  با  کار  آخر  که   هایی  ای  رسانه 
گرمای  تا  دهند  می  دست  باشد،   پاسخگو  باید 
همانجا  را  شان  برادری  و  بسنجند  را  او  رضایت 
ثابت کنند... و این بودکه مردم ناباورانه دستهایشان 
میان تشویق کردن و تشویق نکردن بازیکنی میان 
زمین و آسمان ماند که  همیشه احساس می شد در 
زمین مردم بازی می کند! آقای رشید پور احتمااًل 
دوشنبه شب تا صبح بارها و بارها فیلم مصاحبه 
بازتاب هایش را دیده و خوانده و احتمااًل  اش و 
مثل من یا کمی کمتر از من واقف است که دیگر 
نخواهد شد؛ همانطور که  قبل  رشیدپور  هیچگاه 
خورشید  حاال  مثل  هایی  برنامه  به  مردم  اعتماد 
ای  رسانه  فضای  در  بود.  نخواهد  قبل  مثل  هم 
به ویژه رسانه های مکتوب هم ما با جریان های 
شبه رشیدپور مواجهیم؛  رسانه هایی که معمای 
اسارتشان در البی ها، در چند راهه های ماندن 
و  مصلحت،  و  منفعت  های  دوراهی  در  رفتن،  و 
چرایی جوگیرشدنشان به آب و تاب مخاطب و اسم 
و رسم ها و نام و نشان ها، هیچگاه حل نشد و البته 

پاسخی هم به آن داده نخواهد شد! 
رسانه و رسانه ای، تکلیف محور و حق محور است، 
نه سفارش محور و منفعت محور و مصحلت محور. 
در خراسان جنوبی شاید صدها برابر بیشتر از بی 
از  توجهی ها و تبعیض ها در بودجه ریزی ها،  
محور  مصلحت  و  ای  رسانه  راهبردی  خطاهای 
و ضربه  خوریم  می  هایمان  ضربه  رسانه  شدن 

خواهیم خورد.
 رسانه ای در استان که برای مردم چهره ای دارد 
و در برابر مسؤولین چهره ای دیگر، رسانه ای که 
از یکسو سینه چاک حق مردم نشان می دهد و 
بامسؤولین است،  در خفا اهل معامله و مسامحه 
از  گشایی  قلم  منفعت،  وقت  به  که  ای  رسانه  و 
تخلفات می کند و به وقت مصلحت، قدم گشایی 
از بیراهه های فساد انگیز ارتباطات پشت صحنه، 
یا ناآگاه از درد مردم است و ناالیق برای به دست 
گرفتن جریان رسانه ای و یا چهره ای سراسر نفاق 

دارد و تهی از صداقت. 
رسانه  چیست؟  زمانه  رشیدپورهای  با  ما  تکلیف 
ای هایی که نه قدرشناس خوبی برای خودند نه 
قدرشناس خوبی  برای فرصت های طالیی که 
می توانند برای مردم استان از آنها استفاده کنند، 
رسانه ای هایی که می پندارند با شعبده ی رسانه  
و بازی با کلمات و تردستی با جمالت می توان 
مردم را به نمایشی نبودن بسیاری از امور قانع کرد، 
رسانه ای هایی که قدردان اعتماد مردم و فرصت 
های سرنوشت سازی که برای انقالب، برای کشور 
و برای استان  می توان از آنها استفاده کرد هم 
نیستند؟! برای اولین بار اعتراف می کنم که واقعًا 
نمی دانم تکلیفمان با آنها و با رسانه هایی از این 
نوع چیست. فقط می دانم که نه می توان قورتشان 
و  گذاشت  کناری  نه  و  کرد،   هضمشان  و  داد 
حذفشان کرد. شاید الزم باشد تاریخ درس هایی 
از این نوع را بارها و بارها به ما بدهد تا تکلیفمان 
روشن تر شود، با خودمان و با اینچنین رسانه هایی.

  
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

تسویهباتمامسپردهگذاران
مؤسساتغیرمجازتاپایانبهمن

در  مرکزی  بانک  معاون  حیدری  فرشاد   - تسنیم 
نشست مشترک مسئوالن اقتصادی دولت با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در مؤسسه ثامن الحجج تسویه حساب با سپرده 
گذاران تا سیصد میلیون تومان عملیاتی شده و بقیه 
هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد ضمن آنکه به 
سپرده گذاران باالی 300 میلیون تومان هم اکنون 
پرداخت شده است. حیدری  تومان  سیصد میلیون 
ادامه داد: در مؤسسه اعتباری فرشتگان هم، به سپرده 
گذاران تا 200 میلیون تومان، تا 200 میلیون تومان 
پرداخت شده است چراکه دارایی های این مؤسسه 
کفاف طلب سپرده گذاران را می دهد اما آنها از تیر 94 
به بعد سودی نمی گیرند.معاون بانک مرکزی افزود: در 
مؤسسات افضل، وحدت و البرز هم با سپرده گذاران 
تا صد میلیون تومان تسویه شده و به سپرده گذاران 
باالی صد میلیون تومان، صد میلیون تومان پرداخت 
شده و باقی سپرده گذاران هم که کمتر از دو درصد 
دریافت  تومان  میلیون  صد  هستند  گذاران  سپرده 
کرده اند و در حال تسویه نهایی با آنها هستیم. وی 
تأکید کرد: باید مشکالت بانکها از درون حل شود و 
بانک مرکزی در تالش است در یک بازه ده ساله از 
درون و با اصالح مکانیزمها مسایلی چون سوددهی، 

ترازنامه و نقدینگی را حل کند.

 جواد رضايي-مدير عامل بانک سلول هاى  بنيادى 
 کشور در نشستى با اصحاب رسانه بيان کرد:
شرکت فناورى سلول هاى بنيادى در سال ۸۴ راه 
 اندازى شده است ,که هدف ان ارائه خدمات در 
 زمينه ى ذخيره و نگهدارى سلول هاى بنيادى است.

سلول های خونی بند ناف موثر
 برای درمان  بیماری های خونی

مرتضي ضرابي بيان کرد:ابتدا اين مرکز فقط در 
تهران تاسيس شد ،که به تدريج دراستان هاى 
مختلف دفاترى راه اندازي شد و تاکنون ۲۹ دفتر 

در استان هاى مختلف ايجاد شده است.
وى ادامه داد:سلول هاى بنيادى دو ويژگى قدرت 
رشد و همچنين  قدرت تمايز و تبديل به انواع 
سلول هاى ديگر را دارند ، که قبال معتقد بودند 
فقط از سلول هاى خونى مى شود سلول بنيادى 
استخراج کرد ولى اکنون مشخص شده است 
 که از همه ى سلول ها بدن داراى سلول هاى 

بنيادى مربوط به خود هستند.
بيان  بنيادى  هاى  سلول  بانک  عامل  مدير 
کرد:خون بند ناف مملو از سلول هاى بنيادى 
است که ذخيره سازى آن در درمان انواع بيمارى 
بيمارى هاى که منشا خونى دارند  مخصوصا 
 مانند  تاالسمي,سرطان خون,کم خوني هاى 
مادر زادي و بيماري هاي که مغز استخوان را 

درگير مي کند بسيار موثر است.
فرآیند نمونه گیری هیچ آسیبی
 به مادر و جنین وارد نمی کند

سراسر  دفترهايي  در  کار  داد:فرايند  ادامه  وى 
کشور اينگونه است که به مردم اطالع رساني مى 
کنند و بعد از ثبت نام و عقد قرارداد کارشناسان 
نمونه ها ى بند ناف را مي گيرند و کار جدا 
سازي نمونه در تهران صورت مي گيرد.ضرابي 
فرايند نمونه گيرى را کامال بدون خطر دانست و 
ادامه داد:هيچ لطمه اى در هنگام نمونه گيرى به 

مادر و جنين وارد نخواهد شد و در موقع زايمان 
کارشناسان نمونه گير حضور پيدا مى کنند و به 
مدت ۵-۱۰ دقيقه عمل خون گيرى صورت مي 
گيرد.مدير عامل بانک سلول هاى بنيادى بيان 
کرد:دو نوع بانک بند خون ناف وجود دارد, بانک 
عمومي خون بند ناف ,که خانواده ها با خواست 
خودشان خون بند ناف فرزندشان را  مى دهند 
و بعد  از آن هيچ مالکيتى نسبت به آن ندارند و 

ديگرى بانک خون بند ناف خصوصي که خانواده 
هاى متقاضي با پرداخت هزينه و شارژ ماهانه 

نمونه برايشان نگهدارى مى شود.
باالترین ذخیره  سلول های 

بنیادی در خاورمیانه
وي ادامه داد:در مورد بانک عمومي هزينه اى 
دريافت نمي شود ولي در بانک خصوصي با ازاى 
هر نفر ۲.۵ ميليون تومان و همچنين ۱۲۰ هزار 
تومان شارژ در هر سال دريافت مي شود که 
البته براى خانواده هايى که مشکل مالي دارند 
به صورت اقساطي هزينه دريافت مي شود و 
همچنين وام بدون سود از بانک رسالت نيز براى 
افرادى که تمکن مالى کمترى دارند تا نصف 
مبلغ پرداخت مى شود،تا اين امکان براى همه 

ى خانواده فراهم شود. ضرابي ادامه داد:در سه 
مرکز پژوهشکده رويان ,بيمارستان شريعتي و 
سازمان انتقال خون مجموعا ۱۵ هزار نمونه در 
بانک عمومى داريم و در بانک خصوصي ۸۷ هزار 
نمونه بند ناف  جمع آوري شده است و باالترين 
ظرفيت ذخيره سلولي در خاورميانه را داريم که 
نشان دهنده مى دهد کارهاي مفيدى در زمينه 

ذخيره سازي انجام شده است.

خانواده های دارای ریز فاکتور 
بیماری های خونی ذخیره سازی

 سلول های بنیادی را جدی بگیرند 
مدير عامل بانک خون بند ناف کشور بيان کرد: 
به همه ى   بنيادى  ذخيره سازى سلول هاى 
خانواده ها پيشنهاد مى شود ولى خانواده هايي 
که داراى ريز فاکتور هاي بيماري هايي مانند 
سرطان و بيماري هاى خونى در يکى از اعضاى 
حتما   که  شود  مي  توصيه   ، هستند  خانواده 
ذخيره سازى در  بانک سلول هاي بنيادي را 
 جدى بگيرند.وي با بيان اينکه سلول بنيادي يک 
 فرد مي تواند براى افراد گوناگون استفاده شود گفت:

 عواملي مانند قوميت و نسبت هاي فاميلي در تطابق 
ژنتيکى موثر است و به طور مثال تطابق ژنتيکى 

والدين ۵۰  براى   فرزند  بنيادي  سلول  نمونه 
درصد وبراى برادر و خواهر فرد ۲۵ درصد است.
 انجام 20 پیوند با استفاده از بند ناف رویان

مدير بانک خون بند ناف کشور با اذعان به اينکه 
سلول درماني مکمل دارو درماني محسوب مي 
شود بيان کرد:تحقيقاتي در زمينه بيمارى هاي 
نوع  ديابت  و  مغزي,اتيسم  فلج  مانند  عصبي 
يک؛ صورت گرفته است و به ۱۰ بيمار تزريق 

هم شده است و اميدواريم تا ۶ ماهه اول ۹۷ 
کامل  طور  به  بنيادي  هاي  سلول  از  استفاده 
وي  گيرد.  صورت  مغزي  فلج  کودکان  براي 
همچنين ازانجام ۲۰ پيوند با استفاده از نمونه 
داد. در ۲ سال گذشته خبر  رويان   ناف  بند 
ضرابي با بيان اينکه نمونه هاي بند ناف بسيار 
ارزشمند هستند گفت:هزينه وارد کردن يک 
نمونه بند ناف ۳۵ هزار يورو است که بسيار زياد 
است و هدفمان اين است که ذخيره سلولي را 
افزايش بدهيم تا عالوه بر داخل کشور به خارج 
 از کشور هم بتوانيم سلول بنيادي صادر کنيم.

65-70 درصد موفقیت 
درمانی با سلول های بنیادی 

 ضرابى ادامه داد:درصد موفقيت درمان با سلول هاى 

بنياد ى ۶۵-۷۰ درصد است واين براى بيمارانى 
که هيچ درماني ندارد بسيار مفيد مى باشد و 
ذخيره سازي سلول هاي بنيادي براي خانواده ها 
مانند بيمه است تا هر موقع دچار مشکل شدند، 
از آن استفاده کنند. بتوانند از آن استفاده مى 
کند.ضرابي با بيان اينکه ماهانه ۱۵ نمونه ذخيره 
 سازي در استان صو رت مي گيرد, بيان کرد:
 تهران با ۵۰۰ نمونه در ماه اولين شهر در ذخيره سازي 
سلول هاي بنيادي و اصفهان با ۲۵۰ نمونه در ماه 
دوم ,فارس و خراسان رضوي هم با۱۵۰ نمونه در 

ماه سومين و چهارمين رتبه  را در کشور دارند.
استفاده از پانسمان بیولوژیکی در درمان 

سوختگی و زخم های دیابت
 مدير توسعه و تعالي بانک خون بند ناف رويان نيز 
 از توليد پانسمان بيولوژيکى از فراورده هاي جنيني 
خبر داد و بيان کرد:دانش فني اين محصول در 
پژوهشکده رويان ايجاد شده است و در درمان 
 سوختگي هاي ۲ و ۳, زخم هاي ديابتي,زخم بستر 
 و زخم هاى داخلي  موثر است که براي تجارى سازي
 اقدامات خوبي صورت گرفته که اميدواريم به
 زودي وارد بازار شود. مزد گير افزود:محصول ديگري 
که در آينده نزديک تجاري خواهد شد ,نگهدارى 

بانک بند ناف در کنار خون بند ناف است.
وي ادامه داد:چون بند ناف رده اي ديگرى از 
سلول ها بنيادي را دارد و براي انواع بيمارى هاى 
ديگر کاربرد خواهد داشت.مدير توسعه و تعالى 
بيان کرد:نگهداري  ناف رويان  بند  بانک خون 
و ذخيره  سلول هاي پالپ دندان نيز محصول 
مجموعه  در  آن  فني  دانش  که  است  ديگرى 
رويان وجود دارد و چنانچه مطالعات علمى به 
نتيجه برسد قابليت تجاري شدن را خواهد يافت.

ذخیره سازي سلول بنیادی بیمه ای برای خانواده ها
فرآیندنمونهگیریهیچآسیبیبهمادروجنینواردنمیکند/65-70درصدموفقیتدرمانیباسلولهایبنیادی

۳ شرط وزارت راه برای تعیین
 تکلیف تخلفات پدیده شاندیز

شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن بررسی مجدد درخواست وزیر کشور 
و نماینده رئیس جمهوری برای حل موضوع پدیده با وجود آن که بررسی 
تبعات سیاسی،اجتماعی و امنیتی موضوع را قانونا در صالحیت خود 
نمی داند، به منظور برون رفت از شرایط موجود و با توجه به گزارش های 
ارائه شده در مورد استحکام سازه ای بنای احداث شده، مشروط به تحقق 
موارد اطمینان از انتقال کلیه منابع حاصل از پروژه شاندیز به سهامداران 
خرد، قطعیت موضوع سرمایه گذاری مورد ادعا توسط کنسرسیوم بانکی 
و تایید و قبول مسئولیت استحکام سازه ای بنا در شرایط فعلی و تا پایان 
پروژه توسط مشاور دارای صالحیت با افزایش طبقات سازه اصلی پروژه 

پدیده شاندیز تا 32 طبقه موافقت می کند.«

تأثیر آزاد سازی قیمت هواپیما
 بر دهک های پایین جامعه

آرش خدایی قائم مقام رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به 
این که آزادسازی نرخ بلیت در بخش حمل و نقل هوایی باعث ایجاد 
عدالت شده است، اظهار کرد: ترکیب تنوعی قیمت بلیت در بازار باعث 
تعدد و توزیع سفرها در روزهای گوناگون سال و ماه شد که خود رونق 
بخش های اقتصادی مختلف در مقاصد گوناگون کشور را در تمامی ایام 
سال به همراه خواهد داشت.وی تصریح کرد: با آزادسازی نرخ بلیت، 
صنعت هوایی در دهک های پایین جامعه نفوذ کرد که به معنی توسعه 
صنعت و در نهایت ارزان تر شدن آن خواهد بود.وی کفت: بدون شک 
تنوع قیمتی در ارائه بلیت هواپیما باعث شد تا دهک های غیربرخودار نیز 

از این فرصت استفاده کرده و از آن بهره مند شدند.

