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شما هم دعوتید به 
جشنواره نوروز و لبخند

خیریه  بازارچه  مان  های شهر  کوچه  از  یکی  در 
ای به نام “لبخند و نوروز” توسط موسسه علمی 
با هدف کمک  و  کویر  علم  پویندگان  تحقیقاتی 
در  سرپرست  بد  و  سرپرست  بی  کودکان  به 
رویم  می  جا  آن  به  وقتی  است،  برگزاری  حال 
ندارد  حضور  نمایشگاه  در  زیادی  جمعیت  هنوز 

ومسئوالن  غرفه ها  ... مشروح در صفحه ۳

مدیران ادارات برای استخدام به نظام برده داری روی آورده اند،تفکر لیبرالی؛ مانع برآورده شدن نیازهای انسان/برنامه ریزی برای اصالح 27 نقطه پر تصادف استان  /  استاندار:  خراسان جنوبی درگاه صادرات نرم افزاری افغانستان شود/ پیشنهاد یک صاحب نظر : میدان ماندگار در اراضی پادگان /صفحه 7

ابوالقاسم رئوفیان: 
قطعا جمنا گزینه ای غیر از الریجانی خواهد داشت، 

اگر جهانگیری تصمیم به کاندیداتوری بگیرد

مصطفی کواکبیان:
 فکر جمنا خراب بود اما کارش که درست بود ،
شباهت های ایده »پارلمان اصالحات« و »جمنا«

حمیدرضا ترقی:
فکر می کردند احمدی نژاد

لولوخورخوره است و باید از او ترسید

عالءالدین بروجردی :
 برجام الگوی

دیپلماسی است

سید محمد غرضی:
 روحانی خیلی

آسیب دیده است
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

المانهایی برای ما!
*هرم پور

 با نزدیک شدن به سال نو، به ویژه امروز و با انتشار 
عکس و خبرهایی از المان های نوروزی سال 97،  
دوباره داغ و  یاد و یادماِن تراژدی المان های سال 
قبل و ارادت و عنایت ویژه شهردار سابق و برخی 
زنده  بیرجند  شهر  مردم  به  شورا  عزیز  اعضای  از 
) ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2   ... یادمانی،   و  یاد  شد! 

مدیر کل ورزش و جوانان استان خبر داد : 

بودجه ویژه برای تحقق 
نشاط اجتماعی در 

خراسان جنوبی / صفحه ۴

فرماندار مرکز استان خواستار شد  : 

بازنگری در سهم
 اعتبارات بیرجند

*  ضرورت احداث برج تجاری در مرکز استان  *  تحقق 100 درصد تعهد اشتغال ادارات در  بیرجند 
* لزوم احداث بزرگترین ترمینال صادراتی استان * اختصاص ۳00 میلیون تومان برای خرید ارگ 

بهارستان بیرجند *  تنها ۳0 درصد از اعتبارات تخصیص یافت  ... مشروح در صفحه 7

آیین روز درختکاری در استان برگزار شد /  صفحه 7
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سركار خانم پروانه خسروي 
    صعود به قله رفیع بازنشستگي 

از پس سال ها مجاهدت و تالش خالصانه، موهبتي است الهي 
كه به شكرانه آن شايسته تبريك و تهنيت صميمانه مي باشيد، 

سالمتي و نشاط و اقبال شما را از درگاه احديت آرزومنديم.
از طرف همسر و فرزندان و داماد خانواده 

سفره بنفش بیرجندی ها در تهران : 
بيرجندی  نفر   ۱۳۱۳ همزمان  حضور  ركورد  ثبت 
از زادگاه شان دور  مقيم تهران كه ۱۳۱۳ كيلومتر 

هستند و  سرو  کشک بیرجندی »قروت« 
به عنوان يكی از غذاهای بومی و سنتی منطقه.

ضمن تقدير و تشكر از كليه سروران ارجمندی كه در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان ابراهیم طالب زاده 
ما را همراهی نمودند، به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز 

درگذشت آن عزيز از دست رفته جلسه يادبودی روز پنجشنبه 
96/12/17 از ساعت ۳/10 الی 4/10 بعدازظهر

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
گام های باصفايتان را ارج می نهيم. 

خانواده های طالب زاده و فامیل وابسته

شعیب جان، هرگز یادمان نمی رود سال هایی که به خوبی و خوشی و با تو  بودن، گذشت 
حال، خوشی ما این است که با گذر زمان به تو نزدیک تر می شویم. 
دل من در غم هجران تو ای خوب ترین، چه بگویم چه کشید 

با اقوام و دوستان خوبت برسر مزارت می نشينيم
 و با ذكر فاتحه و صلوات بر محمد )ص( و آل محمد

 خاطرات شيرينت را گرامی می داريم.

دومین سالگرد محمد شعیب رخشانی مقدم
پنجشنبه عصر مورخ 96/12/17

خانواده رخشانی مقدم

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید محمود موسوی رستگار

حسن اعتماد جامعه دامداران كشور و انتخاب جناب عالی را به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مركزی دامداران ایران 

كه حاصل پيگيری های مجدانه شما در جهت احقاق حقوق دامداران كشور می باشد، خدمت شما و 
همه دامداران تبريك عرض نموده، موفقيت و سالمتی روز افزون تان را از درگاه احديت مسئلت می نماييم.
هیئت مدیره، مدیرعامل و كاركنان شركت تعاونی كشاورزی دامداران شهرستان فردوس

شماره شناسه: 153832

قابل توجه ادارات:
منزل ویالیی، 2 طبقه، 3 نبش

بین میدان قدس و معلم
ره09369346613
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به دو نفر همکار خانم و یک پیک 
موتوری برای کار در رستوران 

نیازمندیم.
خیابان خلیل طهماسبی ، نبش خیابان 

نوربخش          09155616181

اطالعیه مهم فرواگشه  گازارپور
فروشگاه ساعت گازارپور در نظر دارد: 

به مناسبت زاد روز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س(
 روز زن و عید نوروز 

کلیه ساعت های زنانه و مردانه اسپورت ، دیواری ، سالنی
 ساخت سوئیس و ژاپن را با تخفیف ویژه به مدت محدود و با شرایط 

کامال استثنایی و باورنکردنی تقدیم هم استانی های عزیز نماید. 
تنها فروشگاه ساعت استان مفتخر به دریافت لوح تقدیر

 از استانداری خراسان جنوبی

مـژدهمـژده

آدرس: بیرجند- بازار - جنب بانک سپه مركزی 
تلفن: 32223412 ، 056-32229515
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حقوقکارمندان10درصدافزایشمییابد

سخنگوی گفت: سال آینده حقوق کارمندان 10 درصد افزایش می یابد اما بعالوه آن 3400 میلیارد نیز برای همسان سازی استفاده می کنیم.  محمدباقر 
نوبخت افزود: روند پرداخت حقوق و دستمزد اسفند کارمندان از روز گذشته  آغاز  شد. همچنین پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 

تامین اجتماعی هم از روز گذشته آغاز شده است . رئیس کمیته امداد هم گفت: عیدی همه مددجویان زیر پوشش این نهاد تا هفته آینده واریز می شود.

المانهایی برای ما!

*هرم پور

با نزدیک شدن به سال نو، به ویژه امروز و با انتشار 
عکس و خبرهایی از المان های نوروزی سال 97،  
دوباره داغ و  یاد و یادماِن تراژدی المان های سال 
قبل و ارادت و عنایت ویژه شهردار سابق و برخی 
از اعضای عزیز شورا به مردم شهر بیرجند زنده شد! 
یاد و یادمانی که همان روزها و در تمام سال،  قطعًا 
بادعای خیر همراه بود!!  داستان به چاهِ ویل انداختن 
میلیون ها تومان پولی که از عوارض و جریمه ها  و 
انواع مالیات از ُگرده ی مردم شهر بیرون کشیده می 
شود، چیزی نیست که بتوانیم به راحتی از کنارش 
بگذریم. داستان شهری که شهرداریش با انتشار و 
توزیع برگه درب منازل مردم، آنها را در صورت عدم 
پرداخت عوارض تهدید به قطع برق می کند، بسیار 
غمناک است، و شاید این شهرداری شایسته ی تهدید 
به عدم تکریم و احترام باشد وقتی مطالبات و انتظارات 
و سلیقه های مردم همین شهر را بر نمی تابد! اما 
امسال، چون هم شورا جدید است و هم شهردار، و 
احتمااًل قرار است طرحی نو برای بیرجند و بیرجندی 
های شریف در اندازند، بی دلیل و بدون فایده نیست 
که سنگ هایمان را با عزیزاِن مسؤول، همین اول کار  
وا بکنیم و مطالباتمان را بی مّنت بگوییم تا اگر نبود 
و نشد، آنوقت مّنتی بگذاریم و گالیه ای بکنیم. برای 
شهری مثل بیرجند، با 200 میلیون اعتبار،  هم خیلی 
کارها می توان کرد و هم خیلی کارها نمی توان کرد، 
پس لطفاً در سبد کارهایی که قرار است انجام دهید، 
سلیقه و عالیق مردم شهر را بسنجید و ببینید و به آن 
احترام بگذارید، به عقل و شعور و درک و فهم مردم 
شهر احترام بگذارید، به آرمانها و ارزش ها و آداب و 
سنت ها و رسوم بومی مردم شهر توجه کنید و نمادها 
را متولی شناساندن و معرفی آنها بسازید و جانمایی 
کنید، در نصب المان ها بین مردم شمال و جنوب 
شهر تفاوتی قائل نشوید، آبروی مردم شهر را مقابل 
مسافران نوروزی حفظ کنید، حافظ و پاسدار امین و 
متعهدی در قبال هزینه های انجام شده برای المان ها 
باشید، از المان های استفاده شده ی در انبار افتاده ی 
سایر شهرها بگذرید و خالقیت بومی را جایگزین آن 
کنید، در مقابل اقداماتتان پاسخگو باشید و نقد منتقدان 
و گالیه ی مطالبه گران  را با چوب تهدید و ارعاب 
به گوشه ی سکوت نرانید. مردم بیرجند، مردم فهیمی  
هستند؛ اگر قرار است سال نو هم مثل نوروز امسال، 
از یک لذت شهروندی محروم بمانند و تا ماهها، با هر 
بار دیدن یک المان نابجا و نامناسب، آه و حسرت و 
افسوس از نهادشان برخیزد و عرق شرم از جبینشان 
در مقابل میهمانان نوروزی بریزد، به  همان راضی 
است  قرار  اگر  البته  و  نشود،  انجام  کاری  که  ترند 
کاری انجام شود و چنین ادعا و تبلیغش به بوق و 
کرنا می شود،  متوقعند که کارش، »کارستانی« باشد.     

ویزیت همزمان چند بیمار
 در مطب جرم است

ویزیت  گفت:  دادگستری  وزیر  بشر  حقوق  معاون 
همزمان چند بیمار در مطب نه تنها غیر اخالقی است، 
بلکه تخلف انتظامی و در مواردی جرم است چون اسرار 
بیماران افشا می شود و شش ماه تا دو سال حبس دارد.

افزایش ۱۰ درصدی مستمری مددجویان 

رئیس کمیته امداد گفت: مستمری مددجویان کمیته 
امداد در سال آینده 10 درصد افزایش خواهد یافت. 
یارانه  و  : مجموع مستمری  افزود  فتاح  پرویز  سید 
یک  برای  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان 
خانواده پنج نفره به 700 هزار تومان در ماه رسید این 
در حالیست که این رقم در سال گذشته حدود 400 
هزار تومان بود. وی با یادآوری اینکه شعار انتخاباتی 
رئیس جمهوری رفع فقر مطلق بود گفت: بر همین 
اساس در تبصره 14 بودجه سال 97 هفت هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای این موضوع در نظر گرفته شده 
است که بر این اساس مستمری مددجویان کمیته 
امداد در سال آینده 10 درصد افزایش خواهد یافت.

٣۰ روز مهلت برای ارائه درخواست
 بیمه بیکاری به ادارات کار

محمد بایندریان گفت:  افرادی که بدون میل و اراده 
خود از کار اخراج شوند و حداقل ٦ ماه سابقه حق بیمه 
داشته باشند برای درخواست از بهره مندی از بیمه 
بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه 
کنند. وی اظهار داشت: در موارد، اشتغال مجدد، عدم 
حضور فرد در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و 
نهضت سوادآموزی، عدم پذیرش شغل پیشنهادی از 
سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز شرایط 
بازنشستگی و از کارافتادگی، بیمه بیکاری متوقف می 
شود.وی افزود: طبق قانون بیمه بیکاری، این مقرری 
بین ٦ تا ٥0 ماه به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.

 بایندریان با بیان اینکه دستمزد بیمه شده در زمان بیمه 
پردازی در تعیین میزان مقرری بیمه بیکاری موثر است، 
اظهار داشت: میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه90 
روز آخر اشتغال فرد را تعیین و میانگین آن را محاسبه 
می کنند و این میزان مبنای پرداخت مقرری می شود. 
البته این میزان نباید از ٨0 درصد متوسط دستمزد زمان 
اشتغال بیشتر باشد .وی  تصریح کرد: بیمه شدگان واجد 
شرایط ظرف 30 روز فرصت دارند برای استفاده از بیمه 
 بیکاری به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند .

سرمقاله

بزرگترین مزایده سال ۹۶ سازمان خصوصی سازی

از بنگاه های دولتی توسط سازمان  یکشنبه هفته آینده سهام تعدادی 
بنگاه ها  این  پایه  ارزش  خصوصی سازی عرضه خواهد شد. مجموع 
این واگذاری ها  از  90 هزار میلیارد ریال است. سازمان خصوصی سازی 
به عنوان بزرگترین مزایده سال 139٦ یاد کرده است. این شرکت ها در 
حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و نیروگاهی است. کشت 
و صنعت دامپروری مغان، ملی و کشت و صنعت دامپروری پارس، تولید 
نیروی برق اصفهان، مدیریت تولید نیروی برق اصفهان، نیروگاه بعثت، 
برق  نیروی  تولید  خراسان،  برق  نیروی  مدیر  بعثت،  برق  نیروی  مدیر 
سهند، عمران و مسکن سازی ثامن، شهر صنعتی کرمانشاه، مهندسی 
ایران تعدادی  بازرسی کنترل کیفیت و استاندارد  و آب و خاک پارس، 
از بنگاه هایی هستند که در 20 اسفندماه به مزایده گذاشته خواهند شد.

قیمت مسکن و اجاره در سال آینده 2 درصد 
باالتر از نرخ تورم خواهد بود

رئیس اتحادیه مشاوران امالک پیش بینی کرد، قیمت مسکن و اجاره بها در 
سال آینده 2 درصد باالتر از شاخص نرخ تورم باشد. صطفی قلی خسروی« 
روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بررسی ها نشان می دهد که با 
توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید، سال آینده شاهد جهش قیمت، 
مشابه آنچه در سال های ٦٨ و ٨٦ و 91رخ داد، نخواهیم بود. وی افزود: 
البته هرگونه فعل و انفعالت از جمله افزایش هزینه مالیات نقل و انتقال 
ملک، بر قیمت های مسکن تاثیرگذار خواهد بود. این فعال بازار مسکن 
بیان کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی از مستاجران هزینه این 
نیازمند جامعه را افزایش می دهد و ما تالش هستیم با مساعدت  قشر 
نشود.  دریافت  مستاجران  از  را  افزوده  ارزش  مالیات  مالیاتی  امور  سازمان 

ابالغ دستورالعمل آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

مدارس  ورودی  آزمون  دستورالعمل  آموزش وپرورش  وزارت  سنجش  مرکز 
پذیرش  برای  دولتی  نمونه  و  درخشان  استعدادهای  متوسطه  دوم  دوره 
دانش آموز را  ابالغ کرد. ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایه دهم مدارس 
استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، از روز سه شنبه مورخ 97/1/2٨ تا روز 
azmoon.medu. چهارشنبه مورخ 97/2/٥ از طریق سامانه ثبت نام به نشانی
پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و  انجام می شود. آزمون ورودی   ir
نمونه دولتی، رأس ساعت 9 صبح روزن جمعه 97/3/11 در سراسر کشور 
 19 ساالنه  کل  معدل  حداقل  داشتن  می شود.  برگزار  هم زمان  به صورت 
پایه هشتم در خرداد سال تحصیلی 9٦-9٥ شرط ثبت نام داوطلبان  در 
مدارس استعدادهای درخشان و کسب حداقل معدل 17 در نوبت اول سال 
تحصیلی 97-9٦ شرط ثبت نام داوطلبان در  مدارس نمونه دولتی است .

دولت موظف به حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی شد
نظر  تامین  برای  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به حذف  را  بودجه 97، دولت  شورای نگهبان در الیحه 
تدریجی  صورت  به  درآمدی  باالی  دهک  سه  یارانه 
موظف کردند. نمایندگان در جلسه علنی عصر روزگذشته  
سال  بودجه  الیحه   14 تبصره  اسالمی  شورای  مجلس 
 1397 کل کشور که مربوط به بخش هدفمندی یارانه ها
 است را برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.

اصالحیه،  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سه  یارانه  حذف  به  نسبت  کردند  موظف  را  دولت 

کنند.  اقدام  تدریجی  صورت  به  درآمدی  باالی  دهک 
دولت  که  بود  شده  تصویب  مجلس  پیشین  مصوبه  در 
موظف به حذف یارانه خانواده های ُپردرآمد است. شورای 
گرفت.  ایراد  ُپردرآمد  خانوارهای  عبارت  از  نیز  نگهبان 
عبارت  ابهام  این  رفع  برای  نیز  مجلس  نمایندگان 
همچنین  کرد.  جایگزین  را  درآمدی  باالی  دهک  سه 
پرداختی های  و  ها  دریافتی  به  مربوط  جدول  در 
مبلغ  که  پرداختی ها  از  بخشی  در  یارانه ها،  هدفمندی 
عبارت  است،  شده  گنجانده  ریال  میلیارد  هزار   ٦0

شد.  اضافه  انرژی  شدت  کاهش  و  وری  بهره  افزایش 
های فرآورده  واردات  همچون  مواردی  جزء  این   در 
 نفتی، سهم 14/٥ درصد شرکت ملی نفت ایران از محل 
صادرات فرآوردهای نفتی، بازپرداخت طرح های گازرسانی 
و بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ماده 12 قانون رفع 
نیز  مالی کشور  نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع 
وجود دارد. اصالح تبصره 14 الیحه بودجه 97 با 132 رای 
موافق، دو رای مخالف و ٦ رای ممتنع از مجموع 194 

نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

شرایط معافیت مشموالن غایب در سال ۹۷
در جریان بررسی تبصره های الیحه بودجه سال آینده، قرار 
بر این شده تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که 
بیش از هشت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه مدت 
زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال 1397 
روند  از  دریافتی  اطالعات  آخرین  اساس  بر  شوند.  معاف 
رسیدگی و تدوین الیحه بودجه سال آینده، هیات دولت در 
جلسه بررسی تبصره های الیحه بار دیگر با ادامه اجرای این 
قانون موافقت کرده و برای سال بعد نیز اجرایی می شود. 
معافیت  شرایط  که  است  این  بر  قرار  تاکنون  بنابراین 
مشموالن دارای بیش از هشت سال غیبت به روال سال 
جریمه  میزان  باشد.  داشت  قرار  بودجه  در  آنچه  و  جاری 

نظام وظیفه  معافیت  کارت  برای صدور  غائب  مشموالن 
بودچه  قانون  در  آنچه  تحصیلی، طبق  مدرک  اساس  بر 
امسال اجرایی شد از این قرار است؛ مشموالن زیر دیپلم 
10 میلیون تومان، دیپلم 1٥ میلیون تومان، فوق دیپلم 20 
میلیون تومان، لیسانس 2٥ میلیون تومان، فوق لیسانس 
30 میلیون تومان،  دکترا عمومی علوم پزشکی 3٥ میلیون 
میلیون  غیرپزشکی 40  غیرعلوم  دکترا تخصصی  تومان، 
تومان و پزشکان متخصص و باالتر تا ٥0 میلیون تومان 
باید برای خرید جریمه بپردازند.همچنین به ازای هر سال 
غیبت مازاد بر هشت سال، 10 درصد به مبالغ جریمه پایه 
اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب 

می شود. برای مشموالن متاهل، پنج درصد و برای مشموالن 
دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ 
به صورت  که  غایبی  مشموالن  می شود.  کسر  جریمه 
اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام 
می کنند، می توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند. طبق 
قانون بودجه سال جاری، تمام درآمدهای حاصل از اعطای 
معافیت های مشموالن، به حساب درآمد عمومی کشور نزد 
خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف 1٥00 میلیارد 
تومان به صورت مساوی به ردیف های ذی ربط تقویت بنیه 
دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان 

بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
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 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 
1397/1/26در محل مسجد فاطمه الزهرا )س( زیرکوه برگزار می گردد. از کلیه نمایندگان محترم 
منتخب دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمناً کاندیدای سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت مکلفند ظرف مدت یک هفته پس از 
انتشار آگهی دعوت ، مدارک مربوطه را صرفاً  به دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار امام رضا ) ع( - پالک 

211 تحویل نمایند.
دستورجلسه:

گزارش هیئت مدیره 2- گزارش بازرس 3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395  
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی  

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
6- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396و1397

هیئت مدیره  
شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات     

    آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت اول ( 
     شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات  

تاریخ  انتشار: 13۹۶/12/1۶

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت همراه داده  

نوژان )سهامی خاص(
ثبتشدهبهشماره5439
وشناسهملی14006236371

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت فوق
 می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9 
مورخ 1396/12/28 به آدرس بیرجند، پاسداران 19، 
نبش پیتزا پازل، طبقه دوم، کدپستی 9718636118 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.  
دستورجلسه:تغییر آدرس شرکت

هیئت مدیره شرکت 

درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  

رنگ آمیـــزی دکـوراسیون داخـلی / اجـرای انواع رنگ های روغنی 
پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر   0۹151۶30741 - رحیمی

20 جمادی الثانی والدت کوثر نور 
حضرت فاطمه زهرا )س( 

و روز زن مبـارک
به رسم هر ساله مراسم جشن و سرور 
 18 17و  جمعه  و  پنجشنبه  روزهای 
اسفند ماه از ساعت 19/30 الی 22 
با حضور ارادتمندان خاندان عصمت و 
طهارت )ع( برگزار می شود، حضور شما 

بر رونق مجلس خواهد افزود.
آدرس: خیابان مطهری 8 

 مجتمع مسجد عاشورا
هیئت  فاطمیه 

 دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 
 درمانگاه ولی عصر )عج(

 داراالیتام فاطمه زهرا )س(

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

اصالحیه  )پیرو آگهی تحدید حدود ثبت امالک 
یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند( 

که در تاریخ 96/12/14 در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی به چاپ رسیده بدین وسیله اعالم می گردد 

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 296 
فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی شمال شهر مورد تقاضای محمدرضا مرادی 

در روز دوشنبه مورخ 1397/01/6 ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند. تاریخانتشار:1396/12/16
علیفضلی

رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند 
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معامالت بورس خراسان جنوبی به ۶۳ میلیارد ریال رسید
گروه خبر- مدیر بورس منطقه ای استان با بیان این که در بهمن سال جاری معامالت تاالر بورس استان به ۶۳ میلیارد ریال رسیدعنوان کرد: تعداد ۱۶ 
میلیون و ۴۷۳هزار و ۴۸۵ سهم در تاالر بورس استان داد و ستد شد. هداوندی گفت: مجموع ارزش سهام معامله شده در تاالر بورس استان از ابتدای سال 

سرمقاله های آوا بی نظیر است جدا کسی نیست تا پایان بهمن به عدد۵۷۷ میلیارد ریال رسید. به گفته وی از این میزان ۴۰ درصد مربوط به خرید سهام و ۶۰ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
گزارش بگیرد ببیند مسوولین با پول مردم رفتند 

تاتارستان برای چه کاری ؟
9۳۰ ... ۷۲۰
و  جالب  گردشگری  نشست  گزارش  آوا،  سالم 
خواندنی بود اما افسوس که همه کم کاری های 
انجام شده در این زمینه را قبول دارند اما گامی 
برای حل آن بر نمی دارند، یا هم بر می دارند و 
به قدری کوچک است که سال ها برای به نتیجه 
اهمیت  ای  ذره  برد، کاش  زمان می  آن  رسیدن 
بیشتری به گردشگری استان داده می شد، کاش 
 فرهنگ استقبال از گردشگر در این جا ایجاد می شد
، گردشگران خارجی را به خاطر یک سری موارد خیلی 
فراموش نباشد  گردشگری  نکنند.  دلزده   کوچک 
 می شویم و آن وقت چه انتظاری دارید مسئوالن 
صدر کشور ما را ببینند. و صدای ما را بشنوند، آن 
هم ما مردمی که می گویند مظلوم و نجیب ولی 

در اصل عدم مطالبه گری ما را نشان می دهد.
ارسالی به تلگرام آوا
آوا من به جد نگران حال درختان کاج اراضی پادگان 
قدیم هستم، دارند جان می دهئد، خشک می شوند، 
بی صدا و کسی هم اجازه ورود به آن جا را ندارد، 
اید؟  کرده  درست  که  است  وضعی  چه  این   آخر 
این درختان حق این شهر هستند مگر درک این 
اینقدر  شد  خواهد  خوزستان  مانند  مان  آینده  که 
به چیز  منافع شخصی خود  است که جز  سخت 
دیگری فکر نمی کنید؟! این که مسئوالن ارتش 
اجازه ورود نمی دهند حتی برای آماربرداری هیچ 
معنایی ندارد، مگر این جا بی قانونی حکم می کند 
مردم خورده می شود،  راحتی حق  به همین  که 
خشک می شود و از بین می رود. آوا لطفا بیخیال 
این موضوع نشو و تا زمانی که دیوارهای آن جا 
را نریخته اند و میراث را به میراث دار بازنگرداندند 

بیخیال نشو و به رسالت خود عمل کن. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
روز درختکاری هم رد شد ولی بعد از گذشت چند 

سال در بلوار میالدهیچ درختی کاشته نشد !
9۱۵...۲۸۲

بخش  اتوبوس  سوار  بعدظهر   ۶ ساعت  امروز 
یک  با  که  بودم   ... مسیر  رنگ  سفید  خصوصی 
اتوبوس بخش خصوصی دیگر دو تا راننده با هم 
در گیر شدند و خیلی فحاشی های بدی به همدیگر 
می دادند که من و چند خانم دیگر از خجالت پیاده 
شدیم و گشت پاسگاه هم آمد چند وقت قبل هم 
گویا دو تا راننده دیگر مسیر محالتی در گیر شدند 
کردند، می  حمله  یکدیگر  به  گوشتی  پیچ  با   و 
آیا اتوبوس رانی نظارتی بر بخش خصوصی ندارد؟
ارسالی به تلگرام آوا
آسفالت  دارم  تقاضا  بیرجند  راه  اداره  از مسئوالن 
راه های جیم آباد و شیرمنج شروع کنند و بیشتر از 
این ما مردم مظلوم را مورد بی توجهی قرار ندهند.
9۱۵...۲۳۰
با سالم از طرف اهالی مردم محروم الهیه ۴ سال 
گذشت چرا بلوار مجیدیه را آسفالت نمی کنید؟ از 
حاجی آقای عبادی امام جمعه استان می خواهیم 

به مسئوالن تذکر بدهند منتظر نتیجه هستیم.
9۱۵...۰۱۷
چرا با این عوارض که شهرداری از شهروندان می 
 گیرد ، مردم را به دولت و آینده بدبین می کنند؟
وقتی که دولت اعالم می کند تورم تک رقمی است 

افزایش چندین درصدی قبوض چه علت دارد؟
9۱۵...۲۴۱
 شهرداری چرا در فیش های نوسازی آدرس دقیق 
ثبت نمی کند مثال در فیش نوشته شده نرجس ۲۳ 
این کار باعث می شود فیش منزل دیگری چه عمد 
وچه غیر عمد در منازل گذاشته شود و صاحبان 
در  . کنند  پرداخت  را  فیش  توجه  بدون   منازل 
صورتی که فیش شخص دیگر را پرداخت کرده اند.
9۱۵...۶۱۰
سالم، قرار بود بابت سرمازدگی ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
وام بدهند. االن بعد از کلی االفی روستائیان برای 
گشایش حساب ۱۵۰ هزارتومانی، بیمه کردن وام 
وکلی کاغذبازی و مدرک گرفتن و چندین بار آمد و 
 رفت به بیرجند و... مسئول محترم اعالم می فرمایند
که ۳ میلیون و ۷۵۰ بیشتر وام نمی دهند! آیا این 
همه االفی وکاغذبازی برای این مقدار وام توجیه 

دارد؟ باال غیرتا کسی پاسخگو نیست؟
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا با وجود اینکه اعالم شده تا بیستم اسفند 
سهام  برای  شبا  شماره  ثبت  و  تکمیل  فرصت 
عدالت هست ولی این سایت چند روز مشکل داره 

و باز نمیشه از کجا باید پیگیری کنیم؟
ارسالی به تلگرام آوا

جواد رضایی،امین جم - روزهای آخر سال همیشه  
با  البته  دغدغه ها و دلشوره های خودش  را دارد، که 
یکی  روزها   این  در  است.  همراه  هم  لذت  و  شیرینی 
بازار  تمام  اتاقش،  دیواری  کاغذ  و  لباس  رنگ  فکر  در 
به دنبال رنگ سال،  از زیر و رو می کند و دیگری  را 
لباس جدید و طرز آرایش در سال 9۷، تمام کانال  مد 
تلگرامی و فضای مجازی را رصد می کند که از قافله  
عقب نماند.ولی در این بین  افرادی هم هستند که شاید 
با  مبل  رنگ  هایشان  هماهنگی  دلشوره  بهار  آمدن  با 
تنها  و  نیست  آشپزخانه،  ظروف  مارک  ویا  خانه  پرده 
هستند،  نو  ولی  ارزان  چند  هر  وکفشی  لباسی  فکر  به 
شان  زندگی  الی  درالبه  خوشحالی  برای  ای  بهانه  تا 
 بیابند و گاهی آن قدر رفتن به بازار برایشان دلهره آور 
می شود که شاید اگر مسیر هر روزشان از کوچه های 
بازار بوده ، در این روزها تصمیم به تنوعی در مسیر هر 
بخواهند.  کمتر  و  ببینند  کمتر  گیرند،تا  می  شان  روزه 
فقط  برایشان  همنوع  به  که کمک  کسانی هستند  ولی 
لغ لغه زبان نیست و دست به کارشده تا هر چند اندک 
گرهی را از پیشانی  کودکی باز کنند ویا عرق شرمندگی 
بر  رضایتی  لبخندی  و  کرده  پاک  مردی  پیشانی  از  را 

چهره ی درد کشیده شان بنگارند.
به  ای  خیریه  بازارچه  مان  های شهر  کوچه  از  یکی  در 
تحقیقاتی  علمی  موسسه  توسط  نوروز”  و  “لبخند  نام 
بی  کودکان  به  کمک  هدف  با  و  کویر  علم  پویندگان 
وقتی  است،  برگزاری  حال  در  بد سرپرست  و  سرپرست 

به آن جا می رویم
 هنوز جمعیت زیادی در نمایشگاه حضور ندارد ومسئوالن  
غرفه ها مشغول مرتب و جابه جا کردن وسایل هستند. 
در گوشه ای از نمایشگاه چند نفر مشغول عکس گرفتن 
 و بگو بخند و دو نفر که با لباس حاجی فیروز در میان 

غرفه ها می گردند،منظره جالبی را ایجاد کرده اند.
صدای   ، روبان  بریدن  با  و  شود  می  کم  ها  صدا  سرو 
صلوات و فلش دوربین ها به هم می آمیزد و نمایشگاه  
رسمی آغاز به کار می کند ، کمی بعد با صدای ساز و 
دهول ان دو نفری با لباس حاجی فیروز در بین جمعیت 
شروع به اجرای برنامه ی مخصوص به خودشان را می 

کند.

نشان دادن توانمندی های کودکان ُاتیسم
به مردم 

کنیم  می  انتخاب  گو  و  گفت  برای  که  ای  غرفه  اولین 
با  سادگی  عین  در  که  است  اتیسم  کودکان  ی  غرفه 
روغن  رنگ  با  نقاشی  از  کودکان  این  دست  کارهای 
گرفته تا ظروف سفالی جلوه ی خاصی به نمایشگاه داده 
است ، فاطمه رخشانی مسئول غرفه و درمانگر کودکان 
آثار  ی  غرفه،غرفه  کند:این  می  شروع  گونه  این  اتیسم 
نقاشی  انواع  اتیسم است و شامل  و هنر دست کودکان 
است.او  نمد  روی  وطراحی  سفال  روی  کوبی  نقطه   ،
این جشنواره  باری است که  در  ادامه می دهد: دومین 
لبخند  و  یلدا  قبل جشنواره  دفعه  ،البته  کنم  شرکت می 
هستیم  سال  پایانی  روزهای  در  چون  بار  این  و  بود 
اشاره  با   . است  گرفته  نام  لبخن  و  نوروز  ی  جشنواره 
به محصوالت غرفه که  منظم  کنار روی میزی چیده 
فروش  فکر  به  اینکه  از  تر  بیش  گوید:  می  است  شده 
های  توانمندی  دادن   نشان  هدفمان   ، باشیم  آثار  این 
بیش  اختالل  این  با  تا  است  بوده  مردم  به  ها  بچه  این 
خانواده  همچنین  و  کودکان  این  با  و  شوند  آشنا  تر 
ادامه  رخشانی   . باشند  داشته  مناسبی  برخورد   هایشان 
می دهد: عواید حاصل از فروش این آثار هم تماما صرف 
امور بچه های اتیسم خواهد شد و امیداوارم مردم مانند 

نمایشگاه های قبلی استقبال خوبی نشان دهند.
ادامه ریحانی مدیرعامل موسسه خیریه مهرماندگاربا  در 
ازسال  موسسه  این  گوید:.  و می  ما هم کالم می شود 
۱۳۸۷آغاز به کار کرده است.او که در این بازارچه اقدام 
به فروش محصوالتی مانند حوله ، عروسک بافتنی،تابلو 
 و ترشی و مربا و .. کرده است. او ادامه می دهد: یکی از 

و  سرپرست  بی  های  بچه  از  نگهدرای  ما  های  فعالیت 
که  است  بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت  بدسرپرست 
باال  به   ۱۲ و   ۱۲ تا   ۶ )قبال  سنی  گروه  تغییر  با  اکنون 
آموزش  و  نگهداری  را  تا ۶ سال  داشتیم( کودکان ۳   را 
خیریه  موسسه  این  مهر  ندای  طرح  از  وی  دهیم.  می 
سخن می گوید و اظهار می کند:این طرح برای شناسایی 
یا  و  اجتماعی  دیده  اسیب   ، آسیب  درمعرض  دختران 
خشونت خانگی است که با پیگیری هایی که روانشاس، 
دهد  می  انجام  مهر  ندای  مرکز  فنی  مسئول  و  مددکار 
بخاطر  که  بودند  دخترانی  مثال  شوند.  می  نیازسنجی 
یکی  افزاید:  می  بودند.  مانده  درخانه  جهیزیه  نداشتن 
انجام  راستا  این  در  موسسه  که  کارهایی  مهمترین  از 
ایجاد  با   بود.  دختران  این  سازی  است،توانمند  داده 
این  برای  و  بگیرند  کاریاد  ها  بچه  این  و  اشتغال 
برای  اشتغال  گذاشتیم.  آموزشی  های  دوره  ها    آن 

آن ها ایجاد شد و شروع به کار کردند.
هم  هست  اینجا  که  کارهایی  گوید:  می  ادامه  در  وی 
است. دختران  سازی  توانمند  نتیجه   گفت  توان  می 

برایشان  را  خوسف  و  خراشاد  بافی  حوله  های  دستگاه 
تهیه کردیم که در خانه پارچه می بافند و ما می خریم 
و  قالیبافی  دستگاه  شود.  می  عرضه  ها  نمایشگاه  در  و 
کار  گیرند.  می  هم  سفارش  که  است  بوده  فرش  تابلو 
انجام می دهد که  از مددجویان  را یکی  بافی  عروسک 
االن حتی کالس آموزشی نیز برگزار می کند. می افزاید: 
ترشی و مربایی که درمرکز اشپرخانه مهرانه، توسط خود 
بازار  به  از مرکز درست شده و  بچه های ترخیص شده 

عرضه می شود.

استقبال مردم از بازارچه ها بی نظیر است

تحقیاتی  علمی  سمن  اعضا  از  یکی  که  هم  لعل  شهال 
معلم کویر است بیان می کند: جزو کادر اجرایی هستم.