پیشنهادات مجلس برای قیمت بنزین 

مشرق- نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اما و اگرهای استفاده از کارت سوخت برای سال آینده گفت: 
پیشنهاد ما افزایش 10 تا 1۵ درصدی قیمت بنزین و پیشنهاد دیگر 
مبنی بر دو نرخی شدن است.هدایت ا... خادمی با بیان اینکه قاچاقچیان 
و وارد کنندگان بنزین را دو گروه منتفع از نبود کارت سوخت معرفی کرد 
و گفت: »با افزایش قیمت بنزین این احساس بوجود آمد که قیمت باید 
تک نرخی شده و کارت سوخت به کناری گذاشته شود؛ گرچه مجلس 
کارت سوخت را تایید کرد اما در دولت اجرا نشد.«خادمی با یادآوری حذف 
تبصره 18 الیحه بودجه گفت: »در کمیسیون پیشنهاد شد که مجددا 
سهمیه بندی پیش بینی و با نرخ 1000 تومان قیمت گذاری شود و اضافه 
بر آن، تا 1۶00 تومان تعیین شود و این مبنا بر اساس بنزین دو نرخی بود.

واردات رسمی موبایل با اجرای
 رجیستری ۱60 درصد افزایش یافت

تسنیم- حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات 
طرح  اجرای  تشریح  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد 
رجیستری گفت: مجموع واردات چهار نشان تجاری بلک بری، اپل، 
گوگل پیکسل و موتوروال که طرح رجیستری رو آنها اجرا شده از 
ابتدای آبان تا پایان دی پارسال 71 میلیون و ۶00 هزار دالر بود که 
این رقم در مدت مشابه امسال به 17۶ میلیون دالر افزایش یافته و 
از این رهگذر 28 میلیون دالر عواید دولتی بوده است.وی در عین 
حال خاطرنشان کرد: این 4 نشان تجاری اگرچه به لحاظ کمی 11 
درصد حجم بازار را تشکیل می دهد اما 40 درصد گردش مالی بازار 

تلفن های همراه را به خود اختصاص می دهند.
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اطالعیـه
در راستاى اجراى آيين نامه نحوه انتخاب روساى هيئت هاى ورزشى استان ها، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبى در نظر دارد 
مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت بدنسازیوپرورشاندام استان را برگزار کند. لذا از تمامى عالقه مندان دعوت مى شود حداکثر تا يک 

هفته پس از انتشار آگهى به نشانى: بيرجند- مفتح ۲۷ استاديوم آزادى - حوزه ورزشى اداره کل، شخصا مراجعه و ثبت نام نمايند.

مدارکموردنیاز:
۱- اصل شناسنامه و روگرفت آن

۲- آخرين مدرک تحصيلى و روگرفت آن
۳- ارائه خالصه اى از سوابق ورزشى و مديريتى

۴- اصل کارت پايان خدمت و روگرفت آن
۵- سه قطعه عکس ۴×۳

۶- تکميل فرم هاى ثبت نام

شرایطاحراز:
۱- اعتقاد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و يکى از اديان 

رسمى کشور
۲- تابعيت جمهورى اسالمى ايران و اقامت در استان

۳- دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن
۴- دارا بودن حداقل تحصيالت فوق ديپلم

۵- نداشتن سوء سابقه کيفرى

در صورت اعتراض به فرآيند انتخابات و نتيجه آن حداکثر به مدت ۱۰ روز پس از برگزارى انتخابات، شکايت خود را به همراه مستندات جهت 
ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسيون مربوطه ارسال نماييد.  تاریخانتشار:96/11/4

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول(
 شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند   تاریخ انتشار: 96/11/4 

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساليانه )نوبت اول( شرکت تعاونى عمرانى سجاد 
فرهنگيان بيرجند ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ در محل  هيئت حسينى واقع در 
خيابان انقالب برگزار مى شود. از کليه اعضا دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم، نسبت به موضوعات 
 ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد ،
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شرکت )واقع در خيابان مدرس ۶( مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. ضمنا داوطلبان عضويت در 
سمت بازرسى موظفند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاريخ انتشار آگهى تشکيل مجمع عمومى، مدارک 

مربوطه را به دفتر شرکت تعاونى تحويل نمايند.
دستورجلسه:

 ۱- استماع گزارشات هيئت مديره و بازرسين ۲ - طرح و تصويت صورت هاى مالى منتهى به تاريخ 
۹۵/۱۲/۲۹ ۳ - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال ۹۶ ۴ - طرح و تصميم گيرى در خصوص 
فروش قنات و اراضى کالته ميرزا )کالته سرمدى( و ساير اراضى شرکت ۵ - طرح و تصميم گيرى 
در خصوص واگذارى سهام سيمان باقران و فروش آن ۶ - مجوز تقسيم اراضى شرکت و تفکيک و 
افراز و فروش طبق مصوبه هيئت مديره ۷ - انتخاب بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يک سال
هیئتمدیرهتعاونیعمرانیسجادفرهنگیانبیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(09159639065-علیآبادی

ن(   
رزا

)ا

درب اتوماتیـک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی - نبش 
رجایی 15        09155614880
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دو پرستار خراسان جنوبی در جمع برگزیدگان کشوری
صدا و سیما- از خدمات دو پرستار خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از پرستاران برگزیده کشور قدردانی شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: آقای پردل 
شهری پرستار  بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند و محمدرضا فرد پرستار بیمارستان شهید چمران فردوس ،دیروز در تهران با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعضای شورای اسالمی شهربیرجند دست مریزاد تجلیل شدند. دهقانی افزود: این دو نفر براساس معیارها و شاخصهای امتیاز بندی  به عنوان پرستار برگزیده انتخاب و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شدند.

خصوص  در  شهروندان  حقوق  پیگیر  که   اینک 
خداقوت  ایدواقعا  شده  کاج  ودرختان  سبز  فضای 
می گوییم و به عنوان بهترین وماندگارترین خدمت 
از سوی این دوره شوری برای تنفس بیرجند در 
این خواسته  تاریخ ثبت خواهدشد وچه خوب که 
نماییدبی  پیگیری  نتیجه  تا حصول  را  شهروندان 
شک دعای خیر شهروندان پشتوانه شما خواهد بود
ارسالی به تلگرام آوا
سالم  اوا، لطف در مورد بیکاری و نبود شغل در 
بیرجند بیشتر مطلب بنویسید. بیکاری بیداد می کند. 
بیدار شوند و لحظه ای  از خواب  شاید مسئوالن 
خودشان را جای آن مردی بگذارند که با داشتن زن 
و بچه  بیکار  است.و به هر کار و شغلی راضی است 
دادن  از شعار  .خواهشا دست  نمی شود  پیدا  ولی 
بردارید و به فکر جوانان و قشر ضعیف جامعه باشید
930...088
سالم . درقبوض گاز آبونمان رو حذف نمودین، اما با 
گزینه جدید هزینه های مستمر روبرو شدیم ! لطفأ 

مشترکان را مسخره نفرمایید.ممنون می شویم ...
915...400
را  خودش  جلوی  میدان  و  فضا  لطفا  شهرداری 

درست کند واقعا نازیباست
915...459
خواهشا فضاهای گردشگری شهر که فقط پارک 
جنگلی و بند دره است را ساماندهی اساسی کنید 

جلوی مهمانان آبرومان می رود.
935...476
من کارگر شرکت ... هستم که مدت دو سال است 
که نه حقوقی گرفتم نه عیدی نه چیزی... مجبوریم 
بمانیم چون اگر شکایت کنیم اخراجمان می کنند 

و هیچ حقی عاید ما نمی شود، به دادمان برسید...
ارسالی به تلگرام آوا
سالم از شهرستان فردوس هستم، چند روز پیش 
نزدیک به یک تن پسته از اینجانب که در کارخانه 
و سایر  آگاهی  پلیس  کارکنان   . بوده سرقت شد 
را  سارق  و  کشیدند  زیادی  زحمت  همکارانشان 
دستگیر و اموالم را که نزدیک به 38 میلیون تومان 
بود به من بازگرداندند . از ماموران کمال تقدیر و 

تشکر دارم.
ارسالی به تلگرام آوا
سرعتگیر خیابان ارتش رو جمع کنید چند نفر باید 

خسارت مالی ببینند در این اوضاع مالی!
915...180

»نظام و مرام« آقای راننده

* حاضر است  خار به چشم خودش برود ولی الستیک ماشینش کم باد نشود. * 33 سال است که پایه یک دارم و از 12 سالگی روی ماشین کار می کنم. * آن موقع ها شاگردی کردن هم به 
این راحتی نبود و به من گفتند برای شاگردی اول باید دو سال مهمان دار اتوبوس باشم وبعد از آن تازه شاگرد ماشین می شدم * سال 1370 ماشین را تحویل گرفتم، یعنی 10 سال طول کشید تا 
ماشین دار شوم البته در این مدت مرتب مراجعه می کردم که الاقل پولم را بگیرم ولی نشد و دست آخر با دادن پول بیشتر ماشین را تحویل گرفتم. * وقتی باری را قرار می شود ببرم ، خودم 
سر بار می ایستم و صاحب بار را راهنمایی و کمک می کنم تا هم کارش زودتر انجام شود و هم توی جاده  بارش ضربه نبیند. * دفترچه هایی که از اولین تعویض روغن و الستیک که عوض کرده 
اند با ذکر روز و تاریخ آن تا اکنون در آن ثبت شده است. * قطعه بعد از 850 هزار کیلومتر کار کرد آنقدر سالم بود، که یک دست یاطاغان اصل از شرکت مرسدس آلمان هدیه گرفتم. * از 
همه بدی دیدم از این ماشین بدی ندیدم و حتی وصیت کرده ام که وقتی مردم در کنارم خاکش کنند. * نگذاشتم هیچ کدام از فرزندانم سراغ این کار بروند چون کار سختی است و روزهای 
بسیاری را باید دور از خانواده سپری کنی * یک آقاي آلمانی است که از سال 73 که برایش بار بردم تا همین االن مشتری باقي مانده و حتی مواقعی که به دلیلی نتوانسته ام بارش را به دیگری 
نداده و گفته هر موقع توانستی کار من را هم انجام بده. * سال هاست که به برای گرفتن بار به پایانه نمی روم و حاضر به حق حساب دادن نیز نمی شوم خودم دور شهر می گردم وبار پیدا می 
کنم. * در این سال ها حتی یک بار ندیده ام که ارگانی یا شخص مملکتی از راننده ها قدر دانی کند. * بعضی افراد موقع پول دادن به راننده می گویند شماره کارت بدهد تا پول را واریز کند و 

راننده با آن همه سختی راه باید منتظر بماند و بارها برای خود من پیش آمده ، شماره کارت دادم و قرار بوده بعد  از یک ساعت پول را بدهند ولی هنوز یک ساعت نشده است .  

چکیده گزارش
از  ما  کرده  تحصیل  خصوص  به  جوانان  سن 
ها  آن  سازمانی  هیچ  و  گذرد  می  دارد  استخدام 
و  تحصیالت  و  عمرشان  و  نکرده  استخدام  را 
هزینه هایی که کردند حرام شد و از دست رفت. 
اشتغال وجود  برای  آزاد هم هیچ چیزی  بازار  در 
ندارد. و اگر هم از روی ناچاری می خواهی یک 
آن  کنی  سرپا  یا  بزنی  مغازه  یک  حداقل  یا  کار 
ها هم با وام بانکی باید همان ابتدای کار تقدیم 
داری  که  تصمیمی  از  و  بکنی  گوناگون  ادارات 
منصرف شوی، انگار می خواهی یک شغل حرام 
و ممنوعه را بنیان گذاری. به هر دری که میزنی 
بسته است، برخی خانواده ها چندین دختر و پسر 
 فارغ التحصیل بیکار دارند، که دارند به سن پیری 
به  بیکاری  اثر  بر  ها  جوان  ازدواج  و  رسند  می 
تعلیق درآمده و ناامیدی جایگزین امیدواری و شور 
است  بنابراین جوانان ممکن  است.  و شوق شده 
به  و  شوند.  کشیده  فساد  و  فکری  انحرافات  به 
موجودی خطرناک برای جامعه تبدیل گردند. کما 
این که کم و بیش بعضی از معضالت به چشم می 
خورد، ای مسئوالن به داد جوانان برسید و از سقوط 
مخوف  مطالب  کنید،  جلوگیری  پرتگاه  به  زنان 
و هولناکی وجود دارد که نمی توان به قلم آورد!

نامه های ارسالی از شما

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/10/27  
درباره انتهای خیابان غفاری 16 حدفاصل زکریای 
رازی 4 و ظفر به طول 20 متر خاکی است ، بنابر 
اعالم معاون عمران شهرداری به استحضار می 
انتهای  در  نبود ساخت و ساز  به  توجه  با  رساند: 
عبور  و  ظفر  خیابان  به   16 و   14  ،12 غفاری 
نکردن تاسیسات زیرزمینی آب و فاضالب و گاز و 
مخابرات، فعال برای رفاه حال شهروندان انتهای 
یکی از سه معابر فوق آسفالت شده که به راحتی 

به خیابان ظفر راه پیدا کنند.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/10/23  
معاون  اعالم  بنابر   ، دی   9 بلوار  آسفالت  درباره 
در  رساند:  می  استحضار  به  شهرداری  عمران 
محدوده 75 هکتاری به هیچ عنوان از همشهریان 
عزیز به خصوص شرکت تعاونی مورد اشاره وجهی 
دریافت نکرده است و متولی دریافت هزینه، اداره 
راه و شهرسازی بوده و در مورد کیفیت آسفالت 
نیز چنانچه در هر پروژه قصوری از ناحیه پیمانکار 
مربوطه  آزمایشات  و  باشد  افتاده  اتفاق  مربوطه 
جوابگو نباشد پیمانکار موظف به اصالح و جبران 

خسارت وارده خواهد بود.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/10/21  
بنابر   ،4 تهامی  خیابان  زباله  های  سطل  درباره 
اعالم منطقه 2 شهرداری به استحضار می رساند:  
و سطل  آمد  عمل  به  بازدید  نظر  مورد  محل  از 
به  جا  امکان  و  بوده   4 تهامی  به  مربوطه  زباله 

جایی مقدور نمی باشد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جواد رضایی- خوش رکاب ،این اسم خیلی ها را به 
گذشته می برد و تصویر کامیونی  را به ذهن متبادر می 
از  تلویزیونی   سریال  یک  سازندگان  روایت  به  که  کند 
هم مدل هایش یک سرو گردن باالتراست که آن هم 
به خاطر توجه صاحبش است ، که حاضر است  خار به 
چشم خودش برود ولی الستیک ماشینش کم باد نشود. 
در زمانی که این سریال پخش می شد. شاید خیلی ها 
فکر می کردیم که آدم های با آن همه  وسواس  و توجه 
فقط در قصه ها وجود دارند چندی پیش خیلی اتفاقی با 
راننده ی شریفی آشنا شدیم که شخصیت و سنش ویژه 
اش ما را به یاد شخصیت داستان سریال مذکور انداخت 
گویا در کوچه های شهر ، خودمان هم آدم های جالبی 
را می شود پیدا کرد،که داستان زندگی شان شیدنی تراز 
قهرمان ها در سریال های تلویزیونی است و گاهی حتی 

آموزنده تراز آن !
خیابان پاسداران، پاسداران 50 پالک 46 

به سر کوچه که می رسیم اولین چیزی که جلب توجه 
می کند کامیون خاور آبی رنگی است که با چهره ی تر و 
تمیز انگار می خواهد  هنوز بودنش را در صف ماشین های 
سنگین اعالم کند. دنبال پالک منزل می گردیم  که در 
خانه ای باز می شود مردی که  در چارچوب در ایستاده، و  

قد بلند است و لبخند به لب دارد می شد فهمید. 
مسعود رضایی راننده ماشین سنگین و صاحب خاور آبی 
رنگ است، وقتی به خانه اش می رویم  با استقبال  گرم 

آقای رضایی ، پسر و همسرایشان  روبه رو می شدیم.

بعد از 2 سال مهمانداری اتوبوس
تازه شاگرد ماشین شدم

از او می پرسم چند سال است که راننده اید و از چند 
سالگی شروع به کار کرده اید؟ 

که  است  سال   33 گوید:  می  رضایی   آقای 
کار  ماشین  روی  سالگی   12 از  و  دارم  یک   پایه 
می کنم،کالس پنجم را که تمام کردم، بر خالف نظر پدر 
و مادرم درس را ول کردم . برادرم در تبریز کار می کرد 
و من هم به آنجا رفتم و چون عالقه به رانندگی داشتم 
سراغ شاگردی اتوبوس رفتم، مکثی می کند و ادامه می 
راحتی  این  به  هم  کردن  شاگردی  ها  موقع  آن  دهد: 
سال  دو  باید  اول  شاگردی  برای  گفتند  من  به  و  نبود 
 مهمان دار اتوبوس باشم وبعد از آن تازه شاگرد ماشین 
با این شرایط هم حاضر  می شدم ،چون عالقه داشتم، 
اتوبوس  داری   مهمان  سال  دو  از  بعد  و  شدم  کار  به 
مدتی   و  شدم  ماشین  ،شاگرد  تهران   - تبریز  درمسیر 
کردم. کار  تریلی  یک  روی  بار  این  و  آمدم  تهران   به 

10 سال طول کشید تا ماشین دار شدم

او ادامه می دهد:. بعد از 5 سال کار کردن در تهران 
از چند سال شوفری سال 1360  بعد  بیرجند آمدم و  به 
بود که  برای همین ماشینی که دم در دیدید ، ثبت نام 
البته به علت شرایطی که کشور داشت و در  کردم ،که 
گیر دار جنگ بود، سال 1370 ماشین را تحویل گرفتم، 
یعنی 10 سال طول کشید تا ماشین دار شوم البته در این 
مدت مرتب مراجعه می کردم که الاقل پولم را بگیرم ولی 
را تحویل  ماشین  بیشتر  پول  دادن  با  آخر  نشد و دست 
ام  گوید: همیشه سعی کرده  آقای رضایی  می  گرفتم. 
کاری که  بر عهده می گیرم را جدی انجام دهم و وقتی 
قولی می دهم خودم را موظف می کنم که سر موقع  بروم 
و این  وظیفه من است.  وقتی باری را قرار می شود ببرم ، 
 خودم سر بار می ایستم و صاحب بار را راهنمایی و کمک 
می کنم تا هم کارش زودتر انجام شود و هم توی جاده  
بارش ضربه نبیند و بار را صحیح و سالم به مقصد برسانم 
و  دهم  می  انجام  مردم  رضایت  برای  فقط  را  کار   این 
می خواهم آن پولی که می دهند از روی رضایت بدهند. 