هستند،  انجمن  مسئول  که  خادمی  آقای  با   9۰ سال  از 
نور شروع  پیام  دانشگاه  مبتکران  و  مخترعان  انجمن  با 
سازمان  از  رسما  ما  سمن   9۳ سال  از  و  کردم  کار  به 
این  دهد:  می  ادامه  او  گرفت.  کار  مجوز  جوانان  ملی 

به کودکان  با هدف کمک  بازارچه ای است که   دومین 
بی سرپرست و بد سرپرست برگزار می کنیم، که با توجه 
به تجربه ای که از بازارچه ی جشنواره یلدا و لبخند ،پیدا 
کردیم و استقبال بی نظیر مردم، برخالف اینکه تبلیغات 
فقط در صفحات مجازی کرده بودیم تصمیم گرفتیم با 
نزدیک شدن به سال نو  این بازارچه را راه اندازی کنیم.

لعل همچنین در مورد فعالیت های سمن علم کویر این 
طور بیان می کند:هر سال ۳ جشن بزرگ عید نوروز،نیمه 
شعبان و اول مهر برگزار می کنیم و همچنین با  کمک 
مراسمی  در   ، است  شده  آوری  جمع  که  مردمی  های 
را  شود  می  خریده  ها  بازارچه  این  عواید  از  که  اقالمی 

به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اهدا می کنیم.

در این روز های آخر سال
هوای دل همدیگر را داشته باشیم

های   اندازه  و  های  طرح  با  را  شمع  انواع  که   خانمی 
خودش  البته   و  است   چیده  اش  غرفه  در  را  مختلف 
را هم معرفی نمی کند و می گوید: یکی از شهروندان 
نمایشگاه  این  حضوردر  سعادت  که  هستم  بیرجندی 
کمک  برای  که  ای  بازاچه    ، دارم  را  بار  دومین  برای 
به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست راه اندازی شده 
است و توفیق پیدا کردم که از این طریق سهم هر چند 
اندکی در ایجاد شادی در دل های ایشان داشته باشم. 
بازارچه قبلی که در همین مکان  ادامه می دهد: در  او 
برگزار شد،همه ی عواید صرف بچه های بی سرپرست 
شد و با تجربه ی خوبی که پیدا کردم ، در این نمایشگاه 
حرف  شود.  واقع  موثر  که  امیدوارم  و  کردم  شرکت 
خاصی ندارم فقط به نظر من دراین روزهای آخر سال 
باید بیش تر هوای دل همدیگر را داشته باشیم ودر کنار 
خرید هایی که برای عید انجام می دهند به اینجا هم 

بیایند و عالوه بر خرید در کار خیر هم سهیم باشند.
در نمایشگاه که اکنون مملو از جمعیت شده است صدایی 
،نوجوانی که در غرفه  نظرمان را به خود جلب می کند 
فروش انواع نان پشت میز ایستاده است و با لحنی همراه 
با شوخی ،می گوید”با من مصاحبه نمی کنید؟ وقتی از او 

در مورد غرفه اش و اینکه چرا در این نمایشگاه شرکت 
که  وانگار  کند  می  ای  ،خنده  پرسیم  می  است  کرده 
تمام حرف هایش یادش رفته است ، بعد از کمی مکث 
،دستهایش را روی میز گذاشته خودش را راست می کند 
و می گوید: حسین نجفی هستم که از مجتمع نان مدرس 

در این نمایشگاه شرکت کرده ایم.
او با اشاره به انواع محصوالتی که روی میز چیده شده 
است، شروع به معرفی می کند و می گوید: این کماچ یا 
همان نان بیرجندی است و بسته دیگری را در دستش 
گرفته ادامه می دهد:این هم نان خرمایی و کنارش هم 
و...  ،شکر سرخ  مغزدار،نان کنجدی  زنجبیل،خشک  که 
را می بیندید. حسین که تنها در این غرفه کار می کند 
نمایشگاه می  این  به  است که  بار  اولین  ،می گوید:من 
آیم ،البته به همراه پدرم، ولی چون او در نانوایی مشغول 
کار است و نمی تواند به اینجا بیاید من برای عرضه این 
محصوالت به اینجا آمدم و امیدوارم همه ی نان هایی 

که اورده ایم به فروش برسد.

مردم با خرید از تولیدات بومی
حمایت می کنند

گوید:  می  سین  هفت  ی  غرفه  مسئول  کیهان  حکیمه 
کارهای  تر  بیش  داریم  غرفه  این  در  که  محصوالتی 
دست  کار  ها  آن  همه  که  است  چرم   ، نمد  کریستال، 
ادامه می دهد: سعی کردیم  او    . است  و ساخته خودم 
طبق سلیقه های روز، کارها را ارائه دهیم تا همه بپسندند 
برای  نمایشگاه  این  عواید  که  گفتند  چون  تر  بیش   و 
بچه های بی سرپرست و بد سرپرست هزینه خواهد شد، 
فروشندگی  کار  که  من  برای  طرفی  از  و  کردم  شرکت 

انجام نداده ام تجربه بسیار خوبی است .
کیهان می گوید: از همه مردم می خواهم که با دید کار خیر 
به این نمایشگاه بیایند و از این جمعیتی که بیش ترشان 
تولید  از  حمایت  واقع  در  که  کنند  حمایت  هستند  جوان 
بومی به حساب می آید و عالوه بر اینکه چیزی که نیاز 
 دارند می خرند ، در این  کار خیری هم سهیم می شوند .

 یکی دیگر از شرکت کنندگان می گوید : فائزه عباسی 

،دانشجوی هنر اسالمی هستم و با آشنایی که  از طرف 
این  با  کردم،  پیدا  جعفری  خانم  نام  به  دوستانم  از  یکی 
نقاشی  کارهای   تا  گرفتم  ، تصمیم  پیدا کردم  مجموعه 
نوعی  به  که  بند  دست  و  گردنبند  انواع  و  سفال   روی 
سفال در آن به کار رفته است ، را به نمایشگاه بیاورم و 
نوعی  به  نمایشگاه  نبوده و چون  راه  این  از  هدفم درآمد 
خیریه است و صرف بچه های بی سرپرست، بد سرپرست 
خواهد شد، شرکت کردم. او ادامه می دهد: طرح هایی که 
روی سفال ها می بیندید “هشت بهشت”گفته می شود 
با   . و که نشان دهنده ی حال و هوای عید نوروز است 
اینکه وقت زیادی از شروع نمایشگاه نگذشته است ولی 
غرفه  این  از  که  مردمی  و  گرفته  استقبال خوبی صورت 
سرسری  نگاهی  با  ها   بعضی  حرکتند،  در  غرفه  ان  به 
 از کنار غرفه ها می گذرند و در جای دیگر از نمایشگاه 
که  محصوالت  به  اشاره  با  هم  ها  بعضی  ایستند،  می 
گفتگو  به  ها  فروشنده  ،با  اند  شده  گذاشته  دیوار  روی 
نمایشگاه  این  متنوع  های  غرفه  میان  در   . پردازند  می 
دارویی  گیاهان  و  عریقجات  ی  غرفه  سراغ   ،به 
مطهره  کند:  می  بیان  طور  این  مسئولش  که  رویم  می 
سلیمانی هستم و عرقیجات و گیاهان دارویی را ارائه می 
دهم . او ادامه می دهد: با توجه به اینکه درصدی از فروش، 
صرف امور خیریه می شود ، ترجیح دادیم که این محصوالت 
را در اینجا ارائه دهیم و امیدوارم در وسع خود کاری برای 
که  هم  محمدی  باشیم.زینب  داده  انجام  ها  بچه  این 
دانشجوی رشته ی روانشناسی است،می گوید: در این غرفه 
محصوالت صنایع دستی،که ساخته خودم است،را ارائه می 
دهم و اولین باری است که در این جشنواره شرکت می کنم.
او ادامه می دهد:کار هنری را قبال فقط برای  هدیه دادن 
به اطرافیان و نزدیکان انجام می دادم ولی یک روزی که 
به نظرم ،روز شانس بود و خیلی اتفاقات جالبی برایم افتاد 
غرفه  توانستم  روز  همان  و  شدم  آشنا  مجموعه  این  ،با 
این  در  که  خوشحالم  بسیار  گوید:  می  محمدی  بگیرم. 
که  بود  این  هدف  اولین  که  ام  کرده  شرکت  نمایشگاه 
کارهای خودم را محک بزنم و ببینم مورد استقبال مردم 
هم قرار خواهد گرفت و  این جشنوار ه این امکان را به 

من داده است و امیدوارم که مردم بیایند و خرید کنند.

جشنواره  نوروز و لبخند در بیرجند
شما هم دعوتید به:
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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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(

09155۶12287 - ۳242۳7۶۶  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

رنگ روغن - آکرولیک  
پالستیک  - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

نقاشـی ساختمان
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تاثیرات مخرب گوشی های هوشمند بر محیط زیست

به گزارش وب سایت وی تری، بر اساس یکی از تحقیقاتی که دو پروفسور در دانشگاه مک مستر کانادا انجام داده اند، تاثیرات 
مخربی که گسترش زیرساخت های شبکه ارتباطات و فناوری ICT، دستگاه های الکترونیکی و گوشی های هوشمند برروی 

محیط زیست می گذارند، بسیار قابل مالحظه بوده و قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نخواهد بود. چهارشنبه *16 اسفند  1396 * شماره 4023

اعتبارات ویژه برای تحقق نشاط اجتماعی در استان
مدیر کل ورزش و جوانان در مصاحبه با آوا خبر داد:

حاشیه های مشکل ساز برای ورزش

رابطه جالب درآمد بیشتر
 بر روی الغری زنان

محققان مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های ایاالت 
متحده، با بررسی جامع میزان چاقی افراد و پرونده 
های پزشکی آنها، بین سال های 2011 تا 2014، 
متوجه شدند که بین پرداخت حقوق زن ها و مقدار 
الغری آنها، نسبت مستقیمی وجود دارد و هرقدر 
حقوق زن ها بیشتر باشد، آنها الغرتر می شوند. البته 
این نسبت در میان مردها مشاهده نشده است.محققان 
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ایاالت متحده، در 
افراد،  پزشکی  تاریخچه  بررسی  و  خود  تحقیقات 
متوجه شدند به طور کلی حدود 31درصد از افرادی 
که باالترین درآمد را دارند، چاق هستند. در مقایسه با 
این افراد حدود 40درصد افراد چاق نیز از درآمد کمی 
برخوردار بودند.درضمن به نظر می رسید که در این 

میان جنسیت هم نقش دارد.

عربستان پخش »سریال های 
ترکیه ای« را متوقف کرد

»MBC«  بزرگ ترین مرکز خصوصی پخش فیلم 
و سریال جهان عرب، وابسته به عربستان اعالم کرد، 
بنا بر دستورات رسیده پخش سریال های ترکیه ای را 
متوقف کرده و این دستور شامل تلویزیون های عربی 
دیگر هم می شود.شرکت »مرکز پخش خاورمیانه« 
موسوم به »ام.بی.سی« )MBC( روز دوشنبه از توقف 
پخش سریال های ترکیه ای خبر داد.به نظر می رسد 
این اتفاق نیز ناشی از تشدید اختالفات سیاسی میان 
ریاض و آنکارا باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از گروه 
ام.بی.سی گزارش داده که توقف پخش این سریال ها 
است. شده  آغاز  اسفند(   12 )شنبه  مارس  دوم  از 

جذابترین ها

هوش مصنوعی جدید
 فکر شما را می خواند

ام  به  مربوط  های  داده  ابتدا  یادشده  مهر-سیستم 
آر آی مغز هر فرد را دریافت می کند و با بررسی 
تواند  می  طریق  این  از  مغز  شده  اسکن  تصاویر 
فرد  که  دهد  شرح  را  مساله  این  مکتوب  طور  به 
و  نظرات  و  است  کرده  می  فکر  چیزی  چه  به 
دیدگاه هایش در آن لحظه خاص چه بوده است.
هدف از انجام این تحقیق در دانشگاه اوچانومیزو این 
است که مشخص شود مغز چگونه اطالعات خود را در 
مورد جهان اطراف ارائه می دهد و برای رسیدن به این 
هدف الگوریتمی طراحی شد که درک و تفسیر فعالیت 
های مغز انسان به صورت مکتوب را ممکن می کند.
طراحی  اولیه  مراحل  در  هنوز  سیستم  این  البته 
توان  می  دور  چندان  نه  آینده  در  اما  دارد.  قرار 
مغز  تعامل  تسهیل  برای  مذکور  های  سیستم  از 
آنچه  به  دقیق  دسترسی  و  ها  رایانه  و  انسان 
کرد. استفاده  است،  جریان  در  افراد  مغز  در  که 

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

»بهنام بانی« چهره سال ۹۶ 
موسیقی ایران شد

به  بانی  بهنام  انتخاب مخاطبان حاال خورشید  به 
عنوان چهره سال موسیقی سال 96 انتخاب شد. 
بهنام بانی ستاره جدید موسیقی ایران است او تقریبا 
در یک سال توانست جایگاه خودش را در دنیای 

موسیقی پیدا و  مخاطبان زیادی را سوی خود جذب 
کند؛اهنگ هایی هم چون بسمه ،اخماتو واکن و 
عاشقانه خاص محبوبیت بهنام بانی را به اوج خود 
رساند. تا حدی که او رکورد دار فروش بلیط های 

کنسرت در کم ترین زمان است.

خانم بازیگری
 که مادر شهید است

بازیگر است و سال ها در قاب جادویی کوچک و بزرگ 
خانه هایمان، لبخند را مهمان لبان و شادی را روانه 
دل هایمان کرده است. شیرین سخن می گوید و با ته 
لهجه آذری که در گویشش دارد؛ جمالتش را با مزه و 
دوست داشتنی ادا می کند. او قبل از آنکه، بازیگر وادی 
هنر باشد، بازیگر نقش خویش است در صحنه پهناور 

زندگی. بازیگر نقشی بی بدیل و بی همتایی که روزگار، 
خود صحنه گردانش را برگزیده و قبل از نامداری در 
زمین، نامی آسمان ها گشته است. بازیگر زن مشهوری 
که مادر شهید است.حلیمه سعیدی مادر شهید »رضا 
فیلم های  قزی«  »خاله  را  او  همه  که  لشگری« 
تلویزیونی می نامند؛ قبل از آنکه یک بازیگر هنرمند 
باشد، مادر شهیدی است که هنرمندانه نقش خویش 
را در زندگی ایفا کرده است. میگوید: پسر دیگرم هم 
در پالسکو همه سرمایه زندگی اش را از دست داد. او 

اصالتا اهل ضیاآباد قزوین است.

چندین صبحانه  برگزاری  از  پس  حسینی- اصغری- 
ورزشی با هیئت های گوناگون استان ، این بار روزنامه آوا، 
میزبان افضل پور مدیر کل ورزش و جوانان ، مهران پور 
معاون توسعه ورزش اداره کل و زربان مسئول روابط عمومی 
این اداره بود. افضل پور در ابتدای سخن با بیان این که 
در حوزه جوانان، بیشتر در قالب پیگیری برای فعالیت های 
جوانان ایفای نقش می شود، ادامه داد: این اداره کل کار 
گزارش گیری از دستگاه های دیگر مانند اداره کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، بهزیستی و ... را در زمینه هایی مانند ازدواج، 

اوقات فراغت، نشاط اجتماعی و مسکن را انجام می دهد.
به گفته وی به احتمال زیاد در آینده مسئوالن به این نتیجه 
برسند که سازمان جوانان را جدا کنند اما اکنون اهرم اصلی 
امور  این مورد، ستاد ساماندهی  اداره ورزش و جوانان در 
جوانان استانداری است که به صورت استانی و شهرستانی 
برگزار می شود. این ساختار به طور خاص سیاست گذاری 

برای امور جوانان را انجام می دهد.

افزایش صد درصدی اعتبارنامه های
 سمن ها در سال 96

مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به این که قبل از حضور 
مروج الشریعه استاندار کنونی ، 9 ماه جلسه ستاد ساماندهی 
امور جوانان برگزار نشده بود، اضافه کرد: ایشان به عنوان 
موضوع  دولت  نماینده  و  گیری  تصمیم  مرجع  باالترین 
جوانان را جزو اولویت های کاری خود قرار داده اند. همچنین 
طی جلسه ای که با استاندار داشتیم متوجه شدیم قرار است 
کارهایی را خارج از حالت تئوریک و به صورت تصمیمات 
به  از سمن ها  ادامه  پور، در  اجرایی عملیاتی کنند.افضل 
عنوان بازوهای کمکی این اداره کل یاد کرد و افزود: یکی 
از برنامه های شاخص در سال 96، افزایش صد درصدی 
اعتبارنامه های سمن ها و حمایت از پیشنهادات آن ها بود. 
وی به افزایش 13 درصدی اعتبارات تخصیص داده شده 
به سمن ها برای اجرای برنامه های مرتبط با جوانان اشاره 
و خاطرنشان کرد: در سال 94 یک میلیارد و 255 میلیون 
تومان به سمن ها اعتبار داده شد که این میزان در سال 95 
به 2 میلیارد و 290 میلیون تومان و در سال 96 به 2 میلیارد 
و 275 میلیون تومان رسید، در همین راستا، سال 96 با سمن 

ها 51 تفاهم نامه بسته شده است.

رایزنی برای حل مشکل پرداختی به سمن ها
مدیر کل ورزش و جوانان از فعالیت 16 سمن تا پایان سال 
95 سخن گفت و بیان کرد: وزارت خانه برای سال 96 اضافه 
شدن 8 سمن دیگر را اعالم کرده بود که در هیمن راستا 6 
سمن ثبت شده و 2 سمن نیز در حال انجام کارهای ثبت 
هستند. افضل پور با بیان این که نحوه پرداختی های به 
سمن ها یکی از مشکالت موجود است که باید برطرف شود، 
یادآور شد: از آن جاییکه سمن ها مردم نهاد و جوان هستند، 
انتظار دارند قبل از اجرای برنامه ها اعتبار را دریافت کنند از 
طرفی ذیحسابی اعالم کرده باید گزارش برگزار شدن را ابتدا 
بدهند بعد به آن ها اعتبار می دهیم. این موضوع مشکالتی 
برای برطرف  با وزارت  رایزنی  ایجاد کرده که در حال  را 
کردن آن هستیم.وی در ادامه به برنامه های این اداره کل 
برای جوانان اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره امید برای 
جوانان با 5 هزار نفر شرکت کننده، برگزاری جشنواره اوقات 
فراغت در 17 اسفند، انتخابات مجمع سمن های سالمت 
استان، برگزاری بیش از 110 کالس آموزشی زوجین جوان، 
برگزاری مجمع خیران ازدواج برای اولین بار، اعزام جوانان 
منتخب استان برای دیدار با وزیر ورزش ، برگزاری دو اردوی 
هویتی ویژه جوانان و 10 بازدید مدیر کل از دفتر سمن های 

استان از جمله این کارها است.

به دنبال زمین برای احداث
 خانه جوان بیرجند هستیم

به  جوان  خانه  تشکیل  درباره  جوانان  و  ورزش  مدیر کل 
درباره  رایزنی  و  صحبت  همفکری،  برای  پاتوقی  عنوان 
مسائل گوناگون توسط جوانان، ادامه داد: قراردادی با یکی از 
سمن ها در این رابطه بسته شده و اعتبارات مورد نیاز را نیز 
در اختیارشان قرار داده ایم، این کار مدتی با تاخیر رو به رو 
شد که علت دیوان محاسبات بود؛ آن ها معتقد بودند چون 
خانه جوان جزو امالک دولتی است نمی توان آن را دربست 
در اختیار سمن ها قرار داد، در صورتی که در برخی استان 
ها این خانه کامال به سمن ها واگذار شده است. این مشکل 
اکنون حل شده است و امیدواریم تا آخر سال خانه جوان 
افتتاح شود. افضل پور اضافه کرد: در سال 96 از اعتبارات 
مالیات بر ارزش افزوده مجوز دو خانه جوان برای بیرجند با 
اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار و در طبس با 
900 میلیون تومان تخصیص داده شد، همین مبلغ نیز در 
سال 97 برای ساخت داده خواهد شد. به گفته وی خانه 
جوان طبس کلنگ زنی شده است ولی هنوز برای زمین 
خانه جوان بیرجند به توافق نرسیدیم، اداره راه و شهرسازی 
زمین هایی  را معرفی کرده که در شهر مرکزیت ندارد، از 
طرفی زمینی را می خواهیم که در مرکز شهر و نقاط پرتردد 
باشد تا جوانان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، با بنیاد 

مستضعفان و شهرداری هم رایزنی شده است.

دو سال است اعتباری برای
 اردوی راهیان نور ابالغ نشده است

مدیر کل ورزش و جوانان  همچنین به فعالیت های فرهنگی 
برخی هیئات ورزشی مانند هیئت باستانی و پهلوانی اشاره 
کرد و افزود: شهرستان ها نیز در این زمینه فعال اند ولی 

چون زیرسایه هیئت استانی هستند و آن ها هم، همه هم 
و غم را روی ورزش می گذارند، این فعالیت ها زیاد پررنگ 
نیستند. با این شرایط بیشتر برنامه های فرهنگی از طریق 
اداره کل پیگیری می شود.افضل پور با اشاره به این که دو 
سال است اعتباری برای برگزاری اردوی راهیان نور ابالغ 
نشده ، اضافه کرد: با این حال امسال خود ما پای کار آمده 
به هیئت های  اداره هزینه خواهیم کرد،  بودجه  از  و  ایم 
ورزشی اعالم کردیم ولی 3 تا 4 نفر بیشتر ثبت نام نکردند. 
شاید وقفه ایجاد شده یا دستگاه های دیگری که به موازات 
هم این برنامه را اجرا می کنند موجب استقبال کم بود. قصد 
داریم اگر بتوانیم کار را برای پیشکسوتان و کارکنان خود 

اداره انجام دهیم.

عملیاتی کردن دوره های
 آموزشی و کارگاه های کارآفرینی

وی با تاکید بر این که باید بین دستگاه هایی که در حوزه 
جوانان هماهنگی ایجاد شود تا در چارچوبی مشخص و دقیق 
تر کار جلو برود، ادامه داد:  دوره های آموزشی و کارگاه های 
کارآفرینی شاید آن خروجی مد نظر را برای جامعه نداشته 
باشند، در همین راستا باید از صرفا برگزار کردن و آمار و ارقام 
دادن خارج شد و با ایجاد نظارت بیشتری در این زمینه از 
طرف نهاد استانداری ، به عملیاتی شدن کارها کمک کرد. 

آمادگی برای تجاری سازی برخی امالک
مدیر کل ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به انجام مطالعات 
عمرانی برای استخر شمال شهر بیرجند، بیان کرد: مناقصه 
برگزار خواهد شد و شهرداری یا هر ارگان و فردی که تمایل 
داشته باشد می تواند در آن شرکت کند. به گفته افضل 
پور، از طریق ماده 27 هم می توان برای بازسازی استخر 
خرمشهر افراد در مناقصه شرکت کنند.افضل پور با بیان این 
که می توان از طریق ماده 6 و 18 ، برخی امالک متعلق 
به ورزش و جوانان را تجاری کرد، خاطرنشان کرد: چند 
شهرستان متقاضی این کار هستند ولی چون باید درخواست 
به کمیسیون ماده 5 برود و شهرداری و استانداری مجوز 
صادر کنند، کار به کندی پیش می رود ، با این حال آمادگی 
آن را داریم و مکان هایی را هم مانند مجموعه ورزشی خاتم 
االنبیا در حاشیه خیابان فردوسی عالمت گذاری کردیم. وی 
یادآور شد: قصد داریم برای مکان هایی که کاربری ورزشی 
خورده اند ولی در اختیار شهرداری یا بنیاد مستضعفان هستند 

رایزنی کنیم و تفاهم نامه ببندیم.

آماده سازی پیست موتور سواری
 سرایان برای مسابقات کشوری

 27/0 در  اعتبارات  رشد  بیشترین  امسال  وی  گفته  به 
درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده، 17 میلیارد تومان نیز  
برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده که از این 
مبلغ 20 درصد آن را به آموزش و پرورش برای اجرای 
6 پروژه از جمله استخری در خیابان ظفر داده شد. 13 
میلیارد نیز در اختیار این اداره کل است که از این مبلغ 
54 درصد آن تا کنون تخصیص یافته که البته از همین 
است.  شده  واریز  حساب  به  آن  نصف  تقریبا  نیز  مقدار 
با  قراردادهایی  شده  واریز  مبلغ  با  که  این  بیان  با  وی 
پیمانکارها عقد شده است، اضافه کرد: از جمله این پروژه 
آباد و چمن مصنوعی بشرویه، ورزشی  ، سالن غنی  ها 
خنک، اسکوآش بیرجند، استخر خوسف، گودباستانی در 
زیرکوه، سالن ورزشی برای بانوان سرایان، و .... می باشد. 
پیست موتور سواری سرایان نیز در حال کار است تا برای 
برگزاری مسابقات کشوری در اردیبهشت 97 آماده باشد.

افضل پور از دریافت یک میلیارد و 500 میلیون تومان از 
محل ماده 180 خبر داد و افزود: از 2 درصد نفت ، یک 
هم  استانی  اعتبارات  محل  از  و  میلیون   890 و  میلیارد 
400 میلیون دریافت شده است.وی با اشاره به این که 
امسال خوشبختانه در موضوع تملک پول خوبی دریافت 
کامل  ها  تخصیص  این  اگر  کرد:  امیدواری  ابراز  شده، 
شود، تا پایان سال تملک که آخر تیر 97 است ، خیلی از 

سالن ها به بهره برداری خواهند رسید.

80 پروژه نیمه تمام عمرانی ورزشی

مدیر کل ورزش و جوانان به 80 پروژه نیمه تمام عمرانی 
اولویت کار  اشاره کرد و گفت: سال 96  استان  ورزشی 
بود،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   50 باالی  های  پروژه  با 
دولت نیز اجازه اجرای طرح جدیدی را از محل اعتبارات 
تملک نمی داد،  ولی توانستیم سال 96 حدود 20 پروژه 
با همکاری خیران و اعتبارات وزارت خانه شروع کرده و 
تعدادی را تا پایان سال مالی 97 به بهره برداری برسانیم.

در  شرط  با  بخش خصوصی  موثر  حضور  از  پور  افضل 
اختیار قرار دادن زمین سخن گفت و بیان کرد: این کار 
همانند پروژه پیست موتورسواری در طبس امکان پذیر 
از طرف  را  بیشترین کمک ها  به گفته وی  باشد.   می 
مجمع خیران ورزش یار در سرایان و قائن بوده که حدود 
25 تا 30 پروژه خیرساز از گود باستانی گرفته تا چمن 

مصنوعی انجام شده است.

اعطای اعتبارات خاص
 برای تحقق نشاط اجتماعی

مدیر کل ورزش و جوانان در ادامه عنوان کرد: در گذشته 
کمک به هیئات از خزانه و آن هم از درآمد حاصل از سالن 
ها بود، ولی امسال تقاضا کردیم از آنجاییکه درآمد سالن ها 
در خراسان جنوبی پایین است، این استان اعتبار بیشتری از 
بخش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند 
که محقق نیز شد، در همین راستا اعتبار برخی هیئت ها 
افزایش هم رسید. افضل پور خاطرنشان کرد:  به 7 برابر 
اعتبار در نظر گرفته شده برای هیئت ها براساس فعالیت 
های آنان، تقویم ورزشی ارائه شده است، از طرفی هیئت 
و  ملی  تیم  اردوی  به  مدال، دعوت  در کسب  فعال  های 
آن هایی که میزبانی داشتند مورد توجه ویژه قرار گرفتند.
همچنین برای تحقق نشاط اجتماعی به هیئت هایی مانند 
ورزش های همگانی ، روستایی و عشایری و کوهنوردی 
اعتبار خاصی داده شده است.مدیر کل ورزش و جوانان با 
اشاره به این که رشته های توپی پرطرفدار ولی پرهزینه 
هستند، بیان کرد: نهادها سازمان ها و بخش خصوصی به 
همی علت رغبت کمتری به سرماهی گذاری در این زمینه 
دارند، هرچند که وجود تیم دسته یک هندبال زغال سنگ 

طبس مایه افتخار است.

حاشیه های مشکل ساز برای ورزش استان
افضل پور با اعتقاد بر این که استان تیم فوتبال دسته 3 
دارد ولی جامعه را اغنا نمی کند، ادامه داد: این رشته حواشی 
زیادی دارد که برنامه ریزی را سخت می کند، از طرفی به 
همین علت حامیان هم به آن ورود نمی کنندبه گفته وی 
حتی اگر امتیاز دسته دوم هم خریداری شود، از آن جاییکه 
تیمی قوی پشتوانه آن نیست ، اضافه کرد: تکرار تجارب تلخ 
مانند منیزیم فردوس ، موجب می شود سرمایه گذار برود 
پشت سرش را هم نگاه نکند.وی با تاکید بر این که جایی 
که حاشیه است جز دلزدگی نفعی ندارد و نتیجه گیری کم 
می شود، خاطرنشان کرد: رشته ورزش باستانی چون حاشیه 
ندارد کارش را به بهترین نحو انجام می دهد، ولی در برخی 
رشته ها افراد خودشان همدیگر را قبول ندارند! و این حاشیه 
ها هستند که برای ورزش استان مشکل ایجاد کردند.مدیر 
کل ورزش و جوانان در پایان از مسئوالن تقاضا کرد: قبول 
کنید ورزش مقوله ای تاثیر گذار است، گام های اول را شما 
بردارید و از راه های قانونی مانند هزینه کرد یک درصد از 

بودجه در ورزش استفاده کنید.

برگزاری جشنواره های فرهنگی- ورزشی
 و بومی محلی در حاشیه شهرها و روستاها

مهران پور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
تصویب  دلیل  به  مجلس  نمایندگان  از  تشکر  نیز ضمن 
طرح تخصیص 0/27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده به توسعه ورزش و کمک به هیئات ورزشی ، عنوان 
کرد: همچنین بخشی از این تخصیص صرف اتمام پروژه 
های نیمه تمام عمرانی می شود.وی با بیان این که سال 

گذشته حدود 700 میلیون تومان به هیئات داده شده بود، 
ادامه داد: امسال این مبلغ به 900 میلیون تومان افزایش 
پیدا کرد که این نشان از توجه ویژه به حوزه ورزش دارد.

معاون توسعه ورزش اداره کل به انعقاد دو تفاهم نامه با 
استانداری تحت عنوان “توسعه سالمت و نشاط اجتماعی” 
مواد  به خصوص  اجتماعی  آسیب های  از  “پیشگیری  و 
مخدر” اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری و وزارت ورزش و جوانان، رویکرد و هدف ورزش 
همگانی و استفاده حداکثری تمام اقشار مردم از امکانات 
ورزشی قرار گرفت. با توجه به این که در حاشیه شهرها و 
روستاها امکانات ورزشی مناسبی وجود ندارد، با برگزاری 
جشنواره های فرهنگی- ورزشی و بومی محلی سعی شد 
تا با هدف ایجاد نشاط و شادمانی فضای ورزشی برای این 
افراد فرآهم شود.  مهران پور با اشاره به این که در دهه 
فجر امسال بالغ بر 250 برنامه برگزار شد، اضافه کرد: 70 

درصد این برنامه ها درباره ورزش همگانی بوده است. 

مشکل اجرا نشدن بیمه ورزشی
 در جشنواره ها و همایش ها

معاون توسعه ورزش اداره کل با بیان این که اجرا نشدن بیمه 
ورزشی در جشنواره ها و همایش ها یکی از مشکالت مطرح 
شده است، عنوان کرد: قصد داریم این زمینه را برای افراد 
عالقه مند فرآهم کنیم. مهران پور به اُفت تعداد بیمه شده ها 
در سال جاری اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه ها این اداره 
کل در سال 97 افزایش تعداد بیمه ها شده است.وی با اشاره 
به این که استان سال 96 میزبان 19 مسابقه کشوری و 11 
مسابقه منطقه ای بوده است، بیان کرد: 4 اعزام به مسابقات 
جهانی، 9 اعزام به مسابقات نهایی و 203 اعزام به مسابقات 
کشوری انجام شده که در مجموع 24 درصد افزایش در این 
زمینه نسبت به سال قبل داشته ایم. همچنین سال 96، یک 
مدال آسیایی و 54 مدال در مسابقات بین المللی کسب شد 
که یکی از این ها در رشته پهلوانی و زورخانه ای بود. این 
هیئت با فعالیت های خود توانست عالوه بر کسب مدال، 
دعوت به اردوی تیم ملی و کسب کرسی هایی در فدراسیون 

را نیز داشته باشد.

تجهیز خانه های ورزش روستایی
امسال  کرد:  خاطرنشان  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
همگانی  های  ورزش  فدراسیون  افتاد،  که  خوبی  اتفاق 
برای برگزاری همایش های در دهه فجر مبلغی که برای 
تهران مشخص کرده بود برای کوچکترین شهر خراسان 
جنوبی هم همان مبلغ واریز شد.مهران پور به کار خوب 
استانداری و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره 
برای  از شاخص های مشخص شده  کرد و گفت: یکی 
هزینه کرد، تجهیز خانه های ورزشی روستایی است که 
در همین راستا 15 مورد احصاء شده و امکان دارد در هر 
شهرستان به حداقل 3 خانه ورزش روستایی افزایش یابد.
معاون توسعه ورزش اداره کل از باشگاه های دارای مجوز، 
به عنوان نهادی برای کم کردن بار مالی دولت و حضور 
بخش خصوصی یاد کرد و افزود: می طلبد با شرایط کم 
برخورداری استان، عالوه بر بخش خصوصی، دستگاه ها 
و حامیان ورزش از سرفصل ماده 53 که درصدی از درآمد 
به ورزش اختصاص دارد استفاده کنند، در حالی که االن 
خیلی از این قانون استقبال نمی کنند و نیاز به الزام از طرف 
استانداری دارد.مهران پور با بیان این که مبلغی را وزارت 
کشور برای توسعه ورزش در چهار رشته شنا، ژیمناستیک، 
دومیدانی و ورزش همگانی تخصیص داده است، اضافه 
کرد: با توجه به این که برخی شهرستان ها دارای استخر 
دادیم  پیشنهاد  ندارد،  وجود  کاملی  تجهیزات  و  نیستند 
برای این مناطق ورزش های بومی محلی انجام شود.وی 
نظارت بر باشگاه های خصوصی را با رویکرد بر جلوگیری 
از توزیع مواد روانگردان و مکمل های غیر مجاز دارای 
اهمیت دانست و عنوان کرد: این کار به صورت سرکشی 
و برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی برای مدیران 
باشگاه ها در حال انجام است. هر چند در استان 90 درصد 

باشگاه ها پاک هستند.

عکاس : توال

قدرتمندترین پاسپورت های 
جهان در سال ۲۰۱۸

های  پاسپورت  قدرتمندترین  دانستید  می  آیا 
شاید  است؟!  کشورهایی  چه  به  متعلق  جهان 

عضو  کشورهای  میان  در  سفرها  ترین  آسان 
ها  آن  در  سفر  که  باشد  برقرار  اروپا  اتحادیه 
به شهر دیگر بدون هیچ  از شهری  مانند رفتن 
موسسه  گزارش  اساس  بر  اما  است  محدودیتی 
 )Henley Index( ایندکس«  »هنلی 
برخی  ناباوری  کمال  در   ،2018 فوریه  در 
سبقت  گوی  زمینه  این  در  آسیایی  کشورهای 
قدرت  بندی  رتبه  اند.  ربوده  ها  اروپایی  از  را 

پاسپورت بر اساس برآوردهای موسسه هنلی:
-1 ژاپن و سنگاپور: 180 کشور

-2 آلمان: 179 کشور
سوئد،  ایتالیا،  فرانسه،  فنالند،  دانمارک،   3-

اسپانیا و کره جنوبی: 178 کشور
لوگزامبورگ، هلند و  اتریش،  بریتانیا،  نروژ،   4-

پرتغال: 177 کشور
کانادا:  و  متحده  ایاالت  ایرلند،  سوییس،   5-

176 کشور
-6 بلژیک، استرالیا و یونان: 174 کشور

-7 نیوزیلند، جمهوری چک و مالت: 174 کشور
-8 ایسلند: 172 کشور

-9 مجارستان: 171 کشور
-10 لیتوانی: 170 کشور

آخرین کشور در این رتبه بندی که پاسپورت آن 
کم ترین اعتبار و قدرت را دارد افغانستان است که 
شهروندانش بدون نیاز به ویزا تنها می توانند به 24 
کشور جهان سفر کنند و پس از آن نیز عراق )27 
کشور(، سوریه )28 کشور(، پاکستان )30 کشور( و 
سومالی )32 کشور( در رتبه های بعدی قرار دارند. 
ایران نیز در رده بندی قدرتمندترین پاسپورت ها 
در رتبه 97اُم قرار گرفته و شهروندان این کشور 
نیاز به ویزا می توانند به 38 کشور جهان  بدون 

سفر داشته باشند.