حتی یک بار نشده بار را دیر برسانم

“چرا این قدر به ماشینتان می رسید؟” آقای رضایی 
نفسی می گیرد و با این جمله شروع می کند:”النظافته 
من االیمان” و رو به من می گوید درست است یا نه 
جاده  در  خواهم  نمی  که  است  این  دیگرش  دلیل  ؟و 
ماشین دچار مشکل شود و بار مردم  را دیر برسانم و 
این به نظرم اولین شرط برای هر راننده است و در این 
جاده  در  بار هم  یک  که  حتی  نیفتاده  اتفاق  ها  سال 
بمانم ، یا باری را دیر برسانم. عشق و عالقه ی آقای 
رضایی به آن را می شود از روی تمیزی و رسیدگی به 
آن  فهمید ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود. او 
دفترچه هایی را برایمان می آورد که از اولین تعویض 

روغن و الستیک که عوض کرده با ذکر روز و تاریخ 
آن تا اکنون در آن ثبت شده است. 

یکی از دفترچه ها را باز می کنم که خط اولش این 
جمله نوشته شده است 84/9/10 استپشن را عوض کردم 
و یک استپشن نو آلمانی گذاشتم”” از او دلیل این کارش 

را می پرسم.

ثبت دقیق تاریخ تعویض روغن و الستیک 

او با  دفترچه ای که در دست دارد به تاریخ نوشته شده 
در آن که مربوط به آخرین تعویض الستیک است،اشاره 
می کند و  می گوید: ببینید در این تاریخ الستیک سمت 
شاگرد را عوض کردم و کیلومتر ماشین را هم یادداشت 
کار  معلوم شود که هر الستیک چه مدت  تا   می کنم 
می کند و یا مثال کدام روغن کیفیت بهتری دارد این 
کار را برای همه ی قطعه ها، و هر چیزی که تعویض 

می کنم انجام داده ام .

یک یاطاغان نو
از شرکت مرسدس آلمان هدیه گرفتم 

آقای رضایی که در تورق دفترچه ها انگار به خاطرات 
می  و  آید  می  یادش  چیزی  است  شده  کشیده  دورش 
که   کرد  پیدا  ایرادی  ماشینم  یاطاغان   85 سال  گوید: 
وقتی  آنجا  و  رفتم  مشهد  در  نمایندگی  به  تعمیر  برای 
از 850  بعد  قطعه  این  باز کرد،  را  یاطاغان   تعمیرکار  
دست  یک  که  بود،  سالم  آنقدر  کرد  کار  کیلومتر  هزار 
گرفتم.  هدیه  آلمان  مرسدس  از شرکت  اصل  یاطاغان 
اوقات که ماشینی در جاده دچار  تر  به گفته وی بیش 
راننده بوده  از  انگاری  از  سهل  مشکل می شود ناشی 

در  شود   می  رسیدگی  ماشین  به  کمی  اگر  و  است 
که  روغني  اگر  مثال  طور  به  من  ماند،ولی  نمی  جاده 
مي  کار  که   2500 باشد  هزار   5000 کنم  مي  استفاده 
قطعات  ماشینم  برای  همیشه  و  کنم  مي  عوض  کند 
 اصلي با هر قیمتي که باشد و از هر کجا که بشود تهیه 

مي کنم و جنس بی کیفیت نمی خرم.

وصیت کرده ام که وقتی ُمردم
در کنارم خاکش کنند

به این جای   صحبت که می رسیم می گوید: راستش 
را بخواهید این ماشین همه ی زندگی من است و از همه 
بدی دیدم از این ماشین بدی ندیدم و حتی وصیت کرده 
ام که وقتی مردم در کنارم خاکش کنند! ، این جمله اوج  
و عشق او را  نسبت به ماشینش را می رساند. از او در 
مي  است سوال  برده  ماشینش  با  که  باري  اولین  مورد 
کنم و او مي گوید: بعد از اینکه اتاق ماشینم را گذاشتم 
به پایانه رفتم البته ، این جاي حرفش را این طور اصالح 
مي کند : آن زمان پایانه باربری نبود و یک جاي بود که 
مي گفتند” دفتر باربری”  ,به مسئول باربری  گفتم خاور 
دارم و اگه بار باشد مي توانم ببرم که او  گفت:بنشینم تا 

اگر باری باشد به من بدهد.
اولین ، باری  را که به تهران بردم  فرش بود . که 
در ادامه از او در مورد فرزندانش  می پرسم که به سراغ 
رانندگی هم رفته اند: او جواب مي دهد نگذاشتم هیچ 
کدامشان سراغ این کار بروند چون کار سختی است و 
و  کنی  سپری  خانواده  از  دور  باید  را  بسیاری  روزهای 
دردسر زیاد دارد ولی جدیت و دلسوزی در کار را به بچه 
هایم یاد داده ام و خواسته ام که در هر درجه و مقامی 
که باشند به مردم خدمت کنند و کار مردم را راه بیندازند.

مشتری هایی دارم که 25 سال است
برایشان بار می برم

ادامه می دهد: در این سال ها برای هر  آقای رضایی 
کس باربردم دیگر بارش را به کس دیگری نداده و کسانی 
هستند که 25 سال است بارشان را مي برم، مثال یک آقاي 
آلمانی است که از سال 73 که برایش بار بردم تا همین االن 
مشتری باقي مانده و حتی مواقعی که به دلیلی نتوانسته ام 
بارش را به دیگری نداده و گفته هر موقع توانستی کار من را 
هم انجام بده. رانندگی کار بسیار سختی است و تمام کسانی 
که راننده ماشین سنگین هستند این را قبول دارند آقای 
رضایی می خواهد از این موضوع رد شود که همسرش وارد 
اتاق می شود و می گوید در مورد مشکالت راننده ها هم 
صحبت کنید و ادامه می دهد:با اینکه رانندگی کار سختی 
است ولی زیاد به این قشر توجهی نمی شود و حتی در 
فیلم ها که ساخته می شود راننده های ماشین سنگین را 
آدمهایی با چهره های خشن و خالف نشان می دهند،که 
این به نظرم واقعیت ندارد در صورتی که اگر همین راننده ها 

یک روز کار نکنند همه کارها می خوابد.

هر وقت به سفر می رود
نگرانی های من شروع می شود

همسر آقای رضایی  روی صندلی نمازی که در کنار اتاق  
گذاشته شده است می نشیند و نگاهی به شوهرش انداخته، 
ادامه می دهد: هر وقت که برای سفر از خانه بیرون می رود 
، نگرانی های من شروع می شود که نکند در جاده اتفاقی 
برایش بیفتد و یا بماند ،البته االن خوب شده است ولی سال 
های قبل شاید چندین هفته می رفت و من  هیچ خبری از 
او نداشتم وخیلی سخت بود، سکوت آقای رضایی مهر تایید 

بر حرف های همسرش است و انگار تصمیم می گیرد کمی 
بیش تر در این مورد حرف بزند که می گوید: سال هاست 
که به برای گرفتن بار به پایانه نمی روم و حاضر به حق 
حساب دادن نیز نمی شوم خودم دور شهر می گردم وبار 
پیدا می کنم که البته دلیلش بر می گردد به موضوعی که 
چندید سال پیش اتفاق افتاد . آقای رضایی ادامه می دهد: 
یک دفعه  قرار شد باری را که راننده اش نبرده بود را من 
ببرم و البته آن هم طبق نوبتی که در پایانه به هرکس داده 
بودند ، طبق عادت معمول بعد از بارگیری به خانه آمدم تا 
وسایلم را بردارم و راهی سفر شوم ، که یکي از پایانه آمد 
وگفت شما بی نوبتي کرده اید و این بارشما نبوده و جلوی 
در و همسایه آبرو برایمان نگذاشت از همان موقع بود که 

تصمیم گرفتم و به پایانه نروم. 

قشر راننده بسیار مظلوم واقع می شوند

او ادامه می دهد: به نظرم قشر راننده بسیار مظلوم واقع 
می شوند چون در این سال ها حتی یک بار ندیده ام که 
ارگانی یا شخص مملکتی از آنها قدر دانی کند، با این که 
کار سختی دارند، فقط یک بار یادم می آید ماه رمضان بود 
که آقای انصاری که روحانی است گفت “باید به راننده ها 
هم خسته نباشید گفت چون شغلشان بسیار سخت است و 
زحمت زیادی  می کشند”به غیر از این در هیچ جا ندیده ام 
که اسمی از راننده ها ببرند. آقای رضایی  می گوید: مشکل 
دیگری هم که به تازگی برای راننده ها پیش می آید این 
است که بعضی افراد موقع پول دادن به راننده می گویند 
شماره کارت بدهد تا پول را واریز کند و راننده با آن همه 
سختی راه باید منتظر بماند و بارها برای خود من پیش آمده 
، شماره کارت دادم و قرار بوده بعد  از یک ساعت پول را 

بدهند ولی هنوز یک ساعت نشده است!؟  

عکس  : توال

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540

خوش رکاب واقعیت دارد
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ویروس جدیدی که موبایل شما را نابود کند

ایسنا-  بدافزار loapi یک بدافزار خاص است که گوشی های اندروید را آلوده می کند و به نظر بسیار متنوع هم می رسد. ویروس loapi قادر به سازگار شدن و 
وفق دادن خود با چندین دستگاه و کاربر است. اما عملکرد اصلی آن استخراج نوع جدیدی از انتشار پول دیجیتال به نام monero است، که معنی کند و کاو حفاری 

و یا جستجو را می دهد. این ویروس بر اساس اطالعات سایت پلیس فتا، بسیار خصومت آمیز است که اساسا موجب تخریب تلفن شما از طریق استفاده از آن می شود.
چهارشنبه *4 بهمن  1396 * شماره 3989

یادداشت

زلزله بحرانی 
در سرزمین بحران ها

* شاهرخ آبادی

جویا  و  زده  زلزله  مناطق  دیدن  برای 
کوهبنان  به  زدگان  زلزله  حال  از  شدن 
لرزه  زمین  کانون  جور،  روستای  و 
گیر.  همه  اما  نبود  شدید  تخریب  رفتیم. 
مردم  این  شب  هر  یلدا  شب  زلزله  از 
خانه ای  معدود  طوالنی؛  و  سرد  است؛  یلدا 
ترک  خانه ها  همه ی  اما  بود  شده  تخریب 
ترک  چشم  در  چشم  خوابیدن  است؛  خورده 
می  چادر  سرمای  است؛  سخت  خانه  سقف 
برداشته. ترک  سقف  زیر  خوابیدن  به  ارزد 
شنیدیم؛  که  را  شهر  مردم  های  دل  درد 
سرزمین  در  کوچک  بحرانی  زلزله،  فهمیدیم 
ها  گنج  و  دیدیم  را  ها  رنج  است؛  ها  بحران 
با  کوهبنان  مردم  از  را  تحمل  و  نجابت  را؛ 
را  صدایشان  که  نجابتی  دیدیم؛  خود  چشم 
کسی  گوش  به  زلزله  از  ماه  یک  گذشت  با 
بودند. توقع  بی  و  ادعا  بی  و  قانع  نرسانده؛ 
شهرستان  این  بحران  ترین  مهم  اشتغال 
زیاد  بیکار  است؛  کرمان  استان  شمال  محروم 
است و شاغل هم با تحمل سختی های فراوان 
این  مردان  از  زیادی  جمعیت  کند؛  می  کار 
معدنی  های  تونل  و  معدن  کارگر  شهرستان 
تلخ  معدن  قصه  هستند؛  منطقه  سنگ  ذغال 
کوهبنان  قصه  است؛  تلخ  معدنکار  قصه  است؛ 
نمی  که  کارگری  است.  تلخ  تلِخ  دار  معدن 
حقوق  نه.  یا  ماند  می  زنده  کار  حین  داند 
یا  دهند  می  او  به  را  قبلش  ماه  افتاده  عقب 
اگر  نه.  یا  شود  می  پرداخت  او  بیمه  حق  نه. 
 ۸۰۰ کنند؟  نمی  اخراج  را  او  کند  اعتراض 
دهد؟ می  را  زندگی  کفاف  حقوق  تومان  هزار 
منعکس  ها  جناح  همه  رسانه  در  معدن  قصه 
بودند؛  امور  مسند  بر  رقیبانشان  وقتی  اما  شده؛ 
همین است که قصه معدن را تلخ تلخ می کند. 
سرزمینی که جمعیت ۲۴ هزار نفری سال ۸۶ آن 
افزایشی نداشته و در سال ۹۶ به ۲۲ هزار نفر هم 
نمی رسد؛ بیکاری، بیکاری، بیکاری و مهاجرت؛
به ما گفتند بیکاری اعتیاد آورد؛ کار پرفشار و 
بی حقوق و پراسترس در معدن هم برای جوانان 
کارگر  پول  که  گذارانی  سرمایه  آورد؛  اعتیاد  ما 
را نمی دهند یا حقوق کمی به آن ها می دهند 
اعتیاد  ببرند؛  باال  را  خود  سود  و  وری  بهره  تا 
طالق آورد و طالق هم خود بحرانی است؛ رشد 
طالق در این سرزمین هم مثل کرمان باال است 
زعفران،  کشت  دامداری،  برای  مناسب  اقلیمی 
کارخانه ذغال شویی، نیروگاه خورشیدی و ... اما 
دریغ از سرمایه گذاری؛ سرزمینی با ظرفیت که 
کارخانه  اما  دارد  معدن  اوست؛  مشکل  بیکاری 
دارد  هم  کارگر  دارد  معدن  ندارد؛  شویی  ذغال 
منطقه  نانوایی  ندارد؛  حقوق  ماه  آخر  کارگر  اما 
خرید. می  نسیه  کارگر  چون  شد  ورشکست 
و  کنند  می  فروشی  خام  را  سنگ  ذغال 
کنند؛  می  رها  دنیا  امان  به  را  منطقه  بیکاران 
به گفته فرمانده سپاه منطقه با سرمایه گذاری 
سنگ  ذغال  معادن  روی  بر  میلیاردی   ۱۰
به  مستقیم  طور  به  نفر   ۱۵۰۰ شهرستان 
که  مسئوالنی  حکایت  شوند.  می  گرفته  کار 
دوربین  با  و  میلیونی  چندصد  ماشین  بر  سوار 
رفتند  گزارش  تهیه  برای  صدنفره  هیأت  و 
آمدند  بازدید  برای  اینکه  یا  است؛  تلخ  هم 
چادرهای  به  را  ها  آن  زیردست،  مسئول  اما 
را  مردم  درد  تا  برد  امکانات  با  و  شده  تجهیز 
هم  اگر  نیست؛  آنجا  کانکسی  نکنند؛  حس 
قیمتی  با  اند؛  خریده  مردم  خود  باشد  آنجا 
دیابت  همسرش  گفت  می  پیرمردی  باال؛ 
و  دوا  خرج  یا  بخرد  کانکس  داند  نمی  دارد 
بود  هم  رزمنده  که  پیرمرد  بدهد؛  را  درمانش 
در آخر گفت اینها غمی برای ما نیست؛ اسالم 
است. کافی  ما  برای  برسد  نهایی  پیروزی  به 

علمی 

۲۰۱۷ یکی از گرمترین سال های 
تاریخچه آب و هوای زمین

ملی  سازمان  و  ناسا  تحقیقات  مهر- 
اقیانوسی و جوی آمریکا نشان می دهد ۲۰۱۷ 
میالدی یکی از گرم ترین سال های ثبت شده 
در تاریخ است. این امر نشان دهنده ادامه روند 
سوی  است.از  زمین  سریع  گرمایش  بلندمدت 
و جوی  اقیانوسی  ملی  سازمان  تحقیقات  دیگر 
میالدی   ۲۰۱۷ در  هوا  دمای  داد  نشان  نیز 

دمای  متوسط  از  بیشتر  سانتیگراد  درجه   ۰.۸۴
قرن بیستم است. بنابراین آن را پس از ۲۰۱۶ 
سال  گرمترین  سوم  رده  در  میالدی   ۲۰۱۵ و 
تاریخ قرار داد.به هرحال طی ۴۱ سال گذشته 
افزایش  حال  در  مداوم  طور  به  هوا  دمای 
رهبران  برای  را  خطری  زنگ  این  و  است 
است. درآورده  صدا  به  دانشمندان  و  کشورها 

گفتگو  با امیر حسان قلی پور دانشجوی طبسی تیم سازنده خودرو دانشجویی سورنا

یک  فرمول  خودرو  از  رونمایی  مراسم   - کاری  نسرین 
ایرانی حاضر در کالس یک  تیم  اولین  دانشجویی سورنا، 
مسابقات FSAE ایتالیا ۲۰۱۸ روز شنبه ۲ دی ماه با حضور 
از مسئوالن استانی در دانشکده مهندسی دانشگاه   جمعی 
فردوسی برگزار شد. انجام این پروژه و طراحی و ساخت خودرو 
گواه بسیار خوبی است که رابطه بین صنعت و دانشگاه منجر 
به خلق محصوالت ارزشمند می شود که باعث افتخار کشور در 
مسابقات بین المللی است و نشان دهنده این است که به لحاظ 

نظری و عملی توانایی انجام پروژه های بزرگ وجود دارد.
درباره خودرو فرمول یک دانشجویی سورنا با امیر حسان 
قلی پور یکی از دانشجویان تیم سازنده این خودرو که هم 

استانی و اهل عشق آباد طبس  است گفتگویی  کردیم: 

تیم خودروی سورنا
 شامل 17 دانشجوی مکانیک است

قلی پور عنوان کرد: ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۷۶ در عشق آباد 
طبس به دنیا آمدم. پدرم دبیر آموزش و پرورش است دبستان 
راهنمایی و دبیرستان را در عشق آباد گذراندم و دیپلم ریاضی 
فیزیک گرفتم و برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک کنکور 
شرکت کردم و بعد از اعالم نتایج مهندسی مکانیک بیوسیستم 
مقطع کارشناسی پیوسته روزانه در دانشگاه فردوسی مشهد 
قبول شدم.دوسال از تحصیل من در دانشگاه می گذشت که 
با تعدادی از دوستان تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل به 
کشور های دیگر برویم. مطالعه کردیم و راه های مختلفی 
را پیدا کردیم از قبیل مقاله، کتاب ، پژوهش های مختلف و 
چند ایده دیگر  که روی هرکدام فکر کردیم اما آن چیزی که 
ما می خواستیم نبود به یکی از اساتید مراجعه کردیم که خود 
ایشان تحصیل کرده خارج بودند و توصیه کردند در مسابقات 
SAE کشور ایتالیا شرکت کنیم همین شد که ۱۷ نفر از 
دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی دور هم 

جمع شدیم و تصمیم به ساخت خودروی سورنا گرفتیم.

اواخر سال 96  استارت ساخت
 خودروی فرمول یک سورنا زده شد

وی با اشاره به اینکه  در تیر سال ۹۵ استارت کار را زده شد 
و بیشتر وقت خود را صرف طراحی با استفاده از نرم افزارهای 
ansys , solid works , Adams car  که شامل  
طراحی شاسی، سیستم تعلیق، بدنه ، مانیفولد، دیفرانسیل و 

اواخر خرداد  از  داد:  ادامه  کردیم  محور عقب می شود 
خودروی  ساخت  به  شروع  امتحانات  اتمام  از  بعد   ۹۶
اواخر  در  سرانجام  و  کردیم  سورنا  دانشجویی  فرمول 
تیم  روزی  شبانه  تالش  ماه   ۶ از  بعد  یعنی  آذر  
بیان  با  کنیم.وی   کامل  را  سورنا  خودروی  توانستیم 
هدف  با  سورنا  دانشجویی  یک  فرمول  خودرو  اینکه 
درنظر   ۲۰۱۸ ایتالیا    FSAE مسابقات  در  شرکت 
به  را  ما  این مسابقات  افزود: شرکت در  گرفته شده،  
جایگاه ویژه ای خواهد رساند؛ سازمان SFAE انجمن 
معتبرترین  و  بزرگترین  که  است  خودرو  مهندسان 

مسابقات  این  افزود:  کند.وی  می  برگزار  را  مسابقات 
استرالیا،  انگلستان،  آمریکا،  درکشورهای  دانشجویی 
آلمان و ایتالیا برگزار می شود که رفتن به آن ها دشوار 

و نیز شرکت در این مسابقات پیچیده است. 

تیم خودروی دانشجوی سورنا اولین تیم ایرانی 
SAE برای مسابقات سازمان

قلی پور یاد آور شد: سازمان  SAE بزرگترین سازمان 
تعیین استاندارد و مقررات ساخت خودرو درجهان می باشد 
و مسابقات جهانی SAE بیش  از ۳۸ سال است که در 
بیشتر کشورهای مهم و معتبر جهان از جمله ایتالیا ، انگلستان، 
ایاالت متحده و  آلمان، برگزار می شود این مسابقات در 
)IC 700cc( کالس دوم  اول  سه کالس یعنی کالس 
خودروهای الکتریکی )EV( و کالس سوم کالس صرفا 

طراحی خودرو پیش بینی شده است که تیم خودروی فرمول 
دانشجویی “سورنا” اولین تیم از ایران است که در کالس یک 

این مسابقات شرکت می کند.
این  در  شرکت  برای  خودرو  ساالنه ۷۰۰  افزود:  وی   

مسابقات ساخته می شود و شرکتهای خودروسازی قطعات 
مخصوص برای آنها تولید می کنند و  قرار است خودرو 
سورنا ۲۰ تا ۲۴ تیر سال آینده در پیست ریکاردوی ایتالیا و 
در مسابقات SAE شرکت کند.این دانشجوی تیم سازنده 
خودرو مذبور  درباره مشخصات خودروی فرمول دانشجویی 
سورنا با اشاره به اینکه  این خودرو از نوع احتراق داخلی و 
دارای گنجایش 600cc  با توان ۱۱۸ اسب بخار می باشد 
که صفر تا صد s ۶/۶ و حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر 
ساعت را در اختیار ما قرار می دهد،  افزود: شاسی خودرو 
از لوله های یک تکه فضایی درست شده و بدنه فیبر کربن 
از  وزنی معادل ۱۰ کیلوگرم دارد الستیک ها تهیه شده 
  oz racing و همچنین رینگهای Hoosier شرکت
می باشد عالوه بر این سیستم ترمز خودروی ما خریداری 
شده از شرکت بزرگ willwood است.وی یادآور شد: 
موفق شدیم ظرف مدت یکسال طراحی و ساخت ماشین 
را به پایان برسانیم موتور محرک سورنا دارای ۴ سیلندر و 
۶۰۰ سی سی حجم موتور و ۶۰ اسب بخار توان می باشد.

شماره ماشین ما 53 است چرا؟ 

است   ۵۳ ما  ماشین  شماره  کرد:   نشان  خاطر  وی 
کراسوس  مسیح  میالد  از  قبل  سال   ۵۳ چون  چرا؟  
به  پسرش  همراه  به  ایتالیا(   ( روم  لشگریان  فرمانده 
ما  به کشور  ایران و گسترش مرزهای خود  فتح  قصد 
دالور  و  شجاع  سردار  “سورنا”  توسط  و  کردند  حمله 
ایرانی شکست خورده و هردو کشته شده و عده ای هم 
به همین دلیل شماره خودروی فرمول  هزیمت کردند 
ادامه  این مسابقات ۵۳ است.وی  دانشجویی سورنا در 
داد: در ابتدا  هیچگونه پشتوانه مالی یا حمایت از طرف 
هایی  با صحبت  اما  نداشتیم  خاصی  ارگان  یا  شخص 
جناب  مشهد  فردوسی  دانشگاه  محترم  ریاست  با  که 
دکتر کافی شد قرار بر این شد که سوله ای در دانشگاه 
در اختیار ما قرار داده شود و بخشی از هزینه های خرید 
لوازم و قطعات تقبل گردید و طولی نکشید که به علت 
قرار  ما  اختیار  در  دانشگاه  که  ای  بودجه  نبودن  کافی 
مداوم  های  پیگیری  با  و  شدیم  بکار  دست  بود  داده 
و  کنیم  جلب  را  خراسان  خودرو  ایران  نظر  توانستیم 
بر  شرکت  این  را  ما  تیم  هزینه های  از  دیگری  بخش 
برای  هنوز  ما  ها  این  همه  به  توجه  با  گرفت  عهده 
تهیه لباس راننده و هزینه ارسال خودرو با کسری بود.

علل رشد اجاره بهای مسکن

خواندنی  ها 

گیاه به چراغ مطالعه
 تبدیل می شود

مهر- محققان با ترکیب نانوذرات و پروتئین موجود 
در کرم  شب تاب موفق به ایجاد درخشش در گیاه 
شدند. با این کار می توان گیاهان را به چراغ مطالعه 
یا المپ های زنده تبدیل کرد.م این نانوذرات از طریق 
حفره های برگ ها وارد گیاه می شوند و می توانند با 
این  باشند.در  بافت گیاهی برهمکنش داشته  تمام 
نانوذرات از سیلیکای حاوی لوسیفراز کرم شب تاب، 
پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید، کیتوزان عامل دار 
نیمه هادی  نانوبلوری  فسفر  و   A کوآنزیم  با  شده 

استفاده شده است.لوسیفراز آنزیمی است که به کرم 
شب تاب امکان درخشش می دهد. .با این کار محققان 
موفق شدند در گیاه درخشش ایجاد کنند و تابشی 
برابر با نصف تابش یک دیود تجاری لومینسانس 
این  می توانند  آن ها  عالوه براین،  آورند.  به دست  را 
درخشش را خاموش و روشن کنند. آن ها برای این 
کار از ترتیب دی هیدرولوسیفرین و کوآنزیم A استفاده 
برای  که  نبود  حدی  به  درخشش  این  کردند.البته 
مطالعه و دیگر فعالیت ها مناسب باشد. پژوهشگران 
معتقداند که امکان بهبود نشر نور وجود دارد، به طوری 
که می توان شدت و زمان تابش را تغییر داد. این پروژه 
نوید تولید درختانی را می دهد که همانند چراغ های 

کنار خیابان در شب درخشش داشته باشند.

کرایه ها تا آخر بهار ۹۷ ثابت می ماند
مهر-  بررسی بازار اجاره بها در سال های گذشته نشان 
می دهد اجاره بها در نیمه دوم سال به خصوص فصل پایانی 
)زمستان( به دلیل کاهش تقاضای بازار با کاهش روبه رو 
است. اما با آغاز فصل بهار و به خصوص تابستان که به 
طور سنتی با افزایش تقاضای مستأجران برای جابه جایی و 
همچنین افزایش تعداد ازدواج ها روبه رو هستیم، اجاره بها 

افزایش می یابد.

افزایش اجاره بها در آذر و دی ماه امسال

از همین روست که آمار بانک مرکزی در خصوص وضعیت 
بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذر ماه سال 
گذشته رشدی حدودا ۱۱ درصدی را نشان می دهد حال آنکه 
نسبت به ماه قبل از آن در سال جاری رشد اجاره بها کمتر از 
یک درصد )۸ دهم درصد( معرفی شده است. این در حالی 
است که بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد در 
ماه های آذر و دی امسال، هم تعداد اجاره نامه ها افزایش 
داشته و هم نرخ اجاره بها. همچنین به دلیل تفاوت بسیار زیاد 
رقم اجاره مسکن در تهران در نقاط مختلف و همچنین کم 
بودن فراوانی آن، نمی توان با استفاده از »میانگین گیری«، 
وضعیت اجاره بها را تعیین یا حتی تخمین زد.بنابراین با توجه 
به موارد مذکور بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می 
دهد در دو ماه آذر و دی و همزمان با افزایش معامالت و 
همچنین قیمت مسکن، اجاره بها نیز رشد بیش از حد انتظار 
داشته است. کارشناسان علت آن را سه فاکتور افزایش تورم 
عمومی، افزایش قیمت مسکن و کاهش سود سپرده های 

بانکی عنوان می کنند.

اجاره بها تا ابتدای تابستان 97 ثابت می ماند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره وضعیت معامالت اجاره مسکن، با تاکید بر اینکه 
اجاره بها تا ابتدای تابستان ۹۷ ثابت خواهد ماند، اظهار داشت: 
معموال در نیمه دوم هر سال شامل فصول پاییز و زمستان به 
مرور شاهد کاهش قراردادهای اجاره مسکن هستیم به دلیل 
اینکه فصل اصلی نقل و انتقاالت مستأجران منقضی می شود 
به همین دلیل در پاییز تعداد قراردادهای اجاره کمتر از تابستان 
است و با ورود به زمستان و نزدیک شدن به شب عید،تعداد 
قراردادهای اجاره کاهش بیشتری می یابد که امر متداولی در 

کل کشور بوده است.عقبایی با بیان اینکه امسال نیز از نظر 
تعداد کّمی قراردادهای اجاره تا حدودی همین وضعیت وجود 
دارد، ادامه داد: در خصوص قیمت اجاره مسکن نیز با توجه به 
اینکه میزان عرضه از تقاضا بیشتر است، معموال رشد قیمت 
کمتری در فصول پاییز و زمستان نسبت به بهار و تابستان هر 
سال در اجاره بها شاهدیم حتی در مواردی این رشد یا متوقف 
می شود و یا با نرخ کمتری نسبت به خانه هایی که در بهار 
و تابستان اجاره داده  می شوند، به مستأجران واگذار می 
شود.وی صریح کرد: اصلی ترین شاخص تعیین اجاره بها در 
هر زمانی، قیمت مسکن و ارزش ملک است. شاخص هایی 
چون نرخ سود سپرده های بانکی یا تورم حاکم بر کشور یا 
قیاس مالکان میان واحدهای مسکونی تحت تملک خود با 
سود سپرده بانکی نیز به دلیل نبود توازن در عرضه و تقاضا در 
تعیین اجاره بها، مؤثر هستند این در حالی است که نباید چنین 

شاخص هایی در اجاره بها دخالت داده شوند.

حداکثر رشد قیمت مسکن 1۰ تا 15 درصد

وی خاطرنشان کرد : در فصل پاییز و همچنین یک ماه 
قیمت  رشد  ماه( شاهد  )دی  زمستان سال جاری  نخست 
قیمت  درصدی   ۱۵ تا   ۱۰ رشد  این  که  بودیم  مسکن 
از آن یک ثبات در  افتاد و پس  اتفاق  در مهر ماه امسال 
قیمت ها را شاهد بودیم و اینگونه نبود که هر ماه مجددا 
۱۰ تا ۱۵ درصد رشد قیمت مسکن تکرار شود. وگرنه تا 
در  یافت  افزایش می  قیمت مسکن  درصد  باید ۷۰  االن 

حالی که اصال چنین قدرت خریدی در مردم وجود ندارد. 
این رشد قیمت مسکن بی تأثیر در باال رفتن اجاره بها 
نیست.عقبایی علت وابستگی اجاره بها به قیمت مسکن 
تالش  درنتیجه  و  خریدار  برای  ملک  ارزش  افزایش  را 
برای حفظ این ارزش در اجاره بها دانست و یادآور شد: 
در همه جای دنیا هم چنین است که اگر قیمت مسکن 
افزایش یابد، اجاره بها نیز باال می رود و این وابستگی 
فاصله  در  که  است  حالی  در  این  است.  منطقی  کامال 
سالهای ۹۲ تا ۹۶ که قیمت مسکن افزایش نیافت، قاعدتا 
و  داد  رخ  اتفاق  این  اما  شد،  می  بیشتر  بها  اجاره  نباید 
شاهد رشد اجاره بها در ۵ سال گذشته علی رغم قابت 
ماندن قیمت مسکن بودیم که علت آن، عوامل بیرونی 
بود. عمومی  تورم  و  بانکی  های  سپرده  نرخ سود  مانند 
امسال  زمستان  و  پاییز  در  بها  اجاره  کرد:  تأکید  وی 
در  تقاضا  اینکه  دلیل  به  نداشتند  چشمگیری  افزایش 

در  مسکن  قیمت  افزایش  این  اگر  نیست؛  چندان  بازار 
تابستان رخ می داد، شاهد افزایش بیشتر اجاره بها بودیم.

افزایش اجاره بها از سوی موجران به دلیل 
اثرپذیری از جنبه روانی بازار است

به  گفت:  استان  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب 
از تابستان واحدهای  نظر   می رسد برخی ازموجران که 
خود را برای اجاره فایل کرده بودند، اعالم کرده اند که قصد 

افزایش مبلغ مورد نظر خود را دارند. اما این خواسته موجران 
محقق نخواهد شد چون ظرفیت پرداخت این مبالغ در 
مستأجران وجود ندارد و این اقدام موجران، بیشتر جنبه 
به خصوص که رشد  دارد  نشینی  اجاره  در حوزه  روانی 
اجاره بهای امسال واقع شده است و معموال کمتر اتفاق 
می افتد که در یک سال، افزایش اجاره بها در دو سری 
رشد  هم  باز  است  قرار  اگر  داشت:  اظهار  دهد.وی  رخ 
بیشتری در اجاره بها رخ دهد، از اواخر خرداد سال آینده 
بازار  هم  که  است  این  من  بینی  پیش  شود.  می  آغاز 
معامالت و قیمت خرید و فروش مسکن و هم اجاره بها 
تا پایان بهار سال آینده با ثبات نسبی روبه رو خواهد بود.