دانستنی ها
علمی

درمان قطعی سرطان با 
دستکاری ژنتیکی خون

 Rubius Therapeutics شرکت  مهر- 
می گوید برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه 
نیازمند بودجه ای 220 میلیون دالری است و تا به 
حال 100 میلیون دالر از آن را جمع آوری کرده 
Red- است.روش خاص مورد استفاده این شرکت

Cell Therapeutics )RCT( نام دارد و 
در قالب آن سلول های خاصی به خون انسان افزوده 

می شوند که قابلیت حمل و انتقال پروتئین هایی با 
خاصیت درمانی را خواهند داشت. در صورت لزوم 
می توان از طریق این روش به خون انسان پروتئین 
های خاصی را اضافه کرد که بتوانند جایگزین آنزیم 
های از دست رفته بدن شوند یا برای از بین بردن 
تومورها و تنظیم سیستم ایمنی بدن برای مقابله با 
سرطان و دیگر بیماری های سرسخت قابل استفاده 
باشند. در واقع این روش درمانی توانایی خون برای 
مقابله با بیماری ها و درمان آنها را افزایش می دهد.

تغییرات اقلیمی تا سال ۲۱۰۰ باعث 
افزایش دوبرابری سطح دریاها

مطالعه “آژانس فضایی آمریکا” براساس داده های 
است. شده  انجام  سال  شده طی 25  آوری  جمع 

جنوب”  در”قطب  یخ  ذوب  افزایش  گفت:  ناسا 

و”گرینلند” عامل اصلی این شتاب است. این سرعت 
سطح  شده  پیش بینی  افزایش  تواند  چشمگیرمی 

دریاهای کره زمین را تا سال 2100 دو برابر کند.
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چهار گام برای مدیریت خشم

خشم، یک هیجان منفی است که اگر به درستی مدیریت 
نشود، آسیب های زیادی در پی دارد.کمابیش همه ما خشم 
و عصبانیت را تجربه کرده ایم و باز هم تجربه خواهیم کرد، 
چون یک امر طبیعی است و در شرایط خاصی به دالیلی 

ممکن است هر یک از ما دچار این مسئله بشویم.
گام اول- همواره مهم ترین و اصلی ترین اقدام برای 
تغییر، تصمیم قاطع و به کار گرفتن اراده است. اگر در 
این مسیر مصمم هستید، می توانید امید داشته باشید به 
نتیجه برسید و باید بدانید همه چیز به شخص شما و 

خواست تان بستگی دارد.
گام دوم - توصیه می کنیم پیش از هر کاری در فرصتی 
تمرکز  با  دارید  آزادی  وقت  و  آرام  ذهن  که  مناسب 
موقعیت ها و شرایطی را به خاطر بیاورید که در آن ها 
عصبانی و خشمگین شده اید. روی کاغذ چند موقعیتی 
ابتدا آن  اید را بنویسید.  که در آن ها خشمگین شده 
شرایط را توصیف کنید و سپس عامل اصلی که خشم 
شما را برانگیخت؛ با دقت بیابید. پیدا کردن این عامل 

بسیار مهم است، با خودتان روراست باشید.
گام سوم- آرام باشید. از آن موقعیت ها و تصور شرایط 
آن ها خارج شوید و به زمان حال برگردید. نفس عمیقی 
بکشید. چند دقیقه چشم های تان را ببندید و سعی کنید 

اعضای بدن تان را در شرایط آرام قرار دهید.
گام چهارم - ناچاریم دوباره به موضوع مان برگردیم. از 
شما می خواهم این بار در همین شرایط آرام فکری و 
روانی صادقانه برای خود بنویسید که اگر با همین آرامش 
در آن زمان حضور داشتید، در برابر آن موضوع و اتفاق که 
عصبانی تان کرده است، چه رفتاری نشان می دادید؟ تأکید 
می کنیم کسی جز خودتان این نوشته را نخواهد خواند و 

راه حلی جز صداقت و رویارو شدن با خودتان هم ندارید.

فراموش نکنیم از کجا آمدیم...

منشی رئیس با خود فکر کرد شاید برای گرفتن تخفیف 
شهریه آمده اند یا شاید هم پسرشان مشروط شده است و 
می خواهند به رئیس دانشگاه التماس کنند. پیرمرد مؤدبانه 
گفت: »ببخشید آقای رییس هست؟ « منشی با بی حوصلگی 
گفت:»ایشان تمام روز گرفتارند.« پیر مرد جواب داد : »ما 
منتظر می مونیم « منشی اصاًل توجهی به آنها نکرد. بعد 
از چند ساعت ، منشی خسته شد و سرانجام تصمیم گرفت 
مزاحم رییس شود، هرچند ازاین کار اکراه داشت.وارد اطاق 
رئیس شد و به او گفت : » دو تا دهاتی آمده اند و می خواهند 
شما راببینند . شاید اگرچند دقیقه ای آنها را ببینید، بروند.« 
رییس با اوقات تلخی آهی کشید و سرتکان داد. نفر اول 
برترین دانشگاه کشور. ارائه دهنده چندین مقاله در همایش 
های علمی بزرگ دنیا و مجالت تخصصی ، صاحب چندین 
نظریه در مجامع و همایش بین المللی حتماً برای وقتش بیش 
از دیدن دو دهاتی برنامه ریزی کرده است. با قیافه ای عبوس 
و در هم از اطاق بیرون آمد. اما پیر زن و پیر مرد رفته بودند. 
بویی آشنا به مشامش خورد. شاید به این دلیل بود که خودش 
هم در روستا بزرگ شده بود.رئیس رو به منشی کرد و گفت 
: نگفتن چیکار دارند . منشی از اینکه آنها آنجا را ترک کرده 
بودند با رضایت گفت : نه . از پنجره نگاهی به بیرون انداخت 
و به اطاقش برگشت. موقع ناهار رئیس پیام های صوتی 
موبایلش را چک کرد : سالم بابا، می خواستم مادرت رو ببرم 
دکتر . کیف پولم رو در ترمینال دزدیدن ، آمدیم دانشگاه ازت 

کمی پول قرض کنیم . منشی راهمون نداد.

حقیقت غیر قابل انکار است. خباثت شاید
 به آن حمله کند، جهالت شاید آن را تمسخر کند، 

ولی در پایان، حقیقت همچنان آنجاست.

کسی که جرأت دست زدن به خار 
را ندارد هرگز نباید آرزوی 

گل سرخ را داشته باشد.

    پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را   
ا... ا... تو فراموش مکن صحبت ما را
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 

سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را

دوست من، زندگی بسیار کوتاه است
 و وقتی برای های و هوی

 و دعوا کردن نیست.

وقتی که در پایان عمرم در مقابل خدا می ایستم، 
امیدوارم که هیچ ذره ای از استعدادم

 باقی نمانده باشد و بتوانم بگویم »از همه
 چیزی که به من دادی استفاده کردم«.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بی  گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و ]با فروتنی[ به سوی پروردگارشان 
آرام یافتند آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بودو سوره هود / آیه 23

حدیث روز  

در روز قیامت برای پیمان شکن، پرچمی برافراشته می شود و گفته می شود: )ای مردم( آگاه باشید که این پیمان شکن، فالنی 
پسر فالنی است. رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

با همسایه فضول چطور برخورد کنیم
یکی از بهترین روش های برخورد با همسایه  فضول این است 
که با او رک باشید و روراست باشید.بنابراین قبل از اینکه درمورد 
یک همسایه قضاوت کرده یا سعی کنید از او دوری کنید، آن 
هم به دلیل اینکه رفتارهای او برای شما آزاردهنده است یا 
وارد حریم خصوصی تان می شود، باید بفهمید آن فرد تا چه 
میزان برای شما مشکل ساز است.ما در جوامعی زندگی می کنیم 
که دور و برمان را آدم های مختلف گرفته اند که تعداد کمی از 
آنها دوستانمان هستند یا خوبی ما را می خواهند، بعضی از آنها 
کسانی هستند که اهمیتی برایمان ندارند و بعضی هم به شدت 
کنجکاو هستند که در زندگی ما چه می گذرد. خیلی از شما شاید 
فرد فضولی را در همسایگی تان داشته باشید که نه دوست دارید 
به او نزدیک باشید و نه می توانید از دیدنش اجتناب کنید.در زیر   
6  روش برخورد با همسایه های فضول را برایتان آورده ایم که 

امیدواریم کمکتان کند.
۱. رک و راست حرف تان را به او بزنید

یکی از بهترین روش ها برای برخورد با همسایه های فضول 
این است که با آنها رک باشید و روراست به آنها بگویید که 
در مسائل شخصی تان دخالت نکرده و فاصله شان را با شما 
حفظ کنند. البته قبول داریم این روش شاید کمی بی ادبانه 
به نظر برسد و باعث آزرده خاطر شدن او شده و باعث شود 
آن همسایه تان را برای همیشه از دست بدهید. اما بعضی 
وقت ها بعضی افراد آنقدر آزاردهنده می شوند که هیچ انتخاب 
دیگری برایتان نمی گذارند. در چنین مواقعی گفتن رک و 

راست به همسایه فضول که دست از فضولی هایش بردارد 
بهترین انتخاب است.

۲. مودبانه از پاسخ دادن به سواالتشان طفره روید
دست  که  همسایه  آن  به  گفتن  راست  و  رک  بااینکه 
را  هستید  دنبالش  که  نتیجه ای  بردارد  فضولی هایش  از 
هم  آن  عواقب  به  باید  گاهی اوقات  اما  می دهد  شما  به 
به  روز  یک  فرد  همان  است  ممکن  چون  کنید  فکر 
نوع  اول  می شود  توصیه  دلیل  همین  به  بخورد.  دردتان 
ایجاد  برایتان  است  ممکن  همسایه  آن  که  دردسرهایی 
کند را بفهمید و ببینید آیا در طوالنی مدت به شما زیان 
می رساند یا خیر. سعی کنید مودبانه با او صحبت کنید و 
او را متوجه کنید که رفتارش موجب ناراحتی شما می شود 

و از او خواهش کنید رفتارش را تغییر دهد.
۳. اگر یک پیرزن یا پیرمرد تنهاست، 

سعی کنید با او دوست شوید
باور کنید روش موثری است. خیلی وقت ها وقتی وارد یک 
ساختمان جدید می شوید ، طبیعی است که بخواهید طبق 
عالیق خود با افرادی در آن ساختمان آشنا شوید. در بیشتر 
ساختمان ها پیرمرد یا پیرزن فضولی هست که تنها زندگی 
می کند و عاشق غیبت کردن است و سعی می کند در زندگی 
همه سرک کشیده و بفهمد در زندگی بقیه چه خبر است. 
خیلی از این دسته همسایه های فضول واقعاً بی آزار هستند. 
به همین دلیل بد نیست او را به خانه تان دعوت کرده و سعی 

کنید با او دوست شوید. وقتی سعی کردید او را بیشتر بشناسید 
و رابطه تان را با او بهتر کردید، در اکثر موارد آن فرد دست 
از غیبت کردن درمورد شما برخواهد داشت چون به شما 
عالقه مند شده و دیگر دلش نخواهد خواست که اذیتتان کند.

۴. با دیگر اعضای خانواده اش صحبت کنید
امتیاز  با خانواده خود زندگی می کند، یک  اگر فرد فضول 
دارید چون ممکن است کمکتان کند. گاهی اوقات صحبت 
کردن مستقیم یا غیرمستقیم با خود فرد چندان ساده نیست. 
در چنین مواردی اگر آن فرد با خانواده اش زندگی می کند 
درمیان  آنها  با  را  موضوع  کنید.  آنها صحبت  با  می توانید 
بگذارید و بگویید چطور رفتار آن فرد باعث آزار و ناراحتی 
شماست و راهی برای متوقف کردن این فضولی ها پیدا کنید. 
شاید آن فرد خانواده اش پیشنهاداتی داشته باشد یا بتواند در 

این مورد با فرد فضول صحبت کند.
خطرناک  فردی  می کنید  فکر  که  درصورتی   .۵

است، پلیس را در جریان قرار دهید
هیچ چیز در این دنیا قطعیت ندارد و هیچوقت نمی توانید 
ممکن  است.  آدمی  چطور  روبرویی تان  همسایه  بفهمید 
است تصور کنید که او را خوب می شناسید اما بیشتر اوقات 
کسی که بیشتر از همه رفتاری دوستانه دارد، متهم جنایت ها 
که  بفهمید  باشد  حواستان  پس  می شوند.  داده  تشخیص 
این همسایه فقط یک فرد فضول عادی است یا یک فرد 
مشکوک غیرعادی. بعضی ها هستند که می خواهند درمورد 

تک تک افرادی که وارد خانه شما می شوند اطالعات کسب 
کنند، سعی می کنند از جزییات زندگی شما باخبر شوند، وقتی 
بیرون می روید دنبالتان می کنند، هر بار که از خانه داخل یا 
خارج می شوید مراقبتان هستند، از شما عکس می گیرند و 
کارهایی از این قبیل. همه اینها می تواند نشانه های مشکوک 
بودن او باشد. در چنین مواردی، اگر خانه تان اجاره ای است 
بهتر است آن را تغییر دهید یا موضوع را با پلیس درمیان 

بگذارید. برای خانه تان دزدگیر و دوربین بگذارید.
۶. هر بار که می خواهد در کارتان فضولی کند، 

با درخواست کردن چیزی از او، اذیتش کنید
کسانیکه درمورد دیگران غیبت کرده و فضولی می کنند آنهایی 
هستند که معمواًل دوست ندارند کسی مزاحمشان شود و دیده 
شوند. فقط سعی می کنند درمورد زندگی شما اطالعات جمع 
کنند و حتی خیلی وقت ها مستقیم سراغ خودتان می آیند و از 
خودتان سوال می کنند. کاری که می توانید بکنید این است 
که هربار برای اینگونه سواالت سراغتان آمد، از او خواهشی 
بکنید که برایتان انجام دهد. این باعث می شود تا می توانند 
خودشان را از شما دور نگه دارند. مثاًل اگر مهمان دارید و 
اوقات خوبی را می گذرانید، ممکن است همسایه تان هوس 
کند که سرکی بکشد تا بفهمد چه می کنید. در اینگونه مواقع 
صدایش کنید و از او بخواهید چند صندلی از خانه اش برایتان 
قرض بیاورد. افراد کمی هستند که اگر اینکار مدام تکرار شود، 

اینقدر دست و دلباز باشند که چیزی را قرض بدهند.
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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.
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754238916

238916475

169458283

327149568

986725134

415683792

693574821

571862349

842391657

جدول سودوکو

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

شرکت لبنیـات پگـاه
 استخدام می کند:

حسابـدار آقا 
)مدرک لیسانس حسابداری(

راننده )دیپلم + دارای گواهینامه(
32358227

آگهی استخدام
 به افراد ذیل نیازمندیم :

* حسابدار با تجربه کافی
* استادکار نجار ماهر

* مسئول فروش مبلمان اداری
) 3D max طراح )مسلط به نرم افزار *
ساعت تماس: 8 الی 13و 18الی 20

09151104997
32218349 -09153518455

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903
پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب ،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

تدریس زبان انگلیسی 
)ویژه بانوان(

 دوره راهنمایی و دبیرستان
09331614115

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

کارت دانشجویی اینجانب سیده زکیه مرتضوی 
به شماره دانشجویی 95111050155029 

از دانشکده سپیده کاشانی مفقود شده 
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش انواع الستیک نو و دست دوم با 
نازلترین قیمت،  با اقساط 12 ماهه ویژه 

فرهنگیان در الستیک فروشی مقدم 
نبش کوچه پارک آزادی  056-32223323

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

شتر مرغ نیک خاوران09157714043 - فرخ
مشاوره و فروش جوجه در سنین مختلف

09151609429
09157269528

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

09011251205

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

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 

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
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تبیان-  اگر دلتان می خواهد بدون صرف هزینه زیاد ظاهرتان را زیباتر 
کنید، می توانید به روغن های طبیعی اعتماد داشته باشید. 1- روغن کنجد:  
برای دندان ها روغن دانه کنجد از میزان زیادی ویتامین و عناصر مغذی 
تشکیل شده است. در نتیجه اگر دندان هایتان را با روغن کنجد بمالید کامال 
سفید و زیبا می شوند.2- روغن گیاهی هیبیسکوس : برای تسریع روند رشد 
موهابرای افرادی که موهای نازکی دارد استفاده از روغن هیبیسکوس)یا چای 

ترش( یک انتخاب فوق العاده است. این روغن حاوی ویتامین C فراوانی 
است و به همین دلیل در افزایش تولید کالژن در موها نقش دارد. 3-.روغن 
کرچک برای تقویت مژه ها و ابروها:روغن کرچک برای ابروها و مژه ها مفید 
است و استفاده مداوم آن برای تقویت آنها موثر عمل می کند. این روغن 
برای بهبود روند متابولیک در سلول ها ایده آل است. عالوه براین، اسید 
استئاریک و اسیدلینولئیک موجود در این روغن مانع از بخار شدن رطوبت 

می شود و به این ترتیب از ریزش موهای ریز و نازک که به دلیل خشکی، 
گرما و نور خورشید شکننده هستند جلوگیری می کند.4-  روغن کتان برای 
پاکسازی بدنوغن کتان حاوی اسیدهای چرب، ویتامین و پتاسیم است و به 
همین دلیل مصرف آن تقریبا جزو ضروریات است. این روغن همچنین با 
مالیمت بدن را تمیز و پاکسازی می کند. مصرف این روغن به مدت یک 

هفته بدون وقفه باعث بهبود سوخت و ساز بدن می شود.

با این روغن های طبیعی ظاهرتان را در عرض یک هفته زیباتر کنید

ارتباط ماساژ 6 نقطه پا و سالمتی بدن

1- شست پا: هر بار که هوس خوردن ماده غذایی 
چاق کننده می کنید، شست پای خود را ماساژ 
دهید 2- قسمت وسط کف پا: استرس را از بین 
برده و به بهتر شدن تنفس کمک می کند 3- 
بندهای انگشت شست پا: با ماساژ دادن انتهایی 
ترین قسمت شست پا نزدیک به کف پا می توان 

فشار و استرس وارد شده به بدن را کاهش داد .4- 
قسمت مرکزی شست پا : راه ساده برای تنظیم میزان 
هورمون در بدن، فشار دادن یا ماساژ دادن قسمت 
وسط شست است 5- لبه داخلی کف پا: برای این 
که بدن انرژی بگیرد، قسمت لبه های داخلی کف 
پا را ماساژ دهید زیرا اعصاب موجود در این قسمت 
به غدد آدرنال ارتباط دارد 6- قسمت کنار پاشنه پا: در 
دفع سمومی که در بدن تراکم پیدا کرده، موثر است.

با خواص روغن هسته انار آشنا شوید 

انار  هسته  روغن  با  پوست  کردن  تقویت   -1
2- خواص ضدالتهابی 3- اثرات آنتی اکسیدانی 
4- بهبود بافت پوست با روغن انار 5- ساخت 
کرم های ضد پیری با روغن  انار 6- مبارزه با 
رادیکال های آزاد: کاهش ابتال به سرطان پوست 
در افراد 7- حیات تازه بخشیدن به موهای خشک 

با روغن هسته انار 8- تحریک جریان خون در 
پوست 9- روغن هسته انار مفید برای از بین بردن 
شوره سر 10- روغن هسته انار دارای اثرات ضد 
خارش 11- غذارسانی به موها با روغن هسته 
انار 12- تونیک مویی اثربخش: روغن هسته انار 
وقتی با روغن هایی حامل مانند روغن نارگیل، 
روغن بادام و روغن ویتامین E مخلوط شود 
می کند. عمل  اثربخش  تونیکی  صورت  به 

میوه های برتر برای تضمین سالمتی

آنتی  حاوی  که  های  میوه  خبر-  آخرین 
برای  نظری  هر  از  باشند  بیشتری  اکسیدان 
می کنند. فراهم  را  بیشتری  خواص   بدن 

حاوی  شود  خورده  پوست  با  اگر  سیب:   -1
آنتی اکسیدان های  زیادی  مقدار  و  فیبر  گرم   5
آوردن  پایین  به  سیب  فیبر  است.  فالوونوئید 

فالوونوئیدهای  و  می کند  کمک  کلسترول 
و  سکته  قلبی،  بیماری های  احتمال  قدرتمند 
سرطان را کاهش می دهد. 2- زرد آلو: منبع بسیار 
خوبی از ویتامین A، C و E، پتاسیم، آهن و 
کاروتینوئیدها می باشد. لیکوپن موجود در زرد آلو به 
محافظت از چشم ها و جلوگیری از بیماری قلبی، 
اکسیداسیون کلسترول LDL و برخی سرطان ها 

کمک می کند

پیشگیری از پوکی استخوان و آلزایمر  
با خوردن غذاهای سدیم دار

 سالمت آنالین-  محققان تغذیه می گویند کمبود 
سدیم در بدن باعث ابتال به بیماری ها و مشکالتی 
همچون رفالکس اسید معده، پوکی استخوان، 
آرتروز، اختالالت عصبی، عفونت های باکتریایی، 
احساس خستگی و کوفتگی و همچنین از بین 

رفتن حافظه و ایجاد سنگ کلیه می شود. در ادامه 
به مواد خوراکی سرشار از این ماده اشاره می شود: 
اسفناج: یک فنجان اسفناج حاوی 125 میلیگرم 
سدیم است. می توان از اسفناج به جای کاهو در 
ساالد استفاده کرد. چغندر: چغندر می تواند بهترین 
باشد. سدیم  تامین  منظور  به  نمک  جایگزین 
کرفس و هویج: هر دو این سبزیجات منبع خوب 

سدیم هستند.

 فواید توت فرنگی

می شود،  خستگی  با  مبارزه  از  صحبت  وقتی 
حاوی  چون  است  عالی  انتخابی  توت فرنگی 
به گردش خون سالم کمک  نیترات است که 
کرده و حافظه ی کوتاه مدت را تقویت می کند؛ 
نیست،  خوب  ما  بدن  برای  فقط  توت فرنگی 
برای مغزمان هم عالی است. محققان دریافتند 

میوه هایی  در  اکسیدان  آنتی  باالی  سطح  که 
مثل توت فرنگی می تواند حافظه را تقویت کند و 
از زوال ذهنی جلوگیری کند. توت فرنگی خواص 
ضد پیری دارد، همین که سن مان باال می رود 
بدن مان کوالژن کم تری تولید می کند و این امر 
به تولید چین و چروک منجر می شود. ویتامین ث 
موجود در توت فرنگی در تولید کالژن بسیار حائز 

اهمیت است.

یادداشت

رازهای ورود به اقتصاد پویا
* ازوجی

حیطه تعلیم و تربیت، بسیار مهم و گسترده است و همه ابعاد وجودی 
انسان از هر چند پدیده های اقتصادی همانند سالمت فرد، تجربی نباشد 
و حتی رفتارهای اجتماعی و فردی فرد تعیین کننده های اصلی بروز 
مسائل و مشکالت بیماری در حوزه اقتصاد باشد اما چند شاخص اصلی 
توسط آزمایشگاه نهادهای آماری کشور، می تواند مبنای مناسبی برای 
اتخاذ سیاست گذاری اقتصاد کالن و در نهایت بهبود آرامش اقتصاد 
باشد. این که چه شاخص هایی برای اقتصاد و یا فرد بیمار اندازه گیری 
شود و در چه زمانی اقتصاد و یا فرد بیمار می تواند به شرایط عادی 
و پایدار خود برگردد بستگی به صالحدید متخصص مربوطه در حوزه 
مربوطه )از جمله پزشکی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... ( دارد.همواره در 
اقتصاد کالن بازار های مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود 
در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند. هر چند این تعادل شرایط 
مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های کالن اقتصادی 
موثر و کارساز باشد. در اقتصاد ایران نیز »بازار تولید کاال و خدمات« 
زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می دارد. بدیهی است که »نرخ 
تورم« موجود می تواند وضعیت عرضه و تقاضای کاال و خدمات موجود 
در اقتصاد ایران را نشان دهد. کاال و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد 
در بخش واقعی قرار می گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن، در بخش اسمی 
اقتصاد جای می گیرد. ضمن این که این اقتصاد برای رفع نیازهای خود 
و یا تامین بخشی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج از 
خود می باشد که در قالب »تجارت خارجی« نمایان می شود و عرضه 
و تقاضای آن به عنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می شود اما به 
صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در قالب بازار ارز و »نرخ ارز« 
بیشتر به چشم می خورد. بنابراین برای این که در اقتصاد ملی انتظارات 
مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این 
که موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی در سیاست گذاری مورد توجه 
و تاکید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازار های اقتصادی است 
و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف)پولی و مالی( 
ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد را از وضعیت 
رکودی خارج کند. در تجارت خارجی نیز تداوم صادرات و واردات کاال 
و خدمات دیده می شود ولی نرخ ارز به رغم عدم تمایل افزایش شدید 
آن در بخش رسمی، در بخش غیررسمی بیش از حد افزایش یافته است 
و این خود بعد از یک وقفه چهار تا شش ماهه به نرخ تورم داخلی نیز 
منتقل خواهد شد. ضمن این که سیگنال های نرخ ارز بازار و غیررسمی 
آن در ماه های آتی گویای این واقعیت است که در بازار ارز، تمایل به 
افزایش نرخ ارز غیررسمی بیش از روند کاهشی آن خواهد بود؛ و افزایش 
صادرات غیرنفتی کاال و خدمات بابت کاهش ارزش پول داخلی و ارزان 

تر شدن صادرات کشور نمی تواند تقاضای ارز را جبران کند.

  )تیم بسکتبال شهرستان بیرجند سال 1355 دیدار با تیم زاهدان  زمین آسفالت استادیوم آزادی )چمن شماره 2 فعلی(
 ایستاده ازراست: آقایان ذات اکرم مربی، حمزه حسین زاده، سیدمحمدرضاحسینی، ابوالفضل جباری، مرحوم رضا قضایی، مهدی مهربان، محمدتلواری، ابوالفضل 

زمینی، محسن ابراهیم زاده  نشسته از راست:هادی اکرامی، سیدحسین اصغری، علی عماد، رفیعی      گردآورنده : اصغری 

کاریکاتور حمیدرضا مصیبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

شستشوی مبل در محلخشکشویی و مبل شویی صـدف
شستشوی پتو به صورت مجزا

خیابان آوینی، خیابان صدف، نبش صدف 6       32340188- 09155632009 - فدایی

باز و بست پرده رایگان
 پیک رایگان

پخش لوله و اتصاالت / فروش ویژه شیرآالت اهرمی       فروشگاه کاظمی
فقط 220 هزار تومان با 5 سال گارانتی تعویض 

آدرس: بین مدرس 35 و 37
09151638890
داد09123024066

ط تع
فق

ود
حد

 م

مرکز تهیه و توزیع آبزیـان تـابع
انواع ماهی تازه جنوب همه روزه 

* ماهی قزل آال هر هفته   شنبه تا سه شنبه 
* مرغ، بوقلمون، شترمرغ ، بلدرچین

بلوار معلم
بین 14 و 16   

تلفن: 32204185
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7
توسعه بهره برداری از منابع آب چهار دشت خراسان جنوبی ممنوع شد

 مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در چهار دشت آزاد این استان به مدت چهار سال خبر داد. 
شهابی   افزود: این محدوده های مطالعاتی شامل گزیک - آواز، بندان، نایبند و حلوان دارای 108 حلقه چاه با تخلیه چهار میلیون مترمکعب آب، 111 رشته قنات با حدود 12 میلیون مترمکعب 

و 55 دهنه چشمه با تخلیه سه میلیون مترمکعب در سال است.وی افزود: بر اثر خشکسالی های چندین ساله و اضافه برداشت، منابع آب زیرزمینی استان ساالنه 21 سانتیمتر افت دارد.

* معدوم کردن 500 کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف
* سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی خدمت رسانی و 
کمک به احداث اسکان دائم و موقت 9 روستای زلزله 

زده استان کرمان را برعهد گرفته است.
*طرح کاشت درختان مثمر با عنوان “طرح فدک “ 
همزمان با روز درختکاری در خراسان جنوبی و در شهر 

درح آغاز شد.
*تفاهم نامه همکاری بین جهاد کشاورزی و صدا 
و سیمای مرکز خراسان جنوبی با هدف آگاه سازی 

کشاورزان امضاء شد.
*36 بیمار اوتیسم از سوی فوق تخصص بیماریهای 

کودکان و اطفال در بیرجند ویزیت رایگان شدند.
*قاچاقچی کاال در قاین 9 میلیون تومان جریمه شد.

*توانمندی های روستائیان و عشایر خراسان جنوبی 
در نمایشگاه بین المللی تهران به نمایش گذاشته شد.

اخبار کوتاه تازه های ورزشی استان

اعزام ورزشکاران پاورلیفتینگ
 خراسان جنوبی به مسابقات کشوری 

مسابقات  در  جنوبی  خراسان  ورزشکاران 
پاورلیفتینگ  قهرمانی باشگاههای کشوربه میزبانی 

تهران حضور خواهند داشت.

اعزام پینگ پنگ باز بیرجندی،
 به اردوی منتخبین طرح استعدادیابی 

خردساالن کشور

 امیرفوالدی، پینگ پنگ باز استان خراسان جنوبی ؛ 
به اردوی ملی منتخبین طرح استعدادیابی خردساالن 
به   ، ماه  اسفند  لغایت 20  تاریخ 15  از  که  کشور” 
تبریز  شهرستان  شرقی؛  آذربایجان  استان  میزبانی 

برگزار می گردد” اعزام شد. 
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 فرماندار مرکز استان خواستار شد:

بازنگری سهم اعتبارات بیرجند

پنجمین جشنواره »اسوه های صبر و 
مقاومت« در بیرجند برگزار می شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره »اسوه های صبر 
و مقاومت« همزمان با 1۷ اسفند در سالن اجالس 
دانشگاه پیام نور بیرجند خبر داد و گفت: در این جشنواره 
از ۷2 نفر تجلیل خواهد شد. محمدرضا فخر اظهار کرد: 
جشنواره صبر و مقاومت از سال 92 در کشور آغاز شده 
است و امسال پنجمین جشنواره برگزار خواهد شد.وی 
از برگزاری جشنواره »اسوه های صبر و مقاومت« در 
روز پنج شنبه 1۷ اسفند در سالن اجالس دانشگاه پیام 
نور بیرجند خبر داد و گفت: در این جشنواره از ۷2 نفر 
از مادران، همسران و خواهران مرتبط با حوزه ایثار و 
شهادت تجلیل خواهد شد. مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه امسال به نگاه ویژه ای به شهدای مرزبانی و 
امنیت در جشنواره شده، افزود:  از خانواده 22 شهید 

حوزه مرزبانی استان تجلیل به عمل خواهد آمد.

مرکز  نظریه  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
جانبه  همه  توسعه  راهبرد  تنها  پیرامون   -
استان است و شهرستان بیرجند باید به عنوان 
کند.  پشتیبانی  مناطق  سایر  از  کانون  یک 
محمدمهدی مروج الشریعه شامگاه دوشنبه در 
نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
نظریه  در  گفت:  بیرجند  فرمانداری  در  استان 
مرکز - پیرامون، بیرجند به عنوان مرکز استان 
باید به شهرستان های پیرامونی به عنوان کانون 
های تولید ثروت توجه کند تا این روند زنجیروار 
استان را به توسعه همه جانبه برساند.وی ادامه 
این کانون ها  برای  به زودی فکری  اگر  داد: 
نشود و حاشیه نشینی و مهاجرت به قوت خود 
باقی بماند بدون شک با مشکالت زیادی روبرو 
خواهیم شد زیرا برای مثال با 30 هزار حاشیه 
نشین می توان معضل را مدیریت کرد اما اگر 
این تعداد به 200 هزار رسید به هیچ وجه ممکن 
مدیریت امکان پذیر نیست.به گفته وی بیرجند 
نیاز به توسعه شهرک های صنعتی ندارد بلکه 
بیرجند باید به مرکز تخصصی پشتیبانی، تولید 
و تکنولوژی تبدیل شود و همه مراکز تخصصی 
پیشرفته را برای پشتیبانی از کانون های رشد که 

همان شهرستان ها هستند، به کار گیرد.

ضرورت احداث برج تجاری
در مرکز استان

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی با تاکید 
بر اینکه احداث برج تجاری در مرکز استان باید 
در اولویت قرار گیرد افزود: در این برج و مرکز 
از بهترین نیروهای متخصص و  باید  تجاری 
بازاریاب برای بازاریابی و صادرات استفاده شود 
تا تولیدکنندگان مناطق پیرامون دغدغه ای برای 
تصریح  باشند.وی  نداشته  فروش محصوالت 
کرد: نباید در توسعه همه جانبه به دنبال بخت 
و اقبال بود زیرا تکیه بر رویکرد بخت و اقبال 
ما را از توان نیروهای متخصص محروم می 
آیندگان خود  برای  بدون شک جوابی  و  کند 
نخواهیم داشت.مروج الشریعه گفت: زرشک و 
عناب خراسان جنوبی ثبت جهانی شده است 
با خراسان رضوی مشترک  و در زعفران هم 
هستیم لذا باید از این ظرفیت به بهترین نحو 
استفاده و با ایجاد اتاق های فکر خروجی را به 
یک بسته رشد و توسعه ختم کرد.به گفته وی 
برای اینکه کلنی )ویژگی گروهی و مشارکتی( 

افق  باید  بگیرد  شکل  خود  جای  در  توسعه 
استان  توسعه  منشور  به سمت  فقط  ها  نگاه 
باشد تا به نقشه ای از مدیریت و نقشه راهی 
برسیم که پیشرفت و توسعه را تضمین کند.  

لزوم احداث بزرگترین 
ترمینال صادراتی استان 

وی وجود یک ترمینال صادراتی در جوار فرودگاه 
بیرجند را ضروری دانست و گفت: در یک توافق 
باید این ترمینال ایجاد شود تا مرکز نقش خود را 
به خوبی در مقابل پیرامون ایفا کند که در تحقق 
این امر در کنار دولت بخش خصوصی و سمن 
ها هم می توانند این روند را تسهیل کنند.وی در 
ادامه سخنانش از افزایش سطح اختیار استانداران 
در مورد اختصاص بودجه طرح های اقتصادی تا 
سقف 2.5 میلیارد تومان به 6 میلیارد تومان خبر داد 
و افزود: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری در نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهور خواستار افزایش اختیار استانداران برای 
تصویب طرح هایی تا هشت میلیارد تومان شد .

100 درصد تعهد اشتغال دستگاه های 
اجرایی بیرجند محقق شد

فرماندار بیرجند گفت: سهمیه اشتغال امسال این 
شهرستان در مهرماه به 40 درصد رسید و ابتدای 
اسفند ماه جاری 100 درصد تعهد دستگاه های 
اجرایی با اشتغالزایی 2 هزار و 683 نفر محقق 
شد. علی ناصری هم افزود: در بحث مردمی 
کردن اقتصاد با اولویتی که در فعال شدن اقتصاد 
روستاها وجود داشت در 58 طرح اقتصادی 118 
میلیارد ریال هزینه می شود که برای 168 نفر 
به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.وی 
که  دستی  صنایع  توسعه  محور  در  داد:  ادامه 
همواره مورد تاکید روند اقتصاد مقاومتی بوده 
است حوله بافی روستای خراشاد ثبت ملی شد 
و در راستای اهمیت بخش گردشگری به دنبال 
ثبت جهانی این روستا هستیم.وی اظهار کرد: در 
حوزه پیگیری مسائل اشتغال و رفع موانع تولید 
مشکالت 60 طرح مورد بررسی قرار گرفته که 
تاکنون 10 واحد احیا شده است.ناصری تصریح 
کرد: وضع  محرومیت بیرجند که امکان توزیع 
اعتبارات تملک و سه درصد نفت را در شهرستان 
با مشکل مواجه کرده است باید تعیین تکلیف 
شود.وی با بیان اینکه سهم اعتبارات شهرستان 

بیرجند به عنوان مرکز استان باید مورد بازنگری 
قرار گیرد، افزود: استناد به شاخص ها مالک 
مناسبی برای سهم اعتبار ها نیست.وی تامین 
اعتبار زیرساختی طرح ۷8 هکتار صنوف آالینده، 
تامین زیرساخت های فرودگاه بیرجند، تامین 
اعتبار ساخت محل دایمی نمایشگاه بین المللی 
بیرجند و تامین اعتبار مورد نیاز فاز چهار شهرک 

شهرستان  این  های  نیازمندی  از  را  صنعتی 
عنوان کرد.فرماندار بیرجند با بیان اینکه برای 
تامین زیرساخت های فرودگاه بیرجند 46 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است، گفت: باید سهم اعتبارات 
شهرستان بیرجند به عنوان مرکز استان مورد 
بازنگری قرار گیرد چرا که استناد به شاخص ها 
مالک مناسبی نیست.وی گفت: تامین اعتبار 
ادامه  اقتصادی،  ویژه  منطقه  های  زیرساخت 
فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و تعیین 
تکلیف منطقه نمونه گردشگری بند دره از دیگر 
این نیازهاست.فرماندار بیرجند با بیان اینکه تامین 
اعتبار مورد نیاز آب روستاهای مجاور شهرستان 
از مهمترین نیازمندی هاست، گفت: به بزرگترین 
هتل این شهرستان با تانکر آب رسانی می شود 

که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف شود.