رشد اجاره بها متأثر از افزایش قیمت مسکن بود

علی قائدی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار بانک 
بها  اجاره  و  مسکن  بازار  وضعیت  خصوص  در  مرکزی 
در آذرماه نشان می دهد اجاره بها نسبت به ماه قبل از 
است. بوده  درصد  از ۱  کمتر  و  نداشته  مهمی  تغییر  آن 
وی ادامه داد: عوامل متعددی بر یک شاخص اقتصادی 
مثال اجاره بها مؤثر است و نمی توان تنها یک عامل را 
چون  پارامترهایی  دانست.  اثرگذار  بها  اجاره  افزایش  در 
افزایش قیمت مسکن، افزایش تورم عمومی و همچنین 
اثرگذار  عوامل  از جمله  بانکی  های  کاهش سود سپرده 
مسکن  اقتصاد  اند.کارشناس  بوده  بها  اجاره  افزایش  بر 
گذشته  ماه  یک  در  اخیر  بهای  اجاره  افزایش  افزود: 
مالکان،  و  است  مسکن  قیمت  افزایش  از  متأثر  عمدتا 
اند. برده  باال  دارایی خود  ارزش  برای حفظ  را  بها  اجاره 

نقش تورم عمومی کشور در افزایش اجاره بها

گفت:  و  دانست  عمومی  تورم  را  فاکتور  آخرین  وی 
می  مقایسه  خدمات  و  کاالها  انواع  قیمت  میان  مردم 
خدمات  و  کاالها  از  بسیاری  بینند  می  وقتی  و  کنند 
برای حفظ  ترجیح می دهند  است،  یافته  افزایش  روزمره 
درآمدی شان  قدرت  خود،  عمومی  کاالهای  خرید  قدرت 
کنند. حفظ  شان  ملک  بهای  اجاره  افزایش  طریق  از  را 

عکس : اینترنت 

گوناگون 

پیامد گرمایش زمین بر زندگی انسان

مهر- براساس تازه ترین گزارش کمیسیون تغییر 
اقلیم و سالمت »لنست« تا ۹۰ سال آینده به دلیل 
افزایش سطح دریاها در نتیجه ذوب یخ های قطبی، 
بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان ناچار به 
مهاجرت خواهند شد.هر درجه افزایش دمای جهانی 
اقلیم می تواند منجر به ۶ درصد  در نتیجه تغییر 
کاهش تولید گندم و ۱۰ درصد کاهش تولید برنج 

شود. این امر می تواند شرایط زندگی و اشتغال در 
اقلیم و  اندازد.تغییر  جوامع روستایی را به مخاطره 
گرمایش جهانی          می تواند تمام دستاوردهای 
بشریت در حوزه سالمت را که طی نیم قرن گذشته 
حاصل شده، نقش بر آب کنند. نتایج گزارش بین 
 The المللی بین  مجله  در  زمینه  این  در  المللی 
Lancet با ضریب تاثیر ۴۸ در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ 
نشان می دهد در ۱۵ سال گذشته ۱۲۵ میلیون نفر 
به تعداد افراد متاثر از پیامد گرمایش جهانی افزوده 
شده اندتغییر اقلیم و سالمت Lancet، میزان بروز 
حوادث متاثر از تغییرات آب و هوایی در ۱۵ سال 
گذشته، ۴۶ درصد افزایش داشته است که این امر 
 ۱۲۹ میزان  به  اقتصادی  های  خسارت  به  منجر 
میلیارد دالر شده و متاسفانه ۹۹ درصد این خسارت 

ها به کشورهای با درآمد پایین، تحمیل شده است.

سورنا اولین تیم ایرانی شرکت کننده در بزرگترین  مسابقات سازمان خودرویی جهان

عکس ها : کاری 

جذابترین ها 

فناوری هوشمندی که هزینه 
قبض های شما را کاهش می دهد

بنیان  دانش  شرکت های  خبرنگاران-  باشگاه 
برای  هوشمند  پلیمری  کولر  تولید  به  موفق 
اولین بار در کشور شده است که در مصرف آب 
مهم ترین  از  می کند.یکی  جویی  صرفه  برق  و 
آن  موتور  که  است  این  کولر  این  ویژگی های 
در داخل تولید شده است و در راستای کاهش 
مصرف برق، تسمه  داخل کولر حذف شده است.
ساخته  پلیمر  از  کولر  این  بدنه  آنکه  دلیل  به 
جذب  خود  به  را  آفتاب  گرمای  است،  شده 
نمی کند و همین موضوع سبب می شود تا کولر 
جدیدترین  از  باشدیکی  داشته  بیشتری  خنکی 
فناوری های روز دنیا در داخل این کولر نهادینه 
کردن  پر  برای  که  است  این  هم  آن  و  شده 
آب داخل کولر از روش آبیاری آبشاری  استفاده 
مقدار  تا  می شود  سبب  موضوع  این  و  می شود 
بسیار زیادی از آب صرفه جویی شود؛ زیرا آب 
به صورت قطره ای تنها بر روی پلیمرها ریخته 
می شود.این کولر دارای شرایط کولر گازی است 
اما در مقایسه با آن میزان کمتری از برق و آب 
را مصرف می کند و ۶۰ درصد در مصرف برق و 

۲۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می کند.
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چرا اعتماد به نفسم پایین است؟

حساسیت و زود رنجی بیشتر نشات گرفته از اعتماد به 
نفس پایین است لذا افرادی مثل شما که خیلی زود می 
رنجند باید تالش جدی برای ترفیع اعتماد به نفس خود 
داشته باشند ضمن اینکه سعی کنید بینش مثبت نسبت 
به دیگران داشته باشید. ممکن است علّت رنجش شما 
از دیگران این باشد که نسبت به آنها دید منفی داشته 
و فکر کنید همه مخالف شما هستند و شما را دوست 
ندارند، این تصور باعث می شود که بدون دلیل از دیگران 
برنجید.سعی کنید نگرش خود را نسبت به دیگران تغییر 
دهید و بپذیرید که همه شما را دوست دارند و اگر هم 
در مواردی به شما تذکر می دهند یا سخت می گیرند، از 
آن جهت است که شما برای آ ن ها مهم هستید و همه 
نگران حال شما هستند، از باب دلسوزی به شما تذکر 
می دهند. به پیامدهای منفی حالت رنجش از دیگران 
توجه کنید. اگر بصورت جّدی درصدد اصالح این حالت 
نباشید، زود رنجی به مرور زمان تبدیل به عادت و حتی 
یك ویژگی شخصّیتی در شما خواهد شد و پیامدهای 

منفی بسیاری را بدنبال خواهد داشت. 
هیچ گاه نمی توانید در زندگی خود موّفق شوید و با 
دیگران ارتباط صمیمی و عاطفی برقرار کنید، توجه به 
این مسایل، ضرورت بازنگری و تصمیم جّدی در جهت 
رفتار شما را می طلبد که نسبت به دیگران نگرش مثبت 
داشته و اعتماد به نفس را در خویشتن تقویت نمایید. 
سعی کنید علت زودرنجی خویش را شناسایی نموده، 
در جهت حّل آن بکوشید. امکان ندارد که زودرنجی شما 
بدون جهت و بی دلیل باشد، حتماً دلیل و علّتی دارد ولو 
این که شما آن را نشناسید. بنابراین سعی کنید علّت آن 
را بشناسید، هر موقعیتی که برای شما ناراحت کننده 

است از آن دوری نموده و یا از قبل تمرین کنید.

خدا پشت پنجره ایستاده

جانی کوچولو با پدر و مادر و خواهرش سالی برای دیدن 
پدربزرگ و مادربزرگ به مزرعه رفتند. مادربزرگ یك 
تیرکمان به جانی داد تا باهاش بازی کند. موقع بازی 
جانی به اشتباه یه تیر به سمت اردک خانگی مادربزرگ 
پرت کرد که به سرش خورد و او را  کشت جانی وحشت 
زده شد. الشه رو برداشت و پشت هیزمها قایم کرد. وقتی 
سرش را بلند کرد دید که خواهرش  همه چیز را  دیده 
ولی حرفی نزد.مادربزرگ به سالی گفت »توی شستن 
ظرفها کمکم کن« ولی سالی گفت: »مامان بزرگ جانی 
بهم گفته که می خواهد  در کارهای آشپزخانه کمك 
کند« و زیر لبی به جانی گفت: » اردک را یادت می 
آید؟«. جانی ظرف ها را شست. چند روزی به همین 
کارهای  بر  عالوه  بود  مجبور  جانی  و  گذشت  منوال 
اینکه  تا  بدهد.  انجام  هم  رو  سالی  کارهای  خودش 
نتوانست تحمل کند و رفت پیش مادربزرگ و همه چیز 
را به او  اعتراف کرد. مادربزرگ لبخندی زد و او را در 
آغوش گرفت و گفت: عزیزدلم می دانم چی شده است. 
من آن  موقع کنارپنجره بودم و همه چیز را  دیدم اما 
چون خیلی دوستت دارم بخشیدمت. من فقط میخواستم 
ببینم تا کی میخوای به سالی اجازه بدی به خاطر یك 

اشتباه تو را در خدمت خودش بگیرد!«

زندگی یك نفر تا وقتی ارزش دارد که ارزش 
را از راه های عشق، دوستی، خشم و عطوفت

 به دیگران منتقل کند.

شکست نوعی طرز نگرش است. هیچ کس 
شکست نمی خورد مگر اینکه شکست 

را به عنوان یك واقعیت قبول کند.

ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا
من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا
جان و دل پر درد دارم هم تو در من می نگر

چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا

کینه ورزی همچون زغال داغی می ماند 
که با هدف پرت کردن به سمت فرد دیگری 

در دست خود نگه داری؛ این تو هستی که می سوزی.

نگرش کلی من به زندگی اینست که از هر دقیقۀ هر 
روزم لذت ببرم. هیچ وقت کاری را با این احساس انجام 

نمی دهم که »آه خدایا، این را باید امروز انجام دهم.«
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا می  خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبال از موسی خواسته شد و هر کس 
کفر را با ایمان عوض کند مسلما از راه درست گمراه شده است. سوره البقره،  آیه 108

حدیث روز  

همانا برای خداوند بر مردم دو حّجت است، حّجت آشکار و حّجت پنهان، اّما حّجت آشکار عبارت است از: رسوالن و پیامبران و امامان 
و حّجت پنهانی عبارت است از عقول مردمان. امام موسی کاظم )ع(

سبک زندگی

این عادت ها را همین حاال کنار بگذارید
موفقیت مالی به برنامه ریزی، تالش، پس انداز و سرمایه 
گذاری نیاز دارد. اما تمامی این اقدامات، بدون توجه ویژه به 
هزینه ها و کوشش برای کاستن از آنها بی فایده است. اگر 
عادات هزینه ای نادرست خود را ترک نکنید و همچنان اصرار 
داشته باشید که با کمترین بهانه منابع مالی را هدر دهید، 
مطمئنا در نهایت موفقیت چندانی به دست نخواهیدآورد. 
عادات زیر از جمله مهم ترین مواردی است که موجب از 
دست رفتن پول شما می شود. بسیاری از این عادت ها به 
صورت پنهان عمل می کنند و منابع مالی شما را بی آنکه 
متوجه باشید به هدر می دهند. ماه های ابتدایی سال جدید 
بهترین زمان برای توقف این اقدامات نامناسب است. پس 

دست به کار شوید!
بی توجهی به وام ها و بدهی ها 

خوش حسابی یکی از رموز موفقیت مالی است. زمانی که 
شما نسبت به حساب های بانکی، وام ها و بدهی های خود 
بی تفاوت باشید، جرائم و هزینه های مرتبط با دیرکرد آرام 
آرام منابع شما را تحلیل خواهندبرد. توجه داشته باشید که 
خوش حسابی می تواند مانع هدر رفتن پول شما شود و با 
جلب اعتماد طرف مقابل، امکان برخورداری از منابع تازه را 

نیز فراهم سازد.
 عادات نامناسب تغذیه 

همه ما از اهمیت تغذیه مناسب برای دستیابی به انرژی کافی 
و سالمتی آگاه هستیم. اما آنچه نسبت به آن کمتر توجه می 

کنیم این است که عادات غذایی نامطلوب به منابع ما نیز 
فشار می آورند. به طور مثال، اگر خانواده ای چهارنفره عادت 
به خرید غذا داشت باشند، مرتبا در وعده های غذایی خود از 
نوشیدنی هایی مانند نوشابه استفاده کنند، رستوران ها محل 
اصلی رفت و آمدشان باشد، آنگاه در انتهای هر ماه بخش 
عمده ای از درآمد خود را صرف تغذیه خواهندکرد. در حالی 
که با خرید محصوالت تازه و پخت غذا در منزل، امکان 
صرفه جویی به میزان زیادی فراهم خواهدآمد.اگر نسبت به 
این مساله تردید دارید، هزینه های نامطلوب غذایی را در 
طول یک ماه فهرست کنید و آنگاه با حذف آنها، نسبت به 
اهمت این اصالح رویه آگاه شوید. البته سالمتی شما نیز با 

چنین تصمیمی به صورت بارونکردنی ارتقا پیدا خواهدکرد.
خرید اقساطی خودرو 

شرکت های لیزینگ امکاناتی را فراهم می سازند تا خریداران 
پول، صاحب خودروی  میزان محدودی  پرداخت  با  بتوانند 
مورد نیاز خود شوند. این گزینه ها تا حدود زیادی وسوسه 
کننده است، چرا که افراد می توانند با تکیه بر مقدار قابل 
نمایند. در عین حال،  به خرید خودرو  اقدام  پول،  پرداخت 
خریداران گاه از هزینه های فوق العاده زیاد ناشی از خرید 
خودرو به صورت اقساطی غفلت می کنند. شرکت های ارائه 
دهنده خدمات لیزینگ برای تامین هزینه ها و منفعت بیشتر، 
درصد قابل توجهی سود به هزینه خرید خودرو اضافه می 
کنند؛ به طوری که خریداران در برخی موارد خودروی مورد 

نظر را بیش از 50 درصد گران تر می خرند.از این رو، اگر 
انگیزه های  یا  خودروی مناسبی دارید و صرفا برای تنوع 
مشابه قصد خرید قسطی خودرو دارید، بهتر است از این کار 
صرفنظر کنید. شما می توانید در طول یک تا دو سال، میزان 
مشخصی از پول را پس انداز نموده و آنگاه خودروی مطلوب 
تان را به صورت نقدی خرید کنید. با این کار، نه تنها از هزینه 
های گزاف خرید لیزینگی رهایی می یابید، بلکه در مجموع 

خریدی مطلوب تر را نیز تجربه خواهیدکرد.
 پرداخت پول برای ورزش 

ورزش کردن در باشگاه ها و سالن های مجهز بدون شک 
گزینه ای مطلوب است. اما باید دید میزان این مطلوبیت در 
مقایسه با پول پرداخت شده چه میزان است. بسیاری افراد 
ساالنه چند میلیون تومان صرف ثبت نام در باشگاه بدنسازی 
و یادیگر مراکز ورزشی می کنند، در حالی که می توانند با 
صرف نظر کردن از هزینه بیهود با ساده ترین امکانات نتایج 
مشابهی به دست آورند. به طور مثال، دویدن نیازی به خرید 
تردمیل یا استفاده از امکانات باشگاهی ندارد.ساخت عضالتی 
نیرومند نیز به هیچ عنوان به مبلغ پرداخت شده برای ثبت 
نام در مراکز بدنسازی وابسته نیست. بسیاری از چهره های 
مشهور ورزشی، از ساده ترین امکانات برای موفقیت استفاده 
کرده اند؛ در نتیجه شما نیز می توانید با استفاده از امکانات 
موجود در پارک ها یا خرید چند ابزار ساده ورزشی، بهترین 

سطح سالمت و آمادگی جسمانی را به دست آورید.