برای  تومان  میلیون   ۳00 اختصاص 
خرید ارگ بهارستان بیرجند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه همزمان 
سیاسی  تاریخ  موزه  نوروزی  ستاد  فعالیت  با 
فرنگی  کاله  ارگ  در  را  بیرجند  اجتماعی  و 
با  بهارستان  ارگ  گفت:  شود،  می  راه اندازی 
300 میلیون تومان خریداری می شود. حسن 

مشکالت  رفع  برای  کرد:  اظهار  نیز  رمضانی 
منطقه نمونه گردشگری بنده دره هفته آینده 
جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری 
افزود:  خراسان جنوبی برگزار خواهد شد. وی 
انتقال آب به هتل کوهستان در اعتبارات جاری 
سازمان پیش بینی شده و امسال جزو طرح های 
اجرایی است. رمضانی با بیان اینکه باغ تاریخی 

معصومیه توسط مالک به هتل سنتی تبدیل 
می شود، ادامه داد: امیداریم در نیمه اول سال 

آینده به بهره برداری برسد.

11۴ طرح برای دریافت 
تسهیالت توسعه روستایی

و اشتغال پایدار معرفی شدند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: در سال جاری 114 طرح برای دریافت 
پایدار  اشتغال  و  روستایی  توسعه  تسهیالت 
رسیده  بیرجند  شهرستانی  کارگروه  تأیید  به 
است.  بررسی  مرحله  در  کارا  سامانه  در  که 
این  در  کرد:  اظهار  نیز  مطلق  ولی پور  هاشم 
شهرستان در مجموع 2 هزار 580 منبع آبی با 
میلیون مترمعکب در سال  استحصال ۷0.34 
 183 بیرجند  شهرستان  افزود:  دارد.وی  وجود 
رتبه  شهرستان  این  که  دارد  مرغداری  واحد 
دارد. استان  در  را  مرغ  گوشت  تولید  در  اول 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 
2 هزار هکتار اراضی زراعی و 8 هزار و 686 
هکتار اراضی باغی در شهرستان بیرجند، گفت: 
همچنین در این شهرستان 19۷ هزار واحد دامی 
وجود دارد.ولی پور مطلق با بیان اینکه در سال 
جاری تعهد توسعه سامانه های نوین آبیاری در 

شهرستان بیرجند 319 هکتار بوده، ادامه داد: در 
این زمینه با عقب ماندگی هایی مواجه ایم و اکنون 
در 600 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 
است. اجرا  حال  در  آبیاری  نوین  سامانه های 

تحقق ۹0 درصدی اشتغال 
شهرستان بیرجند در حوزه صنعت

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
 906 و  هزار   26 انجام  از  خراسان جنوبی 
شهرستان  تولیدی  واحدهای  از  بازرسی  مورد 
از 90  بیش  تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند 
درصد تحقق تعهد اشتغال شهرستان بیرجند 
بوده  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  در 
حال  در  کرد:  اظهار  نیز  شهرکی  داوود  است 
اشتغال،  درصد  صنعت، 44  درصد  حاضر 35 
سرمایه گذاری  درصد  و 30  معدن  درصد   26
خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند قرار دارد.
واحد  و ۷00  هزار  اینکه 11  به  اشاره  با  وی 
درصد   44 میزان  با  تجارت  حوزه  در  صنفی 
سهم استان در شهرستان بیرجند است، افزود: 
180 واحد صنعتی در شهرستان بیرجند وجود 
دارد که 80 واحد صنعتی فعال، 45 واحد نیمه 
فعال، 35 واحد تعطیل و 20 واحد راکد هستند.

 نرخ بیکاری بیرجند 11.۴ درصد/ تنها
 ۳0 درصد از اعتبارات تخصیص یافت

گفت:  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
سال  در  بیرجند  شهرستان  اعتبارات  مجموع 
جاری 134 میلیارد تومان است که تاکنون 30 
آرین  است. هادی  یافته  آن تخصیص  درصد 
شهر،  یک  با  شهرستان  این  کرد:  اظهار  هم 
یک بخش و شش دهستان دارای 324 آبادی 
اینکه جمعیت  بیان  با  است.وی  دارای سکنه 
است،گفت:  نفر   324 و  هزار   261 بیرجند 
ضریب شهرنشینی بیرجند ۷۷.92 درصد است 
و نرخ رشد جمعیت به دلیل مرکزیت و مهاجرت 
2.54 درصد است. وی  با اشاره به اینکه نرخ 
مشارکت اقتصادی بیرجند 36.6 درصد و نرخ 
بیکاری آن 11.4 درصد است، ادامه داد: اعتبارات 
تملک و دارایی شهرستان از محل 10۷ پروژه1۷ 
میلیارد 8۷9 میلیون تومان بوده است.آرین بیان 
کرد: همچنین بیرجند 145 پروژه با اعتبار 33 
میلیارد و 450 میلیون تومان از محل سه درصد 
است. گاز  و  نفت  صادارت  از  حاصل  درآمد 

مدیران ادارات برای استخدام 
به نظام برده داری روی 

آورده اند،تفکر لیبرالی؛ مانع 
برآورده شدن نیازهای انسان

فارس -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
امروزه در استخدام های ادارات مدیران ادارات برای 
استخدام به نظام برده داری روی آورده اند که این 

حجت االسالم   است.  قانون  صریح  نقض  خود 
عبادی در دیدار با کارکنان کمیته امداد با نماینده 
ولی فقیه، با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا روزی 
ما  جامعه  از  فقر  و  رنج  و  درد  که  رسید  خواهد 
در  معلول  با  مبارزه  کرد:  اظهار  شود،  برداشته 
علت  که  است  بسیار خسته کننده  میدانی  صحنه 
افزود: اگر  بینشی است.وی  فقر خود یک مسئله 
انسان نماز خود را سروقت و در مسجد بخواند ولی 
تفکر قارونی و فرعونی داشته باشد کاری از پیش 
خواهد  بیشتر  مشکالت  روز  هر  و  رفت  نخواهد 
شد.  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
ضریب مددجویی استان خراسان جنوبی از استان 
های دیگر باالتر است و اکنون 14 درصد خانواده 
های خراسان جنوبی تحت پوشش این نهاد هستند 

که این دو برابر میانگین کشوری است.

برنامه ریزی برای اصالح
27 نقطه پر تصادف استان  

پیشه ور -  مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای 
استان با بیان اینکه در سطح راه های استان 2۷ نقطه 
پرتصادف و 49  نقطه دارای تصادف وجود دارد،عنوان 
کرد:کار نصب عالئم و ایمن سازی نقاط دارای تصادف 
انجام شده و در صورت تخصیص پیش بینی اعتبار آن 
بهسازی و به تدریج نسبت به ایمن سازی آن ها اقدام 
خواهد شد.شهامت افزود: براین اساس طبق دستورالعمل 
اعتبار3000  با  متبوع درسال جاری  ابالغی سازمان 
میلیون ریال ، کلیه نقاط پر تصادف و دارای تصادف 
بوسیله عالئم وتجهیزات ایمنی به روش کم هزینه 
و زود بازده آشکار سازی گردیده است.وی ادامه داد: 
جلسه ای دراین خصوص جهت بررسی طرح های نقاط 
پر تصادف راه های استحفاظی استان با حضور روسای 
ادارات، معاونت راهداری، مشاور ذی ربط، نماینده سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و مشاور طرح برگزار 
گردید.مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان 
با بیان اینکه ارائه طرح ایمنی نقاط، طی سال جاری به 
مهندسان مشاور واگذار گردید که به نسبت تخصیص 
اعتبار پس از تصویب طرح ها به اجرا در خواهد آمد، 
اظهار کرد:نسبت بکارگیری مشاور جهت مطالعه تک 
تک نقاط و ارائه طرح اصالحی پیشنهاد اقدام گردیده 
است که بزودی جرئیات آن شامل میزان اعتبار مورد 
نیاز با اولویت بندی مشخص خواهد شد. شهامت اضافه 
کرد: از زمان مشخص شدن ۷9 نقطه) دارای تصادف 
و پرتصادف( عالوه بر آشکاری به روش کم هزینه و 
زود بازده توسط سازمان راهداری و راه و شهرسازی، 4 
نقطه بصورت امانی - پیمانی اصالح مهندسی گردیده 
و عماًل در حال حاضر از سطح ایمنی مناسبی برخوردار 
است.وی اظهار کرد: به دلیل احداث تدریجی راه های 
استان، طبق برآورد انجام گرفته بیش از۷0 میلیارد 
تومان اعتبار جهت ایمن سازی راه های استان به لحاظ 
عالئم افقی و عمودی و حفاظ جانبی و تابلوهای اطالع 
رسانی بویژه در محورهای روستائی مورد نیاز است 
که این نیازها اولویت بندی به تناسب اعتبارات ملی و 
استانی اقدام الزم در این خصوص انجام خواهد گرفت. 

افزایش 7 درصدی سرقت،
 اعضای 2 باند سارقان حرفه ای 
در بیرجند دستگیر شدند

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش 
۷ درصدی وقوع سرقت در استان گفت: اعضای 2 
باند سارقان حرفه ای در بیرجند با تالش پلیس  آگاهی 
دستگیر شدند. سردار مجید شجاع اظهار کرد: ماموران 
پلیس آگاهی استان  موفق به شناسایی و دستگیری 
2 باند سارقان حرفه ای متشکل از چهار نفر شدند.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از نظر وقوع 
سرقت جزو استانهای آخر است، افزود: اما در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل آمار وقوع سرقت در استان 
هفت درصد رشد داشته است که به همین نسبت آمار 
کشفیات نیز 15 درصد افزایش یافته است.فرمانده 
انتظامی به دستگیری 2 باند سارقان اخیر اشاره کرد 
و گفت: این باند که سرقت از خودروها و همچنین 
انبارها را در دستور کار داشته اند؛ تاکنون به 103 فقره 
سرقت اعتراف کردند که از این تعداد 25 فقره مربوط 
انبار  به  به داخل خودرو و ۷5 فقره سرقت مربوط 
واحدهای آپارتمانی، مغازه ها و یکی از ادارات بوده 
است. وی در ادامه به خانواده ها توصیه کرد مراقب 
اعتیاد گرفتار نشوند. تا در دام  باشند  فرزندان خود 

استاندار خراسان جنوبی همیار طبیعت شد

استاندار خراسان جنوبی ضمن کاشت نهال همزمان با 
روز درختکاری همیار طبیعت شد. محمدمهدی مروج 
الشریعه روز سه شنبه در آیین روز درختکاری که در 
روستای حاجی آباد بیرجند با حضور جمعی از مسئوالن 
و مردم برگزار شد، از سوی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی به عنوان همیار طبیعت 
معرفی شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  گفت: 
امسال یک میلیون و 100 هزار اصله نهال غیر مثمر 
در استان کاشت شد که از این تعداد 420 هزار اصله 
همزمان با هفته منابع طبیعی توزیع می شود. علیرضا 
نصرآبادی افزود: عالوه بر توزیع نهال در هفته منابع 
طبیعی مابقی آنها در قالب جنگل های دست کاشت 
و طرح ها بیابان زدایی در اختیار دستگاه های اجرایی 
قرار می گیرد و دستگاه های اجرایی و سایر شهروندان 
نیز می توانند در هفته منابع طبیعی نسبت به خرید و 
کاشت درخت غیرمثمر از اداره منابع طبیعی اقدام کنند.

سرانه فضای سبز هر نفر در استان
 کمتر از یک کیلومتر مربع

کاری- همایش محیط سالم زندگی آرام با حضور 
جمعی از مسئوالن،  حامیان و سمن های محیط 
زیستی و پویش مردمی آرتوان   برگزار شد. علیرضا 
نصرآبادی؛ مدیر کل منابع طبیعی استان نیز در  این 

استفاده  بخاطر  این مسایل  اینکه  بیان  با  همایش 
نادرست از منابع طبیعی و جنگلی به وجود می آید 
افزود:  مشکالت موجب  افزایش درجه زمین  حرارت 
 زمین و خشکسالی های 19 ساله در استان شده است . 
وی یادآور شد:  برای  حفظ و صیانت  از منابع طبیعی 
ایجاد   درصدد  دشت  و  جنگل  از  استفاده  و  استان 
ایجاد شغل های جایگزین برای روستائیان هستیم. 
که این مهم توسط پروژه های بین المللی استان در 
حال انجام است.وی تاکید کرد:  در خراسان جنوبی 
به علت خشکسالی های پیاپی و کویر های بزرگ و 
حاکمیت بادهای 120 روزه سیستان وضع  حادتری 
نسبت به سایر مناطق کشور دارد.نصرآبادی خاطر 
نشان کرد: سرانه فضای سبز )جنگل و مرتع( برای 
هر نفر در کشور ۷0 متر مربع است که این مقدار برای 
هر نفر در خراسان جنوبی کمتر از یک کیلومتر مربع 
است.وی با اشاره به اینکه برای مقابله با مشکالت 
زیست محیطی باید مشارکت عمومی داشته باشیم  
تاکید کرد: در این خصوص مهمترین اصل ایجاد 
اعتماد بین مردم است.وی میزان بارندگی در کشور 
را 250 میلیمتر عنوان کرد  و افزود: در استان این 
مقدار کمتر از 110 میلیمتر است.وی یادآور شد: از 
سال 91 تا کنون ۷6۷ هزار هکتار عرصه به بحث 
همکاری  از  نشان  که  است  شده  واگذاری  معدن 
منابع طبیعی با حوزه صنعت و معدن در استان است.

پیشنهاد یک صاحب نظر : میدان ماندگار در اراضی پادگان

استاندار:  خراسان جنوبی درگاه صادرات نرم افزاری افغانستان شود

حسینی- چندیست که بحث ها پیرامون اراضی 
قدیم پادگان 04 داغ شده است، آخرین خبر نیز 

به جلسه هفته گذشته شورای شهر بازمی گردد 
زمانی که اعالم شد فرمانده ارتش، اجازه ورود 
شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  مسئوالن 
برای آماربرداری از درختان خشک شده نمی 
دهند و نیاز به کسب حکم دادستانی است. با این 
حال آن چه که تاکنون از شهروندان و صاحب 
پیامک،  طریق  به  چه  روزنامه  این  به  نظران 
چه نامه و حتی حضور در دفتر روزنامه واصل 
است.  مانده  باقی  درختان  حفظ  دغدغه  شده 
طرح های متفاوتی نیز بیان شده که با اجرای 
آن می توان اثری ماندگار در شهر ایجاد کرد.

دیانی یکی از صاحب نظران، نیز با ارئه طرحی 
برای این اراضی عنوان کرد: هنگامی که شنیدم 
درختان پادگان 04 خشک شده است و برای 
اخذ تصمیماتی هستند،  در حال  آن  بازسازی 
بنده رسید. بدین صورت که  طرحی به ذهن 
می توان در بخشی از پادگان، حدفاصل ابوذر 

تا چهارراه صیاد شیرازی با عمقی تا دانشکده 
هنر، میدانی به عنوان یکی  از جاذبه های بیرجند 
که برای آینده نیز باقی بماند ساخت. به گفته 
وی در این شهر از سال های گذشته مربوط 
به قاجاریه و افشاریه بناها و آثار تاریخی وجود 
یا فضایی  بنا، ساختمان  آن  از  ولی پس  دارد 
گردشگری  جاذبه  و  ماندگار  محلی  عنوان  به 
ساخته نشده است. وی پیشنهاد داد: می توان 
جهان  نقش  یا  امام  میدان  سبک  به  میدانی 
اصفهان ساخت و در طول آن نیز مغازه هایی 
ایجاد  ساخت.  طبقه  دو  در  سنتی  معماری  با 
فضای سبز، اب نما و نصب تندیس هایی از 
مشاهیر و بزرگان بیرجند نیز امکان پذیر است.

تامین هزینه ساخت از فروش مغازه ها
این صاحب نظر، با اشاره به این که در ضلع 
و  مسجد  یک  شامل  بنایی  میدان  شمال 

رستوران سنتی قابل احداث است اضافه کرد: 
در  مردم  تجمع  برای  میدان  این  از  توان  می 
راهپیمایی ها، جشن ها و حتی ایام سوگواری 
و تجمع هیئات مذهبی استفاده کرد. دیانی برای 
چیدمان مغازه ها نیز عنوان کرد: 20 مغازه به 
یک صنف به خصوصص مانند صنایع دستی، 
سوغات و یا طالفروشی اختصاص داده شود. 
وی با توصیف ضلع شرقی و غربی میدان با 
است  بهتر  مغازه، خاطرنشان کرد:   ردیف  دو 
باز  ارتش  خیابان  سمت  به  آن  جنوبی  ضلع 
باشد و احداث یک نگهبانی یا انتظامات الزم 
به نظر می رسد. این صاحب نظر، با اشاره به 
این که هزینه ساخت را می توان به راحتی از 
باید  شد:  یادآور  کرد،  تامین  ها  مغازه  فروش 
خوب  فرصت  این  و  داد  هم  دست  به  دست 
برای تصمیم گیری را از دست ندهیم. با شهردار، 
رئیس شورا و راه و شهرسازی استان نیز در این 

باره گفتگو کردم. این کار ماندگار خواهد بود و 
زمانی که گردشگر به این میدان بیاید در اولین 
نگاه تمام اطالعات مورد نیاز خود از سوغاتی 
و شخصیت های شهر را به دست می آورد.