خرید و فروش با چک 
در  اصلی  از روش های  یکی  بانکی  از چک های  استفاده 
بازارهای ایران و جهان است. اما این بازار مالی در کنار تمام 
مزایای خود، می تواند موجب ضرر و زیان و اتالف پول شما 
شود. اگر بدون آنکه فردی را بشناسید از او چک قبول کنید، 
خود را به دردسر خواهیدانداخت. پاس نشدن یک چک چند 
میلیونی ساده می تواند تراز مالی شما را به هم بزند و ناچار شوید 
برای جبران آن، از وام های بانکی و یا دیگر روش های تامین 
مالی استفاده کنید. روش هایی که با درصد سود خود موجب 
اتالف منابع خواهندشد. از این رو بهتر است تا حد امکان از 
دریافت و پرداخت چک خودداری کنید و در صورت پذیرش، 

براساس اعتماد کامل نسبت به طرف مقابل  عمل نمایید.
بی توجهی به بیمه سالمت 

اغلب تصور می کنند که جسم آنها آسیب ناپذیر است و هرگز 
ناچار نخواهندبود برای تامین سالمت پولی بپردازند؛ این باور 
عمومی در کنار آنکه موجب روحیه باالی جوانان می شود، بی 
اندازه خطرناک است. چرا که از یک سو آسیب های جسمانی 
سن و سال نمی شناسد و از سوی دیگر با باالتر رفتن سن، 
ریسک بیماری و از دست رفتن سالمتی بیشتر می شود. حال 
اگر فرد در طول زندگی خود نسبت به بیمه سالمت بی تفاوت 
بوده باشد، ناچار است در زمان مواجه شدن با گرفتاری اقدام به 
قرض گرفتن پول کند و این منابع مالی او را، که با کار و تالش 

بسیار به دست آمده، به سادگی از بین خواهدبرد.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

شماره 3989                         

365479218

789126354

214583967

821634579

497215683

536897142

978351426

143762895

652948731

جدول سودوکو استخدام منشی خانم با روابط 
عمومی باال  09157924984

056-32233161

کارگر ساده جویای کار می باشم.
09900073235

به یک کارگر برای کار در کارواش 
فرهمند، عدل 22 نیازمندیم.

09153618158

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

را تجربه کنید.   09158668002

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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سوپر مارکت فروشی
با موقعیت عالی 

 09159595139- وثوقی

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری
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
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د د

ص

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

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

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری

09157411071 باقری

تزئینات داخلی ساختمان
گواهینامه موقت پایان تحصیالت 

اینجانب مسعود غفرانی راد 
فرزند غالمرضا به شماره ملی 

0640250890صادره از  بیرجند 
متولد 1371مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط  می باشد.

انواع محصوالت کشاورزی 
از جمله زیره، خاکشیر و خلفه 
تمیز می شود / انواع پسته 

و بادام شکسته و مغز می شود
 با دستگاه های پیشرفته 

میدان فرهنگ ، مقابل هنرستان 
دخترانه انقالب اسالمی

09156148203

قابـل توجـه کشاورزان

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
تعویض فرش کهنه با نو

شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1
شعبه 2: بلوار فایده، نبش چهارراه اول

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 
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بهداشت نیوز/ آب گوجه فرنگی و رازیانه یکی از آبمیوه های طبیعی برای 
هضم بهتر مواد غذایی و کاهش نفخ روده ها است. برای تهیه این آبمیوه 
باید سه عدد گوجه فرنگی رسیده، یک عدد غده انتهای گیاه رازیانه و نصف 
لیموترش را در مخلوط کن بریزید تا مایع یکدستی به دست بیاید و از 
نوشیدن آن لذت ببرید.لیموترش، تربچه، آووکادو و هویج...... با مصرف 
بیشتر بعضی از موادغذایی می توانید با سرعت بیشتری وزنتان را کاهش 

دهید، کبد را پاکسازی نمایید و کمتر خسته شوید. در ادامه آبمیوه های 
سالمی را به این منظور به شما معرفی می کنیم تا در اولین فرصت در 
منوی روزانه خود بگنجانید.۱- مخلوط آب هویج، آب سیب و آب لیمو: 
این آبمیوه دوست کبد و کلیه هاست. هویج یک گیاه ریشه ای مقوی، دارای 
مواد معدنی، تصفیه کننده خون و ادرارآور است. ۲- آب لیموترش و زنجبیل: 
زنجبیل غنی از آنتی اکسیدان است و دارای خواص ضدالتهابی نیز هست. 

همچنین حاوی مواد فعالی است که برروی معده تاثیر گذاشته و هضم را 
آسان می کند. به عالوه باعث چربی سوزی و مبارزه با تشکیل الیه چربی 
روی پوست می شود. ۳- آب چغندر قرمز و مرکبات: به طور کلی مرکبات 
غنی از ویتامین C، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و فیبر هستند و برای 
پیشگیری و مبارزه با عفونت مفید هستند.  4- آب گوجه فرنگی و رازیانه این 
آبمیوه هضم کننده، ادرارآور و همچنین برای مبارزه با نفخ روده ها مفید است.

4 آبمیوه مفید برای الغری و سم زدایی بدن

برخورد پراید با اتوبوس
بیرجند - مشهد  

صدا و سیما - جانشین رئیس پلیس راه استان 
از  که  پراید  سواری  دستگاه  یک  دیروز  گفت: 
با یک  بود  در حرکت  به سمت مشهد  بیرجند 
کیلومتر  در  بیرجند  مشهد-  اتوبوس  دستگاه 
اثر  بر  که  کرد  برخورد  قاین-گناباد  محور   6۲
این حادثه راننده و سرنشین پراید زخمی و به 
قاین منتقل شدند.سرهنگ  بیمارستان شهدای 
نیک مرد افزود:  این حادثه ۲ زخمی داشت  که  

علت این حادثه در دست بررسی است.

283 کیلوگرم تریاک و حشیش در شهرستان بیرجند کشف شد

پایگاه خبری پلیس- فرمانده انتظامی استان از کشف ۲47 کیلوگرم تریاک و ۳6 کیلوگرم حشیش در شهرستان 
بیرجند خبر داد افزود :   مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل و جابجایي 
مواد مخدر در محور بیرجند - قاین به وسیله یکدستگاه خودروی پراید ؛ تیم های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر به 
این محور اعزام شدند . شجاع  عنوان کرد :مأموران با پایش و کنترل انجام شده خودروی مورد نظر را شناسایی 
و متوقف کردند که در بازرسی از خودرو ۳5 کیلوگرم تریاک و ۳6 کیلوگرم حشیش کشف شد و در همین رابطه 
یک دستگاه پراید دیگر نیز که به عنوان اسکورت خودروی حامل مواد مخدر بود توقیف شد . فرمانده انتظامی 
استان خراسان جنوبی افزود: در عملیاتی دیگر مأموران پاسگاه انتظامی حاجی آباد شهرستان بیرجند با همکاری 
و ضبط  تریاک کشف  کیلوگرم   ۲۱۲ وانت  پیکان  دستگاه  از یک  بازرسی  در  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
کردند . سردار شجاع تصریح کرد: در مجموع این دو عملیات ۲47 کیلوگرم تریاک و ۳6 کیلوگرم حشیش کشف 

،سه دستگاه خودرو توقیف و سه متهم دستگیر شد که متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند .

مشکل بزرگ آبی پوشان در آسیا

خبرآنالین- ۱۲ بازیکن استقالل به دلیل مشکالت مالیاتی ممنوع الخروج 
هستند.کمتر از یک ماه دیگر لیگ قهرمانان آسیا آغاز می شود و استقالل در 
اولین بازی خود در روز ۲4 بهمن در قطر میهمان الریان خواهد بود. عالوه 
بر مشکل شکایت عباس محمدرضایی و یکی دو بازیکن سابق استقالل که 
می تواند این تیم را با دردسرهای زیادی مواجه کند، آبی ها یک مشکل بزرگ 
دیگر دارند که باید هر چه زودتر آن را حل کنند. گفته می شود ۱۲ بازیکن 
این تیم از جمله مهدی رحمتی، روزبه چشمی، خسرو حیدری، امید ابراهیمی 
به دلیل بدهی مالیاتی و همچنین چند بازیکن جوان مثل محسن کریمی، 
نورافکن، مهدی قائدی و ... به دلیل نرفتن به خدمت سربازی با مشکل خروج 
از کشور مواجه هستند و در صورتی که این مشکل تا قبل از آغاز لیگ قهرمانان 
آسیا حل نشود، آنها نمی توانند استقالل را در این مسابقات همراهی کنند.

دو رکورد جهانی در مشت بیرانوند

خبرآنالین- دروازه بان پرسپولیس در لیگ تنها 6 گل دریافت کرده است.
پرسپولیس در لیگ هفدهم تاکنون رکورد کمترین گل خورده را به اسم 
خودش ثبت کرده است. سرخپوشان تاکنون 7 گل دریافت کرده اند و 
سهم بیرانوند 6 گل بوده است. به نوشته روزنامه پیروزی او در آستانه 
رکورد جهانی است. بیرانوند در مقدماتی جام جهانی تنها ۲ گل دریافت 
کرد که در نوع خودش بسیار قابل توجه بود. روزنامه پیروزی به این رکورد 

بیرانوند پرداخته و موفقیت او را جزو رکوردهای جهانی می داند.

پرسپولیس با آقای گل هایش 
به دنبال ثبت یک هتریک تاریخی

هوادار-پرسپولیس در این فصل نه تنها به قهرمانی می رسد که ممکن 
است یک رکورد تاریخی دیگر را هم ثبت کنند.آقای گل دو فصل گذشته 
لیگ برتر مهدی طارمی بود، در این فصل هم علی علیپور از پرسپولیس 
در صدر جدول گلزنان قرار دارد. در صورتی که علیپور به این عنوان دست 
یابد پرسپولیس یک هت تریک تاریخی را ثبت میکند. در تاریخ فوتبال 
ایران سابقه نداشته که آقای گل فصل برای سه فصل پیاپی از یک باشگاه 

باشد اما سرخ ها به احتمال فراوان به این عنوان می رسند.

استقالل، ۱۰ بازی پیش رو و یک آمار ضعیف!

هوادار- استقاللی ها هر چند شرایط بهتری نسبت به ابتدای فصل دارند اما 
آمارشان نگران کننده است.تیم تحت هدایت وینفرد شفر تا امروز در برابر 
مدعیان ناکام بوده است. این تیم یک آمار ضعیف دیگر هم دارد و از شش 
مسابقه خارج از خانه چهار مساوی گرفته است. یک بار باخته و فقط یک 
بار طعم برد را چشیده است. حاال با این آمار ضعیف آبی ها تا پایان لیگ ده 
مسابقه دیگر پیش روی خود می بینند. پنج مشابقه با تیم مدعی و خوب 
لیگ برتر است. پنج مسابقه هم خارج از خانه برگزار می شود. آمار استقالل 

قرار است از این هم ضعیف تر شود؟ 

با 4 گام تعادل میکروبیوم های روده 
را افزایش دهید

که               هستند  مختلفی  نیوز-عوامل  سالمت 
می  توانند باعث از بین رفتن تعادل در میکروبیوم 
روده  شوند. از مهم  ترین آن ها می توان به این موارد 
اشاره کرد: استرس مزمن، عفونت، رژیم غذایی با 
حجم زیادی از کربوهیدرات های تصفیه شده، قند، 

مصرف نکردن فیبر به اندازه کافی است .همه این 
عوامل می توانند مانع از رشد باکتری های خوب 
در روده شوند. با این حال گام هایی برای ارتقای 
سالمت روده ها شناخته شده است:۱-خواب کافی 
داشته باشید. ۲- تحرک کافی داشته باشید.۳- در 
صورت امکان آنتی بیوتیک نخورید.4- مصرف 
داروهای ضد التهابی، آنتی اسیدها، و قرص های 

ضد بارداری را کاهش دهید.

فواید خوردن 4 بادام در روز

آخرین خبر- بادام خیس فواید زیادی برای بدن 
دارد؟ بادام حاوی ویتامین مواد معدنی مثل کلسیم 
و روی منیزیم و امگا ۳ اس ت .یکی از بهترین 
راه ها برای تامین انرژی خوردن روزانه بادام خیس 
کرده است چون به دلیل وجود مس ریبوفالوین 
منگنز در بادام متابولیسم باال می رود.ویتامین ای و 

کلسیم موجوددر بادام کلسترول بد خون را کاهش 
میدهد.ریبوفالوین و کارنیتین عملکردمغز را بهبود 
واحتمال آلزایمر راک اهش می دهد.موادمعدنی ، 
ویتامین و فسفرموجود در بادام از پوکی استخوان 
جلوگیری کرده و درسالمت دندانها موثر است.
بادام خیس خورده فشارخون راتنظیم می کند.

سعی کنید بادام رادررژیم غذایتان بگنجانید زیرا 
ازسراطان روده جلوگیری می کند.

چرا هنگام گرسنگی
 بد اخالق می شویم؟

باید هرچه  میگنا-هنگام گرسنگی شدید شما 
سریع تر غذا بخورید، زیرا در غیر این صورت افزون 
بر احساس اضطراب، احتماال نشانه های جسمانی 
ناخوشایندی مانند لرز یا تعریق را نیز تجربه خواهید 
کرد. هنگامی که کربوهیدارت های پیچیده  میوه، 

سبزیجات، و غالت کامل - مصرف نمی کنید، 
قند خون شما افت می کند و توانایی شما برای 
تمرکز و هوشیار باقی ماندن افت می کند.غذا 
سوخت مورد نیاز ذهن و بدن را تامین می کند. 
از این رو، هر چه بیشتر گرسنگی را تحمل کنید، 
اثرات آن به تدریج روی روان و جسم شما نمایان 
خواهد شد. بدخلقی ناشی از گرسنگی یکی از 

پیامدهای گرسنگی بیش از اندازه است.

خطرناک ترین نوشیدنی ها 
برای مصرف همراه دارو

الو دکتر-خطرناک ترین نوشیدنی هایی که ممکن 
خاص  داروهای  برخی  از  استفاده  برای  است 
گریپ  است:۱-آب  قرار  این  از  کنید،  انتخاب 
فروت: آب گریپ فروت بر روی 5٠ نوع داروی 
مختلف، اثر منفی می گذارد )از جمله داروهای 

استاتین(. ۲- آب انار: در آب انار آنزیمی وجود دارد 
که باعث شکسته شدن بسیاری از داروهای ضد 
فشار خون می شود.۳- شیر، شیرسویا، اسموتی 
های حاوی شیر: کلسیم با داروهای تیروئید تداخل 
ایجاد می کند. 4- کافئین )قهوه، چای سبز و 
نوشیدنی های انرژی زا(: مصرف کافئین همراه 
با داروهای محرک، می تواند تهدید جدی برای 

سالمتی محسوب شود.

درمان ایدز با کمک طب سنتی

بوعلی - هوفاریقون برای درمان ایدز، اثر ضد 
ایدز  ویروس  یعنی   HIV  مشابه ویروسهای 
داردمصرف روزانه دو فنجان دمنوش هوفاریقون 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله با ویروس 
ایدز می شود. در کتب طب سنتی »هوفاریقون«، 
و  »قوریون«  و  راعی«  »گل  رومی«،  »داذی 

به فارسی »علف چای«، »گل هزار چشم« و 
»چای کوهی« نام برده می شود. برای رفع درد 
ناحیه سرین و همچنین برای سیاتیک و نقرس 
تشنج،  رفع  برای  هوفاریقون  است.روغن  مفید 
ضد عفونی کننده زخم ها، در استعمال خارجی 
جراحت ها و ورم ها برای تسکین درد روماتیسم 
مفید استچای کوهی برای درمان ایدز، اثر ضد 

ویروسهای مشابه HIV یعنی ویروس ایدز دارد. 

تقاضای دختر جوان برای ازدواج با یک اعدامی!

دختری جوان با مراجعه به دادسرای جنایی تهران درخواست کرد که با یک قاتل 
در  برادرم  کرد:  اظهار  دختر  این  ایسنا،  گزارش  به  کند.  ازدواج  اعدام  به  محکوم 
با  او  است.  محکومیتش  دوره  گذراندن  حال  در  تهران  اطراف  زندان های  از  یکی 
داد:  ادامه  او  است.  رسانده  قتل  به  را  است که خواهرزاده خود  مرد جوانی هم بند 
وی با درخواست شوهرخواهرش و با حکم دادگاه کیفری به قصاص محکوم شده 
است. او ناخواسته مرتکب قتل شده و حاال از کارش پشیمان است. این دختر جوان 
وقتی  باشد.  رضایت  کسب  برای  کارهایش  پیگیر  که  ندارد  را  کسی  وی  افزود: 
تا  پیگیر کارهایش شوم  و  ازدواج کنم  او  با  او شدم تصمیم گرفتم  متوجه شرایط 
شاید بتوانم رضایت اولیای دم را بگیرم. پس از درخواست دختر جوان، سرپرست 

دادسرای امور جنایی تهران دستور بررسی این درخواست را صادر کرد.

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 ۱۰۰ درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  

09151630741- رحیمی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

پرستاران با محبت خود دردهای 
بیماران را تسکین دهند

کار  اینکه  بیان  با  ولی فقیه  کدخدایی-نماینده 
پرستاری صرفاً کار فیزیکی نیست بلکه هم انسانی، 
هم الهی و خارج از برنامه های شغلی است گفت: 
شغل پرستاری توجیه صفت “جبار” خداوند است که 

پرستاران با محبت خود دردهای بیماران را تسکین 
بیمارستان  پرستاران  با  دیدار  در  می دهند.عبادی 
بوعلی بیرجند به مناسبت روز پرستار اظهار کرد: کار 
پرستاری صرفاً کار فیزیکی نیست بلکه هم انسانی 
و هم الهی و خارج از برنامه های شغلی است. وی 
با اشاره به مسأله مراقبت، مواظبت و پرستاری از 
مریض افزود: بیش از آن که مریض درد و مشکالت 
بدنی داشته باشد مسائل روحی مریض بسیار مهم 
است که باید مورد توجه قرار گیرد.رئیس بیمارستان 
بوعلی بیرجند نیز با تاکید بر اهمیت و ارزش کار 
پرستاران، گفت: مسائل دنیوی خیلی جایگاهی به 
عنوان پاداش برای پرستاران ندارد و در انجام کار 
هیچ چیز جزء رضای خداوند را نباید در نظر بگیرند.

برای  تومانی  میلیارد   420 اعتبار 
سرمایه گذاری در کشاورزی

بخش  در  گذاری  سرمایه  امکان  سیما-  و  صدا 
برای  تومان  میلیارد   420 اعتبار  با  کشاورزی 
فعاالن این در خراسان جنوبی فراهم شده است. 
مدیرسرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت: 
این تسهیالت در 2 ردیف اشتغال فراگیر و توسعه 
تا  تومان  میلیون   20 از  روستایی  پایدار  اشتغال 
سقف 15 میلیارد تومان به هر متقاضی پرداخت 
می شود.بهدانی افزود: به طرح های خود اشتغالی 
20 میلیون تومان، طرحهایی که از 2 نفر تا 50 نفر 
اشتغال ایجاد می کنند 2 میلیارد و 500 میلیون 
و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  های  طرح  به  و  تومان 
تا سقف 15 میلیارد  تکمیلی و طرح های بزرگ 

تومان تسهیالت پرداخت می شود. 

نخستین همایش ملی فرصت های نوین 
بخش کشاورزی دربیرجند برگزار می شود

نوین  فرصت های  ملی  مهر-دبیرعلمی همایش 
اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور  تولید و 
از برگزاری این همایش در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در دانشگاه بیرجند خبر داد.سیده عاطفه 
اهداف  تحقق  راستای  در  کرد:  اظهار  حسینی 
ویژه  بسیار  های  پتانسیل  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد 
همایش  این  کشور  شرق  در  کشاورزی  بخش 
برگزار می شود. حسینی اضافه کرد: از این تعداد 
2۹0 مقاله در بخش داوری همایش پذیرفته شده 
که 25 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی نیز به 

صورت پوستر ارائه خواهند شد. 

عضو هیات مدیره پست بانک ایران خبر داد:
ری

 اکب
س:

عک
سی

 عبا
س:

عک

بارندگی در خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش دارد
گروه خبر-مدیرعامل آب منطقه ای  با بیان اینکه مردم همچنان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند گفت: میزان بارندگی امسال در خراسان جنوبی به نسبت سال گذشته ۶0 درصد 
کاهش دارد. حسین امامی اظهار کرد: در دو روز گذشته شاهد بارندگی در استان بودیم و تا قبل از بارندگی دو روز اخیر میزان بارندگی استان 4 میلی متر بود که بعد از این بارندگی به 
5.2 میلی متر رسید. مدیر عامل آب منطقه ای گفت: پیش بینی می شود به لطف خدا در بهمن و اسفندماه هم شاهد بارندگی باشیم که در این صورت شاید کاهش بارندگی جبران شود.

می
 مقا

س:
عک

حضور خراسان جنوبی 
در بزرگ ترین رویداد 
گردشگری کشور  
گردشگری  نمایشگاه  بزرگ ترین   - امیرآبادیزاده 
کشور امسال با تغییرات اجرایی و با هدف معرفی 
 ۳ از  استان ها  نوروزی  برنامه های  و  ظرفیت ها 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در   ۹۶ بهمن   ۶ تا 
بین المللی تهران آغاز به کار کرد.استان ها در سالن 
۳8 ظرفیت  خود را به نمایش خواهند گذاشت.۷0 
شرکت خارجی و 4۳0 شرکت داخلی در 14 سالن 
توانمندی های خود عرضه می کنند.غرفه زیبای اداره 
کل گردشگری خراسان جنوبی در این نمایشگاه با 
استقبال بازدیدکنندگان مواجه شده است.در اولین 
روز نمایشگاه رئیس  سازمان میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری و معاون توسعه این سازمان و 
هچنین دبیر کل مجمع مجالس آسیایی،از این غرفه 
بازدید کردند.این نمایشگاه از ساعت ۹ تا 18 میزبان 

بازدیدکنندگان خواهد بود . 

تذکر نماینده مجلس برای 
عدم پرداخت بیمه بازنشستگی 
روستائیان و عشایر
در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  خبر-  گروه 
بازنشستگی  بیمه  پرداخت  عدم  باره  در  مجلس 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  به  عشایر  و  روستائیان 
اجتماعی تذکر کتبی داد. در متن تذکر نظر افضلی 
که در صحن علنی مجلس قرائت شد،آمده است: 
»با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی 
و  سن  سال  دارای ۷0  که  عشایری  و  روستائیان 
پرداخت 10 سال بیمه می باشند، مصوبه فوق توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملی نشده است 
و موجب نارضایتی روستائیان و عشایر شده است که 
با هزاران مشکالت معیشتی و زندگی در روستاها 
این بیمه را به امید سالهای کهولت و ناتوانی پرداخت 
کرده اند و بعضا به سنهای 80 تا ۹0 سال هم رسیده 
اند.نمی دانم کی می خواهیم آنها را بازنشسته کنیم، 

دیگر بعد از مرگ که به درد آنها نخواهد خورد.

روستای آبیز زیرکوه  شهرمی شود

استاندار  به  ابالغیه ای  در  کشور  خبر-وزیر  گروه 
خراسان جنوبی با تبدیل روستای آبیز مرکز بخش 
رحمانی فضلی  کرد.  موافقت  شهر  به  شاسکوه 
روستای  تبدیل  با  مروج الشریعه  به  ابالغیه ای  در 
کرد. موافقت  شهر  به  شاسکوه  بخش  مرکز  آبیز 

در ابالغیه وزیر کشور آمده است: در اجرای ماده 
1 قانون اصالح موادی از قانون تعاریف و ضوابط 
تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی 
با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای آبیز 
شهر  به  زیرکوه  شهرستان  شاسکوه  بخش  مرکز 

موافقت می شود. 

تجهیزات آموزشی هوشمند
در مدارس استان

توزیع  از  استان  نوسازی مدارس  غالمی-مدیرکل 
دوازده هزار و 51۶ انواع تجهیزات آموزشی از ابتدای 
امسال در مدارس استان خبر داد.محمدرضا بیکی 
تجهیزات  انواع  قلم   51۶ و  هزار   12 کرد:  اظهار 
آموزشی از ابتدای امسال در بین مدارس استان توزیع 
شده است. مدیرکل نوسازی مدارس گفت: سهم 
تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات سرمایش 
گرمایش نوسازی مدارس کشور  ۹ هزار و ۹0۶ مورد 
است که از ابتدای امسال به استان تحویل شده است. 

ویزیت معلوالن و سالمندان در مرکز 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
بیرجند انجام می شود

حضرت  توانبخشی  موسسه  تسنیم-مدیرعامل 
پرستاری  اقدامات  تمام  گفت:  بیرجند  علی اکبر)ع( 
بیماریابی، ویزیت عمومی، تزریقات، پانسمان، سرم 
ترابی، کنترل عالئم حیاتی در داخل موسسه انجام 
شده و ویزیت دوره ای و موردی معلوالن و سالمندان 

نیز روزانه انجام می شود.

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   *
 ۶۹0 پرداخت  از  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
میلیون تومانی خرید پنبه به کشاورزان خبر داد و 
گفت: از ابتدای امسال 252 تن پنبه تضمینی از 

کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شده است.
طرحهای  2واگذاری  ماده  کمیسیون  جلسه   *
کمیسیون  وجلسه  استان  وتولیدی  کشاورزی 
تبصره1ماده1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها 
باحضور موهبتی مدیرکل دفترهماهنگی اقتصادی 

درجهادکشاورزی استان برگزار شد.
*  مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 2۶ تن 
انواع فرآورده های خام دامی از ابتدای امسال تا کنون 

در استان معدوم شده است.
بانوان  های  توانمندی  فروشگاه  و  نمایشگاه    *

باغشهراسالمیه شهرستان فردوس گشایش یافت.
* توزیع  2 تن علوفه در منطقه حفاظت شده درمیان  
پرسرعت  اینترنت  از  خوسف  روستای   ۳8  *

بهره مند می شوند
های  هیئت  شورای  انتخابات  دوره  پنجمین   *
مذهبی خراسان جنوبی برگزار شد. طی مراسمی 
شورای  انتخابات  دوره  پنجمین  شنبه  سه  صبح 

هیئت های مذهبی خراسان جنوبی برگزار شد.
* طرح »سفیران صبح« در 110 مسجد خراسان 

جنوبی اجرایی شد

اخبار کوتاه

قوسی - ظهر روز گذشته عضو هیأت مدیره 
با  اختصاصی  مصاحبه  در  ایران  بانک  پست 
آوا از سهم 100 میلیارد ریالی استان خراسان 
جنوبی در پرداخت تسهیالت مناطق محروم 
خبر داد. فالح فر با بیان این که پست بانک از 
سال 1۳۷5 تاسیس شده، اظهار کرد: این بانک 
دارای 40۷ شعبه و بیش از ۶ هزار نقطه تماس 
مناطق  بانکی  خدمات  ارائه  برای  کشور  در 
صنعتی  های  شهرک  و  شهری  و  روستایی 
است. وی ادامه داد: در سال گذشته در مجلس 
مصوب شد که پست بانک، دولتی باقی بماند 
و به صورت تخصصی )بانک عامل( در حوزه  
بانک توسعه ای حوزه خرده  و   ICT و IT
بانکداری فعالیت کند. عضو هیأت مدیره پست 

بانک ایران اضافه کرد: با تامین منابع از صندوق 
اشتغال  ایجاد  برای  تسهیالتی  ملی،  توسعه 
بخشهای  در  نیاز  مورد  گردش  در  سرمایه  و 
و   دستی،  کوچک،صنایع  معادن  کشاورزی، 
فعالیتهای خدماتی در مناطق روستایی و کمتر 
توسعه یافته پرداخت شد. که بر این اساس از 
ابتدای سال جاری از حدود 4500 میلیارد ریال 
منابع پست بانک، حدود 100 میلیارد ریال از 
با  تسهیالت  جنوبی  خراسان  استان  طریق 
نرخ 10 درصد پرداخت شد. این تسهیالت به 
1۹۷ طرح تخصیص داده شد که برای ۳۹4 
نفر شغل ایجاد کرد.فالح فر خاطرنشان کرد: 
از چند روز قبل با توجه به دستور مقام معظم 
مناطق  از  حمایت  و  بر کمک  مبنی  رهبری 

صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود و در محروم مقرر شد که 1.5 میلیارد دالر از محل 

اختیار ۳ بانک قرار بگیرد تا معادل 120 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت در روستاهای مرزی و 
مناطق عشایری و محروم و  شهرهای کمتر 
از 10هزار نفر جمعیت پرداخت کنند.وی ادامه 
داد: نرخ منابع جدید 4 و ۶  و 10 درصد است 
و در مرحله ی اول حدود 5000 میلیارد ریال به 
پست بانک اختصاص داده شده است که حدود 
۹0.۷ میلیارد ریال سهم استان خراسان جنوبی 
است.فالح فر بیان کرد: از ابتدای سال جاری 
با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مناطق  در    ATM دستگاه   1000 حدود 
روستایی نصب شده است که ۳1 دستگاه از آن 

مربوط به استان خراسان جنوبی است.
)Ava.news22@gmail.com(

تجهیز،  تولید،  مقدم-کارخانه  دادرس 
با  صنعتی  آشپزخانه های  راه اندازی  و  نصب 
سرمایه گذاری یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان 
و با ظرفیت تولید سالیانه 100 هزار دستگاه در 
شهرک صنعتی شهر مود شهرستان سربیشه 
مناطق  و  روستایی  توسعه  شد.معاون  افتتاح 
از  جمعی  به همراه  ریاست جمهوری  محروم 
مسئوالن استانی و شهرستانی دیروز در سفری 
اشتغالزایی  طرح  یک  سربیشه  شهرستان  به 
کردند. بازدید  دیگر  چند طرح  از  و  افتتاح  را 

افتتاح کارخانه تولید، تجهیز، نصب و راه اندازی 
یک  سرمایه گذاری  با  صنعتی  آشپزخانه های 
میلیارد و ۳00 میلیون تومان و با ظرفیت تولید 
سالیانه 100 هزار دستگاه و اشتغال مستقیم 
اولین  مود  شهر  صنعتی  شهرک  در  نفر   15
این  به  سفر  در  رضوی  سیدابوالفضل  برنامه 
شهرستان بود.بازدید از پروژه نیمه تمام تعاونی 
بسته بندی الغدیر در روستای حسین آباد بخش 
از  تعدادی  با  دیدار  و  این شهرستان  مرکزی 
اهالی این روستا برنامه دیگر معاونت توسعه 
روستایی کشور در سفر به سربیشه بود. تاکنون 

مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
برای واحد بسته بندی الغدیر هزینه شده و این 
کارگاه در زمینه بسته بندی زعفران، کشک و 
عناب فعالیت داشته و  1۹ نفر در آن مشغول 
به کار خواهند شد. اصلی ترین مشکل و نیاز این 
پروژه برای شروع به کار  سرمایه در گردش 
عنوان شد.بازدید از کارگاه تولید قارچ خوراکی 
دیگر  از  سربیشه  شهرستان  مود  بخش  در 
برنامه های رضوی در سفر به این شهرستان 
بود. این کارگاه روزانه حدود  ۶00کیلوگرم قارچ 
خوراکی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارج 
استان می کند و 1۹ نفر در این واحد مشغول به 
کار هستند.بازدید از اقامتگاه بوم گردی هریوند 
آخرین برنامه رضوی در سفر به این شهرستان 
مناطق محروم  و  روستایی  توسعه  بود.معاون 
ریاست جمهوری در حاشیه این سفر در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: هدف از سفر به این 
استان بررسی و تبادل نظر پیرامون آیین نامه 
و  روستایی  پایدار  اشتغال  قانون  و  اجرایی 
استان  این  اعتبارات  سقف  و  است  عشایری 
حوزه  در  تومان  میلیارد   ۳00 حدود   مبلغی 

است.سیدابوالفضل  روستایی  پایدار  اشتغال 

رضوی با بیان اینکه یکی از تصمیمات دولت 
زیرساخت های  با  صنعتی  ناحیه  یک  ایجاد 

صنایع  گفت:  است،  دهستان  هر  در  کامل 

دستی در این استان ظرفیت خوبی دارد و از 
برای  می خواهیم  بنیان  دانش  شرکت های 

فرآوری محصوالتی همچون عناب و زرشک 

و تالشی مضاعف  ورود کرده  استان  این  در 
داشته باشند.