پادگان به همان شکل باقی مانده و فقط 
نیروها جا به جا شده اند

دیانی از زمانی که این ایده در ذهنش شکل 
گرفت سخن گفت و افزود: زمانی که قرار بود 
پادگان جا به جا شود، عضو کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر بودم، آن زمان قرار بود به طور کامل 
پادگان جمع شود و به فضایی دیگر منتقل شود، 
احساس می کردیم که با این اتفاق پادگان و 
امکانات اولیه آن به شهر واگذار می شود و می 
توان از آن به عنوان فضای ورزشی و آموزشی 
استفاده کرد اما اکنون پادگان به همان شکل 
اند. جا شده  به  جا  نیروها  فقط  و  مانده  باقی 

 استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان باید 
به درگاهی برای صادرات نرم افزاری در حوزه 
آی. تی و آی. سی. تی )فناوری اطالعات و 

ارتباطات( به کشور افغانستان تبدیل شود.
الشریعه  مروج  محمدمهدی  ایرنا  گزارش  به 
اشتغال  کارگروه  نشست  در  دوشنبه  شامگاه 
خراسان  های  بانک  هماهنگی  کمیسیون  و 
فعالیت  برخی  شان  افزود:  بیرجند  در  جنوبی 
های توسعه آفرین مربوط به مرکز استان است 
و کاری که در حوزه آی. تی و آی. سی. تی در 
کشور آغاز شده با محوریت مراکز استان های 
کشور است.وی اظهار کرد: ادبیات دیپلماسی 
الملل  بین  حوزه  در  است  قرار  اگر  تی  آی. 
را  آن  انجام  بستر  استان  مرکز  کند  فعالیت 
دارد.استاندر خراسان جنوبی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به طرح های متقاضیان 
دریافت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایر 
ابتدا اهلیت  ارزیابی طرح ها  استان گفت: در 
وثیقه  ارائه  امکان  اگر کسی  و  انجام  سنجی 
الزم در بانک برای طرح را ندارد در دبیرخانه 

کمیته فنی پاالیش شود.وی بیان کرد: دستگاه 
تخصصی باید طرح های ارائه شده را پس از 
اهلیت سنجی تایید کند و رعایت الزامات قانونی 
و استفاده از مزیت محلی و توسعه متوازن در 
همه شهرستان های استان در واگذاری طرح 
افزود: قانونی در  الشریعه  ها لحاظ شود.مروج 
و  استادکاران  هنرمندان،  از  حمایت  خصوص 
فعاالن صنایع دستی توسط رئیس جمهوری 
ابالغ شده که ماده 6 آن دستگاه های اجرایی را 
مکلف کرده تا در برنامه های تشویقی و اهدای 
صنایع  تولیدات  از  اولویت  با  غیرنقدی  جوایز 
کنند. استفاده  ایرانی  دستباف  فرش  و  دستی 

با این قانون دستگاه های اجرایی  وی گفت: 
مکلف شده اند هرگونه جوایز غیر نقدی را از 
تولیدکنندگان محروم استان خریداری کنند و این 
خرید به ارتقای کیفیت کمک می کند.استاندار 
قانون   8 ماده  در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
حمایت از فعاالن صنایع دستی آمده به منظور 
حمایت از صنایع دستی و تکریم هنرمندان و 
توسعه  دستی، صندوق  بخش صنایع  فعاالن 

صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره 
برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ایجاد شده 
است.وی افزود: منابع صندوق از محل بخشی از 
تسهیالت صندوق کارآفرینی امید و کمک های 
بخش دولتی و بخش های غیردولتی تامین شده 

و درآمدهای حاصل از فعالیت صندوق پس از 
درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه تامین شده 

و دولت می تواند 30 درصد از درآمدهای سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را 
برای تقویت منابع این صندوق اختصاص دهد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت:  نشست  این  در  هم  جنوبی  خراسان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 26 طرح 
مصوب در کمیته فنی استانی با موضوع بررسی 

طرح های متقاضی دریافت تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایر به مبلغ 420 میلیارد ریال در 

حوزه صنعت داشته است. 

بانک ها با جدیت فراوان
 مسائل را پیگیری کنند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
ادامه  خراسان جنوبی  استانداری  منابع  توسعه 
داد: در مجموع 206 طرح از طرح های اشتغال 
مصوب که اعتبار آن بالغ بر 183 میلیارد تومان 
است.حسینی افزود: با توجه به اینکه ثبت نام 
و  داشته  ادامه  اشتغال  طرح های  ارائه  برای 
موظف به ثبت نام این طرح ها هستیم و اعتبار 
این  تمام  به  تسهیالت  پرداخت  برای  الزم 
طرح ها وجود ندارد و متقاضیان برای ثبت نام 
هزینه پرداخت می نمایند این نگرانی وجود دارد 
که در بین مردم توقع ایجاد شود.وی خطاب 
بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت  به 
اشتغال اضافه کرد: بانک ها باید با وسواس و 

جدیت فراوان مسائل را پیگیری کنند.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم 
نگیرید.   )بحاراالنوار،ج78،ص 347(

ترقی: فکر می کردند احمدی نژاد 
لولوخورخوره است و باید از او ترسید  

 حمیدرضا ترقی گفت: نظام چیزی ندارد که احمدی 
مشکلی  نژاد  احمدی  کند.  افشاگری  بخواهد  نژاد 
برای نظام نیست، نظام خیلی مستحکم تر از این 
حرف هاست که با افشاگری کسی بخواهد آسیب 
ببیند. احمدی نژاد چیزی برای افشاگری ندارد، اینها 
 همه اش حرف و تحریک او است که بیاید حرفی 
بی مبنا بزند، در واقع او را تحریک می کنند که بگویند 
حتما چیزی است. وی افزود: مگر احمدی نژاد لولو 
خورخوره است که همه باید از او بترسند. اینها به نظر 
من جوسازی روانی در جامعه است و برای تشویش 

افکارعمومی  است.

می خواهند به خیابان های اروپا و آمریکا 
و شمال تهران در زمان رژیم شاه برسیم

علی مطهری یادداشتی درباره حجاب اختیاری یا 
عنوان حجاب  تحت  امروز  آنچه  نوشت:  برهنگی 
آن  به  رسانه هاي خارجي  و  است  اختیاري مطرح 
دامن مي زنند، ظاهري دارد و باطني و به قول شاعر 
ظاهر  باالستي«.  در  آنچه  دارد  زیر  در  »صورتي 
قضیه این است که مي خواهیم در داشتن روسري 
آزاد باشیم. اما وقتي تعمق مي کنیم مي بینیم بعید 
است این روسري نیم بند که فلسفه پوشش اسالمي 
را هم تامین نمي کند آنقدر مزاحم باشد که افرادي 
براي حذف آن حاضر به در خطر قرار دادن خود 
باشند، بلکه هدف، باالتر از این حرف هاست و آن 
اینکه بعد از حذف روسري، نوبت به پوشش هاي 
دیگر مي رسد تا به نقطه آخر یعني خیابان هاي اروپا و 
آمریکا و شمال تهران در زمان رژیم گذشته برسیم.

می خواهند نظام را به دست خود مردم 
ساقط کنند، قبل از دستگاه قضا

 احمدی نژاد علیه شورای نگهبان برآشفته شد

سردار جوانی گفت: دشمن کار خودش را می کند، 
تحریم  کند،  می  بیشتر  را  نارضایتی  های   زمینه 
می کند، به بهانه های مختلف فشار می آورد تا 
نارضایتی ها شکل بگیرد و روی امواج نارضایتی 
متاسفانه  احمدی نژاد  آقای  افزود:  سوار شود. وی 
بود کشور  این  بود که تصورش  از جمله کسانی 
باید برای یک دوره طوالنی در اختیارش باشد. در 
آقا  حتی  که  را  آدم خودش  نزدیکترین  سال ۹۲ 
نیست  به مصلحت خودش و دولت  بودند  معتقد 
 معاون اول شود، می خواست رئیس جمهور بشود.

از  هزینه  کرد  تالش  خیلی  که  مشایی  آقای 
احمدی  آقای  و  کرد  پرچمداری  کند،  المال  بیت 
مشایی  آقای  کرد  تالش  سال   ۸ از  بعد  نژاد 
رد  نگهبان  شورای  اما  شود،  جمهور  رئیس 
اینکه  داد:  ادامه  جوانی  سردار  کرد.  صالحیت 
می  برآشفته  قضائیه  قوه  علیه  آید  می  امروز 
شورای  علیه  اش  قبلی  برآشفتگی  واقع  در  شود 
است.  کرده  صالحیت  رد  را  او  که  بود  نگهبان 

معاون ترامپ: برجام اصالح نشود
 از آن خارج می شویم

معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید: اگر برجام طی 
ماه های آتی اصالح نشود، ایاالت متحده به صورت 
فوری از آن خارج خواهد شد. وی همچنین گفت 
که ایاالت متحده ضد )اقدامات(  خصمانه ایران در 

دیگر حوزه ها اقدام خواهد کرد

والیتی :وزیر امور خارجه فرانسه می داند 
که در سفر به ایران چیزی خالف مصالح 

ایرانیان عایدش نمی شود 

علی اکبر والیتی رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد 
در رابطه با سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران 
گفت: وزیر امور خارجه فرانسه می داند که از این 
سفر چیزی خالف مصالح ایرانیان عایدش نمی شود، 
اگر آمریکایی ها به دنبال تحمیل محدودیت دفاعی 
افزود:  نمی رویم. وی  زیربار  ما  باشند،  ایران  برای 
حتماً مسئوالن ما دقیقاً دیدگاه جمهوری اسالمی 

ایران را برای وی تشریح کرده اند. 

یاوه گویی »بن سلمان«
 درباره یمن و ایران  

بن سلمان ادعا کرد: ما در یمن تنها با تعدادی از 
افراد باقی مانده از انصار ا... مواجه هستیم. وی 
در حالی این ادعاها را مطرح کرده که نیروهای 
روزانه  عملیات  در  آنها  پیمانان  هم  و  ا...  انصار 
خود علیه مواضع عناصر متجاوز ائتالف عربستان 
دستاوردهای میدانی خیره کننده ای محقق می 
خود  های  گویی  یاوه  ادامه  در  سلمان  کنند.بن 

ایران را به »ببر کاغذی« تشبیه کرد.

تهدید روحانی در مجلس، ناگزیرمان نکنید 
عدم کفایت سیاسی تان را وسط بکشیم

حجت االسالم احمد سالک نماینده اصفهان و عضو 
به  تهدید  را  جمهور  رئیس  مبارز،  روحانیت  جامعه 
استیضاح و یا اعالم عدم کفایت سیاسی در مجلس 
ادامه داد: در طول دو  کرد. وی خطاب به روحانی 
دولت تان بالغ بر 50 مورد به مردم توهین کرده و 
در روز ۲۲ بهمن موضوع رفراندوم را مطرح کرده اید. 
شما در مقاطع مختلف، مخالفین خود را بی عقل، بی 
سواد و ترسو ، بزدل و جاهل به دین معرفی می کنید. 
این روند مناسبی در شان ریاست جمهوری نیست. 
اگر این روند را دنبال کنید یا پای استیضاح شما یا 
اجرای عدم کفایت سیاسی شما را وسط می کشیم.

توصیه کردند در مورد دوره بد کشور سکوت کنم

جهانگیری با بیان اینکه من راجع به دوره بد کشور 
خیلی صحبت کرده ام، بیان کرد: از مقطعی به من 
توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم چشم، ولی 
االن سر تا ذیل حکومت را به بحث گرفته و می گویند 
شود. برگزار  مهندسی  بدون  و  زودهنگام   انتخابات 

وی با اشاره به اینکه کسانی که در فضای منفی می دمند، به کشور خدمت 
نمی کنند، گفت : استیضاح و سوال حق مجلس است، ولی بهترین دستاورد 

کشور را عده ای به عنوان منفی ترین موضوع جلوه می دهند.

بروجردی: برجام الگوی دیپلماسی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برجام را نمونه ای از 
همکاری های موفق ایران و روسیه در عرصه بین المللی 
دانست و گفت: این اتفاق در واقع پیروزی دیپلماسی و به 
نوعی مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا بود که نه تنها به حفظ 
صلح در جهان کمک کرد بلکه می توان آن را به عنوان 
الگویی برای حل و فصل مهم ترین مناقشات بین المللی در نظر گرفت.وی ادامه داد: 
ایران و روسیه در شرایط کنونی دارای چالش ها و تهدیدهای مشترکی هستند که 
همدلی و همکاری نزدیکی میان دو کشور را در جهت مقابله با آنها ایجاب می کند.

غرضی: روحانی خیلی آسیب دیده است

سید محمد غرضی در واکنش به ادبیات رئیس جمهور 
در حین  باالخره  اینکه  بیان  با  مخالفان  به  نسبت 
گرفته  کار  به  کلماتی  است  ممکن  عصبانیت 
است. آسیب دیده  خیلی  روحانی  آقای  گفت:   شود، 

وی گفت: باید در نظر داشت که تجربه نشان داده 
دولت ها در دور دوم تجربه سختی دارند. همچون گذشته در دور دوم مهندس 
موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی و یا آن آقا، مشکالت زیادی وجود داشت. 
افزود: هر چه قدر که کشور تحمل داشته باشد، کمتر ضرر می کند. وی 

سیاسی  فعال  رئوفیان  ابوالقاسم 
اصولگرا با تاکید بر اینکه »الریجانی 
هر  معتدلین  نظرات  کننده  تامین 
مخالف  تندروها  اما  است  جناح  دو 

گزینه  جمنا  قطعا  گفت:  هستند« 
ای غیر از الریجانی خواهد داشت.

وی افزود: الریجانی یکی از چهره 
گذشته  های  دوره  در  مطرح  های 
بوده است. نامزد ریاست جمهوری 

دوره هشتم نیز بود و البته رای الزم 
را کسب نکرد و نفر چهارم انتخابات 
اصولگرایان  که  است  طبیعی  شد. 
معتدل رویکرد مثبتی نسبت به او به 

عنوان گزینه ریاست جمهوری داشته 
باشند. حتی اصالح طلبان معتدل نیز 
نسبت به این مساله مخالفتی ندارد 
و بعضا موافق نیز هستند. چه بسا 
معتدلین دو جناح الریجانی را نامزد 

کنند. وی در پاسخ به این سوال که 
اگر آقای جهانگیری نیز وارد میدان 
حمایت  الریجانی  از  هم  باز  شود، 
این  من  نظر  به  کنند،گفت:  می 
اتفاق نخواهد افتاد. یعنی الریجانی 
یا  شود  می  انتخاباتی  رقابت  وارد 
به  پاسخ  در  همچنین  جهانگیری. 
در  گیرنده  تصمیم  که  سوال  این 
الریجانی  کیست؟  خصوص  این 
می  منصرف  جهانگیری  آمدن  با 
بیان  گونه  این  برعکس  یا  شود 
است  این  من  بینی  پیش  که  کرد 
شود  میدان  وارد  جهانگیری  اگر 
انتخابات  در  حضور  از  الریجانی 
قبل  کنم  می  فکر  شود.  منصرف 
یک  به  بیفتد  اتفاقی  چنین  اینکه 
جمع بندی می رسند اما وجه غالب 
است. صحنه  در  الریجانی  آمدن 

ضمن  مردم ساالری  حزب  دبیرکل 
»پارلمان  ایده  مختلف  ابعاد  تشریح 
به  ایده  این  شباهت  از  اصالحات« 
»جمنا« گفته و معتقد است که باید 
به جای تصمیم گیری چند شخصیت 
شورای عالی  الگوی  خاص همچون 
سیاست گذاری اصالح طلبان به  سمت 
با  و  برویم  نفره  جمعی ٤000  خرد 
تاکید بر رفاقت با عارف، می گوید بهتر 
است رئیس شورای عالی هم حزبی 
مصطفی  دهد.  تشکیل  خود  برای 
کواکبیان در پاسخ به این سوال که 
آیا بهتر نیست به جای تشکیل احزاب 
کوچک و یک نفره، به  سمت احزاب 
فراگیر برویم و همین احزاب یک نفره 
اتفاقًا  شوند،گفت:  ادغام  یکدیگر  در 
یکی از اهداف »پارلمان اصالحات« 
به ٤، 5  نهایت  این است که ما در 

حزب اصالح طلب برسیم. این همه 
کنیم.  کار  چه  می خواهیم  حزب 
اما  بود  خراب  جمنا  فکر  افزود:  وی 
جا  همه   از  بود.  درست  که  کارش 

نیروها را بسیج کرد، ابتدا 50 کاندیدای 
بعد  کرد،  معرفی  ریاست جمهوری 
۲5 تا، بعد ١0 تا، بعد 5 تا و درنهایت 
هم به رئیسی رسید. این چه اشکالی 
در  است. وی  کار دموکراتیک  دارد؟ 

پاسخ به سوال دیگری که انتقاداتی 
از سوی برخی اعضای شورای  عالی 
این  درباره  نظرتان  می شود،  مطرح 
مسائل چیست، گفت: آنها بحث شان 

این است که آقا، ما هستیم، شما چرا 
می خواهید این ساختار شورای عالی را 
کنار گذاشته و ساختاری جدید تعریف 
کنید. با عارف رفیقیم اما می گوییم 
بهتر است یک حزب تشکیل دهد.

رئوفیان:قطعا جمنا گزینه ای غیر از الریجانی خواهد داشت، اگر 
جهانگیری تصمیم به کاندیداتوری بگیرد، الریجانی به صحنه نخواهد آمد

کواکبیان: فکر جمنا خراب بود اما کارش که درست بود ،
شباهت های ایده »پارلمان اصالحات« و »جمنا«
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نیکوکاری پس انداز جاودانه است...

مزین شدن توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در روز احسان و نیکوکاری 
با قدوم پر خیر و برکت سرپرست محترم بانک کشاورزی و پرسنل

حضور گرم و صمیمی آقای غزلباش سرپرست محترم بانک کشاورزی 
و همکاران گرانقدرشان آقایان نوفرستی ، ابوذری، زجاجی و سالمی 

ی خدا خلق  هب  ند  سا ر نیکی  هک  ی            ا سر و  د ره  هب  بیند  نیک  کسی 

در روز احسان و نیکوکاری و مورد لطف قرار دادن مددیاران مؤسسه با اهدای کارت هدیه در کنار دلجویی از مددجویان و سالمندان مقیم در توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
 روح تازه ای به این مجموعه دادند. گروه سرود توانخواهان خوش صدا با اجرای قطعه ای زیبا به میهمانان عزیز خوش آمد گفته که در ادامه مدیرعامل مجموعه جناب آقای اکبری مطلق

ضمن عرض خیر مقدم و تشکر ویژه به پاس خدمات بانک کشاورزی در خصوص پیگیری راه های نوین جلب مشارکت ها از طریق بانک مذکور، به تشریح بخش ها، خدمات و 
پروژه های مؤسسه پرداخت و جناب آقای کریم پور رئیس هیئت مدیره هم از حضور گرم و صمیمی آقای غزلباش و همکاران شان قدردانی و در انتها ضمن تقدیر آقای غزلباش

 از پرسنل مرکز و بازدید از بخش ها، خدمات جدید این بانک در زمینه مشارکت های مردمی مطرح شد که به شرح ذیل می باشد:

1- انتقال وجه به کارت 6037707000049837 به نام خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع(

نام  به   IR  070160000000000048988685 شبای  به  وجه  انتقال   -2
خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

3- مراجعه به سایت بانک کشاورزی به آدرس www.bki.ir و انتخاب 
گزینه مهر آسمانی

4- از طریق اپلیکیشن آپ ، انتخاب گزینه تله پرداز و وارد نمودن کد 102970697
5- مشتریان بانک کشاورزی  انتقال وجه به حساب 48688685 به نام 

خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(