سهم 100 میلیارد ریالی خراسان جنوبی از صندوق توسعه ملی

افتتاح کارخانه آشپزخانه های صنعتی با سرمایه  بیش از یک میلیارد تومان در سربیشه 

گفت:  خراسان جنوبی  زیارت  و  حج  مدیر 
تاریخ  تا  حج  گذاری  ودیعه  فیش  دارندگان 
می توانند  ماه  بهمن  دوم  نیمه  از   85/8/۳0
ماه  بهمن  چهارم  از  را  خود  اولیه  نام  ثبت 
گفت وگو  در  نوفرستی،  کنند.ابوالفضل  آغاز 
با مهر گفت: کسانی که فیش ودیعه گذاری 
حج تمتع تا تاریخ 85/05/۳0 دارند می توانند 
برای ثبت نام اولیه حج ۹۷ اقدام کنند.مدیر 
حج و زیارت خراسان جنوبی اظهار کرد: این 
می توانند  ماه  بهمن  چهارم  تاریخ  از  افراد 
https://reserve.haj.ir سایت   به 

تکمیل  را  خود  اولیه  اطالعات  و  مراجعه   
دارندگان  البته  کرد:  بیان  کنند.نوفرستی 
مشخص  تاریخ  تا  حج  گذاری  ودیعه  فیش 
نام  ثبت  نیز  ماه  بهمن  دوم  نیمه  از  شده 
قطعی خود را برای سفر حج تمتع در سال 
1۳۹۷ انجام می دهند.وی اظهار کرد: بعد از 
لیست  و  گرفت  صورت  الزم  مراحل  آنکه 
به  عالقمندان  شد،  مشخص  ها  کاروان 
ثبت نام  کاروان ها  در  تمتع  حج  به  تشرف 
می گذرانند. را  آموزشی  جلسه   12 و  کرده 

در  خراسان جنوبی  زیارت  و  حج  کل  مدیر 

سال  هر  کرد:  بیان  نیز  عتبات  سفر  زمینه 
مشتاقان  و  عالقمندان  از  زیادی  تعداد 
از  بخشی  که  شوند  می  اعزام  عتبات  به 
نظارت  با  و  کارگزاری  دفاتر  طریق  از  آنان 
معنوی  سفر  این  به  زیارت  و  حج  سازمان 
تأمین  برای  داد:  ادامه  می روند.نوفرستی 
و  قراردادها  زیارت   و  حج  زائران  امنیت 
پیوست های امنیتی با طرف عراقی می بندد 
که بر اساس گفته مقامات مسئول  برای هر 
امنیتی به طرف عراقی  نفر 1۷ دالر هزینه 
فرود  تغییر   افزود:  می شود.وی  پرداخت 

پروازهای ایران از فرودگاه نجف به فرودگاه 
بغداد به درخواست شرکت های هواپیمایی و 
فرودگاه  مسئولین  کردن  متقاعد  منظور  به 
لغو  و  بهتر  تسهیالت  ایجاد  برای  نجف 
فرودگاه  در  جدید  مالی  تصمیمات  برخی 
نجف صورت گرفت و سازمان حج و زیارت 
هم آن را پذیرفت.مدیر حج و زیارت یادآور 
شد: علی رغم تالش هایی که صورت گرفته 
بازگشت  زمینه  در  تازه ای  توافق  هنوز 
پروازها  فرود  و  قبلی  شرایط  به  اوضاع 
است. نگرفته  صورت  نجف  فرودگاه  به 

آغار ثبت نام حج ۹۷ 

دادرس مقدم-مدیرعامل شرکت کویرتایر با 
این  اینکه طرح های توسعه کوتاه مدت  بیان 
کارخانه در دست انجام است گفت: تا سال 
این  تولید  آینده ۳0 درصد به ظرفیت فعلی 
محمدحسین  می شود.سید  افزوده  کارخانه 
مدیرعامل  بازدید  در  دیروز  صبح  زینلی 
فروشگاه های زنجیره ای اتکا کشور از کارخانه 

کویرتایر اظهار کرد: با اتمام طرح های توسعه 
کوتاه مدت در کویرتایر ظرفیت موجود به 40 
هزار تن  افزایش می یابد.مدیرعامل شرکت 
از  اینکه شرکت 15 درصد  بیان  با  کویرتایر 
می کند  تامین  را  کشور  تایر  بازار  سهم  کل 
بیان کرد: تامین 45 درصد سهم خودروسازان 
به تایرسواری را کویرتایر برعهده دارد.زینلی 

با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور، تایر 
سبز در این کارخانه تولید شده است گفت: 
آلودگی های  از  جلوگیری  هدف  با  تایر  این 
زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف تایر و 
بهبود سالمت افراد در جامعه طراحی و تولید 
نوآوری های  اینکه  بر  تاکید  با  می شود.وی 
کارخانه  این  در  تایر  تولید  برای  ارزشمندی 

انجام شده و در دست انجام است بیان کرد: 
با سرعت  تایر  تولید  آمادگی  در حال حاضر 
V میسر شده است.مدیرعامل  باال و سری 
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  کویرتایر  شرکت 
فناوری  علمی  معاون  و  نانو  ستاد  با  حاضر 
فعالیت های  انجام  برای  رئیس جمهور 
تصریح  است  شده  منعقد  قرارداد  مشترک 

کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشور پرس 
پخت تایر در این کارخانه طراحی و ساخته 
تایر  اینکه تکنولوژی  بیان  با  شده است.وی 
بار  نخستین  برای  را  سیمی  رادیال  سواری 
 1۶ گفت:  است  کرده  کشور  وارد  کویرتایر 
را  کشور  اول  رتبه  انرژی  بخش  در  سال 
است.  افتخار  جای  این  که  کرده ایم  کسب 

۳۰ درصد به ظرفیت تولید محصوالت کویرتایر افزوده می شود

عکس:مالیی
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 امام حسین علیه  السالم فرمودند:
یا أُختاه التَنسیني في نافِلَِة اللَّیِل

ای خواهرم ! مرا در نماز شب فراموش نكن.
)وفیات األئمه ، ص 441(

وزارت کشور: وعده های انتخاباتی
 یکی از دالیل اغتشاشات اخیر بود

کشور  وزارت  انتظامی  امنیتی  معاون   ذوالفقاری 
سطح  در  را  اخیر  حوادث  آورنده  پدید  ضلع   3
دشمنان  های  فعالیت  استمرار  شامل  کلی؛ 
خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش 
در منطقه و گروهک های معاند، کاهش اعتماد 
ضعف  جمله  از  گوناگون  دالیل  به  عمومی 
پاسخگویی  در  نهادها  و  ها  سازمان  کارآمدی 
از  ناشی  نارضایتی  و  جامعه  کنونی  شرایط  به 
ناصحیح  مدیریت  ها،  ضعف  برخی  و  منازعات 
افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه 
های  رقابت  در  چه  و  انتخاباتی  های  رقابت  در 
سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در 
نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی 
مردم  اخیر  حوادث  در  گفت:  و  برشمرد  مردمی 
و  اعتقادی  و  ایمانی  های  پایه  وجود  دلیل  به 
نسبت  کشور  امنیت  شدن  دار  خدشه  از  نگرانی 

به تجمعات اقبال نشان ندادند.

آشنا: روحانی هزینه مبارزه با نزول خواران 
تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می دهد

حسام الدین آشنا، درباره  پشت پرده  موسسات مالی 
در توئیتری نوشت: پشت هر کدام از این موسسات 
و صندوق ها چنان محکم بوده که تا کارشان به 
رسوایی نکشید امکان برخورد با آنها وجود نداشت. 
رئیس یکی از این صندوق ها با اسلحه به بانک 
او همچنین  کرد.  تهدید می  و  رفت  مرکزی می 
یادآور شد: روحانی هزینه مبارزه بی امان با نزول 
خواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می دهد.

ضرغامی: آقای روحانی برای استفاده
 از کلمه »قوطی« از مردم عذرخواهی کند

 ضرغامی رئیس اسبق صدا و سیما گفت: نتیجه 
رضا  ارزش های  از  چیزی  شب  دوشنبه  بازی 
 رشیدپور کم نکرد! سخنان »تکراری«! کلیشه ای
همه  تا  شد  باعث  جمهور  رئیس  متفاوت  غیر  و 
قضاوت ها به سمت مجری برود و این خوب نیست! 
همچنین پیشنهاد می کنم آقای روحانی به خاطر 
استفاده از کلمه »قوطی« برای سرپناه میلیون ها نفر 

از مردم عزیزمان از آنان عذرخواهی کند.

هر بار روحانی با  مردم صحبت می کند 
بخشی از رای خود را از دست می دهد

صادق زیباکالم در واکنش به گفتگوی تلویزیونی 
روحانی با مردم گفت: ای کاش آقای روحانی متوجه 
می شد هر بار که با مردم صحبت می کند بخش 
 دیگری از ۲۴ میلیون رای خود را از دست می دهد.

ای کاش وی می توانست متوجه شود که وقتی به 
جای پرداختن به مشکالت و مسائل جدی و واقعی 
 جامعه به سوال و جواب های تصنعی،پوک و سطحی
 می پردازد در حقیقت به شعور مردم توهین می کند.

مصباحی مقدم:  بیخود   می گویند
 دست دولت خالی است

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، قدرت و 
بیشتر درآمدهای کشور را در دست دولت می داند 
بیخود می گویند که دست  و می گوید: عده ای 
دولت خالی است. چون در حال حاضر رئیس جمهور 
فردی روحانی است، مردم مشکالت اقتصادی را به 
روحانیت مرتبط می کنند، در دوره آقای احمدی نژاد 
هم که ریاست جمهوری شخصی بود، باز هم مردم 
گرفتاری ها را از چشم روحانیت می دیدند، ولی باید 
گفت این نگاه مردم هم درست و هم نادرست است. 

جالئی پور: روحانی مثل رئیس جمهور 
یک کشور با ثبات صحبت کرد

حمیدرضا جالئی پور در کانال تلگرامی خود نوشت: 
به نظر من در مجموع رئیس جمهور خوب صحبت 
کرد. مثل رئیس جمهور یک کشور با ثبات. دنبال 
تحریک  دنبال  همچنین  نبود،  مخاطب  تحریک 
منتقدان درون حاکمیتی اش نبود. ثبات کشور برای 
او ارزش پایه ای است. حق اعتراض مردم را پذیرفت. 
راجع به ارز به مردم نشانه خوبی داد. گفت درآمد 
ارزی ما از مخارج ما بیشتر است. صحبت های او 

شبکه های سرنگونی طلب را در خماری گذاشت.

نظر یامین پور درباره مصاحبه 
رشیدپور با رئیس جمهور

تلویزیونی  گفتگوی  در خصوص  پور  یامین  وحید 
اگر  حتی  نوشت:  خود  توئیتر  در  جمهور  رئیس 
گفتگو بر اساس سناریو اجرا شده باشد، باز هم برای 
تلویزیون و فرهنگ سیاسی ما اتفاقی رو به جلو بود. 
رسانه نباید به روابط عمومی دولت فروکاسته شود. 
از رشیدپور بابت چند وجب جلو بردن آیین گفتگو با 

رئیس جمهور متشکرم.

گزافه گویی نتانیاهو: امیدوارم توافق 
هسته ای ایران اصالح یا لغو شود

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: 
اسرائیل از سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران حمایت 
می کند و موضع ما در قبال توافق هسته ای ایران 
کاماًل مشخص است، امیدوارم توافق هسته ای ایران 

یا اصالح شود یا لغو شود.

پاسخ نوبخت به ادعای مذاکرات 
درباره توان موشکی

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: هیچ کسی 
اجازه ندارد در بحث دفاعی و موشکی ما دخالت کند، 
بنیه دفاعی و موشکی را حق مسلّم خود می دانیم و 
در رابطه با بحث دفاعی با هیچ کسی مذاکره ای 

نشده و نخواهد شد.

معاون ترامپ: بعد از شکست داعش اجازه 
نمی دهیم ایران این خالء را پرکند!

رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  معاون  پنس  مایک 
در  ایران  نفوذ  افزایش  درباره  آمریکا ضمن هشدار 
منطقه گفت: واشنگتن و هم پیمانان این کشور قصد 
ندارند بعد از شکست داعش به تهران اجازه دهند که 

خالء های موجود در عراق و سوریه را پر کند.

خشم فرانسه از فشار آمریکا  در برجام

»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه قبل از 
دیدار با »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه آمریکا 
از اقدامات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
اعمال فشار به کشورهای اروپایی برای بازطراحی 
برجام ابراز خشم کرد. این مقام فرانسوی این سؤال 
را مطرح کرد که به چه دلیل وقتی روسیه و چین نیز 
از امضاکنندگان برجام بودند، دولت ترامپ، مسئولیت 
تصمیم گیری درباره برجام را »برعهده کنگره و اروپا 

گذاشته است.«

جریان اصالح  طلب باید خانه  تکانی جدی کند

عباس عبدی گفت: جریان اصالح طلب باید دست 
به خانه تکانی جدی بزند. این جریان از سال ٨٨ و 
حتی قبل از آن، باید اقدام می کرد. بنده نیز معتقد 
بودم و بارها خدمت دوستان عرض کرده ام که با این 
ادبیات و نگاه نمی شود کاری از پیش برد. معتقدم در 
 عین  حال که جریان اصالح طلب می تواند نزدیک تر به ساختار رسمی عمل 
کند، مواضع روشن تر و مشخص تری نسبت به ناهنجاری ها داشته باشد.

هماهنگی کیهان با ترامپ علیه برجام قابل تأمل است 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس در پاسخ به یکی 
نبود  برجام  اگر  نوشت:  کیهان  روزنامه  مطالب  از 
و رانت های گذشته وجود داشت وضع مان بدتر 
بود. مخالفت آقای ترامپ با برجام یکی از نشانه 
های نافع بودن برجام برای ماست گرچه هماهنگی 
کیهان و همفکرانش در این موضع با ترامپ و تالش آنها از ابتدا برای 

اجرانشدن این توافقنامه،قابل تأمل است.

سواالت گفت وگو با روحانی  سطحی  و غیرمعقول  بود 

محمد هاشمی در واکنش به گفت و گوی تلویزیونی 
رئیس جمهور گفت: آنچه من مشاهده کردم نه گزارش 
بود نه سخنرانی؛ در گفت و گوی مذکور، تنها تعدادی 
سوال که منتقدان و مخالفان نسبت به دولت و رئیس 
ادامه  پرسیده شد. وی  توسط مجری  دارند،  جمهور 
داد: بیشتر این سواالت سطحی و پیش پا افتاده و بعضا غیرمعقول بود که هیچ 

ارتباطی هم به رئیس جمهور و وظایف او نداشت. 

تلویزیونی  زنده  برنامه  در  رئیس جمهور 
دوشنبه شب در پاسخ به سؤال مجری برنامه 
فرهنگی  پیوست  نبودن  تجربه  تکرار  درباره 
پروژه های  در  مهر  مسکن  در  اجتماعی  و 
قصد  دولت  که  فرسوده  بافت های  نوسازی 
مهر  مسکن  کرد:  اظهار  دارد،  را  آن  اجرای 
امکانات  و  شد  ساخته  شهرها  بیرون  در 
خدمات رسانی نداشته، به  گونه ای که نه آب، 
نه برق، نه مدرسه، نه جاده و نه کالنتری در 
ادامه داد: در دولت  بوده است. روحانی  آنجا 
یازدهم تالش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل 
مسکن مهر و خدمات رسانی به آن بوده، اینکه 
یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، 
مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است.

 
پرونده مسکن مهر تا 

پایان امسال بسته می شود
و  گالیه ها  بودن  باقی  درباره  رئیس جمهور 

مسکن  مشکالت  به  نسبت  مردم  دل  درد 
مهر نیز عنوان کرد: از اول گفتیم که دولت 
متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، 
انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریبًا پرونده 

مسکن مهر بسته می شود.

درآمد ارزی کشور امسال
 بیشتر از مخارج است 

از  به سؤال پیش  پاسخ  ادامه در  روحانی در 
این به مردم وعده داده بودید که نگران قیمت 
ارز نباشند و نیز درباره اضطراب مردم نسبت 
ارز گفت: وعده دولت به  به نوسانات قیمت 
مردم این بود که ارز مورد نیاز آنها را تأمین 
امسال  ما  ارزی  درآمد  می کنیم؛  خوشبختانه 
بیشتر از مخارج ارزی است و تا آخر امسال 
۹۰ میلیارد دالر درآمد ارزی از نفت و غیر نفت 
خواهیم داشت و تا االن هم صادرات غیرنفتی 

ما باالی 3۰ میلیارد دالر و صادرات نفت نیز 
باالی همین رقم است. روحانی اظهار کرد: 
از  کشور  ارزی  درآمد  که  بدانند  باید  مردم 
مخارج ارزی بیشتر است و سال بعد از امسال 
هم بیشتر خواهد بود. وی در پاسخ به سؤال 
مجری برنامه که با وجود این افزایش درآمد 
است،  تومان   ۴۷۵۰ دالر  قیمت  چرا  ارزی، 
کمتر  خیلی   ، نیست  این  دالر  قیمت  گفت: 
است و باید کمتر شود و بانک مرکزی باید 

این کار را انجام دهد.

روابط بانکی ما با منطقه و جهان
 به وضع ایده آل نرسیده است

ما  کشور  در  اِشکاالتی  افزود:  رئیس جمهور 
هیچ  در  دارد؛  وجود  دالر  توزیع  زمینه  در 
جای دنیا مردم در خیابان اسکناس به دست 
نمی گیرند و این کار از طریق سیستم بانکی 

اِشکاالت حل شده و  انجام می شود؛ برخی 
اینکه  جمله  از  است،  باقی  اِشکاالت  برخی 
جهان  و  منطقه  بانک های  با  ما  ارتباطات 

هنوز به ایده آل نرسیده است.

هیچ گاه به نفع دولت نیست که دالر 
را برای تامین مخارجش باال ببرد

دولت  که  شائبه  این  درباره  جمهور  رئیس 
به  اقدام  اش  بودجه  کسری  جبران  برای 
افزایش نرخ ارز کرده است، گفت: هیچ گاه 
به نفع دولت نیست که دالر را در بازار برای 
به  مردم  به  ببرد. من  باال  تامین مخارجش 
به  گاه  هیچ  دولت  که  گویم  می  صراحت 
کسری  تامین  برای  ارز  نرخ  افزایش  دنبال 
بودجه خود نیست؛ همواره من در دولت این 
تاکید را داشته ام به دلیل اینکه این نوسانات 
اقتصاد مردم  و  نامناسبی روی زندگی  تاثیر 

این  از  یکی  کرد:  تصریح  وی  گذارد.  می 
زندگی  در  امنیت  و  آرامش  ما،  های  وعده 
ایستاده  خود  قول  این  پای  ما  است.  مردم 
ایم. ما می خواهیم زندگی مردم آرام باشد. 
اعتراض و انتقاد اشکالی ندارد اما آن چیزی 
ناامنی و تنش  که مردم را نگران می کند، 
های بی مورد در جامعه، اقتصاد، فرهنگ و 

در سایر حوزه ها است.

روحانی: ما پای قول خود درخصوص آرامش و امنیت در زندگي مردم ایستاده ایم

تبریک روز پرستار توسط حجت االسالم بغالنی روحانی مستقردر آسیابان حضور استاندار در اورژانس بیمارستان امام رضا )ع( به مناسبت روز پرستار * عکس : اکبری
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با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(

و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین

 استخر استان تجربه کنید همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
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استخـر نیلوفـر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید و کادری مجرب 

آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید


